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 & ملخص الفصل :
 & * أقبل سٌدنا إلى الكتاب مبتهجاً مسروراً .

ألن الصبى نجح فى حفظ القرآن ودعا الصبى بلقب الشٌخ وقال له أنت تستحق أن تدعى شٌخاً فقد بٌضت وجهى ورفعت   -
 واضطرك ألبوك ألن ٌعطٌنى الجبة. رأسً وشرفت لحٌتى أمس فقد كنت تتلو القرآن كسالسل الذهب.

 & وصفه بأنه كان ٌتلو ) ٌقرأ( القرآن كسالسل الذهب ، وٌدل ذلك على جودة الحفظ وجودة التالوة .
 مكافأة سٌدنا الصبى و العهد الذى أخذه علٌه وعلى العرٌف.

لوفاء على أن ٌقرأ على العرٌف ستة & كافأ الشٌخ الصبى بأن أعفاه من القراءة فى الٌوم التالى ، وقد عاهد الشٌخ على ا
أجزاء من القرآن فى كل ٌوم من أٌام العمل وتكون هذه التالوة أول ما ٌقوم به حٌن ٌصل إلى الكتاب وال حرج وال جناح علٌه 

 أن ٌلعب بعد ذلك وأال ٌصرف الصبٌان عن أعمالهم .           
 

 ما السبب الستحقاق الصبى لقب الشٌخ هذه المرة ؟  (2
 ثة ْٕ حفظ انصثٙ نهقشءاٌ انكشٚى.انس 

 لماذا أقبل سٌدنا من الغد إلى الكتاب مسروراً مبتهجاً ؟  (0
  ّٓتؼذيا َجح فٗ تسًٛغ انقشآٌ أياو أتّٛ .؛ أقثم سٛذَا يسشٔسا ألٌ انصثٗ سفغ سأسّ ٔششف نحٛتّ ٔتٛض ٔج 

 كٌف رفع الصبى رأس سٌدنا ؟  (3
 زْة . استطاع انصثٗ أٌ ٚقٕو تتسًٛغ انقشآٌ كسالسم ان 

 ما حال سٌدنا والصبى ٌقرأ القرآن أمام والده ؟   (4
  . ٌكاٌ ػهٗ انُاس يخافح أٌ ٚضل ، ٔكاٌ ٚحصُّ تانحٗ انقٕٛو انزٖ ال ُٚاو حتٗ اَتٓٗ االيتحا 

 بم تستدل على رضا والد الصبى عن سٌدنا ؟ وبم كافأ سٌدنا الصبى على ذلك ؟  (5
  ِيٍ قشاءج انقشآٌ فٗ ْزا انٕٛو .أَّ قذ أػطاِ انجثح ، كافأِ سٛذَا تأٌ أػفا 

 ما العهد الذى أخذه سٌدنا على الصبى ؟ وبم أوصى العرٌف ؟ (6
  ٗأخز ٚذ انصثٗ ٔٔضؼٓا ػهٗ نحٛتّ ٔجؼهّ ٚقسى تاهلل ٔتحق انقشآٌ انًجٛذ  أٌ ٚقشأ ػهىٗ انؼشٚىس سىتح أجىضاء يىٍ انقىشآٌ فى

 ، تششط أال ٚشغم انصثٛح .  كم ٕٚو حتٗ ال ُٚسٗ يشج أخشٖ ، ٔتؼذ رنك ٚفؼم يا ٚشٚذ يٍ انهٕٓ 

 انؼشٚس تأٌ ٚسًغ نهصثٗ ، ٔقال نّ كشايح  نحٛتّ ٔيكاَح انكتاب تٍٛ ٚذّٚ .  ٔأٔصٗ -

 ما الذى راع الصبى عندما أخذ سٌدنا بٌدٌه ؟ ومما تعجب الصبٌة ؟   (7
  . انزٖ ساع انصثٗ أَّ ٔجذ ٚذِ تغٕص فٗ شئ غشٚة يًهٕء تانشؼش ، ٔقذ ػشف أَٓا نحٛح سٛذَا 

 ٔكاٌ انصثٛح ٚؼجثٌٕ يٍ يُظش انشٛخ غٛش انًأنٕف نٓى  -
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 تدرٌبات
 

