إجابات األسئلة
الجزء الخامس
الوحدة األولى
الدرس األول

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ش ُدوا
ب ْاْلَطْ َف ُ
ال َوأَنْ َ
جَ :1وفَر َ
َّاس ولَع َ
ِح ال ُْم ْسل ُمو َن ب ُقدوم َر ُسول الل فَ َر ًحا َشدي ًداَ ،وَكبَّ َر الْن ُ
اش ِ
الل .وِم َّما ي روى ِمن ْاْلَنَ ِ
ول ِ
ِ ِ ِ
اجا بِر ُس ِ
يد قَ ْول ُُه ْم.
أْ
َ ُْ َ َ
َج َم َل ْاْلَنَاش ْيد ابْت َه ً َ
ج )√( :2أ َْو(×).
َ × )1علِم ×)3 .√ )2 .رجل يهودي.√ )4 .

أياما.
ً × )5

ج :3أَ ْك ِم ْل.
)1قباء )2 .مكة – المدينة )3 .فرح -شديدا )4 .اإلثنين )5.الصدقة  -الهدية

ص ِّح ِح الْ َخطَأَ:
جَ :4
 )1أول )2 .دخل.

 )3يقبل الهدية وال يقبل الصدقة )4 .فرح )5 .عن رسول الل.

ج :5اختر )1.قاص ًدا )2.يهودي )3.الحرة )4.قباء )5 .فرحِ )6 .
هو.
رسول )7 .م َك َ
ثَ )8.
وجدود – اْلطفال –
مرات – بُيُوت – أشياء – أصوات – أجداد ُ
ج :6الجمع :ال ُْم ُدن – ّ
اْلناشيد – اْلعوام – ِ
مساجد
ِ
ب
ج :7أَج ْ
دوم رسول الل من َّ
مكة الستقبَالِه.
 )1كانوا ينتظرون قُ َ
 )2رجل يهودي.

 )3اسم مكان في المدينة ،الستقبال رسول الل؟
 )4مكث فيه أياما أسس خاللها مسجد قباء.

ْ )5لنه كان َس ِمع عن رسول الل ،وعرف له بعض العالمات التي ُّ
تدل على نُ َّبوتِه .مثل أنه ال يأكل
يتأكد من وج ِ
الصدقة ويقبل الهدية ،فأحب أن َّ
ودها.
ُُ

النبيَّ .
النبي ،ثم َّ
َّ )6
فتأكد من نبوتِِه.
قدم له هديةً فقبِلها ُّ
قدم له صدقة فلم يقبلها ُّ
َّ )7
ْلن اْلنبياء ال يقبلون الصدقة.

أسه وشهد أال إله إال الل وأن محمد رسول الل.
 )8قَبَّل ر َ
ج:8
بنفسك.
)1أجب
َ

ْ )2لنه َّ
قد َمه على أنه صدقة ،واْلنبياء ال يقبلون الصدقة.

التقرب إلى اللّ ..أما الهديةُ:
 )3الصدقة :ما يُ ْعطَى للفقراء والمحتاجين والمساكين على سبيل ُّ
ما يُعطيه اإلنسان لغي ِره على سبيل اإلكرام .وجمها هدايا َو َه َد َاوى.

انصرف – أشه ُد
 )4سلما ُن – في – هذا –
َ
 )5سلمان؛ ْلنه فاعلِ / .
ِ
رسول؛ ْلنه مجرور بحرف
اليوم؛ ْلنه مجرور بحرف الجر(في)/
ُ
الجر(ل ) /سلما ُن؛ ْلنه فاعل.
ج:9
ط – أسفل – أقبح – أمام – آخر – أسود – رجع – شر .
يدخل – نزل أو َهبَ َ
حزن – أبطأَ – ُ
بنفسك.
ج :10أجب
َ
بنفسك.
س :11أجب
َ
القواعد
ت .على الفتح )4 .لعبُوا.
خرج ْ
ج )1 :1رجع .مبني على الفتح )2 .قرأْ ُ
ت .على السكونَ )3 .
جاءا .على الفتح.
الضمَ )5.
سأل .الفتح /.حفظْتُم .على السكون )6.أعد ْدنا .السكون َ )7

ت .السكون.
ذهب َن .السكون )9 .شاه ْد َ
ت .السكون )10 .اشتريْ َ
)8صلَّْي َن .السكونْ /.

ت ،أو نون النسوة ،مثل :ضربْ َن ،أو نا
ج :2يُبنَى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل مثل :ضربْ ُ
الفاعلين ،مثل :ضربنَا.

سافر أبي ِ
الزرقاء.
ت سيَّ َارتي
ج:3
ُ
كب ُ
أمس إلى الحجا ِز /ر ْ
َ
الرجال ركعُوا خاشعينَ /
ج:4
جاءه :على الفتحَّ /.
قد َمه :على الفتح /قال :على الفتح/
 )1أر َ
اد :مبني على الفتحَ /
َّ
ْت :السكون.
تصدق ُ
ِّم /يقولَّ /
يتصدق.
 )2يُريد /يجي /يُقد ُ
بنفسك.
 )3أجب
َ

واو الجماعة ،مثل :جمعُوا.
ج :5إذا اتصل به ُ
ج :6الفرق بين تاء الفاع وتاء التأنيث.
تاء الفاعل

تاء التأنيث

بت – ضر ِ
بت
بت – ضر َ
متحركة  :ضر ُ

بت
ساكنة :ضر ْ
ت
قبلها فتحة :ضربَ ْ

عرب فاعال.
وتُ ُ

وتعرب حرفًا مبنيًّا ال محل له من اإلعراب.

ت
قبلها ساكن :ضربْ ُ
اسم؛ ْلنها من الضمائر والضمائر كلها أسماء ،حرف جيء به للداللة على المؤنث الغائب،

انتهت
ج :7اْلفعال التي اتصلت بها تاء التأنيث :طبخت -قالت – سألت –دخلت-
ْ
اْلفعال التي اتصلت بها تاء الفاعل :ساعدتُها
الدرس الثاني
ج .1صحح الخطأ.

النبي )3 .ال تقتصر )4 .بألف صالة )5 .لم يأخذه هبة بل اشتراه منهما
)1المسجد
ِّ
النبوي )2 .شارك ُّ

ِِ
ِ
ج . 2و َ ِ
ت النَّاقَةُ ُكلَّ َما
َّاس َح ْولَهَُ ،حتَّى َد َخ َل ال َْم ِدينَةَ النَّبَ ِويَّةََ .وَكانَ ْ
َ
اص َل النَّب ُّي ال َْمس َير َعلَى نَاقَته َوالن ُ
ٍ ِ
ِ
ول ِ
َخ ُذوا ِخطَ َام َها ،وطَلَبُوا ِم ْن ر ُس ِ
الل أَ ْن يَ ْن ِز َل ِع ْن َد ُه ْم فِي
َم َّر ْ
صا ِر أ َ
ت َعلَى بَ ْيت م ْن بُيُوت ْاْلَنْ َ
َ
َ
ول ِ
ِ
ورة.
الل يَ ُق ُ
بُيُوتِ ِه ْم .فَ َكا َن َر ُس ُ
ول لَ ُه ْمَ :خلُّوا َسبيلَ َها فَِإنَّ َها َمأ ُْم َ
المةَ(√) أ َْو(×).
جَ :3
ض ْع َع َ
.√ )7 .× )6 .√ )5 .× )4 .√ )3 .× )2 .√ )1
ج :4اْلمر – اللبِنة – عمود – م ِ
البيت – كاهل – مكان – غُالم -رسول -المن ِزل –
هاجر – ُ
ُ
اسم – بيت

بنفسك.
ج :5أجب
َ
ج :6اختر :غالمي ِن )2 .الفرحة )3 .كال منهما )4 .ألف )5 .على )6 .رفض )7 .إلى.
جِ :7
أكمل - :العبادة – سائر -ألف – المسجد النبوي – هبة
ِ
المساجد – اْلنصار – وظائف – العبادات – صلَ َوات.
ج:8
ِ
ب.
ج :9أج ْ
 )1سارعوا إلى أخذ ُخ ِ
النبي في بُيُوتِهم.
طامها الستِ َ
ضافَة ِّ

وسهيل.
 )2كان صاحباه غالمين يتيمين في المدينة اسمهما سهل ُ

جو يملؤه الفرحة واْلمل.
تعاون المهاجرون واْلنصار بقيادة النبي في بناء المسجد في ٍّ
َ )3
حمسهم وي ِ
ساع ُدهم.
 )4شارك ُّ
النبي أصحابَه في نقل الحجارة .وكان يُ ِّ ُ ُ
 )5كانوا يشعرون بالفرحة العارمة؛ ْلنهم يُشا ِركون في بناء مسجد رسول الل.

 )6ال يقتصر دور المسجد على العبادة فقط ،بل هو مكان للتعليم والذكر وقراءة القرآن،
تهم الدولة.
ومكان للمشاورات االجتماعية والسياسية التي ُّ

ِ
المساجد في الثواب بألف درجة إال المسجد الحرام .وقد
سائر
ضل المسج ُد
ُّ
 )7يف ُ
النبوي َ
َّ
النبي على االرتحال إليه واالعتكاف فيه ،حيث قال :ال تُ ُّ
شد الرحال إال إلى ثالث
حث ُّ

ِ
مساج ِد ،المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد اْلقصى.
بنفسك.
ج :10أجب
َ
ج .11اقرأ ثم أجب.
 )1كان يركب ناقته.

النبي في بُيُوتِ ِهم.
 )2لكي يستضيفوا َّ
 )3اتركوها.

 )4نوق /المدنُ /ر ُسل.

رسول ِ
النبيِ /
الل.
 )5واصل – دخل /على – من /ينزلُّ /

النبي :فاعل مرفوع بالضمة/ناقتِه :اسم مجرور ب (على) وعالمة جره الكسرة/دخل :فعل
ُّ )6
ماضي مبني على الفتحٍ /
بيت :اسم مجرور بالكسرة/أخذوا :فعل ماضي مبني على الضم/

طلبوا :فعل ماض مبني على الضم.
رسول الل دخل المدينةَ .رسول :مبتدأ .دخل المدينة :خبر جملة فعلية.
)7
ُ
ت :مبني على الفتح التصاله بتاء التأنيث الساكنة .وتاء التأنيث معناها :هي.
 )8واصلَ ْ
ْت :مبني على السكون التصاله بتاء الفاعل ،وتاء الفاعل معناها :أنا.
واصل ُ
القواعد
ِ
ج )1أذهب /تركب /تسمعِ /
كتب.
أشرب /آ ُك َل /أحفظْها /نري ُد/
يرج ْع/
نذهبْ /
ُ
ُ
تترك /يقرأَْ /ل َ
َ
َ
ُ
بنفسك.
ج )2أجب
َ
ج==== )3
بنفسك.
ِّل
َ
ج )4أن لن كي الم التعليل حتى .مث ْ

ج )5الفتحة.

حب /تجلس /يقرأْ /أزورِ /
ولتذهب.
أسمع/
ظ/
تستيق َ
ج )6أتعلَّ َم /تقرأُ /نُ ُّ
ْ
أخرجَ /
َ
ُ
ْ
بنفسك.
ج )7لم لما ال الناهية الم اْلمر .مثل
َ

ج )8السكون

الدرس الثالث

ج )1اقرأ ثم أجب.
 )1أبو أيوب اْلنصاري أحد أخوال عبد الل بن عبد المطلب ِ
والد رسول الل .وقد نزل
شرفه الل باستضافة النبي في بيتِه عندما نزل المدينة
واسمثه خالد بن زيد ،وهو الذي َّ
ِ
ومسج َده.
حتى بنى بيتَه

 )2كان حزينا ًّ
رسول الل في
جدا أنه يعلو رسول الل ويس ُكن في الطابق
العلوي بينما يسكن ُ
ِّ
الطابق اْلسفل ،وقد عرض على رسول الل أن يصعد إلى فوق ،ولكنه رفض .وكان أبو
أيُّوب ال يأ ُكل ِمن الطَّعام حتى يأكل رسول الل ،وكان يسأل عن المواضع التي أكل منها
رسول الل ليأكل منها ،وكان ال يأكل الطعام الذي ال يأكله رسول الل.
بكل ما
قدر اإلمكان أن أُك ِرم َ
رسول الل ِّ
 )3ال أع ِرف بالضبط ماذا سأفعل ولكني سأحا ِول َ
أستطيع.
 )4يصنع /يأكل /يسأل.
ج× /√ /× /× /× /× /× /√ /√ )2
ج )3أبو أيوب اْلنصاري /رسول الل /يستضي َفه /طابَِق ْي ِن /اْلدب /أصابع.
ج )4بُيُوت /كالهما /اْلطعمة /أصباع /المساجد.
رسول الل /يأتيني أضياف /أنا /يا.
اص َع ْد /قال ُ
ج )5هذا – هذه /طابقين /من /أصابع /كان /صنعْ /

ج )6في  /طابقين /الطابق /أسفل /هذه /كثير /يأكل.

أحبب ِ
تِ /
ت /هم أحبُّوا /أنتم
ت /نحن أحببنَا /هو َّ
هي أحبَّ ْ
أحبب َ
تَ /
أحبب ُ
أنت ْ
أنت ْ
ج )7أنا ْ
أحبَ /
أحببتُ َّن.
أحببتُما /أنتُ َّن ْ
أحببتُم /أنتما ْ
ْ

رسول الل نزل في الطابق اْلسفل ِ
ج )8أبو أيوب اْلنصاريَّ /
وصعد أبو أيوب إلى الطابق
ْلن
َ
ص ِعد إلى فو َق
العلوي /ال لم يوافق؛ ْلن رسول الل يغشاه زائرون كثيرون وسائلون ومحبون ،فإذا َ
يؤذه ِ
ِ
جدا ،فلم ِ
يأكل منها /نعم كان مؤدَّبا ًّ
بكلمة سوء
اجا ْلبي َ
سيُسبِّب إحر ً
أيوب وأهله /لكي َ
طعاما وال يأكل منه حتى يأكل رسول الل ،وكان يسأل عن
ولم يُريَه ما يكره وكان يصنع له ً
المواضع التي أكل منها رسول الل ليأكل منها.

