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 املقدمة
 

 موون قصووةتكوووك كوول ت، مثوواق قصووصالكتوواع ىلوو  هوو ا حيتووو  
 َكْرتُْ َشوولَوِنن ﴿انطالقوا موون قولوح سوبوانح وتعواىل  و  يبوا،ىشور دقوا ت تقر 

لشووووووكر ابوجووووووح (، فوووووو ن  أت 14 7ُكْم﴾، )القووووووررك، إبووووووراهيمأَلزنيووووووَدن  
وواع املناوواك، وأاوولي ىلوو  النوو  ختووار،  ووريب املواالمتنوواك ت تعوواىل الوها

ن لكووول مووو الشوووكر والتقووودير، مث األانم، حممووود اووول    ىليوووح وسووولم
هوو    ، و صواووا الشووركات الووت أنتجوو إجنوواز هوو ا العموولسوواىد   

ل ، أسأتوى القصص ألغراض تعليميةالقصص، وقد ت التصرف   حم
   أك ينفع هبا طالع اللغة العربية.

، فه ا كتاع حوي ككون نشكر كل من ساهم   ه ا الكتاعو 
ت فوووو ك تفريوووو  ا توووووى  الرجوووووي إليووووح كلمووووا فوووو ت الوووونف ، وللعلووووم

وىنوووودما حيوووواول  طووووالع جامعووووة بووووروان  دار السووووالم، ابالشوووو ا  مووووع
الكلمة الت فة يتعلموك كثرا من أ طا هم، الطالع تفري  مادة تعليمي

مل أيلفها الطالب جيد اعوبة ابلغة   مساىها انهيك ىن كتابتهوا، وهنوا 
سوعادة الطوالع  تكووكوكم    إىطاء التغ ية الراجعة،يربز دور املعلم 

فالطالع يتعلموك من أ طا هم  ىن مساىح، يعجزوكما  يدركوكىندما 
ويشعروك    إىداد حمتواها التعليمي، اركو ويستمتعوك ابلدراسة إذا شا
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م هو   القصوص يوككون للمعلوم بعود تعلو أهنم مركوز العمليوة التعليميوة،
بطريقووة  هاوىرضوو أك يطلووب موون الطووالع إىووادة تقوودص هوو   القصووص

متثيليووة وبوودوك تشووكيل لكووي يتعووودوا ىلوو  قووراءة اللغووة العربيووة بوودوك 
راميووووووووة ىوووووووورض القصووووووووص الد  سوووووووويبدىوك الطالع فووووووووتشووووووووكيل، 

وقوود يطووابت العوورض أاوول القصووة أحيوواان، وال  واملسلسووالت واألفووالم،
 يةتنم هو فهدف التدريب ىل  ه ا النوي من القصص   ذلك، أبس

سوورىة القووراءة، ودىووم الطالقووة والفصوواحة حووب يووتمكن الطووالع موون 
 .اللغة

إىل ا توووووى  االسووووتمايننصوووو  موووون يسووووتخدم هوووو ا الكتوووواع و 
 ىوون األسووِلة اإلجابووة مث ،1التابعووة للصووفوة وعالتعليمووي   قنوواة اليوتيوو
تماي والقووراءة حسووب سوو، وككوون معوواودة االاملتوووفرة   هوو ا الكتوواع

وككن أك نطلب من الطوالع تسوجيل القصوص أو ىرضوها  ،املستوى
وال خيفوو  أ وور هوو   الطريقووة   الواووول إىل الفصوواحة أمووام زمال هووم، 
ة مهووووارات اللغووووة ملفووووردات اةديوووودة مووووع سوووورىة تنميوووواوتقويووووة حفوووو  

  املختلفة.

 

                                                 
1 teacher.com-www.arabic 

 

http://www.arabic-teacher.com/
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 فيل أبرهة
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أىرفكم بنفسي أان فيل من  ،2مرحبا بكم أيها األادقاء
فما  ،ويل حكاية شهرة تكلم التاريخ ىنها ،بالد احلبشة

امسعوها جيدا ...  ؟رأيكم   أك أحكيها لكم
وما هبا من  ،كم أان سعيد بغابت اةميلة، فوستعجبكم

والطعام هبا وفر، واملاء هبا   ،  ضرة، أشجارها تظلل
 !كم أحب احلرية  ،كثر
 

 إهنم ..ما ه ا؟ ... أشم را وة إنساكولكن... 
ال  ..  ر. لن يتمكنوا م  أبدا .. ...ال  ...الصيادوك
ال ..  .. كوقلقد أمسكوا يب .. اتركوق .. اتر  ..... ال 
 .ال .. ال ..ال 
 

 وقالوا   الصيادوكفرح 

                                                 
 فيوتشر سوفت بتصرف. 2
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 من ايلح ،إنح فيل ىظيم حقا ،ضخمايلح من فيل 
 هيح هيح هيحايد مثني 

 
 الفيل 

رب لكو  ،وهك ا أ  ق الصيادوك من غابت اةميلة
حجمي جعلوق   اةيش ال   سافر حلرع 

دمر أ ،كل طلباهتم  و  اليمن ارت أنف ، اليمن
م ب هلوأقتل الناس وأجل ،البيوت وأحطمها بقدمي

 اخلراع .
 

ك معو يس ويرتعشوك ىندما ،م  وهل ا كانوا خيافوك
وكن  سببا   انتصار جيش  ،طوات قدمي 

 احلبشة ىل  اليمن .
 

 اةنود 
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. هيا .يا هيا .. هيا .. دمر .. دمر .. اهدم ... ه
 .. أيها العمالق.

 
 الفيل 

  ل  اوىندما انته  احلرع كرم  القا د أبرهة 
 ولكرب ،كاك ان با للملك النجاشي ىل  اليمن

ن م وأراح  ،ويت جعل  الفيل اخلاص بححجمي وق
 كل األىمال الت كن  أقوم هبا .

 
 فلقد كاك كل ،ا التكرص وكم كن  سعيدا هب

ر أادقا ي األفيال يعملوك   بناء معبد كب
ة لكعبليح الناس بدال من اإلقا د  أبرهة ليوج 

 .مبكة
 

 أبرهة 
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..   ر ،أن  أيها الفيل العظيم مصدر قويت
 أو اراولن حتمل أحج ،فيل املقرع إيلا سأجعلك ال

 ؟أ شااب بعد اليوم.. أفهم  ما قل  لك
 الفيل 

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

 
 أبرهة 

   لتاكيف أجلب الناس إىل كعبت   ...ر  املعبد
..  ر ك؟ف إذ... ابلقوة .. ال ... ال. كي ؟املعبد
   دملو ه ، ..وجدهتا ..ر  ..ر .. .. وجدهتا ر

ن  مكعبة العرع ةاءوا إىل كعبت، فهي أمجل 
 جروكعبتهم من احل ،فكعبت من ال هب ،كعبتهم
 القدص.
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 الفيل 
ز جهو  ،وهك ا قرر قا د  أبرهة هدم كعبة العرع

 وجعل    مقدمتح . ،جيشا قواي ل لك
 

 ىل مكة ... ومض وانطلت اةيش من اليمن إ
م نهدت وبعدها ،سوى ليلة واحدة ومل يبتَ  ،األايم

 الكعبة بل مكة كلها .
 

قد  ف ،امنيقاو  اأننا مل جند أحد ،والعجيب   األمر
 نجوك توال أمل   أ ،كاك الطريت أمامنا مفتوحا

 أو تفل  منا الكعبة . ،مكة
 

  د وىندما رأينا مكة ىل  مرم  البصر أ   قا
 أزر  وحيمس ...أبرهة يشد 
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 أبرهة 
يا .. هال فياي أىظم األ ،ها .. أيها العمالق اق بنا

. يحه حيرع أهلها، فأرق قوتك ههقد اق ب ، و 
 ستهدم الكعبة ال حمالة، سأسوقك اي مكة.

 
 الفيل 

 ،وىندما اق بنا من مكة كن  نشيطا وقواي
 وفجأة حدث أمر ،وأضرع األرض بقدمي فتهتز

 غريب .
، ورلقد امتألت السماء ابلطي ؟ما ه اىجبا.. 

 وألق  ىلينا ،فلقد ظهرت طيور مألت السماء
 ،رآل فورق  اةيش واحدا وراء ا ،حجارة كاملطر

 حب مات كل اةيش.وفيال وراء اآل ر، 
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ا،   أبرهة األشرم وجيشح درسا قاسيوهك ا أ 
.. .... نعم ... نعم  ،وتعلم  أان شيِا مهما
  حيميح .تعلم  أك للبي  راب

 
دة وأك الكعبة ستبق  إىل ر ر الدهر ...  ال

لد و    ال تنتظر النيب القادم ،ىزيزة ال كسها سوء
 وال   مسي بعام الفيل . ،  ه ا العام

 
 بنا  أبو األنبيووواء  للبي  رع حيميح

 ابلقول يفعل ما يشواء   للبي  رع حيميح     
 جوواء ه ا حممد قد           نور ىل  نور يضاء

 
 

   سورة الفيل
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   بسم   الر محن الرحيم
مل أ ( 1مل تر كيف فعل ربك أباوب الفيل  )" أ

طرا  (   وأرسل ىليهم2جيعل كيدهم   تضليل  )
(   4(  ترميهم حبجارة من سجيل  )3أاببيل  )

 "(5فجعلهم كعصف مأكول   )
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 أوال  االستيعاع والفهم 
 

 اىكمس لة التالية بعدالتدريب األول  أجب ىن األسِ
 للقصة 

  اذا أراد أبرهة هدم الكعبة؟مل -1
 يوج الناس إىل معبد ل -أ
 رعليغي  الع -ع

 ل هدم جيش أبرهة الكعبة؟ه -2
 ال -أ
 نعم -ع

 ل جهزت قريش جيشا حلرع أبرهة؟ه -3
 ال -أ
 نعم -ع

   مساء مكة ىند هجوم أبرهة ما ال   ظهر -4
 جبيشح؟
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 الشم  -أ
 يلطر أابب -ع

 ا ال   ألق  الطر ىل  جيش أبرهة؟م -5
 قم  -أ

 من سجيل حجارة -ع

 ا ال   حدث ةيش أبرهة؟م -6
 اهنزم -أ

 انتصر -ع

 ن أين أت  الطر ابحلجارة؟م -7
 من سجيل  -أ
 من الصوراء -ع

 اذا تعلم الفيل   ه   القصة؟م -8
 ك القوة هي املفتاح للنصرأ -أ
 ك للبي  راب حيميحأ -ع

 ث؟لقررك هب ا احلدالسورة الت نزل    ما ا -9
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 رةسورة البق -أ
 سورة الفيل -ع

 ا أهم حدث   ىام الفيل؟م -10
 ناء معبد اليمنب -أ
 ولد رسول   ال    ىليح وسلمم -ع

 
 التدريب الثاق 

 
 أما العبارة الصويوة ضع ىالمة 

 جيوشحو   الكعبة من أبرهة   جنا  -1
 كعبة فيل أبرهة ال دمر -2
 ع حيميحللبي  ر  -3
 ليمناببا   انتصار جيش احلبشة ىل  كاك الفيل س  -4
  حيب الفيل األشجارال -5

 اثنيا  املفردات وال اكيب 
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 السؤال األول  هات مفرد الكلمات اآلتية 
 .................. حكاايت 1
 .................. أشجار 2
 .................. بيوت 3
 ..................  طوات 4
 .................. أىمال 5
 

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

 أمسك ( –شهرة  –ارفعوا  –النجدة  –)املعبد 
 ................ أان أغرق -1
 يصلي اليهود   .......... -2
 .......... الشرطي ابللص -3
 قصة فيل أبرهة قصة ............. -4

 ........... ه ا الفيل ى . -5
 

 السؤال الرابع   ال ال كيب مبعنا 
 ر ر ما نرا  ابلعني  يشد أزر  1
 قبضوا ىلي  ال كسها بسوء 2
 حيمس  ويشجع   ال حمالة 3
 ال حيدث هلا مكرو   مرم  البصر 4
 ال ريب   ذلك  أمسكوا يب 5
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 اثلثا  ال اكيب النووية 
 نيلقوسالسؤال األول  ا   الصفة املناسبة مما بني ا

 قرشيًة( –قرشياً –)قريٍش  رجال 1
 (وفرةٍ  –وفٌر  –) وفرًا  طعاما 2
 قاسياً( –اسيًة ق -)قاسي  درساً  3
 مشهوُر( –شهٍر  –)شهرٍة  حكايةٍ  4
 مثنٍي( –مثينٍة  –)مثنٌي  ايدٍ  5
 

 ة موونالسوؤال الثواق  ضوع لكول مجلوة مون )أ( اوفة مناسوب
 )ع( مث اكتب اةملة كما   النموذج 

  -)أ(
 هنأ املعلم التلمي  -2  قرأ حممد كتااب  -1
  قطف حممود زهرة -4   فزار أمحد املستش -3
 أحب القررك -5
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  -)ع(
املتفوق -    الكرص -  املركز  - مجيلة  -

 مفيدا -     
 

 اةمل 
 قرأ حممد كتااب مفيدا -1
2- ......................... 

