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مقدمة الكتاب

م�سروع العربية للجميع
تقدمي

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 
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والّسالُم َعلى النَِّبِيّ الَعَرِبِيّ املَْبعوِث للّناِس أْجَمعنَي.  ِ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
ْرِق إلى الِوالياِت املُتَِّحَدِة في  ِلَغْيِر الّناِطقنَي ِبها وِمْن َغْيِرِهم في َشّتى أْرجاِء املَْعموَرِة ِمْن الِفِلّبنَي في الَشّ
ماِل إلى أْستُراِليا في اجَلنوِب. َوُجِمَعْت َملْحوظاٌت َعديَدةٌ أُِخَذْت ِمَن املَُدِرّسنَي  الَغْرِب وِمْن روِسيا في الَشّ
تاُج إلى ُمراَجَعٍة  ِربَِة ِللُْمَؤِلّفنَي اجَلواِنَب اّلتي حَتْ الِب َواخُلبَراِء، َكَشَفْت َهِذِه املَلْحوظاُت َمَع نَتيَجِة التَِّجْ َوالُطّ
ُكتُِب  ِبتَنْقيِح  املَُؤِلّفون  َفقاَم  التَّْطويِر؛  َعَمِلَيُّة  ْت  َتَّ الّراِجَعِة،  التَّْغِذيَِة  َهِذِه  َضْوِء  َوفي  َوتَْصحيٍح،  َوتَْعديٍل 
َة الَفْجَوِة بنَْيَ الُكتُِب،  لِْسلَِة وِبتَْعديِلها؛ ِلتَْخُرَج ِبثَْوِبها اجَلديِد بَْعَد املُراَجَعِة الّشاِملَِة التي اْقتََضْت ُمعاجَلَ الِسّ
َشَمَل  َوَقْد  َوتَْصحيٍح،  َوتَْعديٍل  ُمراَجَعٍة  إلى  تاُج  حَتْ اّلتي  اجَلواِنَب  َة  وُمعاجَلَ فيها،  التََّميُِّز  َمواِطِن  وَدْعَم 

لِْسلَِة. ا أّدى إلى ِزياَدة ُدروِس الِسّ التَّطويُر والتَّْغييُر َعناِصَر اللَُّغِة َوَمهاراِتها َونُصوِصها؛ ِ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 اللَه؛ َ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 َبنْيَ َ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 مِلَْعِهد 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.
لِْسلََة 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 الَغَرِبَيِّة ِبَهِذِه الِسّ
ساٍت تَْربَِويٍَّة َعديَدٍة َعلى َرأِْسها َمْعَهِد  َ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  اللَُّغويات 
ِ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 بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ

ُة بني 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  غيِر 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 بني 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 بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ُة بني 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 كلِّ نصٍّ من نصوِص فهِم املسموِع إلى قسمني ، ويأتي  املَهاَرِة، الَّتي ال تَْخلو ِمْن ُصعوبٍَةِ ، وقد ُقسِّ

القسماِن في موضوٍع واحٍد في معظِم األحياِن ، ويأتياِن في موضوَعنِي مختلفنِي 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:

ئيَسِة في )أ( َوالِفْقَرِة في )ب(. * أَِجْب ِباْخِتصاٍر َعّما يلي. * واِئْم بنَْيَ الِفْكَرِة الَرّ
* أَِجْب ِبَصواٍب أَْو َخَطٍأ.                               * اْختَِر اجَلواَب املُناِسَب.

وْصُف َوَحداِت الكتاِب:
فيما يلي َوْصٌف موَجٌز ِلَوَحداِت الكتاِب:
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* 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.

* هاْت ِمَن النَِّصّ الَكِلماِت الَّتي تُشيُر إليها التَّْعريفاُت اآلِتَيُة. * ِصْل بنَْيَ التَّعبيِر َواملَْعنى املُناِسِب.
* اْشتَْق 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 تَْدِريباٍت َ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

ْرِفَيِّة الّناِدَرِة، َوُدوَن اإلْغراِق في اجُلْزئياِت. خوِل في الَقضايا النَّْحويَِّة والَصّ التَّْفصيِل ُدوَن الُدّ
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ْ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.
، َوجاَءِت ُ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
* تَباَدِل األَْسِئلََة َواألَْجِوبََة َمَع َزميِلَك.                                        * أَيُُّهما أَْفَضُل؟ َومِلاذا؟
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  .... * ُ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(

ُة                     9 امَلْفعوُلِ لأْجِلِهمن �سور العدل يف الإ�سالمامل�ساواة احلقةامَلْفعوُل املُْطَلُقامُلساواُة احَلقَّ

ْفُق باحَلَيواِن                             10 )ل( الّناِفَيُة ِلْلِجْن�ِضاختالف احليواناتاأنواع احليواناتالتَّْمييُزالرِّ

ُة                        11 ْريفالأمثال العربيةالأمثال العربيةاملُ�ْسَتْثَنى ِباإّلاأَلْمثاُل الَعَرِبيَّ امِليزاُن ال�سَّ

ُة                          12 وِجيَّ ُداخِلالفاُت الزَّ الِفْعُل امَلزيُدامل�سكالت الزوجيةالأ�سرةالِفْعُل املَُجرَّ

ِةال�سداقة يف مرحلة املراهقةالأ�سرة واختيار ال�سديقَنوُن الِوقاَيِةالَعالَقُة َبنْيَ اآلباِء واأَلْبناِء                  13 َم�ساِدُر الأَْفعاِل الُثالِثيَّ

ها                     14 ِةاملاُء أَْصُل احَلياِة َوِسرُّ باِعيَّ ِةكمية املاء يف الأر�ضاملاء اأ�سل احلياةَم�ساِدُر الأَْفعاِل الرُّ دا�ِسيَّ ِة َوال�سُّ َم�ساِدُر الأَْفعاِل اخُلما�ِسيَّ

ُة أٍَب                           15 ا�ْسُم امَلْفعوِلو�سية اأب لبنه املغرتبر�سالة اأب لبنه املغرتبا�ْسُم الفاِعِلَوِصيَّ

َعَمُل ا�ْسِم امَلْفعولواجب الوالدين نحو اأطفالهمالطفولةَعَمُل ا�ْسِم الفاِعِلِمْن َيْومّياِت َوليٍد                         16

ْفصيلُيّ               للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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الَوْحَدُة الّتاِسَعُة

ُة املُ�صاواُة احَلقَّ
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يَِّة واإلخاِء في العالَِم، َوَقْد َسَبَق في َذِلَك  َر َمْبَدأَ احُلرِّ َر اإلسالُم َمْبَدأَ املُساواِة، َكما َقرَّ 1- َقرَّ
ُدعاةَ املَباِدِئ في الَعْصِر احَلديِث. 

َوِل، وفي َهْيئَِة األَُمِ  نََظِرّيًا، َكما َحَدَث في بَْعِض الدُّ 2- َولَْم يَُكْن تَْقريُر َهِذِه املَباِدِئ تَْقريراً 
الَقِويَُّة.  األَُمُ  تُريُد  ما  ِبَحَسِب  الَقليُل  إال  ِمنْها  ْذ  يُنَفَّ َولَْم  املَباِدُئ  ُوِضَعِت  َحْيُث  املُتَِّحَدِة؛ 
املُْجتََمَع  ِت  َوَعمَّ حابَُة،  َوتَبَعُه الصَّ النَِّبيُّ #  َوَطبََّقها  املَباِدِئ،  َهِذِه  إلى  َدعا اإلسالُم  ا  َوِإمنَّ
ِللُْمساواِة ُطبَِّقْت َوتَُطبَُّق في  َعَمِليًَّة  َونَْذُكُر فيما يَلي ُصَوراً  اإلْسالِميَّ في أَْقطاِر األَْرِض. 

