
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/6                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/6     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade6                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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. رجوت هللا أن يغفر لي ويدخلني جنته: الجملة / دعوت وتوسلت : المعنى 
.     أشد ما يكون الجو حارا في الهجير : الجملة / منتصف النهار: المعنى 

(. صلى هللا عليه وسلم ) عيني تواقة لرؤية رسول هللا : الجملة / راغبة ومشتاقة: المعنى 





حب الشاعر 
لرسول هللا 

دون أن يراه 
.ويعاشره 

أمنية الشاعر 
لو أنه ولد في 
زمن الرسول 
.وعاش معه 



مدح الشاعر 
للصحابة 

والتأكيد على 
حبه الكبير 

للرسول عليه 
الصالة والسالم



.تواقة –لهيب الحب -أحببتك : المفردات والعبارات الدالة / المحبة واالشتياق لرسول هللا : العاطفة 

يتحدث الشاعر في هذه السطور عن ما قدمه الصحابة للرسول صلى هللا عليه وسلم ، فسيدنا أنس بن مالك 
كان خادمه األمين ، وسيدنا عمر كان سندا له يقويه ، وأبو بكر أول من صدّق الرسول وآمن به ونصره ، 
وسيدنا علي فدى الرسول بروحه عندما نام في فراشه عندما أرد الكفار قتل الرسول في فراشه ، وسيدنا 

.عثمان كيف نصر الرسول ووقف معه ، رضي هللا عنهم جميعا 



فمن سأكون ؟ أمام الصحبة والخيرة / وعندي دائما شيء من الحيرة / لكنت رجوت تعجيله 

.يدل على عظمة ما قدمه الصحابة للرسول : الداللة . / فمن سأكون ؟ أمام الصحب والخيرة : السؤال 

.وهذا يدل على الحب الكبير للرسول عليه الصالة والسالم / شبه الحب بالنار الملتهبة وباإلعصار القوي

.ألن عبارة جمر النار تعطي معنى أقوى لشدة الغضب / وال تطاير من هنا غضبي كجمر النار : العبارة األجمل 

.تدل كلمة انشوى على شدة الحر والتعذيب الذي تعرض له سيدنا بالل رضي هللا عنه 



أعلله بأّن الشاعر يريد أن يؤكد على مدى حبه للرسول / يفيد التأكيد واإلقرار بعدم حصول هذه األمور 
. بالرغم من نفيه كل هذه األمور 

واجب منزلي

واجب منزلي


