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 قراءة وفهم واستيعاب

 وهيمن صفات المسلم  جمل صفة أموضوع جميل جداً عن لـهذا احبتي أ

 دق        الص                                 
 .......به  المدهش عسى آن تنتفعوالموضوع اترككم مع أ
جمل ما يتحلى أو، )الصدق منجاة والكذب خيبة وخسران هو أن   ن العنوان أقول أسـت أن بدإ

ث صاحبها االحترام والمحبة وقد كان رسولنا الكريم التي تور   (نسان صفة الصدقبه اإل
 . ميندق األلصاا سميلهذاو صديقا صلى هللا عليه وسلم

  ....صديقا   حتى يكتب عند هللا  ،فعالهأقواله وأنسان الصدق في ى اإلن يتحر  أجمل أفما    
صدق في القول، وصدق في النية وهي  : منها  لم أن لفظ الصدق يستعمل في معان  تعهل     

، فمن اتصف  واإلرادة، وصدق في العزم، وصدق في الوفاء بالعزم، وصدق في العمل
يق ألنه مبالغة في الصدق  . بالصدق في جميع ذلك فهو صدِّ

 فماذا برأيك سيكون جزاء الصادق؟  
وهو أساس قبول القربات  ،نعم.. بالصدق تنال الحسنات وترفع الدرجات وتحط السيئات

 (.عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر»وأصل يسلتزم البر وفي الحديث: ،والطاعات 
وتعريف الكذب  ،وصفة قبيحة ،الكذب خصلة ذميمة و،   آفة تهدم المجتمعاتفهو ، الكذبأما 

 كل كالم مخالف للحقيقة سواء كان مزحاً أو جد :في شرع هللا هو 

  فابتعدوا عنه ألنه يؤدي إلى الهالك..
عند هللا فهل نتق هللا في أقوالنا وتصرفاتنا حتى نكتب  ، نور ونجاة وثقة فهو  وأما الصدق     

من الصديقين ونترك تداول أي خبر نشك في مصدره ولنكن صادقين مع أنفسنا حتى نشعر 

 .  باألمن الروحي والنفسي

 .خرةلنفلح في الدنيا واآل ، والعمل  والفعل ،في القول دائما  فلنتحرى الصدق 
 

 : أجب عما يلي، قراءتك للنصبعد 1

 ؟  نتأ نظركوب  ؟ الكاتب من هو الصادق بنظر 1س
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 لالقتداء بها عنها األصدقاءثم أخبر، عن صفاتك الحميدة التي تتصف بها  عب ر 2
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 النحوثانيا : 

 

لنجاح والتفوق في الحياة االتي تساعد على خطوات ال بعضأساعد نفسي وزمالئي في كتابة 

 الجملة الفعليةموظفا   على الكتابة بخط جميلالحرص الطالب  ،وأولى الخطوات عزيزي 

1 *  ........................................................................................... 
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   إلمالءا:  ثالثا

كتبها اثم ،بحث عن معلومة علمية في أحد مصادر المعلومات امكتبة المدرسة ول قم بزيارة

 ـ كسر( كلمات تنتهي بتنوين )ضم ـ فتح فيها ا موظف  

 
.................................................................................................................................... 
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 التعبير :    رابعا

 

بأسلوب جميل وخط  اختياره الطالب المثاليميلي بمناسبة أرسم بطاقة  وأكتب فيها تهنئة لز

  إذا لزم األمر  ( ؟ -!  -.  -، رقيم المناسبة ) تعالمات ال موظفا،  واضح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زي الطالب عزي

اقرأ قصة واكتب أهم ثالث أحداث فيها في بطاقة أو في كراسة 

 (خاصة بالقصص وكن من الفائزين بجائزة )الكاتب الصغير

 
 

 ............................................................................. إلى صديقي العزيز

 

 

 ...........................................................................................................................أهنئك
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