ْولَِة اإلْسالِميَِّة: الدَّ
ٌة يُطالَُب ُكلُّ ُمْسِلٍم ِبَأْن  ْرِعيَُّة - ِمْن َصالٍة، َوَصْوٍم، َوَزكاٍة، َوَحجٍّ َوَغْيِرها - عامَّ أ- التَّكاليُف الشَّ

يَُؤّديَها ِبدوِن اْسِتثْناِء أََحٍد ِمنْها. 
ْكُن الّثاني ِمْن أَْركاِن اإِلْسالِم - تَْظَهُر فيها املُساواةُ؛ ِإْذ يَِقُف املُْسِلموَن  الةُ - َوِهَي الرُّ ب- الصَّ
غيُر َوالَكبيُر، َوالَغِنيُّ َوالَفقيُر، واألَبَْيُض َواألَْسَوُد، َوُكلُُّهْم يَُصلّوَن  ُصفوفاً، يَِتجاَوُر فيها الصَّ

َدِة وفي أَداِء َمناِسِكِه.  إِللٍَه واِحٍد. َوَكَذِلَك تَْظَهُر املُساواةُ في َمالِبِس احَلجِّ املَُوحَّ
ا ِمَن املُْسِلمنَي ِبال اْسِتثْناٍء، ِبِخالِف ما كانَْت َعلَْيِه  ُذ احُلدوُد َعلى َمْن َفَعَل ما يوِجُب َحّدً ج- تُنَفَّ
ِة َفَحْسب. َوَقْد َحَدَث أَْن َسَرَقِت اْمَرأَةٌ  ُذ َعلى العامَّ َكثيٌر ِمَن األَُمِ اّلتي كانَْت َقوانينُها تُنَفَّ
سوِل # ِإّياهُ، َفلَّما َكلََّم النَِّبيَّ #  ، واْستَْشَفَع أَْهلُها ِبأُساَمَة بِْن َزيٍْد حِلُبِّ الرَّ ِمْن بَِني َمْخزوِمٍ
فيها َغِضَب، وقاَل لَُه: »أَتَْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه، ثُمَّ قاَم َفَخَطَب، َفقاَل: يا أَيَُّها الّناُس 
ِعيُف ِفيِهْم، أَقاُموا  ِريُف تََرُكوهُ، َوِإذا َسَرَق الضَّ ا َضلَّ َمْن َقْبلَُكْم أَنَُّهْم كانُوا ِإذا َسَرَق الشَّ ِإمنَّ

ٌد يََدها”.  ٍد # َسَرَقْت لََقَطَع ُمَحمَّ ، َوامْيُ اللَِّه لَْو أَنَّ فاِطَمَة ِبنَْت ُمَحمَّ دَّ َعلَْيِه احْلَ

ما َقْبَل الِقراَءِة:
1- اْذُكْر بَْعَض َمظاِهِر )ُصَوِر( املُساواِة في اإلسالِم.

ْح َذِلَك. 2- احَلجُّ صوَرةٌ صاِدَقٌة ِللُْمساواِة، َوضِّ
ٍة؟  ًة َوأُْخرى َغْيَر َحقَّ 3- بإلْقاِء نَْظَرٍة َعلى الُعنْواِن؛ َهْل تَْفَهُم أَنَّ ُهناك ُمساواًة َحقَّ

ْح َذِلَك. َوضِّ

ُة امُلساواُة احَلقَّ

ْرُس   »57« ُة                    الدَّ الَوْحَدُة   »9«                    امُلساواُة احَلقَّ
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َعلَْيِه.  واملُْعتََدى  املُْعتَدي  َدَرجاُت  اْختَلََفْت  َوِإِن  الّناِس َجميعاً،  بنَْيَ  الِقصاِص  تَنْفيُذ  يُراعى  د- 
أَتَتُْركوَن   “ لَُه:  َفقاَل  َمْشغوٌل،  َوُهَو  اخَلّطاِب،  بِْن  ُعَمَر  إلى  يَْشكو  َرُجاًل جاَء  أَنَّ  َذِلَك  ِمْن 
ِة )الَعصا(.  رَّ اخَلليَفَة حنَي يَكوُن فاِرغاً، َحّتى إذا ُشِغَل ِبَأْمِر املُْسِلمنَي أَتَْيتُموه؟ َوَضَربَُه بالدِّ
ةَ، َوقاَل لَُه: اْضِربْني  رَّ الدِّ ِبِه، َوأَْعطاهُ  أَنَُّه َظلََمُه، َفَدعا  َر ُعَمُر  ُجُل َحزيناً. َفتََذكَّ َفَرَجَع الرَّ
ُجُل َوقاَل: تََرْكُت َحّقي لله َولََك، َفقاَل ُعَمُر: ِإّما أَْن تَتُْرَكُه لله َوحدهُ،  َكما َضَربْتَُك. َفَأبى الرَّ
، ثُمَّ  ُجُل: تََرْكتُُه لله. َوَرَجَع ُعَمُر ِإلى َمنِْزِلِه، َوَصلّى َرْكَعتنَْيِ َك. َفقاَل لََه الرَّ َوِإّما أَْن تَْأُخَذ َحقَّ
َجلََس يَقوُل ِلنَْفِسِه: يا ابَْن اخَلّطاِب ُكنَْت َوضيعاً َفَرَفَعَك اللُه، َوضاالً َفَهداَك الله، وَضعيفاً 
لِْم َفَظلَْمتَُه، ما تَقوُل ِلَربَِّك  َك اللُه َوَجَعلََك َخليَفًة، َفَأتى َرُجٌل يَْستَعنُي ِبَك َعلى َدْفِع الظُّ َفَأَعزَّ

َغداً ِإذا أَتَْيتَُه؟ َوَظلَّ يُحاِسُب نَْفَسُه َحّتى أْشَفَق الّناُس َعلَْيِه. 
     َوِمْن َهذا امِلثاِل، تَرى َكْيَف أَنَّ املُْسِلمنَي، كانوا يَُطبِّقوَن املُساواةَ: َوَهْل ُهناَك أَْرَوُع ِمْن أَْن 
ُجَل، َويَْدُعَوهُ ِإلى الِقصاِص ِمنُْه، ثُمَّ يَُؤنَِّب نَْفَسُه  يَتََألََّم ُعَمُر ِلَشْيٍء يَسيٍر َفَعلَُه، َفَيْستَْرِضَي الرَّ

َهذا التَّْأنيَب َخْشَيًة ِمَن اللِه تَعالى!
هـ- َوَهذا أَبو بَْكرٍ في ُخْطَبِتِه ِعنَْدما َوِلَي اخِلالَفَة يَقوُل: “أَيُّها الّناُس ِإّني ُوّليُت َعلَْيُكْم َولَْسُت 

