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مقدمة الكتاب

م�سروع العربية للجميع
تقـــديـــم

احلمد لله الذي ختم الرسل مبحمد، صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب بالقرآن الكرمي، وجعل العربية لسان هذا 
الدين اخلامت، وبعد:

  
فإن العربية اليوم لغة تطلبها الشعوب الـمسلمة، وحترص على تعلمها الرتباطها بدينها وعبادِتها، وليست كغيرها 

من لغات الـمستعمرين التي تفرض على الشعوب فرضاً.
جاء مشروع العربية للجميع ليدعم تعليم العربية لغير الناطقني ِبها، وهو مشروع يتمّيز بالشمول والتكامل؛ فهو 
 « الدولية  الشبكة  ، وحاسوبية، وعن طريق  وتلفازية  إذاعية،  وبرامج  التعليمية، من كتب  الوسائط  يستعني بجميع 

االنترنت«. حتى يتحقق تعليم العربية بأفضل األساليب وأحدثها، وليجد كل دارس ما يحقق رغبته، ويلبي حاجته.

وذلك  كانوا؛  أينما  علمياً  إعداداً  وإعدادهم  العربية  اللغة  معلمي  تدريب  إلى  يهدف،  فـيما  املشروع،  ويهدف   
بإمدادهم بالـمواّد العلمية الـمناسبة، وعقد دورات خاّصة ِبهم، للرقي مبستوياِتهم الـمهنية واللغوية والثقافـية، حتى 

يتمكنوا من تقدمي اللغة وفقاً ألحدث تقنيات تعليم اللغات.

ومشروع العربية للجميع مشروع غير ربحي، وإمنا غايته خدمة هذه اللغة اجلليلة، ونشر ثقافتها اإلسالمية فـي 
اآلفاق. وانطالقا من هذه الغاية، نوجه الدعوة إلى كل من يرغب فـي دعم هذا الـمشروع ، والـمساهمة فـيه، بأن 

يكتب لنا ، حتى تتضافر اجلهود، ويخرج الـمشروع فـي الصورة التي تشرف هذه اللغة الكرمية،،،

ويسّر مشروع العربية للجميع أن يقّدم لعّشاق العربية من غير أبنائها سلسلته التعليمية »العربية بني يديك، يعرض 
العربية عرضاً تربوياً علمياً يالئم مستجدات العصر، ويلبي حاجات الدارسني غير الناطقني بالعربية، أياً كانت لغاتُهم 

وثقافاتُهم وأعمارهم وبيئاتُهم، عن طريق توفـير الـمواد التعليمية والبرامج الـمناسبة.                           

 
                                                              امل�سرف على امل�سروع                

                                                                                                               الدكتور/ ممد بن عبد الرحمن اآل ال�سيخ 



ب

لث
لثا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

والّسالُم َعلى النَِّبِيّ الَعَرِبِيّ املَْبعوِث للّناِس أْجَمعني.  ِبِنْعَمِتِه تَِتُمّ الّصاحِلاُت، والّصالةُ  احلمُد للِه اّلذي 
وبَْعُد،

ُمها ِللّراِغبنَي في تََعلُِّم الَعَرِبَيِّة  َحُة ِلِسلِْسلَِة »الَعَرِبَيُّة بنَْيَ يََديْك« نَُقِدّ َرةُ َواملُنََقّ ْبَعُة اجَلديَدةُ املَُطَوّ فَهِذِه ِهَي الَطّ
ْت  لَْت في َضْوِء َتاِرَب َمَرّ َحْت وُعِدّ ُمها في ثَْوِبها اجَلديِد، بَْعَد أْن نُِقّ وتَْعليِمها ِمَن املَُعِلّمنَي واملُتََعِلّمنَي، نَُقِدّ
لِْسلَُة إلى التَّْجريِب َواالْخِتباِر َوالتَّْقومِي في َمناِطَق ُمْختَِلَفٍة  نَواِت املاِضَيِة؛ حيث َخَضَعِت الِسّ ِبها َعْبَر الَسّ
الَعَرِبَيِّة  ِلتَْعليِم  وَمراِكَز  وَمعاِهَد  جاِمعاٍت  ِمْن  َصٍة  وُمتََخِصّ َعٍة  ُمتَنَِوّ تَْعليِمَيٍّة  ساٍت  ُمَؤَسّ َوفي  العالَِم،  ِمَن 
صنَي في تَْعليِم الَعَرِبَيِّة  لِْسلَِة ُمَؤِلّفوها وَغْيُرُهْم ِمَن املُتََخِصّ للّناِطقنَي ِبَغْيِرها. وَقْد قاَم ِبتَْجريِب َهِذِه الِسّ
املُتَِّحَدِة  الِوالياِت  إلى  ْرِق  الَشّ الِفِلّبنَي في  ِمَن  املَْعموَرِة  أْرجاِء  َشّتى  َغْيِرِهم في  وِمْن  ِبها  الّناِطقنَي  ِلَغْيِر 
ِمَن  أُِخَذْت  َملْحوظاٌت َعديَدةٌ  َوُجِمَعْت  أْستُراِليا في اجَلنوِب.  إلى  ماِل  الَشّ الَغْرِب، وِمْن روِسيا في  في 
تاُج  ِربَِة ِللُْمَؤِلّفنَي اجَلواِنَب اّلتي حَتْ الِب َواخُلبَراِء، َكَشَفْت َهِذِه املَلْحوظاُت َمَع نَتيَجِة التَِّجْ املَُدِرّسنَي َوالُطّ
املَُؤِلّفون  َفقاَم  التَّْطويِر؛  َعَمِلَيُّة  ْت  َتَّ الّراِجَعِة،  التَّْغِذيَِة  َهِذِه  َضْوِء  َوفي  َوتَْصحيٍح،  َوتَْعديٍل  ُمراَجَعٍة  إلى 
َة الَفْجَوِة  لِْسلَِة وِبتَْعديِلها؛ ِلتَْخُرَج ِبثَْوِبها اجَلديِد بَْعَد املُراَجَعِة الّشاِملَِة التي اْقتََضْت ُمعاجَلَ ِبتَنْقيِح ُكتُِب الِسّ
تاُج إلى ُمراَجَعٍة َوتَْعديٍل َوتَْصحيٍح، َوَقْد  َة اجَلواِنَب اّلتي حَتْ بنَْيَ الُكتُِب، وَدْعَم َمواِطِن التََّميُِّز فيها، وُمعاجَلَ

لِْسلَِة. ا أّدى إلى ِزياَدة ُدروِس الِسّ َشَمَل التَّطويُر والتَّْغييُر َعناِصَر اللَُّغِة َوَمهاراِتها َونُصوَصها؛ ِمّ
 َكما اْقتََضْت َهِذِه املُراَجَعُة ِزياَدةَ ِكتاٍب راِبٍع ِللّطاِلِب وِمثِْلِه ِللُْمَعِلِّم.

نتيجة التطوير: 

أصبحت الكتب أربعة لكٍلّ من الطالب واملعلم بدال عن ثالثة، وقسم كل كتاب من كتب الطالب إلى جزأين. 
وأصبح عدد الدروس )576( درسا بدال عن )300( درس. 

ت، حلٍدّ كبير، الفجوة التي قد يجدها بعض الدارسني للطبعة األولى فيما بني كتب السلسلة.  وُسَدّ
مت تصحيح األخطاء الطباعية وغيرها، ومّت حتسني اإلخراج.

أََمّدونا  الَّذيَن  الِب  َوالُطّ َواملَُدِرّسنَي  اخُلَبراِء  اإلْخَوِة  ميِع  جِلَ ْكِر  الُشّ ِبخاِلِص  َم  نَتََقَدّ أَْن  ُهنا  لَنا  َويَطيُب 
سيِنِه ِبَحْمِد اللِه؛ َسواًء ِبِإبداِء املَلْحوظاِت  مِبَلْحوظاِتِهُم الَقِيَّمِة اّلتي كاَن لَها أَثٌَر َكبيٌر في تَْطويِر الَعَمِل َوحَتْ
ْن يَْهتَُمّ  َفِويَِّة أو الِكتاِبَيِّة ِمْن ُزمالِئنا في امِلْهنَِة، وِمْن ُمَدِرّسي الَعَرِبَيِّة، وِمْن ُطالِبها، وِمْن َغْيِرِهْم ِمَّ الَشّ

مقدمة الكتابمقدمة الكتاب

ُة َبْيَ َيَدْيك " َحِة ِمْن ِسْلِسَلِة " الَعَرِبَيّ ْبَعِة امُلَنَقّ َمـة الَطّ ُمَقِدّ
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ْكِر األُْستاَذ َعْبَد اللِه بَْن ظاِفٍرٍ الَقْحطاِنّي،  ِبنَْشِر الَعَرِبَيِّة وِبتَْعليِمها في ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ونَُخُصّ بالُشّ
الُكتُِب في  ِلَهِذِه  ُمراَجَعٍة  ِمْن  ِبِه  َعلى ما قاَم  املَِلِك ُسعوٍد،  ِبجاِمَعِة  الَعَرِبَيِّة  اللَُّغوياِت  َمْعَهِد  املَُدِرَّس في 
ُمُه مِلَْعَهِد اللَُّغوياِت الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد ِبِعماَدِتِه وَوكالَِتِه  إْصداِرها اجَلديِد، وُشْكٌر خاٌصّ أيْضا نَُقِدّ
ْت ِتلَْك  ريِب الُكتُِب في ُصفوِفِه مِبُْستََوياِتِه املُْختَِلَفِة، وَقْد اْستََمَرّ وُمَدِرّسيِه وُطالِبِه؛ َفَقْد أتاَح لَنا ُفْرَصَة َتْ
لِْسلَِة َعلى هذه املُْستََوياِت املُْختَِلَفِة،  ِة ُفصوٍل ِدراِسَيٍّة، أُتيَح ِللُْمَؤِلّفنَي ِمْن ِخالِلها تَْطبيُق الِسّ التَّْجِربَُة ِلِعَدّ
ْكُر  لِْسلَِة، أْو ِمْن َغْيِرِهْم. والُشّ ريِب الِسّ ْن شاَرَكُهْم في َتْ نَي ِمَّ َكما أُتيَح لَُهْم ُمناَقَشُة التَّْجِربَِة َمَع املُْختَِصّ
يَْبَخْل  ولَْم  املَْعموَرِة،  أْرجاِء  ُكِلّ  في  لِْسلَِة  الِسّ َهِذِه  ِبتَْدريِس  قاَمْت  التي  واملَراِكِز  املَعاِهِد  ِلَبِقَيِّة  َمْوصوٌل 
ْكُر أْجَزلُُه والِعْرفاُن ُكلُُّه، أثابَُهُم اللُه ونََفَعُهْم ونََفَع  أْصحابُها َعلينا مِبَلْحوظاِتِهْم، ِلَهؤالِء وَهؤالِء َجميًعا الُشّ

ِبِهْم َغْيَرُهْم.
لِْسلََةَ شاَء اللُه - ُسْبحانَُه َوتَعالى - لَها أَْن تَنْتَِشَر في َهِذِه  َمِة نُشيُر إلى أَنّ َهِذِه الِسّ َوفي ِختاِم َهِذِه املَُقِدّ
ا  ا ال َشَكّ فيِه، أََنّ َسَبَب َهذا االنِْتشاِر، إمَنّ الَفتَْرِة الَقصيَرِة انِْتشاراً واِسعاً في َكثيٍر ِمْن ِبقاِع العالَِم، َوِمّ
لِْسلَِة،  يَعوُد إلى لَُغِة الُقْرآِن الَكرمِي، َوَمكانَِتها الَعظيَمِة في نُفوِس املُْسِلمنَي، َوِثَقِة ُعّشاِق الَعَرِبَيِّة ِبَهِذِه الِسّ
ساٍت تَْربَِويٍَّة َعديَدٍة َعلى َرأِْسها َمْعَهُد  َوَقْد اْعتُِمَدْت ِسلِْسلَُة » الَعَرِبَيُّة بنَْيَ يَديَك » ُمَقّرراً ِدراِسًيّا في ُمَؤَسّ
الَعَرِبَيِّة  ِللَُّغِة  َفْجٍر  عوِديَُّة، وَمْرَكِز  الَسّ الَعَرِبَيُّة  املَْملََكُة  ـ  ياض  الِرّ ـ  املَِلِك ُسعوٍد  الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة  اللَُّغوياِت 
ِمْصُر،  ِمنْها  َكثيَرٍة،  ِبالٍد  في  ًة،  خاَصّ َطَبعاٍت  لِْسلَُة  الِسّ وُطِبَعِت  الَعَرِبَيِّة.  ِمْصَر  ُجْمهوِريَُّة   - القاِهَرة   -

وأْفغاِنْستاُن، والّصنُي، والبوْسنَُة، وأنْدونيْسيا، وتُْرِكيا...  

