إجابات أسئلة الجزء السادس
الوحدة األولى
الدرس األول
أسباب غزوة أحد واستعداد المشركين لها
ج )1اختر :الثالثة /كراهيتهم /من /العراق /زيد بن حارثة /إلى /ثالثة /أبو.
ج )2أكمل :شوال /الثالثة /قبل /بسنة واحدة /أبي جهل /المسلمين /سفيان /لوا ُء.
ج.× /× /× /√ /× /√ /× )3
ج )1 )4قريش تحشد لحرب المسلمين.
للقاء المسلمين.
 )3حسان بن ثابت.
وخبرها :للشعراء.

 )2كانت مهمتهما حشد الناس وجمعهم

كبيرا.
 )4نعم ،نجحا
نجاحا ً
ً

 )5اسم كان :تأثير.

 )6االستخراج :حرف جر :الالم في قوله للشعراء /فعل ماض :كان /اسم إشارة :هذان/
جمع تكسير :الشعراء /جمع مذكر سالم :المسلمين /الشاعران.
 )7اإلعراب :كان :ماض ناسخ مبني على الفتح /تأثير :اسم كان مرفوع بالضمة/
المشركون :فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم /شاعرين :مفعول به منصوب
تشجيع :خبر كان منصوب بالفتحة.
بالياء ألنه مثنى/
َ
ين.
 )8المشركون اختاروا شاع َِر ِ
ج )1 )5زعماء قريش استطاعوا أن يجمعوا الشباب.
يقاتلوا المسلمين.
 )3المشركون كثيرون.

 )2لن يستطيعوا أن

 )4محم ٌد قد هزمكم.

 )5كان أبو سفيان قائ َد الجيش.
الشعراء طلبوا من الناس.......

ْ
يوافق أصحاب القافلة...
 )6لم

)7

ج )6تصحيح األخطاء - :كثيرون /المشركون – لمحاربةِ /والشعرا ُء  -يجمعوا /الكبي ُر
يتعرض.
– النبويةِ /المشركون /المشركون –
َ
ج )1 )7سرية زيد بن حارثة ،وكانت في جمادَى اآلخرة في السنة الثالثة من الهجرة.

 )3زيد بن حارثة )4 .كانت مهمتها االستيالء على قافلة صفوان بن
 )2أحد.
أمية المتجهة إلى الشام ،وقد نجحت في االستيالء عليها باقتدار ،وهرب من في القافلة
من الجنود والحراس والزعماء.
 )5المفرد :قافلة /المشرك.

 )6الجمع :السرايا /غزوات /آثار

ير:
ص ٍ
ب لِ ْلف ِْع ِل ا ْل ُم َ
 )7االستخراج :صِ َف َت ْي ِن :الثالثة – قليلة /أَدَا َة َن ْ
ار ِع :لكيَ /ج ْم َع َت ْكسِ ٍ
ض ِ
ف َو َ
ِيرا ُم َّتصِ ًال ِبا ْلف ِْع ِل :هم في جعلتهمَ /و َ
آخ َر ِب ِاال ْس ِم :هم في
آخ َر ِبا ْل َح ْر ِ
ضم ً
قوافلَ /
اس َم إِ َ
ارةٍ :هذه.
ش َ
قوافلهمْ /
 )8الثالثة :نعت مجرور /المشركين :اسم مجرور بعلى وعالمة جره الكسرة /يحموا:
مضارع منصوب بلكي وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة  /التجارية:
نعت منصوب بالفتحة.
ج )8الجموع :السرايا /الغزوات /الشباب /الشعراء /الحروب /حركات /أعداء /هزائم/
زعماء.
ج )9أجب بنفس َك.

ج )11أجب بنفس َك.

ج )12أجب بنفس َك.

القواعد
أجب بنفس َك
الدرس الثاني
ج )1أجب بنفس َك.
ج )2أبي سفيان – عمه العباس بن عبد المطلب /ليلة /كتائب :كتيبة األوس وكتيبة
بالناس بالمدينة.
ليصلي
الخزرج وكتيبة المهاجرين /المشركين/
َ
َ
ج )3اختر :مستعدِّينَ  /يخر َج /حمزةُ بن عبد المطلب /ثالثِ /الصالةِ /المنافقين.
ج )4تصحيح األخطاء :يرى عدم الخروج /كان مع المسلمين ضد الكفار /كان يرى عدم
الخروج /درعين /لم يستعن.
ج )1 )5أبو سفيان )2 .ال ،بل كان معه ،ألنه كان يأتيه بأخبار مشركي قريش.
ً
وقاية ألنفسهم
 )3خصصوا مجموعة من الصحابة لحمايته كل ليلة ،أخذوا أسلحتهم
وحملوها حتى في الصالة ،خصصوا مجموعة منهم لمراقبة حدود المدينة.
أصحابه الذين كانوا يرون الخرو َج لألعداء
 )4ألنه نزل على رأي األغلبية العظمى من
ِ
خارج المدينة.

 )5قالها :حمزة بن عبد المطلب.

 )6عبد هللا بن أبي بن سلول.

 )7قسمه إلى ثالث كتائب :كتيبة المهاجرين وكتيبة األوس وكتيبة الخزرج.
ج.√ /× /√ /× /× )6
ج )1 )7رأى كتيبة حسنة التسليح ،منفردة عن الجيش.
 )2لم يوافق؛ ألنهم مشركون وقال رسول هللا :ال نستعين بالمشركين على المشركين.
 )3حسنة التسليح :يعني مسلحة بأسلحة جيدة ومنظمة بأحسن تنظيم ومدربة جيدا/
يساهموا :يساعدوا.
 )4الجمع :الطرق /كتائب /الجيوش.
الصحابي.
 )5المفرد :حليف /المشرك/
ّ
 )6العكس :سيئة /كفروا.
ب :أن/
ص ٍ
سال ٍِم :المشركين /أَدَا َة َن ْ
ير :حلفاءَ /ج ْم َع ُم َذ َّك ٍر َ
 ) 7أَدَا َة َج ْز ٍم :لمَ /ج ْم َع َت ْكسِ ٍ
ار ًعا :يسلموا،
اس ِت ْف َه ٍام :هل /ف ِْع ًال َماضِ ًيا :سأل /ف ِْع ًال ُم َ
ف ْ
ف َجر :مِنَ /ح ْر َ
َح ْر َ
ض ِ
َ
حسنة التسليح.
يريدون /صِ َف ًة:
 )8فاعل /مفعول به /اسم مجرور بعن /ألنه لم ُيسبق بناصب أو جازم – ثبوت النون/
حذف النون /مبني على الضم /مسبوق بلم وعالمة جزمه حذف النون.
 )9يريد اليهو ُد أن يساهموا........
ً
كتيبة /خمسين /متالفا /يستعدون /درعين /أحار َبهم /المشركين
ج )8اختر:
ج )9أبوك /أخوك /ذو /فيها /حموك /أخاك.
ج )1 )10كان رأيه البقاء.

 )2الخروج إلى أحد ومحاربة المشركين خارج المدينة.

 )3أجب بنفس َك.

 )4نعم خالفوه.

 )5نعم أخذ برأيهم؛ ألنه رأي غالبيتهم ،وألنَّ أمره شورى وليس جبرا وقسرا.
النبي أصحابه عمال بقوله تعالى" :وامرهم شورى بينهم" ول َّما رأي
 )6استشار
ُّ
غالبيتهم مجمعين على الخروج للقاء الكفار خارج المدينة نزل على رأيهم ،لما فيه من
المصحلة العامة.

اضيا وأَ ْع ِربه :استشار ،وهو ماض مبني على الفتح /فَ ِ
ف
وًل بِ ِه :أصحابَهَ /ح ْر َ
النبيَ /م ْفعُ ا
اع اًلُّ :
 )7فِ ْع اًل َم ِ ا َ ْ ُ
َ
ض ِميرا مت ِ
َّص اًل بِ ِاًل ْس ِم :الهاء في رأيه.
َج ٍّر :فيَ /ح ْر َ
ف َعطْف :أو َ /ا ُ
 )8الجملة فعلية ،وأركانها :الفعل :قال .والفاعل :ضمير مستتر تقديره هو .والمفعول :رأيَه.
بنفسك.
ج )11أجب
َ

بنفسك.
ج :12أجب
َ

ج )13الجموع :جماعات /المدن /الحركات /األعداء /حركات /اآلراء /أطعمة /بيوت /دروع /سيوف/
جيوش.
ذلك؟َ /م ْن قائ ُد جيش
النبي َ
النبي أن المشركين سيهاجمون المدينة؟ /وكيف علم ُّ
ج )14هل علِم ُّ
عدد المقاتلين في
رسول اهلل الخروج للكفار أم البقاء
كين؟ /ماذا كان يرى ُ
داخل المدينة؟ /كم بلغ ُ
المشر َ
َ
اإلسًلمي.
الجيش
ِّ

بنفسك.
ج )15أجب
َ
الدرس الثالث
قبل المعركة
ج )1التصحيح :لم يقاتل /المسلمون في المكان المرتفع والمشركون في المكان المنخفض /بالوقوف
على الجبل لحماية ظهور المسلمين /عبد اهلل بن جبير.
ج )2اختر :إلى /خمسين /عبد اهلل بن أبي /أبو خيثمة /الرماة /يحموا /ظهور.
ج.√ /√ /√ /× /× )3
بنفسك.
ج )4أجب
َ
ج )1 )5طائفة بني حارثة من األوس ،وطائفة بني سلمة من الخزرج.
 )2قوله تعالى " :إذ همت طائفتان منكم أن تفشًل واهلل وليهما وعلى اهلل فليتوكل المؤمنون".
 )3هو عبد اهلل بن أبي بن سلول ،وقد انسحب من الجيش لكي يؤثر في عزيمة المسلمين وينسحب
خلفه جزء كبير منهم ،ويُحدث بذلك هزة في صفوف المسلمين.

ً )4ل لم ينجح في ذلك ،ألن المنافق عبد اهلل بن أبي رفض اًلستجابةَ لنصيحتِه َّ
ورد عليه قائًل :أنه
ليس متأكدا من نشوب حرب ووقوع قتال ،قالوا :لو نعلم قتاًل ًلتبعناكم.
بنفسك.
 )5أجب
َ
ف جر  :من /مثَنَّى :طائفتان /اِسم إِ َش ِ
ْمثَنَّى :هاتين/
 )6اًلستخراج :فِ ْع اًل ُم َ
ُ
ضا ِر اعا :تنسحباَ /ح ْر َ َ
ارة لل ُ
َْ َ
وآخر لِلْجم ِعِ :
هؤًلءَ /ج ْم َع ُم َذ َّكر َسالِ اما :المسلمين /أ ََداةَ َج ْزم :لم.
َ ََ َ ْ
 )7طائفتان :اسم كاد مرفوع بالضمة /المسلمين :اسم مجرور بالياء ألنه جمع مذكر سالم /تنسحبا:
لكن منصوب بالفتحة /هاتين :مفعول به
مضارع منصوب بأن وعًلمة نصبه حذف النون /اهلل :اسم َّ
منصوب بالياء ألنه مثنى /تنسحبا /مضارع مجزوم بلم وعًلمة جزمه حذف النون ،وألف اًلثنين :فاعل.
تنسحب.
كادت طائفةٌ من المسلمن أن
ْ )8
َ
ثبت(هو) /هداهما(هو) /تنسحبا(ألف اًلثنين).
 )9األفعال :كادت(طائفتان) /تنسحبا(ألف اًلثنين)َ /
بنفسك.
 )10أجب
َ
ِ
والوقاية /الماهرين –
درع ْي ِن –
نرجعَ /
ج )6اختر :يعي َد /الطائفتين – تنسحبا /المافقون – ستقاتلون – ْ
ِ
الشجاعة.
والمشهورين –
بنفسك.
ج )7أجب
َ

بنفسك.
ج )8أجب
َ

ج )1 )9سلك طري اقا آخر بمساعدة أبي خيثمة.

