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 وولي األمر إرشادات للمعلم



 إرشادات عامة

 االقتصار على الفصحى أثناء الدرس وعدم اللجوء إلى العامية أو اإلنجليزية إال للضرورة.ينبغي  -

هناك أكثر من وسيلة لشرح الكلمات الصعبة، فينبغي تأخير وسيلة الترجمة إلى اإلنجليزية ما أمكن)إذا كان  -

التمثيل أو المرادف العربي أو الطالب يعرف اإلنجليزية أكثر من العربية(. فال مانع من شرح المعنى بالصورة أو 

 عكس الكلمة أو وضعها في جملة أو تقليب صيغة الكلمة)كأن يأتي بالفعل من اسم الفاعل(.

 ربط أحداث السيرة ببعض اآليات التي يحفظها الطالب إذا أمكن.ال مانع من  -

 –تابة ألهم نقاط الدرس ك –محادثة حول الدرس  –تدريس المعلومة للطالب بأكثر من وسيلة)قراءة الدرس ينبغي  -

 التدريبات بكل أشكالها(.

 وعلى المعلم أن يراعي نقاط الضعف عند الطالب ويعمل على معالجتها. -

، ويتأكد من فهمه ينبغي أن يكون المعلم واعيا وعارفا بكم القواعد التي أخذها الطالب، وعليه أن يسأله فيها دوما -

ن القواعد ال تنتهي بانتهاء المعلومة فيها، بل تمتد مع كل درس لها وقدرته على استخدامها في جمل صحيحة؛ أل

 ومع كل نص جديد.

على المعلم أن يقرأ الدرس مرة أو مرتين قبل أن يقوم بتدريسه، وأن يضع خطا تحت الكلمات الصعبة على  -

 الطالب، والتفكير في شرح مبسط لها.

للمعلم أن يزيد في إيضاح الدرس بمعلومات غير موجودة فيه، ولكن عليه أن يستوثق من معلوماته جيدا قبل  -

 إعطائها للطالب.

ال مانع من اللجوء إلى الفكاهة أثناء الدرس خصوصا مع األطفال، وال مانع من تجهيز بعض الفكاهات المسلية  -

 الدرس عن حدها. للطفل قبل الدرس. وال ينبغي أن تزيد الفكاهة في

على المعلم أن يدرك أن عقول الطالب وقدراتهم تتفاوت، فال ينبغي أن تُعطى لهم المعلومات أو تدرس لهم بنفس  -

 الكمية والكيفية. فكلٌّ حسب قدرته على االستيعاب والتحصيل.

 على المعلم أن يركز دائما على تنمية مهارات الطالب وزيادة قدراته. -

 في طريقة التدريس حتى ال يمل الطالب من طريقة واحدة. ال مانع من التنويع -

إعطاء واجب على كل درس مهم جدا للطالب في تثبيت المعلومة لديه، وعلى المعلم أن يراعي إمكانات الطالب  -

وقدراته ووقته عند إعطائه للواجب. فإذا كان الطالب ذكيا ويستوعب المعلومة بسرعة فال ينبغي أن يثقل كاهله 

مكررة على نمط واحد ولهدف واحد، والعكس بالعكس. وإذا كان الطالب حديث عهد بالقراءة والكتابة، فال  بأسئلة

 ينبغي أن يُثقل كاهله بكتابة كثيرة أو أسئلة كثيرة، فمن الممكن أن يكون الواجب عبارة عن جملتين أو ثالثة. 

 

 تقويم(  -عرض   -تهيئة   –إرشادات عامة على كل درس)تحضير 

 :حضير الدرست

 المعلم من الطالب قراءة الدرس وتحضيره. ال مانع أن يطلب -

يقرأ المعلم الدرس مرة أو مرتين، ويضع خطا تحت الكلمة الصعبة على الطالب، ويقترح أكثر من طريقة  -

 لشرحها. فإذا فشلت طريقة لجأ إلى األخرى.

غيرها، وإذا أراد المعلم أن يزيد بعض النقاط ال مانع أن يقرأ المعلم حول موضوع الدرس في كتب السير أو  -

 توضيحا فال مشكلة، ولكن عليه أن يتأكد من صحة المعلومة التي سيعطيها للطالب.

على المعلم أن يضع خطين تحت بعض اللغويات التي درسها الطالب بهدف اختباره فيها، مثل أن أسأله: ما نوع  -

 س، ما مفرد هذه الكلمة أو ما جمعها أو ما عكسها...إلخ.اذكر الضمائر الموجودة في الدر -هذا الفعل 



 التهيئة للدرس:

التهيئة أمر مهم، وهي بمثابة اإلعداد للطالب قبل البدء في قراءة الدرس حتى يركز وينتبه لموضوع الدرس وفكرته. 

 ومستوعبة. وهي تعتمد على أكثر من خطوة: والتهيئة لها أكثر من وسيلة، وقد اخترت لك وسيلة جيدة وناجحة

  على المعلم أن يسأل على الواجب ويصححه أوال قبل أي شيء. -

على المعلم أن يسأل الطالب في معلومات الدرس السابق. وينبغي أن تكون األسئلة بالفصحى واإلجابة عليها  -

 كذلك. 

لدرس هو األول في الوحدة فينبغي أوال التعريف بعد ذلك يبدأ المعلم الدرس الجديد بقراءة عنوانه، وإذا كان ا -

 .بالوحدة وما تشتمل عليه من دروس وتوضيح الصلة بين دروس الوحدة

بين الدرس السابق والدرس الحالي إذا كان بينهما صلة، فمثال درس )حمزة بن عبد دائما على المعلم أن يربط و  -

العباس بن عبد المطلب(؟ والجواب: أنهم كلهم أعمام رسول  –المطلب( ما عالقته بالدرسين السابقين)أبو طالب 

 هللا. 

 فينبغي أن يكون الطالب واعيا دائما لماذا يدرس هذا الدرس في هذا المكان. -

لك يبدأ المعلم الدرس بطرح بعض األسئلة حول موضوع الدرس، تبدأ األسئلة بالعام وتنتهي بالخاص. فمثال بعد ذ -

وهل من أبو إسماعيل؟ إذا كان الدرس هو )إسماعيل عليه السالم(. يسأل المعلم: ماذا تعرف عن سيدنا إسماعيل؟ 

وهل ذبحه ان إبراهيم يريد أن يذبح ابنه إسماعيل؟ ان إسماعيل نبيا؟ وما صلة سيدنا إسماعيل برسول هللا؟ لماذا كك

 أم ال؟ وهل تعرف قصة ماء زمزم؟ 

وهكذا، وال يُشترط أن يجيب الطالب على كل سؤال تطرحه، أو يُجيب عنه بدقة تامة، بل الهدف من هذه األسئلة  -

فدعه يتكلم حتى ينتهي، ثم هو إثارة انتباه الطالب إلى أفكار الدرس قبل الشروع في قراءته. فإذا أجاب الطالب 

 صحح له إذا أخطأ، وأجب على سؤالك إذا عجز عن اإلجابة عليه.

 :عرض الدرس

 :القراءةأوال. 

إذا كان الطالب حديث عهد بالقراءة فعلى المعلم أن يقرأ والطالب يقرأ على  :)قراءة التعليم(القراءة األولى  -1

يأتي بالجملة كاملة بعد ذلك، ويقرأ المعلم الدرس كله بهذا ، ثم قراءته، وعلى المعلم أن يقرأ كلمتين كلمتين

 الشكل والطالب يردد وراءه.

والقراءة األولى تعليمية بحته، هدفها تدريب الطالب على مهارة االستماع والقراءة السليمة الخالية من 

جيدا، أو أنَّ أخطاءه قليلة األخطاء. وال يحتاج المعلم إلى القراءة األولى إذا كان الطالب يستطيع القراءة 

 ويمكن تصويبها.

الدرس وحده، أو يقرأ له المعلم أول  يطلب المعلم من الطالب أن يقرأ :)قراءة لفهم المعنى(القراءة الثانية -2

الجملة ثم يتركه يكمل إلى نهاية الجملة أو الفقرة. ويركز المعلم في هذه القراءة على إيضاح المعنى بعد كل 

  جملة أو فقرة.

فمثال بعد أن ينتهي الطالب من قراءة الجملة، يسأل المعلم: هل تفهم المعنى جيدا؟ فإذا قال: نعم. طلب منه المعلم 

. فعلى المعلم أن يطلب منه تحديد الكلمات غير المفهومة، فيشرحها له، ثم يشرح له أن يُكمل القراءة. وإذا قال: ال

 معنى الجملة. ويتأكد من فهمه لها.

السؤال، وأحيانا قد يفهم أال يقنع المعلم دائما بأن الطالب يفهم المعنى جيدا، فأحيانا قد يكسل الطالب عن وينبغي 

المعنى بشكل خطأ، وأحيانا ال يعمل الطالب ذهنه في فهم المعنى، فال يهتم بذلك وال يسأل عنه)وهذا يحدث مع 

 األطفال(.



يشكُّ في فهم الطالب للجملة، خصوصا إذا كان فيها كلمات جديدة أو فعلى المعلم أن يكون منتبها لذلك، وعليه أن 

 صعبة أو فيها تعبير جديد أو غريب على الطالب.

سؤاله عن معنى الكلمات، أو طلب وضع الكلمة في جملة، ويمكن أن يتأكد المعلم من فهم الطالب للجملة من خالل 

 أو شرح المعنى العام للجملة أو الفقرة.

: وهذه هي القراءة األخيرة، هدفها أن يقرأ الطالب الدرس كامال بعد فهم معناه، وعلى المعلم الثةالقراءة الث -3

أن يسأله بعد نهاية الدرس: هل تفهم الدرس جيدا؟ وال مانع أن يطلب منه المعلم بعد هذه القراءة أن يغلق 

 أو يسأله في بعض نقاط الدرس. الكتاب ويشرح ما فهمه من الدرس.

وفيها يقوم المدرس بدور المعلم، ويقوم الطالب أو الطالب بدور التالميذ. وال مانع أن يطلب المعلم بعدها : المحادثة ثانيا:

 من الطالب أن يغلق الكتاب، ويصنع معه حوارا حول أفكار الدرس؟

حول موضوع الدرس.  (: يطلب المعلم من الطالب أن يكتب جملتين أو ثالثة أو أكثر)حسب إمكانات الطالبالكتابة ثالثا:

له الصواب إذا لم يتمكن من رؤيته)كأن ثم يستمع المعلم إلى ما كتبه الطالب وينظر إليه ويصحح له أخطاءه، أو يكتب 

 يكون الدرس أون الين أو المعلم في الفصل ويصعب عليه النظر في كل الكراسات(.

درسها الطالب، وعليه أن يدربه عليها كل درس حتى ال تنسى. : على المعلم أن يكون واعيا باللغويات التي اللغويات رابعا:

أنِت(  يطلب منه المعلم أن يستخرج الضمائر الموجودة  -أنَت  –هي  –هو  –نحن  –فإذا كان الطالب قد درس الضمائر)أنا 

 في الدرس، ويضعها في جملة. يطلب منه أن يجمع كلمة أخذها من قبل أو يأتي منها بالعكس ...إلخ.

 : على المعلم أن يملي على الطالب جملة أو جملتين باألكثر، ثم يصحح له األخطاء.اإلمالء مسا:خا

 :التقويم

 يطلب المعلم من الطالب أن يكتب ثالث جمل أو أكثر)على حسب إمكانات الطالب( عن موضوع الدرس.: الواجب -1

 ويرى هذا الواجب في بداية الدرس القادم.

وال مانع إذا وجد المعلم قصورا للطالب في نقطة معينة أن يعطي الطالب واجبا وتمارين أكثر على  .حل تمارين الدرس  -2

 هذه النقطة.

 التطبيق على درس )فاطمة بنت رسول هللا(

عليه، ليبين األمر بوضوح  ةالسابق اإلرشادات، وسوف نطبق هذا هو الدرس الثالث في الوحدة الرابعة من الجزء األول

 أكثر.

 : تحضير الدرس.أوال

سيدا شباب أهل  -يقرأ المعلم الدرس مرة أو مرتين ثم يضع خطا تحت الكلمات الصعبة، أو الجديدة، مثل)أنجبت   -

 ر(. ويقترح المعلم شرحا أو أكثر لهذه الكلمات. أشهُ  -تربَّت   –الجنة 

.أنجبت  هبة(. -كريم  –ويمكن وضعها في مثال: أنجبت أمي ثالثة أوالد)أنا  : َوَلدَت 

: أي: سيدان. ُحذفت النون لسبب لغوي سنعرفه فيما بعد. وسيدان: مثنى، ومفرده: سيد، ومعناه: قائد وأفضل، سيدا

: مفردها شاب: والشاب في الغالب هو الشخص الذي والشبابأي: أن الحسن والحسين أفضل شباب أهل الجنة. 

كر له شخصا ما، وتقول عنه شاب، ثم تذكر له طفال صغيرا يبدأ سنه من عشرين إلى أربعين سنة. ويمكن أن تذ

وتقول له: هذا طفل أو ولد وليس شابا. ومن الجميل هنا أن تفرق له بين الطفل والطفلة والشاب والفتاة والرجل 

 والمرأة والشيخ والشيخة.