3- ......................... 
4- ......................... 
5- ......................... 
 

 طريقة متثيليةأىد قراءة القصة برابعا  
 التعبر واإلنشاء  امسا  

ة برهأيل مستعينا مبا جاء   القصة، أىد كتابة قصة ف
 كلمة.  150أبسلوبك فيما ال يقل ىن 
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 ليلة القدر
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، وأان أبلف شهر، أتدروك ماذا حدث يب؟ 3أان ليلة القدر
تعالوا معي .. وىيشوا ليلت لتعرفوا أمجل ما حدث   

 ه   الدنيا.
 

   ر ر الشهر      أان ليلة القدر          
 أذكر اإلنساك       ريت   رمضاك

 ابلوحي والقررك
 

  ، و ديدوال أجد اة ،أان ليلة رت  كل ىام   رمضاك
 ث  سنة ستما ة وىشر ميالدية مسعنا ىن نيب سيبع

 األرض ىماا قريب.
 

                                                 
 فيوتشر سوفت بتصرف. 3
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 دٌ   حمموأرى رجوال مون قوريش يُوْدى كن   و  ه   األ ناء،
أموول للت ، كوواك حيووب اخللوووة   غووار حووراء مبكووةبوون ىبوود 
 والعبادة.

 
 ور  نووووء نووووورا، يمتتلوووو، رأيوووو  الوووودنيا وىف يوووووم موووون األايم

ر  غوووااألرض ونوووور ىف السوووماء، نوووور كتووود مووون السوووماء إىل
 هنا ؟ حدثحراء؟ ... ترى ماذا 

 
 يضوومو  ،فلقود رأيوو  جربيوول ىليووح السووالم يوود ل إىل الغووار

 ويقول لح "اقرأ" حممدا إىل ادر 
 فرد ىليح حممد ويقول "ما أان بقارىء!"

 
 فيقول جربيل "اقرأ" 

 فرد حممد " ما أان بقارىء!"
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 فيقول جربيل "اقرأ" 
 فرد حممد " ما أان بقارىء!"

 ،ملنتظورايب هو النو وهنا ىلمنا مجيعا أك حممدا بن ىبد  
 د،موو حمجوواء ابلوووحي موون   إىلوأك جربيوول ىليووح السووالم 

 .من القررك الكرص ية نزل ر ومسعنا أول
 

 بسم   الرحم الرحيم
، "اقوورأ ابسووم ربووك الوو    لووت،  لووت اإلنسوواك موون ىلووت

ا مل موسواك اقرأ وربك األكرم، ال   ىلم ابلقلوم، ىلوم اإلن
 يعلم ..."

 
ك لقوررايت ارورحل جربيل ىليح السالم بعدما نزلو  أول 

 ىفيرجتووووف وحوووود   الكوووورص ىلوووو  رسووووول   وتركووووح  ا فووووا
 الغار.
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توح زوج وأسري رسول   إىل بيتح وهو يرجتف ود ل ىلو 
 تحبووات العوورق تتوودفو  دجووة بنوو   ويلوود وكوواك يوورتعش، 

ووضوووع  فوقوووح  ،ىلووو  جبينوووح، فأسووورى  بوووح إىل الفووورا 
 الغطاء.
 

 ،عا مسورأى ومو وىندما بدأ رسول   يهدأ قوص ىليهوا موا
  نفوو  ، فووو الوو  " أبشوور اي ابوون العووم، وا بوو  فقالو  لووح
 . بيد  إق ألرجو أك تكوك نىب ه   األمة  دجيةٍ 
 

قوة ا ور رسوول   إىل ابون ىمهو أ  ت  دجيةُ  ،وبعد ذلك
ف وكوواك شوويخا كفيفووا ىلوو  ديوون النصووارى ىوور  ،بوون نوفوول

 ح موووواابلعقوووول واحلكمووووة وبعلمووووح ىف األدايك، مث ذكوووورت لوووو
 حدث.
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 ... وىندما مسع ورقوة بون نوفول موا حودث قوام مون مكانوح
نيا  الود وقال لح  أ بو  فأنو  نوىب هو   األموة بول أنو  نوىب

 .  موس ال   نزالح   ىل الناموسُ هو وه ا  ،هاكل  
 

 كتموولوهكوو ا بوودأ الوووح  ابلنووزول ىلوو  رسووول   حووب أ
ين الود وبو لك اكتمول ،القررك الكورص، ونزلو  ر ور رايتوح

ر أفخو اإلسالمي وجعل     را من ألف شهر، وسوأظل
 ك ىف كل مكاك.ب ل
 

يمن   بنْسمن اَّلل ن الر مْحَونن الر حن
  

َلةن } َلُة اْلَقْدرن  ْدرَاَ  َماأَ َوَمآ  رن*اْلَقدْ  إنان  َأنَزْلنَوُح ىفن َليوْ َليوْ
َلةُ  ٌر مانْن َأْلفن  *َليوْ لَوِنَكُة ز ُل اْلمَ تَونوَ  * رهْ شَ  اْلَقْدرن َ يوْ

َ  َحب  * َسلَوٌم هن   َأْمرٍ لان كُ   نمِبننْذكن َرهباننم ان  َوالر وُح فنيَها
 {َمْطَلعن اْلَفْجرن 
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 أوال  االستيعاع والفهم 
 

 اىكمس التدريب األول  أجب ىن األسِلة التالية بعد
 للقصة 

  ب نزل الوحي ىل  رسول  ؟م -1
  ليلة اإلسراء واملعراج  -أ
 لة القدر  لي -ع

 ليلة القدر؟ يتأت  أ  شهر  -2
 رمضاك -أ
 باكشع -ع

 لمة نزل  من القررك الكرص؟ما هي أول ك -3
 اقرأ -أ
 اكتب -ع

 ي؟ول   ىندما نزل ىليح الوحماذا فعل رس -4

  اف -أ
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 مل يهتم -ع
 ة رسول   ىند نزول الوحي؟من كان  زوج -5

 دجية بن   ويلد  -أ

 ا شة بن   ويلدى -ع

لوحي ارسول   وزوجتح بعد نزول  إىل أين ذهب -6
 ول مرة؟ىليح أ
 ىل ىم رسول  إ -أ

 ىل ورقة بن نوفلإ -ع

 ين كاك يتعبد رسول   قبل الوحي؟أ -7
 ور     غار  -أ
 اء  غار حر  -ع

 اذا قال ورقة بن نوفل لرسول  ؟م -8
   نيبا ب  أن -أ
 ال أىرف -ع

 ين نزل الوحي أول مرة ىل  رسول  ؟أ -9
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   بيتح -أ
 اء  غار حر  -ع

 ي؟ان  بداية نزول الوحكسنة ميالدية     أ  -10
 610سنة  -أ
 820سنة  -ع

 
 التدريب الثاق 

 
 أما العبارة الصويوة ضع ىالمة 

 لقدر   شهر رمضاك من كل ىامأتيت ليلة ا -1
 ول كلمة نزل  من القررك هي كلمة اقرأ أ -2
 م 610ان  بداية الوحي سنة ك  -3
 اجاء واملعر زل  أول رية من القررك ليلة اإلسر ن -4
 ر  رسول   أول مرة   غار  و نزل الوحي ىل-5
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 اثنيا  املفردات وال اكيب 
 السؤال األول  هات مفرد الكلمات اآلتية 

 .................. األايم 1
 .................. األدايك 2
 .................. رايت 3
 .................. حباات 4
 .................. قرااء 5
 

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

 حي (و ال -ذهب  – اف  –اقرأ  –)شهر 
 أتيت ليلة القدر   .......... رمضاك -6
ك .......... كانووو  أول كلموووة نزلووو  مووون القووورر -7

 الكرص
لووحي ا.......... رسول   أول مرة نزل ىليوح  -8

   غار حراء
زول ............. رسووول   مووع زوجتووح بعوود نوو -9

 الوحي ىليح أول مرة إىل ورقة بن نوفل

 م.610 نزل ........... ىل  رسول   سنة -10
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 السؤال الرابع   ال ال كيب مبعنا 
 يسم  هب ا اإلسم  ُىرف ابلعقل 1
   ه   الف ة الزمنية حبات العرق تتدفت 2
 اشتهر ابحلكمة يُدى  غار حراء 3
 يقول للشيء كن فيكوك   ه   األ ناء 4
ابلقول يفعل   ما  5

 يشاء
 يسيل ىرقح

 
 اثلثا  ال اكيب النووية 

 لسؤال األول  ا   مما بني القوسنيا
 إلسالمي (ا -إسالمي  –)إسالم  اكتمل الدين ....... 1
 د ل(ي -تد ل  –) يد لوك  ....... الفصل رأي  أمحد 2
كاك ورقة بن نوفل شيخا  3

..... 
 فيْف (ك  -كفيفا   –)كفيٌف 

 ل ين(ا -الت  –)ال   ه ا الناموس ...... نزل  4
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 ىل  موس 
ليلة القدر .......  ستظل 5

 بنزول القررك
 فخر(ن -تفخر  –)أفخر 

 
 السؤال الثاق 

ىد   أمثع( )ال من القا مة )أ( ما يناسبها من القا مة  
 كتابة اةمل 

 القا مة )ع(  القا مة )أ( 
 اا ماك ا ب  1

 فاجر حبات العرق 2

 مفيداك الكافر 3

 تتدفت الكتاابك 4

 فأن  قو  املسلماك 5

 
 أىد قراءة القصة بطريقة متثيليةرابعا  
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 التعبر واإلنشاء  امسا  
قدر ال يلةلمستعينا مبا جاء   القصة، أىد كتابة قصة  

 كلمة.  150أبسلوبك فيما ال يقل ىن 
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 الغار ىنكبوت
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كن  أحب   ،.. أان ىنكبوت  فيف الظل 4أهال بكم
أتدروك  ،لك  اليوم نشيط وأحب العمل ،النوم والطعام

رأي   .. نعم ،ملاذا؟ ألن  رأي  أىظم قدوة وأمجل مثل
 رسول   ال    ىليح وسلم. أتعلموك أين؟

ن مية حلكااتعالوا معي ... تعالوا لنبدأ ، لن أقول لكم
 أوهلا...

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

                                                 
 تم تفريغ المحتوى بتصرف عن شركة فيوتشر سوفت. 4
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 وىل    التدبر
 فصرت كلي نشاط
 وجد واجتهاد

 أحب العمل وأكر  الكسل
 أان ىنكبوت أان ىنكبوت

 
 ،السالم ىليكم أيها األادقاء

فأان  ،عبلكن يبدو أنح شاق ومت ،رق ومجيلإك اليوم مش
  أحبث ىن بي  جديد بعد ما طردت اليوم من مسك

 وىدم قدريت ىل  ايد الطعام.  ،لكسلي
 

 .انمأك أكم أود   ،سأحبث ىن مكاك ألانم فيح ،ال ىليكم
 



 38 

تعب ..  ،رواةو حا ،طال سر  ومل أجد مكاان ألانم فيح
لقد أتي   يح ..إ ،حأ را وجدت مكاان ألانم في، ر  ر  

 .وأان اغر مع والد  ،هنا من قبل
ك أاملهم  بنيعا.. عابني  .غار مليء ابلثعابني ،نح غار  ورإ

 أانم.
 