      

فوَن امُلَؤِلّ

مقدمة الكتابمقدمة الكتاب
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زاد االهتماُم، في هذا العصِر باللغِة العربيِة؛ ّما أّدى إلى تأليِف كتٍب وسالِسَل عديدٍة، تَلِْبَيًة حلاجاِت 
طالِب العربيِة املتعّددِة واملتجّددِة. وبالّرغِم من اجلهوِد التي بُِذلَْت في هذا املجاِل، فما زالِت احلاجُة 

. ماّسًة لسالِسَل جديدٍة، تُثْري هذا احلقَل املهَمّ
وتأتي ِسلِسلُة  العربيُة بني يديك، إسهاماً في هذا امليداِن، ومشاركًة فيه. وفيما يلي تعريٌف موجز بأهِمّ 

مالِمِح هذه السلسلِة: 

أّواًل: أهداُف السلسلِة:

تهِدُف السلسلُة إلى تكنِي الدارِس من الكفاياِت التاليِة: الكفايِة اللغويِة، والكفايِة االتصاليِة، والكفايِة 
الثقافيِة. وفيما يلي بياٌن موجٌز ِبهذه اجلوانِب الثالثِة.  

الكفايُة اللغويُة: وتضُمّ ما يأتي:
أ- املهاراِت اللغويَة األربَع، وهي:
    1- االستماُع )فهُم املسموِع(.

    2- الكالُم )احلديَث(.
    3- القراءةُ )فهُم املقروِء(. 

    4- الكتابُة )اآلليُة واإلبداعيُة(.
ب- العناصَر اللغويَة الثالثَة، وهي:

     1- األصواُت )والظواهُر الصوتيُة املختلفُة(.
     2- املفرداُت )والتعابيُر السياقيُة واالصطالحيُة(.

     3- قواعُد النحِو والصرِف مع قدٍر مالئٍم من التراكيِب النحويِة واإلمالِء.

السياِق  ِمن خالِل  اللغِة،  بأهِل  االتصاِل  على  القدرةَ  الدارِس  إكساِب  إلى  وترمي  االتصاليُة:  الكفايُة 
ُن الدارُس من التفاُعِل مع أصحاِب اللغِة مشافهًة وكتابًة، ومن التعبيِر عن  االجتماعِيّ املقبوِل، بحيُث يتمَكّ

نفسه بصورٍة مالئمٍة في املواقِف االجتماعيِة املختلفِة.

الكفايُة الثقافيُة: حيُث يِتُمّ تزويُد الدارِس بجوانَب متنوعٍة من ثقافِة اللغِة، وهي هنا الثقافُة العربيُة 
اإلسالمـيُة، يُضاُف إلى ذلَك أمناٌط من الثقافِة العامليِة العامِة، التي ال تخالُف أصوَل اإلسالِم.

ُة بي يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ

ُة بي يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ثانيًا: ُجمهوُر السلسلِة:

هٌة للدارسني الراشدين، سواًء أكانوا دارسني منتظمني في مؤسساٍت تعليميٍة، أو دارسني  السلسلُة موَجّ
َصْت له  مَتَّ تدريُس السلسلِة في برنامٍج مكّثٍف، ُخِصّ يَُعِلّمون أنفَسهم بأنفِسهم، وسواًء  غيَر منتظمني، 

َصْت له ساعاٌت قليلٌة. ساعاٌت كثيرةٌ، أو في برنامٍج غيِر مكثٍف ُخِصّ
ْفِر،  من ناحيٍة أخرى، تخاطُب السلسلُة الدارَس الذي لم يسبْق له تعلُّم العربيـِة. وِبهذا فهي تبدأُ ِمن الِصّ
بـها  بالناطقني  االتصاِل  على  قاِدراً  تعله  بصورٍة  العربيَة،  اللغَة  يُتِقَن  حتى  ُقُدماً،  بالدارِس  وتنطلُق 

نُه من االنخراِط في اجلامعاِت التي تتَِّخُذ العربيَة لغَة تدريٍس. مشافهًة وكتابًة، وتِكّ

ثالثًا: ُلغُة السلسلِة:

تعتمُد السلسلُة على اللغِة العربيِة الفصيحِة، وال تستخدُم أيََّة لهجٍة من اللهجاِت العربيِة العاميِة، كما 
أنَّـها ال تستعني ِبلغٍة وسيطٍة.

ناُت السلسلِة:   رابعًا: ُمكَوّ
تتألَُّف السلسلُة من الكتِب والـموادِّ التاليِة :

* حروف العربية.
* وكتاُب الطالِب )1( جزءان، وكتاُب املعلِم )1( - للـُمْستَوى الـُمْبتَـِدئ .
ط . * كتاُب الطالِب )2( جزءان، وكتاُب املعلِم )2(  - للـُمْستَوى الـُمتََوِسّ
م . * كتاُب الطالِب )3( جزءان، وكتاُب املعلِم )3(  - للـُمْستَوى الـُمتََقــِدّ
* كتاُب الطالِب )4( جزءان، وكتاُب املعلِم )4(  - للـُمْستَوى الـُمتََمِيّـــز .

*  الـمعجِم العربي بني يديك .
*  وتْصَحُب السلسلَة مادة صوتيٌة

هاُت السلسلِة:  خامسا: ُمَوِجّ
َل إليها علُم تعليِم اللغاِت األجنبيِة، مع مراعاِة  تَهتدي السلسلُة بأحدِث الطرائِق واألساليِب، التي توَصّ

طبيعِة اللغِة العربيِة بشخصيِتها املتميزِة، وخصائِصها املتفردِة.
هاِت التي أَخَذْت بـها السلسلُة ما يلي: وِمن املَُوِجّ

* الّتكاُمُل بني مهاراِت اللغِة وعناصِرها.
* العنايُة بالنظاِم الصوتّي للغِة العربيِة، تعّرفا وتييزا وإنتاجا.

ِج في عرِض املادِة التعليميِة. * مراعاةُ التدُرّ

ُة بي يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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* مراعاةُ الفروِق الفرديِة بني الدارسني.
* اختياُر نصوٍص متنوعٍة )حوارات، سرد، قصة،…( واعتمَد الكتاُب األَوّل منها على احِلوار، والنصوِص 

القصيرِة، لسهولِتها، ولكوِنـها مثيرا جّيدا للتعلِّم.
* استخداُم تدريباٍت متنوعٍة ومتعددٍة.
* مناسبُة احملتوى ملستوى الدارسني.

* ضبُط النصوِص بالشكِل، كلّما اقتضْت احلاجُة ذلك.

* ضبُط عدِد املفرداِت والتراكيِب في كل وحدٍة وكتاٍب.
* اتباُع نظاِم الوحدِة التعليميِة في عرِض املادة.

ٍة. * عرُض املفرداِت في سياقاٍت تاَمّ
* االهتماُم باجلانِب الوظيفي، عنَد عرِض تراكيِب اللغِة في املَراِحِل األُولى.

* االهتماُم باملهاراِت الشفهيِة في الِكتاِب األّول.
* التواُزُن بني عناصِر اللغِة ومهاراِتها.
* مالَءَمُة السلسلِة مِلَُعِلِّم اللغِة العربيِة.

* وضُع قوائَم باملفرداِت والتعبيراِت اجَلديَدِة الواردِة في كلِّ كتاٍب.
* اإلفادةُ من قوائِم التراكيِب النحويِة الشائعِة.

* وضُع اختباراٍت مرحليٍة في كِلّ كتاٍب.
* عرُض املفاهيِم الثقافيِة بأساليَب شائقٍة.

* االستعانُة بالصورِة، والسيما في الكتابني األّول والثاني.

ُص لتدريِس السلسلة: سادسا: الّزمُن امُلخَصّ

الدروس األساسية = 576 درسا، يضاف إليها دروس لالختبارات 24 درسا = 600 درس.
في برنامج يُتيح له 25 ساعة أسبوعيا = 24 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 20 ساعة أسبوعيا = 30 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 15 ساعة أسبوعيا = 40 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 10 ساعات أسبوعيا = 60 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 8 ساعات أسبوعيا = 75 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 5 ساعات أسبوعيا = 120 أسبوعا.

ُة بي يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ُة بي يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ

الكتاب األول: 144 درسا أساسيا
وفـي كل وحدة من الوحدات الّست عشرة:

احلوار األول، ومفرداته وتدريباتـها             
احلوار الثاني، ومفرداته وتدريباتـها             
احلوار الثالث، ومفرداته وتدريباتـها             
تدريبات املفردات، واملفردات اإلضافية       
التراكيب النحوية وتدريباتـها                             
األصوات وفهم املسموع                      
الكالم وتدريباته                                        
القراءة وتدريباتـها                                        

الكتابة وتدريباتـها  

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان
4 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
4 َصَفحاٍت

=  25 صفحة

الكتاب الثالث: 112 درسا أساسيا
وفـي كل وحدة من الوحدات الست عشرة:

نٌَصّ ِقرائٌيّ ُمَكثٌَّف َوتَْدِريباُت اْستيعاٍب      
مفردات وتعبيرات                   
َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباتـها            

تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموعِ 
اإلمالء                

َفِهّي َوالِكتابّي   تَْدِريباُت التَّْعبيِر الَشّ
َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباتـها  

4 َصَفحاٍت
2 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
2 َصفحتاِن
2 صفحتان
2 صفحتان
3 َصَفحاٍت
=18صفحة

الكتاب الثاني: 208 دروس أساسية
وفـي كل وحدة من الوحدات الّست عشرة:

ِحوار )1( وتدريبات استيعاب ومفردات             
أصوات وتدريباتـها                                         
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )1(                                  
فهم املسموع وكالم )1(                           
نٌَصّ ِقرائي )1( واستيعاب ومفردات       
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )2(                                 

حوار )2( وتدريبات استيعاب ومفردات            
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )3(                                 
فهم املسموع وكالم )2(                          
نٌَصّ ِقرائي )2( واستيعاب ومفردات      
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )4(                                 
تعبير موجه                                   

خط وإمالء  

2 صفحتان
1 صفحة
1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
= 20 صفحة

الكتاب الرابع: 112 درسا أساسيا 
 وفـي كل وحدة من الوحدات الست عشرة:

نٌَصّ ِقرائٌيّ َوتَْدِريباُت اْستيعاٍب         
ِكتابَة         

َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباٌت 
تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع

َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباٌت
كتابة وبحث

قراءة موسعة

3 َصَفحاٍت
1 صفحة

3 َصَفحاٍت
2 صفحتان
 3 َصَفحاٍت
2 صفحتان
6 صفحات

=20 صفحة 

ْلِسَلِة  ساِبعا:  ُدروُس الِسّ

مجموع دروس كتب الطالب األربعة بأجزائها الثمانية )576 درسا أساسيا( ُوِزّعت هذه الدروس كما يلي: 
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َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )3(

 َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )3(

َوَحداُت الكتاِب وُدروُسُه:
َيُضمُّ ِكتاُب الطاِلِب الّثاِلُث 16 َوْحَدًة، َتَتأّلُف ُكلُّ َوْحَدٍة ِمْن 7 ُدروٍس، َوَقْد جاَء َتْصميُم الَوْحداِت َكما َيلي:

ٌف َوَتْدِريباُت اْستيعاٍب             3 َصَفحاٍت* َنصٌّ ِقرائيٌّ ُمَكثَّ
3 َصَفحاٍت* مفردات وتعبيرات                                        
َغِة )1( َوَتْدِريباتـها                                   3 َصَفحاٍت* َقواِعُد اللُّ
2 َصفحتاِن* َتْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع                           

َفِهّي َوالِكتابّي        ْعبيِر الشَّ 2 صفحتان* َتْدِريباُت التَّ
2 صفحتان* إمالء                                

َغِة )2( َوَتْدِريباتـها             3 َصَفحاٍت* َقواِعُد اللُّ

اًل: الُنّصوص أَوّ
ُل ِللِقراَءِة املَُكثََّفِة، َوالنَُّصّ الّثاني ِلَفْهِم املَْسموِع. َوَقْد ُروِعَي في  نْي، النَُّصّ األََوّ تَُضُمّ ُكُلّ َوْحَدٍة نََصّ
نَِصّ َفْهِم املَْسموِع، أَْن يَْرتَِبَط مِبَْوضوِع نَِصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة إلى َحٍدّ َكبيٍر، إْذ في َذِلَك تَْيسيٌر ِلَهِذِه 
م كلُّ نصٍّ من نصوِص فهِم املسموِع إلى قسمني ، ويأتي  املَهاَرِة، الَّتي ال تَْخلو ِمْن ُصعوبٍَةِ ، وقد ُقسِّ

القسماِن في موضوٍع واحٍد في معظم األحياِن ، ويأتياِن في موضوعني مختلفني أحياناً .

