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م�صروع العربية للجميع
تقدمي

احلمد لله الذي ختم الرسل مبحمد صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب بالقرآن الكرمي، وجعل 
العربية لسان هذا الدين اخلامت وبعد:

فإن العربية اليوم لغة تطلبها الشعوب املسلمة، وحترص على تعلمها الرتباطها بدينها وعبادتها، 
وليست كغيرها من لغات املستعمرين التي تفرض على الشعوب فرضاً.

ويتميز مشروع العربية للجميع بالشمول والتكامل ؛ فهو يستعني بجميع الوسائط التعليمية، من 
كتب وبرامج إذاعية، وتلفازية، وحاسوبية وعن طريق الشبكة الدولية »اإلنترنت« حتى يتحقق تعليم 

العربية بأفضل األساليب وأحدثها، وليجد كل دارس مايحقق رغبته، ويلبي حاجته. 
ويهدف املشروع من ناحية أخرى إلى تدريب مدرسي اللغة العربية وِإعدادهم ِإعداداً علمياً أينما 
اللغوية  للرقي مبستوياتهم  بهم،  خاصة  دورات  وعقد  املناسبة،  العلمية  باملواّد  بإمدادهم  كانوا؛ 

والثقافية واملهنية، حتى يتمكنوا من تقدمي اللغة وفقاً ألحدث تقنيات تعليم اللغات.
ا غايته خدمة هذه اللغة اجلليلة، ونشر ثقافتها  ومشروع العربية للجميع مشروع غير ربحي، وإنمَّ
ِإلى كل من يرغب في دعم هذا  الدعوة  الغاية نوجه  اإلسالمية في اآلفاق؛ وانطالقا من هذه 
املشروع، واملساهمة فيه، بأن يكتب لنا، حتى تتضافر اجلهود، ويخرج املشروع في الصورة التي 

تشرف هذه اللغة الكرمية.
ويسّر مشروع العربية للجميع أن يقّدم لعّشاق العربية من غير أبنائها سلسلته التعليمية »العربية 
بني يديك« وهي منهج تعليمي متطور، يعرض العربية عرضاً تربوياً علمياً يالئم مستجدات العصر، 
ويلبي حاجات الدارسني غير الناطقني بالعربية، أّياً كانت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم وبيئاتهم، 

عن طريق توفير املوارد التعليمية، والبرامج املناسبة. 

 
 

                                                              امل�صرف على امل�صروع                
                                                                                                               الدكتور/ ممد بن عبد الرحمن اآل ال�صيخ 
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مقدمة الكتاب

للّناِس  املَْبعوِث  الَعَرِبِيّ  النَِّبِيّ  َعلى  والّسالُم  والّصالةُ  الّصاحِلاُت،  تَِتُمّ  ِبِنْعَمِتِه  اّلذي  للِه  احلمُد 
أْجَمعنِي. وبَْعُد

ُمها ِللّراِغبنَي في تََعلُِّم  َحُة ِلِسلِْسلَِة »الَعَرِبَيُّة بنَْيَ يََديْك« نَُقِدّ َرةُ َواملُنََقّ ْبَعُة اجَلديَدةُ املَُطَوّ فَهِذِه ِهَي الَطّ
لَْت في َضْوِء  َحْت وُعِدّ ُمها في ثَْوِبها اجَلديِد، بَْعَد أْن نُِقّ الَعَرِبَيِّة وتَْعليِمها ِمَن املَُعِلّمنَي واملُتََعِلّمنَي، نَُقِدّ
لِْسلَُة إلى التَّْجريِب َواالْخِتباِر َوالتَّْقومِي  نَواِت املاِضَيِة؛ حيث َخَضَعِت الِسّ ْت ِبها َعْبَر الَسّ َتاِرَب َمَرّ
َصٍة ِمْن جاِمعاٍت وَمعاِهَد  َعٍة وُمتََخِصّ ساٍت تَْعليِمَيٍّة ُمتَنَِوّ في َمناِطَق ُمْختَِلَفٍة ِمَن العالَِم، َوفي ُمَؤَسّ
ِمَن  وَغْيُرُهْم  ُمَؤِلّفوها  لِْسلَِة  الِسّ َهِذِه  ِبتَْجريِب  وَقْد قاَم  ِبَغْيِرها.  للّناِطقنَي  الَعَرِبَيِّة  ِلتَْعليِم  وَمراِكَز 
صنَي في تَْعليِم الَعَرِبَيِّة ِلَغْيِر الّناِطقنَي ِبها وِمْن َغْيِرِهم في َشّتى أْرجاِء املَْعموَرِة ِمْن الِفِلّبنَي  املُتََخِصّ

ماِل إلى أْستُراِليا في اجَلنوِب.  ْرِق إلى الِوالياِت املُتَِّحَدِة في الَغْرِب وِمْن روِسيا في الَشّ في الَشّ

َمَع  َهِذِه املَلْحوظاُت  َكَشَفْت  َواخُلَبراِء،  الِب  َوالُطّ املَُدِرّسنَي  ِمَن  أُِخَذْت  َملْحوظاٌت َعديَدةٌ  َوُجِمَعْت 
َهِذِه  َضْوِء  َوفي  َوتَْصحيٍح،  َوتَْعديٍل  ُمراَجَعٍة  إلى  تاُج  حَتْ اّلتي  اجَلواِنَب  ِللُْمَؤِلّفنَي  التمَّْجِربَِة  نَتيَجِة 
لِْسلَِة وِبتَْعديِلها؛ ِلتَْخُرَج ِبثَْوِبها  ْت َعَمِلَيُّة التَّْطويِر؛ َفقاَم املَُؤِلّفون ِبتَنْقيِح ُكتُِب الِسّ التَّْغِذيَِة الّراِجَعِة، َتَّ
َة الَفْجَوِة بنَْيَ الُكتُِب، وَدْعَم َمواِطِن التََّميُِّز فيها،  اجَلديِد بَْعَد املُراَجَعِة الّشاِملَِة التي اْقتََضْت ُمعاجَلَ
تاُج إلى ُمراَجَعٍة َوتَْعديٍل َوتَْصحيٍح، َوَقْد َشَمَل التَّطويُر والتَّْغييُر َعناِصَر  َة اجَلواِنَب اّلتي حَتْ وُمعاجَلَ

لِْسلَِة. ا أّدى إلى ِزياَدة ُدروِس الِسّ اللَُّغِة َوَمهاراِتها َونُصوَصها؛ ِمّ
َكما اْقتََضْت َهِذِه املُراَجَعُة ِزياَدةَ ِكتاٍب راِبٍع ِللّطاِلِب وِمثِْلِه ِللُْمَعِلِّم.

نتيجة التطوير: 

أصبحت الكتب أربعة لكٍلّ من الطالب واملعلم بدال عن ثالثة، وقسم كل كتاب من كتب الطالب إلى 
جزأين .

وأصبح عدد الدروس )576( درسا بدال عن )300( درس. 
ت حلٍدّ كبير الفجوة التي قد يجدها بعض الدارسني للطبعة األولى فيما بني كتب السلسلة.  وُسَدّ

مت تصحيح األخطاء الطباعية وغيرها، ومّت حتسني اإلخراج.

َمـة الطبعة املنقحة من سلسلة ُمَقِدّ
" العربية بني يديك "
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مقدمة الكتاب

الِب الَّذيَن أََمّدونا  ميِع اإلْخَوِة اخُلَبراِء َواملَُدِرّسنَي َوالُطّ ْكِر جِلَ َم ِبخاِلِص الُشّ َويَطيُب لَنا ُهنا أَْن نَتََقَدّ
ِبِإبداِء  اللِه؛ َسواًء  ِبَحْمِد  سيِنِه  الَعَمِل َوحَتْ َكبيٌر في تَْطويِر  أَثٌَر  لَها  اّلتي كاَن  الَقِيَّمِة  مِبَلْحوظاِتِهُم 
َفِويَِّة أو الِكتاِبَيِّة ِمْن ُزمالِئنا في امِلْهنَِة، وِمْن ُمَدِرّسي الَعَرِبَيِّة، وِمْن ُطالِبها، وِمْن  املَلْحوظاِت الَشّ
َعْبَد  ْكِر األُْستاَذ  ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ونَُخُصّ بالُشّ الَعَرِبَيِّة وِبتَْعليِمها في  ِبنَْشِر  يَْهتَُمّ  ْن  َغْيِرِهْم ِمَّ
اللِه بَْن ظاِفٍرٍ الَقْحطاِنّي، املَُدِرَّس في َمْعَهِد اللَُّغويات الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد، َعلى ما قاَم ِبِه 
ُمُه مِلَْعَهِد اللَُّغوياِت الَعَرِبَيِّة  ِمْن ُمراَجَعٍة ِلَهِذِه الُكتُِب في إْصداِرها اجَلديِد، وُشْكٌر خاٌصّ أيْضا نَُقِدّ
ريِب الُكتُِب في  ُفْرَصَة َتْ لَنا  َفَقْد أتاَح  ِبِعماَدِتِه وَوكالَِتِه وُمَدِرّسيِه وُطالِبِه؛  ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد 
ِة ُفصوٍل ِدراِسيمٍَّة، أُتيَح ِللُْمَؤِلّفنَي ِمْن  ْت ِتلَْك التَّْجِربَُة ِلِعدمَّ ُصفوِفِه مِبُْستََوياِتِه املُْختَِلَفِة، وَقْد اْستََمَرّ
نَي  لِْسلَِة َعلى هذه املُْستََوياِت املُْختَِلَفِة، َكما أُتيَح لَُهْم ُمناَقَشُة التَّْجِربَِة َمَع املُْختَِصّ ِخالِلها تَْطبيُق الِسّ
ْكُر َمْوصوٌل ِلَبِقَيِّة املَعاِهِد واملَراِكِز التي  لِْسلَِة، أْو ِمْن َغْيِرِهْم. والُشّ ريِب الِسّ ْن شاَرَكُهْم في َتْ ِمَّ
لِْسلَِة في ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ولَْم يَْبَخْل أْصحابُها َعلينا مِبَلْحوظاِتِهْم، ِلَهؤالِء  قاَمْت ِبتَْدريِس َهِذِه الِسّ

ْكُر أْجَزلُُه والِعْرفاُن ُكلُُّه، أثابَُهُم اللُه ونََفَعُهْم ونََفَع ِبِهْم َغْيَرُهْم. وَهؤالِء َجميًعا الُشّ

لِْسلَِة شاَء اللُه - ُسْبحانَُه َوتَعالى - لَها أَْن تَنْتَِشَر  َمِة نُشيُر إلى أَنّ َهِذِه الِسّ َوفي ِختاِم َهِذِه املَُقِدّ
ا ال َشَكّ فيِه، أََنّ َسَبَب َهذا  في َهِذِه الَفتَْرِة الَقصيَرِة انِْتشاراً واِسعاً في َكثيٍر ِمْن ِبقاِع العالَِم، َوِمّ
ا يَعوُد إلى لَُغِة الُقْرآِن الَكرمِي، َوَمكانَِتها الَعظيَمِة في نُفوِس املُْسِلمنَي، َوِثَقِة ُعّشاِق  االنِْتشاِر، إَنّ
ساٍت  ُمَؤَسّ في  ِدراِسًيّا  ُمَقّرراً  يَديَك«  بنَْيَ  »الَعَرِبَيُّة  ِسلِْسلَُة  اْعتُِمَدْت  َوَقْد  لِْسلَِة،  الِسّ ِبَهِذِه  العَرِبَيِّة 
ياض - املَْملََكُة الَعَرِبَيُّة  تَْربَِويٍَّة َعديَدٍة َعلى َرأِْسها َمْعَهُد اللَُّغوياِت الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد - الِرّ

عوِديَُّة، وَمْرَكِز َفْجٍر ِللَُّغِة الَعَرِبَيِّة - القاِهَرة - ُجْمهوِريَُّة ِمْصَر الَعَرِبَيِّة. الَسّ

والبوْسنَُة،  والّصنُي،  وأْفغاِنْستاُن،  ِمْصُر،  ِمنْها  َكثيَرٍة،  ِبالٍد  في  ًة،  َطَبعاٍت خاَصّ لِْسلَُة  الِسّ وُطِبَعِت 
وأنْدونيْسيا، وتُْرِكيا...  

