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املقدمة
حيتووو هو ا الكتوواع ىلو مثوواق قصووص ،تتكوووك كوول قصووة موون
ىشور دقوا ت تقريبوا ،وانطالقوا موون قولوح سوبوانح وتعواىل ﴿لَوِنن َشو َك ْرُْت
ألَ نزي و و و َدن ُك ْم﴾( ،القو و ووررك ،إب و و وراهيم ،) 7 14ف و و و ن أتوجو و ووح ابلشو و ووكر
الوهوواع املناوواك ،وأاوولي ىل و الن ويب املختووار ،وور
واالمتنوواك ت تعوواىل ا
األانم ،حمم وود ا وول

سوواىد

ىلي ووح وس وولم ،مث الش ووكر والتق وودير لك وول مو ون

إجنوواز ه و ا العموول ،و صواووا الشووركات الووت أنتج و ه و

القصص ،وقد ت التصرف

حمتوى القصص ألغراض تعليمية ،أسأل

أك ينفع هبا طالع اللغة العربية.
ونشكر كل من ساهم

ه ا الكتاع ،فه ا كتاع حوي ككون

الرجو وووي إليو ووح كلمو ووا ف و و ت الو وونف  ،وللعلو ووم ف و و ك تفري و و ا تو وووى ت
ابالشو و ا م ووع ط ووالع جامع ووة ب ووروان دار الس ووالم ،وىن وودما حي وواول
الطالع تفري مادة تعليمية يتعلموك كثرا من أ طا هم ،فالكلمة الت
مل أيلفها الطالب جيد اعوبة ابلغة
يربز دور املعلم

مساىها انهيك ىن كتابتهوا ،وهنوا

إىطاء التغ ية الراجعة ،وكم تكووك سوعادة الطوالع

ىندما يدركوك ما يعجزوك ىن مساىح ،فالطالع يتعلموك من أ طا هم
إىداد حمتواها التعليمي ،ويشعروك

ويستمتعوك ابلدراسة إذا شاركوا
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أهنم مركوز العمليوة التعليميوة ،وككون للمعلوم بعود تعلويم هو القصوص
أك يطلووب موون الطووالع إىووادة تقوودص ه و القصووص وىرض وها بطريقووة
متثيليووة وبوودوك تشووكيل لكووي يتعووودوا ىل و ق وراءة اللغووة العربيووة بوودوك
تشو و و ووكيل ،ف و و و والطالع سو و و وويبدىوك

ىو و و وورض القصو و و ووص الدراميو و و ووة

واملسلسووالت واألفووالم ،وقوود يطووابت العوورض أاوول القصووة أحيوواان ،وال
أبس

ذلك ،فهدف التدريب ىل ه ا النوي من القصص هو تنمية

سوورىة الق وراءة ،ودىووم الطالقووة والفصوواحة حووب يووتمكن الطووالع موون

اللغة.
وننص و و مو وون يسو ووتخدم ه و و ا الكتو وواع االسو ووتماي إىل ا تو وووى
التعليمووي

قنوواة اليوتيووع التابعووة للصووفوة ،1مث اإلجابووة ىوون األسووِلة

املتوووفرة

ه و ا الكتوواع ،وككوون معوواودة االس وتماي والق وراءة حسووب

املستوى ،وككن أك نطلب من الطوالع تسوجيل القصوص أو ىرضوها
أمووام زمال هووم ،وال خيف و أ وور ه و الطريقووة

الواووول إىل الفصوواحة

وتقويو ووة حف و و املفو ووردات اةديو وودة مو ووع سو وورىة تنمي و وة مهو ووارات اللغو ووة
املختلفة.
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فيل أبرهة
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مرحبا بكم أيها األادقاء  ،أىرفكم بنفسي أان فيل من
2

بالد احلبشة ،ويل حكاية شهرة تكلم التاريخ ىنها ،فما
رأيكم

أك أحكيها لكم؟ امسعوها جيدا ...

وستعجبكم ،فكم أان سعيد بغابت اةميلة ،وما هبا من
ضرة ،أشجارها تظلل  ،والطعام هبا وفر ،واملاء هبا
كثر ،كم أحب احلرية!
ولكن ...ما ه ا؟  ...أشم را وة إنساك ..إهنم
الصيادوك ...ال  ...لن يتمكنوا م أبدا  ...ر  ..ال
 ..ال  ...لقد أمسكوا يب  ..اتركوق  ..اتركوق  ..ال ..
ال  ..ال  ..ال.
فرح الصيادوك وقالوا

 2فيوتشر سوفت بتصرف.
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ايلح من فيل ضخم ،إنح فيل ىظيم حقا ،ايلح من
ايد مثني هيح هيح هيح
الفيل
وهك ا أ ق الصيادوك من غابت اةميلة ،ولكرب
اةيش ال

حجمي جعلوق

سافر حلرع

اليمن ،و اليمن ارت أنف كل طلباهتم ،أدمر
البيوت وأحطمها بقدمي ،وأقتل الناس وأجلب هلم
اخلراع .
وهل ا كانوا خيافوك م  ،ويرتعشوك ىندما يسمعوك
طوات قدمي ،وكن
احلبشة ىل اليمن .
اةنود
7

سببا

انتصار جيش

هيا  ..هيا  ..دمر  ..دمر  ..اهدم  ...هيا  ..هيا
 ..أيها العمالق.
الفيل
وىندما انته

احلرع كرم

القا د أبرهة ال

كاك ان با للملك النجاشي ىل اليمن ،ولكرب
حجمي وقويت جعل الفيل اخلاص بح ،وأراح من
كل األىمال الت كن أقوم هبا .
وكم كن

سعيدا هب ا التكرص ،فلقد كاك كل

أادقا ي األفيال يعملوك

بناء معبد كبر

لقا د أبرهة ليوج إليح الناس بدال من الكعبة
مبكة.
أبرهة
8

أن

أيها الفيل العظيم مصدر قويت ،ر ..

إيل ،ولن حتمل أحجارا أو
سأجعلك الفيل املقرع ا
أ شااب بعد اليوم ..أفهم ما قل لك؟

الفيل

وبعد انتهاء أبرهة من بناء املعبد مل أي ن
ت أحد من
الناس إليح ،أو إىل الكعبة الت مبعبد .

أبرهة
ر املعبد ...كيف أجلب الناس إىل كعبت الت
املعبد؟  ...ابلقوة  ..ال  ...ال .كيف إذك؟ ر ..
ر  ..وجدهتا ..ر ..ر  ..وجدهتا .. ،لو هدم
كعبة العرع ةاءوا إىل كعبت ،فهي أمجل من
كعبتهم ،فكعبت من ال هب ،وكعبتهم من احلجر
القدص.
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الفيل
وهك ا قرر قا د أبرهة هدم كعبة العرع ،وجهز
جيشا قواي ل لك ،وجعل

مقدمتح .

وانطلت اةيش من اليمن إىل مكة  ...ومض
يبت سوى ليلة واحدة ،وبعدها تنهدم
األايم ،ومل َ
الكعبة بل مكة كلها .
والعجيب

األمر ،أننا مل جند أحدا يقاومنا ،فقد

كاك الطريت أمامنا مفتوحا ،وال أمل

أك تنجو

مكة ،أو تفل منا الكعبة .
وىندما رأينا مكة ىل مرم البصر أ
أبرهة يشد أزر وحيمس ...
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قا د

أبرهة
ها  ..أيها العمالق اق بنا ،اي أىظم األفيال هيا ..
قد اق ب  ،وهرع أهلها ،فأرق قوتك هيح هيح.
ستهدم الكعبة ال حمالة ،سأسوقك اي مكة.
الفيل
وىندما اق بنا من مكة كن

نشيطا وقواي،

وأضرع األرض بقدمي فتهتز ،وفجأة حدث أمر
غريب .
ىجبا ..ما ه ا؟ لقد امتألت السماء ابلطيور،
فلقد ظهرت طيور مألت السماء ،وألق

ىلينا

حجارة كاملطر ،فورق اةيش واحدا وراء اآل ر،
وفيال وراء اآل ر ،حب مات كل اةيش.
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وهك ا أ
وتعلم

أبرهة األشرم وجيشح درسا قاسيا،
أان شيِا مهما ... ،نعم  ...نعم ...

تعلم أك للبي راب حيميح .
وأك الكعبة ستبق إىل ر ر الدهر  ...الدة
ىزيزة ال كسها سوء ،تنتظر النيب القادم ال
ه ا العام ،وال

ولد

مسي بعام الفيل .
بنا أبو األنبي وواء

للبي رع حيميح

ابلقول يفعل ما يشواء

للبي رع حيميح

ه ا حممد قد جوواء

نور ىل نور يضاء

سورة الفيل
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بسم

الر محن الرحيم

" أمل تر كيف فعل ربك أباوب الفيل ( )1أمل
جيعل كيدهم

تضليل ( )2وأرسل ىليهم طرا

أاببيل ( )3ترميهم حبجارة من سجيل ()4
فجعلهم كعصف مأكول (")5
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أوال االستيعاع والفهم
التدريب األول أجب ىن األسِلة التالية بعد مساىك
للقصة
 -1ملاذا أراد أبرهة هدم الكعبة؟
أ -ليوج الناس إىل معبد
ع -ليغي العرع
 -2هل هدم جيش أبرهة الكعبة؟
أ -ال
ع -نعم
 -3هل جهزت قريش جيشا حلرع أبرهة؟
أ -ال
ع -نعم
 -4ما ال

ظهر

مساء مكة ىند هجوم أبرهة

جبيشح؟
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أ -الشم
ع -طر أاببيل
 -5ما ال

ألق الطر ىل جيش أبرهة؟

أ -قم
ع -حجارة من سجيل
 -6ما ال

حدث ةيش أبرهة؟

أ -اهنزم
ع -انتصر
 -7من أين أت الطر ابحلجارة؟
أ -من سجيل
ع -من الصوراء
 -8ماذا تعلم الفيل

ه القصة؟

أ -أك القوة هي املفتاح للنصر
ع -أك للبي راب حيميح
القررك هب ا احلدث؟

 -9ما السورة الت نزل
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أ -سورة البقرة
ع -سورة الفيل
ىام الفيل؟

 -10ما أهم حدث

أ -بناء معبد اليمن
ال

ع -مولد رسول

ىليح وسلم

التدريب الثاق
ضع ىالمة

أما العبارة الصويوة

الكعبة من أبرهة وجيوشح

 -1جنا
 -2دمر فيل أبرهة الكعبة
 -3للبي رع حيميح
 -4كاك الفيل سببا

انتصار جيش احلبشة ىل اليمن

 -5ال حيب الفيل األشجار
اثنيا املفردات وال اكيب
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السؤال األول هات مفرد الكلمات اآلتية
..................
 1حكاايت
 2أشجار
 3بيوت
4

طوات

 5أىمال

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

السؤال الثاق هات مجع الكلمات اآلتية
..................
 1اياد
 2جيش
 3حجر
 4فيل
 5يوم

..................
..................
..................
..................
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السؤال الثالث
أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية
(املعبد – النجدة – ارفعوا – شهرة – أمسك )
 ................ -1أان أغرق
 -2يصلي اليهود

..........