ثاِنيًا: َتْدريباُت االْسِتيعاِب.
، ُهما:  جاءْت تَْدريباُت االْستيعاِب في َمْوِضَعنْيِ

- تَْدِريباُت اْستيعاِب نَِصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة.
ي َفْهِم املَْسموِع. - تَْدِريباُت اْستيعاِب نََصّ
َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع ِتلَْك التَّْدريباِت، ما يَلي:

َبِب في )أ( َوالنَِّتيَجِة في )ب(.  ِح اخَلَطَأ.         * واِئْم بنَْيَ الَسّ ( ثَُمّ َصِحّ ( أَْو ) * َضْع َعالَمَة )

وْصُف َوَحداِت الكتاِب:
فيما يلي َوْصٌف موَجٌز ِلَوَحداِت الكتاِب:
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ئيَسِة في )أ( َوالِفْقَرِة في )ب(. * أَِجْب ِباْخِتصاٍر َعّما يلي. * واِئْم بنَْيَ الِفْكَرِة الَرّ
* أَِجْب ِبَصواٍب أَْو َخَطٍأ.                               * اْختَِر اجَلواَب املُناِسَب.

* اْمأْل الَفراَغ مِبا ُهَو ُمناِسٌب.                         * ِصْل بنَْيَ العباَرِة َواملَْوضوِع املُناِسِب.
* َمِن القاِئُل؟ َوما املُناَسَبُة؟     . * َرِتِّب األَْحداَث الّتاِلَيَة َحَسَب ُوروِدها في النَِّصّ

( ِبجاِنِب املَْعنى املُناِسِب ِللِعباَرِة.    * اْذُكْر ُمناَسَبَة ُكِلّ آيٍَة ِمْن اآلياِت الّتاِلَيِة. * َضْع َعالَمَة )

ثاِلثًا: َتْدِريباُت امُلْفرداِت.
اْشتََمَل الِكتاُب َعلى َعديٍد ِمْن تَْدريباِت املُْفَرداِت، َوَقْد جاَءْت في تَْدِريباِت ُمْفرداِت نَِصّ الِقراَءِة 

املَُكثََّفِة.
َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع ِتلَْك التَّْدِريباِت ما يلي: 

* هاْت ِمَن النَِّصّ َكِلماٍت تَُؤِدّي َمعاني الَكِلماِت الّتاِليِة.      * ِصْل بنَْيَ ُكِلّ َكِلَمتنِي تَْأتياِن َمعاً.
* اْختَْر ِمَن الَكِلماِت الّتاِلَيِة ما يُناِسُب ُكَلّ ِفْعٍل، َوأَْكِمِل اجُلْملََة.          * هاِت ُجموَع الَكِلماِت الّتاِلَيِة.

* هاِت ِمَن النَِّصّ الَكِلماِت الَّتي تُشيُر إليها التَّْعريفاُت اآلِتَيُة. * ِصْل بنَْيَ التَّعبيِر َواملَْعنى املُناِسِب.
* اْشتََق الَكِلماِت املُناِسَبَة ِمْن ماَدِّة )............( َوَضْعها في الَفراغاِت.  * ِصْل بنَْيَ الَكِلَمتنِي املُتَراِدَفتنِي.

.                      * هاْت ِمَن النَِّصّ الِعباراِت املَْطلوبََة. * هاِت ُمْفَرَد اجُلموِع الّتاِلَيِة ِمْن النَِّصّ
* ابَْحْث َعْن َمعاني الَكِلماِت / التَّْعبيراِت الّتاِلَيِة في ُمْعَجٍم َعَربي.       * ِصْل بنَْيَ ُكِلّ َكِلَمتنِي ُمتَضاَدتنَِي.

ْرِف. ْحِو َوالَصّ راِبعًا: َقواِعُد الَنّ
َص ِلُكِلّ  ْرِف، ُخِصّ تَوي ُكُلّ َوْحَدٍة ِمْن َوَحداِت الِكتاِب الّثاِلِث َعلى َدْرسنِي ِمْن ُدروِس النَّْحِو َوالَصّ حَتْ
ْفَحِة األُولى ِمنْها أَْمِثلٌَة َعلى القاِعَدِة، َويَليها َشْرٌح ُموَجٌز  َدْرٍس ثاَلُث َصَفحاٍت: ُعِرَضْت في الَصّ
ْرِفَيِّة.  ِلَهِذِه الّظاِهَرِة النَّْحويَِّة أَْو الَصّ َوتَلِْخيٍص  ِلَهِذِه الّظاِهَرِة ِمْن ِخالِل األَْمِثلَِة، َوُخِتَمْت ِبقاِعَدٍة 

ْفَحِة الّثاِنَيِة والّثاِلثَِة تَْدِريباٌت َعلى ِتلَْك الّظاِهَرِة.  َوُعِرَض في الَصّ
ُقْرآٍن  ْرِعَيُّة ِمْن  ْرِفَيِّة في َهذا الِكتاِب النُّصوُص الَشّ َوالَصّ أَْمِثلَِة الَقواِعِد النَّْحِويَِّة  َوَقْد َغلََب َعلى 
ِحْفِظها  َوِلثباِت  َوُمْستَْخَدَمٌة،  َحَيٌّة  نُصوٌص  ْرِعَيَّة  الَشّ النُّصوَص  أََنّ  ِمنْها:  ْسباٍب  ألَِ َوَذِلَك  َوُسنٍَّة؛ 
َنّ اللَُّغَة الَعَرِبَيَّة لَُغٌة ثاِبتٌَة يَِقُلّ التَّْغييُر فيها؛ َوِمْن ثَّم َفلَْيَس فيها  في الّذاِكَرِة، َوِلوضوِح َداللَِتها، َوألَِ
نُصوُص تُراٍث َمْعزولٌَة َعْن الواِقِع، َوِلُقْرِبها ِمْن ذاِكَرِة َكثيٍر ِمْن الّدارسنَي، َوِلَرْغَبِة َكثيٍر ِمنُْهْم فيها 

َوتَْفِضيِلِهْم إّياها.
ْرِفَيِّة في الِكتاِب الّثاِلِث، ِلتَكوَن تَْكِملًَة ِللُمالَحظاِت النَّحويَِّة  روِس النَّْحويَِّة َوالَصّ َوَقْد مَتَّ اْختياُر الُدّ
موِلَيِّة َوَشيٍء ِمَن  الَّتي َسَبَق أَْن ُعِرَضْت في الِكتاِب الّثاني، َولَِكِن اّتَسَمْت َظواِهُر الِكتاِب الّثاِلِث ِبالُشّ
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ْرِفَيِّة الّناِدَرِة، َوُدوَن اإلْغراِق في اجُلْزئياِت. خوِل في الَقضايا النَّْحويَِّة والَصّ التَّْفصيِل ُدوَن الُدّ
ْرِفَيِّة في َهذا الِكتاِب اجلاِنُب التَّْطبيقي َعلى اجَلواِنِب النَّْحويَِّة  َوَغلََب َعلى التَّْدريباِت النَّْحويَِّة َوالَصّ

ْرفَيِّة. َوِمْن أَنْواِع َهِذِه التَّْدريباِت ما يَلي: والَصّ
.... في اجُلَمِل الّتاِلَيِة.                        * أَْدِخْل.... َعلى اجُلَمِل الّتاِلَية. ْ * َعنِيّ

َرًة أُْخرى. ًة َوُمَؤَخّ َمًة َمَرّ َت.... في اجُلَمِل الّتاِلَيِة.            * اْجَعْل.... أَْخباراً ُمَقَدّ * َضْع َخّطاً حَتْ
ْ َسَبَب.... ِفيما يَلي. * اْستَْعِمْل.... في ُجَمٍل ِمْن إنْشاِئَك.                * بنَِيّ

* َمِثّْل ِلـ.... ِبُجَمٍل ِمْن إنْشاِئَك.                     * ابِْن األَْفعاَل الّتاِلَيَة ِللَمْجهوِل/ ِللَمْعلوِم.
ياَدِة.         * اْجَعِل األَْفعاَل الّتاِلَيَة َمزيَدًة. ِد األَْفعاَل الّتاِلَيَة ِمْن ُحروِف الِزّ * َجِرّ
* ِزِن الَكِلماِت الّتاِلَيَة.                               * هاِت.... ِبُجَمٍل ِمْن إنْشاِئَك.
* اْجَعِل األَلْفاَظ الّتاِلَيَة....                           * ُصْغ.... ِمْن الَكِلماِت الّتاِلَيِة.

خاِمسًا: َفْهُم املَْسموِع.
َيٍة َوفاِئَدٍة ِللّطاِلِب،  يُواِصُل الِكتاُب الّثاِلُث تَْدريَب الّطاِلِب َعلى َمهاَرِة َفْهِم املُْسموِع، مِلا لَها ِمْن أََهِمّ
ى ِبها احمُلاَضراِت، إذا الْتََحَق ِبجاِمَعٍة َعَرِبَيٍّة، َكما أَنَّها األداةُ الَّتي يَتَواَصُل  َفْهَي الَوسيلَُة الَّتي يَتَلََقّ
ِبها َمَع َوساِئِل االِتّصاِل الَعَرِبَيِّة املَْسموَعِة ِمْن إذاَعٍة َوِتلْفاٍز َوَغْيِر َذِلَك. واْشتََملَْت ُكُلّ ِوْحَدٍة َعلى 

ما في َدْرٍس واِحٍد، َوَقْد يَكوُن َمْوضوُعُهما واِحداً َوَقْد يَكوُن ُمْختَِلفاً. نْي ُمنَْفِصلنَْيِ ُقِدّ نََصّ
بَْعَد  ِبِقراَءِتها،  الّطاِلُب  ِلَيقوَم  الِكتاِب،  ِنهايَِة  املَْسموِع في  َفْهِم  ِبنُصوِص  ِجئْنا  الفاِئَدِة،  ِمَن  َومِلَزيٍد 
أَْن يَْستَِمَع إليها، ويُحلَّ تَْدِريباِتها، ولتكوَن أماَم املعلِم الذي لم يصل إليه كتاُب املعلم؛ ليستفاد من 

دروس فهِم املسموع . 

ساِدسًا: اإِلْمالُء.
، َوجاَءْت ُمراَجَعٌة إْمالِئَيٌّة ِفي الَوْحَدِة  ُعِرَض ِفي ُكِلّ َوْحَدٍة َمْوضوع إْمالِئّي َمَع تَْدريباِتِه ِفي َصْفَحتنَْيِ

األخيَرِة.

ْعبيُر. ساِبعًا: الَتّ
ِمنُْهما  ِلُكٍلّ  َص  ُخِصّ َوَقْد   ، الِكتابيِّ َوالتَّْعبيِر  الشَفهيِّ  التَّْعبيِر  التَّْعبيِر:  ي  ِبِشَقّ الّثاِلُث  الِكتاُب  ُعِنَي 
ّفهِيّ َعلى ثاَلثَِة تَْدريباٍت. ُروِعَي في تَْدريباِت  تَوي َصْفَحُة التَّْدريِب الَشّ َصْفَحٌة في ُكِلّ َوْحَدٍة. حَتْ
الِب. َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع تَْدِريباِت  َفهي، أَْن يَُؤَدّى ُمْعَظُمها، ثُنائياً، أَْو في َشْكِل َفريٍق ِمَن الُطّ التَّْعبيِر الَشّ

َفهي ما يلي:  التَّْعبيِر الَشّ
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* تَباَدِل األَْسِئلََة َواألَْجِوبََة َمَع َزميِلَك.                                        * أَيُُّهما أَْفَضُل؟ َومِلاذا؟
  .... * ُقْم َمَع َفريٍق ِمْن ُزمالِئَك مِبُناَقَشِة املُْشِكالِت / املَْوضوعاِت الّتاِلَيِة.     * قاِرْن بنَْيَ

* تَباَدْل َشْرَح األَحاديِث الّتاِلَيِة َمَع َزميِلَك.                                  * ِبَ تَنَْصُح َهؤالِء؟
* َهْل تُواِفُق أَْو ال تُواِفُق؟ َومِلاذا؟                        * تَباَدْل َوْصَف.... َمَع َزميِلَك.

* ماذا تَْفَعُل في املَواِقِف الّتاِلَيِة؟                       * ماذا يَْحُدُث لَْو....؟
* ماذا تَقوُل في املَواِقِف الّتاِلَيِة؟                       * ناِقْش َمَع َفريٍق ِمْن ُزمالئَك....

* تَباَدْل ِحكايََة.... َمَع َزميِلَك.

ْفَحُة تَْدِريبنِي ِللِكتابَِة، َوِمْن أََهِمّ تَْدريباِت التَّْعبيِر الِكتابي  أّما ِبالِنّْسَبِة ِللتَّْعبيِر الِكتابي، َفتَُضُمّ الَصّ
ما يلي:

صاً.... * اْكتُْب في َدْفتَِرَك َمْوضوعاً ِبُعنواِن....                 * اُْكتُْب في َدْفتَِرَك ُملََخّ
* اُْكتُِب املَْسَرِحَيَّة في َشْكِل نَِصّ َمنْثُوٍر.                * اُْكتُْب َخْمَس ُطَرٍف َسِمْعتَها، أَْو َقَرأْتَها.

