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 كلمة رئيس اجلامعة

 
االسالمية أنتاساري  جامعة  بنجرماسني تتمزي  مؤسسة   احلكومية  بأنها 

ذي   االسالم،  بدين  املؤـهل  املسلم  الَعالِم  تكوين  إىل  تهدف  تعليمية 
 شخصية شامـخة، يتوىل ثروة األمة يف املستقبل. 

أنتاساري االسالمية الغاية تعمل جامعة  احلكومية بنجرماسني   خلدمة ـهذه 
شخيص،   وجانب  عليم،  جانب  منها  جوانب،  ثالثة  يف  جودتها  ترقية  ىلع 

 .  وجانب تبيع
اتلعلم       عملية  يف  وتطوير  ختطيط  من  بد  ال  اثلالثة  جوانبها  لك  يف 

يف   محاستهم  وترقية  الطالب  دوافع  تلحسني  املوجهة  املطورة  واتلعليم 
 ادلراسة حىت تكون أمثل وأجود. 

للتطوير، فال بد من تقديم  يتحتم ىلع ـهذه اجلامعة تلكون مؤسسة موجهة 
عليم اللغة األجنبية خصوصا اللغة العربية  اتلجديد واإلبداع، منها تقوية ت

اإلسالمية.   للرشيعة  مصدران  ـهما  الذلان  والسنة  القرأن  لغة  يهدف ألنها 
اتلجديد من    ـهذا  قسم  لك  يف  الطلبة  الحتياج  املناسبة  املواد  إعداد  إىل 

أنتاساري   جامعة  من  واخلرجيات  اخلريج  اجلامعة.  ـهذه  يف  املوجودة  األقسام 
اللغتني  احلكوم االسالمية استعمال  يف  ومتأـهال  متقدما  بنجرماسني  ية 

 .  العربية واإلجنلزيية



 د 

اللغة   العربية يف اجلامعة يتطلب إعداد مواد  اللغة  وال شك أن واقع تعليم 
اللغة   ـهذه  تعلم  وراء  من  حاجاتهم  تليب  اليت  املناسبة  اتلعليمية  العربية 

وامل املحارضين  وشجعت  اجلامعة  حرصت  فقط  ذلا  ىلع الرشيفة.  درسني 
األغراض   العربية لطالبهم ىلع شلك  اللغة  تعليم  املواد يف  إعداد مثل ـهذه 

 اخلاصة.
جودة   ترقية  يف  خاصة  للجميع  نافعا  الكتاب  ـهذا  يكون  أن  أرجو  وأخريا 

والسالم  واتلعليم  الرتبية   الطريق  أقوم  إىل  املوفق  واهلل  اجلامعة،  ـهذه  يف 
 عليكم ورمحة اهلل وبراكته. 

 2019أكتوبر   2بنجرماسني، 
 رئيس قسم األحوال الشخصية

  



 ه 

 مقدمة
 

عليه  اهلل  صىل  بمحمد  والرسل  باالسالم،  الرساالت  ختم  اذلي  هلل  احلمد 
وسلم، وختم الكتب بالقرآن الكريم، وجعل العربية لسان ـهذا ادلين اخلاتم، 
أويت   ومن  املبني،  العريب  باللسان  نطق  من  أفصح  ىلع  والسالم  والصالة 

بن عبد اهلل قدوة املربني وىلع آهل وأصحابه   جوامع اللكم سيدنا ونبينا حممد
ادلين،  يوم  إىل  بدعوته  وداع  بسنته  واستمسك  نهجه  ومن سار ىلع  أمجعني 

 وبعد:
الم ال يستغين عن اللغة فتمثل اللغة العربية أداة للحضارة اإلسالمية، واإلس

عن   تستغين  ال  العربية  اللغة  أن  كما  الكريم،  القرآن  لغة  ألنها  العربية 
وقد   اعملية.  لغة  أصبحت  حىت  ونرشـها  حفظها  اذلي  ـهو  ألنه  اإلسالم، 

، يف 3109اعرتفت ـهيئة األمم املتحدة بعاملية ـهذه اللغة بقرارـها الرسيم رقم  
اللغة العربية تستخدم يف االتصال    م. فأصبحت 1983من ديسمبري    18تاريخ  

وغري   وصحيا  وثقافيا،  وسياسيا،  اقتصاديا،  احلياة  جماالت  شىت  يف  العاليم 
 ذلك من لك جوانب االتصال العاليم. 

ذللك ظهرت احلاجة إىل اختاذ اللغة العربية اتصاال خاصا يف جمتمعات مهنية  
إىل  رضورة  ـهناك  اكنت  وقد  أخرى.  بلغات  انلاطقني  من  تأيلف معينة   



 و 

الشخصية   األحوال  قسم  قسم، خاصة يف  العربية ألغراض خاصة دلى لك 
 تلعليم اللغة العربية.

أشعر بأن ـهذا الكتاب بعيد عن الكمال والشمول وحيتاج إىل اتلصحيحات  
الطالب   مستويات  ترقية  ألجل  وحمتواه  الكتاب  ـهذا  إلكمال  واالقرتاحات 

 ة. يف برامج اتلعليم اللغة األجنبية املكثف
الكتاب   ـهذا  التمام  املساعدة  تقديم  ىلع  للجميع  اجلزيل  بالشكر  وأتقدم 
من   مصطىف  بابكر  اهلل  قريب  لدلكتور  موصول  الشكر  وكذلك  اتلعلييم، 
جامعة أم درمان اإلسالمية جبمهورية السودان اذلي قام باتلصحيح اللغوّي 

حمم ىلع  اهلل  وصىل  السبيل  سواء  إىل  اهلادي  واهلل  الكتاب،  آهل  هلذا  وىلع  د 
 وصحبه أمجعني.

 2019أكتوبر   2بنجرماسني، 
 فطوية نور 
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 حملة الكتاب

 
طبقات ـهو  للمؤـهالت  اإلندونييس  الوطين  اإلطار  من   معايري  اتلعليمية  إجراءات 

نتائج املكتسبة خلرييج اتلعليم الرسيم، اتلعليم غري الرسيم، اتلعليم   حيث اجنازات 
انلظام أو اخلربات العميل يف إعرتاف الكفاءة املناسبة نلوعية العمل والوظائف يف لك  

اإلط  قانون  اجلوانب. وأعرف معايري  العايل يف  نظام اتلعليم  للمؤـهالت عن  القوم  ار 
رقم   إندونيسيا  قانون   2012لسنة    12مجهورية  بعد  فيما  وتسىم  العايل،  اتلعليم  بشأن 

العايل  أن  ،  12/2012  ()  اتلعليم  املادة  ثم  القانون    29تطبيق    12/2012من 
عدد  الرئاسية   الالحئة  تنظيمو الوطين    2012  اعم   8  األندونيسية  اإلطار  معايري  عن 

اإلندونييس للمؤـهالت بينت يف الالحئة وزارة اتلعليم واثلقافة جلمهورية إندونيسيا  
ورشح عن تنفيذ معايري اإلطار الوطين اإلندونييس للمؤـهالت   2013السنة    73عدد  

تتكون    يف اتلعليم العايل. أما مستويات الطبقات يف    وفيما بعد تسىم ب  
اتلاسع. وأما الطبقة    9( مستويات، إبتداءا من مستوى األول إىل مستوى  9من تسعة ) 

. لك  املتعلم يف اجلامعة يه طبقة ابلالكريوس وتكون يف مستوى السادس يف  
اتلأـهيل   انلتائج  يتوازى  أن  ويمكن  ملؤـهالتهم،  وفقا  معينا  وصفا  هلا  املستويات  من 

 ة يف جمال العمل.بني اتلعليم الرسيم مع مستوى اخلرب
يه أن يستند ىلع احتياجات وأـهداف املحددة، وـهو    أما الفكرة األساسية من  

األمر املعهود ألندونيسيا تلحقيق املالئمة بني نظام اتلعليم ونظام اتلدريبات املهنيية  
وتهدف   العمل،  سوق  ناحية   يف  من  أخرى.  دلولة  الوطين  اإلطار  ملعايري  وفقا 

أ مستويات  انلظرية  )  حلن لك  رئيسية ويه:  أربعة جوانب  يف  1إىل  املهارات   )



 ن 

( الطريقة ومستوى القدرة يف تطبيق العلم أو املعرفة؛  3( العلم أو املعرفة؛ )2العمل؛ )
 ( املهارات اإلدارية. 4)

ىلع   االعرتاف  ونظام  واتلدريب  اتلعليم  نظام  يف  إندونيسيا  وـهوية  للجودة  جتسيدا 
( إنشاء املؤـهالت حسب انلتائج  1ألغراض منها: )   لية، أعدت  الكفاءات املح

اتلعليم   خالل  من  احلاصلة  اتلعليم  املكتسبة  الرسيم،  غري  اتلعليم  الرسيم،  اتلعليم 
( العميل؛  اخلربات  أو  انلتائج    (2انلظام  حسب  للمؤـهالت  االعرتاف  خمطط  وضع 
خالل   من  احلاصلة  الرسيم،  اتلعليم  املكتسبة  اتلعليم  اتلعليم  الرسيم،  غري  اتلعليم 

( العميل؛  اخلربات  أو  املكتسبة  (  3انلظام  انلتائج  اجنازات  بني  املؤـهالت  يتوازى  أن 
أو    اتلعليماتلعليم  خالل  احلاصلة من   الرسيم، اتلعليم انلظام  الرسيم، اتلعليم غري 

( العميل؛  ادلول 4اخلربات  من  العمالة  باملؤـهالت  االعرتاف  نظام  طريقة  وضع   )
 األخرى اذلين سيعملون يف إندونيسيا. 

اتلعليم اتلعليم  كمتوازي نلتائج املكتسبة احلاصلة من خالل    ويف تطويره وضع  
العميل يتحقق مع الكفاءاة  الرسيم، اتلعليم غري الرسيم ، اتلعليم انلظام أو اخلربات 

جلمهورية   واثلقافة  اتلعليم  وزارة  نطاق  من  خارج  اتلدريب  خالل  من  احلاصلة 
ختطيط   أما  العمل.  ماكن  يف  الوظييف  املسار  أو  العميل  اخلربة  وكذلك  إندونيسيا، 

أر خالل  من  يتم  بعده،  مستوى  إىل  زيادة  أو  املستوى  لك  أو    بع املؤـهالت  مسارات 
مزدوج من أربعة مع بعض، واملسارات األربعة يه مسار من اتلعليم الرسيم، اتلطوير  
املهين، اتلقدم الوظييف يف الصناعة وسوق العمل ومن خالل الرتاكم اخلربة الفردية.  

استخدام   يمكن  املدخل  ـهذا  املرتبطة    مع  املعينة  اجلهات  قبل  من  كمرجع 
ية يف بيئتها أو من قبل املجتمعة العامة تلخطيط اتلقدم الوظييف  بتطوير املوارد البرش

 الفردي. 



 س 

ووزارة    إللزامية   واتلكنولوجيا  ادلراسات  وزارة  قبل  من  العايل  اتلعليم  يف 
وينسق  يرايع  أن  العايل  تلعليم  خاصة  كمؤسسة  للجامعة  بد  ال  ادلينية  الشؤون 

خمناـهجها ىلع ضوء   جوانبها،  لك  من  وـهذا  اتلعليمية حىت  ،  العملية  يف  اصة 
دلستور مجهورية إندونيسيا  . وقد نظم ا  حتصل ىلع انلتائج املكتسبة املناسبة ب

العدد    2003لسنة    20عدد   إندونيسيا  وقانون مجهورية  الوطين  اتلعليم  نظام   12بشأن 
أن    2012اعم   العايل،  اتلعليم  واملتعلمني حول  املعلمني  بني  اتلفاعل  ـهو    اتلعليم 

". وبناءا ىلع بيان سابقا أن العنارص املوصفة  ومصادر اتلعلم، وخباصة ابليئة اتلعليمية
الطلبة  يعترب سمة من سمات اتلعليم املرتكز حول   واملنخرطة يف معان اتلعلم املشري 

. وـهذا بمعىن أن املدخل األسايس يف العملية اتلعليمية  ()
 ىلع ضوء معايري اإلطار الوطين اإلندونييس للمؤـهالت ـهو مدخل  يف منهاج اتلعلييم

 .()اتلعليم املرتكز حول الطلبة 
 من حيث عنارصه ىلع انلحو اتلايل:  () تتمزي مدخل اتلعليم املرتكز حول الطلبة

املحارض أو املدرس: يقوم املحارض أو املدرس اكمليّّس واملشيّق أو املحفز  
القدرات    دمج  من  احلاصلة  واألبتاكرات  األداء  إظهار  الطلبة  ىلع  جيب  الطلبة: 

املعرفية، الوجدانية احلركية والسلوكية. 
العملية اتلفاعلية: الرتكزي يف ـهذه العملية ـهو "طريقة اتلحقيق واألستكشاف". 
يمكن   اتلعلم  مصادر  أن  بمعىن  األبعاد،  متعددة  من  بد  ال  اتلعلم:  مصادر 

من أي ماكن وليس من الكتب فقط. احلصول 
بيئة اتلعلم: ال بد أن يكون خمّطة والسياقية.  

املرتكز حول   اتلعلم  املحارض يف  دور  أن  نرى  الطلبة  املرتكز حول  اتلعلم  من عنارص 
(  2( ال بد القيام بدور امليّس يف عملية اتلعلم؛ )1الطلبة ال يزال مهم يف تنفيذه منها: )

من  اتلعلم  اجنازات  عند    فهم  تأـهيلها  بد  ال  اليت  اتلعليمية  للمواد  املكتسبة  انلتائج 



 ع 

( تصميم استريانيجيات وبيئات اتلعلم حىت يكون متوفرة 3الطلبة يف نهاية اتلعلم؛ )
( مساعدة  4تلنوع اخلربة اتلعليمية للطلبة من أجل حتقيق دورات الكفاءة املطلوبة؛ )

ملية استخدامها حلل املشالكت احلياة  الطلبة يف احلصول ىلع املعلومات، تنظيمها و ع
( حتديد وتعيني نوعية اتلقويم عن نتائج اتلعلم الطلبة ذات الصلة نلتائج  5ايلومية؛ )

 اتلعلم املراد قياسها. 
( فهم  1وأما دور الطلبة اذلي جيب أن يقوم بها يف اتلعلم املرتكز حول الطلبة منها: )

املع اتلعليمية  املواد  من  اتلعلم  )اجنازات  املحارض؛  قبل  من  ىلع  2روضة  السيطرة   )
( املحارض؛  قبل  من  املعروضة  اتلعلم  ادلراسية  3استرياتيجية  اخلطة  ىلع  االتفاق   )

 للمواد املدروسة. 
( 2( الطريقة املبارشة؛ )1من أنواع الطرق اتلعليمية تلعلم املرتكز حول الطلبة منها: )

)( الطريقة االكتسابية  3)   ؛()الطريقة اتلعلم اجلمايع  

الصغرية  4)  (؛ املجتمعة  الطريقة  وغريـها    ()( 
 من الطرق ااتلعليمية ىلع أساس اتلعلم املرتكز حول الطلبة.

  ( 2ة؛ )طلبال   (1)  ويه  عدة عنارص،  منيف اختيار طرق اتلدريس حتتاج إىل انلظر  و
اتلامل وعليميةواد  ال3)؛  اتل (  اختيار  واألـهم    عليميةوسائل  بد  يف  ال  اتلعليمية  الطرق 

اذلي  اتلعلم    اجنازاتاملحارض ىلع  من  حتتاج الرتكزي  و،  لكيا  العنارص اثلالثة   انلظر إىل
الوسائل  نلظر يف  ا ، حيتاج املحارض  لفعايلة الوسائل اتلعليمية املستخدمة ها.  قيحتق   أراد

با  املتعلقة  مثلاتلعليمية  اتلعليمية،  عرض    والشاشةاأللوان،    دريستل  ملواد  املواد  أو 
اتلعليمية   العملية  تلكون  ابلرصية  السمعية  من  بالوسائل  فعايلة  املواد  أكرث  عرض 

وكذلك حيتاج املحارض انلظر إىل أجهزة والوسائل اتلعليمية    بدون الوسائل اتلعليمية
ترتيب املاكن    ، املثالةتتعلق بعدد من الطلببما    حىت تكون العملية اتلعليمية فعالة



 ف 

تاج  حي،  الطلبة  كفاءة  حتقيق  لوصول إىلأما ا   اتلعلم  فعايلةدد  حت  اليت   ومقدار املساحة
 اتلعليمية.ومستوى صعوبة أو تعقيد املواد  طلبةمستوى قدرة الإىل  نلظر ااملحارض 

اتلعليم  الالحئة  من  العايل  اتلعلم  يف  اتلعلييم  ملنهاج  اتلقويم  نظام  مقياس  استخدم 
يشري بأن حد األدىن يف    1عدد  18املادة    2014السنة    4واثلقافة جلمهورية إندونيسيا رقم  

اتلقويم ـهو تقويم العملية يف اتلعلم وانلتائج تعلم الطلبة للحصول ىلع إجنازات نتائج  
اخلرجي أو  املكتسبة  احلقييق  اتلقويم  نوع من  إىل  أشار  أنها  الالحئة  من  واستنبط  ون. 

الكييف. أما إذا نظرنا إىل اتلعلم املرتكز حول الطلبة سنجد ان اتلقويم أقيم من حني  
وتتكون   اتلعليمية،  مراحل  يف  املكتسبة  نتائج  ىلع  احلصول  إىل  اتلعليمية  العملية 

اتلأكد ىلع  اتلعلم  ـهذا  يف  اتلقويم  للطلبة  عملية  واالرشادات  اتلوجيه  ابلحث،   ،
بتقويم  اتلقويم  ـهذا  ويسىم  الكفاءة،  اجنازات  لقياس  اتلقويم  أدوات  واستخدام 
واثلقافة   اتلعليم  الالحئة  قبل  من  املراد  اتلقويم  أن  بمعىن  وـهذا  الكييف.  أو  احلقييق 

و الطلبة  حول  املرتكز  اتلعلم  يف  املستخدم  اتلقويم  نفس  إندونيسيا  ـهو  جلمهورية 
 اتلقويم احلقييق.  

ويف تعريفه أن اتلقويم احلقييق ـهو اتلقدير لعملية االكتساب، تطبيق املهارة واملعرفة  
بوسيلة عملية تعليمية للووصول إىل كفاءة الطلبة يف العملية واالنتاج. ويتكون ـهذا  

( ويه:  مراحل  ثالثة  إىل  )  (1اتلقويم  الواجبات؛  املدرس  املحارض/  إظهار  2إعطاء   )
)ا الواجبات؛  إجراءات  بأدوات  3لطلبة  املرجوة  األـهداف  حسب  احلاصل  اتلقدير   )

 اتلقويم.  
( ـهو:  احلقييق  اتلقويم  خصائص  فتنفيذه 1ومن  اتلعلم  عملية  من  جزء  اتلقويم  أن   )

( وبعده؛  اتلعلم  أثناء  احلياة  2يكون  يف  اتلعلم  نتائج  ىلع  ينعكس  اتلقويم  أن   )
( من3ايلومية؛  جمموعة  استخدام  املناسبة    (  واألسايلب  والقياس  املتنوعة  األدوات 

( اتلعليمية؛  العملية  وجوـهرة  مجيع 4خلصائص  يستوعب  ويلك  شامل  اتلقويم  أن   )
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( يقاس  6( أن اتلقويم يشمل الشخصية أو اذلايت للطلبة؛ )5جوانب أـهداف اتلعلم؛ ) 
( الطلبة؛  ظاـهرة  إىل  انلظر  وليس  واألداء  املهارات  استمرارية؛ )7ىلع  ( متاكملة؛  8( 

(9( الفعل؛  لردود  استخدامه  يمكن  عند  10(  معروفة  والفشل  انلجاح  معايري  أن   )
 الطلبة. 

احلقييقأـهداف  ومن   األفراد  وتق (  1)  ـهو:   اتلقويم  قدرة  )يم  حمدد؛  حتديد    (2بعمل 
ني ىلع  درس مساعدة وتشجيع امل ( 4)  ة؛مساعدة وتشجيع الطلب ( 3) ؛ احتياجات اتلعلم

أفضل اتلعلم  (5)؛  تعليم  اسرتاتيجيات  )6)   ؛حتديد  املؤسسية؛  قابلية  حتسني   (7( 
  يم احلقييق يه كما ييلومبادئ اتلق   . أمانوعية اتلعليم

خلط  :تبعاتل  وفقا  الطلبة  تقدم  وتتبع  تعقب  ىلع  قادرة  تكون  أن  ينبيغ    ة واليت 
. اليت تم وضعها  يةسا ادلر

يف عملية   طلبةقيق قدرة ال حت  أكدواليت ينبيغ أن تكون قادرة ىلع اتل  :فحصال 
اتلعلم

عمل ىلع إجياد واكتشاف األخطاء  لليم قادرة  ووينبيغ أن يكون ـهذا اتلق   :عرفةامل 
اليت تؤدي إىل ضعف عملية اتلعلم

 ة الطلب  ما، مثل "ـهل   يم قادرة ىلع استنتاجووينبيغ أن يكون ـهذا اتلق   :لخيص اتل 
؟"م يصلقد وصلت جمموعة الكفاءة أم ل

مرشوع  (  1استخدم عملية تنفيذ اتلقويم احلقييق من أدوات اتلقويم املتنوعة منها: )
وتقريرأو   )النشاط  الفصل  ( 2؛  ايلومية،  )اختبارات  اتلحريري  االختبار  نتائج 

لفصل    ةحمفظة )جمموعة من أعمال الطلب(3(؛ ) انلهايئ للتعليم  اختبار ادلرايس، أو  
؛  العمل الطاليب(  6؛ )مسابقة(  5؛ )واجب املزنيلل( ا4(؛ )درايس واحد أو سنة واحدة

ال7) الطلب(  من  )عرض  امل 8ة؛  )ظاـهرة(  اتل9؛  امل 10)  ؛قرير(  ابلحث    (11)  ؛جالت( 
 . مقابلة (13؛ )مناقشات مجاعية ( 12) العليم؛
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الوطين   اإلطار  معايري  اتلعلييم ىلع ضوء  املنهج  من خصاص  ذكره  ما سبق  بناءا ىلع 
و للمؤـهالت  الطرق  اإلندونييس  املدخل،  حيث  من  هل  املنفذين  اتلعليمية  العملية 

اتلعليمية واتلقويم املستخدم. واألمر اآلخر اذلي ال يقل اـهتمامه ـهو املواد اتلعليمية  
للمؤـهالت،  اإلندونييس  الوطين  اإلطار  معايري  ضوء  ىلع  اتلعلييم  منهج  من  املنتج 

عملية اتلعليمية متاكملة من  ومطبقة يف العملية اتلعليمية، وـهذا مهم حىت تكون ال
 املنهج إىل املواد املدروسة متناسقة بعضها مع بعض. 