 .......... -3الشرطي ابللص
 -4قصة فيل أبرهة قصة .............
 ........... -5ه ا الفيل ى .
السؤال الرابع ال ال كيب مبعنا
 1يشد أزر
 2ال كسها بسوء
 3ال حمالة

ر ر ما نرا ابلعني
قبضوا ىلي
حيمس ويشجع
ال حيدث هلا مكرو

 4مرم البصر
 5أمسكوا يب

ال ريب
18

ذلك

اثلثا ال اكيب النووية
السؤال األول ا
 1رجال
 2طعاما
 3درساً
ٍ
4
حكاية
ٍ
5
ايد

الصفة املناسبة مما بني القوسني
(قر ٍ
يش –قرشياً – قرشيةً)
( وفراً – وفر – ٍ
وفرة)
ٌ
(قاسي  -قاسيةً – قاسياً)
ٍ
مشهور)
(شهرة – شه ٍر –
ُ
(مثني – ٍ
مثينة – مث ٍ
ني)
ٌ

السوؤال الثواق ضوع لكول مجلوة مون (أ) اوفة مناسوبة موون
(ع) مث اكتب اةملة كما

النموذج

(أ)-
 -1قرأ حممد كتااب

 -2هنأ املعلم التلمي

 -3زار أمحد املستشف

 -4قطف حممود زهرة

 -5أحب القررك
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(ع)-
-مجيلة

 -الكرص

 -املركز

 -املتفوق

 مفيدااةمل
 -1قرأ حممد كتااب مفيدا
......................... -2
......................... -3
......................... -4
......................... -5
رابعا أىد قراءة القصة بطريقة متثيلية
امسا التعبر واإلنشاء
مستعينا مبا جاء

القصة ،أىد كتابة قصة فيل أبرهة

أبسلوبك فيما ال يقل ىن  150كلمة.
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ليلة القدر
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أان ليلة القدر ،3وأان أبلف شهر ،أتدروك ماذا حدث يب؟
تعالوا معي  ..وىيشوا ليلت لتعرفوا أمجل ما حدث
ه الدنيا.
أان ليلة القدر

ر ر الشهر

رمضاك

أذكر اإلنساك

ريت

ابلوحي والقررك
أان ليلة رت كل ىام

رمضاك ،وال أجد اةديد ،و

سنة ستما ة وىشر ميالدية مسعنا ىن نيب سيبعث
ىما قريب.
األرض ا

 3فيوتشر سوفت بتصرف.
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و ه األ ناء ،كن أرى رجوال مون قوريش يُو ْدى حممو ٌد
بوون ىبوود  ،كوواك حيووب اخللوووة غووار حوراء مبكووة للتأموول
والعبادة.
وىف يووووم مو وون األايم ،رأي و و ال وودنيا متتل و ويء نو ووورا ،ن و وور
األرض ونووور ىف السووماء ،نووور كتوود موون السووماء إىل غووار
حراء؟  ...ترى ماذا حدث هنا ؟
فلقود رأيو جربيوول ىليووح السووالم يوود ل إىل الغووار ،ويضووم
حممدا إىل ادر ويقول لح "اقرأ"
فرد ىليح حممد ويقول "ما أان بقارىء!"
فيقول جربيل "اقرأ"
فرد حممد " ما أان بقارىء!"

23

فيقول جربيل "اقرأ"
فرد حممد " ما أان بقارىء!"
وهنا ىلمنا مجيعا أك حممدا بن ىبد

هو النويب املنتظور،

وأك جربيوول ىليووح السووالم جوواء ابلوووحي موون

إىل حممود،

ومسعنا أول رية نزل من القررك الكرص.
بسم

الرحم الرحيم

"اق ورأ ابسووم ربووك ال و

لووت ،لووت اإلنسوواك موون ىلووت،

اقرأ وربك األكرم ،ال

ىلم ابلقلوم ،ىلوم اإلنسواك موا مل

يعلم "...
ورحل جربيل ىليح السالم بعدما نزلو أول رايت القوررك
الك وورص ىلو و رس ووول

وترك ووح ا ف ووا يرجت ووف وح وود ىف

الغار.
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وأسري رسول
دجووة بنو

إىل بيتح وهو يرجتف ود ل ىلو زوجتوح
ويلوود وكوواك يورتعش ،وحبووات العوورق تتوودفت

ىلو و جبين ووح ،فأس وورى ب ووح إىل الفو ورا  ،ووض ووع فوق ووح
الغطاء.
وىندما بدأ رسول

يهدأ قوص ىليهوا موا رأى وموا مسوع،

فقالو لووح " أبشوور اي ابوون العووم ،وا بو  ،فووو الو
ٍ
دجية بيد إق ألرجو أك تكوك نىب ه األمة.
وبعد ذلك ،أ ت دجيةُ رسوول

نفو

إىل ابون ىمهوا ورقوة

بوون نوفوول ،وكوواك شوويخا كفيفووا ىل و ديوون النصووارى ىوورف
ابلعقو وول واحلكمو ووة وبعلمو ووح ىف األدايك ،مث ذكو وورت ل و وح مو ووا
حدث.
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وىندما مسع ورقوة بون نوفول موا حودث قوام مون مكانوح ...
وقال لح أ بو فأنو نوىب هو األموة بول أنو نوىب الودنيا
انزلح

الناموس ال
كلها ،وه ا هو
ُ

ىل موس .

وهكو ا بوودأ الوووح ابلنووزول ىلو رسووول

حووب أكتموول

القررك الكورص ،ونزلو ر ور رايتوح ،وبو لك اكتمول الودين
اإلسالمي وجعل

را من ألف شهر ،وسوأظل أفخور

ب لك ىف كل مكاك.

بنس نم ن
اَّلل الر ْمحَو نن الرنح نيم
ْ
َنزلْنَوحُ نىف لَْيولَ نة الْ َق ْد نر* َوَمآ أَ ْد َرا َ َما لَْيولَةُ الْ َق ْد نر
{إنان أ َ
*لَْيولَةُ الْ َق ْد نر َ ْيور نامن أَل ن
ْف َش ْهر * تَونَوز ُل ال َْملَوِن َكةُ
ٌ ْ
وح فن َيها ِبنن ْذ نك َراهبنننما من ُك نال أ َْم ٍر * َسلَ ٌوم نه َ َحب
َوالر ُ
َمطْلَ نع الْ َف ْج نر}
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أوال االستيعاع والفهم
التدريب األول أجب ىن األسِلة التالية بعد مساىك
للقصة
 -1مب نزل الوحي ىل رسول ؟
أ-

ليلة اإلسراء واملعراج

ع-
-2

ليلة القدر

أ شهر أتيت ليلة القدر؟
أ -رمضاك
ع -شعباك

 -3ما هي أول كلمة نزل من القررك الكرص؟
أ -اقرأ
ع -اكتب
 -4ماذا فعل رسول

ىندما نزل ىليح الوحي؟

أ -اف
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ع -مل يهتم
 -5من كان زوجة رسول
أ -دجية بن

ىند نزول الوحي؟

ويلد
ويلد

ع -ىا شة بن
 -6إىل أين ذهب رسول

وزوجتح بعد نزول الوحي

ىليح أول مرة؟
أ -إىل ىم رسول
ع -إىل ورقة بن نوفل
 -7أين كاك يتعبد رسول
أ-
ع-

قبل الوحي؟

غار ور
غار حراء

 -8ماذا قال ورقة بن نوفل لرسول ؟
أ -ا ب أن نيب
ع -ال أىرف
 -9أين نزل الوحي أول مرة ىل رسول ؟
28

بيتح

أ-
ع-
-10

غار حراء

أ سنة ميالدية كان بداية نزول الوحي؟
أ -سنة 610
ع -سنة 820

التدريب الثاق
ضع ىالمة

أما العبارة الصويوة

 -1أتيت ليلة القدر

شهر رمضاك من كل ىام

 -2أول كلمة نزل من القررك هي كلمة اقرأ
 -3كان بداية الوحي سنة  610م
 -4نزل أول رية من القررك ليلة اإلسراء واملعراج
أول مرة

-5نزل الوحي ىل رسول
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غار ور

اثنيا املفردات وال اكيب
السؤال األول هات مفرد الكلمات اآلتية
..................
 1األايم
 2األدايك
 3رايت
 4حباات
قراء
 5ا

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

السؤال الثاق هات مجع الكلمات اآلتية
..................
 1ليلة
 2ىام
 3رجل
 4مساء
 5شهر

..................
..................
..................
..................
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السؤال الثالث
أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية
(شهر – اقرأ – اف – ذهب  -الوحي )
 -6أتيت ليلة القدر

 ..........رمضاك

 .......... -7كان و أول كلمووة نزل و موون القووررك
الكرص
أول مرة نزل ىليوح الووحي

 .......... -8رسول
غار حراء
 ............. -9رسووول

مووع زوجتووح بعوود ن وزول

الوحي ىليح أول مرة إىل ورقة بن نوفل
 -10نزل  ...........ىل رسول
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سنة 610م.

السؤال الرابع ال ال كيب مبعنا
 1ىُرف ابلعقل
 2حبات العرق تتدفت
 3يُدى غار حراء
4

ه الف ة الزمنية
اشتهر ابحلكمة

ه األ ناء

 5ابلقول يفعل

يسم هب ا اإلسم

يقول للشيء كن فيكوك
يسيل ىرقح

ما

يشاء
اثلثا ال اكيب النووية
مما بني القوسني

السؤال األول ا
 1اكتمل الدين .......

(إسالم – إسالمي  -اإلسالمي )

 2رأي أمحد  .......الفصل ( يد لوك – تد ل  -يد ل)
فيف )
 3كاك ورقة بن نوفل شيخا
(كفيف – كفيفا  -ك ْ
ٌ
.....

 4ه ا الناموس  ......نزل (ال
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– الت  -ال ين)

ىل موس
 5ستظل ليلة القدر ( .......أفخر – تفخر  -نفخر)
بنزول القررك
السؤال الثاق
ال من القا مة (أ) ما يناسبها من القا مة (ع) مث أىد
كتابة اةمل
القا مة (أ)
1

القا مة (ع)
اا ماك

اب

2

حبات العرق

فاجر

3

الكافر

مفيداك

4

الكتاابك

تتدفت

5

املسلماك

فأن قو

رابعا أىد قراءة القصة بطريقة متثيلية
33

امسا التعبر واإلنشاء
مستعينا مبا جاء

القصة ،أىد كتابة قصة ليلة القدر

أبسلوبك فيما ال يقل ىن  150كلمة.
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ىنكبوت الغار
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أهال بكم .. 4أان ىنكبوت فيف الظل ،كن

أحب

النوم والطعام ،لك اليوم نشيط وأحب العمل ،أتدروك
ملاذا؟ ألن رأي
رسول

ال

أىظم قدوة وأمجل مثل ،نعم  ..رأي
ىليح وسلم .أتعلموك أين؟

لن أقول لكم ،تعالوا معي  ...تعالوا لنبدأ احلكاية من
أوهلا...
أان ىنكبوت أان ىنكبوت
أب بيويت ابخليوط
الصب كن كسول
العصر كن أكول
حب رأي الرسول
أابو أمشي وأسر
فاألمر جد طر
 4تم تفريغ المحتوى بتصرف عن شركة فيوتشر سوفت.
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التدبر

وىل

فصرت كلي نشاط
وجد واجتهاد
أحب العمل وأكر الكسل
أان ىنكبوت أان ىنكبوت
السالم ىليكم أيها األادقاء،
إك اليوم مشرق ومجيل ،لكن يبدو أنح شاق ومتعب ،فأان
أحبث ىن بي

جديد بعد ما طردت اليوم من مسك

لكسلي ،وىدم قدريت ىل ايد الطعام.
ال ىليكم ،سأحبث ىن مكاك ألانم فيح ،كم أود أك أانم.
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طال سر ومل أجد مكاان ألانم فيح ،واةو حار ،تعب ..
ر ر  ،أ را وجدت مكاان ألانم فيح ،إيح  ..لقد أتي
هنا من قبل ،وأان اغر مع والد .
إنح غار ور ،غار مليء ابلثعابني ...عابني عابني املهم أك
أانم.
ما كل ه اةوور! كيف أانم هب ا الغار؟ أتكوك جوورا
فارغة؟  ..رمبا ..ال ..ال ..إهنا ليس

فارغة ،إهنا مليِة

ابلثعابني واحليات ،لن أد ل ،أ اف أك أتكل
الثعابني ..سأجل

ه

اخلارج.