ًة ِبُعنواِن... * اُْكتُْب ِقَصّ
        

ثاِمنًا: الِقراَءُة.
نَّها أََهُمّ َمهاَرٍة لََدى ُمْعَظِم دارسي اللَُّغِة الَعَرِبَيِّة،  َجَعَل الِكتاُب الّثاِلُث ِمْن الِقراَءِة َهَدفاً َمْرَكِزّياً، ألَِ
ُن الّطاِلَب ِمْن اإلمْلاِم ِبجواِنَب أَْكثََر  ِكّ ِمْن َغْيِر الّناِطقنَي ِبها، َكما أَنَّها ِمْن ناِحَيٍة أُْخرى، املَهاَرةُ الَّتي ُتَ

ُعْمقاً ِباللَُّغِة الَعَرِبَيِّة َوثَقاَفِتها.
َوَكما أََشْرنا -ساِبقاً- َفإَنّ الّطاِلَب يَقوُم في ُكِلّ َوْحَدٍة ِبِقراَءِة ثاَلثَِة نُصوٍص، ِهَي:

نَُصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة )َصْفحتاِن تَْقريباً(.
نَّصا َفْهِم املَْسموِع )بَْعَد االْسِتماِع إليِهما( )َصْفحتاِن تَْقريباً( 

ْقومُي: االْخِتباراُت َوالَتّ
ِل الِكتاِب؛  ديِد املُْستَوى الَّذي يَِرُد في أََوّ لُها، اْخِتباُر حَتْ يَتََضّمُن ِكتاُب الّطاِلِب َخْمَسَة اْخِتباراٍت: أََوّ
لُُه ُمْستَواهُ ِلِدراَسِتِه، أَْو َعليِه ِدراَسُة الِكتاِب الّثاني،  ِلَيْعِرَف َمْن يُريُد ِدراَسَة الِكتاِب الّثاِلِث، َهْل يَُؤِهّ
ٌر بَْعَد انِْتهاِء ُربْــِع الِكتــاِب )5  َقْبَل االنِْتقاِل إلى الِكتاِب الّثاِلِث )7 َصَفحاٍت(، َوالّثاني: اْخِتباٌر ُمَصَغّ
ٌر بَْعَد  َصَفحاٍت(، َوالّثاِلُث: اْختباٌر ِنْصفٌيّ ِعنَْد ُمنْتََصِف الِكتاِب )7 َصَفحاٍت(، َوالّراِبُع: اْخِتباٌر ُمَصَغّ
انِْتهاِء ثاَلثَِة أَْرباِع الِكتاِب )5 َصَفحاٍت(، َواخلاِمُس: اْخِتباٌر ِنهائٌيّ شاِمٌل في آِخـِر الِكتــاِب )12 
َقُه الّطاِلُب ِفْعاًل؛ َوتَُعُدّ ِمْن ِجَهٍة أُْخرى، أَداًة  َصْفَحًة(. َوَهِذِه االْخِتباراُت تَْرمي إلى تَْقومِي ما َحَقّ

ِلتَْعزيِز َعَمِلَيِّة التََّعلُِّم، َوِمْن ثََمّ ِلَدْفِع الّداِرِس إلى األماِم.
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ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ

ْقُم القواعد الَوْحَدةالَرّ
) أ (

فهم املسموع
القسم األّول

فهم املسموع
القسم الّثاِني

القواعد
)ب(

اإّن واأََخواُتهاالقراآن الكرمي جمعه وترجمتهالقراآن الكرميكاَن َواأََخواُتهاامُلْعِجَزُة اخلاِلَدُة                           1

َتْقدمُي َخَبِ املُْبَتَداأكيف نعامل املراهقالأمهات و�سن املراهقةاأَْنواُع اخَلَبَِيْوٌم يف َحياِة ناِشٍئ2

ّياُتنا يف العاَلِم                     3 ْرِط اجلاِزَمُةأََقلِّ ْرِط َغْيُ اجلاِزَمِةالأقلية امل�سلمة يف الغربالنه�سة العلمية عند امل�سلمنياأََدواُت ال�شَّ اأََدواُت ال�شَّ

ُة                                 4 َبِويَّ ُة النَّ نَّ ْرِط ِبالفاِءالسُّ ناِئُب الفاِعِلكتابة حديث امل�سطفى -#-�سنة الر�سول -#-اْقِتاُن َجواِب ال�شَّ

باب َك�َسا واأعطىالأطفال والقراءةالأطفال والقراءةباب ّظنَّ َواأََخواِتهااأَلْطفاُل َوالِقراَءُة                            5

َتْعِدَيُة الأَْفعاِلهجرة العقول اإلى الغربالهجرة وم�سكالتهاباب اأْعَلَم واأرىِهْجَرُة الُعقوِل                      6

ْرِف )1(طاَب َنْوُمُكْم طاَب َيْوُمُكْم                  7 ْرِف )2(النوم وم�سكالتهالنوم وال�سخريامَلْمُنوُع ِمَن ال�شَّ امَلْمُنوُع ِمَن ال�شَّ

ــوكيــدُجحــــا وَثوُبـــهُجحــــا وَثوُبـــهالبــدلنواِدُر وُطرف                 8 التَّ

ْفصيلُيّ                        للَوَحداِت وُمْحَتواها الِفْهِرُس الَتّ
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ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ

ْقُم القواعد الَوْحَدةالَرّ
) أ (

فهم املسموع
القسم األّول

فهم املسموع
القسم الّثاِني

القواعد
)ب(

اإّن واأََخواُتهاالقراآن الكرمي جمعه وترجمتهالقراآن الكرميكاَن َواأََخواُتهاامُلْعِجَزُة اخلاِلَدُة                           1

َتْقدمُي َخَبِ املُْبَتَداأكيف نعامل املراهقالأمهات و�سن املراهقةاأَْنواُع اخَلَبَِيْوٌم يف َحياِة ناِشٍئ2

ّياُتنا يف العاَلِم                     3 ْرِط اجلاِزَمُةأََقلِّ ْرِط َغْيُ اجلاِزَمِةالأقلية امل�سلمة يف الغربالنه�سة العلمية عند امل�سلمنياأََدواُت ال�شَّ اأََدواُت ال�شَّ

ُة                                 4 َبِويَّ ُة النَّ نَّ ْرِط ِبالفاِءالسُّ ناِئُب الفاِعِلكتابة حديث امل�سطفى -#-�سنة الر�سول -#-اْقِتاُن َجواِب ال�شَّ

باب َك�َسا واأعطىالأطفال والقراءةالأطفال والقراءةباب ّظنَّ َواأََخواِتهااأَلْطفاُل َوالِقراَءُة                            5

َتْعِدَيُة الأَْفعاِلهجرة العقول اإلى الغربالهجرة وم�سكالتهاباب اأْعَلَم واأرىِهْجَرُة الُعقوِل                      6

ْرِف )1(طاَب َنْوُمُكْم طاَب َيْوُمُكْم                  7 ْرِف )2(النوم وم�سكالتهالنوم وال�سخريامَلْمُنوُع ِمَن ال�شَّ امَلْمُنوُع ِمَن ال�شَّ

ــوكيــدُجحــــا وَثوُبـــهُجحــــا وَثوُبـــهالبــدلنواِدُر وُطرف                 8 التَّ

ْفصيلُيّ                        للَوَحداِت وُمْحَتواها الِفْهِرُس الَتّ
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اختبار حتديد املستوى للبدء بالكتاب الّثاِلِث

 أواًل: املفردات
َتها َخٌط. أ - أَكِمْل ِبَوْضِع امُلقاِبِل ِلْلَكِلَمِة التي حَتْ

1- َهْل التَّْرويُح َحراٌم؟ ال ُهَو....................................................
2- الّناُس فيهم الَفقيُر وفيهم...................................................
3- اإلسالُم ال يَْدعو إلى احَلرِب، إنَُّه يَْدعو إلى.....................
4- املَْوُت و.................................................................... ِبَيِد اللِه
5- يَْوُم الِقياَمِة، يَكوُن الّناُس بنَْيَ َشقيٍّ و................................

ُر َعْن ُكلِّ َمْجموَعٍة. ب - اْكُتْب َكِلَمًة واِحَدًة ُتَعبِّ
1- َكْهَرباء - َوقود - ِنْفط - بُخار=.......................................................
2- َغّسالَة - حاسوب - ِمْكنََسه - ِمْذياع=............................................
ى=.......................................................... 3- ُصداع - ُزكام - أَلَم - ُحمَّ
4- َزواج - َطالق - ِنساء - ِرجال=.......................................................
5- َجرمَية - ِعقاب - ُشرَطة - َسِرَقة=................................................

جـ. ِصْل َبْيَ الَكِلَمتِي املتقاربتي يف املَْعنى

ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثالث اْخِتباُر حَتْ

5

5

5

املَْعنىالَكِلَمة
َطعامأَوَطن1
واِلدبَفتَْرة2
أْصِدقاءجـأَْكل3
أمدبََعَث4
َزَرَعهـأَب5
بَلَدزأَْصحاب6
َكثَُرزعاَد7
َرَجَعموالدة8
أَْرَسَلطاْزداَد9
ةيَغَرَس10 ُمدَّ
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ثاِنيًا: الَقواِعد
. ا َبْيَ الَقْوَسْيِ حيَح ِمّ أ - اْكُتْب الِفْعَل الصَّ

ِفل.   )تَْذَهبا - تَْذَهبوَن - تَْذَهبوا( 1- يا أبْنائي لَْن..................................... َغداً إلى احَلْ
2- الّطاِلباِن لَْم.................................. إلى املَْدَرَسِة الَيْوَم.   )يَْحُضرا - يَْحُضراِن - يَْحُضروا(

الُب........................... اللَُغَة الَعَرِبيََّة في اجلاِمَعِة.   )يَْدُرسوا - يَْدُرسوَن - يَْدُرْسَن( 3- الطُّ
ُد.   )تَْأُكْل - تَْأُكال - تَْأُكُل( عاَم احلارَّ يا ُمَحمَّ 4- ال......................................... الطَّ

َة َقْبَل يَْوٍم.   )َحَضَر - يَْحُضُر - َسَيْحُضُر( 5-............................................... أَخي ِمْن َمكَّ
6- يا طاِلَبُة.................................................. َهذا العنب.   )تَناَوْل - تَناَولَْت - تنَاَولي(
7- ال....................................................... الَيْوَم يا َسعيُد.   )تَْذَهْب - تَْذَهَب - تَْذَهُب(
.   )تُْرِسُل - تُْرِسَل - تُْرِسْل( 8- تَْستَطيُع أَْن................... َرسائلََك ِبالبَريِد اإلِلْكتُُرونيِّ
ُر( راِن - تَُفكِّ ُر - تَُفكِّ 9- الِبنُْت............................................................... َكثيراً.   )يَُفكَّ

10- املَُهنِْدساِن................................................................   )َحَضرا - َحَضروا - يَْحُضروَن(

العاَلُم اإلْسالمّيالعاَلُم َقْرَيٌة َصغيرٌةم

َت الُعْنواِن امُلناِسِب َلها. ا َيِلَي حَتْ د. َضْع ُكلَّ َكِلَمٍة ِمّ
هاَدتاِن - الِقياَمة - أْخبار -  ْوِليَّة - إْسالم - ِتلْفاز - الشَّ َبَكُة الدَّ ة - الشَّ الَعْومَلَة - َرّب - َحواسيب - َمكَّ

َمناسك - هاِتف - تَْوحيد - بَريٌد إِلْكتُروني - أَذان - اتِّصاالت - ُوضوء - َهْيَمنَة - َحّج - شاَشة

ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثالث اْخِتباُر حَتْ

5

5
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ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثالث اْخِتباُر حَتْ

. َتها َخطٌّ ح األْخطاَء يف الَكِلماِت اّلتي حَتْ ب - َصحِّ
1- انُْظْر إلى َهِذِه الِكتاِب.          ...................................
................................... 2- أُريُد الِكتاَب الِقراَءةَ.    
................................... بيَبُة اّلذي َحَضَرْت الَيْوَم.   3- َهِذِه ِهَي الطَّ
................................... 4- في املَْدَرَسِة َعَشَرةُ ُمَدرِّس.    
5- َوَجْدُت الَعَمَل املُناِسَبَة.          ...................................
................................... 6- َصلّى  الّطاِلبنِي في املَْدَرَسِة.   
واَء يا فاِطَمُة.          ................................... 7- اْشَرب الدَّ
8- هل تكتب الدرس باألمس يا سعيد.         ...................................

................................... 9- لَْم أَُصلّي في الَبْيِت.    

................................... 10- َستَكوُن الُعْطلَُة ثاَلثََة َشْهر.   
11- لي ثاَلُث أَبْناٍء.           ................................... 
12- الّطاِلباُت نَشيَطٌة.           ...................................
ٌة واِحد.              ................................... ُة اإلْسالِميَُّة أُمَّ 13- األُمَّ

................................... داً عائَشَة.     َج ُمَحمَّ 14- تََزوَّ

................................... 15- َهذاِن ُمَدرِّسوَن نَشيطاِن.    

................................... 16- َخَرَج املَُصلنَّي ِمن املَْسِجِد.    

