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ABSTRAK 
 

 Andy hadiyanto, تعليم العربية لطالب قسم الدراسات اإلسالمية (Pengajaran Bahasa 

Arab untuk Mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam). Jakarta. Buku Ajar 

Jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Jakarta, Juli 2014.  

 Pembelajaran Bahasa Arab di jurusan ilmu agama islam 

merupakan sarana utama bagi mahasiswa untuk memahami dan  

menguasai bahasa Arab . Hal ini dimaksudkan agar mereka  dapat 

merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

  Terdapat 3 Tujuan utama belajar bahasa Arab di Jurusan Ilmu 

Agama Islam UNJ. Adapun orientasi tersebut adalah (1) Memberikan 

Kompetensi kebahasaan yang meliputi: menyimak, berbicara dan 

berdialog, membaca dan menulis bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu-

ilmu keislaman, (2) memberikan kompetensi budaya yang meliputi 

wawasan keislaman berbasis nilai-nilai keIndonesiaan dan moderatis, (3) 

Memberikan kompetensi komunikatif dalam berbahasa arab.  

 mata kuliah bahasa arab di Jurusan Ilmu Agama Islam bertujuan 

untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina 

kemampuan mahasiswa dalam penguasaan bahasa arab baik reseptif 

maupun produktif untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Oleh karena itu 

disajikanlah materi-materi bahasa Arab yang praktis dengan 

menggunakan kata-kata yang sering diucapkan dalam keseharian. 

Adapun materi tersebut adalah: Perkenalan, di Perusahaan, pekerjaan, al-

Quran dan Sunnah, Ilmu-ilmu syariah, kebudayaan islam, Islam di 

Indonesia, hidup bertoleransi, Islam dan kebudayaan lokal. 
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A. Identitas  Mata Kuliah Terkait 

1. Nama Mata Kuliah  : تعليم العربية لطالب قسم الدراسات اإلسالمية 

2. Semester   : Semester 1    

3. Dosen Pengampu  : Dr. Andy Hadiyanto, MA 

4. Tujuan Mata Kuliah  :  

 Memberikan Kompetensi kebahasaan 

yang meliputi: menyimak, berbicara 

dan berdialog, membaca dan menulis 

bagi mahasiswa yang mempelajari 

ilmu-ilmu keislaman 

 memberikan kompetensi budaya yang 

meliputi wawasan keislaman berbasis 

nilai-nilai keIndonesiaan dan 

moderatis 

 Memberikan kompetensi komunikatif 

dalam berbahasa arab.  

 

5. Deskripsi Mata Kuliah  : mata kuliah bahasa arab di 

Jurusan Ilmu Agama Islam bertujuan untuk mendorong, 

membimbing, mengembangkan dan membina kemampuan 

mahasiswa dalam penguasaan bahasa arab baik reseptif maupun 

produktif untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Oleh karena itu 

disajikanlah materi-materi bahasa Arab yang praktis dengan 

menggunakan kata-kata yang sering diucapkan dalam keseharian. 

Adapun materi tersebut adalah: Perkenalan, di Perusahaan, 

pekerjaan, al-Quran dan Sunnah, Ilmu-ilmu syariah, Peradaban 

islam, Islam di Indonesia, hidup bertoleransi, Islam dan kebudayaan 

lokal.   
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6. Draft Topic / Tema / Pokok Bahasan Mata Kuliah 

Minggu 
ke 

Pertemu
an ke 

Topik 

I I التعارؼ 
II II االسرة 
III III يف اٛنامعة 

IV IV األعماؿ اليومية 
V V األدوات اٛنامعية 
VI VI سوؽ القرية 

VII VII يف اٞنطعم 

VIII UTS (UJIAN TENGAH SEMESTER) 

IX IX ٓنية اإلسالـ 

X X التعاوف 
XI XI اٞنساواة يف اإلسالـ 
XII XII العدالة يف اإلسالـ 
XIII XIII اإلسالـ دين عاـ شامل 
XIV XIV السنة ومنزلتها من القرآف 
XV XV الشورى يف اإلسالـ 
XVI UAS (Ujian Akhir Semester) 

 
B. Rencana Penulisan Bahan Ajar 

1. Judul Buku  : تعليم العربية لطالب قسم الدراسات اإلسالمية 

2. Tujuan  :  

 Memberikan Kompetensi kebahasaan yang meliputi: 

menyimak, berbicara dan berdialog, membaca dan menulis 

bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu-ilmu keislaman 
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 memberikan kompetensi budaya yang meliputi wawasan 

keislaman berbasis nilai-nilai keIndonesiaan dan moderatis 

 Memberikan kompetensi komunikatif dalam berbahasa arab.  

3. Deskripsi : mata kuliah bahasa arab di Jurusan Ilmu Agama Islam 

bertujuan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan 

membina kemampuan mahasiswa dalam penguasaan bahasa arab 

baik reseptif maupun produktif untuk mempelajari ilmu-ilmu 

keislaman. Oleh karena itu disajikanlah materi-materi bahasa Arab 

yang praktis dengan menggunakan kata-kata yang sering 

diucapkan dalam keseharian. Adapun materi tersebut adalah: 

Perkenalan, di Perusahaan, pekerjaan, al-Quran dan Sunnah, Ilmu-

ilmu syariah, Peradaban islam, Islam di Indonesia, hidup 

bertoleransi, Islam dan kebudayaan lokal.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang 

sangat cepat menjadikan jarak bukan suatu hambatan untuk 

mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu 

bahasa asing selain bahasa Inggris menjadi penting. Dengan demikian 

semakin jelas bahwa penguasaan bahasa asing selain bahasa Inggris, 

dalam hal ini bahasa Arab, merupakan hal yang sangat mendesak. 

Banyak informasi ilmu pengetahuan baik di bidang teknik, ilmu-ilmu murni, 

ekonomi, psikologi maupun seni bersumber dari buku-buku berbahasa 

Arab. Selain itu bahasa Arab merupakan sarana komunikasi dalam 

pengembangan dunia pariwisata dan bisnis. 

 Bahasa bukan hanya sebagai suatu bidang kajian, melainkan 

sebagai faktor sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional peserta didik. Penguasaan Bahasa Arab menjadi persyaratan 

penting bagi keberhasilan individu dalam menjawab tantangan zaman di 

era globalisasi. Pembelajaran Bahasa Arab di jurusan ilmu agama islam 

merupakan sarana utama bagi mahasiswa untuk menguasai bahasa Arab. 

Hal ini dimaksudkan agar mereka  dapat merespon secara proaktif 

berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Terdapat 3 Tujuan utama belajar bahasa Arab di Jurusan Ilmu 

Agama Islam UNJ. Adapun orientasi tersebut adalah (1) Memberikan 

Kompetensi kebahasaan yang meliputi: menyimak, berbicara dan 

berdialog, membaca dan menulis bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu-

ilmu keislaman, (2) memberikan kompetensi budaya yang meliputi 

wawasan keislaman berbasis nilai-nilai keIndonesiaan dan moderatis, (3) 

Memberikan kompetensi komunikatif dalam berbahasa arab.  
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 Oleh karena itu beranjak dari alasan dan tujuan pembelajaran 

bahasa arab ini maka penulis berinisiatif untuk membuat bahan Ajar 

bahasa arab bagi mahasiswa jurusan Ilmu Agama Islam yang praktis dan 

mudah dipahami oleh mereka.  

 

B. Tujuan 

 Memberikan Kompetensi kebahasaan yang meliputi: menyimak, 

berbicara dan berdialog, membaca dan menulis bagi mahasiswa 

yang mempelajari ilmu-ilmu keislaman 

 memberikan kompetensi budaya yang meliputi wawasan keislaman 

berbasis nilai-nilai keIndonesiaan dan moderatis 

 Memberikan kompetensi komunikatif dalam berbahasa arab.  

 

C. Ruang Lingkup 

 Buku Ajar Bahasa Arab ini dikhususkan untuk mahasiswa Jurusan 

Ilmu Agama Islam dan dapat digunakan pembaca umum lainnya. Karena 

bahasa yang disajikan sangat sederhana dan kosa kata yang digunakan 

adalah kosa kata yang biasa diucapkan dalam bahasa Ibu (Indonesia) 

sehingga memudahkan pembaca/pembelajar memahaminya.  

 

D. Manfaat 

Dari penyusunan bahan ajar ini diharapkan:  

1. Dapat memahami kitab-kitab klasik arab serta dapat 

menyajikannya kepada masyarakat luas. 

2. Dapat berkomunikasi dengan baik dalam berbahasa arab baik 

secara lisan maupun tulisan.  

3. Memahami ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan Islam melalu 

penguasaan bahasa arab  
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E. Petunjuk Penggunaan Buku 

 Berikut ini akan diuraikan bebrapa langkah yang dapat 

dikembangkan oleh para pengajar dalam proses pembelajaran bahasa 

Arab. 

 Sebelum memulai proses pembelajaran suatu pokok bahasan, 

pengajar hendaknya memerhatikan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar untuk setiap materinya.  

 Di antara langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh para pengajar 

sebagai berikut:  

1. Memberikan salam 

2. Menyiapkan kondisi kelas agar pelajar/ mahasiswa siap untuk 

menimba materi yang akan disajikan pada saat itu.  

3. Pengajar memberikan apersepsi dengan mereview pelajaran yang 

lalau sambil menggiring pelajar agas memusatkan perhatiannya ke 

materi yang baru.  

4. Menjelaskan pentingnya konsentrasi dalam materi istima' karena 

kesalahan dalam pendengaran dapat menimbulkan kesalahan dalam 

pengucapan, begitu juga dalam penulisan dan pemahaman.  

5. Pengajar menyampaikan materi ajar kemudian siswa mendengarkan 

serta menyimak dengan seksama.  

6. Pengajar meminta pelajar/mahasiswa menirkan apa yang disampaikan 

pengajar sambil memperhatikan tulisan atau gamabar di buku masing-

masing.  

7. Pengajar meminta beberapa mahasiswa untuk mencontohkan materi 

yang baru saja dicontohkan oleh pengajar.  

8.  Pengajar menyimpulkan hasil belajar pada saat itu. 
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Memberikan tugas untuk pelajar / mahasiswa agar terbiasa dengan kata-

kata atau kalimat yang baru saja dipelajari pada saat itu. 
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 ْاأل وَّؿُ  الدَّْرسُ  لتػَّع اُرؼُ ا  

 

 اٞنالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسئلة عن الصورة

 ماذا يفعل الرجالف يف الصورة السابقة .1

 القراءة واٜنوار

ـُ َعَلْيُكم  َأْ٘نَدُ   : السَّاَل
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ـُ   َشرِْيفُ   : َوَعَلْيُكُم السَّاَل

 : ِاٚنِْي َأْ٘نَُد ، َما اْٚنَُك ؟  َأْ٘نَدُ 

 َشرِْيفُ ي : ِاٚنِْ   َشرِْيفُ 

 : َكْيَف َحاُلَك ؟  َأْ٘ندُ 

 أَْنَت ؟ : ِِنًَْنٍ وَاٜنَْْمُد لِلَِّو ، وََكْيَف َحاُلَك   َشرِْيفُ 

 ، ِمْن أَْيَن أَْنَت ؟: أنا ِِنًَْنٍ، وَاٜنَْْمُد لِلَّو  أْ٘نَدُ 

 : أَنَا ِمْن َجاَكْرتَا، َوأَْنَت؟  َشرِْيفُ 

 يَا، أَنَا إِْنُدْونِْيِسْي. َما ِجْنِسيَُّتَك؟أَنَا ِمْن ُسْورَابَا :  َأْ٘نَدُ 

 : أَنَا إِْنُدْونِْيِسْي أَْيًضا   َشرِْيفُ 

 : أَْىالً َوَسْهالً   َأْ٘نَدُ 

 : أَْىالً ِبكَ   َشرِْيفُ 

* * * 

ـُ َعَلْيُكم  فَائَِزةُ   : السَّاَل

ـُ   َمْريَُ   : َوَعَلْيُكُم السَّاَل

 ؟ ، َما اْٚنُكِ  فَائِزَةُ : ِاٚنِْي   فَائَِزةُ 

 َمْريَُ : ِاٚنِْي   َمْريَُ 



11 
 

 ؟ : َكْيَف َحاُلكِ   فَائَِزةُ 

 ؟ أَْنتِ   : ِِنًَْنٍ وَاٜنَْْمُد لِلَِّو ، وََكْيَف َحاُلكِ   َمْريَُ 

 ، ِمْن أَْيَن أَْنِت ؟: أنا ِِنًَْنٍ، وَاٜنَْْمُد لِلَّو  فَائَِزةُ 

 ؟: أَنَا ِمْن َجاَكْرتَا، َوأَْنتِ   َمْريَُ 

 أَنَا ِمْن ُسْورَابَايَا، أَنَا إِْنُدْونِْيِسيَّة. َما ِجْنِسيَُّتِك؟ :  فَائَِزةُ 

 : أَنَا إِْنُدْونِْيِسيَّة أَْيًضا   َمْريَُ 

 : أَْىالً َوَسْهالً   فَائَِزةُ 

 : أَْىالً ِبكَ   َمْريَُ 

 فهم المفردات

  ِمْن أَْينَ    ِاْسمٌ 

  أَْنتَ    ِجْنِسيَّة

  أَْنتِ    اُؿ ... ؟َكْيَف حَ 

  أَْىالً َوَسْهالً    ِِنًَْنٍ 

 

 التفكير

 * تحدث مع زميلك عن األسئلة التالية !
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   . َما اْٚنَُك ؟1

 . َكْيَف َحاُلَك ؟ 2

 ِمْن أَْيَن أَْنَت ؟. 3

 . َما ِجْنِسيَُّتَك؟4 

 االستثمار

 من أين فائزة؟ .1

 ما جنسية مري؟ .2

 حالو؟صاحبك إذا تريد معرفة تقوؿ لماذا  .3

 ماذا ْنيب لصاحبك عنما يقوؿ لك "أىال وسهال"؟ .4

 البحث

 ٓندث مع زميلك طريق التعارؼ -

 التدريبات

 أكمل الحوار التالي!

ـُ َعَلْيُكم  َأْ٘نَدُ   : السَّاَل

ـُ   َشرِْيفُ   : َوَعَلْيُكُم السَّاَل

 ؟ ..........: ِاٚنِْي َأْ٘نَُد ،   َأْ٘نَدُ 
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 َشرِْيفُ : ِاٚنِْي   َشرِْيفُ 

 : َكْيَف َحاُلَك ؟  َأْ٘ندُ 

 أَْنَت ؟ ، وََكْيَف َحاُلَك  ................:   َشرِْيفُ 

 ؟ ............، : أنا ِِنًَْنٍ، وَاٜنَْْمُد لِلَّو  أْ٘نَدُ 

 : أَنَا ِمْن َجاَكْرتَا، َوأَْنَت؟  َشرِْيفُ 

 ؟.............أَنَا ِمْن ُسْورَابَايَا، أَنَا إِْنُدْونِْيِسْي.  :  َأْ٘نَدُ 

 : أَنَا إِْنُدْونِْيِسْي أَْيًضا   َشرِْيفُ 

 : أَْىالً َوَسْهالً   َأْ٘نَدُ 

 ............:   َشرِْيفُ 

 

  ا ْلِقر اء ةُ   

 

 

اٚنى ِبطَاَقُة نَػْفِسى. ىذه .أَْىالً َوَسْهالً 

ِمْن أَنَا  ،ْنُدْونِْيِسيأَنَا اِ  ٤نَِْيب ١ُنَمَّْد.

 َشارِع َأْ٘نَد يَاِن  ْسُكُن يف أَ . إِْنُدْونِْيِسَيا

 يف َوأَْدُرْس  أَنا طَاِلبٌ جاكراتا. أناُمْسِلٌم. 

اِمَعِة ْاأَلْزَىِر َنَ  اْلُمْستَػَوى الثَّاِلثِ 

 البطاقة الشخصية
 : ٤نَِْيب ١ُنَمَّدْ  االْسمُ 

َواُف   تَا: َجاَكرْ  الُعنػْ
 : طَاِلبٌ  اِلمْهَنُة 
ْيُن  ـُ  الدّْ  : ِاْساَل
 : ِإْنُدْونِْيِسَيا  البَػَلُد 
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 ِة. ُشْكرًا.ْاإِلْنُدْونِْيِسيَّ 

 

 ت ْمرِيْػن ات ِمن  اْلِقر اء ِة    

 ِلم اِت ِبم ا يُػن اِسبُػه ا و  ض بِّط الشَّْكل  !*ِاقْػر اء اْلِقر اء ِة السَّابِق ِة ثُمَّ ا ْكِمْل اْلك  

أسكن . اذف،...... ِمْن إِْنُدْونِْيِسَيا٤نَِْيب ١ُنَمَّْد. أنا اٚنى ....... ىذه. ......أَْىاًل وَ 

اٞنستوى  يف و.... أنا ........... أنامسلم.شارع أ٘ند يان....

 الثالث..........،......

 

 النَّْحِوي ةُ  ةُ اْلق اِعد   الجملة المفيدة

 

 اٞنملكة العربية السعودية زيارة

حساـ ذاىب إىل شركة الطًناف يف الشهر اٞناضي. اشرتى حساـ تذكرة للسفر إىل 

اٞنملكة العربية السعودية. ىو يركب الطائرة إىل جدة، ومن ىناؾ يركب السيارة إىل مكة 

لى يف مقاـ إبراىيم عليو اٞنكرمة، فدخل اٞنسجد اٜنراـ، وطاؼ بالكعبة سبع مرات وص

السالـ، مث سعى بٌن الصفا واٞنروة سبعة أشواط، وٞنا أمت مناسك عمرة سافر إىل اٞندينة 

 اٞننورة، وزار قرب الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم، مث رجع إىل وطنو 



15 
 

 مجموعة ب   مجموعة أ

 اشرتى حساـ تذكرة    حساـ ذاىب

 يركب حساـ السيارة  ىو يركب الطائرة

 حث: الب

انظر اٛنمل السابقة ستجد أهنا ترتكب من كلمتٌن وأكثر وتدؿ على معىن تاـ. ويف 

٠نموعة )أ( تبدأ اٛنملة باسم، كما يف اٞنثاؿ )حساـ ذاىب( تتكوف ىذه اٛنملة من  

كلمتٌن " حساـ " و " ذاىب "، وإذا أخذنا الكلمة األوىل وحدىا " حساـ " مل نفهم 

عنا بٌن كلمتٌن، فاكتمل اٞنعىن وفهمنا مقصود الكالـ. إال معىن مفردا، ولكن إذا ٗن

وىكذا  اتضح لنا أف اٛنملة اٞنفيدة ىي ما دلت على معىن كامل ومفيد. وألف اٛنملة 

 تبدأ باالسم فسميت ىذه ٗنلة اٚنية. 

ويف ٠نموعة )ب( تبدأ اٛنملة بالفعل، وقلنا يف اٞنثاؿ )اشرتى حساـ تذكرة ، يركب 

تكوف كل واحد من اٛنمل السابقة على ثالث كلمات وأكثر. وإذا حساـ السيارة ( ت

أخذنا الكلمة األوىل وحدىا " اشرتى و يركب" بدوف اسناد الكلمات تاليها فيبهم لنا 

اٞنعىن ألف مل يكتمل اٞنعىن، ولكن إذا ٗنعنا الكلمات فهمنا مقصود الكالـ. ومن ىذا 

لت على معىن كامل ومفيد والبد أف تبدأ التكوين اتضح لنا أف اٛنملة الفعلية ىي ما د

 اٛنملة بالفعل. 
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 اٝنالصة 

 اٛنملة اٞنفيدة :

 تتكوف من عدة كلمات، تدؿ على معن كامل ومفيد. والكلمة جزء من اٛنملة. 