ول ِ
ج )9وَكا َن أَبو أَيُّوب ْاْلَنْصا ِر ُّ ِ
ب َم َع ر ُس ِ
امَ ،وَال يَأْ ُك ُل إَِّال
اللَ ،وَكا َن يَ ْ
صنَ ُع لَهُ الطَّ َع َ
َ
َ
َ ُ
يَ كث َير ْاْل ََد ِ َ
ول ِ
ِ
ول ِ
َصابِ ِع ر ُس ِ
الل لِيَأْ ُك َل ِمنُ َها.
اللَ ،وَكا َن يَ ْسأ ُ
بَ ْع َد َما يَأْ ُك ُل َر ُس ُ
َل َع ْن َم ْوض ِع أ َ َ
بنفسك.
ج )10أجب
َ
بنفسك.
ج )11أجب
َ
القواعد
ج )1الفعل المضارع وإعرابه-:
 )1يحبون ويطلبون :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون /وينزل :فعل مضارع منصوب
بأن

وعالمة

نصبه

 )2ليسحبوها :فعل مضارع منصوب بالم التعليل وعالمة نصبه حذف النون.
 )3يسكنوا :فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف النون.
 )4ينقسمون :مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون.
 )5يسيران :مضارع مرفوع بثبوت النون /.يصال :مضارع مجزوم بحذف النون.
 )6ال تلعبي :مضارع مجزوم بال الناهة وعالمة جزمه حذف النون.

الفتحة.

 )7تسهروا :مضارع مجزوم بال الناهة وعالمة جزمه حذف النون.
==== )8
==== )9
==== )10
ج :2اختر اإلجابة الصحيحة- :
تنس
يحبون /تهملي /تشتركا /تضحكان /تسمعين /يج ِر /يسحبوها /يستضيفوا /يذهباَ /
يت
وس ِّم ْ
ج )3هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف اإلثنين أو ياء المخاطبةُ ،
ٍ
باْلفعال الخمسة َّ
أشكال هي  :يفعلون وتفعلون /يفعالن وتفعالن /تفعلين.
ْلن لها خمسة
وإعرابها :تُرفَع بثُبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون.
ِ
يخرجا من البيت/
القلم /الرجالن لن
َ
ج )4المسلمان يصليان في المسجد /البنتان لم تشتريا َ
ِ
ِ
رجالن ال
تسمعا القرآن /نحن لم نفتَ ِح باب البيت /يا
النبيَّان يدعوان إلى الل /المرأتان تحبَّان أ ْن َ
تشكرا خال ًدا /الفتاتَان تمشيان بس ٍ
رعة.
ُ
َ

ِ
هم /اْلصدقاء لم يكذبوا
ج )5الشباب يحافظون على الصالة في أوقاتها /اْلبناء لن يتركوا َّأم ْ
على صديقهم /اآلباءُ يريدون أن يعلموا أبناءهم.
ضارعا فإنه يُرفَع بالضمة
ج )6الفعل
ُّ
المعتل اآلخر :هو ما انتَهى بألف أو واو أو ياء ،وإذا كان ُم ً

جزم بحذف حرف العلة.
ويُنصب بالفتحة ويُ َ
بنفسك.
ج )7أجب
َ
الدرس الرابع
ج.√ /√ /√ /× /× /× /√ /√ )1

ِ
ِ
جَ ،وَكا َن بَ ْي نَ ُه َما ُح ُروب قَ ْب َل
جَ )2وَكا َن ْاْلَنْ َ
س َوالْ َخ ْزَر ُ
ار يَ ْن َقس ُمو َن إِلَى قَبيلَتَ ْي ِن َم ْش ُه َ
صُ
ورتَ ْي ِن ُمتَ نَا ِز َعتَ ْي ِن ُه َما ْاْل َْو ُ
ِ
اع َدةِ الْي ه ِ
ٍ َِّ
صر فِ َيها ْاْل َْو ِ
ْح ِر ِ
ِْ
ود.
وب الَّتِي َد َار ْ
س َ َُ
ت بَ ْي نَ ُه َما َح ْر ُ
اإل ْس َال ِمَ ،وم ْن أَ ْش َه ِر ال ُ
ُ
ب (بُ َعاث) َوالتي انْ تَ َ َ
س ب ُم َ

ج )3قبيلتين – اْلوس والخزرج /من – إلىِ /
لجنسهم /مهرة.
ج )4أجب عن اْلسئلة.
 )1المهاجرون هم من هاجر من َّ
مكةَ إلى المدينة من المسلمين فر ًارا بدينِهم من مشركي
آمن بدعوة النبي من َّ
سكان المدينة اْلصليين ،ونصروه َّ
ضد
مكةَّ .أما اْلنصار :فهم َم ْن َ
أعداء الدين.

 )2حرب بُعاث ،وتصالحو قبل هجرة النبي إلى المدينة بقليل.
 )3قال تعالىِ :
وم ْنهم َم ْن إن تأم ْنه بدينا ٍر يؤدِّه إليك ومنهم من إن تأمنه بقنطار ال يؤدِّه إليك
إال ما دمت عليه قائما.
 )4اليهود مهرة في كسب اْلموال فهم َّأول من اخترع نظام البنوك الربوية ،ولهم باع كبير في
التجارةِ ،فيتاجرون في الحبوب والخمر وغير ذلك.
 )5بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة.
صحح الخطأ.ثالث قبائل /يحبون /يحتقرون احتقارا /اْلوس والخزرج /أظهروا اإليمان
جِّ )5
وأبطنوا الكفر.
احتقارا.
ج )6اختر -:ثالثة /في  /يسطيعون /قبل /أفضل/
ً
بنفسك.
ج )7أجب
َ
العمل-
اْلمي -ماهر – الي ُد –
ج )8المفرد :اسم – قبيلة – المهاجر – مال – دار – حربِّ -
ُ
حليف.

ج )9أدوات النصب :أن لن كي الم التعليل حتى ،وأدوات الجزم :لم لما ال الناهية الم اْلمر.

ِ
الهواء /أُذاكِر
ْلستنش َق
خرجت
أتعلم/
أحب أ ْن
أمثلةُّ :1
ُ
اليومُ /
ُفطر َ
َ
َ
جئت كي َ
أسمع القرآ َن /لن أ َ
حتَّى أ ِ
ُفل َح.
ضيِّ ْع صال َة الليل /لِينفق ذُو
ض ْر أبي
يجئ بع ُد /ال تُ َ
أمثلة :2لم يح ُ
جاء علي وخال ُد لَ َّما ْ
الحفلَ /
َ
سعة ِم ْن سعتِه.
ج)10
 )1الماهر :الذكي النشيط
 )2الحبوب والخمور
 )3ال .اليهود ليسوا من قبائل العرب أصال ،ولكنهم جاءو المدينة واستوطنوا فيها منذ زمن،
وتعودوا عادات العرب.
َّ
 )4بني قينقاع.
ت :الفتح.
 )5كا َن :مبني على الفتح – كانوا :مبني على الضم – كانَ ْ
جميعا ُمسندة إلى
 )6يعملون ويتاجرون ويبيعون :واتفقت هذه اْلفعال في شيئين هما :أنها ً

جميعا مرفوعة ْلنها لم تُسبَق بناصب وال
واو الجماعة فهي من اْلفعال الخمسة ،أنها ً
جازم.

 )7كان :فعل ماض مبني على الفتح – كانوا :فعل ماض مبني على الضم ،وواو الجماعة:
لتجرده من الناصب
ضمير مبني في محل رفع فاعل – يتاجرون :فعل مضارع مرفوع ُّ
والجازم ،وعالمة رفعه ثبوت النون – الحبوب :اسم مجرور ب (في) وعالمة جره الكسرة –
يبيعون :فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبوت النون .وواو
الجماعة :ضمير مبني في محل رفع فاعل.

وجب عدم ِ
تقدم الفعل وهذا ي ِ
 )8ي ِ
تاجر اليهود في الحبوب والت َّْمرَّ .
إسناده إلى ضمير جم ٍع
َ
ُ
ُ
ُ
أو تثنية.

 )9اليهود لم يبيعوا /لن يبيعوا /ال تبيعوا الذهب والفضة.
بنفسك.
ج )11أجب
َ

القواعد
النوم/
ج )1الفاعل بالترتيب  :علي /سارةُِّ /أمي /هدى /الول ُد /أحم ُد .المفعول به بالترتيب :أباهَ /
كالم /القرآ َن.
الطعام/
الزجاجَ /
َ
َ

ج )2اْلب ،وهاجر ،والول ُد ،والرجل ،ومحمد :وكلها تُعرب فاعال مرفوعا وعالمة رفعه الضمة.
والعصر ،وقصةً :.وكلها تُعرب مفعوال به منصوبًا وعالمة نصبه
ج )3سيارتَه ،والنصيحةَ ،والقرآ َن،
َ
الفتحة الظاهرة.

العصير.
تشرب –
الدرس/
عمر /فاطمةُ /قصةً /الول ُد –
ْ
َ
َ
جُ )4
الدرس الخامس
ج )1أكمل :جو /بالحمى /بين – اْلنصار /سعد بن الربيع /سعد بن معاذ
ج.√ /√ /√ /× /× /√ /× /× /× /√ )2
ج )3أجب بنفسك.
ج )4يُبنَى الماضي على السكون إذا اتصل به تاءُ الفاعل أو نو ُن النسوة أونا الفاعلين .مثل:
ُ ِ
لعب نَا
لعب ُ
ت – نحن ْ
البنات لَع ْب َن – أنا ْ
ج )5اختر :بالحنين /عن /بعد /كل ما سبق /كل ما سبق /تسعين /ماال
ج )6صحح الخطأ.
ولكن قال له :دلَّني على السوق )2 .بين أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن
)1لم يأخذ منه ماال
ْ
معاذ
 )3وكسب أمواال كثيرة )4 .في دار أنس بن مالك.
 )5كان يختلف عن جو مكة.

ج )6أجب.
جو المدينة مختلف عن
ْ )1لنهم تركوا أموالهم وديارهم في مكة واغتصبها كفار قريشْ )2 .لن َّ

جو َّ
يتعودوا عليه )3 .لكي ال يشعر المهاجرون بالغربة ولكي يفرض على اْلنصار
مكةَ ،وهم لم َّ
ِّ

النبي أصحابَه في دار أنس بن مالك وآخى بين
مساعدتَهم بطريقة عملية منظمة )4 .جمع ُّ
المهاجرين واْلنصار ،وكان عدد الصحابة تسعين رجال )5 .سعد بن الربيع .وقالها لعبد
الرحمن بن عوف )6ذهب إلى السوق واشتغل بالتجارة وكسب أمواال كثيرة.
 )7بين أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ ،وآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف
وأحسوا أنهم في ديارهم وبين إخوانهم ،واتجه اْلنصار
 )8ذهبت عن المهاجرين الوحشة والغربة
ُّ
عملي.
لمساعدة المهاجرين في العيش والكسب بشكل ٍّ
ِ
ِ ِ
اجرو َن و ْاْلَنْص ِ
ِ
َصبح ال ِ
يع إِ ْخ َو ًة فِي َه َذا ال ُْم ْجتَ َم ِع
جَ )7و َع َ
ار في ال َْمدينَة النَّبَ ِويَّةَ ،وأ ْ َ َ َ
ْجم ُ
اش ال ُْم َه ُ َ َ ُ
يد ،يس ِ
اإلس َال ِم ِّي ال ِ ِ
ْخ ُذ الْ َق ِو ُّ ِ ِ ِ
اس ُمو َن أ َْم َوالَ ُه ْم بَ ْي نَ ُه ْم،
اع ُد الْغَنِ ُّي الْ َف ِق َيرَ ،ويَأ ُ
ِْ ْ
َ
ي بِيَد الضَّعيف .يَتَ َق َ
ْجد ُ َ

ضا.
َويُ ِح ُّ
ض ُه ْم بَ ْع ً
ب بَ ْع ُ

اإلعراب :عاش :فعل ماض مبني على الفتح /المدينة :اسم مجرور ب (في) وعالمة جره الكسرة/
الجميع :اسم أصبح مرفوع وعالمة رفعه الضمة /الغني :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة /الفقير:
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة /يتقاسمون :فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب
والجازم وعالمة رفعه ثبوت النون /يحب :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
ج )8صحح الخطأ.
 )1وكانوا تسعين )2 .أصبحا )3 .على السوق )4.بالحمى.
بنفسك.
ج )9أجب
َ
ج )10المفرد :مال – مسكن – المطر – صاحب – تاجر – أخ
بنفسك.
ج )11أجب
َ

 )5لم يأخ ْذ.

 )6يحبون.