وفاعله(النبي) /وصل :ماض،
 )2سار :ماض
ُّ

وفاعله ضمير مستتر تقديره هو /استطاع :ماض ،وفاعله(النبي) /يسلك :مضارع ،وفاعله :ضمير مستتر
تقديره هو /يراه :مضارع وفاعله(المشركون) /يشعروا :مضارع وفاعله واو الجماعة /استعان :ماض
وفاعله ضمير مستتر تقديره هو.
 )3اإلعراب :المقاتلين :اسم مجرور بمن وعًلمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم /قريبين :خبر كان
يسلك :مضارع منصوب بأن وعًلمة نصبه الفتحة /المشركون:
منصوب بالياء ألنه جمع مذكر سالم/
َ
فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم /برجل :جار ومجرور.
ِ
جبل /إلى ِ
األعداءِ /م ْن ِ
ذلك /بِرجلِ /من الصحابَِة.
 )4حروف الجرِ :من المقاتلينِ /من
جبل /في َ

بنفسك.
ج )10أجب
َ

بنفسك.
ج )11أجب
َ

بنفسك.
ج )12أجب
َ

القواعد
ج )1األسماء :محمد /جميل /ولد /ابن /شهداة /رجل /معلمون /شهيد /كتابة /ماهر /إسماعيل /عامل/
طبيب /فاطمة /السعودية /الصحابة.
بنفسك.
ج )2أجب
َ

بنفسك.
ج )3أجب
َ

بنفسك.
ج )4أجب
َ

الدرس الرابع
ج )1أكمل :وبين /عن /قوي /أقوى /كبش /سيف /حمزة بن عبد المطلب.
ج.√ /× /√ /√ /√ )2
رجل – وخبرها :يحمل ،....ونوع
رجل قوي .الناسخ :كان – واسمهاٌ :
ج )3كان يحمل لواء المشركين ٌ
الخبر جملة فعلية /وكان من أشجع فرسان قريش .الناسخ :كان .واًلسم :ضمير مستتر تقديره هو-

والخبر :من أشجع ....ونوع الخبر :شبه جملة /وكان المسلمون يسمونه :الناسخ :كان – واًلسم:
المسلمون – والخبر :يسمونه .ونوع الخبر جملة فعلية.
ج )4المفرد :األنصاري /صف /شجاع /بطل /نفس /ظهر.
ج )5الجمع :الدروس /الهزائم /األراضي /المعارك /أبناء /أعمام /أوائل /رجال /ألويةِ /جمال /أسياد.
ج )6اختر :عن /سيف /حمزة /عن /بارز.
تأثيرا كبيرا في عزيمة
ج )1 )7قتله وحشي بن حرب .وقتله لكي يتحرر من األسر )2 .نعم أثر ا
المسلمين؛ ألنهم فقدوا مقاتًل عظيما وقائ ادا كبيرا.
 )3األسد /المقاتل.

 )4أوضح وأبين /يهربون /قوته وشدته.

ِ
ِ ِ
ْخم ِ
ِ
ِ
ِ
ارة :هذه.
سة :يفرون /ا ْس َم إِ َش َ
 )5اًلستخراج :ف ْع اًل َماضياا :قاتل /ف ْع اًل م َن ْاألَفْ َعال ال َ ْ َ
 )6اإلعراب :حمزة :فاعل مرفوع بالضمة /يفرون /مضارع مرفوع بثبوت النون /قوته :معطوف على
مجرور وعًلمة جره الكسرة.

بنفسك.
 )7أجب
َ
 )8كان من أبرز المقاتلين ،...واسمها :ضمير مستتر تقديره هو ،وخبرها :من أبرز ....شبه جملة /وكان
المشركون يفرون ،....واسمها :المشركون ،وخبرها :يفرون ...جملة فعلية.
ج )1 )8لكي يقنعهم بالتخلي عن رسول اهلل ويعلمهم أنه ما جاء لحربهم ولكن لمحاربة محمد ومن
 )3حمزة وأبو دجانة وأسيد بن حضير وسعد بن

معه من المهاجرين.

 )2بنو عبد الدار.

معاذ والزبير بن العوام.

 )4أبو دجانة )5 .وحشي بن حرب؛ لكي يتحرر من العبودية والرق ،وقد

أسلم بعد فتح مكة ،وعفا عنه رسول اهلل.
 )6حماية ظهور المسلمين.
بنفسك.
ج )9أجب
َ

بنفسك.
ج )10أجب
َ

بنفسك.
ج )11أجب
َ

يقتل
ج )12التصحيح:
يقتل /ابو /المسلمون /يهجموا /المسلمين /الرماةٌَّ /
وحشي – ُّ
ُّ
يحبْ /
قويَ /
بنفسك.
ج )13أجب
َ

بنفسك.
ج )14أجب
َ
الدرس الخامس

ج )1اختر :الغنائم /الرماة /خالد بن الوليد /كبيرا /مؤخرة /الخوف.
ج )2بعض /الرماة /رائحة /أرض – الغنائم /والخلف.
ج.× /× /√ /× /√ /√ /× )3
بنفسك.
ج )1 )4أنس بن النضر )2 .أجب
َ
 )3األفعال :قابل وقال :وكًلهما ماض يقبل تاء الفاعل وتاء التأنيث ،وهما مبنيان على الفتح.
أشم :مضارع لقبوله السين أو سوف ،وهو مرفوع وعًلمة رفعه الضمة.
 )4قابل(سعد) /قال(ضمير مستتر تقديره هو) /اشم(ضمير مستتر تقديره أنا).

 )5األسماء :الهاء في قابله /سعد  /معاذ /الهاء في له /أين /أنت /ذاهب /ياء المتكلم في إني /رائحة/
الجنة /سعد.
 )6اسم إن ياء المتكلم ،وخبرها جملة أشم ...ونوع الخبر جملة فعلية.
ج )1 )5لكي يجمعوا الغنائم.

شفت ظهور المسلمين فانقض خالد بن الوليد على المسلمين
ُ )2ك ْ

من خلفهم وأنزل بهم خسائر فادحة.
بن جبير ومعه تسعة من أصحابه )4.ألنهم سمعوا أن رسول اهلل قد قتل.
 )3عبد اهلل ُ
 )5قال له :إني أشم رائحة الجنة دون أحد.واها لريح الجنة يا سعد.
ج )6الرامي /ظهر /فرس /الكافر /سًلح.
ِ
أسرعت امرأتان
رسول اهلل في مرخرةِ /الكفار لن يحاولوا /..قال :محم ٌد قد قتل/
ج )7لم
يحدث خللُ /
ْ
لواء المشركين ونادتا...
فرفعتا َ
ج )8الرامي /ظهر /مكان /أمر /الغنيمة /فرس /صف /سًلح /سيف.
سك.
ج )9أجب بنف ا
ج )10أمام /نهي /تذكر /أبطأوا /تفرق /ضعيفة/صغيرة /النار /قليلة.
ج )11التشجيع /قتالِ /من /كذب /قوة /حمايته.
بنفسك.
ج )12أجب
ا
ج )13انهزم المسلمون هزيمة ساحقة وكاد رسول اهلل يقتل.
بنفسك.
ج )14أجب
َ

بنفسك.
ج )15أجب
َ

بنفسك.
ج )16أجب
َ

تدريبات عامة على الوحدة األولى
ج.√ /√ /× /× /√ /√ /× /× /√ )1
أشم /أبو سفيان.
ج )2أكمل :حمزة – أحد – العبودية /أوامر – هزيمة /انسحبُّ /

ج )3اختر :الثالثة /كل من سبق /البقاء /انسحب /الرماة /كبش /حمزة /الرماة /خالد بن الوليد.
ج )4الضمائر من األسماء؛ ألنها تقبل اإلسناد أو الجر .فضمائر الرفع المنفصلة تقبل اإلسناد حيث
علي ،أنا أحم ُد .وضمائر النصب والجر تقبل الجر ،مثل :منه وعليه.
تأتي مبتدأ ،مثل :أنت ٌّ
ج )1 )5استيًلء المسلمين على قافلة صفوان بن أمية وهزيمة المشركين في غزوة بدر.
 )2جمعوا الناس وحشدوهم لمحاربة المسلمين وأوقفوا قافلة أبي سفيان لصالح غزوة أحد.
داخل المدينة أو الدفاع عنها إذا أردوا
النبي يرى البقاء في المدينة ومحاربتهم
عينين )4 .كان ُّ
 )3اسمه ْ
َ
دخولها ،بينما كان يرى فريق كبير من الصحابة الخروج إلى أحد ومحاربتهم خارج المدينة.

يفت في ِ
انسحب لكي َّ
عضد المسلمين ويُؤدي انسحابُه إلى بلبلة في صفوف المسلمين ،وربما
)5
َ

أناس كثيرون ،وبالفعل كادت طائفتان من المسلمين أن تنسحبا لوًل أن اهلل ثبتهما ،وقد
ينسحب بسببه ٌ
ذكر أنه انسحب ألنه ًل يعرف أن قتاًل سيقع بين الفريقين.

 )6في طائفتين من األنصار كادتا أن تنسحبا ،ولكن اهلل ثبتهما ،وهما بنو حارثة من األوس ،وبنو سلمة
من الخزرج.
 )7خاطبوا األنصار وقالوا لهم :خلوا بيننا وبين ابن عمنا(يقصدون محمدا) ونترككم ،فًل حاجة لنا إلى
قتالكم.
 )8قتله وحشي بن حرب بحربته غدرا ،ثم انصرف.
 )9م ِ
وحشي على أن
طعم بن عدي ،طلب منه أن يقتل حمزة ألنه عمه قتل في معركة بدر ،وقد وافق
ُّ
ُ
يتحرر من العبودية عنده.

 )10أردوا أن يجمعوا الغنائم ظنا منهم أن النصر قد كتب للمسلمين ،وأن المعركة قد انتهت.
ِ
الرماةُ – لكي يحموا /أن
أسباب/
ج )6تصحيح األخطاء :لم يلتزموا/
وقف ُّ
الشديد /المحاربونَ /
ٌ
الكفار  -يريدون قتله /لم ي ِ
أكثر .
المسلمين/
ُ
مش /على المسلمينَ /

أشم رائحة الجنة دون أحد؟ َ /من قائ ُد فرسان المشركين في غزوة أحد؟ /اذ ُكر
ج )7من الذي قال :إني ُّ
سببين من أسباب غزوة أحد؟ /لماذا استعا َن الكفار بالشعراء في غزوة أحد؟ /كم كان عدد الرماةِ في
غزوة أحد؟ /هل استطاع زعماء قريش أن يجمعوا الشباب لمحاربة المسلمين؟.
ج )1 )8قتله وحشي بن حرب.

ِ
قتل حمزةَ.
 )2لكي يتخلص من العبودية ،فقد كان ُ
ثمن حريته َ

أشد ِ
 )3أثر مقتلُه على المسلمين تأثيرا كبيرا؛ ألنه كان من ِّ
إقداما وقوةا في الحرب.
الناس ا
 )4معركة أحد.
ج )9الجموع :قادة وقواد /الرماة /غلطات /المعارك /األراضيُ /ر ُسل /الغنائم /هزائم /القوافل /أماكن/
الشعراء /السرايا /الجيوش /أسباب /حركات /األعداء /رسائل /اليهود /عيون وأعين /أسلحة /سيوف/

رجال /غزوات /زعماء /جماعات /مداخل.
ج :10المفرد :المسجد /درع /سيف /فرس /المنافق /طريق /حليف /الجبل /عم /ابن /أب /هدف/
أمر /أمر /ظهر /العدو /حرب /لواء /كتيبة /اسم /جمل /قبيلة.
ج )1 )11عبد اهلل بن جبير.

 )2الهدف منهم حماية ظهور المسلمين.

ً )3ل لم يلتزموا بأوامر رسول اهلل .وكانت النتيجة هزيمة ساحقة للمسلمين في غزوة أحد.
بنفسك.
 )4أجب
َ
ِ
ِ
ِ
ف
ص َد ارا :حمايةَ /ح ْر َ
صا
وًل :التيَ /م ْ
 )5اًلستخراج :ف ْع اًل أ َْم ارا :احمواَ /ج ْم َع تَكْسير :ظهور /ا ْس اما َم ْو ُ
ج ٍّر :عن /أَداةَ نَصب لِل ِْفع ِل الْمضار ِِع :حتى /اِسما ِمن ْاأل ِ
س ِة :أبي.
َس َماء ال َ
ْ ُ َ
َ ْ
ْا َ ْ
َ
ْخ ْم َ
 )6الفعًلن األمر :احموا – وأبعدوا :وكًلهما أمر مبني على حذف النون ،وواو الجماعة فاعل مبني
على الضم في محل رفع.
 )7كان الهدف من هؤًلء الرماة حمايةَ ظهور :....واسم كان :الهدف ،وخبرها :حمايةَ.
الهدف حمايةُ ظهور المسلمين.
)8
ُ

ظهورنا:
 )9اإلعرابُ :
يقودها :مضارع مرفوع بالضمة ،وها :ضمير مبني في محل نصب مفعول بهَ /
مفعول به منصوب بالفتحة /الخيل :مفعول به منصوب بالفتحة /يأتونا :مضارع منصوب بحذف النون
ألنه من األفعال الخمسة.
بنفسك.
ج )13أجب
َ

بنفسك.
ج )12أجب
َ

يان /ماهرا /يأخذوا /المسلمينِ /
ج )14ال َفتَ ِ
البقاء /أحاربَهم /مساعدتَهم /الماهرين.
ا
ج )15أجب بنفسك.

