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 أوال : أسئلخ الفهم واالستٍعبة :

 .المضٌة األساسٌة التً تنالشها الكاتبة لً هذا الموضوع حدد -1س

 المرأة لدمتهعلى ذلن بما  مستدلة ،وأن دورها ال ٌمل أهمٌة عن دور الرجل  ،دور المرأة فً الحٌاة تنالش الكاتبة لضٌة     

 من مكة إلى ٌثرب. (أحداث هجرة النبً )وخاصة فً  التارٌخ اإلسالمً من بطوالت فً    

 .الهدف من دراسة هذا الموضوع استخلص -2س

 على الشبهات التً تملل من لٌمة المرأة من خالل عرض بعض النماذج النسائٌة المشرفة. الرد -

 إلماء الضوء على بعض ما لامت به المرأة المسلمة فً سبٌل نشر الدعوة اإلسالمٌة. -

 على االلتداء بتلن الصحابٌات الالتً لدمن تضحٌات جلٌلة لإلسالم. بنات ونساء المسلمٌن حث -

  بٌان مكانة المرأة فً اإلسالم ، واحترام الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( لرأٌها ؛ فال تنخدع نساإنا بالدعاوى الفاسدة.   -

 اذكر بعض اآلراء والمضامٌن الواردة فً النص. -3س

 ترى الكاتبة أن المرأة لم تكن لتعٌش على هامش الحٌاة ، وأنها كافحت وناضلت جنبا إلى جنب مع الرجال. -

 المٌام بها أحٌانا.عن وترى أن المرأة كانت سبالة فً مضامٌن كثٌرة ، وأنها لامت بؤعمال ٌعجز الرجال  -

 الشخصٌاتمن وتإكد الكاتبة على أن التارٌخ لد حفظ للمرأة أدوارها ومآثرها فً سبٌل نشر الدعوة اإلسالمٌة ، و -

عائشة بنت أبً بكر  -أم سلمة  -فاطمة بنت أسد  -وٌلد : ) خدٌجة بنت خ التً ذكرها التارٌخ بفخر واعتزازالنسائٌة 

 .(وفاطمة الزهراء  -ً رلٌمة بنت أبً صٌف -سمٌة أم عمار بن ٌاسر   -بكر  أسماء بنت أبً -

    وترى الكاتبة أن العهد المكً لد اتسم بسمتٌن بارزتٌن هما : البٌعة والهجرة إلى الحبشة ثم إلى ٌثرب. -

 الهجرة إلى ٌثرب لد أزعج لرٌشا أكثر من انزعاجها بهجرة الحبشة خوفا على مصالحها.وتإكد الكاتبة أن حدث  -

 ، ومثال ذلن ما لامت به )رلٌمة وأسماء (. وترى أن المرأة كان لها دور فعال فً نجاح حدث الهجرة  -

 َمن الشخصٌتان اللتان ذكرتهما الكاتبة ؟ وما الدور الذي لامت به كل منهما ؟ -4س

 ( رلٌمة بنت أبً صٌفً بن هاشم بن عبد مناف: )  * الشخصٌة األولى    

   لتله. ها لرٌش فً دار الندوة واتفالهم علىت(  بالمإامرة التً دبر: أخبرت الرسول ) دورها فً الهجرة      

 ( أسماء بنت أبً بكر الصدٌك: )  * الشخصٌة الثانٌة    

     فً غار ثور. وهو بصحبة أبٌها، ( للنبً ) واألخبار كانت تذهب كل مساء بالطعام والشراب : دورها فً الهجرة      

 بٌ ِّن المعنى الذي استنتجته الكاتبة من أحداث الهجرة. -5س

 وأنها كافحت وناضلت جنبا إلى     استنتجت الكاتبة من أحداث الهجرة أن المرأة العربٌة المسلمة ال تمل شٌئا عن الرجل ،    

 جنب مع الرجال ، فالمرأة كانت حاضرة منذ جاء نفر من ٌثرب وباٌعوا الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( على الحماٌة والنصرة إلى أن         

 أجله ثلة مإمنة      نجَّى هللا رسوله من كٌد الكفار وخرج من مكة إلى ٌثرب سالما تحرسه عناٌة هللا ، وتفدٌه وتضحً من    

 من الرجال والنساء ، وما لامت به رلٌمة وأسماء من تضحٌات فً الهجرة ما هو إال مثال من بٌن تضحٌات كثٌرة         

 لدمتها المرأة المسلمة فً سبٌل الدعوة اإلسالمٌة.    

