اُكُتُبُُالفُعُلُُالمُضارُعُُالمُناسُبُُفيُالفُراغُ:

 )1ه َُو ي َ ْ ُتكُ ب َ ْع َض ُك ُتبه ِف ال َ ْد َر َسة.
ه ............ب َ ْع َض ُك ُتبَا ِف ال َ ْد َر َسة .
َ
َأنَ  .............ب َ ْع َضِ ...........ف ال َ ْد َر َسة.
َشهيدَ ُة .............ب َ ْع َضِ ...........ف ال َ ْد َر َسة.
ُه ..............ب َ ْع َضِ ................ف ال َ ْد َر َسة.
النسا ُء  ............ب َ ْع َضِ ................ف ال َ ْد َر َسة.
امين  .............ب َ ْع َضِ ................ف ال َ ْد َر َسة.
ُش َعيب َو ُسلَ ُ
ا أل ْختان .............ب َ ْع َضِ ................ف ال َ ْد َر َسة.
 )2ه َُو ي َ ْس ُك ُن ِف ال َبيت َم َع َخ َال.
هِ .................ف ال َبيت َم َع َخالها.
َ
َأنَ ِ ..................ف ال َبيت َم َع...............
ال َبنَ ُ
اتِ ................ف ال َبيت َم َع.............
َرش يدَ ُة َولُ ْق َم ُان ِ .................ف ال َبيت َم َع .........
 )3ه َُو ي َ ْطلُ ُب الع ْ َل ِف َم ْر َكز َدماج.
ه .............الع ْ َل ِف َم ْر َكز َدماج.
َ
َأنَ  ................الع ْل ِف َم ْر َكز َدماج.
ُه .................الع ْ َل ِف َم ْر َكز دماج.

ُهن .................الع ْ َل ِف َم ْر َكز َدماج.
ُهام ....................الع ْ َل ِف َم ْر َكز َدماج.
ََي عَاد ُل ه َْل َأنت .............الع ْ َل ِف َم ْر َكز َدماج.
َأ َأنت ...................الع ْ َل ِف َم ْر َكز َدماج.
ه َْل َأ ُنت ....................الع ْ َل ِف َم ْر َكز َدماج.
ُ
ترجمُالجملُاآلتيةُُ:

َ )1أ ْ َحدُ َو َح ْف َص ُة تَ َر َك َو َ َل ُهام ِف ال ُ ْست َ ْش َفى َو ْحدَ ُه.
ََ )2ي َأخ ه َْل تَ َر ْك َت ل َشيْئا م َن الطعام؟
ََ )3ي َأب َأ ْْ َن تُريدُ ين َأن َأ ْت ُركَ م ْفتا َح َك؟
ََ )4ي عائشَ ُة ه َْل ت َ ْس َمع َي ا َل َذ َان َجيدا من ب َيتك؟
ُ )5ش َعيب َو َع ْبدُ العالم ي َلْ َقيان َأ ْ َ
صاهَ ُام ب َ ْعدَ ال ْرس ُك ي َوم.
ون َ َ
ناء َد ْرس الش يخ.
 )6الطّل ُب َل ُُب َ
الَك َم َأثْ َ
ون َطال َب ع ْل؟
ََ )7ي طه ه َْل ُتب َأن تَ ُك َ
ون احلَيا َة النْيا.
ون الآخ َر َة َوال ُكف َار َْ ْر ُج َ
ون َْ ْر ُج َ
 )8ال ُ ْسل ُم َ
ََ )9ي َحلي َ ُة َأ ْْ َن ُكنت َأ ْمس؟
ُ

أكتبُالفعلُالمضارعُالمناسبُفيُالفراغُ:

َأن
َأ ْع َ ُل

َ ْن ُن
ن َ ْفهَ ُم

َأ َنت
تَ ْف َر ُح

َأ ُنت

َأنت

تَ ُكون َي

تَ ْر َك ْ َب

ه َُو

يَضَ ُع

ه
َ

هُام

ُه

هُن

تَ َت ََك ُم

فُصُلُُ:أُعُضاءُُالبُدُنُُ

ن َ ْن ُظ ُر ا َل الرأس م ْن فَوق ا َل َ ْتت  ,فَ َوق الرأس الش ْع ُر َوب َ ْعدَ الش ْعر م ْن َخلْف ال ُع ُنُ ُق َوِف ا َل َمُام
ال َ ْبَ ُة  ,ال ُ ْس ُل ي ْس ُجدُ عَ َل ال َ ْبَة َوا َلنْف اما َأن تَ ُقو َل ال َ ْبَ َة َأو تَ ُقو َل الَب َي فَ ََك ُهام َصُيح َوعَُ َل ََُان َب
الرأس ي َمينا َو َشال ا أل ُذنَ ن ,ال ُ ْؤم ُن ي َ ْس َم ُع بأأ ُذن َيه َ ََك َم للا ,الش ْع ُر فَ َوق ال َعي ه َُُو احلَاجُ ُب ,ال ُ ْسُ ُل ي َ ْن ُظُ ُر
ب َعين َيه ا َل َربه ي َو َم القيا َمةَ ,وب َ ْعدَ ال َعينَي ا َلنْ ُف ,ي َ ُشم ال ُ ْس ُل بأَنْفه م ْسك ِف النْ َيُا َوم ْسُك ِف الَنُةَ ,وب َ ْعُدَ
ا َلنْف الش َفتَان ,الش ْع ُر فَ َوق الش َفة ال ُعلْ َيا الشار ُب َوالش ْع ُر َ ْت َت الش َفة الس ْف َل ال َع ْن َف َقُ ُةَ ,و َداخُ َل الشُ َفتَي
سان َو َه َذا ه َُو الفم ,ا َذا قَال َ
للا" بلسُانه يَُ ْد ُخ ُل ِف ال ْسُ َّلم ُث اذا َعُ َل
الكف ُر " َل ا َ َل ال ُ
ا َل ْس نَ ُان َوالل ُ
بأَ ْعضَ ائه ي َ ْد ُخ ُل ال َنةَ ,وب َ ْعدَ ال َفُم القَُ ُن َو ُك هَُ َذا ه َُُو َالو َُْ ُه َوعَُ َل ََُان َب َالو َُْه الَُدان َوالشُ ْع ُر عَُ َل
للا َحّت تَلْ َقا ُه تَ ْن ُظ ُر ا َل َو ْجه تَ َع َال ي َو َم الق َيا َمُة
ال َدْن الل ْح َي ُة َو َح َرام عَ َل ال ُ ْسل َأن َ ُْل َقهَاَ ,واذا َع َب ْد َت َ
للا.
ان َش َاء ُ
جملةُمفيدةُ:

ْ َ )1ن ُن نَ ْر َك ُع ِف ََ َّلتنَا قَ ْب َل َأن ن َ ْس ُجدَ .
ََ )2ي ُ َع ُر ه َْل َ َش ْم َت َه َذا الع ْط َر؟.
ون بأأن ُوفهم.
 )3الن ُاس ي َ ُشم َ