      
فوَن امُلَؤِلّ
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ْفصيلُيّ                   للَوَحداِت ومُحتواها                                                                  الِفْهِرُس الَتّ

القراءة املوسعة القواعد
(ب)

فهم  املسموع  
القسم الثاني 

فهم  املسموع  
القسم األّول 

القواعد
(أ) القراءة املكثفة الوحدة

ٌد �سلى اهلل عليه و�سلم َمّ َ حمحُ َهةحُ َفةحُ املحُ�َسَبّ ّ ال�سِ ن�سائح لنوم بال م�سكالت ن�سائح لنوم �سحي �سليم َيغحُ املحُباَلَغِة �سِ ْدخنِي ِمْن أَْضراِر الَتّ 1

) لحُ الَقِوّي الأمني )امَل�ْسَهدحُ الأََوّ ا�سم التف�سيل فن اإدارة الوقت ) 2 ( فن اإدارة الوقت ) 1 ( ا�سما الزمان واملكان رويُح عن النفس 2 الَتّ

الَقِوّي الأمني )امَل�ْسَهدحُ الثاين( توكيد الأفعال زواج مي�سر ليلة عر�ض عجيبة عمل امل�سدر ْوَجة ِاْخِتياُر الَزّ 3

هحُ يوفحُ الَنّجا�سيحُّ َو�سحُ تقدمي املفعول به و�سيتان اأ�سحاب الفيل تاأنيث الفعل للفاعل َسٌة ُمُدٌن ُمَقَدّ 4

ةحُ اإْبراهيَم عليه ال�سالم ِق�سّ املق�سور الَدْعَوةحُ اإلى الِقراءة اإلى املعلم املنقو�ض  املَداِرُس واملعاِهُد
ُة الِعْلِمَيّ 5

نحُ َر�سوِل اهلِل وؤَِذّ ِباللحُ ْبنحُ َرباٍح محُ جزم امل�سارع يف جواب الطلب كيف يحب الأطفال القراءة  كيف يحب اأطفالنا القراءة املمدود َكيَف َتختاُر ِمْهَنَتَك ؟ 6

�ساِحبحُ اجَلّنتنِي الن�سب خ�سائ�ض الر�سالة املحمدية ق�سة الوحي الت�سغري ِة والُقْرآِن بنَي الَعَرِبَيّ 7

ٌة �ٌض َعَرِبَيّ ِق�سَ كف اإن واأخواتها عن العمل هجرة العقول يف اأرقام هجرة العقول زيادة الباء يف خرب لي�ض وما ُعَلماُء نالوا جاِئَزَة
املَِلِك َفيَصٍل  8

 

ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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ْفصيلُيّ                   للَوَحداِت ومُحتواها                                                                  الِفْهِرُس الَتّ

القراءة املوسعة القواعد
(ب)

فهم  املسموع  
القسم الثاني 

فهم  املسموع  
القسم األّول 
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(أ) القراءة املكثفة الوحدة

ٌد �سلى اهلل عليه و�سلم َمّ َ حمحُ َهةحُ َفةحُ املحُ�َسَبّ ّ ال�سِ ن�سائح لنوم بال م�سكالت ن�سائح لنوم �سحي �سليم َيغحُ املحُباَلَغِة �سِ ْدخنِي ِمْن أَْضراِر الَتّ 1
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الَقِوّي الأمني )امَل�ْسَهدحُ الثاين( توكيد الأفعال زواج مي�سر ليلة عر�ض عجيبة عمل امل�سدر ْوَجة ِاْخِتياُر الَزّ 3

هحُ يوفحُ الَنّجا�سيحُّ َو�سحُ تقدمي املفعول به و�سيتان اأ�سحاب الفيل تاأنيث الفعل للفاعل َسٌة ُمُدٌن ُمَقَدّ 4

ةحُ اإْبراهيَم عليه ال�سالم ِق�سّ املق�سور الَدْعَوةحُ اإلى الِقراءة اإلى املعلم املنقو�ض  املَداِرُس واملعاِهُد
ُة الِعْلِمَيّ 5

نحُ َر�سوِل اهلِل وؤَِذّ ِباللحُ ْبنحُ َرباٍح محُ جزم امل�سارع يف جواب الطلب كيف يحب الأطفال القراءة  كيف يحب اأطفالنا القراءة املمدود َكيَف َتختاُر ِمْهَنَتَك ؟ 6

�ساِحبحُ اجَلّنتنِي الن�سب خ�سائ�ض الر�سالة املحمدية ق�سة الوحي الت�سغري ِة والُقْرآِن بنَي الَعَرِبَيّ 7

ٌة �ٌض َعَرِبَيّ ِق�سَ كف اإن واأخواتها عن العمل هجرة العقول يف اأرقام هجرة العقول زيادة الباء يف خرب لي�ض وما ُعَلماُء نالوا جاِئَزَة
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تَلِْبَيًة  العربيِة؛ ّما أّدى إلى تأليِف كتٍب وسالِسَل عديدٍة،  باللغِة  زاد االهتماُم، في هذا العصِر 
حلاجاِت طالِب العربيِة املتعّددِة واملتجّددِة. وبالّرغِم من اجلهوِد التي بُِذلَْت في هذا املجاِل، فما 

. زالِت احلاجُة ماّسًة لسالِسَل جديدٍة، تُثْري هذا احلقَل املهَمّ
وتأتي ِسلِسلُة  العربيُة بني يديك، إسهاماً في هذا امليداِن، ومشاركًة فيه. وفيما يلي تعريٌف موجز 

بأهِمّ مالِمِح هذه السلسلِة: 

أّواًل: أهداُف السلسلِة:
االتصاليِة،  والكفايِة  اللغويِة،  الكفايِة  التاليِة:  الكفاياِت  من  الدارِس  إلى تكنِي  السلسلُة  تهِدُف 

والكفايِة الثقافيِة. وفيما يلي بياٌن موجٌز ِبهذه اجلوانِب الثالثِة.  
الكفايُة اللغويُة: وتضُمّ ما يأتي:
أ- املهاراِت اللغويَة األربَع، وهي:
    1- االستماُع )فهُم املسموِع(.

    2- الكالُم )احلديُث(.
    3- القراءةُ )فهُم املقروِء(. 

    4- الكتابُة )اآلليُة واإلبداعيُة(.
ب- العناصَر اللغويَة الثالثَة، وهي:

     1- األصواُت )والظواهُر الصوتيِة املختلفُة(.
     2- املفرداُت )والتعابيُر السياقيُة واالصطالحيُة(.

     3- قواعُد النحِو والصرِف مع قدٍر مالئٍم من التراكيِب النحويِة واإلمالِء.

الكفايُة االتصاليُة: وترمي إلى إكساِب الدارِس القدرةَ على االتصاِل بأهِل اللغِة، ِمن خالِل السياِق 
وكتابًة، ومن  اللغِة مشافهًة  التفاُعِل مع أصحاِب  الدارُس من  ُن  يتمَكّ املقبوِل، بحيُث  االجتماعِيّ 

التعبيِر عن نفسه بصورٍة مالئمٍة في املواقِف االجتماعيِة املختلفِة.

الكفايُة الثقافيُة: حيُث يِتُمّ تزويُد الدارِس بجوانَب متنوعٍة من ثقافِة اللغِة، وهي هنا الثقافُة العربيُة 
اإلسالمـيُة، يُضاُف إلى ذلَك أناٌط من الثقافِة العامليِة العامِة، التي ال تخالُف أصوَل اإلسالِم.

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ثانيًا: ُجمهوُر السلسلِة:
أو  أكانوا دارسني منتظمني في مؤسساٍت تعليميٍة،  الراشدين، سواءٌ  للدارسني  هٌة  السلسلُة موَجّ
دارسني غيِر منتظمني، يَُعِلّمون أنفَسهم بأنفِسهم، وسواًء مَتَّ تدريُس السلسلِة في برنامٍج مكّثٍف، 

َصْت له ساعاٌت قليلٌة. َصْت له ساعاٌت كثيرةٌ، أو في برنامٍج غيِر مكثٍف ُخِصّ ُخِصّ
من ناحيٍة أخرى، تخاطُب السلسلُة الدارَس الذي لم يسبْق له تعلُّم العربيـِة. وِبهذا فهي تبدأُ ِمن 
ْفِر، وتنطلُق بالدارِس ُقُدماً، حتى يُتِقَن اللغَة العربيَة، بصورٍة تعله قاِدراً على االتصاِل بالناطقني  الِصّ

نُه من االنخراِط في اجلامعاِت التي تتَِّخُذ العربيَة لغَة تدريٍس. بـها مشافهًة وكتابًة، وتِكّ

ثالثًا: ُلغُة السلسلِة:
تعتمُد السلسلُة على اللغِة العربيِة الفصيحِة، وال تستخدُم أيََّة لهجٍة من اللهجاِت العربيِة العاميِة، 

كما أنَّـها ال تستعني ِبلغٍة وسيطٍة.

ناُت السلسلِة:   رابعًا: ُمكَوّ
تتألمَُّف السلسلُة من الكتِب والـموادِّ التاليِة :

* حروف العربية.
* وكتاُب الطالِب )1( جزءان، وكتاُب املعلِم )1( - للـُمْستَوى الـُمْبتَـِدئ .
ط . * كتاُب الطالِب )2( جزءان، وكتاُب املعلِم )2(  - للـُمْستَوى الـُمتََوِسّ
م . * كتاُب الطالِب )3( جزءان، وكتاُب املعلِم )3(  - للـُمْستَوى الـُمتََقــِدّ
* كتاُب الطالِب )4( جزءان، وكتاُب املعلِم )4(  - للـُمْستَوى الـُمتََمِيّـــز .

*  الـمعجِم العربي بني يديك .
*  وتْصَحُب السلسلَة مادة صوتيٌة

هاُت السلسلِة:  خامسا: ُمَوِجّ
اللغاِت األجنبيِة، مع  تعليِم  إليها علُم  َل  توَصّ التي  الطرائِق واألساليِب،  بأحدِث  السلسلُة  تَهتدي 

مراعاِة طبيعِة اللغِة العربيِة بشخصيِتها املتميزِة، وخصائِصها املتفردِة.
هاِت التي أَخَذْت بـها السلسلُة ما يلي: وِمن املَُوِجّ

* الّتكاُمُل بني مهاراِت اللغِة وعناصِرها.
* العنايُة بالنظاِم الصوتّي للغِة العربيِة، تعّرفا وتييزا وإنتاجا.

ِج في عرِض املادِة التعليميِة. * مراعاةُ التدُرّ

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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* مراعاةُ الفروِق الفرديِة بني الدارسني.
* اختياُر نصوٍص متنوعٍة )حوارات، سرد، قصة،…( واعتمَد الكتاُب األَوّل منها على احِلوار، 

والنصوِص القصيرِة، لسهولِتها، ولكوِنـها مثيرا جّيدا للتعلِّم.
* استخداُم تدريباٍت متنوعٍة ومتعددٍة.
* مناسبُة احملتوى ملستوى الدارسني.