ورا جو وكأتك ؟كيف أانم هب ا الغار  !ما كل ه   اةوور
مليِة  هناإ ،ةفارغة؟ .. رمبا.. ال.. ال.. إهنا ليس  فارغ

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

 
وأين أانم بعدما  قولوا يل أيها األادقاء ماذا أفعل؟

ماذا أرى ؟ ابلثعابني..؟ ما ه ا يِاوجدت غار  ور مل
كيف اعدا اةبل؟ وما ال   أت  ،  هنا ؟ رجالك قادماك

إك أحدمها يتكلم ويقول  ؟هبما إىل مثل ه ا املكاك
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ف ك كاك فيح  ،لح حب أد ل قبلكو  ال تد   لصاحبح
وما ه   التضوية واحلب  ؟ما ه ا ،شيء أااب  دونك

ما ه   أب الق أهل  ،من ه اك الرجالك؟ و ؟ العظيم
 هنما د ال الغار!إه   األرض!! ىجبا 

 
ومل يبَت  ،نيفهاج  الثعاب ،لقد شت  يابح وسد هبا اةوور
  .إال جور واحد فسد  بقدمح

 
قد ل ،سد جور ؟ من؟ سألدغح. سألتهمحالثعباك  من 
 سألدغح.، جعلح كتلة من السواد ،أظلم اةور

 
. ل  د ل اي رسو ا  مث قال ،بعدها سد الرجل اةوور

هلاد  ا ،رنتظوأنح النيب امل ،وىندها ىلم  أنح رسول  
 .  ول رس فدا  أيب وأمي اي ،مد بن ىبد  األمني حم
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هك ا  ،منع ، والصوابة األويلنعم ه   أ الق املسلمني
وك رفهل تع ،ولكن ،ت ضرا  اي رجل ،تكوك التضوية

ح احبوا من كاك ه ا الرجل؟ وما ال   أت  برسول  
 إىل هنا؟ 

 
 اانكد  ولق ،رضي   ىنح رلقد كاك الرجل هو أبو بك

لوظة ال لكتو   ،هاربني من قومها ومهاجرين إىل املدينة
كنح مل ل ،ابنيألنبهح أبك الغار بح  ع ،اندي  ىل  أيب بكر

ح ليى  وقررت أك أاند ،يسمع  ألك اويت كاك ضعيفا
  لكن  تراجع  بعدما رأي ،مرة أ رى بصوت أشد

 مث ،رمث يضع رأسح   حجر أيب بك ،رسول   يد ل
 انم.
 

ولكن ىل   ،فليفعل   ما يشاء ،وىند   قل    نفسي
فظلل  أفكر  ،أكثر فا دةوأفكر   أمر  ،زىجهماأأال 
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و ااة أك قريشا تسع  للبوث  ،فيما جيب أك أفعلح
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 

سج  يوطي الكسل ى  وأن دطر أأفعل شيِا..؟ ىلي  أك 
إىل  ..هيا ..ىل  الغار ليظهر وكأنح ىتيت قدص.. هيا

 العمل إىل العمل.
 

نح م ي كم أان مسرور النتها  ،أ ر انتهي  من العمل
 وإغالق الغار خبيوطي حب ال يشك أحد ،بسرىة

ترى  ،بكر تتساقط بوجودمها. ما ه ا؟ أرى دموي أيب
 يق ستفا ،ملاذا؟ لقد سقط الدمع ىل  وجح رسول  

 وقال لح  
كر؟  باب  أايقال رسول   ال    ىليح وسلم " ما لك 

 فقال أبو بكر "لدغ ". 
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أك  بنيثعاكيف هل   ال  ،أفديك بروحي ،رلقد لدغ أبو بك
  ولكن رسول  ؟كيف طاوىها قلبها  ؟تلدغ أاب بكر

 ف هب ما جبسد ااحبح. ،تفل
 

 أرى هنا ؟..  ذاما ه ا؟ ما
 

 الكفار  
. راثر لوا .. تعالوا.. أسرىوا .. أسرىوا ..تعا -

. راثر ا .األقدام انته  إىل هنا... تعالوا وانظرو 
 .األقدام انته  إىل هنا

 .ملا الصراخ إذك ؟ما بك اي رجل -

 .أظن أهنما دا ل ه ا الغار -
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ن موهل ه ا يُعقل؟ أال ترى  يوط العنكبوت،  -
نا بيا يستطيع أك يد ل الغار دوك أك يقطعها؟! ه

 ن هنا، هيا لنبوث   مكاك ر ر.م
 

ب ذه قدل ..لقد جنوا.. لقد جنوا.. اي فرحت اي فرحت
 ك.. لقد ساىدت   إ فا هم.و ىنهم املشرك

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

 التدبروىل    
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 فصرت كلي نشاط
 وجد واجتهاد

 أحب العمل وأكر  الكسل
 أان ىنكبوت أان ىنكبوت

 
 ر بك يبألومسع  رسول   ال    ىليح وسلم يقول  

اب  أك ايقال رسول   ال    ىليح وسلم  " ما ظن
 بكر اب نني   اثلثهما". 

 
 ،نةيملدا إىل واكتمل  هجرة رسول   ،ومن  ذلك اليوم
   وأ  ت شهريت ،اسم ىنكبوت الغار يا وأطلقوا ىل
وراح ى  الكسل  ،حب وال  إليكم ،االتساي

 ف ىل العمل...  ،وأابو  نشيطا
 إىل اللقاء.
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 أوال  االستيعاع والفهم 
 

 اىكمس التدريب األول  أجب ىن األسِلة التالية بعد
 للقصة 

  ؟سول   وأبو بكر إىل الغارملاذا جاء ر  -1
 لتأمل والعبادةل -أ
 راب من املشركنيه -ع

 اذا د ل أبو بكر قبل رسول  ؟مل -2
 نح كاك   املقدمةأل -أ
 يفديح بنفسح ىند اخلطرل -ع

و ر ال   جل  بح رسول   وأبما اسم الغا -3
 بكر؟
 غار  ور -أ
 غار حراء -ع

 ل لدغ  الثعابني أاب بكر؟ه -4
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 ال -أ
 نعم -ع

 و بكر ىندما لدغ؟اذا مل يصرخ أبمل -5
 كي ال يوق  رسول  ل -أ

 كي ال يسمع الكفار اوتحل -ع

 اذا فعل أبو بكر ىندما لدغح الثعباك؟م -6
 بك    ام  -أ

 فزي وارخ -ع

 ا ال   أيق  رسول   من النوم؟م -7
 اوات املشركني أ -أ
 و بكردموي أب -ع

 يف ىلم رسول   ِباابة أبو بكر؟ك  -8
 من الوحي -أ
 ىندما سألح -ع

 ل د ل الكفار الغار؟ه -9
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 ال -أ
 نعم -ع

 اذا مل يد ل الكفار إىل الغار؟مل -10
 ألنح مظلم -أ
 وجود  يوط العنكبوتل -ع

 
 التدريب الثاق 

 
 أما العبارة الصويوة ضع ىالمة 

  وت الغار من مسكنح القدص بسببطُرنَد ىنكب -1
 كسلح.

 قد كاك غار  ور رمنا ومرحيا. ل -2
 ال خياف العنكبوت من الثعابني -3
نح ت  يوطح ىل  الغار لكي يبدو كأنسج العنكبو  -4

 ىتيت قدص
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ا  فشف بوبكر تفل رسول   ىل  اةرحىندما لدغ أ -5
.  
 

 اثنيا  املفردات وال اكيب 
 السؤال األول  هات مفرد الكلمات اآلتية 

 .................. اخليوط 1
 .................. اةوور 2
 .................. احليات 3
 .................. راثر 4
 .................. أ الق 5
 

 السؤال الثاق  هات مجع الكلمات اآلتية 
 ..................  عباك 1
 .................. قدم 2
 .................. نشيط 3
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 .................. مكاك 4
 .................. ىمل 5
 

 السؤال الثالث   ال الكلمة بعكسها
 اجتهاد  اعد 1
 فت  كسل 2
 وقف أحب 3
 نزل أغلت 4
 أكر  مش  5
 

 السؤال الرابع 
 أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية 

 مي (حي -التضوية  –نسج  – راح –)حيب 
ار  وووور غووو............ العنكبووووت  يوطوووح ىلووو   -1

 والرسول بدا لح.
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 لكسل.ا.......... العنكبوت العمل ويكر   -2
 آل رين.ل.......... هي أك تب ل نفسك فداء  -3
ك اسووووووتطاي العنكبوووووووت وهووووووو  لوووووووق ضووووووعيف أ -4

 ....... رسول  .

.. ىنووووووح ىنوووووودما رأى العنكبوووووووت رسووووووول   ... -5
 الكسل وأاب  نشيطا.

 
 السؤال اخلام    ال ال كيب مبعنا 

دال حدث يل ب   فيف الظل 1
 منك

 ذاي ايتح أااب  دونك 2
أ  ت شهرتح    3

 االتساي
 قطاعها

 ظريف ومرح راح ى  الكسل 4
 ارت نشيطا شت  يابح 5



 51 

 اثلثا  ال اكيب النووية 
 قوسني.ناسب مما بني الامل ا   االسمالسؤال األول  

 قادم ( –تاك قادم –) قادماك    الرجالك ..............  -1 
 ( كطعماامل – كلباابا – تاك) احلديق    .تاك............ مجيل.. -2
 ( اكواقف – اتكدجدي – تاك) جالس   .............. اتكالسيار  -3
 ( اتكالقهو  – كزالاملن – تاك) الساى   .اك.............. جديد -4
 ( اكقادم – اتكمسافر  – اكمريض )      .............. البنتاك -5
 ( اكجالس – اكصر ي – اتك) فقر     .............. كااملوظف -6
 .تاك.............. غالي -7

 ( اتكالسيار  – كالعامال – ك) البقاال 
 ..............  اكالشارى -8

 ( تاكسريع – تاكنظيف – اك) واسع 
 .............. الكتاابك -9

 سريعاك( –مريضاك –)مفتوحاك  
 اتكجديد .............. -10           

  لكتاابك(ا -تاك  الساى –)القلماك  
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، وكوك مجال من اجملموىتني مث ال بني املبتدأ و رب اثنيا  
 أىد كتابة اةمل 

 اا ماك  احلجراتك  .1
 ماهراتك الشجراتك  .2
 مفيداك الطبيبتاك  .3
 واسعتاك القريتاك  .4
 غاليتاك الكتاابك  .5
 اغراتك املتجراك  .6
 تاكمفتوح املسلماك  .7
 ىاليتاك اهلديتاك  .8

 
 أىد قراءة القصة بطريقة متثيليةرابعا  
 التعبر واإلنشاء  امسا  

وت نكبمستعينا مبا جاء   القصة، أىد كتابة قصة ى
 كلمة.  150الغار أبسلوبك فيما ال يقل ىن 
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 عنقود العنب
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 بووونُ  كلكوووح ىتبوووةُ  .. وهووو ا البسوووتاكُ  5العنوووب امسوووي ىنقوووودُ 
اس ولوووال ىوود   ،لكوونهم ال يهتموووك يب، بيعووة وأ ووو  شوويبةر 

ووولَ  ح ابلزراىوووةن ومعرفتُووو  ىطشوووا أان وأاووودقا ي العناقيووود،    من
لكو  فعداُس رجٌل طيب، يهتم يب وأبادقا ي العناقيد، و 

 وأكربهم سنا. أمجل العناقيد
 

تهووا فلقوود زرىوو  ىووداس منوو  زموون لووي  ابلبعيوود، وموون وق
ث آل وور لنتجوواذع احلووديأجلوو  أان وأاوودقا ي موون حووني 

 ىن كل ما يدور أبرض الطا ف .. فبستاننا هنا .
 
و  كووول يووووم نتوووودث ىووون شوووخص واحووود،  ،ومنووو  فووو ة

عوووث فالكووول هنوووا يوووتكلم ىنوووح.. إهنوووم يتكلمووووك ىووون نووويب بُ 
 ، امسح حممد.مبكة

 

                                                 
 فيوتشر سوفت بتصرف. 5
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ل  ووال ولكننووا لألسووف ال نعوورف األ بووار اةديوودة إال موون
ل ، أو أيكووموون جيلوو  حتوو  األشووجار، ويسووتظل ابلبسووتاك

 من مثار .
 