 

 دور املزأح يف أحداث اهلجزح
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 تالٌة :استنتج الصفة المناسبة ألسماء بنت أبً بكر من خالل كل مولف من الموالف ال -6س

 الصفة المولف

ذهابها بالطعام والشراب واألخبار كل لٌلة إلى الرسول وأبٌها رغم ما كان ٌعترضها 
 من عمبات وأخطار. 

 الشجاعة ولوة اإلٌمان

 الثبات والشجاعة مواجهتها ألبً جهل وعدم بوحها بسرها رغم ما تعرضت له من ضرب وإٌذاء.

ترن لهم ماال كثٌرا حتى تهدئ من روعه وال طمؤنتها لجدها وإلناعه أن أباها لد 
 ٌتحدث عن أمر الهجرة.

 الفطنة والذكاء

 الذكاء وحسن التصرف عندما حلت نطالها وشمته نصفٌن فعلمت سفرة الطعام بواحد وانتطمت باآلخر.

 

 علل انزعاج مشركً لرٌش من هجرة النبً إلى ٌثرب. -7س

     خوفا من أن ٌنضم دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( إلى أتباعه المهاجرٌن إلى ٌثرب ، وٌمٌم لنفسه مركزا هنان ؛ فتموى شوكته ، وٌشتد خطره    

 ؛ مما ٌإثر على مصالحهم االلتصادٌة وذلن لما تتمتع به ٌثرب من أهمٌة جغرافٌة وتجارٌة.الدٌنً    

 الل فهمن الموضوع.استخلص سمات شخصٌة الكاتبة من خ -8س

 الكاتبة محبة لدٌنها وعروبتها ومعتزة بما منحه اإلسالم للمرأة من حموق ومكارم. -

 غٌورة على كل النساء المسلمات ، وحرٌصة على تعظٌم دور المرأة فً الحٌاة. -

     ترفض كل الدعاوى الباطلة التً تملل من شؤن المرأة المسلمة وتصفها بالسلبٌة والتبعٌة.  -

 : أسئلخ الثزوح اللغىٌخ : ثبنٍب
 حدد مترادف ما تحته خط فً كل مما ٌأتً : -1س

 لاربت سن البلوغ                                                                     .ٌافعةكانت أسماء شابة  -

                 / حادا لاطعا                           .صارمااتفموا أن ٌعطى كل شاب سٌفا  -

  / ٌحاصرونلٌحبسون                       أو ٌمتلون. لٌثبتونإذ ٌمكر بن الذٌن كفروا  -

 المحمك الذي ال شن فٌه                                       .الزؤاملم تخف أسماء من األخطار وال من الموت  -

   شدٌدا ضباغ               .غٌظالم تبح أسماء بالسر فتركها أبو جهل ٌتمٌز  -

 نوى ولرر              أزمع الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( مغادرة الغار فً اللٌلة الثالثة. -

 هات مفرد ما تحته خط فٌما ٌأتً : -2س

 مكٌدة                    ضد المسلمٌن. المكاٌداجتمعت لرٌش لتدبٌر  -

 شدٌد                        .األشداءلامت أسماء بما ٌموم به الرجال  -

 مضمونِمْضَمان /                            كثٌرة. مضامٌنكانت المرأة سبالة فً  -

 هات جمع ما تحته خط فٌما ٌأتً : -3س

اءضرٌراهدأت أسماء جدها وكان شٌخا  -  / ضرٌرون .                           أَِضرَّ

 ِغٌران                         .ثالثة أٌام الغارمكث النبً وصاحبه فً  -

 آحاد / أُْحَدان / أََحُدون                 ٌدري أٌن توجه.  أحدخرج النبً من الغار وال  -
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 حدد معنى ) طاعن ( فً كل سٌاق مما ٌأتً : -4س

 فً عرض أخٌه.                                  متعد علٌه بالسب والمول. طاعنهذا الرجل  -

 مائلة ومتدلٌة فً وسط البٌت.                               طاعنةفروع الشجرة  -

 كبٌرة هرمة فً السن.                                         طاعنةكانت رلٌمة  -

 فً األرض.                                   ضاربة / عمٌمة / ماضٌة طاعنةجذور الشجرة  -

 المعركة.                                  ضاربه برمحه خصمه فً طاعنالجندي  -

 معترض علٌها                               فً شهادة الشهود.     طاعنالمحامً  -

 أكمل كل جملة مما ٌأتً بتصرٌف مناسب من مادة ) روع (. -5س

وع -)الرائع : الحسن(  -: )ارتاع : فزع(  عوَ رَ ن تصرٌفات م     وع : الملب(  -: الفزع(  )الرَّ   )تروٌع : تخوٌف( -)الرُّ