ِبَخْيِرُكْم”.
قيُق املُساواِة بنَْيَ الّناِس ِعنَْد التَّقاضي، على َدَرَجٍة واِحَدٍة، ال َفْرَق بنَْيَ َكبيِرِهْم َوَصغيِرِهْم،  و- حَتْ

: وال بنَْيَ املُْسِلِم َوَغْيِرِه، َونَْذُكُر ِلَذِلَك ِمثالنَْيِ
لَُهما: جاَء َرُجٌل إلى ُعَمَر يَْشكو َعِلّيًا- َرِضَي اللُه َعنُْهما- َفقاَل ُعَمُر: ُقْم يا أَبا احَلَسِن  - أَوَّ
اً، َوَجلََس َمَع َخْصِمِه. َوتََكلَّما، ثُمَّ َحَكَم بَْينَُهما ُعَمُر. َوَخَرَج  فاْجِلْس َمَع َخْصِمَك. َفقاَم ُمتََأملِّ
، َوقاَل لَُه: مالََك َقْد تََغيََّر َوْجُهَك حنَي أََمْرتَُك ِباجُللوِس َمَع  ُجُل َفالْتََفَت ُعَمُر ِإلى َعِليٍّ الرَّ
َخْصِمَك؟ َهْل َكِرْهَت َشْيئاً؟ قاَل: نََعْم، َفَقْد َكنَّْيتَني ِبَحْضَرِة َخْصمي، والتَّْكِنَيُة َضْرٌب ِمَن 

التَّْكرمِي. َهاّل ُقلَْت: ُقْم يا َعِليُّ فاْجِلْس َمَع َخْصِمَك؟ َفَقبَّلَُه ُعَمُر بنَْيَ َعْينَْيِه. 
- ثانيِهما: ما َفَعلَُه ُعَمُر ِمَن الِقصاِص ِمْن َولَِد َعْمِرو بِْن العاِص ـ وكاَن أَبوهُ أَميَر ِمْصَرـ وبني 
الـمصري الذي شكاه، ثُمَّ تَْأنيبُُه لَعْمرٍو ِإِذ اْعتَدى ابْنُُه، ُمْعتَِمداً َعلى ُسلْطاِن أَبيِه ِبَكِلَمِتِه 

هاتُُهْم أَْحراراً«؟  املَْشهوَرِة: »يا َعْمُرو َمتى اْستَْعَبْدمُتُ الّناَس َوَقْد َولََدتُْهْم أُمَّ
يَُطبِّقوَن  املُْسِلموَن  ُهُم  َوَهُؤالء  املُعاَملَِة.  في  والَعدالَِة  املُساواِة  إلى  يَْدعو  اإلْسالُم  ُهَو  َهذا 
َمباِدئَُه، ُمْخِلصنَي، َفنَِعَم بها أَْهُل األْرِض َجميعاً، ال َفْرَق بَْينَُهْم، َوِإِن اْختَلََفْت أَلْوانُُهْم َوأَلِْسنَتُُهْم 

َوأَْوطانُُهْم.
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َتْدريب )2(: واِئْم َبنْيَ الِعباراِت املَْوجوَدِة يف القاِئَمِة )أ(، وما ُيناِسُبها ِمَن القاِئَمِة )ب(.

القاِئَمُة )ب( القاِئَمُة )أ(
ةُ. رَّ أ- ُعَمُر بُْن اخَلّطاِب والدِّ

ِة َفَحْسب. ُذ الَقواننُي على العامَّ ب- تُنَفَّ
ج- املَْخزوِميَُّة اّلتي َسَرَقْت.

د- ِمْن ُصَوِر املُساواِة عنَد املُْسلمنَي.
هـ- َقبََّل ُعَمُر َعِلّيًا بَْعَد أَْن َحَكَم بَْينَُه َوبنَْيَ َخْصِمِه.

و- ُوّليُت َعلَْيُكْم َولَْسُت ِبَخْيِرُكْم.

1- َعِليُّ بُْن أَبي طاِلٍب واخَلْصُم.
2- أُساَمُة بُْن َزيٍْد.

3- ِعنَْدما َوِلَي أَبو بَْكٍر اخِلالَفَة.
4- َطلََب تَنْفيَذ الَقصاِص في نَْفِسِه.

َوُل الُكْبرى َقْبَل اإلسالِم. 5- الدُّ

الةُ واحَلجُّ في اإِلْسالِم. 6- الصَّ
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اْستيعاٌب وُمْفرداٌت وَتْعبيراٌت:

أوال: االْستيعاُب.

واب الصَّ اجُلَمل
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

َر َمْبَدأَ املُساواِة في العالَِم. ُل َمْن َقرَّ 1- اإلْسالُم أَوَّ
َرتُْه ِمْن َمباِدَئ. َذْت َهْيئَُة األَُمِ املُتَِّحَدِة ُكلَّ ما َقرَّ 2- نَفَّ
ٌة يَُؤّديها بَْعُض املُْسِلمنَي. ْرِعيَُّة خاصَّ 3- الّتكاليُف الشَّ

4- ِمْن ُصَوِر املُساواِة في اإِلْسالِم تَنْفيُذ احُلدوِد َعلى اجَلميِع.
عيِف. ريِف َوالضَّ ُذ احُلدوَد َعلى الشَّ 5- كانَِت األَُمُ الّساِبَقُة تُنَفِّ

ِة. رَّ 6- جاَء َرُجٌل يَْشكو ُعَمَر بَْن اخَلّطاِب َفَضَربَُه ِبالدِّ
سوُل # َشفاَعَة أُساَمَة بِْن َزيٍْد. 7- َقِبَل الرَّ

الِة َمْبَدأٌ ِمْن َمباِدِئ املُساواِة. 8- يَْظَهُر في الصَّ
  . 9- تَْقريُر َمْبَدِأ املُساواِة في اإلسالِم َشِمَل اجلاِنَبنْيِ النََّظِريَّ َوالَعَمِليَّ

ح اخَلَطأَ. ( ُثمَّ َصحِّ ( أو ) َتْدريب )1(: َضْع َعالَمَة )
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)ب( َرْقُم الِفْقَرِة )أ( الِفْكَرُة
..........................-1
..........................-2
..........................-3
..........................-4
..........................-5
..........................-6

يَِجُب أَداءُ التَّكاليِف دوَن اْسِتثْناٍء.
ُعَمُر يَْطلُُب أَْن يَْقتَصَّ املُْسِلُم ِمنُْه.

يَِجُب أَْن تُقاَم احُلدوُد على األْغِنياِء والُفَقراِء.
ُل َمْن َدعا إلى َمْبَدِأ املُساواِة. اإلْسالُم أَوَّ

ذوَن َقلياًل ِمنْها. اإلْسالُم يَُطبُِّق املُساواةَ ِفْعاًل، واآلَخروَن يُنَفِّ
ُهناَك ُرْكناِن في اإلْسالِم تَْظَهُر فيِهما املُساواةُ.

َتْدريب )4(: أَِجْب باْخِتصاٍر َعّما َيِلي:

َتْدريب )3(: واِئْم َبنْيَ الِفْكَرِة يف )أ( وَرْقِم الِفْقَرِة يف )ب(.

املُساواِة؟........................................... اآلَخريَن في  اإلْسالُم  َسَبَق  َسنٍَة  ِبَكْم   -1

ْرِعيَِّة....................................................... الشَّ التَّكاليِف  أَْمِثلًَة على  اْذُكْر   -2

3- ملاذا اْستَْشَفَع أَْهُل املَْرأَِة املَْخزوِميَِّة ِبأُساَمَة؟...............................................