اتلعلم  أنها لب  اتلعليمية حيث  لعملية  مهم  اتلعليمية يه جزء  املواد  أن  كما عرفنا 
اللغة   تلعليم  اتلعلييم  الكتاب  بتصميم  رساتلها  يف  ابلاحثة  قامت  وقد  واتلعليم. 

الشخصي األحوال  لشعبة  واملواد  العربية  الكتب  توفري  لعدم  املصمم  املنهج  من  ة 
ألن  الشخصية  األحوال  شعبة  لطلبة  خيص  الكتاب  وـهذا  هلم،  املناسبة  اتلـعليمية 
العربية   اللغة  ملعرفة  أكرث  الطلبة  الحتياجات  الشعبة  ـهذه  خيصها  املنهج  تصميم 

الشخصية األحوال  شعبة  يف  املقررة  املواد  من  األخرى  املواد  لفهم  بمعىن  كوسيلة   ،
لشعبة  "العربية  ب  وسميته  خاص،  ألغراض  العربية  اللغة  تلعليم  الكتاب  أن  اآلخر 

 األحوال الشخصية".  
( أن األـهداف يف الكتاب ـهو  1ومن خصائص ـهذا الكتاب من حيث األـهداف ـهو: )

( اتلعليمية؛  اللقاءات  لك  يف  اتلعلييم  املنهج  يف  األـهداف  األـهداف  2نفس  ذكر   )
ال للك  )اتلعلييم  عليها؛  احلصول  وؤرشات  اتلعليمية  املواد  عرض  قبل  أن    (3وحدة 

واإلداري   واملهاري  املعريف  ـهو  أـهداف  أربعة  من  مشتقة  اللقاءات  لك  يف  األـهداف 
 والسلويك.  

( أن موضواعت الوحدات يؤخذ من املواد املقررة لشعبة  1ومن حيث املحتوى منها: )
ا اللغة  تلنسيق  ذلك  وسبب  الشخصية،  مصادر  األحوال  اليت  األخرى  باملواد  لعربية 

اإلندونييس   الوطين  اإلطار  معايري  املدخل  مع  يتناسب  وـهذا  العربية،  باللغة  تعلمها 



 ر 

بد موضواعت   فال  بتخصصه، ذللك  الطلبة  تأـهيل  أساس  ىلع  يقوم  اذلي  للمؤـهالت 
( اإلسالمية؛  والرشيعة  الشخصية  باألحوال  تتعلق  املوضواعت  2الوحدات  ( تكونت 

موضواع، وـهذا يناسب جمموعة اللقاءات تلعليم اللغة العربية لفصل    13ت إىل  الوحدا
 ( ؛  واحد  الرتاكيب  3درايس  بها  زادت  القراءة  درس  إىل  الوحدة  املوضوع  تتكون   )

( القراءة؛  مهارة  تلقويم  املناسبة  واتلدريبات  موضواعت  4املحتاجة  أربعة  للك   )
( وضع املفردات يف آخر الكتاب  6؛ )الوحدات مراجعة تتعلق بوحدات املدروسة قبله

 لتشجيع الطلبة ابلحث عن معاين املفردات قبل اطالعهم يف الكتاب. 
( أن اتلقويم أقيم 1ومن حيث اتلقويم خيصص ـهذا الكتاب باتلقويم احلقييق منها: )

صة أو االمتحان؛  من بداية ادلرس إىل آخره، بمعىن أن اتلقويم ليس فقط يف أخر احل 
الفرقة  (  2) منها  الكتاب،  يف  املوجودة  اتلدريبات  حيث  من  متنوعة  اتلقويم  أدوات 

اجلمايع،   مناقشة  اتلعلم،  إجراءات  املدرس عن  ايلومية، مالحظة  اختبار  اجلماعية، 
 العرض واملظاـهرة من الطلبة وغريـها. 

ـهذا بعض اخلصائص من منهاج اتلعلييم ىلع ضوء معيري اإلطار الوطين اإلندونييس  
املنتج من  للمؤ اتلعلييم  الكتاب  وكذلك عن خصائص  فيها،  تعليمية  ـهالت وعملية 

للمدرس   وارشادات  ابلاحثة  قبل  من  املتجه  اتلعليمية  الطرق  أما  املصمم،  املنهج 
ييل   وفيما  املعلم.  ارشادات  عن  الكتاب  ديلل  يف  بيانه  سيأيت  الكتاب  ـهذا  تلعليم 

 تعريف بأـهم مالمح ـهذا الكتاب:  
أـهداف الكتاب  .1

األـهداف العامة  .أ
اإلسهام يف نرش اللغة العربية وثقافتها بني العاملني يف جمال الرشيعة اإلسالمية 
الرتايث   الكتب  انلصوص  قراءة  ىلع  االستيعاب  وتسهيل  الشخصية،  واألحوال 

كمصدر من مصادر الرشيعة اإلسالمية. 



 ش  

األـهداف اخلاصة  .ب
من مجلتني    فقرة مكونة  فهم  من  يتمكن  عن  أن  تعرب  ثالثة  أو  قصريتني 

 حدث مألوف، وتربط بني اجلمل فيها روابط يسرية مثل العطف بالواو 
أن يتمكون من اتلعرف ىلع املعىن املراد من مجلة أو عبارة واردة يف سياق   

معني، كأن خيتار واحدة من ابلدائل املقدمة للتعبري عن املعىن املقصود من. 
العربية ومهاراتها، خاصة يف يكتسب الطلبة املعارف واملفاـهم    عن اللغة 

مهارة القراءة يكتسب الطلبة معارف عن مفردات اللغة العربية، مرادف  
اللغة  يف  األساسية  الرتاكيب  معرفة  وكذالك  اللكمات  ومتضاد  اللكمات 

العربية املناسبة للمقروءات
ويطبق الطلبة املسؤويلة، االنضباط، الصدق انلفس،    تزويد اثلقة بانلفس 

استهالكية ومتصال بمن حوهل. 
الطلبة    حتليليطبق  ىلع  إلجياد  املشالكت  القدرة  خالل  احلبّسعة  من  ل 

. تعزيز الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء الفريق
مستفيد الكتاب  .2

جيعل  أن  يريد  اذلي  العربية  اللغة  تعليم  يف  للمبتدئني  الكتاب  ـهذا  أعّد 
الرشيعة اإلسالمية.   الرتاثية كمصدر من مصادر  الكتب  العربية وسيلة الطالع 
واتلعبريات   باملفردات  وتزويدـهم  الطلبة  تلدريس  الكتاب  ـهذا  أعد  وكذلك 

 الشخصية.  والرتاكيب األساسية يف جمال الرشيعة اإلسالمية واألحوال 
مكونات الكتاب  .3

يتكون ـهذا الكتاب إىل أربعة عرش وحدة املوضوع، وتنقسم لك الوحدة إىل 
 درسني، وـهما القراءة والرتاكيب ثم اتلدريبات املناسبة تلقويم مهارة القراءة. 

لغة الكتاب  .4
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لغة الكتاب يه اللغة العربية الفصىح املعارصة املستخدمة يف لك موضواعت  
ومضمون الكتاب عموما. الوحدات خاصة 

ممزيات الكتاب  .5
يهدف ـهذا الكتاب إىل تأـهيل مهارة القراءة  
يتكون األـهداف من أربعة جوانب ويه املعريف واملهاري واإلداري والسلويك 
الطلبة  الطلبة  عن   يشجع  اتلفهيم  وكذلك  واتلعيني  واتلحليل  اتلفكري  يف 

وجود املشالكت من خالل اتلدريبات املوجودة يف الكتاب اتلعلييم 
العربية   اللغة  القراءة تلعليم  مهارة  تقديم  نظرية وحدة يف  الكتاب  يستخدم 

ألغراض، والرتاكيب البسيطة. 
مرااعة اتلدرج يف عرض املواد اتلعليمية  
تنوعة حسب املنهج تعليم اللغة العربية ىلع ضوء معايري  اختيار انلصوص م 

إطار الوطين اإلندونييس للمؤـهالت، ومناسبة ملوضواعت الرشيعة اإلسالمية  
واألحوال الشخصية. 

مناسبة املحتوى ملستوى الطلبة املبتدئني يف اللغة العربية.  
ضبط انلصوص بالشلك، لكما اقتضت احلاجة ذلك.  
اخ   ىلع  الكتاب  ىلع  يشتمل  يشمل  كما  القراءة  ملهارة  حتصيلية  تبارات 

املراجعات يف لك أربع موضواعت. 
أن اتلقويم املستخدمة هلذا الكتاب ـهو اتلقويم احلقييق أو الكييف حيث بدأ  

اتلقويم من بداية ادلراسة إىل نهايتها. 
عدد    وضبط  الكتاب  آخر  يف  اإلندونيسية  اللغة  إىل  املرتجم  املفردات  رسد 

يف لك وحدة املوضواعت. املفردات 
ضبط الرتاكيب يف لك وحدة املوضواعت.  



 ث 

اتلدريبات املناسبة تلقويم مهارة القراءة.  
املخصص هل  .6

لقاءات. يتم تعليم اللغة العربية يف    14الزمن املخصص تلدريس ـهذا الكتاب  
 الفصل ادلرايس األول يف السنة ادلراسية األوىل.  

  



 خ 

 دليل الكتاب
 

االـهتمام يف ـهذا العرص باللغة العربية مما أدى إىل تأيلف كتاب وسالسل عديدة،  زاد  
واملواد   الكتب  أن  جند  فإن  واملتجددة.  املتعددة  العربية  الطلبة  حاجات  عن  إجابة 
ومازال   قليلة،  تزال  ال  بها  انلاطقني  لغري  العربية  تلدريس  أعدت  اليت  اتلعليمية 

بالعربية جيدون كثريا من املشقة واجلهد يف دراسة  املاليني وغريـهم من غري انلاطقني  
ـهذه اللغة، وذلك لعدم توفر الكتب واملواد اتلـعليمية املناسبة هلم وخباصة للمبتدئني  

 هلم.
العربية   اللغة  تعليم  يف  اتلعليمية  واملواد  الكتاب  تلوفري  إسهاما  الكتاب  ـهذا  ويأيت 

". ومن ارشادات  حوال الشخصيةالعربية لطلبة شعبة األ"   ـألغراض خاصة وسميته ب 
للمعلمني ـهذا الكتاب يف لك درس منها:  

تدريس القراءة  .1
الطلبة يف حتقيق أـهداف اتلعليم،  تهدف نصوص القراءة يف الكتاب أساسا ما درسه 
طويل  نص  قراءة  ىلع  وتعويضهم  العربية،  انلصوص  قراءة  ىلع  الطلبة  فهم  ـهو  اذلي 

 ام بأفاكره اجلزئية. وسليم وكذلك إىل فهم انلصوص واإلمل
أن   ويمكنك  انلص،  أداء  يف  دقيقا  وكن  اكمال،  انلص  بقراءة  دائما  إبدأ  املعلم  ىلع 
سهلة   يسرية  مناقشة  سمعوه  فيما  وناقشهم  للكتاب،  املرافقة  بالتسجيالت  تستعني 

 حىت تدربهم ىلع فهم املسموع وانتقل بعد ذلك إىل اإلاعدة اجلماعية والفردية.
تب عندما  توضيح  ويستحسن  مع  الشاشة،  ىلع  تعرض  أن  اجلماعية  القراءة  مرحلة  دأ 

القراءة، واستخدم مؤرشا ملعاونتهم ىلع ذلك. ويلتخذ أداءك دلرس   أثناء  الوقفات يف 
 القراءة ىلع ثالثة مراحل منها: 

قراءة دقيقة يعين بدقة انلطق وخمارج احلروف.  



 ذ 

اذلي ـهو أساس  قراءة متأنية الفهم يعين القراءة بهدف فهم املقروءات  
قراءة رسيعة بهدف الطالقة.  

 تدريس الرتاكيب  .2
بها   الرتاكيب األساسية اذلي قصد  أن تدريس الرتاكيب يف ـهذا الكتاب ـهو تدريس 
قواعد   الرتاكيب  ادلرس  يف  اكن  ذللك  املتقدمة.  القراءة  املهارات  تدريس  ىلع  عناية 

 ادلرس.   األسايس يف لك الوحدة مناسبة الحتياجات الطلبة عن موضوع 
اتلدريبات  .3

ادلرس   عن  الطلبة  استيعاب  ملعرفة  اتلدريبات  يه  ـهنا  املقصودة  اتلدريبات  أن 
وأما   تعليمات خاصة.  فيه  اتلدريبات  نوع من  ان لك  املقروء حيث  فهم  خصوصا يف 
األسايلب اتلعليمية اليت استخدم يف العملية اتلعليمية يه أسايلب اتلعلم اذلايت، وىلع  

مقام   يقوم  أن  اتلدريبات    مرجعيةو  مدبرو   مكتشفو  مسهلاملدرس  ألن  للطلبة. 
العملية  يف  اليت وجدـها  للمشالك  احللول  إجياد  الطلبة ىلع  وتعويد  تساعد  أن  حتاول 

 اتلعليمية. 
يف    بعضأما   استخدامها  يمكن  اليت  اتلعاوين  اتلعلم  وأسايلب  تقنيات  العملية  من 

 ستخدام ـهذا الكتاب يه كما ييلبا يةاتلعلم
(PQ4R) .أ

القراءة حىت يتمكن الطالب األجربة  اتل ويلة يمكن أن يبىن من خالل أنشطة 
من ـهذه الطريقة كما ييل  اخلطواتو.  سيكون هل رصيد املعرفة

املقروءات انلص من أن جيد املتعلم الفكرة الرئيسية (P)عاينةامل (1
صياغة املتعلمني األسئلة ىلع أنفسهم املوجهة إىل تشكيل املعرفة   (Q) السؤال   (2

اتلقريرية واهليلكية واملعرفة اإلجرائية



 ض 

ليقرأ  أن    (R)ة  قراءال (3 تفصيليا  وصفا  قراءة  وتواملتعلمني  جه لمقروءات 
السابقةاألسئلة  منجابات اإلعن   إجياداملتعلمني

ما يقرأون تعلمنيامل يفهم أن (R)اتلعكس    (4
وصياغة    (R)اتلالوة   (5 يقرأونه  ما  ىلع  املتعلمني  تعكس  ورشح يـها ف املاليت  م، 

قراءةال بعدوضوع مضمون املالعالقة بني املفاـهيم وختضع 
صياغة  يلخص  أن    (R)املراجعة   (6 إاعدة  أو  تم   خالصةاملتعلمني  اليت  املواد 

ب ىلع السؤال اذلي املتعلمني قادرين ىلع صياغة االستنتاج يف اجلوا .  قراءتها
من غريـهم.  صدر

خطوات ـهذه الطريقة يه كما ييل (Think–Pair–Share)  شارك -زوج -فكر ي  .ب
  وتفكر   املعلم أو القضايا املتعلقة باملواضيع اليت ستنظرمن  : األسئلة  ريفكاتل (1

فيها املتعلمني
امل  املعلميطلب  االقرتان:   (2 وإعطاء  االقرتان  تعلمنيمن  ل   )مثىن(،  لك الفرصة 

للمناقشة   اإلقرتان رشيك
يناقش لك  رشيك اإلقرتان، ثم  ملشرتكة يف لك  اخلاصة نتائج املناقشة إظهار : الشارك
تحدث يف استخالص ت أن  يرىجو بأكمله  مع لك جمموعة الصف  اخلاصةنتيجة 

 ـهذا النشاط من حنو تكاميلاملعرفةإىل تكوين املعلومات اليت تدفع 



 

 الوحدة األوىل: الدين اإلسالم 



 

أهداف الدرس
أن يذكر الطلبة اللكمات املرتادفات املتعلقة باملوضوع 
أن يستنتج الطلبة املقصود امللفوظ من انلص  
أن يتعرف الطلبة األفاكر الرئيسية للك فقرة   
أن يرتجم الطلبة اللكمة املرتادفة إىل اإلندونيسيا ملعرفة الفرق بني اللغتني  
الطلبة    يطبق  حتليلأن  ىلع  خالل املشالكت    القدرة  من  حل  إلجياد  بّسعة 

. تعزيز الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء الفريق
االن  املسؤويلة،  الطلبة  يطبق  بمن أن  ومتصال  استهالكية  انلفس،  الصدق  ضباط، 

حوهل. 

 أهداف الدرس

انلحو   طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  طريقة 
 . والرتمجة أو غريـها
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 حقيقة اإلسالم: نص القراءة
إِهلَٰ اإلِْسالَ  )اَل  اتلَّوِْحيِْد  ِدْيُن  بِِه    ُم  اهلُل  َبَعَث  ي  ِ اذلَّ اهلِل(،  رَُسْوُل  ٌد  حُمَمَّ اهلُل  إاِلَّ 

َوآِخرُ  اَلُم(  السَّ )َعلَيِْه  آَدُم  لُُهْم  وَّ
َ
َوأ يًْعا،  مَجِ ٌد  الرُُّسَل  حُمَمَّ َعلَيِْه   اهللَصىلَّ –ـُهْم 

ِين    قَاَل اهلُل َتَعاىَل:  -وََسلَّمَ  ُۗ    إِنَّ ٱلد َٰم  ل  ِسإ
ِ ٱۡلإ ْيُن َواإلِْساَلُم ـُهَو ادلِّ   ١٩  ... ِعند  ٱَّللَّ

 ِ َِٰم دِين  . قَاَل اهلُل َتَعاىَل:  َسااَلِت َقبْلَهُ ي نََسَخ الرِّ ابَلاِِق اذلَّ ل  ِسإ
ن ي بإت ِغ غ ۡيإ  ٱۡلإ ا  و م 

ِمنإه   ف ل ن   ب ل   قإ جِلَِميِْع    ٨٥  ... ي  اَعمٌّ  ِدْيٌن  َوـُهَو  َوَماَكٍن.  َزَماٍن  ِللُكِّ  َصاِلٌح  َوـُهَو 
ْفِظِه. قَاَل َتَعاىَل: َل اهلُل َتَعاىَل ِِبِ ا َفَقْد تََكفَّ ، ذِلَ ر  ِإَونَّا    البرََشِ ِكإ ۡلإ ا ٱلد إن  ن زَّ إِنَّا َن 

ون   َٰفِظ    ٩َل  ۥ ل ح 
ٍد  َوالْمُ  لَِك  وَْحَدُه، َوإِنََّما يُْؤِمُن َكذٰ   -َعلَيِْه وََسلَّمَ   اهلل  َصىلَّ –ْسِلُم اَل يُْؤِمُن بُِمَحمَّ

ْيَن َسبَُقوُْه. قَاَل َتَعاىَل:بِ  ِ ٰٓ   الرُُّسِل اذلَّ نزِل  إَِل 
 
آ أ إن ا و م  نزِل  إَِل 

 
آ أ ِ و م  نَّا بِٱَّللَّ ق ول ٓواْ ء ام 

َِٰه  و  ۧ إِبإر  َٰق   ح  ِإَوسإ َٰعِيل   م  ِإَوسإ ب اطِ م   سإ
و ٱۡلإ  وب   ق  آ    ي عإ و م   َٰ و ِعيَس   َٰ وَس  م  وِِت  

 
أ آ  و م 

د   ح 
 
ِق  ب ۡيإ  أ رد بدِِهمإ َل  ن ف  وِِت  ٱۡلَّبِيُّون  ِمن رَّ

 
ون   أ لِم  سإ إن  َل  ۥ م  َن  مإ و  ِنإه    ١٣٦مد

إِىٰل  يَْدُعو  ْ َواإلِْساَلُم  َوال فَْراِد 
َ
األ َعِن  لِْم  الظُّ َرفِْع  َفَقد  مُ   ا  ذِلَ اْنَقاَدْت  ْجتََمَعاِت، 

ِفيْهِ  فَوََجَدْت  رـَْهبًَة،  اَل  َرْغبًَة  ُعوُْب  الشُّ َوإِن  الْمُ   إِيَلِْه  يًْعا،  مَجِ انلَّاِس  بنَْيَ  َساَواَة 
َوبِيْئَ  َولَُغاُتُهْم،  لَْواُنُهْم، 

