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 & ملخص الفصل :
: ما بٌن الفصل الخامس والفصل السادس جزء محذوؾ من قصة األٌام األصلٌة وهو عن نسٌان طه  مهمةة ملحوظ(& 

حسٌن القرآن للمرة الثانٌة ، وٌدور حول اتفاق طه مع عرٌؾ الُكتَّاب على أن ٌقول لسٌدنا أنه ٌراجع معه حفظ القرآن كذباً ، 
فوجده قد نسى القرآن مرة أخرى .. ومنذ ذلك الوقت منعه األب من  ولقد اكتشؾ األب تلك الكذبة بعدما راجع البنه فجأة

     )الذهاب إلى الُكتَّاب . 
& قرر والد الصبً أن ٌأتً له بفقٌه آخر)الشٌخ عبد الجواد( ٌحفِّظه القرآن فً البٌت فكان الصبً ٌقرأ علٌه القرآن ساعة أو 

ه وزمالئه فً أثناء رجوعهم من الُكتَّاب الذي انقطع عنه الصبً وأخذ ساعتٌن ٌومٌاً ثم ٌتفرغ بعدها للعب والحدٌث مع أصحاب
 ٌظهر عٌوب )سٌدنا( و )العرٌؾ( لزمالئه معتقداً أنه لن ٌلقاهما بعد ذلك .             

& لكن سٌدنا أخذ ٌتوسل إلى الشٌخ )والد طه حسٌن( حتى رضى عنه ووافق أن ٌذهب الصبً إلى الُكتَّاب مرة أخرى لٌحفظ 
ٌؾ على ما أطلقه لسانه علٌهما من أخطاء أمام زمالئه  القرآن للمرة الثالثة وكم نال الصبً من لوم وتأنٌب من سٌدنا والعرِّ

 الذٌن كانوا ٌنقلون ذلك إلٌهما .  
 & تعلم الصبً دروساً كثٌرة من هذا الموقؾ منها  

 االحتٌاط فً اللفظ وعدم االطمئنان إلى وعد من الوعود .  -)أ( 
التحمل والصبر على شماتة إخوته على أمل أنه سٌفارق البٌئة التً عاش فٌها بعد شهر أو بعض شهر عندما ٌذهب إلى  -)ب( 

 األزهر .                       

 ما سبب انقطاع الصبً عن الُكتَّاب ؟ وما نتٌجة ذلك ؟ (2
  َٛفيٟ ١َٕيٗ ١ٌميسأ ع١ٍيٗ يٌصيُٟ يٌميسآْ ١ٌٚميسأ ٘يٛ يٌعيٛزِ  ألْ فم١ًًٙ آخس ٠دعٝ يٌش١خ عُد يٌجٛيد وًْ ٠أٟٔ إٌٝ يٌصُٟ وً ٠

ي ٠عُٗ ٠ٍٚعٍ فٟ ي١ٌُٓ ِٕٝ ئصسف عٕٗ يٌفم١ٗ يٌجد٠د.  ١ِٛ٠ًً .   ١ٕٔجّ ذٌه : أصُح يٌصُٟ حّسً

له الصبً بعدما تؽٌر الشٌخ المحفِّظ له ؟   (0 ٌَّ  ما الذي تخ
  ٔف١ٗ ٚأ ِٓٚ ٌ ًًّ ِٓ عٙدٖ ِع ظ١دًٔ ٚيٌعس٠ف . ُخ١ًِّ إ١ٌٗ أْ يألِس لد ئمطع ١َٕٗ ١َٚٓ يٌُىًَّٕ  ٗ أصُح فٟ ِح

 ما مصدر السعادة التى كان ٌشعر بها الصبى ؟  (3
     1-  . ٗأٔٗ ٔفٛق عٍٝ زفًلٗ فٙٛ ال ٠رٍ٘ إٌٝ يٌىًٌٕ ٍُِٙٙ ، ٚإًّٔ ٠ععٝ إ١ٌٗ يٌفم١ 

 أٔٗ ظ١رٍ٘ إٌٝ يٌمً٘سِ ِعٕمس يألش٘س ٚيٌحع١ٓ ٚيأل١ًٌٚء . -0       

 ه بعد انقطاعه عن الكتاب . صؾ سلوك الصبً مع رفاق  (4
   َٚع١دًٔ ًٌَٚعس٠ف إذ إٔٗ ويًْ ٠هٙيس ِيٓ ع١َّٛٙيً ٚظي١ىًًّٔٙ ِيً ويًْ ٠لف١يٗ لُيً ذٌيه ٚويًْ ٠طٍيك ٌ وًْ ٠ٍٙٛ ٠ٚعُٗ ًٌَُىًَّٕ

 ٌعًٔٗ ف١ًّٙ.