 ة : الحسن والجمال (عَ وْ الرَّ  ) -                           

 عن عبادن المإمنٌن......................... . دْ عِ بْ اللهم أ -

 األب أن ٌتفمد أبناءه لبل نومهم........................ ولع فً  -

 اآلمنٌن......................... ال بد من التصدي لكل من ٌسعى لـ  -

 المنظر..................... انبهر الجمهور من  -

 المسلمون لما ٌحدث إلخوانهم من لتل وجور.........................  -

 ............................... كالم أحب االستماع إلى ال -

 ثبلثب : أسئلخ التذوق الفنً :
 اشرح الخٌال فً كل مما ٌأتً مبٌنا أثره فً المعنى. -1س

 عن الموة والغلبة ، ولد أكدت الكناٌة المعنى بذكر الدلٌل الحسً وهو لوة الشوكة. كناٌة ← ( فتموى شوكته)  -  

                                                       .تدل على شدة كتمان السر وصالبة المولف. تشبه السر بشًء مادي ٌُنزع ،استعارة  ← ( ٌنتزعون سرها من للبها)  -  

 .وتحدي أسماء له كناٌة عن تلهف أبً جهل لمعرفة مكان الرسول وصاحبه ← ( لة أبً جهلأبت أن تشفً غ  )  -  .

 المعنى مصحوبا بالدلٌل.       عبرت عن أنها الكناٌة  وسر جمال ،كناٌة عن شدة اللطمة  ←( لرطهالطمها لطمة أطارت )  -  

 هداٌتها ولوة إٌمانها.مما ٌدل على ؛ حٌث شبهت اإلٌمان بالرائد  صرٌحتشبٌه   ← ( حسبها أن ٌكون اإلٌمان رائدها)  -  

 .                                          وخبث المتآمرٌن داللة على دلة التدبٌر ،امرات بثوب ٌحان استعارة حٌث شبه المإ ← ( لما ٌحان له من مؤامرات)  -  

                                                                                                                                                                                                          .ومدى سواد للوبهم تجاه الرسولدل على وحشٌتهم ٌ ، صرٌحتشبٌه  ← ( لٌنمضوا علٌه انمضاض الرجل الواحد ) -  

 كناٌة عن موصوف وهً مكة المكرمة.  ←(  وفارق مهبط نبوته)  -  

 حدد فً الموضوع محسنا بدٌعٌا مبٌنا نوعه ولٌمته. -2س

  بٌن الجملتٌن ممابلة توضح  المعنى وتظهر الفارق. ←(  وصل إلى ٌثرب ممٌما -غادر مكة مهاجرا  ) -

 ٌوضح المعنى وٌفٌد الشمول. بٌن اللفظٌن طباق موجب ←(  العلن -السر )  -

 .  وٌفٌد الشمول المعنى ٌوضح. لفظٌن طباق موجبالبٌن  ←(  صبٌة -طاعنة  ) -
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 .الطجبق

 نوعان : قالطباوبهدف إبراز المعنى وتوضٌحه ، الجمع بٌن الشًء وضده فً الكالم : هو  تعرٌفه

 : وهو ذكر الشًء وضده ) ما لم ٌختلف فٌه الضدان إٌجابا وسلبا (. طباق اإلٌجاب -1

 { رلودوهم  أٌماظالال تعالى : } وتحسبهم  -:    أمثلته   

 { بالهدى الضاللةلال تعالى : } أولئن الذٌن اشتروا  -               

 . نائمة لعٌن ساهرة خٌر المال عٌن -               

  أسرة واحدة " احلوهوالحٌاة  مر  " لمد عاش شعبنا  من ألوال صاحب السمو أمٌر البالد : -               
 والذي أمره األمر وأحٌا أماتوالذي           وأضحن أبكىلال الشاعر : أما والذي  -               

 ) ما اختلف فٌه الضدان إٌجابا وسلبا (. ونمٌضه اللفظوهو ذكر  : طباق السلب -2

 إنما ٌتذكر أولو األلباب { ال ٌعلمونوالذٌن  ٌعلمونلال تعالى : } هل ٌستوي الذٌن  -:     أمثلته   

 ما فً نفسن { ال أعلموما فً نفسً  تعلملال تعالى : }  -               

 عند الممدرة.  وال ٌعفوعند العجز  ٌعفواللئٌم  -              
 الكذب . ال أحبوالصدق  أحب -               

