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 & ملخص الفصل
التاسعة من عمره وفرح باللقب الذي ٌطلق على كل من حفظ القرآن وهو )الشٌخ( وكان &  حفظ الصبً القرآن ولم ٌتجاوز 

 أبواه ٌلقبانه بهذا اللقب إعجاباً به ، وكان الصبً ٌنتظر شٌئاً آخر من مظاهر المكافأة وهو لبس العمة والقفطان .
ه لم ٌداوم على مراجعته فنسٌه .. وكان ٌوماً & الحقٌقة أنه لم ٌكن مستحقاً لذلك ألن حفظه للقرآن لم ٌستمر طوٌالً ؛ ألن 

مشئوماً عندما اختبره والده وغضب علٌه )سٌدنا( وأخذ الصبً ٌتساءل : أٌلوم والده الذي امتحنه ؟ أم ٌلوم نفسه ألنه لم 
                                                                                                             ؟ٌداوم على مراجعته ؟ أم ٌلوم سٌدنا ألنه أهمله

 أصبح الصبً شٌخاً رغم صغر سنه . كٌف ذلك ؟  (2
  . ُّألَّ حفظ انمسآٌ انكسٚى َٔيٍ حفظّ فٕٓ شٛخ يًٓا ٚكٍ س 

 بالشٌخ فى رأٌه ؟  اهدعاه والدلماذا  (0
 كثس ٔانؼجة ، ال يٍ تاب انرهطف ٔانرحثة إنّٛ . ػهم انصثٗ ذنك أًَٓا اكرفٛا يٍ ذًجٛدِ تٓرا انهفظ ، ٔٚمٕالَّ يٍ تاب ان 

 متى كان ٌدعوه سٌدنا شٌخ ؟ ومتى كان ٌدعوه ) الواد ( ؟ (7
    ِكاٌ ٚدػِٕ تانشٛخ أياو أتّٕٚ ، أٔ حٍٛ ٚسضٗ ػُّ ، أٔ حٍٛ ٚسرسضّٛ أليس ، ٔكاٌ خالف ذنك ٚدػِٕ تاسمًّ ٔزتًما دػما

 تانٕاد ( . 

 خ( ؟ ولماذا لم ٌتحقق له ذلك ؟ما الذي كان ٌنتظره الصبً من كلمة )شٌ (4
  جـ : فٙ أٔل األيس كاٌ ٚؼجة تهفمظ  شمٛخ( إال أَمّ كماٌ ُٚرظمس شمٛرام آخمس يمٍ يظماْس انًكافمعج ٔانرشمجٛغ أٌ ٚكمٌٕ شمٛ ام حمّممام

م نّ .   فٛر ر انِؼًح ٔانُجثَّح ٔانمفطاٌ شٚام زسًّٛا

 .ٔنى ٚرحمك ذنك ألَّ كاٌ ياشال صغٛس انجسى  -

 نه لم ٌكن خلٌقاً )جدٌراً ، مستحقاً( بلقب الشٌخ ؟ لَِم ذكر الصبً أ  (1
  . ألَّ كاٌ ٚرْة يًٓم انٓٛرح إنٗ انُكرَّاب ، ػهٗ زأسّ طالٛرّ انرٙ ذُظف ٕٚيام فٙ األسثٕع 

 كٌف عاد الصبى من الكتاب ؟ وكٌف استقبله أبوه عند عودته ؟ (6
 فٗ زفك .ػاد انصثٗ يٍ انكراب يطًرُا زاضٛا ، ٔلد ذهماِ أتِٕ يثرٓجا ٔأجهس ّ 

 ماذا قال له أبوه بعد فشله فٌما طلبه منه ؟  (3
  ٌلال نّ : لى فمد كُد أحسة أَك حفظد انمسآ. 

