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 أ/ سحر محمد 

 لغة عربية 

  الصف ال
سادس االبتدائ   

  الفصل ال
  2023دراس  الثائ 

 أ/ سحر محمد 
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 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
   القائم عىل مثال مثل شبيه  مثل 

 الواقع ف 
ف  القائم   خش أصاب القائمون القائم المتول  والمشر

 أسفلها أعالها الواقعون الواقع أوامره ونواهيه  حدود هللا

 رجعوا  مروا أقوام قوم المخالف لها  الواقع فيها
 سكتوا قالوا سفن سفينة جماعة قوم 

عوا  استهموا  ننفع نؤذ أعال   أعىل اقتر
 نجوا  هلكوا أسافل  أسفل نال أصاب

   المياه  الماء طلبوا ماء  استقوا
وا  مروا    أنصبة / أنصباء نصيب عتر

   خروق  خرق الجزء الخاص بنا نصيبنا 
   جدود  جد لم نض   لم نؤذ

   الذين الذي إحداث ثقب ما أرادوا

   أيدي يد غرقوا  هلكوا
أخذوا عىل 

 أيديهم
     منعوهم 

     ساعدوهم أخذوا بأيديهم 

     الثقب  الخرق
 

 

 

 

 :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
عىل سفينة ،فأصاب  " مثل القائم عىل حدود والواقع فيها كمثل قوم استهموا 

  أسفلها إذا استقوا من الماء مروا عىل    بعضهم
 
أعالها وبعضهم أسفلها ،فكان الذين ف

ا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما  
ً
  نصيبنا خرق

 
من فوقهم ، فقالوا :لو أن خرقنا ف

    ذوا عىل أيديهم نجوا ونجوا جميًعا" أرادوا هلكوا جميًعا ،وإن أخ

 الحرية والمسئولية
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 : مواطن الجمال

 التشبيهات: 
 تعاليم باهلل  صور  القائم عىل حدود لها

 صور المنفذ لها
 بالحدود
 والمدافع عنهابالحارس 

 بمن يتخىط الحدود صور المخالف لتعاليم هللا الواقع فيها  
 العالقات: 

القائم عىل حدود هللا ــــ الواقع 
 فيها 

 أعالها ـــــ أسفلها
 هلكوا ــــــ نجوا 

 تركوهم ــــ أخذوا عىل أيديهم

 يوضح المعن  ويقويه  تضاد

ات جميلة :    تعبير
  نصيبنا 

 
ا لو أنا خرقنا ف

ً
 عدم اإلحساس بالمسئولية  يدل عىل خرق

 سوء عاقبة الحرية المطلقة يدل عىل   فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميًعا
  الخطأ يدل عىل وإن أخذوا عىل أيديهم

 منع الوقوع ف 
 حرص الرسول عىل مصلحة الجميع  يدل عىل نجوا جميًعا

 __ _ _____________________________________ __________________ 
 
 
 

  اإلسالم .  •
 
 وضح مفهوم الحرية ف

ع ومصلحة المجتمع .     اإلسالم مقيدة بحدود الشر
 الحرية ف 

 ____________________________________________________________ 

 بم شبه الرسول القائم عىل حدود هللا والواقع فيها ؟  •
 بقوم استهموا عىل سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها .  

 ____________________________________________________________ 

 كيف يحافظ اإلنسان عىل عالقته باآلخرين ؟ •
 بتقديم المصلحة العامة عىل الخاصة ،وإعطائهم حقوقهم .  

 ___________________________________________ _________________ 

 بم يتصف القائم عىل حدود هللا ؟  •
اهة وتطبيق القانون عىل نفسه قبل الجميع .    بالعدل والت  

 ____________________________________________________________ 

 سؤال وجواب
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 ا الفرق بير  القائم عىل حدود هللا والواقع فيها ؟ م •
 ويتجنب نواهيه ويعاقب من يخالفها . القائم عىل حدود هللا : ينفذ أوامره 

  حدود هللا : يخالف تعاليم هللا ويرتكب المعاص   
 الواقع ف 

 ____________________________________________________________ 

 كيف اقتسم القوم السفينة فيما بينهم ؟ •
 أجروا قرعة فكان من نصيب بعضهم أعالها ، ومن نصيب البعض اآلخر أسفلها .  

 ____________________________________________________________ 

 لماذا تأذى أهل الطابق األعىل ؟ •
ألن أهل الطابق األسفل إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا إل أعىل السفينة فأقلقوا أهل  

 الطابق األعىل. 
 ____________________________________________________________ 

 ما الذي عزم عليه أهل الطابق األسفل ؟  •
ا ليحصلوا عىل الماء.   

ً
  نصيبهم خرق

 أن يخرقوا ف 
 ____________________________________________________________ 

 ما الواجب عىل أهل الطابق األعىل ؟  •
 أن يمنعوهم حنر ال تغرق السفينة .   

 ____________________________________________________________ 

 سفل ؟ماذا كان يجب عىل أهل الطابق األ  •
ا مناسًبا الستقاء الماء. 

ً
 أن يستأذنوهم ويحددوا موعد

 ____________________________________________________________ 

 إالم يشير خرق السفينة ؟    •
  المصلحة الشخصية .  2عدم اإلحساس بالمسئولية .      ( 1

 ( التفكتر ف 
 ____________________________________________________________ 

يف ؟   •  ما أثر العمل بالحديث الشر
  المجتمع . يتحقق 

 الختر والسعادة واألمان ف 
 ____________________________________________________________ 

 يرشدنا الحديث إىل مبدأ مهم ؟  •
 .  حر ما لم تض 

َ
 أنت

 ____________________________________________________________ 

 ما الفرق بير  أخذوا عىل أيديهم و أخذوا بأيديهم ؟  •
 أخذوا عىل أيديهم : منعوهم بالقوة .   
 أخذوا بأيديهم : ساعدوهم .    
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 ملخص الدرس: 

  حلقة يستمعون تحلق األ  •
ته. طفال حول جدهم ف   لحكاياته الجميلة ويسفيدوا من ختر

 نظر الجد إليهم مبتسًما ورفع يديه متشابكتير  ،وسألهم عما يرون .  •

 األعزاء .  وهكذا الحياة يا أحفادي، فعلق الجد :  نرى يدين متشابكتير  أجابوا :  •

ا :  •
ً
ابطة ؟سأل عىل  مندهش  هل تقصد يا جدي أن الحياة مليئة باألحداث المتشابكة والمتر

 .  قصة قرأها منذ أيامولك  يوضح لهم الجد قصده حىك لهم  •

  الصف   •
  حياته ؛كان ف 

يقول صاحب القصة أنه لن ينىس ذلك اليوم حيث تعلم أهم درس ف 
  
   السادس االبتدائ 

ك هو وزمالؤه ف  وقد  المنطقة التعليميةعىل مستوى  للرسم مسابقة واشتر
  
 .  رسمها مع زميله ماجد بالجائزة األولفازت رسمته النر

بير    رائعة بكل المقاييس وه  نموذج مثال  للتعاونقال مدير المنطقة أن هذه اللوحة  •
  التلوين . 

  الرسم واآلخر ف 
 تلميذين أحدهما برع ف 

  الحياة. التعاون فنحن لسفهم شهاب مقصد الجد وهو  •
 نا وحدنا ف 

  جماعةقال الجد أن اإلنسان   •
 التعاون . ،وذلك يفرض عليه  بحكم طبيعته البد أن يعيش ف 

هم جميًعا  ألنه أفراده  ال يضيع فيه أحد  وأن المجتمع الذي ينتشر فيه التعاون • يتعاونون لختر
 ويتخلصون من األنانية . 

  عمل الواجب ضحك الجميع ألن من  وفرح قاال أنهما  •
 .  يتعاونان مع أصدقائهما ف 

 وص الجد أحفاده أال ينسوا أن الحياة دائًما اثنان .  •
 ____________________________________________________________ 

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
  حلقة  تحلقنا

 تفرقنا  تحلقنا جدود  جد  جلسنا ف 

ة قصص حكايات ات  خير  فرادى  جميًعا  ختر
 عابًسا مبتسًما الحيوات  الحياة متداخلتير   متشابكتير  

ا معقًبا 
ً
 خفض  رفع  الصفوف الصف مضيف

ا
ً
 منفصلتير   متشابكتير   الرسوم الرسم  متعجًبا مندهش

   تقصد
 ثبات تردد مناطق المنطقة  تعن 

 األذالء  األعزاء النتائج  النتيجة مثال نموذج
ا دائًما اللوحات  اللوحة  تفوق برع

ً
 أحيان

 فارغة  ممتلئة زمالء زميل صاح  هتف
 المنفصلة  المرتبطة الجوائز الجائزة ال مفر  البد

 الحياة دائًما اثنان
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 خشت  فازت نماذج نموذج يوجب  يفرض
ة  األوىل طبائع طبيعة يتعاونون  يتكاتفون  األختر

 تزيد  تقل أبداد / بددة  بد حب النفس  األنانية
 انسوا تذكروا مجتمعات مجتمع إنجاز أداء 

 همس هتف الطرائق  الطريقة منهًيا مختتًما 

ا األحاديث الحديث  
ً
 هامًسا صائح

 ينحش ينتشر  األعزاء ، األعزة  العزيز  
 التخاذل  التعاون أحفاد  حافد  
 اإليثار األنانية األحداث  الحدث  

 أخفت أظهرت المقاييس المقياس  
 بىك  ضحك أبناء ابن  
 
 
 

  حلقة . كيف جلس األحفاد حول الجد ؟   •
 ف 

 ____________________________________________________________ 

  حلقة حول الجد ؟  •
 
ليستمعوا إل حكاياته الجميلة ويستفيدوا من لماذا جلس األحفاد ف

ته .   ختر
 ____________________________________________________________ 

 متشابكتير  . كيف رفع الجد يديه ؟    •
 ______________ ______________________________________________ 

ا ؟  •
ً
هل تقصد يا جدي أن الحياة مليئة باألحداث  ما السؤال الذي طرحه عىل  مندهش
ابطة أم ماذا ؟  المتشابكة والمتر

 ____________________________________________________________ 

 ىك لهم قصة قرأها منذ أيام حماذا فعل الجد لك  يفهم األحفاد ما يقصده ؟  •
 ____________________________________________________________ 

ك فيها صاحب القصة ؟  •   اشير
مسابقة رسم عىل مستوى المنطقة ما المسابقة التر
 التعليمية . 