 : أصحاب الجنة)المؤمنون في الجنة(.أهل الجنة

: نشأت عليه. تربت فاطمة على تعاليم اإلسالم: أي نشأت عليها. أي: منذ أن ُولدت وهي تتعلم ت على شيءترب

 القرآن وتحفظه وتتعلم السنة وتحفظها. 

ُهر ويمكن أن تسأله: كم شهرا قضيت في تعلم النورانية أو القراءة : جمع شهر. وهناك جمع آخر)شهور(، أش 

 في جملة أو أكثر(والكتابة؟ ويمكن تجعله يضع كلمة )أشهر 

 ثانيا: التهيئة.

 .يسأل المعلم في بداية الدرس عن الواجب ويصححه سريعا -

، ماذا كان؟ وماذا يذكر منه الطالب؟ ثم يسأل في بعض أفكاره، مثل: بماذا اشتهرت ثم يسأل عن الدرس الماضي -

 السيدة عائشة؟ هل كان النبي يحبها؟ وهل أنت تحب السيدة عائشة؟...إلخ.

، ثم طرح سؤالين: ما رقم الدرس في الوحدة؟ وما عالقة الدرس في درس السيدة فاطمة بقراءة عنوانهالبدء  -

بالدروس السابقة أو عالقته بالوحدة؟ وستكون اإلجابة: هذا هو الدرس الثالث. وهذه الوحدة تتكلم عن زوجات 

 وهي بنت السيدة خديجة. يرة النبوية.وكان لها دور في الس الرسول وأبنائه، والسيدة فاطمة أشهر بنات الرسول.

بعد ذلك يمهد المعلم لقراءة الدرس بطرح بعض األسئلة، مثل: من هو أبو السيدة فاطمة؟ ومن أمها؟ ومن زوجها؟  -

؟ ومتى ماتت السيدة فاطمة؟ واألسئلة هدفها جذب سيدة فاطمة ولدين مشهورين من هما؟ وبماذا اشتهراأنجبت ال

 وع الدرس. وليس الهدف منها أن يجيب الطالب على كل األسئلة؛ ألن الدس جديد عليه.انتباه الطالب إلى موض

لدرس ويردد خلفه الطالب)إذا كان الطالب ضعيفا في القراءة( أو يقرأ الطالب األولى لقراءة الثم يبدأ المعلم في  -

 القراءة األولى وحده ويساعده المعلم على القراءة الصحيحة.

سيدا شباب( فيمكنك أن تقسم مثل هذه الكلمات إلى  –ك بعض الكلمات الثقيلة في النطق، مثل)السيدة قد يواجه -

 مقاطع مثل)السّي( ثم)يِدةُ(. 

ويقرأ جملة جملة أو فقرة فقرة. ويسأله المعلم بعد كل فقرة عن ثم يقرأ الطالب القراءة الثانية)قراءة فهم المعنى(:  -

نع المعلم بأن الطالب فاهم إال بعد أن يختبر فهمه، كأن يطلب منه وضع الكلمة في وال يق معنى الكلمات والجمل.

 أو أن يشرح معنى الجملة أو الفقرة. .جملة، أو يطلب منه معنى الكلمة، أو عكسها

يقرأ الطالب الدرس كامال بعدما فهمه جيدا، وبعدما عرف قراءته  ثم يطلب المعلم من الطالب قراءة ثالثة للدرس: -

 الصحيحة. 

وال مانع هنا أن يعطيه المعلم دقيقتين يقرأ فيهما الدرس  يطلب المعلم من الطالب أن يشرح ماذا فهم من الدرس: -

 قراءة صامتة.

ن معا حوارا حيا ألفكار الدرس : ويقوم فيها المدرس بدور المعلم، والطالب بدور التالميذ، ويصنعاالمحادثة -

 ومعانيه.

بعدما يطلب من التلميذ أن يغلق الكتاب. ويقوم المعلم في هذا الحوار  ال مانع أن يقوم المعلم بالحوار مرة أخرى -

 بدور السائل، والطالب يجيب.

أبي طالب؟ وما يمكن أن يسأله مثال: ماذا تعرف عن علي بن فوال مانع أن يزيد في حواره على أفكار الدرس:  -

صلة قرابته برسول هللا؟ وما صلة قرابة الحسن والحسين برسول هللا؟ هل تحب الحسن والحسين؟ هل أنت شاب 

 أم طفل أم رضيع أم شيخ أم رجل؟..إلخ.

يطلب المعلم من الطالب أن يكتب ثالث جمل على األقل عن فاطمة بنت رسول هللا، ثم يسمع منه ويرى : الكتابة -

 ويصحح له الكتابة والقراءة.كتابته، 

: وفيها يُراجع المعلم مع الطالب بعض اللغويات التي درسها من خالل الدرس،  كأن يسأله مثال: ما اللغويات -

ما األفعال الموجودة في  ى. ما الكلمات التي بها ألف والم؟الضمائر الموجودة في الدرس؟ ضعها في جملة أخر

 .إلخ.الدرس وما نوعها؟.

 فعلى المعلم أن يملي الطالب جملة أو جملتين من الدرس؛ ليدربه على الكتابة الصحيحة. ويصححها له. :اإلمالء -



: يحل المعلم مع الطالب التدريبات كلها ما أمكن. وال مانع أن يطلب منه أن يحل بعض تدريبات الدرس في التقويم -

 البيت خصوصا إذا كانت كثيرة وتحتاج إلى تفكير.

 منه أن يكتب ثالث جمل عن السيدة فاطمة بنت رسول هللا.: يطلب الواجب -

 
 

 : ملحوظة

على المعلم أن يصنع هذه اإلرشادات في كل درس، وإذا أراد أن يزيد على ذلك شيئا أو يترك منه شيئا أو  -

 يبدل شيئا مكان شيء فال مانع بشرط أال يخل بوظائف الدرس وأهدافه.

ه الوظائف كلها، وال يُشترط أن ينتهي من الدرس كامال في على المعلم أن يقسم وقت الدرس على هذ -

الساعة الموضوعة له. بل يجوز أن يأخذ الدرس حصة أو حصتين أو ثالثة. والمهم أن يحرص المعلم 

 في كل حصة على أن يمارس هذه الوظائف كلها مع الطالب.

 
 

 وولي األمرمهمة للمعلم لغوية علومات م

هناك بعض األساسيات الضرورية لمعلم اللغة العربية في هذه المرحلة، البد أن يكون ملما بها قدر اإلمكان، وهذا عرض 

 مختصر لها:

وعارفا لمعانيها، وكيفية  نحن( -هي  –هو  –أنِت  –أنَت   -)أنا : ينبغي أن يكون المعلم ملما بالضمائر  الضمائر -

هذه المضارع مع الماضي وتصريف الفعل وكيفية تصريف األفعال معها، وهذا جدول يوضح لك استخدامها، 

 .الضمائر

الفعل 

 الماضي

 نحن ضربنا هي ضربَت   هو ضرب أنِت ضرب تِ  أنَت ضرب تَ  أنا ضرب تُ 

الفعل 

 المضارع

 نحن نضرب هي تضرب هو يضرب أنِت تضربين أنَت تضرب أنا أضرب

 

هذه( وكيفية استخدامها في  -ينبغي في هذه المرحلة أن يكون المعلم ملما باسمي اإلشارة)هذا  :أسماء اإلشارة -

 جمل صحيحة.

 هذه هذا

 ستخدم مع المفرد المؤنثاسم إشارة ي ستخدم مع المفرد المذكراسم إشارة ي

 هذه بنت جميلة هذا ولد جميل

وعنده قدرة  المرحلة أن يكون عارفا لالم الشمسية والقمرية،: ينبغي على المعلم في هذه الالم الشمسية والقمرية -

 على التفريق بينهما في النطق والكتابة، وعارفا لحروفهما.

 الالم القمرية الالم الشمسية

 تكتب وتنطق تكتب وال تنطق

 بعدها حرف محرك بحركة بعدها حرف مشدد

 عليها سكون ليس عليها سكون

ك وخف  عقيمهحروفهما مجموعة في) القمريةحروفها غير حروف الالم   (ابغِ حجَّ
 

 ، وخصوصا ضمائر الرفع: وهي تنقسم إلى قسمين: معرفة الضمائر المتصلة -

 أكال. –تأكلين  –ألف اإلثنين(، أمثلة: أكلوا  -ياء المخاطبة –: وهي: )واو الجماعة ضمائر رفع ساكنة -1

 أكل َن.  –أكل نا  –نون النسوة(. أمثلة: أكل ُت  –الفاعلين  نا –: وهي)تاء الفاعل ضمائر رفع متحركة -2



 لمتحركة يجب أن يأتي قبلها ساكن،وضمائر الرفع ا

 –أنَت أكلَت  –ِت . واستخدامها كاآلتي: أنا أكلُت  –َت  –وتاء الفاعل لها ثالثة أشكال في حال اإلفراد: ُت 

 أنِت أكلِت.

: فعلى المعلم أن يدرك الفرق بين الفعل الماضي والمضارع والمضارع واألمرالماضي القدرة على التفريق بين  -

استشكَل( ويتميز  -فتح  –انتهى  –بدأ  –شارَك  –واألمر. فالماضي: ما حدث في الزمن الماضي، مثل )أكل 

أكل ُت. بتاء الفاعل  الماضي بأنه يقبل تاء التأنيث أو تاء الفاعل، وال يقبلهما المضارع واألمر، تستطيع أن تقول: أنا

( ال نستطيع ذلك معهما.  . بتاء التأنيث. بينما )تأكل وُكل   أو هي أكلَت 

ال الناهية(،  –لما  –حتى  –كي  –لن  –أما المضارع فيتميز بقبوله لحرف من حروف النصب أو الجزم، مثل)لم 

. وال يمكن أن تقول: ال لعب أو ال العب على س  بيل النهي.فيمكنك أن تقول: ال تلعب 

 . أما األمر فيتميز بأنه البد وأن يدل على الطلب بذاته، وأن يقبل كذلك نون التوكيد أو ياء المخاطبة. مثل: اشرب 

.  يدل على الطلب بذاته، ويقبل نون التوكيد، فيمكن أن تقول: اشربَنَّ

 فال يُرسم فوقها أو تحتها همزة)ء(. ، فهمزة القطع تكتب هكذا)ا(ن همزة الوصل والقطع نطقا وكتابةالتفريق بي -

وتنطق في بداية الكالم وتسقط من النطق في وصل الكالم، مثل كلمة )استخرج( فإذا بدأت بها الكالم ستنطقها 

تخرجُت.  قائال: ِاستخرجُت الكالم من الدرس. أما إذا جاء قبلها شيء فإنها تسقط من النطق والبد، فستقول: واس 

ين مباشرة. وهي محركة بالكسر في الغالب إذا وقعت في بداية الكالم. وقد تحرك بالضم فتنطق بعد الواو الس

يخُرج. فاألمر منه:  –أحيانا، إذا كانت في الفعل األمر من الثالثي المضموم العين في المضارع، مثل : خَرج 

 اُخرج. بضم الهمزة. ومثل: كتب يكتُب. فاألمر منه: اُكتُب. بضم الهمزة.

ؤ  –ء  –القطع فتكتب على ألف أو على السطر أو على الواو أو على الياء أو على نبرة وهذه أشكالها )أ  أما همزة -

ـأ (. وهي تُنطق في بداية الكالم وفي وصله فال تسقط أبدا من النطق، وقد تحرك بالضم أو الفتح أو  -ئـ  –ئ  –

 الكسر وقد تشدد.

 ا في اآلتي:فيمكن اختصارهأما مواضع همزة الوصل والقطع  -

   ا إذا لم يكن مبدوءا بـ)الـ( فهمزته همزة قطع إال في أسماء معينة أي اسم يبدأ بـ)الـ( فهمزته همزة وصل. أمَّ

 -اثنتان –اثنان  –اسمان  –اسم   -امرأتان   -امرأة  امرآن –امرؤ  –ابنتان  –ابنان  –ابنة  –)ابن  أشهرها:

 .(ايمن هللا  –ايم هللا 

  ثالثيا أصليا أو ثالثيا مزيدا بحرف أو ثالثيا مزيدا بحرفين أو ثالثيا مزيدا أما األفعال فإما أن يكون الفعل

 أو رباعيا أصليا أو رباعيا مزيدا بحرف أو بحرفين. .بثالثة أحرف

أمر( أما المضارع فال  –أكل  –أما الثالثي األصلي فهمزته همزة قطع في الماضي وال تأتي غير ذلك، مثل: )أخذ  -

اجلس( ومثل)آمر(  -اسمع  –افهم  –همزة فيه وأما األمر فهمزته همزة وصل وال تأتي غير ذلك. مثل: )اُكتُب 

أهلك بالصالة واصطبر عليها( مع العلم أن همزة الوصل ُحذفت في النطق والكتابة من  وأمركما في قوله تعالى: )

 )أمر(، واألصل: آمر. بضم الهمزة.