ْ َ )4ن ُن ن َ ْن ُظ ُر بأَ ْع ُيننَا َون َ ْس َم ُع بأ آ َذاننَا.
ون هَا الهُدَ ى.
ون ل َهُ ْم أ آ َذان َل ي َ ْس َم ُع َ
 )5ال ُ ْش ُك َ
س س ن.
 )6الر َُ ُل َ َ
ضب َن ِف فَمي َو َك َ َ
 )7الرأ ُس ُعضْ و م ْن َأ ْعضَ اء ال ْسم.
ُ )8و ُجو ُه ال ُ ْؤمن َي ي َو َم القيا َمة ب َيضَ ا ُء َو ُو ُجو ُه َ
الكفر َْن َسو َدا ُء.
للا َع ْْنُم تَ َر ُكوا ل َح ُاه َو َما َحلَ ُقوهَا.
ِض ُ
 )9الص َحاب َ ُة َر َ
ضميرُالمناسبُكماُفيُالمثالُُ:
أكتبُكلُجملةُمعُال َّ

ون الس ي َار َة الآن ُُُُ ا َل َول ُد ي َ ْغسلُونَ ا الآن.
 ا َل َول ُد ي َ ْغسلُ َ
 عَاص َ ُْ َفظُ ال ُق ْرأ آ َن ب َ ْعدَ ََ َّلة ال َف ْجر ُُُُ عاص َ ُْ َف ُظ ُه ب َعدَ ََ َّلة ال َف ْجر.
 )1عَامر ُُب َأن ي َلْبَ ُس ال َز َار َأثْنَ َاء الش ْغل...........
َ )2ر ْ َح ُة ت َ ْس َم ُع الُ ْط َب َة َجيدا م ْن ب َيتَا ...........
للا َخلَ َق الن َاس للْعبادَة..........
ُ )3
َ )4سأَلْ َقى َأب ب َ ْعدَ الص َّلة..........
ْ َ )5حدَ ُة ُتب ال َقهْ َو َة ِف الصباح..........
وسهُ ْم َجيدا..........
 )6الطّل ُب ي َ ْفهَ ُم َ
ون ُد ُر َ
ََ )7ي أأ ْخت َأ َْن تُريدين َن َأن َأضَ َع ال َفاتَ َيح؟..........
َ )8م َّت َس َت ْط َبخ َي ال ََا ََ َة؟..........
ََ )9ي فَ ْي َص ُل َم َّت تُ َع ُل َأ َول َدكَ ؟...........

الدَّرسُالثانيُوالعشرونُُ:علمُالصرفُ(صيغةُفُعُل)

الف ْع ُل ال ُضَ ار ُع من َي َغة فَع َل عَ َل ق ْس َمي:
 -1فَع َل__ ي َ ْف َع ُل (ب َف ْتح عَ ْي َ
الَك َمة) َوه َُو َال ْك َ ُث.
َش َب ل َع َب عَ َل
ال َاِض َس َع فَه َم
ش ُب ي َلْ َع ُب ي َ ْع َ ُل
ال ُضَ ارع ي َ ْس َم ُع ي َ ْفهَ ُم ي َ ْ َ

َع َل
ي َ ْع َم ُل

 -2فَع َل__ ي َ ْفع ُل (ب َك ْس عَ ْي َ
الَك َمة)
الَاِض َور َث
الُضَ ارع َْر َث

َحس َب
َ ُْس ُب

اُكُتُبُُكُ َُّلُجُمُلُةُُمُعُُالفُعُلُُالمُضُارُعُكُمُاُفيُالمُثالُ:




َما َس ْع ُت ا َل َذ َانَ ..........ما َأ ْ َس ُع ا َل َذ َان.
شب ُو َن ال َعص َي.
الض ُي ُوف َشب ُوا ال َعص َي؟ ُُُ الض ُي ُوف ي َ ْ َ

َ )1م َع َم ْن ل َع ْبت ِف ال َ ْد َر َسة ََي ليل؟ُُُ
َ )2الو َ ُل فَر َح ع ْندَ َما ََا َء َأب ُو ُهُُُُ.
اب ال َديدَ ُُُ.
َ )3س َي ُة ل َب َست احل َج َ
وب الناس م َن الغنَاءُُُ.
َ )4مرضَ ْت قُلُ ُ
َ )5ه ْل عَل ْم َت َأن غَدا َر َمضَ َان؟ُُُ
وس الش يخُُُ.
 )6الن َسا ُء فَه ْم َن ُد ُر َ
ََ )7ي َ ْع ُرو َما َذا َعلْ َت ب َعدَ ال َغدَ اء؟ُُ
ُ

لَب َس َمر َض
ي َلْبَ ُس ي َ ْم َر ُض

ال َُّدرُسُالثُالُثُُوُالعُشُرُونُُ:الفُعُلُُالمُضارُعُ(أنتنَّ ُ،أنتما)

ون ا َل ال َق ْري َة ال َيو َم؟
ا َلوالََ :ي َأبْنَائ هل َأ ُنت ت ُ َساف ُر َ
للا .
ا َل َولد :ن َ َع ْمََ ،ي أ َبنَ ِ ,ف الساعَة الساب َعة َسن ُ َساف َر ا َل ال َق ْري َة ل َ ُن َور َأ ْقر َب َءنَ ان َشا َء ُ
ون ُهنَاكَ ؟
َالوالْ َ :ك ي َوما َست َ ْب َق َ
للا َسن َ ْب َقى ُهنَاكَ ثَ َّلثَ َة َأَيم.
ا َلول ُد :ان َشا َء ُ
ون َم َع ُك َهدَ َاَي َل ْقر َبئ ُك؟
َالو َا ُل :ه َْل َأن ُْت تَأ ُخ ُذ َ
ا َلولد :ن َ َع ْمَ ،و َالتُنَا َج َز ْت ل َهُم َحلْ َوى َس ُن ْعطيم ا َذا َو ََلْنَا ُهنَاكَ .
َالوالَ :و َأ ُنت ََي ب َنَات ه َْل ت ُ َسافر َن َم َعهُم؟
ال َبنَ ُ
بءنَ ُمنْ ُذ س ت َة َأ ْشهُر َو َ ْن ُن َنب ز ََي َر َة ا َلقَارب َدا.
ات :ن َ َع ْم ل َو َ َس ْح َت ََي أبنَ ْ َ ,ن ُن ما َر َأيْنَا َأ ْقر َ
َالوالََ :ي ب َنات أأريدُ ُكن َأن ت ُ َساع ْد َن َع َت ُكن.
ش ََي َأبنَ َ ْن ُن ُنب َأن ن َساعدَ َها.
ال َبنَاتَ :أبْ ْ
ون احل َاف َ َل؟.
ون بلس ي َارة َأ ْم تَ ْر َك ُب َ
َالوالَ :أت ُساف ُر َ
ا َلولدِ :ب ْذن للا َسن ُ َساف ُر بلس يارة فان احلاف َ َل ُم ْز َد َحة.
للا أن َ ُْ َف َظ ُك ِف َس َفرُك ,ل تَن ْ َسوا ُدعَ َاء الس َفر.
َالوالَ :أ ْسأَ ُل َ
للا َخيا.
ا َلول ُدَ :طيب ََي َأبن َج َزاكَ ُ
ال َاِض ه َُو َ َس َح ب َق َي َرك َب
ال ُضارع َأ ُنت ت َ ْس َم ْح َن تَ ْب َق َي تَ ْر َك ْ َب
ال ُضارع َأن ُتام ت َ ْس َم َحان تَ ْب َق َيان تَ ْر َك َبان