 ___________________________________________________________ 

 يوم إعالن نتيجة المسابقة .  القصة ؟ ما اليوم الذي ال ينساه صاحب •
 ____________________________________________________________ 

 سؤال وجواب
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  لم يتوقعها صاحب القصة ؟  •
  رسمها هو وماجد بالمركز ما النتيجة التر

فوز اللوحة النر
 األول . 

 ____________________________________________________________ 

ا مثالًيا للتعاون ؟ •
ً
 ألن أحد التلميذين رسمها واآلخر لونها.  لماذا كانت اللوحة نموذج

 ____________________________________________________________ 

 ا اثنان . أال ينسوا أن الحياة دائمً  ماذا طلب الجد من األحفاد ؟ •
 ____________________________________________________________ 

 هذا ما تقصده يا جدي التعاون .  بم هتف شهاب بعد سماع القصة ؟ •
 ____________________________________________________________ 

  مجتمع ؟ •
 
  تجعل اإلنسان يحتاج إىل العيش ف

 التعاون   ما الصفة التر
 ____________________________________________________________ 

  المجتمع المتعاون ما المجتمع الذي ال يضيع أفراده ؟ •
 _ ___________________________________________________________ 

  المجتمع؟ •
 
  يحقق السعادة لكل أفراده ما قيمة التعاون ف

 ______________________________ ______________________________ 

هم جميًعا ويتخلصون من   لماذا ال يضيع أراد المجتمع المتعاون؟ • ألن أفراده يتكاتفون لختر
 األنانية . 

 ____________________________________________________________ 

  أداء  الواجبات المدرسية مع زمالئهما فيم تتعاون فرح ومت  ؟ •
 . ف 

 ____________________________________________________________ 

 .  ال تنسوا يا أحفادي أن الحياة دائًما اثنان بم اختتم الجد حديثه ؟ •
 ____________________________________________________________ 

 نعدك بذلك يا جدي .  بم رد األطفال ؟ •
 _________________________________ ___________________________ 

  مجتمع ؟ •
 
  مجتمع.  لم يجب عىل اإلنسان أن يعيش ف

 ألنه بحكم طبيعته البد أن يعيش ف 
 ____________________________________________________________ 
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 إيليا أبو ماص 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
 نخلع نلبس  إخوة /إخوة  أخ ال تتكتر  ال تمل
 تخلع تتقلد  وجوه/أوجه  وجه فقتر  فحمة
 الجديد الرديم فحوم/فحام  فحمة  نجم / عظيم  فرقد

 تسعد تشقر  فراقد  فرقد  الدر اللؤلؤ
دة  تلبس تتقلد د الير  الليل  النهار التر
دة  النور الظالم الردم  الرديم الثوب المخطط  الير
 وقائع/حقائق أحالم عوالم  عالم  المزخرفة  الموشاة

 لير   جلمد األنهر النهار القديم الرديم
 الصلح الخصام جالمد جلمد أحالم  رؤى
 يتجدد يبىل  قلوب قلب منتشر  ممتد

   أحالم
 يبقر /يدوم ينفد مآو مآوى أمائ 

   معابد  معبد صخر جلمد
اع الخصام    أكسية كساء الت  
   أموال مال مسكن مأوى

   اللؤلؤ  اللؤلؤة أحق أوىل
   أمنية  أول أجدر/  أحرى

   أمائ 
   رؤى رؤية  يتلف يبىل
   حسان حسن/حسناء ينته   ينفد

  
               ما أنا فحمة وال أنت فرقد يا أخ 

ال تمل بوجهك عت   

 أنت لم تصنع الحرير الذي تلــــ           ـــــــبــــــــــــــــــس واللؤلؤ الذي تتقلد               

  الرديم تشقر وتسعد                
  كسائ 

 
دة الموشاة مثىل            ف   الير

 
 ف

َ
 أنت

                 ورؤى والظ ل                
  عــــــــــــــــــــالم النهار أمائ 

 
 الم فوق ممتد   ــــــــــــك ف

 ولقلتر  كما لقلبك أحـــــــــــــال                 م  حسان فـــــــــــــــــإنه غير جلمد                

 بح معبد ــــــــــــللحب أصال يكن للخصام قلبك مأوى           إن قلتر                 

 اء يبىل ومال ينفد ـــــــــــــن كســــــــــــــــأنا أوىل بالحب منك وأحرى          م               

                                        

 

  رحاب اإلنسانية
 
 ف
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 مواطن الجمال: 

 التشبيهات: 

 بإنسان له أحالم يسىع لتحقيقها  شبه القلب  لقلتر  كما لقلبك أحالم
 بصورة فتيات جميالت صور األحالم  أحالم حسان 
 اإلنسان بمكان آمن يأوي إليه  صور القلب  قلبك مأوى 

 بمكان للعبادة صور قلب المتواضع  إن قلتر  للحب أصبح معبد

ات الجميلة   : التعبير

 أن الناس سواسية  يدل عىل   ما أنا فحمة وال أنت فرقد 
دة الموشاة مثىل     الير

 
 المساواة  يدل عىل أنت ف

  
  عالم النهار أمائ 

 
  والسىع  لتحقيقها  يدل عىل   لك ف

 قيمة األمائ 
ورة حب اإلنسان ألخيه اإلنسان  يدل عىل   بالحب منك وأحرى أنا أوىل   ض 

 : أساليب  

  
  اإلنسانية نداء يا أخ 

 يفيد المشاركة ف 
  
 ال تمل بوجهك عت 

 ال يكن للخصام قلبك مأوى 
 للنصح واإلرشاد  نه  

  مؤكد فإنه غير جلمد

 عالقات :  

 تعليل لما قبلها فإنه غير جلمد

 كلمات وداللتها:  
 تتصنع وتتقلد 
 يبىل ، ينفد

 للتجدد واالستمرار  مضارع 

 تشقر وتسعد
  الرديم

دة الموشاة ،كسائ   الير
 النهار ، الظالم 

 يقوى المعن  ويوضحه تضاد

ة جمع  رؤى وأحالم    للكتر
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 يخاطب اإلنسان المتكتر . من الذي يخاطبه الشاعر ؟  •
 ____________________________________________________________ 

 يدعو إل التواضع . يدعو الشاعر ؟    م إال  •
 ____________________________________________________________ 

؟  •   يوجهها الشاعر للمتكير
 أال يعرض عنه وال يتكتر عليه . ما الدعوة التر

 ____________________________ ________________________________ 

 أنه ليس فرقد وليس عظيم الشأن . بم وصف الشاعر اإلنسان المغرور ؟  •

 ____________________________________________________________ 

 التفاخر ، سوء الخلق ، الظلم ،سوء الظن . ما صفات اإلنسان المتكير ؟  •

 _________________________________ ___________________________ 

 أنه لم يصنع الحرير وال اللؤلؤ الذي يرتديه  ما الدليل عىل حاجة اإلنسان المتكير لآلخرين؟  •

 ____________________________________________________________ 

  اإلنسان المغرور؟  •
 
 يتباه ويتمرد عىل الفقراء . ما أثر المالبس الفاخرة ف

 _________ ___________________________________________________ 

يحيا حياة فيها شقاء وسعادة ، منهما  كال كيف يتساوى الشاعر مع اإلنسان المغرور ؟  •
  الليل يغطيهما الظالم . 

 ولكل منهما أحالم يسىع لتحقيقها نهاًرا ،وف 

 ____________________________________________________________ 

ة ما قيمة استخدام )يبىل( مع كساء ،و )ينفد( مع مال؟  • أن الثوب يصيبه التلف بسبب كتر
 االستخدام ، والمال البد أن ينفد باإلنفاق. 

 ___________________________________________________________ 

؟  •  أال يجعل قلبه مملوء بالخصام فقلب الشاعر مملوء بالحب . بم نصح الشاعر المتكير

 ____________________________________________________________ 

  ماذا يحدث عندما يتواضع اإلنسان مع اآلخرين؟  •
لته ف  عيون الناس ويرص  هللا  ترتفع مت  

 عنه

 
 

 سؤال وجواب
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 ملخص الدرس: 

  منتصف يعرض قصته بعنوان مروان لاجتمع األصحاب كعادتهم وكان الدور عىل   •
"ف 

 الطريق". 

ة  هلديكان العم سعادة رجال طيًبا ، •  يزرعها هو ووالده )أمتر وحبيب( قطعة أرض صغتر

  توف  العم سعادة وترك قطعة  •
  زراعتها ،ثم يبيعان المحصول ف 

األرض لولديه يتعاونان ف 
 نهاية الموسم ويقتسمان ثمنه . 

وج وله ثالثة أطفالكان أمتر  •  من فتاة طيبة من أهل القرية .  يعد نفسه للزواج،وحبيب   متر 

  نهاية أحد المواسم حمد أمتر وحبيب  هللا عىل محصول الموسم وأخذ كل منهما نصيبه.  •
 ف 

  أن يساعد أخيه حبيب  •
ةأمتر فكر ف  ولن يكفيه  فهو مقبل عىل الزواج وسيواجه أعباء كثتر

 نصف المحصول فقام وحمل كيًسا وضع فيه جزء من نصيب وتوجه إل بيت أخيه . 

  أمتر الذي  •
  نفس الوقت كان حبيب يفكر ف 

،ثم قام وحمل  يتحمل مسئولية تربية أطفالهوف 
 كيًسا ووضع فيه جزء من نصيبه وذهب إل أخيه. 