ٌُّر عند الصبً فً سلوكه ؟   (5  ما سبب التؽ
  ٞح١ٗ ٠ٍٕحك ًَألش٘س ٠ٚرٍ٘ إٌٝ ش٠ًزِ يأل١ًٌٚء ألٔٗ عٍُ َأٔٗ ظٛف ٠عًفس إٌٝ يٌمً٘سِ َعد شٙس ٚيحد ِع أخ١ٗ يألش٘س.  

 ما الذي تمثله القاهرة بالنسبة للصبً ؟   (6
   . ٓؤًٓ يٌمً٘سِ عٕدٖ ِعٕمس يألش٘س ِٚشً٘د يأل١ًٌٚء ٚيٌصًٌح١ 

 )السعادة ال تدوم( . . وضح ذلك من خالل أحداث هذا الفصل .   (7
  ٔٚظ١د ٌ ٠ف ٚأٔٗ ظ١عًفس إٌٝ يٌميً٘سِ ح١يٗ يالٌٕحيًق َيًألش٘س فيٛنه َأٔيٗ َعدًِ يطّأْ يٌصُٟ َأٔٗ ٌٓ ٠عٛد إٌٝ يٌُىًَّٕ ً ٚيٌعسِّ

ٚيٌدٖ لد أعًدٖ إٌٝ يٌىًٌٕ فاللٝ ف١ٗ ًِ ٌُ ٠ىٓ ٠ٕٛلعٗ ِٓ ظ١دًٔ ٚذٌه َأْ يٌسفًق لد ٔمٍٛي إ١ٌٗ وً ًِ ويًْ ٠حيدٖ ِٕيٗ ٠ٚمٌٛيٗ 

 عٓ ظ١دًٔ ٚيٌعس٠ف . 

 كٌؾ عاد الصبى إلى الكتاب مرة أخرى ؟  (8
 ًٔئٕصًز يٌش١خ عُديٌجٛيد ع١ٍٗ فأخر ٠ٕٛظً َى١ٙيس ِيٓ يٌٕيًض إٌيٝ يٌشي١خ حٕيٝ ٚيفيك عٍيٝ عيٛدِ يٌصيُٝ إٌيٝ  ٌُ ٠حًّٕ ظ١د

 يٌىًٌٕ . 

 ما شعور الصبى عندما علم بعودته للكتاب ؟ وماذا فعل به سٌدنا ؟ (9
 ِٓ ًٌٕظ١دًٔ ٚيٌعس٠ف عٍٝ إطالق  وًْ وًزً٘ ِمدزي ًِ ظ١ٍمًٖ ِٓ يٌشمًء ٚيٌٕعٍ ٚ٘ٛ ٠مسأ يٌمسآْ ٌٍّسِ يًٌٌّٙٙ ، ٚيٌٍَٛ ٚيٌع

 ٌعًٔٗ ف١ًّٙ ، ٚلد حسِٗ ظ١دًٔ ِٓ يٌسيحّ فٟ أٚلًْ يٌغديء طٛيي يألظُٛع . 

 تعلم الصبى درسٌن عندما تراجع أبوه فى قسمه بعدم ذهابه للكتاب ، اذكر هذٌن الدرسٌن . (22
 1-  . أٔٗ ِٓ يٌفعًد ٚلٍّ يٌعمً يالطّىًْٕ إٌٝ ٚع١د يٌسنًي  -0 يالح١ًٕط فٝ يٌٍفظ . 
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وضح المقصود من قول الكاتب .  )إن من الخطل والحمقق االطمئنقان إلقى وعٌقد الرجقال ومقا ٌأخقذون بقه أنفسقهم مقن   (22
 عهد( . 