َو ََ َل
تَصلْ َن
تَصّلن

َر َأى
تَ َر َْن
تَ َرَين

َز َار
تَ ُز ْر َن
تَ ُز َوران

جُمُلُمُفُيدُةُ:

ِ )1ف الس نَة ال َاض َية َسافَ ْر ُت ال م ْصَ ,وِف الس نَة القاد َمة أأريدُ َأن أأساف َر ال سينغال.
َ )2أنَ أأريدُ أ َن َأ ُز َور ََديقي ِف ال ُ ْست َ ْش َفى.
َ )3م َّت تَ ُز َورين ََي َوليدُ .
ََ )4ي َأب ه َْل ت َ ْس َم ُح ل َأن أأساف َر ال ال َق ْري َة.
َ )5أنَ ب َق ُ
يت ِف ال ُ ْست َ ْش َفى أأ ْس ُبوعَي.
 )6الش يخُ َ َس َح ل َنَا َأن ن َ ْسأَ َ ُل َأ ْس ئ َل َأثْنا َء ال ْرس.
َ )7ه ْل ُتب َي ل َ ْح َم البل ََي أأم َسالم.
َ )8حسان َمريض ه َُو َسيَب َقى ِف ال َبيت ال َيو َم.
ََ )9ي َأ َخوات َم َّت ُ َُه ْز َن احل َقائ َب للس َفر؟
َ )11هل َج ْزت الطعا َم للْ َعشَ اء ََي َأ َمل؟.
تاح للْ َبيت.
ُ )11م َحمد َأ ْع َطاين ال ْف َ
س؟
َ )12م َّت تَ ْعطين ك َتاب ََي ََي ُ
َ )13أنَ َر َأ ُ
يت َأب ع ْندَ َما َو ََ َل ال ال َ َطار.
َ )14أنَ ن َس ُ
يت م ْفتاح ِف ال َبيت.
ََ )15ي َأخ ما ا ْ ُس َكَ ,أنَ ن َسي ُت ُه؟
يء بكتابه ُك ي َوم.
ُ )16ع َبا َد ُة ي َن ْ َس َأن َي َ
اس؟
َ )17م َّت َس َتى ُعثْ َم َان َمرة َثن َية ََي قَ ُ
ََ )18ي َأ َخ َوان ,ه َْل َأن ُت َما تَأ َُكن َم َعنَا.
ََ )19ي نسا ُء ل َما َذا َأ ُنت تَ ْمش َي ِف َو َسط الطريق؟.
ضان َد ْر َس الش يخ؟.
 )21ل َما َذا َأن ُت َما ل َ ْت ُ َ
 )21ه َْل َأ ُنت َس َت ْط َب ْخ َن الل ْح َم للْ ُع ْرس؟.

أُكُتُبُُالفُعُلُالمُضارُعُالمُناسُبُفيُالفُراغُ:

 )1ه َُو ي َ ْب َقى ِف ال َ ْسجد ب َ ْعدَ ََّلة ال َع ْص.
ه َْل َأنْتِ ............ف ال َ ْسجد ب َ ْعدَ ََّلة ال َع ْص؟
ه َْل َأنْتِ ...........ف ال َ ْسجد ب َ ْعدَ ََّلة ال َع ْص؟
ه َْل َأنْتامِ ...........ف ال َ ْسجد ب َ ْعدَ ََّلة ال َع ْص؟
َأنَ ِ ..........ف ال َ ْسجد ب َ ْعدَ ََّلة ال َع ْص.
ََي أأم َع ْبدَ للا َأ َأنْتِ ............ف ال َ ْسجد ب َ ْعدَ ََّلة ال َع ْص؟
ُ )2ه َو َْ ُز ُور ََد ُه ِف ال َق ْري َة ُك أأ ْس ُبوع.
هَ...............دها ِف ال َق ْري َة ُك أأ ْس ُبوع
َأنَ ِ ................ف ال َق ْري َة ُك أأ ْس ُبوع.
ه َْل َأنْتِ ................ف ال َق ْري َة ُك أأ ْس ُبوع؟
ه َْل َأنْتِ ................ف ال َق ْري َة ُك أأ ْس ُبوع؟
ه َْل َأنْتامِ ................ف ال َق ْري َة ُك أأ ْس ُبوع؟
ََي سلوى ،ه َْل َأنْتِ ................ف ال َق ْري َة ُك أأ ْس ُبوع؟
خض ومنذرِ ................ف ال َق ْري َة ُك أأ ْس ُبوع.
 )3ه َُو ي َن ْتَظ ُر َأ َما َم ال ُ ْست َ ْش َفى َلبيه.
َأنَ َ .................أ َما َم ال ُ ْست َ ْش َفى لب.
ه َْل َأن ُْتَ ................أ َما َم ال ُ ْست َ ْش َفى ل................؟.

ه َْل َأنْ ُتَ .................أ َما َم ال ُ ْست َ ْش َفى ل..............؟.
ه َْل َأنْ ُتامَ ..............أ َما َم ال ُ ْست َ ْش َفى ل................؟.
هَ .................أ َما َم ال ُ ْست َ ْش َفى ل..............؟.
هامَ ................أ َما َم ال ُ ْست َ ْش َفى ل..............؟.
ََي َحلي َ ُة ه َْل َأنْتَ .................أ َما َم ال ُ ْست َ ْش َفى ل..............؟.
فُصُلُُ:ياءُالنُسُبُةُ
اقرأُوافهمُ::

َاين.
 )1الُدَ ر ُس َر َُل م َن السودَان ُُ الُدَ ر ُس َر َُل ُسود ي
 )2الُدَ ر َس ُة ا ْم َر َأة م َن السودَان ُُ الُدَ ر َس ُة ا ْم َر َأة ُسو َدانية.
 )3لَب ْس ُت ثَ ْو َب م َن ال ُك َويْت ُُ لَب َس ْت ثَ ْو َب ُك َويْتيا.
اب ال ُك َويْتي َة.
اب م َن ال ُك َويْت ُُ َأب ُُب الث َي َ
َ )4أب ُُب الث َي َ
َ )5ه َذا قُ َماش ه ْند يي ُُ َأ ْْ َن ال ُق َم ُاش اله ْندي؟.
ْك.
 )6يُ ُوس ُف هو من َأ ْمر َْكُُ ي ُ ُوس ُف هو َأ ْمر ي
 )7هَل َر َأيْ َت يُ ُوس ُف من َأمر َْك ُُ ه َْل َر َأيْ َت يُ ُوس ُف ا َل َمرْك؟
َ )8ه َذا َطالب م َن ال َي َمن ُُ ه ََذا َطالب ي َ َم ين.
الطال ُب م َن ال َي َمن ي َْس ُك ُن ِف غُ ْرفَت ُُ َ
َ )9
الطال ُب ال َي َمن ي َْس ُك ُن ِف غُ ْرفَت.
الطال َبان م َن ال َي َمن ُُ َه َذان َ
َ )11ه َذان َ
الطال َبان ي َ َمنيان.
ص ُُ َرك ْبنَا َسفينَة م ْصية.
َ )11رك ْبنَا ِف َسفينَة من م ْ َ
ص َكب ْ َية ُُ ا َلسفينَ ُة ال ْصي ُة َكب ْ َية.
 )12السفينَ ُة من م ْ َ
 )13يَنْتَظ ُر َأ َما َم ال َبيْت َر َُل م َن الع َراق ُُ يَنتَظ ُر َأ َما َم ال َبيْت َر َُل ع َر ي
اق.
 )14أأريْدُ َأ ْن َأتَ ََك َم َم َع ا َلطبيْب ال َغْرب ُُ أأريْدُ َأ ْن أتَ ََك َم َم َع ا َلطبيْ َبة ال َغْربية
ون ُُ َه ُؤ َلء الطال َب ُ
ات َأ ْمرْكيات.
َ )15ه ُؤ َلء الطّل ُب َأ ْمرْكي َ