  منتصف الطريق وأختر كل منهمن اآلخر بما جاء من أجله ،ابتسما وتعانقا  و تقابل األخ •
ان ف 

ا" . 
ً
  حق
  أمر واحد ،أنت أخ 

  محبة وقاال :"لقد فكرنا ف 
 ف 

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
 تفرق  اجتمع عادات  عادة يحىك   يعرض
 األعداء األصحاب  األدوار الدور وسط منتصف

   يعرض عناوين عنوان عنده لديه
 يخق 

ا  طيًبا  الطرق  الطريق جمع المحصول حصاد
ً
 خبيث

ء الموسم  
 أخذ ترك األعمام العم  وقت ظهور الىسر

 يتخاذالن يتعاونان المحاصيل المحصول  يأخذان النصف يقتسمان

 زراعتها  حصادها أثمان  ثمن  يجهز  يعد
ا ً ا وفير ً ا فتيات  فتاة كثتر ً   وفير

ً
 قليل

 سأله أجابه القرى  القرية  تعب/ شقاء عناء
 الراحة  التعب إخوة /إخوان  أخ ذهب إل  خلد

 راحة  عناء أنصاف  نصف يكلم يحادث
 اليقظة  النوم أكياس /ِكيسة  كيس قادم مقبل
 مدبر  مقبل أفرشة / فرش  فراش سيقابل سيواجه

 يقير   شك  أعباء عبء  مسئوليات  أعباء
 سيتهرب سيواجه تكاليف تكليف نهض قام

  منتصف الط
 
ريقف  
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 يعجز  يستطيع األقدار القدر ذهب  توجه
 ضئيلة  ضخمة    أوافق أقبل

 الفراق  اللقاء   أساعد  أعير  
 أبت  شاءت   أرادت   شاءت
ة ذهول  كراهية  محبة    حتر

ا   لم يعرف  لم يدر
ً
  حق

ً
 باطل

  
 
 

 مروان من الذي عرض القصة ؟   •
 ____________________________________________________________ 

  منتصف الطريقما عنوان القصة ؟  •
 ف 

 ____________________________________________________________ 

ة ماذا تعرف عن عم سعادة ؟  •  يزرعها هو وولداه. رجل طيب لديه قطعة أرض صغتر
 ____________________________________________________________ 

  زراعة األرض وحصادها وبيع محصولهافيم تعاون أمير وحبيب؟  •
 .  ف 

 ____ ________________________________________________________ 

  يتحملها أمير ؟  •
وج ولديه ثالثة أطفال  ما األعباء التر  متر 

 ____________________________________________________________ 

  تواجه حبيب؟  •
 يعد نفسه للزواج من فتاة طيبة بالقرية . ما األعباء التر

 ____________________________________________________________ 

  نهاية أحد المواسم ؟  •
 
 ليقتسما ثمن المحصول . لماذا جلس األخوان مًعا ف

 ____________________________________________________________ 

يحا  مإىل أين ذهب األخوان بعد اقتسام المال؟ ولماذا؟  • لهما ليستر  ن عناء اليوم . لمت  
 ____________________________________________________________ 

 تقديم المساعدة ألخيه بأن يعطيه جزء من نصيبه من المال  ؟ما الذي فكر فيه األخوان  •
 ____________________________________________________________ 

  منتصف الطريق . أين التقر األخوان ؟  •
 ف 

 ____________________________________________________________ 

 عىل الحب واألخوة الحقيقية وحسن تربيتهما . عالم يدل ما فعله األخوان ؟  •
 ___________________________ _________________________________ 

ء واحد  ما سبب دهشة األخوين ؟  •  
  شر
 أنهما فكرا ف 

 سؤال وجواب
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 ملخص الدرس: 

اءتها ولهوها . ،ربطتهما  منذ الصغر أحمد ويوسف صديقان   •  الطفولة بتر

•   
  مدرسة واحدة وهما اآلن ف 

  . الصديقان يتعلمان ف 
 الصف السادس االبتدائ 

•   
 اللعب وتناول الطعام. دق جرس الفسحة ،وصل التالميذ إل الفناء ،بدأ كل منهم ف 

ح أحمد عىل يوسف أن يتقاسما الطعام، فوافق يوسف أن يتقاسم معه كل الطعام إال  • اقتر
 .  كعكة السكر ألنها شهية ويريد أن يتناولها بمفرده

  الخطأ الذي فعله .  •
 تعجب أحمد ثم حمل غداءه وانضف ، ثم أخذ يفكر ف 

  ال •
 خطأ الذي فعله . انته اليوم الدراش  وعاد الجميع إل منازلهم وكل منهما يفكر ف 

  الساعة التاسعة مساء ليتناول العشاء جلس يوسف  •
،ولكن نظرة أحمد المعاتبة  مع أرسته ف 

 سأل أخته يشا . ال تفارقه ،لذلك 

،وطلبت منه أن يتصل به  أخاها يوسف أنه فضل كعكة السكر عىل صديقهعاتبت يشا  •
 ويعتذر له . 

   استشار أحمد أمه •
ك زميله مقابل كعكة سكر ،وطلبت  فقالت له أنه لم يكن ينبىع  عليه أن يتر

 منه أن يهاتفه وال يذكره بما حدث . 

، فجأة  دق جرس الهاتف   •
ً
اتصل أحمد بيوسف  أكتر من مرة ولكنه كان يجد الهاتف مشغوًل

 وكان المتحدث يوسف.  

له   اعتذر يوسف ألحمد  وقال أن صداقته له أحىل وأغىل •   الصباح وقف يوسف أمام مت  
،وف 

  
كعكتير  واحدة  انتظار سيارة المدرسة وهو يتحسس حقيبته ليتأكد للمرة األلف من وجود  ف 

 له وواحدة ألحمد . 

ا عىل نفسه أال يفعل ذلك مرة أخرى .  •
ً
 قطع يوسف عهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصديقان وكعكة السكر
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 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة

 عدوان صديقان  الصفوف الصف نقاء براءة
 فصلتهما ربطتهما الفسح الفسحة لعبها لهوها
 الشيخوخة  الطفولة  أفنية فناء  ساحة  فناء
 جدها لهوها األطعمة الطعام  الشور المرح

   يعلن  آراء رأي  تشاركنا  تقاسمنا
 يخق 

 انته  بدأ  وجوه  وجه أقدر  أستطيع
 الحزن المرح أجزاء جزء جهزتها  أعدتها
 منفرة شهية  العيوب  العيب لذيذة  شهية

   بقايا بقية  أريد  أرغب
 
 أرغب عن  أرغب ف

ة الدهشة  أنقص أضاف  األسئلة  السؤال الحتر
ا شكًرا األمسية  المساء زاد  أضاف

ً
 جحود

 أئر  انرصف أخيلة /خيالن خيال  ذهب  انرصف
 المزية العيب  أخوات  أخت صمت أطرق
 مصيب مخىطء بسطاء  بسيط وقت قصتر  لحظة
 أقبل  أرفض  سعداء سعيد  نتقاسم نتشارك

 حقيقة  خيال  حقيبة  حقيبة  أثمن  أغىل
ك تفارق ل تتر  عطاء حرمان منازل  مي  
 مألوف عجيب   يطلب رأي يستشير 
 تصله تقاطعه    الشأن  األمر

 معقد  بسيط   منعك حرمانك
ا   مدهش عجيب

ً
 شقًيا  سعيد

 أصبت أخطأت    تتصل تهاتف

 مرة  حلوة   نط قفز
 أجهلها أعرفها    يتعرف يتحسس

 األرخص  األغىل    
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 ماذا تعرف عن أحمد ويوسف ؟   •
 .  
  الصف السادس االبتدائ 

  مدرسة واحدة ، ف 
 صديقان منذ الصغر ، يتعلمان ف 

 ____________________________________________________________ 

 عىل تقاسم الطعام . عالم اعتاد الصديقان ؟        •
 ____________________________________________________________ 

ء أحمد عندما عرض عليه يوسف تقاسم الطعام ؟   •  بم فوخر
ء أن يوسف ال يمانع أن   يتشارك معه الطعام إال كعكة السكر . فوخر

 ____________________________________________________________ 

 كيف عير أحمد عن دهشته ؟   •
  ال أستحق جزًءا منها ؟ وتركه وانضف .  

 قال ألحمد :وهل ترى أنن 
 ___________________________________________________________ 

  موقف يوسف ؟ ولماذا  ؟   •
 
 ما رأيك ف

 موقف خاىطء يدل عىل عدم فهم يوسف لمعن  الصداقة . 
 ____________________________________________________________ 

 ماذا كان يحدث لو تقاسم يوسف الكعكة مع أحمد؟   •
 أحمد ، ولما فهما كل منهما معن  الصداقة . لما غضب  

 ____________________________________________________________ 

 السؤال :هل أنا مخىطء؟ ما السؤال الذي حاول كل منهما أن يجد إجابة عنه؟     •
 ____ ________________________________________________________ 

 سف وأحمد إلجابة سؤاله ؟ و كيف توصل ي •
 يوسف بسؤال أخته يشا ، وأحمد بسؤال والدته . 

 ____________________________________________________________ 

 ماذا طلبت يشا من أخيها ؟ولماذا ؟  •
ء .   
 أن يتصل بصديقه ويعتذر له ،ألن الصداقة أغىل من كل شر

 ____________________________________________________________ 

 أنه فضل كعكة السكر عىل صديقه . ما الخطأ الذي وقع فيه يوسف ؟  •
 ____________________________________________________________ 

ك الصديق صديقه مقابل حرمانه من كعكة سكرما األمر العجيب كما قالت األم ؟  •  أن يتر
 ____________________________________________________________ 

 سؤال وجواب
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 ره بما حدث. ن يهاتف يوسف ويتحدث معه وال يذكأبم أشارت أم أحمد عليه ؟  •
 ____________________________________________________________ 

 قام يتصل بصديقه يوسف . ماذا فعل أحد بعد أن انتهت األم من قولها ؟  •
 ____________________________________________________________ 

 ألن يوسف كان يتصل به . لماذا كان الهاتف مشغوال ؟  •
 ____________________________________________________________ 

 ذر يوسف ألحمد ؟كيف اعت •
 قال له :لقد أخطأت ،لم تكون الكعكة حلوة كما أعرفها ،صداقتك األحىل واألغىل .  

 ____________________________________________________________ 

 ليتأكد للمرة األلف أن هناك كعكتير  له وألحمد . لماذا تحسس يوسف حقيبته ؟  •
 ____________________________________________________________ 

 ما العهد الذي قطعه يوسف عىل نفسه ؟  •
 أال يحدث ذلك مرة أخرى ،فصداقة أحمد تساوي ألف كعكة سكر . 

