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ه   ألنها  شعرت بان التمساح جائع فاستدعت طيور البجع لتساعدها لتخلص  من

أخرجت طيور البجع لتساعدها منه 

أدخلت التمساح واعادته الى البحيرة 



وجود بقع الماء على االرض

.ألنها واجهت التمساح من دون خوف : شجاعة -أ

ألنها طلب من طيور البجع مساعدتها : ذكية -ب

.أن التمساح خرج من غالف المجلة

والبقع –انكسار الباب 



فواحةالحديقة                         

المدينة                           نظيفة

العمل                             مفيد

الفالح

التلميذ

السائق

الحديقة

زهرة

سيارة

محمٌد في الفصِل   1.

ذهب الطالُب إلى المدرسِة  . 2

خرج أخي من البيتِ . 3



على الممتلكات العامةاحرص 

.ال تعبث بالممتلكات العامة

.اللهم بارك فيمن يحرص على الممتلكات العامة

لن اعبث بالممتلكات العامة

؟هل تحرص على الممتلكات العامة 

ضمير       اسم موصول   اسم اشارة     ضمير       معرف ب ال

اسم اشارة         علم        معرف ب ال   اسم موصول    علم

كتب                                 تكسير

مسلمات                               مؤنث سالم

صابرون                             مذكر سالم

الهمة ، المهارات ، المطلوبةإتقان ، إبداع ، إعداد



بالحياة                      فالحياة                      كالحياة  

باألم                           فاألم                         كاألم

شاطئ

مبدأ

امرؤ

.يدعو ألنها ثالثية وأصلها واو

ألنها غير ثالثية ولم ُتسبق بياء

واصلها واو فالمثنى  رضوانثالثية ألنها 

ألنها غير ثالثية ولم ُتسبق بياء









.يرفع الولد صوت التلفاز أثناء المشاهدة

.ُتعطي األم الهدية البنتها

.يرمي الولد القمامة من السيارة

.يرسم الولد على الحائط



.يلعب الولد بالكرة في المنزل

.يساعد الولُد الرجلَ العجوَز في عبور الطريق

.ُتعطي األم الهدية البنتها ، يساعد الولُد الرجلَ العجوَز في عبور الطريق

.أنصحه وأرشده إلى التصرف السليم



النه تلميذ ذكي يحبه كثيرا

النه لم يجد في جسم االنسان قطعه أجود من اللسان وال ارداأ منه

تقبل إجابات التالميذ ويشجعون على إبداء آرائهم

يحة، الصدق، قول الحق، قراءة القرآن الكريم ، ذكر هللا، النص:من أفعال اللسان الجيدة