ت.
ج )12يُ ْب نَى الفعل الماضي على الفتح في حاالت منها :إذا اتصل به تاء التأنيث ،مثل :أكلَ ْ
ضرب.
وإذا اتصل به ألف االثنين ،مثل :أكال وأكلَتا ،وإذا لم يتصل به شيء ،مثل:
َ
القواعد
ج )1الفعل وإعرابه وفاعله.
فاعله

الفعل

إعرابه

آخى

النبي
فعل ماض مبني على الفتح
ُّ
المقدر

آخى(الثانية)

فعل ماض مبني على الفتح ضمير مستتر تقديره هو

قال
تكفونا

فعل ماض مبني على الفتح
اْلنصار
ُ
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه واو الجماعة

نشرككم

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمير مستتر تقديره نحن

قال

ماض مبني على الفتح

المهاجرون

سمعنا

ماض مبني على السكون

نا الفاعلين

أطعنا

ماض مبني على السكون

نا الفاعلين

قال

ماض مبني على الفتح

اقسم

أمر مبني على السكون

اْلنصار
ُ
ضمير مستتر تقديره أنت

ذهب

ماض مبني على الفتح

اشتغل

ماض مبني على الفتح

عب ُد الرحمن

ضمير مستتر تقديره هو

ذهبَت
سألها

ماض مبني على الفتح
ماض مبني على الفتح

قال

ماض مبني على الفتح

فاطمةُ
المعلم
ُ

المقدر

الضمة
الضمة

ِ
عملت

ماض مبني على السكون

ضمير مستتر تقديره هو
تاء الفاعل ِ
(ت)

قالت

ماض مبني على الفتح

ضمير مستتر تقديره هي

ماض مبني على السكون

تاء الفاعل

عملت
ُ
نحب

مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمير مستتر تقديره نحن

ذهبنا ،ولعبنا ،ونزلنا

ماض مبني على السكون

نا الفاعلين

وجاءَّ ،
وقد َم
قال ،وفازَ ،

ماض مبني على الفتح

ناظر ،ضمير
اْلستاذُ ،فري ُقناُ ،
مستتر تقديره هو

الضمة

ضميرا متصال ،مثل :كلمتُه،
ظاهرا ،مثل :جاء محمد ،أو
ج )2من صور الفاعل :أن يكون ً
ً
اسما ً
وخرج مس ِر ًعا(هو).
مستترا ،مثل:
ضميرا
أو
َ
ً
ً
ج )3الضمائر المتصلة التي تُعرب فاعال هي :تاء الفاعل ونون النسوة ونا الفاعلين ،وألف االثنين
وياء المخاطبة وواو الجماعة.
تدريبات عامة على الوحدة اْلولى
ج )1اختر :الحرة /شوال /أياما /سلمان الفارسي /اْلنصار /يتيمين /كل منهما /بألف /في /بيتِه/
بني النجار /تأدبا /لعبادة الل وحده /قبل /أفضل /مختلفا /بين /على /زالت.
ج : 2أكمل :قباء /يبحث /بألف /رسول الل /طابقين /اْلدب /ثالثة أقسام /البشر /بين /التجارة
– تجار.
ج )√( )3أ َْو(×) .× /√ /√ /√ /√ /× /× /× /× /√ /× /√ /√ /√ /√ / × :
ِ
يقبل /تخرجوا /انطل ْق.
المدينة/
الرسول/
أهل/
َ
المسير /يأخ َذْ /
َ
ج )4اختر :ينقسمونُ /
ِ
رسول الل ِ
فصرخ
المدينة،
قاد ًما إلى
أبصر
ج )5أجب )1 :النتظار رسول الل.
َ
َ
ْ )2لنه َ
المدينة خبر قد ِ
ِ
وم رسول الل.
بأعلى صوتِه ليُ ْس ِمع المسلمين في
ُ
أخذ ُخ ِ
 )3مسجد قباء )4 .أبو سلمان الفارسيْ )5 .لنهم كانوا يتسارعون على ِ
طامها لكي
ِ
ِ
تبرك في المكان الذي أمرها الل
يستضيفوا َّ
النبي في بيوت ْ
هم ،فأمرهم النبي بترك ُخطام الناقة؛ حتى ُ
أن تبرك فيهْ )6 .لنّه َّ
قد َمه إليه على أنه صدقة .واْلنبياءُ ال يقبلون الصدقة.

 )7حيث كان مبنيًّا من لبٍ ٍ
نات ِمن طين وبعض الجريد واْلخشاب البسيطة.
ٍ
مسجد آخر -سوى المسجد النبوي-
أي
 )8الصالةُ في المسجد
ض ُل الصال َة في ِّ
ٍّ
النبوي تف ُ
بألف صالة.
النبي
 )9أبو أيوب اْلنصاري.
ْ )10لنه كان يس ُكن في الطابق اْلعلَى بينما كان يس ُكن ُّ
يحب أن يس ُكن في ٍ
رسول الل.
مكان يعلو فيه َ
في الطابق اْلسفل ،وهو ال ُّ
 )11لم يكن أبو أيوب اْلنصاري يأكل من ٍ
يصا على
طعام إال بعدما يأكل منه رسول الل ،وكان حر ً
عدم إيذاء النبي بأي شكل من اْلشكال.

احتج بأنه يأتيه زوار كثر ،ومن اْلحسن أن يكون
 )12لم يوافق النبي على ذلك العرض؛ ْلنه َّ
جاره.
ُّ
النبي في الطابق اْلسفل حتى ال يؤذي َ
 )13هربًا بدينهم من كفار مكةَ؛ حيث آذوهم في دينهم وسلبوا ديارهم وأموالهم وحاربوهم
ِ
المدينة حتى يجدوا فرصة طيبة لعبادة الل عز وجل.
النبي بالهجرة إلى
وفتنوهم ،فأمرهم ُّ
 )14حرب بُعاث ،واستمرت سنين طويلة .نعم تصالحوا قبل هجرة النبي إلى المدينة.
طالب دنيا وبأنهم ال يتركون في مسلم إال
 )15مشهورون بعدم الوفاء بالعهد ومشهورون بأنهم
ُ
وال ذمة ،وهم مهرة في كسب اْلموال والتجارة.
بنفسك.
 )16أجب
َ

بنفسك.
 )17أجب
َ

 )18بنو النضير ،وبنو قينقاع ،وبنو قريظة.

جو َّ
بالحمى؛ َّ
مكةَ.
جو المدينة كان
 )19أصيبوا َّ
ْلن َّ
مختلف ًًا عن ِّ
َ
 )20اشتغل بالتجارة وكسب أمواال كثيرة وأصبح من أثرياء المدينة وأكبر تجارها.
ج )6اقرأ ثم أجب )1 - :عن المسلمين في المدينة(كانوا ينتظرون مق َدم رسول الل من مكة).
 )2ال لم يصل بع ُد.

 )3التصالها بواو الجماعة.

الجر /يشعرون :فعل مضارع مرفوع
 )4رجل يهودي )5.في الحرة )6 .يوم :اسم مجرور بحرف ِّ
يصل :فعل مضارع مجزوم بِ(لَ َّما) وعالمة جزمه السكون.
بثبوت النونْ /

 )7لم يشعروا أنه سيصل في ذلك اليوم.
 )8خرجوا :واو الجماعة /ينتظرون :واو الجماعة /أطالوا :واو الجماعة /يشعرون :واو الجماعة/
سيصل :ضمير مستتر تقديره هو /يصل :السابق /فعادوا :واو الجماعة.
البيت(هو) ،وضمير متصل:
ودخل
 )9أنواع الفاعل :اسم ظاهر :جاء محمد ،وضمير مستتر:
َ
َ
وسلمت عليه.
ُ
بنفسك.
ج )9أجب
َ

بنفسك.
ج )10أجب
َ

ج )11الفعل المتعل اآلخر يرفع بالضمة وينصب بافتحة ويجزم بحذف حرف ِ
العلة.
ُ َ
ُ
يجلس علي على
الكرسي – لم
يجلس علي على
الكرسي – أري ُد أن
يجلس علي على
ج)12
ِّ
ِّ
ْ
َ
ُ
درس ِ
العلم – الناس لن يسمعوا درس العلم – الناس لما يسمعوا درس
ِّ
الكرسي /الناس يسمعون َ
ِ
مسرعا – ال ِ
مرحا.
تمش في
أمشي
ادل
العلم /يمشي ع ُ
ً
ً
اْلرض ً
مسرعا – أريد أن َ

ج )13استمع ثم أجب.
 )1في مكان المسجد النبوي

 )2الل هو الذي أمرها )3 .هم أخوال ِّ
جد النبي.

أهل) -تمنَّى:
 )4أبو أيوب
اْلنصاري )5 .اْلفعال الماضيةَّ :
ُّ
أحب :مبني على الفتح (الفاعلُ :
مبني على الفتح المقدر(كل) – سارعوا :مبني على الضم(واو الجماعة) – برَكت :مبني على
الفتح(ضمير مستتر تقديره هو).
 )5يستضي َفه :فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،والفاعل ضمير مستتر
تقديره هو ،والهاءُ :ضمير مبني في محل نصب مفعول به /يسحبونها :فعل مضارع مرفوع وعالمة
رفعه ثبوت النون ،وواو الجماعة :ضمير مبني في محل رفع فاعل ،وها :ضمير مبني في محل

نصب مفعول به /يمنعهم :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،والفاع ضمير مستتر تقديره

هو ،وهم :مفعول بهِ /
مكان :اسم مجرور ب في وعالمة جره الكسرة.

 )7دعوها :فعل أمر مبني على حذف النون التصاله بواو الجماعة ،وفاعله :واو الجماعة.
بنفسك.
بنفسك .ج )16أجب
بنفسك )15 .أجب
بنفسك .ج )14أجب
ج )13أجب
َ
َ
َ
َ
الوحدة الثانية
الدرس اْلول
تشريع اْلذان وتحويل القبلة
الجرس  /بيت المقدس /القبلة -اْلقصى – الحرام /سمعنا /المنام.
ج)1
ُ
ج )1 )2كان تحويل القبلة اختبارا وامتحانا للناس في طاعتهم لل ورسوله.
)2معنى امتحان :اختبار.

سيتَّبعون :سيسمعون ويطيعون.

يتحول إلى ديننا ،وقال المنافقون :لو كان
تحول إلى قبلتنا ،ويوشك أن َّ
 )3قال المشركونَّ :
اتجاههم إلى بيت المقدس خير ،فقد تركوا ذلك الخير ،ولو كان اتجاههم إلى المسجد الحرام
خير فقد كانوا على باطل .وقال اليهود :خالف قبلة اْلنبياء قبله.
 )4قال المسلمون :سمعنا وأطعنا.
حول  /اختب ر يختبِر /امتحن ِ
يمتح ُن.
َّ )5
حول يُ ِّ
ََ
ََ
تحاور ومحاورة.
 )6اتباعُ /
 )7اْلفعال هي :سيتبعون – سيطيعونه – سيتحاورون – يرفضون .وإعرابها جميعا كالتالي:
مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبوت النون وفاعله واو الجماعة.
ج.√ /√ /√ /× /√ /× /√ )3

ف يت ي
يي
ج )4ويِف ََْت يو ييل الْ يقب لَ ية إي ََل الْب ي ي
اْلََريام إي َش َارةٌ إي ََل أ َّ
َّج ُهو َن قَ يريبًا إي ََل َم َّكةَ َويَ ْفتَ ُحونَ َها َويَْن ُشُرو َن في َيها
ت ْ
َن الْ ُم ْسلم َ
َْ
ْ
ني َس ْو َ َ
َ
يي
ت ا ْْلريام ،وتَ ُكو ُن الْ َكعبةُ ََْتت سيطَريِتيم ،يِلَنَّه لَي ي
ي
اْل ْس ََل َم ويُ َ ي
ْي
َّاُ إي ََل قيْب لَة ِييَ ي ِ
س م َن الْ َمْنطق ي ِّ أَ ْن يُ َ
صلُّو َن ِف الْبَ ْي ََ َ
َ
صلي َ ِّ الن ُ
َْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
أ َْع َ ِائي يه ْم.

ج )5أمر :ماض مبني على الفتح.

الل :لفظ الجاللة فاعل مرفوع وعالمة رفعه

الضمة.
الناس :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .بالصالة :جار ومجرور.
بنفسك.
ج )6أجب
َ
فكر ِّ
يأمر ُمر – يُ ِّ
يقوم قُ ْم– يُصلِّي
ب– ُ
فك ْر – يَض ِرب اض ِر ْ
يقول قُ ْل – ُ
ج )7المضارع واْلمر ُ
حو ُل َح ِّو ْل– يرى َرْه.
ص ِّل – يُ ِّ
َ
اختبارا /يصلِّ َي /المسلمون.
ج )8اختر :رجال /اْلقصىِ /م ْن /أن َدى/
ً
ج )9أجب ِ
ك.
بنفس َ
ِ
ناقوسا ،ولكنَّه علَّ َمه اْلذان وقال له :هذا أفضل من الناقوس.
ج )1 )10رأى رجال يحمل ً
 )2قال له :ألق هذا اْلذان على ِ
مسامع بالل كي يؤذِّن به في الصالة فإنه أندى صوتًا.
اده من يطيع الل ويستجيب ْلوامره؟
 )3كانت تحويل القبلة
اختبارا وامتحانًا م َف ُ
ً
بنفسك.
 )4إلى بيت المقدس )5 .أجب
َ
 )7قالوا :لقد غيَّر القبلة التي كان يُصلِّي إليها ،فإن كانت اْلولَى خير

بنفسك.
 )6أجب
َ
خيرا من اْلولى فقد كانوا على ٍ
باطل.
ِمن الثانية فقد َّ
تحولوا عن ذلك الخير ،وإن كانت الثانية ً
بنفسك.
ج )11أجب
َ

بنفسك.
ج )12أجب
َ
القواعد

ج )1أكمل :بداية /الرفع /الرفع /خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملة.

جُ )2مطيع /مؤدبة /نور /قريب /ماهر /عالية /ضيقة /جميل.
اْلوالدَّ /
أنتما.
البنت/
العصفور/
ج)3
الحمام /الول ُدُ /
ُ
ُ
نحنَ /
ُ
جدتيُ /
محل رفع.
دائما أو في ِّ
ج )4المبتدأ والخبر مرفوعان ً
بنفسك.
ج )5أجب
َ
الدرس الثاني
ج.× /√ /√ /× /√ /√ )1

ج )2أكمل :معاهدة /الدين /أول.
ج )3من بنود المعاهدة:
)1
)2
)3
)4

الل لِلْي ه ِ
ول ِ
ود ُح ِّريَّةَ ا ْختِيَا ِر الدِّي ِن ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃﭼ البقرة.256 :
أَ ْن يَ ْت ُر َك َر ُس ُ
َُ
الدفَ ِاع َع ِن الْم ِدينَ ِة النَّب ِويَِّة ِ
ِِ
ين فِي ِّ
ض َّد ْاْلَ ْع َد ِاء.
أَ ْن يَ ْشتَ ِر َك الْيَ ُه ُ
َ
َ
ود َم َع ال ُْم ْسلم َ
وأَ ْن ي ِ
وب ،وأَ ْن ي تَ َقاسم الْي ه ُ ِ
ود الْمسلِ ِمين فِي ِْ ِ
ْحر ِ
وب َم َع
ْح ُر ِ َ َ َ َ َ ُ
اإلنْ َفاق َعلَى ال ُ
ساع َد الْيَ ُه ُ ُ ْ َ
ود غَنَائ َم ال ُ ُ
َ َُ
ِِ
ين.
ال ُْم ْسلم َ
ِ ِ
ْجا ِر.
نُ ْ
ص َرةُ ال َْمظْلُوم َوح َمايَةُ ال َ

ِ
والء.
ينشر /مع /الدين /نصرةَ /
ج )4اخترَ :
ج )5اضبِطْها الفقرةَ ِ
حاولِ /م ْن /يتفق /أ ْن.
النبي /معاهدةً/
اليهودَ /
بنفس َ
كُّ )1 .
ُ
 )2اليهود كانوا ينقسمون إلى ثالث فئات في المدينة هم :يهود بني النضير ،ويهود بني قينقاع ويهود
قريظة ،وكانوا مهرةً في كسب اْلموال ،وكثير منهم ال يفي ِ
عادون المسلمين في
بعهده َّ
وذمتِه ،وكانوا يُ ُ
ِ
المدينة ويغدرون بهم.
َّهم.
 )3صنع معهم معاهدةَ سالم ليضمن تعاونَهم وود ُ

هاجر :فعل ٍ
النبي :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة /إلى :حرف
ماض مبني على الفتح/
ُّ
 )4اإلعرابَ :
ِ
المدينة :اسم مجرور بإلى وعالمة جره الكسرة.
جر/
ِ
السالم.
 )5أراد المسلمون أن يتفقوا مع اليهود على

جِ )6
أجب )1 :اليهود.