 أ. اٚنية: تبدأ باسم مثل : الفصل نظيف  اٛنملة نوعاف :

 ب. فعلية: تبدأ بفعل مثل: يشرب الطالب اٞناء  

 ة أنواعالكلمة ثالث

 السبورة( –اٛنميل  –مكتب  –كتاب   –اسم، مثل: )اٞنصباح  .1

 تناـ( –يشرب  –يأكل  –فعل، مثل: )ضرب  .2

 يف ...( –إىل  –حرؼ، مثل: )من  .3

ةِ  ت ْمرِيْػن ات     النَّْحِوي ةِ  لِْلق اِعد 

 

 :اقرأي األمثلة اآلتية وحددي عدد الكلمات في كل تركيب

 البستاُف ٗنيٌل  .1

 ةً قطَف ١نمٌد زىر  .2

 الشَّمُس طالعةٌ  .3
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 يعيُش السمُك يف اٞناءِ  .4

 شمَّ علٌي وردةً  .5

 يكثُر النخيُل يف مصر .6

 :التدريب الثاني

 :اقرأي الجمل اآلتية، وبيني الكلمات في كل واحدة منها

 .السماء ٣نطرة .1

 .الطائر فوؽ الشجرة .2

 .اٜنديقة ٗنيلة .3

 .يقطُف عليّّ األزىار .4

 .ينقطع اٞنطر .5

 .يلعب الغلماف بالكرة .6

 .لسحابُ يسًن ا .7

 .ينزؿ اٞنطر من السماء .8

 .تطلع الشمس .9

 .تسًن السفن يف البحار .11
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 ْاأُلْسر ةُ 

 

 الثَّاِني الدَّْرسُ 

 

 المالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسئلة عن الصورة

 ماذا ترى يف الصورة السابقة؟ .1

 كيف كانت األسرة يف الصورة السابقة؟ .2
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 القراءة واٜنوار

 

ـُ َعَلْيُكما : حامد   لسَّاَل

 َوَعَلْيُكُم السَّاَلـُ  : على

 تَػَفضَّْل ِاْجِلْس، يَاَحاِمد! 

 :َما َىِذِه؟ حامد 

 : ىذه ُصْورَُة ُأْسرَِتى  على

 :َماَشاَء اهلل. حامد 

 َمْن َىَذا؟ 

: ىذا َأِِب ِاْٚنُُو ١ُنَمَّد ُىَو طَِبْيٌب  يف  على

 اْلُمْسَتْشَفى

 : َوَمْن َىِذه؟  حامد 

:َىِذِه أُمّْي  ِاْٚنَُها َمْرَي ِىَي ُمَدرَّْسٌة ِِف  على

 اْٛنَاِمَعِة  

 :أَلَك َأٌخ  يَا َعِلى ؟ حامد 

 : نَػَعْم، ىِل َأٌخ َواِحٌد ِاْٚنُُو ُأَساَمٌة ُىَو  على

 

 اسرتى

 ١نمد  مري

 أسامة زينب على
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طَاِلٌب ِِف اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنِويَِّة. َوِل ُأْخٌت َواِحَدٌة  

َجاِمَعِة الَِبٌة  َجِدْيَدٌة ِِف ِاْٚنَُها زَيْػَنُب ِىَي طَ 

 ِة.ْاأَلْزَىِر ْاإِلْنُدْونِْيِسيَّ 

 : ُأْسرٌَة َسِعْيَدٌة! حامد

 

 فهم المفردات

 

 التفكير

 تحدث مع زميلك عن األسئلة التالية !

   ؟ ىل عند أسرة كبًنة. 1

 ؟  ما عمل أبيك. 2

  / َأبٌ  َواِلدٌ   ُأْسرٌَة َسِعْيَدٌة!

ْدَرَسُة الثَّاَنِويَة
َ
ّّ  َواِلَدةٌ   اٞن   / ُأ

  َأخٌ   ةُمَدرّْس / ُمَدرّْسٌ 

  ْختٌ أُ   طَِبْيَبة  طَِبْيٌب /
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 ؟ ما اسم أخيك / أختك. 3

 . ؟4 

 االستثمار

 ؟عليما اسم أب  .1

 ؟عليأين يعمل أب  .2

 ؟يعمل أبوؾ ماذا  .3

 ماذا يعمل؟  ؟ىل عندؾ األخ .4

 البحث

 عن أسرتكٓندث مع زميلك  -

 ي!أكمل الحوار التال

ـُ َعَلْيُكم : حامد   السَّاَل

 َوَعَلْيُكُم السَّاَلـُ  : على

 تَػَفضَّْل ِاْجِلْس، يَاَحاِمد! 

 :.........؟ حامد 

 : ىذه ُصْورَُة ُأْسرَِتى  على

 :َماَشاَء اهلل. حامد 
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 .......؟ 

 : ىذا َأِِب ِاْٚنُُو ١ُنَمَّد ُىَو طَِبْيٌب  يف .......... على

 ..؟ : َو........ حامد 

 :َىِذِه أُمّْي  ِاْٚنَُها َمْرَي ِىَي ُمَدرَّْسٌة ِِف اْٛنَاِمَعِة   على

 :أَلَك ........ يَا َعِلى ؟ حامد 

ُأَساَمٌة ُىَو طَاِلٌب ِِف اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنِويَِّة. َوِل ُأْخٌت  ......: نَػَعْم، ىِل َأٌخ َواِحٌد  على

 .مستجدة يف اٛنامعةالَِبٌة  زَيْػَنُب ِىَي طَ  .......َواِحَدٌة  

 : ُأْسرٌَة َسِعْيَدةٌ  حامد

 

 امالء اٚناء األسرة بأسرتك! -

   

 

 اُْسَرِتى 

ـّ   َأبُ  ُأ

 ٌأخٌ  َأخٌ 
 

 َأخٌ 
 



23 
 

 و التَّْمرِيْػن اتُ  ا ْلِقر اء ةُ  

 

 ُأْسر ُة أ ْحم د  

ُر َوأَْعَمُل ِِف ِشرَْكٍة. َوَزْوَجِِت فَ  اِطَمٌة ُدوْْكتُػْورٌَة ُتَدرُّْس ِف ُأْسرَِتى ٓنُِبُّ اْلَعَمَل، اَنَا َسَكْرتَػيػْ

َجاِمَعٍة. اِْبىِن َخاِلٌد طَِبْيٌب، ُىَو يَػْعَمُل ِِف ُمْسَتْشَفى. اِبْػَنِِت زَيْػَنُب ُمَوظََّفٌة اْسِتْقَباٍؿ، ِىَي 

تَػْعَمُل ِِف  تَػْعَمُل ِِف فُػْنُدْوٍؽ. َأِخى ِدبْػُلْوِماِسّى، يَػْعَمُل ِِف ِسَفارٍَة. َو ُأْخِِت َسَكْرتَػيػْرَة، ِىىَ 

ِشرَْكٍة تَْأِمٌْنٍ. َخاىِل ١ُنَاِسٌب، يَػْعَمُل ِف بَػْنك.َخاَلِِت طَِبْيَبُة َأْسَناٍف، ِىَى تَػْعَمُل ِِف ِعَياَدٍة. 

َفٍة. َأِِب اَل يَػْعَمُل َو أُمّْى اَل  َعمّْى يَػْعَمُل ١ُنَاِسًبا ِِف ِشرَْكٍة َو َعمَِِّت تَػْعَمُل َكاتَِبًة ِف َصِحيػْ

 ُل أَْيضا. ٥َنُْن ُأْسرٌَة َسِعْيَدٌة.تَػْعمَ 

 *اأَلْسِئَلُة 

 . َكْم َعَدُد اُْسرَِة َاْ٘نَد؟1

 . َمْن يَػْعَمُل ِف ِشرَْكٍة؟2

 . َمْن اَل يَػْعَمُل ِِف ُأْسرَِة َأْ٘نَد؟3

 . َىْل َزْوَجُة َأْ٘نَد طَبِْيَبٌة؟4

 .َما ِمْهَنُة َعمّْ َوَعمَِّة َأْ٘نَد؟5
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ةُ    نَّْحِوي ةُ ال اْلق اِعد 

 

 العباس بن عبد المطلب

العباس عم النيب عليو السالـ، وقد امتاز بعده صفات : فوجو ٗنيل وحيثو عذب، 

 ومعاملتو حسنة. 

العباس معروؼ باٛنود والكراـ، وكاف الرسوؿ عليو السالـ حيبو حبا عظيما وعندما 

ن إسالمو يف بداية ظهرت الدعوة اإلسالمية دخل العباس يف اإلسالـ سرا دوف أف يعل

 األمر ألف الرسوؿ عليو السالـ أمره بذلك.

وقد تزوج العباس قبل اإلسالـ، وزوجتو امرأة فاضلة أسلمت وآمنت ّنحمد قبل أف يعلن 

 زوجها إسالمو. 

 اقرأ

 وج ٗنيلز ال -

 العباس معروؼ -

 الزوجة امرأة فاضلة -

 البياف
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وءة باسم، وىكذا ٗنل اٚنية. وإذا إذا تأملنا اٛنمل السابقة وجدنا أف كل ٗنلة منها مبد

الحظنا يف اٛنمل االٚنية وجدنا أهنا تتكوف من )مبتدأ( و )خرب(، و أف اٞنبتدأ اسم 

 معرفة يأيت أوال ويبدأ بو الكالـ، و اٝنرب اسم نكرة يأيت بعد ذلك ليتم بو اٞنعىن.

اٛنملة. والحظ  ، الزوج مبتدأ و ٗنيل خرب يتم بو معىنففي اٛنملة األوىل: )الزوج ٗنيل(

 أيضا أف معىن اٛنملة ال يكوف تاما إذا قلنا "الزوج" و توقفنا. 

: )العباس( مبتدأ و )معروؼ( خرب، حيث يتم بو ويف اٛنملة الثانية )العباس معروؼ(

 معىن اٛنملة. والحظ أف معناىا ال يكوف تاما إذا حذفنا )معروؼ( وقلنا العباس( توقفنا. 

ْند أف كال منهما مرفوع بالضمة، وأف اٝنرب يطابق اٞنبتدأ يف التذكًن، وتأمل اٞنبتدأ واٝنرب 

والتأنيث )إذا كاف اٞنبتدأ عاقال( ويف األفراد والتثنية. ويف اٛنمع غالبا )إذا كاف اٞنبتدأ 

الزوجات فاضالت. أما إذا كاف  –الزوجتاف فاضلتاف  –: الزوجة فاضلة عاقال(. فيقاؿ

 إف خربه يكوف مفردا مؤنثا: مثل : السيارات مسرعة. اٞنبتدأ ٗنعا لغًن عاقل ف

 الخالصة

 تتكوف اٛنملة اإلٚنية من مبتدأ وخرب:

 اٞنبتدأ اسم معرفة يقع يف أوؿ اٛنملة -

 اٝنرب اسم نكرة يتم بو معىن اٛنملة -

 اٞنبتدأ واٝنرب مرفوعاف وعالمة رفع االسم اٞنفرد الضمة 
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ويف اإلفراد والتثنية واٛنمع )إذا كاف اٞنبتدأ عاقال(  يتفق اٞنبتدأ واٝنرب يف التذكًن والتأنيث

 اٞنوظفوف نشيطوف –اٞنوظفاف نشيطاف  –مثل: اٞنوظف نشيط 

 وإذا كاف اٞنبتدأ ٗنعا لغًن العاقل يكوف اٝنرب مفردا مؤنثا 

 مثل: األبواب كبًنة، النوافذ منكسرة. 

 

ةِ  ت ْمرِيْػن ات     النَّْحِوي ةِ  لِْلق اِعد 

 

ألسػػػئلة التاليػػػة بجمػػػل اسػػػمية مػػػن مبتػػػدأ و بػػػر كمػػػا فػػػي المثػػػاؿ أجػػػب عػػػن ا . أ

 التالي: 

 الدرس سهل   سهل   ما رأيك يف الدرس؟ 

 ...........   نظيفهة  ما رأيك يف الغرفة؟ .1

 ...........   صعب  ......... االمتحاف .2

 ............   ٣نتعة  .......... اإلحازة .3

 ............   واسعة  ..........اٜنديقة .4

 ............   نشيط  ........ اٞنوظف .5

 ............   جديدة  ........السيارة .6
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 .............   ٠نتهد   ......الطالب .7

 .............   ٗنيلة   .......الطفلة .8

 حوؿ اٛنمل التالية إىل صيغة اٞنثىن  . ب

 ........................    اٜناكم عادؿ .1

 ........................    الزوجة موظفة  .2

  ........................    اٝنليفة مسؤوؿ .3

 ........................    الشهيد خالد  .4

 ........................    الصديق ٢نلص .5

 ........................    العامل ١نرـت  .6

 ........................    اٞنديرة غائبة .7

ناسػػػب لكػػل مبتػػػدأ يف آّموعػػػة )أ( مث اكػػػت ٛنمػػػل اخػػرت مػػػن آّموعػػػة )ب( اٝنػػػرب اٞنج. 

 صحيحة.

 المجموعة )ب( المجموعة )أ(

 لذيذ القاىرة

 مشغولوف بقضايا الناس الطعاـ
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 مشرقة النظاـ

 أساس العمل النواب

 لطيف يف الصباح الشمس

 مفيدة  اٟنواء 

 مسرعتاف القصة

 مزد٘نة بالسكاف الطائرتاف
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 فى الجامعة

 

رْ    الثالث سُ الدَّ

 

 المالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسئلة عن الصورة

 ماذا ترى ىذه الصورة؟  .1

 كيف كاف جو التعليم يف ىذا الفصل؟ .2



30 
 

 القراءة واٜنوار

 

ـُ َعَلْيُكم : حامد   السَّاَل

 َوَعَلْيُكُم السَّاَلـُ  : على

 كيف حالك؟ : حامد 

 ْنَت ؟أَ  ِِنًَْنٍ وَاٜنَْْمُد لِلَِّو ، وََكْيَف َحاُلَك :  على

قرأ اٛندوؿ ياعلٍن انظر إىل اللوحة، ا، أنا ِِنًَْنٍ، وَاٜنَْْمُد لِلَّو : حامد 

 الدراسي

 :الدراسة ٙنسة أياـ ِف األسبوع   على

:نعم، يـو السبت، يـو األحد، ويـو اإلثنٌن، ويـو الثالثاء،  حامد 

 ويـو األربعاء

 : العطلة يـو اٝنميس، ويـو اٛنمعة على

 ٞنواد الدراسية: أكتب ا حامد

 ، على    : الثقافة اإلسالمية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلـو

 واٜناسوب

 حامد   : مِت تبدأ اإلختبارات؟ 
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 على    : يف شهر شعباف

 حامد   : ومِت ينتهي العاـ الدراسي؟ 

 على    : يف شهر رمضاف

 حامد   : العطلة ثالثة أشهر

 يلةعلى    : اٜنمد هلل، العطلة طو 

 حامد   : بدأت اٜنصة، ىيابنا إىل الصف

 

 فهم اٞنفردات

 

 التفكير

 تحدث مع زميلك عن األسئلة التالية !

 كم يوما تدرس يف األسبوع؟ .1

  اٜناسوب  اللوحة

  اإلختبارات  اٛندوؿ الدراسي

  العطلة  الثقافة اإلسالمية

  اٜنصة  الرياضيات
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 ذا تدرس يف اٛنامعة؟ ما .2

 

 االستثمار

 يوما يدرس علي يف األسبوع؟ كم .1

 مِت كانت العطلة عندىم؟ .2

 ماذا يتعلم حامد يف اٞندرسة؟  .3

 مِت يبدأ األمتحاف وينتهي العاـ الدراسي .4

 

 اْلِحو ارِ  ِفي ت ْمرِيْػن ات   

 * تبادؿ السؤاؿ والجواب مع زميلك عن األنشطة اليومية فى الجامعة !

 

 والتمرينات ا ْلِقر اء ةُ  

ـّ القرى يف مكة. أ٘ند يدرس يف كلية صديقي أ٘ند ط ـّ القرى. جامعة أ الب يف جامعة أ

الرتبية، وسيكوف مدرسا، إف شاءاهلل. يسكن أ٘ند يف بيت. والبيت قريب من اٛنامعة. 

 ويذىب إىل اٛنامعة بالسيارة. أ٘ند يصلى الفجر والعشاء يف مسجد اٜنراـ.
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 اأَلْسِئَلُة 

 ؟من ىو أ٘ند. 1

 ؟دأين يدرس أ٘ن. 2

 ؟ماذا يتمىن ١نمد أف يكوف يف اٞنستقبل.3

 ؟أين يسكن أ٘ند. 4

 ؟ىل بيت أ٘ند قريب من اٛنامعة.5

   

 القواعد

كتب علي رسالة إىل صديقو ١نمود يف جدة خيربه فيها بأنو قادـ لزيارتو بعد أسبوع. ويف 

ض إىل اٞنوعد احملدد لبس علي ثيابا جديدة و٘نل حقيبة السفر، وركب الطائرة من الريا

 جدة. 

استقبل ١نمود عليا يف اٞنطار، مث توجها يف السيارة إىل البيت حيث قدـ ١نمود العصًن 

 لصديقو علي، مث تناوال الطعاـ واسرتاجا قليال يف البيت. 

ويف اٞنساء ذىب ١نمود وعلي إىل شاطئ البحر، حيث شاىدا البواحر يف اٞنيناء، يقضيا 

 يت. وقتا ٣نتعا قبل أف يعودا إىل الب
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أمضى علي أسبوعا يف زيارة صديقو، مث شكره على حسن الضيافة وودعو عائدا إىل 

 البيت. 

 األمثلة

 مجموعة )ب(      مجموعة )أ(

 كتب علي رسالة  -    توجو علي إىل البيت . ت

 ٘نل علي حقيبة -  ذىب ١نمود وعلي إىل شاطئ البحر . ث

 البياف

احدة منها تبدأ بفعل، وىكذا فهي تأمل اٛنمل يف آّموعة )أ( و )ب( ْند أف كل و 

 ٗنل فعلية. 

مث الحظ يف آّموعة )أ( وحدىا ْند أهنا ٗنلة فعلية تتكوف من فعل و فاعل، ففي ٗنلة 

)توجو علي إىل البيت(، توجو )فعل( و)علي(فاعل،  ويف ٗنلة )ذىب ١نمود وعلي إىل 

إىل آخر الفاعل شاطئ البحر( ذىب )فعل( و ١نمود وعلي )فاعل(. وىكذا إذا نظرت 

 ْند أنو مرفوع بالضمة. 

وإذا تأملنا يف آّموعة )ب( ٤ند أف ٗنلة تبدأ بفعل فهي ٗنل فعلية، ولكنها ال تقتصر 

على فعل وفاعل فحسب، فهذه اٛنملة ٓنتاج إىل االسم اآلخر، فهذا االسم يسمى 

 مفعوالبو، والحظ أنو منصوب. 
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 مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ويف ٗنلة )كتب علي رسالة( االسم )رسالة(

 ويف ٗنلة )٘نل علي حقيبة( االسم )اٜنقيبة( مفعوؿ بو منصوب بالفتحة

 اٝنالصة

 تتكوف اٛنملة الفعلية من فعل وفاعل

الفاعل اسم مرفوع يأيت بعد الفعل ليدؿ على من حدث منو الفعل وعالمة رفع  . ج

 االسم اٞنفرد الضمة. 