بنفسك.
ج )16أجب
َ

الوحدة الثانية
دفاع الصحابة عن رسول اهلل
واستشهاد عدد منهم في غزوة أحد
ج )1 )1اقتربوا من الصوت وحاولوا قتل رسول اهلل.
 )2كان معه تسعةُ نفر سبعة من األنصار واثنان من المهاجرين.
 )3ضربة ضربة قوية على عاتقة ،ثم ضربه ضربة أخرى في وجهه.
 )4عُتبة بن أبي وقاص ،ضربه بالحجارة.
 )5أخذت تغسله بالماء لكنه لم يتوقف ،فأمسكت قطعة من الحصر وأحرقتها ،وانتظرت حتى صارت
رمادا ،فجعلته في مكان الجرح فانقطع الدم.
بنفسك ََ.
 )6أجب
َ

بنفسك.
 )7أجب
َ

ج )2كل /رماه /السفلى /كلمت /عميقا.
دفاع.
ج )3المشركون /رفيقي /رباعية /سياجا /عاتقهَ /
ج )1 )4أحرقت قطعة من الحصير حتى صارت رمادا ،فأخذته ووضعته في مكان الجرح.
 )2علي بن أبي طالب -رسول اهلل – السيدة خديجة

بنفسك.
 )3أجب
َ
ضا ِر َع ْي ِن :يقلله ،ويسيل /فِ ْعلَْي ِن م ِ
اضيَ ْي ِن :أحرق – وضع/
ف َعطْف :وَ /ح ْر َ
َ )4ح ْر َ
ف َج ٍّرِ :م ْن /فِ ْعلَْي ِن ُم َ
َ
ِ
ف
ضار ِِع :حتىَ /ح ْر َ
صب لِل ِْف ْع ِل ال ُْم َ
ا ْس َم ُم َؤنَّث :السيدةَ /
ض ِم ايرا ُم ْستَتِ ارا :هي في الفعل تسكب /أ ََداةَ نَ ْ

نَ ْفيً :ل.

 )5وجه :اسم مجرور بالكسرة /السيدةُ :اسم كان مرفوع بالضمة /الدم :مفعول به منصوب بالفتحة/
الماء :اسم َّ
أن منصوب بالفتحة /الدم :فاعل مرفوع بالضمة.
 )6اسم كان :السيدةُ – وخبرها :تسكب الماء .ونوع الخبر :جملة فعلية.
 )7اسم َّ
الماء .وخبرها :يزيد الماء .ونوع الخبر :جملة فعلية.
أنَ :
ج.√ /× /√ /√ /× )5
بنفسك.
ج )6أجب
َ

بنفسك.
ج )7أجب
َ

ِ
هجمات /يقتلوا – يستطيعوا /يقلتلوه /بالغة /وعني ٌد /المسلمون /أبو
سياجا/
ج )8يدافعان /ا
بنفسك.
ج )9أجب
َ
ج )10صاحب /جسد /سًلح /هجمة /البطل /سيف /فرصة /نفس /األنصاري /رجل.
بنفسك.
ج )11أجب
َ

بنفسك.
ج )12أجب
َ

ج )13المثنى يرفع باأللف وينصب ويجر بالياء.
الدرس الثاني
بطوًلت نادرة
ج )1اختر :سورا /مصعب بن عمير /شبيها /عمارة /قام /معالجة.
ج )2أكمل :رسول اهلل – أحد /لواء /دافعا /عاتقه /شبيها.
ج.√ /√ /× /× /√ )3

بنفسك.
ج )4أجب
َ
ابن قمئة ظنا أنه رسول اهلل ،وقال بعدها :قتلت محمدا.
ج )5قتله ُ
ج )6السيدة عائشة وعاونها علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق.
ج )1 )7كان سعد بن أبي وقاص يرمي السهام على المشركين ،ويقول له النبي :ارم سعد فداك أبي
وأميَّ ،أما طلحة فكان يقاتل المشركين وحده بسيفه وكأنه عشرة رجال في رجل واحد ،وقد جرح جروحا
كثيرة في غزوة أحد.
 )2لكي يقضوا على دعوته ،ويقضوا على دين اإلسًلم.
اس اخا :كان /جمع م َذ َّكر سالِما :المشركين /جمع تَك ِ
 )3فِع اًل نَ ِ
ف َج ٍّر :منَ /ج ْم َع
ْسير :األبطالَ /ح ْر َ
ْ
َْ َ
َْ َ ُ
َ ا
ِ
ِ
آخ َر َسالِ اما :منع.
َج َو َ
ف :كان َ /و َ
ُم َؤنَّث َسال اما :هجمات /ف ْع اًل أ ْ
 )4األفعال الماضية :كان(سع ُد اسمها) /دافعا(ألف اًلثنين) /ومنعا(ألف اًلثنين).
 )5اسم كان :سعد /وخبرها :من األبطال ،ونوعه :شبه جملة.
بنفسك.
ج )8أجب
َ
رسول اهلل ،فيتركوا رسول اهلل
ج )9لبس كعب بن مالك درع النبي لكي يخدع المشركين ،فيظنوا أنه ُ
ويركزوا عليه ،ففعلوا وضربوه بسيوفهم ورموه بسهامهم حتى جرحوه بعضا وعشرين جرحا.
بنفسك.
ج ) 10أجب
َ
مصعب – مصعبااَّ /أوله حرف
مسك/
ج )11بشجاعة بالغة /دافعا /قويةا/
يخدع /حار ْ
بت /أبو دجانة /يُ َ
َ
َ
علة /ناقص.

يخرج علي ،ويُجزم بحذف النون إذا كان
ج )12يجزم المضارع بالسكون ،وهذا هو األصل ،مثل :لم
ْ
معتل اآلخر،
من األفعال الخمسة ،مثل :لم يسمعوا النصيحة ،ويجزم بحذف حرف العلة إذا كان َّ

ينس الول َد الضربة.
مثل:لم َ
حب الصحابة لرسول اهلل.
جُّ )1 )13

بنفسك.
 )2أجب
َ

ِ ِ
ْخمس ِة :يقدمونه /جمع تَك ِ
ْسير :أن ُفسِ /
ِ
ص َفةا:
بنفسك.
 )3أجب
َ
َْ َ
 )4ف ْع اًل م َن ْاألَفْ َعال ال َ ْ َ
ضعَّ افا :يحبُّون /و َ ِ
شديدا /اِسما لِ (كان) :الصحابةُ /فِعلَي ِن نَ ِ
صا:
اس َخ ْي ِن :كان ،وليس /فِ ْع اًل ُم َ
ْْ
آخ َر نَاق ا
َ
ْا
يحمونه .ألنه أصله حمى.

 )5األفعال المضارعة :يحبون ،ويقدمونه ،ويحمونه :وكلها مضارعة مرفوعة وعًلمة رفعها ثبوت النون؛
ألنها من األفعال الخمسة ،وفاعلها جميعا واو الجماعة.
 )6اإلعراب :أحد :اسم ليس مرفوع بالضمة /فكانوا :ماض مبني على الضم ،وواو الجماعة :فاعل/
رسول :مفعول به منصوب بالفتحة /أمهاتهم :معطوف على مجرور ،والضمير (هم) :مبني في محل جر
َ
مضاف إليه.
الدرس الثالث
انتهاء غزوة أحد
ج )1اختر :علي بن أبي طالب /حول /فرسان /خلف /الحربة.
ج )1 )2حرص النبي على سًلمة المدينة النبوية وأهلها.
ِ
المدينة بل عادوا إلى مكة.
صوب
يتجهوا
َ

يطمئن أنهم لم
 )2على المشركين ،لكي
َّ

 )3أرسل ،بعث النبي رجًل إلى المدينة.
 )4مواقف ،لك معي مواقف صعبة.
 )5األفعال المضارعة :يكونوا :مضارع منصوب بحذف النون /يتأكد :مضارع منصوب بالفتحة/
يريدون :مضارع مرفوع بثبوت النون.
 )6اسم كان :واو الجماعة ،وخبرها :اتجهوا إلى المدينة .ونوع الخبر :جملة فعلية.
 )7اسم َّ
أن الضمير(هم) في أنهم ،وخبرها :جملة يريدون ،....ونوعها :خبر جملة فعلية.
جِ ) 3
صعد ليتفاخر بانتصاره على المسلمين ،وقال إنه قتل ثًلثة هم :محمد وأبو بكر وعمرَّ ،
ورد عليه
عمر بأن من ذكرهم أحياء جميعا.

ِ
بأجسادهم.
ج )4مثلوا
ج.√ /× /√ /× /× )5
ج )6أجب )1 :علي بن أبي طالب.

 )2انسحب من أرض المعركة إلى شعب هادئ وآمن.

ً )3ل لم ينجحوا ،وذلك لقوة الصحابة في الدفاع عن رسول اهلل.
يهدئ من خوفهم وروعهم بعدما كادوا يقتلون جميعا ،وكادوا يفقدون رسول اهلل.
 )4لكي
َ
رسول اهلل ،قتله بحربة.
 )5قتله
ُ
ج )1 )7استماتة الصحابة في الدفاع عن رسول اهلل.
ً )2ل لم ينجحوا ألن الصحابة تصدَّوا لهم وأبعدوهم.
ضار ِِع :أن /فَ ِ
اع اًل :المشركونِ /
ص َّفةا :أخيراَ /ج َم َع ُم َذ َّكر َسالِ اما:
صب لِل ِْف ْع ِل ال ُْم َ
 )3اًلستخراج :أ ََدا َة نَ ْ
المسلمين /فِ ْع اًل م ِ
اضياا :أبع ُدوهم.
َ

 )4اإلعراب :المشركون :فاعل مرفوع بالواو؛ ألنه جمع مذكر سالم /المسلمين :اسم مجرور بالياء ألنه
لكن منصوب بالفتحة /يقاتلوهم :مضارع منصوب بحذف النون ،وواو
جمع مذكر سالم /الصحابة :اسم َّ
الجماعة :فاعل ،وهم :مفعول به.
 )5اسم لكن :الصحابة /وخبرها :استطاعوا أن ،...ونوع الخبر :جملة فعلية.
بنفسك.
ج )8أجب
َ
يصمت.
يستطع –
يهدئ /المسلمون /أبو سفيان /يهجموا/
َ
ج )9اخترَ :
ْ
بنفسك.
ج )10أجب
َ
الدرس الرابع
شهداء المسلمين في غزوة أحد
وحشي – بالحربة /عم /الرمق /عمير – عبد اهلل بن قمئة.
ج )1أكمل :أحد/
ٌّ

سًلم رسول اهلل عليه.
ج )1 )2أن يبحث عن سعد بن الربيع ،وأن يُبلغه َ
بنفسك.
 )2أجب
َ

 )3دعا أن يلقى رجًل قويا جلدا ،فيقتله ذلك الرجل ويجدع أنفه وأذنه ،وقد

استجاب اهلل دعاءه ،ووقع ما دعا به.
 )4ألنه كان عبدا عند جبير بن مطعم وطلب منه جبير أن يقتل حمزة مقابل حريته ،ففعل.
 )5دفنهم في مكان المعركة.
ج )1 )3ألنه ما كان يعلم أن المسلمين سيلقون الكفار في غزوة بدر ،وكان األمر بالنسبة له ولكثير من
الصحابة مجرد عير خرج بعض الصحابة مع رسول اهلل لمًلقاتها.
 )2كان يتمنى أن يحارب رسول اهلل المشركين مرة أخرى حتى يشارك معه في حربهم ،ويري اهلل من نفسه خيرا.
 )3نعم بالفعل ،وقعت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة وشارك فيها وأبلى فيها بًلء حسنا ،حتى استُش ِهد
رضي اهلل عنه وأرضاه.

 )4قال لهم :قوموا فقاتلوا وموتوا على ما مات عليه رسول اهلل.
بنفسك.
 )5أجب
َ
 )6يحضر :مضارع مجزوم بلم وعًلمة جزمه السكون /حزينا :خبر كان منصوب بالفتحة /يحارب :مضارع
منصوب بأن وعًلمة نصبه الفتحة /يشارك :مضارع منصوب بلكي وعًلمة نصبه الفتحة /يقاتل :معطوف على
منصوب /يرضى :مضارع منصوب بحتى وعًلمة نصبه فتحة مقدرة للتعذر.