 )2صنع معهم معاهدةَ ٍ
سالم.

 )3ضمان العيش مع اليهود في المدينة في

ٍ
سالم وأمان ،وضمان مساعدتِهم في الحروب ضد اْلعداء الغائرين على المدينة ،وحمايتَهم ممن يريد البطش

بهم.

 )4أجب بنفسك.
بنفسك.
ج )7أجب
َ
ِ
النبي(فاعل) – معاهدةً(مفعول
النبي(فاعل) -
ج )8صحح اْلخطاء- :
المدينة(اسم مجرور بحرف الجر)ُّ /
ُّ
ِ
اليهود(مبتدأ) –
المدينة(اسم مجرور بحرف الجر) – غي ِر(اسم مجرور بحرف الجر)/
اليهود(مبتدأ) –
به)/
ُ
ُ
ِ
النبي(فاعل) –
اإلسالم(مجرور بحرف الجر)/
يدخلوا(مجزوم ب (لم) وعالمة جزمه حذف النون –
ُّ

يتعاونوا(منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون).
ج )9الجموع :اْلنبياء /عالقات /معاهدات /أشياء /كفار /اْلديان /الدُّيون /آراء /النصائح /أوائل /أصحاب/
اْلوامر /الحقوق /بنود.
ج )10أجب بنفسك.

ج )11أجب بنفسك.
القواعد

ج )1أكمل :أفعال ناسخة /الجملة االسمية /المبتدأ /الخبر /خبرا.
كان أصبح /بات أمسى  /ظل أضحى /صار ليس
ومنها كذلك :ما دام ما زال ما فتئ ما برح ما انفك.
ِ
كانت /ظلَّ ِ
جِ )2
أصبحت /أمسى /أضحى.
ت/
ٍ
عظيما /نظي ًفا
ج )3قويةً /نظيفةً /فقراءَ /مريضاتً /
زالت الشمس مشرقةًِ /
أمست الفتاةُ جميلةً /ال ِ
ِ
ج )4أصبح الول ُد مجت ِه ًدا/
باتت ُ
النبت مؤدبةً /أصبح الماءُ
ُ
الفانوس جدي ًدا.
نظي ًفا /كا َن
ُ
الدرس الثالث
مواصلة المشركين عداءهم للنبي وأصحابه

ٍ
الهدف هو إقامةُ ٍ
إسالمية يستطيع المسلمون فيها عبادة الل وإقامةَ دينِه دون أن يتناولَهم
دولة
ج )1أجب)1 :
ُ
ِ
أحد من المشركين بإيذاء بعدما وجدوا من المشركين في ٍ
وإيذاء شدي ًدا .ثم تنطلِق
واستكبارا
نادا
قريش صدًّا وع ً
ً
ً
ِ
اإلسالم.
شر فيها
الدعوة ِمن
المدينة إلى سائر البالد ويُن َ
ُ
النبي وأصحابَه من المهاجرين
)2اتصلوا بشيخ المنافقين عبد الل بن أبي بن سلول وطلبوا منه أن يحا ِرب َّ
المدينة ،ولكنهم ِ
ِ
فشلوا في محاولتِهم.
ويطردهم من
َ
هم أن ي ِ
الحج في َّ
الحج.
مكةَ وأراد أن يمنعه من ِّ
ؤذيَه وهو يؤدي مناسك ِّ
ْ )3لنَّه َّ ُ
َّ )4
بين المسلمين فأرادوا حماية النبي من القتل.
الخبر َ
ْلن المشركين أرادوا أن يقتلوه وشاع هذا ُ
ِ
ٍ
رسول الل في ٍ
الصحابَة َّ
وحيطة ،يمنعه الل ويحوطه ويحفظُه ،ولن يستطيع
منعة وقوة
أن َ
ْ )5لن الل أراد أن يُعلم ّ
أحد أن يتطرق إليه ٍ
بإيذاء مادام في حراسة الل وعصمتِه.
 )6سعد بن أبي وقاص.

 )7قوله تعالى " :أُذن للذين يُقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الل على نصرهم لقدير".

ج )2لعبادة الل وإقامة دينه ونشره إلى سائر البالد /شيخ المنافقين /سكان المدينة /من اْلنصار /بنت أبي بكر
بنفسك.
ج )3أجب
َ

ج.√ /√ /√ /× /× /× /√ /√ )4
رسول الل؟َ /م ْن زعيم المنافقين؟ /لماذا ذهب سعد بن معاذ إلى مكة.
ج )5إلى أين هاجر ُ
ج )6اختر :آمنا /إلى /ضد /أبو جهل /الصحابةُ.
رسول :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة /الل :لفظ الجاللة مضاف
ج )7جمع :فعل ماض مبني على الفتحُ /
إليه مجرور وعالمة جره الكسرة /أصحابَه :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة /والهاء :مضاف إليه.
ِ
ِِ
الكفار –
جاء/
اإلسالم /الصحابةُ – حبًّا/
دخل –
ج )8تصحيح الخطأ:
َ
ُ
يحرسَ /
َ
استجاب – لمطالبَ /
يحاربوا.

يحج /يكذبان /ينظرا /متفوقانِ /
يقرآن.
يخرج /يحبو َن/
لطالب /زوجةُ/
حاضراَّ /
ْ
ج )9اختر :ا ُ
ً
بنفسك.
ج )10أجب
َ

بنفسك.
ج )11أجب
َ

ج )1 )13يهددونهم بالقتال.

بنفسك.
ج )12أجب
َ

 )2طلب منهم حراستَه.

 )3إرسال – تهديد.

(كفار) /يهددونهم(واو الجماعة) /يتوعدونهم(واو الجماعة)َّ /
(النبي) /أخبر(ضمير مستتر تقديره
تأك َد ُّ
أرسل ُ
َ )4
هو) /أخبر(هو) /طلب(هو) /يقوموا(واو الجماعة) /يتناوبون(واو الجماعة).

ِ
طلبٍ :
ماض مبني على الفتح /يقوموا:
 )5بالقتال :جار ومجرور /صحة :اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرةَ /
مضارع منصوب بحذف النون /الصحابةُ :اسم كان مرفوع بالضمة.
القواعد
أن َّ
إن َّ
ج )1الجملة االسمية -المبتدأ -ترفع الخبرَّ /
لكن /االستدراك /التوكيد.
لعل َّ
ليت َّ
كأن َ
ج )2صافية /كبيرة /قريبة /بعيد.
ِ
العقابَّ /
وقرا /اعلموا َّ
إن الساعةَ آتية/
أن اللَ شدي ُد
ليت َّ
جَّ )3
لعل الساعةَ قريبَ /
الجو دافئ /كأ ّن في أُذُنيه ً
كل ٍ
اعلموا َّ
شيء قدير.
أن اللَ على ِّ
بنفسك.
ج )4أجب
َ
الدرس الرابع
الغزوات والسرايا قبل بدر
رسول الل /حمزة بن عبد المطلب /البحر /بدر الكبرى.
جُ )1
ج.√ /√ /× /√ /√ /× )2
جِّ )3
بنفسك /اإلعراب -:الناس :اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة /قريش :اسم مجرور بفي
شكل الفقرة
َ
وعالمة جره الكسرة /للتجارة :جار ومجرور.
بنفسك.
ج )4أجب
َ
َّز /حمزة بن عبد المطلب /البحر /اْلولى /بعد /في.
ج )5اختر :رسول الل /الصيف /جه َ
ج )6على مشركي مكة /رسول الل /بواو الجماعة /مسبوق بأ ْن المصدرية.
ِِ
ِ
ِ
الناس – ٍ
الصيف/
قريش – يذهبون –
الغزوات/
النبي -
ج )7الغزوةَ – معركة – ُ
رسولُّ /
َ
الكفار – بلدهُ /
المسلمون – يخرجون.

بنفسك.
ج )8أجب
َ
ج )9الجموع :الغزوات /فِ َرق /قادة وقواد /دور وديار /الحروب /قوافل /سيوف /بحار وأبحر /شهور وأشهر.
بنفسك.
ج )10أجب
َ

بنفسك.
ج )11أجب
َ
الدرس الخامس
سرية عبد الل بن جحش

بنفسك )1 .في شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة )2 .عبد الل بن جحش.
ج )1شكل الفقرة
َ
السنة :اسم مجرور بِ ِ
)3اإلعراب :وقعت :فعل ماض مبني على الفتحِ /
(من) وعالمة جره الكسرة /قائ ُد :اسم
كا َن مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
ج.× /× /√ /× )2
ج )3الثانية /نخلة /مع /على.
ٍ
جحش ومن معه من المسلمين من أصحاب رسول الل )2 .على المشركين.
بن
ج )1 )4على عبد الل ُ
 )3اتفقوا وهجموا وقتلوا وأسروا وأخذوا وعادوا :وكلها أفعال ماضية مبنية على الضم التصالها بواو الجماعة.
وواو الجماعة :ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.
حذف ِ
النون.
 )4الفعل المضارع :يقاتلوهم :وهو منصوب ب (أ ْن) المصدرية وعالمة نصبه
ُ
 )5قتل :فعل ماض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة ،وواو الجماعة :ضمير مبني على الضم في محل
رفع فاعل ،واحدا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
ج )5الثانية /يومين /الطائف /رصد /قاتل /أنكر /على.
أصبح المسلمونَّ /
إن الول َد مجتهد.
ج )6عب ُد الل /عب ُد الل – الرسالةَ /القافلةُ – عائدةً/
َ
ج )1 )7عبد الل بن جحش.
ِ
القافلة.
ْ)3لنه كان قائ َد

ْ )2لنها وقعت عند ٍ
مكةَ والطَّ ِ
سمى وادي نخلة بين َّ
ائف.
مكان يُ َّ

قاتل َمن فيها.
 )4أجب
َ
بنفسك )5 .وادي نخلة )6 .شهر رجب )7 .نعم َ

تال في اْلشه ِر ِ
النبي غضبًا شدي ًدا وأنكر عليهم ما فعلوا؛ ْلنه لم يأمرهم ِبق ٍ
كانت مهمتُهم
ْ
الحرم ،و ْ
 )8غضب ُّ
ْ
ُ
رص َد عير ٍ
اْلسيري ِن.
وأطلق سراح
النبي دية المقتول
َ
قريش فقط ال قتالها .ودفع ُّ
َ
ج )1 )8عبد الل بن جحش.

بَّ )3 .
ادات.
الش َه َ
 )2ينهضُ :
يقوم ويُحا ِر ُ

وضا.
وعا – نُ ُه ً
ُ )4ك ْرًها – ُر ُج ً

ِ
ِ
مجزومان لوقوعهما بعد الم اْلمر وعالمة
والفعالن
 )5الم اْلمر،

أحب وكره ويرجع :ضمير مستتر تقديره هو.
جزمهما السكون )6 .فاعل َّ
الموت :مفعول به منصوب /ناهض :خبر
 )7اإلعراب :الشهاد َة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة/
َ
مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
هجم /يقاتلوهم /القافلةَ.
ج )9اختر- :
ُ
الهدفُ /
يجوزَ /
بنفسك.
ج )10أجب
َ
ج )11كان أصبح بات أمسى ظل أضحى صار ليس ،ما دام ما زال ما فتئ ما برح ما َّ
انفك.
القواعد
ج)1

 )1شايا ساخنا :التطابق في التذكير والنصب واإلفراد والتنكير.

 )2سيارة جديدة :في التأنيث والنصب واإلفراد والتنكير )3 .السنة القادمة :في التأنيث والنصب واإلفراد
والتعريف.

 )4نقود كثيرة :في الرفع والتنكير والتأنيث .أجب بنفسك ما تبقى.

ٍ
ِ
القارس.
عاجلة /فرعونية /مبارك /الطوي َل /المثمرَة/
ج )2جميلةً /الزرقاءُ/
مفردا مؤنثا /الموصوف.
ج )3في اإلعراب والنوع والعدد والتعريف والتنكير /أو ً
ٍ
ِ
ٍ
أسكن – ٍ
صغيرات.
جميلة /المضيئَةُ/
المشرقة /العُظماءُ/
قديم/
ج )4تصحيح الخطأ - :ممتعةً /المتفوقون/
َ
تدريبات عامة على الوحدة الثانية
ِ
المظلومَّ /أو َل /يعبدوا /لرسول الل/
اختبارا /المسلمون /معاهدةً /اختيا ِر/
ج )1اختر :بيت المقدس /إلى/
ً
ِ
الطواف /غزوة /البحر /حمزةُ /نخلة /الثانية /وادي نخلة /أنكرٍ /
قريش.
المنافقين/
ذكرت عن ٍ
أحد
حكت أو
روت:
ْ
ليت :كلمة تُقال للتمنيْ .
ْ
ج )1 )2المعاني :خشخشة سالح :صوت سالحَ /
شيئًا.