لة سواء أكاف الفاعل مفردا أـ مثىن أـ يكوف الفعل مفردا إذا جاء يف أوؿ اٛنم . ح

 ذىب اٞنوظفوف –ذىب اٞنوظفاف  –ٗنعا مثل: ذىب اٞنوظف 

وإذا كاف الفاعل مؤنثا يؤنث الفعل بأف تتصل تاء التأنيث بأولو إذا كاف مضارع  . خ

 مثل: ْنلس فاطمة، وبآخره إذا كاف ماضيا: جلست فاطمة. 

ل: كتب ١نمد الرسالة، وعالمة اٞنفعوؿ بو اسم منصوب وقع فيو فعل الفاعل مث . د

 نصب االسم اٞنفرد الفتحة. 

 التمرينات يف القواعد

 عن الفعل والفاعل يف اٛنمل التالية . أ

 سافر ١نمد إىل العراؽ .1

 توجو الوزير إىل اٞنطار .2
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 غادر الزائر الرياض عائدا إىل بلده .3

 يذىب علي إىل اٛنامعة ىذا الصباح .4

 يستيقظ اٞندير يف وقت مبكر .5

 وف يف اٞنسجديصلى اٞنسلم .6

 جيلس علي يف اٞنطار ساعة .7

 تتنشط الوظفة يف العمل .8

 حوؿ اٛنمل اإلٚنية التالية إىل اٛنمل الفعلية  . ب

 الطالباف يذىباف إىل اٛنامعة ىذا الصباح .1

 السيارتاف تتعطالف عند العودة. .2

 اٞنسلموف يذىبوف إىل اٞنسجد للصالة .3

 األبواب تنفتح عند اٞنساء .4

 ل١نمد وعمر يرجعاف من العم .5

 ج. امأل الفراغ َنواب مناسب من عندؾ

 أكل الضيف ......... .1

 عاجل الطبيب.......... .2

 زار اٞنهندس ............ .3
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 باع التاجر ........... .4

 تعلم الطالب .............. .5

 حل األستاذ ........... .6

 نظف اٝنادـ .......... .7

 شرب الطفل ........... .8
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 درس الرابعال ْاليػ ْوِميَّةُ  ْاأل ْعم اؿُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسئلة عن الصورة

 ماذا ترى الصور السابقة؟ .1

 أين تنظف األـ البالط؟  .2

 ماذا تكوى األـ؟ .3
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 ا ْلِحو ارُ  

ـُ َعَلْيُكم : َحَسنٌ   السَّاَل

 َوَعَلْيُكُم السَّاَلـُ  : مَدرّْسٌ 

 : َعْفًوا يَا ُأْسَتاذ أَنَا ُمَتَأخٌّْر ِِف اٜنُُْضْوِر. َحَسنٌ 

 : ِلَماَذا أَْنَت ُمَتَأخٌّْر يَا َحَسن؟ سٌ ُمَدرّْ 

ـُ َو َأْستَػْيِقُظ ُمَتَأخّْرُ  َحَسنٌ   :أَنَا

 ِمَن النػَّْوـِ ؟َتْستَػْيِقُظ : َمَِت  ُمَدرّْسٌ 

ـُ َمرًَّة ثَانَِيةً  َصالَةِ  َوْقتَ :  َحَسنٌ  اَعِة  الرَّاِبَعِة َو النّْْصِف مُثَّ أَنَا  الصُّْبِح َأْستَػْيِقُظ ِِف السَّ

 : َمَِت َتْذَىُب ِإىَل اْٛنَاِمَعِة ؟  ُمَدرّْسٌ 

 ِِف السَّاَعِة الثَّاِمَنِة بِاْٜنَاِفَلةِ : أَْذَىُب  َحَسنٌ 

 ؟ ُتذاَِكُر ُدُرْوَسكَ : َمَِت  ُمَدرّْسٌ 

ْغِربِ : أُ  َحَسنٌ 
َ
 َذاِكُر بَػْعَد َصاَلِة اٞن

 : َحَسًنا. تَػَفضَّْل ِاْجِلْس! ُمَدرّْسٌ 
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 اتُ ا ْلُمْفر د   

 

       َمرًَّة ثَانَِيةً   َمَِت 

 
َ
  َأْستَػْيِقظُ   اَذاٞن

ـُ   مُثَّ    أَنَا

  ُتَذاِكرُ   َجاِمَعةٌ 

  َتْذَىبُ   السَّاَعةُ 

  تَػَفضَّْل ِاْجِلْس!  ُمَتَأخٌّْر ِِف اٜنُُْضْورِ 

  َعْفًوا  الرَاِبَعُة َو النّْْصفُ   

  ُدُرْوسٌ   َحاِفَلةٌ 

 

 التفكير

 الصبح؟أين تصلى  .1

 ماذا تفعل بعد الصبح؟ .2

 االستثمار

 ٞناذا تأخر حسن عندما يذىب إىل اٛنامعة؟  .1
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 ماذا سبب تأخر حسن يف ذىابو إىل اٞندرسة؟ .2

 كيف يذىب حسن إىل اٞندرسة .3

 ىل يذاكر حسن الدرس؟ .4

 أ يناـ حسن ٠ندد بعد صالة العشاء؟  .5

 

 َواِر َمَع َزِمْيِلَك َحْسَب ْاأَلْسِئَلِة التَّالَِيِة !*اَْكِمْل اَٛنْدَواِؿ َكَما اْلِمَثِل مُثَّ تَػَباِدؿ اٜنِْ 

 ْاليػ ْوِميَّةُ  ْاأل ْعم اؿُ 

 أَلْعَماؿُ ا السَّاَعة ََنَْرة

 َأْستَػْيِقُظ ِمَن النػَّْوـِ  4044 1

2   

3   

 

 اجب عن األسئلة التالية؟

 اِمَعِة ؟ . َمَِت َتْذَىُب ِإىَل اٛنَْ 4   ِمَن النػَّْوـِ ؟ ْستَػْيِقظُ  تَ َمَِت . 1

 . َمَِت تَػْرِجُع ِإىَل اْلبَػْيِت ؟ 5   ؟ صُّْبحَ ُتَصلّْى المِت . 2

 . مِت ُتَذاِكُر ُدُرْوَسَك؟6  ؟ ّصبحِ َماَذا تَػْعَمُل بَػْعَد َصالَِة ال. 3
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 و التَّْمرِيْػن اتُ  ا ْلِقر اء ةُ  

 أ ْحم ُد ط اِلب  ُمْجت ِهد  

ـُ بَػْعَد َصاَلِة َيْستَػْيِقُظ َأْ٘نَُد ُمَبكّْرًا ِعنْ  َد اْلَفْجِر. ُىَو ُيَصلّْى الَفْجَر ِِف اْلَمْسِجِد. َأْ٘نَُد اَل يَػَنا

اِبعَ  اَعَة السَّ َة بَػْعَد اْلَفْجِر. ُىَو يَػْقرَُأ اْلُقْرآَف مُثَّ يَُذاِكُر َدْرَسُو. َيْذَىُب ِإىَل اْٛنَاِمَعِة بِاْٜنَاِفَلِة السَّ

، َيْستَػْيِقُظ َأْ٘نَُد ُمَبكّْرًا أَْيًضا. يَػْوـَ اْٛنُْمَعِة ِِف الصََّباِح، ُىَو يَػْقرَأُ اْلُفُطْوِر. يَػْوـَ اْلُعْطَلةِ 

ْسِجِد اْلَكِبًْنِ.
َ
َفًة أَْو ِكَتابًا، مُثَّ ُيَصلّْى َمَع َأِخْيِو َصاَلَة اٛنُْْمَعِة ِِف اٞن َأْ٘نَُد طَاِلٌب  َصِحيػْ

 ٠ُنَْتِهٌد.

 

 (( َأْو اَل )ْم )*َاِجْب ْاأَلْسِئَلِة بِنَػعَ 

َفًة أَْو ِكَتابًا4 )...(  َيْستَػْيِقُظ َأْ٘نَُد ُمَبكّْرًا . 1 . يَػْوـَ اٛنُْْمَعِة يَػْقرَأُ َصِحيػْ

 )...( 

 . ُيَصلّْى َمَع أَبِْيِو َصاَلَة اٛنُْْمَعةِ 5 )...(  . ُيَصلّْى اَْلفْجَر ِِف اْلبَػْيتِ 2

 )...( 

ـُ بَػْعَد َصاَلِة اْلَفْجرِ 6 )...(  لسَّيَّاَرةِ . َيْذَىُب ِإىَل ْاٛنَِامَعِة بِا3  . َأْ٘نَُد يَػَنا

 )...( 
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ةُ    النَّْحِوي ةُ  اْلق اِعد 

 

 اإلضافة

ذىب خالد إىل مطار الرياض، ليستقبل الوالد بعد زيارتو لعاصمة العراؽ. ركب 

ألخواف خالد سيارة األسرة، وركب معو أخوه، وٞنا وصلت السيارة إىل اٞنطار نزؿ منها ا

 وانتظرا بعض الوقت. 

وٞنا ىبطت الطائرة إىل أرض اٞنطار، تقدـ اٞنستقبلوف وسلموا على والد خالد 

 ورحبوا بوصولو.

 شطر خالد األصدقاء الذين حضروا الستقباؿ الوالد، مث رجع اٛنميع إىل البيت.

 اقرأ !

 مطار الرياض. ذىب خالد إىل ٔ

 العراؽلعاصمة . ليستقبل الوالد بعد زيارتو ٕ

 سيارة األسرة. ركب خالد ٖ

 أرض اٞنطار. وٞنا ىبطت الطائرة إىل ٗ

 الشرح
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يف األمثلة السابقة ما ٓنتو خط اٚناف متصالف، أضيف أوٟنا إىل الثاين ويسمى 

 األوؿ مضافا والثاين مضافا إليو.

 ففي اٞنثاؿ األوؿ اإلسم )مطار( مضاؼ، و )الرياض( مضاؼ إليو وينتهي بكسرة.

 ثاؿ الثاين اإلسم )عاصمة( مضاؼ، و )العراؽ( مضاؼ إليو وينتهي بكسرة.ويف اٞن

 ويف اٞنثاؿ الثالث اإلسم )سيارة( مضاؼ، و )األسرة( مضاؼ إليو وينتهي بكسرة. 

 ويف اٞنثاؿ الرابع اإلسم )أرض( مضاؼ، و )اٞنطار( مضاؼ إليو وينتهي بكسرة.

ويكوف ٠نرورا، وأف اإلسم وىكذا تالحظ أف اٞنضاؼ إليو اسم ينتهي بكسرة،  

الذي يأيت قبلو يسمى )مضافا(. ويالحظ أف اٞنضاؼ إذا كاف معرفا بػػػ )اؿ( أو كاف 

 منونا حيذؼ منو )اؿ( والتنوين.

 

ِة النَّْحِوي ةِ  ت ْمرِيْػن ات    لِْلق اِعد 

 حوؿ كما في المثاؿ: . أ

 حيب خالد فاكهة الصيف   حيب خالد الفاكة يف الصيف

 مع حجاج من اٞنغرب جلست يف الطائرة .1

 قابلت السائق يف السيارة .2

 اشرتؾ الطالب يف الرحلة إىل القاىرة .3
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 أحب العصًن من الربتقاؿ .4

 استمع جيدا إىل النصيحة من الوالد؟ .5

 أجب عن األسئلة يف االمتحاف؟ .6

 األكل القليل ال يزيد من الوزف للجسم .7

 قابلت اٞننهدس يف الشركة.  .8

 ؿ التاِل: حوؿ إىل مضاؼ إليو كما يف اٞنثا  . ب

 سافرت إىل بالد العرب  اٞنثاؿ: سافرت إىل البالد العربية 

  درست العلـو اللغوية  .1

 قمت بزيارة إىل بعض اٞنكتبات اٛنامعية .2

 سبقت مصر غًنىا من العرب يف النهضة التعليمية  .3

 كثر عدد الطالب يف اٞنعاىد الفنية .4

 طاؼ العلماء األزىريوف بكثًن من الدوؿ .5

 بية صفحة لربامج اإلذاعةٔنصص الصحف العر  .6

 شاركت الطاعة يف النهضة الفكرة .7

 حدث تغيًن جديد يف اٜنكومة العراقية.  .8
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 عٌن اٞنضاؼ إليو فيما يأيت؟ . ت

 كنت خًن أمة أخرجت للناس .1

 ١نمد رسوؿ اهلل .2

 يستعد للهجـو جيش العدو .3

 الرياض عاصمة اٞنملكة العربية السعودية  .4

 األـ أحق الناس باالحرتاـ .5

 حضروا لالجتماع رؤساء الدوؿ .6

 فريق اٛنامعة متقدـ على الفرؽ األخرى  .7

 من أىداؼ الدولة احملافظة على السالـ.  .8
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 األدوات الجامعية      الدرس الخامس 

 المالحظة

 

 

 

 

 

 األسئلة عن الصورة

 ماذا رأيت يف الصورة السابقة . أ

 األدوات اٞندرسية اليت تستخدمها يف آّامعة؟  ما . ب

 الحوار

  اٞننزؿ ومعو الئحة. سألو أبوه.عاد سعيد إىل 

 : ما ىذه الورقة يا سعيد ؟ األب

 : ىذه الئحة الكتب واألدوات اٛنامعية، يا أيب. سعيد
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 : ما كتب فيها ؟ األب

 : قلم جاؼ أزرؽ، قلم رصاص، ٣نحاة،  سعيد

 ٚنعتو أختو، فسألتو.

 : من الذي سلمك ىذه الالئحة ؟ األخت

.: األستاذة ىي الِت سلمت سعيد  ين ىذه الالئحة صباح ىذا اليـو

 : سنتوجو غدا إىل اٞنكتبة، لشرائها يا سعيد. األب

 

 فهم المفردات

  الدور  فقدت

  حل  األساس

  متاعب  اٞنبيض

 

 التفكير

 ماذا ترى يف فصلك عندما تدخل إليو؟   .1

 ماذا لديك من األدوات اٞندرسية يف حقيبتك؟  .2
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 االستثمار

 عود إىل بيتو؟ من يسأؿ السعيد عندما ي .1

 عم يسأؿ األب سعيد؟ .2

 ما الذي كتب يف الالئحة؟  .3

 من اليت أعطت سعيد الالئحة؟  .4

 ماذا سألت أختو؟  .5

 

 القراءة

 الممحاة المنسية

صاحت اٞنمحاة : آه ! لقد فقدت مكانيت بٌن األدوات اٛنامعية، فلم يعد ِل  

 حل ١نلي اٞنبيض.ذلك الدور األساس، مع أخطاء كل تلميذ. أتعرفوف ٞناذا ؟ لقد 

صاح اٞنبيض : أنت الصديقة، لن تفقدي مكانتك أبدا، فأنت موجودة، وكل  

 قلم رصاص يف انتظارؾ.

أجابت اٞنمحاة : لنتعاوف على إصالح أخطاء الصغار، ولنقل ٟنم : ال تتسرعوا.  

 ْننبوا األخطاء، ففي أخطائكم متاعب لنا.
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 التمرينات عن القراءة

 امعية ؟أين تباع األدوات اٛن -

 فيم تستعمل األقالـ اٞنلونة ؟ -

 اإلستثمار

 . امإل الفراغ ّنا يناسب من الكلماتٔ

 قليلة( \منتبو \)مبيض 

 التلميذ .............................. -

 األخطاء .......................... -

 ىذا ............................. -

 . حوؿ : "أنا ال أهتاوف يف عملي " إىل :ٕ

 ن ............................٥ن

 أنتما ...........................

 مها .............................
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 البحث

 أسجل يف دفرتي اٞننزِل أىم أدوات التلميذ. -

 القواعد

عادؿ يف يـو مشمس ليزور صديقا عزيزا، فركب سيارة عامة وكانت ٣نتلئة بالركاب،  خرج

لوس فيها. فنزؿ منها، وسار على قدميو، حِت وصل إىل بيت فوجد صعوبة كبًنة يف اٛن

جديد ٓنيط بو حديقة ٗنيلة، وعرؼ أف ىذا البيت بيت صديقو. رحب صديقو بو، 

 وجلسا معا مدة طويلة مث رجع عادؿ إىل منزلو. 

 اقرأ

 ـ مشمسو خرج عادؿ يف ي .1

 فركب سيارة عامة  .2

 فوجد صعوبة كيربة يف اٛنلوس .3

  وصل عمر إىل بيت جيد. .4

 الشرح

يف األمثلة السابقة كل كلمة ٓنتها خط )صفة( تصف اٚنا قبلها يسمى )اٞنوصوؼ( ومها 

 متطابقاف. 
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( نكرة ٠نرور. 1ففي اٞنثاؿ   )مشمس( صفة نكرة ٠نرور ، ألف اٞنوصوؼ قبلو )يـو

 عامة( صفة نكرة منصوب، ألف اٞنوصوؼ قبلو )سيارة( نكرة منصوب. ) 2ويف اٞنثاؿ 

الرابع أف الصفة تصف اٚنا قبلها وتوضحو ويسمى اٞنوصوؼ. وأف الصفة  وكذا يف اٞنثاؿ

واٞنوصوؼ متابقاف يف اإلعراب، والتعريف والتنكًن، والتذكًن والتأنيث، ويف اإلفراد والتثنية 

  اٛنمع )إذا كاف اٞنوصوؼ عاقال. ، ويف

 اٝنالصة: 

 الصفة: 

 فا( مثل: لفظ يصف اٚنا آخر قبلو ويسمى ىذا االسم السبق )موصو 

 ىذا طبيب مشهور

 )صفة( )موصوؼ( 

 الصة تطابق اٞنوصوؼ يف : 

 الرفع والنصب واٛنر . أ

 التعريف والتنكًن . ب

 التذكًن والتأنيث . ت

 اإلفراد والتثنية  . ث

 اٛنمع إلذا كاف اٞنوصوؼ عاقال . ج
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 التدريبات عن القواعد

؟ . أ  حوؿ الموصوؼ فيما يأتي إلى صيغة المؤنث وغير ما يلـز

 ظف جديدوصل إىل اٞندرسة مو  .1

 جاء الطفل صغًن .2

 رايت مسلما خاشعا هلل  .3

 قرأت قصة لكاتب مشهور .4

 استمعت إىل ناصح أمٌن  .5

 ٓندثت إىل عامل عظيم .6

 مررت ّنسلم جالس يف اٞنسجد اٜنراـ .7

 وصل إىل اٞنستشفى طبيب ٢نلص.  .8

 امأل الفراغ بوضع االسم المناسب مضبوطا بالشكل كما في المثاؿ التالي:  . ب

 .... يف اٞنصنعرأيت العامل ...... .1

 زياد تاجر ......... .2

 جلست يف اٜنديقة .............. .3

 فيصل ............... مشهور .4

 اشرتى حامت ................... جديدة  .5
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 وصلت إىل الشركة موظفة ............ .6

 استمعت إىل ..........ٗنيلة  .7

 انتهى ..........اٞنشهور من ١ناضرتو.  .8

 الجمل التالية  اضبط بالشكل ما تحته  ط في . ت

 مفتوح اٞنعهدباب  .1

  قدديةسيارة ١نمد  .2

 اٛنديداٞننزؿ  خالداشرتى  .3

 الكبًن  الفندؽمررت ب .4

  عظيمة جامعة القاىرةجامعة  .5

 . الكري القرآفعلى اٛنائزة يف مسابقة  نديحصل  .6

 اٛنديد الدرسكتب ١نمد  .7

 اٞنعهد مع األساتذة أمس مديراجتمع  .8
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 قرية سوؽ ال      الدرس السادس 

 المالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسئلة عن الصورة

 ماذا رأيت يف الصورة السابقة  . أ

 أين توجد ىذه اٜنالة . ب

 ىل ٓنب التجارة؟  . ت
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 الحوار

 : ىيا يا عمر، نزر سوؽ القرية. يوسف

 : كم تعبد من ىنا ؟ عمر

 : تبعد مسافة قصًنة. يوسف

ساءلوف عن أحواٟنم، دخل الولداف السوؽ، فالحظا أىل البادية يقضوف حوائجهم، ويت

مث اقرتبا من بائع يقرض بعض اٞنأكوالت على األرض. التفت عمر ٥نو يوسف، وقاؿ : 

 أال ترى أهنا تفتقر إىل شروط النظافة ؟

 : نعم، وىذا يضر بالصحة. يوسف

 فهم المفردات

  حوانيت  رفقة

  اٜنصر  نصبت

  السلع  عرض

  البوادي  اٞنهن
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    حوائج

 تفكير

 اد الِت نشرتيها من السوؽ ؟ما اٞنو  -

 اذكر بعض فوائد سوؽ القرية ! -

 اإلستثمار

 . أجب عن األسئلة :ٔ

 كم تبعد السوؽ عن منزلكم ؟ -

 ماذا يعرض يف سوؽ القرية ؟ -

 . حوؿ اٛنملة "الطفل يقرتب من السوؽ"ٕ

 األطفاؿ .......................

