
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  5/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 السادس الصف:                                                               األمريكي  ــــــســــــــم القــــ                     
 6201 – 5201للعام الدراسي  لثالثا( من الفصل الدراسي  6الواجب المنزلي) 

 اقرأ النص وأجب عن األسئلة : الفهم واالستيعاب :

( 4{ )القلم:وإنك لعلى خلق عظيم  ذلك في القرآن، فقال: }وصف هللا سبحانه رسوله الكريم بأعلى األوصاف، وأكمل الصفات، وذكر 

وكان خلق التواضع من األخالق التي اتصف بها صلى هللا عليه وسلم، فكان خافض الجناح للكبير    وكفى بشهادة القرآن شهادة .

رية، والمسلم وغير المسلم، فالكل والصغير، والقريب والبعيد، واألهل واألصحاب، والرجل والمرأة، والصبي والصغير، والعبد والجا

في نظره سواء، ال فضل ألحد على آخر إال بالعمل الصالح . وألجل هذا المعنى، كان صلى هللا عليه وسلم ينهى أصحابه عن مدحه 

بن سيدنا ! وخيرنا ورفعه إلى مكانة غير المكانة التي وضعه هللا فيها؛ وعندما سمع بعض أصحابه يناديه قائالً: يا محمد ! يا سيدنا ! وا

أنا محمد بن عبد هللا، عبد هللا ورسوله، وهللا ما أحب أن ترفعوني فوق  ! وابن خيرنا ! نهاه عن هذا القول، وعلمه ماذا يقول، وقال: )

و وصف .  فهو صلى هللا عليه وسلم لم يرض لنفسه أن يتصف بغير الوصف الذي وصفه هللا به، وه( منزلتي التي أنزلني هللا عز وجل 

. وفي الجانب المقابل، يظهر لع إليه الناس، ويتسابقون إليه العبودية، وأنه رسول مبلغ عن هللا، وليس له غاية غير ذلك مما يتط

تواضعه صلى هللا عليه وسلم في عالقاته األسرية مع أهله، وكذلك في عالقاته االجتماعية مع الناس من حوله؛ أما عن تواضعه مع 

رضي هللا عنها، تقول وقد سألها سائل: ما كان النبي صلى هللا عليه وسلم عائشة يحدثنا عن هذا الجانب أم المؤمنين  أسرته، فخير من

قالت: ) كان بشًرا من الترمذي يصنع في بيته ؟ قالت: ) يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة ( وفي رواية عند 

البشر، ينظف ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه (. فهو صلى هللا عليه وسلم يقوم بتنظيف حاجاته بنفسه، ويشارك أهله في أعمال بيته، 

من ويجلب حاجاته من السوق بنفسه مع أنه صلى هللا عليه وسلم خير الخلق أجمعين . وأما تواضعه صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه و

حوله، فحدث عنه وال حرج. ويكفي أن تعلم في هذا المقام أنه صلى هللا عليه وسلم كان يركب الحمار، وهي وسيلة نقل عادية في ذلك 

الزمان، ليس هذا فحسب، بل كان يحمل خلفه على دابته، من كان ال يملك وسيلة نقل تنقله . ومن مظاهر تواضعه صلى هللا عليه وسلم، 

ى من أحد أن يقوم له تعظيًما لشخصه، بل كان ينهى أصحابه عن فعل ذلك؛ حتى إن الصحابة رضوان هللا عنهم، مع أنه لم يكن يرض

ولم يكن تواضعه عليه الصالة والسالم   شدة حبهم له، لم يكونوا يقومون له إذا رأوه قادًما، وما ذلك إال لعلمهم أنه كان يكره ذلك .