ما الفعل المزيد عن ثالثة أحرف فإذا كان فيه همزة فهي همزة وصل إال في وزن واحد وهو)أفعل( فهمزته همزة أ -

قطع في الماضي واألمر ومصدره أيضا بهمزة قطع، وهو يسمى الثالثي المزيد بالهمزة، ألنه يأتي من الثالثي 

 –أفهم  –أرجع  –أنزل  –أخرج  ضرب( فإذا زدنا عليه همزة سيكون: -فهم  –رجع  –نزل  –مثل)خرج 

أضرب. ومضارعه ليس فيه همزة)إال همزة المضارعة للمتكلم وهي همزة قطع(. واألمر منه بهمزة قطع فتقول 

.  –أفهم   –أرِجع   –أنِزل   -فيما سبق: أخِرج    –إنزال  –والمصدر منه كذلك بهمزة قطع فتقول: إخراج أضِرب 

 إضراب. –إفهام  –إرجاع 

 ل مزيد عن ثالثة أحرف غير )أفعل( فهمزته همزة وصل في الماضي واألمر والمصدر.وأي فع -

 .التفريق بين البناء واإلعراب -

: هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة ال تتغير حتى ولو تغير موقع الكلمة في الجملة. مثل كلمة هؤالِء. فهي البناء

ستظل مبنية على الكسر، كما في قوله تعالى: هؤالِء بناتي، مبنية دائما على الكسر، فإذا جاءت في موضع الرفع 



فهي هنا مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع. وإذا جاءت في موضع النصب ستظل مبنية على الكسر، كما في 

. واسم إنَّ دائما منصوب، ولذا سنقول في إعرابها : اسم إن )هؤالِء( قولك: إن هؤالِء أوالدي. فهي هنا اسم إنَّ

 ي على الكسر في محل نصب.مبن

بناء على  –أمِس( -بناء على الكسر كما في )هؤالِء  –سمَع( -وأنواع البناء أربعة: بناء على الفتح كما في)أخذَ 

(-كما في)ِمن   بناء على السكون –( حيثُ )كما في الضم  .َمن 

كلمة)البيت( يتغير حركة آخرها : فهو تغير حركة آخر الكلمة بسبب تغير موقعها في الجملة، مثل أما اإلعراب

بسبب تغير موقعها في الجملة، فقد تقع في مكان الرفع فتكون مرفوعة وعالمة رفعها الضمة، فتقول: البيُت 

جميٌل. وقد تقع في مكان النصب فتكون منصوبة وعالمة نصبها الفتحة، فتقول: إنَّ البيَت جميٌل. وقد تقع في مكان 

 فتقول: مررت بالبيِت الجميِل. الجر، وعالمة جرها الكسرة،

الرفع : وعالمته األصلية الضمة ، والنصب: وعالمته األصلية الفتحة،  :واإلعراب له أربعة أنواع كذلك وهي

 والجر: وعالمته األصلية الكسرة، والجزم وعالمته األصلية: السكون.

 .التفريق بين الحركة األصلية والحركة العارضة -

( وهذه الكلمات مبنية على السكون دائما في كل  -عن   –َمن   –هناك كلمات مبنية على السكون مثل) ِمن   ُهم 

 ،  وهذا ما يُسمى بالحركةحاالت اإلعراب. ولكنها قد تحرك بالكسر أو الفتح أو الضم إذا جاء بعدها ساكن 

للغة للتخلص من التقاء الساكنين. فتقول مثال: ، فهي ليس حركة إعراب وال بناء ولكنها حركة تصطنعها االعارضة

 .جالهُم الرِّ . أو : هؤالِء حابةعِن الصَّ أكل التفاح. أو: قرأت  ذيَمِن الَّ . أو : ِمَن هللاهذا فضل 

 أما الحركة األصلية فهي حركة البناء أو اإلعراب.

المعلم أن يكون قادرا على معرفة الفاعل : ينبغي على معرفة الجملة الفعلية وأركانها وإعراب الفاعل والمفعول -

والمفعول في الجملة الفعلية، وقادرا على إعرابهما بالحركات األصلية، فالفاعل هو الذي يفعل الفعل والمفعول هو 

الذي يقع عليه فعل الفاعل. الحظ: أكل محمدٌ التفاح. فهذه جملة فعلية تتكون من : فعل+ فاعل + مفعول. فإذا 

 فعل؟ ستقول: أكل. ومن )الفاعل(اآلكل؟ ستقول: محمد. وما المفعول)المأكول(؟ ستقول: التفاح.سألتك: ما ال

ينبغي على المعلم أن يكون قادرا على تحديد نوع الجملة : معرفة الجملة االسمية وأركانها وإعراب المبتدأ والخبر -

 رفعه األصلية الضمة.االسمية ومعرفة أركانها)المبتدأ والخبر( وكلٌّ منهما يُرفع، وعالمة 

 الم. -كـ  -بـ  –في  –على  –عن  –إلى  –: وحروف الجر أشهرها: من معرفة حروف الجر وإعراب ما بعدها -

 وما بعدها يكون اسما مجرورا بحرف الجر، وعالمة جره األصلية الكسرة.

 

 

 إجابات أسئلة الدروس والوحدات واالختبارات

 الجزء األول

 الوحدة األولى

 )إبراهيم عليه السالم(األولالدرس 

 (×) -6 (√)  -5  (√) -4  (√) -3 ( √) -2 (×) -1: 1جـ

 ل  إ   -6 يل  اع  س   إ   -5 وب  أ   -4 ة  ب  ع  ك  ال   -3 ار  الن    -2 يم  اه  ر  بـ  إ   -1: 2جـ

 ال، ألن هللا جعلها بردا وسالما عليه. -2  سيدان إبراهيم عليه السالم  -1: 3جـ



 هللا تعال. -4  سيدان إساعيلسيدان إبراهيم مع  -3

 : 4جـ

ي ن   املفرد  ل  ص  ف   ول  س  ر   يذ  م  ل  ت   م  ن  ص   ة  س  ر  د  م   ب 
 ول  ص  ف   ل  س  ر   يذ  الم  ت   ام  ن  ص  أ   س  ار  د  م   اء  ي  ب  ن  أ   اجلمع

 سؤال/لؤلؤ/بناء  /قرآن /قرأ /سأل / بدأ بئر/ أذن/ :أرض/إساعيل / ساء/5جـ

 ساء -5 طائرة -4 معلم  -3 أصنام - 2  أمحد -1: 6جـ

 : أجب بنفسك.10، 9، 8، 7جـ

 )إساعيل عليه السالم(الدرس الثاني

 (×) -6  (√) -5  (×) -4  (√) -3  (√) -2 (×) -1: 1جـ

 م  أ   -6 ش  ب  ك    -5 ح  ب  ذ  ي   -4 يل  اع  س   إ   -3   ة  ك  م   -2 ن  اب   -1: 2جـ

 أن يذبح ابنه إساعيل. أمره -3 سيدان إساعيل  -2 السيدة هاجر -1: 3جـ

 كتاب كلب مكتب  شباك بداية بدأ ابب :  أيب 4جـ

 : ابب/ أستاذ/ رسول/ مكتب/ إساعيل/ بئر/ بدأ/ يبدأ/ كتب5جـ

 : ابب / شباك / ذبيح / كتاب / ابئع6جـ

 : أجب بنفسك.9، 8، 7جـ

 القواعد

 : طبيب/ مهندسون / تلميذة/ ابئعات/ مسلمون.1جـ

 مسلمون/ مهندسة/ طبيبات/ رجل.: ابئع / 2جـ

 :3جـ

 أان بنت أان معلم أان مهندس أان رجل أان تلميذة أان ابئع أان طالبة أان ولد
 حنن بنات حنن معلمون حنن مهندسون حنن رجال حنن تلميذات حنن ابئعون حنن طالبات حنن أوالد



 

 (عبد املطلب بن هاشم)الدرس الثالث

 (√) -6  (×) -5  (×) -4  (√) -3  (√) -2 (×) -1: 1جـ

 8: األول / مكة / الفيل / رعاية / الطعام / 2جـ

 أصحاب الفيل -3  عبد املطلب -2  كان عبد املطلب يسكن يف مكة  -1: 3جـ

 كتكوت  متر  توت  كتاب   مكتب  : تفاح4جـ

 موت / تول  :  مكتب / تفاحة / وقعت/ مات/ كتب /  تعب / 5جـ

 :6جـ

 اتَ مَ  بُّ حِ يُ  لُ وَّ األَ  لَ خَ دَ  احٌ بَ صَ  الكلمة
 اشَ عَ  هُ رَ ك  يَ  اآلِخرُ  جَ رَ خَ  اءٌ سَ مَ  عكسها

 : أجب بنفسك. 7جـ

 : مات / وقعت / جد / صباح / مساء.8جـ

 : 9جـ

 يمٌ عِ زَ  انٌ وَ ن  عُ  مُ لِّ عَ مُ ال   سٌ ر  دَ  دٌّ جَ  مُ و  يَ ال   املفرد
َ  اجلمع  اءٌ مَ عَ زُ  ينُ اوِ نَعَ  ونَ مُ لِّ عَ مُ ال   وسٌ رُ دُ  ادٌ دَ ج  أَ  امُ يَّ األ 

 : أجب بنفسك.11جـ، 10جـ

 القواعد

 : 1جـ

 أسجدأان  أان أذاكر أان أكتب أان أقرأ أان أصلي أان أانم أان ألعب أان أسع
 نسجدحنن  حنن نذاكر حنن نكتب حنن نقرأ حنن نصلي حنن ننام حنن نلعب حنن نسمع

 : ألعب / نصلي/ أصوم/ مهندس/ منشي/ قاعدون.2جـ

 أوالد / ممرضة / أكتب/ نفهم: أمشي / 3جـ



ن ا حن  ن    ل ع ب ت   أ ان  : 4جـ  قـ ر أ ان   حن  ن     قـ ر أ ت   أ ان     ل ع بـ 
ع ن ا حن  ن     سعت أ ان    شربنا حن  ن    ش ر ب ت   أ ان            س  
ن ا حن  ن    ضحكت أ ان          ك   فهمنا حن  ن     ف ه م ت   أ ان    ض ح 
ل ن ا حن  ن     أكلت   أ ان    ذهبنا حن  ن    ذ ه ب ت   أ ان          أ ك 

 

 اختبار الوحدة األولى

 ( إبراهيم عليه السالم.2 ( إبراهيم عليه السالم/ إساعيل عليه السالم/ عبد املطلب بن هاشم.   1: 1جـ

   مكة.( 5  ( ال؛ ألن هللا أمر النار أن تكون بردا وسالما على إبراهيم.4 ( إساعيل عليه السالم.3

 (نعم، كان حيبه حبا شديدا.7  ( ال؛ ألن هللا أرسل إل إبراهيم كبشا ليذحبه بدال من إساعيل عليه السالم.6

 األول -7 نقرأ  -6 أحب -5 كبشا  -4 أن -3 إبراهيم -2األعلى    -1: 2جـ

 حبًّا-10  مكة -9  بعد -8

 : 3جـ

 أقرأ تالميذ إبراهيم يضرب مع عم حيب إبراهيم اخلطأ
 نقرأ تلميذ إساعيل يذبح على جد حنب إساعيل الصواب

 اجنح. -ابدأ/ ينجح -اذهب/ يبدأ –افتح / يذهب  –: يفتح 4جـ

 : أجب بنفسك.5جـ

 حنن نعيش يف مصر. -    أان أحب أمي. -: 6جـ

 : 7جـ

 حنن شربنا أان شربت حنن لعبنا أان لعبت  
 حنن فهمنا أان فهمت حنن أكلنا أان أكلت

 حنن بدأان أان بدأت حنن جلسنا جلستأان 
 حنن سعنا أان سعت حنن ركبنا أان ركبت  
 حنن قرأان أان قرأت حنن عر فنا أان عر فت  

 ( اآلخر6  ( نب5 ( معلمون4  ( صنم3  ( رسل2 ( الصديق1: 8جـ



 ( جد8  ( مات7

 : أجب بنفسك.9جـ

 الوحدة الثانية

 )أبو الرسول(الدرس األول

 (√) -6  (×) -5  (√) -4  (√) -3  (×) -2 (×) -1: 1جـ

 : آمنة/ رسول هللا / إل / أصغر / بعد / أن.2جـ

 : 3جـ

 قبل ذهب العودة أفضل حيبه أصغر دخلوا صباح الكلمة
 بعد عاد الذهاب أسوأ يكرهه أكرب خرجوا مساء عكسها

 : آمنة بنت وهب/ إل الشام / حممد )رسول هللا(4جـ

 : الثعلب / الثعبان / كثري / ثروة / متثال 5جـ

 : ثعلب / ثعبان / الثعلب / الثعبان / أاثث / األاثث.6جـ

 : أجب بنفسك.9جـ، 8جـ، 7جـ

 