 البنات .........................
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 البحث

 وأذكر ما يعجبين فيها. أزور سوقا،

 القراءة

 في سوؽ القرية

ْنوؿ عمر رفقة صديقو يوسف يف سوؽ القرية. ومل تكن ّٔا حوانيت، وال متاجر   

كثًنة، وإَنا نصبت ّٔا خياـ، وعلى أرضها فرشت اٜنصر، لعرض السلع من ٢نتلف 

ية األنواع، فكل شيئ يباع ىنا، وكل اٞنهن موجودة أيضا. فهي تسمح لسكاف القر 

 والبوادي بقضاء حوائجهم، وتبادؿ األخبار فيما بينهم. 

وبينما مها يتنقالف بٌن التجار، أشار يوسف إىل شخص يعرض مواد متنوعة،  

 يقوؿ : إهنا صاٜنة لعالج ٗنيع األمراض.

 ابتسم عمر، وقاؿ : أمر عجيب ! أدوية ٛنميع األمراض وبأٖننة ِنسة ! 

 التمرين عن القراءة 

 مر رفقة لصديقو؟أين ْنوؿ ع .1

 ماذا يباع يف السوؽ؟  .2



59 
 

 ىل كل شيء موجود يف السوؽ .3

 ماذا قاؿ يوسف لشخص؟  .4

 القواعد

 ظرؼ الزماف وظرؼ المكاف

 مكتبة اٛنامعة

مكتبة اٛنامعة مكتبة عظيمة، تقع خلف إدارة اٛنامعة، تضم بٌن جدراهنا العديد 

ّٓالت األدبية واللغوية واليت من الكتب واٞنراجع العلمية، ويوجد فوؽ أرففها الكثًن من ا

تقف أمامها متعجبا، إذا دخلتها أحاط بك العلم ديينا ومشاال، ويذىب إليها طالب 

 العلم صباحا ومساء، وتقدـ خدماهتا للجميع صيفا وشتاء. 

 يشرؼ عليها موظوف نشيطوف، يقدموف لك كل ما تطلب دوف أف تنتظر ٜنظة.

 اقرأ !

 )ب(                                               ( أ)

صباحا . ويذىب إليها طالب العلم ٔ   إدارة اٛنامعة خلفتقع .  ٔ

 ومساء

 صيفا وشتاء. وتقدـ خدماهتا للجميع ٕ  جدراهنا العديد من بٌن. تضم ٕ



60 
 

. يقدموف لك كل ما تطلب دوف أف ٖ    الكتب واٞنراجع العلمية

 ٜنظةتنتظر 

 التأرففها الكثًن من آّ فوؽ. ويوجد ٖ

 األدبية واللغوية

 الشرح : أوال :

ويف أمثلة آّموعة )أ( الكلمات اليت ٓنتها خط اٚناء منصوبة يدؿ كل منها على 

 )مكاف( فهو )ظرؼ مكاف(

ففي اٞنثاؿ األوؿ االسم )خلف( منصوب، ويدؿ على مكاف )مكتبة اٛنامعة(، فهو 

 ظرؼ مكاف.

على مكاف )إدارة اٛنامعة(، فهو ظرؼ ويف اٞنثاؿ الثاين االسم )بٌن( منصوب، ويدؿ 

 مكاف.

 ويف اٞنثاؿ الثالث االسم )فوؽ( منصوب، ويدؿ على مكاف )أرفف(، فهو ظرؼ مكاف.

 وىكذا تالحظ أف )ظرؼ اٞنكاف( اسم منصوب يدؿ على مكاف.

 ثانيا :

ويف أمثلة آّموعة )ب( الكلمات اليت ٓنتها خط اٚناء منصوبة يدؿ كل منها على 

 ث الفعل فهو )ظرؼ زماف()زمن( حدو 
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ففي اٞنثاؿ األوؿ االسم )صباحا ومساء( منصوب، ويدؿ على زمن حدوث الفعل فهو 

 ظرؼ زماف.

ويف اٞنثاؿ الثاين االسم )صيفا وشتاء( منصوب، ويدؿ على زمن حدوث الفعل فهو 

 ظرؼ زماف.

 ويف اٞنثاؿ الثالث االسم )ٜنظة( منصوب، ويدؿ على زمن حدوث الفعل فهو ظرؼ

 زماف.

 وىكذا تالحظ أف )ظرؼ الزماف( اسم منصوب يدؿ على )زمن( حدوث الفعل.

 التدريبات

 عٌن الظرؼ وبٌن نوعو فيما يأيت كما يف اٞنثاؿ : . أ

 . )ظرؼ زمن(مبكرااٞنثاؿ : يستيقظ ١نمد من نومو 

 . اْنهت السيارة إىل اليسرٔ

 . رجع األب إىل البيت بعد اٞنغربٕ

 اـ. قاـ اٞنصلوف خلف اإلمٖ

 . وقف األستاذ أماـ التالميذ ليشرح الدرسٗ

 . أذىب إىل مكة شتاء٘

 امإل الفراغ فيما يأيت بوضع ظرؼ اٞنكاف اٞنناسب ! . ب
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 . يشرح اٞندرس الدرس ... الطالب.ٔ

 يقع اٞنقصف ... اٞندرسة.. ٕ

 . يسكن خالد ... اٞنستشفى.ٖ

 . رأيت بيتا جديدا ... اٞندرسة.ٗ

 ٌن.. وقف اٞندير ... اٞنوظف٘

 ج. امإل الفراغ فيما يأيت بوضع ظرؼ الزماف اٞنناسب !

 ذىب الطالب إىل اٞندرسة .... ٔ

 . وقفت السيارة ... يف الشارع.ٕ

 . تكلمت ... مع صديقي يف اٞنؤٕنر.ٖ

 . أعود إىل بييت ...ٗ

 . أذاكر الدروس ...٘

 

 عيادة المريض – بالوعة منزلنا    الدرس السابع 

 المالحظة



63 
 

 

 

 

 

 

 سئلة عن الصوراأل

 ماذ ترى يف الصورة السابقة .1

 ىل زرت اٞنريض من أصدقائك يف اٞنستشفى؟ وماذا تفعل ّٔم؟  .2

 الحوار

 : أسرعوا، مياه األمطار تتسرب إىل اٞنطبخ.  كري

 : فاطمة، مدي إِل سطال آخر، أفرغي ىذا السطل يف بالواعة الطريق. األـ

 اعدين يا أ٘ند.: ما أثقل ىذا السطل ! بو ماء عكر، س آمنة
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 : أ٘ند، أسرع، ساعد أختك. فاطمة

: لقد حضر عماؿ التطهًن بسيارهتم، واٛنًناف ٗنيعهم حاضروف، وبالواعة  كري

 الطريق ١نصورة كذلك.

: انظروا إىل ىذه البالوعة، قفد اٞنتألت عن آخرىا، فكيف ديكن للماء  أحد عماؿ

 أف دير إىل القنوات.

 القراءة

 بالوعة منزلنا

ؿ أ٘ند : اعتاد إخوايت وىم يقوموف ّنساعدة أمي يف تنظيف اٞننزؿ، على إلقاء قا 

بقايا القمامة يف البالوعة، غًن مبالٌن. يف أحد أياـ الشتاء، هتاطلت األمطار بغزارة، 

وانسابت اٞنياه عرب القنوات، فامتأل الفناء باٞناء اٞنلوث. ْنند اٛنًناف ٞنساعدة أسريت على 

يف منزلنا من مياه. وكاف أيب قد اتصل بعماؿ التطهًن الذين حضروا إخراج ما ْنمع 

 بسرعة. فتحوا البالوعة، فوجدوىا مألى باألحواؿ، وغًنىا.

عندىا تذكرت أف السبب يف اختناؽ البالوعة يرجع إىل ما كاف يقـو بو إخويت  

 أثناء التنظيف.
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 فهم المفردات

  اعتاد  بالوعة

  القمامة  إلقاء

  هتاطلت  مبالٌن

  عرب  انسابت

  اٞنلوث  القنوات

  األحواؿ  ْنند

    اختناؽ

 

 

 تفكير

 ما ىي القمامة ؟ -
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 أين تضعها ؟ وٞناذا ؟ -

 اإلستثمار

 . أركب على غرار :ٔ

 امتألء الفناء باٞناء اٞنلوث. -

- ........................ 

- ...................... 

 " :. أحوؿ اٛنملة " ابتسم التلميذ لصديقوٕ

 ٥نن ..................... -

 أنتم ...................... -

 أننت ....................... -

 البحث

 أذكر بعض أحياء مدينيت، أو بعض الدواوير احمليطة بقرييت.
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 القواعد

 اسم اإلشارة

 حامت الطائي

، وخاصة أولئك الذين يغيشوف منهم يف الصحراء، وال غرابة   اشتهر العرب بالكـر

ذلك، فطبيعة حياهتم شاقة، ومعيشتهم صعبة، ومن اٞنشهورين بالكـر العريب حامت يف 

الطائي الذي كاف يعل ناره طواؿ الليل ليقصده ىؤالء السائروف يف الصحراء. فيستقبلهم 

بالفرح والسرور، ويقدـ ٟنم الطعاـ والشراب. وتأكيدا ٟنذا الكـر كاف حامت ال تكتفي ّنن 

تظل ناره مشتعلة، وطعامو جاىزا للقاء اٞنزيد من الضيوؼ، يقصده من الضيوؼ، بل 

 ويتأمل كثًنا إذا مل يقصده أحدا.

 تلك ىي طبيعة العريب كـر ومروءة وشجاعة. 

 اقرأ !

 الذين يغيشوف منهم يف الصحراء أولئك. وخاصة ٔ

 السائروف يف الصحراء ىؤالء. ليقصده ٕ

 يقصده من الضيوؼ الكـر كاف حامت ال تكتفي ّنن ٟنذا. وتأكيدا ٖ

 ىي طبيعة العريب كـر ومروءة وشجاعة تلك. ٗ

 الشرح
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يف األمثلة السابقة الكلمات اليت ٓنتها خط )أٚناء( تشًن إىل األشياء أو األشخاص 

 لتحديدىا، فهي )أٚناء لالشارة(.

ففي اٞنثاؿ األوؿ كلمة )أولئك( تشًن إىل ٗنع مذكر ىو )الذين يغيشوف منهم يف 

 ي اسم إشارةالصحراء( فه

 ففي اٞنثاؿ الثاين كلمة )ىؤالء( تشًن إىل ٗنع مذكر ىو )السائروف( فهي اسم إشارة

( فهي اسم إشارة  ففي اٞنثاؿ الثالث كلمة )ىذا( تشًن إىل مفرد مذكر ىو )الكـر

 ففي اٞنثاؿ الرابع كلمة )تلك( تشًن إىل مفرد مؤنث ىو )طبيعة( فهي اسم إشارة

 ة أٚناء منها : وىكذا تالحظ أف لالشار 

 ىوالء( –ىتاف  –ىذاف  –ىذه –)ىذا  - أ

 أولئك( وتستعمل لالشارة إىل البعيد. –تلك  –)ذلك  - ب

 التدريبات

 عين أسماء اإلشارة والمشار إليه فيما يأتي ! . أ

 . ذلك بواب اٞندرسة.ٔ

 . ىوالء األطباء يف اٞنستشفى.ٕ

 . ىذاف مهندساف يف الشركة.ٖ



69 
 

 عالية.. ىاتاف مدرستاف باٞندرسة الٗ

 . قاؿ تعاىل : إف ىذه أمتكم أمة واحدة.٘

 

 امإل الفراغ بوضع اسم اإلشارة المناسب مما بين القوسين ! . ب

 ىؤالء( –ىذاف  –)ىذا   . ... الطالباف يدرساف معي بالصف.ٔ

 ىوالء( –ىاتاف  –)ىذه    . ... مسلمة من العراؽ. ٕ

 الء(ىو  –ىاتاف  –)ىذه   . ... الطبيبات ّنستشفى القلب.ٖ

 الذين( –اللذاف  –)الذي    . ... اٛننود يدافعوف وطنهم.ٗ

 ىذا( –تلك  –)ىذه    . ... ىي الكعبة اٞنشرفة.٘

 

 ج. امإل الفراغ بوضع اسم اإلشارة المناسب فيما يأتي !

 . اشرتيت ... الفاكهة منذ األسبوع.ٔ

 . قابلت ... الرجل يف السوؽ.ٕ

 . قرأت ... الكتابٌن.ٖ

 ات َنامعة جاكرتا اٜنكومية.. ... طالبٗ
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 . ... مهندساف بشركة األىلية.٘
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 الثامن الدَّْرسُ  اْلم ْطع مِ  ِفي

 المالحظة

 

 

 

 

 

 

 األسئلة عن الصورة

 ماذا ترى يف الصورة السابقة .1

 ما اٞنطعم الذي زرتو؟ .2

 كيف طعم أطعمتها عندما تتزوؽ ّٔا؟ .3

 ا ْلِحو ارُ  

 

 ، َىِذِه قَاِئَمُة الطََّعاـِ  ، تَػَفضَّلْ  : أَْىالً َوَسْهالً  اْلَعاِمل
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 : َماَذا تُرِْيُد يَا أَِمٌْن ؟ ِعَصاـ

 : أُرِْيُد ٜنًَْما َمْشِويِّا َوأُْرزًا  أَِمٌْن 

 : أُرِْيُد َٚنًَكا َوُخبػْزًا  ِعَصاـ

 : َماَذا َتْشرَبَاِف ؟ اْلَعاِمل

َرْ بُػْرتُػَقاِؿ وشَّاياً  ِعَصاـ  : َعِصيػْ

 ُة بِاْٜنَِلْيبِ : قَػْهوَ  أَِمٌْن 

  : اِنْػَتِظُرْوا قَِلْيال ...! اْلَعاِمل

 َها ؟، َكِم الثََّمُن ُكلُّ  : ُشْكرًا أَِمٌْن 

 ةٍ يَّ ُرْوبِ  : ُكلَّْها أَْربَػُعْوَف اَْلفَ  اْلَعاِمل

 

 ا ْلُمْفر د اتُ  

 

  آُكلُ   َعاِملٌ 

ـٌ   قَاِئَمُة الطَّعاَـ   َطَعا

  َشرَابٌ   ٜنٌَْم َمْشِويّّ 

  ُخبػْزٌ   َٚنَكٌ 
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  أُْرزٌ   طََبقٌ 

  َعِصيػْرٌ   َتْشَربُ 

  َشايٌ   بُػْرتُػَقاؿٌ 

  تُرِْيُد َشيئاً آَخَر؟  قَػْهَوٌة بِاْٜنَِلْيبِ 

  فَاِكَهةٌ   أَْرُجوْ 

  اِنْػَتِظُروا  أَْربَػُعْوفَ 

 

 التفكير

 ماسم اٞنطعم الذي زرتو؟ .1

 ماذا ٓنجز يف اٞنطعم؟ .2

 زور اٞنطعم؟ماذ تفضل يف العشاء عندما ت .3

 

 االستثمار

   َماَذا يَْأُكُل أَِمٌْن ؟ .1

    . َماَذا َيْشَرُب أَِمٌْن ؟3

   . َماَذا يَْأُكُل ِعَصاـ ؟2



74 
 

 . َماَذا َيْشَرُب ِعَصاـ ؟ 4

 َها ؟. َكِم الثََّمُن ُكلُّ 5

 

 البحث

 ٓندث مع زميلك عن اٞنطعم الذي زرتو سابقا؟ -

 و التَّْمرِيْػن اتُ  ا ْلِقر اء ةُ  

 

 أُْرزًا ُمْصَطَفى طََلبَ .  َجَلُسْوا مُثَّ  َماِئَدةً  َحَجُزْوا. اْلَمِديْػَنةِ  يف  َمْطَعًما َوُأْسرَتُوُ  ُمْصَطَفى زَارَ 

ُـّ  َوطََلَبتِ  ، َوَخْضَرَواتٍ  ُخبػْزًا ْاأَلبُ  طََلبَ  وَ  ، َوَٚنًَكا  ْاأَلخُ  طََلبَ  وَ  ، َمْشِويِّا ٜنًَْما ْاأُل

 . َمْسُرْورَةً  اْلبَػْيتِ  ِإىَل  اأُلْسرَةُ  َرَجَعتِ  ، اْلَعَشاءِ  بَػْعدَ .  ُخبػْزًا ْاأُلْختُ  تِ َوطََلبَ  ، َجاَجاً دُ 

 األسئلة

 _____________ ؿِ  اْلَمِديْػَنةِ  يف _________  َوُأْسرَتُوُ  ُمْصَطَفى زَارَ . 1

 _________________ َيْطُلبُ  ُمْصَطَفى.  2

 ___________________________  اْلَعَشاءِ  بَػْعدَ . 3

 

ةُ    النَّْحِوي ةُ  اْلق اِعد 
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 نصب الفعل المضارع

 كيف أسلم عمر بن اٛنطاب

أحد زعماء قريش الذين آذوا ١نمدا صلى  -يف اٛناىلية -كاف عمر بن اٝنطاب 

اهلل عليو وسلم. اجتمع عمر مع زعماء قريش لكي يبحث أمر اٝنالص من ١نمد وقرر 

ليو ٣نسكا سيفو، فقابلو يف الطريق رجل وأخربه بإسالـ أف يذىب إليو ليقتلو، فخرج إ

أختو فاطمة وزوجها، فغضب عمر وأسرع إىل بيت أختو ليعرؼ حقيقة ىذا األمر وطرؽ 

 الباب بشدة.