قولوا يل أيها األادقاء ماذا أفعل؟ وأين أانم بعدما
وجدت غار ور مليِا ابلثعابني..؟ ما ه ا؟ ماذا أرى
هنا ؟ رجالك قادماك ،كيف اعدا اةبل؟ وما ال

أت

هبما إىل مثل ه ا املكاك؟ إك أحدمها يتكلم ويقول
38

لصاحبح و ال تد لح حب أد ل قبلك ،ف ك كاك فيح
شيء أااب دونك ،ما ه ا؟ وما ه التضوية واحلب
العظيم؟ من ه اك الرجالك؟ و  ،ما ه أب الق أهل
ه األرض!! ىجبا إهنما د ال الغار!
يبت
لقد شت يابح وسد هبا اةوور ،فهاج الثعابني ،ومل َ
إال جور واحد فسد بقدمح.
الثعباك من سد جور ؟ من؟ سألدغح .سألتهمح ،لقد
أظلم اةور ،جعلح كتلة من السواد ،سألدغح.
بعدها سد الرجل اةوور ،مث قال اد ل اي رسول .
وىندها ىلم

أنح رسول  ،وأنح النيب املنتظر ،اهلاد

األمني حممد بن ىبد  ،فدا أيب وأمي اي رسول .
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نعم ه أ الق املسلمني والصوابة األويل ،نعم ،هك ا
ضر اي رجل ،ولكن ،هل تعرفوك
تكوك التضوية ،ت ا
من كاك ه ا الرجل؟ وما ال أت برسول وااحبح
إىل هنا؟
ىنح ،ولقد كاان

لقد كاك الرجل هو أبو بكر رضي

هاربني من قومها ومهاجرين إىل املدينة ،و تلك اللوظة
اندي

ىل أيب بكر ،ألنبهح أبك الغار بح عابني ،لكنح مل

يسمع ألك اويت كاك ضعيفا ،وقررت أك أاند ىليح
مرة أ رى بصوت أشد ،لكن
رسول

يد ل ،مث يضع رأسح

تراجع

بعدما رأي

حجر أيب بكر ،مث

انم.
وىند قل

نفسي ،فليفعل

أال أزىجهما ،وأفكر

ما يشاء ،ولكن ىل

أمر أكثر فا دة ،فظلل
40

أفكر

فيما جيب أك أفعلح ،و ااة أك قريشا تسع للبوث
ىنهما لكن جسد مال إىل الكسل والنوم ..أريد أك
أانم ..ر  ..لكن قليب ال يطاوى كيف أتر رسول
مثل ه ا املوقف دوك أك أساىد ؟ ال ..ال ..البد أك
أفعل شيِا..؟ ىلي أك أطرد الكسل ى وأنسج يوطي
ىل الغار ليظهر وكأنح ىتيت قدص ..هيا ..هيا ..إىل
العمل إىل العمل.
أ ر انتهي

من العمل ،كم أان مسرور النتها ي منح

بسرىة ،وإغالق الغار خبيوطي حب ال يشك أحد
بوجودمها .ما ه ا؟ أرى دموي أيب بكر تتساقط ،ترى
ملاذا؟ لقد سقط الدمع ىل وجح رسول

 ،فاستيق

وقال لح
قال رسول

ال

ىليح وسلم " ما لك اي أاب بكر؟

فقال أبو بكر "لدغ ".
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لقد لدغ أبو بكر ،أفديك بروحي ،كيف هل الثعابني أك
تلدغ أاب بكر؟ كيف طاوىها قلبها؟ ولكن رسول
تفل ،ف هب ما جبسد ااحبح.
ما ه ا؟ ماذا أرى هنا ؟..
الكفار
 تعالوا  ..تعالوا ..أسرىوا  ..أسرىوا  ...راثراألقدام انته

إىل هنا ...تعالوا وانظروا  ..راثر

األقدام انته إىل هنا.
 ما بك اي رجل؟ ملا الصراخ إذك. -أظن أهنما دا ل ه ا الغار.
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 وهل ه ا يُعقل؟ أال ترى يوط العنكبوت ،منيستطيع أك يد ل الغار دوك أك يقطعها؟! هيا بنا
مكاك ر ر.

من هنا ،هيا لنبوث

لقد جنوا ..لقد جنوا ..اي فرحت اي فرحت ..لقد ذهب
ىنهم املشركوك ..لقد ساىدت

إ فا هم.

أان ىنكبوت أان ىنكبوت
أب بيويت ابخليوط
الصب كن كسول
العصر كن أكول
حب رأي الرسول
أابو أمشي وأسر
فاألمر جد طر
التدبر

وىل
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فصرت كلي نشاط
وجد واجتهاد
أحب العمل وأكر الكسل
أان ىنكبوت أان ىنكبوت
ومسع رسول
قال رسول
بكر اب نني

ال
ال

ىليح وسلم يقول أليب بكر
ىليح وسلم " ما ظنك اي أاب

اثلثهما".

ومن ذلك اليوم ،واكتمل

هجرة رسول

إىل املدينة،

وأطلقوا ىل اي اسم ىنكبوت الغار ،وأ ت شهريت
االتساي ،حب وال إليكم ،وراح ى الكسل
وأابو نشيطا ،ف ىل العمل...
إىل اللقاء.
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أوال االستيعاع والفهم
التدريب األول أجب ىن األسِلة التالية بعد مساىك
للقصة
وأبو بكر إىل الغار؟

 -1ملاذا جاء رسول
أ -للتأمل والعبادة

ع -هراب من املشركني
 -2ملاذا د ل أبو بكر قبل رسول ؟
أ -ألنح كاك

املقدمة

ع -ليفديح بنفسح ىند اخلطر
جل

 -3ما اسم الغار ال
بكر؟
أ -غار ور
ع -غار حراء

 -4هل لدغ الثعابني أاب بكر؟
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بح رسول

وأبو

أ -ال
ع -نعم
 -5ملاذا مل يصرخ أبو بكر ىندما لدغ؟
أ -لكي ال يوق رسول
ع -لكي ال يسمع الكفار اوتح
 -6ماذا فعل أبو بكر ىندما لدغح الثعباك؟
أ -بك

ام

ع -فزي وارخ
 -7ما ال

من النوم؟

أيق رسول

أ -أاوات املشركني
ع -دموي أبو بكر
 -8كيف ىلم رسول

ِباابة أبو بكر؟

أ -من الوحي
ع -ىندما سألح
 -9هل د ل الكفار الغار؟
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أ -ال
ع -نعم
 -10ملاذا مل يد ل الكفار إىل الغار؟
أ -ألنح مظلم
ع -لوجود يوط العنكبوت
التدريب الثاق
أما العبارة الصويوة

ضع ىالمة
 -1طُ نر َد ىنكبوت الغار من مسكنح القدص بسبب

كسلح.

 -2لقد كاك غار ور رمنا ومرحيا.
 -3ال خياف العنكبوت من الثعابني
 -4نسج العنكبوت يوطح ىل الغار لكي يبدو كأنح
ىتيت قدص
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 -5ىندما لدغ أبوبكر تفل رسول

ىل اةرح فشفا

.
اثنيا املفردات وال اكيب
السؤال األول هات مفرد الكلمات اآلتية
..................
 1اخليوط
 2اةوور
 3احليات
 4راثر
 5أ الق

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

السؤال الثاق هات مجع الكلمات اآلتية
..................
 1عباك
 2قدم
 3نشيط

..................
..................
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 4مكاك
 5ىمل

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

السؤال الثالث ال الكلمة بعكسها
اجتهاد
 1اعد
فت

 2كسل
 3أحب

وقف
نزل

 4أغلت
 5مش

أكر

السؤال الرابع
أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية
(حيب – راح – نسج – التضوية  -حيمي )
 ............ -1العنكب وووت يوط ووح ىلو و غو وار ووور
والرسول بدا لح.
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 .......... -2العنكبوت العمل ويكر الكسل.
 .......... -3هي أك تب ل نفسك فداء لآل رين.
 -4اس و ووتطاي العنكب و وووت وه و ووو ل و وووق ض و ووعيف أك
 .......رسول .
 -5ىنو و وودما رأى العنكبو و وووت رسو و ووول

 .....ىنو و ووح

الكسل وأاب نشيطا.
ال ال كيب مبعنا

السؤال اخلام
 1فيف الظل

حدث يل بدال
منك
ذاي ايتح

 2أااب دونك
 3أ ت شهرتح

قطاعها

االتساي

ظريف ومرح

 4راح ى الكسل
 5شت يابح

ارت نشيطا
50

اثلثا ال اكيب النووية
السؤال األول ا

االسم املناسب مما بني القوسني.

 -1الرجالك  ( ..............قادماك – قادمتاك – قادم )
 .............. -2مجيلتاك ( .احلديقتاك – الباابك – املطعماك )
 -3السياراتك  ( ..............جالستاك – جديداتك – واقفاك )
 .............. -4جديداك ( .الساىتاك – املنزالك – القهواتك )
( مريضاك – مسافراتك – قادماك )

 -5البنتاك ..............

 -6املوظفاك  ( ..............فقراتك – ر يصاك – جالساك )
 .............. -7غاليتاك.

( البقاالك – العامالك – السياراتك )
 -8الشارىاك ..............
( واسعاك – نظيفتاك – سريعتاك )
 -9الكتاابك ..............
(مفتوحاك –مريضاك – سريعاك)
 .............. -10جديداتك
(القلماك – الساىتاك  -الكتاابك)
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اثنيا ال بني املبتدأ و رب  ،وكوك مجال من اجملموىتني مث
أىد كتابة اةمل
 .1احلجراتك

اا ماك

 .2الشجراتك

ماهراتك

 .3الطبيبتاك

مفيداك

 .4القريتاك

واسعتاك

 .5الكتاابك

غاليتاك

 .6املتجراك

اغراتك

 .7املسلماك

مفتوحتاك

 .8اهلديتاك

ىاليتاك

رابعا أىد قراءة القصة بطريقة متثيلية
امسا التعبر واإلنشاء
مستعينا مبا جاء

القصة ،أىد كتابة قصة ىنكبوت

الغار أبسلوبك فيما ال يقل ىن  150كلمة.
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عنقود العنب
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وود العنووب .. 5وه و ا البسووتا ُك كلكووح ىتب وةُ بو ُون
امسووي ىنقو ُ
ربيعووة وأ ووو شوويبة ،لكوونهم ال يهتموووك يب ،ولوووال ىووداس
ومعرفتُو وح ابلزراى و نوة لَ نمو و ىطش ووا أان وأا وودقا ي العناقي وود،
رجل طيب ،يهتم يب وأبادقا ي العناقيد ،ولكو
ُ
فعداس ٌ
أمجل العناقيد وأكربهم سنا.

فلقوود زرى و ىووداس من و زموون لووي
أجلو

ابلبعيوود ،وموون وقتهووا

أان وأاوودقا ي موون حووني آل وور لنتجوواذع احلووديث

ىن كل ما يدور أبرض الطا ف  ..فبستاننا هنا .
ومنو و فو و ة ،و ك وول ي وووم نتو وودث ى وون ش ووخص واح وود،
فالكوول هنووا يووتكلم ىنووح ..إهنووم يتكلموووك ىوون نوويب بُعووث

مبكة ،امسح حممد.