   : َيٌّمصٛد ِٓ ٘ري يٌىال 

 أْ يٌش١خ لد ألعُ أال ٠عٛد يٌصُٟ إٌٝ يٌىًٌٕ ًٚ٘ ٘ٛ لد عًد .  - 1      

 ٚ٘ٛ ٠عٍُ أٔٗ وًذٌ . أْ ظ١دًٔ ٠سظً يٌطالق ٚيإل٠ًّْ إزظًالً  - 0      

                    يٌص١ًُْ ٠ٕحدْ٘ٛ ف١شّْٕٛ ٌٗ يٌفم١ٗ ٚيٌعس٠ف ٠ٚغسٚٔٗ َشًّّٕٙ ُ٘ ٠ٕمسَْٛ َٕمً يٌىالَ  - 7      

 ٌع١دًٔ ٚيٌعس٠ف .            

 فٌم ٌشبه األب سٌدنا فى عٌن الصبى ؟ و ما رأٌك ؟  (20
 ًٕٚٔسينع عٓ لعّٗ ، وًّ ٠معُ ظ١دًٔ ٚ٘ٛ ٠عٍُ أٔٗ وًذٌ . ٠شُٗ ظ١دًٔ فٝ أٔٗ ألعُ أال ٠عٛد يٌصُٝ إٌٝ يٌى ٌ 

 ٚ٘ري خطأ ألْ عٍٝ يإلٔعًْ أْ ٠ُس َمعّٗ .   -

 لم ٌسلم الصبى من مضاٌقات أمه وأخوته ، وضح ذلك .  (23
  ٗؤًيٓ أِيٗ ٔكيحه ِٕييٗ ٚٔغيسٜ َيٗ ظيي١دًٔ حي١ٓ ألُيً ٠ٕحييدٖ إ١ٌٙيً َّيً لًٌيٗ ٌصِالوييٗ فيٝ شيأْ ظيي١دًٔ ٚيٌعس٠يف ، ٚويًْ إخٛٔيي

 ْٕٛ ف١ٗ ٠ٚغ١هٛٔٗ ، ٠شّ

 لم كان الصبً ٌحتمل هذا كله فً صبر وجلد ؟   (24
  ألٔٗ ٠دزن ٠ٚعٍُ أٔٗ ١ٌط ١َٕٗ ١َٚٓ فسيق ٘رٖ ي١ٌُىّ وًٍٙ إال شٙس أٚ َعض شٙس.  
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 تدرٌبات
 

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ( 

 (     )        .  لعجزه عن المصروفات الكتاب عن الصبً انقطع -2
 )      (     . كان الفقٌه الجدٌد ٌقوم بقراءة سورة من القرآن فً البٌت بدال من سٌدنا  -0
 (     )         الصبً حرا ٌعبث وٌلهو بعد انصراؾ الفقٌهكان  -3
 )      (      .  الُكتَّاب من طرده بسبب والعرٌؾ سٌدنا فً لسانه الفتى أطلق -4
 )      (     ظن طه حسٌن أنه سٌسافر إلى القاهرة وتنقطع صلته بالكتاب وسٌدنا والعرٌؾ. -5
 )      (      ه بأن ٌعود للكتاب.النت قناة الشٌخ وقرر عودة طه بعد توسل طه إلٌ -6
 )      (        طه حسٌن إلى الكتاب لٌحفظ القرآن للمرة الثانٌة. عاد -7
  )      ( كان الصبً ٌدرك أن الصبٌان قد نقلوا إلى سٌدنا والعرٌؾ ما قاله عنهما لذا كان كارها للعودة للكتاب. -8
  )      (    . فً صبر وجلد ومن أمه وأخوته  كان الصبً ٌحتمل ما ٌلقاه فً الُكتاب -9

 (     )    .          والصالحٌن األولٌاء ومشاهد األزهر هً الصبً خٌال فً القاهرة كانت -22
 (      )       . الرجال وعٌد إلى االطمئنان وعدم االحتٌاط الصبً تعلم -22
 )      (        وأخواته أمه مضاٌقات من الصبً ٌسلم لم -20
 )      (       ه للكتابشعر الصبى  بالسعادة عندما علم بعودت -23
 (     )          .  لمرضه الكتاب عن الصبً انقطع -24
 (     )      .  الكتاب إلى ٌعود جعله أباه ألن الجدٌد الفقٌه مع الفتى سعادة تدم لم -25

 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 
  :نقطع الصبً عن الكتاب ؛ ألنها .2

 . الصبً مرض مرًضا شدٌدا□ .                                          سٌسافر إلى األزهر .□ 
 . آخر فً البٌت هبفقٌ هوالده أتى ل□ .                                       حفظ القرآن الكرٌم . هألن□ 