ٚنع عمر أختو تقرأ مع زوجها يف صحيفة آيات كردية من سورة )طو( وٞنا فتحت  

حاولت أختو أف تدفعو على أختو الباب وتأكد لو األمر ىجم على زوجها وضربو، ف

زوجها، فضرّٔا وأساؿ دمها. مث طلب الصحيفة ليقرأ ما ّٔا، فقالت أختو لن تأخذىا 

حِت تتطهر. فاغتسل عمر. وأمسك بالصحيفة، وقرأ ما ّٔا من آيات بينات فرؽ قلبو 

 باإلسالـ، وخرج مسرعا إىل ١نمد وأعلن إسالمو. 

 اقرأ !

 أمر اٝنالص يبحث . اجتمع عمر مع زعماء قريش لكئ

 يقتلوإليو ل يذىب. وقرر أف ٕ

 حقيقة ىذا األمر يعرؼ. وأسرع إىل بيت أختو لٖ
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 على زوجها تدفعو. فحاولت أختو أف ٗ

 الشرح

يف األمثلة السابقة الكلمات اليت ٓنتها خط )أفعاؿ مضارعة( منصوبة، ألهنم  

 مسبوقة )بأدوات نصب(، وعالمة النصب فيها )الفتحة(.

 ثاؿ األوؿ الفعل )يبحث( مسبوؽ بػػػػ )لكي(، لذلك فهو منصوب بالفتحة.ففي اٞن

 ويف اٞنثاؿ الثاين الفعل )يذىب( مسبوؽ بػػػػ )أف(، لذلك فهو منصوب بالفتحة.

 الفعل )يقتل( مسبوؽ بػػػػ )الـ التعليل(، لذلك فهو منصوب بالفتحة.

 يل(، لذلك فهو منصوب بالفتحة.ويف اٞنثاؿ الثالث الفعل )يعرؼ( مسبوؽ بػػػػ )الـ التعل

 ويف اٞنثاؿ الرابع الفعل )تدفع( مسبوؽ بػػػػ )أف(، لذلك فهو منصوب بالفتحة. 

 –لن  –وىطذا تالحظ أف الفعل اٞنضارع يكوف منصوبا إذا كاف مسبوقا بػػػػ )أف  

 حِت، وأف عالمة نصبو ىنا الفتحة(. –الـ التعليل  –كي   –لكي 

 

 التمرينات عن القواعد

 عٌن أداة النصب واضبط بالشكل الفعل الذي بعدىا: . أ

 جيب أف تتقن عملك   .1

 إٔنىن أف أ٤نح يف ىذه اٞنسابقة حِت أكوف من موظفي ىذه الشركة .2
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 إىل اٞنعهد كي أتعلم اللغة العربية جئت  .3

 لن أقصر يف واجيب ٥نو وطين .4

 ذىبت إىل مكتب احملاسب لكي أتسلم راتيب .5

 أزور مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم سافرت إىل اٞندينة اٞننورة كي .6

 لن يدخل اٛننة من يشرؾ باهلل سبحانو وتعاىل  .7

 سأنتظر ىنا حِت حيضر ١نمود.  .8

امأل الفراغ باختيار أداة )النصب( اٞنناسبة ٣نا بٌن القوسٌن مع ضبط ما بعدىا  . ب

 بالشكل:

 لكي( –حِت  -لػ  –كي   –لن  –)أف 

 ذؾجيب عليك .............تطيع أستا .1

 احرـت جارؾ .........تناؿ ١نبتو .2

 قاؿ خالد: ..........أسافر إىل بغداد غدا .3

 ذىب حساـ إىل السوؽ ............ يشاىد اٞنعروضات اٛنديدة .4

 ............ أمهل دروسي ......... أ٤نح يف االمتحاف .5

 ينبغي ............ تتقن عملك ............ تكسب ثقة الناس .6

 . تساعد الفقراء ......تفوز برضاء اهللجيب عليك ......... .7
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 ......... أصدؽ حديث ىذا الرجل ألنو كذاب.  .8

 اضبط بالشكل ما ٓنتو خط فيما يأيت، وبٌن سبب الضبط؟ . ث

 األىرامات.  أشاىدكي   أزور القاىرة إٔنىن أف .1

 يف االمتحاف أ٤نحالواجب كي  كتابةلن أمهل   .2

 جيد.  تفهموحِت  اٛنديد ينبغي أف تقرأ الدرس .3

 اٜنسابات موظفإىل  يتحدثأف  الشركةطلب مهندس  .4

 اٞنؤٕنر.  يحضرإىل الرباط لفهد سافر  .5

 اٞنناسبيف الوقت  اٞنديرإىل حجرة  اٞندرسة يصل مدرسو .6

 . الطب ليدرس أف يسافر إىل القاىر خالدقرر  .7

 غدا إىل األردف ليجري مباحثات مع اٞنسؤولٌن ىناؾ.  مسافر العراقي الوزير .8

 

 

 التاسع الدَّْرسُ  سالـتحية اإل

 المالحظة
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 السؤاؿ عن الصورة

 ماذا ترى يف الصورة السابقة؟ .1

 كيف تسلم أخاؾ عندما التقيت بو؟  .2

 الحوار

ٞناّ حاف الزواؿ، خرجت اٛندة مع حفيديها غيثة و٘نزة، وقصد الثالثة اٞنسجد. يف 

 ائلة: التقوا جارهتم فاطمة، فبادرهتم ق الطريق

 الـ عليكم ور٘نة اهلل وتعاىل وبركاتو. ما أطيبو من صباح!الس فاطمة
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 وعليك السالـ ور٘نة اهلل وتعاىل وبركاتو، طاب صباحك. اٛندة:

 ال أريد تأخًنكم، لقد اقرتب وقت الصالة، مع السالمة فاطمة:

 رافقتك السالمة. إىل اللقاء إف شاء اهلل  اٛندة

كم ور٘نة اهلل تعاىل وبركاتو، فما سر إنك يا جديت ٓنيٌن  بالسالـ علي ٘نزة:

 ذلك

يا عزيزي! )السالـ ( من أٚناء اهلل اٜنسىن. و )عليكم السالـ( تعين أنتم  : جدة

يف حفظ اهلل ورعايتو. وقد حثنا الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم علي 

السالـ، فقاؿ "أفشوا السالـ بينكم" وأمرنا اهلل تعاىل برد السالـ، فقاؿ: 

م بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوىا"، والسالـ دعوة إىل "وإذا حييت

 احملبة، وىو خيلق اٞنودة واأللفة بٌن قلوب اٞنسلمٌن.   

 

 اٞنفردات: 

  زواؿ  حاف

  تأخًن  بادرت

  سر  حث
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  اٞنودة  احملبة 

  أفشوا  األلفة

  خرج  قصدذ

 

 التفكير

 ماذا تعرؼ عن ٓنية اإلسالـ؟ .1

 لم؟ كيف تسلم أخاؾ اٞنس .2

 

 االستثمار

 ماذا تبادلت اٛندة وفاطمة .1

 عم سأؿ ٘نزة جدتو .2

 حث الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو السالـ، ماذا قاؿ؟ .3

 كيف أمرنا اهلل تعاىل أف نرد التحية؟ .4

 البحث

 ٓندث مع زميلك عن أنواع التحية يف اإلسالـ اٞنشروعة؟  -

 القراءة: 



82 
 

وحيتها اثناء الطريق التقوا بفاطمة ويف  ىا إىل اٞنسجد ليصلوا الفجرتوجهت جدة وحفيدا

وقاؿ جدة لفيديها : يا عزيزي! )السالـ ( من أٚناء اهلل اٜنسىن. و  بتحية اإلسالـ. 

)عليكم السالـ( تعين أنتم يف حفظ اهلل ورعايتو. وقد حثنا الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 

اؿ "أفشوا السالـ بينكم" وأمرنا اهلل تعاىل برد السالـ، فقاؿ: "وإذا علي السالـ، فق

حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوىا"، والسالـ دعوة إىل احملبة، وىو خيلق اٞنودة 

 واأللفة بٌن قلوب اٞنسلمٌن. 

 التمرين

 (( َأْو اَل )*َاِجْب ْاأَلْسِئَلِة بِنَػَعْم )

 يديها غيثة و٘نزةبعد زواؿ خرجت اٛندة مع حف 

 قصدت اٛندة وحفيداىا إىل اٞنصلى 

  .قالت اٛندة لفاطمة: رافقتك السالمة. إىل اللقاء إف شاء اهلل 

 

 القواعد: 

 جـز الفعل المضارع

 قاؿ ١نمد يوصي ابنو ١نمود : 
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يا بين أنا أخالف تعاليم اإلسالـ، ومل أمهل العمل ّٔا، كما أيت أعامل الناس ّٔا أمرين اهلل 

 انو وتعاىل، لذلك تالحظ أف اٛنميع حيبين.سبح

فيجب عليك أف تكوف مثلي، ليحرتمك الناس، فأوصيك : بأف تفعل اٝنًن دائما، وال 

تقصر يف أداء واجبك ٥نو وطنك، ولرتع حقوؽ جارؾ، ولتصن عهده ولتحرـت الكبًن 

يدؾ ولتعطف على الصغًن، حِت يكرمك اٛنميع. وال تكن إال عبدا شكورا لربك كي يز 

 من فضلو، فبذلك تسعج يف الدنيا واآلخرة. 

 اقرأ !

 العمل ّٔا أمهل. ومل ٔ

 يف أداء واجبك ٥نو وطنك تقصر. وال ٕ

 حقوؽ جارؾ لرتع. و ٖ

 الكبًن لتحرـت. و ٗ

 الشرح

يف األمثلة السابقة الكلمات اليت ٓنتها خط أفعاؿ مضارعة )٠نزومة( ألهنا مسبوقة 

(، وعالمة اٛنـز في  ها )السكوف أو حذؼ حرؼ العلة(.)بأدوات جـز

 ففي اٞنثاؿ األوؿ الفعل )أمهل( مسبوؽ بػػػػ )مل( لذلك فهو ٠نزـو بالسكوف.

 ويف اٞنثاؿ الثاين الفعل )تقصر( مسبوؽ بػػػػ )ال الناىية( لذلك فهو ٠نزـو بالسكوف.
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اٛنـز  ويف اٞنثاؿ الثالث الفعل )ترع( مسبوؽ بػػػػ )الـ األمر( لذلك فهو ٠نزـو وعالمة

 حذؼ حرؼ العلة من آخره وىو )ى(.

( مسبوؽ بػػػػ )الـ األمر( لذلك فهو ٠نزـو بالسكوف.  ويف اٞنثاؿ الرابع الفعل )ٓنرـت

 –ال الناىية  –وىكذا تالحظ أف الفعل اٞنضارع يكوف ٠نزوما إذا كاف مسبوقا بػػػػ )مل 

 .الـ األمر( وأف عالمة جزمو السكوف أو حذؼ حرؼ العلة من آخره

 

 التدريبات

 أعد اٛنمل التالية مبتدئا باألداة اليت بٌن القوسٌن مع ضبط الفعل بعدىا بالشكل  . أ

 )لػ( ينبغي أف تتصدؽ على الفقراء  .1

 )مل(  يعود خالد من السفر  .2

 )ال(  تقرأ بصوت منخفض  .3

 )لػ(  جيب أف ٓنرـت أستاذؾ  .4

 )مل( يدرس ٚنًن يف جامعة األزىر  .5

 )لػ( تكتب رسالة إىل أسرتك .6

أدخل )ال الناىية( على اٛنمل التالية، مث اضبط الفعل بعدىا بالشكل كما يف اٞنثاؿ  . ب

 التاِل؟
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 ال تدع حإنا ٜنضور اٜنفل   سأدعو حإنا ٜنضور اٜنفل

   أقـو من النـو متأخرا .1

 أرجو زيادا أف يسامح عليا .2

 سأنفق أمواال كثًنة يف ىذا اٞنشروع .3

 سأعود إىل ىذا اٞنكاف غدا .4

 سيء دائماأعفو عن اٞن .5

 سأسافر غدا مع ٚنًن إىل الرباط .6

 أكتب التقرير بسرعة  .7

 أجري بالكرة بعيدا .8

( مستعينا باألداة اليت بٌن القوسٌن  . ج حوؿ اٞنضار اٞننصوب فيما يأيت إىل )صيغة اٛنـز

 مع تغيًن ما يلـز كما يف اٞنثاؿ التاِل: 

 )لػ( لتسكت اآلف   جيب أف تسكت اآلف 

 .................... )مل(  لن ينجح اٞنهمل يف دروسو .1

 )ال(................... جيب أف أسافر إىل اٛنزائر غدا .2

 ينبغي أف تسهم يف بناء ىذا اٞنسجد )مل(.................... .3

 )ال(..................  أود أف أزور ىشاما غدا.  .4
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 )مل(................  لن تصل الطائرة يف موعدىا  .5

 ػ(...................)ل   جيب أف تتقن عملك .6

 )مل( ................ لن يعفو اٞندير عن العامل اٞنخطئ .7

 )لػ( .............. ينبغي أف أدعو اهلل بالر٘نة واٞنغفرة .8

 

 

 

 

 

 

 

 العاشر الدَّْرسُ  التعاوف

 المالحظة
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 السؤاؿ عن الصورة السابقة

 ماذا ترى يف تلك الصورة  .1

 رتك أو ٠نتمعك؟ ىل قمت بالتعاوف يف اس .2

 

 

 

 القراءة

 التعاوف

ت، لرأيت عجبا يف ميداف التعاوف، الو أنك الحظت سربا من النمل يقـو بتخزين القو 

إنك ترى لكل َنلة دورا خاصا تؤديو يف صرب وأناة ومثابرة، وترى التعاوف نفسو يسود 

 ل ّٔا. ٗناعات النحل، فلكل ٥نلة دورىا يف تنظيم اٝنلية وتنظيفها، وتوزيع العم
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وغًن النمل والنحل ٗناعات كثًنة من اٜنيواف والطيور، تقـو حياهتا على التعاوف، فرتاىا 

تسًن يف قطعاف ٜنماية نفسها، أو للحصوؿ على طعامها، أو لتصل إىل مورد اٞناء يف 

أماف، أو هتاجر يف طمأنينة، فإذا كانت ىذه طبيغة اٜنيوانات والطيور ٞناا ال يقتدي ّٔا 

 ف؟اإلنسا

يف أسرتو، وحيو، وقريتو، يف عملو، إف اإلنساف أحق اٞنخلوقات بالتعاوف، إنو ١نتاج 

 ومدرستو، ومصنعو، وحلقو، و١نتاج إليو يف أفراحو وأحزانو

وبالتعاوف تسهل اٜنياة، ويسعد الناس، ويثمر العمل، وجيود اإلنتاج، وتتآخى النفوس، 

 وؿ: وٟنذا أمرنا اهلل بو يف كتابو العزيز، إذ يق

 "وتعاونو على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدواف" 

 

 

 المفردات: 

  ٔنزين  الحظ

  مورد  مثابرة

  طمأنينة  طبيغة
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  حلق  يقتدي

  تتآخى   يثمر 

  قرية  ٘ناية

 

 التفكير

 كيف كاف التعاوف يف قريتك أو أسرتك يف قضاء حياتك اليومية؟  -

 االستثمار

 عات النمل والنحلماذا يسود ٗنا .1

 ما اٞنخلوقات األخرى اليت تقـو حياهتا على تعاوف؟ .2

 أي اٞنخلوقات أحق بالتعاوف؟ ٞناذ؟ .3

 ما فوائد التعاوف؟  .4

 

 البحث

 ٓندث مع زميلك عن التعاوف يف اإلسالـ -

 القواعد

 أدوات اإلستفهاـ
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 المسجد النبوي الشريف

سوؿ صلى اهلل عليو وسلم يوجد اٞنسجد النبوي باٞندينة اٞننورة. ولقد بناه الر  

بيديو الكرديتٌن مع أصحابو من الطٌن، وجعل سقفو من اٛنريد، وأعمدتو من جذوع 

ذراع. ويف العاـ السابع اٟنجري جدد  ٕٓٓٗالنخل. وبلغت مساحتو وقت إٕناـ بنائو 

الرسوؿ الكري صلى اهلل عليو وسلم عمارتو، وزاد يف مساحتو حِت بلغت عشرة آالؼ 

 لو جينئذ ثالثة أبواب. ذراع. وكاف

بعد وفاة الرسوؿ صلى اهلل  –وأوؿ من جدد يف عمارة ىذا اٞنسجد الشريف  

عليو وسلم عمر بن اٝنطاب مث عثماف بن عفاف رضي اهلل عنهما، مث الوليد بن عبد 

جعود اٝنلفاء وزعماء اٞنسلمٌن يف ْنديد عمارتو  –بعد ذلك  –اٞنلك، مث تتابعت 

 وتوسعتو.

النبوي مكانة عظيمة يف نفوس اٞنسلمٌن ٗنيعا. وذلك ألنو أحد وللمسجد  

اٞنساجد الثالثة اٞنقدسة اليت أوجب اإلسالـ زيارهتا، ورغب يف العبادة فيها. فقاؿ صلى 

اهلل عليو وسلم : "صالة يف مسجدي ىذا خًن من ألف صالة يف غًنه إال اٞنسجد 

حاؿ إال إىل ثالثة مساجد، مسجدي اٜنراـ". وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم : "ال تشد الر 

 ىذا، واٞنسجد اٜنراـ واٞنسجد األقصى".  

 اقرأ !
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 اٞننورة باٞندينة. يوجد اٞنسجد النبوي ٔ

 اٛنريد. وجعل سقفو من ٕ

 السابع اٟنجري جدد الرسوؿ الكري صلى اهلل عليو وسلم عمارتو العاـ. ويف ٖ

 ٗنيعا اٞنسلمٌن نفوس. وللمسجد النبوي مكانة عظيمة يف ٗ

 الشرح

األمثلة السابقة أساليب استفهاـ مبدوءة بأدوات، ويستفهم بكل أداة منها عن شيئ 

 ١ندد.

 ففي اٞنثاؿ األوؿ ٤ند األداة )بػػػػ( ويستفهم ّٔا عن اٞنكاف

 ويف اٞنثاؿ الثاين ٤ند األداة )من( ويستفهم ّٔا عن اإلسم

 الزمافويف اٞنثاؿ الثالث ٤ند األداة )يف( ويستفهم ّٔا عن 

 ويف اٞنثاؿ الرابع ٤ند األداة )يف( ويستفهم ّٔا عن اٞنكاف

أي(  –كم   –مِت  –أين  –كيف   –ما  –يف  –من  -وىكذا تالحذ أف األدوات )بػػػػ 

أدوات استفهاـ يستفهم بكل أداة منها عن شيئ ١ندد، ويكوف جوأّا ٓنديد وتعيٌن 

 ىذا الشيئ.

 التدريبات

 المناسبة مما بين القويسن ! أكمل بوضع أداة اإلستفهاـ . أ
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 أي( –كم   –)أين   . يف ... شارع تسكن ؟ٔ

 أين( –من  –)ما   . ... الذي اشرتؾ يف اٞنؤٕنر ؟ٕ

 مِت( –أين  –)كم  . ... عددا تبميذ يف الفصل ؟ ٖ

 مِت( –أين  –)كم  . ... رجع اٛننود إىل بالدىم ؟ٗ

 مِت( –ىل  –)كم   . ... صليت يف اٞنسجد ؟٘

 

 عن األسئلة اآلتية كما في المثاؿ !أجب  . ب

 اٞنثاؿ : يف أي ساعة تستيقظ من النـو ؟ أستيقظ من النـو يف الساعة اٝنامسة صباحا.