َ
أ الرَُّسْوُل  ااْختَلََفْت  قَاَل  وََسلَّمَ   اهلل  َصىلَّ –ُتُهْم.   -َعلَيِْه 

ّ  ىلَعٰ اَل فَْضَل ِلَعَريِبٍّ   ،ِمْن تَُراٍب لُكُُّكْم آِلَدَم َوآَدُم   ْعَجيِمٍ
َ
ْسوََد ىلَعٰ  أ

َ
مْحََر ، َواَل أ

َ
 أ

 .ىإِالَّ بِاتلَّْقوٰ 



 العربية: ألغراض القراءة  4 | 

 الكلمة املرتادفة : الرتاكيب

 اللكمة املرتادفة: يه اللكمة اليت هلا معىن واحد أو متقاربة يف املعىن 
 ‹ أرسل ‒ ›‹ لك، بعث  ‒ ›انلاس، محيع ‹ ‒ ›البرش   املثل:

 التدريبات
: إقرأ انلص األيت قراءة صحيحة ثم ترجم اللكمات املخطوطة يف انلص دريب األولاتل

ِدْيُن   إهِلَٰ   اتلَّوِْحيْدِ اإلِْساَلُم  ي  )اَل  ِ اذلَّ اهلِل(،  رَُسْوُل  ٌد  حُمَمَّ اهلُل  إِالَّ  الرُُّسَل    َبَعَث   بِِه  اهلُل 
آدَ يًْعامَجِ  لُُهْم  وَّ

َ
َوأ )َعلَيِْه  ،  َوآِخرُ ُم  اَلُم(  ٌد  السَّ حُمَمَّ وََسلَّمَ   اهلل  َصىلَّ –ـُهْم  اهللُ   -َعلَيِْه    قَاَل 

ِين  َتَعاىَل:  ُۗ   إِنَّ ٱلد َٰم  ل  ِسإ
ِ ٱۡلإ ي نََسَخ  ابَلاِِق ْيُن َواإلِْساَلُم ـُهَو ادلِّ  ١٩ ... ِعند  ٱَّللَّ ِ   َسااَلِت الرِّ اذلَّ

 .َقبْلَهُ 
: ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـها متبادال مع زميلك أمام  دريب اثلايناتل

الفصل 
أول الرسل ـهو آدم عليه السالمموىس:  ؟ حممد: من أول الرسل

اإلسالم دين اعم للك برش   ......................؟  .1
موىس وعيىس عليهما السالم   ......................؟  .2
 نسخ اإلسالم الرساالت قبله  ......................؟  .3
ال فضل بني العريب واألعجيم   ......................؟  .4
 خلق اإلنسان من تراب  ......................؟  .5
لث: كون املجموعة من طابلني ثم أجب عن األسئلة اآلتية طبقا للنص  دريب اثلااتل

الفصل السابق ووضح اإلجابة أمام 
 ج: اإلسالم دين اتلوحيد.   س: ما ـهو اإلسالم؟ 

من أخرـهم؟من أول الرسل و .1
أذكر مخسة من الرسل قبل حممد صىل اهلل عليه وسلم؟ .2



 العربية: ألغراض القراءة  5 | 

ماذا وجدت الشعوب يف اإلسالم؟  .3
ماذا يرفع اإلسالم بدعوته؟ .4
بأي يشء يكون الفضل يف اإلسالم؟  .5
رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرا انلص وحدد الفكرة الرئيسية  دريب الاتل 

 منه ثم تقديمها أمام الفصل
فَْراِد َوالْمُ  َرفِْع اَواإلِْساَلُم يَْدُعو إِىٰل 

َ
لِْم َعِن األ ُعوُْب  لظُّ ا َفَقد اْنَقاَدْت إِيَلِْه الشُّ ْجتََمَعاِت، ذِلَ

رـَْهبًَة،   اَل  ْ َرْغبًَة  ال ِفيِْه  امُ فَوََجَدْت  َوإِن  يًْعا،  مَجِ انلَّاِس  بنَْيَ  لَْواُنُهْم، خْ َساَواَة 
َ
أ تَلََفْت 

َوبِيْئَ  تَُراٍب   -َعلَيِْه وََسلَّمَ   اهلل  َصىلَّ –ُتُهْم. قَاَل الرَُّسْوُل  اَولَُغاُتُهْم،  ِمْن    ، لُكُُّكْم آِلَدَم َوآَدُم 
ّ  ىلَعٰ اَل فَْضَل ِلَعَريِبٍّ  ْعَجيِمٍ

َ
ْسوََد ىلَعٰ  أ

َ
مْحََر إِالَّ بِاتلَّْقَوى ، َواَل أ

َ
 .  أ

امس: ضع أمام لك لكمة يف القائمة )أ( مرادفها من القائمة )ب(  دريب اخل اتل
 عقيدة  ‹ ‒  دين 

 )ب(  )أ(
 بعث 
 ماكن 
 مجيع
 برش 

تكفل 
 

 حمل 
 حتافظ
 أرسل 
 ناس 

لك
 

مرتادفة ثم ترمجها  سادس: اخرت واحدا من زمالئك ثم ـهات مخس لكمات  دريب الاتل
إىل اللغة اإلندونيسية!

 

 املرادف   اللكمة 
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 الوحدة الثانية: مميزات الشريعة اإلسالمية 
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أهداف الدرس
يذكر الطلبة اللكمات املرتادفات املتعلقة باملوضوعأن  
أن يستنتج الطلبة املقصود امللفوظ من انلص  
أن يتعرف الطلبة األفاكر الرئيسية للك فقرة   
أن يرتجم الطلبة اللكمة املرتادفة إىل اإلندونيسيا ملعرفة الفرق بني اللغتني  
بّسعة إلجياد حل من خالل تعزيز  املشالكت    القدرة ىلع حتليلأن يطبق الطلبة   

. الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء الفريق
بمن    استهالكية ومتصال  انلفس،  الصدق  االنضباط،  املسؤويلة،  الطلبة  يطبق  أن 

حوهل. 

طرق التدريس 
انلحو   طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  طريقة 

غريـها. والرتمجة أو 
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 مميزات الشريعة اإلسالمية :نص القراءة
ِ ا رَشَ مَ   يِهَ   ةُ يَّ مِ اَل سْ إِل ا  ةُ عَ يْ لرشَّ ُ ا  هُ عَ ا  ابَ عِ لِ   ّللَّ ْ اِدهِ  َوقََواِعَد    نْ مِ   نْيَ مِ لِ سْ مُ ل ْحاَكٍم 

َ
أ

الَْعَقائِِد  يِف  ْمِنِهْم 
َ
َوأ انلَّاِس  َمَصاِلِح  يِْف  َوترَْصِ الَْعاِدلَِة  احْلَيَاِة  إِلِقَاَمِة  َوُنُظٍم 

ْخاَلِق َوالُْمَعاَماَلِت َوُنُظِم احْلَيَاِة. 
َ
 َوالِْعبَاَداِت َواأْل

 ِ برََشِ َوالرشَّ ُجْهٍد   ّ
لُكِ َمَع  اإْلِْسالَِميَُّة  َوتَ يَْعُة  الُْمْجتََمَعاِت  بِلَنَاِء  ُيبَْذُل  نِْظيِْم  ٍيّ 

َمَصاحِلِ  َوراَِعيَِة  انلَّاِس  ْجيَالِِهْم،  ُشُؤْوِن 
َ
أ َماَل 

َ
أ ُق  َوحُيَِقّ ُطُموَْحاتِِهْم  َوتَْشِجيِْع  ِهْم 

بِ  َمًعا  لِلنُُّهوِض   ّ مَجَايِعٍ برََشٍِيّ  َعَمٍل  إِىٰل  تَدُعو  اإْلِْسالَِميَُّة  يَْعُة  ِ ِة الرشَّ ُمِهمَّ
الُْمْشرَتَكِ   ّ بَّايِنِ الرَّ ِحيضاٍة    اتلَّلْكِيِْف  َوإِقَاَمِة  الَْكْوِن  ِلَعَماَرِة  بَْل  رِْض 

َ
اأْل ِلَعَماَرِة 

 إِنَْساِنيٍَّة َكِريَْمٍة َراِشَدٍة. 
يْ َيُقوْ وَ  ِ الرشَّ إِنَّ  فَايِع:  الِرّ َحاِمُد  ْكتُْوُر  ادلُّ انِْتَظامُ عَ ُل  يِهَ  اإْلِْساَلِم  يِف  ُشُؤْوِن  َة   

يِْف َمَصاِلِح انلَّاِس َوإِقَاَمِة الَْعْدِل بَيْنَُهْم. وَُعلََماُء اإْلِْساَلِم َوُفَقَهاُء احْلَيَ  اِة َوترَْصِ
يَْعةَ  ُع اهلِل. َضُعْوا قَاعِ وَ   الرّشِ َدًة َذـَهِبيًَّة، َتُقْوُل: َحيْثَُما تَُكْوُن الَْمْصلََحُة َفثَمَّ رَشَ

انلَّاِس  لَِمَصاِلِح  ُماَلِزَمٌة  يَْعُة  ِ نَْساِن،    ،فَالرشَّ اإْلِ َمْصلََحِة  َمَع  تَُدْوُر  ْحاَكُمَها 
َ
َوأ

ْمِنِه 
َ
أ ّ َوِِف  ْمِنِه احْلَيَايِتِ

َ
أ ّ َوِِف  ييِْنِ ْمِنِه ادِلّ

َ
أ ّ َويِف  ْمِنِه الَْعْقيِلِ

َ
أ نَْساِن ِِف  َفَمْصلََحُة اإْلِ

وَ   ّ ِحِ
 الِصّ

َ
اأْل ْمِنِه 

َ
أ اإْلِْجتِ ِف  ْمِنِه 

َ
أ َوِِف   ّ يَْعِة ْخاَلِِقِ ِ الرشَّ َمَهاِمّ  ِمْن  ٰذلَِك  لُكُّ   ، ّ َمايِعِ

يَْعِة.يَّ َوِمْن لُكِ  ِ  اِت َمَقاِصِد الرشَّ
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 الكلمة املرتادفة : الرتاكيب

 اللكمة املرتادفة: يه اللكمة اليت هلا معىن واحد أو متقاربة يف املعىن 
 أدب  ‹‒ ›األحاكم، أخالق  ‹‒›العالم، الرشيعة   ‹‒ ›املثل: الكون 

 التدريبات
: إقرأ انلص األيت قراءة صحيحة ثم ترجم اللكمات املخطوطة يف انلص دريب األولاتل

  ّ
يَْعُة اإْلِْسالَِميَُّة َمَع لُكِ ِ انلَّاِس    ُشُؤْونِ برََشٍِيّ ُيبَْذُل بِلَنَاِء الُْمْجتََمَعاِت َوَتنِْظيِْم    ُجْهدٍ َوالرشَّ

ُق َوراَِعيَِة َمَصاحِلِِهْم َوتَْشِجيِْع ُطُموَْحاِتِهْم   َماَل    َوحُيَِقّ
َ
ْجيَالِِهمْ أ

َ
يَْعُة اإْلِْسالَِميَُّة تَدُعو  أ ِ ، الرشَّ

َمعً  لِلنُُّهوِض   ّ مَجَايِعٍ برََشٍِيّ  َعَمٍل  ّ  إِىٰل  بَّايِنِ الرَّ اتلَّلْكِيِْف  ِة  بُِمِهمَّ رِْض    الُْمْشرَتَكِ ا 
َ
اأْل ِلَعَماَرةِ 

 . َراِشَدةٍ بَْل ِلَعَماَرةِ الَْكْوِن َوإِقَاَمِة ِحيضاةٍ إِنَْساِنيٍَّة َكِريَْمٍة 
متبادال مع زميلك أمام    : ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـهادريب اثلايناتل

الفصل 
  يه الرشيعة اإلسالمية؟ احممد: م
 ما رشعه اهلل لعباده املسلمني من أحاكم وقواعد حلياة سعيدة.   موىس:

الرشيعة اإلسالمية يرايع مصالح العباد  ......................؟  .1
املجتمع  حاجاتالرشيعة اإلسالمية تلحقيق  تئجا  ......................؟ .2
 نعم، املصلحة يه األساس يف الرشيعة اإلسالمية  ......................؟ .3
لك جوانب املصالح احلياة اإلنسانية  ......................؟  .4
 ال، ألن الرشيعة اإلسالمية رشعها اهلل جلميع انلاس  ......................؟ .5
لث: كون املجموعة من طابلني ثم أجب عن األسئلة اآلتية طبقا للنص  دريب اثلااتل

 السابق ووضح اإلجابة أمام الفصل 
 ؟ ما املراد بالرشيعة اإلسالميةس:  
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إلقامة  ج:   أساسا  تلكون  للمسلمني  اهلل  رشع  اليت  الرشيعة  يه  اإلسالية  الرشيعة 
 احلياة السعيدة يف ادلنيا واآلخرة.

لعباده املسلمني؟ما اذلي رشع اهلل  .1
أذكر العالقات اليت رشعت يف اإلسالم؟  .2
ماذا تبذل الرشيعة اإلسالمية؟  .3
بماذا تدعو الرشيعة اإلسالمية؟ .4
ما ـهو األساس يف رشعة اهلل؟ .5

انلص وحدد الفكرة الرئيسية    رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرإدريب الاتل
 منه ثم تقديمها أمام الفصل

يْ  ِ الرشَّ إِنَّ  فَايِع:  الِرّ َحاِمُد  ْكتُْوُر  ادلُّ احْلَيَاةِ عَ َويَُقْوُل  ُشُؤْوِن  انِْتَظاُم  يِهَ  اإْلِْساَلِم  يِف  َة 
يِْف َمَصاِلِح انلَّاِس َوإِقَاَمِة الَْعْدِل بَيْنَُهْم. وَُعلََماُء اإْلِسْ  يَْعَة وََضُعْوا  َوترَْصِ اَلِم َوُفَقَهاُء الرّشِ

ُمالَِزَمٌة   يَْعُة  ِ فَالرشَّ اهلِل.  ُع  رَشَ َفثَمَّ  الَْمْصلََحُة  تَُكْوُن  َحيْثَُما  َتُقْوُل:  َذـَهِبيًَّة،  قَاِعَدًة 
نْسَ  اإْلِ َفَمْصلََحُة  نَْساِن،  اإْلِ َمْصلََحِة  َمَع  تَُدْوُر  ْحاَكُمَها 

َ
َوأ انلَّاِس،  ْمِنِه  لَِمَصاِلِح 

َ
أ ِِف  اِن 

ْخاَلِِقِّ 
َ
ْمِنِه اأْل

َ
أ ّ ِوِف  ِحِ

ْمِنِه الِصّ
َ
أ ّ َوِِف  ْمِنِه احْلَيَايِتِ

َ
أ َوِِف   ّ ييِْنِ ادِلّ ْمِنِه 

َ
أ َويِف   ّ ْمِنِه    الَْعْقيِلِ

َ
أ َوِِف 

يْعَ  ِ يَْعِة َوِمْن لُكِيَّاِت َمَقاِصِد الرشَّ ِ ، لُكُّ ٰذلَِك ِمْن َمَهاِمّ الرشَّ ّ ِة. اإْلِْجِتَمايِعِ
امس: ضع أمام لك لكمة يف القائمة )أ( مرادفها من القائمة )ب(  دريب اخل اتل

 أمر  ‹‒ شؤون
 )ب(   )أ(      

 برش   لك
 بعض   اخلري 

 جمتمعة   اإلنسان 
 جتهد  مصلحة 
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 منفعة   تبذل 
 الرش  خمتلفة

ترمجها  سادس: اخرت واحدا من زمالئك ثم ـهات سبع لكمات مرتادفة ثم  دريب الاتل
!إىل اللغة اإلندونيسية

 املرادف   اللكمة 
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 الوحدة الثالثة: تاريخ التشريع اإلسالمي
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أهداف الدرس
اللكمة املتضادة املتعلقة باملوضوعأن يذكر الطلبة  
جمموعة اللكمات يف انلص أن يقرأ الطلبة  
أن حيدد الطلبة معاين بعض اللكمات املتعلقة باملوضوع 
أن يوضح الطلبة املقصود امللفوظ يف اجلملة  
أن يرتجم الطلبة الفقرة يف انلص  
الطلبة    يطبق  حتليلأن  ىلع  خالل   املشالكت  القدرة  من  حل  إلجياد  بّسعة 

. الفريقتعزيز الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء 
ومتصال   استهالكية  انلفس،  الصدق  االنضباط،  املسؤويلة،  الطلبة  يطبق  أن 

بمن حوهل. 

طرق التدريس 
انلحو   طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  طريقة 

والرتمجة أو غريـها. 
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 اإلسالمي: تاريخ التشريع نص القراءة
َعلَيِْه   ٍد،  حُمَمَّ بِْعثَِة  َمَع  ْي 

َ
أ اإْلِْساَلِم،  ْحاَكِم 

َ
أ ِة 

َ
نَْشأ َمَع  يِْعيَِّة  التَّرْشِ ْحاَكِم 

َ
اأْل ُة 

َ
نَْشأ

ٍد،   حُمَمَّ بِْعثَِة  ِمْن  ْي 
َ
أ الرَِّسالَِة،  َعرْصِ  اْمِتَداد  ـٰهَذا  ِة 

َ
النَّْشأ َعرْصُ  َوَيْمتَدُّ  اَلُم،  السَّ

اَلمُ  ة ـِهْجِريًَّة.َعلَيِْه السَّ اَلُم، َسنََة إِْحَدى َعرَشَ  ، إِىٰل َوفَاتِِه، َعلَيِْه السَّ
يَُّة: ِمْن بِْعثَِة الرَُّسْوِل إِىٰل   ، الَْمرَْحلَُة الَمِكّ ْوُر َبَمرَْحلَتَنْيِ ـِهْجَرتِِه،  َوقَْد َمرَّ ـٰهَذا الطَّ

وَ  َسنًَة  َة  َعرَشَ اثْنَتَا  ُتَها  َوُمدَّ اَلُم،  السَّ ىلَعٰ  َعلَيِْه  يَْوًما  َعرَشَ  َوثاََلثََة  ْشُهٍر 
َ
أ مَخَْسُة 

ْعيَُّة الَْعمَ  ْحاَكُم الرشَّ
َ
الَْمرَْحلَِة اَكنِت اأْل ا  لِ وَْجِه اتلَّْحِديِْد. َويِف ـٰهِذهِ  يَُّة قَِليْلًَة َجدًّ

ىلَعَ  اَكَن  ِكزْيَ  ْ الرتَّ نَّ 
َ
أ ْخِص ِِبُْكِم  لِلشَّ  ّ اخْلُليِْقِ الَْعَقِدِيّ  ابْلِنَاِء  الُْمْسِلَمِة.   يَِّة 

َوفَاتِِه،  إِىٰل  الَْمِدْينَِة  إِىَل  اَلُم،  السَّ َعلَيِْه  الرَُّسْوِل،  ـِهْجَرِة  ِمْن  الَْمَدِنيَُّة:  الَْمرَْحلَُة 
ْشُهٍر  

َ
أ ُتَها تِْسُع َسنََواٍت َوتِْسَعُة  ة ـِهْجِريًَّة. َوُمدَّ اَلُم، َسنََة إِْحَدى َعرَشَ َعلَيِْه السَّ

 
َ
أ َنظَ َوتِْسَعُة   ، ِِبٍَقّ الَْعَمِليَِّة  ْحاَكِم 

َ
اأْل يِْع  ترَْشِ َمرَْحلَُة  يِهَ  الَْمرَْحلَُة  َوـٰهِذهِ  ًرا  يَّاٍم. 
َدْولَةٍ  وتَْكِويِْن  فَْواًجا، 

َ
أ اهلِل  ِديِْن  يِف  انلَّاِس  ُخْوِل  ُمْكتَِملََة  دِلُ اَكِملٍَة  إِْسالَِميٍَّة   

َرِة،  ْراَكِن بِالَْمِدْينَِة الُْمنَوَّ
َ
تَِها.اأْل ِد انلََّواِزِل َوَكرْثَ  َوَتَعدُّ

رِْث   َواإْلِ اِء  َ َوالرِشّ َوابْلَيِْع  اَلِق  َوالطَّ َواِج  الزَّ ْحاَكُم 
َ
أ بِالَْمِدْينَِة  رُشَِعْت  ولِٰهَذ 

يْ  التَّرْشِ َمْصَدُر  اَكَن  الَْمرَْحلَتَنْيِ  لِكْتَا  َويِف  وََغرْيِـَها،  َهاِد  َواجْلِ َواحْلُُدوِْد  ِع َوالْوَِصيَِّة 
ـٰهَذا  يِف  يُْع  التَّرْشِ  َ َتَمزيَّ َوقَْد  انلَّبََويَُّة.  نَُّة  َوالسُّ الْكِريُْم  الُْقْرآُن  بِنَوِْعِه:  الَْوْْحُ  ـُهَو 
يِْع   التَّرْشِ يِف  َواتِلَصاِر  يِْع  التَّرْشِ يِف  ُج  اتلََّدرُّ َها:  ـَهمُّ

َ
أ بَاِرَزٍة،  خَبََصائَِص  الَْعرْصِ 

 ْقتَِضيِْه َحاَجُة الَْواقِِع َواتلَّيِْسرْيُ َواتلَّْخِفيُْف. َواتلَّْقِننْيِ ىلَعٰ َما تَ 
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 ضادة الكلمة املت: الرتاكيب

