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 الدرس األول: من سورة الرعد
 ستنتج الغاية من النص القرآني الكريم.ا -1

 بيان دالئل قدرة اهلل تعاىل يف الكون، والعقاب الشديد للمنكرين ذلا.  -
 

 . عدد دالئل قدرة اهلل في الكون كما وردت في اآليات -2
 تعاقب الليل والنهار.  -                تسخَت الشمس والقمر.  -               رفع السماء بغَت عمد.  -
 اجلبال وتثبيتها لألرض.           –                      بسط األرض.    -
 اختالف طعم ولون وشكل ورائحة النباتات والفواكو، وىي تسقى دباء واحد وأرض واحدة.  –

 

 صف إحدى دالئل قدرة اهلل في الكون مبيناً ما فيها من قدرة وإعجاز. -3
 : خـلقها سبحانو وتعاىل ورفعها بغَت عمد.    خلق السموات -أ

 : جرياهنما إىل يوم القيامة واستقرارمها حتت العرش.     الشمس والقمر -ب
 : خلقها اهلل وجعلها مثبتة لألرض.الجبال -ج
 شلتدة يف الطول والعرض. : جعلها متسعةاألرض -د
 مثرات سلتلفة األلوان واألشكال والطعوم مع أهنا كلها تسقى دباء واحد.: عالم النبات -ه
 
 ستنتج ما يحدث لألرض لوال تدبير اهلل تعالىا -4

 تصبح غَت صاحلة للحياة، وال ديكن االستقرار عليها. -

 

     .  ذكر حجة الكفار في إنكارىم للبعثا -5
 الكفار أنو من ادلستحيل عودهتم للحساب بعد أن ُيصبحوا ترابا يف قبورىم.يرى  -

 .وضح من كالم منكري البعث ما يدل على بطالن حجتهم -6
 اهلل الذي خلق اإلنسان من العدم قادر على إحيائو بعد موتو وحتللو إىل تراب. -

 .بين جزاء منكري البعث -7
 وخيلدون يف النار. توضع القيود يف أعناقهم يوم القيامة -
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 الثروة اللغوية
 .الكلمات اآلتيةوضح معنى  -1

 
 .اكتب مفرد الكلمات اآلتية -2
 
 
 
 .اكتب جمع الكلمات اآلتية -3
 
 
 

 

 .الكلمات اآلتية ضداكتب  -4
 
 
 

 .اآلتية ها في الجملسياقوفق ( لوَّحبين معنى كلمة ) -5
 معنى )لوَّح( في الجملة الجملة معنى )لوَّح( في الجملة الجملة

 أشار عليٌّ بثوبو لوَّح أظهره الفارس بالسيف لوَّح
ه احلزُن الرجلَ  لوَّح ضربو هبا ادلعلم الطالَب بالعصا لوَّح  غَتر

 أمحاه الشيَء بالنار لّوح بيضو الرجلَ  الشيبُ  لوَّح
  

   . ل( في مكانو المناسبضضع التصريف المناسب لكلمة )ف -6
 (الفضيلة - الفضلة – اضلالف –ل ضفال –ول ضالف)

 ال أحب الفضول يف القول.  -                            واإلحسان.الفضل  جاءنا رجل من أىل -
 .حلف الفضول حلف َبُت قبائل من قـَُرْيش -                                        .فضيلة العقل إحكام الفكر -
 جاء الرجل الفاضل وادلرأة الفاضلة.  –من الفضيلة اإلحسان إىل اآلخرين.                                 -

  

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
 كل ما يؤكل )الثمر والحب( ُأكل غطى غمر نعم أالء
 وضح، بين، أظهر فصَّل متماثالن، متشابهان صنوان بسط مدَّ 

 المفرد الكلمة المفرد الكلمة المفرد الكلمة
 قطعة قطع صنو صنوان عمود عمد

 الجمع الكلمة الجمع الكلمة الجمع الكلمة
 ليال   ليلة أرضون، أراض   أرض عروش عرش

 الضد الكلمة الضد الكلمة الضد الكلمة
 ثمين، باىظ، غال   زىيد دائم، ثابت متغير حسن سوء
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 التذوق الفني

  :اآلتيةستنتج داللة الكلمات ا -1

 : أفادت اإلشارة بالبعيد )تلك( عن القريب )ىذه(: التعظيم. تِْلَك َآيَاُت اْلِكَتابِ 

 : تدل على قدرة اهلل يف تذليل األرض لعباده ادلؤمنُت.َسخَّر

 العموم.: لفظ )كل( يفيد: َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراتِ 

 : تدل على االستمرار وادلداومة.َتْجِري

 : تدل على قوة ثبات ورسوخ اجلبال يف األرض.َرَواِسي

 : تدل على التعاقب ادلستمر بُت الليل والنهار.يُ ْغِشي

 يعكس االستفهام إحساس الكفار بـ: التعجب. :َأِءَذا ُكنَّا تُ َرابًا َأِءنَّا َلِفي َخْلق  َجِديد  