 ____________________________________________________________ 
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 أبو القاسم الشائر   
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
 مرارة حالوة  الحيوات  الحياة جمال حالوة
اسة  وداعة  األمواه  الماء الحدائق  الروض  رسر
ل عليه المطر  المطير   الخبيث  النمير  األنمار النمير  الذي يي  

 نجهل  نعرف الدنا الدنيا هدوء  وداعة
 حزن مرح أغان  أغنية مجاري ماء جداول
 هدم بناء األِخرة  الخرير الطيب  النمير 
 قصور  أكواخ األفضية  الفضاء فرح  مرح

ة أكواخ  الشيخوخة  الطفولة  أفئدة فؤاد بيوت صغتر
 نخضع  نثور األنهر ،األنهار  النهر  نجزع ،نتألم  نضج
 تصمت تلغو  الكبار الكبير  نغضب  نثور

 ننوح نشدو الروض  الروضة  نردد نعيد
  بصوت الماء  بالخريرتلغو 

 الحزن الحبور جداول  جدول تغن 
   نشدو

 نجمع نني   أكواخ  كوخ  نغن 
 الضيق  الرحب أعشاش عش الفرح الحبور

 الوقائع األحالم الطيور الطائر  نبقر  نظل
   الساقية نوزع نني  

 التواضع  الغرور السوافر
 مر  حلو البالبل البلبل  الواسع  الرحب 
   األحالم  الحلم  قلبينا  فؤادينا

 كانت للحيــــــــــــــــــا               ة حالوة الروض المطير    ام  ـــــــــــأي
 ووداعة العصفور بيــــ             جـــــــــــــداول المــــــاء النمير 
 أيام لم تعرف من الد           ـــنيا ســـــــــــــور مرح الشور 

الطفـــــــــــــــو         لة تحت أعشاش الطيور وبناء أكواخ   
  فتهدمها الريـــــــــــــــــــــــــا       ح فــــــــــــــــال نــــــــــــضج وال نثورـــــنــــ                      

 ــــبت 
  وه                      

ر
 لــــــــــــغو بالحريرـــــــــــــــتونعــــــــيد أغنية الســـــــــــــــوا         ف

                  حبور ـــــــــــــ حياة وللــــــــــــدو ونرقص كالبال          بــــــــــل لل ــــــــــــنش                   
نهر الكبير ــــــــرحب والــــــــــــــل نني  للفضــــــــــــــــا       ء ال ـــــــــــــــظ ــــــــــون  
  فؤادينا من الـــــــــــــمــــــــــ

 
لو الغرور ـــــــــــــالم أو ح ـــــــــــــــــــأح     ــــــــــــــا ف  

لةأيام الطفو  
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 مواطن الجمال: 

 التشبيهات: 

  
ر
    نعيد أغنية السواف

   شبه السوافر
 بإنسان يغن 

 بالبالبل المغردة يدل عىل الفرح األطفال شبه  نشدو ونرقص  كالبالبل
 بالورد   شبه األحالم  نني  األحالم  
اب حلو المذاق  شبه األطفال  حلو الغرور  بشر

 بإنسان يمرح  شبه الشور   مرح الشور 

ات الجميلة:    التعبير

 جمال الحياة أيام الطفولة يدل عىل حالوة الروض المطير 

 الهدوء والسالم   يدل عىل الماءوداعة العصفور  بير  جداول 
 براءة الطفولة يدل عىل فال نضج وال رسور

 السعادة والفرح  يدل عىل نني  للفضاء
  فؤادينا ..... الغرور 

 
 براءة الطفولة يدل عىل ما ف

 : أساليب  

 براءة الطفولةيدل عىل  توكيد  لم نعرف سوى مرح الشور

 عالقات :  

  ، نهدم 
 تضاد يؤكد المعن   نبت 
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  يحك  عنها الشاعر  •
 ولماذا ؟؟   ما األيام الحلوة التر

 ألنها حياة يملؤها الفرح والشور. أيام طفولته ،  
 ____________________________________________________________ 

 مرح الشور  ، بناء األكواخ تحت أعشاش الطيور. ؟        ماذا يعرف الشاعر من الدنيا  •
 ____________________________________________________________ 

 ؟  ماذا أفاد تكرار كلمة أيام  •
 وسعادته بذكريات الطفولة. تمتع الشاعر 

 ____________________________________________________________ 

  أيام الطفولة •
 
 ؟  ماذا كان يفعل الشاعر وصاحبه ف

ة .    يمرحان ويبنيان بيوت صغتر
 ___________________________________________________________ 

 ماذا تفعل الرياح باألكواخ ؟ •
 تهدمها  

 ____________________________________________________________ 

ة ؟ ولماذا؟ •  ماذا فعل الطفالن بعدما هدمت الرياح بيوتهم الصغير
 فولتهما . بعدم االنزعاج والغضب ،ألنهما يتمتعان بط

 ____________________________________________________________ 

  ؟ •
ر
  .     بم صور الشاعر السواف

 بأنها إنسان يغن 
 ____ ________________________________________________________ 

 ؟  ما أثر صوت الماء عىل الشاعر وصاحبه •
  بغناء جميل 

 ،ورقص كالبالبل. يشارك هو وصاحبه السوافر
 ____________________________________________________________ 

 ؟  ماذا يمنح الطفالن الكون من حولهما  •
 السعادة والفرح  

 ____________________________________________________________ 
 
 
 
 

 سؤال وجواب
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 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
  وقتها أقم الصالة

 انه أمر الصلوات  الصالة أدها ف 
 المنكر المعروف  المنكرات/المناكر المنكر الطاعة هلل  المعروف

 اجزع  اصير  خدود  خد معصية هللا المنكر
ا  أمور  أمر تحمل /تجلد  اصير 

ً
 تواضًعا  مرح

 متواضع  مختال   نالك أصابك

 متواضع  فخور   المقصود الطاعات  ذلك
 ارفع اغضض   األمور الواجبة  من عزم األمور
ا  تصعر خدك  أجمل أنكر   تمل وجهك تكتر

ا
ً
  مرح

ً
     مختاًل

     متكتر  مختال
     متباه   فخور
     اعتدل اقصد
     تخفض اغضض

     أقبح  أنكر
 واطن الجمال : م
 :أساليب 

  
 فيه إشفاق ومحبة لالبن نداء يا بت 

  وقتها أمر  أقم الصالة 
 للحث عىل أداء الصالة ف 

 للنصح واإلرشاد  أمر  اصير أقم ، أمر ، انه، 
 يوضح أهمية هذه النصائح  مؤكد بإن إن ذلك من عزم األمور 

قِِم  
ي
َّ أ َُٰبَني ةي ٱ يي ليوَٰ ِ   لصَّ ُمۡر ب

ۡ
أ ۡعُروِف ٱ وي ِن    نۡهي ٱ وي   لۡمي رِ ٱ عي

ۡزِم    ۡصِبۡ ٱ وي   لُۡمنكي َٰلِكي ِمۡن عي َۖ إِنَّ ذي ابيكي صي
ي
آ أ َٰ مي ي لَعي

ُمورِ ٱ 
ُ
َلي تيۡمِش ِِف    ١٧ۡۡل كي لِلنَّاِس وي دَّ ِۡر خي ع  َلي تُصي ۡرِض ٱ وي

ي
َۖ إِنَّ   ۡۡل ريًحا ي ٱ مي ُخورٖ   ّللَّ

  ١٨َلي ُُيِبُّ ُُكَّ ُُمۡتياٖل في
ۡشيِكي وي   قِۡصدۡ ٱ وي  ري  ۡغُضۡض ٱ ِِف مي نكي

ي
َۚ إِنَّ أ ۡوتِكي َٰتِ ٱ ِمن صي ۡصوي

ي
وُۡت   ۡۡل يصي  ١٩ۡۡليِميِ ٱ ل

ةآداب سامي  
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 للتحذير من التكتر  نه   ال تصعر خدك للناس
ا
ً
  األرض مرح

 
 للتحذير من التكتر  نه   ال تمش ف

 للتنفتر من التكتر  مؤكد بإن إن هللا ال يحب كل مختال فخور
  مشيك 

 
  للحث عىل  أمر  اقصد ف

  المىسر
 االعتدال ف 

 للنصح واإلرشاد  أمر  اغضض من صوتك 

 للتنفتر من الصوت العال   مؤكد بإن إن أنكر األصوات لصوت الحمير 
 عالقات :  

 أمر ، انه  
 المعروف ، المنكر

 يوضح المعن  ويقويه  تضاد

 لما قبلها تعليل إن ذلك من عزم األمور 
 لما قبلها تعليل إن هللا ال يحب كل مختال فخور
 لما قبلها تعليل إن أنكر األصوات لصوت الحمير 

 

 

  قدمها لقمان البنه؟  •
 ما النصائح التر

 ( األمر بالمعروف ،والنه  عن المنكر2إقامة الصالة                       ( 1
 (عدم التكتر 4(الصتر عىل األذى .                3    
    5 )                

  المىسر
 (خفض الصوت 6االعتدال ف 

 ____________________________________________________________ 

 ألن المتكتر غتر محبوب من هللا والناس . ؟        لماذا نىه لقمان ابنه عن التكير  •
 ____________________________________________________________ 

 بعدم التكتر عليهم بالقول وال الفعل . كيف يكسب اإلنسان محبة الناس ؟     •
 ____________________________________________________________ 

 .  بصوت الحمتر  للتنفتر منهبم صورت اآليات الصوت المزعج ؟ولماذا ؟    •
 ____________________________________________________________ 

 تنتشر المحبة ويتقدم المجتمع .      ؟ ا أثر العمل بوصايا لقمان م •
 ____________________________________________________________ 

  حياته ،وير لماذا قدم لقمان هذه النصائح البنه ؟  •
سم له طريق النجاح ف   ص  هللا عنه. لتر

 ____________________________________________________________ 

 ألنها أهم العبادات.     لماذا بدأت نصائح لقمان بإقامة الصالة ؟ •
  

 سؤال وجواب



 

 22                                                          أ / سحر محمد   

 

 
 

 ملخص الدرس: 

هم أن حديثه اليوم عن  كعقد الياسمير  التف األحفاد حول جدهم   • آداب  ،وقد أختر
 الحديث واالستماع . 

