القسم  :الخامس ابتدابً

المدرسة ..............................................:
النشاط  :المطالعة
الكفاءات المستهدفةٌ:وظف المتعلم ما تعلمه من النص فً حٌاته
النص :
أريدك أسدا
كان تاجر ٌحلم دابما أن ٌبلغ ابنه الشاب  ،فٌساعده فً شؤون تجارته وٌخفف عنه
عناء السفر .
و لما شب الولد  ،أعد له أبوه أحماال من البضابع النفٌسة  ،و أرسله ٌتاجر بها  ،و فٌما
هو سابر بأحماله ذات ٌوم  ،و قد توسط البرٌة رأى ثعلبا قد شاخ وكبر حتى عجز عن المشً  ،و
لم ٌعد قادرا على الخروج من وجاره  ،فقال فً نفسه  :ما ٌصنع هذا الثعلب فً حٌاته ؟ و كٌف
ٌقدر على العٌش فً هذه الصحراء المقفرة  ،و هو عاجز عن الصٌد ؟
و بنما هو كذلك ،إذا بأسد قد أقبل و فً فمه كبش و ضعه على
مقربة من الثعلب  ،فأكل حاجته ثم تركه وانصرف  .فأقبل الثعلب ٌجر
نفسه  ،إلى أن أكل ما بقً من فضلة األسد  ،و كان ابن التاجر ٌنظر
إلٌهما  ،فقال ٌ :ا سبحان هللا ٌرسل إلى الثعلب رزقه و هو فً مكانه
ال ٌستطٌع المشً  ،و أنا أتعب و أسافر و أتحمل تعب السٌر ألرتزق و
أزٌد ثروة أبً  ،مع أن رزقً سوف ٌأتٌنً كما أتى هذا الثعلب رزقه.
أمر الشاب عماله  ،فردوا الجمال  ،و عاد إلى أبٌه ببضابعه  ،و أخبره بما رأى من أمر
األسد و الثعلب و أن هللا ٌرزق عباده  ،فال حاجة إلى السفر و المشقات .
فقال له أبوه  :حقا إن األمر كما ذكرت  ،و إن هللا ٌرزق من ٌشاء  ،و لكننً أرسلتك تتاجر
و تتعب ؛ لكً تكون أسدا تطعم الناس  ،ال ثعلبا تنتظر أن ٌطعمك غٌرك.
قاموسً:
استعن بقاموسك لشرح الكلمات التالٌة:
شب  -النفٌسة – وجار – المقفرة  -فضلة – المشقات  -بضابع .
األسبلة :
 -1بم كان ٌحلم التاجر ؟ و هل تحقق حلمه ؟
 -2ماذا رأى الشاب فً سفره ؟
 -3بم حدث نفسه؟
 -4أٌن وضع األسد الكبش؟
 -5كٌف تصرف الثعلب بعد انصراف األسد؟
 -6ما أثر هذه الحادثة فً نفس الشاب ؟
 -7ماذا طلب من عماله ؟ و لم ؟
 -8ما موقف أبٌه منه ؟
 -9ماذا تعلمت من هذه القصة ؟
أذكر حكمة أو حدٌث أو آٌة توافق النص.
-11
أتذكر  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم " الٌد العلٌا خٌر من الٌد السفلى " رواه البخاري
وقال صلى هللا علٌه و سلم "ما أكل أحد طعاما خٌرا من أن ٌأكل من عمل ٌده"

القسم  :الخامس ابتدابً

المدرسة .............................................:
النشاط  :المطالعة
الكفاءات المستهدفةٌ :قارن المتعلم بٌن حٌاة النحلة و حٌاة الفراشة و ٌبدي رأٌه
النص:

بين الفراشة و النحلة
الجو لطٌف ،و السماء زرقاء صافٌة ،و الشمس ترسل أشعتها الذهبٌة على سطح األرض  .أقبلت
الفراشة تتهادى على أجنحة النسٌم  ،تختال بثوبها الزاهً بكل شكل و لون .
حطت الفراشة على حافة وردة  ،و نظرت داخلها  ،فإذا بها تجد نحلة سابحة فً العطر ،
تمتص األرٌج  ،فبادرتها قابلة  " :صباح الخٌر أٌتها النحلة العاملة " .
عند ذلك رفعت النحلة رأسها  ،و أجابت بتأدب  " :صباح سعٌد أٌتها
الفراشة اللطٌفة " .
و قبل أن تعود النحلة إلى االستحمام باألرٌج ،دعتها الفراشة إلى
اللعب و التمتع بجمال الطبٌعة و مناظرها الخالبة  ،و لكنها اعتذرت
قابلة  :إن الحٌاة عندي عمل مستمر  ،و ال وقت فٌها للهو ؟
قاموسً:
استعن بقاموسك لشرح الكلمات التالٌة :
تهادى – النسٌم – تختال – الزاهً – األرٌج  -الخالبة  -اللهو.
األسبلة :
 -1فً أي فصل جرت حوادث القصة ؟ ما هً العبارات التً تدل على ذلك ؟
 -2لماذا اعتذرت النحلة  ،ولم تذهب للهو مع الفراشة ؟
 -3من تمثل كل من النحلة و النحلة من تالمٌذ قسمك؟
 -4من أحببت الفراشة أم النحلة ؟و لماذا ؟
 -5ما الغاٌة التً أرادها الكاتب من خالل هذه القصة ؟
 -6أذكر حكمة أو حدٌث أو آٌة توافق القصة
أتذكر :
سبل الرسول صلى هللا علٌه و سلم  :أي الكسب أطٌب ؟ فقال " عمل الرجل بٌده  ،و كل كسب
مبرور "و ٌقول المثل  :ال ٌُحصد زرع بغٌر بذر و ال ٌجنى ثمر بغٌر غرس  ،و ال ٌنمو مال
بغٌر كد .
العمل ترس ٌقً سهام البالء  ،و الجد سبب ٌقطع أعناق الشقاء
المثل " من جد وجد و من زرع حصد "

القسم  :الخامس ابتدابً

المدرسة ...........................................:
النشاط  :المطالعة
الكفاءات المستهدفةٌ :عرف صفات الولد العاق و ٌتجنبها.
النص :
الولد العاق
حكً أن ولدا قاسً القلب  ،كان ٌفر من مدرسته كل ٌوم  ،و ٌذهب إلى الحدابق القرٌبة
من داره  ،فٌلتقط الطٌور الصغٌرة من أعشاشها  ،و ٌتسلى بتعذٌبها و فقء عٌونها بقسوة شدٌدة ،
و كانت والدته توبخه كثٌرا على فعله الذمٌم  ،و تنصحه باالبتعاد عنـــــه و
عما ٌشابهه من األفعال القبٌحة  ،التً تجعله مبغضا إلى هللا و عباده  ،غٌر أن
الولد الشرٌر لم ٌصغ إلى نصابحها بل ازداد قسوة فً معاملة تلك الحٌوانات
الضعٌفة  .و فً أحد األٌام بٌنما كان الولد ٌتجول فً إحدى الغابات  ,شاهد
فً أعلى شجرة عشا كبٌرا للطٌور  ،فتسلق الشجرة و أمسك بٌده أحد الفراخ
 ،و ألقاه على األرض  ،و أراد أن ٌمضً فً عمله هذا  ،إال أن سربا من الطٌور الجارحة فاجأته
فانقضت علٌه بغٌة الدفاع عن صغارها  ،وفقأت عٌنٌه بمناقٌرها الحادة  ،و لو لم ٌستغث ببعض
المارٌن الذٌن أنقدوه من مخالبها ،لهلك.
قاموسً :
استعن بقاموسك لشرح الكلمات التالٌة :
العاق  -فر – فقء عٌونها – توبخه – الذمٌم – سربا – الطٌور الجارحة – انقضت – ٌستغٌث –
هلك .
األسبلة :
 -1ما هً األعمال التً كان ٌقوم بها الولد العاق؟
 -2ما رأٌك فً هذه األعمال ؟
 -3بم كانت تنصحه والدته ؟
 -4هل استجاب لنصابحها ؟
 -5ماذا فعل الولد لما رأى عشا للطٌور ؟
 -6و ما كانت نتٌجة عمله ؟
 -7ماذا تعلمت من هذه األقصوصة ؟
 -8هل ترى فً أذى الطٌور عمال حسنا ؟لماذا ؟
 -9اذكر الحدٌث النبوي الشرٌف الموافق لهذه أاألقصوصة و كذلك مثل .
أتذكر :الزفق تالحٍىاناخ :نهى اإلسالم عن تعذٌة الحٍىاناخ والطٍىر وكل شًء فٍه روح ،وقد َه َّز
أنس تن هالك على قىم نصثىا أهاههن دجاجح ،وجعلىها هدفًا لهن ،وأخذوا ٌزهىنها تالحجارج ،فقال
أنس :نهى رسىل هللا صلى هللا علٍه وسلن أن تُصْ ثَ َز الثهائن (أي تحثس وتعذب وتقٍد) –