* ضبُط النصوِص بالشكِل، كلّما اقتضْت احلاجُة ذلك.

* ضبُط عدِد املفرداِت والتراكيِب في كل وحدٍة وكتاٍب.
* اتباُع نظاِم الوحدِة التعليميِة في عرِض املادة.

ٍة. * عرُض املفرداِت في سياقاٍت تاَمّ
* االهتماُم باجلانِب الوظيفي، عنَد عرِض تراكيِب اللغِة في املَراِحِل األُولى.

* االهتماُم باملهاراِت الشفهيِة في الِكتاِب األّول.
* التواُزُن بني عناصِر اللغِة ومهاراِتها.
* مالَءَمُة السلسلِة مِلَُعِلِّم اللغِة العربيِة.

* وضُع قوائَم باملفرداِت والتعبيراِت اجَلديَدِة الواردِة في كِلّ كتاٍب.
* اإلفادةُ من قوائِم التراكيِب النحويِة الشائعِة.

* وضُع اختباراٍت مرحليٍة في كِلّ كتاٍب.
* عرُض املفاهيِم الثقافيِة بأساليَب شائقٍة.

* االستعانُة بالصورِة، والسيما في الكتابني األّول والثاني.

ُص لتدريِس السلسلة: سادسا: الّزمُن امُلخَصّ
الدروس األساسية = 576 درسا، يضاف إليها دروس لالختبارات 24 درسا = 600 درس.

في برنامج يُتيح له 25 ساعة أسبوعيا = 24 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 20 ساعة أسبوعيا = 30 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 15 ساعة أسبوعيا = 40 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 10 ساعات أسبوعيا = 60 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 8 ساعات أسبوعيا = 75 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 5 ساعات أسبوعيا = 120 أسبوعا.

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ

الكتاب األول: 144 درسا أساسيا
وفـي كل وحدة من الوحدات الّست عشرة:

احلوار األول، ومفرداته وتدريباتـها             
احلوار الثاني، ومفرداته وتدريباتـها             
احلوار الثالث، ومفرداته وتدريباتـها             
تدريبات املفردات، واملفردات اإلضافية       
التراكيب النحوية وتدريباتـها                             
األصوات وفهم املسموع                      
الكالم وتدريباته                                        
القراءة وتدريباتـها                                        

الكتابة وتدريباتـها  

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان
4 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
4 َصَفحاٍت

=  25 صفحة

الكتاب الثالث: 112 درسا أساسيا
وفـي كل وحدة من الوحدات الست عشرة:

نٌَصّ ِقرائٌيّ ُمَكثٌَّف َوتَْدِريباُت اْستيعاٍب      
مفردات وتعبيرات                   
َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباتـها            

تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموعِ 
اإلمالء                

َفِهّي َوالِكتابّي   تَْدِريباُت التَّْعبيِر الَشّ
َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباتـها  

4 َصَفحاٍت
2 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
2 َصفحتاِن
2 صفحتان
2 صفحتان
3 َصَفحاٍت
=18صفحة

الكتاب الثاني: 208 دروس أساسية
وفـي كل وحدة من الوحدات الّست عشرة:

ِحوار )1( وتدريبات استيعاب ومفردات             
أصوات وتدريباتـها                                         
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )1(                                  
فهم املسموع وكالم )1(                           
نٌَصّ ِقرائي )1( واستيعاب ومفردات       
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )2(                                 

حوار )2( وتدريبات استيعاب ومفردات            
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )3(                                 
فهم املسموع وكالم )2(                          
نٌَصّ ِقرائي )2( واستيعاب ومفردات      
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )4(                                 
ه                                    تَْعبيٌر ُمَوجمَّ

َخّط وِإْمالء  

2 صفحتان
1 صفحة
1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
= 20 صفحة

الكتاب الرابع: 112 درسا أساسيا 
 وفـي كل وحدة من الوحدات الست عشرة:

نٌَصّ ِقرائٌيّ َوتَْدِريباُت اْستيعاٍب وتلخيص        
َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباٌت 

تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع
م تَْعبيٌر ُمتََقدِّ

َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباٌت
َعٌة ِقراَءةٌ ُمَوَسّ
ِكتابٌَة وبَْحٌث

4 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
2 صفحتان

1 صفحة
3 َصَفحاٍت
6 صفحات
2 صفحتان

=21 صفحة 

ْلِسَلِة  ساِبعا:  ُدروُس الِسّ
مجموع دروس كتب الطالب األربعة بأجزائها الثمانية )576 درسا أساسيا( ُوِزّعت هذه الدروس كما يلي: 
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وْصُف َوَحداِت الكتاِب:
فيما يلي َوْصٌف موَجٌز ِلَوَحداِت الكتاِب:

أّواًل: الُنّصوص
َم  ُل ِللِقراَءِة املَُكثََّفِة، َوالنَُّصّ الّثاني ِلَفْهِم املَْسموِع؛ وَقْد ُقِسّ تَُضُمّ ُكُلّ َوْحَدٍة ثالثَة نُصوٍص: النَُّصّ األََوّ
، ويأتي الِقْسماِن في َمْوضوٍع واِحٍد في ُمْعَظِم األْحياِن،  كُلّ نٍَصّ ِمْن نُصوِص املَْسموِع إلى ِقْسَمنْيِ
الِكتاِب.  ِنهايَِة   املَْسموِع في  َفْهِم  ُوِضَعت نُصوُص  وَقْد  أْحيانا.  ُمْختَِلَفنْيِ  َمْوضوَعنْيِ  ويأِتياِن في 

عِة . والنمَّصُّ الّثاِلُث ِللِقراَءة الـُموسمَّ

ثانيًا: تدريباُت االستيعاِب 
جاءْت تَْدريباُت االْستيعاِب في ثالثِة مواضع ، هي: 

تَْدِريباُت اْستيعاِب نَِصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة ، وتَْدِريباُت اْستيعاِب نَِصّ َفْهِم املَْسموِع. وتدريباٌت على نصِّ 
عِة . الِقراءِة الـُموسمَّ

َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع ِتلَْك التَّْدريباِت، ما يَلي:
َبِب في )أ( َوالنَِّتيَجِة في )ب(. ِح اخَلَطَأ.     * واِئْم بنَْيَ الَسّ * َضْع َعالَمَة )( أَْو )( ثَُمّ َصِحّ

ئيَسِة في )أ( َوالِفْقَرِة في )ب(.    * أَِجْب ِباْخِتصاٍر َعّما يلي. * واِئْم بنَْيَ الِفْكَرِة الَرّ

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )4)

              َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )4)

َوَحداُت الكتاِب وُدروُسُه:
َيُضُمّ ِكتاُب الطاِلِب الّراِبِع )16( َوْحَدًة، َوَقْد جاَء َتْصميُم ُكِلّ َوْحَدٍة َكما َيلي:

4 صفحات* َنٌصّ ِقرائٌيّ َوَتْدِريباُت اْستيعاٍب وتلخيص
َغِة )1( َوَتْدِريباٌت        3 صفحات* َقواِعُد الُلّ

2 صفحتان* َتْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع
1 صفحة* تعبير متقدم

َغِة )2( َوَتْدِريباٌت 3 صفحات* َقواِعُد الُلّ
َعٌة 6 صفحات* ِقراَءٌة ُمَوَسّ
2 صفحتان* ِكتاَبٌة وَبْحٌث
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َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )4)

* أَِجْب ِبَصواٍب أَْو َخَطٍأ.                                * اْختَِر اجَلواَب املُناِسَب.
* اْمأِل الَفراَغ مِبا ُهَو ُمناِسٌب.                          * ِصْل بنَْيَ العباَرِة َواملَْوضوِع املُناِسِب.

.      * َمِن القاِئُل؟ َوما املُناَسَبُة؟ * َرتِِّب األَْحداَث الّتاِلَيَة َحَسَب ُوروِدها في النَِّصّ
* َضْع َعالَمَة )( ِبجاِنِب املَْعنى املُناِسِب ِللِعباَرِة.     * اْذُكْر ُمناَسَبَة ُكِلّ آيٍَة ِمْن اآلياِت الّتاِلَيِة.

ثالثًا: تدريباُت املفرداِت
َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع ِتلَْك التَّْدِريباِت ما يلي :

* هاِت ِمَن النَِّصّ َكِلماٍت تَُؤِدّي َمعاني الَكِلماِت الّتاِليِة.
* اْختَْر ِمَن الَكِلماِت الّتاِلَيِة ما يُناِسُب ُكَلّ ِفْعٍل، َوأَْكِمِل اجُلْملََة.
* هاِت ِمَن النَِّصّ الَكِلماِت الَّتي تُشيُر إليها التَّْعريفاُت اآلِتَيُة.

* هاِت ِمَن النَِّصّ الِعباراِت املَْطلوبََة.
ِة )......( َوَضْعها في الَفراغاِت. * اْشتَقمَّ الَكِلماِت املُناِسَبَة ِمْن ماَدّ

* ِصْل بنَْيَ ُكِلّ َكِلَمتنِي تَْأتياِن َمعاً.
* ِصْل بنَْيَ ُكِلّ َكِلَمتنِي ُمتَضاَدتنَِي.

* هاِت ُجموَع الَكِلماِت الّتاِلَيِة.
* ابَْحْث َعْن َمعاني الَكِلماِت / التَّْعبيراِت الّتاِلَيِة في ُمْعَجٍم َعَربي.

* ِصْل بنَْيَ التَّعبيِر َواملَْعنى املُناِسِب.
* ِصْل بنَْيَ الَكِلَمتنِي املُتَراِدَفتنِي.

. * هاِت ُمْفَرَد اجُلموِع الّتاِلَيِة ِمْن النَِّصّ

ْرِف  ْحِو َوالَصّ راِبعًا : َقواِعُد الَنّ
َص ِلُكِلّ  ْرِف، ُخِصّ حْتتَوي ُكُلّ َوْحَدٍة ِمْن َوَحداِت الِكتاِب الّراِبِع َعلى َدْرَسنْيِ ِمْن ُدروِس النَّْحِو َوالَصّ
ْفَحِة األُولى ِلُكلٍّ ِمنُْهما أَْمِثلٌَة َعلى القاِعَدِة، َويَليها َشْرٌح ُموَجٌز  َدْرٍس 3 َصَفحاٍت: ُعِرَضْت في الَصّ
ْرِفَيِّة.  ِلَهِذِه الّظاِهَرِة النَّْحويَِّة أَْو الَصّ َوتَلِْخيٍص  ِلَهِذِه الّظاِهَرِة ِمْن ِخالِل األَْمِثلَِة، َوُخِتَمْت ِبقاِعَدٍة 

ْفَحتنَْيِ الّتاِلَيتنَْيِ تَْدِريباٌت َعلى ِتلَْك الّظاِهَرِة.  َوُعِرَض في الَصّ
ْرِعَيُّة ِمْن ُقْرآٍن َوُسنٍَّة؛  ْرِفَيِّة في َهذا الِكتاِب النُّصوُص الَشّ َوَقْد َغلََب َعلى أَْمِثلَِة الَقواِعِد النَّْحِويَِّة َوالَصّ
ْرِعَيَّة نُصوٌص َحَيٌّة َوُمْستَْخَدَمٌة، َوِلثباِت ِحْفِظها في الّذاِكَرِة،  ْسباٍب ِمنْها: أََنّ النُّصوَص الَشّ َوَذِلَك ألَِ
َنّ اللَُّغَة الَعَرِبَيَّة لَُغٌة ثاِبتٌَة يَِقُلّ التَّْغييُر فيها؛ َوِمْن ثَّم َفلَْيَس فيها نُصوُص تُراٍث  َوِلوضوِح َداللَِتها، َوألَِ