 )16ال ْْ ُن َالصح ُيح ه َُو ال ْْ ُن ال ْس َّلمي ُُ ََيس ي َ ْد ُر ُس ِف الَام َعة ال ْس َّلمية.
ص ُُ أحب ال ُقرا َء ال ْصي َي.
 )17أأحب ال ُق ًّرا َء من م ْ َ
َ )18
الش ْيخُ عَل َمنَا َحديْثا م َن النب َل للا عليه وسل الش ْيخُ عَل َمنَا َحديْثا ن َ َبوَي.
َ )19مشَ يْ ُت ِف َم َكن َج َبل ُُ َمشَ يْ ُت ِف َأ َماك َن َج َبلية.
اكتبُك َّلُجُمُلُةُُمُسُتُعُمُالًُياءُالنُسُبُةُكُمُاُفيُالمُثالُ:



اين.
َه َذا َر َُل من لُ ْبنَان ُُ َه َذا َر َُل لُ َب ي

َ )1أنَ من فَ َرن ْ َسا ُُ
َ )2هذه الطائ َر ُة من ُروس َيا ُُ
َ )3سافَ ْر ُت بلطائ َرة من ُروس َيا ُُ
 )4ه َُو م َن ال َباك ْس َتان ُُ
ه م َن ال َباك ْس َتان ُُ
َ )5
 )6ه َْل َأن ُْت م َن نل َباك ْس َتا ُُ
َ )7ه َذا َطالب م َن احل َبَشَ ة ُُ
َ )8
الطال ُب م َن احل َبَشَ ة َ ُْ َفظُ ال ُق ْرأ آ َن ُُ
َ )9ه َذان الطال َبان م َن احل َبَشَ ة ُُ
 )11الطال َبان م َن احل َبَشَ ة ُْ َف َظان ال ُق ْرأ آ َن ُُ
َ )11ع ْبدُ ال َكرمي م ْن سين َغال ُُ
 )12فَاط َم ُة م ْن سين َغال ُُ
ََ )13ي َزيْن َ ُب َهل َر َأيْت فَاط َم َة من سين َغال ُُ
ون من سين َغال ُُ
َ )14ه ُؤ َلء ال ُ ْسل ُم َ
ََ )15احب َرش يد م َن الصو َمال ُُ
َ )16أ ْْ َن ََاحب م َن الصو َمال ُُ
ون م َن الصو َمال ُُ
َ )17ه ُؤلء ال ُ ْسل ُم َ
 )18ال ُ ْسل َم ُ
ات م َن الص ْو َمال ي َ ْف َر ْح َن ب َلو َلِئ ُُ

اُكُتُبُُالكُلُمُةُُالمُناسُبُةُفيُالفُرُاغُ:

ْ َ )1ن ُن ن َ ْد ُر ُس ال َعقيدَ َة ع ْندَ عَالمُ ( ..................س نُ ،سنية).
 )2احل َ َما َم ُ
اتِ..................ف ال ُ ْست َ ْش َفى للنساء (الاخل ،الاخلية).
َ )3أنَ َسأَلْ َقى َأب ِف ال ُ ْست َ ْش َفى ع ْندَ ال َباب(.................ال َارج ،الَارجية).
وسِ.............ف َم ْسجدنَ (ال َيومي ،ال َيومية).
َ )4أنَ َو َأخ َ ْن ُ ُ
ض ال ُر َ
 )5الصّل ُة ع َبا َدة(..............ب َدَ يين ،ب َدَ نية).
الَ ،مالية).
 )6الصدَ قَ ُة ع َبا َدةَ (..............م ي
 )7تَ ْق َوى للا ع َبا َدة(..............قَلْب ،قَلْبية).
الشعي َة).
الشعيْ ،
َ )8سافَ ْرنَ ال َم ْر َكز َدماج لنَ َت َع َل ال ُعلُو َمْ (..................
 )9ال ْع َو ُة..................ت َْد ُعو الن َاس ال ال ُق ْرأآن َوالس نة عَ َل فَهْم السلَف الصالح( .السلَ َفي ،السلَفي ُة).
 )11أأمي تُريدُ ين َأن َأ ْش َت َي ُالب(..................ال َب َلي ،ال َب َلية).
َاِش ه َْل َر َأيْ َت ا َلخَ َ (..................حبَِش ،احلَبَِش).
ََ )11ي ه ُ

صرفُ(صيغةُفُعلُ)ُ
الدَّرُسُال َُّرابعُُوالعُشُرُونُ:علمُال َّ

لصي َغة فَ ُع َل (بضَ م ال َعي) ق ْسم َواحد ِف الف ْعل ال ُضارع :فَ ُع َل ُُُ ي َ ْف ُع ُل
الف ْع ُل ال َاِض ََ ُغ َر
الف ْع ُل ال ُضارع ي َ ْص ُغ ُر

َك ُ َب
َْ ْك ُ ُب

قَ ُر َب
ي َ ْق ُر ُب

ب َ ُعدَ
ي َ ْب ُعدُ

اقرُأُُوُافُهُمُُ::

)1
)2
)3
)4
)5
)6

ب َيت ي َ ْق ُر ُب م َن ال َ ْسجد ُُ ب َيت قَريب م َن ال َ ْسجد.
ال َ ْسجدُ ي َ ْب ُعدُ َعن السوق ُُ ال َ ْسجدُ ب َعيد َعن السوق.
َ ْت ُس ُن ن َ َصائ ُح الش يخ ُُ ن َ َصائ ُح الش يخ َح َس نَة.
تَ ْك ُر ُم عائشَ ُة ُُ عائشَ ُة َكري َة.
تَ ْك ُ ُب ال ُ ْش ََك ُة ُُ ال ُ ْش ََك ُة َكب َية.
وب ََغي عَ َل َأ ْ َحدَ .
وب عَ َل َأ ْ َحدَ ُُ الث ُ
ي َ ْص ُغ ُر الث ُ