 ماذا طلب أبوه منه ؟ وما رد فعل الصبى على ذلك ؟ (8
  طهة يُّ أٌ ٚمسأ سٕزج انشؼساء ، ٔكاٌ ٔلغ ذنك ػهّٛ كانصاػمح ، ٔ نى ٚركس إال أَٓا إحدٖ سٕز ثالز أٔنٓا طسى ، ثى طهمة

 يُّ أٌ ٚمسأ سٕزج انًُم فهى ٚؼسف ، فطهة يُّ أٌ ٚمسأ سٕزج انمصص فعخر ٚسدد طسى 

 ما الٌوم المشئوم فً حٌاة الصبً بعد حفظه للقرآن الكرٌم ؟   (9
   ٚممٕو َسممٛاَّ يمما حفممظ يممٍ انمممسآٌ ٔػُممديا ُسممرِم ػممٍ سممٕزج انشممؼساء أٔ انًُممم أٔ انمصممص فهممى ٚمممسأ أيمماو أتٛممّ ٔان ممٛفٍٛ إال

 انمصص( أٔ "طس"  أٔل انًُم( .  -ثسًهح ٔ"طسى" .  أٔل سٕزذٙ انشؼساء االسرؼاذج ٔان

 لم وصف الصبى هذا الٌوم بالمشئوم ؟  (22
  ألٌ انصثٗ ذاق فّٛ يسازج انفشم ٔان صٖ ٔان ؼح ٔكسِ انحٛاج.  

 صف حال الصبً بعد فشله فً امتحان أبٌه له .  (22
   ٗانمسآٌ ؟ أو ٚهٕو سٛدَا ألَّ أًْهّ ؟ أو ٚهٕو أتاِ ألَّ ايرحُّ لاو خجالم ٚرصثة ػسلام ، ال ٚدزٖ أٚهٕو َفسّ ألَّ َس 
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 تدرٌبات
 

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

 )       (.      أتم الصبً حفظ القرآن وهو لم ٌبلغ التاسعة من عمرة -2
 )       (.        لقب الفتى ب"الشٌخ" تقدٌر لعلمه -0
 )       (.        كان سٌدنا ٌنادٌه بهذا اللقب دائما -7
 (.)              كان أبوه وأمه ٌتحببون إلٌه بهذا اللقب الجدٌد -4
 )       (.        فرح الصبً أول األمر بهذا اللقب -1
 )       (.       أعطاه أبوه العمة والقفطان مكافأة على ذلك -6
 )       (.        طلعتهم.الشٌوخ وحسن  وقار لم ٌكن لصاحبنا  -3
 )       (.        ذكر الصبً أنه لم ٌكن جدٌرا بلقب شٌخ -8
 )       (.        .لهٌئةقصٌرا نحٌفا شاحبا زري اكان الصبً  -9

 )       (.       كان الصبً ٌذهب إلى الكتاب فً ثٌاب نظٌفة -22
 )       (.  ظل صاحبنا ٌذهب إلى الكتاب لمدة شتة أشهر دون أن ٌسترجع شئا من القرآن  -22
 )       (.       كان سٌدنا مطمئنا إلى أنه حفظ القرآن -20
 )       (. فً ذلك الٌوم المشئومكره حٌاته كلها  والضعة ذاق ألول مرة فً حٌاته طعم الخزي والفشل و -27
 )       (.                      . والده وفاة ٌوم هو الصبً حٌاة فً المشئوم الٌوم -24
 )       (.     . الكرٌم القرآن حفظ مراجعة الصبً مع ٌداوم سٌدنا كان -21
 )       (.     وهو راضٌا مطمئنا عاد الصبً فً ذلك الٌوم من الكتاب ظهرا -26

 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً:
  : .....أصبح الصبً ٌلقب شٌخا ؛ .2

ة والقفطان. □ .          ٌهإعجابا وتفاخرا من أب□    ألن الصبً لبس العمَّ
 . حفظ القرآن هألن. □ .                                   بلقب الشٌخ ه كانا ٌدعوان مهألن أباه وأ□ 

  :له ) أصبح صبٌنا شٌخا ( تعبٌر ٌدل علىبقو ٌر بالتع - .0
  االستهزاء بالصبً□ .       احترام حقوق األطفال . □ 
 . انتشار أمراض الشٌخوخة فً القرٌة□ .       للقرآن . هتعظٌم الصبً لحفظ□ 

  :كان أبواه ٌلقبانه بالشٌخ  - .7
 هوحًبا فٌ هتلطفاً ب□ .      .  هجاملة لم   □           استرضاًء للصبً□ .   . بهكبًرا منهما وإعجاًبا □ 