َمْعزولٌَة َعْن الواِقِع، َوِلُقْرِبها ِمْن ذاِكَرِة َكثيٍر ِمْن الّدارسنَي، َوِلَرْغَبِتِهْم فيها َوتَْفِضيِلِهْم إّياها.
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خوِل  موِلَيِّة، َوَشيٍء ِمَن التَّْفصيِل ُدوَن الُدّ َوِمثُْل الِكتاِب الّثاِلِث، اّتَسَمْت َظواِهُر الِكتاِب الّراِبِع ِبالُشّ
ْرِفَيِّة الّناِدَرِة، َوُدوَن اإلْغراِق في اجُلْزئياِت. في الَقضايا النَّْحويَِّة والَصّ

ْرِفَيِّة في َهذا الِكتاِب اجلاِنُب التَّْطبيقي. َوَغلََب َعلى التَّْدريباِت النَّْحويَِّة َوالَصّ

خاِمسًا : َفْهُم املَْسموِع.
َيٍة َوفاِئَدٍة ِللّطاِلِب،  يُواِصُل الِكتاُب الّراِبُع تَْدريَب الّطاِلِب َعلى َمهاَرِة َفْهِم املُْسموِع، مِلا لَها ِمْن أََهِمّ
ى ِبها احمُلاَضراِت، إذا الْتََحَق ِبجاِمَعٍة َعَرِبَيٍّة، َكما أَنَّها األداةُ الَّتي يَتَواَصُل  َفَهَي الَوسيلَُة الَّتي يَتَلَقمَّ
ِبها َمَع َوساِئِل االِتّصاِل الَعَرِبَيِّة املَْسموَعِة ِمْن إذاَعٍة َوِتلْفاٍز َوَغْيِر َذِلَك. َومِلَزيٍد ِمَن الفاِئَدِة، ِجئْنا 
ويُحلمَّ  إليها،  يَْستَِمَع  أَْن  بَْعَد  ِبِقراَءِتها،  الّطاِلُب  ِلَيقوَم  الِكتاِب،  ِنهايَِة  في  املَْسموِع  َفْهِم  ِبنُصوِص 
تَْدِريباِتها، ولتكوَن أماَم املعلِم الذي لم يصل إليه كتاُب املعلم؛ ليستفاد من دروس فهِم املسموع . 

ساِدسًا : الِكتابة
ِمَن الّداِرِس فيها تَلْخيُص نَِصّ الِقراَءِة  َص لَها ثاَلُث َصَفحاٍت : َصْفَحٌة واِحَدةٌ، ُطِلَب  َوّقْد ُخِصّ
ِل الَوْحَدِة ؛ ِلتَْدريِبِه على الِكتابَِة، وِباألَخِصّ َفِنّ الّتلْخيِص، َوَصْفَحتاِن  املَُكثَّّفِة اّلذي َدَرَسُه في أَوّ

ُطِلَب ِمَن الّداِرِس ِكتابَُة َمْوضوٍع ِفي َصْفَحٍة، َوِكتابَُة بَْحٍث في الباِقي.

ساِبعًا : الِقراَءُة. 
نَّها أََهُمّ َمهاَرٍة لََدى ُمْعَظِم دارسي اللَُّغِة الَعَرِبَيِّة،  َجَعَل الِكتاُب الّراِبُع ِمَن الِقراَءِة َهَدفاً َمْرَكِزّياً ؛ ألَِ
ُن الّطاِلَب ِمَن اإلمْلاِم ِبجواِنَب أَْكثََر  ِكّ ِمْن َغْيِر الّناِطقنَي ِبها، َكما أَنَّها ِمْن ناِحَيٍة أُْخرى، املَهاَرةُ الَّتي ُتَ

ُعْمقاً ِباللَُّغِة الَعَرِبَيِّة َوثَقاَفِتها.
ني: نَِصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة )َصْفحتاِن تَْقريباً( وَحِلّ تَْدريباِت  َويَقوُم الّطاِلُب في ُكِلّ َوْحَدٍة ِبِقراَءِة نَصمَّ

ـَعِة ، وحّل التديبات الّتاليِة له . االْستيعاِب الّتاِلَيِة لَه ، ونَصِّ الِقراءِة الـُمـوسمَّ

قومُي: االخِتباراُت والَتّ
يَتََضّمُن ِكتاُب الّطاِلِب أْربََعَة اْخِتباراٍت: اْخِتباٌر واِحٌد بَْعَد ُكِلّ أْربَِع َوَحداٍت، َوَهِذِه االْخِتباراُت تَْرمي 
َقُه الّطاِلُب ِفْعاًل؛ َوتَُعُدّ ِمْن ِجَهٍة أُْخرى، أَداًة ِلتَْعزيِز َعَمِلَيِّة التََّعلُِّم، َوِمْن ثََمّ ِلَدْفِع  إلى تَْقومِي ما َحَقّ

الّداِرِس إلى األماِم.

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )4)
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القراءة املكثفة
القواعد  )أ(   

فهم املسموع )القسم األّول(
فهم املسموع )القسم الثاني(  

القواعد )ب(
َعة القراءة املَوسَّ

ْدخنِي ِمْن أَْضراِر الَتّ
ِصَيُغ امُلباَلَغِة   

نصائح لنوم صحي
نصائح ملن يواجهون مشكالت يف النوم

َهُة َفُة امُلَشَبّ الِصّ
ٌد  ُمَحَمّ

الَوْحَدُة
األوَلـــــــــــى
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ما َقْبَل الِقراَءِة:
 فّكر في اإلجابة عن هذه األسئلة قبل قراءة القطعة.

1- ما أنواع األمراض التي يسببها الّتدخني؟
2- هل يزداد عدد املدخنني في الدول الفقيرة أم الغنية، وملاذا؟

3- ما رأي األطّباء في التدخني؟    4- ما رأي الفقهاء في الّتدخني؟

ْرُس   »1« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ



3

بع
لرا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

يمَِّة  حِّ ا يُنِْذُر بازِدياِد املُْشِكالِت الصِّ ننَي في هذا الَعْصِر، ِمّ ِانْتََشَر التمَّْدخنُي، وَكثَُرْت ِنْسَبُة املَُدخِّ
َة ِلكثيٍر ِمَن األْخطاِر، وأَنمَُّه َسَبٌب ِلَكثيٍر  حمَّ ُض الصِّ بَْينَُهم. َفَقْد أَْظَهَرْت ِدراساٌت َكثْيَرةٌ أَنمَّ التمَّْدخنَي يَُعرِّ
يْخوَخَة،  ؛ َكما أَنمَُّه يَُسبُِّب الشمَّ ئَِويِّ ئَِة، وااللِْتهاِب الرِّ ِمَن األْمراِض، ِمثِْل: أَْمراِض الَقلِْب، وَسَرطاِن الرِّ

ويَزيُد ِنْسَبَة الَوَفيات. 
َة ُكلمَّها ِبَيِد اللِه، ولِكْن يَِجُب  حمَّ َصحيٌح أَنمَّ ُكلمَّ َشيٍء ِبَقضاِء اللِه، وأَنمَّ املَوَت واحَلياةَ واملََرَض والصِّ
َر داِئماً، أَّن اللَه ُسْبحانَُه وتَعالَى يَقوُل: }َوال تُلُْقوا ِبَأيِْديُكْم ِإلَى التمَّْهلَُكِة{ ويقول: }َوال تَْقتُلُوا  أَْن نَتََذكمَّ
أَنُفَسُكْم ِإنمَّ اللمََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيماً{. والتمَّْدخنُي َقتٌْل للنمَّْفِس، وانِْتحاٌر بَطيءٌ، َكما أّنُه َضَرٌر بإْجماِع 
ننَي تَزداُد  سوُل # يَقوُل: »الَضَرَر والِضراَر«. وَقْد لوِحَظ أنمَّ ِنْسَبَة َوفاِة امْلَُدخِّ األَِطّباِء والُعَقالِء. والرمَّ

جاِئِر. باْزِدياِد اْسِتْهالِك السمَّ
، والَوَفياُت  يمَِّة، فإنمَّ التمَّْدخنَي أَْخَطُر َوباٍء َعَرَفُه اجِلنُْس الَبَشِريِّ ِة العامَلِ حمَّ َمِة الصِّ ِطْبقاً ِلتَْقريِر  ُمنَظمَّ
َوِل الفقيرة، َحْيُث تَنُْشُر  ُة َعنُْه تَُعدُّ أْكثََر الَوَفياِت اّلتي  َعَرَفها تاريُخ األَْوِبئَِة  َوُخصوصاً في الدُّ الناِتَ

جاِئِر وأَْخَطَرها  َشِركاُت التِّْبِغ  ِدعاياِتها، وتَبيُع أَْسَوأَ أَنْواِع السمَّ
ٍة  باِب-ِبِصَفٍة خاصمَّ وفي ُكلِّ َهذا َدليٌل َعلى َخَطِر التمَّْدخنِي على الَبَشِريمَِّة، َفَهْل يُْدِرُك  ِصغاُر الشمَّ

– ما يَنْتَِظُرُهم ِمْن أَْخطاٍر وأَْضراٍر، إذا ماَرسوا التمَّْدخنَي، وأَْقَدموا َعلَيه؟!
ننَي  َن يَقتُُل نَْفَسُه ِبنَْفِسِه، َكما ثََبَت أنمَّ َضَرَر التمَّْدخنِي يَتََعّدى املَُدخِّ نَتيَجًة ِلُكلِّ ما َسَبَق، فإنمَّ امْلَُدخِّ
خاَن  الدُّ ألَّن  ؛  ُمتََعدٍّ َضَرٌر  فالتمَّْدخنُي  ننَي،  للُمَدخِّ املُجاِوريَن  ِمَن  املُْجتََمِع  أَْفراِد  بَِقيمَِّة  إلى  أنُْفَسُهم 
ْخِصيمَُّة ُهنا  يمَُّة الشمَّ ننَي، يَْستَنِْشُقُه َمْن َحولَُهْم دوَن اْخِتياٍر ِمنُْهْم. واحُلرِّ امْلُتَصاِعَد ِمْن أَفواِه الْـُمَدخِّ

ننَي، وكانَْت أَْضراُره َجسيَمًة. تَتَعاَرُض َمَع ُحقوِق الـُمْجتََمِع. َوَكْم ِمْن َحريٍق َشبمَّ ِبَسَبِب املَُدخِّ

َك إال َضَرراً وَخساَرًة. وَقْد  جاِئِر، وال يأُخذوَن ُمقاِبَل ذِلِ َكثيَرًة على السمَّ نوَن أَْمواالً  يُنِْفُق املَُدخِّ
ٍن في أَْمريكا، يَُكلُِّف 4 ملياراِت دوالٍر في العاِم. ُوِجَد أنمَّ ما يُنِْفُقُه 60 مليون ُمَدخِّ

جاِئُر أَْكثََر َدْخِلها،  نوَن ِمَن األَُسِر الَفقيَرِة، اّلتي تَْستَْهِلُك السمَّ َوتَْزداُد الْـُمصيَبُة ِعنَدما يَكوُن امْلَُدخِّ
نََهى  وقد  للماِل،  إضاَعٌة  هذا  وفي  جاِئَر،  السمَّ وتَْشتَري  روِريمََّة،  الضمَّ األَْشياَء  األَُسُر  هذِه  َفتَتُْرُك 

اإلْسالُم اإلنْساَن َعْن إضاَعِة املاِل، فيما ال فاِئَدةَ فيِه.
ِبَهِذِه  ألّنُه  رمِيِه؛  َوحَتْ التمَّْدخنِي  ِبالنمَّهِي عِن  اإلْسالِميُّ  الّديُن  َوَغْيِرها، جاَء  األْسباِب،  َهِذِه  ِلُكلِّ 
َمْت َعلَْيِهْم. قاَل اللُه  باِئِث اّلتي ُحرِّ يِّباِت اّلتي أُِحلمَّْت ِلَبني آَدَم؛ بَْل ُهَو ِمَن اخْلَ َفِة اليَكوُن ِمَن الطمَّ الصِّ

َباِئَث{. ُم َعلَْيِهُم اخْلَ يَِّباِت َويَُحرِّ تَعالى: }َويُِحلُّ لَُهُم الطمَّ

ْدخنِي ِمْن أَْضراِر التَّ
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استيعاب: 
ِح اخَلَطأَ. ( ُثمَّ َصحِّ ( أو ) َتْدريب 1: َضْع َعالَمَة  )

حيَح ِبَوْضِع داِئَرٍة َحْوَل احَلْرِف امُلناِسِب. َتْدريب 2: ِاْخَتِر اجَلواَب الصَّ

َتْدريب  3: أِجْب ِباْخِتصاٍر َعّما َيلي.