 اللكمة املتضادة: يه اللكمة اليت هلا معىن مقابل ملعىن غريـها من اللكمة 
 ‹ تعسري‒ ›‹كثرية، تيسري ‒›‹ يقترص، قليلة ‒›املثل: يمتّد  

 التدريبات
: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيت قراءة صحيحة ثم  دريب األول اتل

 ترجم ـهذه الفقرة 
َعلَيْ  ـِهْجَرِتِه،  إِىٰل  الرَُّسْوِل  بِْعثَِة  ِمْن  يَُّة:  الَمِكّ الَْمرَْحلَُة   ، َبَمرَْحلَتَنْيِ ْوُر  الطَّ ـٰهَذا  َمرَّ  ِه  َوقَْد 

َسنَةً  َة  َعرَشَ اثْنَتَا  ُتَها  َوُمدَّ اَلُم،  اتلَّْحِديِْد.    السَّ وَْجِه  ىلَعٰ  يَْوًما  َعرَشَ  َوثاََلثََة  ْشُهٍر 
َ
أ ومََخَْسُة 

ِكزْيَ اكَ  ْ الرتَّ نَّ 
َ
أ ِِبُْكِم  ا  قَِليْلًَة َجدًّ الَْعَمِليَُّة  ْعيَُّة  الرشَّ ْحاَكُم 

َ
اأْل اَكنِت  الَْمرَْحلَِة  ـٰهِذهِ  َن َويِف 

خْ  لِلشَّ  ّ اخْلُليِْقِ الَْعَقِدِيّ  ابْلِنَاِء  الرَُّسْوِل،  ىلَعَ  ـِهْجَرةِ  ِمْن  الَْمَدِنيَُّة:  الَْمرَْحلَُة  الُْمْسِلَمِة.  ِصيَِّة 
ة ـِهْجِريًَّة. اَلُم، َسنََة إِْحَدى َعرَشَ اَلُم، إِىَل الَْمِدْينَِة إِىٰل َوفَاتِِه، َعلَيِْه السَّ َعلَيِْه السَّ

ادال مع زميلك أمام  : ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـها متبدريب اثلايناتل
 الفصل 
  ؟مىت نشأ الترشيع اإلسالم:  حممد 

ليه وسلم إىل وفاته. عنشأ منذ بعثة الرسول صىل اهلل :  موىس 
ويه مرحلتني اثنتني وـهما مكية ومدنية    ......................؟  .1
قبل ـهجرة الرسول صىل اهلل عليه وسلم إىل  ......................؟  .2

املدينة. 
ـهذه املرحلة باألحاكم الترشيعية العملية  تمزيت  ......................؟  .3
  ......................؟  .4

َ
ّ  أِل اخْلُليِْقِ الَْعَقِدِيّ  ابْلِنَاِء  ىلَعَ  اَكَن  ِكزْيَ  ْ الرتَّ نَّ 

ْخِصيَِّة الُْمْسِلَمِة. لِلشَّ
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رشع بعد ـهجرة  ال، سميت باملدنية ألنها   ......................؟  .5
 الرسول صىل اهلل عليه وسلم إىل املدينة 

لث: كون املجموعة من ثالثة طلبة أجب عن األسئلة اآلتية طبقا للنص  دريب اثلااتل
 السابق ثم قدم اإلجابة أمام الفصل 

 ؟ مرحلة الترشييع اإلسالم نقسمت كم س:  
املرحلة املكية واملرحلة م إىل مرحلتني وـهما المرحلة الترشييع اإلس  نقسمت ج: 

 املدنية. 
مىت نشأت األحاكم الترشيعية؟ .1
؟بماذا تتمزي املرحلة املكية  .2
ما يه خصائص اتلميزي يف املرحلة املدنية؟  .3
ملاذا لم ترشع األحاكم العملية يف املرحلة املكية؟  .4
ملاذا رشعت األحاكم العملية معظمها يف املرحلة املدنية؟  .5

جموعة من ثالثة طلبة ثم إقرإ انلص وحدد الفكرة الرئيسية  رابع: كون امل دريب الاتل
 بوضع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة 

الفكرة الرئيسية يف الفقرة األوىل يه:  .1
ج. مدةنشأة الترشيع اإلسالم  نشأة الترشيع اإلسالم  .أ
د. ـهجرة الرسول صىل اهلل عليه وسلم  نشأة الرسول صىل اهلل عليه وسلم  .ب

الرئيسية يف الفقرة اثلانية يه: الفكرة  .2
مرحلة مدنية ج.     مرحلة املكية  .أ
ممزيات مرحلة املكية د.     حتديد مرحلة املكية  .ب

 الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلاثلة يه:  .3
مرحلة مكية ج.     مرحلة مدنية  .أ
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ممزيات مرحلة املدنية د.    حتديد مرحلة املدنية  .ب
 امس: ضع أمام لك لكمة يف القائمة )أ( مضادـها من القائمة )ب( دريب اخل اتل

 توسيع ‹ ‒  حتديد
 )ب(  )أ(

 َمنْبَعٌ   ة لَ يْ لِ قَ 
ةٌ   ة يّ رِ جْ ـهِ   َكِثرْيَ
ةٌ   ة لَ مِ اكَ   بدَْلَ
 َتْعِسرْيٌ   رٌ دَ ْص مَ 

  ِمالَِديَةٌ   تَيِْسرْيٌ    
  نَاقَِصةٌ   َدْولَةٌ 

زميلتك ثم ـهات سبع لكمات متضادة ثم ترمجها  سادس: اخرت واحدا من  دريب الاتل
 إىل اللغة اإلندونيسية

 ضاد امل  اللكمة 
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 الوحدة الرابعة: مكانة اللغة العربية يف اإلسالم
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أهداف الدرس
الضمائر يف العربية. أن يتعرف الطلبة لكمة  
أن يوضح الطلبة املقصود من امللفوظ يف انلص   
أن يتعرف الطلبة ىلع األفاكر الرئيسية يف الفقرة  
أن حيدد الطلبة األفاكر الرئيسية يف الفقرة   
الطلبة    يطبق  حتليلأن  ىلع  خالل   املشالكت  القدرة  من  حل  إلجياد  بّسعة 

. أعضاء الفريقتعزيز الوحدة واملسؤويلة وتنوع 
ومتصال   استهالكية  انلفس،  الصدق  االنضباط،  املسؤويلة،  الطلبة  يطبق  أن 

بمن حوهل. 

طرق التدريس 
انلحو   طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  طريقة 

والرتمجة أو غريـها. 
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 العربية يف اإلسالم: مكانة اللغة نص القراءة
، فَالُْقْرآُن الَْكِريُْم نََزَل  مَ إِنَّ الَْعَربِيََّة َتتَ  ّ يِْن اإْلِْساَلِمِ نََّها لَُغُة ادِلّ

َ
ُ َعْن َغرْيِـَها بِأ زيَّ

الَْعرَ  َتَعاىَل:  بِاللَُّغِة  قَاَل  بِيد  بِيَِّة،  ر  ع  َٰءنًا  ق رإ َٰه   لإن  نز 
 
أ قِل ون  إِنَّآ  ت عإ مإ  لَّك  لَّع   ٢  ا 

َوقَاَل:  2)يوسف:   ون   (  ل م  عإ ي  م   وإ لدِق  ا  بِيد  ر  ع  ق رإء انًا  ۥ  َٰت ه  ء اي  ل تإ  ِ ف صد َٰٞب   ٣كِت 
َخاَطَب قَْوَمُه الَْعَرَب بِِلَسانِِهْم،   -َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ -( َوالرَُّسْوُل  3)فصلت:  

آ  قَاَل َتَعاىَل:   وٍل إَِلَّ بِلِ و م  لإن ا ِمن رَّس  رإس 
 
ن  أ ي ِضلُّ ٱَّللَّ  م  ۖۡ ف  مإ ِ  ل ه  اِن ق وإِمهِۦ َِل ب ۡيد س 

زِيز  ٱۡلإ ِكيم   و  ٱلإع  ُۚ و ه  آء  ن ي ش  ِدي م  ي هإ آء  و   (4)إبراـهيم:   ٤ي ش 
يِْن   ادِلّ لَِهَذا  لنَْيِ  وَّ

َ
اأْل َساَسنْيِ 

َ
اأْل فَإِنَّ  نَّةَ -َوـَهَكَذا  َوالسَّ بِاللَُّغِة   -الُْقْرآَن  ـُهَما 

ِمنُْهَما الَْعَربِ  ْحاَكِم 
َ
اأْل َواْستِنْبَاِط  ارـِِهَما،  رْسَ

َ
أ َوَمْعِرفَُة  َفْهُمُهَما،  ُيْمِكُن  َواَل  يَِّة، 

ِن ِمْن ـَهِذهِ اللَُّغِة الُْمبَاَرَكِة.  ِلَغرْيِ الُْمتََمِكّ
 ْ َوالرصَّ انلَّْحُو،  ُعلُْوِمَها:  َبْعُض  هَلُ،  َساِحَل  اَل  َِبٌْر  الَْعَربِيَُّة  وَِعلُْم َواللَُّغُة  ُف، 

لِ  وَّ
َ
اأْل اجْلَيِْل  يِف  َواَكنَْت  الخ،   ... ابْلَِديِْع،  وَِعلُْم  ابْلَيَاِن  وَِعلُْم  َجيِْل  الَْمَعاىِن،   ،

َحابَِة   َعنُْهمْ -الصَّ اهلُل  َشىتَّ    -رَِِضَ  ِِف  اإْلِْساَلُم  انْترََشَ  ا  لَمَّ ُثمَّ  وََسِليَْقٌة،  َملََكٌة 
الْعَ  َواْختَلََط  َواتِلَّجاَرِة  ابْلِالَِد،  َوالُْمَعاَملَِة  بِالُْمَصاـَهَرِة  اجْلُُدِد  بِالُْمْسِلِمنْيَ  َرُب 

)فََخَفُضْوا   الالَْكَِم  يِف   
ُ
اخْلََطأ  

َ
َوبََدأ الُْعْجَمُة  لَِسانِِهْم  يِف  َدَخلَْت  واتلَّْعِليِْم، 

 الَْمْرفُْوَع، َوَرَفُعْوا الَْمنُْصوَْب، َوَما إِىَل َذلَِك(
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 : الضمائر الرتاكيب
 الضمائر: ـهو، ـهما، ـهم، يه، ـهما، ـهن، أنَت، أنتما، أنتم، أنِت، أنتما، أننّت، أنا، حنن.

 مدرسة  يهيذـهب إىل السوق، اعئشة    ـهو يف ابليت،  أنا املثل:
 التدريبات

قراءة صحيحة ثم    : كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيتدريب األول اتل
ترجم ـهذه الفقرة 

ُْف، وَِعلُْم الَْمَعاىِن  ، وَِعلُْم َواللَُّغُة الَْعَربِيَُّة َِبٌْر اَل َساِحَل هَلُ، َبْعُض ُعلُْوِمَها: انلَّْحُو، َوالرصَّ
َحابَِة   ِل، َجيِْل الصَّ وَّ

َ
  -رَِِضَ اهلُل َعنُْهمْ -ابْلَيَاِن وَِعلُْم ابْلَِديِْع، ... الخ، َواَكنَْت يِف اجْلَيِْل اأْل

ا انْترََشَ اإْلِْساَلُم ِِف َشىتَّ ابْلِالَِد، َواْختَلََط الَْعَرُب بِالُْمْسِلِمنْيَ ا جْلُُدِد  َملََكٌة وََسِليَْقٌة، ُثمَّ لَمَّ
يِف    

ُ
اخْلََطأ  

َ
َوبََدأ الُْعْجَمُة  لَِسانِِهْم  يِف  َدَخلَْت  واتلَّْعِليِْم،  َواتِلَّجاَرةِ  َوالُْمَعاَملَِة  بِالُْمَصاـَهَرةِ 

الالَْكَِم )فََخَفُضْوا الَْمْرفُْوَع، َوَرَفُعْوا الَْمنُْصوَْب، َوَما إِىَل َذلَِك(
: ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـها متبادال مع زميلك أمام  دريب اثلايناتل

 الفصل 
  ؟ ـهل اللغة العربية لغة القرأنحممد:  

.  نعم أن اللغة العربية يه لغة القرأنموىس:  
سميت اللغة العربية بلغة ادلين    ......................؟  .1
والسنة باللغة العربية نزل القرأن ......................؟  .2
املراد باجليل األول ـهو الصحابة  ......................؟  .3
ال، ال يمكن أن يفهم القرأن والسنة إال   ......................؟  .4

بمعرفة اللغة العربية 
 من علومها الرصف وانلحو وابلالغة واملنطق.  ......................؟  .5
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لث: كون املجموعة من طابلتني ثمأجب عن األسئلة اآلتية طبقا للنص  دريب اثلااتل
 السابق ثم قدم اإلجابة أمام الفصل 

 ؟ ـهل اللغة العربية لغة أـهل العرب س: 
 ال، بل يه لغة العالم مجيعا ج:  

بماذا تتمزي اللغة العربية؟  .1
ما ادليلل ىلع نزول القرآن باللغة العربية؟  .2
القرآن بدون اللغة العربية؟ ـهل يستطيع أن يفهم  .3
ملاذ؟   ؟ـهل الصحابة حيتاج إىل تمكني اللغة العربية الستنباط األحاكم  .4
ملاذا بدأ اخلطأ ووقعت العجمة يف الالكم العريّب؟  .5

انلص وحدد الفكرة الرئيسية    رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرإدريب الاتل
 بوضع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة 

الفكرة الرئيسية يف الفقرة األوىل يه:  .1
اللغة العربية ج. نشأة    ممزيات اللغة العربية  .أ

لكّم الرسول باللغة العربيةد.   نزول القرأن باللغة العربية .ب
الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلانية يه:  .2

ماكنة اللغة العربية يف اإلسالمج.    القرأن أساس  .أ
استنباط احلكم من القرأن د.    مهمة اللغة العربية  .ب

 الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلاثلة يه:  .3
عرص الصحابة ج.    علوم اللغة العربية  .أ

احلاجة إىل علوم اللغة العربيةد.   سبب األخطأ يف العربية .ب
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اخلاتل القائمة  دريب  من  مضادـها  أو  رادفها  )أ(  القائمة  يف  أمام لك لكمة  ضع  امس: 
)ب( 

 توسيع   ‹‒ حتديد 
 )ب(   )أ(

 قدرة   لغة 

 لسان  ِبر

 صحيح   يعلمون 

 اجتمع   بعض 

 يفهمون   بالد

 لك  اختلط

 نهر   ملكة 

 قرية  خطأ 
الاتل املناسبة يف  دريب  بالضمائر  الفرااغت  سادس: اخرت واحدا من زميلتك ثم إمال 

الصندوق ثم ترجم إىل اللغة اإلندونيسية 
ـهم حنن يه أنا ـهما   أنَت 

اللغة العربية يه لغة القرأن  اللغة العربية ..... لغة القرأن. 
نَُّة  .1 .ةِ يّ بِ رَ عَ لْ ا ةِ غَ اللُّ بِ  ......الُْقْرآُن َوالسُّ
...... نتلكم باللغة العربية فصىح.  .2
ـهل ..... تتعلم اللغة العربية؟ .3
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....... ماـهر يف اللغة العربية. .4
 ..... حيبون اللغة العربية.الطلبة يتعلمون اللغة العربية يف الفصل، و .5
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 4-1مراجعة الوحدات 

 القراءة

 الفقرة األوىل: 
 أجب بوضع عالمة الصحيح )( أو عالمة اخلطأ )×(، ثم صحح اخلطأ اقرأ ما ييل، ثم 

الرُُّسَل   بِِه  اهلُل  َبَعَث  ي  ِ اذلَّ اهلِل(،  رَُسْوُل  ٌد  حُمَمَّ اهلُل  إِالَّ  إهِٰلَ  )اَل  اتلَّوِْحيِْد  ِدْيُن  اإلِْساَلُم 
ٌد   حُمَمَّ َوآِخُرـُهْم  اَلُم(  السَّ )َعلَيِْه  آَدُم  لُُهْم  وَّ

َ
َوأ يًْعا،  وََسلَّمَ ىلَّ َص -مَجِ َعلَيِْه  اهلُل    -اهلل  قَاَل 

ِين  َتَعاىَل:  ُۗ   إِنَّ ٱلد َٰم  ل  ِسإ
ِ ٱۡلإ ي نََسَخ الِرَّسااَلِت   ١٩ ... ِعند  ٱَّللَّ ِ ْيُن ابَلاِِق اذلَّ َواإلِْساَلُم ـُهَو ادِلّ

َِٰم دِين  َقبْلَُه. قَاَل اهلُل َتَعاىَل:   ل  ِسإ
ن ي بإت ِغ غ ۡيإ  ٱۡلإ ب ل  ِمنإه   ف ل ن    او م  قإ وـَُهَو َصاِلٌح ِللُكِّ   ٨٥  ... ي 

ْفِظِه. قَاَل َتَعاىَل  َل اهلُل َتَعاىَل ِِبِ ا َفَقْد تََكفَّ ، ذِلَ :  َزَماٍن َوَماَكٍن. وـَُهَو ِدْيٌن اَعمٌّ جِلَِميِْع البرََشِ
ون   َِٰفظ  ر  ِإَونَّا َل  ۥ ل ح  ِكإ ۡلإ ا ٱلد إن  ن زَّ    ٩إِنَّا َن 

ُل ال .1 وَّ
َ
اَلُم( َوآِخرُ  رُُّسِل نُْوحٌ أ ٌد )َعلَيِْه السَّ -َعلَيِْه وََسلَّمَ  اهلل َصىلَّ –ـُهْم حُمَمَّ

ي نََسَخ الرِّ اإلِْساَلُم ـُهَو ادلِّ  .2 ِ َسااَلِت َقبْلََها ْيُن ابَلاِِق اذلَّ
اإلِْساَلُم ِدْيٌن َخاصٌّ لِلَْعرِب  .3

 الفقرة اثلانية: 
 الصحيحة بوضع دائرة حول احلرف املناسب اقرأ ما ييل، ثم اخرت اإلجابة 

 ِ ُ   هُ عَ ا رَشَ مَ   يِهَ   ةُ يَّ مِ اَل سْ إِل ا  ةُ عَ يْ الرشَّ ْ بَ عِ لِ   اّللَّ ْحاَكٍم َوقََواِعَد َوُنُظٍم إِلِقَاَمِة    نْ مِ   نْيَ مِ لِ سْ مُ اِدهِ ال
َ
أ

ْخاَلِق  
َ
َواأْل َوالِْعبَاَداِت  الَْعَقائِِد  يِف  ْمِنِهْم 

َ
َوأ انلَّاِس  َمَصاِلِح  يِْف  َوترَْصِ الَْعاِدلَِة  احْلَيَاةِ 

احْلَيَاةِ. َوُنُظِم  بِلَنَاِء    َوالُْمَعاَماَلِت  ُيبَْذُل  برََشٍِيّ  ُجْهٍد   ّ
لُكِ َمَع  اإْلِْسالَِميَُّة  يَْعُة  ِ َوالرشَّ

َماَل  
َ
أ ُق  َوحُيَِقّ ُطُموَْحاتِِهْم  َوتَْشِجيِْع  َمَصاحِلِِهْم  َوراَِعيَِة  انلَّاِس  ُشُؤْوِن  َوَتنِْظيِْم  الُْمْجتََمَعاِت 

تَدعُ  اإْلِْسالَِميَُّة  يَْعُة  ِ الرشَّ ْجيَالِِهْم، 
َ
ِة  أ بُِمِهمَّ َمًعا  لِلنُُّهوِض   ّ مَجَايِعٍ برََشٍِيّ  َعَمٍل  إِىٰل  و 
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إِنَْساِنيَّةٍ  ِحيضاةٍ  َوإِقَاَمِة  الَْكْوِن  ِلَعَماَرةِ  بَْل  رِْض 
َ
اأْل ِلَعَماَرةِ  الُْمْشرَتَِك   ّ بَّايِنِ الرَّ  اتلَّلْكِيِْف 

 َكِريَْمٍة َراِشَدةٍ. 
1.  ِ ُ  هُ عَ ا رَشَ مَ  يِهَ   ةُ يَّ مِ اَل سْ إِل ا ةُ عَ يْ الرشَّ ـ ..... لِ  اّللَّ

املرشكني -ج  انلاس  -ب  املسلمني  -أ
لِ  .2 ُيبَْذُل  برََشٍِيّ  ّ ُجْهٍد 

لُكِ َمَع  اإْلِْسالَِميَُّة  يَْعُة  ِ .....َوالرشَّ ُشُؤْوِن   ـ  َوَتنِْظيِْم  الُْمْجتََمَعاِت 
انلَّاِس 

تفريق  -ج  بناء  -ب   إفساد -أ
ّ لِ  .3 يَْعُة اإْلِْسالَِميَُّة تَدُعو إِىٰل َعَمٍل برََشٍِيّ مَجَايِعٍ ِ َمًعا ـ ..... الرشَّ

انلهوض  -ج  اتلحجيم  -ب  اتلضعيف  -أ
 الفقرة اثلاثلة: 