 زوار البستاك قال 

 لسوو   ،أمسعوو  ىوون النوويب الوو   ظهوور مبكووة
أدر  موواذا يريوود هوو ا الرجوول؟ وهوول هووو حقووا 
بووح قومووح وىشوو  رتحنوويب أم إنووح ،نوووك، لقوود ك  

 األقربوك، من املؤكد أنح لي  نبيا.
 وكيف ىرف ؟ 

 .أان متأكد أنح لي  نبيا 

 وهل اتبعح أحد؟ 

 تع هبم القلة الضعفاء، وقريش 

 إذك قريش ىل  حت 
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 ىنقود العنب  
 أ  حت اي رجل، وأنتم تعلموك أنح نيب!

ح، وهك ا ىلم  أك قريشا حتاول أك تورد  ىون دينو
ك سووقا لو ،وأهنم يع بوك أتباىوح، ويسوخروك مونهم
 اي قريش، و  لن تنالوا منح أبدا.

 زوار البستاك قال 
  هوووول هووووو ،نووووووك، أم إنووووح شوووواىر، شووووواىر أم

إذك هووووووو شوووووواىر وأاووووووابح بعوووووو  ،نوووووووك.. 
 اهلوس.

 لوووي  مبجنووووك وال بشووواىر، بووول إنوووح سووواحر، 
 قولوا ساحر.

 ران  و  ابللني، وأىطو  املال، واجعلو  كب، 
 أان متأكد أنح سرض . ،سرض  أان وا ت
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 إنووووووح لوووووون أييت معنووووووا إال ابلشوووووودة والقسوووووووة، 
سوووووونع بح وأتباىووووووح، ونسوووووووقهم واحوووووودا وراء 

 اآل ر.

 اي هلم من محق  ،دانظروا إىل أتباي حمم! 
 ىنقود العنب  قال 

بووني تايلكووم موون أانس اتفهووني تنكووروك احلووت بعوود مووا 
 لكم.

وكموووا توووروك حاولووو  قوووريش أك تصووود حممووودا بشوووب 
ولكون  الوسا ل، واهتمو  ابةنوك، وى بوا أاوابح،
 ل ..بال فا دة ، وحاولوا أك يعطو  امللك واملا

 
  للنيبأهل مكة قال 

 أىطينوا  حوب تصوب اي حممد إك أردت مواال  
نوا، أكثران ماال، وإك أردت ملكا ملكنوا  ىلي

 ماذا تقول اي حممد؟
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 ىنقود العنب  يقول 

ىل لكووون رسوووول   رفووو ، وقوووال مقولتوووح الشوووهرة إ
 ىمح أيب طالب 

 اي قووال لووح رسووول   اوول    ىليووح وسوولم  "و 
ار  ىم لو وضعوا الشم    كي ، والقمور   يسو

 أو   ر  ه ا األمر ما تركتح حب يظهر ىل  أك أت
 أهلك دونح".

 
 ىنقود العنب  

هوووو ا هووووو كوووول مووووا ىرفتووووح موووون أحووووداث   الفوووو ة 
السوووووابقة، وكوووووم أود أك أىووووورف مووووواذا حووووودث بعووووود 

 .قبل أك يقطفوق، وجيعلوق مخرا ؟ذلك
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فلقووود مسعووو  أك أاوووواع البسوووتاك يريووودوك ىنبوووا 
ول ر ىقوليعصرو  وجيعلو  مخرا، وكوم أكور  أك أسوك

بوال و الناس، وأك يصوبووا كواحليواانت، بوال ىقوول، 
 فا دة وتضيع اوتهم، كم أكر  ذلك.

 
 زوار البستاك قال 

 أتعرف ماذا حدث اليوم؟ -
 إيح.. ماذا حدث؟ -

 يقولوك إك حممدا ابلطا ف -

 أحقا ما تقول. -

 
  متفاجِاىنقود العنب 

 أمسعتم ما مسع ؟
وكوووم   ،كوووم أمتووور أك أرا  ،إك النووويب حممووودا ابلطوووا ف

 ستكوك فرحت لو رأيتح، ولكن .. ما ه ا؟



 60 

 
 إهنوووم يسوووخروك منوووح يلقووووك ىليوووح احلجوووارة.. قلووويب

 ىليك اي رسول  
 
 ىنقود العنب  قال 

 اء إىل  مونهم، وجو أفلو  رسوولُ  ،احلمد تولكن 
 د أكإليوووح، كوووم أو  كوووم أود أك أذهوووبَ ،  البسوووتاك ليسووو ي 

 ول  ح إنح يقما ه ا؟ .. إق أمسع دىا ،يقطفوق لح
"اللهووووم إليوووووك أشووووكو ضوووووعف قووووويت، وقلوووووة 
حيلوووووووت، وهوووووووواق ىلووووووو  النووووووواس، اي أرحوووووووم 
الرامحني، أن  رع املستضوعفني، وأنو  ريب، 
إىل مووووون تكلووووو ، إىل بعيووووود يتجهمووووو  أم إىل 
قريووب ملكتووح أموور ، إك مل يكوون بووك غضووب 
ىليا فال أابيل، ولكن ىافيتك هي أوسع يل، 
ح أىوووووووذ بنووووووور وجهووووووك الوووووو   أشوووووورق  لوووووو
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الظلمووات، واووُل  ىليووح أموور الوودنيا واآل وورة 
مووووون أك يتنوووووزل يب غضوووووبك، أو حيووووول ىلوووووويا 
سخطك، لوك العتوىب حوب ترضو ، وال حوول 

 وال قوة إال بك".
 

 ىنقود العنب  
 طفووووقاي حبيووويب اي رسوووول  .. أبيب أنووو  وأموووي اق

 لح.. اقطفوق لح.
 

  يناد ااحب البستاك 
إىل  اي ىوووووداس.. اذهوووووب واقطوووووف ىنقوووووود العنوووووب

 الرجل اةال  هنا .
 

 ىنقود العنب  
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  احلمووود ت.. لقووود اسوووتجاع   لووودىا ي سووويقطف
 ىداس لرسول  

   إىل اللقاء أيها األادقاء .. إىل اللقاء.
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 أوال  االستيعاع والفهم 
 

 اىكمس التدريب األول  أجب ىن األسِلة التالية بعد
 للقصة 

   أ  بلدة كن  أىيش أان العنقود؟  -1
   الطا ف -أ
   مكة -ع

ش رسول   حني بدأ   هل ادق  قري -2
 الدىوة؟
 نعم -أ
 ال -ع

ض   امللك واملال ىندما ىر  هل قبل رسول -3
 ىليح؟
 نعم -أ
 ال -ع
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 اذا يفعل اخلمر ابلناس؟م -4

 علهم كاحليواانتجي -أ
 قالءىجيعلهم  -ع

 اذا ذهب رسول   إىل الطا ف؟مل -5
 بحار لزايرة أق -أ

 وةلنشر الدى -ع

 ل اد ق أهل الطا ف رسول  ؟ه -6
 نعم -أ
 ال -ع

 ن مها ااحبا البستاك؟م -7
  يح  ىداس وأ -أ
 ىتبة وأ يح -ع

 اذا فعل أهل الطا ف برسول  ؟م -8
 أكرمو  -أ
 و  ابحلجارةألق -ع
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 ين جل  رسول   ىندما أايب  قدما ؟أ -9
 اكىند البست -أ
   الطريت -ع

 ؟ما اسم اخلادم ال   قطف  لرسول   -10
 ىلي -أ
 ىداس -ع

 
 التدريب الثاق 
 أما العبارة الصويوة ضع ىالمة 

 سلمو ا ف برسول   ال    ىليح رحب أهل الط -1
 كل رسول   ىنقود العنب من البستاك أ -2
 اول  قريش أك ترد رسول   ىن دينحح -3
سلم ل ال    ىليح و  يسخر أهل مكة من الرسو مل -4

 وال من أتباىح
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حب البستاك أك يقطف ىنقود أمر ىداس اا -5
 العنب لرسول  

 اثنيا  املفردات وال اكيب 
 السؤال األول  هات مفرد الكلمات اآلتية 

 .................. الفرا   1
 .................. ىناقيد 2
 .................. مثار 3
 .................. أتباي 4
 .................. محق  5
 

 السؤال الثاق  هات مجع الكلمات اآلتية 
 ..................  رب 1
 .................. ضعيف 2
 .................. ساحر 3
 .................. ىقل 4
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 .................. ُجرح 5
 

 السؤال الثالث 
 تية أكمل ابستخدام الكلمات اآل

ر   دا (ا -قطف  –رف   –جتاذع  –)سخن
 ............ الطالع أطراف احلديث. -11
م .......... رسوووووول   اووووول    ىليوووووح وسووووول -12

 امللك واملال
 .......... ىداس ىنقود العنب -13
............. أهوووووول الطووووووا ف موووووون رسووووووول    -14

 ال    ىليح وسلم.

حاولووووو  قوووووريش ............ الرسوووووول بشوووووب  -15
 الطرق.
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 السؤال الرابع   ال ال كيب مبعنا 
 نتواور ونتناقش  ترق هلا القلوع 1
نقضي ىليهم   زمن لي  ابلبعيد 2

 مجيعا
نسوقهم واحدا وراء  3

 اآل ر
بكل األساليب  

 والطرق
تلني وتشفت   بشب الوسا ل 4

 ىليها
 وق  قريب  نتجاذع احلديث 5
 

 اثلثا  ال اكيب النووية 
 نيلقوسا   الكلمة املناسبة مما بني السؤال األول  ا

حنن ال نعرف األ بار  1
......... 

 اةديدة( –جديدة  –)اةديد 

اذهب واقطف ىنقود العنب  2
 إىل الرجل ....... هنا 

 جال ( –اةال   –) جل  
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 البستاك( –لباع ا -)احلديقة  ............ مجيلة 3
 كبرة(  – واسع –)نظيفة  البستاك .............. 4
 املسلموك( –املسلماك  –)املسلم  ............. اادقوك 5
 

 وسني ني القبأكمل كل مجلة ابلفعل املناسب مما السؤال الثاق  
  ىووداس أشووجار العنووب......  1

 كل اباح.
 ( سق  – است – يسقي) 

 البسوووووتاك الفوووووالح..........  2
 أم .

 ( يقطف – اقطف – قطف) 

 ( استجب –استجاع  – بيستجي)  ..   لدىا يلقد........... 3
اي ىداس.. ........ واقطوف  4

ىنقوووووووود العنوووووووب إىل الرجووووووول 
 اةال  هنا .

 ( ي هب – اذهب – ذهب) 

أمسع  ىن النيب ال    5
 ....... مبكة

 ( اظهر – ظهر – يظهر) 

 
 أىد قراءة القصة بطريقة متثيليةرابعا  
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 التعبر واإلنشاء  امسا  
 نقودىينا مبا جاء   القصة، أىد كتابة قصة مستع 

 كلمة.  150العنب أبسلوبك فيما ال يقل ىن 
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 شجرة احلديبية
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وىلوو  كوول األطفووال،  6سوالم ىلوو  أطفووال اإلسوالم،
موون مووونكم حيوووب األشوووجار ويعتوو  هبوووا، مووون مووونكم جيلووو  

 حتتها ويستظل هبا، أىرف أنكم تفعلوك ذلك.
 

  أتيو ذا أفعول أان؟ لقودلكن اي تُرى هول تعرفووك موا
أك  أرجووأحتودث معكوم   أمور هوام، فو ،إىل هنا ألقابلكم

 تتفضلوا معي ألحكي لكم احلكاية.
 

 أان شجرة احلديبيوة  حديبية حديبيووة
 ج ىي كبووور  ورقي كثووور 

 ومن ينافس  هنا
 أان شجرة احلديبيوة  حديبية حديبيووة
 ال  مكتوع ابلقلم  فقد رأي  من زمن 

 ومن ينافس  هنا

                                                 
 تم تفريغ المحتوى بتصرف عن شركة فيوتشر سوفت. 6
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 قويل مجيوووول   ذكر  شهوور
   كتاع املسلمني

 أان شجرة احلديبيوة  حديبية حديبيووة
 

أان ف ،ون أنتم طبعا تعرف ،السالم ىليكم أيها األطفال
، ا تحلداالشجرة الت أتكلوك منها، وتستظلوك هبا   
 .ل  ولكن  لس  كأ  شجرة، فأان يل حكاية مع رسو 

 
يخ تار ار م  األشجار ل لك، وال يوجد   الوكم تغ

ن  شجرة مثلي سوى شجرة واحدة، ولكن حكايتها كا
أن   خرافق اغرة، أما أان فوكايت كبرة وشهرة، وكفا

ية حكاو ذكرت   القررك الكرص، وسأحكي لكم حكايت 
 اديقت، واحكموا أنتم أبنفسكم.
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ة ىل  صاللال ابكاك   يوم من األايم وال يبدأ الكالم إ
 م. ر األانم رسولنا حممد ىليح الصالة والسال

 
عة كان  اديقت الشجرة متد غصوهنا الستقبال أش
 ،كالشم  لتغ   أوراقها وج ىها، وبينما هي ك ل

هت مر  عيدبواةو شديد احلرارة إذ برسول   قادم من 
 يبوث ىن ظل.