ئَِة يَُسبِّبُُه التمَّْدخنُي. 1- َسَرطاُن الرِّ
جاِئُر أَْكثََر َدْخِل األَُسِر الَفقيَرِة. 2- تَْستَْهِلُك السمَّ

3- عدد املدّخنني من األَُسِر الَفقيَرِة ستون مليوناً.
َوِل الَفقيَرِة. 4- أَْكثَُر َوَفياِت التمَّْدخنِي تَكوُن في الدُّ

1- أَْخَطُر َمَرٍض يَُسبِّبُُه التمَّْدخنُي ُهَو........... 
ِريُّ كمَّ َرطاُن   السُّ  االلِتهاُب    السمَّ

ئيُس ِمْن ِدعايَِة َشِركاِت التمَّْدخنِي ُهَو........... 2- اَلَهَدُف الرمَّ
ِة حمَّ اَفَظُة َعلى الصِّ  األَْموال    تَْدميُر الّناِس  احمْلُ

3- في التمَّْدخنِي َضَرٌر على...........
ِن واملُْجتََمِع ِن والّشبابِ  املَُدخِّ ِن َوْحَدهُ   املَُدخِّ  املَُدخِّ

ننَي باْزِدياِد........... 4- تَزداُد ِنْسَبُة الَوَفياِت بنَي املَُدخِّ
جاِئِر       األْمراِض          األْمواِل  ِاْسِتهالِك السمَّ

راساُت الَكثيَرةُ؟...................................................... 1- ماذا أَْظَهَرِت الدِّ
2- ما َمْعنى ِعباَرِة »التمَّْدخنُي َقتٌْل ِللنمَّْفِس، وانِْتحاٌر بَطيءٌ«؟...............................
يمَِّة؟……...................................... ِة العامَلِ حمَّ َمِة الصِّ 3- ماذا يَقوُل تَقريُر ُمنَظمَّ
«؟................................................ 4- ما َمعنى ِعباَرِة »التمَّْدخنُي َضَرٌر ُمتََعدٍّ
5- ِلَم نََهى اإلْسالُم َعِن التمَّْدخنِي؟.........................................................

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

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

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

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

واُب الصَّ

  االنِْتحار
 اجِلنُس الَبَشِريُّ 

 الَوباءُ
 املُصيَبُة
 احلاِمُل

 املََرَض يَنْتَِشُر ِبُسْرَعٍة.
 َقتُْل اإلنْساِن نَْفَسُه.

 املُْشِكلَُة الَكبيَرةُ.
 املَْرأَةُ اّلتي في بَطِنها َجننٌي.

 ُكلُّ الّناِس.

ُمْفَردات: 
عريِف امُلناِسِب. َتْدريب 1: ِصْل بنَي )الَكِلَمِة / الِعباَرة( والتَّ

 امْلَْوت 
 ِصغار
 أَْحَسن

 الطيِّبات
 فاِئَدة

 اخَلباِئث
 أَْسَوأ

 احَلياة
 ِكبار

 َضَرر

َتنِي. َتْدريب 2: ِصْل بنَي الَكِلَمَتنِي امُلَتضادَّ
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ْل َمعانيها. ، وَسجِّ َتْدريب 3: اْبَحْث َعِن الَكلماِت التاِلَيِة يف ُمْعَجٍم َعَربيٍّ

 التمَّْهلَُكة: )هـ، ل، ك(......................................................................

 تَْستَْهِدُف: )هـ، د، ف(....................................................................
 ِاْرِتباط: )ر، ب، ط(.......................................................................
 امْلُتَصاِعد: )ص، ع، د(....................................................................
 اخَلساَرة: )خ، س، ر(.....................................................................

صًا َلُه.  تلخيص النص: أَِعْد ِقراَءَة الَنصِّ الّساِبِق، واْكُتْب ُمَلخَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - فاِئَدٌة:
ْلخيَص: ْر أنَّ التَّ َتَذكَّ

أ- هو َعَمِليمَُّة ِكتابَِة النمَّص في َعَدٍد أقلمَّ من الَكِلماِت والِعباراِت واجُلَمِل.
ب- يَْعِني احمُلاَفَظَة َعلى األْفكاِر األساِسيمَّة  في النمَّص املَنْقوِل َعنُْه.

ننَْيِ في النمَِّص.  ْرِح املَُضممَّ ج- يَْعِني االْسِتغناَء عن التمَّْكراِر والشمَّ
د- يَْعِني االْسِتغناَء أيْضاً عن التمَّفاصيِل واإلْسهاِب واملُراِدفاِت والِعباراِت ذاِت املَعاِني املُتَقاِربَِة. 

ْرُس   »1« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ
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ِصَيُغ امُلباَلَغِة 

ْل. اأَلْمِثَلُة: اُْدُرْس َوتََأممَّ
بأ

املُْؤِمُن ساِبٌق ِللَْخيْراِت
العاِقُل قائٌل ما يُفيُد
الَعَدوُّ حاِسٌد َغْيَرهُ

االبُْن ساِمٌع َكالَم واِلَديِْه
الّناِجُح فاِرٌح ِبنَجاِحِه

املُْؤِمُن َسّباٌق ِإلى اخَلْيراِت.
العاِقُل ِمْقواٌل ما يُفيُد.
الَعَدوُّ َحسوٌد َغْيَرهُ.

االبُْن َسميٌع َكالَم واِلَديِْه.
الّناِجُح َفِرٌح ِبنَجاِحِه.

القاِعَدُة: 
ُل اْسُم الفاِعِل ِمَن الثُّالِثيِّ إذا أُريَد ِبِه املُبالََغُة َوالتمَّْكثيُر إلى صيَغٍة ِمْن إْحدى ِصَيِغ       يَُحومَّ
ال، وِمْفعال، وَفُعول، وَفِعيل، وَفِعل، َوُكلُّها ِصَيٌغ َسماِعيمٌَّة، تَْعَمُل َعَمَل اْسِم  املُبالََغِة الّتاِلَيِة: َفعمَّ

الفاِعِل َوِبنَْفِس ُشروِطِه.

، َوِهَي  تَُه َخطٌّ في )أ( أَْسماءُ فاِعلنَي ِمَن الثُّالِثيِّ ْد أَنمَّ ما حَتْ ِل األَْمِثلََة الّساِبَقَة َتِ    تََأممَّ
َعلى َوْزِن فاِعل، َوإذا قاَرنَْت بنَْيَ ُكلِّ ُجْملٍَة في )أ( َوما يُقاِبلُها في )ب( َوَجْدَت أَنمَّ املَْعنى ُهَو 

َفِة. نَْفُسُه َمَع ِزياَدِة ُمبالََغٍة في الصِّ
َعلى »فاِعل«  الفاِعِل في )أ(  اْسِم  َوْزَن  أَنمَّ  َكْيَف  ْل  وتََأممَّ َعلى )ساِبق(  ِزياَدةٌ  َففي )َسّباق( 
بَْينَما ما يُقاِبلُُه في )ب( جاَء َعلى َخْمَسِة أَْوزاٍن: فّعال ) َسّباق (، وِمْفعال )ِمْقوال(، وَفُعول 
)َحسود(، وَفِعيل )َسميع(، وَفِعل )َفِرح( َوتَُسّمى َهِذِه ِصَيَغ املُبالََغِة، فإذا أُريَد ِباْسِم الفاِعِل 

. َيِغ، َوِهَي ال تُصاُغ إال ِمَن الِفْعِل الثُّالِثيِّ َل إلى واِحَدٍة ِمْن َهِذِه الصِّ املُبالََغُة ُحوِّ

ْرح:  الشَّ

َقواِعُد الُلَغِة: )أ(
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َتْدريبات
ْ َوْزَنها. َتْدريب 1: اْسَتْخِرْج ِصَيِغَ امُلباَلَغِة، َوَبنيِّ

ْ َوْزَنها. َتُه َخطٌّ يف اجُلَمِل اآلِتَيِة إلى ِصَيِغ ُمباَلَغٍة، َوَبنيِّ ْل ما َتْ َتْدريب 2- َحوِّ

َوْزُنهاصيَغُة امُلباَلَغِةاأَلْمِثَلُة

ِهنٍي{ 1- }َوال تُِطْع ُكلمَّ َحالٍف ممَّ
اء ِبنَِميٍم{ شمَّ اٍز ممَّ 2- }َهممَّ

3- }َمنمَّاٍع لِّلَْخْيِر ُمْعتٍَد أَِثيٍم{
4- }َوأَنمَّ اللمََّه َسِميٌع بَِصيٌر{

5- حامِتٌ ِمنْحاٌر أَْغناَمَه ِلَضْيِفِه.
ِتِه. 6- ِإنمَُّه ُمْخِلٌص َوَحّماُل ُهموِم أُممَّ

7- يُْؤتى احَلِذُر ِمْن مْأَمِنِه.
8- املُْؤِمُن َكيٌِّس َفِطٌن.

غيَر ماالً َفُهَو ِمتاْلٌف لَُه. 9- ال تُْعِط الصمَّ
بِْح الَقليِل. 10- َهذا الّتاِجُر َطّماٌع ال يَْقنَُع ِبالرِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وُيُلُه إلى صيَغِة ُمباَلَغٍةاأَلْمِثَلُة َوْزُنُهاَتْ

1- القاضي العاِدُل يُْعطي الّناَس ُحقوَقُهْم.
يُِّب يَتُْرُك ُمصاَدَقَة اخَلبيِث. 2- الطمَّ

3- املُْجتَِهُد َفِهَم َدْرَسُه.
4- الّطاِلُب يَْشُكُر ُمَعلَِّمُه.

5- َسعيٌد يَْهُذُر في أَْقواِلِه.
6- املُديُر جاَل في أَْقساِم إداَرِتِه.

7- احمُلِْسنوَن بَنَوا بُيوتاً  ِللَْمساكنِي.
8- املَريُض َصَبَر َعلى ما أصابَُه.

ُه. عيَف َحقمَّ 9- الّظاِلُم َمنََع الضمَّ
10-األَُب يَْدَفُع األَذى َعْن أَْوالِدِه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ْرُس   »2« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ
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ْرُس   »2« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ

ْ َوْزَنها. َتها ُخطوٌط إلى ِصَيِغ ُمباَلَغٍة، َوَبنيِّ ْل أْسماَء الفاِعلني التي َتْ َتْدريب 3: َحوِّ

َتها ُخطوٌط إلى أَْسماِء فاِعلنَي. ْل صيَغ امُلباَلَغِة التي َتْ َتْدريب 4- َحوِّ

ويُلُه إلى صيَغِة ُمباَلَغٍةاأَلْمِثَلُة َوْزُنهاَتْ

1- ما ساِمٌع املُْهِمُل نَصيَحَة ُمَعلِِّمِه.
2- العاِقُل شاِكٌر ِنَعَم َربِِّه َعلَْيِه.