 :ا كان سٌدنا ٌدعو الصبً شٌخ  - .4
اه أن  ٌرٌد حٌن□ .      ه  حٌن ٌرضى عن□ .   . هأمام أبوٌ□   كل سبق .    □ .األمور           من ألمر ٌترضَّ

  : ....بالشٌخ وهً بكان الصبً ٌنتظر مكافأة أخرى بعد أن لق  - .1
  الفتى هأن ٌذهب إلى األزهر مع أخٌ□ .                   .  أن ٌنقطع عن الكتاب□ 
ٌُحفظ هأن ٌأتً أبوه ل□  ة والقفطان□ .        القرآن . هبشٌخ جدٌد   . أن ٌلبس العمَّ

  :ا  بــخلٌق وإنما  كان    خلٌقاً بلقب الشٌخ ٌكن  ٌرى الصبً أنه فً الحقٌقٌة لم  - .6
 . القرآن الكرٌم هأالَّ ٌذهب إلى الكتاب لحفظ□ .                  .ٌهأن ٌذهب إلى األزهر مع أخ□ 
 . ة والقفطانمٌلبس الع□ .    القرآن مهمل الهٌئة ه أن ٌذهب إلى الكتاب رغم حفظ□ 

 لم ٌكن الصبً جدٌرا بارتداء الجبة والقفطان والعمة :    - .3
 كان مكفوف البصر □ ان زري الخلقة                 ك□                 كان ضئٌال □             ألنه كان صغٌرا   □ 

 بة والقفطان :جالصبً العمة وال لبسٌلم  - .8
 .قادر على شرائها  رٌألن أباه غ□ .                                              . ةٌنسً القرآن مرة ثانه ألن

 شاحبا فاٌنح راٌكان قص هألن. □ .        ه                                      أحد من سخرٌال  حتى□  

  :المراد ب ) الٌوم المشئو م( فً حٌاة الصبً  - .9
 . األكبر هوفاة أخٌم ٌو □ .                            القرآن الكرٌم ، وعجزه عن التسمٌع . هٌوم نسٌان□ 
  فً األزهر هامتحانم ٌو . □ .                                                            ٌوم الكشف الطبً □ 
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  :كان هذا الٌوم مشئوما حقا ؛ ألن الصبً ذاق فٌه ألول مرة  - .22
  كل ما سبق .□  .             ُكره الحٌاة□ .     مرارة الخزي□ .   مرارة الذل والضعة .□ 

  :طلب الشٌخ من الصبً أن ٌقرأ سور  - .22
 . الشعراء والنمل والقصص□ .                                       الشعراء وٌونس والقصص . □ 
 . الشعراء والنمل والكهف□ .                                                 الشعراء والرعد والقصص □ 
 

 الذي جمع بٌن سور القرآن المطلوب قراءتها من الصبً هو بداٌتها ب  - .20
 . ألم   □                            ص□                      د هللالحم□ .                  طسم . □  

  :رة فً حٌاته ؛ ألنهمذاق الصبً مرارة الخزي والفشل أول   - .27
 . الكتابخالف سٌدنا فً □ .            . هعلى أهل قرٌت تمرد□               عصى أباه□ .         نسى القرآن .□ 

 :هألن مٌرنسً الصبً القرآن الك  - .24
 متمكنا من الحفظ كنٌلم □ . دون عمل .  همن عودٌإلى الكتاب و ذهبٌ كان□  هعلى حفظ كافأٌلم □ .    . هفارغا لمراجعت كنٌ لم

 نسً الصبً القرآن ألن :  - .21
 ارٌالشاعر كث سمعٌالصبً كان □ . من الحفظ .  دناٌتمكن س عدم□  المصروفات سددٌأباه لم □ .  .  هأهمل دناٌس□  

  :أخذ صاحبا الشٌخ ٌعتذران عن الصبً  - .26
ٌُعطٌا□     هله لمفاجئة أبٌ□ .   ه وصغر ِسنه لخجل□    ادلم ٌراجع القرآن جٌ هألن□ .      الفرصة مرة أخرى نهل
 

  :قام الصبً من أمام أبٌه ال ٌدري أٌلوم   - .23
 كل ما سبق . □.                             سٌدنا□ .                              هنفس□ .                          أباه . □ 
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