 5فيوتشر سوفت بتصرف.
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ولكننووا لألسووف ال نعوورف األ بووار اةديوودة إال موون ووالل
موون جيلو

حت و األشووجار ،ويسووتظل ابلبسووتاك ،أو أيك ول

من مثار .
قال زوار البستاك
 أمسع و ىوون النوويب ال و

ظهوور مبكووة ،لس و

أدر موواذا يريوود هو ا الرجوول؟ وهوول هووو حقووا
نوويب أم إنووح ،نوووك ،لقوود ك بووح قومووح وىش ورتح
األقربوك ،من املؤكد أنح لي

نبيا.

 وكيف ىرف ؟
 أان متأكد أنح لي

نبيا.

 وهل اتبعح أحد؟
 القلة الضعفاء ،وقريش تع هبم
 إذك قريش ىل حت
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ىنقود العنب
أ حت اي رجل ،وأنتم تعلموك أنح نيب!
وهك ا ىلم أك قريشا حتاول أك تورد ىون دينوح،
وأهنم يع بوك أتباىوح ،ويسوخروك مونهم ،سووقا لوك
اي قريش ،و لن تنالوا منح أبدا.
قال زوار البستاك
 هو وول هو ووو ،نو وووك ،أم إنو ووح شو وواىر ،شو وواىر أم
،نو و وووك ..إذك هو و ووو شو و وواىر وأاو و ووابح بع و و و
اهلوس.
 ل ووي

مبجن وووك وال بش وواىر ،ب وول إن ووح س وواحر،

قولوا ساحر.


و ابللني ،وأىطو املال ،واجعلو كبران،
سرض أان وا ت ،أان متأكد أنح سرض .
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 إنو و ووح لو و وون أييت معنو و ووا إال ابلشو و وودة والقسو و وووة،
س و وونع بح وأتباى و ووح ،ونس و وووقهم واح و وودا وراء
اآل ر.
 انظروا إىل أتباي حممد ،اي هلم من محق !
قال ىنقود العنب
ايلكووم موون أانس اتفهووني تنكووروك احلووت بعوود مووا تبووني
لكم.
وكمووا تووروك حاول و ق وريش أك تصوود حمموودا بشووب
الوسا ل ،واهتمو ابةنوك ،وى بوا أاوابح ،ولكون
بال فا دة  ،وحاولوا أك يعطو امللك واملال ..
قال أهل مكة للنيب
 اي حممد إك أردت مواال أىطينوا حوب تصوب
أكثران ماال ،وإك أردت ملكا ملكنوا ىلينوا،
ماذا تقول اي حممد؟
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يقول ىنقود العنب
لكوون رسووول

رف و  ،وقووال مقولتووح الشووهرة إىل

ىمح أيب طالب
قووال لووح رسووول

اوول

ىم لو وضعوا الشم

ىليووح وسوولم "و اي
كي  ،والقمور

ىل أك أتر ه ا األمر ما تركتح حب يظهر

يسوار
أو

أهلك دونح".
ىنقود العنب
ه و و ا هو ووو كو وول مو ووا ىرفتو ووح مو وون أحو ووداث

الف و و ة

السو ووابقة ،وكو ووم أود أك أىو وورف مو وواذا حو وودث بعو وود
ذلك؟ قبل أك يقطفوق ،وجيعلوق مخرا.
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فلق وود مسعو و أك أا ووواع البس ووتاك يري وودوك ىنب ووا
ليعصرو وجيعلو مخرا ،وكوم أكور أك أسوكر ىقوول
الناس ،وأك يصوبووا كواحليواانت ،بوال ىقوول ،وبوال
فا دة وتضيع اوتهم ،كم أكر ذلك.
قال زوار البستاك
 أتعرف ماذا حدث اليوم؟ إيح ..ماذا حدث؟ يقولوك إك حممدا ابلطا ف أحقا ما تقول.ىنقود العنب متفاجِا
أمسعتم ما مسع ؟
إك النوويب حمم وودا ابلط ووا ف ،كووم أمتوور أك أرا  ،وك ووم
ستكوك فرحت لو رأيتح ،ولكن  ..ما ه ا؟
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إهن ووم يس ووخروك من ووح يلق وووك ىلي ووح احلج ووارة ..قل وويب
ىليك اي رسول
قال ىنقود العنب
وول
ولكن احلمد ت ،أفلو رس ُ

مونهم ،وجواء إىل

وب إلي ووح ،ك ووم أود أك
البس ووتاك ليسو و ي  ،ك ووم أود أك أذه و َ

يقطفوق لح ،ما ه ا؟  ..إق أمسع دىا ح إنح يقول

"اللهو ووم إليو ووك أشو ووكو ضو ووعف قو ووويت ،وقلو ووة
حيل و و ووت ،وه و و ووواق ىلو و و و الن و و وواس ،اي أرح و و ووم
الرامحني ،أن رع املستضوعفني ،وأنو ريب،
إىل م و وون تكلو و و  ،إىل بعي و وود يتجهمو و و أم إىل
قريووب ملكتووح أموور  ،إك مل يكوون بووك غضووب
ىلي فال أابيل ،ولكن ىافيتك هي أوسع يل،
ا
أىو و وووذ بنو و ووور وجهو و ووك ال و و و
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أشو و وورق ل و و وح

الظلمووات ،وا ولُ ىليووح أموور الوودنيا واآل وورة
م و وون أك يتن و ووزل يب غض و ووبك ،أو حي و وول ىل و و اوي

سخطك ،لوك العتوىب حوب ترضو  ،وال حوول

وال قوة إال بك".
ىنقود العنب
اي حبي وويب اي رس ووول  ..أبيب أنو و وأم ووي اقطف وووق
لح ..اقطفوق لح.
ااحب البستاك يناد
اي ى و ووداس ..اذه و ووب واقط و ووف ىنق و ووود العن و ووب إىل
الرجل اةال

هنا .

ىنقود العنب
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احلم وود ت ..لق وود اس ووتجاع

ل وودىا ي س وويقطف

ىداس لرسول
إىل اللقاء أيها األادقاء  ..إىل اللقاء.
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أوال االستيعاع والفهم
التدريب األول أجب ىن األسِلة التالية بعد مساىك
للقصة
-1

أ بلدة كن أىيش أان العنقود؟
أ-

الطا ف

ع-

مكة

 -2هل ادق

قريش رسول

حني بدأ

الدىوة؟
أ -نعم
ع -ال
امللك واملال ىندما ىرض

 -3هل قبل رسول
ىليح؟
أ -نعم
ع -ال
63

 -4ماذا يفعل اخلمر ابلناس؟
أ -جيعلهم كاحليواانت
ع -جيعلهم ىقالء
إىل الطا ف؟

 -5ملاذا ذهب رسول
أ -لزايرة أقاربح
ع -لنشر الدىوة

 -6هل ادق أهل الطا ف رسول ؟
أ -نعم
ع -ال
 -7من مها ااحبا البستاك؟
أ -ىداس وأ يح
ع -ىتبة وأ يح
 -8ماذا فعل أهل الطا ف برسول ؟
أ -أكرمو
ع -ألقو ابحلجارة
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 -9أين جل

رسول

ىندما أايب قدما ؟

أ -ىند البستاك
ع-

الطريت
قطف لرسول ؟

 -10ما اسم اخلادم ال
أ -ىلي
ع -ىداس
التدريب الثاق
ضع ىالمة

أما العبارة الصويوة

 -1رحب أهل الطا ف برسول
 -2أكل رسول

ال

ىليح وسلم

ىنقود العنب من البستاك

 -3حاول قريش أك ترد رسول

ىن دينح

 -4مل يسخر أهل مكة من الرسول ال
وال من أتباىح
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ىليح وسلم

 -5أمر ىداس ااحب البستاك أك يقطف ىنقود
العنب لرسول
اثنيا املفردات وال اكيب
السؤال األول هات مفرد الكلمات اآلتية
..................
 1الفرا
 2ىناقيد
 3مثار
 4أتباي
 5محق

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

السؤال الثاق هات مجع الكلمات اآلتية
..................
 1رب
..................

 2ضعيف
 3ساحر

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

 4ىقل

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

ُ 5جرح
السؤال الثالث

أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية
ن
(سخر – جتاذع – رف – قطف  -ا اد )
 ............ -11الطالع أطراف احلديث.
 .......... -12رس و ووول

ا و وول

ىلي و ووح وس و وولم

امللك واملال
 .......... -13ىداس ىنقود العنب
 ............. -14أهو و وول الطو و ووا ف مو و وون رسو و ووول
ال

ىليح وسلم.

 -15حاولو و و قو و وريش  ............الرس و ووول بش و ووب
الطرق.

67

السؤال الرابع ال ال كيب مبعنا
 1ترق هلا القلوع
 2زمن لي

ابلبعيد

نتواور ونتناقش
نقضي

ىليهم

مجيعا
 3نسوقهم واحدا وراء
اآل ر

بكل األساليب
والطرق
تلني

 4بشب الوسا ل

وتشفت

ىليها
وق قريب

 5نتجاذع احلديث
اثلثا ال اكيب النووية
السؤال األول ا
 1حنن

ال

الكلمة املناسبة مما بني القوسني
نعرف

األ بار (اةديد – جديدة – اةديدة)

.........
 2اذهب واقطف ىنقود العنب ( جل
إىل الرجل  .......هنا
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– اةال

– جال )

 ............ 3مجيلة
 4البستاك ..............

(نظيفة – واسع – كبرة)

 ............. 5اادقوك

(املسلم – املسلماك – املسلموك)

السؤال الثاق

(احلديقة  -الباع – البستاك)

أكمل كل مجلة ابلفعل املناسب مما بني القوسني

 ...... 1ىووداس أشووجار العنووب ( يسقي – است – سق )
كل اباح.
 .......... 2الفو ووالح البسو ووتاك ( قطف – اقطف – يقطف )
أم .

لدىا ي ( يستجيب – استجاع – استجب )

 3لقد.............
 4اي ىداس ........ ..واقطوف ( ذهب – اذهب – ي هب )
ىنق و و ووود العن و و ووب إىل الرج و و وول
اةال

هنا .
( يظهر – ظهر – اظهر )

 5أمسع ىن النيب ال
 ......مبكة.