 

 .قولو تعالى وضح دقة التصوير في -2

 تصوير يوضح بشاعة ما يالقيو الكفار من عذاب شديد يوم القيامة. :أعناقهم()وأولئك األغالل في 
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 * حروف تنطق وال تكتب

 :وال تكتب الحروف التي تنطق
 . ىمزة الوصل -1

 يف: ابن وابنة، إذا وقعت بُت علمُت األول غَت منون، والثاين والده، حنو: زلمد بن عبداهلل.
 ىذا، ىذه، ىذان، ىؤالء، ذلك، أولئك.يف بعض أمساء اإلشارة: .  األلف -2
 يف: الرمحن، إلو، طو، السموات، لكن.  .األلف -3

 يلقب اخلليفة عمر بن عبد العزيز خبامس اخللفاء الراشدين .   -: األمثلة
 ىذا رجل كرمي. -          خلق السموات واألرض آيتان من آيات اهلل.  -         
 الرمحن من أمساء اهلل احلسٌت.     -                           ىؤالء الطالب رلتهدون.     -         
 علي بن أيب طالب رابع اخللفاء الراشدين. -         

 
 ضع خطاً تحت الكلمات التي تحتوي على حرف ينطق وال يكتب. -س
 ىذان طالبان متفوقان.   -
 دل.      اشتهر اخلليفة عمر بن اخلطاب بالع -
 األمطار هتطل لكن اجلو دافئ. -
 خلق اإللو السموات واألرض، وأمرنا بالتفكر يف خلقهما، لكن الناس غافلون عن ذلك.  -

 .كلمات تتضمن حروفاً تنطق وال تكتبكتب  ا  -س
 

 .إلو( –السمـوات  -الرحـمـن  -أولـئك  -ذلك  -ىـؤالء  -ىـذان  -ىـذه  -)ىـذا  
 (الرمحان – السماوات – الكن – اذاى – ألئك)صوب الخطأ النحوي في الكلمات اآلتية:  -س

  الرمحن. –السموات  –لكن  –ىذا  –أولئك : التصويب                                           
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 * حروف تكتب وال تنطق
 

    .األلف -1
بعد واو اجلماعة للتفريق بينها وبُت واو العلة يف األفعال ادلعتلة بعد واو اجلماعة )األلف الفارقة(. تزاد األلف  -

 اآلخر بالواو. وتسمرى األلف الفارقة.
 اشًتيت قلًما جديًدا.   -3ادلعلمون شرحوا الدرس.      -2الطالب كتبوا الدرس.        -1:  األمثلة

 يف حاليت الرفع واجلر.  (عمرو) يف كلمةيف اآلخر،  .الواو -2
وسلمت على ، تزاد الواو يف آخر كلمة عمرو يف حاليت الرفع واجلر. وتسمى الواو )واو عمرو(، مثل : جاء عمٌرو

 وصافحت َعْمرًا . ،عمرٍو
 رأيت عمرًا . - 3مررت بعمرٍو .              - 2كان عمرو بن العاص من دىاة العرب .        - 1:  األمثلة

 .الواو -2
 وسطًا يف األلفاظ اآلتية: أولو ، أويل : دبعٌت أصحاب وصاحبات. أولئك، أوالء، أوالت.يف الوسط، تزاد الواو 

  أولو األلباب{.قال تعاىل : }وما يذّكر إالر  -2}أولئك على ىدى من رهبم{.                    -1:  أمثلة
 الالم الداخلة على )احلروف الشمسية(. الشمس، النهر، الدعاء. -.  الالم -3
 الزىور، الطيور، التمر. -:  لةأمث
 ضع خطاً تحت الكلمات التي تحتوي على حرف يكتب وال ينطق. -س
 أولئك الطالب استمعوا الشرح وأنصتوا إيل ادلعلم جيداً. -
 الطالب ادلخلصون أولئك الذين بذلوا اجلهد والتعب حىت حققوا ما حيلمون بو.   -
يف حتصيل العلم، واصربوا على ادلشقة والكد، فالذين يصربون وجياىدون أيها الشباب ال ختذلوا بلدكم، وثابروا  -

 يف طلب العلم أولئك ىم الفائزون. أبنائي وبنايت أوالت العلم واخللق والفضل.
  