 )أم الرسول(الدرس الثاني

 (√) -6 (×) -5 (×) -4 (√) -3 (√) -2 (√) -1: 1جـ

 : أم / عبد هللا / قرب / املدينة  / األبواء.2جـ

 : 3جـ

 زوجة طريق قرب جد معلم درس  املفرد
 زوجات طرق قبور جدود معلمون دروس اجلمع

 اشتهرت ابلذكاء وطالقة اللسان -2 يف مكان يسمى األبواء بني مكة واملدينة. -1: 4جـ



 سافر زوجها إل الشام. ومات يف طريق العودة. -3

 عالج جملة اجلنة  شجرة  مسجد مجيل  : مجل 5جـ

 / مسجد / جنة.: مجل / آمنة / أرسل 6جـ

 : أجب بنفسك.7جـ

 ماتت آمنة يف طريق العودة. -3 سافر حممد مع أمه. -2 ذهبت آمنة إل املدينة.  -1: 8جـ

 : مجل / اجلنة / عجل / عجلة / العالج / مجع / رجع / برج.9جـ

 : أجب بنفسك.10 جـ

 

 )رسول هللا(الدرس الثالث

   (√) -4  (×) -3  (√) -2 (√) -1: 1جـ

 هـ63: الصادق / أبو القاسم/ خدجية/ قبل / حراء/ 2جـ

 ألنه كان ال يكذب أبدا، وكان أمينا جدا.  -2     يوم اإلثنني.  -1: 3جـ

 : حلم / حممد / أمحد / سامح / حادثة / حراء / الوحي / فتح.4جـ

 محار حنلة تفاح سالح حالل حادثة  حممود أمحد   حممد  : حرب 5جـ

 سك:  أجب بنف7جـ،  6جـ

 نشأ رسول هللا يتيما -3مات رسول هللا يوم اإلثنني/   -2ولد رسول هللا يوم اإلثنني /  -1: 8جـ

 عمل النب يف التجارة. -3

 : أجب بنفسك.9جـ

 القواعد

 : معلم / أنت  / مدرسة / مهمل / طالبة.1جـ



 : حنن تالميذ / أنت  تلميذ / أنت  تلميذة.2جـ

 : 3جـ

ُن  أَنَا َطاِلبٌ   أَن ِت َطاِلبَةٌ  أَن َت َطاِلبٌ  ُطالبٌ نَح 

نُ  أَنَا ُمعَلِّمٌ   معلمة أَن تِ  معلمأَن َت  معلمون نَح 

نُ  مهندس أَنَا  مهندسة أَن تِ  أَن َت ُمَهن ِدسٌ  مهندسون نَح 

ُن  مسلم أَنَا ِلُمونَ نَح   مسلمة أَن تِ  مسلمأَن َت  ُمس 

 

 )مرضعة الرسول(الدرس الرابع

   (√) -5  (×) -4  (√) -3  (√) -2 (×) -1:1جـ

 .بطيئا/  فقرية:  مرضعة / عامني / السعدية / شديدا / 2جـ

 أرضعت حليمة حممدا عامني كاملني -2  نعم أحبت حليمة حممدا حبا شديدا  -1: 3جـ

 .كانت حليمة فقرية جدا -3 

محار حليمة قواي وسريعا بعدما أصبح  -3 حليمة السعدية. -2  .ال، كانت حليمة السعدية فقرية جدا -1: 4جـ
 نعم، كانت حليمة حتب حممدا حبا شديدا. -4   وضعت عليه رسول هللا.

 : 5جـ

 يقوى أحبت قوي سريع أخذ الكلمة
 يضعف كرهت ضعيف بطيء أعطى عكسها

 : أجب بنفسك.6جـ 

 : خروف / آخر / خوخ / أخضر / خمتلف / خرج / الكوخ / مخار .7جـ

 / حليمة / مرضعة / خافت: أحبت / اخلري 8جـ

 خافت حليمة على حممد. -3أحبت حليمة حممدا /  -2حليمة مرضعة الرسول  /  -1: 9جـ

 : أجب بنفسك.10جـ

 القواعد

 :1جـ



ِلسُ  ِلسُ  أَنَا أَج  ُن نَج  ِلسُ  نَح  ِلِسينَ  أَن َت تَج   أَن ِت تَج 

نُ  أَنَا أَقِفُ   تقفين أَن تِ   تقف أَن تَ   نقف نَح 

ُن نَل عَبُ  ألعب أَنَا  تلعبين أَن تِ   تلعب أَن تَ  نَح 

نُ  أدرس أَنَا  تدرسين أَن تِ  أَن َت تَد ُرسُ  ندرس نَح 

 تنامني.أنت   -6تنام/ أنت   -5أتكلني / أنت   -4تلعب / أنت   -3ندرس / حنن  -2/  أتعلم أان -1الصواب: 1: 2جـ

 : 3جـ

 أنت   أنت   حنن  أان 
 تكتبني تكتب نكتب أكتب

 اختبار الوحدة الثانية

( سافر والد الرسول إل الشام، ومل يعد 3  ( آمنة بنت وهب.2  ( عبد هللا بن عبد املطلب1 :1جـ
( ذهب حممد مع أمه 5 ( اشتهرت السيدة آمنة ابلذكاء وطالقة اللسان.4  من سفره، ألنه مات يف طريق العودة.

( كان عمره عندما نزل 7 ( ولد رسول هللا يوم اإلثنني من شهر ربيع األول، عام الفيل.6  إل املدينة لكي يزور قرب أبيه.
 ( كانت فقرية جدا.9    ( حليمة السعدية.8  عليه الوحي أربعني سنة.

 سنة.63( مات رسول هللا يوم اإلثنني من شهر ربيع األول، عام إحدى عشر هجرية. وكان عمره عندما مات 10

 ( يتيما.7 ( القاسم.6  ( مع.5  ( أن  4 ( شهور.3 قريش. (2 ( إل 1: 2جـ

 :3جـ

 غنية يفهم تعرف قرأت   اخلميس األرجاء عمر مصر  اخلطأ
 فقرية تفهم تعرفني قرأت   اإلثنني األوبواء وهب الشام الصواب

ر  –اضرب/ جيلس  –: يضر ب 4جـ ر/ يعر ف –اجل س/ يكس   اعر ف. -اكس 

 : أجب بنفسك.5جـ

 ( طبيب.7  ( ولد6 ( تلميذة.5  ( حنب4 ( تقرئني3  ( جتلس2 أسع( 1: 6جـ

 (بنات.10 ( أطفال.9 ( معلمة.8

 أنت  اسك سارة. - أنت  اسك سعيد - حنن نقرأ القرآن. -   أان ألعب ابلكرة. -: 7جـ

 : 8جـ

 حنن لع بنا أنت  لعب ت   أنت  لعب ت   أان لع ب ت  



 حنن أكلنا أنت  أكلت   أنت  أكلت   أان أكلت  
 حنن جلسنا أنت  جلست   أنت  جلست   أان جلست  
ع ت   أان سع ت    حنن سعنا أنت  سعت   أنت س 
 حنن عرفنا أنت  عرفت   أنت  عرفت   أان عر فت  

 : دروس/ أخوال/ قبور/ أجداد/ رسل/ طرق/ زوجات/ أماكن/ املعلمون.9جـ

 : أجب بنفسك.10جـ

 الوحدة الثالثة

 (طالب أبو) الدرس األول

 (√) -6  (√) -5  (×) -4  (×) -3  (√) -2 (√) -1: 1جـ

 .أبناء/ حممد /  مات/  فقريا: عم / عبد املطلب / 2جـ

 .لكي يساعد عمه أاب طالب -3 نعم، كان حيبه حبا شديدا.   -2 . أبو طالب عم النب -1: 3جـ

 حممود مدرسة درجة خدجية حممد سوداء آدم دم درج  : دجاجة4جـ

 

 : أجب بنفسك. 8، جـ7، جـ 6جـ، 5جـ

 يذ/ أبو طالب عم النب م/ سلم املعلم على التال : دخل املعلم الفصل 9جـ

 :10جـ

 عم العام أب املشرك النب دين الرسول فقري املفرد
 أعمام األعوام آابء املشركون األنبياء أداين الرسل فقراء اجلمع

 أجب بنفسك. :11جـ

 (عد املطلب العباس بن) الدرس الثاني

 (√) -6  (×) -5  (√) -4  (√) -3  (×) -2 (×) -1: 1جـ

 / احلجاج جدا: عم / الصوت / يف / عن / 2جـ



كان   -4 بعلو صوته. مشهوراكان العباس   -3ولد العباس قبل ميالد النب بعامني /  -2ولد العباس يف مكة /   -1: 3جـ
 العباس غنيا جدا.

 :4جـ

 غنيا عاليا أسلم قبل ولد الكلمة
 فقريا منخفضا كفر بعد مات عكسها

 

 :5جـ

 معركة مسلم غزوة نب عم شخصية املفرد
 معارك مسلمون غزوات أنبياء أعمام شخصايت اجلمع

 : ذئب / أستاذ / ذكر / الذئب /  الكذب / كذاب / يذبح / يذاكر.6جـ

 الذبيح /ذكر/ الذئب/كذب /أستاذ  /ذئب/ ذنب /: ذهب 7جـ

 تلميذ / أستاذ / ذنب / ذكر.: 8جـ

 أجب بنفسك. :10جـ، 9جـ

 

 الدرس الثالث

 محزة بن عبد املطلب

 (×) -6  (×) -5  (×) -4  (√) -3  (×) -2 (√) -1: 1جـ

 : عم / الشهداء / قبل / شديدا/ جثة / املشركني2جـ

 جدا، وكان يدافع عن اإلسالم بكل قوته.ألنه كان شجاعا  -2 ألن املشركني قتلوه يف معركة أحد ومثلوا جبثته. -1: 3جـ
 يف معركة أحد. -3 

 : رجل / رسالة / كراسة / كرسي / سرير / فرشاة/ رف / كرة4جـ

 : أجب بنفسك. 5جـ



 رمحة عروسة رسالة سرير دفرت رسم كرسي  : رجل 6جـ

 : محزة/ الفصل / اهلجرة / شجاع/ غزوة7جـ

محزة سيد  -4  محزة أسد هللا -3  ة قبل اهلجرةأسلم محز  -2  كان محزة شجاعا جدا.  -1:  8جـ
 الشهداء.

 : 9جـ

 عدد كبري شجاع قبل أسلم تعرفون سأل الكلمة
 عدد صغري جبان بعد كفر جتهلون أجاب عكسها

 : أجب نفسك.11، جـ10جـ

 القواعد

 : طبيب/ انئمة/ حنن / انجح/ أنت  1جـ

حنن  -4   تشربني العصريأنت   -3 أنت  أتكل الطعام -2  أان أحب أمي -1: 2جـ
 هي متشي بسرعة. -6 هو يلعب ابلكرة -5 نذهب إل املدرسة

 (√) -6  (×) -5  (√) -4  (√) -3  (×) -2 (×) -1: 3جـ

 الدرس الرابع

 أبو هلب

 (√) -6  (√) -5  (×) -4  (×) -3  (√) -2 (×) -1:1جـ

 عم / يؤذي / كذاب/ املسد/ يصد. :2جـ

 سورة املسد. -3 ألنه مل يكن حيب اإلسالم وال يريد أن يدخل فيه. -2 هلب يف اإلسالم. ال، مل يدخل أبو -1: 3جـ

 : أجب بنفسك.5، جـ4جـ

 :6جـ

 رجل جد خال عم أخ ابن  أب
 امرأة جدة خالة عمة أخت ابنة أم



 : 7جـ

 خال عمة عم شاب بنت ابن  أب 
 أخوال عمات أعمام شباب بنات أبناء آابء

  مزارع عزيز عز زرع زكاة موز عزبة : زهرة8جـ

 : أجب بنفسك.10جـ، 9جـ

 القواعد

 :1جـ

 ِهَي تَل عَبُ  ُهَو يَل عَبُ  أَن َت تَل عَبُ  أَنَا أَل عَبُ 

َمعُ   تسمع ِهيَ  يسمع ُهوَ  تسمعأَن َت  أَنَا أَس 

أَلُ أَن َت   أسألأَنَا   تسأل ِهيَ  يسأل ُهوَ  تَس 

 تذاكر ِهيَ  يُذَاِكرُ ُهَو  تذاكرأَن َت  أذاكرأَنَا 

 تَف َهمُ ِهَي  يفهم ُهوَ  تفهمأَن َت  أفهمأَنَا 

 : أسع / يتكلم/ تفهم/ جنري/ تكتبني/تكتب2جـ

 :3جـ

 حنن هي  هو أنت أان 
 جنلس جتلس جيلس جتلس أجلس

 

 اختبار الوحدة الثالثة

 أبو طالب. ( عمه2 محزة بن عبد املطلب. –العباس بن عبد امللطب  –( أبو طالب 1 :1جـ

 ( نعم، أسلم العباس.5 ( يف مكة.4 ( نعم، كان أبو طالب حيب رسول هللا حبا شديدا.3

 ( سورة املسد.8 ( ال، مل يكن أبو هلب حيب رسول هللا.7 ( لقب محزة أبسد هللا، وبسيد الشهداء.6