  حثت عليها األديانآداب الحديث واالستماع من  •
 .  أعظم اآلداب االجتماعية النر

 فر منه الناس. ، وإذا أساء من كالمه أحبه الناس اإلنسان إذا أحسن كالمه  •

ا أو  ملسو هيلع هللا ىلصقال • ً  ليصمت "" من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خير

 : واالستماع  آداب الحديث •

  حديثه •
 . (  ) ل  رأي آخر ، ال أقول له أخطأت ولكن أقوللو أخطأ أحد المتحدثير  ف 

 أن نصمت . إذا لم نجد من يستمع لحديثنا علينا  •

ثرة . البعد عن  •  اللغو والتر

•   
 آن واحد . أال يتحدث اثنان ف 

ا وأعىل علًما . حسن اإلصغاء  •
ً
 لمن هو أكتر سن

 بوجه بشوش . محادثة الناس  •

 بقدر ما يسمعه الجالسون . أن يكون صوتك  •

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
ق التف مجالس  مجلس تجمع التف  افتر
 أبطأ  بادر عقود عقد ولد الولد أحفاد
 متفرقير   مًعا  الليال   الليلة بدأهم  بادرهم

 الصمت الحديث رسل رسول الكالم  الحديث
 أوضع أرفع  خيور ،أخيار  خير  دعت حثت
 ثبطت حثت آحاد،أحدان أحد أجاد  أحسن

 أساء أحسن آراء رأي هرب فر
 يكفر  يؤمن أخطاء خطأ يوم القيامة  اليوم اآلخر
 اإلجابة  السؤال أحيان حير   تعلمير   تدرين
 أصاب أخطأ نفوس نفس الصحيح الصواب

 األسوأ األفضل مواضع موضع يضايقه يسيئه
  
   يؤلمت 

 تجهلير   تدرين الفوائد  الفائدة يحزنن 
ما
ّ
 يشه يسيئه محاسن حسن قليال قل

 أسوأها أحسنها أكابر  أكير  ينظر إل يلتفت إىل 

 دعنا نتحاور
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   أعال  أعىل  فاقد النفع عديم الفائدة
   يؤلمت 

 يريحن 
ا ما  قلما األديان الدين األحق  األجدر  كثتر

ر الفائدة  األلفاظ اللفظ  االهتمام عدم  فتوًرا  الض 
 المحدثون  القدماء  النصائح النصيحة  سكت أمسك
ا فتوًرا  القدماء القديم  الحديث غتر المفيد  اللغو

ً
 نشاط

ثرة ة الحديث الي   تكلم أمسك  كالم كلمة كتر
 االستماع  التحدث أحيان حير   حسن االستماع  اإلصغاء
 عبوس  بشوش   مبتسم بشوش
هم  يؤذيهم  ينفعهم  يؤذيهم   يض 

 
 
 

 . كعقد الياسمير  ؟   كيف التف األوالد حول جدهم •
 ____________________________________________________________ 

 تحاور عن آداب الحديث واالستماع ؟        فيم تحاور الجد مع أحفاده •
 ____________________________________________________________ 

 ألنهما من أرفع اآلداب االجتماعية. لماذا تحاور الجد عن آداب الحديث واالستماع ؟     •
 ____________________________________________________________ 

  كالمهمتر يحب الناس اإلنسان ؟     •
 .  إذا أحسن ف 

 ______ _____________________________________________________ 

  كالمه . متر يفر الناس من اإلنسان ؟      •
 إذا أساء ف 

 ____________________________________________________________ 

ا أو يصمت ما الواجب عىل كل مؤمن ؟  • ً  . أن يقل ختر
 ____________________________________________________________ 

 أقول له أخطأت ،وأذكر الصواب .     بم أجابت مت  عن سؤال الجد؟ •
 ____________________________________________________________ 

  كالمه ؟ماذا تفعل إذا أخطأ  •
 
 أقول له :ل  رأي آخر    المتحدث ف

 ___________________________________________________________ 

 . ألنه ربما يكون عىل صواب ،وقولنا أنه أخطأ يحزنه؟    لماذا ال نقول للمتحدث أنه أخطأ  •
 ____________________________________________________________ 

 اللفظ المناسب ،ومن الكلمات أجملهااختيار ؟  ماذا يجب علينا عند الحديث مع اآلخرين •
 ____________________________________________________________ 

 سؤال وجواب
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 أنه قلما يلتفت إليه أحد .     ؟ما الذي يؤلم شهاب حينما يتحدث •
 ____________________________________________________________ 

ا عن نفسه ، أو    ؟م علل الجد قلة التفات المستمعير  لشهاب ب • ً أنه ربما يتحدث كثتر
  أمور 
 يعرفها الجالسون . يتحدث ف 

 ____________________________________________________________ 

  غتر موضعه . متر يكون الكالم عديم الفائدة ؟  •
 إذا كان ف 

 ____________________________________________________________ 

 أصمت    ماذا يجب عليك إن لم تجد اهتماًما لحديثك؟ •
 _____________ _______________________________________________ 

ثرة ؟  •  .  أن يتحدث فيما يفيدكيف يبتعد اإلنسان عن اللغو والي 
 ____________________________________________________________ 

ثرة .   ، محادثة الناس بوجه بشوش. .   اذكر اثنير  من آداب الحديث  •  البعد عن التر
 ____________________________________________________________ 

 اذكر اثنير  من آداب االستماع .  •

ا وعلًما ،  •
ً
 . عدم المقاطعة المتحدث   حسن اإلصغاء لمن هو أكتر سن

 ____________________________________________________________ 
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 أحمد مخيمر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــوط
  وهواي وأيام    ت 

  وصباي وأحالم        وطـــــــــــت 
 ورضا أم  وحنان أئر           وخطا ولدي عند اللعب

  وصـــــــــــــــــــــيخطو برجاء بس
اي وأحالم  ـــبــــــــــــام     وطت   

  وصباي وأحالم  
 وطت 

ا  
ً
 هتف التاريــــخ به فصحا         ومض  وثًبا ومشر مرح
 حمــــــلت يده شعل النرص          وبــــــــدا غده أمل الدهر  

  وصباي وأحالم  
 وطت 

  ظل النخل عىل الوادي        أصغيت لقصة أجدادي  
 
 ف

لبلمعـــــــــــــانيها هــــــــتف الـــــحب           ولــــماضيها خفق الق  

  وصباي وأحالم  
 وطت 

  العزم سأبنيه 
 بدم األحرار سأرويه        وبماض 

  حًرا
ا       وأقـــــــــــــــــدمـــــه البت  ً ا نرص 

ً
 وأشــــــــــــيـــــــده وطن

 فيصون حمـــــــــاه ويفديه     بعزيــــــــمة ليـــــث هجام 

 

  

  
 وطت 
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 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
 وقائع أحالم التواري    خ التاريــــخ  صغري  صباي

 سخط رضا األدهر ،الدهور  الدهر حنر   هواي
 كره   هواي  األودية  الوادي قبول رضا
 قسوة حنان قصص قصة عطف ورحمة  حنان

 الجد اللعب  دماء  دم أمل  رجاء
 يأس رجاء أحرار حر ناداه بصوت عال  هتف
 عباس بسام  عزائم  عزيمة استيقظ صحا
 همس هتف ليوث ليث ذهب  مض  

 رجع مض   هجامون  هجام قفًزا  وثًبا
ا
ً
ا  أحالم  حلم  فرًحا مرح

ً
ا مرح

ً
 حزن

 وضعت حملت خطا خطوة لهب شعل
 الهزيمة النرص شعل شعلة ظهر  بدا

 اختق   بدا  األحرار الحر مستقبله  غده 
 أمسه غده    الزمان الطويل  الدهر
 يأس أمل   استمعت  أصغيت 

 مستقبلها  ماضيها   تحرك  خفق
 سكن خفق   سأسقيه  سأرويه 
 العبيد  األحرار   الثبات  العزم 
 الجزع العزم   أبنيه أشيده 

ا  ً  أهدمه  أشيده    متفتًحا  نرص 
ا   يحم   يصون  ً   نرص 

ً
 ذابل

ا  حًرا    أرضه  حماه
ً
 عبد

 يضيع يصون    يحميه يفديه 

 جبان  هجام   أسد ليث
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 مواطن الجمال: 

 التشبيهات: 

 بإنسان كثتر التبسم صور الرجاء  يخطو برجاء بسام 

 بإنسان ينادي الوطن ويدعوه للمجد  صور التاري    خ  هتف التاريــــخ به 
ا 
ً
 بصورة إنسان يشع للمجد صور الوطن  ومض  وثًبا ومشر مرح
 بإنسان كثتر االنتصارات صور الوطن  حملت يداه شعل النرص

 بإنسان يهتف إعجاًبا بتاري    خ أجداده الحبصور  لمعانيها هتف الحب 
  العزم سأبنيه

 بأدوات بناء  صور العزم وبماض 
ات الجميلة:    التعبير

  وصباي وأحالم  
وطت 

  وهواي وأيام  
 ،وطت 

جعل فيه الشاعر وطنه صباه وأحالمه وحبه  تعبتر جميل
 وعمره  

واألب واألم فصاروا مزج الشاعر بير  الوطن  تعبتر جميل ورضا أم  وحنان أئر  
ا
ً
 شيئا واحد

 ارتباط الشاعر بماضيه العظيم تعبتر يدل عىل  أصغيت لقصة أجدادي 

   تعبتر يدل عىل   لماضيها خفق القلب
 التأثر بذكريات الماص 

 التضحية من أجل الوطن تعبتر يدل عىل  بدم األحرار سأرويه
 ____________________________________________________________ 

 
 
 

  وصباي  وأحالم  ؟    •
 وطنه الذي نشأ فيه و قض  فيه أيام صباه . ما المقصود بوطت 

 ___________________________________________________________ 

 أحداثه.  المكان الذي ينتم إليه بذكرياته و ماذا يمثل الوطن لإلنسان ؟      •
 ____________________________________________________________ 