أقرأ ـهذه القطعة اتلايلة ثم أجب عن األسئلة
ـٰهَذا  َمرَّ  َعلَيِْه    َوقَْد  ـِهْجَرِتِه،  إِىٰل  الرَُّسْوِل  بِْعثَِة  ِمْن  يَُّة:  الَمِكّ الَْمرَْحلَُة   ، َبَمرَْحلَتَنْيِ ْوُر  الطَّ

اتلَّْحِديِْد.   وَْجِه  ىلَعٰ  يَْوًما  َعرَشَ  َوثاََلثََة  ْشُهٍر 
َ
أ ومََخَْسُة  َسنًَة  َة  َعرَشَ اثْنَتَا  ُتَها  َوُمدَّ اَلُم،  السَّ

الَْمرْحَ  ـٰهِذهِ  اَكَن َويِف  ِكزْيَ  ْ الرتَّ نَّ 
َ
أ ِِبُْكِم  ا  قَِليْلًَة َجدًّ الَْعَمِليَُّة  ْعيَُّة  الرشَّ ْحاَكُم 

َ
اأْل اَكنِت  لَِة 

الرَّسُ  ـِهْجَرةِ  ِمْن  الَْمَدِنيَُّة:  الَْمرَْحلَُة  الُْمْسِلَمِة.  ْخِصيَِّة  لِلشَّ  ّ اخْلُليِْقِ الَْعَقِدِيّ  ابْلِنَاِء  ْوِل،  ىلَعَ 
الَ  ة ـِهْجِريًَّة.َعلَيِْه السَّ اَلُم، َسنََة إِْحَدى َعرَشَ ُم، إِىَل الَْمِدْينَِة إِىٰل َوفَاتِِه، َعلَيِْه السَّ

كم مراحل نشأت األحاكم الرشيعة؟  .1
كم مدة املرحلة املكية واملدنية؟  .2
ملاذا األحاكم الرشيعة العملية يف املرحلة املكية قليلة جدا  .3
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 لفقرة الرابعة:ا
 اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول احلرف املناسب اقرأ ما ييل، ثم اخرت  

نََزَل   الَْكِريُْم  فَالُْقْرآُن   ، ّ اإْلِْساَلِمِ يِْن  ادِلّ لَُغُة  نََّها 
َ
بِأ َغرْيـَِها  َعْن   ُ َتتََمزيَّ الَْعَربِيََّة  بِاللَُّغِة  إِنَّ 

َتَعاىَل:  الَْعرَ  قَاَل  َٰءنًا  بِيَِّة،  ق رإ َٰه   لإن  نز 
 
أ بِيد  إِنَّآ  ر  ِقل ون   ع  ت عإ مإ  لَّك  لَّع  َوقَاَل:  2)يوسف:    ٢ا   )

ون    ل م  عإ م  ي  وإ ا لدِق  بِيد  ر  ۥ ق رإء انًا ع  َٰت ه  ل تإ ء اي  ِ َٰٞب ف صد َصىلَّ اهلُل  -( َوالرَُّسْوُل  3)فصلت:    ٣كِت 
وََسلَّمَ  َتَعاىَل:    -َعلَيِْه  قَاَل  بِِلَسانِِهْم،  الَْعَرَب  قَْوَمُه  آ  َخاَطَب  إَِلَّ  و م  وٍل  رَّس  ِمن  لإن ا  رإس 

 
أ

 ۡۖ مإ ِ  ل ه  اِن ق وإِمهِۦ َِل ب ۡيد  ( 4)إبراـهيم:   ٤ ... بِلِس 
نََّها لَُغُة .....  .1

َ
ُ َعْن َغرْيِـَها بِأ إِنَّ الَْعَربِيََّة َتتََمزيَّ

األدب  -ج   ادلين اإلسالم  -ب   ادلولة  -أ
..... فَالُْقْرآُن الَْكِريُْم نََزَل بِاللَُّغِة  .2

اإلندونيسية  -ج    اإلجنلزيية -ب   العربية  -أ
 .....َخاَطَب قَْوَمُه الَْعَرَب بِِلَسانٍ  -َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ -َوالرَُّسْوُل   .3

عريب  -ج    إجنلزيي  -ب  إندونييس  -أ

 املفردات
ىن ملا حتتها خط ـهات لكمات مرتادفة يف املع -أ
يْعً  َبَعَث  .1 ا. اهلُل بِِه الرُُّسَل مَجِ
ي  .2 ِ ْيُن ابَلاِِق اذلَّ . الِرَّسااَلِت َقبْلَهُ  نََسخَ َواإلِْساَلُم ـُهَو ادِلّ
3.  ِ رَشَ مَ   يِهَ   ةُ يَّ مِ اَل سْ إِل ا  ةُ عَ يْ الرشَّ ُ   هُ عَ ا  ْ بَ عِ لِ   اّللَّ ال َوُنُظٍم   نْ مِ   نْيَ مِ لِ سْ مُ اِدهِ  َوقََواِعَد  ْحاَكٍم 

َ
أ

. احْلَيَاةِ الَْعاِدلَةِ  إِلِقَاَمةِ 
ّ ُجْهٍد برََشٍِيّ  .4

يَْعُة اإْلِْسالَِميَُّة َمَع لُكِ ِ  بِلَنَاِء الُْمْجتََمَعاِت.   ُيبَْذُل َوالرشَّ
ُ إِنَّ الَْعَربِيََّة  .5 يِْن اإْلِْساَلِمِّ  َتتََمزيَّ نََّها لَُغُة ادِلّ

َ
.َعْن َغرْيِـَها بِأ
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.قَْوَمُه الَْعَرَب بِِلَسانِِهمْ  َخاَطَب  -َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ -َوالرَُّسْوُل   .6
إِىٰل  .7 الرَُّسْوِل  بِْعثَِة  ِمْن  يَُّة:  الَمِكّ َة   الَْمرَْحلَُة  َعرَشَ اثْنَتَا  ُتَها  َوُمدَّ اَلُم،  السَّ َعلَيِْه  ـِهْجَرتِِه، 

اَكنِت  الَْمرَْحلَِة  ـٰهِذهِ  َويِف  اتلَّْحِديِْد.  وَْجِه  ىلَعٰ  يَْوًما  َعرَشَ  َوثاََلثََة  ْشُهٍر 
َ
أ ومََخَْسُة  َسنًَة 

نَّ  
َ
أ ِِبُْكِم  ا  َجدًّ قَِليْلًَة  الَْعَمِليَُّة  ْعيَُّة  الرشَّ ْحاَكُم 

َ
الَْعَقِدِيّ  اأْل ابْلِنَاِء  ىلَعَ  اَكَن  ِكزْيَ  ْ الرتَّ

اَلُم،  السَّ َعلَيِْه  الرَُّسْوِل،  ـِهْجَرةِ  ِمْن  الَْمَدِنيَُّة:  الَْمرَْحلَُة  الُْمْسِلَمِة.  ْخِصيَِّة  لِلشَّ  ّ اخْلُليِْقِ
ـِهجْ  ة  َعرَشَ إِْحَدى  َسنََة  اَلُم،  السَّ َعلَيِْه  َوفَاتِِه،  إِىٰل  الَْمِدْينَِة  تِْسُع إِىَل  ُتَها  َوُمدَّ ِريًَّة. 

ْحاَكِم  
َ
اأْل يِْع  ترَْشِ َمرَْحلَُة  يِهَ  الَْمرَْحلَُة  َوـٰهِذهِ  يَّاٍم. 

َ
أ َوتِْسَعُة  ْشُهٍر 

َ
أ َوتِْسَعُة  َسنََواٍت 

إِْسالَِميَّ  َدْولٍَة  وتَْكِويِْن  فَْواًجا، 
َ
أ اهلِل  ِديِْن  يِف  انلَّاِس  ُخْوِل  دِلُ َنَظًرا   ، ِِبٍَقّ ٍة  الَْعَمِليَِّة 

ِتَها.  ِد انلََّواِزِل َوَكرْثَ َرةِ، َوَتَعدُّ ْراَكِن بِالَْمِدْينَِة الُْمنَوَّ
َ
اَكِملٍَة ُمْكتَِملََة اأْل

يَِّة َويِف الَْمرَْحلَِة  .8 ْعيَُّة الَْعَمِليَُّة الَْمِكّ ْحاَكُم الرشَّ
َ
ا.َجدًّ  قَِليْلَةً اَكنِت اأْل

ـِهْجرَ  .9 ِمْن  الَْمَدِنيَُّة:  إِىٰل  الَْمرَْحلَُة  الَْمِدْينَِة  إِىَل  اَلُم،  السَّ َعلَيِْه  الرَُّسْوِل،  َعلَيِْه َوفَاتِهِ ةِ   ،
ة ـِهْجِريًَّة. اَلُم، َسنََة إِْحَدى َعرَشَ السَّ

صل بني اللكمات املرتادفة اآلتية  -ب
 إنسان دين 
 حكم برش 

 أدب مرتفعة 
 لسان مصدر 

 وظيفة  لغة 
 إيمان  فقه 
 اعيلة  خلق
 منبع عمل 
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تضادة يف املعىن لللكمة اآلتية املـهات لكمات  -ج
 ...... صلحة م

 ...... بارزة 
 ...... أساس 

 ...... ِبر
 ...... قليلة 
 ..... حتديد 
 ..... كريمة 
 ..... راشدة 

كمل الفراغ بالضمائر املناسب  -د
حممد ابن عبد اهلل ..... رسول اهلل  .1
طابلة جامعة دار العلوم كندجنان  ..... .2
..... نذـهب إىل املدرسة معا .3
فاطمة ..... مدرسة اجلامعة  .4
 ..... موظف يف املكتبة  .5
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 الوحدة اخلامسة: أسرار الزواج يف اإلسالم 
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أهداف الدرس
يف العربية.  عن املبتدأ واخلربأن يتعرف الطلبة   
الطلبة جبمل تضم املبتدأ واخلرب يف العربية أن يمثل  
أن يوضح الطلبة املقصود من امللفوظ يف انلص   
أن يتعرف الطلبة ىلع األفاكر الرئيسية يف الفقرة  
أن حيدد الطلبة األفاكر الرئيسية يف الفقرة   
الطلبة    يطبق  حتليلأن  ىلع  خالل   املشالكت  القدرة  من  حل  إلجياد  بّسعة 

. الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء الفريقتعزيز 
استهالكية ومتصال   انلفس،  الصدق  االنضباط،  املسؤويلة،  الطلبة  يطبق  أن 

 بمن حوهل. 

طرق التدريس 
انلحو   طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  طريقة 

والرتمجة أو غريـها. 
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 : أسرار الزواج يف اإلسالم القراءةنص 
يُ  اتلَّبَتُِّل،  َعِن  َوَينََْه  َواِج  الزَّ ىلَعَ  اإْلِْساَلُم  تَْرُكُه حَيُثُّ  َواِج،  الزَّ َعِن  تَبَتََّل  َقاُل: 
نِْبيَاِء َوالُْمرَْسِلنْيَ 

َ
َواُج ِمْن ُسََنِ اأْل دإ :  الُْقْرآنِ ، َفيَُقْوُل اهلُل يِف  زـُْهًدا ِفيِْه، َوالزَّ ل ق   و 

ل   ر س  لإن ا  رإس 
 
َٰج  أ و  زإ

 
أ مإ  ل ه  لإن ا  ع  و ج  بإلِك   ق  ِن  مد   ُۚ ِيَّة  ذ رد و  ِِت  ا 

إ
ي أ ن 

 
أ وٍل  لِر س  ن   َك  ا  و م   

ل  أَِب ج 
 
ِ أ

د ُِۗ لِك  ْن 38)الرعد:    ٣٨كِت اٞب    ي ٍة إَِلَّ بِإِذإِن ٱَّللَّ
َ
نَّ رَُسْوَل اهلِل أ

َ
(، ُروَِي أ

يِتَ قَاَل 
ْ
: احْلِنَاءُ يَأ ْرَبٌع ِمْن ُسََنِ الُْمرَْسِلنْيَ

َ
رُ : أ َواكُ ، َواتلََّعطُّ . )أربع ، َوانِلّاَكحُ ، َوالِسّ

اهلِل   رَُسْوَل  أنَّ  ُروَِي  واحلناء(.  والسواك  وانلاكح  اتلعطري  املرسلني  سَن  من 
َغضُّ  

َ
أ فَإِنَُّه  ْج،  وَّ فَلْيَََتَ ابْلَاَءَة،  ِمنُْكُم  اْستََطاَع  َمِن  بَاِب  الشَّ َمْعرَشَ  يَا  قَاَل: 

يَْستَِطعْ  لَْم  َوَمْن  لِلَْفْرِج،  ْحَصُن( 
َ
)أ ْحَفُظ 

َ
َوأ هَلُ   لِلْبَرَصِ  فَإِنَُّه  ْوِم،  بِالصَّ َفَعلَيِْه 

 وَِجاٌء. َرَواُه ابْلَُخارِى. 
َتَعاىَل:   ِلَقْوهِلِ  الَْكْوَن  ِِف  اهلِل  آيَاِت  ِمْن  يٌَة 

َ
أ َواُج  َٰتِهِۦٓ َوالزَّ ء اي  م    و ِمنإ  ل ك  ل ق   خ  نإ 

 
أ

َٰج   و  زإ
 
أ مإ  ِسك  نف 

 
أ ِنإ  مَّ مد م  ب يإن ك  ع ل   و ج  ا  إه  إَِل  ن ٓواْ  ك  لدِت سإ ة  ا  ُۚ    و دَّ ر ۡحإ ًة َٰت  و  ٓأَلي  َٰلِك   ذ  ِِف    إِنَّ 
م   وإ ون   لدِق  ر  كَّ ت ف     ٢١ي 

ٌة ِمنَْها:  ّ فََوائُِد ِعدَّ َواِج اإْلِْساَلِمِ  لِلزَّ
اإْلِْساَلِمِّ  انلَّوِع  َبَقاُء  اًل:  وَّ

َ
اَل   أ ى  ِ اذلَّ ِريُْق  الطَّ ـُهَو  َواُج  فَالزَّ َواتلَّاَكثُِر:  بِاتلَّنَاُسِل 

اَعةِ بَِديْ  السَّ ِقيَاِم  إِىَل  َوَبَقائِِه  َواْسِتْمَرارِهِ   ّ نَْسايِنِ اإْلِ النَّْسِل  لَِزَياَدِة  هَلُ  ِلَقْوهِلِ َل   ،
س  َتَعاىَل:  ِن نَّفإ م مد ك  ل ق  ِي خ  م  ٱلَّ بَّك  واْ ر  ا ٱۡلَّاس  ٱتَّق  ه  يُّ

 
ٰٓأ ة   ي  َِٰحد  ا  و  ل ق  ِمنإه   و خ 

ب ثَّ   و  ا  ه  وإج  رِج  ز  ا  م  ك  َل  اِمنإه  نِس  ثِۡي    و  ُۚ ا  ٱآء  واْ  و ٱتَّق  بِهِۦ    آء ل ون   ت س  ِي  ٱلَّ َّللَّ  
ر قِيب   مإ  ل يإك  ع  ن   َك  ٱَّللَّ   إِنَّ   ُۚ ام  رإح 

َتَعاىَل:    ١ا  و ٱۡلإ  ِنإ َوقَاَل  مد م  ل ك  ع ل   ج  و ٱَّللَّ  
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َٰج   و  زإ
 
أ مإ  ِسك  نف 

 
ب نِۡي  ا  أ م  َِٰجك  و  زإ

 
أ ِنإ  مد م  ل ك  ع ل   ة  و ج  د  ف  و ح  ِن      مد م  ز ق ك  ر   و 

ون   ر  ف  مإ ي كإ ِ ه  ِت ٱَّللَّ م  بِنِعإ ِمن ون  و  َِٰطِل ي ؤإ ف بِٱلإب 
 
َِٰتِۚ أ يدِب   (72)انلحل:  ٧٢ٱلطَّ

ابْلَرَصِ  وََغضُّ  ْوِر  ُ الرشُّ وََدْفُع  الَْفاِحَشِة،  ِِف  الُْوقُْوِع  ِمَن  وَْجنْيِ  الزَّ حَتِْصنْيُ  ثَاِنيًا: 
بَاَب  َعِن انلََّظِر إِىَل  َماِت: َولَِهَذا َداَع رَُسْوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم الشَّ  الُْمَحرَّ

يَا   وََسلََّم:  َعلَيِْه  اهلُل  َصىلَّ  قَْوهِلِ  ِِف  الَْفائَِدِة  تِلَْك  حَتِْقيِْق  ْجِل 
َ
أ ِمْن  َواِج  الزَّ إِىَل 

ابْلَاءَ  ِمنُْكُم  اْستََطاَع  َمِن  بَاِب  الشَّ لِلْبَرَصِ  َمْعرَشَ  َغضُّ 
َ
أ فَإِنَُّه  ْج،  وَّ فَلْيَََتَ َة، 

ْحَصُن لِلَْفْرِج. 
َ
 أ

تَ  فَاإْلِْستِْسنَاُس  ثَاثِلًا:  إِيَلِْه:  َكُن  َوالسَّ ْوِج  الزَّ بُِمَجالََسِة  َوإِْينَاُسَها  انلَّْفِس  ُح  َروُّ
ُح الَْقلَْب َوتَْدَفُع عَ  ِن انلَّْفِس َما يَنْتَاُبَها ِمَن َراَحٌة َنْفِسيٌَّة، تُِزيُْل الَْكْرَب َوتَُرِوّ

 الَْملَِل.
نُْوثَِتَها الَّيِت 

ُ
ُة َتُقْوُم بَِما َيتَِّفُق َمَع َطِبيَْعِتَها َوأ

َ
: فَالَْمْرأ وَْجنْيِ   َرابًِعا: اتلََّعاُوُن بنَْيَ الزَّ

ْوِج ُخِلَقْت بَِها بِ  ِديَِة ُحُقْوِق الزَّ
ْ
ِل َوتَْربِيَّ   تَأ ْوالَِد، َوالرَُّجُل َيُقْوُم  َوتَْدبرِْيِ الَْمزْنِ

َ
ِة اأْل

تِِه. َوبَِهَذا اتلََّعاُوِن ُينَْعُم ابْلَيُْت   رْسَ
ُ
فَْراِد أ

َ
يِعِ َوالَكِدّ تِلَْوفِرْيِ ُسبُِل الَْمِعيَْشِة أِل

بِالسَّ
اإْلسْ  وََضَعُه  ِى  اذلَّ رَسِِيّ 

ُ
اأْل الَْمنَْهِج  ِظِلّ  ِِف  َوالرَّمْحَِة  ِة  الَْموَدَّ إِلِقَاَمِة بِِنْعَمِة  اَلُم 

 ابْلَيِْت الُْمْسِلِم. 
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 : املبتدأ واخلربالرتاكيب
 مبتدأ: االسم املرفوع يف أول الالكم.  