سوُل # َكالَم أُساَمَة؟........................................................ َقِبَل الرَّ 4- َهْل 

سوُل # ألُساَمَة؟............................................................. 5- ماذا قاَل الرَّ

6- ملاذا أَنََّب ُعَمُر بُْن اخَلّطاِب نَْفَسُه َكثيراً؟...................................................
َخْصِمَك«؟   َمَع  فاْجِلْس  احَلَسِن  أَبا  يا  »ُقْم  ُعَمَر  َقْوِل  في  َعِلىٌّ  َكِرَهُه  اّلذي  اخَلَطأُ  ما   -7
..............................................................................................  
8- ملاذا أَنََّب ُعَمُر بُْن اخَلّطاِب َعْمَرو بَْن العاِص؟ وماذا قاَل لَُه؟...............................
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، اْكُتْب ُمْفَرَد ُكلٍّ ِمْنها يف الَفراِغ. صِّ َتها َخطٌّ ُجموٌع َوَرَدْت يف النَّ َتْدريب )1(: الَكِلماُت اّلتي َتْ

َتْدريب )2(: واِئْم َبنْيَ الَكِلماِت يف القاِئَمِة )أ(، وما ُيناِسُبها يف القاِئَمِة )ب( َوَضْع الِعباراِت يف 
ُجْمٍل ُمفيَدٍة يف )ج(. 

.................... ِمْن أَْوطاِن املُْسِلمنَي ُهَو بَلَدي. 1- ُكلُّ

........ ِمْن أَْركاِن اإِلْسالِم اخَلْمَسِة. 2- يَُطبُِّق املُْسِلُم ُكلَّ

الِة ُصفوفاً؛....... بَْعَد....... 3- يَِقُف املُْسِلموَن في الصَّ

4- ال يْشَفُع املُْؤِمُن في................... ِمْن ُحدوِد اللِه.
............... ِمنْها أَْجَمُل؟ 5- انُْظْر ِإلى َهِذِه األَلْواِن، أَيُّ
6- كانَْت.................... احَلراَرِة الَيْوَم َعْشَر َدَرجاٍت.
هاِت املُْؤِمننَي. 7- َخديَجُة.......... املُْؤِمننَي، ِهَي أولى أُمَّ
8-.......... اإِلْسالِميَُّة َخْيُر األَُمِ اّلتي أُْخِرَجْت ِللّناِس.

)ج( الِعباَرةالقاِئَمة )ب( القاِئَمة )أ( 

1- َمْبَدأ
2- ُدعاة
3- َهْيئَة

4- املُْجتََمع
5- َدْفع

6- التَّكاليف
7- دوَن

8- ُحدود
9- يَْوم

10- أَْهل

أ- األَْرض
ب- اْسِتثْناء

ج- الله
د- الّشْرِعيَّة

هـ- األُم
و- الِقياَمة
لْم ز- الظُّ

ح- املُساواة
ط- املَباِدئ

ي- اإلْسالِمّي

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

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

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

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

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

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

.................................................-7

.................................................-8

.................................................-9
...............................................-10
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. َته َخطٌّ ًة يف املَْعنى مِلا َتْ صِّ َكِلماٍت ُمضادَّ َتْدريب )3(: هاِت ِمَن النَّ

َتْدريب )4(: اْقَرِأ اجُلَمَل الّتاِلَيَة، ُثمَّ اْنِسْج َعلى ِمْنواِلها.

ُد اإِلنْساَن أَْكثََر ُمحاَفَظًة على البيئَِة............................ 1- في الُعصوِر الَقدمَيِة، َنِ

َوِل الُكْبرى َعِن املُساواِة لَْيَس َعَمِلّياً............................................ 2- َحديُث الدُّ

َوِل يَُطبُِّق َمْبَدأَ املُساواِة....................................................... 3- َقليٌل ِمَن الدُّ

4- ِلقاُؤنا َغداً ِإْن شاَء اللُه....................................................................

ِة َوَغْيِرِهْم...................................................... ُق اإلْسالُم بنَْيَ العامَّ 5- ال يَُفرِّ

6- اجَلواُد األَبَْيُض حاَز اجلاِئَزةَ..............................................................

7- يَنَْبغي أَْن تَْعِدَل بنَيَْ اجَلميِع................................................................

8- َمتى تَكوُن فاِرغاً يا َصديقي؟..............................................................

9- لَْسُت َسعيداً الَيْوَم.........................................................................

َوضيٌع......................................................................... َرُجٌل  َهذا   -10

ُذ احُلدوُد على اجَلميِع باَل اْسِتثْناٍء. 1- تُنَفَّ
أ- .................. الَقواننُي......................
ب- ................ جَميُع الُغَرِف.................

2- َظّل يُحاِسُب نَْفَسُه، َحّتى أَْشَفَق َعلَْيِه الّناُس.
أ - ................. يَُؤنُِّب..........................
ب -.................................. َكِرَهُه الّناُس.
ج -.................. يَْعِدُل................. الّناُس.

3- أَنََّب نَْفَسُه َهذا التَّْأنيَب َخْشَيَة اللِه تَعالى.
أ- حاَسَب..........................................
َحِفَظ.......................................... ب- 
ج- َرّبى.............................................
د- َسعى ِبنَْفِسِه....................................
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لُوا تَْبِديال{     }َوَما بَدَّ

    }َوَكلََّم اللُّه ُموَسى تَْكِليًما{
َباُل َسْيًرا{ َماء َمْوًرا * َوتَِسيُر اجْلِ     }يَْوَم َتُوُر السَّ

ب
ْقتَِدٍر{     }َفَأَخْذنَاُهْم أَْخَذ َعِزيزٍ مُّ

ا{ بُّوَن امْلَاَل ُحّبًا َجّمً ا * َوحُتِ     }َوتَْأُكلُوَن التَُّراَث أَْكال ملَّ
     َجلََس الّطاِلُب ُجلوَس الُعلَماِء.

ج
ًة َواِحَدًة{ تَا َدكَّ َباُل َفُدكَّ     }َوُحِملَِت األَْرُض َواجْلِ

َبيِّنٍَة يَُضاَعْف لََها الَْعَذاُب ِضْعَفنِي{     }َمن يَْأِت ِمنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة مُّ
ْفُل َصْرَخًة.      َصَرَخ الطِّ

د
يلُواْ ُكلَّ امْلَْيِل{     }َفاَل َتِ

َل َعلَْينَا بَْعَض األََقاِويِل{     }َولَْو تََقوَّ
    }َفاْجِلُدوُهْم ثََماِننَي َجلَْدًة{
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َغِة ) أ (: َقواِعُد اللُّ

ــــْل. األْمِثَلة:  اْدُرْس َوَتـــأَمَّ

 املَْفعوُل امُلْطَلُق

الشرح: 
ْد أّنها َمصاِدُر ِمْن أَْلفاِظ اأَلْفعاِل اّلتي  َتُه َخطٌّ يف اأَلْمِثَلِة )أ، ب، ج( َتِ ْل ما َتْ ْرُح: َتأَمَّ الشَّ