خُالُصُةُُالفُعُلُالمُضارُعُمُنُصُيغُةُُفُعُلُُ

 )1الف ْع ُل ال ُضارع م ْن َو َزن (فَ َع َل) عَ َل ثَ َّلثَة َأ ْق َسام:
 فَ َع َل ُُ ي َ ْف َع ُل مثْلَ :ذ َه َب ،ي َ ْذ َه ُب.
 فَ َع َل ُُ ي َ ْفع ُل مثْلََ :لَ َسْ َ ،يل ُس.
 فَ َع َل ُُ ي َ ْف ُع ُل مثْلَ :ك َت َبْ َْ ،ك ُت ُب.
 )2الف ْع ُل ال ُضارع من َو َزن (فَع َل) عَ َل ق ْس َمي:
ش ُب.
 فَع َل ُُ ي ْف َع ُل مثْلَ :ش َب ،ي َ ْ َ

َح ُس َن
َ ُْ ُس ُن

َك ُر َم
َْ ْك ُر ُم

 فَع َل ُُ ي ْفع ُل مثْلَ :حس َبُْ َ ،س ُب.
 )3للْف ْعل ال ُضَ ارع من َو َزن (فَ ُع َل) ق ْسم واحد:
 فَ ُع َل ُُ ي ْف ُع ُل مثْل :قَ ُر َب ،ي َ ْق ُر ُب.
للا ,قَ ْد َد َر ْس َت الآ َن ِب ْذن للا تَ َعال الف ْعُ َل الَُاِض والف ْعُ َل ال ُضُارع َوتَ َعل ْمُ َت خَُيا
َأّيَا الطال ُبَ ,ر َح َك ُ
َكثياَ ،و َهذه ن ْع َمة َعظي َة فَه َُو َواجب عَلَ َ
للا
يك َأّيَا ال ُ ْس ُل أن َ ْت َمدَ َرب َك ت َ ْش ُك ُر ُه عَ َل هَُذه الن ْع َمُةَ ,أ ْسُأَ ُل َ
الصاط ال َ ْس َتقمي.
تَعال َأن ّيَ ْدي َ َك ال َ
ساعُةُُ
فُصُلُُ:ال َُّ

َأنَ َأ ْست َ ْيقظُ م َن النُوم ِب ْذن للا تَ َعُ َال ِف السُاعَة الراب َعُة ع ْنُدَ ا َل َذان ا َلول أل ََُ َل ََُ َّل َة الُو ْترَ ,أتَ َوضَ ُأأ
َو َألْبَ ُس قَميص َو أأ ََل َحّت قُ َبي َل ال َف ْجر ُث أ آ ُخ ُذ ُجبت َون َ ْعُ َل َو َأخُْ ُر ُج مُ َن ال َبيُت قَ ْبُ َل َأ َذان الَف ْجُر فَُاين
للا َرب َو أأ َراجُ ُع
أأحب َأن أأ ََ َل ِف الصف ا َلول ِف الَسجد وب ْعدَ الص َّلة َأ َْل ُس َح ْيُ ُث ََُلي ُت َو َأ ْذ ُكُ ُر َ
ال ُق ْرأ آ َن َحّت تَ ْطلُ َع الش ْم ُس َجيداُ .ث أأ ََل ََ َّل َة الض َحى َر َك َع َتي.
َوِف الساعَة الساب َعة َوالن ْصف َأفْ ُط ُر َمُ َع َو َالي َو َأتَ ََكُ ُم َم َعهُ َمُا قَلُيّل ُث ِف السُاعَة الثامنَُة َوالربُع َأ ْق ُعُدُ ِف
ُح ْج َرت َو َأ ْح َفظُ ب َ ْع َض أ َحاد َ
يث م ْن ك َتاب ر ََيض الصالح َيَ ,وِف الساعَة التاس َعة تَ َماما َأ ْرقُدُ عَُ َل َسُْري
ل ُمدة َساعَة تَ ْقريبا و َأنَ ُم.
ش َدقَائق أقُو ُم و َأ ْغت َس ُل ُث َأ ْرج ُع ال ال َ ْسجد َل ْرس ِف ك َتاب التوحيد َوه َُُو ي َ ْبُدَ أأ
اشة َو َع َ َ
َوِف الساعَة الع َ
ضُ
ش َة ال ُرب ُع َو ُه َو ي َن ْتَ يي قَ ْبُ َل َأ َذان الظهُْر بن ْصُف َسُاعَةَ ,وب َ ْعُدَ ََُ َّلة الظهُْر َأ ْح ُ ُ
ِف الساعَة احل َادي َة َع َ َ
للاَ ,و َه َك َذا َأفْ َع ُل ُك ي َوم.
ال ْر َس ال َعام ِف الت ْفسي لبن َكثي َر َح ُه ُ
ُ

ُ

جُمُلُمُفيدُةُ:

َ )1ك الساعَة؟
ه الساعَة التاس َعة َو َ ْخ َس َدقَائق ََ َباحا.
 )2الآ َن َ
َش َدقَائ َق.
َ )3و ََلْ ُت ال ال َ ْسجد ِف الساعَة الثالثَة ال ع َ َ
 )4ال ُ َؤذ ُن َأذ َن ل َص َّلة ال َع ْص ِف الساعَة الثالثَة َوالرب ُع.
َ )5أنَ انْ َت َظ ْرتُ َك ال الساعَة الثامنَة ال ثُلُثا.
ش َدقي َقة.
ُ )6رب ُ ُع الساعَة َ ْخ َس َع َ َ
ون َدقي َقة.
ش َ
 )7ثُلُ ُث الساعَة ع ْ ُ
ون َدقي َقة.
 )8ن ْص ُف الساعَة ثَ َّلثُ َ
َ )9أيْ َم ُن َخ َر َج م َن ال َبيت قَ ْب َل َدقي َقتَي.
َ )11سأَتَ ََك ُم َم َع َك ب َ ْعدَ دَق ْي َقة.
 )11انْ َتظ ْر لَ ْح َظة ََي َأخ.
 )12ع ْندَ نَ َأ ْم َطار َكث َية ِف َالربيع.
 )13ال َو َح يار ِف الص ْيف.
 )14ا َل ْو َر ُاق تَت َساقَطُ م َن ا َل ْْشَار ِف ال َريْف.
َ )15
الط ْق ُس َبرد ِف الش َتاء.
 )16التار َي اله ْجري ي َ ْبدَ أأ ب َ ْعدَ ْه َرة الرسول َل للا عليه وسل ال الَدينَة.
َ )17ما ُه َو َتَ ريْخُ ال َي ْوم.