 تشائً لمأو  شئتلال الشاعر : ٌوم بدر ٌوم أغر على األٌام         باق إن  -               

 تدرٌبات على الطباق

 .كما فً المثال األول حدد موضع الطباق فً كل تعبٌر مما ٌأتً مبٌنا نوعه -1س

 نوع الطباق موضع الطباق التعبٌر

 إٌجاب بكى -ضحن    فَبَكىالمِشٌُب برأِسِه  َضِحنَ ال تعجبً ٌا سْلُم ِمْن رُجٍل               

ًّ الّشْوُق من َحٌُث         النَّوى ال أعلَمُ ُض لً من حٌُث تُمٌَّ      أعلَمُ َوٌَْسِري إل

ٌَْس َسواًء       النَّاَس َعنَّا وَعْنُهُم  ، إِْن َجِهْلت َسِلً      وَجُهولُ  عاِلم  فلَ

ٌَْهاوَ َما َكَسبَْت  لََها:}الَ ٌَُكلُِّف ّللّاُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسعََها لال تعالى     َما اْكتََسبَْت{ َعلَ

ٌْتًالال تعالى :} أََو َمن َكاَن  ٌْنَاهُ  َم    {.. فَؤَْحٌَ

 

 : كما فً المثال األول طباَق اإلٌجابِّ إلى طباق السلبِّ  حول  -2س

 طباق السلب طباق اإلٌجاب

 العدو ٌظهر السٌئة وال ٌظهر الحسنة.                      العدوُّ ٌُظهُر السٌئةَ  وٌُْخفً الحسنةَ.

  لٌس من الحزِم أْن تُحِسن إِلى الناس وتسًَء إِلى نَْفسَن.

ًَ البعٌَد وٌْمنََع المرٌَب. ال   ٌلٌُك بالُمْحسن أن ٌُْعط
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 حول طباق السلب إلى طباق إٌجاب كما فً المثال األول -3س

 طباق اإلٌجاب طباق السلب

 ٌعلم اإلنسان ما فً الٌوم واألمس وٌجهل ما فً الغد. فً الغدوال ٌعلُم ما  ٌَْعلم اإلنساُن ما فً الٌوِم واألمِس 

  ٌْعفُو عند العجِز، وال ٌعفو عند الممدرةِ.اللئٌُم 

  أحبُّ الصدَق وال أحبُّ الكذَب.

 أسئلخ إثزائٍخ لتعمٍك الفهم :
 أروع المثل فً شجاعة المرأة المسلمة ولوة إٌمانها. دلل على ذلن.) رضً هللا عنهما ( ضربت رلٌمة وأسماء  -1س

 (.المشرن وتوصٌلها خبر المإامرة للرسول )بدلٌل عدم خوفها من ابنها :   رلٌمة        

   وسؤلها أٌن تذهب؟ فلم تجبه ولطمها  ،بدلٌل عدم خوفها من أبً جهل عندما لابلها وهً فً طرٌمها للنبً :  أسماء        

   فاعا عن فلم تضعف ولم تتكلم بكلمة واحدة وتحملت الضرب واإلهانة د ،على وجهها لطمة أطارت لرطها                   

 (.رسول هللا )                   

 وثمته برأٌها وكالمها. ،( للمرأة هات من الموضوع ما ٌدل على تمدٌر الرسول ) -2س

   واستماعه لنصٌحتها بترن مكة خاصة وأن كالمها جاء  ،الدلٌل هو عدم تردد النبً فً تصدٌك ما أخبرته به رلٌمة      

 متوافما مع ما أوحى هللا إلٌه به من أمر الهجرة.      

 ( أسماء بنت أبً بكر ؟ ولماذا ؟ما اللمب الذي لمبه النبً ) -3س

     وذلن ألنها شمت نطالها نصفٌن فربطت سفرة الطعام بنصف وانتطمت  ، بذات النطالٌنأسماء  ()ب النبً لمَّ      

 وهذا ٌدل على ذكائها وحسن تصرفها.  ،باآلخر      

************************************* 

 الفعل الصحٍح والفعل املعتل                   راثعب السالمخ اللغىٌخ :
 ٌنمسم الفعل بحسب نوع حروفه إلى لسمٌن :

 الٌاء (. -األلف  -هو الفعل الذي خلت حروفه األصلٌة من حروف العلة الثالثة ) والواو  الفعل الصحٌح : -1

 الفعل ثالثة أنواع هً : ولهذا    

 ما كان أحد حروفه األصلٌة حرف الهمزة ، مثل : ) أكل ، أخذ ، سؤل ، سؤم ، بدأ ، برأ (. الصحٌح المهموز : -