  ( أسد.6  ( غنيا.5 ( يطعمهم.4  ( علو.3  ( عن.2  ( فقريا.1: 2جـ

 ( يؤذي.9   حيب.( ال8   ( أحد.7

 : 3جـ

 مؤدب يكره يقرأ حنب املدينة أسد مكة حيب املنخفض األغنياء غنيا اخلطأ



 مؤدبة نكره تقرأ حيب مكة أسد هللا يكره املرتفع الشهداء فقريا الصواب
 اسك ن. –اسج د/ يسك ن  -اصم ت/ يسج د -اكت ب/ يصم ت –انص ر/ يكت ب  -: ينص ر4جـ

 : أجب بنفسك.6جـ، 5جـ

 :7جـ

 ان  بـ  ع  ل   ن  حن    ت  ب  ع  هي ل   ب  ع  هو ل   ت  ب  ع  ل   أنت   ت  ب  ع  ل   أنت   ت  ب  ع  أان ل  
 ان  بـ  ر  ش   ن  حن    ت  ب  ر  ش   ي  ه   ب  ر  ش   و  ه   ت  ب  ر  ش   أنت   ت  ب  ر  ش   أنت   ت  ب  ر  أان ش  
 ان  ل  ك  حنن أ   ت  ل  ك  هي أ   هو أكل   أكلت   أنت   ت  ل  ك  أ   أنت   ت  ل  ك  أان أ  

 ان  ع  حنن س    ت  ع  هي س    ع  هو س    ت  ع  س    أنت   ت  ع  أنت س    ت  ع  أان س   
 ان  حنن فهم   ت  هي فهم   هو فهم   أنت فهمت   أنت فهمت   ت  م  ه  أان ف  

 : حرب/ جبان/ فقري/ أعمام/ يكره/ أغنياء/ تفوزوا/ عمة/ أبناء.8جـ

 : 9جـ

 تذهبنيأنت   أنت  تذهب هي تذهب  هو يذهب   حنن نذهب أان أذهب
 أنت  تشربني أنت  تشرب هي تشرب هو يشرب حنن نشرب أان أشرب
 أنت  جتلسني أنت  جتلس هي جتلس هو جيلس حنن جنل س أان أجل س

 أنت  تفهمني أنت  تفهم هي تفهم هو يفهم حنن نفهم أان أفهم
 أنت  تنامني أنت  تنام هي تنام هو ينام حنن ننام أان أانم

 أنت  أتكلني أنت  أتكل هي أتكل هو أيكل حنن أنكل أان آكل  
 : أجب بنفسك.10جـ

 الوحدة الرابعة

 )خدجية بنت خويلد( الدرس األول

 (√) -6  (×) -5  (√) -4  (×) -3  (√) -2 (×) -1: 1جـ

 : أول / عظيمة / أخالقا / أربعني / النساء / يف 2جـ

 : 3جـ

 عظيمة أكثر  الصادق أفضل أسلم أول
 حقرية أقل الكاذب أسوأ كفر آخر



 : أجب بنفسك.5جـ، 4جـ

 جلس سفينة  مستشفى السالم مسلم حسن أساء سارة : ساء 6جـ

 : خدجية / أفضل / قريش / جتارة / سعت7جـ

 : أجب بنفسك.9جـ، 8جـ

 )عائشة بنت أيب بكر( الدرس الثاني

 (×) -6  (×) -5  (×) -4  (√) -3  (×) -2 (√) -1: 1جـ

 عائشة / النساء / اللسان / حبا / عن: أيب بكر / 2جـ

 السيدة عائشة. -3  اشتهرت بفصاحة اللسان. -2  أبو بكر الصديق.  -1: 3جـ

 : أجب بنفسك.5جـ، 4جـ

 شكل  شراب عائشة شروق  شهادة كشاف مشمش : مشس 6جـ

 : مشس / شراب / شكل / شروق7جـ

 : أجب بنفسك.8جـ

 تزوج النب من السيدة عائشة -3 أم املؤمنني/ عائشة -2/ عائشة زوجة رسول هللا -1: 9جـ

 :10جـ

 حديث السيدة الرسول زوجة بنت درس بركة
 أحاديث السيدات الرسل زوجات بنات دروس بركات

 : أجب بنفسك.11جـ

 

 (فاطمة بنت حممد) الدرس الثالث

 (×) -6  (×) -5  (√) -4  (×) -3  (×) -2 (√) -1: 1جـ



 / اجلنة / أم / يف / بعد زوجة: بنت / 2جـ

 ماتت بعد موت النب بستة أشهر. -3 علي بن أيب طالب -2  السيدة خدجية -1: 3جـ

 : أجب بنفسك.4جـ

 : 5جـ

 صغرية ينزل اجلنة أحسنت   تعرفون جديدة
 كبرية يصعد النار أسأت   جتهلون قدمية

 خملص صادق حصة مصر الصوم الصالة حصان : صورة6جـ

 7جـ

 /  ولدت فاطمة يف مكة / فاطمة أم احلسن واحلسني / فاطمة بنت خدجية بنت الرسول : فاطمة8جـ

 : أجب بنفسك.11جـ، 10جـ، 9جـ

 

 الدرس الرابع

 أسامة بن زيد

 (√) -6  (√) -5  (√) -4  (√) -3  (×) -2 (√) -1: 1جـ

 : خادم / اليمىن / زيد بن حارثة / النب / قائد / الروم2جـ

ألن النب واله قيادة اجليش املتوجه لغزو الروم وكان عمره  -3 لقب حبب رسول هللا. -2  حارثة.زيد بن  -1: 3جـ
 أقل من عشرين سنة.

 القاضي  األضحى  الضحى   يضرب أرض ضابط  :4جـ 

 : أجب بنفسك.6جـ، 5جـ 

 : ضحى / ضابط / أرض / ضرب / ضاع 7جـ

 : أجب بنفسك.10جـ، 9جـ، 8جـ



 القواعد

 : 1جـ

 ابن أخ سعيد فاهم قارئ صائم
 ابنة أخت سعيدة فامهة قارئة صائمة

 : 2جـ

 انئم ابئع كاتب عامل ممرض صائم مهندس
 انئمة ابئعة كاتبة عاملة ممرضة صائمة مهندسة

 : صائم / كاتبة / مؤدبة / عمر / فاطمة / طالب / أنت  3جـ

 اختبار الوحدة الرابعة

 ( كانت تتاجر مباهلا، وكانت تنفقه على اإلسالم واملسلمني.2  السيدة خدجية والسيدة عائشة.( 1: 1جـ

 ( يف مكة.6   ( السيدة خدجية.5  ( السيدة عائشة.4  ( كان عمره مخسا وعشرين سنة.3

 ( حبب رسول هللا.10 ( يعين خادم رسول هللا.9  ( أسامة بن زيد.8  ( ماتت بعد موت النب بستة أشهر.7

 / اللسان/ أحاديث/ زوج/ جد.: غنية/ التجارة/ اجلنة2جـ

 :3جـ

 مل تكن قبل عم عائشة مخسني أخت اخلطأ
 كانت بعد ابن عم خدجية أربعني أم الصواب

 : يصعد اصعد/ يفرح افر ح/ يشه د اشه د/ يسمع اسع/ يشرب  اشرب.4جـ

 : أجب بنفسك.6جـ، 5جـ

 : 7جـ

 أكلناحنن  هي أكلت   هو أكل أنت  أكلت   أنت  أكلت   أان أكلت  
 حنن شاركنا هي شاركت   هو شارك   أنت  شاركت   أنت  شاركت   أان شاركت  
 حنن سافران هي سافرت   هو سافر أنت  سافرت   أنت  سافرت   أان سافرت  
 حنن رجعنا هي رجعت هو رجع أنت  رجعت   أنت  رجعت   أان رجعت  

 حنن سجدان هي سجدت   هو سجد أنت  سجدت   أنت  سجدت   أان سجدت  



 : ماهر/ متفوقة/ بنت/ عم/ مهندسات/ خال/ تركب/ مجيلة/ حممود.8جـ

 :9جـ

 يصعد يعرف صغرية اجلنة أكثر الصادق وافق األول
 ينزل جيهل كبرية النار أقل الكاذب رفض اآلخر

 : 10جـ

 أنت  تذهبني أنت  تذهب هي تذهب هو يذهب حنن نذهب أان أذهب
 أنت  تشربني أنت  تشرب هي تشرب هو يشرب  حنن نشرب أان أشرب
 أنت  جتلسني أنت  جتلس هي جتلس هو جيلس حنن جنلس أان أجلس

 أنت  تفهمني أنت  تفهم هي تفهم هو يفهم حنن نفهم أان أفهم
 أنت  تنامني أنت  تنام هي تنام هو ينام حنن ننام أان أانم

 أنت  أتكلني أنت  أتكل هي أتكل هو أيكل حنن أنكل أان آكل
 أجب بنفسك.: 11جـ

 اختبارات اجلزء األول

 االختبار األول

 ( أربعني سنة.4 ( ولد يف مكة.3  ( لقب أبسد هللا، وبسيد الشهداء.2 ( إبراهيم عليه السالم.1: 1جـ

 محزة بن عبد املطلب. -العباس بن عبد امللطب –( أبو طالب 6  ( إبراهيم عليه السالم.5

 اإلثنني.: للتجارة/ عم/ حب/ حبا/ عن/ 2جـ

.: مؤدب/ ممتازة/ حنب/ طويل/ عم3جـ  / ركبت 

 أحبت أمي الفاكهة. -  سيدان إبراهيم أبو األنبياء. -    السيارة بطيئة.  -: 4جـ

 سافران إل السعودية للحج. - جاء أيب بعد الظهر. -  رفض أبو هلب الدخول يف اإلسالم. -

 : 5جـ

 حنن نسجد تسجدهي  هو يسجد أنت  تسجدين أنت  تسجد أان أسجد
 حنن نصلي هي تصلي هو يصلي أنت  تصلني أنت  تصلي أان أصلي
 حنن نشارك هي تشارك هو يشارك أنت  تشاركني أنت  تشارك أان أشارك



 حنن نقرأ هي تقرأ هو يقرأ أنت  تقرئني أنت  تقرأ أان أقرأ
 حنن نكتب هي تكتب هو يكتب أنت  تكتبني أنت  تكتب أان أكتب

 أنبياء/ خال/ حبيب رسول هللا/ كفر/ جبان/ األايم.: 6جـ

 : أجب بنفسك.7جـ

 االختبار الثاين

 ( ولد يوم اإلثنني.4 ( يف مكة.3  ( لقب ابلصادق األمني.2 ( إبراهيم عليه السالم.1: 1جـ

 ( السيدة خدجية، والسيدة عائشة.6   ( أسامة بن زيد.5

 يؤذي.: تتاجر/ عبد املطلب/ عم/ عن/ احلسني/ 2جـ

 : عم/ إبراهيم/ املرتفع/ مكة/ اإلثنني.3جـ

 دافع أبو طالب عن رسول هللا - هذا هو أمحد   -  األصنام ال تنفع وال تضر. -  جاران رجل فقري. -: 4جـ

 جدي عنده ستون سنة. -  انم علي قبل صالة العصر. -

 : 5جـ

 حنن جلسنا هي جلست   هو جلس أنت  جلست   أنت  جلس ت   أان جلست  
 حنن سافران هي سافرت   هو سافر أنت  سافرت   أنت  سافرت   أان سافرت  
 حنن ركعنا هي ركعت   هو ركع أنت  ركعت   أنت  ركعت   أان ركعت  

 حنن تعلمنا هي تعلمت   هو تعلم   أنت  تعلمت   أنت  تعلمت   أان تعلمت  
 حنن فهمنا هي فهمت هو فهم أنت  فهمت   أنت  فهمت   أان فهمت  

 رسل/ غين/ فتحة يف األرض خيرج منها املاء/ قوي/ بطيء/ أعمام.: 6جـ

 : أجب بنفسك.7س

 الثانيالجزء 

 الوحدة األولى

 (أبو بكر الصديق) الدرس األول

  (√) -5  (√) -4 (√) -3 (√) -2  (×) -1:1جـ



 / أول / يف /  على  بـ:  ثور / 2جـ

 الصديقأبو بكر  -2 ألنه كان يصدق النيب يف كل شيء. -1: 3جـ

 :4جـ

 مسلم جنة صاحب الرجل شيء بركة درس
 مسلمون جنات أصحاب الرجال أشياء بركات دروس

 : أجب بنفسك.6جـ، 5جـ

 ضابط فطرية طابور عطر  سلطان طائر طائرة  : وطن 7جـ

 / يلقب أبو بكر ابلصديق /  هاجر أبو بكر مع رسول هللا أبو بكر أول من أسلم من الرجال -:  8جـ

 :9جـ

 اشرتى صاحب أسلم أول  يصدق
 ابع عدو كفر آخر يكذب

 : أجب بنفسك.11جـ، 10جـ

 (عمر بن اخلطاب) الدرس الثاني

 (√) -6 (×) -5 (√) -4 (×) -3 (×) -2  (√) -1:1جـ

 : الفاروق / أيب بكر / اثين / أول / من / اجلنة2جـ

  عمر بن اخلطاب. -3-2 إسالمه.عمر بن اخلطاب، ألنه فرق بني احلق والباطل بعد  -1: 3جـ

 : أجب بنفسك.4جـ

 عظم كظم ظالم غليظ ظامل عظيم الظهر : ظهر 5جـ

 عمر بن اخلطاب أول قاض يف اإلسالم.بن اخلطاب اثين اخللفاء الراشدين/عمر  : عمر بن اخلطاب فاروق األمة/6جـ

 : أجب بنفسك.7جـ



 : 8جـ

 بلد شيطان اخلليفة فضيلة جنة قاض الصحايب
 البالد الشياطني اخللفاء فضائل جنات قضاة الصحابة

 : أجب بنفسك.10جـ،9جـ

 القواعد

 : 1جـ

 كتاب كرسي مكتب شارع سرير صورة بيت
 الكتاب الكرسي املكتب الشارع السرير الصورة البيت

 : اجلميل / الزرقاء / القصة / اللذيذة / البيضاء2جـ

 الشقة / الكبرية / املدرسة / الدراجة / اجلميلة.: املعلمة / السيارة / الزرقاء / 3جـ

 : أجب بنفسك.4جـ

 (عثمان بن عفان) الدرس الثالث

 (×) -6 (√) -5 (√) -4 (√) -3 (×) -2  (√) -1:1جـ

  بئرا./ أم كلثوم / بـ /  ابنيت: ذي النورين / النيب / 2جـ

اشتهر عثمان أبنه شديد احلياء،  -2 أم كلثوم (. أوال فلما ماتت تزوج ألنه تزوج ابنيت رسول هللا) رقية -1: 3جـ
 .اشرتى بئرا ليشرب منها املسلمون -3    وأبنه اثلث اخللفاء الراشدين.