االصالح بين المتخاصمين

لالكذب، الغيبة، قول الزور، الشتم ، القذف، قول الباط:من أفعال اللسان السيئة



الجوع-1

التعب الشديد–2

.أحَسَن معاملة الجمل

الراعي القاصي

.الرفق بالحيوانات



سهم من الغيظ الذين ُينفقون أموالهم في الُيسر والُعسر، والذين ُيمسكون ما في أنف

.  بالصبر، وإذا قدروا عفوا عمن ظلمهم

وهذا هو اإلحسان

قابلها باإلحسان

ليعطيه المال

حلم النبي صلى هللا عليه وسلم وتسامحه

حلم النبي صلى هللا عليه وسلم وتسامحه



.أنصحها بأال تفعل ذلك

.أكلمه بالحسنى وأخبره أن هذا ُيؤذيني

.أنصحها أن تتعامل برفق

.أطيع معلِّمي

.أوضح له أن هذا ُيزعجني

وأال يطرق الباب بقوة
.أساعده في حمله

تقديم اعتذار ونقوم بإصالح ما أتلفناه

.حمًدا هلل على سالمتك

.إنا هلل وإنا إليه راجعون

.جزاك هللا خيًرا

.شفاك هللا وعافاك

التها تعبر عن االخالق الحميدة









.سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

.على عظم أخالقه صلى هللا عليه وسلم

.التوكيد



هناك طفل اسمه محمد كان كثيرا ما يذهب الى البحر 

م ينزل ويستمتع بالبحر والجو الجميل  وكان في كل يو

للبحر ليعوم ويصرخ بصوت عالى انقذوني ، 

ساعدوني، ويهرع الناس اليه لمساعدته، ويضحك 

القد كذبت عليكم ، وكان يكررها مرارا وتكرار: وقال

الى في يوم من االيام ذهب كعادته للبحر وكان البحر ع

د االمواج وشديد القوة وكان يضرب بعنف فذهب محم

ليعوم وإذا به عالق بين االمواج ويصرخ للناس 

ه ساعدوني ، نظر اليه الناس ولم يصدقوا كالمه، الن

كالعادة يقوم بذلك في كل يوم وعند انقاذه يضحك

ويكذب ولكن في هذه المرة محمد لم يكذب وهو واقع 

ياد بين مضاربة االمواج ، في اخر لحظاته دخل اليه ص

وأنقذه واخذه للمشفى 

لن أكذب بعد اليوم: قال محمد

محمد

وعاداته

الكذب 

وعواقبه

األخالق

نجاه



المرأة

الخليفة

أحد الحاضرين



عدل الخليفة بين الرعية

إستغالل إبن الخليفه لمكانته ومحاولة أخذ ما ليس له
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كان الخليفة المامون مشهورا بالعدل فدخلت اليه امرأة تشكو ابنه العباس

فطلب الى ابنه العباس أن يقف الى جانب المرأة ثم سمع حجة المرأة القوية ،

ورأى ارتباك ابنه فحكم الخليفه برد حقوق المرأة ومعاقبة ابنه

تعم الفوضى والتخريب 

وحث الناس عليه والعمل بهاللهيكون المجتمع عونا للقانون بتأييده : تحقيق العدالة





خيًرا                  بئس                       الظن                        إثم

.األخالق المذمومة

.األخالق المحمودة



(المعجم الوسيط. )اسٌم ُوضع بعد االسم األول؛ للتعريف أو التشريف او التحقير: اللقب 

، بئسما تبدلتم عن اإليمان والعمل بشرائعه وما تقتضيه

باإلعراض عن اوامره ونواهيه، باسم الفسوق والعصيان، 

.لمزهموبئس الشيء اكتساب اسم الفسوق باغتياب المسلمين و

ز من لم يتب عن السخرية من المؤمنين ولمزهم والتناب

.بةوالفسوق، فأولئك من الظالمين المستوجبين للعقو

تسبون أي أن هللا جعل البشر شعوًبا وقبائل ين

.إليها، ليسهل التعارف فيما بينهم

هم منزلًة عند هللا إن أكرم الناس وأعزَّ

.هم أهل التُّقى

.إن هللا عليٌم بمن اتقى، خبيٌر باألتقى منكم
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إنما المؤمنون 

ين إخوةٌ، فأصلحوا ب

أخويكم، واتقوا هللا

لعلكم ُترَحمون

اكم يا أيها الناس إنا خلقن}

م من ذكٍر وأنثى، وجعلناك

وا، شعوًبا وقبائل لتعارف

قاكم، إنَّ أكرَمكم عند هللا أت

{إن هللا عليٌم خبيرٌ 

ى يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوٌم من قوٍم عس}

سى أن يكونوا خيًرا منهم، وال نساٌء من نساٍء ع

، وال أن َيُكنَّ خيًرا منهن، وال تلمزوا أنفسكم

د اإليمان، تنابزوا باأللقاب، بئس االسُم الفسوُق بع

{ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون

.حتى ال يكره الناس بعضهم بعًضا؛ فإن بعض الظن إثم



العقاب في الدينا واالخرة 

.بمن يأكل لحم أخيه الميت

رخاء المجتمع 

ألن فيها ترجي ، واأليتان األخريات فيها أمر

.ألنه ليس نهًيا

ألنه ليس فعل مضارع

.ألنه ليس اسًما



.ال يسخر أحدكم من اآلخر؛ ألنه ربما كان هذا اآلخر خيًرا عند هللا وأرفع منزلةً 

.فهي دون الشعوب: أعلى طبقات النسب، أما القبائل: الشعوب

.على أنه ال يعرف أحٌد منزلة أحد عند هللا



(ال)المنادى في االية األولى أضيف اليه أيها ألنه أوله 

االية الثانية أضيف حرف النداء مباشرة الن المنادى خالي

الطالب                                 اإلهمال

الطالبة                                 الكسل

الطالبات                                 النميمة



أفضل

أسرع

أقرب

.الصمت أفضل من الكالم بال فائدة

.القراءة أنفع من العبث في الهاتف



.أحاول اإلصالح بينهما بالعدل، وأنصحهما بأن يحافظا على المودة والمحبة واألخوة بينهما