 . أي كتاب تقرأ ؟ٔ

 . يف أي وقت تصل السيارة ؟ٕ

 . أي طعاـ تفضل ؟ٖ

 . أي رجل تقابل يف السوؽ ؟ٗ

 . يف أي جامعة تدرس اللغة العربية؟٘

 ة للكلمات التي تحتها  ط فيما يأتي كما في المثاؿ :ج. هات أسئلة مناسب

 اٞنثاؿ : أحب اللغة العربية. أي درس ٓنب؟
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 . أبو بكر صديق أوؿ اٝنلفاء الراشدين.ٔ

ٕ.  . أقرأ  كتاب الفلسفة اليـو

 . أسكن يف شارع سودرمافٖ

 . وصل اٞندير بعد الظهرٗ

 . أخرج إىل عمل مساء ٘
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 ة في اإلسالـالمساوا    الدرس الحادي عشر

 المالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسئلة عن الصورة

 ماذا رأيت عن الصورة السابقة؟ .1

 ماذا تعرؼ عن اٞنساواة  .2

 يرى اٝنالق عبده؟كيف  .3
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 القراءة

قرر اإلسالـ مبدأ اٞنساواة، كما قرر مبدأ اٜنرية واإلخاء يف العامل ألوؿ مرة يف التاريخ، 

 العصر اٜنديث بأكثر من ألف عاـ.  وكاف ذلك أسبق من الدعاة إىل اٞنبادئ يف

م ومل يكن تقرير ىذه اٞنبادئ تقريرا نظريا كما حدث يف فرنسا ويف أمريكا ويف ىيئة األم

اٞنتحدة، حيث وضعت اٞنبادئ. ومل ينفذ منها إال القليل ُنسب أىواء األمم القوية. وقد 

وسادت اٞنبادئ دعا اإلسالـ إىل ىذه اٞنبادئ وطبقها النيب )ص( وتبعو الصحابة. 

وىا ٥نن نعرض صورا عملية للمساواة يف الدولة آّتمعة اإلسالمية يف أقطار األرض. 

 اإلسالمية. 

الب كل تط  -من صالة وصـو وزكاة وحج وغًنىا عامة  –كانت التكاليف الشرعية 

 ناء احد منها. مسلم بأف يؤديها بدوف استث

تتجلى فيها اٞنساواة، إذ يقف  –ـ وىي الركن الثاين من أركاف اإلسال –الصالة 

اٞنسلموف صفوفا يتجاور فيها الصغًن والكبًن، والغين والفقًن، واٜنر والعيد. وكلهم 

 . وكذلك تتجلى  اٞنساواة يف زي اٜنج اٞنوحد ويف أداء مناسكو. يركعوف إلو واحد

الكربى قبل تنفذ اٜندود على ٗنيع اٞنسلمٌن بال استثناء، ال كما كانت اٜناؿ عن الدوؿ 

اإلسالـ، إذ كانت القوانٌن تنفذ على العامة فقط. ونذكر ىنا أمر اٞنرأة اٞنخزومية اليت 

سرقت، واستشفع اىل بأسامة بن زيد ٜنب الرسوؿ إياه. فلم كلم النيب )ص( فيها 
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غضب، وقاؿ لو: أتشفع يف حد من حدود اهلل؟ إف بين اسرائيل كانوا إذا سرؽ فيهم 

إذا سرؽ فيهم الضعيف قطعوه. واهلل لو أف فاطمة بنت ١نمد سرقت الشريف تركوه ، و 

 لقطعت يدىا. 

كاف القصص مرعيا بٌن الناس ٗنيعا. وإف اختلفت درجات اٞنعتدي واٞنعتدى عليو. من 

ذلك: أف النيب )ص( قاؿ للناس يوما: أيها الناس من أخذت لو ماال، فهذا ماِل فليأخذ 

  من قبل يـو القيامة. منو، ومن ضربتو ضربة فليقتص مين

كاف النيب يشعر أصحابو اٞنساواة يف سلوكو معهم، فقد أرادوا مرة على أف حيملوا نصيبو 

وإف اهلل ف إٔنيز عليكم، من العمل يف سفر، فقاؿ: علمت أنكم تكفونين، لكنين أكره أ

ج مع سبحاف وتعاىل يكره  من عبده أف يراه ٣نيزا بٌن أصحابو، وحدث أبو ىريرة أنو خر 

النيب إىل السوؽ ليشرتي سراويل، فلما أراد أف حيملها عنو، قاؿ لو: صاحب الشيء 

أحق بأف حيملو. وقد اقتدى بو الصحابة، فهذا أبو بكر يف خطبتو عندما وِل اٝنالفة 

يقوؿ: أيها الناس إين وليت عليكم ولست ِنًنكم. فإف رأيتموين على حق فأعينوين، وإف 

، فإذا عصيتو فال طاعة ِل دوين، وأطيعوين ما أطعت اهلل فيكمرأيتموين على بطل فسد

عليكم، أال إف أقواكم عندي الضعيف حِت أخذ اٜنق لو وأضعفكم عندي القوي حِت 

 آخذ اٜنق منو.

 فهم المفردات
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  اإلخاء  اٞنساواة

  تكفوف  اقتدى

  استثناء  استشفع

  أعينوف  ٣نيزا

  اٝنالفة  يشرتي

  بطل   سدد

  أضعفكم  دىاقت

  عصيتو  الضعيف

 

 التفكير

 ؟ ما ىي اٞنساواة .1

 يرى اإلسالـ اٞنساواةكيف  .2

 االستثمار

 ىل وضع اإلسالـ تقرير اٞنبادئ تقريرا نظريا؟ .1

 قرر اإلسالـ مبدأ اٞنساواة كما قرر مبدأ؟ .2

 دعا اإلسالمإىل مبدأ اٞنساواة وطبقها النيب صلى اهلل عليو وسلم، ومن تبعو؟ .3
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 نيب أصحابو اٞنساواة؟مِت يشعر ال .4

 كيف كانت القوانٌن عند الدوؿ الكربى قبل اإلسالـ؟  .5

 البحث

 مكاف عملك أو مدرستك؟ ٓندث مع زمالئك عن اٞنساواة يف  -

 

 القواعد

 األسماء الموصولة

 أوؿ شهيدة يف اإلسالـ

يعرؼ تاريخ اإلسالـ كثًنا من أولئك الشهداء الذين استشهدوا يف سبيل اهلل، ومل  

إال امرأة واحدة كانت أسبق اٞنسلمٌن واٞنسلمات إىل االستشهاد، إهنا )ٚنية( أـ يعرؼ 

عمار بن ياسر. لقد ٚنعت ٚنية مع زوجها وولدىا بأمر ىذه الدعوة اٛنديدة الِت تدعو 

إىل عبادة اهلل وترؾ األصناـ، فشرح اهلل صدرىا لالسالـ، وآمنت مع زوجها وابنها، ومل 

 را بٌن أىل مكة.تزؿ تلك الدعوة تنتشر س

علمت قريش بإسالـ آؿ ياسر فأخذت يف تعذيبهم وكانت ٚنية تعذب كما  

يعذب زوجها وابنها، فيلقى اٛنميع على اٜنجارة اٜنارة يف اليـو الشديد اٜنرارة، ودينع 

 عنهم اٞناء وتوقد النار فتحرؽ ّٔا أجسامهم. كل ذلك وٚنية صابرة.
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يعذبوف فقاؿ : "صربا آؿ ياسر، فإف  ومر الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وىم

موعدكم اٛننة" فقوى ذلك من عزائمهم، وٓنملوا كل عذاب يف سبيل ىذا األجر العظيم 

 الذي وعدىم بو الرسوؿ الكري.

وجاء أبو جهل يوما إىل ٚنية فقاؿ : أطيعيين واكفري ّنحمد وبرب ١نمد 

كفر ّنحمد بعد أف ىذاين اهلل. واسجدي آلٟنتنا. فقالت ٚنية : ال أسجد إال اهلل، وال أ

فاندفع أبو جهل يف ٘ناقة ورماىا ُنربة فقتلها. وىكذا ظفرت ٚنية باٛننة وبلقب أوؿ 

 شهيدة يف اإلسالـ.

 اقرأ !

 استشهدوا يف سبيل اهلل الذين.  يعرؼ تاريخ اإلسالـ كثًنا من أولئك الشهداء ٔ

تدعو إىل عبادة اهلل  الِتٛنديدة . لقد ٚنعت ٚنية مع زوجها وولدىا بأمر ىذه الدعوة إ

 وترؾ األصناـ

 وعدىم بو الرسوؿ الكري الذي. وٓنملوا كل عذاب يف سبيل ىذا األجر العظيم ٖ

 الشرح

يف األمثلة السابقة الكلمات الِت ٓنتها خط )أٚناء موصولة( واألفعاؿ الِت جاءت بعدىا 

 تطابقها.
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عمل )ٛنمع اٞنذكر( والفعل ففي اٞنثاؿ األوؿ كلمة )الذين( اسم موصوؿ يست

 )استشهدوا( يطابقو.

ويف اٞنثاؿ الثاين كلمة )الِت( اسم موصوؿ يستعمل )للمفردة اٞنؤنثة( والفعل )تدعو( 

 يطابقو.

ويف اٞنثاؿ الثالث  كلمة )الذي( اسم موصوؿ يستعمل )للمفرد اٞنذكر( والفعل )وعد( 

 يطابقو.

 –الذين  –اللتاف  –الذاف  –الذي ) -وىكذا تالحظ أف األٚناء اٞنصولة ىي : أ

الاليت( وأف األفعاؿ اليت تأيت بعدىا تطابقها يف التذكًن والتأنيث، ويف اإلفراد والتثنية 

 )من( وتستعمل للعاقل، و)ما( تستعمل لغًن العاقل. -واٛنمع. ب

 اتمرينالت

 عٌن اإلسم اٞنوصوؿ فيما يأيت : . أ

 . الطبيب ىو الذي يعاجل اٞنرضىٔ

 اىل : فالتقوا النار اليت وقودىا الناس واٜنجارة.. قاؿ تعٕ

 . ما تقولو اآلف ىو الكذبٖ

 . وصل من فاز من الغزوةٗ

 . ما عند اهلل خًن وأبقى٘
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 اخرت من العمود )ب( التكلمة ٞنا يف العمود )أ( ! . ب

 )ب(                                        ( أ)

 وىل يف اٞنسابقةالاليت حصلن على الدرجة األ    رأيت اٞنهندس 

 حيكم بٌن الناس    مها الطبيبتاف 

 اللتاف وصلتا من األردف  كافأت اٞنعلمة الطالبات

 ما تريده إف شاء اهلل    سأحضر لك

 الذي يعمل يف الشركة    القاضي ىو

 ج. امإل الفراغ بوضع اإلسم اٞنوصوؿ اٞنناسب فيما يأيت كما يف اٞنثاؿ !

 . احرـت ... ىو حيرتمكٔ

 وصلت الطبيبتاف ... تعمالف يف اٞنستشفى.. ٕ

 . سلمت على الضيفٌن ... وصال لزيارتنا.ٖ

 . وكيال اٞنعهد ... سافرا إىل مكة.ٗ

 . إف ... يقولو ىذا الرجل صدؽ.٘
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 العدالة في اإلسالـ     الدرس الثاني عشر

 المالحظة

 

 

 

 

 

 

 السؤاؿ عن الصورة

 ماذا ترى يف الصورة السابقة؟  .1

 اإلسالـ الناس؟ كيف حيكم  .2

 القراءة

 العدالة في اإلسالـ

إف أىم دعائم السعادة اليت يسعى إليها البشر ىو أف يطمئن الناس على حقوقهم، وأف 

يستقر العدؿ فيما بينهم. وإنا ال نكاد نعرؼ شيئا أبعث للشقاء والفنت، وأنفى للهدوء 

األقوياء حقوؽ الشعفاء، واالطمئناف بٌن األفراد واٛنماعات من سلب اٜنقوؽ، واغتياؿ 
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وتسلط اٛنبارين على اآلمنٌن اٞنساٞنٌن. وليس من ريب يف أف ىذه الظواىر أشد ما 

 يقطع الصالت، ويغرس األجقاد، ويثًن االنتقاـ، ويهدد آّتمع. 

 مكانة العدؿ يف القرآف: 

ناس. وقد كاف يف أوؿ ما قرره اإلسالـ حفظا لكياف اٞندٕنع البشري مبدأ العدؿ بٌن ال

وقد عين بو القرآف الكري وحذر من مقابلو وىو الظلم. وأمر بو عاما حِت مع األعداء 

 )وال جيرمنكم شنئاف قـو على أال تعدلوا، اعدلوا ىو أرب للتقوى(. 

ومن ىنا، جعل اهلل العدؿ واسطة حبات العقد الذي كوف بو لرسولو منهج الدعوة 

شرية من ظلمات اٛنهل والبغي والعدواف )فلذلك اإلصالحية، اليت ٘نلها إياه إنقاذا للب

فادع واستقم كما أمرت وال تتبع أىواءىم وقل آمنت ّنا أنزؿ اهلل من كتاب وأمرت 

 ألعدؿ بينكم(. 

وف ٔنصيص بنوع دوف نوع، وال بطائفة دوف لقرآف الكري بالعدؿ أمرا عاما، دأمر ا

خلقو يستووف أماـ عدلو وحكمو. طائفة، ألف العدؿ نظاـ اهلل وشرعو، والناس عباده و 

)ومن يعمل من الصاٜنات من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فأولئك يدخلوف اٛننة وال 

 يظلموف نقًنا(

وضع اهلل العدؿ ىكذا، وجعل إقراره بٌن الناس اٟندؼ من بعث الرسل وإنزاؿ الشرائع 

يقـو الناس بالقسط واألحكاـ )لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واٞنيزاف ل
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وأنزلنا اٜنديد فيو بأس شديد ومنافع للناس(. ولقد نرى يف ذكر اٜنديد ىنا إحياء قويا  

واضحا إىل أف إقرار العدؿ فيما بٌن الناس واجب إٟني ١نتم للقائمٌن بو أف يستعينوا 

 عليو باستعماؿ القوة اليت سخر ٟنا وآلالهتا اٜنديد وىو ذو البأس الشديد.

 تالمفردا

  البشر  دعائم

  ٔنصيص  اٜنقوؽ

  إحياء  نظاـ

   إنزاؿ  ١نتم

  البأس  يستعينوا

 

 التفكير

  الناس كيف حيكم اإلسالـ .1

 إلسالـماالقانوف األساسي يف ا .2

 كيف يعامل اإلسالـ اإلنساف .3

 االستثمار

 ؟أىم دعائم السعادة اليت يسعى إليها البشرما ىي  .1
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 ؟ع البشري مبدأ العدؿ بٌن الناسكياف اٞندٕنللحفاظ على   ما الديل .2

 ؟أمر الكري بالعدؿكيف أمر  .3

 ٞناذا أمر اهلل الناس بالعدؿ .4

 ما دليل القرآف الذي يأمر الناس بالعدؿ .5

 البحث

 ميلك عم تعرؼ عن العدؿ، وكيفية اإلسالـ يف العدؿ؟ ٓندث مع ز 

 

  القواعد

 الحاؿ

 حفل عشاء

لو مسرعا، فشاىد أمو واقفة حصل ١نمد على الشهادة اٛنامعة، فرجع إىل منز  

تنتظره، وجرى ٥نوه إخوتو مهنئٌن، مث أقاـ ١نمد حفل عشاء ّٔذه اٞنناسبة السعيدة، ودعا 

إليو األصدقاء الزمالء، فحضر إليو بعضهم راكبا، وجاءه بعضهم ماشيا، ووقف ١نمد 

 على باب منزلو مرحبا بضيوفو. 

طريفة بعض الوقت مث وبعد العشاء جلس الضيوؼ مستمعٌن باألحاديث ال 

 عادوا إىل بيوهتم مسرورين.
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 اقرأ !

 مسرعا.  فرجع إىل منزلو ٔ

 تنتظره واقفة. فشاىد أمو ٕ

 مهنئٌن. وجرى ٥نوه إخوتو ٖ

 راكبا. فحضر إليو بعضهم ٗ

 

 الشرح

يف األمثلة السابقة الكلمات اليت ٓنتها خط أٚناء )منصوبة( توضح حالة اسم آخر جاء 

ويسمى كل اسم من ىذه األٚناء )حاال( واإلسم السابق لو يسمى قبلها يف اٛنملة، 

 )صاحب اٜناؿ(.

 ففي اٞنثاؿ األوؿ اإلسم )مسرعا( حاؿ منصوب، يبٌن حالة صاحبو )١نمد(.

 ويف اٞنثاؿ الثاين اإلسم )واقفة( حاؿ منصوب، يبٌن حالة صاحبو )أـ ١نمد(.

 حالة صاحبو )إخوة ١نمد(.ويف اٞنثاؿ الثالث اإلسم )مهنئٌن( حاؿ منصوب، يبٌن 

 ويف اٞنثاؿ الرابع اإلسم )راكبا( حاؿ منصوب، يبٌن حالة صاحبو )أصدقاء ١نمد(.

وىكذا تالحظ أف : اٜناؿ اسم نكرة منصوب يبٌن حالة اسم معرفة جاء قبلو يف اٛنملة، 

 ويسمى ىذا اإلسم )صاحب اٜناؿ(.
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 التدريبات

 : عٌن اٜناؿ وصاحبو فيما يأيت كما يف اٞنثاؿ . أ

 اٞنثاؿ : عاد اٜنجاج إىل بالدىم مسرورين

 . شربت العاصر باردأ

 . وصل العامل ناشطا إىل اٞنصنعٕ

 . أقبلت السيارتاف مسرعتٌنٖ

 . وصل الوزراء مبكرين إىل قاعة اٞنؤٕنرٗ

 . أبصرت األب مبتسم لطفلو٘

 امإل الفراغ بوضع اٜناؿ اٞنناسب ٣نا بٌن القوسٌن كما يف اٞنثاؿ :  . ب

 مفصاًل( –)مفصٌل  : قاؿ تعاىل : وىو الذي أنزؿ إليكم الكتاب مفصاًل. اٞنثاؿ

 المعًة( –)المعٌة  . ظهرت النجـو ... يف السماء. ٔ

 مسرورين( –. سافر الطالب ... إىل مكة. )مسروروف ٕ

 باكًيا( –. أقبل الطفل على أمو ...)باكٌي ٖ

 غزيرًا( –. نزؿ اليـو اٞنطر ... من السماء. )غزيٌر ٗ

 ميًتا. –. قاؿ تعاىل : أحيب أحدكم أف يأكل ٜنم أخيو ...)ميٌت ٘
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 ج. اكمل اآليت بوضع اٜناؿ اٞنناسب مصبوطا بالشكل كما يف اٞنثاؿ :

 اٞنثاؿ : رأيت النجـو المعًة يف السماء.