بنفسك.
 )2الجموع :ليالي أو ليالتِ /رجال /السيدات /أسلحة )3 .أجب
َ
 )4سعد بن أبي وقاص ،نعم دعا له بخير.
ِ
ِ
هم.
ْ )5لن المشركين كانوا يهددون بقتله ،فكان البد من حمايته من غد ِر ْ
 )6طلب منهم أن ينصرفوا إلى بيوتهم ويتركوا حراستَه َّ
ْلن الل كفاهم إياها.
روت /رجال وعائشةُ /هذا.
 )7السيدةٍُ /
سالح /نحنْ /
رسول :اسم َّ
إن منصوب /رجال :اسم ليت منصوب/
 )8اإلعراب :السيدةُ :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمةَ /
صالحا :نعت منصوب /سمعنا :فعل وفاعل /خشخشةَ :مفعول به منصوب.
ً
يحر ُسني ونوعه جملة فعلية.
 )9اسم ليت :رجال ،والخبرُ :
قال.
سول الل َ
 )10ر ُ

 )11روت وقالت :وهما مبنيان على الفتح التصالها بتاء التأنيث .وسمعنا :مبني

على السكون التصاله بنا الفاعلين.
ج )3الناقوس /صوتًا /بيت المقدس /معاهدة /عاصمة /المنافقين /حمزة بن عبد المطلب /عبد الل بن جحش/
الجيش.
ج.× /× /√ /× /√ /× /× /√ /× /√ /× /√ /× /√ /× /× )4
ج )5كان أصبح  /بات أمسى /ظل أضحى /صار ليس ،ما زال ما دام ما فتئ ما برح ما َّ
أصبح
انفك ،مثال:
َ
وبات الع ُد ُّو يقظًا.
الول ُد مجته ًداَ ،
ج )1 )6كانوا يذهبون إلى الشام للتجارة.

بنفسك.
 )2سورة قريش )3 .أجب
َ

)4ضميرا متصال باسم( :هم) في كلمة ذهابهم /جمع مذكر سالم :المسلمون /جمع تكسير :قوافل /كلمة
ِ
التجارية.
الناس /حرف جر :إلى /صفة:
مؤنثة :المدينة /فعل مضارع :يمرون /اسم كانُ :
ٍ
بناصب
الناس .وخبرها :يذهبون إلى الشام .وإعرابه :يذهبون :فعل مضارع مرفوع ْلنه لم يُسبَق
 )5اسم كانُ :
وال جا ِزٍم وعالمة رفعه ثبوت النون ْلنه من اْلفعال الخمسة ،واو الجماعة :فاعل مبني في محل رفع .والجملة
من الفعل والفاعل في محل رفع خبر كان .إلى الشام :جار ومجرور.

 )6اإلعراب :كانوا :فعل ناسخ مبني على الضم .وواو الجماعة :اسم كان مبني على السكون في محل رفع/
يمرون :فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ،وواو الجماعة :ضمير مبني في محل رفع فاعل /النبوية :نعت مجرور/
المسلمون :اسم كان مرفوع بالواو ْلنه جمع مذكر سالم /التجارية :نعت مجرور /المسافرةِ :نعت ثان مجرور.
 )7نوع الخبر :جملة فعلية.
 )8كان أصبح بات أمسى ظل أضحى صار ليس.....
 )10من مبتدأ وخبر.

ويسمى خبرها.
ويسمى اسمها وتنصب الخبر َّ
 )9االسمية فترفع المبتدأ َّ

ج )7من مؤذن رسول الل؟ /من الذي رأى اْلذان في ِ
منامه؟َ /م ْن زعيم المنافقين؟ /لماذا ذهب سع ُد بن معاذ
َْ
ٍ
جحش؟.
توجه عبد الل بن
ومن قائ ُدها؟ /إلى أين َّ
إلى مكةَ؟  /ما َّأول سرية للمسلمين؟ َ

ج )1 )8بالل بن رباح )2 .الناقوس )3 .عبد الل بن زيد )4 .بالل بن رباح )5 .إلى بيت المقدس )6 .قد
نرى تقلب وجهك في السماء...اآلية )7 .الحكمة منه اختبار من سيَسمع ويطيع؟  )8عقد معهم معاهدة

سالم )9 .إقامة دين الل ونشره في اْلرجاء )10 .سرية سيف البحر )11 .هو زعيم المنافقين )12 .هدَّده
بصد قوافلهم التجارية المتجهة إلى الشام )13 .كالهما حرب والفرق َّ
ِّ
أن الغزوةَ كانت بقيادة رسول الل أما

ؤمر عليها أح َد أصحابِه )14 .للتجارة )15 .سيف البحر ،وسميت بذلك ْلنها كانت متجهة
السرية فكان يُ ِّ

نحو البحر اْلحمر  )16حمزة بن عبد المطلب ،وكانت في السنة اْلولى من الهجرة )17 .عبد الل بن
سمى وادي نخلة )18 .نعم قاتلوا.
جحش ْلنه وقعت في مكان يُ َّ
بنفسك.
ج )9أجب
َ

بنفسك.
ج )10أجب
َ

بنفسك.
ج )11أجب
َ

ِ
ج :12التصحيح )1 :الناس – يسافرون – ِ
الحرام
الشام – للتجارةِ)2 .
ُ

النبي – ينظِّ َم.
ُّ )3

ِ
ِ
النبوية.
الدفاع-
النبي – يشتركوا –
)4المدينةُ النبويةُ َّأو ُل –
ِ
اإلسالميةُّ )5 .
السيف – ليدافِ َع.
 )7رجال صالحا)8 .
َ

أجمل.
بالال –
 )9عب ُد الل – ً
ُ

 )6آم ٍن  -ليعبدوا.
 )10سريةُ – ِ
الثانية.

ج :13المفرد :الغزوةُ – السريةُ – القافلة – ساكن – نفقة – الحرب – الرأي – صاحب – صوت -وجه –
الموحد – المنافق – طريق – شهر
ِّ
بنفسك.
ج )14أجب
َ
الوحدة الثالثة

غزوةُ بد ٍر ال ُك َبرى
الدرس اْلول(قافلة أبي سفيان)
ليستكشفا أمر ِ
ِ
قافلة أبي سفيان القادمة من ِ
الشام.
ج)1 )1
َ

 )2أبو سفيان.

يتزودوا بما فيها من أموال للمشركين ولكي يُضعفوا قوة المشركين باالستيالء عليها ،ولكي يستردُّوا
)3لكي َّ

جزءا من أموالهم التي استولى عليها كفار قريش )4 .ثالثمائة وبضعة عشر رجال.
ً
ج )1 )2اتجهت إلى الشام )2 .أبو سفيان.

 )5أربعون رجال.

حارسا.
 )3أربعون ً

ٍ
بشيء.
جميعا مبنية على الفتح التصالها بتاء التأنيث ،أو لعدم اتصالها
وخرج ْ
ت ،وذهبَت :وهي ً
علمَ ،
َ )4
خرجت وذهبت(ضمير مستتر تقديره هي).
علم(رسول الل)/
)6
ُ
ْ

 )5لم /أربعون /هذه.

 )7النبي :فاعل مرفوع بالضمة /قافلة :اسم أ ّن /تجاريةً :نعت منصوب /عظيمة :نعت منصوب /الشام :اسم
مجرور ب إلى وعالمة جره الكسرة /قائ َد :خبر كان منصوب /يحرس :فعل مضارع مرفوع بالضمة.
شر.
ج )3مكة – الشام /أموال /الشام /ع َ

ج/√ /√ /× /√ )4

×.

ج )5تاء التأنيث :هي تاء ساكنة مفتوحة تلحق آخر ِ
الفعل الماضي ُّ
وتدل عل المؤنثة الغائبة ،وقد تلحق آخر
َ
االسم تاء التأنيث ولكنها مربوطة ومسبوقة بفتحة /واو الجماعة :هي واو تلحق آخر ِ
الفعل للداللة على َّ
أن ًَ
َمن قام بالفعل جمع ُمذكر ،مثل :يشربون – شربوا – اشربوا /ألف االثنين :هي ألف تلحق آخر الفعل للداللة
أن من قام ِ
على َّ
بالفعل اثنان مذكران أو مؤنثان ،مثل :يشربان وتشربان /ياء المخاطبة :هي ياء ساكنة تلحق آخر
الفعل للداللة على المؤنثة المخاطبة ،مثل :اشربي ،وُكلي.
ِ
يسترجع ما
ج )1 )6سلبها :سرقها واستولَى عليها /االستيالء عليها :امتالكها /يحرس :يحمي ويحفظ /يستردُّ:
أِ
 )3أربعون رجال.
 )2المفرد :ثروة /مال /المسلم /الكافر.
ُخ َذ منه.
بنفسك )6 .اسم موصول :التي /أداة نصب :لكي /اسم إشارة :هذه /ضمير
 )4كفار قريش )5 .أجب
َ
متصل باالسم :أموالهم /ضمير متصل بالفعل :سلبها /أداة جزم :لم.
 )7اإلعراب :ثروات :اسم كان مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة /ألف :اسم كان مؤخر /أموال :مبتدأ مؤخر/
ذهبي :نعت مجرور /فرصةً :خبر كان منصوب /يستردَّ :مضارع منصوب ب (لكي) /الكفار :فاعل مرفوع.

ج )7اخترِ :من /خرج /أربعين /هذه /بدر.
ِ
أسلمت؟/
أسلم أبو سفيان؟َ /م ْن زوجةُ أبي سفيان؟ /وهل
ْ
ج )8من قائ ُد القافلة؟ /هل أسلم أبو سفيان؟ /ومتى َ
إلى أين ذهب أبو سفيان بالقافلة؟

بنفسك.
ج )9أجب
َ
القواعد
ج )1رجالن :فاعل مرفوع باْللف /عينين :مفعول به منصوب بالياء /العمران :فاعل مرفوع باْللف /عينان:
مبتدأ مؤخر مرفوع باْللف /جنتان :مبتدأ مؤخر /السورتين :اسم إن منصوب بالياء /طويلتان :خبر إن مرفوع/
اْلبوان :اسم كان مرفوع باْللف /متعاونين :خبر كان منصوب بالياء /البنتان :فاعل مرفوع باْللف /المسجدين:
اسم مجرور بالياء /البلدتان :مبتدأ مرفوع باْللف /القريبتان :نعت مرفوع باْللف /صغيرتان :خبر مرفوع باْللف.
جالن /المشهوري ِن /القصيرتين /الحديقتَي ِن /طائرتي ِن /اليومي ِن /البحر ِ
القمران /النجمتينِ /ر ِ
ِ
ان /سيارتي ِن.
ج )2
َ
َ
طويلتان /تفاحتي ِن /مضيئَ ِ
ِ
ِ
ِ
ان.
القريبان/
الولدان /شابَّ ْي ِن/
السوقَي ِن /السورتَي ِن /مادتَي ِن /البنتي ِن/
جُّ )3
ُ
الدرس الثاني
كفار قريش يخرجون لمحاربة رسول الل
وخبيرا بطرق الصحراء /اْلخطار /االستيالء /المسلمين /على.
ج )1أكملً - :
ج.√ /√ /× /√ )2
بنفسك.
ج )3أجب
َ
ج )4اختر - :قافلةَ /بطرق /خاف /خالف /المسلمين.
بعض شيوخ َّ
مكة مثل عتبة بن ربيعة.
ج )1 )5يعود الضمير(هم) :إلى كفار قريشُ )2 .
)3ال ،لم يستَ ِمعوا إال عدد قليل منهم.
أرادوا.
 )4الذي /يتباهوا /يستمعوا /يرونُ /
ٍ
وإعجاب.
ساروا بكب ٍر
)5
الكفار ُ
ُ

الكفار إلى نصيحتهم أو الكفار استمعوا إلى نصيحتهم.
استمع
)6
َ
ُ
 )7أراد الكفار أن يتباهوا أمام العرب.
الطريق آمنْ ،لنه يعلم َّ
يطمئن َّ
أن طري َقه إلى مكة محفوف بالمخاطر واْلهوال.
أن
ج )1 )6لكي
َّ
َ
ٍ
والمارة َّ
فخالف
مجموعة من أصحابِه،
ينتظره عند آبار بدر في
الركبان
َ
ْ)2لنه علِم من كثرةِ سؤالِه ُّ
ّ
أن رسول الل ُ
يمر على المسلمين ،فيستولوا على القافلة وما فيها.
الطَّريق لكي ال َّ
تحمي أموالها من المسلمين ،ولكي يتباهوا بقوتهم أمام العرب.
 )3خرجت قريش عن بكرةِ أبيها لكي
َ
عدده ألف وستُمائِةُ مقاتِ ٍل.
 )4أبو جهل عليه لعنة الل )5 .كان ُ
عددهم ثالثُ ٍ
مائة وبضعة عشرة رجال.
 )6كان ُ
ِ
ِ
القافلة.
ليخبر -محم ًدا –
ج )7تصحيح اْلخطاء - :كبيران /يدرَكه /رجال ذكيًّا /طريقي ِنَ /
خرج /كثيرة /رجالَ -
بنفسك.
ج ،8وج ،9وج ،10وج )11أجب
َ
ج )12المفرد :شيخ /قبيلة /شريف /رجل /جيش /غني /طريق /ذكي.
ِ
الجيشان /نحن نحب /الرجالن /الولدان سارا إلى بيتهما /ال تخرجا يا ولداي /اسمعا كالم
ج )13ساعتين/
ابناي.
أمكما يا َ
القواعد
ِ
الناجحان /المعتمرين /المؤمنين /خائفين /المنافقين /المسلمين /خائفين /للصائمين.
ج )1تصحيح اْلخطاء:
ج )2كثيرون /ماهرون /المسلمين /المظلومين /الداعين /الحاضرين /النائمون /المصلون.
ج )3الناجحون يفرحون /المنافقين /الجالسين مؤدبون /الطبيبون لم يفتحوا عيادتهم /المهندسون لن يرسموا/
عفاء.
الفائزون صغيرين /ليس المسلمون ُ
ض َ

الدرس الثالث
استعداد المسلمين لغزوة بدر
بنفسك.
ج )1أجب
َ

ج.√ /√ /× /√ /× /× )2
الزبير بن العوام – المقداد
ج )3أكمل :الراشدين /المشركين في غزوة بدر /اإلسالم /أبي بكر /كتيبتينُّ /
بن عمر – قيس بن صعصعة /مؤخرة الجيش.
ج )4اختر :بدر /فرح /علي بن أبي طالب /سعد بن معاذ.
ِ
المهاج ِرين .والثاني :أنهم بايعوا النبي على نصرتِه
عددا من
جْ )1 )5لمرين :اْلول :أنهم هم
اْلكثر ً
ُ
وحمايته داخل المدينة ال خارجها )2 .المقداد بن عمرو.