رابعا أىد قراءة القصة بطريقة متثيلية
69

امسا التعبر واإلنشاء
مستعينا مبا جاء

القصة ،أىد كتابة قصة ىنقود

العنب أبسلوبك فيما ال يقل ىن  150كلمة.
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شجرة احلديبية
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سوالم ىلو أطفووال اإلسوالم 6،وىلو كوول األطفووال،
موون موونكم حيووب األشووجار ويعت و هبووا ،موون موونكم جيل و
حتتها ويستظل هبا ،أىرف أنكم تفعلوك ذلك.
لكن اي تُرى هول تعرفووك مواذا أفعول أان؟ لقود أتيو

أمور هوام ،فوأرجو أك

إىل هنا ألقابلكم ،وأحتودث معكوم

تتفضلوا معي ألحكي لكم احلكاية.
أان شجرة احلديبيوة

حديبية حديبيووة

ج ىي كب وور

ورقي كث وور

ومن ينافس هنا
أان شجرة احلديبيوة

حديبية حديبيووة

ال مكتوع ابلقلم

فقد رأي من زمن

ومن ينافس هنا
 6تم تفريغ المحتوى بتصرف عن شركة فيوتشر سوفت.
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قويل مجيو وول

ذكر شهوور

كتاع املسلمني
أان شجرة احلديبيوة

حديبية حديبيووة

السالم ىليكم أيها األطفال ،أنتم طبعا تعرفون  ،فأان
الشجرة الت أتكلوك منها ،وتستظلوك هبا

احلدا ت،

ولكن لس كأ شجرة ،فأان يل حكاية مع رسول .
وكم تغار م

األشجار ل لك ،وال يوجد

التاريخ

شجرة مثلي سوى شجرة واحدة ،ولكن حكايتها كان
اغرة ،أما أان فوكايت كبرة وشهرة ،وكفاق فخرا أن
ذكرت

القررك الكرص ،وسأحكي لكم حكايت وحكاية

اديقت ،واحكموا أنتم أبنفسكم.
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كاك

يوم من األايم وال يبدأ الكالم إال ابلصالة ىل

ر األانم رسولنا حممد ىليح الصالة والسالم.
كان
الشم

اديقت الشجرة متد غصوهنا الستقبال أشعة
لتغ

أوراقها وج ىها ،وبينما هي ك لك،

واةو شديد احلرارة إذ برسول

قادم من بعيد مرهت

يبوث ىن ظل.
فأراد أك يراتح فاستند إىل الشجرة واستظل هبا ،وكم
كان

جسد الشريف ج ىها،

سعيدة ىندما مل

وىندما التق ظلح بظلها.
ومتن

أال يقوم من حتتها أبدا ،أو تتور معح ليستظل

هبا من حرارة الشم  ،أو حب ضوء القمر.
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وبينما رسول

ك لك فوجئ برجل من الكفار ،وقف

الرجل أمام رسول

حامال سيفا والغضب ىل وجهح،

وقال لرسول
"من يستطيع أك ينق
فقال رسول

ال

اآلك من يد ؟"

ىليح وسلم بكل بات و قة

فخاف الرجل وارتعش ،وسقط السيف من يد  ،فأ
السيف ،فصرخ الرجل

رسول

ال  ..ال تقتل اي حممد
فقال ال

ىليح وسلم

"من يستطيع أك ينق

اآلك من يد ؟"

فعفا ىنح رسول
75

تلك هي حكاية اديقت ،أرأيتم كم هي اغرة؟ ولكنها
مجيلة ،أما قصت أان فهي كبرة ومهمة ،فقد حد
مكاك يسم احلديبية ارج مكة ،وهل ا أطلقوا ىلي اسم
شجرة احلديبية.
وتبدأ حكايت ىندما رأى رسول

املنام ،وهو

املدينة ،أنح وأاوابح د لوا املسجد احلرام ،وطافوا
ابلكعبة املكرمة.
وىندما استيق

جتهز للعمرة ،و رج مع أاوابح

معتمرين ،وحتركوا من املدينة حب والوا إىل احلديبية
أسفل مكة.
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ترض بد ول رسول
ولكن قريشا مل َ
فأرسل رسول ىثماك بن ىفاك ليناقشهم
ولكن ىثماك أت ر ،وشاي
ىثماك ،فنادى رسول

واوابتح،
األمر.

العرع أك قريشا قتل
اوابتح ليبايعو ىل حرع

املشركني ،فبايعح الصوابة كلهم.
بسم

الرمحن الرحيم "لقد رضي

ىن املؤمنني إذ

يبايعونك حت الشجرة"
وىندما ىلم قريش مبا حدث اف وارتعش  ،ألهنم
يعلموك قوة املسلمني وأبسهم.
 ر ر  ..لن نقدر ىليهم سيوطموننا اي وحيي. سيد لوك مكة ،سأموت من احلسرة. سيواربوننا ،سيواربوننا ،اي ويلي!!77

 ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ اي ويل قريش ،ماذا نفعل؟ اي أما  ..ال أستطيع أان أقف  ..الرىب  ..لننقدر ىليهم.
 جاء حممد  ..ر  ..وا  ..اي أبتا !!  ..جاء حممدوأاوابح ،ذهب املال واخلمر ،ذهب كل شيء،
واأبتا !!
ولكن ىقالء مكة أ وا يفكروك ويتدبروك املوقف ..
واستقروا ىل ىقد الصل مع رسول .
وقدم

قريش بنود الصل لرسول

ال

وافت ىليح

وأقر  ،وكان من ضمن بنود الصل .
" نعاهد اي حممد ىل أال حناربك ،وال حتاربنا ملدة ىشر
سنني ،وال تد ل مكة ه ا العام".
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وهك ا ىقد ال احلديبية أيها األادقاء ،وأنزل
قولح تعاىل
الرمحن

أىوذ ابت من الشيطاك الرجيم .بسم
الرحيم "إان فتونا لك فتوا مبينا " . ..
وىندما نزل

اآلية قرأها رسول

ه

ىل ىمر بن

اخلطاع.
فقال ىمر بن اخلطاع "اي رسول
فقال رسول

أفت هو؟"

" نعم"

وبعدما رجع رسول

إىل املدينة ،ىادت قريش ألفعاهلا

السيِة ،فنقض الصل مع رسول .
ف هب هلم رسول

العام التايل ،ود ل مكة فاحتا

ومعح ىشرة رالف مقاتل مسلم.
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طلع البدر ىلينوا

من نيات الوداي

وجب الشكر ىلينا

ما دىا للوح داي

أيها املبعوث فينوا

جِ ابألمر املطاي

جِ شرف املدينة

مرحبا اي ر داي

طلع البدر ىلينا

بعد ما كاك الوداي

جاءان النور وهالا
أيها املبعوث فينا

بعد ما ذاي وشاي
جِ خلر البقاي

جِ فاحتا ملكة

مرحبا اي ر داي
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أوال االستيعاع والفهم
التدريب األول أجب ىن األسِلة التالية بعد مساىك
للقصة
 -1من ال

أنق رسول

من يد الرجل ال

أراد قتلح؟
أ-
ع -قوة رسول
حت الشجرة األوىل؟

 -2ملاذا ذهب رسول
أ -ليعقد الصل

ع -لراتح من حرارة الشم
 -3هل اف رسول

من الرجل ال

أراد قتلح؟

أ -ال
ع -نعم
 -4هل ىفا رسول

ىن الرجل ال
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أراد قتلح؟

أ -ال
ع -نعم
 -5ملاذا ذهب رسول

إىل مكة املكرمة قبل

الصل ؟
أ -ليعتمر
ع -للورع
معتمرا؟

 -6ملاذا ذهب رسول

أ -ألك قريشا دىتح ل لك
ع -ألنح رأى ذلك
 -7هل قتل

املنام

قريش ىثماك بن ىفاك ىندما ذهب

إليهم؟
أ -ال
ع -نعم
 -8ىل ماذا ابيع الصوابة رسول
احلديبية؟
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حت

شجرة

أ -ىل احلرع
ع -ىل الرجوي
 -9ماذا فعل قريش ىندما ىلم أبمر البيعة؟
أ -ىقدت الصل مع املسلمني
ع -حارب املسلمني
مكة ىام الصل ؟

 -10هل د ل رسول
أ -ألنح مظلم

ع -لوجود يوط العنكبوت
التدريب الثاق
ضع ىالمة

أما العبارة الصويوة

 -1نستظل ابألشجار من حرارة الشم
 -2تقع احلديبية دا ل مكة املكرمة

 -3قصة شجرة احلديبية غر معروفة ىند املسلمني
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 -4طلب رسول
 -5كاك رسول

بنفسح ال احلديبية من قريش
يعرف أك قريشا لن تصرب ىل

الصل .
اثنيا املفردات وال اكيب
السؤال األول هات مفرد الكلمات اآلتية
..................
 1أمور
 2غصوك
 3ج وي
 4أشعة
 5بنود

..................
..................
..................
..................
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السؤال الثاق هات مجع الكلمات اآلتية
..................
 1حرع
 2ىنصر
 3سيف
 4ضوء
 5وجح

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

السؤال الثالث ال الكلمة بعكسها
يرف
 1بدأ
ظالم

 2يرض
 3مرهت

لف
انته

 4نور
 5أمام

مس ي
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السؤال الثالث
أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية
– كفاق – ينق

(شاي – مجيلة – جل

)

 ......... -16أمحد حت الشجرة.
 ......... -17فخرا أن أحف القررك.
 -18من يستطيع أك  .......اآلك من يد ؟
 -19حكاية شجرة احلديبية قصرة ولكنها .........
........... -20

العوورع أك قريشووا قتل و ىثم واك

بن ىفاك.
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السؤال الرابع ال ال كيب مبعنا
 1حك حكاية
 2أفعال سيِة
 3بنود الصل
 4مل

ىناار االتفاق
أسند ظهر هبا
روى قصة

جسد الشريف

ارت قوا

ج ىها
 5سقط السيف من يد

أىمال بيثة

اثلثا ال اكيب النووية
السؤال األول ا

الصفة املناسبة مما بني القوسني

 -1كاك رجال .....

(ىاقل – ىاقال – ىقالء)

 -2أان فتاة مجيلة و ( .....غ – وسيم – غنية)
 -3قصت قصرة ولكن (.....مجيل  -طويلة – مهمة)
 -4حكايت معروفة و(.....شهرة – شهر – مشهور)
 -5أان سعيد و (.....مسرور – مسرورة  -مؤمنة)
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السؤال الثاق أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية
(السيِة – مبينا – فاحتا – أقر – ارتعش )
 -1بعد ىوامني مون اول احلديبيوة د ول رسوول

مكوة

.........
 -2بع و و وود ا و و وول احلديبي و و ووة ى و و ووادت ق و و ووريش ألىماهل و و ووا
...........
 -3إان فتونا لك فتوا ..........
 -4ىرضو قووريش بنووود الصوول ىل و رسووول

فوافووت

ىليح و .......
 -5ىلمو قوريش ابلبيعووة حتو شووجرة احلديبيووة فخافو
و ........
رابعا أىد قراءة القصة بطريقة متثيلية
امسا التعبر واإلنشاء
مستعينا مبا جاء

القصة ،أىد كتابة قصة شجرة

احلديبية أبسلوبك فيما ال يقل ىن  150كلمة.
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جرة ال هب

89

املقدمة

7

ررا !! جرة ممتلِة ذهبا ! ذهب ! ر ...
ما أسعدق! إذك سأكوك أغر الناس ..ر
 ..ولكنها ليس ملكي ،ومل أدفع مثنا هلا
تُرى هل أىيدها إىل ااحبها؟ أم أ ها
يل؟ ال ال ال ..أان ال أىرف ..ما رأيكم لو
ساىدمتوق

حل ه القضية؟

الدالل

اي أهل القرية ..منزل التاجر ربيع للبيع .

إبراهيم

اي منزل ربيع التاجر للبيع إنح منزل مجيل

الصياد

سأذهب إليح بسرىة ألش يح.

الراو

وذهب إبراهيم الصياد إىل منزل ربيع

 7تم تفريغ المحتوى بتصرف عن شركة فيوتشر سوفت.
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التاجر لكي يش
إبراهيم

املنزل.

السالم ىليكم ورمحة

وبركاتح.

الصياد
ربيع

وىليكم السالم ورمحة

وبركاتح را اي

أ ي.
إبراهيم

مسع

الصياد

أنك تريد أك تبيع منزلك فهل أن
ضا قة مالية؟ أان أستطيع أك أقرضك

املال ال
ربيع

تريد.

ها ها  ..جزا

را ،ولك أريد أك

أبيع ه ا املنزل ألنتقل إىل منزل ر ر
الناحية األ رى من القرية.
إبراهيم

حسنا إذك سأش

الصياد

تفضل الثمن.

ربيع

ابر

لك

منك ه ا املنزل..
مالك وبيتك اةديد.
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الراو

وبعد مرور بضعة أايم انتقل إبراهيم إىل
منزلح اةديد ،وأ

إبراهيم

يتجول فيح.

ر  ..إنح منزل مجيل حقا ،احلمد ت اللهم
ه ا املنزل.