 ث حياته . ألنه يرتبط فيه بأهله وأصدقائه وأحدا    ؟  لماذا يحب اإلنسان وطنه •
 ____________________________________________________________ 

  حب الوطن.     ؟لماذا مزج الشاعر بير  والوطن والوالدين •
 ليؤكد تتابع األجيال ف 

 ____________________________________________________________ 

 بالوطن ، لينهض مشًعا ويحقق المجد هتف التاري    خ    ولماذا ؟؟  بم هتف التاريــــخ •
 ___________________________________________________________ 

  يديه •
 
 شعل تعتر عن انتصاراته. ؟   ماذا يحمل الوطن ف

 سؤال وجواب
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  ظل أشج؟  أين أصغ  الشاعر لقصة أجداده •
 ار النخيل . عىل الشاىطء ف 

 ____________________________________________________________ 

جع تاري    خ أجداده العظيم. لماذا خفق قلبه؟      •  ألنه استر
 ____________________________________________________________ 

  سبيل وطنه ،و يبنيه ؟  ما العهد الذي قطعه الشاعر عىل نفسه •
بعزمه القوي، أن يضىح ف 

 ويقدمه البنه حًرا . 
 ____________________________________________________________ 

   .وضح  حب الوطن والدفاع عنه متصل بير  األجيال •
 ألن الشاعر مستعد للدفاع عن وطنه وسيسلمه البنه الذي سيصونه بقوة وشجاعة. 

 ____________________________________________________________ 

   ؟ما واجب اإلنسان نحو وطنه  •
 وقت الحرب : يدافع عنه ويحميه.    وقت السلم : يعمل عىل تقدمه.                ،   

 ____________________________________________________________ 
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   القصة :  
  
 بعثته إىل فرنسا:  

 أراد هللا أن يكافأ عىل مبارك عىل  •
 ( تطلعه إل خدمة وطنه3( أخالقه الفاضلة         2( جده واجتهاده                     1 

  ذاع صيت  أوربا هيأ هللا لعىل  مبارك سياحة إل  •
 .  حضارتها ، ومدارسها ،ومعاهدهاالنر

  سنة  •
  فرنساأراد محمد عىل  أن يبعث   ه1265ف 

 
ورأى أن   أنجاله ليتموا تعليمهم ف

 عىل  مبارك . وكان منهم  باء المهندسخانةبعض نجيرافقهم 

عىل   يعرف كفاءته وقدرتهبها ألنه  ليكون معلمأن يبقيه حاول ناظر مدرسة المهندسخانة  •
 .  برتبه معلم وراتبهالتعليم ووعده 

 ألن أهله فقراء يعطيهم من مرتبهوقد أوشك أن يطاوعهم عليه  ألح ناظر ومعلمو المدرسة  •
 مدد . فإذا سافر انقطع عنهم ال

 قرر السفر.  لنفسه ومستقبله وأمتهلكن لعلم عىل  مبارك بما سيجنيه من وراء السفر  •

ا 70كان عدد أعضاء البعثة  •
ً
 .  مدرسة خاصة بهمفتحت لهم  تلميذ

  مض. نصفه كان يرسل عىل   مبارك جنيهان قدر لهم  •
 ألهله ف 

 المعلمون كانوا يلقون الدروس باللغةصادفت عىل  مبارك عقبة صعبة أثناء دراسته وه  أن  •
 وهو وبعض التالميذ ال يعرفونها . الفرنسية 

فون   •   فهم الدروس ،لكنهم  من يعرفون هذه اللغة أن يساعدوا زمالءهملذلك أمر المشر
ف 

 .  ليكونوا هم المتفوقون دونهمبخلوا بمعرفتهم 

فون وكتبوا لمحمد عىل  يذ عن الدرس امتنع التالم •
الذي أمر أن الذين لم  فحبسهم المشر

 يعودوا إىل مرص مكبلير  بالقيود. يظهروا الطاعة 

الذي يواجه الصعاب ويحل المشكالت ؛ فأحض  لم ييئس عىل  مبارك ذو العزيمة القوية  •
 ل حنر أتمه . وانكب عليه يحفظ ما فيه وال ينام إال القلي كتاب تعليم الفرنسية لألطفال

 .  وكان أول المبعوثير  بتفوق  بعد ثالثة أشهراجتاز عىل  االمتحان الذي أعد  •

 لدراسة المدفعية والهندسة الحربية بفرنسا ومنح رتبة "مالزم ثان"ثم اختتر مع زميلير  له  •

•   
  الجيش . أتموا دراستهم بتفوق ثم التحقوا سنتير  ف 

 
 بفرقة المهندسير  ف

 البعثة الثانية: 

(أراد  • وا تقدمها  بمعرفة أوسع عن أوروباأن يزود المبعوثير  )إبراهيم بن محمد عىل  لتر
 ويعودوا بما يحقق أغراضه ،فوضع لهم برنامًجا طويال ففرح عىل  مبارك . 

ا لهذه الفرصة  •
ً
 . ثم تبدل فرحه حزن

 
 ألن صاحبها توف

 
 

  فر5
 
سانـــــ ف  



 

 30                                                          أ / سحر محمد   

 

 عودته من البعثة: 

برتبة ىل  مبارك وإن كان قد أنعم عليه وأمر بعودة البعثة ،فحزن ع توىل )عباس األول( الحكم •
 . "  

 "اليوزباسر

•   
  ممعير  ف 

 
  الرسم،وأول عمل قام به أنه   درسة طرةدرًسا ف

 
 بمدرسة  تزوج ابنة أستاذه ف

ة ،زعبل  ئر  أ  وقد ترك ابنته فقتر
بية والمعروف . ،وكان قد توف    الير

 
ا لفضل أبيها ف

ً
 وعرفان

 زيارته ألهله : 

ه أنه إن سافر سيقطع   •   زيارة أهله بعد غيبة طويلة ، فكلم الناظر فأختر
فكر عىل  مبارك ف 
   يكلم )سليمان باشا الفرنساوي(ونصحه أن يصتر حنر  نصف ماهيته

ليأخذه معه ف 
ة والسواحل(مأمورية    ومنها يذهب ألهله .  )استكشاف البحير

ة سافر عىل  مبارك مع سليمان باشا وبعد  • ،انفصل عنه  وتحرير جرن بهامسح البحير
 بدمياط وذهب إىل برنبال . 

له  •   مت  
 .  سوى والدته وبعض إخوتهوعلم أن أباه قد سافر له ،ولم يجد ف 

ها بأنه ابنها  • ؟ فأختر
َ
وكان قد فارقها  ،عند دخوله  عليهم طرق الباب فسألته أمه :من أنت

 لم تره فيها أو تسمع صوته .  لمدة أربــع عشر سنة 

فوقعت مغشًيا عليها ،ثم أفاقت وجعلت كررت األم السؤال وبعد تأكدها فتحت الباب  •
 تبك  وتضحك وتزغرد . 

ان واألقارب واألصحاب امتأل البيت  • ،ثم شعر بوالدته تبىك  ألنها تريد أن تعد له  بالجير
 . وأولمت  أجنبيةوليمة وه  فارغة اليد ،فأخرج لها عمالت 

 ثم سافر ووعدهم بالعودة . يومير  قض  مع أرسته  •
 عودته لسليمان باشا:  

بعياله وأخ وأخت له ،ولما وصل  اإلسكندريةثم سافر إل  المحروسة)القاهرة(عاد إل  •
  المركب . 

 تركهم ف 

أداء وبعض األمراء والضباط ،وبعد   )سليمان باشا(فوجد عند  )جاليس بك(ثم ذهب إل  •
ب قهوته جاء الواجب وبينما كا  يطلبه .  عباس األولمن  مكتوب وارد باإلشارةن يشر
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     عىل  مبارك معروف بــــكان  •
 ( غزارة علمه       2سعة إطالعه          ( 1
  غتر  تخصصه  3    

 (قدرته عىل إدارة ما يكلف به حنر لو ف 

•   
ا ف 
ً
ه عن القيام بها ،فقام بها عىل ختر قيام ومض  صاعد لذلك أسند إليه أمور عجز غتر

  ميدان التعليم. 
 درجات المجد حنر أسند إليه أكتر منصب ف 

يستطيعوا تحقيق  أراد عباس أن يضع قانون ينظم ستر التعليم فكلف بعض المختصير  ولم  •
 المطلوب منهم . 

عرض عباس عىل محمد عىل  وضعه فوضعه وعرضه عليه ونال إعجابه وهنأه عىل دقته  •
 وبراعته . 

بية والتعليم( فكان أول وزير   • ثم أنعم عليه برتبة )األمتر آالى(،وعينه ناظًرا للمدارس)وزير التر
  إيدي األجانب يعبثون فيه . 

 مضي ،وكان من قبل ف 

ا حيث: أعىط عىل   •   مبارك للتعليم اهتماًما كبير
  تأليفها . كان يضع الكتب بنفسه  ( 1

 للمدارس ،أو يعاون المعلمير  ف 
ف عىل مأكل التالميذ وملبسهم وراحتهم وتعليمهم .  ( 2  كان يشر
 كان يعلم التلميذ كيف يلبس ،وكيف يأكل، وكيف يقرأ ويكتب.  ( 3
  الدروس ،وكيف يؤدب تالميذه ( 4

 .  كان يالحظ المعلم كيف يلقر
  أن يصنع لينشأ التلميذ صحيًحا قادًرا عىل خدمة بلده .  ( 5

 كان يرشد المعلم إل ما ينبىع 
 كل يوم يدخل لكل فرقة يتفقد أحوالها .  ( 6
  القيام بواجباتهم عىل أكمل وجه.  ( 7

 يشدد عىل الضباط والخدمة ف 
  الدروس بنفسه .  ( 8

 كان يلقر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بية والتعليم6 ـــــ وزير الير  
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ة عباس. نعيم وقت نعيم وراحة ،ووقت تعب وشقاء ،وقد ظلت حياة )عىل  ( الحياة  •  طول فتر
 : (سعيد )حكم 

(وحساده الفرصة  • عن   لتعبئة أذن الواىل  بأحاديث مكذوبةلما جاء )سعيد( وجد أعداء )عىل 
فرقة الجيش ،وأراد أن يبعده عن الحياة كلها فأرسله مع  عن نظارة المعارف)عىل  ( فأبعده 
  حروبــها مع روسيا . المرصي لم

 
 ساعدة تركيا ف

ا  تالميذ المدراس ومعلموها لتوديعهخرج  •
ً
اف وهو مسافر ينشدون األناشيد وي  هتفون له اعتر

 بأعماله العظيمة . 