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

 )       (.   أقبل سٌدنا إلى الكتاب مبتهجا ألن الفتى أجاد فً حفظ القرآن وتالوته أمام أبٌه. -2
 )       (.      استحق الفتى لقب شٌخ ألنه  ارتدى الجبة والقفطان. -0
 )       (.        كافأ والد طه الشٌخ وأعطاه جبة. -3
 )       (.       فً تالوة القرآن أمام أبٌه. اكان الفتى متردد -4
 )       (.     كان سٌدنا مطمئنا كل االطمئنان لحفظ الفتى وتالوته أمام أبٌه. -5
 )       (.        كافأ سٌدنا الفتى بأن جعله عرٌفا للكتاب. -6
 )       (.    .طلب سٌدنا من طه الوفاء بالعهد فقبل طه دون أن ٌعلم العهد الذي ٌطلبه -7
 )       (.      سٌدنا ٌده فوق رأس طه حسٌن وأخذ ٌلقنه العهد.وضع  -8
 )       (.       .ارتٌاع طه من لحٌة الشٌخ ألنه أمر لم ٌلمسه من قبل. -9

 )       (.     وصف طه حسٌن للحٌة سٌدنا ٌعتمد على حاسة السمع -22
 (.  )          عدد األٌام التً ٌذهب فٌها طه إلى الكتاب خمسة أٌام أسبوعٌا -22
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 )       (.   أخذ سٌدنا العهد على طه حسٌن أن ٌتلو علٌه ستة أجزاء من القرآن ٌومٌا. -20
 )       (. الصبٌان عن أعمالهمأعطى سٌدنا للصبً حرٌة اللعب بعد فراغه من التالوة بشرط أال ٌشغل  -23
 )       (.            . أخذ سٌدنا على العرٌف العهد باالستماع إلى الصبً فً كل ٌوم خمسة أجزاء -24
 )       (.     . تعجب صبٌان الكتاب من منظر الشٌخ وهو ٌأخذ تلك العهود. -25

 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 
 التعبٌر بـــ" بٌضت وجهً " ٌوحً بـ :   .2

 الفشل .□     التشرٌف□      العلم□     الخجل □ 

  :استحق الصبً لقب الشٌخ وكان جدٌرا به ؛ ألنه   - .0
 كل ما سبق □بٌض وجهه                            □  شرف لحٌته    □           ٌدنارفع رأس □ 

 :كافأ والد طه حسٌن الشٌخ بـ .3
 أثنى علٌه فً القرٌة □                            أعطاه الجبة□      استضافه فً بٌته □           زاده من األجر□ 

  :عبٌر ٌدل علىكنت تتلوا القرآن كسالسل الذهب ( ت ) – .4
 كل ما سبق□  تمكن الصبً من الحفظ والتالوة □     تسلسل الحفظ وروعته□   جودة التالوة□ 

  :التعبٌر بقوله ) وكنت على النار مخافة أن تزل ( تعبٌر ٌوحً ب - .5
 حب سٌدنا للصبً□  حرص سٌدنا على الصبً□   خوف سٌدنا من الشٌخ حسٌن□   قلق سٌدنا على مكانته  □ 

  :كافأ سٌدنا الصبً على إجادته لحفظ القرآن بأن - .6
 أعطاه مصحفا □                                                 أعطاه الجبة والقفطان□ 
  أعفاه من القراءة فً هذا الٌوم□                   أقسم علٌه أن ٌسمع ستة أجزاء فً الٌوم□ 

  :شئ فً ٌده غرٌب وهوأخذ سٌدنا بٌد الصبً فما راعه إال   - .7
   كتاب ضخم ٌعجز الصبً عن حمله وقراءته□                   ثٌاب خشنة ٌلبسها سٌدنا□ 
 لحٌة سٌدنا  □        هدٌة ضخمة مقابل حفظه للقرآن□ 

  :بقوله ) ما أحس مثله قط ( تعبٌر ٌوحى ب عبٌرالت - .8
 السعادة□ .                          الخوف □ .                                 الحزن □ .                         األلم .□ 

  :العهد الذي أخذه سٌدنا على الصبً هو  - .9
ا . □  ًٌ ا تسمٌع□ .   تسمٌع ستة أجزاء أسبوع ًٌ   تسمٌع ستة أحزاب ٌومٌا. □ .    تسمٌع ستة أجزاء ٌومٌا □ . ست سور ٌوم

 بسبب : فٌوالعر دناٌمن عهد س انٌتعجب الصب - .22
 أخذ العهد على الصبً دونهم□ . موافقة الصبً على العهد .  عدم□     صعوبة ذلك العهد□ .  التً أخذ بها العهد .  قةٌالطر□ 
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