 )3سعد بن معاذ.

اطم َّ
أن أن اْلنصار معه ولن يخذلوه ،مع أنهم لم
 )4رسول الل )6 .نعم فرح فرحا شدي ًدا؛ ْلنَّه َ
ِ
ِ
المدينة.
خارج
يُبايعوه على نصرته والحرب معه َ
َّ
واطمأن لرأي اْلنصار وأنهم ليسوا
رسول الل فقد فرح واستبشر
ج )1 )6سعد بن معاذَّ )2 .أما ُ
ِ
وأما أصحابُه فقد َّ
الكالم ِمن ع ِزيمتِهم وقوتِهم وإيمانهم بالل ونصره.
شد هذا
بخاذليه خارج
المدينةَّ ،
ُ
أي ٍ
شيء تُ ِ
رسول الل.
قدم عليه يا َ
 )3يعني أننا ال نخاف من ِّ
سر وانطلِق /استعرضت بنا البحر :أوقفتنا أمامهُ /خضتَه:
 )4عاهدناك على :اتفقنا مع على شيء /امضْ :
كبت فيه.
َ
سرت فيه أو ر َ

ص ُدوق.
صبُورَ /
 )5المفردَ :
استعرضتِ /
امض /هو /صبر /عند.
رسول الل /منا/
 )6منادىَ :
َ
ِ
صدقناك :الفعلَّ :
الخطاب.
صد َق .والفاعل :نا الفاعلين .والمفعول :كاف
)7
َ
مكون من الفعل :آمن  +الفاعل (نا).
 )8آمناَّ .
ضنا:
وجئت ،وعاهدنا،
 )9اْلفعال الماضية :آمنا ،وصدقنا ،وشهدنا،
وخ ْ
ت ،وخ ْ
وأردت ،واستعر ْ
ضتَهُ ،
َ
ضَ
َ
وكلها أفعال ماضية مبنية على السكون التصالها بنا الفاعلين أو تاء الفاعل .وفاعلها نا الفاعلين أو تاء

الفاعل.

 )10اإلعراب :السم ِع :اسم مجرور ب (على) وعالمة جره الكسرة /رجل :فاعل مرفوع وعالمة رفعه
الضمة /صبُ ر :خبر َّ
إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
ِ
المهاجر /كلمة /عزيمة /مقاتل /الصدِّيق /صدوق /الكافر /سبيل.
ج) 7
أشر.
النبي/
كالما /قائ ُد /جي َ
أردتَ /
يخوضَ /
شه /صابرون /وقاالُّ /
َ
ج )8اخترً :
معك /أشيرواْ /
ج )9الصفة تتبع الموصوف في النوع والعدد واإلعراب والتعريف والتنكير.
بنفسك.
ج )10أجب
َ
القواعد
ج )1أبوك :اسم كان مرفوع بالواو /أخيك :مجرور بعلى وعالمة جره الياء ْلنه من اْلسماء الخمسة.
أبيكم :مجرور بالياء /أخوكم :خبر مرفوع بالواو ْلنه من اْلسماء الخمسة /حماك :مفعول به منصوب
باْللف ْلنه من اْلسماء الخمسة /أخاكم :اسم َّ
كأن منصوب باْللف /فو :مبتدأ مرفوع بالواو.
أجب بنفسك الباقي
أخيك /ذو /فوك.
أبوك/
َ
أخاكَ /
جَ ) 2
حموكَ /
بنفسك.
ج )3أجب
َ
الدرس الرابع
قبل غزوة بدر
ج )1تصحيح اْلخطاء:من تسعمائة إلى ألف مقاتِل /عشرا أو تسعا /كان يريدِ /
عمل النبي برأيه /كان
ً
ً
شا /السابع عشر.
رأيه صوابًا /عري ً

ج )2أصحابَه /يؤثر /رسول الل /الحباب بن المنذر /عريشا /طََوال الليل.
ج.√ /× /× /√ )3
ج )4العكس :بطيئًا /أبع ُد /قعد /خطأ /رفض.

بنفسك.
ج )5أجب
َ

بنفسك.
ج )6أجب
َ

الهدف حمايةَ ِ
رسول الل من القتل؛ ْلنه لو قُتِل سيؤثِّر ذلك في عزيمة المسلمين ،ثم إنه البد
ج )7كان
ُ
أن يُواصل بناء الدين والدولة اإلسالمية.
ج )8ظل النبي يدعو الل أن ينصره في ليلة المعركة .وكان هذا السالح هو أقوى اْلسلحة؛ ْلن النصر
من عند الل وحده.
المناسب لقتال المشركين.
ج )9نعم وافق على رأيه؛ ْلنه من الناحية العسكرية الموقع
ُ
ج )10بدر /عتبة بن ربيعة /أبو جهل /الحباب بن المنذر /سعد بن معاذ /رمضان.
الصحابَة ليستطلِعوا أمر المشركينْ )2 .لنَّهم إذا قاتلوهم ففيهم أقاربُهم،
ج )1 )11أرسل ثالثةً ِم َن َّ
غيره.
فالمرء قد يقتُل أخاه أو أباه أو َّ
عمه أو يقتلُه أحد ُ
يتعرض إليذاء المشركين أو محاولة قتله .وقد
شا يُتابِع المعركة من خالله؛ حتى ال َّ
 )3أن يبنوا له عري ً
وافق النبي على هذا االقتراح.

ج )1 )12انشقاق صفوف المشركين.

 )2معنى :خالف :اختالف في الرأي /وصمه :وصفه

أي ٍ
واحد فينا.
وعيَّره /الجبان :عكس الشجاع /أيُّناُّ :
بنفسك.
 )3أجب
َ

َّ )4
وأرحامهم في صفوف المسلمين.
ْلن ًَ أقاربهم
َ

 )5لم يستمع الناس لرأي عتبة وإ ْن كاد يؤثِّر فيهم ،ولكنهم استجابوا ومالوا إلى رأي اللعين أبي جهل.
بين /اسم مجرور :بالعودةِ.
 )6اسما من اْلسماء الخمسة :أبو /فعال ماضيا :سمعه /ظرف مكانَ :
 )7فاعل /مسبوقة بحرف جر /الفتح -شيء.
 )8الجملة فعلية ،وأركانها :الفعل :سمع .مبني على الفتح ،والفاعل :أبو جهل .مرفوع بالواو ْلنه من
اْلسماء الخمسة.
بنفسك.
ج )13أجب
َ

بنفسك.
ج )14أجب
َ

ينصر.
ج )15اختر :أصحابَه /يستعدونَ /
يعرف /الغالمين /أبو /أبو /ليسبقواَ /
القواعد

ٍ
صافيات :خبر أصبح مجرور بالكسرة ْلنه جمع مؤنث
السماوات :اسم أصبح مرفوع بالضمة-
ج) 1
ُ
ٍ
محجبات :خبر كان منصوب بالكسرة؛ ْلنه جمع مؤنث
البنات :اسم كان مرفوع بالضمة –
سالم/.
ُ

سالم.
ِ
ِ
المحالت :اسم مجرور بالكسرة/
الطبيبات :مفعول به منصوب بالكسرة/
اآليات :اسم مجرور بالكسرة/
ِ
أن منصوب بالكسرة – متفوقات :خبر َّ
الطالبات :اسم َّ
أن
الصحابيات /مفعول به منصوب بالكسرة/

مرفوع بالضمة.
البنات /عمار ٍ
ِ
ِ
ِ
ات.
الناعسات/
البنات/
الحلويات/
ج )2ماهرات/
ُ
السائحاتِ /
ِ
صافياتٍ /
ٍ
هؤالء صحابيَّات مشهورات /هن
تعلمن/
ت
السماوات
ج) 3
آيات /اْلمها ُ
ُ
َ
أنتن محبوبات /نحن مهندسات.
طالباتَّ /

بنفسك.
ج )4أجب
َ
الدرس الخامس
غزوة بدر الكبرى
بنفسك.
ج )1أجب
َ
ج )2أكمل :رمضان /ألف /جهل /رسول الل /المسلمون /المشركون.

ج.√ /× /√ /√ /× /× /√ /× )3
أول وقود المعركة محاولةَ ٍ
يشرب من حوض ماء المسلمين ،فقطع
رجل من المشركين أن
ج )4كان ُ
َ
انقض عليه فقتله.
حمزة رجليه ثم َّ

ج )5قتله غالمان مسلمان هما معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح ،وقتاله بسيفيهما ،ثم جاء
ٍ
وأكمل عليه وقطع رأسه.
ابن مسعود َ
ُ

ج )1 )6كانت في السابع عشر من شهر رمضان.

 )2كان يدعو الل أن ينصره على المشركين.

ِ
مسلمان بسيفيهما.
مؤزرا )4 .قتاله غالمان
)3نصر الل المسلمين نصرا ً
 )5حروف الجر :فيِ ،
تحرك ،ونظر /فعلين مضارعين :يدعو،
ومن ،وإلى ،وعلى /فعلين ماضيينَ :
ِ
الجيشان /جمع مذكر سالم :المسلمين.
وينص َر /مثنى:
ُ

 )6اإلعراب :صباح :اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة /المشركون :فاعل مرفوع بالواو ْلنه جمع
ِ
الجيشان :فاعل مرفوع باْللف ْلنه مثنى /النبي :فاعل مرفوع
مذكر سالم /المسلمون :فاعل مرفوع/

ينصر :فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة /المشركين :اسم مجرور بالياء ْلنه جمع
بالضمةَ /

مذكر سالم.

تحرك/
ج )7عبد الل بن مسعود /إغفاءةً /غضبا /صبيان /المالئكة /الشديد /كبيرة /المسلمين /أباَ /
المهاجرين /أقتلَه.
أكمل عليه فقتلَهُ.
جّ ) 1 ) 8
انقض عليه فقطع رجليه ،ثم َ
)2قتله غالمان مسلمان هما :معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.
بنفسك.
 )3عبد الرحمن بن عوف )4 .عبد الل بن مسعود )5 .أجب
َ
 )6في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة.
ج )9تصحيح الخطأ :المشركون /الجيشان /المسلمون – يشربون /المشركون – المسلمين /يستطيعا/
المسلمين – هجمةً /ويولو َن /مسلمان صغيران.
هجم –
َ
َ
بنفسك.
ج )10أجب
َ

بنفسك.
ج )11أجب
َ

بنفسك.
ج )12أجب
َ

القواعد
ِ
المسلمات :معطوف على المسلمين منصوب مثلَه وعالمة نصبه الكسرة؛ ْلنه جمع مؤنث
ج) 1 ) 1
سالم.
)2سورتين :معطوف على سورة مجرور مثله وعالمة جره الياء ْلنه مثنى.
 )3الظهر والعصر والمغرب والعشاء :وكلها معطوفة على ما قبلها منصوبة مثلها وعالمة نصبها الفتحة.

 )4الرابع :معطوف على الثالث ،مرفوع مثله.أجب ِ
ك ما َّ
تبقى.
بنفس َ
ُ
ِ
ال.
والسعودية /خالَنا/
ج) 2
السمك /فالبِنطَ َ
َ
تدريبات عامة على الوحدة الثالثة
ج )1اختر :عظيمةً /يستكشفا /أربعين /الصحراء /استأجر /لحماية /أبو /أصحابَه /عتبة بن ربيعة/
شا /صغيران /أبا.
الحباب بن المنذر /عري ً
ُ

ينصره الل
ج )1 )2في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة )2 .كان يدعو أن َ
على المشركين )3 .قتله فتيان مسلمان هما :معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.

 )4هو الذي َّ
دل عليه وأشار إلى الغالمي ِن بمكانِه.

 )5قطع رأسه بالسيف وذهب بها إلى رسول الل.

 )6الجموع :أيام /سنوات /أر ٍ
اض /الجيوش /اْلنبياء.
أنهى.
 )7العكس :مساء /يَ ْه ِزُمَ /
 )8المفرد :صف /المسلم /وصية.
بنفسك.
 )9أجب
َ
 )10اثنين /السابع /بعضهما /يوصيهم /المسلمون /الجيشان /صفوف /يقول /الذي.
 )11اإلعراب :المشركون :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ْلنه جمع مذكر سالم /الجيشان :فاعل
ينصر :مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة /صفوف :مفعول به منصوب
مرفوع باْللف ْلنه مثنىَ /

وعالمة نصبه الفتحة.

ج.× /× /× /√ /× /√ /√ /√ /× /× /× /√ )3
ِ
شا.
ج )4رمضان -اثنين /المشركين /عبد الل بن مسعود /أبي سفيان /رجال/
حوض /بدر /عري ً
ج )1 )5اسمهما :معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.
رسول الل )3 .نعم قتاله بسيفيهما.
سب َ
سمعا أنه َّ
ْ)2لنهما َ

بنفسك.
 )4أجب
َ

 )5عبد الل بن مسعود )6 .أداة عطف :الواو /اسم أن :الهاء في أنه/

عم /نعت :صغيران /مثنى :مسلمان /حرف جر :عن.
أداة نفي :ال /أداة نصب :حتى /منادىِّ :
أترُكهما حتى أقتُلهما أو يقتُالني.
 )7إ ْن رأيتُهما فال ُ
 )8باْللف ْلنها مثنى /الفتح /بالواو -الخمسة /السكون – بتاء الفاعل /حتى – الفتحة.
ِ
النبي/
ج )6اختر:
فلت /كبي ٍر /أبا – فتيانَ /
يعرف /يتركواُّ /
الشديد /المسلمين /أبو /المسلمون /اثنين /تُ َ
رجلينْ /لبي بكر.
بنفسك.
ج )7أجب
َ

بنفسك.
ج )8أجب
َ

بنفسك.
ج )9أجب
َ

بنفسك.
ج )10أجب
َ

جر ِ
ِ
رجلي ِن.
يت رجلي ِن،
بالياء ،مثال :جاء
نصب ويُ ُّ
ُ
رجالن ،رأ ُ
سلمت على ْ
ج )11يُرفَع المثنى باْللف ويُ َ
ج )1 )12سعد بن معاذ – قاله في غزوة بدر.