 : أجب بنفسك.5جـ، 4جـ

 زوج عثمان ابنيت رسول هللا.:  ذهب التالميذ إىل املدرسة/  ت6جـ

 : أجب بنفسك7جـ

 :8جـ



 اجلنة اشرتى النور ذهب 
 نارال ابع الظالم رجع

 : أجب بنفسك.9جـ

 (علي بن أيب طالب) الدرس الرابع

(√) -6  (×) -5 (√) -4  (×) -3 (√) -2  (×) -1: 1جـ
   

 : ابن عم / زوجة / علي بن أيب طالب / الصبية / شديدا2جـ

 علي بن أيب طالب، ألنه انم يف فراش رسول هللا عندما أراد املشركون أن يقتلوا رسول هللا. -1: 3جـ

 انم يف فراش النيب صلى هللا عليه وسلم. -3   .فاطمة بنت حممد -2 

 : أجب بنفسك.5جـ، 4جـ

 فلفل شفاف ملف سقف  كتف  سافر  فستان  فرس  : فانوس 6جـ

 .علي بن أيب طالب أول فدائي يف اإلسالم / السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته/ سلم املعلم على التالميذ -: 7جـ

 : أجب بنفسك.8جـ

 : 9جـ

 فراش أول السيدة ابنة صيب أب زوج ابن
 فرش األوائل السيدات بنات صبية آابء أزواج أبناء

 : أجب بنفسك.10جـ

 : 11جـ

 حنن حنب أمنا سارة حتب أمها
 حنن نقرأ قصتنا سارة تقرأ قصتها
 حنن معنا كتابنا سارة معها كتاهبا



 

 اختبار الوحدة األولى

 .×/√/×/√/×/×/×/ ×/ ×/ √ :1جـ

(يعين 3( أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب/ 2( أبو بكر الصديق/ 1: 2جـ
( علي بن أيب طالب. ألنه انم يف فراش النيب عندما أراد املشركني 4الرؤساء الذين حكموا املسلمني بعد موت رسول هللا/ 

( عمر بن 6تزوج ابنيت رسول هللا)رقية أوال فلما ماتت تزوج أم كلثوم(/ ( عثمان بن عفان. ألنه 5أن يقتلوا رسول هللا/ 
 ( أجب بنفسك.8( أبو بكر الصديق. ألنه كان يصدق النيب يف كل شيء./ 7اخلطاب. ألنه كان قوي اإلميان/ 

 أول/ أول/ الفاروق/ رسول هللا/ احلسن/ اثلث/ فدائي/ بئرا/ رسول هللا/ ثور.: 3جـ

/ تسمع.: اجلميلة/ 4جـ  ْ  زرقاء/ تصلي/ كتبنا/ يعمل/ تصنع/ ذهبَت

 : آخر/ عدو/ كفر/ ابع/ ضعيف/ رجع.5جـ

: علي بن أيب طالب أول فدائي يف اإلسالم/ هبة أفضل من ليلى/ يلقب عمر بن اخلطاب ابلفاروق/ اشتهر عثمان 6جـ
/ انم على يف فراش النيب/ ما أحلى املاء من بئر بشدة احلياء/ املهاجرون أطاعوا هللا ورسوله/ بشر النيب خدجية ببيت يف اجلنة

 زمزم.

 حنن خنرج هي خترج هو خيرج أنِت خترجني أنَت خترج أان أخرج
 حنن نقاتل  هي تقاتل هو يقاتل أنِت تقاتلني أنَت تقاتل أان أقاتل

 حنن بشران هي بشَّرت هو بشَّر أنِت بشرتِ  أنَت بشرتَ  أان بشَّرت  
 حنن حكمنا هي حكمت   هو حكم أنِت حكمتِ  أنَت حكمَت  أان حكمت  

 : 8جـ

 حنن شددان أنِت شددتِ  أنَت شدد تَ  أان شددت   شددت   شدَّ 
 حنن عضضنا أنِت عضضتِ  أنَت عضضتَ  أان عضضت   عضضت   عضَّ 
 حنن أحببنا أنِت أحببتِ  أنَت أحببتَ  أان أحببت   أحبب ت   أحبَّ 

 حنن مددان أنِت مدد تِ  مدد تَ أنَت  أان مددت   مددت   مد  
 حنن استقللنا أنِت استقللتِ  أنَت استقللتَ  أان استقللت   استقللت   استقل  



 : 9جـ

 األمر املضارع املاضي األمر املضارع املاضي 
 ِبع يبيع ابع ق ل يقول قال

 ِعش يعيش عاش  ص م يصوم صام 
 زِد يزيد زاد  عد يعود عاد

 جئ جييء جاء  ص ن يصون صان
 ( الشيطان/ كالمها صواب/ خليفة/ وعده.1: 10جـ

(هم الذين حكموا املسلمني بعد موت رسول هللا، وهم أربعة)أبو بكر وعمر وعثمان 3 ( عمر بن اخلطاب.2 
( اشتهر بقوته وعدله 7 ( لقب ابلفاروق.6  ( بشره ابجلنة. 5  ( ألنه كان قوي اإلميان.4 وعلي(
 وإميانه.

 :11جـ
 غزوة فراش كافر اخلليفة املهاجر النار الشيطان اجلنة

 غزوات فرش الكفار اخللفاء املهاجرون النريان الشياطني اجلنات
: دخل علي املسجد/ املؤمنون سيدخلون اجلنة/ عمر بن اخلطاب كان قواي جدا/ أبو بكر أول من آمن من الرجال/ 12جـ

 الصديق.أريد أن أكون عاملا/ أفضل الصحابة أبو بكر 
 : أجب بنفسك.14جـ، 13جـ

 الوحدة الثانية

 (سعد بن معاذ) الدرس األول

 (√) -6 (√) -5 (×) -4 (√) -3 (×) -2  (√) -1:1جـ

  قواي./ بدر /  األنصار: حمبواب / بعد / 2جـ

اإلسالم، ألن سعد بن معاذ دخل يف اإلسالم، وطلب منهم أن يدخلوا يف  -2كان سعد بن معاذ قواي جدا/  -1: 3جـ
 نعم، بشره النيب ابجلنة. -3فدخلوا مجيعا؛ ألهنم حيبون سعد بن معاذ وحيرتمونه ويطيعونه/ 

 : أجب بنفسك.4جـ

 كان سعد حمبواب يف قومه./ سعد بن معاذ من األنصار/ هل تعرفون سعد بن معاذ؟ -: 5جـ



 : أجب بنفسك.10جـ، 9جـ، 8جـ، 7جـ، 6جـ

 الدرس الثاني

 أبو أيوب األنصاري

 (×) -6  (√) -5 (×) -4 (√) -3 (√) -2  (×) -1:1جـ

 / يف / أيوب / يف  إىل:  األنصار / قبل / 2جـ

 أبو أيوب من األنصار. -3/ أبو أيوب األنصاري -2/ أسلم قبل هجرة النيب إىل املدينة -1: 3جـ

 :4جـ

 رسول دار بيت  أستاذ بيعة  يوم 
 رسل دور بيوت أساتذة بيعات أايم

 

 استضاف أبو أيوب النيب يف بيته.ل اهلجرة إىل املدينة/ أسلم أبو أيوب قب أبو أيوب من األنصار /  -: 5جـ

 : أجب بنفسك.7جـ، 6جـ

 (سعد بن عبادة) الدرس الثالث

 (×) -6 (√) -5 (×) -4 (×) -3 (√) -2  (√) -1:1جـ

 :  قائد / اخلزرج / جدا / يف / يف 2جـ

 ال، بل مات يف خالفة عمر بن اخلطاب. -3/ سعد بن عبادة -2/كان يلقب ابلكامل  -1: 3جـ

 : أجب بنفسك.4جـ

 مكتب كتكوت مسك كلب كافر شكل كالم : كلمة5جـ

 كان سعد بن عبادة يعرف القراءة والكتابة./ اخلزرج كان سعد بن عبادة زعيم  / سعد بن عبادة قائد األنصار -: 6جـ



 : أجب بنفسك.7جـ

 : 8جـ

 احلرب زعيم قبيلة ليلة الطعام  كرمي شيء 
 احلروب زعماء قبائل ليال ااألطعمة كرام أشياء

 : أجب بنفسك.10، جـ9جـ

 القواعد 

 السماء / الشمس / الديك /  الذئب.: التفاح /  الم مشسية:  1جـ

 .: اجلمل / احلوت / اخلوخ / العنب /  الغرابالم قمرية         

 : أجب بنفسك. 2جـ

 

 : األنف / الفرس / العنب / اجلملقمرية  : الزرافة / السماء.  مشسية:3جـ

 : 4جـ

 سارة حتب أمها إبراهيم حيب أمه أان أحب أمي
 سارة حتب أختها إبراهيم حيب أخته أان أحب أخيت
 جدها سارة حتب جده إبراهيم حيب أان أحب جدي
 عمها سارة حتب عمه إبراهيم حيب أان أحب عمي
 جدهتا سارة حتب جدته إبراهيم حيب أان أحب جديت
 خاهلا سارة حتب خاله إبراهيم حيب أان أحب خايل

 معلمها سارة حتب معلمه إبراهيم حيب أان أحب معلمي
 

  



 (حسان بن اثبت) الدرس الرابع

 (×) -6 (√) -5 (×) -4 (√) -3 (×) -2  (√) -1: 1جـ

 : املدينة / شاعر / عن / مائة / ستني / األنصار2جـ

 يف املدينة -3/كان يدافع عن رسول هللا ضد املشركني  -2/حسان بن اثبت  -1: 3جـ

 : أجب بنفسك.6جـ، 5جـ، 4جـ

 ولد حسان بن اثبت ابملدينة.حسان بن اثبت شاعر رسول هللا/  حسان بن اثبت من األنصار/  -: 7جـ

 : أجب بنفسك. 9جـ، 8جـ

 :10جـ

 الكرسيأان أجلس على  أان جلست  على الكرسي
 أان أفهم الدرس أان فهمت  الدرس
 أان أشرب العصري أان شربت  العصري
 أان أقرأ القرآن أان قرأت  القرآن

 أان أسافر إىل مصر أان سافرت  إىل مصر
 القواعد

 ./ الكافر: اليوم / املؤذن / القمر الالم القمرية  : النوم / الطفل / الصالة / الليمون / الليلة.الالم الشمسية: 1جـ

 : القمر / الكتاب / اليوم / الولد الم قمرية  لطفل / الليلة / الظالم / الصالة.: االم مشسية: 2جـ

 اختبار الوحدة الثانية

 .√/ ×/ √/√/×/ √/√/√/×/ ×: 1جـ

ابلكامل؛ ألنه كان يعرف القراءة  -4مائة وعشرين سنة/  -3حسان بن اثبت/  -2أبو أيوب األنصاري/  -1: 2جـ
حروف  -8يف املدينة النبوية/  -7أسلم قبل اهلجرة إىل املدينة/  -6األوس واخلزرج/  -5والكتابة والقتال وأمورا أخرى/ 

 الالم القمرية جمموعة يف مجلة)ابغ حجك وخف عقيمه(



 شاعر/ سنة.: قواي/ املدينة/ إىل/ استضاف/ بـ/ فقريا/ 3جـ

/  القادم/ اجلميل/ خرجنا/ مؤدب/ 4جـ  محراء/ يقرأ/ نلعب/ تشاهد.: ولد/ كتبت 

 :5جـ

 األمر املضارع املاضي األمر املضارع املاضي 
 امشِ  ميشي مشى ادع   يدعو دعا

 اهدِ  يهدي هدى  ان   ينمو منا
 اجرِ  جيري جرِيَ  اسم   يسمو مسا
 : أجب بنفسك.6جـ

 : املعلمون/ التالميذ/ سنوات/ احلروب/ زعماء/ فقراء/ بيوت/ أساتذة/ الصحابة.7جـ

 :8جـ

 حنن أحبب نا هي أحبَّت   هو أحبَّ  أنِت أحببتِ  أنَت أحببتَ  أان أحببت  
 حنن انتقلنا هي انتقلت   هو انتقلَ  أنِت انتقلتِ  أنَت انتقلتَ  أان انتقلت  