حيَح بوضع دائرة حول احلرف الصحيح. جـ. اْخَتر اجَلواَب الصَّ
1- تر األسماء اخلمسة:             أ- بالفتحة       ب- باأللف    جـ- بالياء

2- ينصب املثنى:        أ- باأللف        ب- بالياء     جـ- بالفتحة
3- تزم األفعال اخلمسة:               أ- بحذف النون  ب- بالسكون  جـ- بحذف حرف العلة

4- يرفع جمع املذكر السالم:               أ- بالواو         ب- بالضمة   جـ- باأللف
5- احلال اسم نكرة:                   أ- منصوب      ب- مجرور    جـ- مرفوع 

6- يجر جمع املذكر السالم:        أ- بالكسرة     ب- بالياء     جـ- بحذف النون
7- الفعل املضارع إذا سبق بأن أو لن:    أ- يجزم        ب- يرفع      جـ- ينصب

8

7
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كان أول ما يهتم املسلمون الفاحتون به بعد دخولهم أي بلد، هو إنشاء املسجد اجلامع، ألن قيام 
املساجد معناه امتداد اجلماعة اإلسالمية إلى ذلك البلد، ودخوله في دولة اإلسالم، وليعلنوا بذلك 
أن ذلك البلد صار جزءاً من دار اإلسالم ومركزاً من مراكزه، وليعلنوا انتصار دين الله، وليس 

انتصار الفاحتني.

8- يهتم املسلمون بأطراف بالد اإلسالم.
9- يدخل اإلسالم اليوم معركة مفروضة عليه. 

10- املعاهد واجلامعات لها دور كبير في تثبيت اإلسالم. 
11- أول عمل يقوم به املسلمون بعد الفتح بناء املسجد اجلامع.  

12- بناء مسجد في بلد ما في املاضي يعني دخوله في دولة اإلسالم.
13- إذا انتصر املسلمون فهذا يعني انتصار الفاحتني.

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي واحد من كبار مفكري العالم، وأحد األئمة األربعة بني 
فقهاء املسلمني. ولد في مدينة غزة في فلسطني سنة 150هجرية، وربته أمه بعد وفاة والده، 
فعاش يتيماً. حملته أمه إلى مكة، وكان عمره سنتني، ونشأ فيها، وتلقى فيها العلم، وحفظ القرآن 

وكان عمره سبع سنوات، ودرس اللغة والشعر، ثم الفقه واحلديث.
أخذ فقه الكتاب والسنة في بالد احلجاز، وحفظ موطأ اإلمام مالك، ثم سافر إلى املدينة وتعلم 
من مالك الفقه، ثم سافر إلى العراق وسماه أهل مكة “ناصر احلديث”. وعاش مع مالك تسع 
سنوات. وملا مات مالك سنة 179هجرية، عاد الشافعي إلى مكة، ثم سافر إلى جنران ثم العراق، 

ثم مصر عام 199هـ، ومات فيها عام 204هجرية.

14- رباه أبوه تربية حسنة.
15- عاش يتيماً بعد وفاة أمه. 

16- نشأ في مكة وتلقى علمه فيها.
17- درس الفقه قبل أن يدرس اللغة.

18- حفظ موطأ مالك قبل أن يرى مالكاً.
19- عندما توفي مالك كان عمر الشافعي 29 سنة.

20- توفي الشافعي وعمره خمسون سنة.

ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثالث اْخِتباُر حَتْ
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1- أخوك سيلتحق باجلامعة فماذا تقول له؟...................................................................
    أ- إن شاء الله         ب- وفقك الله    جـ- بإذن الله 

2- أول كلمة نزلت في القرآن..........................................................................................
     أ- اكتب                    ب- اعلم             جـ- اقرأ

3- النبي الذي كان يأكل من عمل يده..............................................................................
     أ- داود                   ب- سليمان              جـ- موسى

4- الوضوء واجب لـ.........................................................................................................
     أ- السفر             ب- الصالة    جـ- الزكاة 

5- الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- كان يقبل....................................................لنفسه.
     أ- الزكاة          ب- الصدقة    جـ- الهديَّة

6- العلم الذي اخترعه املسلمون، هو علم........................................................................
     أ- اجلبر          ب- الكيمياء   جـ- الرياضيات 

7- ثالث مدينة مقدسة عند املسلمني هي........................................................................
     أ- املدينة          ب- القدس             جـ- مكة

8- يقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: )إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فـ............(
     أ- أكرموه                      ب- صاحبوه                     جـ- زوجوه

                                                                       مجموع درجات االختبار =100 درجة

ديِد امُلْسَتوى ِلْلَبْدِء ِبالِكتاِب الّثالث اْخِتباُر حَتْ

خامسًا: الثقافة 
 أ- وائم بي العبارة وجوابها

ب- اختر اجلواب ملا تقول؛ صل بي القائمتي

 جـ- اختر اجلواب الصحيح بوضع دائرة حول احلرف.

جوابها العبارة

أ- بسم الله
ب- جزاك الله خيراً

جـ- بارك الله لك
ر- احلمد لله

هـ- تفضل
و- إن شاء الله

ط- عفواً

1- سأفعل ذلك غداً 
2- شكراً

3- سأعطيك هذا املال
4- لو سمحت، أعطني هذا...

5- سأتزوج قريباً
6- سنبدأ تناول الطعام

7- انتهينا من تناول الطعام

أقول ماذا تقول...؟

أ- ما شاء الله
ب- يرحمك الله

جـ- بإذن الله
د- احلمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا

هـ- أستودعك الله

1- عندما تستيقظ من النوم. 
2- لشخص عنده سفر.

3- لشخص عطس وحمد الله. 
4- عندما يسرك شيء رأيته. 

5- عندما تريد أن تفعل شيئاً في املستقبل.  
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ماً  ُمنَجَّ َعلَْيِه  وتَعالى،  ُسبحانَه  اللُه،  أَنَْزلَُه   # سوِل  الرَّ ُمْعِجَزةُ  الُقْرآُن  امُلــْعــِجــَزُة:  الــُقــْرآُن    -1
سوِل #، وُقلوِب املْسِلمنَي،  قاً( َحَسَب احَلواِدِث. واحِلْكَمُة ِمْن ذِلَك، تَثْبيُت َقلِْب الرَّ )ُمَفرَّ
َل َعلَْيِه الُْقْرآُن ُجْملًَة  وِلَيكوَن ِحْفُظُه َسْهاًل َعلَْيِهم. قاَل تَعالى: }َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لَْوال نُزِّ

َواِحَدًة َكَذِلَك ِلنُثَبَِّت ِبِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّلْنَاهُ تَْرِتياًل{ ]الفرقان:32[.

سوِل # ُمْعِجزاٌت ُأْخرى، وِمْنها: انِْشقاُق الَقَمِر، وُخروُج املاِء ِمْن بنَْيِ أَصاِبِعِه.  2-  كاَنت للرَّ
ُسِل َقْبلَُه ُمْعِجزاٌت؛ كالَعصا ُمْعِجَزِة موسى عليه السالم، والّناَقِة ُمْعِجَزِة صاِلٍح  َكما كانَْت ِللرُّ
عليه السالم، وَقْد َذَهَبْت ِتلَْك املْعِجزاُت ِبَذهاِب َمْن َظَهَرْت فيِهم، وبَِقَيْت أَْخباُرها ِللِْعْبَرِة. 
الِقياَمِة. قاَل  يَْوِم  ِإلى  باِقَيٌة  الُقْرآُن الَكرمُي، وِهَي  َفِهَي  سوِل # اخلاِلَدةُ،  الرَّ ُمْعِجَزةُ  أَّما 
ّدى الُقْرآُن اإلنَْس  اِفُظوَن{ ]احلجر: 9[. وَقْد حَتَ ْكَر َوِإنَّا لَُه حَلَ لْنَا الذِّ تَعالى: }ِإنَّا نَْحُن نَزَّ
نُّ َعلَى أَْن  ثِْلِه، َفلَْم يَْستَطيعوا. قاَل تَعالى: }ُقْل لَِئْن اْجتََمَعْت اإِلنُس َواجْلِ ؛ ِلَيْأتوا مِبِ واجِلنَّ

ثِْلِه َولَْو َكاَن بَْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيراً{ ]اإلسراء:88[. ثِْل َهَذا الُْقْرآِن ال يَْأتُوَن مِبِ يَْأتُوا مِبِ

ِإْعجاُز الُقْرآِن: الُقْرآُن ُمْعِجٌز ِبأُْسلوِبِه وأَلْفاظِه وَمعانيه، َكما أَنَّ ُهناَك أُموراً َكثيَرًة تَُدلُّ َعلى    -3
َم الِعلُْم، َظَهَرْت ُصَوٌر َجديَدةٌ تَُؤيُِّد َهذا اإلْعجاَز. وِمْن أََهمِّ ُصَوِر  ِإْعجاِز الُقْرآِن. وُكلَّما تََقدَّ

ما َقْبَل الِقراَءِة:
الَبَشِر،  ُقْدراِت  َعْن  خاِرَجًة  أُموراً  أَنِْبياِئِه  أَيْدي  اللُه، سبحانه وتعالى، على  يُْظِهُر   -1

َدلياًل َعلى ِصْدِقِهم. ما االْسُم اّلذي يُطلَُق َعلى َهِذه األُموِر؟
ٍد #. اْذُكْر بَْعَض املُْعِجزاِت اّلتي جاَء ِبها األَنِْبياءُ َقْبَل ُمَحمَّ  -2

َهْل نَلَْمُس َهِذِه املُْعِجزاِت اآلَن؟ مِلاذا؟  -3
ٍد #.  اْذُكْر بَْعَض الُكتُِب اّلتي أُنِْزلَْت َعلى األَنِْبياِء َقْبَل ُمَحمَّ  -4

ما رأْيُك في َهذا الَقْوِل »الُقْرآُن ُمْعِجٌز ِبنَْفِسِه«؟  -5
َوُر  السُّ نََزلَِت  َوأَيَْن  الَقصيَرةُ؟  َوُر  السُّ نََزلَِت  أيَْن  َقصيٌر.  َوبَْعُضها  َطويٌل  الُقْرآِن  ُسَوِر  بَْعُض   -6

ويلَُة؟ الطَّ
سوِل # َوبَْعَدهُ، َوَسَيَظلُّ َكَذِلَك. َهْل لََديَْك َدليٌل  7 -  كاَن الُقْرآُن ُمْعِجَزًة في َعْصِر الرَّ

َعلى ِإْعجاٍز واَفَق فيه الِعلُْم احَلديُث الُقْرآَن الَكرمَي؟

امُلْعِجَزُة اخلاِلَدُة

ْرُس   »1« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ



3

لث
لثا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

َهذا اإلْعجاِز: أَّن الُقْرآَن جاَء ِبَكثيٍر ِمْن أَْخباِر األَُمِ الّساِبَقِة وِقَصِصِهم، َكما َشِمَل َقْدراً 
َكبيراً ِمَن الُعلوِم واملعاِرِف التي لم يَْعِرْفها الّناُس ِمْن َقْبُل، َكما جاَء الُقْرآُن مبا يُْصِلُح َعقاِئَد 
لْنَا  }َونَزَّ تَعالى:  قاَل  واالْقِتصاِدّيَة.  ياِسيََّة،  والسِّ االْجِتماِعيََّة،  وَحياتَُهم  وِعباداِتِهم،  الّناِس 

َعلَْيَك الِْكتَاَب ِتْبيَاناً ِلُكلِّ َشْيٍء{ ]النحل:89[.

سوِل # ِبواِسَطِة ِجْبريَل عليه السالم. قاَل تَعالى:  ماً َعلى الرَّ ُنزوُل الُقْرآِن: نََزَل الُقْرآُن ُمنَجَّ   -4
وُح األَِمنُي * َعلَى َقلِْبَك ِلتَُكوَن ِمْن امْلُنِذِريَن * ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبنٍي{]الشعراء:  }نََزَل ِبِه الرُّ

.] 195-193

يُّ   . والُقْرآُن املكِّ ، وِمنُْه ما ُهَو َمَدنِيٌّ : من الُقْرآِن ما ُهَو َمّكيٌّ يُّ و الُقْرآُن املَدِنيُّ الُقْرآُن املكِّ   -5
، َفُهَو ما  َة. أّما الُقْرآُن املََدنيُّ ُهَو ما نََزَل َقْبَل الِهْجَرِة إلى املدينَِة، وإْن كاَن نُزولُُه خاِرَج َمكَّ
يَُّة َقصيَرًة في الغاِلِب،  َوُر املكِّ َة. وَقْد جاَءت السُّ نََزَل بَْعَد الِهْجَرِة، وإْن كاَن نُزولُُه داِخَل َمكَّ
ْعَوِة  يُّ َمْوضوعاٍت َعديَدًة، ِمثَْل:  تَْوحيِد اللِه، والدَّ ّما َجَعَل ِحْفَظها َسْهاًل. تَناَوَل الُقْرآُن املكِّ
الُم - وَغْيِر  َعلَْيِهُم السَّ ُسِل الّساِبقنَي –  إلى اإلْسالِم، ويَْوِم الِقياَمِة، وَقَصِص األنِْبياِء والرُّ
، َفجاَءْت ُسَوُرهُ وآياتُُه َطويلًَة  يُّ نَْحَو ثُلُثَي الُقْرآِن. أّما الُقْرآُن املََدنيُّ َذِلَك. ويَْبلُُغ الُقْرآُن املكِّ
في الغاِلِب، وَقْد تَناَوَل َمْوضوعاٍت َجديَدًة ِمثَْل: الَفرائِض واحُلدوِد واحُلقوِق واجِلهاِد وَغْيِر 

َذِلَك.