 . عدت إىل منزِل ...ٔ

 . شربت الشاي ...ٕ

 . رأيت الطالب ...ٖ

 . عاد البطل إىل بالدىم ...ٗ

 ت األـ ابنها ... يف البستاف.. شهد٘
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 اإلسالـ دين عاـ شامال     الدرس الثالث عشر

 المالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 السؤاؿ عن الصورة السابقة

  ماذا رأيت عن الصورة السابقة .1

 ىل اإلسالـ دين شامل، ماذا تعرؼ عنو .2

 القراءة

ا، وإىل طريق إف اهلل تعاىل مل يرتؾ أمة دوف أف يرسل إليها رسوال منها، يهديها إىل رّٔ

مستقيم كما أرسل اهلل إىل عاد أخاىم ىودا، وإىل ٖنوند أخاىم صاٜنا وإىل مدين أخاىم 

 شعيبا.
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كما علمنا أف القرآف الكري قد ذكر بعض الرسل، وسكت عن سائرىم )ورسال قد 

 قصصنا ىم عليك من قبل، ورسال مل نقصصهم عليك(. 

واختلفت شرائعهم الختالؼ أواؿ األمم اليت وقد دعا األنبياء ٗنيعا إىل توحيد اهلل، 

أرسلوا إليها، وكاف لكل أمة شريعة خاصة ّٔا تالئم أحواٟنا، وتعاجل شئوف حياهتا 

وتدعوىا إىل مكاـر األخالؽ، فاستعد العامل بذلك إىل قبوؿ دين عاـ جيمعهم، أساسو 

دينية والدنيوية. التوحيد كسائر األدياف السابقة، وشريعة شاملة ٛنميع شئوف الناس ال

 فأرسل اهلل خجمدا صلى الو عليو وسلم ّٔذا الدين إىل الناس كافة. 

إذف مهما كاف ١نمد صلى اهلل عليو وسلم مبعوثا يف أرض مكة لكن دينو عاـ ٛنميع 

الناس كافة، قاؿ اهلل تعاىل: )وما أرسلنا ؾ إال كافة للناس بشًنا ونذيرا..( قل يا أيها 

  إليكم ٗنيعا..(الناس إين رسوؿ اهلل

واإلسالـ دين عاـ ألنو ال خيص أمة دوف أمة، وال جنسا دوف جنس، وال لونا دوف لوف، 

   وإَنا ىو دين اٝنلق أٗنعٌن. 

 وشامل ألنو مشل ٗنيع جوانب اٜنياة اإلنسانية من عقائد وعبادات ومعامالت وأخالؽ. 

 وقد جعلو دينا عاما شامال أنو ديتاز ّنا يأيت: 

ما دعا إليو من عقائد وعبادات ومعامالت وحدود )عقوبات( وآداب  أف ٗنيع .1

 تتفق والفطرة اإلنسانية السليمة. 
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وأنو أتى باألصوؿ والقواعد العامة اليت تشمل ٗنيع جوانب اٛنياة اإلنسانسة  .2

طلها من عقائد وآداب، ومعامالت وعقوبات، ونظم كاملة للمجتمع الصغًن 

 الدولة( وللعامل كلو. )األسرة(، وللمجتمع الكبًن )

وأف الناس أما ـ اهلل سواء فال ٕنييز ألحد على أحد بسبب وطنو أو جنسو أو  .3

لونو أو نسبو )أيها الناس إف ربكم واجد وإف أباكم واجد كلكم آلدـ، وآدـ من 

تراب ليس لعريب فضل على عجمي إىل بالتقوى(. وقد عرب رسوؿ اهلل صلى اهلل 

لم بالنسبة ألخيو اٞنسلم كأنو بنياف واجد )اٞنسلم عليو وسلم عن منزلة اٞنس

 للمسلم كالبنياف الواجد يشد بعضو بعضا(. 

وأنو دعا إىل األخوة اإلنسانية باجتماع الناس على دين واحد وقبلة واحدة،  .4

وجعل أساس العالقات اإلنسانية التعارؼ والتقارب، وفضل الفرد ّنقدار صالحو 

ها الناس إنا حلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلناكم يف نفسو ونفعو للناس. )يا أي

 شعوبا وقبائل لتعارفوا إف أكرمكم عند اهلل أتقاكم إف اهلل عليم خبًن(. 

 

 المفردات

  يهدي  يرتؾ
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  مبعوث  سكت

  تعاجل  شئوف

  تالئم  تالئم

  اإلنسانية  اختلف

  أساس  األخوة

  ّنقدار  التقارب

    التعارؼ

 

 التفكير

 تعرؼ عن دين شامل؟ماذا  .1

 ٞناذا يعترب اإلسالـ بدين شامل؟  .2

 االستثمار

 ؟دعا األنبياء ٗنيعا إىل توحيد اهلل ىل .1

خاص ألىل دينو و كاف ١نمد صلى اهلل عليو وسلم مبعوثا يف أرض مكة ىل   .2

 مكة فحسب؟
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 ٞناذ يسمى اإلسالـ الدين الشامل؟ .3

 ماٞنقصود بالشامل يف اإلسالـ؟  .4

 ّنا ديتاز اإلسالـ؟  .5

 بحث: ال

 ٓندث مع زميلك عن اإلسالـ أنو دين شامل؟ -

 القواعد

 االستثناء

 جولة يف مستشفيات الرياض

أرادت اللجنة الصحيفة أف تنشر مقاال يف صحيفة اٜنائط عن اٝندمات  

 الصحيفة اليت تقدمها مستشفيات الرياض إىل اٞنواطنٌن.

ستشفيات غًن واحد، خرجت اللجنة إال خالد استعدادا للقياـ باٛنولة، فزارت اٞن 

والتفت باألطباء يف اٞنستشفى اٞنركزي سوى طبيب كاف يف غرفة العلميات، كما ٓندثت 

إىل اٞنرضى إال مريض مل تسمح حالتو بالكالـ، وقد أثىن اٞنرضى على اٞنعاملة اٜنسنة الِت 

شفى يلقوهنا من اٞنسؤولٌن وأجرت اللجنة مقابالت مع مدراء اٞنستشفيات إال مدير اٞنست

 التخصصي الذي اعتذر عن اٞنقابلة النشغالو يف العمل.



114 
 

ويف هناية اٛنولة أبدت اللحنة إعجأّا ّنستوى اٝندمات اليت تقدـ للمواطنٌن،  

 وشكرت اٞنسؤولٌن عن اٞنستشفيات، وٕننت للعاملٌن فيها التوفيق والنجاح.

 اقرأ !

 )ب(                                         ( أ)

 . فزارت اٞنستشفيات غًن واحدٔ   للجنة إال خالد. خرجت أ

. والتفت باألطباء يف اٞنستشفى ٕ  . كما ٓندثت إىل اٞنرضى إال مريضٕ

 اٞنركزي سوى                     

 طبيب             . وأجرت اللجنة مقابالت مع مدراءٖ

                            اٞنستشفيات إال مدير اٞنستشفى التخصصي                          

 

 الشرح

تأمل اٛنمل السابقة ْند أف كل ٗنلة تتضمن حكما ينطبق على أشياء وال 

سوى( ويسمى  -غًن -ينطبق على بعضها باستعماؿ احدى أدوات اإلستثناء )إال

األسلوب )اإلستثناء(. أما اإلسم الذي يأتى بعد أداة اإلستثناء ٢نالفا يف اٜنكم ٞنا قبلو 

 مى )اٞنستثىن(، وأما اإلسم الذي يأيت قبل أداة اإلستثناء فيسمى )اٞنستثىن منو(.فيس
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ففي اٛنملة األوىل من قسم )أ( )خرجت اللجنة إال خالد( أداة اإلستثناء )إال(، 

 واٞنستثىن منو )اللجنة(، ويالحظ أف اٛنملة مل تسبقها أداة النفي، وأف اٞنستثىن منصوب.

ا ٓندثت إىل اٞنرضى إال مريض( أداة اإلستثناء )إال(، ففي اٛنملة الثانية )كم

 واٞنستثىن منو )اٞنرضى(، ويالحظ أف اٛنملة مل تسبقها أداة النفي، وأف اٞنستثىن منصوب.

ففي اٛنملة الثانية )وأجرت اللجنة مقابالت مع مدراء اٞنستشفيات إال مدير 

و )مدراء(، ويالحظ أف اٛنملة اٞنستشفى التخصصي( أداة اإلستثناء )إال(، واٞنستثىن من

 مل تسبقها أداة النفي، وأف اٞنستثىن منصوب.

وىكذا فإف اٞنستثىن ىو اسم يأتى بعد أداة اإلستثناء ٢نالفا يف اٜنكم ٞنا قبلو. 

 ويكوف اٞنستثىن منصوبا إذا ذكر اٞنستثىن منو ومل تسبق اٛنملة أداة نفي.

اء قد تغًنت، وأف اٞنستثىن قد تأمل اٛنمل يف قسم )ب( ْند أف أداة اإلستثن

 جاء ٠نرورا باإلضافة.

ففي اٛنملة األوىل )فزارت اٞنستشفيات غًن واحد( أداة اإلستثناء )غًن(، 

 واٞنستثىن منو )اٞنستشفيات( واٞنستثىن )واحدا( وقد جاء ٠نرورا باإلضافة.

داة ففي اٛنملة الثانية )والتفت باألطباء يف اٞنستشفى اٞنركزي سوى طبيب( أ 

 اإلستثناء )سوى(، واٞنستثىن منو )األطباء( واٞنستثىن )طبيب( وقد جاء ٠نرورا باإلضافة.

 وىكذا فإف اٞنستثىن بغًن وسوى ٠نرور باإلضافة.
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 التدريبات

 عٌن أداة اإلستثناء واٞنستثىن واٞنستثىن منو يف اٛنمل التالية كما يف اٞنثاؿ : . أ  

 لبا.اٞنثاؿ : ذىب الطالب إىل اٞندرسة إال طا

 أداة اإلستثناء : إال

 اٞنستثىن : طالبا

 اٞنستثىن منو : الطالب

 . أكل ١نمد الفواكو إال فاكهةٔ

 . زرت اٞنستشفيات إال مستشفيإ

 . حضر اٜناضروف إىل اٞنؤٕنر غًن أ٘ندٖ

 . غسلت اٞنالبس سوى لباسٗ

 . قابلت فاطمة اٞندرسات إال مدرسة٘

اـ الضبط الصحيح للمستثىن كما يف ( أم√امإل الفراغ بوضع ىذه العالمة ) . ب

 اٞنثاؿ :

 طالباً( –)طالٍب  اٞنثاؿ : ٤نح الطالب إال ...

 زيًدا( –)زيٍد  . قاـ الرجاؿ غًن ...ٔ
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 ١نمدا( –)١نمٍد  . رجع اٜناضروف إال ...ٕ

 اٞنوَت( –)اٞنوِت  . كل داء دواء إال ... ٖ

 العنَب( –)العنِب  . أحب الفاكهة سوى ...ٗ

 حاضرًا( -)حاضرٍ  ى ٗنيع احملاضرين إال .... أسلم عل٘

 ج. امإل الفراغ ّنستثىن مناسب مع الضبط بالشكل كما يف اٞنثاؿ :

 اٞنثاؿ : ْنولت يف شوارع الرياض إال شارعٍ 

 . وافق األعضاء على اإلقرتاح غًن ...ٔ

 . سافرت إىل الدوؿ العربية إال ...ٕ

 . سافر األصدقاء إال ...ٖ

 إىل اٞنلعب سوى ...نزؿ الالعبوف . ٗ

 . صليت يف مساجد اٞندينة إال ...٘

 السنة و منزلتها من القرآف     الدرس الرابع عشر 

 المالحظة
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 القراءة 

 السنة و منزلتها من القرآف

السنة ما ثبت عن الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم من قوؿ أو فعل أو تقرير يتصل ّنسائل 

 الدين. 

رواه أبو سعيد اٝندري رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  فمما ثبت عنو من قوؿ ما

صلى اهلل عليو وسلم "التادر األمٌن الصدوؽ مع النبيٌن والصديقٌن والشهداء 

 والصاٜنٌن". 

و٣نا ثبت عنو من فعل ما رواه مسلم عن عائشة رضي اهلل عنو كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 اهلل.  عليو وسلم يصلي بالضحى أربعا ويزيد ما شاء

 والتقرير نوعاف: قوِل وفعلي

فمما ثبت من التقرير القوِل ما روي أف رسوؿ اهلل سأؿ "معاذ" وقد بعثو إىل اليمن 

قاضيا: مب تقضي ؟ قاؿ : بكتاب اهلل، قاؿ : فإف مل ْند؟ قاؿ : فبسنة رسوؿ اهلل، قاؿ: 

 فإف مل ْند؟ قاؿ : أجتهد برأيي.

 كقوؿ الرسوؿ.   فأقر الرسوؿ قولو ومل ينكره، فكاف

 و٣نا ثبت من التقرير الفعلي -
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ما روي عن عائشة قالت: لقد رأيت رسوؿ اهلل يوما على باب حجريت واٜنبشة يلعبوف 

يف اٞنسجد ُنرأّم. ورسوؿ اهلل يوما على باب حجريت واٜنبشة يلعبوف يف اٞنسجد 

 ُنرأّم. ورسوؿ اهلل يسرتين بردائو أنظر إىل لعبهم. 

 ل اٜنبشة يف اٞنسجد ومل ينكره، فكاف كفعلو. فأقر الرسوؿ عم

السنة النبوية ىي األصل الثاين للدين بعد القرآف الكري الذي يعترب األصل األوؿ 

للتشريع، وقد نزؿ اهلل القرآف شامال لألصوؿ العامة للتشريع، وأمر رسولو بتبليغو )يا أيها 

واعد ٠نملة: "وأنزلنا إليك لرسوؿ بلغ ما أنزؿ إليك من ربك(، وإيضاح ما فيو من ق

 الذكر لتبٌن للناس ما نزؿ إليهم". 

 وللسنة عمالف:

 األوؿ: بياف ما يف القرآف الكري، وتفصيل ما أٗنلو. مثاؿ ذلك: 

قاؿ تعاىل: "أقيموا الصالة" وىذا أمر بالصالة لكنة ٠نمل. وقد تكفلت أفعاؿ الرسوؿ 

ئاهتا، وجاء قوؿ النيب :"صلو كما رأيتموين بتفصيل مواقيتها، وأركاهنا، وعدد ركعاهتا وىي

 أصلي"، أمرا باتباع ىذه السنن الفعلية. ومثل ذلك كثًن يف الصـو والزكاة واٜنج وغًنىا

 الثاين: تشريع األحطاـ، يعين ٓنليل اٜنالؿ وٓنري اٜنراـ وبياف اٜنقوؽ. 
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ل ما لو ناب من والنيب يستلهم القرآف وروحو يف التشريع. ومن ذلك أهنا جرمت أف نأك

السباع كالذئب، وما لو ٢نلب من الطًن كالصقر. والقرآف يثبت للنيب ىذا اٜنق قاؿ 

 تعاىل: "من يطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل". 

 المفردات

  بعث  ضحى

  اٜنقوؽ  ْند

  إيضاح  األحطاـ

  لألصوؿ  بتبليغو

  يعترب  يسرتف

  ينكر  ُنرأّم

 

 االستثمار

 ؟يف القرآفما منزلة السنة  .1

 ما الدليل الذي يبٌن أننا ال بد اتباع سنة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم؟  .2

  ، اذكر مها؟ للسنة عمالف .3

 القواعد 
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 تقدـ اٝنرب على اٞنبتدأ

كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يف سفر مع بعض أصحابو، وأراد الصحابة يعدوا 

ة, وقاؿ آخر: علي سلخها ، الطعاـ. وكانو يف صحرا، فقاؿ أجدىم: علي ذبح الشا

 وقاؿ ثالث: علي صبخها، فقاؿ الرسوؿ وعلي ٗنع اٜنطب. 

أمامنا صورة من أخالؽ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم، فهو يشارؾ يف العمل، وىو 

رسوؿ على غرسها يعلمهم أصوؿ التعاوف وأدب الصحبة. وتلك مبادئ أسالمية حرص ال

 يف نفوس اٞنسلمٌن. 

 اقرأ

 اةعلي ذبح الش -

 صورة من أخالؽ اأمامن -

 أين تضامن -

 لإلنساف مشاكلو -

 البياف

واألصل يف اٛنملة اإلٚنية أف يأيت اٞنبتدأ أوال مث يليو اٝنرب كما تعلمنا سابقا ولكن ىناؾ 

 حالت يتقدـ فيها اٝنرب على اٞنبتدأ

 تأمل اٛنمل السابقة ْند أف اٝنرب فيها قد تقدـ على اٞنبتدأ
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ي ذبح الشاة" علي شبو اٛنملة جار و٠نرور خرب اٞنبتدأ، عل ففي اٛنملة األوىل "

و ذبح الشاة ىو اٞنبتدأ. ويالحظ أف اٝنرب قد جاء أوال ألف اٞنبتدأ "ذبح" اسم نكرة ال 

 يبدأ بو الكالـ. 

ويف اٛنملة الثاين " أمامنا صورة" "أمامنا" شبو ٗنلة ظرؼ، خرب اٞنبتدأ و"صورة" 

  ألف اٞنبتدأ "صورة" اسم نكرة ال يبدأبو. ىو اٞنبتدأ. وقد جاء اٝنرب أوال

وىكذا فإف اٝنرب جيب تقدديو على اٞنتدأ إذا كاف اٝنرب شبو ٗنلة جارا و٠نرورا أو 

 ظرفا، وكاف اٞنبتدأ نكرة. 

ويف اٛنملة الثالثة "أين التضامن"؟ أين اسم استفهاـ وىو خرب اٞنبتدأ، والتضامن 

تدأ ألف اٝنرب اسم استفهاـ لو حق الصدارة يف الكالـ ىو اٞنبتدأ. وقد تقدـ اٝنرب على اٞنب

 فيأيت أوال. 

 بتدأ إذا كاف اٝنرب اسم استفهاـ. وىكذا فإف اٝنرب جيب تقدديو على اٞن

ويف اٛنملة الرابعة "لإلنساف مشاكلو" "لإلنساف" شبو ٗنلة جار ٠نرور وىو خرب 

 بتدأ ضمًن ىاء يعود على اٝنرب. و"مشاكلو" مبتدأ، وقد تقدـ اٝنرب على اٞنبتدأ ألف يف اٞن

 وىكذا فإف اٝنرب جيب تقدديو على اٞنبتدأ إذا كاف يف اٞنبتدأ ضمًن يعود عليو. 