ْوُع ِمَن املَصاِدِر ًيَسّمى »املَْفعول امُلْطَلق«. ها َمْنصوَبٌة، َوَهذا النَّ ْل َكْيَف أَنَّ َقْبَلها، وَتأَمَّ
ِد َتْوكيِد الَفْعِل َقْبَلُه، أَّما اأَلْمِثَلُة يف  ْد أَنَّ املَْفعوَل امُلْطَلَق فيها جـاَء مِلَُجرَّ ُعْد إلى أَْمِثَلِة )أ( َتِ

َ َعَدَدُه. َ املَْفعوُل امُلْطَلُق َنْوَع الِفْعِل، َويف )ج( َبنيَّ )ب( َفَقْد َبنيَّ
ْل أَْمِثَلَة )د( َكْيف أَنَّ )ُكّل( َو )َبْعض( َو )أَْلفاَظ الَعَدِد( َقْد ُأضيَفْت إلى املَْصَدِر َوَلْيَسْت  وَتأَمَّ

ها ُتْعَرُب نائَبًة َعن املَْفعوِل امُلْطَلِق. ْصَدٍر، َوَلِكنَّ ِبَ

القاِعَدة:
أو  َعَمَلُه،  َيْعَمُل  الِفْعِل، وما  ِلتأكيِد  ُيْذَكُر  الِفْعِل،  َلْفِظ  ِمْن  َمْنصوٌب  َمْصَدٌر  امُلْطَلُق:  املَْفعوُل 

ِلَبياِن َنوِعِه، أو ِلَبياِن َعَدِدِه.
والَعَدُد،  و)َبْعض(  )ُكّل(  وِمْنها:  ِبَصَدٍر،  وَليَسْت  املَصَدِر  إلى  َمْنصوَبًة ُتضاُف  َكِلماٌت  وُهناَك 

َوُتْعَرُب نائبًة َعِن املَْفعوِل امُلْطَلِق.
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1- }َوَمن يُْشِرْك ِباللِّه َفَقْد َضلَّ َضاَلالً بَِعيًدا{
2- }يَا أَيَُّها اإِلنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإلَى َربَِّك َكْدًحا َفُمالِقيِه{

3- }ِإَذا ُزلِْزلَِت األَْرُض ِزلَْزالََها{
4- }َفاْصِبْر َصْبًرا َجِميال{   

َن الَْكاِذِبنَي{ 5- }َويَْدَرأُ َعنَْها الَْعَذاَب أَْن تَْشَهَد أَْربََع َشَهاَداٍت ِباللَِّه ِإنَُّه مَلِ
6- تاَل القاِرُئ الُقْرآَن ِتالَوًة  ُمَجّوَدًة.

واُر ِبامِلْعَصِم إحاَطًة. 7- أَحاَط السِّ
8- نََسْخُت اخَلطَّ ِعْشريَن نُْسَخًة.

ُجَل ُكلَّ املَْدِح َفتُتََّهَم ِباملُداَهنَِة. 9- ال َتَْدِح الرَّ
، َفلَْم بُْفتَْح لَُه. 10- َطَرَق الباَب َطْرَقتنَْيِ

ْ َنوَعُه فيـما َيلي:  َتْدريب )1(: اْسَتْخِرْج املَْفعوَل امُلْطَلَق، وَبنيِّ

َت املَْفعوِل امُلْطَلِق فيـما َيلي:  َتْدريب )2(: َضْع َخّطًا َتْ

َنْوُعُهاملَْفعوُل امُلْطَلُقاجُلَمُل
1- }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا تَْسِليًما{

ُسوَل َفَأَخْذنَاهُ أَْخًذا َوِبيال{ 2- }َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَّ
وِر َفَجَمْعنَاُهْم َجْمًعا{ 3- }َونُِفَخ ِفي الصُّ

4- }َوُقولُوا َقْوالً َسِديًدا{
نُونَا{ 5- }َوتَُظنُّوَن ِباللَِّه الظُّ

6- }َوتََبتَّْل ِإلَْيِه تَْبِتياًل{
َقنَُّه ثُمَّ لَنَنِسَفنَُّه ِفي الَْيمِّ نَْسًفا{ 7- }لَّنَُحرِّ

َن األَْرِض نَبَاًتا{ 8- }َواللَُّه أَنَبتَُكم مِّ
وِر نَْفَخٌة َواِحَدةٌ{ 9- }َفِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّ

بْنَاَها َعَذاًبا نُّْكًرا{ 10- }َفَحاَسْبنَاَها ِحَساًبا َشِديًدا َوَعذَّ
11- }َوَكلََّم اللُّه ُموَسى تَْكِليًما{

ْيَطاُن أَن يُِضلَُّهْم َضاَلالً بَِعيًدا{ 12- }َويُِريُد الشَّ
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1- انْتََقَم املَْظلوُم ِمَن الّظاِلِم....................          )منتقٌم - انتقاماً - ناقماً(
ُجُل َضْيَفُه................  َعظيماً.        )كرمياً - تكرمٌي - إكراماً( 2- أَْكَرَم الرَّ

َم الّطاِلُب في ِدراَسِتِه......... َملْحوظاً.       )تقدماً - مقداماً - قادماً( 3- تََقدَّ
4- اْستَْدَرَج اللِّصُّ َفريَستَُه......................       )دارجاً - مستدرجاً - استدراجاً(

5- َجلََس املُتَْعُب....................... املَريِض.       )جالساً - إجالساً - جلوَس(
ضيُع في الُغْرَفِة....................        )ُخطوتنِي -  خطوتاِن - خطوةٌ( 6- َخطا الرَّ

. ا َبنْيَ الَقْوَسنْيِ َتْدريب )3(: اْمأل الَفراَغ ِباملَْفعوِل امُلْطَلِق امُلناِسِب ِمّ

َتْدريب )4(: اْسَتْعِمِل الَكِلماِت الّتاِلَيَة يف ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِبَحْيُث َتكوُن نائَبًة َعِن املَْفعوِل امُلْطَلِق.

اجلملةالكلمة

1- ُكّل
2- بَْعض
3- َسْبع

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

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

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

................................... -7            ................................. -1

................................... -8                   ................................. -2

................................... -9                 ................................. -3

.................................. -10                 ................................. -4

..................................  -11               ................................. -5

.................................. -12          ................................. -6

ِجْلَسة - ُنهوض - اْنِتصاب - ُرجوع

ْرُس   »59« ُة                    الدَّ الَوْحَدُة   »9«                    امُلساواُة احَلقَّ

نًا ِلْلَعَدِد  وِع ُأْخَرى، وُمَبيِّ ًة، وُمَبّينًا للنَّ دًا َمرَّ َتْدريب )5(: ِاْجَعِل الَكِلماِت التاِلَيَة َمفعواًل ُمْطَلقًا ُمَؤكِّ
ثاِلَثًة يف ُجَمٍل ِمْن إْنشاِئَك.
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ا َسِمْعَت َعن األْسئَلِة التالَيِة ِباْخِتصاٍر. َتْدريب )2(: أِجْب ِمّ

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

َبْعَد أن اْسَتـَمْعَت إلى الِقْسِم األّول، أِجْب َعن األْسئَلِة التالَيِة: 
ــِة.  ِب األْحداَث كما جاءْت يف الِقصَّ َتْدريب )1(: َرتِّ

. َزيٌْد يَْستَِمُع إلى َشْكوى أُبَيٍّ

ُعَمُر يَْطلُُب ِمْن َزيٍْد ُمراعاةَ الَعْدِل.