 خرب: االسم املرفوع بعد املبتدأ
،  ابليُت املثل:  ْ َكِبرْيٌ يْلٌَة،  ْحَفَظةُ مَ ال ،  نَِظيٌْف  الَْقِميُْص ، نَافِعٌ  الِْكتَاُب َواِسٌع،   الْبُْستَانُ مَجِ

يَاءُ  َصْعٌب.  ااْلِْمِتَحانُ ، ُمِنرْيٌ   الضِّ
 التدريبات

: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيت قراءة صحيحة ثم  دريب األول اتل
 ترجم ـهذه الفقرة 

َمَع   َيتَِّفُق  بَِما  َتُقْوُم  ُة 
َ
فَالَْمْرأ ـُهَو  وَْجنْيِ  الزَّ بنَْيَ  بِاتلََّعاُوِن  الَّيِت  الُْمَراُد  نُْوثَِتَها 

ُ
َوأ َطِبيَْعِتَها 

بِ  بَِها  يِعِ  ُخِلَقْت 
بِالسَّ َيُقْوُم  َوالرَُّجُل  ْوالَِد، 

َ
اأْل َوتَْربِيَِّة  ِل  الَْمزْنِ َوتَْدبِرْيِ  ْوِج  الزَّ ُحُقْوِق  ِديَِة 

ْ
تَأ

اتلَّعَ  َوبَِهَذا  تِِه.  رْسَ
ُ
أ فَْراِد 

َ
أِل الَْمِعيَْشِة  ُسبُِل  تِلَْوفِرْيِ  ةِ  َوالَكِدّ  الَْموَدَّ بِِنْعَمِة  ابْلَيُْت  ُينَْعُم  اُوِن 

ى وََضَعُه اإْلْساَلُم إِلِقَاَمِة ابْلَيِْت الُْمْسِلِم. ِ رَسِِيّ اذلَّ
ُ
َوالرَّمْحَِة ِِف ِظِلّ الَْمنَْهِج اأْل

: ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـها متبادال مع زميلك أمام  دريب اثلايناتل
 الفصل 
  ؟ ملاذا حث اإلسالم ىلع الزواج حممد:  

.  ألن الزواج من سَن املرسلني موىس:  
من سَن املرسلني يه احلناء واتلعطر والسواك   ......................؟  .1

والزواج 
فإن لم يستطع الزواج فايلصوم ......................؟  .2
نعم، الزواج يطمنئ القلوب والروح  ......................؟  .3
سيقع يف الفاحشة بدون الزواج ال،  ...؟ ................... .4
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طبيعة ااملرأة يه تدبري املزنل وتهم برتبية   من ......................؟  .5
. أوالدـها

اثلااتل للنص  دريب  طبقا  اآلتية  األسئلة  أجب عن  طابلتني  من  املجموعة  كون  لث: 
 السابق ثم وضح اإلجابة أمام الفصل 

 ـهل الزواج يغض عن ابلرص؟  س: 
ْحَصُن( لِلَْفْرِج نعم،  ج:  

َ
ْحَفُظ )أ

َ
َغضُّ لِلْبرََصِ َوأ

َ
 . فَإِنَُّه أ

ما معىن اتلبتل؟  .1
ـهل الزواج من سَن املرسلني؟ اذكر ادليلل.  .2
ما يه الفوائد من الزواج؟  .3
ماملقصود باتلعاون يف الزواج؟ .4
ـهل الزواج دفع لرشور الشهوة؟ ملاذا؟  .5

رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرإ انلص وحدد الفكرة الرئيسية  دريب الاتل
 بوضع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة ثم وضح انلقاط املهمة من لك فقرة 

الفكرة الرئيسية يف الفقرة األوىل يه:  .1
ديلل الزواج ج.    سَن املرسلني  .أ
ديلل ىلع وجوب الزواج د.   الزواج من سَن املرسلني .ب

 ة يه: اثلانيالفكرة الرئيسية يف الفقرة  .2
تروح انلفس بالزواج ج.    اتلعاون يف الزواج  .أ

بقاء النسل وتكاثرهد.     فوائد الزواج  .ب
امس: استخدم من الك اللكمات اتلايلة مبتدأ يف اجلملة املفيدة دريب اخل اتل

 .السواك ،الشباب، ابليت، املرأة، الرجل، الزواج
 رجال الغد  الشباب انلمودج: 
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سادس: اخرت واحدا من زميلتك ثم اجعل اللكمات اتلايلة خربا يف اجلملة  دريب الاتل
 املفيدة ثم ترجم إىل اللغة اإلندونيسية 

ربة ابليت األم  انلمودج: 
 ربة ابليت   راحة نفسية   فاحشة

نعمة    نافعة   وجاء 
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 الوحدة السادسة: الطالق 
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أهداف الدرس
اجلملة يف العربية.  عن وخربأن يتعرف الطلبة   
تضم املبتدأ وخرب اجلملة يف العربيةأن يمثل الطلبة جبمل  
أن يوضح الطلبة املقصود من امللفوظ يف انلص   
أن يتعرف الطلبة عن احلقائق واألراء من انلص  
األفاكر الرئيسية يف الفقرة أن يتعرف الطلبة ىلع  
أن حيدد الطلبة األفاكر الرئيسية يف الفقرة   
املشالكت  حتليل  ىلع  القدرة  الطلبة  يطبق  خالل   أن  من  حل  إلجياد  بّسعة 

تعزيز الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء الفريق. 
املسؤويلة  الطلبة  يطبق  ومتصال أن  استهالكية  انلفس،  الصدق  االنضباط،   ،

 بمن حوهل. 

رق التدريس ط  
انلحو   طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  طريقة 

والرتمجة أو غريـها. 
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 : الطالقنص القراءة
 غَ لُ   ُق الَ الطَّ   ُف رَ ُيعْ 

َ
،  رَ رَّ  حَ ىَن عْ مَ (، بِ َق لّ  )طَ يِث الَ اثلُّ   لِ عْ فِ الْ   نْ ٌة مِ قَّ تَ ُمشْ   ةٌ مَ لَكِ   هُ نَّ ًة بأ

 
َ
 بِ   :احً اَل طِ اْص   ُف رَ ُيعْ ، وَ هُ دَ يْ قَ   كَّ فَ   وْ أ

َ
ِه تِ جَ وْ زَ وَ   لِ جُ الرَّ   نْيَ بَ   اِج وَ الزَّ   دِ قْ عَ   خُ سْ فَ   هُ نَّ أ

ْ   ِظ فْ اللَّ   امِ دَ خْ تِ اسْ بِ   ارِشِ بَ مُ ال
َ
 هِ يْ لَ عَ   لَّ ا دَ مَ   وْ ، أ

َ
ِ   اهُ نَ عْ مَ   ِف ْص وَ   وْ ، أ  ٍح يْ رَصِ   لْكٍ شَ ب

َ
  وْ ، أ

وَ هِ مِ وْ هُ فْ مَ بِ   َط بَ تَ ارْ  ِ   مُّ تِ يَ   دْ قَ ،  ْ اِِض قَ الْ   ِق يْ رِ طَ   نْ عَ   ارِشٍ بَ مُ   رْيِ غَ   لْكٍ شَ ب الرشَّ   يِع  
 .ةِ جَ وْ الزَّ وَ  ِج وْ الزَّ  اقِ فَ اتِّ بِ وَ 

 الَّ إِ   اًع رَشْ   زٌ ائِ جَ   ُق الَ الطَّ 
َ
أ ِ   ءٌ يَشْ   َق الَ الطَّ   نَّ   وَ مَ كَ   هِ بِ   اهللُ   هَ رِ كَ   يْ اذلَّ   يِف   دَ رَ ا 

ْبَغُض  :  ِث يْ دِ احْلَ 
َ
الُق أ الطَّ َتَعاىَل   ِ إِىَل اّللَّ .  رَ مَ عُ   ِن ابْ   نْ عَ   ودَ اُ دَ   وْ أبُ   اهُ وَ رَ   .احْلاَلِل 

ٍس فََحَراٌم َعلَيَْها َراحِئَُة اجْلَنَّةِ 
ْ
لَْت َزوَْجَها َطالقًا ِمْن َغرْيِ بَأ

َ
ٍة َسأ

َ
َما اْمَرأ يُّ

َ
 .أ
   نْ مِ   ةٌ عَ وْ مُ جَمْ   دُ جَ وْ تُ 

َ
إِ دِّ ؤَ تُ   اِب بَ سْ اأْل الطَّ ىَل ي  وَ قِ الَ     يِف   ٍت الِكَ شْ مُ   دُ وْ جُ وُ   :اهَ نْ مِ ، 

 ، وَ ةِ يَّ جِ وْ الزَّ   ةِ ياَ احْلَ 
ُ
َ اَل   ةُ يَّ رْسِ اأْل ت ِ   ِج وْ الزَّ   ةِ لَ امَ عَ مُ   ءُ وْ سُ   .اـهَ ارِ رَ مْ تِ اسْ بِ   حُ مَ سْ   ، هِ تِ جَ وْ زَ ل

زَ اهَ عَ مَ   ِف نْ عُ الْ   امُ دَ خْ تِ اسْ وَ  زَ ىلَعَ   ِج وْ الزَّ   اجُ وَ ،    دُ دُّ عَ تَ ،  ااـهَ َض رِ   نَ وْ دُ   هِ تِ جَ وْ  
وَ اِت جَ وْ الزَّ  الْ ىلَعَ   ةِ رَ دْ قُ الْ   مُ دَ عَ ،     ِج وْ الزَّ   ةُ ابَ َص إِ ،  نَّ هُ نَ يْ بَ   لِ دْ عَ  

َ
 ٍض رَ مَ بِ   ةِ جَ وْ الزَّ   وْ أ

 دًّ جِ   رْيٍ طِ خَ 
َ
أ    ةِ رَ دْ قُ   مُ دَ عَ   وْ ا، 

َ
اإْلِ ا ىلَعَ مَ ـهِ دِ حَ أ ،  هِ تِ جَ وْ زَ   نْ عَ   ِج وْ الزَّ   اُب يَ غِ ،  اِب جْنَ  

 
َ
ِ   اـهَ رُ جْ ـهِ   يْ أ    ءُ وْ سُ ،  ةٍ لَ يْ وِ طَ   ةٍ يَّ نِ مَ زَ   ةِ دَّ مُ ل

َ
  يِف   ِج وْ الزَّ   رِ وْ دَ   اُب يَ غِ ،  جوْ الزَّ   قِ الَ خْ أ

 . ةِ لَ ائِ عَ الْ  ةِ يِلَّ وْ ؤُ سْ مَ  لِ مُّ حَتَ 
 
َ
جَمْ يِف   َق الَ الطَّ   مُ الَ سْ اإْلِ   ازَ جَ أ اَل يِت الَّ   ِت ااَل احْلَ   نْ ٍة مِ عَ وْ مُ   تَ   احْلَ هَ يْ فِ   دُ وْ عُ     نْيَ بَ   اةُ يَ ا 

وَ ةِ يَّ ارِ رَ مْ تِ سْ ااْلِ   َل بَّ قَ تَ   نْيِ جَ وْ الزَّ  ىلَعَ مَ هُ نَ يْ بَ   ةُ يَّ لِ ائِ عَ الْ   اةُ يَ احْلَ   مُ وْ قُ تَ   الَ ،  ْ ا  ال ، ةِ دَّ وَ مَ  
ْ   امُ رِتَ حْ اإْلِ وَ    ىلَعَ   ادِ مَ تِ عْ اإْلِ ا بِ عً مَ   ةِ جَ وْ الزَّ وَ   ِج وْ الزَّ   ِش يْ عَ   ةِ الَ حَ تِ اسْ   دَ نْ عِ ، وَ ُل ادِ بَ تَ مُ ال
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َ
 رِ كْ اذلِّ   ةِ قَ بَ اِ سَ   اِب بَ سْ اأْل

َ
أ ِ   وْ ،   ةِ يَّ جِ وْ الزَّ   ةِ ياَ احْلَ   ارَ رَ مْ تِ اسْ   ُل عَ جَيْ   عٍ نِ قْ مُ   ٍب بَ سَ   دِ وْ جُ وُ ل

َ   ُب ِبّ يُسَ ماً، وَ وْ دُ عْ مَ  ِ   رَ الّضَّ ِ ًص وْ ُص خُ ، وَ ةِ لَ ائِ عَ لْ ل   ُق الَ الطَّ   نُ وْ كُ ا يَ ـهَ دَ نْ عِ ، فَ ةِ جَ وْ لزَّ ا ل
   لُّ احلِْ   وَ ـهُ 

َ
ْ اأْل ْ ، وَ نْيِ جَ وْ الزَّ   ةِ ايَ مَ حِلِ   ُب سَ ن  ىلَعَ   ةِ ظَ افَ حَ مُ ال

َ
، مْ ـهِ دِ وْ جُ وُ   الِ  حَ يِف   دِ الَ وْ  اأْل

 وْ بُ نَّ جَ تَ يِلَ 
َ
   ةَ يَّ ا أ

َ
  مِ يْ رِ كَ الْ   آنِ رْ قُ الْ   اِت آيَ   نْ مِ وَ مْ هِ اتِ يَّ سِ فْ  نَ ىلَعَ   رُ ؤثِّ تُ   دْ قَ   ةٍ رْيَ بِ كَ   ارٍ رْضَ أ

ىلَعَ دُ تَ   يِتْ الّ  مَ ّل  سُ يِف   229  ةُ آيَ   قِ الَ الطَّ   ةِ يَّ عِ وْ رْشُ   قَ ةِ رَ قَ ابْلَ   ةِ رَ وْ   : اىلَ عَ تَ   اهللُ   اَل ، 
َٰن    س  ُۢ بِإِحإ ِيح  وإ ت ۡسإ

 
وٍف أ ر  عإ ُۢ بِم  اك  س  ت اِنِۖ ف إِمإ رَّ َٰق  م  ل    ٢٢٩ ...  ٱلطَّ

 
 : خرب اجلملةالرتاكيب

مجلة   أو  فعلية  مجلة  أو  اسمية  مجلة  إما  مفردا،  ليس  اذلي  املبتدا  خرب  اجلملة:  خرب 
 إضافية

مْحَرُ حَمَْفَظٌة : املثل
َ
َكَل  يُوُْسُف ، لَْوُنَها أ

َ
َعامَ أ  الطَّ

 التدريبات
: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيت قراءة صحيحة ثم  دريب األول اتل

 ترجم ـهذه الفقرة 
   نْ مِ   ةٌ عَ وْ مُ جَمْ   دُ جَ وْ تُ 

َ
إِ دِّ ؤَ تُ   اِب بَ سْ اأْل الطَّ ىَل ي  وَ قِ الَ   احْلَ يِف   ٍت الِكَ شْ مُ   دُ وْ جُ وُ :  ا هَ نْ مِ ،    ةِ ا يَ  

وَ ةِ يَّ جِ وْ الزَّ   ، 
ُ
َ اَل   ةُ يَّ رْسِ اأْل ت ِ   ِج وْ الزَّ   ةِ لَ امَ عَ مُ   ءُ وْ سُ .  اـهَ ارِ رَ مْ تِ اسْ بِ   حُ مَ سْ   وَ هِ تِ جَ وْ زَ ل   امُ دَ خْ تِ اسْ ، 

  ىلَعَ   ةِ رَ دْ قُ الْ   مُ دَ عَ ، وَ اِت جَ وْ الزَّ   دُ دُّ عَ تَ ،  ااـهَ َض رِ   نَ وْ دُ   هِ تِ جَ وْ  زَ ىلَعَ   ِج وْ الزَّ   اجُ وَ ، زَ اهَ عَ مَ   ِف نْ عُ الْ 
   ِج وْ الزَّ   ةُ ابَ َص إِ ،  نَّ هُ نَ يْ بَ   لِ دْ عَ الْ 

َ
 دًّ جِ   رْيٍ طِ خَ   ٍض رَ مَ بِ   ةِ جَ وْ الزَّ   وْ أ

َ
أ    ةِ رَ دْ قُ   مُ دَ عَ   وْ ا، 

َ
  ا ىلَعَ مَ ـهِ دِ حَ أ

 هِ تِ جَ وْ زَ  نْ عَ  ِج وْ الزَّ  اُب يَ غِ ، اِب جْنَ اإْلِ 
َ
ِ   اـهَ رُ جْ ـهِ   يْ ، أ   ءُ وْ سُ ، ةٍ لَ يْ وِ طَ  ةٍ يَّ نِ مَ زَ  ةِ دَّ مُ ل

َ
،  جوْ الزَّ  قِ الَ خْ أ

. ةِ لَ ائِ عَ الْ  ةِ يِلَّ وْ ؤُ سْ مَ  لِ مُّ  حَتَ يِف   ِج وْ الزَّ  رِ وْ دَ  اُب يَ غِ 
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: ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـها متبادال مع زميلك أمام  دريب اثلايناتل
الفصل 
  ؟ الطالق ما حكم  حممد:  

. الطالق جائز رشاع حكم  موىس:  
فسخ عقد الزواج بني الرجل وزوجته   ......................؟  .1

مبارش غري  أو  باستخدام اللفظ املبارش
نعم، لكنه يشء اذلي يكرـهه اهلل تعاىل  ......................؟  .2
ه سوء معاملة الزوج لزوجته من أسباب  ......................؟  .3
ال، ال جيوز للزوجة طلبت الطالق من غري   ......................؟  .4

سبب رشيع
االطالق أو ما  من اللفظ املبارش للطالق لفظ  ......................؟  .5

 دل عليه أو ارتبط بمفهومه. 
اثلااتل للنص  دريب  طبقا  اآلتية  األسئلة  أجب عن  طابلتني  من  املجموعة  كون  لث: 

 السابق ثم وضح اإلجابة أمام الفصل 
 ؟ فقط   للرجل   ـهل الطالقس: 

 . الطالقخاص للرجل فقط ، ج: نعم 
؟ صورة الطالق بلفظ غري املبارشما  .1
؟ الزوجة ال جيوز أن يقدم الطلب للطالق من غري سببما يه ديلل ىلع أن  .2
سبب مباح للطالق؟ ـهل عدم األوالد أو عدم القدرة لإلجناب من  .3
؟ كيف إذا تزوج الزوج أمرة من غري رضا الزوجة .4
ملاذا ىلع الزوجني املطلقني املحافظة ىلع األوالد يف حال وجزده؟  .5
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رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرإ انلص وحدد الفكرة الرئيسية  دريب الاتل
 بوضع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة ثم وضح انلقاط املهمة من الفقرة 

الفكرة الرئيسية يف الفقرة األوىل يه:  .1
تعريف الطالق . ج   حكم الطالق .أ
الطالق يف اإلسالمد.    أنواع الطالق .ب

الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلانية يه:  .2
ديلل طالق املرأة ج.    ديلل إباحة الطالق  .أ
الطالق مكروه عند اهللد.    حكم الطالق .ب

 الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلاثلة يه:  .3
معاملة الزوجني ج.    تعدد الزوجات  .أ

أسباب الطالق د.     عدة الطالق  .ب
 الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلاثلة يه:  .4

والد ج. محاية األ   احلياة الزوجية  .أ
مرشوعية الطالق د.   احلاالت املجزي للطالق  .ب

 امس: ضع الك املبتدأ اتلايل خرب اجلملة املناسبة دريب اخل اتل
  الطفل يدرس اللغة الربية   ‹ ‒ الطفل ........  

.......  الطالق .1
......  الزوج .2
.......  املوّدة .3
.....  لةئ االع .4
 ........  حكم الطالق .5
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سادس: اخرت واحدا من زميلتك، ضع عالمة )( أو عالمة )×( يف اجلمل  دريب الاتل
اآلتية وصحح إن اكنت أخطأ وترجم إىل اللغة اإلندونيسية 

.  )(حصل الطالق باللفظ املبارش دون لفظ غري املبارش .1
. )( دور الزوج يف حتمل املسؤويلة بغيا جيوز طالق الزوجة يف  .2
، يلتجنّبوا أيّة أرضار  بعد طالق الوادلين واملحافظة ىلع األوالد يف حال وجودـهم .3

)(. كبرية قد تؤثر ىلع نفسياتهم
)(   وجود مشالكت يف احلياة الزوجيةعدم   من األسباب تؤّدي إىل الطالق، ومنها .4
احلياة الزوجية تقوم ىلع املودة واالحرتام املتبادل  أجاز اإلسالم الطالق مهما اكنت  .5

( ) بني الزوجني
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 الوحدة السابعة: احلضانة 
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أهداف الدرس
شبه اجلملة يف العربية. عن خربأن يتعرف الطلبة   
تضم املبتدأ وخرب شبهاجلملة يف العربية أن يمثل الطلبة جبمل  
 أن يوضح الطلبة املقصود من امللفوظ يف انلص   

 أن يتعرف الطلبة عن احلقائق واألراء من انلص  

 أن يتعرف الطلبة ىلع األفاكر الرئيسية يف الفقرة  

أن حيدد الطلبة األفاكر الرئيسية يف الفقرة   
الطلبة    يطبق  حتليلأن  ىلع  خالل   املشالكت  القدرة  من  حل  إلجياد  بّسعة 

 . تعزيز الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء الفريق

املسؤويلة  الطلبة  يطبق  ومتصال أن  استهالكية  انلفس،  الصدق  االنضباط،   ،
 بمن حوهل. 