 يتضح ٣نا تقدـ أف اٝنرب جيب تقدديو على اٞنبتدأ يف حاالت منها 

 إذا كاف اٝنرب شبو ٗنلة جارا و٠نرورا أو ظرفا وكاف اٞنبتدأ نكرة  .1
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  إذا كاف اٝنرب اسم استفهاـ .2

 إذا كاف يف اٞنبتدأ ضمًن يعود على اٝنرب .3

 التدريبات

 اضبط بالشكل اٛنمل التالية؟ . أ

 عند الطبيب سيارة جديدة  .1

 عليو ثياب صوفية  .2

 أماـ بناية الربيد ٗنهور من الناس .3

 للطًناف أنظمتو وقوانينو .4

 أين كتابك يا علي؟ .5

 يف معهدنا ٢نترب للغة  .6

 خحل بيتنا حديقة واسعة  .7

 اهلل ؟  مِت نصر .8

تب الكلمات التالية ُنيث تكوف ٗنال اٚنية مبتدئاّنا ٓنتو خط مث عٌن اٞنبتدأ ر  . ب

 واٝنرب؟

 أُناثهم  –اٞنشرتكوف  –يف اٞنؤٕنر  – األعضاء –قدموا  .1

 ١نددة –من األسئلة  – كلل –إجابة  –سؤاؿ  .2
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 ٢نتلف –األقطار  –مبىن  –من  –أجانب  – أماـ –السفارة  .3

 يا –عصاـ  –أبيك  – كيف –حاؿ  .4

 عظيم – وراء -امرأة   –ل ك .5

 عطرة  – لألزىار –الصباح  –رائحة  –يف  .6

 النفطية  –البالد  –كبًنة   –العربية  –يف  –ثروة  .7

 ال -تتحقق  –بالنضاؿ  – للشعوب –إال  –آماؿ  .8

 

 

   

 

 الشورى في اإلسالـ     الدرس الخامس عشر 

 المالحظة
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 السؤاؿ عن الصورة السابقة

 الصورة السابقة  ماذا رأيت يف .1

 ما رأيك يف شورى عند اثبات التقرير .2

 

 

 القراءة 

 الشورى في اإلسالـ

أما الشورى فهي أساس اٜنكم الصاحل، وىي السبيل إىل تبٌن اٜنق ومعرفة اآلراء 

الناضجة. وقد أمر ّٔا القرآف، وجعلها عنصرا من العناصر اليت تقـو عليها الدولة 

 سورة عرفت السم "سورة الشورى"، فقد ٚنيت بذلك اإلسالمية. ففي القرآف الكري

 ألهنا السورة الوحيدة اليت قررت "الشورى" عنصرا من عناصر اإلدياف اٜنق. 
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أمر اهلل لنبيو صلى  –بعد أف أصيب اٞنسلمةف يف غزوة أحد ّنا أصيبوا  –وقد نزؿ 

ب أف يكوف بٌن ّنشاورة أصحابو فيما يطرأ ٟنم من الشئوف، ربطا للقلوب وتقريرا ٞنا جي

حسن التضامن يف سياسة االمور وتدبًن الشئوف. وذلك قولو تعاىل يف سورة اٞنؤمنٌن من 

 آؿ عمراف: " وشاورىم يف األمر، فإذا عزمت فتوكل على اهلل. 

 الشورى يف عهد الرسوؿ وأصحابو:

وكاف وقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يشاور أصحابو فيما مل ينزؿ عليو فيو الوحي. 

يف بعض األحياف يعدؿ عن رأيو ويأخذ برأي أصحابو. وقد حدث أنو أخذ برأيو ورأي 

أيب بكر يف حادثة أسرى بدر. ورفض العمل برأي عمر ومن وافقو. فنزلت أيات شديدة 

العتب على النيب صلى اهلل عليو وسلم يف أنو مل يأخذ برأي اآلخرين، وقد كاف ىو 

: "ما كاف لنيب أف يكوف لو أسرى حِت يثخن يف األرض األوفق ُنالتهم يف ىذا الوقت

 تريدوف عرض الدنيا واهلل يريد اآلخرة، واهلل عزيز حكيم". 

ومن ىنا كانت الشورى أصال يف إدارة الشئوف اٛنماعية. وكاف ٓنري اٜنق أو اٞنوافقة يف 

 اٞنصلحة من ألـز الواجبات على صاحب األمر. وقد سلك ذلكأصحاب الرسوؿ بعده.

فكاف أبو بكر يستشًن الصحابة فيما يعرض لو من شئوف اٛنمعاعة، وكاف يأخذ برأي 

غًنه مِت بدت آيات اٜنق فيو، وكاف عمر جيمع كبار الصحابة يف عهده، وكاف دينعهم 

 من اٝنروج من اٞندينة ٜناجة إىل استشارهتم. 
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ا مل ٕنس أصال من أصوؿ وكاف األساس يف االستشارة كفالة اٜنرية التامة يف إبداء اآلراء م

 العقيجة أو العبادة. 

ومل يضع القرآف وال الرسوؿ للشورى نظاما خاصا وإَنا ىو النظاـ الفطري، جيمع النيب أو 

اٝنليفة من بعده أصحابو، ويطرح عليهم اٞنسألة، ويبدوف آراءىم فيها. ومِت أٗنعوا على 

 . قوة الربىاف أخذ بورأي أو ترجح عندىم رأي عن طريق األغلبية أو عن طريق 

وإَنا ترؾ ىذا اٛنانب من غًن أف يوضع لو نظاـ خاص، ألنو من الشئوف اليت تتغًن فيها 

وجهة النظر بتغًن األجياؿ والتقدـ البشري. فلو وضع نظاـ يف ذلك العهد الٔنذ أصال 

من جييء بعدىم، ويكوف يف ذلك التضييق كل التضييق عليهم أال جياروا  ال حييد عنو

 ًنىم يف نظاـ الشورى. غ

فالشورى من األمور اليت تركت نظمها دوف ٓنديد، ر٘نة بالناس وتوسعة عليهم وٕنكينا 

 ٟنم من اختيار ما يتاح للعقوؿ ما داـ اٞنقصود ىو أصل اٞنشورة. 

 المفردات

 الصاحل
 

  اآلراء 

  اٛنماعية  أو اٞنوافقة

  حادثة  وافق
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  يعدؿ  حدث

  التضامن  تدبًن

  ٚنيت  طرأي

    عنصرا

 

 االستثمار

 اذكر سورة من القرآف اليت تبٌن عن الشورى ؟ .1

 ىل حدد الرسوؿ الشورى يف أمة معينة فقط؟  .2

 القواعد

 األمة اإلسالمية 

إف األمة اإلسالمية مؤمنة بوحدهتا، ألف االٓناد قوة، ولعل اٞنسلمٌن يستفيدوف من دعوة 

حانو يف كتابو الكري: واعتصموا ُنبل اهلل ٗنيعا وال دينهم إىل االٓناد، حيث قاؿ اهلل سب

تفرقو" فاْناد اٞنسلمٌن ضروري ىذه األياـ. ألف األعداء يبذلوف اٛنهد واٞناؿ للقضاء 

على وحدهتم، لكن القادة اٞنسلمٌن متيقظوف لكرىم فكاف اٛنميع جسد واحد يف 

  وفقتهم ضدىم. وليت أعداء اإلسالـ يفهموف حقيقة ىذا الدين.

 اقرأ
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 إف أألمة اإلسالمية مؤمنة 

 إف االٓناد قوة

 لكن القادة متيقظوف 

 البياف 

٤ند اٞنبتدأ أصبح منصوبا واٝنر بقي مرفوعا ولكذلك يف األمثلة األخرى .  1يف اٞنثاؿ 

وىكذا تالحظ أف ىذه األدوات ولو إف وأخواهتا تدخل على اٛنملة اإلٚنية فتنصب 

ٝنرب مرفوعا وقد يكوف خربىا " مفردا أو ٗنلة أو شبو اٞنبتدأ ويسمى اٚنها ويبقى ا

 اٛنملة" . 

 التمرينات

 حوؿ خرب اٞنفرد يف اٛنمل التالية إىل خرب اٛنملة  . أ

 لعل اٞندرسة مزد٘نة بالتالميذ .1

 ظلت الطائرة ١نلقة يف اٛنو حِت أذف ٟنا باٟنبوط .2

 كأف اٛنباؿ متصلة بالسحاب .3

 أمازلتم منتظرين نتيجة االمتحاف  .4

 الفراغ بوضع الكلمة اٞنناسبة مضبوطة بالشكل امأل  . ب

 لعل ............... قريب .1
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 أسئلة االمتحاف غامضة لكن ......األخًنين واضحاف  .2

 ليت اللص ... يف قولو .3

 إف اٛننود .........عن الوطن .4

علمت أف ...... الفبٌن جياىدوف ليحصلوا على حقوقهم.   .5
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 قائمة المفردات

  أ

 Memperbolehkan يبيح –أباج 

 Membangkang يأيت –أتى 

 Mencari يبتغي –ابتغى 

 Melahirkan, mengemukakan يبدي –أبدى 

 Lebih mendorong أبعث

  Menyisakan, mengekalkan أبقى يبقي

  Memberikan أتاح يتيح

 Mengikuti اتباع 

 Menjadikan, mengambil أنذ يتخذ

 Mencakup, meluas اتسع يتسع

 Setuju, sesuai ق يتفقاتف

  Menggerakkan, menyebarkan أثار يثًن

 Menetapkan أثبت يثبت
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 Melumpuhkan musuh أثخن يثخن

 Pengaruh, bekas أثر ج آثار

 Mempengaruhi أثّر يؤثر

  dosa امث ج آثاـ

  Membolehkan أجاز جييز

 Menjauhi اجتنب جيتنب

 Bersungguh-sungguh اجتهد جيتهد

 Bersepakat اٗنع جيمع

 Kesepakatan اٗناع

 Menyibukkan أجهد جيهد

  احناء

  Menghidupkan أحي حيي

 Saudara أخ ج إخوة

 Persaudaraan إخاء 

 Memilih اختيار
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 Pengaturan إدارة 

 Mendidik أدب يؤدب

 Mengetahui أدرؾ يدرؾ

 Mengaku ادعى يدعي

  Melaksanakan أدى يؤدي

 Melebur أذاب يذيب

 Ragu ragu ارتاب يرتاب

 Meningkat ارتفع يرتفع

 Megutus أرسل يرسل

 Membebani ارىاؽ

 Menakuti أرىب يرىب

 Sofa أريكة ج أرائك

 Berkembang ازدىر يزدىر

 Krisis أزمة ج أزمات 

 Dasar أساس ج أسس
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 Meminta untuk mengikuti استتبع يستتبع

 Kekecualian استثناء

  Menerima, mengabulkan استجاب يستجيب

 Menjadikan dalil استدؿ يستدؿ 

 Minta nasehat استشار يستشًن 

 Konsultasi استشارة

 Minta tolong استشفع

 Tertindas استضعف يستضعف

  Mohon pertolongan استعاف يستعٌن بػ

 Siap, siaga استعد يستعد

 Memperbudak استعبد يستعبد

 Mengeksploitasi استغل يستغل

 Tetap, stabil استقر يستقر

 Lurus, istiqomah استقاـ يستقيم 

 Tunduk, merendah استكاف يستكٌن
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 Mencari inspirasi استلهم يستلهم

  Menggandakan استنسخ يستنسخ

 Bersandar استند يستند

 Sama استوى يستوي

 Lebih cocok اوفق

 Inspirasi احياء

  ب

 Kekuatan بأس

 Menyelidiki ُنث يبحث 

 Nam[ak بدا يبدو

 Primitif بدائية

 Ganti, alternatif بديل 

 Dalil, argumentasi برىاف 

 Memberi kabar gembira بشر يبشر

 Pemberi kabar بشًن
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 Mengutus بعث يبعث

 Kebencian  بعض

 Kesesatan بغي

 Belahan بقعة 

 Menjelaskan ٌن يبٌنب

  ت

 Bersekongkol تآمر يتآمر 

  Menguatkan تأييد

 Mahkota تاج

 Pedagang تاجر ج ْنار

  Memantapkan تثبيت

 Perdanganga ْنارة 

  Berdampingan ْناور يتجاور

 Tampak ْنلى يتجلى 

 embatasan] ٓنديد
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 emcaro, ٓنرى يتحرى 

  Tercapai ٓنقق يتحقق

  Pengaturan بًنتد

 Bertahap, meningkat تدرج يتدرج

 Hancur, merosot تدىور يتدىور

 Pembukuan, kodifikasi تدوين 

 Tanah تراب

 Unggul, menang ترجح يرتجح 

 Penguasaan تسلط

  Berbauat تصرؼ يتصرؼ

 Solidaritas تضامن 

 Penyempitan تضييق

  Berkenalan تعارؼ يتعارؼ 

 Saling simpat اطفتع

 Memberi alasan تعليل
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 Tafsir palsu التفسًن اٞنزور

 Laporan تقرير

 Menanggung, menjamin تكلف يتكفل

 Menerima تلقى يتلقى 

 Memantapkan ٕنكٌن

 Memperkokoh توثيق

  ث

 Tetap ثبت

 Revolusi ثورة 

  ج

  Anggota badan جارحة ج جوارح

  Boleh جاز جيوز

 Berkeliling جاؿ جيوؿ

 Sisi جانب

 Pangkat جاه 
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 Mahaperkasa جبار

  Kejahatan جـر

  Balasan جزاء

 Membalas جزى جيزي 

 Cenderung جنح جينح 

 Jenis kelamin جنس

  ح

 Menyimpang حاد جييد

 Menginstropeksi  حاسب حياسب

 Panca indera حاسة ج حواس

 Hakim, penguasa حاكم ج حكاـ 

 Keadaan حاؿ ج أحواؿ

 Hadis, modern حديث

 Memperingati حذر حيذر

  Kemerdekaan حرية 
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 Berhasrat حرص حيرص

  Menggerakkan حرؾ حيرؾ

  Sedih حزين

  Kedengkian حقد ج أحقاد

  Merealisasikan حقق

 Memecahkan masalah حل حيل

  Membebani  ٘نل حيمل

  Kejadian حوادث 

  خ

 embantu] خادـ ج خدـ

 Takhayul خرافة ج خرافات 

  menghancurkan خرب خيرب 

  Mengkhususkan خصص خيصص

  Bahaya خطر أخطار

  Perbedaan خالؼ 
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  د

  Tekun دأب يدأب

 Berjalan menempuh درج يدرج 

 Undang undang دستور

 Mengajak menyeru دعا يدعو 

 Dalil, petunjuk أدلة  دليل ج

  Menunjukkan دؿ يدؿ

  Hutang دين 

 Agama دين ج أدياف 

  ذ

 Srigala ذئب ج ذئاب

  Mengingatkan ذكر يذكر

  Menghilangkan ذىب بػ

  ر

 Pandangan , pendapat رأي أراء 
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 Mantap راسخة 

  Mengawasi راقب يراقب

 Mengikat menyambung ربط يربط

 Membalas يرد رد

  Baju, mantel رداء 

  Rasul, utusan رسوؿ 

 Suap رشوة 

 Meningkat رقى يرقى

  Budak رقيق

  Keraguan  ريب

  ز

 Mengira, menganggap زعم يزعم 

  Pakaian زي ج أزياء

  س

 Menguasali ساد يسود 
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 Terdahulu سالفة 

 Mendahului سبق يسبق

 Menutupi سرت يسرت 

  Menguasakan, menundukkan سخر يسخر

  Ejekan سخرية 

  Meluruskan سدد يسدد

 Rahasia سر ج أسرار 

  Sembunyi lawan terang terangan سرا ضد عالنية 

 Mencuri سرؽ يسرؽ

  ظ

 Fenomena ظاىرة ج ظواىر

  Naungan ظل

 Diluar kepala ظهر قلب

  ع

 Hidup عاش يعيش
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 Menggauli اشرعاشر يع

  Perasaan عاطفة 

 Yang berakal عاقل 

 ,Menanggulangi, mengatasi عاجل يعاجل

mengobati 

  Mengungkapkan عرب يعرب

  Mencela عتب يعتب

 Memerdekakan hamba عتق الرقاب 

 Nao arab عجمي 

  Keadilan عدالة 

  Menyimpang عدؿ يعدؿ 

  Musuh عدو 

  Berpindahan عدوؿ 

  Menampilkan عرض يعرض

  Mengenalkan  عرؼ يعرؼ

 Akad, transaksi عقد ج عقود



145 
 

  Hukuman عقوبة 

  Memantulkan عكس يعكس

  Pengobatan عالج 

  Hubungan عالقة 

  Memberi alasan علل يعلل

 Unsur, komponen عنصر عناصر

  غ

 Gua غار

  Menanamkan غرس يغرس

  Peperangan  غزوة

 Marah غضب يغضب 

 Keras, kuat غليظ

 Menutupi غمر يغمر

  Kesesatan الغي

  ؼ
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 Telewat فات يفوت

 Keji فاحشة ج فواحش

 Fitnah cobaan فتنة ج فنت 

  Penaklukan فتوح 

 Individu فرد 

 Cabang فرع ج فروع

 Memcah belah فرؽ يفرؽ 

 Memutus, memotong فصم يفصم 

 Mengutamakan , lebih suka فصل يفضل 

  Naluri, pembawaan فطرة ج فطر

 Naluri فطري 

  Melepaskan فك يفك

 Berbondong فوج ج أفواج

  ؽ

 Pelaksana قائم )بػ(
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  Berdasarkan قاـ يقـو على 

   Peraturan قانوف 

 sisi قبل 

  Menerima agama قبوؿ الدين 

 Suku قبلة 

  Teladan قدوة 

  Menetapkan قرر يقرر

 Abad قرف 

 Adil قسط 

 Hukuman qisas قصاص

  Menceritakan قص يقص

  Menghanbiskan قصى يقضي

  ؾ

 Hampir كاد يكاد

  Besar كبًن ج كبائر 
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 Tidak menykai كره يكره 

   Perolehan كسب 

 Jaminan كفالة 

 Penanggung كفيل 

 Menanggung كلف يكلف

 Sempurna كامل

  Simpanan كنز

 Planet كوكب 

  ؿ

 Lembut, lunak الف يلٌن

 Sesuai الئم يالئم 

  Luwes, bijak اللبقة 

 Rindu, perasaan sayang ٟنفة 

  Membelokkan لوى يلوي

  ـ
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 Materi مادة 

 Biasa مألوؼ 

 Sama متساوين 

 Berubah ubah متقلب 

 Menjadikan majusi ٠نس ديجس

  Global ٠نمل 

  Terjaga, tersimpan ١نفوظ

  Pengawasan مراقبة 

 Sekaligus مرة واحدة 

  Kepribadian مروءة 

  Menyentuh مس ديس

  Pendamai مسامل 

  Problem مشكلة 

 Terpisah, terpecah مفرؽ

  Tinggal مكث ديكث
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 Menipu مكر ديكر

  Kepemilikan ملكية 

  emberi, peringatan] منذيرين 

  Kedudukan منزلة 

  Mencegah منع دينع 

 Manfaat منفعة ج منافع

 Tugas مهمة 

  Kesepakatan موافقة 

  ف

 Taring ناب أنياب

  Memperoleh ناؿ يناؿ

 Berita, kabar نبأ ج أنباء

 Tumbuh نبت ينبت

 Selamt, bebas ٤ناة 

  Pemberi peringatan نذير



151 
 

 Sebagai tempat نزال 

  Lupa, kelalaian نسياف 

 Tumbuh نشأ ينشأ 

  Nyanyian نشيد ج أناشيد

  Menjadikan kristen نصر ينصر

 Atuaran ,sistem نظاـ ج نظم 

 Teori نظري

 Mengatur نظم ينظم

  Meniadakan نفي ينفي

  Sedikitpun نقًن

  هػ

  Ejaan ىجاء

  Mengancam يهددىدد 

  Tujuan ىدؼ ج أىداؼ

  Merobohkan ىدـ يهدـ 
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  Memberi petunjuk ىدى يهدي

  Ketenagan ىدوء

  Menyiapkan ىيأ يهيأ

 Bentuk, cara, organisasi ىيئة

 Takut ىياب 

  و

 Perantara واسطة 

 Jelas واضح 

 Setuju وافق يوافق

 Dokumen وثائق

 Mengarahkan, membimbing وجو يوجو

 Arah pandang وجهة النظر

 Sarana, cara, perantara وسيلة ج وسائل

  Sampai وصل 

  Rendah  وضيع
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  Bahan bakan وقود 

  Dugaan وىم

  ي

 Mencapai يبغوف 

 berjaga يقظة
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