 .كلمات تتضمن حروفاً تكتب وال تنطقكتب  ا  -س
 مائة( -عمرو -أوالء  –أوالت  –أويل  –أولو  –أولئك  –والكتاب  –الشمس  –)عرفوا 

  
 (أوالئك – ألو – الطالب كتبو الواجب) .في الكلمات اآلتية مالئيصوب الخطأ اإل -س

 أولئك(. –أولو  –: )الطالب كتبوا الواجب التصويب        
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 )تقديم الخبر وتأخيره(     موقع الخبر من المبتدأ

 ألن الخبر حكم على المبتدأ.األصل في المبتدأ أن يأتي أوالً ، ثم يليو الخبر، 
 حكم تقديم الخبر على المبتدأ

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 . تيةحدد الخبر وبين حكم تقديمو وسبب التقديم في الجمل اآل -س
 في السماء نجوم.  -1
 ..............................................................................................السبب  -.........      ........................حكم تقدمي اخلرب  -

   للضرورة أحكام. -2
 ..............................................................................................السبب  -.........      ........................حكم تقدمي اخلرب  -

  للضرورة أحكامها. -3 
 ..............................................................................................السبب  -.........      ........................حكم تقدمي اخلرب  -

  للنصيحة فوائدىا. -4
 ..............................................................................................السبب  -.........      ........................حكم تقدمي اخلرب  -

 أين خالد؟  -5
 ..............................................................................................السبب  -.........      ........................حكم تقدمي اخلرب  -

 متى موعد االمتحان؟  -6

 .إذا كان الخبر شبو جملة والمبتدأ نكرة -1
 عندي يقُت. -يف قليب إديان.         -
 عندنا ضيف. -يف بيتنا ضيف.        -

   .إذا كان الخبر من األلفاظ التي لها الصدارة -2
 كــ )أمساء االستفهام(

 ادلسجد؟أين  -مىت موعد الصالة؟         -
 .أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على بعض الخبر -3

 للصالة أوقاهتا. -للمؤمن التقي جزاؤه.      -

 

 .إذا أمن اللبس -1
   مبادئ اإلسالم واضحة. -
 واضحة مبادئ اإلسالم. - 

 

 .إذا كان الخبر شبو جملة والمبتدأ معرفة -2
 يف قليب اإلديان. -اإلديان يف قليب.       -

 يف الصف الطالب. -  الطالب يف الصف. -

 يجب تقديم الخبر يجوز تقديم الخبر
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 ..............................................................................................السبب  -.........      ........................حكم تقدمي اخلرب  -

 في المعهد الطالب.  -7
 ..............................................................................................السبب  -.........      ........................حكم تقدمي اخلرب  -

 القوسين: اجعل الخبر واجب التقديم في الجمل اآلتية حسب المطلوب بين -س
    ........................................................................................................................................في السماء النجوم -

  )اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على الخبر(                                                                                 
  ......................................................................................................................... .السالمة في البعد عن التدخين -

 )الخبر شبو جملة والمبتدأ نكرة(                                                                                              
   ....................................................................................................................................... في البيت ملتقى األىل -

 )الخبر من ألفاظ الصدارة(                                                                                                  
 السؤال.ضع سؤاالً لكل جواب مما يأتي، وحدد ركني الجملة في  -س
  راحة اإلنسان تحت ظالل األغصان.    -

  ؟.............................................................................................................................................................السؤال: 
                تفتح األزىار في الربيع. -

  ؟..............................................................................................................................................................السؤال: 
  صغ جملة اسمية من عندك تقدم فيها الخبر على المبتدأ جوازًا. -س

 

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

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

  صغ جملة اسمية من عندك تقدم فيها الخبر على المبتدأ وجوباً. -س
 

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 التعبير
 الخاطرة

جلست على شاطئ البحر وتأملتو، اكتب ما خطر يف ذىنك مراعياً صحة الًتاكيب ودقة العبارة، وبساطة س: 
 األلفاظ.  

 
كلما نظرت إىل البحر وتأملتو، وجدت نفسي أمامي حبر واسع كاحللم الذي ال هناية لو، ولونو األزرق يف     

الليل احلالك  عند حلول الظالم، وبلونو األسود يفالذي يدخل البهجة إىل قلوب الناس كبهجة القمر  الصباح

أذىلتٍت باندفاعها   ينفطر قليب بسحر مجالو بانعكاس ضوء القمر الذي يضيء حيايت، وأمواجو ادلتالطمة اليت

كاندفاع احلصان راكضًا ركضًا ال يريد أن يتوقف عنو، وأصدافو اجلميلة كالكنوز الغالية، وكلما نظرت إىل ىذا 

لنا ىذا البحر، وفكرت يف تلك الكائنات اليت تعيش فيو،  ت بإحساس ال يوصف وتساءلت ماذا خيبئالبحر شعر 

الذي خلق كل ما يف الكون وسخره  -سبحانو وتعاىل–تأملت كل ذلك فتعجبت من عظمة وقدرة اخلالق 

و من آللئ، لإلنسان فاستطاع اإلنسان أن يستخدم البحر يف السفر، وأن يغوص يف أعماقو ويستخرج ما في

 واستطاع أن يستخرج أمساكو ويأكلها.

 فسبحان من ذلل وسخر كل ىذه ادلخلوقات خلدمة اإلنسان، وفكرت كيف يعصي اإلنسان ربو بعد كل ذلك. 

  


