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 : ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجْب عِن األسئلِة اّلتي تليه

مك، ثم أبوك، لم يكن هذا الحديث من فراغ، بل ألنها هي األم ال تقدر بثمن وال يعّوض جهدها بجهٍد أو مال، هي التي إن أمك ثم أمك ثم أ .

لو سألت أحدهم ماذا تقول ألمك في كلمة؟ سيقول كلمة ال توفيها ولكن طال الزمان أو قصر لن تستطيع أن توفيها كامل حقها مهما اجتهدت. 

التي كانت يوًما من األيام صغيرة وتحلم أن تكبر وتتزوج وتنجب أوالدها  أمك هي تلك بك، ومن ال يحب أمه ؟!فهي أح إن كان وال بد

مك، ترعاك ليل نهار، وتبدأ رحلة جديدة لك مع أ.حتى تأتي ساعة أن تلقاك يشيا  واأللعاب، تالعبهم وترعاهم وتشتري لهم أجمل الثياب واأل

تُكابد السهر إذا مرضت، وتشعر بالراحة إن يُشفيت، تفكر ليل نهار إن ضاق عليها العيش كيف ستطعم تخاف عليك من النسمِة الرقيقة، 

أبنا ها، تود لو أنها تقتطع من لحمها كي تطعمك، تجعلك تكبر وتكبر، تعلّمك الحروف األولى كما علّمتك الخطوات األولى، وتسير أنت في 

ظر إليك وأنت الطفل العائد من المدرسة وتبتسم، وتنظر إليك وأنت الشاب الذي يتحدث عن الحياة وتكبر، ويكبر حلم أّمك فيك أكثر، تن

ورها المستقبل وتبتسم، وتنظر إليك وأنت تتأهل للزواج وتبتسم وتبكي فرًحا لما آل إليه ابنها، وتنتظر أحفادك لتعيد لنفسها ذكرياٍت كان مح

هما كبرت، طفٌل استبدل حليب األطفال بالقهوة. قد تتصادم أفكارك يوًما مع أفكار أمك، أنت، أنت الطفل وهي األم، وأنت طفٌل في عينها م

لكن راجع نفسك كثيًرا واعلم أنها أمك التي أنجبتك، هي التي جعلت لوجهك فرصة أن يرى هذه الحياة، فاحرص على بّرها ما استطعت 

ف بها حول رض. في الحديث الذي ورد عن صحابي كان يحمل أمه يطوواخَش من فقدانها فإنك إن فقدتها لن تعوضها بكل مال وأهل األ

موات منهم وأسكنهم فسي  مهاتنا جميًعا وارحم األاللهم احفظ أ! قها؟ قال وال بطلقة من طلقاتها، فقال للنبي عليه السالم هل أوفيت حالكعبة 

 الجنان.

 أمك ثم أمك ثم أمك ؟  :ماذا قصد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما قال -     

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

 وجه نصيحة لشخص ال يطيع أمه ؟  -

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

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

 ما العقوبة التي ينالها العاق لوالديه في الدنيا واآلخرة ؟  -

.................................................................................................................... 
 اذكر : 

 .......(:...............حلم  جمع ) –( :.....................      مرادف ) تكابد  -

 (:..................... مفرد ) ذكريات  –(:.......................     ضد ) تبتسم -

 ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة :  -

 :.................................................................... ثمن  -

 ......................:................................................ الجنان  -

 :.................................................................... المستقبل  -

 
 

 النحو :  -
 : ول الكلمات التالية من المفرد إلى المثنى والجمع واذكر نوع الجمع ح -

 نوع الجمع  الجمع المثنى الكلمة 



 
 
 
 
 
 
 
 

  ء : اإلمال
  كلمات تتضمن همزة متوسطة على واو واكتبها  7ارجع إلى سور القرآن الكريم واستخرج  -

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

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

 
 األم مدرسة إذا أعددتها                              أعددت شعبا طيب األعراق   -

 . لألم فضل عظيم ال يصل إلى قيمته أحد ، لذلك أوصى اهلل سبحانه وتعالى بطاعتها والحرص على رضاها في كل حين 
 ( كلمة 400من حقوق على أوالدها .)  األم وما لهابمناسبة عيد األم ، اكتب قصة تعبر عن فضل 
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