
 والثانية مراجعة الوحدة األولى
 

 استشهد مصعب بن عمٌر فً غزوة الٌرموك القادسٌة أحد الخندق

 معنى قضى نحبه وفى بوعده رجع مات شهًٌدا سافر

ٌ   ٌعاب ٌستمع ٌتعلم ٌخرج  زرىمرادف 

 التً كان ٌعٌش فٌهاترك مصعب بن عمٌر النعمة  حًبا هلل ورسوله طلًبا للمال الوفٌر خوًفا من أبٌه خوًفا من أمه

 قاتل مصعب بن عمٌر هو أبو لهب ابن قمئة أبو جهل وحشً

 ذاكرت دروسً غٌر الرٌاضٌات توكٌد استثناء نهً أمر

 الفعل ٌخرج فعل معرفة نكرة معتل صحٌح

 حروف العلة هً ل - ي  -و هـ-ن  -و ي-و -ا  ن-و  -ا

 مؤنت مذكر معتل صحٌح
 :من حٌث الصحة واالعتاللبٌن نوع الفعل الذي تحته خط 

 الطالب الدرس ٌذاكر

 أبٌض مسترسل جعد
لٌس بالجعد وال 

 المسترسل
  ........كان شعر رسول هللا

 .... كان رسول هللا ٌحب من الثٌاب الخضر الزرق البٌض الحمر

 .... كان رسول هللا ٌنام على جانبه على ظهره األوسط األٌسر األٌمن

 المعلمون أشرف أكرم أحمد
 مخلصون فً عملهم ........

 أكمل بهمزة وصل

 خبر مرفوع خبر صار منصوب اسم صار منصوب خبر صار مرفوع
 زبًٌبا صار العنب

 ما تحته خط

 مجزوم مضارع أمر ماض ناسخ
 . المحصول  وفٌراً  كان  

 ما تحته خط فعل

 اسم كان مرفوع اسم كان منصوب خبر كان منصوب خبر كان مرفوع
 نشًٌطا الطالبكان 

 .....كلمة الطالب

ّسر    ٌ  أفهم   ٌجري ٌونس ت 

، ٌونس، ٌجري، أفهم   ّسر   ٌ  ت 
الفعل المضارع الصحٌح اآلخر من بٌن الكلمات السابقة 

 .............هو

 .مشغواًل  كان ....... أخٌك أبوك أباك أبٌك

 ...........  صار العجٌن خبزْ  خبز   خبز   خبًزا

 ............ األفعال الناسخة هً كان ، صار ، لٌس كان ، صار ، لكن كان ، لعل ، صار كان ، لٌت ، صار

 كان لٌس صار حروف نصب حروف جزم أفعال ناسخة حروف ناسخة

 ) معنى ) راع أخاف أدهش مرتاح البال صغر

مصعب بن عمٌر  علً بن أبً طالب  أبو بكر الصدٌق  أسعد بن زرارةرضً   أول سفٌر فً االسالم



 هللا عنه عنهرضً هللا  رضً هللا عنه رضً هللا عنه

سٌدنا محمد صلى هللا 

 علٌه وسلم
علً بن أبً طالب 

 رضً هللا عنه
أبو بكر الصدٌق 

 رضً هللا عنه
حسان بن ثابت رضً 

 هللا عنه
 وأجمل منك لم تر قط عٌنً .. وأفضل منك لم تلد النساء 

 ن الموصوف فً هذا البٌت؟م   -

 :عندما أرٌد شراء كتاب استخدم القراءة الجهرٌة قراءة التمشٌط قراءة االستمتاع التصفحقراءة 