ج.√ /× /√ /× /√ )4
أشم /أباها /سي َده /المشركونِ /
يكتف.
ج )5اختر:
يبحثُّ /
َ
بنفسك.
ج )6أجب
َ

بنفسك.
ج )7أجب
َ

بنفسك.
ج )8أجب
َ

بنفسك.
ج )9أجب
َ

ج )1 )10كًلهما دعا أن يلقى رجًل قويا من المشركين فيقاتله ،ودعا سعد بن أبي وقاص أن ينتصر عليه،
ودعا عبد اهلل بن جحش أن يقتلَه ذلك الرجل ويجدع أنفه وأذنه.
دعاءه.
 )2نعم استجاب اهلل َ

ج )3أكمل :مفعول به /ضمير مستتر تقديره أنا /بأن – الفتحة المقدرة للتعذر /نعت لمنصوب.
اسمه
ج ) 11الخبر ثًلثة أنواع :خبر مفرد ،مثل :محمد جميل ،وخبر جملة اسمية أو فعلية ،مثل :محم ٌد ُ
جميل ،ومحم ٌد يجري بالكرةِ ،وخبر شبه جملة ،مثل :محمد أمام البيت ،ومحم ٌد في ِ
البيت.
َ
ٌ
بنفسك.
ج )12أجب
َ
الدرس الخامس
خروج المسلمين إلى حمراء األسد
ج )1اختر :األنصار /سبعون /جلل /ل  /األسد.
ج )2لنداء /طاعة /يسمى /بعد /وعسكروا /المحتملة.
يخوف /محم ادا – راجعون.
ج )3متعبا /يفكرون – يقاتلوا /المهاجرين /أبو سفيان –
َ
ج.× /× /× /× /√ )4
ج )1 )5قتل منهم سبعون رجًل.

 )2نعم ،كانوا يريدون القضاء على المسلمين تماما.

رسول اهلل بالعودة إلى
 )3استطاع أن يُصلح بين الطرفين المتنازعين ،وأقنع المشركين بالعودة إلى مكة ،وأقنع َ
المدينة.

 )4خاف وأمر أصحابه بالرجوع إلى مكة.
 )5لم يخافوا ،وقالوا  :حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
خرجوا.
ج )6إذا اتصل به واو الجماعة ،مثلُ :
ِ
اذهب وكلِّ ْمه.
الكفار  -يرجعوا/
تستطيع/
لمحاربة /المشركون/
ج )7التصويب :سي َفه ًلبنتِه/
ْ
َ
َ
ج )1 )8أرسلها مع قافلة قاصدة المدينة النبوية.

 )2أراد أن يخوف المسلمين في المدينةً .ل لم

يرجع.
ً )3ل لم يخافوا ،وقالوا :حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
طمئِن ويُ َؤِّمن.
 )4الجمع :قوافل /المدن /الجموع )5 .العكس :يُ ْ

رسول /اِسما ِمن ْاأل ِ
 )6اًلستخراج : :جمع م َذ َّكر سالِما :راجعون /م ْفع ا ِ
س ِة :أبو /أ ََدا َة
َس َماء ال َ
وًل بِه ْ َ :ا َ ْ
َ ُ
َْ َ ُ
َ ا
ْخ ْم َ
ضار ِِع :أ ْنِ /
ص َفةا :كبيرا.
صب لِل ِْف ْع ِل ال ُْم َ
نَ ْ
 ) 7اإلعراب :يخوف :مضارع منصوب بأن وعًلمة نصبه الفتحة /رسالة :مفعول به بالفتحة /أخبروا :أمر مبني
على حذف النون ألن مضارعه من األفعال الخمسة /راجعون :خبر َّ
أن مرفوع بثبوت النون.
 )8أراد(أبو سفيان) /يخوف(هو) /أرسل(هو) /تريد(هي) /قال(هو) :أخبِروا(واو الجماعة) /جمعنا(نا
الفاعلين) /نحاربه(نحن).
 )9يبنى األمر على حذف النون إذا اتصل به واو الجماعة وألف اًلثنين وياء المخاطبة.
سك.
ج )10أجب بنف َ

بنفسك.
ج )11أجب
َ

بنفسك.
ج )12أجب
َ

بنفسك.
ج )13أجب
َ

بنفسك..
ج )14أجب
َ
تدريبات عامة على الوحدة الثانية

ج.× /× /× /√ /× /× /√ /√ /× /× )1
ج )2أكمل :قبر حفظا – يليه /جلل /علي بن أبي طالب /أبو سفيان /سياجا /أحد – عن /شبيها /عاتقه/
بالحربة – رقبته.
جً )1 )3ل لم يستطيعوا ذلك؛ ألن الصحابة استماتوا في الدفاع عنه بكل قوتهم.
 )2كان طلحة يحارب بسيفه كما يحارب عشرةُ مقاتلين فيضرب يمنة ويسرة وأصيب بجراحات كثيرة في رجله
وكتفه ويده ووجهه ورأسه ،أما سعد فكان يرمي بالسهام على المشركين .والنبي يقول له :ارم سعد فداك أبي
وأمي.

ِ
ِ
ارة  :هذهَ /ج ْم َع ُم َذ َّكر َسالِ اما :المشركونَ /ج ْم َع
 )3اًلستخراجُ :مثَنًّى :رجًلن /ص َفةا  :ذهبية /ا ْس َم إِ َش َ
َّص اًل بِالْحر ِ
ِ
ض ِميرا مت ِ
ف َعطْف :و.
ف :لهمَ /ح ْر َ
تَكْسير :أعين َ /ا ُ
َْ
رسول:
 )4اإلعراب :أشد :خبر كان منصوب بالفتحة /المشركون :فاعل مرفوع بالواو؛ ألنه جمع مذكر سالمُ /
أمام :ظرف مبني على الفتح في محل نصب خبر أصبح /أحد :اسم ليس مرفوع
اسم أصبح مرفوع بالضمةَ /

بالضمة /فرصة :خبر مرفوع بالضمة.

 )5اسم أصبح :رسول .وخبرها :أمام ،ونوع الخبر :شبه جملة.
 )6اسم ليس :أحد.

وخبرها :هناك .ونوع الخبر :شبة جملة ظرف مكان.

ج )4اختر :يقتلوا /حول /كل منهما /عن /مصعب بن عمير /على /سيف /اشتدَّ /الثالثة /النعاس /أبي بن
خلف /رائحةَ /أربعة.
بنفسك.
ج )5أجب
َ
ج )1 )6مصعب بن عمير )2 .سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد اهلل.
 )3أم عمارة.

 )4مصعب بن عمير ،وأخذ اللواء بيده اليسرى بعدما قطع المشركون يده اليمنى.

 )5كانت في السنة الثالثة من الهجرة وانتصر فيها أعداء اهلل المشركون.
 )6حتى يهدأ المسلمون ويأمنوا.
 )7قتله بالحربة رماها عليه من بعيد فجاءت في رقبته.
 )8قال له :إني أشم رائحة الجنة دون أحد.
 )9قالت :وما فعل رسول اهلل .كل مصيبة بعدك جلل يا رسول اهلل.
 )10قتل منهم سبعون رجًل.
 )11أبو سفيان ،خالد بن الوليد.
ِ
النبوية.
صوب المدينة
يطمئن أنهم لم يتجهوا
 )12لكي
َّ
َ
بنفسك.
ج )7أجب
َ
ج )1 )8إن الصحابةَ.

 )2المشركون عائدون.

 )4لم ِ
يستج ِ
الرجل.
ب
ُ

 )5لم ِ
يكتف المشركون....

بنفسك.
ج )9أجب
َ
يحضر /متعباَّ /
حماك.
يبحث /دعاءُ/
ج )10اختر:
إنَ /
َ
ْ

 )3إن أباك..

بنفسك.
بنفسك .ج )13أجب
بنفسك .ج )12أجب
ج :11أجب
َ
َ
َ

بنفسك.
ج )14أجب
َ

الوحدة الثالثة
في أعقاب بدر
الدرس األول
حادثة بئر معونة ويوم الرجيع
ج )1أكمل :أحد /الرجيع /ركعتين /معونة -الرابعة /خطاب – الصحابي /ثًلثين.
ج )2اختر :صفر /عشرة /ينزلوا /كتاب /معونة /أبيه.
بأصحاب ِ
ِ
رسول اهلل ،وقتلوهم
الكفار
ج )3وقعت في شهر صفر من السنة الرابعة هجريا ،وقد غدر فيها
ُ
جميعا ،بعدهم أعطوهم األمان وطلبوا منهم أن يعلموهم القرآن ،وظل النبي بعدها يدعو على القبائل
ا
التي قتلت أصحابه غدرا.

ج.√ /√ /√ /× /√ /× /√ /× )4
بنفسك.
ج )5أجب
َ
ج )1 )6في شهر صفر في السنة الرابعة من الهجرة.
 )2صلى ركعتين ودعا فيهما على الكفار.
 )3ليقتله بأبيه.
سمى بئر معونة.
 )4في مكان يُ َّ
 )5ثًلثين يوما.
جُ )1 )7خبَيب )2 .كان في مكة.
 )3موقف بطولي ُّ
يدل على حب الصحابة لرسول اهلل أكثر من أنفسهم ،وأنهم يحمون رسول اهلل
بأنفسهم ويفدونه بأرواحهم.

ِ
ِ
ف َعطْ ٍ
ضافًا لِيَ ِاء الْ ُمتَ َكلِّ ِم :أهلي /أ ََدا َة اِ ْستِ ْف َه ٍام :مهزة
 )4االستخراجَ :حْر َ
وعا :حمم ٌد /ا ْْسًا ُم َ
ف :و /ا ْْسًا َمْرفُ ً
َحتب /اِ ْْسا ِمن ْاْل ْ ِ
اْلمس ِة :أبو /اِسم إِشارةٍ :ذلك /أَداةَ نَص ٍ ِ ِ
ضا ِرِع :أ ْن.
ب لْلف ْع ِل الْ ُم َ
َ ْ
َْ َ َ
االستفهام ،أ ُّ ً َ
َْسَاء َْ ْ َ
 )5اإلعراب :أبو :فاعل مرفوع بالواو ألنه من األسماء الخمسة /في أهلك :جار ومجرور /أكون:
مضارع منصوب بأن وعًلمة نصبه الفتحة /تصيبه :مضارع مرفوع بضمة مقدرة ،والهاء مفعول به،
وشوكة :فاعل مرفوع بالضمة /فقتلوه :ماض مبني على الضم ،واو الجماعة فاعل ،.والهاء مفعول به.
أصلي /يقاوموا /يقاتلوا.
ينظر/
ْ
ج )8اختر :هذينْ /
وقعتَ /
الناس من كل حدب
ج )1 )9المؤامرة هي تدبير قتل هؤًلء الصحابة والغدر بهم ،حيث جمعوا لهم َ
وصوب حتى يوقعوا بهم القتل أو األسر ويبيعونهم في مكة للكفار.

 )2وقعت في صفر من السنة الرابعة من الهجرة.
 )3عشرة ،وكان الكفار بالمئات.
ً )4ل لم ينزلوا وظل الكفار يرمونهم بالسهام حتى قتلوهم جميعا ،ولم يتبق منهم إًل ثًلثة ،فنزلوا
واستسلموا لهم ،فقتلوا منهم واحدا ،وباعوا اًلثنين لكفار مكة.
كفار مكة ،وقتلوهما.
 )5زيد بن الدثنة ُ
وخبيب ،وقد اشتراهما ُ
 )6اإلعراب :الكرام :نعت مرفوع /صعدوا :ماض مبني على الضم ،واو الجماعة :فاعل /يدافعوا:
مضارع منصوب بحذف النون واو الجماعة :ضمير مبني في محل رفع فاعل /أنفسهم :مجرور بعن،
وهم  :مضاف إليه /والحجارة :معطوف على مجرور /بالمسلمين :جار ومجرور بالياء ألنه جمع مذكر
سالم /انزلوا :أمر مبني على حذف النون ،واو الجماعة :فاعل /نقتل :منصوب بأن وعًلمة نصبه الفتحة،
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن /أحدا :مفعول به منصوب بالفتحة.
فسك.
ج )10أجب بن َ

بنفسك.
ج )11أجب
َ

الدرس الثاني
سرية عمرو بن أمية إلى مكة لقتل أبي سفيان
ج )1حسان بن ثابت شاعر رسول اهلل /شارك أبو بكر الصديق في غزوة أحد.