 
وكم   ،اهبفأراد أك يراتح فاستند إىل الشجرة واستظل  

كان  سعيدة ىندما مل  جسد  الشريف ج ىها، 
 وىندما التق  ظلح بظلها.

 
ظل يستلح أو تتور  مع ،ومتن  أال يقوم من حتتها أبدا 

 هبا من حرارة الشم ، أو حب ضوء القمر.
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قف و  ،وبينما رسول   ك لك فوجئ برجل من الكفار
 ،جهح  و الرجل أمام رسول   حامال سيفا والغضب ىل

 وقال لرسول   
 "؟"من يستطيع أك ينق   اآلك من يد  
 

   قةت و فقال رسول   ال    ىليح وسلم بكل  با
   
 

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

 ال .. ال تقتل  اي حممد
 

 فقال ال    ىليح وسلم 
 "؟"من يستطيع أك ينق   اآلك من يد 

 ىنح رسول   افعف
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 نهالكو  ؟أرأيتم كم هي اغرة ،تلك هي حكاية اديقت

   د  حمجيلة، أما قصت أان فهي كبرة ومهمة، فقد 
سم ي اىل مكاك يسم  احلديبية  ارج مكة، وهل ا أطلقوا

 شجرة احلديبية.
 

  هو و  ،ناموتبدأ حكايت ىندما رأى رسول     امل
 فواطاو  ،أنح وأاوابح د لوا املسجد احلرام ،املدينة

 ابلكعبة املكرمة.
 

 وىندما استيق  جتهز للعمرة، و رج مع أاوابح
بية دياحل وحتركوا من املدينة حب والوا إىل ،معتمرين
 .أسفل مكة
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 ،حولكن قريشا مل ترَض بد ول رسول   واوابت
 .مراأل ليناقشهم   فأرسل رسول   ىثماك بن ىفاك

 
 تل وشاي   العرع أك قريشا ق ،ولكن ىثماك أت ر

رع   حىثماك، فنادى رسول   اوابتح ليبايعو  ىل
 املشركني، فبايعح الصوابة كلهم.

 إذ مننيملؤ ابسم   الرمحن الرحيم  "لقد رضي   ىن 
 يبايعونك حت  الشجرة"

 
 مألهن ،وىندما ىلم  قريش مبا حدث  اف  وارتعش 

 يعلموك قوة املسلمني وأبسهم.
 

 ي.ر  ر  .. لن نقدر ىليهم سيوطموننا اي وحي -
 .سيد لوك مكة، سأموت من احلسرة -

 ي!!لسيواربوننا، سيواربوننا، اي وي -
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 عل؟نف ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ اي ويل قريش، ماذا -

. لن .اي أما  .. ال أستطيع أان أقف .. الرىب  -
 نقدر ىليهم.

. جاء حممد ر   .. وا  .. اي أبتا !! .جاء حممد ..  -
 ،وأاوابح، ذهب املال واخلمر، ذهب كل شيء

 أبتا !!او 
 

. .قف ولكن ىقالء مكة أ  وا يفكروك ويتدبروك املو 
 واستقروا ىل  ىقد الصل  مع رسول  .

 
 ليحت ىوقدم  قريش بنود الصل  لرسول   ال   واف

 وأقر ، وكان  من ضمن بنود الصل .
دة ىشر مل بنااهد  اي حممد ىل  أال حناربك، وال حتار " نع

 سنني، وال تد ل مكة ه ا العام."
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  ل وأنز  ،وهك ا ىقد ال  احلديبية أيها األادقاء
 قولح تعاىل 

ن رمحأىوذ ابت من الشيطاك الرجيم. بسم   ال
 الرحيم "إان فتونا لك فتوا مبينا .. . "

 
ن ر بىم رسول   ىل  وىندما نزل  ه   اآلية قرأها

 اخلطاع.
 "فقال ىمر بن اخلطاع "اي رسول   أفت  هو؟

 فقال رسول   " نعم"
 

اهلا فعألش ىادت قري ،وبعدما رجع رسول   إىل املدينة
 فنقض  الصل  مع رسول  . ،السيِة
 

حتا فا كة، ود ل ميلاتف هب هلم رسول     العام ال
 مسلم.ومعح ىشرة رالف مقاتل 
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 من  نيات الوداي         طلع البدر ىلينوا 
 ما دىا للوح داي  وجب الشكر ىلينا 
 جِ  ابألمر املطاي        أيها املبعوث فينوا 
 مرحبا اي  ر داي  جِ  شرف  املدينة
 الوداي بعد ما كاك                 طلع البدر ىلينا
 بعد ما ذاي وشاي   جاءان النور وهالا 

 جِ  خلر البقاي   بعوث فينا أيها امل
 مرحبا اي  ر داي   جِ  فاحتا ملكة
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 أوال  االستيعاع والفهم 
 

 اىكمس التدريب األول  أجب ىن األسِلة التالية بعد
 للقصة 

    رسول   من يد الرجل ال من ال   أنق -1
  أراد قتلح؟
   -أ
 سول  قوة ر  -ع

 جرة األوىل؟اذا ذهب رسول   حت  الشمل -2
 ل ليعقد الص -أ
 راتح من حرارة الشم ل -ع

 لح؟  من الرجل ال   أراد قت هل  اف رسول -3
 ال -أ
 نعم -ع

 لح؟  ىن الرجل ال   أراد قت هل ىفا رسول -4
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 ال -أ
 نعم -ع

ل سول   إىل مكة املكرمة قبملاذا ذهب ر  -5
 الصل ؟
 ليعتمر  -أ

 للورع -ع

   معتمرا؟ا ذهب رسول ملاذ -6
 ك قريشا دىتح ل لكأل -أ

 نح رأى ذلك   املنامأل -ع

ش ىثماك بن ىفاك ىندما ذهب هل قتل  قري -7
 إليهم؟
 ال -أ
 نعم -ع

رة يع الصوابة رسول   حت  شجىل  ماذا اب -8
 احلديبية؟
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 ىل  احلرع -أ
 ىل  الرجوي -ع

 ريش ىندما ىلم  أبمر البيعة؟ماذا فعل  ق -9
 املسلمني ل  معىقدت الص -أ
 ب  املسلمنيحار  -ع

 ل د ل رسول   مكة ىام الصل ؟ه -10
 ألنح مظلم -أ
 وجود  يوط العنكبوتل -ع

 
 التدريب الثاق 

 
 أما العبارة الصويوة ضع ىالمة 

 ستظل ابألشجار من حرارة الشم ن -1
 قع احلديبية دا ل مكة املكرمة ت -2
 املسلمني صة شجرة احلديبية غر معروفة ىندق -3
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  بنفسح ال  احلديبية من قريشطلب رسول   -4
 يعرف أك قريشا لن تصرب ىل  كاك رسول    -5

 الصل .
 

 اثنيا  املفردات وال اكيب 
 السؤال األول  هات مفرد الكلمات اآلتية 

 .................. أمور 1
 .................. غصوك 2
 .................. ج وي 3
 .................. عةأش 4
 .................. بنود 5
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 السؤال الثاق  هات مجع الكلمات اآلتية 
 .................. حرع 1
 .................. ىنصر 2
 .................. سيف 3
 .................. ضوء 4
 .................. وجح 5
 

 السؤال الثالث   ال الكلمة بعكسها
 يرف   بدأ 1
 ظالم يرض  2
  لف مرهت 3
 انته  نور 4
 مس ي  أمام 5
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 السؤال الثالث 
 أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية 

 ينق   ( –كفاق    –جل    –مجيلة  –)شاي 
 ......... أمحد حت  الشجرة.  -16
 ......... فخرا أن  أحف  القررك. -17
 من يستطيع أك ....... اآلك من يد ؟ -18
 ....شجرة احلديبية قصرة ولكنها ..... حكاية -19

اك ...........   العوورع أك قريشووا قتلوو  ىثموو -20
 بن ىفاك.
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 السؤال الرابع   ال ال كيب مبعنا 
 ىناار االتفاق  حك  حكاية  1
 أسند ظهر  هبا أفعال سيِة 2
 روى قصة بنود الصل  3
مل  جسد  الشريف  4

 ج ىها
  ارت قوا 

 أىمال  بيثة يد سقط السيف من  5
 

 اثلثا  ال اكيب النووية 
 نيلقوسالسؤال األول  ا   الصفة املناسبة مما بني ا

 ىقالء( –ىاقال  –)ىاقل      .....  رجالكاك   -1
 غنية( –وسيم  –) غ      أان فتاة مجيلة و..... -2
 مهمة( –طويلة  -)مجيل قصت قصرة ولكن ..... -3
 مشهور( –شهر  –)شهرة فة و.....حكايت معرو  -4
 مؤمنة( -مسرورة  –)مسرور أان سعيد و ..... -5
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  السؤال الثاق  أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية
 (ارتعش   –أقر    –فاحتا   –مبينا  –)السيِة 

 ن اول  احلديبيوة د ول رسوول   مكوةبعد ىوامني مو -1
......... 

ىماهلوووووووا عووووووود اووووووول  احلديبيوووووووة ىوووووووادت قوووووووريش ألب -2
........... 

   ان فتونا لك فتوا ..........إ -3
نووود الصوول  ىلوو  رسووول   فوافووت ىرضوو  قووريش ب -4

 ىليح و .......
لبيعووة حتوو  شووجرة احلديبيووة فخافوو  ىلموو  قووريش اب -5

 و ........
 أىد قراءة القصة بطريقة متثيليةرابعا  
 التعبر واإلنشاء  امسا  

 جرة، أىد كتابة قصة شمستعينا مبا جاء   القصة
 كلمة.  150احلديبية أبسلوبك فيما ال يقل ىن 
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 جرة ال هب
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 ...ر  ! ذهب !  اممتلِة ذهب!! جرة ا رر 7املقدمة

  ر ..سأكوك أغر الناس كإذ !ما أسعدق
ا هل دفع مثناأومل  ،ولكنها ليس  ملكي .. 
 أم أ  ها ؟رى هل أىيدها إىل ااحبهاتُ 
و ل كمما رأي ..ىرفأأان ال  ..ال ال ال يل؟

 ؟القضية  ساىدمتوق   حل ه 
 

 .يع لبمنزل التاجر ربيع ل ..اي أهل القرية الد ال ل
 

إبراهيم 
 الصياد

 يلمج نح منزلإاي  منزل ربيع التاجر للبيع 
 .سأذهب إليح بسرىة ألش يح

 
 عوذهب إبراهيم الصياد إىل منزل ربي الراو 

                                                 
 تم تفريغ المحتوى بتصرف عن شركة فيوتشر سوفت. 7
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 .نزليش   امل يالتاجر لك
 

إبراهيم 
 الصياد

 .ورمحة   وبركاتح السالم ىليكم

 ا اير وىليكم السالم ورمحة   وبركاتح   عربي
  .أ ي

إبراهيم 
 الصياد

  نك تريد أك تبيع منزلك فهل أنأمسع  
ك أان أستطيع أك أقرض ؟  ضا قة مالية
 .املال ال   تريد

 أك دولك  أري ،جزا     را ..ها  ها  عربي
  ر نتقل إىل منزل ر أبيع ه ا املنزل أل

 .الناحية األ رى من القرية
إبراهيم 
 الصياد

 ..املنزل اسأش   منك ه  كحسنا إذ
 .تفضل الثمن

 .ابر    لك   مالك وبيتك اةديد عربي
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 ىلإوبعد مرور بضعة أايم انتقل إبراهيم  الراو 