 االستثناء اإلغراء المدح التفضٌل
 حل الطالب المسائل وترك مسألة 

 سلوبأعن معنى هذه الجملة باستخدام  ٌرٌمكننا التعب

جمٌع الطالب 

 ناجحون
 جمٌع الطالب نجحوا طالبان فقط لم ٌنجحا

الطالب لم  أغلب

 ٌنجحوا
 :نفهم من ذلك -  نجح الطالب سوى طالبٌن 

 أرجو ٌزور ٌجري ٌسمو
 (  أرجو –ٌزور  -ٌجري  -ٌسمو   ( 

 :جمٌع هذه األفعال معتلة اآلخر ماعدا

ٌْن نشٌطان  نشٌطون نشطاء نشٌط
 صار الطالبان .........(  ( 

 :كمال الجملة هًالكلمة المناسبة إل

 اجبانً  اضعٌفً  المعركة الجندي
 ا فً المعركة( ا أو ضعٌفً لٌس الجندي جبانً  ( 

 :خبر لٌس هو

مق معنى:  والصٌاد الٌمامة نشٌد من الكالم كثرة الحٌاء قلة العقل قلة الكالم قلة  .......            الح 

 :      الشاعر هو كاتبه شعري نص والصٌاد الٌمامة شوقً أحمد إبراهٌم حافظ العٌسى سلٌمان الحضرانً إبراهٌم

 "................         فشا" الفعل من المضارع ٌفشى ٌفشً ٌفشو ٌتفشى

 "برزت" كلمة مرادف......  عشها من فبرزت ماتت ذهبت رحلت ظهرت

 أْبنًِ بنى حتى منى
 نى ـ حتى ـ أبنً ـ بنىم  

 .......المضارع المعتل اآلخر من بٌن تلك الكلمات هو

 

 استثناء تفضٌل إغراء استفهام
 أحب الفاكهة سوى البرتقال

 األسلوب السابق

 استفهام إغراء تفضٌل استثناء
 . كافأ المعلم الطالب غٌر المهمل

  هذا األسلوب

  



 مضمومة الهمزة

 مضموم حرف وقبلها

 مضمومة الهمزة

 حرف وقبلها

 مكسور

 مضمومة الهمزة

 مفتوح حرف وقبلها
 وقبلها مفتوحة الهمزة

 مضموم حرف
ؤال: كلمة فً الواو على الهمزة كتابة سبب    س 

 السٌف الرمح الدرع الراٌة
 بقوة ٌمسكه مصعب ٌد فً اللواء وبقً) 

  : اللواء كلمة معنى( ...  وثبات

 .هً همزة ت نطق فً أول الكالم و وصله الهمزة المتطرفة همزة الوصل الهمزة المتوسطة همزة القطع

جاءت بعد ) ٌا ( 

 النداء
جاءت فً أول 

 السطر

جاءت بٌن علمٌن 

الثانً أب لألول ولم 

 تكن فً أول السطر
  تثبت همزة ابن إذا جاءت فً وسط الكالم

 جاءت أول السطر
لم تقع بٌن علمٌن 

 ثانٌهما أب لألول
 ت حذف همزة )ابن( إذا وقعت بعد ٌا النداء وقعت بٌن علمٌن

 : ٌتم الكتاب تصفح  الكتاب قراءة بعد الكتاب قراءة أثناء الكتاب قراءة قبل قبل النوم

 ذاكرت دروسً سوى الرٌاضٌات استثناء إغراء ذم مدح

مل حروف أفعال أسماء  كان وأخواتها ج 

ترفع المبتدأ وتنصب 

 الخبر
تنصب المبتدأ 

 وترفع الخبر
 كان وأخواتها تنصب المبتدأ و الخبر ترفع المبتدأ و الخبر

 متفرقٌن اإلسالم قبل الناس
 كان الناس قبل اإلسالم متفرقٌن
 خبر كان فً الجملة السابقة هو

 .كتاب ت جمع فٌه قصائد شاعر من الشعراء األطلس القصة المعجم دٌوان الشعر

ِزم   مات شارك  انتصر ه 
 مصعب بن عمٌر قضى نحبه فً غزوة أحد

  معنى قضى نحبه

 شدة سٌدنا عمر
الحرس الذي 

 ٌحرسه
 بٌته عدله

عجب رسول كسرى عندما رأى عمر بن أ  

 الخطاب رضً هللا عنه بـ

 استثناء اغراء ذم مدح
 أحب الفاكهة سوى البرتقال

 ......... األسلوب السابق

 االستثناء أسلوب اإلغراء أسلوب التحذٌر أسلوب المدح أسلوب
 محبوب أمر على المخاطب حث هو............