اقرأُوافهمُ:

الساعة الثالثة والثلث

الساعة احلادي عش والربع

الساعة الواحدة متاما

الساعة الثامنة والنصف

الساعة السابعة والثلث

الساعة الثالثة و عش دقائق

الساعة الثانية عش وخس وعشون دقيقة

الساعة التاسعة والربع

الساعة السابعة اِل عش دقائق

ُ
الساعة التاسعة اِل ربعا

الساعة الواحدة وخس وثّلثون

الساعة السادسة متاما

الساعة الرابعة والنصف

الساعة الثانية وخس وثّلثون دقيقة

الساعة احلادية عش اِل عش دقائق الساعة العاشة وعش دقائق

الساعة الرابعة وخس وعشون دقيقة

الساعة السادسة اِل عشة دقائق

الساعة السادسة اِل ربعا

اثنا عشة ثنية

اكتبُالوقتُالمناسبُفيُالفراغُكماُفيُالمثالُ:

11:15

3:35

الساعة العاشة والربع

السُُُاعة الثالثُُُة وخُُُس الساعة الثامنة اِل ثلثا
وثّلثون دقيقة
3:55
7:51

9:11

7:41

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

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

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

12:31

5:41

11:25

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

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

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

1:11

4:47

8:31

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

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

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

9:45

11:11

7:35

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

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

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

7:51

9:18

2:51

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

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

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

ترجمُالجملُاآلتيةُُ

 )1الساعة الثامنَة والرب ُع..........................................
ش َدقَائق.................................
 )2الساعَة الام َسة َو َع َ َ
 )3الساعَة الساب َعة والن ْصف ََ َباحا..............................
 )4الساعَة َالواحدَ ة ال ثُلُثا..........................................
ون َدقي َقة.........................
 )5الساعَة الراب َعة َو َ َخ َس َوثَ َّلثُ َ
ش َدقَائق................................
 )6الساعَة الساد َسة ال َع َ َ
 )7الساعَة الثان َية تَ َماما.............................................
ون َدقَي َقة.................................
 )8الساعَة التاس َعة َو َأ ْرب َ ُع َ
ش َدقَائق..............................
ش َو َع َ َ
 )9الساعَة الثان َية َع َ َ
أسماءُاألشهرُالعربيةُُ:

ُ )1م َحرم
َ ََ )2فر
َ )3ربي ُع ا َلول
َ )4ربي ُع الثاين
َُ ُ )5جادَى ا أل َول
َُ ُ )6جادَى الثان َية

َ )7ر َجب
َ )8ش ْع َبان
َ )9ر َمضَ ان
َ )11شوال
ُ )11ذو الق ْعدَ ة
ُ )12ذو احلجة

ُ

أُسُمُاءُالفُصُــول ُ:الربيع

الص ْيف

الريف

الش َتاء.

للا ل َ َطا َعته ,قَد َو ََلْ َت الآ َن ال ف ْعل ا َل ْمر َو َه َذا ب َفضْ ُل للا َو ْحُدَ ُه فَا ْشُ ُك ْر ُه َوا ْسُأ ْ ُل
َأّيا ال ُ ْس ُل َوف َق َك ُ
تَ َع َال َأن ي ُعينَ َك عَ َل َأن تَ ْفهَ َم الل َغ َة ال َع َربي َة

الدُرُسُُالرابعُوالثالثونُ:فُعُلُُاألُمُرُ
اُقُرُأُُوُافُهُمُ:

 )1ال َاِض ُ ََلَ َسَ :ح َسن ََلَ َس ِف ال َبيت َحّت َر َج ُ
عت.
ال ُضارع ُ َ ْيل ُسَ :ح َسن َ ْيل ُس ِف ال َبيت َحّت َأ ْرج ُع.
ا َل ْم ُر ُ ا َْل ْسََ :ي َح َسن ا َْل ْس ِف ال َبيت َحّت َأ ْرج َع
وس َذ َه َب ال ال َ ْد َر َسة الآ َن.
 )2الَاِض ُ َذه ََبُ :م َ
وس ي َ ْذ َه ُب ال ال َ ْد َر َسة الآن.
ال ُضارع ُ ي َ ْذه َُبُ :م َ
وس ا ْذ َه ْب ال ال َ ْد َر َسة الآن.
ال ْم ُر ُ ا ْذه َْبََ :ي ُم َ
 )3لَاِض ُ لَب َس :عَ يل ل َب َس قَم َيص ُه َو َم َش ا َل الكن.
ال ُضارع ُ يَلْبَ ُس :عَ يل ي َلْبَ ُس قَم َيص ُه َو َس َي ْمِش ال الكن.
ال ْم ُر ُ الْبَ ْسََ :ي عَ ُل الْبَ ْس قَم َيص َك َوا ْمش ال الكن.
 )4الَاِض ُ َد َخ َلَ :ح ْف َص ُة َد َخلَت ال َب َ
يت قَ ْب َل غُ ُروب الش ْمس.
الُضارع ُ ي َ ْد ُخ ُلَ :ح ْف َص ُة ت َْد ُخ ُل ال َب َ
يت قَ ْب َل غُ ُروب الش ْمس.
ال ْم ُر ُ ُا ْدخ ُْلََ :ي َح ْف َص ُة ُا ْد ُخل ال َب َ
يت قَ ْب َل غُ ُروب الش ْمس.
 )5الَاِض ُ َك َت َب :الطّل ُب َك َت ُبوا َأ ْ َس َاء ُ ْه ِف َدفَاتره.
ون َأ ْ َس َاء ُه ِف َدفَاتر ْه.
الُضارع ُ َْ ْك ُت ُب :الطّل ُب َْ ْك ُت ُب َ
ال ْم ُر ُ ُا ْك ُت ْب ََي ُطّل ُب أأ ْك ُت ُبوا َأ ْ َسا َء ُك ِف َدفَاترُك.
 )6الَاِض ُ َش َبَ ُْ َ :ي َش َب الل َ َب ُك يَوم.

ش ُب الل َ َب ُك يَوم.
َش ُبَ ُْ َ :ي ي َ ْ َ
الُضارع ُ ي ْ َ
شب الل َ َب ُك يَوم.
ش ْبَْ :ي َ ُْ َي ا ْ َ
ال ْم ُر ُ ا ْ َ
 )7الَاِض ُ َس َك َتَ :م ْر َ ُمي َس َكتَ ْت َأثْنَا َء الُ ْط َبة.
الُضارع ُ ي َْس ُك ُتَ :م ْر َ ُمي ت َ ْس ُك ُت َأثْنَا َء الُ ْط َبة.
ال ْم ُر ُ ُا ْس ُك ْتُ :ا ْس ُكت َأثْنَا َء الُ ْط َبة ََي َم ْر َ ُمي.
 )8الَاِض ُ َسأَ َل :الطّل ُب َسأَلوا الش يخَ َعن احلَج.
ون الش يخَ َعن احلَج.
الُضارع ُ يسأل :الطّل ُب ي َ ْسأَلُ َ
ال ْم ُر ُ ا ْسأَ ْلَ /س ْلََ :ي الطّل ُب ,ا ْسأَلُوا الش يخَ َعن احلَجَ /.سلُوا الش يخَ َعن احلَج.
 )9الَاِض ُ َر َمى :ي ُ ُوس ُف َر َمى ال ُك َر َة ال ََاحبه.
الُضارع ُ َْ ْرمي :ي ُ ْو ُس ُف َْ ْرمي ال ُك َر َة ال ََاحبه.
ال ْم ُر ُ ارمََ :ي ي ُ ُوس ُف ا ْرم ال ُك َر َة ال ََاحبك
 )11الَاِض ُ َم َشَ :أ ْ َحدُ َوع َيس َم َش َيا ال غُ ْرفَت َما.
الُضارع ُ ي َ ْمِشَ :أ ْ َحدُ َوع َيس ي َ ْمش َيان ال غُ ْرفَت َما.
ال ْم ُر ُ ا ْمشَ :ي َأ ْ َحدُ َوع َيس ا ْمش َيا ا َل غُ ْرفَت ُكَا.
فعلُُاألُمُرُُعُلىُثالثةُُأقسامُ:
افْ َع ْل مثْ ُل :ا ْذه َْب ,افْتَ ْح
افْع ْل مثْ ُل  :ا َْل ْس,ا ْض ْب