أُبَيٌّ وُعَمُر يَْذَهباِن إلى القاضي.

ُعَمُر يَْحِلُف أماَم َزيٍْد.

لوَس في َمكاٍن أْفَضَل. َزيٌْد يَْطلُُب ِمْن ُعَمَر اجْلُ

ْكَوى ُهَو...     أ- ُعَمُر               ب- أُبَيٌّ                 ج- َزيٌْد  1- َصاِحُب الشَّ
2- َجلََس ُعَمُر...               أ- ِبَجاِنِب َزيٍْد        ب- ِبَجاِنِب أُبَيٍّ         ج- أََماَم أُبَيٍّ 

3- كاَن الَقاِضي ُهَو...         أ- َزيٌْد                ب- ُعَمُر                ج- أُبَيٌّ

ْرُس   »60« ُة                    الدَّ الَوْحَدُة   »9«                    امُلساواُة احَلقَّ

ُل َفْهم امْلَْسموِع                        الِقْسُم األوَّ

لِْم؟ 1- مِلاذا قاَل ُعَمُر ِلَزيٍْد: بََدأَت ِبالظُّ
2- ما َمْوضوُع اخِلالِف بنَْيَ أُبَيٍّ وُعَمَر؟

ِلِف؟ 3- مِلاذا َطلََب َزيٌْد ِمْن أُبَيٍّ أْن يُْعِفَي ُعَمَر ِمَن احْلَ
عي؟ 4- ماذا يَِجُب َعلى امْلُدَّ
5- ماذا يَِجُب َعلى امْلُنِْكِر؟

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

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

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

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

....................................
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َبْعَد أن اْسَتـَمْعَت إلى الِقْسِم الّثاني، أِجْب َعن األْسئَلِة التالَيِة: 
ِة.    ِب األْحداَث كما جاءْت يف الِقصَّ َتْدريب )1(: َرتِّ

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

َتْدريب )3(: َواِئْم َبنْيَ القاِئِل يِف الَقاِئَمِة )أ( والَقْوِل يِف الَقاِئَمِة )ب( 

.............................................  -1 َعْمٌرو وابنُُه يَْذَهباِن إلى املدينَِة.

.............................................  -2 امِلْصريُّ يَشُكو ابَْن َعْمٍرو. 

.............................................  -3 امِلْصريُّ يَْسِبُق ابَْن َعْمٍرو.

.............................................  -4 امِلْصريُّ يَْذَهُب إلى املدينَِة.

.............................................  -5 ُعَمُر يَْطلُُب ُحضوَر َعْمٍرو وابِنِه.

.............................................  -6 . ابُْن َعْمٍرو يَْضِرُب امِلْصريَّ

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

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

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

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

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

1- مِلاذا جاء امِلْصريُّ إلى املدينَِة؟
؟ 2- مِلاذا  َضَرَب ابُْن َعْمٍرو امِلْصريَّ

3- مِلاذا َطلََب ُعَمُر ِمَن امِلْصريِّ َضْرَب ابِْن َعْمٍرو؟
4- في أَيِّ َمْوِسٍم جاَء َعْمٌرو إلى امْلَدينَِة؟

ّطاِب؟ 5- ِبَ تَِصُف ُعَمَر بَْن اخْلَ

)ب(

أ- ُخْذها َوأَنا ابُْن األَْكَرمني.
ب- َضَربُْت َمْن َضَربَني.

ج- متى اْستَْعَبْدمُتُ الّناَس؟

)أ(

اِب. 1- ُعَمُر بُْن اخَلطَّ
2- امِلْصِرّي.

ابُْن َعْمِرو بِْن العاص.  -3

ْرُس   »60« ُة                    الدَّ الَوْحَدُة   »9«                    امُلساواُة احَلقَّ

َفْهم امْلَْسموِع                       الِقْسُم الّثاني
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1- املُساواةُ أَماَم القانوِن.
2- املُساواةُ في التَّْعليِم.
3- املُساواةُ في الَعَمِل.

4- املُساواةُ في املُعاَملَِة.
5- املُساواةُ في احُلقوِق.

6- املُساواةُ في الواِجباِت.

1- املُساواةُ بنَْيَ األَْوالِد.
2- املُساواةُ بنَْيَ األَْغِنياِء والُفَقراِء. 

3- املُساواةُ بنَْيَ احُلّكاِم واحمَلْكومنَي.
4- املُساواةُ بنَْيَ الّرؤساِء واملَْرؤوسنَي.

جاِل والنِّساِء(. 5- املُساواةُ بنَْيَ اجِلنَْسنْيِ )الرِّ

ُق ِبها امُلساواُة يف احلاالِت الّتاِلَيِة:  َتْدريب )1(: ناِقْش َمَع َفريٍق ِمْن ُزَمالِئَك الَوساِئَل اّلتي َتَتَحقَّ
)َنشاُط الَفريِق(

ُق ِبها امُلساواُة يف احلاالِت الّتاِلَيِة:  َتْدريب )2(: ناِقْش َمَع َفريٍق ِمْن ُزَمالِئَك الَوساِئَل اّلتي َتَتَحقَّ
)َنشاُط الَفريِق(

 ) َتْدريب )3(: َهْل ُتواِفُق أَْم ال ُتواِفُق؟ وملاذا؟ )َنشاٌط ُثنائيٌّ
1- يَِجُب أَْن تَكوَن ُهناَك ُمساواةٌ بنَْيَ العاِلِم واجلاِهِل.

يَِّز بنَْيَ الّناِس َحَسَب أْعراِقِهْم. 2- يَِجُب أَْن مُنَ
3- يَِجُب التَّْمييُز بنَْيَ الّناِس َحَسَب األَْصِل َوالنََّسِب.

غيِر. 4- يَِجُب أَْن تَكوَن ُهناَك ُمساواةٌ بنَْيَ الَكبيِر والصَّ
5- يَِجُب التَّْمييُز بنَْيَ الّناِس ِبناًء َعلى أَْمواِلِهْم.

َمِة َوالّناِمَيِة. َوِل املُتََقدِّ ُب املُساواةُ بنَْيَ ُمواِطني الدُّ 6- َتِ

ْرُس   »61« ُة                    الدَّ الَوْحَدُة   »9«                    امُلساواُة احَلقَّ

: َفهيُّ والِكتابيُّ ْعبيُر الشَّ التَّ
: َفهيُّ ْعبيُر الشَّ أوال: التَّ
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•ا اإلْسالِم واملُساواِة.	
• ْرَعيَِّة.	 أَْمِثلٍَة ِمْن ُصَوِر املُساواِة في التَّكاليِف الشَّ
• املُساواِة في تَنْفيِذ الِقصاِص.	
• املُساواِة في الَقضاِء.	