بنفسك.
ج )2أجب
َ
ج.× /√ /√ /× /√ )3
خنجرا /أصحاب /عن.
ج )4اختر :فرح /من/
ا
جً )5ل لم ينجح ،وذلك َّ
يقتل َِني ،فانتبَه له
ألن رسول اهلل عندما رآه قال :هذا
الرجل يريد أن َ
ُ
وأمسك به
الصحابةُ ،وعندما اقترب من رسول اهلل وكأنه يريد أن يُعانِقه ،قام له أسيد بن حضير،
َ

واستخرج منه الخنجر ،وعرف أنه غادر.

رسول اهلل ،.وأمسك به أسيد بن حضير.
ليقتل َ
ج )1 )6رجل أعرابي استأجره أبو سفيان َ
ً )2ل لم يستطعَّ ،
ظ نبيه.
ألن اهلل يحف ُ
 )3كان يحمل خنجرا.
ِ )4
خناجرَ ،ملبَس.
ِ ٍ
ٍ ِِ
ِ
ضا ِرِع :مل /اِسم َزم ٍ
تنح /اِسم م َك ٍ
ان :قبل /أ ََدا ًة
ان :جهةَ /أ ََدا َة َجْزم لْلف ْع ِل الْ ُم َ
َْ َ
 )5أ ََدا َة ن َداء :يا /ف ْع ًًل أ َْمًراَ َ ْ َّ :
كأن /فِع ًًل نَ ِ
اسخةً ِمن أ ِ
ِ
اس ًخا :كان /اِ ْس َم إِ َش َارةٍ :هذا.
َخ َوات(إِ ّن):ـ َّ ْ
نَ َ ْ َ
لكن حرف
 )6اإلعراب :يقتله :مضارع منصوب بأن ،وعًلمة نصبه الفتحة ،والهاء :مفعول به /لكنهَّ :
ناسخ من أخوات إن ،والهاء :ضمير مبني في محل نصب اسم إن /لم يستطع :الجملة في محل رفع
خبر إن ،وتفصيها :لم :أداة جزم ونفي وقلب ،ويستطع :مضارع مجزوم بلم وعًلمة جزمه السكون /تنح:
أمر مبني على حذف حرف العلة.
 )7اسم كان :ضمير مستتر تقديره هو /وخبرها :يريد أن يقتله ،ونوع الخبر :جملة فعلية.
 )8كأنه سيعانقه .اسم كأن :الهاء .وخبرها :سيعانقه ،ونوع الخبر:جملة فعلية.
يع.
انج/
جالساُ /
أغتال /أبو – المسلمينٌّ /
ْ
قوي وسر ٌ
ج )7التصحيحُ :
يقتل /ا
يستطع – َ
ِ
رسول اهلل وأصحابَه
غدرا ،ولم تنجح فكرتُه ألن َ
ج )1 )8استأجر ا
رجًل لقتل رسول اهلل في المدينة ا
ِ
فطنوا لمؤامرتِه ،وأمسكوا بالرجل قبل أن يصل إلى رسول اهلل.

 )2نعم دخل في اإلسًلم ،وشهد الشهادتين ،وذلك ألنه علم بصدق رسول اهلل وأمانته.
 )3عمرو بن أمية.
 )4كان يحمل خنجرا.
بنفسك.
ج )9أجب
َ

بنفسك.
ج )10أجب
َ

ج )11األسماء الخمسة ترفع بالواو ،وتنصب باأللف وتجر بالياء.
ج )12الفعل المتعل اآلخر يجزم بحذف حرف العلة.
الدرس الثالث
غزوة بني النضير
ج )1ترتيب األفكار :المدينة بها ثًلث طوائف من اليهود /طرد النبي يهود بني قينقاع من المدينة/
حاول يهود بني النضير أن يقتلوا رسول اهلل /جهز النبي جيشا لمحاربة يهود بني النضير /حاصر النبي
يهود بني النضير خمش عشرة ليلة /خرج يهود بني النضير من المدينة.
ج )1 )2ألنهم حاولوا قتل رسول اهلل.

 )2لكي يطلب منهم أن يخرجوا من المدينة وًل يساكنوا

رسول اهلل فيها )3 .خمس عشر ليلة ،نعم استسلموا ونزلوا على حكمه ،وحكم عليهم بالخروج من
المدينة وترك أموالهم وديارهم.
 )4عندما كان رسول اهلل في ديارهم ،أرسلوا رجًل ليلقي عليه الرحا من سطح المنزل.
 )5المنافقونً ،ل لم يفوا بعدهم ،بل تخلوا عنهم تماما ،ولم يفعلوا لهم شيئا.
 )6سورة الحشر.... ،
ج )3بضواحي /جيشا  -النضير /الحصار – استسلموا  -خمس عشرة /ربيع األول – أربع عشرة/
الحشر.
نائمي ِن /أقاربهما /محمد بن مسملة /عشرة /الحشر.
ج )4اختر :يتعاونونَ /

ج )1 )5كانوا يتعاونون مع المنافقين والمشركين على إيذاء رسول اهلل وإيذاء أصحابه.
ِ
َّ )2
المدينة النبوية.
أن رسول اهلل طردهم من
 )3يكرهون /معلومة – الكافر.
 )4كانوا :ماض مبني على الضم ًلتصاله بواو الجماعة ،وهو ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر ،وواو
الجماعة :ضمير مبني في محل رفع اسم كان .ينقلون :مضارع مرفوع بثبوت النون ،وواو الجماعة فاعل،
والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان ،ونوع الخبر جملة فعلية ،معلومات :مفعول به
منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم ،إلى الكفار :جار ومجرور.
 )5اإلعراب :يحبون :مضارع مرفوع بثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة ،وواو الجماعة فاعل/
معلومات :مفعول به منصوب بالكسرة /وأصحابه :معطوف على مجرور.
طلب:
ج )6األفعال :طرد :ماض مبني على
الفتح(النبي)َ /
ُّ
قتلت :ماض مبني على السكون(تاء الفاعل)َ /
الفتح(رسول) /يساعدوه :مضارع منصوب بأن وعًلمة نصبه حذف النون(واو
ماض مبني على
ُ

الجماعة) /اجلس :أمر مبني على السكون(ضمير مستتر تقديره أنت) /اخرجوا :أمر مبني على حذف
النون(واو الجماعة)ً /ل تسكنوا :مضارع مجزوم بًل الناهية وعًلمة جزمه حذف النون(واو الجماعة).
بنفسك.
ج )7أجب
َ

ج.× /× /√ /× /√ )8
بنفسك.
ج )9أجب
َ
ج )10األفعال الخمسة ترفع بثبوت النون ،وتنصب وتجزم بحذف النون.
ج )11الفعل األمر يبني على حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر مثلِ :
امش.
الدرس الرابع
غزوة بني المصطلق

ج )1الجمع :الغزوات /ديار ودور /أعداد /بيوت /كلمات /حقوق /مواقف /المنافقون /جيوش /رجال/
رايات.
ج )2غنيمة /صاحب /المنافق /دار /جماعة /قوم.

ج√ /√ /√ /√ /× )3
ج )4شعبان – خمسة /المريسيع – عسكروا /بالسهام – ساعة /انتصارا /غنائم /الحارث.
ج )5اختر :الرابعة /فقتلوه /الجيشان /بيت /المسليمين.
ج )1 )6المكاسب التي حققها المسلمون في غزوة بني المصطلق.
 )2غزوة بني المصطلق ،وكانت في شعبان في السنة الخامسة من الهجرة.
 )3سببها أن زعيم بني المصطلق(الحارث بن ضرار) كان يجمع الناس لمحاربة المسلمين والقضاء
عليهم ،فباغته النبي وأصحابُه قبل أن يباغتهم.
 )4هي ابنة زعيم بني المصطلق الحارث بن ضرار ،وقد أسرها المسلمون في غزوة بني المصطلق وأطلق
أسلمت.
رسول اهلل ،ثم تزوجها بعد أن
سراحها ُ
ْ
 )5غنائم.

بنفسك.
 )6أجب
َ

 )7األفعال الماضية :حقق ،وكان ،واشترى ،وحرر ،وتزوج :وكلها مبنية على الفتح ،وفاعلها بالترتيب:
النبي /ضمير مستتر تقديره هو /ضمير مستتر تقديره هو.
المسلمون /امرأةُّ /
أفعال أخرى :حصلوا ،وأسروا :وكًلهما مبني على الضم ًلتصالهما بواو الجماعة ،واو الجماعة فاعل.

ِ ِ
ي :كبريا وكثريةِ /
 )8اًلستخراجِ :ص َفتَـ ْ ِ
االس ِم :ها
َ
ضم ًريا ُمتَّص ًًل بِالْف ْع ِل :واو اجلماعة يف أسرواَ /وآَ َخَر بِ ْ
يف إسًلمها /اِسم إِ َشارةٍ :ذلكَ /جَْع تَك ِ
ْس ٍري :أطفال/ض ِمريا مْنـ َف ِ
ف َعطْ ٍ
ف
ف :و /ظَْر َ
ص ًًل :هيَ /ح ْر َ
َ ًُ
َ
َْ َ
َزم ٍ
ان :بعد.
َ
 )9اسم كان :امرأةٌ /وخبرها :من بين النساء ،ونوع الخبر :شبه جملة.
انتصارا – كبيرا /واح ادا – ليتأك َد.
يعرف – المسلمين/
ج )7تصحيح الخطأ :الجيشان /المنافقونَ /
ا

ج )1 )8وقعت في السنة الخامسة من الهجرة ،وسميت بذلك ألن المسلمن حاربوا فيها بني
المصطلق.
 )2سببها َّ
أن زعيم بني المصطلق كان يجمع لمحاربة المسلمين ،فباغته النبي قبل أن يصل إلى المدينة.
 )3اسمه المريسيع.

 )4كان النصر حليف المسلمين.

 )5تزوج من جويرية بن الحارث ابنة زعيم قبيلة بني المصطلق.
انتصار اَا له ،ولكن حتى ًل يقال أنهم قعدوا عن الخروج.
 )6نعم خرجواً ،ل حبا في اإلسًلم أو
ا
بنفسك.
ج )9أجب
َ
ج )10أخوات كان :كان أصبح بات أمسى ظل أضحى صار ليس ،ما زال مادام ما فتئ ما برح ما
ان َف َّ
ك.
ج )11جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء.
ج )12المثنى يرفع باأللف وينصب ويجر بالياء.
بنفسك.
ج )13أجب
َ
الدرس الخامس
ج )1اختر :المهاجرين /زيد بن أرقم /األنصار /بالرحيل /كل ما سبق.
األعز منها األذل /أجيرا.
أرقم /إلى /يؤذون /المدينة ليخرجن ُّ
جَ ) 2
قوي /السيءُ /شديدا /رائعةٌ.
ج )3أكمل بصفة :المتخاصمانٌّ /
ج.× /√ /× /√ /√ )4
ِ
يقل /ليستريحوا.
ج )5أكمل :يشارك /تنسحبا /يه ِزَمْ /
والسبب َّ
ج )6أجب )1 :نعم تشاجرواَّ ،
ونادى كلٌّ
أن رجًل من المهاجرين تعارك مع رجل من األنصارَ ،
منهما على عشيرته من المهاجرين واألنصار.

 )2يقصد أنه عزيز وأن رسول اهلل ذليل ،وأنه إذا عاد إلى المدينة سوف يخرج منها رسول اهلل.
عمه إلى رسول اهلل وأخبره.
 )3سمعه زيد بن أرقم ،وذهب إلى عمه وأخبره ،وذهب ُّ
يتحدث الناس أن محم ادا يقتل أصحابَه.
 )4حتى ًل
َ
الناس في حديث ذلك المنافق ،وقد يختلفون ويتشاجرون من جديد.
 )5حتى ًل يخوض ُ
ج )7أبوك أخوك حموك فوك ذو.
بنفسك.
ج )8أجب
َ

بنفسك.
ج )9أجب
َ

بنفسك.
ج )10أجب
َ

ج )11الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير واإلعراب والتذكير والتأنيث والعدد.
ج )12من أدوات العطف :الواو والفاء وثم وأو
ج )13المعطوف يتبع المعطوف عليه في اإلعراب.
تدريبات عامة على الوحدة الثالثة
ج )1اختر :الرجيع /خبيب /أبو /فرح /كل ما سبق /أن /كل ما سبق /إلى /انتصر /المريسيع.
ج )2معونة /قتل /الحشر /جويرية بنت الحارث /إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل /زيد /زيد –
عبد اهلل بن أبي /إلى /الرابعة.