 لٌفعله

 متفرقٌن اإلسالم قبل الناس
 كان الناس قبل اإلسالم متفرقٌن

 ......... خبر كان فً الجملة السابقة هو

 إماًما للمسجد ...... صار أخوك األخوة أخاك أخٌك

 كان لٌس صار حروف نصب حروف جزم أفعال ناسخة حروف ناسخة

جاءت بعد ) ٌا ( 

 النداء
جاءت فً أول 

 السطر

جاءت بٌن علمٌن 

الثانً أب لألول ولم 

 تكن فً أول السطر

 تثبت همزة ابن إذا ............. جاءت فً وسط الكالم

 جاءت أول السطر
لم تقع بٌن علمٌن 

 ثانٌهما أب لألول
 ........... ت حذف همزة )ابن( إذا وقعت بعد ٌا النداء وقعت بعد حرف جر

 حروف العلة هً ل - ي  -و هـ-ن  -و ي-و -ا  ن-و  -ا



 الراشدٌن الخلفاء ثانً الخطاب.....  عمر ابن بن بنت ابنة

 القصة المعجم الموسوعة دٌوان الشعر
 الكلمات وٌبسط المعانً مغالٌق للقارىء ٌفتح

 الصعبة

 "الرعٌة" كلمة جمع  الرعاة الرعاء الرعاٌا المراعً

أول سفٌر فً 

 اإلسالم
حامل اللواء ٌوم 

 أحد
 قتل شهًٌدا

اشترك فً حفر 

 الخندق
 :فضائل مصعب بن عمٌر ما عداكل ما ٌلً من 

 معنى كلمة "راع" علّم أراح طمأن أدهش

 "مراداف كلمة "الثرى الذهب التراب التفوق الغنى

 . إبراهٌم الحضرانً . سلٌمان العٌسى  .حافظ إبراهٌم . أحمد شوقً
عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ورسول  (

 : كسرى ( نص شعري كاتبه هو الشاعر

 : كسرى اسم لكل ملك من ملوك . الحبشة . الٌمن  .الفرس . الروم

 جودة البردة تواضع عمر فقر عمر االعتزاز بالبردة
ٌبلٌها" تعبٌر جمٌل ٌدل  العهدببردة كاد طول "

 على

 الشرك عزيز هزمت

  النفس

 الظلم رفيع رفضت

 القدر

 العدل قرير أقمت

 العين

 الحق وضعت

 الروح سعٌد 

ا أمنت)  .....  نوم فنمت      بٌنهم.....  لمَّ

 على السابق البٌت تكمل التً العبارات(  هانٌها

 : الترتٌب

 من أخوات كان لٌس -صار  أن -إن  كأن -صار  لعل -لٌس 

 مبتدؤها

 
 فاعلها اسمها خبرها

تدخل )كان( على الجملة االسمٌة فترفع المبتدأ 

 وٌسمى

 ٌهتم لم

 

 ملوك عٌنه فً هان عمر علٌه هان نفسه علٌه هانت

 بالده
 فوق ٌنام عمر كسرى رسول رأى عندما

 الثرى

 

 النوم ثقل

 ٌدل تعبٌر" نومه فً مستغرقا رآه" والطمأنٌنة األمن واإلرهاق التعب بالظل المتعة

 ...........على

 من أخوات كان لٌس وصار لٌت وصار لٌس و لٌت صار و لعل

 ناقص أفعال خمسة معتل صحٌح
خط من حٌث الصحة الفعل الذي تحته 

 واالعتالل:
 الطالب الدرس ٌذاكر

 

  بن عمر ل قب
 بالفاروق الخطاب

 آدم بن ٌا
 المدينة بن أنا آلخرتك اعمل

  الوليد بن خالد

 هللا سيف

 خطأً  ابن همزة حذفت التالٌة األمثلة أحد فً

 : وهو ، تثبت أن ٌجب وكان

 المتطرفةالهمزة  الهمزة المتوسطة همزة الوصل همزة القطع
هً همزة ت نطق فً أول الكالم وال ت نطق فً 

 .وصله

 تحذٌر

 