الصياد

ابر يل

الراو

وبعد أك جتول إبراهيم
ليس ي

املنزل ،جل

مجيع أرجاء
حديقة املنزل

حت ظل شجرة.
أحسح حت

إبراهيم

اي لقد تعب  ،ما ه ا ال

الصياد

قدمي؟ ما ه ا؟ إهنا جرة .تُرى ما فيها؟
إيح اي إهلي! إهنا مليِة ابل هب ،ذهب!!
احلمد ت سأاب غنيا جدا ،ر  ،..ولكن
92

ال ..ال ..ه اةرة ليس
أدفع سوى مثن البي

ملكي ،فأان مل
فقط ،إهنا ملك

أ ي ربيع ،سأذهب إليح وأىيدها لح.
ال أت
الراو

فالشيء أحت بح مالكح

شيِا ال متلكح

وذهب إبراهيم إيل ربيع

منزلح اةديد

ليعيد لح جرة ال هب.؟
إبراهيم

السالم ىليكم ورمحة

وبركاتح.

الصياد
ربيع

وىليكم السالم ورمحة

وبركاتح.

أهال ومرحبا بك .را إك شاء .
إبراهيم

لقد وجدت ه اةرة مدفونة

الصياد

أظنك نسيتها قبل رحيلك.
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فناء بيت

ربيع

ال اي أ ي هي ليس ملكي ،فلقد أ ت
كل متاىي قبل رحيلي.

إبراهيم

ولكنك ال تعرف ما هبا ،إهنا ممتلِة ذهبا.

الصياد
ربيع

اي أ ي لقد بعتك البي مبا فيح ،فهنيِا
لك البي وال هب.
ه ا ال هب إنح لي

إبراهيم

ال ككن أك ر

الصياد

ملكي.

ربيع

امسع اي أ ي لن هب إىل القاضي ،ونقص
ىليح القصة ،وما حيكم بح ننف .

لن ر

لن أكنز أبداً أموال

ذهبا للغر

ليس ي ضمور
الراو

ويطم وِن البال

وذهب إبراهيم الصياد وربيع التاجر إىل
94

القاضي ليوكم بينهما.
ربيع

وبركاتح

السالم ىليكم ورمحة

وإبراهيم
القاضي

وبركاتح .را

وىليكما السالم ورمحة
إك شاء .

ربيع

أيها القاضي ،لقد بع

بيت إىل أ ي

إبراهيم ،وبعد أك اش ى البي  ،وجد جرة
ممتلِة ذهبا مدفونة

حديقتح ،فرف

أك

أي ها.
إبراهيم

ه اةرة كان مدفونة

الصياد

ليس ملكي.

القاضي

ه مشكلة حقا ،هل لكما أوالد
الزواج؟

إبراهيم

نعم يل ولد شاع .
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األرض ،فهي
سن

الصياد
مثل ىمر ابنح تقريبا.

ربيع

وأان يل فتاة

القاضي

إذك ،وجدت احلل ،فلتزوجا الفب للفتاة
جبزء من ه ا ال هب ،وأت ا أنتما جزءا
ر ر من ه ا ال هب ،وابقي ال هب
تصدقا بح ىل الفقراء.

ربيع

جزا

را أيها القاضي.

وإبراهيم
الراو

واحتفل أهل القرية هب ا الزواج السعيد،
وهك ا مجع

بني ابن ربيع وابنة إبراهيم

ر ،وابر هلما
أبنا ي ،أك

ىند

زواجهما ،وال تنسوا اي
زا ن كل شيء ،زا ن

ال هب ،زا ن املال ،زا ن الصوة ،وأنح
ىز وجل يرزق من يشاء بغر حساع.
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ما أ قل األمانة

تزلزل اةبال

ما أمجل القناىة

واللقمة احلالل

ىن أيب هريرة رضي

ىنح ىن النيب ال

ىليح

وسلم قال { اش ى رجل من رجل ىقارا ،فوجد ال
اش ى العقار
اش ى العقار

ىقار جرة فيها ذهب ،فقال ال
ذهبك إمنا اش ي

أش ال هب ،وقال ال

منك األرض ومل

لح األرض إمنا بعتك األرض

وما فيها ،فتواكما إىل رجل ،فقال ال

حتاكما إليح

ألكما ولد؟ قال أحدمها يل غالم ،وقال اآل ر يل
جارية .قال أنكوا الغالم اةارية ،وأنفقوا ىل أنفسهما
منح وتصدقا} .ادق رسول

97

ال

ىليح وسلم.

أوال االستيعاع والفهم
التدريب األول أجب ىن األسِلة التالية بعد مساىك
للقصة
 -1ملاذا اش ى إبراهيم الصياد من التاجر ربيع؟
أ -منزل
ع -بقرة
 -2أين وجد إبراهيم الصياد اةرة؟
أ-

حديقة املنزل

ع-

غرفة النوم

 -3ما ال

كان حتتويح اةرة؟

أ -جنب
ع -ذهب
 -4ملن احتكم إبراهيم وربيع؟
أ -اتجر
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ع -قاضي
 -5مباذا حيا إبراهيم وربيع القاضي ىندما د ال
ىليح؟
أ -حتية اإلسالم " السالم ىليكم ورمحة
وبركاتح".
ع -ابإلشارة
 -6ىن أ شيء سأل القاضي إبراهيم وربيعا؟
أ -هل هلما أوالد
ع -ىن امسيهما
 -7ما رأيك

أ الق الرجلني إبراهيم وربيع؟

أ -أ القهما فاسدة
ع -أ القهما ىظيمة
 -8ملاذا ىاد إبراهيم ابةرة إىل ربيع؟
أ -ألك ربيع التاجر نسيها
ع -ألنح مل يدفع مثنها
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احلديقة

ربيع التاجر أك أي

 -9ملاذا رف

اةرة من إبراهيم

الصياد؟
أ -ألنح ابي املنزل مبا فيح إلبراهيم الصياد
ع -ألهنا سيِة املنظر
 -10أفب القاضي ِبنفاق ال هب املوجود

اةرة

ىدة أوجح ما هي؟
أ -ىل ترميم املنزل وبناء املساجد
ع -ىل

زواج ابن ربيع اببنة إبراهيم

والتصدق ىل الفقراء
التدريب الثاق
ضع ىالمة

العبارة اخلاطِة
 -1الدالل هو ال

أمام العبارة الصويوة وىالمة  Xأمام
يناد ىل بضاىة للبيع
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 -2ابي ربيع التاجر البي ألنح كاك

ضا قة مالية

 -3رد إبراهيم جرة ال هب إىل ربيع ألنح كاك خياف من
الشرطة
ُ -4ح ْك ُم القاضي لي

مناسبا

 -5فرح ربيع وإبراهيم حبكم القاضي
اثنيا املفردات وال اكيب
السؤال األول هات مفرد الكلمات اآلتية
..................
 1ضوا ت
 2أغنياء
 3قضااي
 4بيوت
 5أايم

..................
..................
..................
..................
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السؤال الثاق هات مجع الكلمات اآلتية
..................
 1اتجر
 2منزل
 3متاي
 4قصة
 5زينة

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

السؤال الثالث
أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية
(ابر – مدفونة – احلالل – احتفل – زا ن)
 -1وجو وود إب و وراهيم جو وورة ال و و هب .........

فنو وواء

البي
 .......... -2أه وول القري ووة ب ووزواج اب وون ربي ووع ببنو و
إبراهيم
......... -3

ه ا الزواج السعيد
102

-4

ىند  ..........كل شيء

 -5ما أمجل القناىة واللقمة ..............
السؤال الرابع ال ال كيب مبعنا
 1ضا قة مالية
 2أرجاء املنزل
 3أقرضك املال

كل مكاك فيح
أىطيك فلوسا
ال تستطيع أك
تتوملها
حيتاج إىل الفلوس

 4مدفونة
األرض

موضوىة دا لها

 5تزلزل اةبال
اثلثا ال اكيب النووية
السؤال األول ا
 1رجال

الصفة املناسبة مما بني القوسني
(قر ٍ
يش –قرشياً – قرشيةً)
103

( وفراً – وفر – ٍ
وفرة)
ٌ

 2طعاما
 3درساً
ٍ
4
حكاية

(قاسي  -قاسيةً – قاسياً)
ٍ
ٍ
مشهور)
–
ر
شه
–
(شهرة
ُ
(مثني – ٍ
مثينة – مث ٍ
ني)
ٌ

ٍ
5
ايد

السوؤال الثواق ضوع لكول مجلوة مون (أ) اوفة مناسوبة موون
(ع) مث اكتب اةملة كما

النموذج

(أ)-
 -1قرأ حممد كتااب

 -2هنأ املعلم التلمي

 -3زار أمحد املستشف

 -4قطف حممود زهرة

 -5أحب القررك
(ع)-
 -مجيلة  -املركز

 -الكرص  -املتفوق

مفيدا
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-

اةمل
 -1قرأ حممد كتااب مفيدا
......................... -2
......................... -3
......................... -4
......................... -5
رابعا أىد قراءة القصة بطريقة متثيلية
امسا التعبر واإلنشاء
مستعينا مبا جاء

القصة ،أىد كتابة قصة فيل أبرهة

أبسلوبك فيما ال يقل ىن  150كلمة.

105

106

توبة قاتل

107

الراهب
العامل

8

ال ..ال ..ال توبة لك ال توبة لك.
ال اي ب لك توبة ،إك ابع التوبة مفتوح
لكل الناس.

قاتل املا ة ر  ..ماذا أفعل؟ ومن أادق؟ ه ا العامل أم
ه ا الراهب ،أان
أان قتل

حرة من أمر  ..نعم

ما ة نف  ،ولك أريد التوبة ،ما

رأيكم أك تسمعوا قصت ،وحتكموا
أبنفسكم؟
الراو

كاك هنا قاتل شرير يعيش

قرية تسم

كفرة ،لقد قتل ه ا الرجل إىل اآلك تسعة
وتسعني رجال ،ولكنح كاك يريد التوبة إىل
ىز وجل.
 8تم تفريغ المحتوى بتصرف عن شركة فيوتشر سوفت.
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قاتل املا ة

أيها الرجل اق ع.

رجل

أان أرجو أرجو ال تقتل .

الطريت
قاتل املا ة

ال ختف اي رجل أريد أك أسألك سؤاال.

رجل

تفضل اي سيد تفضل.

الطريت
قاتل املا ة

أان أحبث ىن أىلم رجل

العامل.

هل تعرف مكانح ؟
رجل

هنا

الطريت

طوال الوق

الراو

لف ه ا الواد راهب يعبد
اومعتح.

وذهب القاتل إىل الراهب ،فوجد يدىو
ىز وجل.
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قاتل

أيها الراهب ،لقد قتل

املا ة

نفسا ،وأريد أك أرجع إىل

الراهب

تسعة وتسعني
ىز وجل،

ىلي.
وأسألح أك يغفر يل ذنيب ،ويتوع ا

ر  ..قتل

تسعة وتسعني نفسا ،وتريد أك

تتوع! ال ..ال أان ال أىتقد أك

ككن أك

يتوع ىليك.
التوبة .إذك..

"وضربح

قاتل

إذك ال أمل

املا ة

بسيفح فقتلح"

الراو

وبعد أك قتل الرجل الراهب اشتد حزنح
وندم ،فهو يريد أك يتوع إىل  ،ولكنح ال
يعرف الطريت ،ولكنح كاك حي
أك رمحة

من دا لح

وسع كل شيء ،ل لك قرر أك

حياول مرة أ رى.
املوىل القادر جل ىال
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يعفوا ىمن ضل وات
لو كا هجر طااي
وبكا ودمع ىينا
وقال اقبل اي راب
قاتل املا ة

أيها الرجل ،إن أحبث ىن أكثر الناس
ىلما ،هل تعرف أين يسكن؟

رجل

هنا ىامل جليل ،يسكن بعيدا جدا

الطريت

ارج ه البلدة ،أىتقد أنح أىلم رجل
ىل وجح ه األرض.