ج.× /× /√ /√ /× /√ /× /√ /√ /× /× /√ )3
ج )1 )4جاءه أناس من قبيلتين بعيدتين عن المدينة ،وكانوا يريدون أن يأخذوا معهم بعض المسلمين
ليعلموهن اإلسًلم والقرآن.
 )2نعم استجاب لطلبهم ،وأرسل عشرة من حفظة القرآن ليعلموهم تعاليم اإلسًلم.
 )3غدروا بهم وحاصروهم وقتلوا منهم ثمانية وباعوا اًلثنين الباقيين لكفار مكة ،فقتلوهما.
 )4حادثة يوم الرجيع ،ألنها وقعت في مكان يسمى الرجيع.

ال الْ َخم ِ
 )5اًلستخراجُ : :مثَنًّى  :قبيلتين /فِ ْع اًل ِمن ْاألَفْ َع ِ
صب لِل ِْف ْع ِل
سة :يعلمون /أ ََداةَ نَ ْ
َ
َْ

ض ِميرا مت ِ
ضار ِِع :أنِ /
َّص اًل بِِف ْعل :واو الجماعة في طلبوا/
ص َفةا :الكريمَ /ح ْر َ
ال ُْم َ
ف َج ٍّر  :في َ /ا ُ

َخ َر بِ َح ْرف :هم في أنهم.
َوآ َ

أناس :فاعل مرفوع بالضمة /بعيدتين :نعت مجرور بالياء ألنه مثنى/
 )6اإلعراب :الرابعة :نعت مجرورٌ /
أنهمَّ :
أن :حرف ناسخ مبني على الفتح ًل محل له ،وهم :ضمير مبني في محل نصب اسم أنً /ل

يعلمون :فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ،وواو الجماعة فاعل ،والجملة في محل رفع خبر لكن/
يتعلموا :مضارع منصوب بأن وعًلمة نصبه حذف النون /وواو الجماعة فاعل /ليلعموهم مضارع
منصوب بًلم التعليل وعًلمة نصبه حذف النون ،واو الجماعة فاعل ،وهم :مفعول به /ويحفظوهم:
مضارع منصوب بحذف النون ،وواو الجماعة فاعل ،وهم :مفعول به.
 )7المفرد :قبيلة /مبدأ /الصحابي /أمر.
 )8الجمع :شهور /السنوات /المدن /أشياء /الكرام.
ج )5اختر :مرتفع /يدافعوا /أصحاب /ينظر /يستطع /يريد /انج /أباكِ /
حماك.
وارمَ /
ُ
ْ
ْ ُ ُ
يدخل /يقتلوا.
نتعلم /يقرأُ /ليعلموهم /يشاهد/
ج )6أكمل :يرمون/
ْ
يحدثَ /
َ
ِ
أعنِ /
ِ
حاربِ /
استخد ْمْ /
اعتم ْرُ /ح َّج.
انتق ْل/
صم /قُ ْل/
ْ
ج )7األمر :افهمُ /
أنرْ /
وسلْ /
اسأل ْ
ج )8الجمع :رجال /خنادق /أضداد /آبار /أسئلة /أخطار /معلومات /أكاذيب /كرام /حوائط.
ج )1 )9غدر الكفار بالمسلمين في يوم الرجيع وفي حادثة بئر معونة ،ومحاولة يهود بني النضير قتل
رسول اهلل ،ومحاولة أبي سفيان قتل رسول اهلل غدرا.
ومزق كتاب
 )2عامر بن الطفيل هو ذلك الرجل الغادر الذي قتل الصحابي الذي يدعوه إلى اإلسًلم َّ
جموعا من العرب وغدر بأصحاب رسول اهلل وقتلهم جميعا .وكانوا
رسول اهلل ولم ينظر فيه ،وجمع
ا
سبعين رجًل من حملة القرآن.
 )3فكر في قتل رسول اهلل غدرا ،واستأجر رجًل ليقتل رسول اهلل ،ولم تنجح فكرته؛ ألنه الصحابة قد
فطنوا ألمر ذلك الرجل.

مسرعا هارباا.
 )4أمره أن يقتل أبا سفيان في مكة ،ولم تنجح مهمته ألن أمر ُك ِشف في مكة ،فعاد
ا
 )5طوائف اليهود في المدينة :يهود بني النضير ويهود بني قينقاع ويهود بني قريظة .وقد حارب النبي
يهود بني النضيروأخرجهم من المدينة ألنهم حاولوا قتل رسول اهلل وهو في بيوتِهمِ ،
ففطن النبي إلى
النبي خمسة عشرة يوما حتى استسلموا وأجًلهم عن
يل بما أرادوا فعله ،فحاصرهم ُّ
أمرهم ،وأعلمه جبر ُ

المدينة.

 )6سوةر الحشر.

 )7غزوة بني المصطلق أو المريسيع.

 )8خرجوا حتى ًل يُقال عليهم أنهم يقعدون عن الخروج في الحروب ،وحتى ًل يتشكك أحد في

إيمانهم.

 )9يقصد بذلك أنه عز ٌيز ورسول اهلل ذليل ،وأنه سوف يعود إلى المدينة ويخرج منها األذل.
 )10حتى ًل يتحدث الناس أن محم ادا يقتل أصحابَه ،فهو أمام الناس رجل من أصحاب رسول اهلل،
رسول اهلل سيقول الناس َّ
إن محم ادا يقتل
ونحن لنا الظاهر ،والبواطن ًل يعلمها إًل اهلل ،فإذا قتله ُ

أصحابه.
بنفسك.
ج )10أجب
َ
ج )11ب  /حقيقة /يتأكد /تحاور /ل .
ج )1 )12كان في بيت من بيوت اليهودً )2 .ل لم يستطيعوا ذلك؛ ألن اهلل أعلمه بمؤامرتهم لقتله.
 )3الرحى :حجر كبير ،والجموع :فرص -األسطح.
الثاني(بعضهم) /قالوا:
وقال :وكًلهما ماض مبني على الفتح ،وفاعل األول (اليهود) ،وفاعل
 )4دخلَ ،
ُ
ماض مبني على الضم ،وفاعله واو الجماعة /تقتلوا :مضارع منصوب بلكي وعًلمة نصبه حذف النون،
أمر مبني على السكون ،وفاعلهما :ضمير مستتر تقديره هو
وفاعله واو الجماعة /اصع ْد واقتلْه :وكًلهما ٌ
 /ارم :أمر مبني على حذف حرف العلة.

ِ
ب نَ ِ
 )5فِ ْع اًل م ْنصوبا مع ب ي ِ
صبِ ِه :تقتلوا ،وسبب نصبه أنه مسبوق بلكي،
صبِه َو َع ًَل َمة نَ ْ
ان َسبَ ِ ْ
َ ُ ا َ َ ََ
وعًلمة نصبه حذف النون -اِ ْس َم إِ َش َارة :هذه.

 )6المثنى المذكر :اصعدا إلى السطح وارميا عليه رحى من فوقه واقتًله بها /الجمع المذكر :اصعدوا
إلى السطح وارموا عليه رحى من فوقه واقتلوه بها /المثنى المؤنث :اصعدي إلى السطح وارمي عليه
رحى من فوقه واقتليه بها /اصعد َن إلى السطح ِ
وارمين عليه رحى من فوقه واقتُ لْنَه بها.
بنفسك.
ج )13أجب
َ
ج )14ينتظر أن يخرجوا /يكبر المسلمون /المنافقون أساءوا /ليت الرجلين صالحان /أمسى أخو ِ
الوالد
يقابل /لن يسافروا.
مريضا /نزلت سورةُ الحشر /لم ْ
ج )15متى كانت غزوة بني النضير؟  /هل تصالح الرجًلن المتخاصمان؟ /ماذا قال المنافق؟ /أين
قتل في حادثة بئر معونة سبعون رجًل من أصحاب رسول اهلل؟ /لماذا
وقعت غزوة بني المصطلق؟ /هل َ
يهود بني النضير من المدينة؟ /كم كان في المدينة من طوائف اليهود؟ /أين كان يسكون
أخرج النبي َ
يهود بني النضير؟ /بمن تزوج النبي بعد غزوة بني المصطلق؟.

الوحدة الرابعة
الدرس األول
ج )1أكمل :حول /عرمرم /ربما /على /من.
ج )2أكمل :شوال – خمس /المسلمين – المدينة النبوية -القضاء على المسلمين.
ج )3اختر :بقبائل العرب /بدر /يحبون /الخندق /عشرة.
ج )1 )4عشرة آًلف مقاتل.

 )2في شوال في السنة الخامسة من الهجرة.

 )3غزوة األحزاب؛ ألن األحزاب تجمعوا فيها من كل حدب وصوب حول المدينة النبوية للقضاء على
اإلسًلم والمسلمين .وسميت كذلك بغزوة الخندق :ألن المسلمين حفروا فيها خندقا عظيما ليحموا
المدينة النبوية.

ضار ِِع :لمِ /فع اًل نَ ِ
داخلِ /ف ْع اًل ِم َن
ف َم َكان:
اس اخا :يكن /ظَ ْر َ
 )4اًلستخراج : :أ ََداةَ َج ْزم لِل ِْف ْع ِل ال ُْم َ
ْ
َ
ال الْ َخمس ِة :يحاربونِ /
ْاألَفْ َع ِ
اإلسًلمي.
ص َفةا:
ِّ
َْ
 )5لم :أداة جزم ونفي وقلب حرف مبني ًل محل له من اإلعراب .يكن :مضارع ناسخ مجزوم
بلم وعًلمة جزمه السكون ،وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين /يحاربون :مضارع مرفوع
رسول :مفعول به منصوب بالفتحة/
بثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة وواو الجماعة فاعلَ /
اهلل :لفظ الجًللة مضاف إليه .والجملة الفعلية في محل نصب خبر يكون.
ج )5تصحيح األخطاء :طرد /سنة خمس /في المدينة /ألن المسلمين حفروا.
اليهود /فشلوا :ماض مبني على الضم ،وفاعله واو
حاول :ماض مبني على الفتح ،وفاعله:
جَ )6
ُ
الجماعة /اخرج :أمر مبني على السكون ،وفاعله :ضمير مستتر تقديره أنت /تجمعت :ماض
مبني على الفتح ،وفاعله ضمير مستتر تقديره هي ،ومثله حاصرت /ننجح :مضارع منصوب
وعًلمة نصبه الفتحة ،وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن /حفروا :ماض مبني على الضم ،وفاعله
واو الجماعة.

ج ) 1 )7جمعوا قبائل العرب من قريش وغيرهم ،وألبوهم على المسلمين في المدينة ،ووعدوهم
أن يمدوهم بما استطاعوا من قوة لمحاربة المسلمين.
 )2استجاب كفار قريش لهذه الدعوة رغم أنهم ًل يحبون اليهود ،ولكنهم كانوا يكرهون
المسلمين أكثر من كراهيتهم لليهود.
 )3نعم استجابوا لدعوتهم وتجمع من قبائل العرب كلها حوالي عشرة آًلف مقاتل.
بنفسك.
 )4أجب
َ
بنفسك.
ج )8أجب
َ
ج )9في /على /ب  /في /من /عن.
ج )10المفرد :الخندقُ /خطة /قبيلة /أول /الكافر /سنة /شهر /حزب /جيش /سبب.
بنفسك.
ج )11أجب
َ

بنفسك.
ج )12أجب
َ

الدرس الثاني
استعداد المسلمين لغزوة األحزاب (حفر الخندق)
ج )1سلمان الفارسي /على /عشرة – ذراعا /الحجارة – أبياتا /المعول.
ثًلث ضربات وهو يقول :باسم اهلل،
فأمسك رسول اهلل
ج )2استجاروا برسول اهلل،
َ
المعول وضربها َ
َ
حتى انكسرت تماما بإذن اهلل.
ج )1 )3سلمان الفارسي ،وقد وافق النبي وأصحابه على ذلك.
الجهات فصعبة ِ
ِ
وعرةٌ فيها نخيل أو جبال ،وًل يتوقع
غيره من
 )2ألنه الطريق المهيأ لدخول المدينةَّ ،أما ُ
أن يدخل منها الكفار.

رسول اهلل دعا أصحاب الخندق
ولكن َ
 )3ذبح شاة وجهزها ودعا َ
رسول اهلل مع نفر من أصحابِهَّ ،
جميعا.