 فّن ، عّض ، َمّن ، نّم ، عّم ، هّب (.: ) مّد ، مّر ، خّص ،  ما كان به حرف مشدد ، مثل الصحٌح المضعف : -

 ما سلمت حروفه من الهمزة والتضعٌف ، مثل ) كتب ، شرب ، فهم ، سمع ، ذهب ، علم (. الصحٌح السالم : -

 الٌاء (. -األلف  -هو الفعل الذي كان أحد حروفه األصلٌة حرف من حروف العلة ) والواو  الفعل المعتل : -2 

 ولهذا الفعل أربعة أنواع هً :    

 ما كان حرف العلة فً أوله ، مثل : ) وجد ، وعد ، وزن ، ٌئس ، ٌسر ، ٌمن (. المعتل المثال : -

 ما كان حرف العلة فً وسطه ، مثل : ) باع ، صام ، جاء ، نام ، لام ، هام ، دان (. المعتل الجوف : -

 ما كان حرف العلة فً آخره ، مثل : ) سعى ، هدى ، مشى ، دعا ، غزا ، رنا ، سما (. المعتل النالص : -

 ما كان به حرفان من حروف العلة ، وله شكالن : المعتل اللفٌف : -



 

 أ/ رشدي علوانً        لسم اللغة العربٌة                          ثانوٌة عٌسى الهولً                                   

 كان ثانٌه وثالثه حرفً علة (. ما ) ما الترن فٌه الحرفان المعتالن اللفٌف الممرون : -أ          

 مثل : ) هوى ، غوى ، نوى ، ثوى ، كوى (.                                  

 علة (.) ما كان أوله وثالثه حرفً  ما افترق فٌه الحرفان المعتالن اللفٌف المفروق : -ب         

  شى ، ولى ، ونى (.مثل : ) وعى ، وهى ، و                                   

 فً زمن الماضً. الثالثً إذا أردنا أن نحدد نوع الفعل )صحٌح أو معتل ( البد أن نؤتً بؤصله ملحوظة :

 ) مّر ( وبالتالً فهو فعل ) صحٌح مضعف (. الثالثً مثل : ) ٌستمّر ( أصله              

 ) عان ( ، وبالتالً فهو فعل ) معتل أجوف (. الثالثً ومثل : ) ٌتعاون ( أصله              

 ومثل : ) ٌستخرج ( أصله الثالثً ) خرج ( ، وبالتالً فهو فعل ) صحٌح سالم (.              

 تدرٌجبد على الفعل الصحٍح واملعتل
 .ولكما فً المثال األ بٌن نوعه من حٌث الصحة أو االعتالل حدد الفعل فً كل جملة مما ٌأتً ثم -1س

 نوعه الفعل الجملة

 صحٌح سالم أصله ) لدر ( ،  ٌمدر ٌمدر اإلسالم دور المرأة.

   المرأة بعد مهانتها فً الجاهلٌة.عّز اإلسالم 

   آمن الرجال والنساء بدعوة اإلسالم.

   ولفت أسماء أمام أبً جهل بكل شجاعة وثبات.

   التارٌخ ٌدون بحروف من نور مآثر المرأة المسلمة.

   .()هللا ورحمة رسوله  العرب لإلسالم بفضلدى تها

   عناد لرٌش وتحدٌهم له. بسببالهجرة  ()نوى الرسول 

   لنصٌحة رلٌمة. ()الرسول  وعى

 أكمل كل جملة بما هو مطلوب أمامها. -2س

 حاجة الناس.                           فعل معتل نالص. فً ....................أحب الناس إلى هللا من  -

 الطالب دراسته باسم هللا.                                               فعل صحٌح مهموز..................  -

 فعل صحٌح سالم.  وعلمه.                                        آن المر...................... م من خٌرك -

 وجد ومن زرع حصد.                                            فعل صحٌح مضعف...................  من -

 فعل معتل أجوف.   غفر له ما تمدم من ذنبه.             بارمضان إٌمانا واحتسا........... ........من  -

 فعل معتل مثال.   الصدٌك بجانب صدٌمه ولت الشدة.        ............. ...من شروط الصدالة أن  -

 : من إنشائن بحٌثجمل  صغ ثالث -3س

 ..........................................................................     فعال صحٌحا مهموزا :  ىولاأل تتضمن  -

 ..........................................................................            الثانٌة فعال معتال مثاال :  تتضمن و -

       ..........................................................................         فعال معتال نالصا :  الثةثال تتضمن و -