يريد معرفة حقيقة عدي بن حاتم لك ُخلُقًا أصيالً، تجلى مع الناس جميًعا. يبين هذا أنه لما جاءه صفة له مع صحابته فحسب، بل كان ذ

، وجلس على عدي دعوته، دعاه صلى هللا عليه وسلم إلى بيته، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعل الوسادة بينه وبين 

اضعه صلى هللا عليه وسلم، أنه كان يجلس مع أصحابه كواحد منهم، ولم يكن : فعرفت أنه ليس بملك . وكان من توعدي األرض. قال 

حابه، فكان يجلس مجلًسا يميزه عمن حوله، حتى إن الغريب الذي ال يعرفه، إذا دخل مجلًسا هو فيه، لم يستطع أن يفرق بينه وبين أص

رد أي هدية تقدم إليه، مهما قلَّ شأنها، ومهما كانت قيمتها، ويدل على تواضعه صلى هللا عليه وسلم، أنه لم يكن ي يسأل: أيكم محمد ؟ .

ومن أبرز   ولم يكن يتكبر على أي طعام يدعى إليه مهما كان بسيًطا، بل يقبل هذا وذاك بكل تواضع، ورحابة صدر، وطالقة وجه . 

ات؛ كالنساء، والصبيان. فلم يكن يرى مظاهر تواضعه صلى هللا عليه وسلم ما نجده في تعامله مع الضعاف من الناس وأصحاب الحاج

عيبًا في نفسه أن يمشي مع العبد، واألرملة، والمسكين، يواسيهم ويساعدهم في قضاء حوائجهم. بل فوق هذا، كان عليه الصالة 

   والسالم إذا مر على الصبيان والصغار سلم عليهم، وداعبهم بكلمة طيبة، أو الطفهم بلمسة حانية . 

 ) كما ورد في النص (   ع الرسول صلى اهلل عليه وسلم في :وضح مظاهر تواض

 عالقاته األسرية :..............................................................................................

 ....................مع أصحابه :..............................................................................

 مع الضعاف :.................................................................................................

 . اكتب عنوانا مناسبا للنص  -

................................................................  
 . ، وضح ذلك () كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في خدمة أهله  -

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



 ؟  شخصا يتكبر على الخدم ويعاملهم بقسوة بم تنصح  -
..................................................................................................................... 

        .اشرح الحكمة السابقة  (  )المتكبر يرى الناس صغارا كما يورنه صغيرا  -

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

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

  كيف تقتدي بالرسول صلى اهلل عليه وسلم في تواضعه . -

- ................................................................................................ 

- ............................................................................................... 
 اذكر : 

 (:......................  صبي  جمع ) –( :.....................        الشاة مرادف )  -

 (:.....................   مفرد ) حوائج  –(:.......................     حانية ضد )  -

 
 ( :  نائب الفاعل  درس )بالرجوع إلى  النحو : -

 اكتب جملتين تحتويان على نائب فاعل في حالة : 
 الرفع بالضمة :...........................

               ............................ 
 الرفع باأللف :.............................

              ............................ 
 الرفع بالواو :.............................

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

 أعرب :  -

 صيَم رمضاُن  -

 صيم:................................................................................. -

 :...........................................................................رمضان  -

 ُقرَئ القرآُن في المسجد   -

 :.............................................................................قرئ -

 ..........:................................................................ القرآن -

 في المسجد : .................................................................... -
 (  لرجوع إلى درس ) الهمزة المتطرفة مع ألف التثنية  ء : بااإلمال

 اكتب خمس جمل تتضمن ألف التثنية مع الهمزة المتطرفة في األسما ء  -

- ...................................................... 

- ....................................................... 

- ....................................................... 

- ...................................................... 

- ........................................................ 
 كلمة ( 400)  .ن تعدوا نعمة اهلل ال تحصوها ( اذكر نعم اهلل عليك ، موضحا دورك تجاهها  ‘) وا    -



 ( :عن باألفكار التالية ) وفق المخططاست -

 الفرق بين لنعمة والنقمة  -

 أنواع النعم  -

 دور اإلنسان تجاه النعم  -
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