(ولقد  •   قضاها هناك :  كان هذا اإلبعاد خير وبركة لــ)عىل 
  المدة التر

  فق 
 تعلم أشياء لم يكن يعلمها . ( 2عرف بالد لم يكن يعرفها .                   (1
كية .                             3  (كسب صداقات الرجال الذين أعجبوا به . 4(درس اللغة التر

 فصله من خدمة الجيش والحكومة. لما عاد إل مض ، لم يلق الجزاء الجميل غتر  •

•   
 يربيها ويعلمها. ان  كومعه أخ وابنة أخ كان قد استأجره   بيت صغير بالقاهرةفأقام ف 

ا متألًماعاش  •   القاهرة ف فقير
نبال قرر ،ووجد أنه ال داع  لبقائه ف   ليشتغل بالزراعة .  العودة لير

ه بالذهاب إىل القلعةوبينما هو يستعد للسفر  • ،وعندما ذهب إليها  علم بأمر صدر له ولغير
 عرضوا عليه وظيفة ال تناسب مقامه لكنه وافق بسبب فقره . 

  ال تناسبه ،ولك  ال يضيع وقته ثم تول بعده •
  شغل نفسه بالتأليفا بعض الوظائف النر

  الهندسة            1فوضع 
  االستحكامات  العسكر 2(كتاًبا ف 

 ية وسوق الجيوش. (كتاب ف 
3 )  (كتاب )تذكرة المهندسير 

كان   ،فقد أمر )سعيد(بفصل كثير من الموظفير  ولكن حنر هذه الوظائف البسيطة لم تدم  •
 كمت عليه الديون . ا بينهم فعاد للبطالة وتر هو من 

ا عن الوظائف وتقلباتها ،فقد كان له جار وصديق سلم )عىل  (أمره هلل فساق إليه الفر  •
ً
ج بعيد

اف عىل  ()إسماعيل باشا الفريقيسم  ا من الحكومة باإلرسر
ً
بيع المهمات وكان مكلف

  المزاد فصحبه ليسىل نفسه . 
 
 والعقارات ف

اء وتقدم التجار يعطون  • ،فدهش   أثمان زهيدة )قليلة(لما يباعفتح المزاد وبدأ البيع والشر
أدوات لمدرسة المهندسخانة وكتبه  عىل  ألنه يعرف قيمة هذه األشياء الثمينة ومن بينها 

  ألفها 
 ومنها فضيات ومرايا وساعات ومفروشات نادرة . ،  التر

ة . يل يأجلونهاحدة بل كما أن التجار ال يدعون ثمنها دفعة وا  •  حصلوا عىل أرباح كثتر

فه  مال   لم يكن يبخس أثمانهاولكن  فعمل بهذا المجالثم تذكر حاجته الشديدة للمال  •
  بالربــح القليل . الدولة وحرام أن ينهب ،

 فكان يعطيها حقها ويكتق 

ـــــ صعاب وعقبات7  
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 .  وطنهولكنه كان يحن لخدمة تدفقت عليه األرباح وزاد ربحه وإقباله عىل العمل ، •

 للعمل معه .  الواىل  )إسماعيل (لذلك قبل دعوة  •
 الواىل  )إسماعيل( 

  العمل بدأ إسماعيل حكمه بالبحث عن رجال  •
 
،أذكياء مشهورين باألمانة  يعاونوه ف

ه عىل العمل    2(قدرته ،  1والصدق ،فاهتدى لعىل  مبارك الذي اشتهر ب    واألخالص  (وصتر
 لبالده . (حبه 4(تجاربه الواسعة     3

ف وأنه معجب ب        • (عزة نفسه    2(جرأته  1دعاه وقال له أنه رجل عظيم سمع عنه الكثتر المشر
 (رسعة إنجازه الألعمال عىل أكمل وجه . 4(قدرته عىل العمل         3

  إصالح البالد  •
ه إن لم يكن ممن سبقوه ال يعرفوا قدره فهو يعلمه ،ويريده أن يعاونه ف   أختر

 ن يشمر عن ساعد اليد للتقدم البالد . وطلب منه أ •

  رس )عىل  ( وقد أسند إليه كثتر من مرافق الدولة  •
 
 :  وكانت له يد إصالح ف

 ( المستشفيات ، السجون ،المجازر ، السكك الحديدية . 1
 (أعمال الري . 2
  األحياء القديمة . 3

 (شق الشوارع ف 
 ( الضف الصىح  . 4
 (تنظيم المدن وتخطيطها . 5
 ة دار العلوم . (أنشأ كلي6
 (أنشأ دار الكتب . 7
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بية والتعليم( فهب مشًعا بقوة وعزيمة  • ( ديوان المدارس )وزير التر أسند )إسماعيل(ل    )عىل 
 يخلص الوطن من الفقر والتأخر والبعد عن الحضارة . 

 والمنتشر فيها الجهل رس البالء وأصل الداء . ولم ينس قريته المحرومة من الحياة  •

 هو الدواء لما يعانيه الوطن من التأخر والتخلف ،فهو المصباح الذي  أن التعليم : يرى  •
  عىل الخرافات ( 3    يقوى األفهام (و 2   ينتر العقول  ( 1

 ويحطم العادات السيئة  ( 4   ويقض 
ام النفوس. ويبعث الحرية  ( 6   وي  هدي إل الحق ( 5  والسعادة واحتر

(منذ دفع به إل الكتاب والكتبة وما تعرض له  1وقد كان له تجارب واسعة تعينه عىل الجهاد   •
  ومآسيها   2من أذى شديد حنر هرب منهم   

  القض العين 
  لم 3(وتجربته ف 

( وأئر  زعبل النر
 ل مرحلة التفوق . يكن يفهم بها بعض العلوم لوال إنقاذه عىل يد معلم واع  حنر وصل إ 

 كان يرى :  •
بية  ( 1   التعليم لن يثمر الثمرة المرجوة ولكن البد من التر

أن االقتصار عىل العلوم وحدها ف 
ا سليًما . 

ً
 الصحيحة إلعداد الناشئير  إعداد

 أن التعليم شعبًيا يطلب لذاته ال لتخري    ج الموظفير  والفنيير  .  ( 2
 واجباته ،المستعد لهذه المهنة هو الذي ينهض بالبالد أن المعلم الصالح القادر عىل أداء  ( 3
  ثمارها إال إذا ارتقر الشعب معها .  ( 4

 أن المدرسة لن تؤئر

  ألنه األساس لجميع المراحل .  •
 عىل هذا الفهو وجه اهتمامه لمراحل التعليم خاصة االبتدائ 

 الخديو توفيق: 

     ،تألمت البالد من   تتابعت األحداث بعد خلع الخديو إسماعيل وتولية ابنه توفيق •
 (وفساد اإلدارة  3( وسوء الحال ،    2(تدخل األجانب   1

وة العرابية تطالب ب         •  (إنصاف المظلومير  . 2(اإلصالح     1لذلك اشتعلت التر

ك فيها )عىل  مبارك( ال للعرابيير  وال لتوفيق  •
ك فيها رجال ضباط وغتر ضباط ،ولم يشتر

اشتر
 ؛بل لزم الحياد. 

ا ، 1كان بطبعه  •
ً
  الوصول لمطالبه ، 2(هادئ

 ف 
ً
 بعيد الرؤية ( 4(ال يميل إل العنف ، 3(متمهل

 الحياة العملية   ،6(يبتعد عن المشكالت السياسية     ، 5
ً
 (ال يهتم إال بخدمة وطنه7(مفضل

  الوسيلة إليه .  •
  طلب حقوقهم ،ويخالفهم ف 

 كان يوافق العرابيير  ف 

ا ال كان يبير  لهم طريق ا  •
ً
لوصول إليه دون اتخاذ القوة لتحقيق مطالبهم ،فلما اتخذوا طريق

 يرضاه لم يعد يناضهم دون أن يكون خصًما ألحد . 

 لمض ،وتول )عىل  مبارك(عدة مناصب وزارية بعد  •
انتهت الحرب العرابية باحتالل اإلنجلتر 

  
 . بإنجازاتهبكت لرحيله مض كلها بما يليق  1896نوفمتر 14خلع إسماعيل حنر توف 

ــــ أبو التعليم8  
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 : الالفتات: 
ا
   أوًل

 اكتب الفتة عن النظافة وأهميتها   

  

 __________________________________________________________ __ 

 اكتب الفتة تحث فيها زمالءك عىل التعاون   

  

 __________________________________________________  __________ 

 اكتب الفتة تحث فيها زمالءك عىل بر الوالدين 

  

 ________________________________  ____________________________ 

 اكتب الفتة تحث فيها زمالءك عىل المحافظة عىل مياه نهر النيل 

  

  ____________________________________________________________ 

 ك عىل القراءةاكتب الفتة تحث فيها زمالء 

  

 ____________________________________________________________ 

 اكتب الفتة تحث فيها زمالءك عىل أهمية الوقت 

  

 ____________________________________________________________ 

 ىل القناعة اكتب الفتة تحث فيها زمالءك ع 

  

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

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

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

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

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

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

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

  
 التعبير الوظيق 
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 اكتب الفتة عن أهمية الصحة  

 

   

 اكتب الفتة تحث فيها زمالءك عىل األمانة 

 

  ___________________________________________________________ 

ازية للوقاية من األمراض   ام باإلجراءات االحير  اكتب الفتة تحث فيها االلير 

  

 ____________________ ________________________________________ 

 المدرسة  اكتب الفتة تحث فيها زمالءك عىل المحافظة عىل أثاث 

  