َوُقْم ِبَتْلخيِصِه ِبُأْسلوِبَك  ِل الَوْحَدة،  ِقــراَءَة َنصِّ )امُلساواُة احَلّقُة( الــواِرِد يف أوَّ َتْدريب )1(: أَِعْد 
ُمْسَتعينًا ِبالعناِصر الّتاِلَيِة:

• يِة املُساواِة في َحياِة اإِلنْساِن.	 أََهمِّ
• أَنْواِع املُساواِة.	
• املُساواِة ِعنَد األَُمِ الَقدمَيِة.	
• املُساواِة ِعنَد الَعَرِب َقْبَل اإِلْسالِم.	
• اإِلْسالِم واملُساواةُ.	
• املُساواِة في املُْجتََمعاِت اإِلْسالِميَِّة.	
• املُساواِة في العالَِم الَيْوَم:	

- في الَغْرِب.
ْرِق. - في الشَّ

• ْوِليَِّة.	 ماِت واجَلماعاِت الدَّ املُساواِة ِعنَْد املُنَظَّ
• َعَقباٍت حَتوُل دوَن املُساواِة بنَْيَ الّناِس واملُْجتََمعاِت.	
• َوسائَل ِعالِج ِتلَْك الَعَقباِت.	

َكِلَمٍة،  َعْن 200  َيِقلُّ  اإِلْنــســاِن(، فيـما ال  )امُلساواُة يف َحياِة  ِبُعْنواِن:  اْكُتْب َمْوضوعًا  َتْدريب )2(: 
وْاَسِتْعن بالَعناِصِر الّتاِلَيِة:

ْرُس   »61« ُة                    الدَّ الَوْحَدُة   »9«                    امُلساواُة احَلقَّ

: ْعبيُر الِكتابيُّ ثانيا: التَّ
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مفتوحة *قبلها فتحةمضمومةقبلها ضمةمكسورةقبلها كسرة

ينَْأى، قراَءةَرأسهؤالءُمؤمنيِئسِرئَة
123

أضعف أقوى

يالحظ هنا أّن القوة تبدأ من اليمني؛ فإن كان قبل الهمزة املتوّسطة كسرة أو كانت مكسورة 
كتبت على نبرة، فإن لم تكن كذلك انتقلنا إلى القوة الثانية وهي الضمة، فإن كان ما قبلها ضمة أو 
هي مضمومة تكتب على واو، فإن لم تكن كذلك انتقلنا إلى القوة األخيرة الفتحة، فإن كان قبلها 
فتحة كتبت على ألف، وإن كانت مفتوحة وقبلها ساكن، نظرنا في هذا الساكن، فإن كان صامتاً 

كتب على ألف، وإن كان ألفاً أو واواً كتبت على السطر، وإن كان ياء كتبت على نبرة.

* الهمزة املفتوحة وقبلها ساكن:
• صامت: )أ( ينْأى،  مْسألة،  يْدأب،...	
• ألف أو واو: )ء( مساءلة،  تساءل، سوءة، ضْوَءه	
• ياء: )ئ(  هيئَة، بيئة، بطيئة، شيئا	
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اإلْمالء
كتابة الهمزة املتوسطة

القاعدة:
ُة، َفالَفْتَحُة. مَّ ِة احَلَرَكِة؛ فالَكْسَرُة أَْقَوى احَلَركاِت، َتليها الضَّ َطِة َعلى ُقوَّ َتْعَتـِمُد ِكتاَبُة الَهْمَزِة امُلَتَوسِّ
َطُة َمْكسوَرًة، أَْو َوَقَعْت َبْعَد َكْسَرٍة أَْو ياٍء ُكِتَبْت َعلى ياٍء َمْهما كاَنْت َحَرَكُتها.  فإذا كاَنِت الَهْمَزُة امُلَتَوسِّ

ُة، َسواًء أكاَنْت َحَرَكًة لْلَهْمَزِة أَْو مِلا َقْبَلها؛ َفُتْكَتُب الَهْمَزُة  مَّ ُة َوالَفْتَحُة َغَلَبِت الضَّ مَّ إذا اْجَتـَمَعِت الضَّ
َطُة َعلى أِلٍف إال إذا ُفِتَحْت،  َعلى واٍو، إْذ إنَّ الَفْتَحَة أْضَعُف احَلَركاِت َتْأثيرًا؛ فال ُتْكَتُب الَهْمَزُة امُلًتَوسِّ
َدٍة َفإّنها  َن َوُهَو َصحيٌح. َوأَّما إذا كاَنْت َمْفتوَحًة َبْعَد أِلٍف أَْو واٍو ساِكَنٍة أَْو ُمَشدَّ َوُفِتَح ما َقْبَلها، أَْو ُسكِّ

ُتْكَتُب ُمْفَرَدًة )على السطر(.
َطُة الّساِكَنُة ُتْكَتُب َعلى ما ُيناِسُب َحَرَكَة ما َقْبَلها. الَهْمَزُة امُلَتَوسِّ
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َتْدريب )1(: صحح اخلطأ اإلمالئي يف الكلمات التالية إن ُوِجَد.

لى عليك. َتْدريب )2(: ُاكتب ما ُيْ

تصحيحهاالكلمةتصحيحهاالكلمةتصحيحهاالكلمةتصحيحهاالكلمة

األَِأمة
أِجْأتنا
إحياأُه
أخَطأُوا
أساأُوا
إسراِأيل
أسماأَه
أسماِأه
أسماأُه
أنبياِأه

أنبياءُهم
أنَشأُوا
أوأِلك
استَْأذن

بَُأر

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

تَُأّمن
تَُأوِّل
تساأَل
حقاِأق
خَطأُك
داِأبني
داِأماً

دعاأُكم
دعاِأم
ُرأَساء
ُرأُوس
َرأُوف
أْى الرَّ
أْيا الرُّ
َرِأيس

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

شعاِأر
شفعاأُنا
شْيَأاً

الصاِبأُون
طباِأع
طراِأف
عباأَة
عقاِأد
علماأُنا
عندِأذ
الُفَأاد
َفْأس

فراِأض
قاِأماً
قاِأمة

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

مي أَلِ
جَلأُوا
ُمَأبدا
ِمَأة
املَُأثر
ُمَأّجل
ُمَأدب
ُمَأرخ

ُمَأسسة
ُمَألِّف
ُمَألَّفة

املُْأمنون
ُمَأوِّل
ُمَأيِّد
املاِأدة

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

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

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

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

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

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

............................................................................................  -6
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تدريبات:



221

لث
لثا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

أ

1- }يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهُم ابِْتَغاء َمْرَضاِت اللِّه{ 
2- }َوالَ تَْقتُلُواْ أَْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق{

َواِعِق َحَذَر امْلَْوِت{ َن الصَّ 3- }يَْجَعلُوَن أَْصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهم مِّ
4- }َوالَ ُتِْسُكوُهنَّ ِضَراًرا لَّتَْعتَُدواْ{

ب
5- }َوِإنَّ ِمنَْها مَلَا يَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللِّه{

ْعُد ِبَحْمِدِه َوامْلاََلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه{ 6- }َويَُسبُِّح الرَّ
ْشَيِة اللِه، أو ِمْن َخْشَيِة اللِه. 7- ِابْتََعْدُت َعِن املَعاصي َخْشَيًة ِللِّه، أو خِلَ

ج
8- َرْغَبًة في الِعلِْم ساَفْرُت. 