 أسلوب والكذب( )إٌاك إغراء أمر نهً

 غٌر و مع حتى
 فهمت جمٌع المواد.........العلوم

 لصٌاغة أسلوب االستثناء أكمل الجملة السابقة 

 بأّم أبٌها:لقبت  زٌنب بنت جحش ة الزهراءمفاط خدٌجة بنت خوٌلد عائشة بنت أبً بكر

 االسماء الخمسة االفعال الخمسة المضارع المعتل المضارع الصحٌح
هو كل فعل مضارع لٌس حرفه األخٌر حرف 

 علة



 بدًٌعا الربٌع   صار

 

 تصبح(  صار) تدخل عندما،  بدٌع   الربٌع   بدٌع   الربٌع   صار بدٌع   الربٌع   صار بدٌع   الربٌع   صار

 : الجملة

 ٌتفانى

 

 : عدا ما اآلخر صحٌحة أفعال ٌلً ما كل ٌستتر ٌقرأ ٌمتد

-معتل  -معتل

 معتل-صحٌح
 -معتل  -صحٌح

 صحٌح -صحٌح
 -معتل  -صحٌح

 معتل -صحٌح
 -معتل - معتل -صحٌح

 صحٌح

صنف االفعال اآلتٌة بحسب آخرها إلى صحٌحة 

 ومعتلة
 ٌتهاوى -ٌستتر -ٌجري  -ٌسعد 

كل فعل مضارع 

اتصلت به واو 

 الجماعة

مضارع كل فعل 

اتصلت به ٌاء 

 المخاطبة

كل فعل مضارع لٌس 

 حرفه اآلخٌر حرف علة

كل فعل مضارع حرفه 

حرف من  اآلخٌر

 حروف العلة
 هو الفعل المضارع المعتل اآلخر

األلف والواو 

 والهمزة
  أحرف العلة هً األلف والواو والالم األلف والواو والهاء األلف والواو والٌاء

 ..هو" قام" الفعل من فاعل اسم قاوم قائم قٌم  قٌام

 أشرف المعلمون أكرم أحمد
 مخلصون فً عملهم ........

 أكمل بهمزة وصل

 نشٌطون

 

 المناسبة الكلمة........." الطالبان صار"  نشٌطان نشٌطٌن نشطاء

 :هً الجملة إلكمال

 ترابط تكامل ترادف تضاد

التً كان فٌها  لنعمة الوارفةا وقد ترك مصعب( 

  ) الشظف والفاقة مؤثًرا

 :العالقة بٌن ما تحته خط فً العبارة

كل فعل مضارع 

 آخره حرف علة

كل فعل مضارع 

لٌس حرفه اآلخٌر 

 حرف علة

كل فعل مضارع 

اتصلت به واو 

 الجماعة

كل فعل مضارع 

 اتصلت به ألف االثنٌن
  هو الفعل المضارع الصحٌح اآلخر

 منصوبة حال منصوب كان خبر منصوب به مفعول منصوب به مفعول

 
 القلعة عن المدافعون كان"

 فً" خائفٌن" كلمة إعراب"....خائفٌن

 السابقة الجملة

 المبتدأ تنصب والخبر المبتدأ ترفع

 الخبر وترفع

 المبتدأ ترفع

 الخبر وتنصب 

 ............وأخواتها إنّ  الخبر و المبتدأ تنصب

 الكلمتٌن بٌن العالقة"  قلقة" –" ضجرة" كل من جزء  جزء من كل تضاد ترادف

 الحٌاة على كارثة

 البرٌة

 الحٌوانات زٌادة

 النادرة والطٌور

 الحٌوانات حماٌة

 البرٌة

 الحٌاة على المحافظة

 البرٌة

 به وسمحت باالنترنت الصٌد صح لو

 :إلى ٌؤدي فسوف  السلطات

 ...................على ٌدل: الفاعل اسم الفاعل علٌه وقع من المفعول علٌه وقع من الفعل علٌه وقع من الفعل منه وقع من

 

 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق والتفوق دعائي لكممع خالص 
 السيد عبد العظيمأ /            

 معلم لغتي                 