 حنن استمعنا هي استمعت   هو استمعَ  أنِت استمعتِ  أنت استمعتَ  استمع ت  أان 
 حنن شددان هي شدَّت هو شدَّ  أنِت شددتِ  أنَت شددتَ  أان شددت  

 :9جـ

 أنِت قلتِ  أنَت قلتَ  أان قلت   ق لت   يقول قال
 أنِت بعتِ  أنَت بعتَ  أان بعت   بِعت   يبيع ابع

 أنِت صمتِ  صمتَ أنَت  أان صمت   ص مت   يصوم صام 
 أنِت عشتِ  أنَت عشتَ  أان عشت   ِعشت   يعيش عاش 

 أنِت درتِ  أنَت درتَ  أان درت   د رت   يدور دار 
 أنِت سرتِ  أنَت سرتَ  أان سرت   ِسرت   يسري سار

  ( قال لرسول هللا: سوف حنارب معك بكل قوتنا.3 ( من األنصار. 2( سعد بن معاذ. 1: 10جـ

 ( أجب بنفسك.5  اإلسالم/ دخل/ حيبونه وحيرتمونه/ ادخلوا.( هو/ الناس/ 4



 : غين/ رسول/ عظيم/ اجلنة/ يوم/ دور/ احلرب/ الغزوة/ زعيم/ بيت/ الطعام/ درس/ شاعر/ املدينة/ سنة.11جـ

 : يقرأ/أمسع/ خترج/ نفهم/ يقول/ تسأل/ يبيع/ تتأخرين.12جـ

عد/ غين#فقري/ كرمي# خبيل/ حيب# يكره/ اجلنة# : دخل # خرج/ قوي# ضعيف/ يطيع# يعصي/ نزل# ص13جـ
 .النار

 : أجب بنفسك.15جـ، 14جـ

 

 الوحدة الثالثة

 (عمرو بن العاص) الدرس األول

 (√) -6 (×) -5 (×) -4 (√) -3  (×) -2  (√) -1: 1جـ

 / آمن / الذكاء / مصر  الذكاء: داهية / قبل / 2جـ

 عمرو بن العاص -3/ مكةقبل فتح  -2/ ألنه كان شديد الذكاء -1: 3جـ

 : أجب بنفسك.5جـ، 4جـ

 صائم املزمل مؤمن مسلم سلم قلم مستشفى : مكتب 6جـ

 تح عمرو بن العاص مصر.عمرو بن العاص داهية العرب/  أسلم عمرو بن العاص قبل فتح مكة/ ف -: 7جـ

 : أجب بنفسك.8جـ

 : 9جـ

 أدخل انتصار كثرية ذكي
 أخرج هزمية قليلة غيب

 : أجب بنفسك.11جـ، 10جـ

 (خالد بن الوليد) الدرس الثاني



 (√) -6 (√) -5 (×) -4 (√) -3 (×) -2  (√) -1: 1جـ

 : املسلمني / قبل / أحد / مع / سيف هللا / عظيما2جـ

 خالد بن الوليد. -3 أسلم قبل فتح مكة. -2 لقبه بسيف هللا املسلول -1: 3جـ

 : أجب بنفسك.6جـ، 5جـ، 4جـ

 هنا أان مثني عجني ابن بنك سنة فن  نتيجة نسر جنم : نور 7جـ

 -قواد/ عدو -جيوش/ قائد -شهور/ جيش -سيوف/ شهر -املشركون/ سيف -املسلمون/ املشرك –: املسلم 8جـ
 أعداء.

 أسلم خالد بن الوليد قبل فتح مكة. - خالد بن الوليد سيف هللا املسلول -: 9جـ

 : أجب بنفسك.11جـ، 10جـ

 القواعد

 /  خدجية / طالب / طبيبة. حممد: 1جـ

 : هذه/ هذا/ هذه/ هذا/ هذا.2جـ

 : أجب بنفسك.3جـ

 

 (أبو سفيان) الدرس الثالث

 القافلة جمموعة من الناس يسافرون معا أو يرجعون من السفر معا. -3 يوم فتح مكة./  -2/ .يف مكة -1: 1جـ

 (×) -6 (√) -5 (×) -4 (√) -3 (×) -2  (√) -1: 2جـ

 من.: حرب / مكة / يف / القافلة / 2جـ

 : أجب بنفسك.5جـ، 4جـ



 إبراهيم هدية فهد هدهد سهل هالل هاجر  :  اهلجرة6جـ

 يعلم أبو سفيان طرق الصحراء. - ولد أبو سفيان مبكة. - أبو سفيان قائد القافلة. -: 7جـ

 : أجب بنفسك.10جـ، 9جـ، 8جـ

 طبيبة ماهرة/ رقية أم فاضلة. زينب بنت مؤدبة/ هبة معلمة جيدة/ سارة: 11جـ

 (هند بنت عتبة) الدرس الرابع

 (√) -6 (×) -5 (×) -4 (√) -3 (√) -2  (×) -1: 1جـ

 إىل.: زوجة / عمها / محزة / مكة / 2جـ

نعم، استأجرت رجال قواي ليقتل محزة، وقد قتله يف  -3/ محزة بن عبد املطلب -2 / زوجها أبو سفيان -1: 3جـ
 معركة أحد.

 : أجب بنفسك.5جـ، 4جـ

 سوف لو يوم صوم مولود وقف والد : ولد6جـ

  هند مع اجلنود عادت / هند بنت عتبة زوجة أيب سفيان -: 7جـ

 : أجب بنفسك.9جـ، 8جـ

 القواعد

 : قلمي / قلمَك/ قلمِك / قلمه / قلمها1جـ

 سيارهتا: أمحد / هذه سيارتنا / هذه سيارتَك / هذه سيارتِك / هذه سيارته / هذه 2جـ

 :3جـ

 هي سارة هو حممد أنِت زينب أنَت إبراهيم حنن إخوة أان أمحد
 هذه كراستها هذه كراسته هذه كراستكِ  هذه كراستكَ  هذه كراستنا هذه كراسيت



 

 اختبار الوحدة الثالثة

 القافلة/ يعلم/ إىل/ زوجة/ محزة/ مكة.داهية/ شديد/ سيف/ املرفوع/ : 1جـ

( الغزوة: هي احلرب اليت شارك 3( الداهية يعين شديد الذكاء./ 2ألنه كان من أذكى أذكياء العرب/  ( عمرو بن العاص؛1: 2جـ
( املرفوع دائما 6( سيف هللا املسلول/ 5( عمر بن العاص/ 4/ فيها رسول هللا. أما احلرب: فال ي شرتط أن يشارك فيها رسول هللا.

( كان أبو سفيان يعلم طرق 9القافلة اليت حاول املسلمون االستيالء عليها./  ( ألنه كان يقود8( يف مكة/ 7يف وجوه األعداء./ 
 الصحراء جيدا، فسلك طريقا آخر غري طريق املسلمني.

: عمرو بن العاص هو داهية العرب/ أبو سفيان قائد القافلة/ خالد بن الوليد هو سيف هللا املسلول/ استأجرت هند بنت عتبة 3جـ
 رجال لتقتل محزة بن عبد املطلب. / الداهية يعين شديد الذكاء/ أسلمت هند بنت عبتة بعد فتح مكة.

 

 عمها/ بيته/ أيب/ بيته/ أبوها/ صوريت. فاطمة/ عبد هللا/ قلمها/ كتابه/ قصتَك/ مالبسِك/: 4جـ

 : 5جـ

 األمر املضارع املاضي األمر املضارع املاضي
 ِعد   يِعد وعد اِن هَ  ينِهى هنى

 قف يقف وقف اسعَ  يسعى سعى
 يرث يِرث وِرث انسَ  ينَسى نِسيَ 

 : قلمي/ سيارهتا/ كتابه/ مدرستنا/ بيتَك/ أمِك.6جـ

 سيف/ شهر/ بالد/ بطل/ جيش/ مسلم. طريق/ صديق/ : مال/ مشرك/ جمموعة/ قافلة/7جـ

 :8جـ

 حنن نستمع هي تستمع هو يستمع أنِت تستمعني أنَت تستمع أان أستمع
 حنن جنلس هي جتلس هو جيلس أنِت جتلسني أنَت جتلس  أان أجلس
 حنن نشاهد هي تشاهد هو يشاهد أنِت تشاهدين أنَت تشاهد أان أشاهد
 حنن نصلي هي تصلي هو يصلي أنِت تصلني أنَت تصلي أان أصلي

 : 9جـ



 هي دعت   هو دعا أنِت دعوتِ  أنَت دعوتَ  أان دعوت   يدعو دعا
 هي مشت هو مشى أنِت مشيتِ  أنَت مشيتَ  أان مشيت   ميشي مشى 

 هي مست   هو مسا أنِت مسوتِ  أنَت مسوتَ  أان مسوت   يسمو مسا
 هي هدت   هو هدى أنِت هديتِ  أنَت هديَت  أان هديت   يهدي هدى

 هي منت   هو منا أنِت منوتِ  أنَت منوتَ  أان منوت   ينمو منا
 هي اشرتت هو اشرتى أنِت اشرتيتِ  أنَت اشرتيت أان اشرتيت   يشرتي اشرتى

(حرب/ 5( املسلم/ 4( قال عنه: آمن الناس وآمن عمرو بن العاص/ 3( أذكى أذكياء العرب/ 2( عمرو بن العاص/ 1: 10جـ
أنِت شاركِت مع املسلمني يف حروف   -أنَت شاركَت مع املسلمني يف حروب كثرية -شاركت  مع املسلمني يف حروب كثرية( أان 6

 هي شاركت  مع املسلمني يف حروب كثرية. -كثرية

 : دخل خرج/ قوي ضعيف/ يطيع يعصي/ نزل صعد/ غين فقري/ كرمي خبيل/ حيب يكره/ اجلنة النار.11جـ

 : 12جـ

 حنن بدأان هي بدأت   هو بدأ أنِت بدأتِ  نت بدأَت أ أان بدأت  
 حنن ركعنا هي ركعت   هو ركعَ  أنِت ركعتِ  تَ أنَت ركع أان ركعت  
 حنن شددان هي شدَّت هو شدَّ  أنِت شددتِ  أنَت شدد تَ  أان شددت  
 حنن صلينا هي صلَّت   هو صلى أنِت صليتِ  أنَت صليتَ  أان صليت  
 حنن رجعنا هي رجعت   هو رجع رجعتِ  أنتِ  أنَت رجعَت  أان رجعت  

 حنن سجدان هي سجدت   هو سجدَ  أنِت سجدتِ  أنَت سجدتَ  أان سجدت  
 حنن مننا هي انمت   هو انم أنِت منتِ  أنَت منتَ  أان منت  

 : أجب بنفسك.13جـ

 الوحدة الرابعة

 (أبو جهل) الدرس األول

 (×) -6 (√) -5 (√) -4 (√) -3 (√) -2  (×) -1:1جـ

 هـ / صبيان2يعذب / أم / فرعون / بدر /  :2جـ

 يف معركة بدر، قتله صبيان صغريان. -3 أبو جهل. -2 فرعون األمة. -1: 3جـ

 : أجب بنفسك.5جـ، 4جـ



  املشركني يبدأ ايسر يعيش  شيء لقلي سعيد كثري يصلي  : يصوم 6جـ

 قتل أبو جهل أم عمار بن ايسر - أبو جهل فرعون هذه األمة -: 7جـ

  :8جـ

 صحايب صغري النيب الصيب التلميذ املعلم
 صحابيان صغريان النبيان الصبيان التلميذان املعلمان

 :9جـ

 نصرهم هللا كبري أول الضعفاء
 هزمهم هللا صغري آخر األقوايء

 : أجب بنفسك.11جـ، 10جـ

 

 (الوليد بن املغرية) الدرس الثاني

 (√) -6 (×) -5 (√) -4 (√) -3 (×) -2  (√) -1: 1جـ

 / حيارب / يف / القرآنمكة/ وحيد / خالد: 2جـ

كان   -3 /الوليد بن املغرية -2/ألن قبائل مكة كانت تكسو الكعبة يف عام، والوليد يكسوها يف عام. -1: 3جـ
 الوليد يريد أن ينزل عليه القرآن بدال من حممد.

 : أجب بنفسك.5جـ، 4جـ

  شباك ابب مساجد جبال سارة اعيلإمس إبراهيم أمساء بناء شتاء : مساء 6جـ

كان الوليد   -    الوليد بن املغرية من أغنياء قريش - الوليد بن املغرية من أعداء الرسول. -: 7جـ
 يكسو الكعبة يف عام.