.أنهاه عن ذلك، وأخبره أن الغيبة صفة بغيضة نهانا هللا ورسوله عنها

ند هللا، أصلح بين المتخاصمين، وال تسخر من اآلخرين؛ فقد يكونوا أفضل منك ع

وال َتِعب غيرك، وال تناِده بما يكره من األسماء، واجتنب الظن، واحذر من

.التجسس والغيبة







الضمير وأثره في 

.الُخلُق

مظاهر األخالق 

.الكريمة

، الُخلُق الحق

وما يجب أن 

.يتبعه الناس



الولداين وضع بالحيواناتالرفق

السلحفاة ؟

كيف  تجعل والليناللطف 

االنسان 

تريد؟يفعل ما 

حسن التعامل

واجب
بماذا أمرنا 

هللا تعالى 

جميعاً ؟



ه بين البساتين .التنزُّ

أين كان الولدان يتنزهان؟

مع الولدين الطماعين .كرم الفالح

ما الصفة التي اتصف بها الفالح 

تنازع الولدين  على التفاحة

ما سبب تنازع الولدين 



.سقوط التفاحة في النهر

اين سقطت التفاحة

.جزاء الطمع

ما السبب الحقيقي لشجار الولدين؟



صادقون               صادقين

ساخرون              ساخرين

صابرون              صابرين

متجسسون            متجسسين

تائبون                 تائبين

مغتابون               مغتابين

.المؤمنون ، الظالمون: جمعا المذكر السالم •

.ألنه َسلِم من التغيير: سبب تسميته بالسالم •

.ألنها فعل وليست اسًما

النها جمع تكسير والياء والنون من أصل الكلمة

النها مفرد

النها جمع تكسير والياء والنون من أصل الكلمة



رأسها

المدفأة

يأخذ

سأل

المرأة

يرأف





الفتحة

الفتحة                                                                 األلف

الفتحة                                       األلف

.الفتحة                الفتحة                متماثلتان             األلف

.الفتحة               السكون                 الفتحة              األلف

.الفتحة             السكون                 الفتحة              األلف



كاَفأَت          مكاَفأَة 

بَدأَت                مبَدأ  

َيأ َمن           َمأ َمن

َيأ خذ          َمأ َخذ

ب             َتأ ديب  َتأَدَّ

ل          َتأ صيل َتأَصَّ

يأمر

بدأت

تأخر



مأوى

طمأن

يتأثر

فجأة

نشأة

فرأيت

تذهب                        أتأمل

أعطى

امتألت



.يزأر                       يزأر األسُد بصوٍت عالٍ 

.يأكل                          يأكل الولُد التفاحة

.يأخذ                  يأخذ الجنديُّ األوامر من القائد

.ينأى                       ينأى بيُتنا عن المدرسة

َسأَل
ألن الهمزة مفتوحة والحرف 

.الذي قبلها مفتوح
ألن الهمزة ساكنة والحرف الذي 

قبلها مفتوح
ألن الهمزة مفتوحة والحرف الذي

قبلها مفتوح

ألن الهمزة ساكنة والحرف الذي 

قبلها مفتوح

الفأل

مأمور

رأس



دأب

يأسو

مكافأة

مأرب

ى ، مأرب ، مأخذ ،  د ، يتأسَّ ب ، يتأكَّ .إلخ... يسأل ، يأخذ ، يأمر ، يتأدَّ



مفرد           نور               الضمة

األعمال      جمع تكسير              مفرد

الدرجات                      غاية     مفرد      الضمة



الفتاتان        ُمحبتان         مثنى        األلف

الَخصمان     حاضران        مثنى        األلف

المؤمنون   ُمخلصون  جمع مذكر سالم      الواو

الظانون     آثمون    جمع مذكر سالم      الواو



الواو     محبٌّ   مفرد    الضمةاسم من األسماء الخمسة   حموك  

الواو   ناطق  مفرد    الضمةاسم من األسماء الخمسةفوك    

من األسماء محمد           مفرد            الضمة      ذو              الواو

الخمسة

من األسماء 

الخمسة
طارق           مفرد             الضمة     أخو               الواو

الواو

المثنى



.الضمة: القاعدة ، عالمة إعرابه: المبتدأ-(                القاعدة راسخة)