ُافْ ُع ْل مثْل ُ :ا ْك ُت ْبُ ,ا ْس ُك ْت
للاَ ,ك َيف تَ ْعر ُف ا َل ْق َسا َم الث َّلثَ َة لف ْعل ا َل ْمر؟
ََي طال َب ع ْل َر َح َك ُ
ن َ ْعر ُف ف ْع َل ا َل ْمر بأَ ْربَع خ ََط َوات ب َ ْعدَ َأ ْن ن َ ْن ُظ َر ا َل الْف ْعل الْ ُمضَ ارع( تَ ْف َع ُل)
ُ
األولىُ:حذُفُُحُرفُالمضارعُ(ُتفعلُ)
َ ْنذ ُف َت َء الْ ُمضَ ارع ُث ن َأت هَ ْم َزة الْ َو َْل َم َكنَ َا
ْذه َُب
ْذهَب َي
ْذ َه َبان
ون
ْذ َه ُب َ
ْذه ْ ََب

تَ ْذه َُب
َأ َنت
ت َْذهَب َي
َأنت
ت َْذ َه َبان
َأنْ ُت َما
ون
َأن ُْت
ت َْذ َه ُب َ
ت َْذه ْ ََب
َأن ُْت
َو َذ َِل َلن ال َع َر َب َل تَ ْبدَ أأ الن ْط َق بحل َ ْرف الساكن

ا ْذه َُب
ا ْذ َهب َي
ا ْذ َه َبان
ون
ا ْذ َه ُب َ
ا ْذ َه ْ َب

الثَّانيُةُ:نجعلُُآخُرُُفعلُُاألُمُرُُساكنًا(ُافعلُ)ُُ
(ا ْذه ََب ُ ا ْذه َْب)( ا ْذهَب ُ ا ْذهَب)( ا ْذ َه َبان ُ ا ْذ َه َبا)( ا ْذه َُب ُ ا ْذ َه ُبوا)( ا ْذ َه ْبنَان ُ ا ْذه ْ ََب)
ُ
الثَّالثةُ:حركةُُعينُُالكلمةُُفيُفعلُُاألمر.
ن َ ْن ُظ ُر ا َل َح َر َكة عَ ْي ْال ََك َمة ِف الف ْعل ال ُضَ ارع
ون فَ ْت َحة
فَا ْن َكن َْت فَ ْت َحة فَ َح َر َك ُة عَ ْي ْال ََك َمة ِف ا َل ْمر تُ َك ُ

(تذهَب ُ ا ْذهَب) (ت ْفتَح ُ افْتَح)
سة.
سة فَ َح َر َك ُة عَ ْي ْال ََك َمة ِف ال ْمر تَ ُك ُ
ون َك ْ َ
َوا ْن َكن َْت َك ْ َ
( َ ُْلس ُ ا َْلس) (ت َْضب ُ ا ْضب)
ون ََضة
َوا ْن َكن َْت ََضة فَ َح َر َك ُة عَ ْي ْال ََك َمة ِف ا َل ْمر تُ َك ُ
(تَ ْك ُتب ُ ُا ْك ُت ْب) (ت َ ْس ُكت ُ ا ْس ُكت)

ال َّرابعةُُ:حركةُُهمزةُُالوصلُفيُفعلُُاألُمرُُُ
ون فَ ْت َحة .فَنَ ْن ُظ ُر ا َل َح َر َكة عَ ْي ْال ََك َمة ِف الْف ْعل
سة أو ََضة َو َل تَ ُك ُ
َح َر َك ُة َ َْه َزة َالو َْل تَ ُك ُ
ون اما َك ْ َ
الْ ُمضَ ارع
سة.
سة فَالهَ ْم َز ُة تَ ُك ُ
ون مكسورة بل َك ْ َ
فَا ْن َكن َت فَ ْت َحةَ ,أ ْو َك ْ َ
(ت َْذهَب ُ ا ْذهَب) (تَ ْفتَح ُ افْتَح) ُ ( َ ُْلس ُ ا َْلس) ( ت َْضب ُ ا ْضب)
ون َمضْ ُمو َمة بلضمة.
َوان َكن َ ْت َح َر َك ُة عَ ْي ْال ََك َمة ََضة فَالهَ ْم َز ُة تَ ُك ُ
تَ ْك ُت ُب – ُا ْك ُت ْب – ت َ ْس ُك ُت– ُا ْس ُكت
اكتبُالفعلُاألُمرُلْلفعالُالتَّاليةُ:

َْ َ )1ت ُر ُج................

 )2تَ ْق َط ُع............

 )3تَ ْرج ُع............

 )4تَ ْق َر أأ ...............

 )5تَ ْفهَ ُم.............

ش ُب..........
 )6ت َ ْ َ

 )7ت َْد ُر ُس...............

 )8ت َ ْس َم ُع...........

 )9تَ ْر َح ُم ..........

 )11تَلْ َع ُب...............

 )11ت َْن ُل.............

 )13تَ ْغس ُل )14 ...............تَ ْف َر ُح.............

 )12تَ ْبدَ أأ ..........
ْ َ )15ت َفظُ..........

 )17تَ ْق ُعدُ .............

 )18ت َْد ُخ ُل..........

 )16تَ ْع َ ُل...............

أكتبُالفعلُالمضارعُلْلفعالُالتَّاليةُُ:

ُ )1ابْ ُع ْد...............

 )2ا ْع َ ْل.............

ُ )3ا ْش ُك ْر..........

 )4أأ ْق ُر ْب...............

 )5ا ْ َع ْل.............

 )6ا ْ َح ْد ..........

 )7افْ َح ْص...............

 )8أفْ َع ْل.............

ْض..........
ُ )9اخ ُ ْ

أن َْت
أن َْت
أنامت
أنت
أن ُْت

ُا ْع ُب ْد
ُا ْع ُبدي
ُا ْع ُبدَ ا
ُا ْع ُبدُ وا
ُا ْع ُب ْد َن

الْبَ ْس
الْبَس
الْبَ َسا
الْبَ ُسوا
الْبَ ْسن

ُا ْدخ ُْل
ُا ْدخُل
ُا ْدخ ََّل
ُا ْد ُخلُوا
ُا ْد ُخلْ َن

ا ْخلَ ْع
ا ْخلَعي
ا ْخلَ َعا
ا ْخلَ ُعوا
ا ْخلَ ْع َن

ا ْغس ْل
ا ْغسل
ا ْغس َّل
ا ْغسلُوا
ا ْغسلْ َن

جملُُمفيدةُ:

للا تَ َع َال { ََي َأّيَا الن ُاس ا ْع ُبدُ وا َ بر ُ ُك الي َخلَ َق ُ ْك}
 )1قَا َل ُ
للا تَ َع َال{اقرأ بسم ربك الي خلق}
 )2قَا َل ُ
 - )3قال رسول للا َل للا عليه وسل {الْب ُسوا م ْن ثيابَ ُ ُك الْ َب َي َاض}
ون}
 )4قَا َل ُ
للا تَ َع َال {ا ْد ُخلُوا الْ َجن َة َأن ُ ْْت َو َأ ْز َوا ُج ُ ْك ُ ْت َ ُب َ