 :8جـ

 صادق أعداء أغىن أغنياء رفض  عدو



 كاذب أصحاب أفقر فقراء وافق صاحب
 : أجب بنفسك.10جـ، 9جـ

 القواعد

كتاابن/ ثالثة كتب / أربعة كتب/ مخسة كتب / ستة كتب / سبعة كتب/ مثانية كتب/ تسعة كتب/ عشرة  : كتاب /  1جـ
 كتب.

: نعم، معي كتاابن/ نعم، معي ثالثة كتب/ نعم، معي أربعة كتب/ نعم، معي مخسة كتب/ ال، ليس عندي ستة كتب/ 2جـ
 ي تسعة كتب/ ال، ليس عندي عشرة كتب.ال، ليس عندي سبعة كتب/ ال، ليس عندي مثانية كتب/ ال، ليس عند

 (أيب بن خلف) الدرس الثالث

 أجب بنفسك. -3ال، مل يكن أيب بن خلف حيب رسول هللا. -2 رسول هللا، يف معركة أحد. -1: 1جـ

  (×) -5 (√) -4 (√) -3 (×) -2  (√) -2:1جـ

 ة / أحد/ النار/ رسول هللا/ حيب.: عداو 2جـ

 : أجب بنفسك.4جـ

الكلية اجلامعة العاملة املعلمة السبورة سارة ابنة شهادة عملية صالة كتابة : مدرسة5جـ
 التلميذة الطالبة 

 قتل النيب أيب بن خلف. / كان أيب بن خلف ال حيب اإلسالم.  / كتب املعلم على السبورة.  -: 6جـ

 : أجب بنفسك.7جـ

بة جتري هي جتري/ أمحد جيلس هو ه -سارة تسمع هي تسمع/ خالد جيري هو جيري -أمحد يسمع هو يسمع :8جـ
 هند جتلس هي جتلس/ عمر يفهم هو يفهم/ سارة تفهم هي تفهم. -جيلس

لس على الكرسي/ رأيت  فيلني اثنني/ : أيكل/ حتب/ أانم/ ندرس/ كتاب واحد/ هل كتبَت الواجب اي أمحد/ أمي جت9جـ
 أان امسي عبد هللا./ امسها/ أعمل/ امسه



 : أجب بنفسك.11جـ، 10جـ

 (عقبة بن أيب معيط) الدرس الرابع

 بقتل عقبة بن أيب معيط -3 فاطمة بنت حممد -2 عقبة بن أيب معيط -1: 1جـ

 (√) -6 (×) -5 (√) -4 (√) -3 (√) -2 (×) -1 : 2جـ

 : إيذاء/ عقبة/ بدر / على / فاطمة/ عن3جـ

 : أجب بنفسك.4جـ

وضع عقبة سال اجلزور على  / قبة بن أيب معيط يؤذي رسول هللاكان ع  من أعداء رسول هللا/ عقبة بن أيب معيط  -: 5جـ
 ظهر رسول هللا.

 : أجب بنفسك.9جـ، 8جـ، 7جـ، 6جـ

 القواعد

 :1جـ

 الشاب اخلامس الشاب الرابع الشاب الثالث الشاب الثاين الشاب األول
 الفتاة اخلامسة الفتاة الرابعة الفتاة الثالثة الفتاة الثانية الفتاة األوىل

 :2جـ

 الرجل العاشر الرجل التاسع الرجل الثامن الرجل السابع الرجل السادس 
 املرأة العاشرة املرأة التاسعة املرأة الثامنة املرأة السابعة املرأة السادسة

االبن 
 األول

االبن 
 الثاين

 االبن الثامن االبن السابع االبن السادس االبن اخلامس االبن الرابع االبن الثالث

 البنت الثامنة البنت السابعة  البنت السادسة البنت اخلامسة البنت الرابعةالبنت البنت البنت 



 

 :3جـ

 

 اختبار الوحدة الرابعة

(ألن قبائل العرب كانت 4( السيدة مسية أم عمار بن ايسر./ 3( بفرعون هذه األمة./ 2( عمرو بن هشام/ 1 :1جـ
( ال، مل يدخل يف اإلسالم. ألنه كان يريد أن ينزل عليه القرآن بدال 5تكسو الكعبة يف عام وكان يكسوها الوليد يف عام./ 

( هو أمعاء اجلمل، اليت ترمى 8، رماه ةبربة فجاءت يف رقبته./ ( رسول هللا7( ال. مل يكن حيب اإلسالم./ 6من حممد./ 
 بعد ذةبه، والذي وضع سال اجلزور على ظهر رسول هللا وهو ساجد عقبة بن أيب معيط.

 .√/ √/ √/×/  √/ √/×/ ×/ √/ ×: 2جـ

 فرعون/ أن/ الجزور/ على/ مكة/ أن/ الحربة/ كرها. :3جـ

 رسالتان. –بلدان  –مسجدان  -بيتان -بنتان –رجالن  -عالمان -فتاتان –غالمان  -: صبيان4جـ

  :5جـ

 األمر املضارع املاضي  األمر املضارع املاضي
ْ   ينام انم  بع    يبيع ابع  َن

 ق ل   يقول قال َخف   خياف خاف 
 ِعش   يعيش عاش نل   ينال انل
 ( مدرستنا.6 قلمَك.( 5  ( حقيبتِك.4  ( أيب.3 ( صورته.2  ( بيتها.1: 6جـ

 :األوىل/ الثاين/ األول/ قلمان اثناِن/ قصة واحدة/ األوىل/ قلم واحد/ عمتان.7جـ

 :8جـ

 حنن لعبنا هي لعبت   بَ هو لع أنِت لعبتِ  أنَت لعبتَ  أان لعبت  
 حنن قلنا هي قالت هو قال أنِت قلتِ  أنَت قلَت  أان ق لت  

 الثالثة الثانية األوىل



 حنن سألنا هي سألت هو سأل أنِت سألتِ  سألتَ  أنتَ  أان سألت  
 حنن بعنا هي ابعت هو ابع أنت بعتِ  أنَت بعت   أان بعت
 حنن رأينا هي رأت   هو رأى أنِت رأيتِ  أنَت رأيتَ  أان رأيت

 حنن دعوان هي دعت هو دعا أنِت دعوتِ  أنَت دعوَت  أان دعوت  
وكان من أكثر املشركني إيذاء لرسول  ( ألنه كان من أشد الناس عداوة لإلسالم ولرسول هللا،2 ( أبو جهل.  1: 9جـ

هجرية، كان عدد املشركني فيها أضعاف املسلمني، وانتصر فيها املسلمون على 2( وقعت يف سنة 3  هللا.
( هو الذي أصرَّ على اخلروج جبيش كبري حملاربة رسول 4 املشركني، وقتل فيها زعماء الكفر و على رأسهم أبو جهل.

 ( صيب/ صغري/ مسلم.5  يان عادت إىل مكة ساملة.هللا، مع أن قافلة أيب سف

 ( األمم/ السيدات/ أمهات/ َغَزوات/ ر س ل.6

 -هزمهم/ بعد -األقوايء/ نصرهم -كاذب/ الضعفاء   -وافق/ صادق  -فقراء/ رفض -صاحب/   أغنياء –: عدو 10جـ
 يكره. -عاجز/ حيب –قبل/ قادر 

 ستة/ سبعة/ مثانية/ تسعة/ عشرة.: واحد/ اثنان / ثالثة/ أربعة/  مخسة/ 11حـ

 : العاشرة/ الرابعة/ األول/ الثانية/ األوىل/ األوىل/ اخلامس/ األول.12جـ

 : املسلم/ الصيب/ الصحايب/ عدو/ غين/ زعيم/ كلمة.13جـ

 : أجب بنفسك.16جـ، 15جـ، 14جـ

 اختبارات اجلزء الثاين

 االختبار األول

( يعين املسلمني الذين 4( لقب ابلفاروق./ 3سية، أم عمار بن ايسر./ ( السيدة 2( أبو بكر الصديق/ 1: 1جـ
( ألنه كان من أشد الناس عداوة لإلسالم، ومن أكثر الناس إيذاء لرسول 5نصروا النب واإلسالم من أهل املدينة./ 

 ( لقب بشاعر الرسول.6هللا./ 

 : النورين/ أول/ األنصاري/ على/ حبا/ الكامل.2جـ



( يعين: صاحب النورين؛ ولقب بذلك ألنه تزوج ابنيت رسول هللا، رقية أوال فلما ماتت 2عثمان بن عفان/ ( 1: 3جـ
اء الراشدون هم: أبو بكر ( اخللف4( البئر: فتحة يف األرض خيرج منها املاء، ومجعها: آابر./ 3تزوج أم كلثوم./ 

 ( أجب بنفسك.7( اخلليفة. 6ابع./ ( 5/علي بن أيب طالب. -عثمان بن عفان –عمر بن اخلطاب-الصديق

 : 4جـ

 حنن ص منا هي صامت   هو صام   أنت  ص مت   أنت  ص مت   أان ص مت  
 حنن سافران هي سافرت   هو سافر أنت  سافرت   أنت  سافرت   أان سافرت  
 حنن دعوان هي دعت   هو دعا أنت  دعوت   أنت  دعوت   أان دعوت  
 حنن هدينا هي هدت   هدىهو  أنت  هديت   أنت  هديت   أان هديت  

 حنن شددان هي شد ت   هو شد   أنت  شددت   أنت  شددت   أان جلست  
 : سيارتني اثنتني/ كتااب واحدا/ أختها/ قلمِك/ األوىل/ مجيلة.5جـ

 : ابع/ الظالم/ النار/ الكاذب/ الظامل/ ضعيف.6جـ

 : فضيلة/ ابب/ مال/ الصحايب.7جـ

 االختبار الثاين

( أمعاء اجلمل اليت ترمى بعد ذةبه. والذي وضعها على ظهر رسول هللا هو عقبة بن أيب 2(علي بن أيب طالب/ 1: 1جـ
أي: املرفوع دائما يف وجوه  (6أبو بكر الصديق/( 5ألنه كان يصدق النيب يف كل شيء./  (4( ابلفاروق./ 3معيط./ 

 األعداء. خالد بن الوليد.

 ر/ عن/ أول.أول/ أغنياء/ األنصار/ بد: 2جـ

( هو الذي أصر 3/ ( ألنه كان من أشد الناس عداوة لإلسالم، ومن أكثرهم إيذاء لرسول هللا.2( أبو جهل. / 1: 3جـ
(غزوات. / 5/ ( املسلمون.4على اخلروج جبيش كبري حملاربة رسول هللا، مع أن قافلة أيب سفيان عادت ساملة إىل مكة./ 

 السيدة.( هو/ هذه/ الغزوة/ 7( صيب./ 6

 :4جـ

 حنن ضربنا هي ضربت   هو ضرب أنِت ضربتِ  أنَت ضربتَ  أان ضربت  



 حنن سجدان هي سجدت   هو سجد أنِت سجدتِ  أنَت سجدتَ  أان سجدت  
 حنن ق لنا هي قالت   هو قال أنِت قلتِ  أنَت ق لتَ  أان ق لت  
 حنن بِعنا هي ابعت   هو ابع أنَت بعتِ  أنَت بعتَ  أان ِبعت  

 األوىل/ مخس/ األول/ عشر/ اثلث. : ثالث/5جـ

 : وافق/ كاذب/ فقري/ يكره/ قبل/ رجع.6جـ

 : دور/ بيوت/ األنبياء/ الرسل.7جـ

 االختبار الثالث

( لقب بذي النورين/ 4( أبو أيوب األنصاري/ 3( ال، مل يكن أبو جهل حيب رسول هللا./ 2( عمر بن اخلطاب/ 1: 1جـ
ني بعد موت رسول هللا، وهم: أبو بكر الصديق وبعده عمر بن اخلطاب، وبعده ( الذين حكموا املسلم6( ابن عمه/ 5

 عثمان بن عفان، وبعده علي بن أيب طالب.

 : من / اإلسالم/ فدائي/ حيب/ وحيد/ بدر.2جـ

( سبقت 5( بشره ابجلنة/ 4( ألنه كان قوي اإلميان/ 3( ألنه فرق بني احلق والباطل/ 2( عمر بن اخلطاب/ 1: 3جـ
 ( اجلنان أو اجلنات.7( ضعيف/ ظامل/ النار./ 6ه./ إجابت

 : 4جـ

 حنن ندخل هي تدخل هو يدخل أنِت تدخلني أنَت تدخل أان أدخل
 حنن سننام هي ستنام هو سينام أنِت ستنامني أنَت ستنام أان سأانم
 حنن نقف هي تقف هو يقف أنِت تقفني أنَت تقف أان أقف

 حنن سوف نسافر هي سوف تسافر هو سوف يسافر أنت  سوف تسافرين أنت  سوف تسافر أان سوف أسافر
 : هذا/ صديقتها/ هذه/ سيارة واحدة/ أول/ األوىل.5جـ

 : خرج/ ضعيف/ غين/ خبيل/ صغري/ أصدقاء.6جـ

 : شخصيات/ األعداء/ الفرش/ قبائل/ مهاجرون/ شعراء.7جـ

 : أجب بنفسك.8جـ