 ____________________________________________________________ 

 اكتب الفتة تحث فيها زمالءك عىل ترشيد الكهرباء  

  

 ____________________________________________ ________________ 

ار التدخير     اكتب الفتة تحذر فيها من أض 

  

 ________________________________ ____________________________ 

 اكتب الفتة تحث فيها زمالءك عىل العمل الجاد  

  

 

 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .....................................  
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قية : ثانًيا :    الير

ء فيها زميلك بالعام الجديد  اكتب برقية تهت 

 

  

 

 

 

 

 __________________________________________ __________________ 

ء فيها زميلك لحصوله عىل جائزة الطالب المثاىل    اكتب برقية تهت 

 

  

 

 

 

 ____________________________________________________________ 

ء فيها زميلك لتفوقه الدراس    اكتب برقية تهت 

 

  

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 ............................... 
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ء فيها عمك بعودته من الحج  اكتب برقية تهت 

 

  

 

 

 

 

 اكتب برقية تعزية لشهداء الوطن 

 

  

 

 

 

 
 ____________________________________________________________  

ا : الرسالة : 
ً
 ثالث

 اكتب رسالة لصديق لك خارج مرص تدعوه فيها لزيارتها ومشاهدة معالمها 
 

  

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 ............................... 
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 اكتب رسالة لصديق لك تشكره عىل اليوم الرائع الذي قضيته معه 
 

  

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________

 رابًعا : اإلعالن : 
 اكتب إعالن عن قيام رحلة إىل مدينة األقرص 

 
  

 

 

 

 

  

 ______________ ______________________________________________ 
 : الدعوة :  خامًسا 

 قم بعمل دعوة لصديقك تدعوه فيها لحفل نجاحك  
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 .............................. 
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 : اكتب عن أهمية الماء  (1

حة لهذا الموضوع ؟ )الجملة االفتتاحية(   ما المقدمة المقير

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

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

 ما أهمية الماء ؟  

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

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

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

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

  مرص ؟  
 
 ما مصادر الماء ف

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

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

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

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

 ما ملوثات الماء ؟  

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

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

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

 ...................................................................................................................... 
 كيف نحافظ عىل الماء ؟   

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

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

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

 االستشهاد : 

• " ء خ   
 قال تعاىل " وجعلنا من الماء كل سر

 النيل العذب هو الكوثر                                  والجنة شاطئه األخرص   •

 التعبير اإلبداع  
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 الصحة : اكتب عن أهمية  •

حة لهذا الموضوع ؟ )الجملة االفتتاحية( ما المقدمة   المقير

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

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

 ما أهمية الصحة لحياة الفرد ؟  

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

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

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

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

 ما عالقة الصحة بتقدم المجتمع  ؟ 

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

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

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

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

 كيفية االهتمام بصحتنا ؟ 

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

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

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

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

  ن
 نشر بها الوع  الصح  بير  الناس ؟ ما الوسائل التر

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

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

 االستشهاد : 

 حكمة " الصحة تاج عىل رؤوس األصحاء" •

 صحتنا رس سعادتنا                          بنظافتنا أصبح أفضل  •

 مرص ترجو منكم جيال قويا              ال ضعيفا خائر العزم عييا  •

ة فوق الجباه • وها نرص   إنما الصحة عنوان الحياة               فانشر



 

 42                                                          أ / سحر محمد   

 

ا عن حب الوطن3
ً
 (اكتب موضوع

حة لهذا الموضوع ؟ )الجملة االفتتاحية(   ما المقدمة المقير

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

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

 ماذا يمثل الوطن بالنسبة لك ؟  

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

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

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

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

ين من أجل و   طنهم ؟ مع ذكر أمثلةما سبب تضحية وخدمات الكثير

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

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

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

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

 نحو بلدهم ؟  ما واجب المرصيير  

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

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

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

 
 ما واجتر  كتلميذ نحو بلدي ؟ 

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

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

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

 االستشهاد : 

 "ادخلوا مرص إن شاء هللا آمنير  قال تعاىل "  •

 مرص يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب  •

 يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب  •

 



 

 43                                                          أ / سحر محمد   

 

ا عن بر 4
ً
 الوالدين(اكتب موضوع

حة لهذا الموضوع ؟ )الجملة االفتتاحية(   ما المقدمة المقير

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

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

 ما فضل والدتك عليك ؟ 

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

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

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

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

 ما فضل والدك عليك ؟ 

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

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

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

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

 ما واجتر  نحو والدي ؟ 

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

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

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

 
 االستشهاد : 

 "وبالوالدين إحسانا قال تعاىل "  •

  ؟  •
 جاء رجل إىل رسول هللا يسأله : يا رسول هللا من أحق الناس بحسن صحابتر

 قال : أمك                       قال : ثم من؟

 قال : ثم من؟      قال :أمك                  

 قال :أمك                          قال : ثم من. 

 قال : أبوك 

 



 

 44                                                          أ / سحر محمد   

 

ا عن العلم5
ً
 (اكتب موضوع

حة لهذا الموضوع ؟ )الجملة االفتتاحية(   ما المقدمة المقير

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

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

 ما أهمية العلم للفرد ؟ 

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

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

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

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

 ما أهمية العلم للمجتمع ؟ 

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

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

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

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

 طلب العلم ؟   كيف حث اإلسالم عىل

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

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

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

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

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

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

 االستشهاد : 

 " لق اقرأ باسم ربك الذي خقال تعاىل "  •

 : "إن العلماء ورثة األنبياء" ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا •

 : "إن المالئكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم"" ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا •

  المعاىل                  فالعلم أهدى سبيال  •
 قول الشاعر : إن كنت تبغ 



 

 45                                                          أ / سحر محمد   

 

ا عن الرياضة6
ً
 (اكتب موضوع

حة لهذا الموضوع ؟ )الجملة   االفتتاحية( ما المقدمة المقير

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

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

 ة الرياضة ؟ ما أهمي

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

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

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

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

 ما أنواع الرياضات ؟  

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

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

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

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

 ما رياضتك المفضلة ؟ 

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

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

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

 

 اذكر نصيحة لمن ال يمارس الرياضة . 

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

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

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

 
 االستشهاد : 

 : "علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل " ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا •

  الجسم السليم  •
 
 العقل السليم ف



 

 46                                                          أ / سحر محمد   

 

ا عن الكهرباء7
ً
 (اكتب موضوع

حة لهذا الموضوع ؟ )الجملة االفتتاحية(   ما المقدمة المقير

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

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

  ما أهمية الكهرباء ؟

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

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

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

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

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

 

 ماذا يحدث إذا انقطعت الكهرباء لمدة أسبوع ؟  

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

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

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

 

 ما مخاطر الكهرباء ؟ 

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

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

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

 ما واجبنا عند استخدام الكهرباء ؟ 

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

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

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

 
 االستشهاد : 

 : "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطير  " ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا •



 

 47                                                          أ / سحر محمد   

 

ا عن الصداقة7
ً
 (اكتب موضوع

حة لهذا الموضوع ؟ )الجملة االفتتاحية(   ما المقدمة المقير

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

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

  حياتنا ؟ 
 
 ما أهمية الصديق ف

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

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

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

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

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

 

 ما مواصفات الصديق الحق ؟ 

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

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

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

 ما حقوق الصديق ؟  

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

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

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

 ؟   كيف نحافظ عىل أصداقنا 

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

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

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

 االستشهاد : 

 " المرء عىل دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل: " ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا •

 الصديق وقت الضيق  •

 ووجدت أصحائر  ككي   دائم          ألـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاه عنــــــــــــــــد تقلب األزمان   •
 فاخير لنفسك صحبة موصوفة    بمروءة ...... تخشر من الرحمن  



 

 48                                                          أ / سحر محمد   

 

ا عن التعاون
ً
 (اكتب موضوع

حة لهذا الموضوع ؟ )الجملة   االفتتاحية( ما المقدمة المقير

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

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

  حياتنا ؟ ما أهمي
 
 ة التعاون ف

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

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

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

 كيف حثنا ديننا عىل التعاون ؟  

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

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

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

  الخير ؟ 
 
 ما صور التعاون ف

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

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

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

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

  الشر ؟  
 
 ما عاقبة التعاون ف

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

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

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

 حث زمالءك عىل التعاون .  

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

 االستشهاد : 

 قال تعاىل : "وتعاونوا عىل الير والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان "  •

  عون أخيه" ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا •
 
  عون العبد مادام العبد ف

 
 " كان هللا ف

  بالوصال    تعاونوا جميعكم     •
 فالخير يأئر



 

 49                                                          أ / سحر محمد   

 

ا عن الحرية
ً
 اكتب موضوع

حة لهذا الموضوع ؟   )الجملة االفتتاحية( ما المقدمة المقير

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

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

  اإلسالم ؟ 
 
 ما مفهوم الحرية ف

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

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

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

ع ؟ مع ذكر أمثلة  ما  عالقة الحرية بحدود الشر

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

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

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

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

 ما عالقة الحرية بمصلحة المجتمع ؟ مع ذكر أمثلة 

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

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

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

 

 كر نصيحة لزمالئك عن كيفية التعامل الصحيح مع حريتهم . اذ 

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

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

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

 
 االستشهاد : 

 : "مثل القائم عىل حدود هللا والواقع فيها .................. "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا •

 حر ما  •
َ
 لم ترص  أنت

 



 

 50                                                          أ / سحر محمد   

 

ا عن آداب الحديث واالستماع
ً
 اكتب موضوع

حة لهذا الموضوع ؟ )الجملة االفتتاحية(   ما المقدمة المقير

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

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

 ما آداب الحديث ؟  

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

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

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

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

 ما آداب االستماع ؟ 

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

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

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

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

ام بهذه اآلداب ؟   ما أهمية هذه االلير 

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

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

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

 

ام بهذه اآلداب ؟   كيف حثنا ديننا عىل االلير 

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

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

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

 
 االستشهاد : 

ا أو ليصمت: " ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا • ً  "  من كان يؤمن بالليل واليوم اآلخر فليقل خير

 حدث الناس ما نظروا إليك واستمعوا لك ،فإن لمست منهم فتورا فأمسك  •