وكاَن  عاماً،  وِعشريَن  ثاَلثٍة  ةَ  ُمدَّ الَكرمِي  الُقْرآِن  نُزوُل  اْستَْغَرَق  وَتــْدويــُنــه:  الــُقــْرآِن  َجــْمــُع    -6
سوِل# ُكّتاٌب يَكتُبوَن له الُقْرآَن. و كانَْت ُكلَّما نََزلَْت َعلَْيِه آيٌَة، أَْو آياٌت أَمَرُهم ِبِكتابَِتها،  للرَّ
وكاَن يَقوُل لَُهم َضعوا َهِذِه اآليََة، أو اآلياِت في سوَرِة َكذا. ولم يُْجَمع الُقْرآُن في ُمْصَحٍف 
ليَفِة  سوِل #، وكاَن أّوُل َجْمِع الُقْرآِن في ُمْصَحٍف واِحٍد في َعْهِد اخْلَ واِحٍد في َحياِة الرَّ
بَْعَد  ِللِْهْجَرِة،  َعْشَرةَ  الّثاِنَيَة  نَِة  السَّ في   - َعنْه  اللُه  رِضَي   - ّديِق  الصِّ بَْكــٍر  أبــي  األّوِل، 
وبَِقَي  وُعلَمائِهم.  حابَِة  الصَّ ُقّراِء  ِمْن  َسْبعوَن  فيها  ُقِتَل  اّلتي  امْلُْرتَّديَن،  َمَع  الَيماَمِة  َمْوِقَعِة 
ليَفِة ُعَمَر بِْن  َهذا املُْصَحُف ِعنَْد أبي بَْكٍر - رِضَي اللُه َعنْه - ُمّدةَ َحياِتِه، ثُمَّ انتََقَل إلى اخْلَ
َي، ُحِفَظ ِعنَْد ابْنَِتِه َحْفَصَة - رِضَي اللُه َعنْها - اّلتي  ّطاِب - رِضَي اللُه َعنْه -، ومَلّا تُوفِّ اخْلَ
َن الُقْرآُن  ليَفِة ُعثْماَن بِْن َعّفاَن - رِضَي اللُه َعنْه -، ِعنَْدما َطلََبُه ِمنْها. ثُمَّ ُدوِّ َسلََّمتُْه إلى اخْلَ
في َعْهِد ُعثْماَن - رِضَي اللُه َعنْه - اّلذي أَمر ِبَجْمِع الُقْرآِن في ُمْصَحٍف واِحٍد، َخْوفاً ِمْن 
ِب االْخِتالِف إلى ما بنَْي أيْدي  الّناِس ِمن املصاِحِف، بْعَد أْن كاَدت الِفتْنَُة تََقُع بنْيَ  تََسرُّ
املُْسِلمنَي في الَغَزواِت. وأَمَر ِبِكتابَِة نَُسٍخ ِمنُْه، أَْرَسَل ِمنْها نُْسَخًة إلى ُكلِّ بَلٍَد، وَحِفَظ ِعنَْدهُ 

ِمنْها ُمْصَحفاً واِحداً، ُهَو املُْصَحُف اإلماُم.

ْرُس   »1« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ



4

لث
لثا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

اْستيعاٌب وُمْفرداٌت وَتْعبيراٌت:

أوال: االْستيعاُب.

واب الصَّ اجُلَمل

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

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

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

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

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

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

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

ُسِل الّساِبقنَي باِقَيٌة َحّتى الَيْوِم. 1- ُمْعِجزاُت الرُّ
2- نََزَل الُقْرآُن َعلى َفتَراٍت.

يَِّة أَنَّها َسْهلَُة احِلْفِظ. َوِر املكِّ 3- ِمْن َمْيزاِت السُّ
4- ما نََزَل ِمن الُقْرآِن بَْعَد الِهْجَرِة يَْبلُُغ ثُلَُث الُقْرآِن.

َوِر املََدنِيَِّة أَنَّها تَْدعو إلى تَْوحيِد اللِه. 5- ِمْن ميزاِت السُّ
سوِل #. ٍة في ِكتاٍب واِحٍد في َحياِة الرَّ َل َمـرَّ 6- ُجِمَع الُقْرآُن أَوَّ
. 7- ُجِمَع الُقْرآُن للَمّرِة األخيَرِة في َعْهِد ُعثْماَن بِْن َعّفاَن 

)ب( النتيجة )أ( السبب

أ- َظَهَرْت ُصَوٌر تَُؤيُِّد ِإْعجاَز الُقْرآِن.
ب- ِلذا َفِهَي َسْهلَُة احِلْفِظ.

ج- أَمَر ُعثْماُن ِبَجْمِع الُقْرآِن في ُمْصَحٍف 
واِحٍد.

ثِْلِه. د- َعَجَزت اجِلنُّ واإلنُْس أَْن يَْأتوا مِبِ
سوِل #. هـ- ِلتَثْبيِت َقلِْب الرَّ

و- َستَْبقى ِإلى يَْوِم الِقياَمِة.
ٍة. َل َمرَّ ز- َجَمَع أَبو بَْكٍر الُقْرآَن أوَّ

ماً. 1- نََزَل الُقْرآُن ُمنَجَّ
2- ألَنَّ الُقْرآَن ُمْعِجٌز ِبلَْفِظِه وَمْعناه.

3- ألَنَّ الُقْرآَن ُمْعِجَزةٌ تََوّلى اللُه ِحْفَظها.
ِب االْخِتالِف إلى ما بنَْي  4- َخْوفاً ِمْن تََسرُّ

أيْدي  الّناِس  ِمن املصاِحِف.
يَُّة َقصيَرةٌ. َوُر املكِّ 5- السُّ

حابَِة. 6- ِعنَْدما ُقِتَل َسْبعوَن ِمْن ُقّراِء الصَّ
َم الِعلُْم. 7- ُكلَّما تََقدَّ

ح اخَلَطأَ. ( ُثمَّ َصحِّ ( أو ) َتْدريب )1(: َضْع َعالَمَة )

تيَجِة يف )ب(. َبِب يف )أ( والنَّ َتْدريب )2(: واِئْم َبْيَ السَّ

ْرُس   »1« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ
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)ب( َرْقُم الِفْقَرِة ئيَسُة )أ( الِفْكَرُة الرَّ

...............................................-1

...............................................-2

...............................................-3

...............................................-4

...............................................-5

...............................................-6

يَُّة واملََدنِيَُّة. َوُر املكِّ أ- السُّ

ماً ِبالَعَرِبيَِّة. ب- نََزَل الُقْرآُن ُمنَجَّ

ج- الُقْرآُن ُمْعِجَزةٌ خاِلَدةٌ.

د- َجْمُع الُقْرآِن في ُمْصَحٍف واِحٍد.

هـ- ُصَوُر ِإْعجاِز الُقْرآِن.

و- الُقْرآُن َسْهُل احِلْفِظ.

ئيَسِة يف )أ( وَرْقِم الِفْقَرِة يف )ب(. َتْدريب )3(: واِئْم َبْيَ الِفْكَرِة الرَّ

َتْدريب )4(: أِجْب ِباْخِتصاٍر َعّما َيِلي: 

 ....................................... 1- اْذُكْر ُمْعِجَزًة ِمْن ُمْعِجزاِت األنِْبياِء ُذِكَرْت في النَّصِّ
2- اْذُكْر ُصَوَرًة ِمْن ُصَوِر ِإْعجاِز الُقْرآِن في َهذا الَعْصِر..................................... 
3- َمن املْقصوُد »بالّروِح األمنِي« في الِفْقَرِة الّراِبَعِة؟......................................... 
؟..............................................................  ؟ وما املََدنِيُّ يُّ 4- ما الُقْرآُن املكِّ
5- أيُّ ِقْسٍم ِمن الُقْرآِن تَناَوَل التَْوحيَد؟......................................................
6- أيُّ نَْوٍع ِمن الُقْرآِن يُْعَرُف ِبطوِل ُسَوِرِه؟...................................................
الُقْرآِن؟...........................................................  اْستَْغَرَق نُزوُل  َكْم َسنًَة   -7
8- ما املَْوِقَعُة اّلتي كانَْت َسَبباً ألّوِل َجْمٍع ِللُْقْرآِن؟............................................ 
، وما شأنُها؟............................................  9- اْذُكر اْسَم اْمرأٍة ُذِكَرْت في النَّصِّ
10- ما اْسُم املْصَحِف اّلذي كاَن ِعنَْد ُعثْماَن؟...............................................  

ْرُس   »2« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ
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ثانيا: امُلْفردات والّتْعبيرات
: صِّ َتْدريب )1(: هاِت ُمراِدَف الَكِلماِت الّتاِلَيِة ِمن النَّ

َتْدريب )2(: اْخَتْر ِمن الَكِلماِت الّتاِلَيِة ما ُيناِسُب ُكلَّ ِفْعٍل وأَْكِمل اجُلَمَل:

ِمن الِفْقَرِة الّثاِنَيِة:      أنِْبياء     -      َجَمل     -      انِْتهاء     -     الَبَشر
..............  ..............  ..............  ..............                   

ِمن الِفْقَرِة الّثاِلثَِة:      أَتى        -      املاِضيَة      -     أَنْواع      -     َعَدد
..............  ..............  ..............   ..............                   

ِمن الِفْقَرِة اخلاِمَسِة:   خارج      -      لَْيَس َطوياًل   -    َقريٌب ِمْن    -    َكثيَرة
..............  ..............  ..............    ..............                    

ِمن الِفْقَرِة الّساِدَسِة:   َفتَْرة   -  َسنَة   -  َزمان  -  َحْرب  -   ماَت   -   أَْعطى   -   بََعَث
........   ........    ........  ........  ........   ........  ........                      

األفعال:

1- انْتََقَل...........................

2- َحِفَظ..........................

3- بََحَث...........................

............................ 4- يَُدلُّ

5- أََمَر.............................

6- يََقُع...............................

7- يَقوُل.............................

8- ُجِمَع.............................

9- َطلََب.............................

10- يَْدعو...........................

أ - إلى  ب - َعلى    ج - ِعْنَد    د- َبْيَ      هـ - َعْن   و- ِبـ
ز - إلى اهلِل     ح – ِمْن       ط- َلُه        ي- يف

ْرُس   »2« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ



7

لث
لثا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

ْعريفاُت اآلِتَيُة صِّ الَكِلماِت اّلتي ُتشيُر ِإَلْيها التَّ تدريب )3(: هاِت ِمن النَّ

تدريب )4(: اْقرْأ ُكلَّ ِعباَرٍة، ُثمَّ اْنُسْج َعلى ِمْنواِلها.

1- َذَهَبْت ِتلَْك املْعِجزاُت، وبَِقَيْت أَْخباُرها.
أ- َذَهَب اآلباءُ....................................
ب- َذَهَب احمُلِْسنوَن،.............................

. ، وِمنُْه ما ُهَو َمَدنيٌّ 2- ِمن الُقْرآِن ما ُهَو َمّكيٌّ
عاِم................،.................... أ- ِمن الطَّ
ب- ِمن الُكتُِب.............،......................

3- اْستَْغَرَق نُزوُل الُقْرآِن ثاَلثًة وِعشريَن عاماً.
أ-........................................ ساَعًة.
ب-........................................ يَْوماً.

4- كاَدت الِفتْنَُة تََقُع بنْيَ املُْسِلمنَي.
أ-................. احَلْرُب.......................
ب-............... املُْشِكالُت.....................

)ب( الكلمة )أ(  التعريف

أ-...........................

ب-.........................

ج-...........................

د-...........................

هـ-.........................

و-...........................

ز-...........................

ح-..........................

ط-.........................

ي-..........................

ثِْلِه. 1- ما ال يَْستَطيُع الَبَشُر أْن يأتوا مِبِ
2- ِإنْساٌن يَْبَعثُُه اللُه إلى الّناِس؛ ِلَينُْقَل لَُهْم ِرسالًَة.
ا َعلى َفتْراٍت. ًة واِحَدًة، وِإمنَّ 3- لَْم يَنِْزل الُقْرآُن َمرَّ

َة ِمن الُقْرآِن. 4- ما نََزَل في َمكَّ
ْزِق أو األْمِن. 5- االنِْتقاُل ِمْن َمكاٍن ِإلى آَخَر َطلَباً للرِّ

6- الَيْوُم اّلذي يَقوُم فيِه الّناُس ِلَربِّ العامَلنَي.
7- اخُلروُج ِإلى احَلْرِب في َسبيِل اللِه.