 )4كفار قريش ،وكان عددهم أربعةَ آًلف مقاتل.
ج )4المفرد :المعول /الجمع /استخبار /الخطة /سور /الجهة /الخندق /الحجر /الليلة.
جً )1 )5ل لم يقصروا في حفره )2 .لكي يُ ِّ
سك َن من ألم الجوع.
ً )3ل ،كان يضع حجرين ،من شدة الجوع.
 )4األفعال :كان(الصحابةُ) /يحفرون(واو الجماعة) /كانوا(واو الجماعة) /يعانون(واو الجماعة)/
يسكن(جوعهم) /كان(النبي) /يضع(هو).
يقصروا(واو الجماعة) /يضعون(واو الجماعة)/
ُ
 )5اإلعراب :يحفرون :مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة ،وواو الجماعة :فاعل،
والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان /يقصروا :مضارع مجزوم بلم وعًلمة جزمه حذف
النون؛ ألنه من األفعال الخمسة /الشديد :نعت مجرور /يسكن :مضارع منصوب بًلم التعليل وعًلمة
نصبه الفتحة /حجرين :مفعول به منصوب بالياء؛ ألنه مثنى.
نفسك.
ج )6أجب ب َ
ج )7اختر :سلمان الفارسيِ /
ألف /في.
شمال /أربعين /ب َ /
بنفسك.
ج )8أجب
َ

ج.× /× /√ /√ /× )9
ج )10أجب بنفس َك.
ج )11المثنى يرفع باأللف وينصب ويجر بالياء.
ج )12بحذف حرف العلة.
ج )13العكس :بخيل /ضعيف /كفر /أمسىَّ /
الشبَع /األولى.
بنفسك.
ج )14أجب
َ

الدرس الثالث
خيانة يهود بني قريظة لرسول اهلل وأثر ذلك على جيش المسلمين
ج )1اختر :جديدا /قريظة /عمة /كل منهما /خندقا.
ج )2أكمل :خندقا /بالعمود /ساعدوا /يرجعوا /حسان بن ثابت /شاعر.
ج )1 )3ألنهم لم يستطيعوا اختراق الخندق الذي حفره المسلمون ،فلم يكن لهم عهد به من قبل،
وحاولوا أن يخترقوه ولكن محاوًلتهم باءت بالفشل كلها.
 )2خرج بعضهم دفاعا عن المدينة ،ثم عادوا مرة أخرى إلى بيوتهم ،وقالوا :بيوتنا عورة.
 )3خانوا العهد مع رسول اهلل ،وتحالفوا مع الكفار خارج المدينة ،وهم دائما ًل يفون بعهد وًل ذمة.
 )4القتل.
 )5في حصن حسان بن ثابت ،قتلته بالعمود حتى ًل َّ
يدل اليهود على مكان النساء واألطفال.
ِ
ليدافع /إلى /يك ِن.
اإلسًلمي /يتأك َد /يساعدوا /المسلمون/
والخوف/
ج )4اختر :المسلمون –
ِّ
َ
بنفسك.
ج )5أجب
َ
ج )1 )6على اليهود ،يهود بني قريظة.

 )2قالوا أو فعلوا ما يخالف بنودها.

 )3ألنهم أصبحوا محاصرين من الخارج على يد الكفار ،ومن الداخل على يد يهود بني قريظة.
 )4أخبروه :الفعل :أخبر .والفاعل :واو الجماعة .والمفعول :الهاء /عقدوها :الفعل :عقد ،والفاعل :واو
الجماعة ،والمفعول به :ها.
 )5أصبح :فعل ماض ناسخ ،مبني على الفتح ،المسلمون :اسم أصبح مرفوع وعًلمة رفعه الواو ألنه
جمع مذكر سالم ،في خطر :جار ومجرور ،عظيم :صفة مجرورة .وشبه الجملة في محل نصب خبر
أصبح.
 )6فانصرف الرجل عنهم وذهب إلى رسول اهلل وأخبره بأنهم نقضوا............

ج.× /√ /× /× /× /√ )7
لعل /أحبها.
ج )8أكمل :شعر المسلمون /رجًلنَ /
أبوك /يعودواَّ /
بنفسك.
ج )9أجب
َ
ج )10الفعل المعتل اآلخر يرفع بضمة مقدرة.
بنفسك.
ج )11أجب
َ

بنفسك.
ج )12أجب
َ

الدرس الرابع
رحيل األحزاب
ج )1تصحيح األخطاء :يساعدون الكفار ضد المسلمين /من قبائل شتى /لم يوافق /شهرا واحدا.
ج )2اختر :بالخوف /غطفان /شهرا /الريحِ /
بالبرد.
بنفسك.
ج )3أجب
َ
ِ
اليهود يتعاونون –
الشديد /يُبعِ َد – عن /مسلمين/
ينصرهم /تساع َدنا/
َ
ج )4لم ينالوا /المسلمونَ -
ويساعدونهم.

ج.√ /√ /× /√ /√ )5
ج )1 )6على المشركين المحاصرين للمدينة.
 )3ثًلثين يوما شهرا كامًل.

أخبار الكفار المحاصرين للمدينة.
 )2ليعرف َ

ً )4ل لم ينالوا خيرا وكفى اهلل المؤمنين القتال.

 )5فرح رسول اهلل والمسلمون داخل المدينةَّ ،
ألن اهلل َّ
رد كيد الكافرين عنهم ولم يكسب الكفار شيئا،
شر قتالهم.
وكفاهم َّ

 )6أ ََداةَ ج ْزم :لم  /جمع تَ ْك ِسير :الكفار /فِ ْعلَْي ِن م ِ
ضا ِر َع ْي ِن:
اضيَ ْي ِن :فرح ،ونصر /فِ ْعلَْي ِن ُم َ
َ
َْ َ
َ
يقاتلوهم ويكسب /فَ ِ
الكفارَ /ج ْم َع ُم َذ َّكر َسالِ اما :المسلمون.
اع اًل:
ُ

 )7اإلعراب :ليعرف :مضارع منصوب بًلم التعليل ،وعًلمة نصبه الفتحة /يرحلون :مضارع مرفوع
النبي :مفعول به منصوب بالفتحة /المسلمون :فاعل مرفوع
بثبوت النون ،واو الجماعة فاعلَّ /
بالواو ألنه جمع مذكر سالم /للمسلمين :جار ومجرور بالياء ألنه جمع مذكر سالم.
جَّ )1 )7
ألن الكفار كانوا يحاصرونهم خارج المدينة ،واليهود نقضوا معاهدتهم مع المسلمين
وهم داخل المدينة ،فأحس المسلمون أنهم محاصرون من الداخل والخارج.
عددا بعد قبيلة قريش ،ولو ذهبوا عن حصار المدينة سوف يؤثر في قوة وعدد من
أكثر ا
 )2ألنهم ُ
يحاصرون المدينة من الكفار ،ولكن لم يوافق األنصار على هذا الرأي.

 )3كان يدعو بقوله :اللهم منزل الكتاب مرسل السحاب اهزم األحزاب.
يهود ليسوا معهم
 )4أقنع اليهود أن الكفار ليسوا معهم وأنهم سيغدرون بهم ،وأقنع الكفار أن ال َ
وأنهم سيغدرون بهم.
ِ
 )5أخبرهم حذيفة َّ
المدينة.
أن الكفار عادوا إلى ديارهم ورحلوا عن حصار
ً )6ل ،لم ينالوا خيرا ،يقول اهلل تعالى " :ورد اهلل الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى اهلل
المؤمنين القتال وكان اهلل قويا عزيزا.
بنفسك.
ج )8أجب
َ
ج )1 )9كانوا يقولون :اللهم استر عواراتنا وآمن روعاتنا.
 )2ما يخيفنا /عورة – ولد.
 )3كان يدعو بأن يهزم اهلل األحزاب ،اللهم منزل الكتاب منشئ السحاب اهزم األحزاب.
 )4نعم استجاب اهلل دعاءهم.
 )5المسلمون :اسم كان مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم /عورات وروعات :وكًلهما مفعول به
منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم.

وفاعلها(أنت)
وآمن :وكًلهما أمر مبني على السكون،
َ
استر ْ
 )6اًلستخراج :فعلي أمرْ :
بنفسك.
ج )10أجب
َ
ج )11المفرد :الخندق /شهر /الشراب /قبيلة /قوم /المسلم /ولد /رسول /شيء /دار.
ج )12أجب بنفسك.
الدرس الخامس
غزوة بني قريظة
ج )1 )1أن يقوم إلى يهود بني قريظة فيقاتلهم.
 )2خمسا وعشرين ليلة )3 .زعيمهم كعب بن أسد ،نصحهم بأن يُسلموا جميعا ،أو يقاتلوا محمدا،
فإما أن ينتصروا عليه ،أو يُقتلوا جميعا.

 )4ألنه أصيب بجرح شديد في غزوة األحزاب.
 )5حكم عليهم بأن يُقتل رجالهم ويُسبى نساؤهم وأطفالهم.
 )6نعم هو حكم عادل ورادع ،حتى ًل يُ ِّ
فكر أح ٌد غيرهم في خيانة العهد مع المسلمين وإيقاع اإليذاء

بهم ،وهو يسكن معهم في ديارهم؛ َّ
العدو الداخلي أكبر خطرا على المسلمين من العدو الخارجي.
ألن َّ

ج )2أكمل :مطيعا – العصر – بني قريظة /متتالية /أسد /السبت /سعد بن معاذ /األوس.
ج )3اختر :متتالية /شهرا /كبير /األوس /السبت.
اعف :أمر مبني على حذف حرف العلة/
ج )4ينكر :مضارع مجزوم بلم وعًلمة جزمه السكونُ /
ت :ماض مبني على السكون /ركب :ماض مبني على الفتح/
عفو َ
ْ
سامحهم :أمر مبني على السكونْ /

يحكم :مضارع منصوب بالفتحة /نستسلم :مضارع مرفوع بالضمة،
ترضون :مضارع مرفوع بثبوت النون/
َ

ومثله ننزل.

ج.× /√ /× /× /× )5

ج )1 )6ثًلثة آًلف مقاتل.

 )2خمسة وعشرين ليلة.

الغرض منه منع الطعام والشراب عنهم حتى يستسلموا.
 )3كان
ُ
 )4أنهم غدروا ونقضوا معاهدتهم مع المسلمين ،وتعاونوا مع الكفار خارج المدينة ضد المسلمين الذين
يسكنون معهم في المدينة.

 )5اًلستخراجَ :ج ْم َع ُم َؤنَّث َسالِما :جماعات /فِ ْع اًل ِمن ْاألَفْ َع ِ
ال الْ َخ ْم َس ِة :يستسلمواَ /ع َد ادا :خمسا
ا
َ
ضار ِِع :حتىَ /ج ْم َع ُم َذ َّكر َسالِ اما:
وعشرين /اِ ْس اما لِ ( َكا َن):
صب لِل ِْف ْع ِل ال ُْم َ
الغرض /أ ََداةَ نَ ْ
ُ
المسلمون /جمع تَ ْك ِسير :حصونِ /
اإلسًلمي.
ص َفةا:
ُّ
َْ َ
 )6يمنع :مضارع منصوب بأن وعًلمة نصبه الفتحة /يستسلموا :مضارع منصوب بحتى وعًلمة نصبه
حذف النون.
بنفسك.
ج )7أجب
َ
ج )8أطفال /أيام /مفاجآت /حصون /الرايات /األطعمة /األشربة /اآلبار /قلوب /زعماء /أحكام /عهود/
أسلحة.
ج )9هل رضي اليهود بحكم سعد بن معاذ؟ /بماذا أمر رسول اهلل؟ /هل كان حكم سعد بن معاذ على
اليهود حكما عادًل؟ ولماذا؟ /ما اليوم الذي حرم فيه اهلل القتال على اليهود؟ /كم حاصر المسلمون
الغرض من حصار اليهود في ديارهم؟.
يهود بني قريظة؟ /ماذا كان
ُ
بنفسك.
ج )10أجب
َ

بنفسك.
ج )11أجب
َ

تدريبات عامة على الوحدة الخامسة
بنفسك.
ج )1أجب
َ
الفارسي /العرب /شوال  -خمس/أربعين /المعول /متيقظين /دب/
ج )2اختر :قتل /الخندق /سلمان
ُّ
ثلث /ليلة /السبت /سعد بن معاذ.
حميك.
ج )3أكمل :أخاك /أبو /حموك /أباك /ذو /فيها /أخيها /أباها /أبوك/
َ

ج.√ /× /× /√ /√ /× /√ /× /× /√ /√ /× )4
ج )1 )5لكي يحاصروهم حتى يستسلموا ويحكم فيهم رسول اهلل بحكمه.
 )2فًل يصلين العصر إلى في بني قريظة.
بعضهم صلَّى في الطريق ،وفهم َّ
أن أمر رسول اهلل الغرض منه التحفيز على اإلسراع فقط ،وبعضهم
ُ )3
يصل العصر إلى في بني قريظة وهؤًلء فهموا اللفظ على ظاهره.
لم ِّ
بنفسك.
 )4أجب
َ
 )5خمسا وعشرين ليلة.
 )6حصن /صلوات.
أمر ،وصل ،صلى :وكلها مبنية على الفتح /وصلوا :مبني
 )7األفعال الماضية :أسرعَ ،
وأدرك ،فقالَ ،
على الضم ًلتصاله بواو الجماعة.