 .يتجول فيح   أو  ،منزلح اةديد
 

م إبراهي
 الصياد

م للهاحلمد ت ا ،نح منزل مجيل حقاإ ..ر 
 .ابر  يل   ه ا املنزل

 
 وبعد أك جتول إبراهيم   مجيع أرجاء الراو 

ل جل  ليس ي    حديقة املنز  ،املنزل
 .حت  ظل شجرة

 
إبراهيم 
 الصياد

ما ه ا ال   أحسح حت   ،اي  لقد تعب 
 ؟رى ما فيهاتُ . إهنا جرة ؟ ما ه ا ؟قدمي
 !!ذهب ،إهنا مليِة ابل هب !هليإيح اي إ

ولكن  ..،ر  ،احلمد ت سأاب  غنيا جدا
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فأان مل  ،ه   اةرة ليس  ملكي ..ال ..ال
إهنا ملك  ،دفع سوى مثن البي  فقطأ

 .لح وأىيدهاسأذهب إليح  ،أ ي ربيع
 

 فالشيء أحت بح مالكح  ال أت   شيِا ال متلكح
 

د ي منزلح اةدوذهب إبراهيم إيل ربيع   الراو 
 .؟ليعيد لح جرة ال هب

 
إبراهيم 
 الصياد

 .السالم ىليكم ورمحة   وبركاتح

  .وىليكم السالم ورمحة   وبركاتح ربيع
 .إك شاء   ا ر  .هال ومرحبا بكأ 

إبراهيم 
 الصياد

 يتبمدفونة   فناء  ةلقد وجدت ه   اةر 
 .أظنك نسيتها قبل رحيلك
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فلقد أ  ت  ،هي ليس  ملكي ال اي أ ي ربيع
  .كل متاىي قبل رحيلي

إبراهيم 
 الصياد

 .اهبممتلِة ذ اهنإ ،ولكنك ال تعرف ما هبا

ا ِفهني ،اي أ ي لقد بعتك البي  مبا فيح ربيع
  .لك البي  وال هب

إبراهيم 
 الصياد

نح لي  إ   ه ا ال هب رال ككن أك 
  .ملكي

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

 
 أموال كنز أبداً ألن          ذهبا للغر رلن 

 ِن البالووويطم             ر وليس ي  ضم
 

وذهب إبراهيم الصياد وربيع التاجر إىل  الراو 
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 .القاضي ليوكم بينهما
 

ربيع 
 وإبراهيم

 السالم ىليكم ورمحة   وبركاتح

 ار   .سالم ورمحة   وبركاتحوىليكما ال القاضي
 .إك شاء  

لقد بع  بيت إىل أ ي  ،أيها القاضي ربيع
ة ر وجد ج ،وبعد أك اش ى البي  ،إبراهيم

 كأفرف   ،ممتلِة ذهبا مدفونة   حديقتح
  .أي  ها

إبراهيم 
 الصياد

 فهي ،ه   اةرة كان  مدفونة   األرض
  .ليس  ملكي

 ل لكما أوالد   سنه ،ه   مشكلة حقا القاضي
 ؟الزواج

 .نعم يل ولد شاع إبراهيم 
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 الصياد
 .اوأان يل فتاة   مثل ىمر ابنح تقريب ربيع

 ةالفب للفتا ازوجتفل ،وجدت احلل ،كإذ القاضي
 اءوأت  ا أنتما جز  ،من ه ا ال هب ءجبز 

وابقي ال هب  ،ر ر من ه ا ال هب
 .تصدقا بح ىل  الفقراء

ربيع 
 وإبراهيم

 .   را أيها القاضي جزا 

 
 ،دواحتفل أهل القرية هب ا الزواج السعي الراو 

م   اهيبر وهك ا مجع   بني ابن ربيع وابنة إ
 اي اوال تنسو  ،وابر  هلما   زواجهما ، ر
 نا ز   ،أك   ىند   زا ن كل شيء ،أبنا ي
 حنأو  ، زا ن الصوة ، زا ن املال ،ال هب

 .بغر حساعىز وجل يرزق من يشاء 
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 تزلزل اةبال   ما أ قل األمانة
 واللقمة احلالل   ما أمجل القناىة

 
 ليح ىرضي   ىنح ىن النيب ال   ىن أيب هريرة 

   فوجد ال ،وسلم قال } اش ى رجل من رجل ىقارا
  ل فقال ا ،اش ى العقار   ىقار  جرة فيها ذهب

مل ض و األر اش ى العقار     ذهبك إمنا اش ي  منك 
 رضاأل وقال ال   لح األرض  إمنا بعتك ،أش  ال هب
  ليحإما فقال ال   حتاك ،فتواكما إىل رجل ،وما فيها

 يلر  ألكما ولد؟ قال أحدمها  يل غالم، وقال اآل 
نفسهما   أىل جارية. قال  أنكوا الغالم اةارية، وأنفقوا

 .سلمو منح وتصدقا{. ادق رسول   ال    ىليح 
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 أوال  االستيعاع والفهم 
 

 اىكمس التدريب األول  أجب ىن األسِلة التالية بعد
 للقصة 

  بيع؟إبراهيم الصياد من التاجر ر  ملاذا اش ى -1
 منزل -أ
 بقرة -ع

 ين وجد إبراهيم الصياد اةرة؟أ -2
  حديقة املنزل  -أ
 فة النوم  غر  -ع

 ا ال   كان  حتتويح اةرة؟م -3
 جنب -أ
 ذهب -ع

 ن احتكم إبراهيم وربيع؟مل -4

 اتجر -أ
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 قاضي -ع
 ال براهيم وربيع القاضي ىندما دمباذا حيا إ -5

 ىليح؟
 م " السالم ىليكم ورمحة  حتية اإلسال -أ

 وبركاتح".

 ابإلشارة -ع

 ن أ  شيء سأل القاضي إبراهيم وربيعا؟ى -6
 ما أوالدهل هل -أ

 اىن امسيهم -ع

 ني إبراهيم وربيع؟ا رأيك   أ الق الرجلم -7
  القهما فاسدة أ -أ
 قهما ىظيمةأ ال -ع

 اذا ىاد إبراهيم ابةرة إىل ربيع؟مل -8
 ك ربيع التاجر نسيها   احلديقةأل -أ
 نح مل يدفع مثنهاأل -ع
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هيم إبرا بيع التاجر أك أي   اةرة منملاذا رف  ر  -9
 الصياد؟
 صيادنزل مبا فيح إلبراهيم الألنح ابي امل -أ
 هنا سيِة املنظرأل -ع

ةرة ِبنفاق ال هب املوجود   ا أفب القاضي -10
   ىدة أوجح ما هي؟

 ل  ترميم املنزل وبناء املساجدى -أ
ن ربيع اببنة إبراهيم ىل  زواج اب -ع

 والتصدق ىل  الفقراء
 

 التدريب الثاق 
 

أمام  Xوىالمة  العبارة الصويوة مأما ضع ىالمة 
 العبارة اخلاطِة 

 ضاىة للبيعلد ال ل هو ال   يناد  ىل  با -1
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  اليةمتاجر البي  ألنح كاك   ضا قة ابي ربيع ال -2
ن اف مرة ال هب إىل ربيع ألنح كاك خيجرد إبراهيم  -3

 الشرطة
 ْكُم القاضي لي  مناسباحُ  -4
 رح ربيع وإبراهيم حبكم القاضيف -5
 

 اثنيا  املفردات وال اكيب 
 رد الكلمات اآلتية السؤال األول  هات مف

 .................. ضوا ت 1
 .................. أغنياء 2
 .................. قضااي 3
 .................. بيوت 4
 .................. أايم 5
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 السؤال الثاق  هات مجع الكلمات اآلتية 
 .................. اتجر 1
 .................. منزل 2
 .................. تايم 3
 .................. قصة 4
 ..................  زينة 5
 

 السؤال الثالث 
 أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية 

  زا ن( –احتفل  – احلالل –مدفونة  –)ابر  
 فنوووواء  وجوووود إبووووراهيم جوووورة الوووو هب .........  -1

 البي 
نوووو  بيووووع ببر .......... أهوووول القريووووة بووووزواج ابوووون  -2

 إبراهيم
 .........   ه ا الزواج السعيد -3
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   ىند  .......... كل شيء -4

 ......ما أمجل القناىة واللقمة ........ -5
 

 السؤال الرابع   ال ال كيب مبعنا 
 كل مكاك فيح  ضا قة مالية 1
 أىطيك فلوسا  أرجاء املنزل 2
ال تستطيع أك   أقرضك املال 3

 تتوملها
ة   مدفون 4

 األرض
 حيتاج إىل الفلوس 

 موضوىة دا لها  تزلزل اةبال 5
 

 اثلثا  ال اكيب النووية 
 نيلقوسالسؤال األول  ا   الصفة املناسبة مما بني ا

 قرشيًة( –قرشياً –)قريٍش  رجال 1
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 وفرٍة( –وفٌر  –) وفرًا  طعاما 2
 قاسياً( –اسيًة ق -)قاسي  درساً  3
 مشهوُر( –شهٍر  – )شهرةٍ  حكايةٍ  4
 مثنٍي( –مثينٍة  –)مثنٌي  ايدٍ  5
 

 ة موونالسوؤال الثواق  ضوع لكول مجلوة مون )أ( اوفة مناسوب
 )ع( مث اكتب اةملة كما   النموذج 

  -)أ(
 هنأ املعلم التلمي  -2  قرأ حممد كتااب  -1
  قطف حممود زهرة -4  ستشف زار أمحد امل -3
 أحب القررك -5

  -)ع(
 -     املتفوق -الكرص    - املركز  -مجيلة   -

 مفيدا
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 اةمل 
 قرأ حممد كتااب مفيدا -1
2- ......................... 

3- ......................... 
4- ......................... 
5- ......................... 
 

 أىد قراءة القصة بطريقة متثيليةرابعا  
 التعبر واإلنشاء  امسا  

ة برهأيل تعينا مبا جاء   القصة، أىد كتابة قصة فمس
 كلمة.  150أبسلوبك فيما ال يقل ىن 
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 توبة قاتل

 
 



 108 

 
 توبة لك ال توبة لك. ال ال.. ال..  8الراهب 
ح فتو إك ابع التوبة م ،ال اي ب  لك توبة العامل 

 لكل الناس.
م أ ملاالع اه  ؟ومن أادق ؟ماذا أفعل ..ر  قاتل املا ة 

عم نأان   حرة من أمر ..  ،ه ا الراهب
ما  بة،ولك  أريد التو  ،أان قتل  ما ة نف 

وحتكموا  ،رأيكم أك تسمعوا قصت
 أبنفسكم؟

 
   كاك هنا  قاتل شرير يعيش   قرية تسم الراو  

 عةكفرة، لقد قتل ه ا الرجل إىل اآلك تس
   ىلإوتسعني رجال، ولكنح كاك يريد التوبة 

 ىز وجل. 

                                                 
 تم تفريغ المحتوى بتصرف عن شركة فيوتشر سوفت. 8
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 .أيها الرجل اق ع قاتل املا ة 
رجل   
 الطريت 

  .أان أرجو  أرجو   ال تقتل 

 .ال ختف اي رجل أريد أك أسألك سؤاال قاتل املا ة 
رجل   
 الطريت 

 .تفضل اي سيد  تفضل

 أان أحبث ىن أىلم رجل   العامل.  قاتل املا ة 
 هل تعرف مكانح ؟

رجل   
 الطريت 

 واد  راهب يعبد  هنا   لف ه ا ال
 طوال الوق    اومعتح.