ا ْ َع ْل
ا ْ َعل
ا ْ َع َّل
ا ْ َعلُوا
ا ْ َعلْ َن

ا ْسأَ ْل
ا ْسأَل
ا ْسأَ َل
ا ْسأَلُوا
ا ْسأَلْ َن

َ )5ي ش َفا ُء ا ْخلَعي ن َ ْعلَ ْيك.
للا تَ َع َال { َوقُلْنَا ََي َأ آ َد ُم ْاس ُك ْن َأن َْت َو َز ْو َُ َك الْ َجن َة}
 )6قَا َل ُ
َ )7ي عَام ُر َويُون ُ ُس ا ْغس َّل َأيْدَْ ُكَا .
للا تَ َع َال { َول َرب َك فَ ْاَ ْب}
 )8قَا َل ُ
للا تَ َع َال { ََي َأْتُ َا الن ْف ُس الْ ُم ْط َمئن ُة ْارجعي ا َل َربك َراض َية َم ْرضية}
 )9قَا َل ُ
َ )11ي بنات ا َْل ْس َن َم َع َأ ْ َعام ُكن.
ون}
 )11قَا َل ُ
للا تَ َع َال { َو ْاَ ْب عَ َل َما ي َ ُقولُ َ
ون}
 )12قَا َل ُ
للا تَ َع َال {فَ ْاسأَلُوا َأ ْه َل ال ْكر ا ْن ُك ْن ُ ْت َل تَ ْعلَ ُم َ
للا عَ َل ن ْع َمة ال ْس َّلم.
َ )13ي َأّيَا الْ ُم ْس ُل ا ْ َحد َ
َ )14ي ب ُ َن ا ْح َفظْ هَذه الس َور َة ب َ ْعدَ ََ َّلة الْ َف ْجر.
 )15ا ْنزل م َن الش َجرة ََي َر ْ َُان َ ُة.
للا َل للا عليه وسل :ا ْر َ ُحوا َم ْن ِف ا َل ْرض َْ ْر َ ْح ُ ْك َم ْن ِف الس َماء.
 )16قَا َل َر ُسو ُل ُ
ََ )17ي َأ ْو َل ُد الْ َع ُبو َا َم َع الْج َيان بأَدَب.
َ )18أّيَا الْ ُم ْس ُل ا ْع َ ْل َأن الْ َجن َة َحق َوالن َار َح يق.
اكتبُفُعُلُُاألُمُرُُالمناسبُفيُالفراغُُ:

الضارع َ َْت ُر ُج تَ ْرقُدُ تَ ْف ُطر ت َُتكُ تَ ْن َص ُح ت َْط َع ُم تَ ْق َط ُع تَ ْرفَ ُع تَ ْفهَ ُم تَ ْع َ ُل
َأنْت
َأنْت
َأنْ ُتام
َأن ُ ْْت
َأن ُْت

اكتبُُفُعُلُُاألُمُرُالمناسبُفيُالفراغُُ:

َْ َ ( )1ت ُر ُج) ََي فَاط َم ُةَ .................من الس ي َارة.
ش ُب) ََي َو َ ُل .................الْ َما َء.
 ( )2ت َ ْ َ
ّلوة َأ ْ َحدَ للْ ُق ْرأآن.
( )3ت َ ْس َم ُع) ََي ا ْخ َو ُة .................ا َل ت َ
اشة.
( )4تَ ْرج ُع) ََي بَنَات .................ا َل الْ َبيْت ب َ ْعدَ الرس ُم َب َ َ
( )5تَ ْر َك ُب) ََي َ ُْ َي َوع َيسَ .................م َعنَا ِف َس ي َارتنَا.
( )6تَأ َذ ُن) َأب .................ل َأ ْن أأ َساف َر ا َل الْ َي َمن َو َأتَ َع َل ع ْ َل احلَديث.
( )7تَ ْق ُر ُب) ََي ُطّل ُب .................م َن الُدَ رس.
( )8تَ ْق َر أأ) ََي َح ْف َص ُة .................هَذه الس َور َة قَ ْب َل َأن ت َْذه ََب ال ال َ ْسجد.
َاِش .................الْغ ُْص َن َم ْن هَذه الش َج َرة.
( )9تَ ْق َط ُع) ََي ه ُ
اقرأُوافهمُ:

ََي ع َيس ا ْق َرأ ُس َور َة الر ْ َحن.
ََي فَض َ َ
يل َأ ْقرئ ُس َور َة الر ْ َحن.
ََي َز َكرَي َو َ ُْ َي أ ْق َر َءا ُس َور َة الر ْ َحن.
ََي ن َسا ُء َا ْقرْا َن ُس َور َة الر ْ َحن.
اكتبُُفُعُلُُاألُمُرُالمناسبُفيُالفراغُُ:
( ت َُص َي)ُ

َي َزيْدُ  .................عَ َل طلَب الْ َع ْل.
ََي َزيْن َ ُب .................عَ َل طلَب الْ َع ْل.

ََي َطال َبان .................عَ َل طلَب الْ َع ْل.
ُ
َيطّل ُب .................عَ َل طلَب الْ َع ْل.
َي َطال َب َتان .................عَ َل طلَب الْ َع ْل.
( َ ْت َفظُ)
ََي ُش ْع َب َةُ .................س َور َة ْ َالنْعام.
َي َحنَ ُانُ .................س َور َة ْ َالنْعام.
ََيو َ َلانُ .................س َور َة ْ َالنْعام.
ََي َأ ْو َل ُدُ ................س َور َة ْ َالنْعام.
ََي بَنَ ُ
اتُ .................س َور َة ْ َالنْعام.
( تَ ْر َح ُم)
ََي ُم ْس ُلَ .................أخَاكَ .
ََي ُم ْسل َم ُة .................أخاك.
َي ُم ْسلامن .................أخ ُ ََاُك.
ونَ .................أخ ُ َْاك.
ََي ُم ْسل ُم َ
ََي ُم ْسلامَ ُتَ .................أخَا ُكن.
( تَ ْع ُبدَ )
للا  .................ربك حّت الوت.
ََي َع ْبدَ ُ
ََي أ َم ُة للا  .................ربك حّت الوت.

للا  .................ربكام حّت متوَت.
ََي َع ْبدَ ا ُ
للا  .................ربك حّت متوتوا.
ََي عباد ُ
للا  .................ربكن حّت متت.
ََي اِماء ُ
( َ ْت َمد)
ََي طالبَ .................رب َك عَ َل ن ْع َمة ْال ْس َّلم.
ََي طالبةَ .................ربك عَ َل ن ْع َمة ْال ْس َّلم.
ََي مسلامن َ .................بر ُكَا عَ َل ن ْع َمة ْال ْس َّلم.
ََي أّيا الناس َ .................بر ُ ْك عَ َل ن ْع َمة ْال ْس َّلم.
ََي ن َسا ُء َ ..................بر ُكن عَ َل ن ْع َمة ْال ْس َّلم.