 : كان الفقٌه الجدٌد ٌقرئ الصبً كل ٌوم .0
 . و ساعتٌنساعة أ□ .   .                                         سورة من القرآن□ 
 . حتى ٌنصرؾ الصبٌان من الكتاب □ .   .                                     حتى ٌؤذن للعصر□ 

 : كان الصبً بعد انصراؾ الفقٌه عنه  .3
 . ٌحفظ ما قرأه علٌه الفقٌه .                                     □ .  ٌذهب إلى الكتاب لٌلتقً بأصحابه□ 
 .  ٌعبث وٌلهو حتى ٌقبل علٌه رفاقه منصرفهم من الكتاب□ .  .                                     وكتب المؽازيٌقرأ فً القصص □ 
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  :أطلق الصبً لسانه فً سٌدنا والعرٌؾ المراد من هذا التعبٌر-  " .4
 . بالػ فً الثناء علٌهما□ .                   . هكان ٌخفٌ ما امساوئهمعٌوبهما ومن أظهر □ 
 علٌهاأذاع األسرار التً ائتمناه □ .          ذكر صفات كل منهما□ 

  :أطلق الصبً لسانه فً سٌدنا والعرٌؾ ألنه-  .5
 . لن ٌعود للكتاب وسٌسافر للقاهرة□ .  .            أراد إظهار حقٌقتهما للصبٌان □ 
 . ؼضب منهما□ .                                                 أراد االنتقام منهما□ 

 إطالق الصبً لسانه فً الرجلٌن ٌدل على أنه  : .6
 مثٌر للخالفات . □       محب للكَتاب         □              متهور .      □     متعقل  األمور  .      □        

  :تعلم الصبً فً هذا األسبوع-  .7
 . الخطل والحمق□ .              االحتٌاط فً اللفظ □       . أال ٌقسم أمام أحد□ .     أال ٌحترم سٌدنا والعرٌؾ .□ 

  :على رفاقه ؛ ألنه بالتفوقكان الصبً ٌشعر  .8
اٌه الفق هٌسعى إلٌ□  ًٌ  اال ٌذهب إلى الكتَّاب كما ٌذهبو□ .       .                                             سع

 سبق ما كل □                نٌهلل الصالح اءٌاألزهر وأول ثٌإلى القاهرة ؛ ح سافرٌس□ . 

 : اسم الفقٌه الجدٌد .9
 .  عبد المعبود.                      □ .  عبد الجواد□          . عبد الرحمن.                                        □ .  عبد هللا□ 

 : استطاع سٌدنا إقناع الشٌخ بعودة طه عن طرٌق .22
 .  تهدٌد الفقٌه الجدٌد.                     □ .  التوسل بفالن وفالن□  . تخفٌض أجره□ .                  .      االعتذار له□ 

  :حتى النت قناة الشٌخ ( عبارة تدل على) .22
  ٌنالرفق والل□ .                     سعة األفق□ .                االستجابة والرضا. □ .                     التسامح □

  :هرة فً مخٌلة الصبًكانت القا .20
 الثانٌة والثالثة □                  مستقر األزهر□.             مشاهد األولٌاء والصالحٌن□.            أم الدنٌا□.  

  :ولكن هذه السعادة لم تدم طًوٌال إال رٌثما ٌعقبها شقاء شنٌع وذلك ألن  - .23
  والد الصبً قد وافق على عودة الصبً للكتاب□ .               ألن الصبً فقد اخته الصؽرى       □ 

 والثانٌة األولى □                        الجدٌدٌه ألن الصبً قد عوقب من الفق□ . 

  :تعلم الصبً درسٌن عندما تراجع أبوه فً قسمه بعدم ذهابه للكتاب ، هما -  .24
 االحتٌاط فً اللفظ وعدم االطمئنان لوعٌد الرجال□ .    .                             النظر للمستقبل وعدم التسرع□
 . العقالنٌة وحسن تقدٌر األمور□ .   .              الرفقة الطٌبة نافعة ، والرفقة السٌئة تضر □

  :كان الصبً ٌتحمل وٌصبر على كل ذلك ؛ ألنه  - .25
 . سٌترك الكتاب□ .   .        ه                                 فقد الثقة فً أسرت □
 . سٌسافر للقاهرة بعد شهر□ .   . ه         وأخوت هكان ٌشعر بشئ من التفوق على رفاق □
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