قاتل املا ة

ر  ..حب لو كاك

أ ر الدنيا

سأذهب إليح.
الراو

وسافر قاتل املا ة طويال طويال ،حب وال
إىل منزل العامل اةليل ،وكلح رجاء وأمل أك
جيد اإلجابة الت يتمناها ىند .
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قاتل

السالم ىليكم أيها العامل اةليل.

املا ة
العامل

وىليكم السالم ،تفضل ،أيها الرجل الطيب.

قاتل

أيها العامل ،لقد قتل

املا ة

ىل ذلك ،وأريد أك أتوع إىل
يقبل

العامل

املا ة

 ،فهل

توبت.

اي ب  ،ابع التوبة مفتوح دا ما لكل شخص
يستغفر

قاتل

ما ة نف  ،وندم

ويتوع إليح.

اي فرحتا  ،جزا
األمل

را ،لقد أىطيت

احلياة ،أشهد

القتل اثنية.
قل رع غفور تواع
يعفو ىمن ضل واتع
يفت للعااي األبواع
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أق لن أىود إىل

يُعطي الناس بغر حساع
فات ىفو وكرص

العامل

ولكن جيب أك ت

قريتك ،وت هب إىل قرية

نصرة ،ف ك أهلها قوم ااحلوك ،فاىبد
معهم.
قاتل

إذك ،سوف أغر من حيايت كلها ،سوف

املا ة

أفعل ذلك ،السالم ىليكم ورمحة

وبركاتح

العامل

وىليكم السالم ورمحة

وبركاتح.

الراو

وانطلت الرجل مسرىا ،وكلح شوق ألك يعبد
ىز وجل مع أهل ه
ولكن

القرية الصاحلة،

وسط الطريت ،وفجأة مات الرجل،

وجاءت مال كة الرمحة ،ومال كة الع اع
ليأ وا روحح.
قال مال كة الرمحة "لقد اتع إىل
113

توبة

اادقة ،تر القتل وندم وحزك ىل كل ما
أك ال يعود إىل القتل مرة

فعلح ،وىاهد

أ رى ،ول لك سوف أن

إىل اةنة.

وقال مال كة الع اع
"بل حنن أوىل بح ،لقد أطاي إبلي

طوال

حياتح ،وفعل كل ما أمر بح حب قتل ما ة
نف  ،ومل يعبد
سوف أن
وهك ا ،أاب

ىز وجل أبدا ،ول لك

إىل النار".
موقف قاتل املا ة حرجا،

فمال كة الع اع ىل حت ،ومال كة الرمحة
أيضا ىل حت ،فأرسل

ىز وجل ملكا

اورة رجل ليوكم

القضية

ه

الصعبة .
فقال امللك
احلل أك نقي

املسافة بني قاتل املا ة وبني
114

القريتني ،ف ك كاك أقرع إىل القرية الصاحلة
د ل اةنة ،وإك كاك أقرع إىل القرية الظاملة
د ل النار ،ووافق املال كة ،ولكن قبل أك
تبدأ املال كة
لقد أوح

القياس حدث شيء ىظيم؛
إىل القرية الصاحلة أك تق ع

اجتا قاتل املا ة ،وإىل القرية الظاملة أك
املال كة املسافة،

تبتعد ىنح ،فلما قاس

وجدو أقرع إىل القرية الصاحلة ،ففرح
مال كة الرمحة ب لك ،وقال
سنأ

إىل جنة

ليعيش فيها سعيدا

طوال حياتح ،فلقد قبل
لو ذنيب ايرع ىظويم

" احلمد ت
توبتح " .

فعفو ايريب أىظم
فأن األجود واألكرم

ولِن كاك هنا كرص

وأن ايرع األرحم

أن القادر واةبوار
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ىن أيب سعيد سعد بن مالك بن سوناك اخلودر رضوي
ىنح أك نويب

اول

ىليوح وسولم قوال " كواك فويمن

كوواك قووبلكم رجوول قتوول تسووعة وتسووعني نفسووا ،فسووأل ى ون
أىلم أهل األرض ،فَو ُدل ىلو راهوب فوأات  ،فقوال " إنوح
قتل تسوعة وتسوعني نفسوا ،فهول لوح مون توبوة؟ " .فقوال "

ال ،فقتلو ووح فكمو وول بو ووح ما و ووة " .مث سو ووأل ى و ون أىلو ووم أهو وول
األرض ،فوودل ىل و رجوول ىووامل ،فقووال " إنووح قتوول ما ووة
نف  ،فهل لح من توبة ؟" .فقال " نعم ،ومون حيوول بينوح
وبووني التوبووة .انطلووت إىل األرض كو ا وكو ا ،فو ك هبووا أانس وا
يعبوودوك

تعوواىل فاىبوود

معهووم ،وال ترجووع إىل أرضووك

ف هن ووا أرض س وووء ،ف ووانطلت ح ووب إذا انا ووف الطري ووت أات
املو و وووت ،فا تصو و ووم فيو و ووح مال كو و ووة الرمحو و ووة ،ومال كو و ووة
الع اع .فقال مال كوة الرمحوة " جواء ات بوا مقوبال بقلبوح
إىل

تعاىل" .وقال مال كة الع اع "إنح مل يعمل را
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قووط" .فووأاتهم ملووك

اووورة ردمووي ،فجعل وو بيوونهم أ

حكمووا ،فقووال قيس ووا مووا بووني األرضووني ،ف و ىل أيتهمووا كوواك
أدىن فهو لح ،فقاسوا ،فوجدو أدىن إىل األرض الت أراد،
فقبضتح مال كة الرمحة" .ادق رسول
وسلم .
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ال

ىليوح

أوال االستيعاع والفهم
التدريب األول أجب ىن األسِلة التالية بعد مساىك
للقصة
 -1كم نفسا قتل الرجل قبل أك يقابل الراهب؟
أ -تسعة وتسعني.
ع -ما ة.
 -2أين كاك يسكن الرهب؟
أ-
ع-

اومعة لف الواد .
منزل ابلبلدة.

 -3ماذا قال الراهب لقاتل املا ة؟
أ -ال أىتقد أك
ع -اتع

ككن أك يتوع ىليك.

ىلينا مجيعا اي ب .

 -4أين كاك يسكن العامل؟
أ-

أىل اةبل.
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ع -بعيدا ارج البلدة.
 -5ما اسم القرية املؤمنة الت هاجر إليها قاتل املا ة؟
أ -طيبة.
ع -نصرة.
 -6أين فاجأ املوت قاتل املا ة؟
أ-

منتصف الطريت بني القريتني.

ع -ىل مشارف القرية املؤمنة.
 -7ملاذا كاك قاتل املا ة من نصيب مال كة الرمحة؟
أ -ألك

ىز وجل قبل توبتح.

ع -ألك مال كة الرمحة كانوا أكثر ىددا من
مال كة الع اع.
 -8ملاذا أفب العامل جبواز قبول توبة قاتل املا ة؟
أ -وفا من قاتل املا ة.
ع -ألك ابع التوبة مفتوح أمام كل البشر.
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 -9ملاذا طلب العامل من قاتل املا ة أك يهجر قريتح؟
أ -ألهنا قرية سوء.
ع -ألهنا قرية اغرة.
 -10من أقدر ىل الفتوى الراهب أم العامل؟
أ -الراهب لعبادتح.
ع -العامل لعلمح أبحكام الشريعة.
التدريب الثاق
ضع ىالمة

العبارة اخلاطِة

أمام العبارة الصويوة وىالمة  Xأمام

 -1كاك قاتل املا ة يريد التوبة
 -2كاك قاتل املا ة يعيش

املدينة

 -3شعر قاتل املا ة ابلندم ابحلزك والندم بعد قتل
الراهب
 -4ابع التوبة مغلت أمام كل الناس
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 -5فرح قاتل املا ة ىندما ىرف أك

سيتوع ىليح

 -6الراهب أىلم أهل األرض.
 -7أفب العامل بعدم جواز قاتل املا ة.
 -8قال

مال كة الرمحة حنن أوىل بح لقد أطاي إبلي

طول حياتح.
 -9أوحي

إىل القرية الصاحلة أك تق ع من قاتل

املا ة.
 -10فرح مال كة الرمحة بقبول

لتوبة قاتل املا ة.

اثنيا املفردات وال اكيب
التدريب األول هات مفرد الكلمات اآلتية
..................
 1رجال
..................

 2ىلماء
 3جبال

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

 4قضااي

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

 5أبواع

التدريب الثاق هات مجع الكلمات اآلتية
..................
 1ااحلة
..................

 2سؤال
 3طيِة

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

 4ىني
 5ااحل

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

التدريب الثالث
أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية
(املدينة – حي

– ندم– أىلم – مفتوح)

 -1إك ابع التوبة  .........لكل الناس
 -2أان أحبث ىن  .........رجل
 -3جيب أك ت

العامل

القرية وت هب إىل ..........
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 -4بعد أك قتل الرجل الراهب اشتد حزنح و.........
 -5كوواك قاتوول املا ووة  .........أك رمحووة

وسووع كوول

شيء.
التدريب الرابع ال الكلمة بعكسها
1
مفتوح
2
نار

شرير
رف

3

حزك
قبنل

مغلت

5

العااي

فرح

4

املطيع

اثلثا ال اكيب النووية
التمييز املناسب مما بني القوسني

التدريب األول ا
رجل – رجالً
 1قتل الرجل تسعة وتسعني ٌ
.......
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ص نل َمخْ َسةَ َى َش َر
 2ن ال َف ْ
........
صنَ نع تَ ْس ُع
 3ن املَ ْ
............
 4ن املدرسة تسعة وتسعوك

طَالنبَاً

 -طَالنبَةً

م َه ْن ندس ٍ
ات
ُ َ
ُم َه ْن ند نسني
معلما  -معلمة

......

 5قتل الرجل تسعة وتسعني نف ٍ  -نفساً
.......
ابلنسبة لتمييز العدد أ االسم النكرة ال

أييت بعد

منصواب
،رورا أو
ً
فيكوك ً
ورا اش ي
· متييز العدد من  3إىل  10يكوك ً
مجعا ،ر ً
مخ طا ٍ
والت (طاوالت متييز ،رور ابلكسرة).
صواب
· متييز العدد من  11إىل  99يكوك ً
مفردا من ً
امللعب أربعة وىشروك تلمي ً ا (تلمي ً ا متييز منصوع
ابلفتوة).
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-

· متييز األىداد 100و  1000ومضاىفات كل منهما
،رورا سعر اةاكي مخسما ة لرة (لرة
يكوك ً
مفردا ً
متييز ،رور ابلكسرة).
التدريب الثاق ضع لكل مجلة من (أ) حاال مناسوبة مون
(ع) مث اكتب اةملة كما
(أ)-

النموذج
 -2بكو و و و و و و

 -1انطلت الرجل

الطفل
 -3تبسم سليماك

 -4اتع القاتل

 -5سلم ىل زينب
(ع) - -واقفة  -مسرىا  -حزينا
ضاحكا

 -اندما

اةمل
 -1انطلت الرجل مسرىا
......................... -2
125

-

......................... -3
......................... -4
......................... -5
احلال واف منصوع يبني هيِة ما قبلح وق

وقوي

الفعل  ،وجيوز ح فح دوك أك خيتل املعر  .مثل جاء
حممد مستبشرا
رابعا أىد قراءة القصة بطريقة متثيلية
امسا التعبر واإلنشاء
مستعينا مبا جاء

القصة ،أىد كتابة قصة قاتل املا ة

أبسلوبك فيما ال يقل ىن  150كلمة.