 
 فوجد  يدىو  ،وذهب القاتل إىل الراهب الراو  

 .  ىز وجل
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قاتل 
 املا ة 

لقد قتل  تسعة وتسعني  ،أيها الراهب
 ،وأريد أك أرجع إىل   ىز وجل ،نفسا

 .ويتوع ىليا  ،وأسألح أك يغفر يل ذنيب
 وتريد أك سا،نف قتل  تسعة وتسعني ..ر  الراهب 

ك ن أككال أان ال أىتقد أك    ..ال !تتوع
 .يتوع ىليك

قاتل 
 املا ة 

 ح"وضرب    ..كإذ .ال أمل   التوبة كإذ
 بسيفح فقتلح"

 
زنح حالراهب اشتد  لوبعد أك قتل الرج الراو  

 ح النولك ،فهو يريد أك يتوع إىل   ،وندم
 كاك حي  من دا لح  حولكن ،يعرف الطريت

 كل لك قرر أ ،ك رمحة   وسع  كل شيءأ
 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

 ناسحبث ىن أكثر الأإن   ،أيها الرجل قاتل املا ة 
  ؟هل تعرف أين يسكن ،ىلما

رجل   
 الطريت 

يسكن بعيدا جدا  ،مل جليلاهنا  ى
جل ىلم ر أنح أ دأىتق ،ه   البلدة ج ار 

 .ىل  وجح ه   األرض
حب لو كاك   أ ر الدنيا  ..ر  قاتل املا ة 

 .سأذهب  إليح
 

ل احب و  ،وسافر قاتل املا ة طويال طويال الراو  
ك ل أأموكلح رجاء و  ،إىل منزل العامل اةليل

 .جيد اإلجابة الت يتمناها ىند 
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قاتل 
 املا ة 

 .السالم ىليكم أيها العامل اةليل

 .يبأيها الرجل الط، لتفض، وىليكم السالم العامل 
قاتل 
 املا ة 

  وندم ،لقد قتل  ما ة نف  ،أيها العامل
 فهل ،وأريد أك أتوع إىل   ،ىل  ذلك

 .يقبل   توبت
 خصشابع التوبة مفتوح دا ما لكل  ،اي ب  العامل 

 .يتوع إليحيستغفر   و 
قاتل 
 املا ة 

  لقد أىطيت ،جزا     را ،فرحتا اي 
ىل د إىو أشهد   أق لن أ ،األمل   احلياة
 .القتل اثنية

 قل رع غفور تواع
 يعفو ىمن ضل واتع
 بواعيفت  للعااي األ
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 عطي الناس بغر حساعيُ 
 فات ىفو وكرص

ة ير وت هب إىل ق ،ولكن جيب أك ت   قريتك العامل 
 فاىبد   ،ك أهلها قوم ااحلوك ف ،نصرة
 .معهم

قاتل 
 املا ة 

سوف  ،كلها  سوف أغر من حيايت ،إذك
 ح كاتبر السالم ىليكم ورمحة   و  ،أفعل ذلك

  .وىليكم السالم ورمحة   وبركاتح العامل 
 

 بدوكلح شوق ألك يع ،وانطلت الرجل مسرىا الراو  
 ،ةرية الصاحل  ىز وجل مع أهل ه   الق

، وفجأة مات الرجل ،ولكن   وسط الطريت
 وجاءت مال كة الرمحة، ومال كة الع اع

 ليأ  وا روحح.
قال  مال كة الرمحة  "لقد اتع إىل   توبة 
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تر  القتل وندم وحزك ىل  كل ما  ،اادقة
وىاهد   أك ال يعود إىل القتل مرة ، فعلح
 ول لك سوف أن    إىل اةنة.  ،أ رى

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

ة ا وفعل كل ما أمر  بح حب قتل م ،حياتح
 كول ل ،نف ، ومل يعبد   ىز وجل أبدا

 ."سوف أن    إىل النار
 ،أاب  موقف قاتل املا ة حرجا ،وهك ا

 ةومال كة الرمح ،فمال كة الع اع ىل  حت
ز وجل ملكا أيضا ىل  حت، فأرسل   ى

  اورة رجل ليوكم   ه   القضية 
 .الصعبة 

 فقال امللك  
احلل أك نقي  املسافة بني قاتل املا ة وبني 
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ف ك كاك أقرع إىل القرية الصاحلة  ،القريتني
د ل اةنة، وإك كاك أقرع إىل القرية الظاملة 
د ل النار، ووافق  املال كة، ولكن قبل أك 

 ؛حدث شيء ىظيمتبدأ املال كة   القياس 
لقد أوح    إىل القرية الصاحلة أك تق ع 
  اجتا  قاتل املا ة، وإىل القرية الظاملة أك 

، فلما قاس  املال كة املسافة ،تبتعد ىنح
ففرح   ،وجدو  أقرع إىل القرية الصاحلة

وقال    " احلمد ت  ،مال كة الرمحة ب لك
سنأ    إىل جنة   ليعيش فيها سعيدا 

 فلقد قبل   توبتح " . ،ال حياتحطو 
 

 فعفو  ايريب أىظم  لو ذنيب ايرع ىظويم
 فأن  األجود واألكرم   ولِن كاك هنا  كرص

 أن  القادر واةبوار     وأن  ايرع األرحم
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ىن أيب سعيد سعد بن مالك بن سوناك اخلودر  رضوي   
ىنح أك نويب   اول    ىليوح وسولم قوال   " كواك فويمن  
ن ىووكوواك قووبلكم رجوول قتوول تسووعة وتسووعني نفسووا، فسووأل 

فقوال   " إنوح ، ىلو  راهوب فوأات  ل  دُ فَو ،رضأىلم أهل األ
قتل تسوعة وتسوعني نفسوا، فهول لوح مون توبوة؟ ". فقوال  " 

ن أىلووووم أهوووول ىووووال، فقتلووووح فكموووول بووووح ما ووووة ". مث سووووأل 
فقوووال   " إنوووح قتووول ما وووة  ،فووودل ىلووو  رجووول ىوووامل ،رضاأل

ة ؟". فقال  " نعم، ومون حيوول بينوح نف ، فهل لح من توب
 افوو ك هبووا أانسوو ،وبووني التوبووة. انطلووت إىل األرض كوو ا وكوو ا

وال ترجووع إىل أرضووك  ،معهووم    تعوواىل فاىبوود  وكيعبوود
  اوووف الطريوووت أاتفوووانطلت حوووب إذا ان ،ف هنوووا أرض سووووء

، ومال كووووووة فا تصووووووم  فيووووووح مال كووووووة الرمحووووووة ،املوووووووت
" جواء ات بوا مقوبال بقلبوح  . فقال  مال كوة الرمحوة الع اع

إىل   تعاىل". وقال  مال كة الع اع  "إنح مل يعمل  را 
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  بيوونهم أ  و فجعلوو ،دموويرملووك   اووورة  مقووط". فووأاته
همووا كوواك تأي فوو ىل ،مووا بووني األرضووني وافقووال قيسوو ،حكمووا

 فوجدو  أدىن إىل األرض الت أراد، ،وافقاس ،أدىن فهو لح
رسول   ال    ىليوح  . ادق"فقبضتح مال كة الرمحة

 وسلم .
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 أوال  االستيعاع والفهم 
 

 اىكمس التدريب األول  أجب ىن األسِلة التالية بعد
 للقصة 

 ؟هبكم نفسا قتل الرجل قبل أك يقابل الرا  -1
 تسعة وتسعني. -أ
 ما ة. -ع

 ؟أين كاك يسكن الرهب -2

   اومعة  لف الواد . -أ
   منزل ابلبلدة. -ع

 ؟ال الراهب لقاتل املا ةماذا ق -3
 ع ىليك.ال أىتقد أك   ككن أك يتو  -أ
 اتع   ىلينا مجيعا اي ب . -ع

  ؟أين كاك يسكن العامل -4
   أىل  اةبل. -أ
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 بعيدا  ارج البلدة. -ع

؟ملا ةتل اها قاما اسم القرية املؤمنة الت هاجر إلي -5
  

 طيبة. -أ
 نصرة. -ع

 ؟املا ةأين فاجأ املوت قاتل  -6
 .  منتصف الطريت بني القريتني -أ
 ىل  مشارف القرية املؤمنة. -ع

 ؟محةة الر ملاذا كاك قاتل املا ة من نصيب مال ك -7
 ألك   ىز وجل قبل توبتح. -أ
ىددا من  ألك مال كة الرمحة كانوا أكثر -ع

 مال كة الع اع.

 ة؟ملا اتل املاذا أفب العامل جبواز قبول توبة ق -8
   وفا من قاتل املا ة. -أ
 البشر. ألك ابع التوبة مفتوح أمام كل -ع
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 ؟ريتحهجر قيملاذا طلب العامل من قاتل املا ة أك  -9
 ألهنا قرية سوء. -أ
 ألهنا قرية اغرة. -ع

 ؟من أقدر ىل  الفتوى الراهب أم العامل -10
 الراهب لعبادتح. -أ
  العامل لعلمح أبحكام الشريعة. -ع

 
 اق التدريب الث
أمام  Xوىالمة  العبارة الصويوة مأما ضع ىالمة 

 العبارة اخلاطِة 
 ا ة يريد التوبةكاك قاتل امل  -1
 اك قاتل املا ة يعيش   املدينةك  -2
 قتل ا ة ابلندم ابحلزك والندم بعدشعر قاتل امل -3

 الراهب
 ع التوبة مغلت أمام كل الناساب -4
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 يح سيتوع ىلرح قاتل املا ة ىندما ىرف أك  ف -5
 الراهب أىلم أهل األرض. -6
  أفب العامل بعدم جواز قاتل املا ة. -7
 لي طاي إبأقال  مال كة الرمحة  حنن أوىل بح لقد  -8

 طول حياتح.
 اتلع من قأوحي   إىل القرية الصاحلة أك تق   -9

 املا ة.
  ة.ملااقاتل  فرح  مال كة الرمحة بقبول   لتوبة -10
 
   املفردات وال اكيب اثنيا

 األول  هات مفرد الكلمات اآلتية  التدريب
 .................. رجال 1
 .................. ىلماء 2
 .................. جبال 3
 .................. قضااي 4
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 .................. أبواع 5
 

 الثاق  هات مجع الكلمات اآلتية  التدريب
 .................. ااحلة 1
 .................. سؤال 2
 ..................  طيِة 3
 .................. ىني 4
 .................. ااحل 5
 

 الثالث  التدريب
 أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية 

 مفتوح( –أىلم  –ندم –حي   – املدينة)
 لكل الناس  إك ابع التوبة ......... -1

 رجل   العامل ......... أان أحبث ىن -2

  .....وت هب إىل ..... القريةجيب أك ت    -3
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 .........زنح وحالراهب اشتد  لبعد أك قتل الرج -4

  وسووع  كوولأك رمحووة   ......... قاتوول املا ووة كوواك  -5
 .شيء
 

 الكلمة بعكسهاالرابع   ال  التدريب
 شرير  مفتوح 1
 رف    ران  2
 املطيع  حزك 3
 مغلت  لقبن  4
 فرح  العااي 5
 

 اثلثا  ال اكيب النووية 
 سنيلقو امما بني  التمييز املناسب األول  ا   التدريب

قتل الرجل تسعة وتسعني  1
....... 

 رجالً  – رجلٌ 
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 رَ  ن الَفْصلن مَخَْسَة َىشَ  2
........ 

 ةً بَ طَالن  -  طَالنَباً 

 ن املَْصَنعن َتْسُع  3
............ 

 - َساتٍ ُمَهْندن 
 نيُمَهْندنسن 

تسعة وتسعوك  املدرسة ن  4
...... 

 علمةم -معلما 

قتل الرجل تسعة وتسعني  5
....... 

 فساً ن -نفٍ  

عد  بيت أي ابلنسبة لتمييز العدد أ  االسم النكرة ال  
 فيكوك ،رورًا أو منصواًب  

ورًا  اش ي  يكوك مجًعا ،ر   10إىل  3متييز العدد من  ·
 . والٍت )طاوالت  متييز ،رور ابلكسرة(مخ  طا

صواًب    يكوك مفرًدا من 99إىل  11متييز العدد من  ·
ع نصو ميز امللعب أربعة وىشروك تلميً ا )تلميً ا  متي

 ابلفتوة(. 
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ما ومضاىفات كل منه 1000و 100متييز األىداد  ·
رة  )ل رةليكوك مفرًدا ،رورًا  سعر اةاكي  مخسما ة 

 ور ابلكسرة(. متييز ،ر 
 
ن سوبة مومنا حاالالثاق  ضع لكل مجلة من )أ(  التدريب 

 )ع( مث اكتب اةملة كما   النموذج 
بكوووووووووووووو   -2   لانطلت الرج -1           -)أ(

 الطفل 
 اتع القاتل  -4  تبسم سليماك -3
 سلم  ىل  زينب  -5

 -    حزينا - مسرىا - واقفة - -)ع(
 اندما -     ضاحكا
 اةمل 
 انطلت الرجل مسرىا -1

2- ......................... 
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3- ......................... 
4- ......................... 
5- ......................... 