طرق التدريس 
انلحو   طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  طريقة 

والرتمجة أو غريـها. 
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 : احلضانةنص القراءة
ْ وَ   ُظ فْ احلِْ يِهَ    ةُ انَ َض احْلَ  ْ   رْيُ بِ دْ تَ وَ   ةُ ااَع رَ مُ ال مَ يِف   رُ ظَ انلَّ وَ   دَلِ وَ ال وهِ احِلِ َص     مُ كْ حُ . 
 يِف   لِ فْ الِطّ   ةِ انَ َض حَ 

َ
اأْل عَ اجِ وَ   لِ ْص   تَ ىلَعَ   اءُ مَ لَ عُ الْ   اعُ مْجَ إِ ،  يِنٌ يْ ٌب     مِ يْ دِ قْ  

ُ
  يِف   مِّ اأْل

 . اهَ يْ فِ   الِ جَ  الرِّ ىلَعَ  اءِ سَ النِّ  مُ يْ دِ قْ تَ ، وَ ةِ انَ َض احْلَ 
ْ   ُط وْ رُشُ  ِ   ِقّ حِ تَ سْ مُ ال    ةِ ثَ اَل  ثَ ىَل إِ   ُث حْ ا ابْلَ هَ مَ سَّ قَ ، وَ ةِ انَ َض حَ لْ ل

َ
 :امٍ سَ قْ أ

َ
  ٌط وْ : رُشُ ُل وَّ األ

النِّ يِف   ةٌ مَ اَع  وَ مُ اَل سْ اإْلِ :  يِهَ   الِ جَ الرِّ وَ   اءِ سَ   وَ ُل قْ عَ الْ وَ   غُ وْ لُ ابْلُ ،  ،  ةُ رَ اـهِ الظَّ   ةُ الَ دَ عَ الْ ، 
ِ   امِ يَ قِ  الْ ىلَعَ   ةُ رَ دْ قُ الْ ، وَ دُ شْ الرُّ وَ  ْ   نِ وْ ؤُ شُ ب  ، وَ نِ وْ ُض حْ مَ ال

َ
ْ   نُ مْ أ  ِن اِض احْلَ   وُّ لُ خُ ، وَ نِ اَك مَ ال

   نَ مِ 
َ
 :  يِهَ   اِت نَ اِض احْلَ   اءِ سَ النِّ بِ   ةٌ اصَّ خَ   ٌط وْ رُشُ :  ايِن اثلَّ .  اِض رَ مْ اأْل

َ
تَ الَّ أ  نَ وْ كُ  

   نْ مِ   ةً جَ وِّ ََتَ مُ 
َ
ّ نَ جْ أ ْ   ِن عَ   يِبٍ وَ نِ وْ ُض حْ مَ ال  ، 

َ
حُمْ حِ رَ   اَت ذَ   نَ وْ كُ تَ   نْ أ   نَ مِ   مٍ رَ ٍم 

 ْ وَ نِ وْ ُض حْ مَ ال  ، 
َ
تَ الَّ أ اكَ ذَ إِ   لِ فْ الِطّ   اِع َض رْ إِ   نْ عَ   اِضنَةُ احْلَ   عَ نِ تَ مْ      نَ ا 

َ
ِ ـهْ أ ل   اِع َض لرَّ اًل 

رُشُ ُث الِ اثلَّ   ،ااجً تَ حُمْ   نَ اكَ وَ   :  يِهَ   نْيَ نِ ِض ااحْلَ   الِ جَ الرِّ بِ   ةٌ اصَّ خَ   ٌط وْ : 
َ
 نَ وْ كُ يَ   نْ أ

إِ مً رَ حَمْ   نُ اِض احْلَ  اكَ ذَ ا  ْ   ْت نَ ا     ةُ نَ وْ ُض حْ مَ ال
ُ
تُشْ َث نْ أ وَ ََه تَ    ، 

َ
ِ   هُ دَ نْ عِ   نَ وْ كُ يَ   نْ أ   اءٌ سَ ن

ْ  نِ وْ ؤُ  شُ ىلَعَ  نُ مْ يُقِ   . نِ وْ ُض حْ مَ ال
ْ   وَ ـهُ   ةِ انَ َض احْلَ   نُ اَك مَ  ِ   نُ كَ سْ مَ ال ْ   ادِلُ وَ   هِ يْ فِ   مُ يْ قِ يُ   يْ اذلَّ   ْت نَ اكَ   الٍ حَ   يِفْ   ونِ ُض حْ مَ ال

ِ   ةُ انَ َض احْلَ   ل
ُ
سَ مِّ أْل    اءٌ وَ ، 

َ
   ةً جَ وْ زَ   ْت انَ كَ أ

َ
مِ هَ تِ دَّ عِ   يِف   مْ أ فَ قٍ اَل طَ   نْ ا   ْت َض قَ انْ   نِ إِ ، 

ْ ، فَ ةُ دَّ عِ الْ  ْ  ادِلِ وَ   دَلُ بَ  وَ ـهُ  نُ اَك مَ ال   نِ وْ ُض حْ مَ ال
َ
 .هُ يِلِّ وَ  وْ أ
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 اجلملة : خرب شبهالرتاكيب

اجلار   مجلة  إما  وـهو  مجلة،  وليس  مفردا  ليس  اذلي  املبتدا  خرب  مجلة:  شبه  خرب 
 واملجرور أو ظرفية 

ـَْكتَُب : املثل َجَرُة ، يف الفصلاملـ  يف املحفظة الَقلَُم  ،أَماَم ابْلَيِْت الشَّ
 التدريبات

قراءة صحيحة ثم    : كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيتدريب األول اتل
ترجم ـهذه الفقرة 

ْ   ُط وْ رُشُ  ِ   ِقّ حِ تَ سْ مُ ال ثَ ىَل إِ   ُث حْ ا ابْلَ هَ مَ سَّ قَ ، وَ ةِ انَ َض حَ لْ ل    ةِ ثَ اَل  
َ
 :امٍ سَ قْ أ

َ
  يِف   ةٌ مَ اَع   ٌط وْ : رُشُ ُل وَّ األ

وَ مُ اَل سْ اإْلِ :  يِهَ   الِ جَ الرِّ وَ   اءِ سَ النِّ  وَ ُل قْ عَ الْ وَ   غُ وْ لُ ابْلُ ،  وَ ةُ رَ اـهِ الظَّ   ةُ الَ دَ عَ الْ ،  وَ دُ شْ الرُّ ،    ةُ رَ دْ قُ الْ ، 
الْ ىلَعَ  ِ   امِ يَ قِ   ْ   نِ وْ ؤُ شُ ب وَ نِ وْ ُض حْ مَ ال  ، 

َ
ْ   نُ مْ أ وَ نِ اَك مَ ال    نَ مِ   ِن اِض احْلَ   وُّ لُ خُ ، 

َ
:  ايِن اثلَّ .  اِض رَ مْ اأْل

 :  يِهَ   اِت نَ اِض احْلَ   اءِ سَ النِّ بِ   ةٌ اصَّ خَ   ٌط وْ رُشُ 
َ
   نْ مِ   ةً جَ وِّ ََتَ مُ   نَ وْ كُ  تَ الَّ أ

َ
ّ نَ جْ أ ْ   ِن عَ   يِبٍ ،  نِ وْ ُض حْ مَ ال

 وَ 
َ
ْ  نَ مِ   مٍ رَ ٍم حُمْ حِ رَ  اَت ذَ  نَ وْ كُ تَ   نْ أ  ، وَ نِ وْ ُض حْ مَ ال

َ
ا  ذَ إِ  لِ فْ الطِّ  اِع َض رْ إِ  نْ عَ  اِضنَةُ احْلَ  عَ نِ تَ مْ  تَ الَّ أ

  نَ اكَ 
َ
. ااجً تَ حُمْ  نَ اكَ وَ   اِع َض لرَّ اًل لِ ـهْ أ

: ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـها متبادال مع زميلك أمام  دريب اثلايناتل
الفصل 

  حممد: ما حكم احلضانة؟ 
حكم احلضانة واجب عيين.  موىس:  

ْ وَ   ُظ فْ احلِْ احلضانة يه  ......................؟  .1   رْيُ بِ دْ تَ وَ  ةُ ااَع رَ مُ ال
 ْ ِح الِ َص  مَ يِف  رُ ظَ انلَّ وَ دَلِ وَ ال

األم مقدم ىلع األب يف احلضانة  ......................؟  .2
رشوط احلاضن ينقسم إىل ثالثة  ......................؟  .3
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أن يكون األم غري مَتوج عن أجنيب من   ......................؟  .4
املحضون 

ال، ال جيوز لألم أن تمتنع اإلرضاع إن اكن   ......................؟  .5
 حمتاجا هل  أـهال للرضاع والطفل

اثلااتل للنص  دريب  طبقا  اآلتية  األسئلة  أجب عن  طابلتني  من  املجموعة  كون  لث: 
السابق ثم وضح اإلجابة أمام الفصل 

 س: ـهل احلضانة واجب للنساء فقط؟ 
 ج: ال، احلضانة واجب عيين ملن يرتتب عليها رشوط. 

ما يه رشوط مستحق احلضانة اعمة للنساء والرجال؟ .1
الرشوط اخلاصة للنساء املستحقات للَحَضانَة؟ما يه  .2
ما يه الرشوط اخلاصة للرجال املستحقني للَحَضانَة؟ .3
ـهل تسقط احلضانة عن األم املَتوجة من رجل آخر؟ .4
أين ماكن حضانة الطفل؟ اذكرـها باتلفصيل.  .5

رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرإ انلص وحدد الفكرة الرئيسية  دريب الاتل
 ع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة ثم وضح انلقاط املهمة من الفقرة بوض 
الفكرة الرئيسية يف الفقرة األوىل يه:  .1

ج. تعريف احلضانة    حكم احلضانة  .أ
د. حضانة الطفل   األم يه احلاضنة األصيل  .ب

الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلانية يه:  .2
ج. رشوط الرجل احلاضن    رشوط احلضانة  .أ
د. رشوط الزوجة احلاضنة   املرأة احلاضنة رشوط  .ب

 الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلاثلة يه:  .3
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ج. ماكن حضانة الطفل   بيت األب أفضل للطفل  .أ
د. األم أفضل للطفل    عدة الطالق  .ب

امس: ضع الك املبتدأ اتلايل خرب شبه اجلملة املناسبة دريب اخل اتل
  الودل يف بيت أبيه  ‹ ‒   الودل ........   

الطعام.......  .1
الفرحة......  .2
اإليمان.......  .3
املحافظة.....  .4
 الودلين......     .5
)×( يف اجلمل  أو عالمة    (سادس: اخرت واحدا من زميلتك، ضع عالمة )دريب الاتل

اآلتية وصحح إن اكنت أخطأ وترجم إىل اللغة اإلندونيسية 
اربعة أقسام ىلع وجه اعم. )( املستحق للحضانة  رشوط  .1
بعد سقوط األّم. )( بأمهات األم  اجلدةوقدم الشافعية  .2
احلضانة  ماكن احلضانة ـهو املسكن اذلي يقيم فيه وادل املحضون يف حال اكنت  .3

. )( لألمّ 
يه .4 احلاضنات  بالنساء  خاصة  عن   نأرشوط  أجنيب  من  مَتوجة  تكون 

. )(  املحضون
. )(ط احلضانةإذا وجد مانع منها، أو فقدت رشطا من رشوط استحقاقهاق سْ اَل ت .5
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 الوحدة السابعة: واجبات الوالدين
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أهداف الدرس
 الطلبة عن لكمة الفعل يف العربية. أن يتعرف  

أن يمثل الكمات الفعل يف اجلملة.   
أن يوضح الطلبة املقصود من امللفوظ يف انلص   
أن يتعرف الطلبة عن احلقائق واألراء من انلص  
أن يتعرف الطلبة ىلع األفاكر الرئيسية يف الفقرة  
لفقرة  أن حيدد الطلبة األفاكر الرئيسية يف ا 
الطلبة    يطبق  حتليلأن  ىلع  خالل   املشالكت  القدرة  من  حل  إلجياد  بّسعة 

 . ضاء الفريقتعزيز الوحدة واملسؤويلة وتنوع أع

ومتصال   استهالكية  انلفس،  الصدق  االنضباط،  املسؤويلة،  الطلبة  يطبق  أن 
 بمن حوهل. 

طرق التدريس 
أو   القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  انلحو  طريقة  طريقة  أو  الشفوية  السمعية 

والرتمجة أو غريـها. 
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 : واجبات الوالديننص القراءة
 اَ 

ُ
ْ   ادُ مَ عِ   يِهَ   ةُ رْسَ أْل    ةُ نَ بْ اللُّ   يِهَ وَ   عِ مَ تَ جْ مُ ال

َ
  ُث الِ اثلَّ   نُ ْص احلِْ   يِهَ وَ   هِ يْ فِ   ةُ يَّ اسِ سَ اأْل

 ْ ِ   عُ يْ نِ مَ ال ِ   يِقَ ي بَ اذلَّ ِ ذِلَ وَ   اِت ادَ بَ عِ الْ وَ   انِ مَ يْ اإْلِ   دَ عْ بَ   ارِضِ احْلَ   رْصِ عَ  الْ يِف   نْيَ مِ لِ سْ مُ لْ ل   َك ل
  نْيَ بَ وَ  ةً لَ مِ اكَ  ةً يَ اَع رِ  مُ اَل سْ ا اإْلِ ـهَ اَع رَ 

َ
ْ ا وَ هَ تِ امَ قَ إِلِ  لِ بُ السُّ  لِ َض فْ أ  .اهَ يْ لَ عَ  ةِ ظَ افَ حَ مُ ال

 اَ وَ 
َ
َ   دٌ نَ سَ وَ   مْ هِ ائِ بَ آِل   رٌ خْ ذُ   ـُهمْ اءُ نَ بْ أْل ِكرَبِ يِف   مْ هُ ل  ةِ حَ رْ فَ الْ   لِ وْ خُ دُ   ُب بَ سَ   ـُهمْ وَ   مْ ـهِ  

ِ   ةِ جَ هْ ابْلَ وَ  َ ل    نَ ا اكَ مَ ُكَّ ، وَ اءِ بَ ل
َ
تَ ىلَعَ   نْيِ َص يْ رِ حَ   نِ ا وَ بَ اأْل    ةِ يَّ بِ رْ  

َ
 ةً نَ سَ حَ   ةً يَّ بِ رْ تَ   مْ هِ ائِ نَ بْ أ

ِ ذَ  ادَ ا زَ مَ لُكَّ    لِ عْ جَ   ِمنْ  َك ل
َ
  اءِ نَ بْ اأْل

َ
 .مْ هِ لِ بَ قْ تَ سْ مُ وَ  مْ هِ اتِ يَ  حَ ا يِف احً جَنَ   رَثَ كْ أ

   وَ حَنْ   اءِ بَ اآْل   اُت بَ اجِ وَ وَ 
َ
فَ ةٌ دَ دِّ عَ تَ مُ وَ   ةٌ رْيَ ثِ كَ   اءِ نَ بْ اأْل  ، 

َ
   اءُ نَ بْ اأْل

َ
عُ يِف   ةٌ انَ مَ أ   اءِ بَ اآْل   ِق نُ  

ْ   ُب جَتِ  يَكْ هَ يْ لَ عَ   ةُ ظَ افَ حَ مُ ال حُيَ اَل   ا،  تَ ىلَعَ   اءَ بَ اآْل   اهللُ   َب اسِ   تَ يِف   مْ ـهِ رْيِ ِص قْ     ةِ يَّ بِ رْ  
 
َ
ْ  ِمنَْها:  مْ ـهِ دِ اَل وْ أ    ِف يْ قِ ثْ تَ بِ   امُ مَ تِ ـهْ إلِ ا

َ
   مِ يْ لِ عْ تَ بِ ُم  امَ تِ ـهْ ااْلِ ،  ايًّ نِ يْ دِ   دِ اَل وْ اأْل

َ
ُب  اءِ نَ بْ اأْل ، جَيِ

ِ   حُ ائِ َص نَ  تَ ذَ إِ   اءِ بَ ْل ل    عَ مَ   اءُ بَ اآْل   َل امَ عَ ا 
َ
  مْ هُ عَ مَ   ا وْ بُ احَ َص تَ وَ   مٍ اـهُ فَ تَ وَ   ٍف طْ لُ بِ   مْ ـهِ ءِ انَ بْ أ

   امِ عَ طَ بِ   امُ مَ تِ ـهْ اإْلِ   ،رِ غَ الِصّ   ذُ نْ مُ 
َ
ِكبَارـِِهْم،    اءِ نَ بْ اأْل إِىَل  ِصَغارـِِهْم   امُ مَ تِ ـهْ اإْلِ ُمنُْذ 

   ةِ حَّ ِص بِ 
َ
ِ   مْ هِ ِض رُّ عَ تَ   ِمنْ   دِ اَل وْ اأْل  ل

َ
   ُب جَيِ ،  اِض رَ مْ أْل

َ
   اءُ بَ اآْل   َل عَ جَيْ   نْ أ

َ
 مْ هُ ائَ نَ بْ أ

 ىلَعَ   نَ وْ دُ مِ تَ عْ يَ 
َ
أ ْن  ،  دٍ عْ بُ   نْ مِ   مْ هِ تِ بَ اقِ رَ  مُ ىلَعَ   ُص رْ احلِْ   نْ كِ لَ وَ   مْ هِ سِ فُ نْ  

َ
  َب اقِ  ُتعَ اَل أ

ِ   َك نَ ابْ     هِ يْ ذِ ؤْ تُ وَ   ةٍ دَّ شِ ب
َ
ِ ذَ   نَّ أِل يِف رْيً ثِ كَ   رُ ثِّ ؤَ يُ   َف وْ سَ   َك ل نَ ا  َ   هُ لُ عَ جَيْ   دْ قَ وَ   هِ تِ يَّ سِ فْ    رُ عُ شْ ي

   اِب ئَ تِ كْ اإْلِ بِ 
َ
   هُ رُ كْ يَ   دْ قَ   وْ أ

َ
بَ هِ يْ وَ بَ أ نُْص ىلَعَ   ْص رِ احْ   ْل ،     هِ خِ يْ بِ وْ تَ وَ   هِ حِ  

َ
ا  ذَ إِ   وْ أ

عِ ىَل إِ   َت رْ ارْضَ     ُب جِ يَ فَ   هِ ابِ قَ  
َ
يُ اَل   ا ابً قَ عِ   ارَ تَ خَتْ   نْ أ    هُ تَ حَّ ِص   يذِ ؤْ  

َ
  يَكْ   هُ رَ اعِ شَ مَ   وْ أ

 ادَ مَ تَ  يَ اَل وَ  هِ ئَ طَ خَ  ِمنْ  مَ لَّ عَ تَ يَ 
َ
ْ يِف  رَثَ كْ ى أ  لِ بَ قْ تَ سْ مُ  ال
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 : كلمة الفعلالرتاكيب

 األزمنة منها: : ـهو لكمة دالة ىلع حدث معني مرتبط بزمن من   الفعل 
 : يدل ىلع حدث يف زمن املاِض   ماض 

 : يدل ىلع حدث يف زمن احلارض أو املستقبل  مضارع
 : يدل ىلع زمن مستقبل   أمر 

بَاه، تَْكتُُب َزيْنَُب الرَِّسالَةَ املثل
َ
ْكَرَم الَْودَلُ أ

َ
 ، إِْذـَهْب إِىل اجْلَاِمَعةِ : أ

 التدريبات
: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيت قراءة صحيحة ثم  دريب األول اتل

ترجم ـهذه الفقرة 
   وَ حَنْ   اءِ بَ اآْل   اُت بَ اجِ وَ وَ 

َ
فَ ةٌ دَ دِّ عَ تَ مُ وَ   ةٌ رْيَ ثِ كَ   اءِ نَ بْ اأْل  ، 

َ
   اءُ نَ بْ اأْل

َ
عُ يِف   ةٌ انَ مَ أ  ُب جَتِ   اءِ بَ اآْل   ِق نُ  

 ْ يَكْ هَ يْ لَ عَ   ةُ ظَ افَ حَ مُ ال حُيَ اَل   ا،  تَ ىلَعَ   اءَ بَ اآْل   اهللُ   َب اسِ   تَ يِف   مْ ـهِ رْيِ ِص قْ      ةِ يَّ بِ رْ  
َ
ِمنَْها:  مْ ـهِ دِ اَل وْ أ  

   ِف يْ قِ ثْ تَ بِ   امُ مَ تِ ـهْ إلِ اْ 
َ
   مِ يْ لِ عْ تَ بِ   امُ مَ تِ ـهْ ااْلِ ،  ايًّ نِ يْ دِ   دِ اَل وْ اأْل

َ
ِ   حُ ائِ َص نَ ،  اءِ نَ بْ اأْل تَ ذَ إِ   اءِ بَ ْل ل   َل امَ عَ ا 

   عَ مَ   اءُ بَ اآْل 
َ
مَ وْ بُ احَ َص تَ وَ   مٍ اـهُ فَ تَ وَ   ٍف طْ لُ بِ   مْ ـهِ ءِ انَ بْ أ اإْلِ رِ غَ الِصّ   ذُ نْ مُ   مْ هُ عَ ا    امِ عَ طَ بِ   امُ مَ تِ ـهْ ، 

 
َ
  ةِ حَّ ِص بِ  امُ مَ تِ ـهْ اإْلِ ُمنُْذ ِصَغارـِِهْم إِىَل ِكبَارـِِهْم،  اءِ نَ بْ اأْل

َ
ِ  مْ هِ ِض رُّ عَ تَ  ِمنْ  دِ اَل وْ اأْل  ل

َ
 . اِض رَ مْ أْل

: ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـها متبادال مع زميلك أمام  دريب اثلايناتل
الفصل 
  ؟ ما يه ماكنة األرسة يف املجتمع حممد:  

.  األرسة يف املجتمع يه عماده واللبنة األساسية فيه ماكنة  موىس:  
أن األوالد سبب دخول الفرحة وابلهجاة لوادليه   ......................؟  .1
جيب املحافظة األبناء ىلع والوادلين ألنه أمانة   ......................؟  .2

هلما
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أن يرايع الوادلين ىلع تربية األوالد أوال   ......................؟  .3
خاصة يف تربية ادلينية. 

تعاقب بشدة وتؤذي الوادلين أبنائهم ولو  ال، ال   ......................؟  .4
للرتبية واتلعليم

 ألن الطعام يؤدي إىل صحة ابلدن وانلفس  ...............؟ ....... .5
اثلااتل للنص  دريب  طبقا  اآلتية  األسئلة  أجب عن  طابلتني  من  املجموعة  كون  لث: 

السابق ثم وضح اإلجابة أمام الفصل 
 ؟ اإلسالم يهتم باألرسة س: ـهل  

 كبريا ألنها أساس املجتمع   نعم، يهتم اإلسالم ىلع األرسة أـهتماما ج:  
ما يه واجبات األباء حنو األبناء؟  .1
ـهل جيب ىلع الوادلين أن يربيا أوالدـهما؟  .2
ـهل جيب ىلع الوادلين أن يهتما بصحة األبناء؟  .3
؟ .4

ً
كيف يتعامل اآلباء مع األبناء اذلين ارتكبوا خطأ

 ملاذا جيب ىلع الوادلين تقديم اتلثقيف ادليين ىلع غريه؟ .5
رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرإ انلص وحدد الفكرة الرئيسية  دريب الاتل

 بوضع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة ثم حدد انلقاط املهمة من الفقرة 
الفكرة الرئيسية يف الفقرة األوىل يه:  .1

ماكنة األرسة يف املجتمعج.    ماكنة األرسة  .أ
ماألرسة يف اإلسالد.   راعية اإلسالم ىلع األرسة  .ب

الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلانية يه:  .2
احلرص ىلع حياة املستقبلج.   مهمة الوادلين ألبنائهم  .أ
ماكنة األنباء ألبائهم د.    احلرص ىلع األبناء  .ب
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 الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلاثلة يه:  .3
الراعية ىلع تربية األوالدج.    األبناء أمانة لوادليه  .أ
الراعية ىلع الرتبية ادلينيةد.    واجبات الوادلين  .ب

اخل اتل الامس:  دريب  الفرااغت  تدريب  إمال  ثم  زميلتك  من  واحدا  اخرت  سادس: 
بالفعل املناسب يف الصندوق ثم ترجم إىل اللغة اإلندونيسية 

تساعد   جيعل   رع   يعتمد  ال تعاقب    جيب 
اكملة رع اإلسالم األرسة راعية    اإلسالم األرسة راعية اكملة .....  