.الواو: المتصدقون ، عالمة إعرابه: المبتدأ-(            المتصدقون ُمثابون)

.األلف: المسلمان ، عالمة إعرابه: المبتدأ-(              المسلمان عادالن)

.الضمة: الحجاج ، عالمة إعرابه: المبتدأ-(               الحجاج عائدون)

.الضمة: األمهات ، عالمة إعرابه: المبتدأ-(              األمهات رحيمات)

.الواو: أخوك ، عالمة إعرابه: المبتدأ-(                   أخوك صادق)

مثابون           لطيف           محبوبانخاشعتان         محبوبة          عطوف        

.الصابران على البالء مأجوران عند ربهما: للمثنى المذكر -

.الصابرون على البالء مأجورون عند ربهم: لجمع المذكر -



المحسنان

المؤمنون

محبوبون

أبوك

أخو

مبتدأ                      األلف      مثنى

مرفوع             األلف      مثنى

حرف

مجرور          جره

من األسماء مرفوع              الواو

الخمسة

خبر                          الضمة

حرف           اسم

الكسرة



.الشاهقة–القلوب –فيصل –اإلحسان : األسماء المرفوعة بعالمة رفع أصلية 

.الموهوبان–القانتات –المصلون –ذو صبر –الشاكران –الطيبون : األسماء المرفوعة بعالمة رفع فرعية 

خبر، وهي جمع مذكر ( مسؤولين)ألن كلمة 

كر سالم، والخبر ُيرفع بالواو إذا كان جمع مذ

(.مسؤولون: )فالصواب. سالم

مبتدأ، وهي مثنى، ( الفتاتين)ألن كلمة 

. والمبتدأ ُيرفع باأللف إذا كان مثنى

(.الفتاتان: )فالصواب



الصديقان        األلف         متعاونان          األلف

أخوك              الواو            تارك          الضمة

الساعون          الواو        مشكورون         الواو

مون          الواو العلماء           الضمة         مكرَّ

أبوك                                   الواوالطبيبان                         األلف