8- األْوراُق اّلتي ُجِمَع فيها الُقْرآُن.
ْخُص اّلذي َرَجَع َعن اإلْسالِم. 9- الشَّ

10- اجُلْملَُة أو اجُلَمُل اّلتي تُْقرأُ ِمن الُقْرآِن.

ْرُس   »2« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ



8

لث
لثا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

َغِة ) أ (: َقواِعُد اللُّ

ْل. األْمِثَلة:  اْدُرْس َوَتأَمَّ

كاَن َوأََخواُتها

كاَن ) أَْو إْحدى أََخواِتها ( + ُمْبَنَدأ َوَخَبرُمْبَتَدأ  +  َخَبر

ُجُل ناِئٌم. الرَّ
الِعنَُب ُحلٌْو.

اخَلَبُر ُمنْتَِشٌر.
ْفُل َمريٌض. الطِّ
الُم َشديٌد. الظَّ
اجُلنْديُّ واِقٌف.
الّطاِلُب حاِضٌر.

. أنا حيٌّ
ُهْم ُمْختَِلفوَن.

ُهْم عاِكفوَن َعلَْيِه.

ُجُل ناِئماً. كاَن الرَّ
صاَر الِعنَُب ُحلْواً.

أْصَبَح اخَلَبُر ُمنْتَِشراً.
ْفُل َمريضاً. أَْضحى الطِّ
الُم َشديداً. أَْمسى الظَّ

َظلَّ اجُلنْديُّ واِقفاً.
لَْيَس الّطاِلُب حاِضراً.

}َما ُدْمُت َحّيًا{
}َوالَ يََزالُوَن ُمْختَِلِفنَي{

}لَن نَّْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفنَي{

الشرح: 
ْد يف القاِئَمِة الُيْسرى أَّن  ، َوَتِ ْدُهما َمْرفوَعْيِ اْنُظْر إلى املْبَتدِأ َواخَلَبِر يف القاِئَمِة الُيـْمنى َتِ
ِة، َهْل َترى َتَغّيرًا يف َحَرَكِة امُلْبَتَدِأ َواخَلَبِر؟  كاَن أْو إْحدى أََخواِتها َدَخَلْت على اجُلْمَلِة االْسِميَّ

أاَل َترى أَّن امُلْبَتدأَ َبِقَي َمْرفوعًا، وأَْصَبَح اخَلَبُر َمْنصوبًا.

القاِعَدة:
َتْدُخُل  أَْفعاٌل ناِسَخٌة،  وَبــِرَح  ، وَلْيَس، وداَم، وزاَل،  كاَن، وصاَر، وأْصَبَح، وأْضحى، وأْمسى، وَظلَّ
ِة، َفَتْرَفُع املْبَتدأ اْسمًا َلها، وَتْنِصُب اخَلَبَر َخَبرًا َلها، َوُيْشَتَرُط يف )دام( أَْن  َعلى اجُلْمَلِة االْسِميَّ

ُتْسَبَق بـ )ما(، ويف )برح( و )زال( أَْن ُيْسَبقا ِبَنْفـٍي. َوَمعاني األْفعاِل الّناِسَخِة َكما َيلي:

ماِن املاضي. * كاَن: تُفيُد ُحدوَث اخَلَبِر في الزِّ
باِح. * أَْصَبَح: تُفيُد ُحدوَث اخَلَبِر في الصَّ

حى. * أَْضحى: تُفيُد ُحدوَث اخَلَبِر في َوْقِت الضُّ
* أَْمسى: تُفيُد ُحدوَث اخَلَبِر في املَساِء.

: تُفيُد ُحدوَث اخَلَبِر في النَّهاِر. * َظلَّ

* صاَر:  تُفيُد التََّحّوَل ِمْن حاٍل إلى حاٍل.
* لَْيَس: تُفيُد النَّْفَي.

* ما داَم: تُفيُد ُمّدةَ َدواِم اخَلَبِر.
* ما زال: تُفيُد االْسِتْمراَر.
* ما برح: تُفيُد االْسِتْمراَر.

ْرُس   »3« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ



9

لث
لثا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

اخَلَبراالْسماجُلْمَلة

َر أََحُدُهْم ِباألُنثَى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّدًا{ 1- }َوِإَذا بُشِّ
2- }َوَما َكاَن َعَطاء َربَِّك َمْحُظوًرا{
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس{ 3- }ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ

4- }ُقْل أََرأَيْتُْم ِإْن أَْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا{
5- }َفَأْصَبْحتُم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا{

6- }َويَُقوُل الَِّذيَن َكَفُرواْ لَْسَت ُمْرَساًل{
7- }َفَأْصَبُحوا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمنَي{

8- }ُكونُواْ ِقَرَدًة َخاِسِئنَي{
9- أْضحى الَقْوُم ُمساِفريَن.

10- ال أزاُل ُمحاِفظاً َعلى ديني.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َتْدريب )1(: َعّيِ اْسَم كاَن أَْو إْحدى أَخواِتها َوَخَبَرها يف اجُلَمِل الّتاِلَيِة:

ْكِل  َتْدريب )2(: أْدِخْل كاَن أَْو إْحدى أَخواِتها َعلى اجُلَمِل الّتاِلَيِة، واْضِبط اْسَمها َوَخَبَرها ِبالشَّ
                  ما أْمَكَن َذِلَك. 

اجُلَمُل َبْعَد ُدخوِل الّنواِسِخ اجُلَمُل َقْبَل ُدخوِل الّنواِسِخ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1- احُلّجاُج قاِدموَن.
2- املُساِفراُت ُمغاِدراٌت.
3- أَبوَك َسريُع املْشي.
دوَن. 4- املْسِلموَن ُمَوحِّ
بيباُت نَشيطاٌت. 5- الطَّ
ٌد َكرمُي النَّْفِس. 6- ُمَحمَّ

7- األْشجاُر ُمثِْمَرةٌ.
8- فاِطَمُة َسعيَدةٌ.

9- الِعلُْم نوٌر.
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سوِل # ُجْملًَة واِحَدًة. 1- نََزَل الُْقْرآُن َعلى الرَّ
سوِل # في َشْهِر َرَمضاَن. 2- نََزَل الُْقْرآُن َعلى الرَّ

3- الِكتاُب ِاْسٌم ِمْن أْسماِء الُْقْرآِن.

سوُل # الُْقْرآَن ِللّناِس. َ الرَّ 4- بنَيَّ
5- في الُْقْرآِن َكثيٌر ِمن الَقَصِص.

ِل، اأِجْب َعِن الأ�ْصئلَِة التالَيِة:  َبْعَد اأن ا�ْصَتَمْعَت اإلى الِق�ْصِم الأوَّ
( يف امُلَرّبِع:   ( أو ) ا َسِمْعَت ِبَوْضِع َعالَمِة ) َتْدريب )1(: أِجْب ِمّ

ا َسِمْعَت َعن األْسئَلِة التالَيِة ِباْخِتصاٍر. َتْدريب )2( أِجْب ِمّ

حيَح ِبَوْضِع داِئَرٍة َحوَل احَلْرِف امُلناِسب. َتْدريب )3(: ِاْخَتِر اجَلواَب الصَّ

ُل َفْهم امْلَْسموِع                        الِقْسُم األوَّ

1- بََدأَ نُزوُل الُقْرآِن في الَقْرِن............. امليالدي.
    أ- اخلاِمس                ب- الّساِدس               ج- الّساِبع

سوِل #............. ِمْن ُعْمِرِه. 2- نََزَل الُقْرآُن َعلى الرَّ
    أ- بَْعَد األْربَعنَي            ب- َقْبَل األْربَعنَي          ج- في األْربَعنَي 

سوُل # الُقْرآَن ِبـ............. َ الرَّ 3- بنَيَّ
    أ- الَقْوِل والَعَمِل.          ب- الَعَمِل والتَّْقريِر       ج- الَعَمِل والَقْوِل والتَّْقريِر 

1- مِلاذا أنَْزَل اللُه الُْقْرآَن ِللّناِس؟
2- اْذُكْر ثاَلثََة أْسماٍء ِللُْقْرآِن.

ًة واِحَدًة؟ 3- مِلاذا لَْم يَنِْزل الُْقْرآُن َمرَّ
4- ما أَهمُّ ما جاَء في الُْقْرآِن؟

سوُل # الُْقْرآَن؟ َ الرَّ 5- كيَف بنَيَّ

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

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

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

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

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

ْرُس   »4« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ
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َفْهم امْلَْسموِع                       الِقْسُم الّثاني
َبْعَد أن اْسَتـَمْعَت إلى الِقْسِم الّثاني، أِجْب َعن األْسئَلِة التالَيِة: 

( يف امُلَرّبِع:    ( أو ) ا َسِمْعَت ِبَوْضِع َعالَمِة ) َتْدريب )1(: أِجْب ِمّ

ا َسِمْعَت َعِن األْسئَلِة التالَيِة ِباْخِتصاٍر. َتْدريب )2(: أِجْب ِمّ

1- َعَرَف الَْعَرُب الِكتابََة َقْبَل اإلْسالِم.

سوِل #. َن الُْقْرآُن في َحياِة الرَّ 2- ُدوِّ
3- َعِليُّ بُْن أبي طاِلٍب ِمْن ُكّتاِب الَْوْحِي.

ًة واِحَدًة. 4- ُجِمَع الُْقْرآُن َمرَّ
5- املُْسِلموَن الَعَرُب أْكثَُر من املُْسِلمنَي َغْيِر الَعَرِب.

حيَح ِبَوْضِع داِئَرٍة َحوَل احَلْرِف امُلناِسب. َتْدريب )3(: ِاْخَتْر اجَلواَب الصَّ

1- ُجِمَع الُقْرآُن في َعْهِد............. َرِضَي اللُه َعنُْهما.
    أ- أَِبي بَْكر َوُعَمَر         ب- ُعَمَر َوَعِلي              ج- أَِبي بَْكر َوُعثْماَن 

ِة الثَّاِنَيِة ِلـ.............  2- ُجِمَع الُقْرآُن في املَرَّ
َحابَِة َياِع      ج- كثَْرِة َمْوِت الصَّ     أ- تَْوِحيِد الَوْحي         ب- ِحْفِظِه ِمَن الضَّ

3- لَْيَس ِمْن ُكتَّاِب الَوْحي.............
ان      أ- َعِليُّ بُْن أَِبي َطاِلب   ب- َعْبُد اللِه بُْن َعّباس      ج- ُعثْماُن بُْن َعفَّ

ْرُس   »4« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ

1- اْذُكْر أْسماَء بَْعِض ُكّتاِب الَْوْحِي.
2- مِلاذا ُجِمَع الُْقْرآُن في َعْهِد أبي بَْكٍر؟

3- مِلاذا ُجِمَع الُْقْرآُن في َعْهِد َعثْماَن بِْن َعّفاَن؟
4- مِلاذا َتوُز تَْرَجَمُة َمعاني الُْقْرآِن؟

5- ما َشْرُط َمْن يُتَْرِجُم َمعانَي الُْقْرآِن؟

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

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

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

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

....................................
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: َفهيُّ والِكتابيُّ ْعبيُر الشَّ التَّ
: َفهيُّ ْعبيُر الشَّ أوال: التَّ

َتْدريب )1(: َتباَدل اأَلْسِئَلَة واأَلْجِوَبَة َمَع َزميِلَك. ) َنشاٌط ُثنائيٌّ (

) ُهما أْفَضُل؟ ومِلاذا؟ )َنشاٌط ُثنائيٌّ تدريب )2(: أيُّ

) :  )َنشاٌط ُثنائيٌّ تدريب )3(: قاِرْن َبْيَ

َفُظ ِمْن ِكتاِب اللِه؟ 1- ماذا حَتْ
ْفِظ الُقْرآِن؟ نُّ املُناِسَبُة حِلِ 2-ما السِّ

ْفِظ الُقْرآِن؟ 3- ما الَوْقُت املُناِسُب حِلِ
4- َهْل تُتَْرَجُم أَلْفاُظ الُقْرآِن أْم َمعانيِه؟ مِلاذا؟

ُل ِقراَءةَ الُقْرآِن أْم االْسِتماَع إليه؟ مِلاذا؟ 5- َهْل تَُفضِّ
6- َهْل تَْعِرُف اْسماً آَخَر ِللُقْرآِن الَكرمِي؟ ما ُهَو؟

1- َشْخٌص يَْحَفُظ ِكتاَب اللِه، وال يَْعَمُل ِبِه.
2- َشْخٌص يَْحَفُظ ِكتاَب اللِه، ويَْعَمُل ِبِه.

3- َشْخٌص ال يَْحَفُظ ِكتاَب اللِه، وال يَْعَمُل ِبِه.
4- َشْخٌص ال يَْحَفُظ ِكتاَب اللِه، ويَْعَمُل ِبِه.