القسم  :الخامس ابتدابً

المدرسة ...........................................:
النشاط  :المطالعة
الكفاءات المستهدفة ٌ :عتمد المتعلم على معطٌات النص لٌنمً روح األخوة فً حٌاته.
النص :
الوصية األخيرة
جلس الشٌخ ٌحً ذات مساء على مقعده الخشبً ،أمام داره القروٌة المتواضعة  .ثم دعا إلٌه
أبناءه الثالثة  :فؤادا و إبراهٌم و عمر  ،خاطبهم قابال  :تعلمون ٌ ،ا أعزابً  ،أنً قد ناهزت
الثمانٌن من العمر  ،و أن أٌامً معكم  ،قد أصبحت معدودة  .و هذا ما حدا والدكم على أن
ٌجمعكم و ٌتحدث إلٌكم عن وجوب ابتالف أفبدتكم،و تمسككم بعرى
األخوة الحقة  ،لتظلوا ٌدا واحدة و قوة فعالة  ،ال تقوى علٌها قوى
الشر التً تحاول تجزبتها و تفرقتها  ،لتؤمن السٌطرة علٌها و تتدخل
فً شؤونها  .وجل ما آمل أن ال ٌناوئ أحدكم اآلخر  ،ألنه بمناوأته إٌاه
ال ٌسًء إلٌه فحسبُ  ،بل لنفسه أٌضا  ،إذ ٌضطر أخاه للدفاع عن نفسه
 ،و بذلك تكون العقبى و باال و سوءا على االثنٌن معا  .فحذار أن
تفسحوا المجال للوشاة اللبام  ،فإنهم ال ٌسعون لجدوى امرئ هانا  ،و
لم ٌوجدوا إال لٌرزؤوه سعادته  .فكونوا دابما كما تقضً صالة األخوة و القربى  ،لبال ٌهزأ بكم
حاسدوكم  ،و تبوؤوا بما ال ٌرضى عنه والد ربما كانت هذه وصٌته األخٌرة.
قاموسً :
استعن بقاموسك لشرح الكلمات التالٌة:
ناهزت – ابتالف – أفبدة – ٌناوئ – الوشاة – اللبام – جدوى – ٌرزأ – تبوؤوا.
األسبلة :
 -1متى وقعت أحداث هذا النص ؟
 -2لما دعا الشٌخ أبناءه؟
 -3عن أي شًء كانت وصٌته ؟
 -4عدد هذه الوصاٌا ؟
 -5الشٌخ حذرهم من الوشاة اللبام لماذا؟
 -6ماذا تعلمت من هذا النص؟
 -7اذكر حكمة أو حدٌث أو آٌة توافق القصة.
أتذكر :
قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم  :هللا فً عون العبد ما كان العبد فً عون أخٌه
قال الشاعر :
ٌقدر أن ٌصلح من شأنه
ما ضاع من كان له صاحب
و إنما المرء بإخوانه
فإنما الدنٌا بسكانها