راَسِة ساَفْرُت.  9- وِللدِّ

10- }وال تَْقتُلوا أَوالَدُكْم ِمْن إْمالٍق{د
 11- }واألْرَض َوَضَعهاِ لأَلنام{
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َغِة  )ب(:                        املَْفعوُلِ ألْجِلِه َقواِعُد اللُّ

ْل. األْمِثَلة:  اْدُرْس َوَتأَمَّ

الشرح: 
الِفْعِل،  ُوقــوِع  ِة  ِعلَّ ِلَبياِن  ــْل ما تته خط يف )أ( تدها مصادر قلبية منصوبة، جــاَءْت  َتــأَمَّ
ُيْنِفقوَن  ِلــَم  الِفْعُل؟ فاملثال األول:  َحــَدَث  ِلــَم  ؤاِل:  َجــواٌب للسُّ وِهــَي  ــِه،  وتسّمى َمفعوال ألْجــلِ
ه ُيَجرُّ وال ُيْنَصُب، كما  أَْمواَلُهم؟ واجَلواُب: ابِتغاَء َمْرضاِة اهلِل. وإذا كاَن املَْصَدُر َغيَر َقْلِبيٍّ فإنَّ

ُة احَلَدِث َغيَر َمْصَدٍر َلْم ُتْعَرْب َمفعواًلِ ألْجِلِه، كما يف )11(  يف )10( وإذا كاَنْت ِعلَّ
روِط باحَلْرَفنِي )ِمْن( أو )الالم( َكما َيْظَهُر ذِلَك  ُه َيجوُز َجرُّ هذا املَْصَدِر امُلْسَتويف ِللشُّ ْل أنَّ وَتأَمَّ

يف )ب(. وَيجوُز َتْقدمُي املَْفعوِل ألْجِلِه َعلى عاِمِلِه َمْنصوبًا كاَن أو َمجرورًا، كما يف )ج(

القاِعَدة:
ِتِه وَسَبِبِه، َوُهَو َجواٌب ِللّسؤاِل  املَْفعوُل ألْجِلِه: َمْصَدٌر َقْلِبيٌّ َمْنصوٌب، يأتي َبْعَد الِفْعِل؛ ِلَبياِن ِعلَّ

ْن أو الاّلِم. ُه ِبِ )ِلَم َحَدَث الِفْعُل؟( وَيجوُز َجرُّ
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َت املَْفعوِل ألْجِلِه فيـما يلي: َتْدريب )1(: َضْع َخّطًا َتْ

ْكِل. ْفعوٍل ألْجِلِه ُمناِسٍب، َواْضِبْط آِخَرُه ِبالشَّ ا َيلي ِبَ َتْدريب )3(: اْمأْل ُكلَّ َفراٍغ ِمّ

َتْدريب )2(: أَِجْب َعّما َيِلي ِبأَْجِوَبٍة َتْشتـَِمُل َعلى َمفاعيَل ألْجِلها.

ا الَِّذيَن في ُقلُوِبِهْم َزيٌْغ َفَيتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاء الِْفتْنَِة َوابِْتَغاء تَْأِويِلِه{ 1- }َفَأمَّ
ْن أَنُفِسِهْم َكَمثَِل َجنٍَّة ِبَربَْوٍة{ 2- }َوَمثَُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهُم ابِْتَغاء َمْرَضاِت اللِّه َوتَثِْبيًتا مِّ

َْن َحاَرَب اللَّه  3- }َوالَِّذيَن اتََّخُذواْ َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَْفِريًقا بنَْيَ امْلُْؤِمِننَي َوِإْرَصاًدا ملِّ
َوَرُسولَُه{

4- }َوالَ تُْفِسُدواْ ِفي األَْرِض بَْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوهُ َخْوًفا َوَطَمًعا{
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن{ 5- }تَتََجاَفى ُجنُوبُُهْم َعِن امْلََضاِجِع يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِمَّ

ْن ِعنِد أَنُفِسِهم{ اراً َحَسًدا مِّ ن بَْعِد ِإمَياِنُكْم ُكفَّ ونَُكم مِّ ْن أَْهِل الِْكتَاِب لَْو يَُردُّ 6- }َودَّ َكِثيٌر مِّ
َم ِمْن َذنِْبِه« 7- »َمْن قاَم لَْيلََة الَقْدِر إمياناً َواْحِتساباً، ُغِفَر لَُه ما تََقدَّ

8- يُْغضي َحياًء ويُْغَضى ِمْن َمهابَِتِه           َفال يَُكلَُّم إاّل حنَي يَْبتَِسُم
9- َمَشى الّشابُّ َخلَْف أبيِه اْحِتراماً لَُه.

10- نَْعِطُف َعلى الَيتاَمى َرأَْفًة ِبِهْم.

1- أَصوُم.................... ألْمِر اللِه.

2- أَُصلّي.......................... للِه.
3- نُساِعُد الُفَقراِء َواملساكنَي..................................................
أَْرَضُه....................................................... الَفالُح  يَْحُرُث   -4
5- يُحاِرُب القائُد األْعداَء.....................................................
6- أَتََعلَُّم اللَُّغَة الَعَرِبيََّة.........................................................
َة إلى املَدينَِة....................................... حابَُة من َمكَّ 7- هاَجَر الصَّ
تاِء.......................................... 8- نَلَْبُس املاَلِبَس الثَّقيلََة في الشِّ
ُجُل الَكلَْب الَعْطشاَن.............................................. 9- َسقى الرَّ
ُسَل إلى الَبَشِريَِّة........................................... 10- أَْرَسَل اللُه الرُّ

1- ملاذا ياُلِزُم الّشابُّ والَدهُ؟...................................................

2- ملاذا نَصوُم يَْوَم َعَرَفَة؟.....................................................

3- ملاذا ال تُساِفُر َمَعنا َغداً؟..................................................

4- ملاذا يَْحِرُص النَّاُس َعلى َجْمِع النُّقوِد؟....................................

ِمُل األُمُّ ِطْفلَتَها؟................................................... 5- ملاذا حَتْ
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َتْدريب )4(: أَْكِمِل اجُلَمَل الّتاِلَيَة ِبَوْضِع ِفْعٍل ُمناِسٍب.

َتْدريب )5(: ِاْجَعِل الَكِلماِت التاِلَيَة َمْفعواًلِ ألْجِلِه يف ُجَمٍل ِمْن إْنشاِئَك.

تدريب )6(: أجب عن كلِّ سؤال من األسئلة اآلتية بجملة تامة تشتـمل على مفعول ألجله:

الُب ِبِجدٍّ َونَشاٍط َرْغَبًة في النَّجاِح. 1-........... الطُّ
2-........... اجُلنوُد أَْسِلَحتَُهُم اْسِتْعداداً ِللَْعُدوِّ.

الِة طاَعًة للِه. 3-........... املُْسِلُم إلى الصَّ
4-........... خاِلٌد ِلِزياَرِة أَْقِربائِه َرْغَبًة في ِصلَِتِهْم.

ُجُل ِبَيِد األَْعَمى ِإعانًَة له. 5-........... الرَّ
هاَدِة. اّباِت ِباجلاِمعاِت َطلَباً ِللشَّ باِب َوالشَّ 6-........... َكثيٌر ِمَن الشَّ

7-........... ِكتاَب الَقواِعِد الَعَرِبيَِّة اْسِتْعداداً ِلالْخِتباِر.
ّياَرِة َرْغَبًة في الّراَحِة. 8-........... َسلْماُن ِبالّطائَرِة َولَْم يُساِفْر ِبالسَّ

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

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

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

.....................................................................-4
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ْرُس   »63« ُة                    الدَّ الَوْحَدُة   »9«                    امُلساواُة احَلقَّ
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