5- أَيَْن تََضُع نَْفَسَك بنَْيَ َهؤالِء األْربََعِة؟

ماِويَِّة. 1- الُقْرآِن الَكرمِي، والُكتُِب السَّ
2- َحياِة الّناِس َقْبَل نُزوِل الُقْرآِن وبَْعَد نُزوِلِه.

. ، والُقْرآِن املََدِنيِّ يِّ 3- الُقْرآِن املكِّ

ْرُس   »5« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ
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: ْعبيُر الِكتابيُّ ثانيا: التَّ
ِل الَوْحَدة،  ُثمَّ اْكُتْب يف َدْفَتِرَك  َتْدريب )1(: أَِعْد ِقراَءَة َنصِّ )امُلْعِجَزُة اخلاِلَدُة(، الواِرِد يف أوَّ

صًا له، ُمْسَتعينًا ِبالَعناِصِر الّتاِلَيِة:                   ُمَلخَّ

َتْدريب )2(: اْكُتْب يف َدْفَتِرَك َمْوضوعًا ِبُعْنوان: )الُقْرآُن الَكرمُي (، فيـما ال َيِقلُّ َعْن 150 َكِلَمًة 
                  ُمْسَتعينًاْ باألْسئلِة الّتاِلَيِة:

• نُزوِل الَوْحي.	
• إْعجاِز الُقْرآِن الَكرمِي.	
• املَّكيِّ واملََدِنيِّ ِمَن الُقْرآِن الَكرمِي.	
• َجْمِع الُقْرآِن الَكرمِي.	
• تَْدويِن الُقْرآِن الَكرمِي.	

• سوِل #؟	 ُل َعلى الرَّ َكْيَف كاَن الُقْرآُن يَتَنَزَّ
• ملاذا كاَن الُقْرآُن ُمْعِجَزًة؟	
• ما ُوجوهُ اإلْعجاِز في الُقْرآِن الَكرمِي؟	
• ؟ 	 يِّ ما ِسماُت الُقْرآِن املكِّ
• ؟	 ما ِسماُت الُقْرآِن املََدِنيِّ
• َكْيَف مَتَّ َجْمُع الُقْرآِن وتَْدوينُُه؟	

ْفَحتنَْيِ 2و3. : )املُْعِجَزةُ اخلاِلَدةُ( في الصَّ - َقْبَل أَْن تَْبَدأَ في الِكتابَِة، أَِعْد ِقراَءةَ النَّصِّ
- يُْستَْحَسُن أَْن تَْرِجَع ِإلى بَْعِض الُكتُِب اّلتي َكتََبْت َعن الُقْرآِن الَكرمِي.

َمْلحوَظة: 

ْرُس   »5« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ
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تدريبات:ا

.....................................-2          ................................-1

.....................................-4          ................................-3

.....................................-6          ................................-5

حتويل األفعال  إلى املاضياجلمل
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
10

ِتَها األَنَْهاُر{ ِري ِمن حَتْ }أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْ
}َوِإْذ ُقلْتُْم يَا ُموَسى لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى نََرى اللََّه َجْهَرًة{

ْعِرُضوَن{ نُْهْم َوُهم مُّ }ثُمَّ يَتََولَّى َفِريٌق مِّ
}َوأَنتُْم تُتْلَى َعلَْيُكْم آيَاُت اللِّه{

}َوِلَيْبتَِلَي اللُّه َما ِفي ُصُدوِرُكْم{
}ِمن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبَهآ أَْو َديٍْن{
}يَا أَْهَل الِْكتَاِب الَ تَْغلُواْ ِفي ِديِنُكْم{

}َويَْعُفو َعن َكِثيٍر{
نَا{ }ُقْل أَنَْدُعو ِمن ُدوِن اللِّه َما الَ يَنَفُعنَا َوالَ يَُضرُّ

}َوأَنَُّه يُْحِيي امْلَْوتَى{

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

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

حيَحة. َتها َخطٌّ فيما َيلي إلى املاضي، واْكُتْبها ِبصوَرِتها الصَّ ل األْفعاَل امُلضاِرَعَة التي حَتْ َتْدريب )1(: َحوِّ

َببالَكِلماتم السَّ
1
2
3
4
5

َوشى
اْستَلْقى
ابْتَلى
َهوى
َغدا

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

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

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

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

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

َصَل ِبها ِمْن َضماِئر.  َتْدريب )2(: أِعْد ِكتاَبَة األْفعاَل الّتاِلَيَة َبْعَد َحْذِف ما اتَّ

لى َعَلْيَك. َتْدريب )4(: ُاْكُتْب ما ُيْ

َوِر. ْ َسَبَب ِكتاَبِة األِلِف يف آِخِر األْفعاِل الّتاِلَيِة ِبَهِذِه الصُّ َتْدريب )3(: َبيِّ

َوّصاهَكفاهاْستَْجالهَهداهَرماهاْستَْرضاهنَهاهَسقاهبَراه
....................................................................................................

ْرُس   »6« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ

القاِعَدة:
الثّي قاِئَمًة )ِبصوَرِة أِلف( إذا كان أْصُلها واوا. َنُة يف آِخِر الِفْعِل املاضي الثُّ يِّ 1- ُتْكَتُب األِلُف اللَّ

الثي َمْقصوَرًة )ِبصوَرِة الياء ِبال ُنَقٍط( إذا كان أْصُلها ياء. َنُة يف آِخِر الِفْعِل املاضي الثُّ يِّ 2- وُتْكَتُب األِلُف اللَّ
َنُة يف آِخِر الِفْعِل املاضي الزاِئِد َعلى َثالَثِة أْحُرٍف َمْقصوَرًة )ِبصوَرِة الياء(. يِّ 3- وُتْكَتُب األِلُف اللَّ

4– ُيْعَرُف أْصُل األِلِف ِبَتْحويِل الِفْعِل إلى ُمضاِرِعِه أو َمْصَدِرِه.
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ْرُس   »7« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ

َغِة  )ب(:                           إّن وأََخواُتها َقواِعُد اللُّ

إنَّ ) أو إحدى أخواتها ( + مبتدأ وخبرمبتدأ  +  خبر

الديُن يُْسٌر.
أَبو بَْكٍر أّوُل اخُللَفاِء الّراِشديَن.
املُْؤِمنوَن َحريصوَن َعلى األمانَِة.

َزيٌْد طاِلٌب، َوُعَمُر ُمَعلٌِّم.
فينَُة َكاجَلَبِل. السَّ

املُْؤِمناُت راِغباٌت في الِعلِْم.
املَُعلُِّم حاضٌر َمَعنا.

←

إنَّ الديَن يُْسٌر.
إنَّ أبا بَْكٍر أّوُل اخُللَفاِء الّراِشديَن.

َعِلْمُت أنَّ املُْؤِمننَي َحريصوَن َعلى األمانَِة.
َزيٌْد طالٌب، َولَِكنَّ ُعَمَر ُمَعلٌِّم.

فينََة َجَبٌل. َكَأنَّ السَّ
لََعلَّ املُْؤِمناِت راِغباٌت في الِعلِْم.

لَْيَت املَُعلَِّم حاِضٌر َمَعنا.

ْل. األْمِثَلة:  اْدُرْس َوَتأَمَّ

الشرح: 
ْد يف القاِئَمِة الُيْسرى أَّن  ، َوَتِ ْدُهما َمْرفوَعْيِ  اْنُظْر إلى املْبَتدِأ َواخَلَبِر يف القائَمِة الُيْمنى َتِ
ِة، َفَهْل َترى َتَغّيرًا يف َحَرَكِة املْبَتدِأ َواخَلَبِر؟  )إّن( أْو إْحدى أََخواِتها َدَخَلْت َعلى اجُلْمَلِة االْسِميَّ

أال َترى أَّن امُلْبَتَدأَ صاَر َمْنصوبًا، َوأنَّ اخَلَبَر َبِقَي َمْرفوعًا )َعلى ِخالِف َعَمِل كاَن َوأََخواِتها(؟

القاِعَدة:
ِة، َفَتْنِصُب املْبَتَدأَ،  إّن وأّن َوَكأَّن َوَلِكّن َوَلَعّل َوَلْيَت ُحروٌف ناِسَخٌة، َتْدُخُل َعلى اجُلْمَلِة االْسِميَّ

َوُيَسّمى اْسَمها، َوَتْرَفُع اخَلَبَر، َوُيَسّمى َخَبَرها. َوَمعانيها كما يلي: 
: للتَّْوكيِد. * إنَّ وأنَّ

: للّتْشبيِه. * َكَأنَّ
: لالْسِتْدراِك. * لَِكنَّ

ي. * لََعّل: للتََّرجِّ
* لَْيَت: للتََّمنِّي. 
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تدريبات:
ِ اْسَم ِإنَّ أَْو إْحدى أَخواِتها َوَخَبَرها يف اجُلَمِل الّتاِلَيِة: َتْدريب )1(: َعيِّ

اخَلَبراالْسماجُلْمَلة

1- }ِإنَّ َصاَلتََك َسَكٌن لَُّهْم{
َا يُِريُد{ اٌل ملِّ 2- }ِإنَّ َربََّك َفعَّ

3- }َفلََعلََّك بَاِخٌع نَّْفَسَك َعلَى آثَاِرِهْم{
4- }َولَِكنَّ اللَّه ُذو َفْضٍل َعلَى الَْعامَلِنَي{

5- }َكأنَُّهم أْعجاُز نَْخٍل خاِويٍَة{
ْبُح{ 6- }ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ

7- يُْعِجبُني أّن الّطاِلَب نَشيٌط.
، ولَِكنَُّه بَخيٌل. 8- ساِلٌم َغنيٌّ

9- لََعلَّّ أبا امِلْغواِر ِمنَْك َقريٌب. 
خاِء دائَمٌة.  10- لْيَت أَّياَم الرَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ْكِل. تدريب )2(: أْدِخْل َحْرفًا ِمن احُلروِف الّناِسَخِة َعلى اجُلَمِل الّتاِلَيِة، َواْضِبْط اْسَمُه َوَخَبَرُه ِبالشَّ

اجُلَمُل َقْبَل ُدخوِل الّناِسِخ اجُلَمُل َبْعَد ُدخوِل الّناِسِخ

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

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

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

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

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

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

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

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

ٌد َغنٌي، َوأَخوهُ َفقيٌر. 1- ُمَحمَّ
2- املُساِفروَن قاِدموَن.

3- أَبوَك كاألََسِد.
4- َزيْنَُب َطبيَبٌة.

5- الّطاِلَبتاِن ناِجَحتاِن.
الُب غائبوَن. 6- الطُّ

ْمُس أْكَبُر ِمَن الَقَمِر. 7- الشَّ
دوَن. 8- املُْسِلموَن ُمَوحِّ

ْرُس   »7« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ
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ْرُس   »7« الَوْحَدُة   »1«                امُلْعِجَزُة اخلاِلَدة                  الدَّ

ْكِل.  َتْدريب )3(: ِاْحِذِف الّناِسَخ )إنَّ أَْو إْحدى أَخواِتها( ِمن اجُلَمِل الّتاِلَيِة، َواْضِبط اجُلْمَلَة ِبالشَّ

ْكِل، َوَعّيِ الّناِسَخ َواْسَمُه وَخَبَره.  َتْدريب )4(: اْضِبِط اجُلَمَل الّتاِلَيَة ِبالشَّ

اجُلَمُل َبْعَد َحْذِف الّناِسِخ اجُلَمُل َمَع الّناِسِخ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1- إَنّ اللَه لَطيٌف ِبِعباِدِه.
2- الِعلُْم نوٌر، َولَكنَّ اجَلْهَل َظالٌم.

3- لَْيَت املُْسِلمنَي ُملْتَِزموَن ِبديِنِهْم.
خاِء تعوُد َعلَْيِهْم. 4- لَْيَت أيَاَم الرَّ

. 5- لََعلَّ بَناِتنا يَلْتَِزْمَن ِباخُللُِق اإلْسالِميِّ
6- إّن أخاَك َمْن يَِقُف َمَعَك َوْقَت الّضيِق.

7- إّن َجناَحي الّطائِر َمْكسوراِن.
. 8- الّطائُر ُمَحلٌِّق، َولَِكنَّ أَْفراَخُه في الُعشِّ

9- إنَّ األْمَر كلَُّه للِه.
10- إنَّ الَعْدَل أساُس احُلْكِم الصالِح.

َخَبًرهاْسُمهالّناِسخاجُلَمل

1- يحسب املسكني أّن املال دائم.
2- أعرف أنَّ اإلسالم دين احلق.
3- كأّن ناطحات السحاب جبال.

4- إنَّ ربكم خالق كل شيء.
5- ليت الرسالة واصلة إلى أخي في وقتها.

6- "إنَّ الدجال مسوح العني اليسرى"
7- "إنَّ الدين النصيحة لله"

8- "إّن الصعيد الطيب طهور"
9- "إّن الظلم ظلمات يوم القيامة"
10- "إنَّ القبر أول منازل اآلخرة"

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

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

...........

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

...........

...........

...........

...........

...........

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