 )2فرح رسول الل واستبشر خيرا بعدما ِ
سمع هذا
ً

الكالم ،ورفع من معنويات الصحابة وقوتهم وإيمانهم بالل ورسوله.
َ

َّ )3
البحر كان شيئًا مهيبًا عند العرب وكانوا يخافون من خوضه ولم يتعودوا عليه.
ْلن َ
 )4آمنا وصدقنا /شهدنا /عند /يا /الواو /نحن /هو.
ِ )5
امض :مبني على حذف حرف العلة.
ِ
 )6شهدنا :فعل ٍ
الطاعة:
ماض مبني على السكون ،نا :ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل/
تٍ :
ماض مبني على السكون ،ت :تاء
معطوف على السم ِع مجرور مثله وعالمة جره الكسرة /استعر ْ
ضَ

الفاعل ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل /صبر :خبر َّ
إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

ج )13بالضمة – بالكسرة – الكسرة /بالواو – باْللف – بالياء /باْللف – بالياء – بالياء /بالواو –
باْللف – بالياء /أبوك أخوك حموك فوك ذو.
بنفسك.
ج )14أجب
َ
الوحدة الرابعة
في أعقاب بدر

الدرس اْلول
ج )1 )1استُ ْش ِهد في غزوة بد ٍر من المسلمين أربعة عشر رجال ،ستة من المهاجرين وثمانية من
اْلنصار.

 )2قُتِل منهم سبعون ،وأ ِ
الناس في َّ
ُسر منهم سبعون )3 .لكي يُ ِّ
مك ِة بخب ِر انتصار المسلمين.
بشرا َ
بن رواحةَ.
 )4هي ناقة رسول الل .وركبها عبد الل ُ

الل للمسلمين وهزيمة المشركين )6 .ثالثة أيام.

 )5أخبرهم بخبر غزوة بدر وما كان فيها من نصر
ْ )7لنهما كانا من ِّ
إيذاء لرسول الل.
أشد الناس ً

ج )2أكمل - :رسول الل /المسلمون – غزوة /سبعون /أيام /أول.
ج.√ /× /× /√ /√ /× /√ )3
بنفسك.
ج )4أجب
َ

بنفسك.
ج )5أجب
َ

ج )1 )6ليهنئوه بالنصر على اْلعداء.

 )2فرحوا أشد الفرح وخرجوا لتهنئة رسول الل والمسلمين

وعقبةَ ب ِن أبي معيط؛ وقد أمر بقتلهما ْلنهما كانا من ِّ
إيذاء
 )3أمر بقتل :النضر بن الحارثُ ،
أشد الناس ً
لرسول الل وأصحابِه.
 )4الجموع :حروب /قوافل /الجيوشُ /ر ُسل.

 )5المفرد :عدو /المسلم.

بنفسك.
 )6أجب
َ
ِ
 )7فِ ْع ًال م ِ
ف َعط ٍ
ف َج ٍّر :إلى
اس ًما لِ (أَ َّن)َ :
ْف :وَ /ح ْر َ
اس ًما لِ ( َكا َن) :أحدَ /ح ْر َ
اضيًا :وصل /فَاع ًالُّ :
رسول ْ /
النبيْ /
َ
رسول :اسم َّ
المكي:
أن منصوب بالفتحة /ستقع :مضارع مرفوع بالضمة/
 )8اإلعراب :الناس :فاعل مرفوع بالضمةَ /
ِّ
نعت مجرور بالكسرة.
ج )9اختر :المسلمين /المشركين /القصواء /رسول الل /حزن /على /مذعورين.
ج )10كان وأخواتها أفعال ناسخة تدخل على الجملة االسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى
ب كسوال.
خبرها ،مثال :كانت البنت ذكية /أصبح اْل ُ
ٍ
ِ
إشاعات /وكبرواٍ /
أيام.
الرسوالن /المنافقون /رسولَي ِن/
فر/
ج )11اختر :مجنون /القتلى /فرحواَّ /

تحرك /انتهاء
ج :12المصارد :انتصار /اعتذارُ /ركوب /وصول /استشهاد /إقامةُّ /

الدرس الثاني
أسارى بدر
ج )1أجب بنفسك.
ظ حرص الصحابة على أسر المشركين أكثر من حرصهم على هزيمتِهم وقتلِهم.
جْ )1 )2لنّه الح َ
التعر ِ
ض لهم بأي نوع من أنواع السوء.
 )2أوصاهم بمعاملة اْلسرى معاملة حسنة وعدم ُّ
 )3كان عمر بن الخطاب يرى قتلَهم.
 )4ال ،لم يأخذ برأي عمر ،بل أخذ برأي أبي بكر الصديق ،والنتيجةُ َّ
أن القرآ َن نزل مواف ًقا لرأي عمر ومعاتِبًا لرسول الل
والمسلمين على أخذ الفدية في اْلسرى.

َّ )5
أشد ِ
التنكيل بهم ،وهم كانوا َّ
إيذاء لرسول الل
ْلن هذه َّأول معركة للمسلمين مع أعداء الل ،فكان يجب
الناس ً
ُ
وأصحابِه ،وهم الذين آذوهم وفتنوهم في دينهم ،فكان يجب التنكيل بهم.

رسول الل لهم بتعليم عش ٍر من أبناء المسلمين القراءة والكتابة مقابل إطالق سراحهم.
 )6سمح ُ
النبي أصحابَه في شأن اْلسرى؟ /بماذا أشار عمر بن الخطاب
ج )3كم أسر الصحابة من الكفار في بدر؟ /هل استشار ُّ
في شأن اْلسرى؟ /هل أخذ النبي برأي عمر بن الخطاب؟.

ج.× /√ /× /× /√ /× )4
جَّ )1 )5
ْلن القرآن نزل معاتِبًا لما فعلوه في شأن اْلسرى ِم ْن أخذ الدية وعدم قتلهم والتنكيل بهم.
 )2إلى رسول الل وأبي بكر الصديق.

 )3التالي /يبكيان /أخبرني.

 )4يبكيان :فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبوت النون ْلنه من اْلفعال الخمسة.
ج )6اختر :سبعين /حسنة /أفضل /الفدية /أبي بكر الصديق /موافقا.
ِ
اْلموال /أصحابَه /يعاملوهم/
الحصول/
هدف/
َ
ثمن /يستطيعوا /يبكيانُ /
ج )7تصحيح اْلخطاءُ :عنُق /يملكونْ /
يأمرَ /
حسنةً /واإلخوا ُن.

بنفسك.
ج )8أجب
َ

بنفسك.
ج )9أجب
َ

ج )1 )10المفرد :أسير /غالم.

 )2أموال /اْلنبياء /المدن.

بنفسك.
 )3أجب
َ

)4يمتلكون :مضارع مرفوع بثبوت النون ْلنه من اْلفعال الخمسة /ليعلموهم :مضارع منصوب بالم التعليل وعالمة
نصبه حذف النون /يطلق :مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة.
 )5اإلعراب :ماال :مفعول به /عشرة :مفعول به منصوب /الكتابة :معطوف على منصوب /وعدهم :فعل وفاعل
ومفعول /علموهم :علم :فعل ماض مبني على الضم ،واو الجماعة :فاعل ،هم :مفعول به.
 )6الفاعل :يمتلكون(واو الجماعة) /قدم (النبي) /ليعلموهم(واو الجماعة) /وعدهم(ضمير مستتر تقديره هو)/
يطلق(هو) /علموهم(واو الجماعة).
سلمت على أخوين.
رأيت أخوين/
ُ
ج )11يرفع باْللف وينصب ويجر بالياء :مثال :هذان أخوانُ /
بنفسك.
ج )12أجب
َ
ج )13المصادر :وصول /دخول /انتصار /قتل /إطعام /مساعدة.
الدرس الثالث
هجرة زينب بنت رسول الل إلى المدينة
ج )1أبي العاص بن الربيع -خديجة /قالدة /بالهجرة /زوجها /وردَّ.
ج.√ /√ /× /× /√ )2
بنفسك.
ج )3أجب
َ
ج )4اختر :أبي العاص بن الربيع /مكة /زيد بن حارثة /شديدة /من.
ج)1 )5هدي ًة لها على زوجها.

َّ )2
زوجها أبا العاص بن الربيع منعها من الهجرة وظلت هي مطيعة له.
ْلن َ

بعثت القالد َة الذهبية التي أهدتْها لها السيدةُ خديجةُ في زواجها.
ْ )3
رسول الل وطلب منه أن يرسل السيدة زينب.
 )4بعدما عاد إلى م ّكة وأطلق سراحه ُ
فرق بينهما؛ ْلنّها مسلمة وهو مشرك واإلسالم يفرق بين الزوج والزوجة إذا اختار
 )5حاولوا منعهاُ )6 .
رسول الل َّ
ِ
ِ
بإسالمه َّ
ورد عليه زوجتَه.
اإلسالم ًِ )7 .فرح النبي
غير
أح ُدهما دينا َ

ج )1 )6السيدة زينب بنت رسول اللْ )2 .لنها مسلمة وهو كافر.
إسالمه وشهد شهادة التوحيد .ال إله إال الل محمد رسول الل.
ْ )3لنه أعلن
َ
 )4مكة.

 )5اسم من اْلسماء الخمسة :أبا/خبر أ ّن:

النبي.
محم ًدا /فاعالُّ :

لكن /اسم َّ
 )6خبر َّ
أن /مجرور بحرف الباء /مفعول به.
أن /اسم َّ
ج )8أجب بنفسك.

ج )7ليلة /المشرك /شعيرة.

بنفسك.
ج )9أجب
َ

ج )1 )10السيدة زينب بنت رسول الل )2 .البعير :الناقة أو الجمل.
 )4حموها :مرفوعة /وحميها :مجرورة.

خوفوها /أبو زوجها.
َّ )3

 )5أن ينتظر قليال حتى يهدأ الناس ،ثم يخرجها إلى المدينة.
 )6اإلعراب :بعيرا :مفعول به منصوب بالفتحة /رجال :فاعل مرفوع بالضمة /خرجوا :ماض مبني على الضم ،وواو
الجماعة :ضمير مبني في محل رفع فاعل /حموها :فاعل مرفوع بالضمة /أبو :فاعل مرفوع بالواو /سفيان :مضاف إليه
مجرور بالفتحة ْلنه ممنوع من الصرف /حميها :اسم مجرور بالياء ْلنه من اْلسماء الخمسة /يهدأ :مضارع منصوب
يعلم :مضارع منصوب بالفتحة.
بالفتحة /يخرجها :مضارع منصوب ْلنه معطوف على منصوبَ /
ينتظرا.
ج )12حموها /أبو /أبي /قالدةً/
ْ
تهاجر /مسلمة /يبع َدهمَ /
الدرس الرابع
مؤامرة عند الكبة لقتل النبي
ج )1الجموع :زعماء /الفرص /رجال /سيوف /شرفاء وأشراف /شياطين /فرسان.
رسول الل.
ج )2شيطان /المشركون /حجر /الفرصة /أنعم صباحاَ /
سراح.
ج )3اختر :شيطان /صفوان بن أمية /عمر بن الخطاب /في /كثيرونِ /
ج )1 )4عمير بن وهب.

 )2شيطان من شياطين قريش ،بسبب عدائه الشديد لرسول الل والمسلمين في مكة.

رسول الل.
دار بين صفوان بن أمية وعمير بن وهب عند حجر الكعبة ،قال فيه عمير أنه سيقتل َ
)3حديث َ
بنفسك.
 )4أعلمه الل به )5 .أجب
َ

ٍ
ٍ
ض ِميرا مت ِ ِ
ِ َ )6
اس ًما
يسمعهَ /خبَ ًرا لِ (أَ َّن)ُ :
َّص ًال بِالْف ْع ِلْ :
اس َم إِ َش َارة :هذاْ /
رسول /أ ََدا َة َج ْزم :لمْ /
ضم ًيرا منفصال :أناُ ً َ /
وال :الذي.
صً
َم ْو ُ

 )7خبر أن /مجزوم بلم /فاعل /السكون  -متصل بتاء الفاعل /اسم أن.
ج.√ /× /√ /√ /× )5
ج )6المفرد :شريف /عدو /شيطان /معركة /ابن /أسير /دين /عيِّل /الفرصة /فرس.
ج )7في حجر الكبة.

ج )8كان يمنعه دين عليه وعيال يريد أن ينفق عليهم ،ووعده صفوان أن يجعل عياله مع

عياله وأن يقضي دينه على أن يقتل رسول الل.

رسول الل.
ج )9لكي يقتل به َ

ج )10عمر بن الخطاب /حاول منعه من الدخول على رسول الل ،ولكن النبي سمح له بالدخول.
ج )11نعم وأخبره بذلك ،وآمن عمير بن وهب بعدها.
ج )12قال لهم :فقهوا أخاكم في دينه.
ُسارى
ج )1 )13يُ َّ
سمى )2 .انتصر /قليال )3 .رجال /معارك /أبناء /أ َ
 )4وصف بأنه شيطان من شياطين قريشْ ،لنه كان من أشد الناس عداء لإلسالم والمسلمين.
 )5كانت في السنة الثانية من الهجرة ،وانتصر فيها المسلمون.
 )6اإلعراب :رجل :اسم كان مؤخر /شيطان :نائب فاعل /المسلمين :مفعول به منصوب بالياء ْلنه جمع مذكر سالم/
كثيرا :نعت منصوب /كرها :مفعول مطلق /يقتله :مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة /والهاء
ً
إيذاء :مفعول مطلقً /

مفعول به /المشركون :فاعل مرفوع بالواو.