3- اللُه كاِشٌف ُضرمَّ َعْبِدِه.
4- الّشاِهُد صاِدٌق في َقْوِلِه.

5- ُكْن صاِبراً َعلى أَذى جاِرَك.
6- املُْسِلُم واِقٌف ِعنَْد ُحدوِد اللِه.

َك. 7- ُكْن حاِذراً ِمَن الُوقوِع في ما يَُضرُّ
8- َهذا َسْيٌف قاِطٌع.

9- َزيٌْد ساِبٌق إلى ِفْعِل اخَليْراِت.
10-أقائٌم ِبواِجباِتَك يا َعْدناُن؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َك، تَّراٌك ما يَنَْفُعَك؟ 1- أََسّباٌق إلى ما يَُضرُّ
2- ُكْن بَّذاالً املَْعروَف.

ِجْم َوُكْن ِمْقداماً. 3- ال حُتْ
4- راِفْق ُكلمَّ َصّناٍع ِللَخْيِر.
5- نُِحبُّ ُكلمَّ َصّواٍم َقّواٍم.
6- ُكْن ِمْصياداً ِللُْفَرِص.

7- ال تَُكْن لَّواماً صاِحَبَك.
8- ُكْن َصدوقاً في أقواِلَك.

. رِّ 9- كونوا َمّناعنَي للشمَّ
10- ُكْن َحِذراً ِمَن املَعاصي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................
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ا َسِمْعَت. حيِح ِمّ َتْدريب 2: اْخَتِر اجَلواَب امُلناِسَب ِبَوْضِع َداِئَرة َحْوَل احَلْرِف الصَّ

، أَِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة الّتاِلَيِة. صِّ َبْعَد أَْن اْسَتـَمْعَت إلى النَّ
ا َسِمْعَت. ( ِمّ ( أو ) َتْدريب 1: أَِجْب ِبَوْضِع َعالَمِة )

يٍّ ( ُل ) َنصاِئُح ِلَنْوٍم ِصحِّ َفْهُم املَْسموِع: الِقْسُم اأَلوَّ

1- يُواِجُه َكثيٌر ِمَن الّناِس ُصعوبًَة في النمَّْوِم.
2- يَْستَعيُد اإلنْساُن نَشاَطُه بَْعَد النمَّْوِم.

ِة اإلنْساِن. 3- َكثَْرةُ النمَّْوِم َعالَمٌة َعلى ِصحمَّ
َهٌة مِلَْن يُواِجهوَن ُمْشِكالٍت في النمَّْوِم. 4- َهِذِه املَقالَُة ُمَوجمَّ

ْخُص العادي إلى ما بنَْيَ َسْبِع ساعاٍت وثَماِن ساعاِت نَْوٍم في الَيْوِم. 5- يَْحتاُج الشمَّ
ريِر َقْبَل النمَّْوِم. 6- يُنَْصُح بالِقراَءِة َعلى السمَّ
7- إذا لَْم تَْستَِطِع النمَّْوَم فاْخُرْج ِمَن املَنِْزِل.

ريِر......... 1- ِمَن األَْفَضِل أَْن يَْذَهَب اإلنْساُن إلى السمَّ
أ- َقْبَل النُّعاِس           ب- ِعنَْد النُّعاِس          ج- ِعنَْد األََرِق

ّياً اْعِتقاٌد......... 2- االْعِتقاُد ِبَأنمَّ ِزياَدةَ النمَّْوِم أَْفَضُل ِصحِّ
أ- َصحيٌح            ب- خاِطئٌ           ج- َصحيٌح أَْحياناً َوخاِطٌئ أَْحياناً

ريِر َطوياًل َقْبَل النمَّْوِم يَكوُن َسَبباً في النمَّْوِم......... ْخِص َعلى السمَّ 3- بَقاءُ الشمَّ
ِع            ب- الهاِدئِ    ج- الَعميِق أ- املُتََقطِّ

ُث ُمْشِكلََة النمَّْوِم َواألََرِق ِمَن النمَّواحي......... 4- عالََج املُتََحدِّ
لوِكيمَِّة أ- النمَّْفِسيمَِّة            ب- الُعْضِويمَِّة   ج- السُّ

ُث بـ......... 5- يَنَْصُح املُتََحدِّ
بِْط بَْينَُهما   ج- النمَّْوِم في أَيِّ َمكاٍن ب- َعَدِم الرمَّ ريِر َوالنمَّْومِ  بِْط بنَْيَ السمَّ أ- الرمَّ

ُث َمْن يُعانوَن ِمْن نَْقِص النمَّْوِم ِبِقراَءِة ِوْرِد......... 6- يَنَْصُح املُتََحدِّ
باِح            ب- املَساِء   ج- النمَّْوِم أ- الصمَّ

ْرُس   »3« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ
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ْرُس   »3« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ

، أَِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة الّتاِلَيِة. صِّ  َبْعَد أَْن اْسَتـَمْعَت إلى النَّ
ا َسِمْعَت. ( ِمّ ( أو ) َتْدريب 1: أَِجْب ِبَوْضِع َعالَمِة )

ا َسِمْعَت. حيِح ِمّ َتْدريب 2: اْخَتِر اجَلواَب امُلناِسَب ِبَوْضِع َداِئَرة َحْوَل احَلْرِف الصَّ

ْوِم ( َفْهُم املَْسموِع: الِقْسُم الّثاني ) َنصاِئُح مِلَْن ُيواِجهوَن ُمْشِكالٍت يف النَّ

عاِم اّلذي يَْأُكلُُه. 1- ال يَتََأثمَُّر اإلنْساُن في نَْوِمِه ِبالطمَّ
2- أَْجِبْر نَْفَسَك َعلى النمَّْوِم ِلتَْرتاَح في اليمَّْوِم الّثاني.

. 3- االْسِتْرخاءُ َقْبَل النمَّْوِم َضروِريٌّ
ُث ِللّساِمِع عيداً َسعيداً. 4- َتَّنى املُتََحدِّ

ياِضيُّ يَِجُد ُصعوبًَة في النمَّْوِم. 5- اإلنْساُن الرِّ
6- في ِبدايَِة النمَّْوِم تَنَْخِفُض َدَرَجُة َحراَرِة اجِلْسِم.

7- الَعشاءُ الثمَّقيُل يُساِعُد َعلى النمَّْوِم.

1- إذا لَْم تَْستَِطِع النمَّْوَم فـ.........
ج- اْشَرْب بَْعَض الّشاي ب- ماِرِس الِقراَءةَ   أ- تَناَوْل َقْهَوًة  

ياَضِة َقْبَل النمَّْوِم ِبـ......... 2- ِمَن األَْفَضِل ُماَرَسُة الرِّ
ج- أَْربَِع ساعاٍت ب- ساَعٍة واِحَدٍة   أ- َخْمِس ساعاٍت  

3- َعلى اإلنْساِن أَْن يَْستَِحممَّ مَباٍء......... َقْبَل النمَّْوِم.
ج- داِفٍئ ب- حارٍّ    أ- باِرٍد   

ةُ الَغْفَوِة ِخالَل النمَّهاِر......... 4- ُمدمَّ
ج- أَْكثَُر ِمْن ساَعٍة ب- أََقلُّ ِمْن ساَعٍة   أ- ساَعٌة   

ْر في ما يُريُح بالََك ِمثِْل......... ِبْر نَْفَسَك َعلى النمَّْوِم َوَفكِّ 5- ال ُتْ
ج- اْسِتماِع امِلْذياِع ب- الِقراَءِة    أ- الِكتابَِة   

ياِضّينَي يَناموَن َجيِّداً. 6- أَثَْبَت......... ِبَأنمَّ الرِّ
ج- الواِقُع ب- الِعلُْم    بُّ    أ- الطِّ

ُل أَْن تَكوَن الَغْفَوةُ ِخالَل النمَّهاِر......... 7- يَُفضمَّ
ْهِر           ج- بَْعَد الَعْصِر ب- بَْعَد الظُّ ْهِر   أ- َقْبَل الظُّ

8- َعلى اإلنْساِن تَناُوُل الَعشاِء َقْبَل النمَّْوِم بـ.........
أ- ساَعتنَْيِ           ب- ِنْصِف ساَعةٍ          ج- ثاَلِث ساعاٍت
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التعبير املتقّدم: ) احملاورة / املناظرة(
واستعراض  واملختلفة،  املتباينة  اآلراء  عن  الدفاع  على  يقوم  الفكري  النشاط  من  نوع  احملاورة 
وجهات النظر فيها، تقع بني طرفني ) طالبني / فريقني ( يدافع فريق عن وجهة نظره، ويدافع 

اآلخر عن وجهة النظر املخالفة للطرف األول، ويعرف هذا باملناظرة أو احملاورة. 
والغرض من املناظرة هنا هو التدريب على الكالم واستحضار األدلة ؛ ولذا ال يهم إن كان موضوع 
احملاورة واقعيا ؛ مثل احملاورة حول العوملة أو العمل...، أو كان خياليا، مثل احملاورة بني السيف 
والقلم، أو الليل والنهار...، كما ال يهم إن كان الفريق مقتنعا فعال مبا يعرض ويدافع عنه، أو كان 

ميّثل ذلك تثيال ؛ ألّن الهدف األول من هذه احملاورات واملناظرات لغوي.
وهناك ضوابط للحوار، ومنها:

منه، ألن  1- السـماع الكامـل: احلوار هو: فن االستماع لآلخر، وعدم الطمع في الكالم بدالً 
هذا الطمع يزهدنا فيما يقوله َمن نتحاور معه، ويحرمنا من تَدّبر قوله الذي ال يتحقق إال 
بالسماع الكامل لهذا القول حتى آخره. كما أن السماع الكامل لآلخر يُْشعره باهتمامنا مبا 
يقول، وجديتنا في التحاور معه، ويساعدنا في فهم مضمون الرسالة وصحة نقدها، وثقتنا 

في الوقت ذاته فيما عندنا.

2- الدفاع عن الفكرة دون املفاخرة ودون تريح اآلخرين وذّمهم، والتركيز على فض االشتباكات 
الفكرية دون التعرض السلبي لألشخاص بتشويه أو تهيل، فال خالف مطلقاً بني أشخاص 

املتحاورين، وإنا بني أفكارهم.

3- تـرك املراء واجلدل، وااللتزام ببيان احلق باحلجج والبراهني.

4-  التجرد في طلب احلق: أن يدخل املرء ساحة احلوار باحثاً عن احلق، حتى لو كان عند 
خصمه، وال يتردد أبداً في أن يتراجع عن رأيه إذا تبني له صحة رأي غيره، قال الله تعالى: 

ِبنٍي{ }َوِإنمَّا أَْو ِإيمَّاُكْم لََعلَى ُهًدى أَْو ِفي َضالٍل مُّ
5-  احترام الرأي اآلخر، وتقدير مشاعر اآلخرين، وتقبل النقد وعدم التعصب لآلراء.

6-  أن يكون الصوت واضحا، واللغة صحيحة.
7- محاولة دعم الرأي باألدلة عقلية كانت أو نقلية ؛ ليحصل اإلقناع.

8- احملافظة على آداب احلوار وعدم القطع بالشيء والتعميم بال دليل.

                                                                      )للموضوع تكملة(

ْرُس   »4« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ
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ْرُس   »5« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ

بأ

1- َفِرَح الّناِجُح َفَرحاً، َفُهَو َفِرٌح.
2- َضِجَر املريُض َضَجراً، َفُهَو َضِجٌر.