احلال   واف منصوع يبني هيِة ما قبلح وق  وقوي 
مثل   جاء الفعل ، وجيوز ح فح دوك أك خيتل املعر . 

 حممد مستبشرا

 راءة القصة بطريقة متثيليةأىد قرابعا  
 التعبر واإلنشاء  امسا  

  ةملااتل قامستعينا مبا جاء   القصة، أىد كتابة قصة 
 كلمة.  150أبسلوبك فيما ال يقل ىن 

 
 
 
 



 127 

 

 
 الوفاء ابلوىد
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  9يوسف
 الشيء  ،وأرميح   البور ،أضع ماال    شبة

 ...علحأنتم تتساءلوك ىن ال   أف ...ر  ...يعقل
كيف ...كل ما أريد  هو أك أسدد دي    ...حسنا
 .ستعرفوك كل شيء ىندما تسمعوك قصت؟ ه ا
 الراو  

 ،ارةيوسف اتجر أقمشة أراد أك يسافر إىل التج
ىل إ ف هب ،ولكن مل جيد معح ماال لكي يتاجر بح

 ...اديقح سليماك النجار ليسلفح ألف دينار
 .يقوم سليماك بطرق الباع

   فرد سليماك
  .؟لباعمن اب 

 وىندما رأى يوسف التاجر قال 
 يوسف التاجر

                                                 
 تم تفريغ المحتوى بتصرف عن شركة فيوتشر سوفت. 9
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  .مرحبا اي أ ي مرحبا 
 يوسف  

ال مولي  معي  ،ذهب إىل التجارةأإق أريد أك 
  .وأريد  أك تسلف  ألف دينار

 سليماك 
 اءت بشهداءولكن اذهب و  ،مايل كلح حت  أمر  

 .يشهدوك أق أىطيتك املال
  يوسف
 الق  ل و ك ويسمعنا    اي أ ي إك   معنا يراان 

  كفف ،خيف  ىليح شيء   األرض وال   السماء
 .بح شهيدا

 سليماك  
 .رضي  بح شهيدا

 الراو  
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 وذهب سليماك النجار ليوضر املال من دا ل
 .منزلح ليعطيح ليوسف التاجر

 سليماك 
 لك ولكن لن أىطيح ،ه ا هو املال ال   تريد 

  .نكحب ن هب إىل أحد أادقا ك لكي يضم
 يوسف 
 ...ن ككن أك يضم احدأاي سليماك أان ال اىرف  

 لم وس ،ال   توكل  ىليحإأان لي  يل ضامن 
 أمر  إليح 

 سليماك 
 ك ارتوابر    لك   جت ،رضي  ابت وكيال 

ك أو  ،واتفت سليماك ويوسف ىل  ميعاد لرد املال
 ،جارةوسافر يوسف للت، البور شاطيء يلتقيا ىل 
اق ع و  ،رة  لح   جتارتح ورب  أمواال كث وابر 

  .ميعاد تسديد الدين



 131 

   فقال يوسف
 فينةسلشاطيء من  أايم أحبث ىن إىل اإق أ رج 

 ر أوجد اي اهلي ال ي، ألرد املال لصاحيب سليماك
ا اذم ،ومل يتبت سوى يوم ،أل  سفينة   البور

  ؟فعل ماذا أفعلأ
 الراو  

 بةفجاء خبش ،رة را عةوهدى   يوسف إىل فك
 .وحفر فيها حفرة 

 سليماك قال 
 ا  يهوألق ،سأضع املال وه   الرسالة   اخلشبة

  .البور
نك تعلم أق أ  ت ألف دينار من سليماك إاللهم 
 ،كف  ابت شهيدا   وسأل  شهيدا فقل  ،النجار

 ،كف  ابت كفيال فرضي بك   وسأل  كفيال فقل 
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ك أجد مركبا لكي أرد ق حاول  كل جهد  أإو 
 .املال فلم أجد

   وألق  اخلشبة   البور قا ال
 ،لستودىك ه ا املاأبسم   اللهم إق 

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

  
 ويو  ابلوىد   من يصنع املعروف

 وبشا ر السعد       يلقي اةزاء قطوف      
 
 راو  ال

ىد وذهب سليماك النجار إىل الشاطيء   املو 
  .ا دد لكي أي   مالح من يوسف التاجر

 وهو ينتظر  قال سليماك
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لقد  ،سبواك   ،مل أيت يوسف حب اآلك ،ىجبا
يت يبدو أك يوسف لن أي ،أت ر يوسف ىن موىد 

 ..  ر ،ق ال أرى أ  سفينة   البور ف ،اليوم
  .لبي إىل اسأىود 

 ندما رأى  شبة قال   نفسح وى
ا   هصل  حطبا للبي  سآإهنا ت ؟ما ه   اخلشبة

 .لزوجت
 الراو  

ر   نش أوبد ،ورجع سليماك النجار إىل بيتح
ولكن حدث شيء  ،اخلشبة لكي تصل  حطبا

  .غريب
 سليماك 
   هيوجد شيء غريب   دا ل  ؟هلي ما ه اإاي 

 رسالة.   ..اخلشبة مال
 ما ه ا؟ رسالة.
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  وفت  الرسالة فوجد فيها
  إىل أ ي سليماك

 . السالم ىليكم ورمحة   وبركاتح
 أما بعد

ىد ملو لقد حاول  أك أرد إليك األلف دينار   ا
 ضع فو  ،لك  مل أجد مركبا حتمل  إليكو  ،ا دد

 ليكإها املال   ه   اخلشبة ودىوت   أك يوال
 .ك   ال تضيع ىند  الودا ع ف

 سف التاجرأ و  يو 
 الراو  

ا موأسري سليماك فرحا إىل زوجتح وقص ىليها 
  .حدث
 زوجة سليماك فقال  
  !ةه   قصة ىجيب ،سبواك   اي سليماك -
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 توكلح من يتوكل ىل    حت ،نعم اي زوجت -
  .يكفيح كل شيء

  فأجابتح زوجتح
 أم ه   القصة ت كرق بقصة ،أتعلم اي سليماك

 .ورس  ىليح السالم   البملا ألق  مو  ،موس 
 سليماك 

ق  ألو  ،فأم موس  توكل  ىل    ،نعم اي زوجت
 ف حب فقام   ،وهو طفل اغر   البور ،ابنها

 وجةومحلح   البور إىل ز  ،موس  ىليح السالم
 .فرىوك
 الراو  

 وجد يوسف التاجر مركبا حتملح إىل ،وأ را
  .سليماك النجار

 يوسف 
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ذهب إىل أو  ،كب ه   املركبسأر  ،احلمد ت
 وأرجو أال ،لقد أت رت كثرا ىليح ،سليماك

 ...يغضب م 
 الراو  

ا وكاك أول م ،ووال يوسف التاجر إىل القرية
 جارفعلح أك ذهب مباشرة إىل منزل سليماك الن

  .الباع يوسف وطرق
 سليماك رد 

 من ؟    
 يوسف 

 أ و  يوسف التاجر 
 سليماك 

 أهال  يوسف أهال  ...يوسف
 تحركاأهال ومرحبا السالم ىليكم ورمحة   وب

 يوسف  
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 اي ساحم  ،وىليكم السالم ورمحة   وبركاتح
 مل ولك  ،لقد حاول  أك أجيء   امليعاد ،أ ي

 .أجد مركبا
 سليماك  

 ؟مل تبعث إيل ابملالأ
 يوسف 

 .أ ربتك أق مل أجد مركبا حيمل  إليك
 سليماك 

 .ةال   بعثتح   اخلشب لقد حف    املال
 يوسف 

ل ملا  اأبك   سيوف القد كن  وا ق ،احلمد ت
 .فات ىل  كل شيء قدير  ،حب يصل إليك

 
 ورود خيرج من األشوا     قدرة ريب بغر حدود 

 اه أكواك تزهو تتبقدرة ريب ال تتناه       
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 لنعلم أك هنا  إهلا            
 سليماك 

 حراك ىل  سداد دينك  لقد كن   لصا   
 وادق    توكلك ىل    فساىد  ،ميعاد 
 .  
 يوسف 

 احلمد ت رع العلمني 
 الراو  

  بإك رجال من   ىن أىب هريرة رضي   ىنح قال
  ....إسرا يل 
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 أوال  االستيعاع والفهم 
 

 اىكمس التدريب األول  أجب ىن األسِلة التالية بعد
 للقصة 

 ؟ارا يريد يوسف أك يستلفدينكم   -1
 .ألف دينار -أ
 .ألفي دينار -ع

 ؟ما مهنة يوسف -2

 .اتجر -أ
 .جنار -ع

 ؟هل سليماك اتجر -3
 .نعم -أ
 .ال -ع

  ؟هل ليوسف أاداقاء كثروك   القرية -4
 .نعم -أ
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 .ال -ع

  ؟كيف أرسل يوسف الرسالة  -5
 .ابلبور -أ
 .ابةو -ع

 ؟ماذا يعمل سليماك -6
 اتجر. -أ
 جنار. -ع

 ؟هل رضي سليماك ابت كفيال -7
 نعم. -أ
 ال. -ع

 ؟اكهل أتكد يوسف من واول املال إىل سليم -8
 نعم. -أ
 ال. -ع

 ؟ماذا فعل يوسف ىندما ىاد إىل القرية -9
 .ذهب إىل بيتح أوال -أ
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 .ذهب إىل بي  سليماك أوال -ع

 ؟هل كاك يوسف حريصا ىل  سداد دينح -10
 نعم. -أ
 ال. -ع

 
 يب الثاق التدر 

أمام  Xوىالمة  العبارة الصويوة مأما ضع ىالمة 
 العبارة اخلاطِة 

 يوسف اتجر أمني -1
 يعمل سليماك اتجرا -2
 الوفاء ابلوىد نفاق -3
 استلم سليماك مالح   موىد  -4
 لقد ادق يوسف   توكلح ىل    -5
 ماكهل كاك يوسف وا قا   واول املال لسلي -6
    مدينة كبرة يسكن سليماك -7
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 . سر يوسف   جتارتح -8
 .يستطع حاول يوسف أك يرجع   املوىد ولكنح مل -9

 .قدرة   بغر حدود -10
 

 اثنيا  املفردات وال اكيب 
 األول  هات مفرد الكلمات اآلتية  التدريب

 .................. أ شاع 1
 .................. مراكب 2
 .................. جتار 3
 .................. أموال 4
 .................. ودا ع 5
 

 الثاق  هات مجع الكلمات اآلتية  التدريب
 .................. رجل 1
 .................. وردة 2
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 .................. شوكة 3
 .................. جنار 4
 .................. سفينة 5
 

 الثالث  التدريب
 أكمل ابستخدام الكلمات اآلتية 

 (توكل  – حرا  –كن  –ادق   –ذهب )
  لقد ............ ىل  سداد دينك. -1

 قد ........... إىل اديقكل -2

  قد .......... وفيا بوىد ل -3

 قد .......... ىل   ل -4

 .قد ..........   توكلك ىل   ل -5
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 سهاالكلمة بعكالرابع   ال  التدريب

  سر  أ   1
 أىط   رب  2
 بعيد  أمني 3
 حزك  قريب 4
  ا ن  فرح 5
 

 اثلثا  ال اكيب النووية 
 مما بني القوسني املناسب األول  ا   التدريب

 (أمينا – أمني) ....... لقد كن  1
 (أذهبُ  – أذهبَ )  أريد أك ...... إىل السوق 2
 (اشهيد – شهيدٌ ) ............كف  ابت  3
 (فرح – فرحا)  ...... أسري سليماك  4
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ن سوبة مومنا حاالالثاق  ضع لكل مجلة من )أ(  التدريب 
 )ع( مث اكتب اةملة كما   النموذج 

  -)أ(
  حضر الطالب -2   سليماكانطلت  -1
  العااياتع  -4         يوسفتبسم  -3

  فاطمةسلم  ىل   -5
  -)ع(

 -    اندما - فرحا - واقفة -
 متأ را -     ضاحكا
 اةمل 
 سليماك فرحاانطلت  -1

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 . 

 اء حممد مستبشرامثل   ج
 

 أىد قراءة القصة بطريقة متثيليةرابعا  
 التعبر واإلنشاء  امسا  

 لوىدء ابوفاالمستعينا مبا جاء   القصة، أىد كتابة قصة 
 كلمة.  150أبسلوبك فيما ال يقل ىن 
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