 )8األفعال المضارعة :نصلي :مضارع مرفوع بالضمة المقدرة /يصلوا :مضارع مجزوم بلم وعًلمة جزمه
حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.

ف َزَمان :بعد /أ ََدا َة نَ ْفيً :ل نصليَ /ج ْم َع ُم َذ َّكر َسالِ اما :المسلمون/
َ )9ج ْم َع تَ ْك ِسير :حصون /ظَ ْر َ
ِ
ِ
حصون.
ورا:
فِ ْع اًل ُم َ
ضا ِر اعا َم ْج ُز ا
وما :يصلوا /ا ْس اما َم ْج ُر ا
ج ) 6المفرد :حصن /الطعام /السماء /حليف /الحزب /الرجل /الخيار /طفل /مال /حال /هزمية/
زعيم /شريف /قبيلة /جيش /خبر /أمر.
بنفسك.
ج )7أجب
َ
ج )8الجمع :دروس /أطعمة /أوًلد /شهور /الكتب /األحزاب /رجال /قبائل /دور وديار /أسلحة/
سيوف /مفاجآت /المسملون/معاركُ /ح ُمر /هزائم /أحوال /نتائج /أموال /أحكام /الخنادق/
جيوش /أماكن /زعماء /غزوات.

الكفار – لدعوةِ /ليجمعوا /الصحابةُ – وحيوية/
اإلسًلمي/
ج )9تصحيح األخطاء :يريدون –
ِّ
ُ
بئري ِن كبيرين /المسلمين.
َ
يبارك /يحفرون /يُجربوا  /مسلمينَ /
اب العرب جميعا على المدينة لقتال
ج )1 )10سميت باألحزاب؛ ألنه تجمع فيها أحز ُ
المسلمين ،وسميت بالخندق؛ ألن المسلمين حفروا فيها خندقا حول المدينة؛ ليمنعوا دخول
الكفار إليها.
 )2أن يحفروا خندقا حول المدينة ليمنعوا دخول الكفار إليها ،وقد وافق النبي والصحابة جميعا.
 )3حوالي ألف رجل ،وقد أكلوا جميعا وشبعوا .وعاد الطعام كما كان.
 )4سعد بن معاذ وسعد بن عبادة.
 ) 5ألن اهلل قذف في قلوبهم الرعب ،وأرسل عليهم البرد الشديد والريح تقتلع خيامهم وتنتشل
حاجاتهم ،ثم إنهم لم يطمئنوا إلى مساعدة اليهود لهم ،ثم إنهم واجهوا خندقا عظيما لم
حل له.
يستطيعوا اختراقه أو إيجاد ٍّ
يظن اليهود َّ
شا قويا يحمي النساء
 )6قتلته حتى ًل يدل
اليهود على مكانِهم ،وحتى َّ
أن هناك جي ا
َ
واألطفال ،فيخافون مهاجمتَهم.
 " )7وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باهلل الظنونا"
األنصار عل ى هذا اًلقتراح؛ ألنهم ما كانوا ليعطونهم شيئا من ثمارها وهم على
 )8لم يوافق
ُ
الكفر ،فكيف يعطونهم اآلن وهم على اإلسًلم.
عددا من قبائل العرب بعد قريش ،وكان في تصالحهم مع النبي فرصة زعزعة
 )9ألنهم كانوا أكثر ا
صفوف المشركين وإرباكهم.
 )10كان يدعو بقوله :اللهم منزل الكتاب منشئ السحاب اهزم األحزاب.
 )11حذيفة بن اليمان )12 .سعد بن معاذ.

 )13استطاع أن يُوقِع بين الفريقين.

 )14سورة األحزاب.

ج )11العكس :عصيان /ضعفاء /أذًلء /بيع /قريب /ح ِزن /الحر /بطيء /صغير /األمن /كاذب/
أمام /قبل /خرج /الهجوم /حقير /يكره /الذهاب /ظلم /ظالم.
َّ
تفرق /رفضَ /
ج )12أكمل :خمس للهجرة /ألن األحزاب تجمعوا فيها حول المدينة لقتال المسلمين /ضواحي
المدينة /خمسا وعشرين /الكفار /سبع سماوات /الخندق /شمال.
ج )1 )13جماعات متتالية.

 )2ثًلثة آًلف مقاتل )3 .خمسا وعشرين ليلة.

الغرض منه منع الطعام والشراب عن اليهود حتى يستسلموا ويُذعنوا إلى حكم رسول اهلل
 )4كان
ُ

فيهم.

 )5ألنهم غدروا بهم وتعاونوا مع الكفار ضدهم ونقضوا معاهدتهم مع رسول اهلل.
اليهود ونزلوا على حكم رسول اهللَّ ،
رسول اهلل سعد بن معاذ ،ورضوا
وحك َم فيهم
 )6استسلم
ُ
ُ
بحكمه ورضي الجميع بحكمه ،وحكم فيهم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم.
بنفسك.
 )7أجب
َ
ضار ِِع :أ ْنَ /ج ْم َع ُم َؤنَّث َسالِ اما :جماعاتَ /ج ْم َع تَ ْك ِسير:
صب لِل ِْف ْع ِل ال ُْم َ
 )8اًلستخراج :أ ََدا َة نَ ْ
ِ
ِ
وعا بِال َْوا ِو :المسلمون.
كحصون /ا ْس َم إِ َش َارة :هذا/فَاع اًل َم ْرفُ ا
 )9اإلعراب :الجيش :فاعل مرفوع بالضمة /متتالية :نعت مجرور /الغرض :اسم كان مرفوع
بالضمة /المسلمون :فاعل مرفوع بالواو؛ ألنه جمع مذكر سالم /يستسلموا :مضارع منصوب
بحتى وعًلمة نصبه حذف النون.
ج ) 14من زعيم يهود بني قريظة؟ /بماذا حكم سعد بن معاذ على يهود بني قريظة؟ /من انتصر
في غزوة بني قريظة؟ /كم قُتِل من نساء ِ
يهود بني قريظة؟ /ما السورة التي نزلت في غزوة
األحزاب؟ /ماذا حفر المسلمون في غزوة األحزاب؟ /هل كان النبي ي ِ
ساعد الصحابة في حفر
ُ
الخندق؟.

بنفسك.
ج )15أجب
َ
بنفسك.
ج )16أجب
َ
ج )17األفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون.
صغيرا /يردموا –
ج )18اختر :عشرون /المسلمين – خندقاا /يجمعوا /كبيراةَ /
يبارك /يضعو َن – ا
يعرف.
فشلوا – المسلمين – متيقظينَ /

اختبار عام على الجزء السادس
ج )1تصحيح األخطاء :حارب /خندقا /بعد /حاول /انتصر /المنافقين /الثالثة /الرماة /أحد /أحد فقط.
ج )1 )2اختار فرقة من الرماة لحماية ظهور المسلمين ،في غزوة أحد.
 )2أمرهم أن يثبتوا مكانهم وًل ينزلوا إلى أرض المعركة أو يتركوا مكانهم ،ولكنهم لم يلتزموا بما أمرهم
رسول اهلل ،وأسرعوا إلى جمع الغنائم ،وكان نتيجة ذلك أ ْن هجم فرسان المشركين على المسلمين من
به ُ
الخلف وأوقعوا بهم قتًل كبيرا وهزيمة قاسية.
بنفسك.
 )3أجب
َ
 )4الجمع :فِرق /قوادة وقادة /جبال /معسكرات /أمتار /مئات /أبعاد /الجيوش.
 )5العكس :الشمال /الغرب /نهي.
 )6المفرد :الرامي /الماهر /المسلم.
عددهم،
وأمرُ ،س ِّم َي :كلها ماضية مبنية على الفتح .وفاعلها بالترتيبُّ :
النبيُ ،
 )7اختار ،وكان ،وجعلَ ،
ضمير مستتر تقديره هو ،ضمير مستتر تقديره هو...،

 )8اإلعراب :فرقة :مفعول به منصوب بالفتحة /الماهرين :نعت مجرور بالياء ألنه جمع مذكر سالم/
خمسين :خبر كان منصوب بالياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم /يقع :مضارع مرفوع بالضمة /بجبل:
جار ومجرور.
ج )3اختر :بعد /حفر /الرماة /ب  /عاتقه /ظهور /سيف /صفر /4 /بلتعة /ب .
بنفسك.
ج )4أجب
َ

بنفسك.
ج )5أجب
َ

يقتل /المحاصرون – خمسين /أبا /أبو – خلوا/
النبي /ب /
كبيراَّ /
ْ
سياجاَ /
ج )6اختر :ا
دافع /ا
يستطع – َ
كان.

ج )1 )7حتى يُسكنوا الجوع الشديد.

 )2كان النبي يضع حجرين من شدة الجوع.

 )3نعم شاركهم في حفر الخندق )4 .صنع طعاما لرسول اهلل وبعض أصحابه.
الفارسي.
 )5سلمان
ُّ

 )6نعم نجحت بشدةَّ ،
الكفار لم يعهدوها من قبل.
ألن
َ

ِ
ِ
 )7اًلستخراج :فِع اًل نَ ِ
صِ
ضار ِِع:
اس اخا :كانَ /ح ْر َ
ب ال ُْم َ
ف َعطْف :وَ /ج ْم َع تَ ْكسير :بطون /أ ََدا اة لنَ ْ
ْ
ِ
ًلم التعليل في ليسكنِ /
الشديد /فِ ْع اًل ِمن ْاألَفْ َع ِ
ال الْ َخ ْم َس ِة :يضعون /أ ََدا َة َج ْزم :لم.
ص َفةا:
َ
 )8اإلعراب :يحفرون :مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة ،واو الجماعة :فاعل/
يقصروا :مضارع مجزوم بحذف النون ،وواو الجماعة :فاعل /الصحابة :اسم كان مرفوع بالضمة /حجرا:
مفعول به منصوب بالفتحة /ليسكن :مضارع منصوب بًلم التعليل وعًلمة نصبه الفتحة /حجرين :مفعول
به منصوب بالياء ألنه مثنى.
الهدف /عن /أبصره /خلف /على.
ج )8أكمل :العبودية /إلى /ولكن/
َ
ج )9المفرد :السيف /الرمح /الرامي /خندق /حجر /السبب /األثر /يوم /رائحة /غزوة /رجل /العدو/
الشهيد /المعركة /طريق /األسد /المنافق /جندي /الصحابي /كلمة.
ج )1 )10يرجعوا :مضارع مجزوم بلم وعًلمة جزمه حذف النون ،وفاعله واو الجماعة.

رسول اهلل /أر :مضارع مجزوم بلم وعًلمة جزمه حذف حرف
 )2خرج :ماض مبني على الفتح ،وفاعلهُ :
العلة ،وفاعله :ضمير مستتر تقديره أنا.
 )3دافعا :ماض مبني على الفتح ،وفاعله ألف اًلثنين.
 )4جعل :ماض مبني على الفتح ،وفاعله :أبو طلحة /ليحمي :مضارع منصوب بًلم التعليل ،وعًلمة
نصبه الفتحة ،وفاعله :ضمير مستتر تقديره هو.
 )5صعد :ماض مبني على الفتح ،وفاعله :الصحابة /يدافعوا :مضارع منصوب وعًلمة نصبه حذف
النون ،وفاعله :واو الجماعة.
 )6يعرفونك :مضارع مرفوع وعًلمة رفعه ثبوت النون ،وفاعله :واو الجماعة /يضروك :مضارع منصوب
بلن وعًلمة نصبه حذف النون ،وفاعله واو الجماعة.