3- َعِوَر املُقاِتُل َعَوراً، َفُهَو أْعوُر.
4- َشِهَب املَكاُن َشَهباً، َفُهَو أَْشَهُب.

5- َعِطَش الّصائم َعَطشاً، َفُهَو َعْطشاُن.
6- َرِوَي اجَلَمُل ِرّيًا، َفُهَو َرّياُن.

ْفُل َظْرفاً، َفُهَو َظريٌف. 7- َظُرَف الطِّ
ؤاُل ُصعوبًَة، َفُهَو َصْعٌب. 8- َصُعَب السُّ

9- َجُبَ اخلائُف ُجْبناً، َفُهَو َجباٌن.
10- َشُجَع املُقاتُل َشجاَعًة، َفُهَو ُشجاٌع.

11- َحُسَن اجَلوُّ ُحْسناً، َفُهَو َحَسٌن.
عاُم َحالَوًة، َفُهَو ُحلٌْو. 12- َحلَُو الطمَّ

َهُة َفُة امُلَشبَّ الصِّ

ْل. اأَلْمِثَلُة: اُْدُرْس َوتََأممَّ

ْد أَنمَّها تَُدلُّ َعلى َمْن قاَم ِبِه الِفْعُل َعلى  تَها َخطٌّ في األَْمِثلَِة الّساِبَقِة، َتِ ِل األَْسماَء اّلتي حَتْ تََأممَّ
َفِة املَُشبمََّهِة ِباْسِم  ْأُن في اْسِم الفاِعِل، َويَُسّمى َهذا النمَّْوُع ِبالصِّ ِل َكما ُهَو الشمَّ َوْجِه الثُّبوِت، ال التمََّحوُّ

الفاِعِل، َوَقْد صيَغْت ِمْن ِفْعٍل ثاُلِثيٍّ الِزٍم.
ْد أَنمَّها جاَءْت ِمْن بابنَْيِ ِمْن أَبْواِب الِفْعِل: باِب َفِرَح َكما في )أ( َوباِب  اِبَقَة َتِ ِل األَْمِثلََة السمَّ تََأممَّ
َفَة املَُشبمََّهَة جاَءْت ِمْن باِب َفِرَح َعلى ثاَلثَِة أَْوزاٍن: )َفِعل( َكما في  ْل َكْيَف أَنمَّ الصِّ َكُرَم َكما في )ب( َوتََأممَّ

امِلثالنَْيِ )2،1(، َو)أْفَعل(، َكما في امِلثالنَْيِ )4،3( َو)َفْعالن(، َكما في امِلثالنَْيِ )6،5(.
ْل َكْيَف أَنمَّها جاَءْت ِمْن باِب َكُرَم َعلى أَْوزاٍن َشّتى، ِمنْها: َفعيل، وَفْعل، وَفعال، وُفعال،  َوتََأممَّ

وَفَعل، وُفْعل.
فاِت املَُشبمََّهِة ُكلُّ ما جاَء ِمِن الثُّالِثيِّ مِبَْعنى فاِعل َولَْيَس َعلَى َوْزِنِه ِمثُْل: طيِّب، وَشْيخ... َوِمَن الصِّ

ْرح:  الشَّ

اللَِة َعلى َمْن قاَم ِبِه  َفُة املَُشبمََّهُة ِباْسِم الفاِعِل اْسٌم ُمْشتَقٌّ ِمَن الثُّالِثيِّ الالِزِم ِللدمَّ القاِعَدُة: الصِّ
ِل َوالتمََّغيُِّر. الِفْعُل َعلى َوْجِه الثُّبوِت، َوَهذا ُهَو الَفْرُق بَْينَها َوبنَْيَ اْسِم الفاِعِل اّلذي يَُدلُّ َعلى التمََّحوُّ

: َفُة املَُشبمََّهُة ِمْن بابنَْيِ تُصاُغ الصِّ
1- باِب َفِرَح، َوتُصاُغ ِمنُْه َعلى أَْوزاٍن: َفِعَل، وأْفَعَل، وَفْعالن.

2- باِب َكُرَم، َوتُصاُغ ِمنُْه َعلى أَْوزاٍن َكثيَرٍة أَْشَهُرها: َفعيل، وَفْعل، وُفعال، وَفَعل، وُفْعل...

قواِعُد الُلَغِة: )ب(
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ا َيْأتي َوَضْعها يف ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة. َهَة ِمْن ُكلِّ ِفْعٍل ِمّ َفَة امُلَشبَّ َتْدريب3: هاِت الصِّ

َهَة ِمِن اْسِم الفاِعِل فيـما َيلي. َفَة امُلَشبَّ ِز الصِّ َتْدريب4: َميِّ

َهُةالِفْعُل َفُة امُلَشبَّ اجُلْمَلُةالصِّ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

َدقمَّ
َسخا
ماَت 
َسُهَل
ساَد
َقِوَي
َخفمَّ

َرُشَق
َضُعَف
َشُقَر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َهُةالِعبارات َفُة امُلَشبَّ اْسُم الفاِعِلالصِّ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

ْأِن َعظيُم الشمَّ
َقَمٌر ُمنيٌر

باِع َسِلُس الطِّ
َسْهُل األَْخالِق

فاِقُد احِلسِّ
لَطيُف املَْعَشِر
صاِدُق الَوْعِد
أَْسَمُر اللمَّْوِن

َشديُد االنِْفعاِل
َرّياُن العوِد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................
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الُم، وأْخوالُه  ِلِب، ِمْن بَني إْسماعيَل بِْن إبْراهيَم َعلَْيهم السمَّ ُد بُْن َعْبِد اللِه بِْن َعْبِد املُطمَّ 1 - َنَسُبُه: ُهَو ُمَحممَّ
ةَ بِْن ِفْهٍر.  ُه آِمنَُة ِبنُْت َوْهُب كانَْت ِمنْهم، ويَلْتَقي نََسبُُه # ِبنََسِبها ِعنَْد ِكالِب بِْن ُمرمَّ ِمْن بَني ُزْهَرةَ ؛ َفأُمُّ

ِل عـاَم الفيِل، وماَت واِلُدهُ َعْبُد اللِه وُهَو َجننٌي  َة يَتيَم األَبِ ، في َربيٍع األومَّ ٌد # مِبَكمَّ 2 - َمْوِلُدُه: ُوِلَد ُمَحممَّ
هُ َعْبُد  ِلِب، وماتَْت واِلَدتُُه ِعنَْدما بَلََغ الّساِدَسَة، وماَت َجدُّ هُ َعْبُد املُطمَّ ُعُمُرهُ َشْهراِن. وِعنَْد ِوالَدِتِه َكَفلَُه َجدُّ
ُه أَبو طاِلٍب، وَظلمَّ في ِرعايَِتِه إلى أَْن ماَت. وأَْرَضَعتُْه َحليَمُة  ِلِب ِعنَْدما بَلََغ الّثاِمنََة ِمْن ُعُمِرِه، فَكَفلَُه َعمُّ املُطمَّ

ْعدّيُة.  السمَّ

ِه أبي  3 - َسَفُرُه إلى ِبالِد الّشاِم وَزواُجه ِمْن َخديَجَة: ِعنَْدما بَلََغ ُعُمُرهُ اثْنَتَي َعْشَرةَ َسنًَة، ساَفَر #  َمَع َعمِّ
ْحلَِة الّراِهَب بَحيرا مِبَدينَِة بُْصرى، َفَعَرَفُه الّراِهُب ِبِصَفِتِه  طاِلٍب في ِتاَرٍة إلى الّشاِم. والْتَقى في َهِذِه الرِّ
ا قالَُه َعنُْه »َهذا َرسوُل َربِّ العاملنَي، َهذا يَْبَعثُُه اللُه َرْحَمًة ِللعاملنَي.  اّلتي َعَرَفها في ُكتُِب أْهِل الِكتاِب، وِمّ
َفقيَل لَُه: وما ِعلُْمَك ِبَذِلَك؟ َفقال إنمَّكم حنَي أْشَرْفتُْم ِمَن الَعَقَبِة لَْم يَْبَق َشَجٌر وال َحَجٌر إاّل َخرمَّ ساِجداً، وال 
هاِب ِبِه إلى  ُه ِمن الذمَّ َر َعممَّ ِة أَْسَفَل ِمْن ُغْضروِف َكِتِفِه، وَحذمَّ ، وقاَل: ِإّني أَْعِرُفُه ِبخامَتِ النُّبُومَّ تَْسُجُد إاّل ِلنَبيٍّ
ديَجَة ِبنِْت  َة. ثُممَّ َخَرَج ثاِنَيًة إلى الّشِام في ِتاَرٍة خِلَ ُه إلى َمكمَّ هُ َعمُّ أَْرِض الّروِم، َحْيُث يُخاُف َعلَْيِه ِمنُْهم، َفَردمَّ
واِج  ُخَويِْلٍد، َمَع ُغالِمها َمْيَسَرةَ، َفَرأَى َمْيَسَرةُ ما بََهَرهُ ِمن أَْحواِلِه، َفَأْخَبَر َسيَِّدتَُه مِبا َرأَى، َفَرِغَبْت في الزمَّ
َجْت - َرِضَي اللُه َعنْها - َقْبلَُه ِمن  َجها وِسنُُّه َخْمٌس وِعْشروَن َسنًَة، ولَها أْربَعوَن َسنًَة. وَقْد تََزومَّ ِمنُْه، َفتََزومَّ

َبْت ِمْن أََحِدِهما ابناً وِبنْتاً ، وِمن اآلَخِر ِبنْتاً.  ، أْنَ َرُجلنَْيِ

ِل سوَرٍة ِمن الُقْرآِن )سوَرِة الَعلَِق( في َرَمضاَن ِمن العاِم األْربَعنَي مِلَْوِلِدِه، وُهَو  4 - َمْبَعُثُه: جاءهُ ِجبْريُل ِبَأومَّ
َرتُْه، وأَخَذتُْه إلى َقريِبها  يَتََعبمَُّد في غاِر ِحراَء، َفَقَطَع َخلَْوتَُه، وعاَد خائفاً إلى َزْوِجِه َخديَجَة، َفثَبمَّتَتُْه وبَشمَّ
َقِوّياً  لَْو كاَن شاباً  ِة، وَتَّنى  َهِذِه األُممَّ نَِبيمَّ  َسيَكوُن  داً  ُمَحممَّ ِبَأنمَّ  َرُهما  بَشمَّ اّلذي  نَْوَفٍل  بِْن  َوَرَقَة  النمَّْصرانّي 
ثِِّر، وفيها أَمَرهُ اللُه سبحانه  ًة َقصيَرًة، ثُممَّ أَنَْزَل اللُه َعلَْيِه سوَرةَ املُدمَّ ِلَينَْصَرهُ حنَي ُظهوِرِه. وانَْقَطَع الَوْحُي ُمدمَّ
جاِل  َل َمن اْستَجاَب لَُه ِمن الرِّ وتعالى أْن يَْدُعَو َقْوَمُه إلى اإلْسالِم، ثُممَّ تَتابََع الَوْحُي َحّتى وفاِتِه. وكاَن أومَّ
ِه َعِليٌّ وِمن املَوالي َمْوالهُ َزيُْد بُْن حاِرثََة،  ْبياِن ابُْن َعمِّ صاِحبُُه أبو بَْكٍر، وِمن النِّساِء َزْوُجُه َخديَجُة، وِمن الصِّ
وَقْد أْسلََم ِبَدْعَوِة أبي بَْكٍر َجماَعٌة ِمنُْهْم: ُعثْماُن بُْن َعّفاَن وَطلَْحُة بُْن ُعَبْيِد اللِه، وَسْعُد بُْن أبي َوّقاٍص، وَعْبُد 
ْحَمِن بُْن َعْوٍف، وُعثْماُن بُْن َمْظعوٍن، وأبو َسلََمَة بُْن َعْبِد األَسِد، واألْرَقُم بُْن أبي األْرَقِم. وكاَن # يَلْتَقي  الرمَّ
ِبأْصحاِبِه ِسراً في داِر األْرَقِم بِْن أبي األْرَقِم ويَْدعو ِسراً. وبَِقَي َعلى َذِلَك ثاَلَث َسنَواٍت، ثُممَّ انْتََقلَْت َدْعَوتُُه 

# إلى اجَلْهِر اْمِتثاالً ألْمِر اللِه سبحانه وتعالى }َفاْصَدْع مِبَا تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعْن امْلُْشِرِكنَي { ]احلجر:94[.