126

الوفاء ابلوىد
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يوسف

9

أضع ماال

شبة ،وأرميح

البور ،شيء ال

يعقل ...ر  ...أنتم تتساءلوك ىن ال

أفعلح...

حسنا ...كل ما أريد هو أك أسدد دي ...كيف
ه ا؟ ستعرفوك كل شيء ىندما تسمعوك قصت.
الراو
يوسف اتجر أقمشة أراد أك يسافر إىل التجارة،
ولكن مل جيد معح ماال لكي يتاجر بح ،ف هب إىل
اديقح سليماك النجار ليسلفح ألف دينار...
يقوم سليماك بطرق الباع.
فرد سليماك
من ابلباع؟.
وىندما رأى يوسف التاجر قال
يوسف التاجر
 9تم تفريغ المحتوى بتصرف عن شركة فيوتشر سوفت.
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مرحبا اي أ ي مرحبا.
يوسف
إق أريد أك أذهب إىل التجارة ،ولي

معي مال

وأريد أك تسلف ألف دينار.
سليماك
مايل كلح حت أمر  ،ولكن اذهب واءت بشهداء
يشهدوك أق أىطيتك املال.
يوسف
اي أ ي إك

معنا يراان ويسمعنا كل وق

خيف ىليح شيء

األرض وال

بح شهيدا.
سليماك
رضي بح شهيدا.
الراو
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السماء ،فكف

ال

وذهب سليماك النجار ليوضر املال من دا ل
منزلح ليعطيح ليوسف التاجر.
سليماك
تريد ،ولكن لن أىطيح لك

ه ا هو املال ال

حب ن هب إىل أحد أادقا ك لكي يضمنك.
يوسف
اي سليماك أان ال اىرف أحدا ككن أك يضمن ...
أان لي

يل ضامن إال

توكل

ىليح ،وسلم

أمر إليح
سليماك
رضي ابت وكيال ،وابر

لك

جتارتك

واتفت سليماك ويوسف ىل ميعاد لرد املال ،وأك
يلتقيا ىل شاطيء البور ،وسافر يوسف للتجارة،
وابر

لح

جتارتح ورب أمواال كثرة ،واق ع

ميعاد تسديد الدين.
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فقال يوسف
إق أ رج إىل الشاطيء من أايم أحبث ىن سفينة
ألرد املال لصاحيب سليماك ،اي اهلي ال يوجد أ ر
البور ،ومل يتبت سوى يوم ،ماذا

أل سفينة

أفعل ماذا أفعل؟
الراو
وهدى

يوسف إىل فكرة را عة ،فجاء خبشبة

وحفر فيها حفرة .
قال سليماك
سأضع املال وه

الرسالة

اخلشبة ،وألقيها

البور.
اللهم إنك تعلم أق أ ت ألف دينار من سليماك
النجار ،وسأل شهيدا فقل
وسأل كفيال فقل

كف ابت شهيدا،

كف ابت كفيال فرضي بك،
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وإق حاول كل جهد أك أجد مركبا لكي أرد
املال فلم أجد.
وألق اخلشبة
بسم

البور قا ال
اللهم إق أستودىك ه ا املال،

ف نك ال تضيع ىند الودا ع ،اللهم احف
ه ا املال حب يصل إىل سليماك النجار.
من يصنع املعروف

ويو ابلوىد

يلقي اةزاء قطوف

وبشا ر السعد

الراو
وذهب سليماك النجار إىل الشاطيء
ا دد لكي أي

مالح من يوسف التاجر.

قال سليماك وهو ينتظر
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املوىد

ىجبا ،مل أيت يوسف حب اآلك ،سبواك  ،لقد
أت ر يوسف ىن موىد  ،يبدو أك يوسف لن أييت
اليوم ،ف ق ال أرى أ سفينة

البور ،ر ..

سأىود إىل البي .
وىندما رأى شبة قال

نفسح
سآ ها

ما ه اخلشبة؟ إهنا تصل حطبا للبي
لزوجت.
الراو
ورجع سليماك النجار إىل بيتح ،وبدأ
اخلشبة لكي تصل

نشر

حطبا ،ولكن حدث شيء

غريب.
سليماك
اي إهلي ما ه ا؟ يوجد شيء غريب
اخلشبة مال ..رسالة.
ما ه ا؟ رسالة.
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دا ل ه

وفت الرسالة فوجد فيها
إىل أ ي سليماك
وبركاتح.

السالم ىليكم ورمحة

أما بعد
لقد حاول

أك أرد إليك األلف دينار

املوىد

ا دد ،ولك مل أجد مركبا حتمل إليك ،فوضع
أك يوالها إليك

املال

ه اخلشبة ودىوت

فك

ال تضيع ىند الودا ع.
أ و يوسف التاجر

الراو
وأسري سليماك فرحا إىل زوجتح وقص ىليها ما
حدث.
فقال زوجة سليماك
 -سبواك

اي سليماك ،ه قصة ىجيبة!
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حت توكلح

 نعم اي زوجت ،من يتوكل ىليكفيح كل شيء.
فأجابتح زوجتح
أتعلم اي سليماك ،ه

القصة ت كرق بقصة أم

موس  ،ملا ألق موس ىليح السالم

البور.

سليماك
نعم اي زوجت ،فأم موس توكل ىل
ابنها ،وهو طفل اغر

البور ،فقام

موس ىليح السالم ،ومحلح

 ،وألق
حبف

البور إىل زوجة

فرىوك.
الراو
وأ را ،وجد يوسف التاجر مركبا حتملح إىل
سليماك النجار.
يوسف
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احلمد ت ،سأركب ه

املركب ،وأذهب إىل

سليماك ،لقد أت رت كثرا ىليح ،وأرجو أال
يغضب م ...
الراو
ووال يوسف التاجر إىل القرية ،وكاك أول ما
فعلح أك ذهب مباشرة إىل منزل سليماك النجار
وطرق يوسف الباع.
رد سليماك
من ؟
يوسف
أ و يوسف التاجر
سليماك
يوسف ...يوسف أهال أهال
أهال ومرحبا السالم ىليكم ورمحة
يوسف
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وبركاتح

وىليكم السالم ورمحة
أ ي ،لقد حاول

وبركاتح ،ساحم

أك أجيء

اي

امليعاد ،ولك مل

أجد مركبا.
سليماك
أمل تبعث إيل ابملال؟
يوسف
أ ربتك أق مل أجد مركبا حيمل إليك.
سليماك
لقد حف

بعثتح

املال ال

اخلشبة.

يوسف
احلمد ت ،لقد كن

وا قا أبك

سيوف املال

حب يصل إليك ،فات ىل كل شيء قدير .
قدرة ريب بغر حدود

خيرج من األشوا ورود

قدرة ريب ال تتناه

أكواك تزهو تتباه
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لنعلم أك هنا إهلا
سليماك
لقد كن

لصا

حراك ىل سداد دينك
توكلك ىل

ميعاد  ،وادق

فساىد

.
يوسف
احلمد ت رع العلمني
الراو
ىن أىب هريرة رضي

ىنح قال إك رجال من ب

إسرا يل ....
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أوال االستيعاع والفهم
التدريب األول أجب ىن األسِلة التالية بعد مساىك
للقصة
 -1كم دينارا يريد يوسف أك يستلف؟
أ -ألف دينار.
ع -ألفي دينار.
 -2ما مهنة يوسف؟
أ -اتجر.
ع -جنار.
 -3هل سليماك اتجر؟
أ -نعم.
ع -ال.
 -4هل ليوسف أاداقاء كثروك
أ -نعم.
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القرية؟

ع -ال.
 -5كيف أرسل يوسف الرسالة؟
أ -ابلبور.
ع -ابةو.
 -6ماذا يعمل سليماك؟
أ -اتجر.
ع -جنار.
 -7هل رضي سليماك ابت كفيال؟
أ -نعم.
ع -ال.
 -8هل أتكد يوسف من واول املال إىل سليماك؟
أ -نعم.
ع -ال.
 -9ماذا فعل يوسف ىندما ىاد إىل القرية؟
أ -ذهب إىل بيتح أوال.
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ع -ذهب إىل بي سليماك أوال.
 -10هل كاك يوسف حريصا ىل سداد دينح؟
أ -نعم.
ع -ال.
التدريب الثاق
ضع ىالمة

العبارة اخلاطِة

أمام العبارة الصويوة وىالمة  Xأمام

 -1يوسف اتجر أمني
 -2يعمل سليماك اتجرا
 -3الوفاء ابلوىد نفاق
 -4استلم سليماك مالح

موىد

 -5لقد ادق يوسف

توكلح ىل

 -6هل كاك يوسف وا قا
 -7يسكن سليماك

واول املال لسليماك

مدينة كبرة
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 -8سر يوسف

جتارتح.

 -9حاول يوسف أك يرجع
 -10قدرة

املوىد ولكنح مل يستطع.

بغر حدود.

اثنيا املفردات وال اكيب
التدريب األول هات مفرد الكلمات اآلتية
..................
 1أ شاع
 2مراكب
 3جتار
 4أموال
 5ودا ع

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

التدريب الثاق هات مجع الكلمات اآلتية
..................
 1رجل
 2وردة

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

 3شوكة
 4جنار

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

 5سفينة

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

التدريب الثالث
أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية
(ذهب – ادق –كن – حرا – توكل )
 -1لقد  ............ىل سداد دينك.
 -2لقد  ...........إىل اديقك
 -3لقد  ..........وفيا بوىد
 -4لقد  ..........ىل
 -5لقد ..........

توكلك ىل
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التدريب الرابع ال الكلمة بعكسها
1
أ

سر

2

رب

أىط

3

أمني

بعيد

4

قريب

حزك

5

فرح

ان

اثلثا ال اكيب النووية
املناسب مما بني القوسني

التدريب األول ا
 1لقد كن .......

(أمني – أمينا)

 2أريد أك  ......إىل السوق
 3كف ابت ............

أذهب)
أذهب –
ُ
( َ
(شهي ٌد – شهيدا)

 4أسري سليماك ......

(فرحا – فرح)
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التدريب الثاق ضع لكل مجلة من (أ) حاال مناسوبة مون
النموذج

(ع) مث اكتب اةملة كما
(أ)-
 -1انطلت سليماك

 -2حضر الطالب

 -3تبسم يوسف

 -4اتع العااي

 -5سلم ىل فاطمة
(ع)-
 واقفةضاحكا

 -اندما

 فرحا -متأ را

اةمل
 -1انطلت سليماك فرحا
......................... -2
......................... -3
......................... -4
......................... -5
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-

احلال واف منصوع يبني هيِة ما قبلح وق وقوي
الفعل  ،وجيوز ح فح دوك أك خيتل املعر .
مثل جاء حممد مستبشرا
رابعا أىد قراءة القصة بطريقة متثيلية
امسا التعبر واإلنشاء
مستعينا مبا جاء

القصة ،أىد كتابة قصة الوفاء ابلوىد

أبسلوبك فيما ال يقل ىن  150كلمة.
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الفهرس
رقم
الصفوة
املقدمة

3

طريقة استخدام الكتاع

4

 -1فيل أبرهة

5

التدريبات

14

 -2ليلة القدر

21

التدريبات

27

 -3ىنكبوت الغار

35

التدريبات

45

 -4ىنقود العنب

53

التدريبات

63

 -5شجرة احلديبية

71
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التدريبات

81

 -6جرة ال هب

89

التدريبات

98

 -7توبة قاتل

107

التدريبات

118

 -8الوفاء ابلوىد

127

التدريبات

139

148