أمينان                         األلفطيبون               الواو

أخوك أمين •

الصادقون محبوبون •

الطالبان كريمان•

العاملون مجزيون بأعمالهم•



ألنه كان ُيستخدم في نسخ الكتب







ستة                        األمانةصالح عبد القدوسمن أُصادق؟

تضاد

تضاد

ترادف



اختيار الصديق

الن الناس يعرفون االنسان من صديقه 

اب، قتنتقل إليه صفة الكذب القبيحة: ألن الناس يقولون .فالٌن ُيصادق فالًنا الكذَّ

.ألنه ينقل أخالقه السيئة إلى صاحبه

رعاية األمانة واالتصاف بها ، اجتناب الخيانة والغدر ، التحلي : دعا إلى أربعة أمور

.بالعدل ، ترك ظلم اآلخرين

.ألنها مستجابة

يبتعد عنه الناس 



اختر قرينك وانتخبه تفاخرا

إن الكذوب َيشين حًرا يصحبُ .. ودع الكذوب فال يكن لك صاحبا 

واحذر من المظلوم سهًما 

إن الكذوب َيشين حًرا يصحبُ .. ودع الكذوب فال يكن لك صاحبا 

ثرثارًة في كل ناٍد تخطبُ .. وزن الكالم إذا نطقَت، وال تكن 

واعدل وال تظلم، َيِطب  لك مكسبُ .. وارع األمانة، والخيانَة فاجتنب 



.بالسهم الصائب الذي ال ُيخطئ الهدف

.أخالق اللئيم

.الكالم المنطوق

إن القرين إلى الُمقاَرن ُينَسبُ .. اختر قرينك وانتخبه تفاخرا 

واحذر من المظلوم سهما صائبا

ودع الكذوب فال يكن لك صاحبا   ،  ان الكذوب يشين حرا يصحب

النها تدل على عدم الكذب وتحث على مصاحبة الصادقين







خشبة الُمقترض األمين

مركًبا يوصله إلى صاحب الدين

ه اقتراض رجل من بني إسرائيل من صاحب-1

.ألف دينار

إشهاد هللا على ذلك والتوكل عليه في -2

.ضمان السداد

.حلول موعد السداد وعدم وجود مركب-3

إلقاء المال في البحر داخل خشبة مع -4

.صحيفة

.وصول المال لصاحبه-5

.وصول الرجلين-6

خشبة ثم أشهد هللا أنه ينوي السداد ، وسدَّ ال

ثم ألقاها في البحر ، فلما وصلت إلى 

الشاطئ بسالم وجدها صاحب الدين وحصل

.على ماله







الطحان وولده وحمارهما

الطريق إلى السوق

صباح أحد األيام

مجموعة من الناس في الطريق–الحمار –ولده –الطحان 

محاولة إرضاء الناس جميًعا

ذهب الطحان وابنه إلى السوق ليبيعا حمارهما، وكلما قابلهما أحٌد طلب

حمار منهما طلًبا، وكانا ُينفذانه ويقتنعان بكالمه، وفي النهاية مات ال

غرًقا، وعاد الطحان وابنه حزينين، ولم يستطيعا إرضاء الجميع

ك، بل حاول الطحان أن ُيرضي الجميع، لكنه لم ينجح في ذل

فقد حماره، وعاد إلى بيته حزيًنا



إلى السوق ، ليبيعا الحمار

.فزع من صياح الناس وحاول أن يفك قيده، فوقع في النهر ثم غرق

اء وذلك ألن الناس ال يتوقفون عن إبداء اآلر. إرضاء الناس جميًعا غاية ال ُتدَرك

.وإطالق األحكام، وال يتفقون في ذلك أبًدا





عمر وصديقه خالد والدب

في الغابة

في صباح يوم ربيعي جميل

بعد أن أديا صالة الظهر

عندما حل المساء وأوشكت 

الشمس على المغيب

تصرف صحيح

تصرف عبقري

موقف مضحك



الغابة

صباح يوم ربيعي

عمر ، خالد ، 

الدب

ان قابل الصديق

ا في الغ ابة دب ً

عند حلول 

المساء

تصرف عمر 

بتظاهره 

بالموت فنجا 

من الدب



كيس الحلوى كبير

مكي
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لقد كانت األكياس فارغه

جمعتها فاطمه لترميها

في سلة المهمالت
أخدت نواره

كيس كبير

من فاطمه
فاطمه ونواره

وصديقاتها
كان في 

الصباح

المدرسه









.الفِراسة ، الِحنكة ، الِحكمة ، الدهاء



صرت الشخصية التي تستخدم الحيلة للنيل من الناس نحاول أن ننصحها فإن أ

على خدع الناس أنبهه الناس عن حيلتهم ونساعدهم على تجنبها

كه الذكية أستفيد من تجاربهانوالشخصية المح

.يا أيها المسلم حافظ على أداء الصالة

.يا أيها المؤمنون احكموا بالعدل

.أقوى                   األسد أقوى من األرنب

.أسرع                  الفهد أسرع من الغزال



.المهندسون           البنَّاؤون            النجارون            العاملين           المشرفين

أمين                                                             الضمة

الفتيات                                                                       الضمة

األبواب                                                                      الضمة

مفيدان                                                              األلف

مخلصون                                                          الواو

.خبر مرفوع، وعالمة رفعه الواو؛ ألنه جمع مذكر سالم



َمأ ُدبة       السكون     الفتحة     الفتحة

المسألة     الفتحة     السكون     الفتحة

تتأرجح     الفتحة      الفتحة    متماثلتين

يتأنَّى        الفتحة     الفتحة    متماثلتين

يتألم

يسأل

وتأثر                                         تأتي                    تأخذ

ال تيأس