محمد َنِبيُّ اهلِل وخاَتُ ُرُسِلِه وأْنِبياِئِه إلى العامَلنَي

ْرُس   »6« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ

قراءة موّسعة
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ْرُس   »6« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ

واُباجُلْمَلُة الصَّ
سوِل # َقْبَل أَبيِه. 1- ماتَْت أُمُّ الرمَّ

ٌد # ِبالتِّجاَرِة  َقْبَل الّرسالَِة. 2- َعِمَل ُمَحممَّ
ُل ما نََزَل ِمن الُقْرآِن. 3- سوَرةُ الَعلَِق أَومَّ
سوُل # يَتََعبمَُّد في غاِر ثَْوٍر. 4- كاَن الرمَّ

5- هاَجَر املْسِلموَن إلى املَدينَِة َقْبَل احَلَبَشِة.
ُل َدْولٍَة إْسالِمّيٍة. 6- في املَدينَِة نََشَأْت أَومَّ

نَِة األولى بَْعَد الِهْجَرِة. 7- َغْزَوةُ بَْدٍر كانَْت في السمَّ
سوُل # وأبو بَْكٍر ِمن الُكّفاِر في غاِر ِحراء. 8- اْختََبَأ الرمَّ

نَِة الّثاِنَيِة ِللِْهْجَرِة. ُة في السمَّ 9- ُفِتَحْت َمكمَّ
10 –كاَن خاِلُد بُْن الَوليِد أََحَد قاَدِة املُْسِلمنَي في أُُحد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َتْدريب 2: أِجْب َعن األْسئَلِة الّتاِلَيِة باْخِتصاٍر.

سوِل #؟............................................. 1- َمن الذيَن شاَركوا في تَْرِبَيِة الرمَّ

ٌد # إلى بالِد الّروِم؟................................................. 2- َهْل ساَفَر ُمَحممَّ

داً #؟..................................................... َجْت َخديَجُة ُمَحممَّ 3- ملاذا تََزومَّ

ْعَوِة؟....................... سوِل # في ِبدايَِة الدمَّ 4- َكْيَف َوَقَفْت َخديَجُة إلى جاِنِب الرمَّ
5- َكْيَف قاَوَمْت ُقَريٌْش َدْعَوةَ اإلْسالِم في ِبدايَِة َعْهِدها؟.................................
6- ملاذا هاَجر املُْسِلموَن إلى احَلَبَشِة؟....................................................
7- ملاذا هاَجر املُْسِلموَن إلى املَدينَِة؟......................................................
8- مِلاذا ُهِزَم املُْسِلموَن في َغْزَوِة أُُحد؟....................................................
9- ما أَْسباُب انِْتصاِر املُْسِلمنَي في َغْزَوِة األْحزاِب؟......................................
10- ما أْكثَُر َشْخِصيمًَّة ِمْن أواِئِل املُْسِلمنَي أْعَجَبتَْك؟ َومِلاذا؟.............................

ح اخَلَطأَ. (،  ُثمَّ َصحِّ ( أو َعالَمَة ) تْدريب 1: َضْع َعالَمَة )

أواًل: االْستيعاب واملناَقَشة.
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َتْدريب 3: ِصْل َبنْيَ الِعباَرِة والُعْنواِن امُلناِسِب.

. صِّ ِب األْحداَث الّتاِلَيَة َحَسَب ُوروِدها يف النَّ َتْدريب 4: َرتِّ

الُعْنوانالِعباَرة

1- »الْتَقى  ِبأُناٍس ِمْن يَثِْرَب َقْبَل الهجرِة«.
سوِل إلى بَْيِت املَْقِدِس«. 2- »ذهاُب الرمَّ

سوُل بني املُهاِجريَن واألنْصاِر«. 3- »آخى الرمَّ
َب ِمَن املُْسِلمنَي«. ْن ُعذِّ 4- »كانَْت ُسَميمَُّة أُمُّ َعّماِر ِبْن ياِسٍر ِممَّ

5- »ُدِفَن في ُحْجَرِة عائَشَة«.
ِة«. 6- »وِإّني أَْعِرُفُه ِبخامَتِ النُّبُومَّ

7- »ِمْن بَني إْسماعيَل بِْن إبْراهيَم«.
8- »َجَعلَْت ُقَريٌْش جائَزًة مِلَْن يَْعثُُر َعلَْيِهما«.

سوِل نََسُب الرمَّ
وفاتُُه

باَلءُ املُْسِلمنَي
ِة َعالماُت النُّبُومَّ

الِهْجَرةُ إلى املَدينَِة
اإلْسراءُ وامِلْعراُج

بَْيَعتا الَعَقَبِة
في املَدينَِة

سوُل # يَتََعبمَُّد في غاِر ِحراَء.أ-    1- الرمَّ
تَْعذيُب ُقَريٍْش املُْسِلمنَي.2-
سوُل # يَْدعو إلى اإلْسالِم َجْهراً.3- الرمَّ
ِه إلى الّشِام.4- سوِل # َمَع َعمِّ َسَفُر الرمَّ
سوَل #.5- اْسِتْقباُل أْهِل املَدينَِة الرمَّ
ٍد #.6- الَوْحُي يَنِْزُل َعلى ُمَحممَّ
ِل َمْسِجٍد في اإلْسالِم.7- ِبناءُ أومَّ
سوِل # ِمْن َخديَجَة.8- َزواُج الرمَّ
بَْيَعُة الَعَقَبِة األولى والّثاِنَيُة.9-

سوُل # يَْدعو إلى اإلْسالِم ِسّراً.10- الرمَّ

َة.ب -  1- َفتُْح َمكمَّ
ُصلُْح احُلَديِْبَية.2-
َغْزَوةُ أُُحٍد.3-
َغْزَوةُ بَْدٍر.4-
َغْزَوةُ بني ُقَريَْظَة.5-
َغْزَوةُ األْحزاِب.6-

ْرُس   »6« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ
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ْرُس   »6« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ

صِّ الِعباراِت املَْطلوَبَة. َتْدريب 1: هاِت ِمن النَّ

تْدريب 2: ِصْل َبنْيَ ُكلِّ َكِلَمَتنْيِ تأِتياِن َمعًا، واستعملهما يف جملة مفيدة.

. َتنْيِ تدريب 3: ِصْل َبنْيَ ُكلِّ َكِلَمَتنْيِ ُمَتضادَّ

ثاِنيا: ُمْفَرداٌت وَتْعبيراٌت:

1- ِعباَرًة مِبَْعنى: َقّواهُ ونََصَرهُ.
2- ِعباَرًة مِبَْعنى: يَنْتَِظروَن الُفْرَصَة للَقضاِء َعلَْيِه.

3- ِعباَرًة مِبَْعنى: اتمََّبَع ما جاَء ِبِه الُقْرآُن في ُكلِّ أُموِرِه.
سوِل والُكّفاِر.  4- ِعباَرًة مِبَْعنى: َحْرب بنَْيَ الرمَّ

5- ِعباَرًة مِبَْعنى: َمنََعُه ِمْن ُدخوِل اإلْسالِم. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َيْخِصُف    شاٌة     خاَت        َقَطَع      َيعوُد     َبْيَعة     َيْغَضُب    َيْرَحُم       َيحيُك      َرْحَمٌة

ْعَل    الَعَقَبِة    ِلْلعامَلنَي    َخْلَوَتُه َعفاَء    الَنّ ْوَب    الُضّ ُسِل    الَثّ املَْرضى     َعْجفاُء     هلِل    الٌرّ

اخَلْير
ْنيا الُدّ
ر الِسّ

َعفاء الَضّ
الّروح

املَْوِلد
أْسَفل

عود الُصّ
ظاِهَرة
خات

َخِفَيّة
زول الُنّ

األْقِوياء
اجَلَسد
أّول

اجَلْهر
اآلِخَرة
أْعلى
ر الَشّ

الَوفاة
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الية: استعن بالعناِصر التَّ

• انتشاِر ظاهرة التمَّدخني.

• أسباِب التمَّدخني.

• الفئاِت التي يكثر بينها التمَّدخني.

غار من التمَّدخني. • حماية الصِّ

• دور وسائل اإلعالم في انتشار التمَّدخني.

• دور شركات السيجار في انتشار التمَّدخني.

• أضرار التمَّدخني االقتصادية.

يمَّة. حِّ • أضرار التمَّدخني الصِّ

• أضرار التمَّدخني االجتماعية.

• التمَّدخني بني املنع والتمَّحرمي.

• املرأة احلامل والتمَّدخني.

• األماكن التي يحظر فيها التمَّدخني.

ول الفقيرة تستهلك أسوأ أنواع التِّْبغ. • الدُّ

ة. • أنواٍع أخرى من التمَّدخني ضارمَّ

اًل: الكتاَبة أَوَّ
• اكتب في دفترك بأسلوبك موضوعاً بعنوان: )أضرار التمَّدخني(

ل الوحدة . • أعد قراءة النمَّص الوارد في القراءة املكثفة في أومَّ

الكتابة والبحث

ْرُس   »7« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ
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ْرُس   »7« الَوْحَدُة   »1«                                                                الدَّ

الية: استعن بالعناِصر التَّ
سول صلمَّى اللّه عليه وسلمَّم. • طفولة الرمَّ

• املجتمع المَّذي نشأ فيه.
سول صلمَّى اللّه عليه وسلمَّم. • شباب الرمَّ

عي والتِّجارة. • عمله بالرمَّ
سالة. • ما قبل الرِّ

سول صلمَّى اللّه عليه وسلمَّم. • نزول الوحي على الرمَّ
سالة سّراً. سول يبلِّغ الرِّ • الرمَّ

سالة. • اجلهر بالرِّ
• موقف املشركني من اإلسالم.

• الهجرة إلى احلبشة.
• الهجرة إلى املدينة املنورة.

ل دولة إسالميمَّة. • قيام أومَّ
• فتح مّكة.

• انتشار اإلسالم.
سول صلمَّى اللّه عليه وسلمَّم. • وفاة الرمَّ

مراجع البحث
• استعن باملراجع الّتالية أو غيرها.

1- السيرة النبوية البن هشام
2- الرحيق املختوم لصفي الرحمن املباركفوري

3- مختصر الشمائل احملمدية لأللباني
4- دراسات في السيرة النبوية حملمد سرور زين العابدين

5-  تهذيب سيرة ابن هشام

َبكة الّدولّية عن العناوين الّساِبقة، واجمع املعلومات ذات العالقة بالبحث. • ابحث في الشمَّ

ثانيًا: الَبحث
سول صلمَّى اللّه عليه وسلمَّم( • اكتب في دفترك بحثاً بعنوان: )سيرة الرمَّ

• أعد قراءة النمَّص الوارد في القراءة املوسعة في آخــر الوحدة .
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