بنفسك.
ج )15أجب
َ

بنفسك.
ج )14أجب
َ

قعدت(ت الفاعل) /انهزم(المشركون) /يتحدثون(واو الجماعة) /جاء وجعل (ضمير مستتر تقديره هو)/
ج)17
َ
خرجت(تاء الفاعل) /أقتل(أنا) /تريد ،وتقتلني(ضمير مستتر تقديره أنت) /عاد(عمير) /دعا(هو)/
قال(عمير)/
ُ
أسلم(أناس).
ج )18يرفع باْللف وينصب ويجر بالياء.
ج )1 )19االسم :عمير /الخبر :يسكن )2 .االسم :تاء الفاعل .والخبر :أحب )3 .االسم :ضمير مستتر تقديره
أنت /والخبر :صادقا.

 )4االسم :واو الجماعة /والخبر:يعادون )5 .االسم :نا الفاعلين /والخبر :في فصل.

الدرس الخامس
غزوة بني قينقاع
بنفسك.
ج )1أجب
َ

ج )2كانوا ينقسمون إلى ثالثة أقسام :يهود بني قريظة وكانت ديارهم

داخل المدينة ،ويهود بني النضير ،وكانت ديارهم
ديارهم
بضواحي المدينة ،ويهود بني قينقاع ،وكانت ُ
َ

بضواحي المدينة.

رسول الل
ج )3حق ًدا وحس ًدا ،فهم كانوا ينتظرون النبوة أن تخرج من بي ِن أظه ِرهم ،ولكنَّهم فوجئوا أن َ
من العرب ،وهم يريدونها أن تكون منهم فقط.
ج.√ /× /× /√ /√ )4

ج )5أكمل :ثالثة /معاهدة /سوء /خمس عشرة /المنافقين.
ج )6عملوا على كشف عورتها أمام الناس ،وسخروا منها واستهزءوا بها.
انقض على الصائغ اليهودي فقتله غيرة على عرض المرأة المحجبة.
جَّ )7
ج )8في شهر شوال.
ج )9ثالثة /شديدا /كرها /إفسادا /المنافقين /جيب.
ج )1 )10عبد الل بن أُبي بن سلول.

 )2جيب.

علي.
 )3أولياء :هم أصحاب لهم حق َّ

بنفسك.
 )4كانوا يسكنون داخل المدينة )5 .أجب
َ
 )6اإلعراب :المنافق :اسم لكن منصوب بالفتحة /يترَكه :مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة/
تحسن :مضارع منصوب بحتى وعالمة نصبه الفتحة /يحمونني :مضارع مرفوع بثبوت النون.

يهود /غضبًا – شدي ًدا/
قوم /رجل – المسلمين /يصيبَكم /يعرفون – يدخلواُ /
ج )11التصحيحَ :
طوائف.
يترك /بنو –
المنافقَ /
َ
ُ

ج )1 )12يهود بني قينقاع.

ِ
المدينة.
 )2أمرهم بالخروج من

ِ
بالشام.
 )3أذرعات

بنفسك.
 )4أجب
َ
بنفسك.
ج )13أجب
َ
ِ
مجتهدان /سمع رجالن /الصائغَي ِن /إن الطالبين يحبان /جملتَي ِن اثنتي ِن.
ج )14التلميذان
تدريبات عامة على الوحدة الرابعة
ج )1تصحيح اْلخطاء :انتصر المسلمون على الكفار /الثانية /سبعون /رسول الل /أبي بكر الصديق/
أبي العاص بن الربيع /زوجة /على زواجها /اليهود /كانوا يكرهون رسول الل وال يطيعونه.
ج )2اختر :بدر /رسولين /ناقة /إيذاء /سبعينِ /
الفديةَ /كراهية /انقضَّ /أبي /قالدةً /داخلِ /ح ْج ِر/
ً
رسول الل /ليلةً.
َ
ج )3أكمل :ناقةُ رسول الل /بني قينقاعِ /
جيب /الفدية /أبي بكر /عمر.
ج.√ /√ /× /√ /× /√/ × /× /√ /√ /√ /× /√ /√ /× /× /√ /√ /× /√ )4

ج )1 )5بأنه شيطان من شياطين قريش.

 )2حديث تكلَّمه مع صفوان بن أمية ،عن رغبته في قتل

رسول الل.
فتحمل صفوان دينه وعيالَه على أن يقتل َ
رسول اللَّ ،
ُ )3وهيب بن عمير.

 )4في حجر الكعبة.

 )5فقهوا ،وعلموه ،وأطلقوا :وكلها أفعال أمر

مبنية على حذف النون؛ ْلنها من اْلفعال الخمسة ،وواو الجماعة :ضمير مبني في محل رفع فاعل.

ِ
ضا ِر ًعا م ْجزوما مع ب ي ِ
السبَ ِ
يسمعه؛ ْلنه مسبوق ب (لم)
ان َّ
بْ :
 )6االستخراج :ف ْع ًال ُم َ َ ُ ً َ َ َ َ
-

اسما ِمن ْاْل ِ
س ِةَ ،وبَيِّ ْن إِ ْع َرابَهُ :أخاكم :مفعول به منصوب باْللف ْلنه من اْلسماء الخمسة.
ًْ َ ْ
َس َماء الْ َخ ْم َ
َّص ًال بِال ِْفع ِل ،ي عرب فَ ِ
ض ِميرا مت ِ
:تأكدت.
اع ًال :تاء الفاعل في قوله
ُ
ْ َُْ ُ
َ ً ُ
رسول الل.
أنك ُ
َخبَ ًرا لِ (أَ َّن)ُ :
رسول ،في قوله :أشهد َ
اسم إِ َشارةٍ :هذا ِ ِ َ -
استِ ْف َه ٍامَ :م ْن؟
ْمتَ َكلِّ ِم :أنا  -أ ََداةَ ْ
ضم ًيرا لل ُ
َْ َ

 )7الفعل :يسمع ،الفاعل :أحد ،المفعول :الهاء في قوله يسمعه.
 )8الفاعل :واو الجماعة ،المفعول به اْلول :الهاء ،والمفعول به الثاني :القرآن.
بنفسك.
ج )6أجب
َ
ج)7أجب:

 )1لكي يُ ِّ
الناس بخبر انتصار المسلمين في غزوة بدر ،والرسوالن هما زي ُد بن
بشرا َ

حارثة ،وعبد الل بن رواحة.

 )2أشاعوا َّ
رسول الل قد قتل.
أن المسلمون قد انهزموا وأن َ
 )3أوصاهم بمعاملتهم معاملة حسنة.
 )4اسمها القصواء /زيد بن حارثة.
 )5بأنه شيطان من شياطين قريش.
 )6في حجر الكعبة.
 )7ال ،أخذ برأ ي أبي بكر الصديق ،والنتيجة أن القرآن نزل مؤيدا لرأي عمر ،ومعاتبًا لرسول الل
والمسلمين على أخذهم الفداء.

 )8عمر بن الخطاب.
 )9أبو العاص بن الربيع.
 )10طلب منه أن يسمح للسيدة زينب بالهجرة إلى المدينة.
أسلم وشهد شهادة التوحيد.
ْ )11لنه كان مشرًكا وهي مسلمة ،وقد ردَّها إليه مرة أخرى بعدما َ
 )12عمر بن الخطاب ،وقد أوقفه ومنعه من الدخول على رسول الل ،وأمر الصحابة أن يحتاطوا لرسول
الل عندما دخل عليه.
ِ
أعلمه به.
ْ )13لنه سمع من رسول الل ً
كالما ال يعلمه أحد إال هو وصفوان بن أمية ،فأيقن أن الل َ
 )14أمرهم أن يفقهوه في الدين ويعلموه القرآن.

ِ
اإلسالم.
 )15أخذ يدعو الناس إلى
رسول الل ،بل كان يكرهه ويحرص على إيذائه.
يحب َ
 )16ال ،كان من اليهود ،ولم يكن ُّ
 )17كانوا يبيعون الذهب والحلي واْلواني وغيرها.
 )18كشف اليهود عورتَها.
اليهود –
أقتل /الرسوالن /المسلمين /يعاملوهم – حسنةً/
ُ
ج )8تصحيح اْلخطاء :أخاكم /يسكنونَ /
ينقسمون /أبو.

ج )1 )9رسول الل ،وقالها لعمير بن وهب )2 .ال لم يص ُدقه ،بل كذب عليه.
ْ )4لنه َعلِم َّ
السر وأخفى.
أن َ
وحى إليه ممن يعلم َّ
رسول الل يُ َ

رسول الل.
ليقتل َ
 )3جاء َ

أنت،
 )5كن :فعل أمر مبني على السكون .وهو من اْلفعال الناسخة ،واسمها :ضمير مستتر تقديره َ
وخبرها :صادقًا :منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
ِِ
ِ
ين.
 )6كونا صادقَ ْي ِن /كونوا صادق َ
بنفسك.
ج )10أجب
َ

بنفسك.
ج )11أجب
َ

بنفسك.
بنفسك .ج )13أجب
ج )12أجب
َ
َ

ج )1 )14كان يبيع الحلي.

اليهودي كشف عورتَها.
ْ )2لن
َّ

 )4الجمع :الصاغة /الشرور.

بنفسك.
 )5أجب
َ

نهض إليه بقوة.
َ )3

 )6اإلعراب :رجل :فاعل مرفوع بالضمة /المسلمين :اسم مجرور بالياء ْلنه جمع مذكر سالم /انقض:
اليهود :فاعل مرفوع بالضمة.
ماض مبني على الفتح/
ُ
 )7فقتله :الفعل :قتل .والفاعل :ضمير مستتر تقديره هو .والمفعول :الهاء.
بنفسك.
 )8أجب
َ

اختبار عام على الجزء الخامس
قسم /رمضان /رأس /ناقة.
ج )1اختر :معركةَ /دين /ألف /قبيلتين /بين /صوتا /نخلة /طائلةَّ /
ج) 2

 )1أن ينتقل المسلمون إلى أقرب بئر ماء من المشركين ويهدموا ما خلفه من اآلبار ،وقد أخذ

رسول الل بنصيحتِه ْلنها هي اْلصوب وبها استطاع المسلمون أن يمتلكوا الماء والعدو ال ماء لديه.

ماء يشربون منه.
 )2حتى ال يجد الكفار ً
انقض عليه فقتله.
 )3ال لم يستطع؛ ْلن حمزةَ عاجله بالسيف فقطع رجليه ،ثم َّ
 )5بئر /المسلم.

 )4نصائح /حياض/رجال.

ِ
ُسلُوب قَس ٍم :والل ْلشرب َّن /فِ ْعال م ِ
اضيًا :هدمواِ /ف ْعال ِمن ْاْلَفْ َع ِ
ال الْ َخ ْم َس ِة:
 )6فَاع ًالُّ :
َ
َ
النبي /أ ْ َ َ
يشربون.
 )7اإلعراب :المسلمون :اسم أصبح مرفوع بالواو ْلنه جمع مذكر سالم /يشربون :فعل مضارع
مرفوع بثبوت النون ،وواو الجماعة فاعل /المسلمين :اسم َّ
إن منصوب بالياء ْلنه جمع مذكر
سالم.
 )8نوع الخبر :شبه جملة (ظرف مكان).
 )9خبر شبه جملة(ظرف مكان).
 )10خبر َّ
أن :جملة فعلية(هدموا).
ج )3تصحيح اْلخطاء :اثنين /بدر /أول /حارب اْلنصار /المنافقين /أقل /أبي العاص بن الربيع/
أبي بكر الصديق /حمزة بن عبد المطلب /في الصيف.
بنفسك.
ج )4أجب
َ

بنفسك.
ج )5أجب
َ

ج )6الجموع :أعوام /قوافل /قتلى /رجال /طرق /اْلعادء /ديون /وجوه.
بنفسك.
ج )7أجب
َ
المنافق/
يأكل /رجلين /أثر /كتيبتَي ِن /أبو /المهاجرين /صواب/
َ
ج )8اختر :قائ َد /يتقاتلواَ /
يكرهون.

ِ
اليهود في المدينة؟ /ما َّأو ُل ِ
مسج ٍد أسس
أقسام
رسول الل في بيتِه؟ /ما
ج )9من الذي استضاف َ
ُ
في اإلسالم بعد النبوة؟ /متى كانت غزوة بد ٍر؟ /بماذا وصف عمير بن وهب قبل اإلسالم؟ /من
قائد سرية سيف البحر؟ /أين وقعت غزوة بدر؟.
بنفسك.
ج )12أجب
َ

بنفسك.
بنفسك .ج )11أجب
ج )10أجب
َ
َ

الحج فرصة ذهبية لمغفرة الذنوب.
ج )1 )13الفرصتان /ال ُفرصُّ /
علي ديون .أو قضى الل ديوني.
ُ )2ديون /علي ديون قليلة .أو ليس َّ
َ )3عيِّل ،هذا عيِّل فقير.
 )4يعود على عمير بن وهب.
 )5في حجر الكعبة.
 )6رسول الل.
 )7ذهب إليه ليقتله ولكنه لم يستطع أن يقتله؛ ْلنه أسلم على يد رسول الل.
والفاعل(أنت).
 )8فعالن أمر :اذهب /اقتل :.وكالهما أمر مبني على السكون،
َ
أنت.
 )9ضميران منفصالن :أناَ /
ج )1 )14في العام الثاني هجريا.
 )3ماذا ترون يا رجال؟

ابن العم.
 )2هذا اْلسير ُ
 )4لم ِ
تهاج ْر.

 )5أنا لن ِ
أقض َي.

ِ )6
كتائب.
ثالث
َ

 )7أر ِ
بعة طوابق.

اليهود مهرة.
)8
ُ

 )9لي زوجة واحدة.

 )10قتل أبا جهل صبيان صغيران.

 )11الناس لم يجدوا.

يحر ُسنِي.
 )12رجل صالح ُ

ج )15المفرد :شهر /شر /ولي /حليف /مدخل /طريق /قوي /اْلسير /معاملة /مؤامرة /قافلة/
حرب /سيف /جيش /المركز /البئر /صاحب /صوت /جبل /وظيفة /شكل /معاهدة.