......... الوادلين السعادة لألوالد يف معاملته  .1
......  األب ودله يف ذـهابه إىل املدرسة  .2
........ للوادلين املحافظة ىلع األوالد  .3
...... حممد ىلع أنفسه يف حل املشلكة . .4
 ... أوالدك بشدة وتؤذيه ..... .5

)×( يف اجلمل    سادس: اخرت واحدا من زميلتك، ضع عالمة )  ( أو عالمةدريب الاتل
اآلتية وصحح إن اكنت أخطأ وترجم إىل اللغة اإلندونيسية 

ن جعل األبناء أكرث م  حريصني ىلع تربية أبنائهم تربية حسنةزاد ناوادلاكن ال .1
)(  .جناحا

)(  .ب املحافظة عليهاجت لكن الفاألبناء أمانة يف عنق اآلباء  .2
)( .بأن يتعلم أوالدـهم كيفية عبادة اهلل بالشلك الصحيح انجيب أن يهتم الوادل .3
ـهم بلطف وتفاـهم وتصاحبوا معهم ءآلباء إذا تعامل اآلباء مع أبنا انصائح ال جيب .4

)(  .منذ الصغر 
)( .كنه من واجبات األمل  لرياضات املختلفةيم أبنائهم اأن يتهاون اآلباء يف تعلِ  .5
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 8-5مراجعة الوحدات 

 القراءة

 الفقرة األوىل: 
 اقرأ ما ييل، ثم اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول احلرف املناسب 

َواِج، تَْرُكُه زـُْهًدا ِفيْهِ  تَبَتََّل َعِن الزَّ َواِج َويَنََْه َعِن اتلَّبَتُِّل، ُيَقاُل:  ،  حَيُثُّ اإْلِْساَلُم ىلَعَ الزَّ
الُْقْرآِن:   يِف  اهلُل  َفيَُقْوُل   ، َوالُْمرَْسِلنْيَ نِْبيَاِء 

َ
اأْل ُسََنِ  ِمْن  َواُج  دإ  َوالزَّ ل ق  ل  و  ر س  لإن ا  رإس 

 
ِن  أ مد  

َٰج  ق   و  زإ
 
مإ أ لإن ا ل ه  ع  ُۚ بإلِك  و ج  ِيَّة  ذ رد ِِت  أَِبا و 

إ
ن ي أ

 
وٍل أ ن  لِر س  ا َك  ل   و م  ج 

 
ِ أ

د ُِۗ لِك    ي ٍة إَِلَّ بِإِذإِن ٱَّللَّ
:  38)الرعد:    ٣٨كِت اٞب   الُْمرَْسِلنْيَ ُسََنِ  ِمْن  ْربٌَع 

َ
أ قَاَل:  يِتَ 

ْ
يَأ ْن 

َ
أ اهلِل  رَُسْوَل  نَّ 

َ
أ ُروَِي   ،)

َواُك، َوانِلاَّكُح. )أربع من سَن املرسلني اتلعطري وانلاكح والسواك  احْلِنَا ُر، َوالِسّ ُء، َواتلََّعطُّ
ابْلَاَءَة،   ِمنُْكُم  اْستََطاَع  َمِن  بَاِب  الشَّ َمْعرَشَ  يَا  قَاَل:  اهلِل  رَُسْوَل  أنَّ  ُروَِي  واحلناء(. 

ْحَفُظ  
َ
َغضُّ لِلْبرََصِ َوأ

َ
ْج، فَإِنَُّه أ وَّ ْوِم،  فَلْيَََتَ ْحَصُن( لِلَْفْرِج، َوَمْن لَْم يَْستَِطْع َفَعلَيِْه بِالصَّ

َ
)أ

 فَإِنَُّه هَلُ وَِجاٌء. َرَواُه ابْلَُخاِرى.
َواِج.  .1 ..... اإْلِْساَلُم ىلَعَ الزَّ

حيث  -ج  حيرم -ب  ينَه  -أ
2.  . نِْبيَاِء َوالُْمرَْسِلنْيَ

َ
َواُج ِمْن ..... اأْل َوالزَّ

وصية  -ج  سَن  -ب  واجبات  -أ
فَلْ  .3 ابْلَاَءَة،  ِمنُْكُم  اْستََطاَع  َمِن  بَاِب  الشَّ َمْعرَشَ  يَا  .....قَاَل:  لِلْبرََصِ ـ  َغضُّ 

َ
أ فَإِنَُّه   ،

ْحَصُن( لِلَْفْرِج 
َ
ْحَفُظ )أ

َ
.  َوأ
 يصم -ج  يصيل  -ب  يَتوج  -أ
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 الفقرة الرابعة:
أقرأ ـهذه القطعة اتلايلةثم أجب عن األسئلة 

 
َ
جَمْ يِف   َق الَ الطَّ   مُ الَ سْ اإْلِ   ازَ جَ أ مِ عَ وْ مُ   اَل يِت الَّ   ِت ااَل احْلَ   نْ ٍة  تَ   احْلَ هَ يْ فِ   دُ وْ عُ     نْيِ جَ وْ الزَّ   نْيَ بَ   اةُ يَ ا 
وَ ةِ يَّ ارِ رَ مْ تِ سْ اإْلِ   َل بّ قَ تَ  ىلَعَ مَ هُ نَ يْ بَ   ةُ يَّ لِ ائِ عَ الْ   اةُ يَ احْلَ   مُ وْ قُ تَ   الَ ،  ْ   ا  وَ ةِ دَّ وَ مَ ال ْ   امِ رِتَ حْ اإْلِ ،  ،  لِ ادِ بَ تَ مُ ال
بِ عً مَ   ةِ جَ وْ الزَّ وَ   ِج وْ الزَّ   ِش يْ عَ   ةِ الَ حَ تِ اسْ   دَ نْ عِ وَ     ىلَعَ   ادِ مَ تِ عْ اإْلِ ا 

َ
 رِ كْ اذلِّ   ةِ قَ بَ اِ سَ   اِب بَ سْ اأْل

َ
أ  وْ ، 

 ِ وَ مً وْ دُ عْ مَ   ةِ يَّ جِ وْ الزَّ   ةِ ياَ احْلَ   ارَ رَ مْ تِ اسْ   ُل عَ جَيْ   عٍ نِ قْ مُ   ٍب بَ سَ   دِ وْ جُ وُ ل َ   ُب ِبّ يُسَ ا،  ِ   رَ الّضَّ ،  ةِ لَ ائِ عَ لْ ل
لِ ًص وْ ُص خُ وَ  فَ ةِ جَ وْ لزَّ ا  يَ ـهَ دَ نْ عِ ،     لَّ احلِْ   وَ ـهُ   ُق الَ الطَّ   نُ وْ كُ ا 

َ
ْ اأْل ،  نْيِ جَ وْ الزَّ   ةِ ايَ مَ حِلِ   َب سَ ن

ْ وَ     ىلَعَ   ةِ ظَ افَ حَ مُ ال
َ
حَ يِف   دِ الَ وْ اأْل يِلَ مْ ـهِ دِ وْ جُ وُ   الِ    وْ بُ نَّ جَ تَ ، 

َ
أ    ةَ يَّ ا 

َ
  ىلَعَ   رُ ؤثِّ تُ   دْ قَ   ةٍ رْيَ بِ كَ   ارٍ رْضَ أ

  يِف   229  ةُ آيَ   قِ الَ الطَّ   ةِ يَّ عِ وْ رْشُ مَ   ىلَعَ   لُّ دُ تَ   يِتْ الّ   مِ يْ رِ كَ الْ   آنِ رْ قُ الْ   اِت آيَ   نْ مِ وَ ،  مْ هِ اِت يَّ سِ فْ نَ 
قَ ةِ رَ قَ ابْلَ   ةِ رَ وْ سُ  َٰن   :  اىلَ عَ تَ   اهللُ   اَل ،  س  بِإِحإ  ُۢ ِيح  ت ۡسإ وإ 

 
أ وٍف  ر  عإ بِم   ُۢ اك  س  ف إِمإ ت انِِۖ  رَّ م  َٰق   ل   ...   ٱلطَّ

٢٢٩ 
مىت أجاز ورشع اإلسالم الطالق؟ .1
؟من الطالق عند وجود خصومة الزوجني ـهل ال بد   .2
؟ الطالق ـهو احلل األنسب حلماية الزوجني واألوالدملاذا  .3

 الفقرة اثلاثلة: 
 اقرأ ما ييل، ثم اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول احلرف املناسب 

تَ ىلَعَ   اءِ مَ لَ عُ الْ   اعُ مْجَ إِ     مِ يْ دِ قْ  
ُ
احْلَ يِف   مِّ اأْل وَ ةِ انَ َض   الرِّ ىلَعَ   اءِ سَ النِّ   مِ يْ دِ قْ تَ ،  وَ هَ يْ فِ   الِ جَ    نْ كِ لَ ا، 

   دَ عْ بَ   نْ مَ يْ ا فِ وْ فُ لَ تَ اخْ 
ُ
ْ وَ   ةِ يَّ فِ نَ احْلَ   اءُ هَ قَ فُ   َل عَ جَ   .1:  ايِل اتلَّ   وِ حْ  انلَّ ىلَعَ   مِّ اأْل   ةِ لَ ابِ نَ احْلَ وَ   ةِ يَّ كِ الِ مَ ال

 
ُ
   مَّ أ

ُ
   مِّ اأْل

َ
بِ ىَل وْ أ  ةِ انَ َض احْلَ  

َ
أ فُ مَّ ،   ـهَ وْ لُ عَ جَ   دْ قَ فَ   ةِ يَّ عِ افِ الشَّ   اءُ هَ قَ ا 

ُ
أِل ْ   ِت خْ ا    َل عَ جَ .  2.  نِ وْ ُض حْ مَ ال

   ةِ يَّ فِ نَ احْلَ   اءُ هَ قَ فُ 
ُ
 اْ   مَّ أ

َ
   دَ عْ بَ   ِب أل

ُ
   مِّ أ

ُ
ْ   اءُ هَ قَ فُ   مَ دَّ قَ ، وَ ةِ انَ َض  احْلَ يِف   مِّ اأْل   ةَ دَّ اجْلَ   ةِ يَّ عِ افِ الشَّ وَ   ةِ يَّ كِ الَ مَ ال

   دَ عْ بَ 
ُ
غَ ىلَعَ   مِّ اأْل وَ ـهَ رْيِ   حَ وْ مُ دَّ قَ   ةِ لَ ابِ نَ احْلَ   اءُ هَ قَ فُ ا،     ةَ انَ َض ا 

َ
حَ ىلَعَ   ِب اأْل   دَ عْ بَ   هِ رْيِ غَ   ةِ انَ َض  
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   نْ ا عَ هَ طِ وْ قُ سُ 
ُ
   اِت هَ مَّ أ

ُ
ْ وَ   ةُ يَّ فِ نَ احْلَ   مَ دَّ قَ .  3.  مِّ اأْل  ىلَعَ   ةَ الَ اخْلَ   ةُ يَّ كِ الَ مَ ال

َ
  ةُ يَّ عِ افِ الشَّ   مَ دَّ قَ ، وَ ِب  اأْل

 
ُ
 ا بِ ـهَ وْ لُ تَ وَ  َت خْ اأْل

ُ
  اِت هَ مَّ أ

ُ
  نْيٍ حِ   ، يِفْ مِّ اأْل

َ
ْ  نَّ أ   ةِ يَّ كِ الَ مَ ال

َ
 وْ رُ خَّ أ

ُ
 َت خْ ا اأْل

ةِ انَ َض احْلَ  يِفْ  .....  مِ يْ دِ قْ  تَ ىلَعَ  اءِ مَ لَ عُ الْ  اعُ مْجَ إِ  .1
األم -ج اجلدة  -ب األب -أ

ْ وَ   ةِ يَّ فِ نَ احْلَ  اءُ هَ قَ فُ   َل عَ جَ  .2   .......ةِ لَ ابِ نَ احْلَ وَ  ةِ يَّ كِ الِ مَ ال
َ
  دَ عْ بَ ةِ انَ َض احْلَ  بِ ىَل وْ أ

ُ
مِّ اأْل

أخت املحضون  -ج األمأم  -ب األب -أ
  نْ ا عَ هَ طِ وْ قُ سُ  دَ عْ بَ  هِ رْيِ غَ  ةِ انَ َض  حَ ىلَعَ  ..... ةَ انَ َض حَ  ةِ لَ ابِ نَ احْلَ  اءُ هَ قَ فُ  مَ دَّ قَ  .3

ُ
  اِت هَ مَّ أ

ُ
مِّ اأْل

أخت املحضون  -ج أم األم -ب األب -أ
 الفقرة الرابعة:

 املناسب اقرأ ما ييل، ثم اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول احلرف 
 
ُ
ْ   ادُ مَ عِ   يِهَ   ةُ رْسَ اأْل    ةُ نَ بْ اللُّ   يِهَ وَ   عِ مَ تَ جْ مُ ال

َ
ْ   ُث الِ اثلَّ   نُ ْص احلِْ   يِهَ وَ ،  هِ يْ فِ   ةُ يَّ اسِ سَ اأْل ِ   عُ يْ نِ مَ ال  يْ اذلَّ

ِ   يِقَ بَ  ِ ذِلَ وَ   اِت ادَ بَ عِ الْ وَ   انِ مَ يْ اإْلِ   دَ عْ بَ   ارِضِ احْلَ   رْصِ عَ الْ   يِفْ   نْيَ مِ لِ سْ مُ لْ ل   ةً يَ اَع رِ   مُ اَل سْ ا اإْلِ ـهَ اَع رَ   َك ل
   نْيَ بَ وَ   ةً لَ مِ اكَ 

َ
وَ هَ تِ امَ َق إِلِ   لِ بُ السُّ   لِ َض فْ أ ْ ا  فَ اهَ يْ لَ عَ   ةِ ظَ افَ حَ مُ ال  ، 

َ
حُ ىَل إِ   دَ شَ رْ أ   ارِ يَ تِ اخْ   ِن سْ  

ْ وَ   َق وْ قُ احْلُ   مَ ظَّ نَ   مَّ ، ثُ نْيِ جَ وْ الزَّ   تَ   ةَ يَّ فِ يْ كَ ، وَ امَ هُ نْ مِ   لُكل لِ   اِت بَ اجِ وَ ال
ْ
ْ   نْيِ مِ أ ،  امَ هُ نَ يْ بَ   ِن كَ السَّ وَ   دِّ وُ ال

َ   عَ رَشَ   مَّ ثُ  ْ   مْ هُ ل بِ هَ امِ يَ قِ لِ   ةَ دَ يْ دِ السَّ   جَ اـهِ نَ مَ ال    ةِ يَّ بِ رَتْ ا 
َ
وَ دِ اَل وْ اأْل ثُ ةَ لَ مِ اَك الْ   ةَ يَ اَع الرِّ   مْ هِ تِ يَ اَع رِ ،    مَّ ، 

 شَ   نْ مِ   مَ ظَّ عَ 
ْ
ْ   نِ أ ِ   ِن يْ ادِلَ وَ ال تِلَ ةِ اعَ الطَّ وَ   رِبِّ لْ ل  َق بْ ، 

َ
اأْل ِ   ةً اطَ حَمَّ   ةُ رْسَ    مِ يَ قِ الْ   نَ مِ   عٍ يْ نِ مَ   رٍ وْ سُ ب

 وَ 
َ
. اهَ تِ فَ يْ ظِ وَ  يَ دِّ ؤَ ا تِلُ هَ ظُ فَ حَتْ  يِتْ الَّ  مِ اَك حْ اأْل

1.  
ُ
ْ   ...... يِهَ  ةُ رْسَ اأْل عِ مَ تَ جْ مُ ال

عدو  -ج  عماد  -ب   بناء  -أ
  مُ اَل سْ  اإْلِ اَع رَ  .2

ُ
ـ  ـلِ  ةً لَ مِ اكَ   ةً يَ اَع رِ  ةَ رْسَ اأْل ها ..... 

أقامة -ج  فساد -ب   ـهدم -أ
ْ  اِت بَ اجِ وَ ِمْن  .3   َفنِ يْ ادِلَ وَ ال

َ
 ........ ِن سْ  حُ ىَل إِ  دَ شَ رْ أ
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 اختيار السكن -ج اختيار العمل  -ب اختيار الزوجني  -أ
 املفردات

ـهات لكمات مرتادفة يف املعىن ملا حتتها خط  -أ
يًْعا  َبَعَث  .1 اهلُل بِاإلِْساَلِم الرُُّسَل مَجِ
ْ وَ   ُظ فْ احلِْ  يِهَ  ةِ انَ َض احْلَ  .2 ْ  رْيُ بِ دْ تَ وَ  ةُ ااَع رَ مُ ال هِ احِلِ َص  مَ يِف   رُ ظَ انلَّ وَ  دَلِ وَ ال
 مِ يْ دِ قْ  تَ ىلَعَ  اءِ مَ لَ عُ الْ  اعُ مْجَ إِ  .3

ُ
ةِ انَ َض احْلَ  يِفْ  مِّ اأْل

4.  
ُ
ْ  ادُ مَ عِ  يِهَ  ةُ رْسَ اأْل   ةُ نَ بْ اللَّ  يِهَ وَ  عِ مَ تَ جْ مُ ال

َ
هِ يْ فِ   ةُ يَّ اسِ سَ اأْل

5.  
َ
َ   رٌ خْ ذُ   ـُهمْ اءُ نَ بْ اأْل َ   دٌ نَ سَ وَ   مْ هِ ائِ بَ آِل ِكرَبِ يِف   مْ هُ ل   ةِ جَ هْ ابْلَ وَ   ةِ حَ رْ فَ الْ   لِ وْ خُ دُ   ُب بَ سَ ـُهمْ وَ   مْ ـهِ  

 ِ اءِ لبَ ل
ا مَ هِ يَلْ إِ  انِ سَ حْ اإْلِ وَ  ِن يْ ادِلَ لوَ اْ  ةِ اعَ طَ بِ  هُ تَ اعَ  طَ اىَل عَ تَ  اهللُ  نَ رَ قَ  .6
  اِت بَ اجِ وَ ِمْن  .7

َ
ْ  اهَ جُتَ  اءِ نَ بْ اأْل  لِ عْ فِ الْ وَ  لِ وْ قَ الْ ا بِ مَ ـهُ رُ يْ دِ قْ تَ وَ   امَ هُ امُ رِتَ حْ اِ نِ يْ وادِلَ ال

اللكمات املرتادفة اآلتية صل بني   -ب
 أـهل زواج 

 النساء حضانة 
 ـهمة  أبوين
 نكاح يرع 
 قرن أرسة 

 وادلين  صاحب 
 الراعية  اخلالة 
 حيفظ  املرأة 
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ـهات لكمات متضادة يف املعىن لللكمة اآلتية  -ج
 ...... زوج
 ...... فرحة 
 ...... طالق
 ...... كبري
 ...... شدة 

 ..... يكره 
 ..... تقدم

 ..... خاصة 
كمل الفراغ باللكمات املناسبة  -د
َواِج َو..... ىلَعَ اتلَّبَتُِّل.  .1 حَيُثُّ اإْلِْساَلُم ىلَعَ الزَّ
وَْجنْيِ ِمَن الْوْوِع يِف .....  .2 حَتِْصنْيُ الزَّ
ايْلُْونَانِ  .3 يْعضِة  ِ الرشَّ ِِف  حضاُل  ـُهَو  َكَما  اإْلِرِْث  ِمَن  َة 

َ
الَْمْرأ اإْلِْساَلُم   ..... أإَِو َولَْم  يَِّة 

ايْلَُهوِْديَِّة. 
ِ .....  وَ ـهُ  ةِ انَ َض احْلَ  نُ اَك مَ  .4 ْ  ادِلُ وَ   هِ يْ فِ  مُ يْ قِ ي يُ اذلَّ ونِ ُض حْ مَ ال

 الرتاكيب

مجلة مفيدة من مبتدإ وخرب وأن تكون املبتدإ ضمري   5اجعل   . أ
مدرسة   أنِت  نموذج: 

عني املبتدأ يف اجلمل االسمية اآلتية  . ب
األستاذ كريم .1
املدرسةاملدرس ذاـهب إىل  .2
زينب اكتبة الرسالة  .3
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البستان واسع  .4
ـهو طالب ماـهر يف فصله  .5

اجعل ثالث اجلمل االسمية عن تتكون من مبتدإ وخرب شبه اجلملة  . ج
 أمام الفصلاألستاذ  نموذج:
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 الوحدة التاسعة: واجبات األوالد
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أهداف الدرس
الطلبة عن فاعل يف العربية. أن يتعرف  
أن يكمل الطلبة اجلملة بالفاعل   
أن يوضح الطلبة املقصود من امللفوظ يف انلص   
أن يتعرف الطلبة ىلع األفاكر الرئيسية يف الفقرة  
أن حيدد الطلبة األفاكر الرئيسية يف الفقرة   
أن يرتجم لك الفقرات من انلص  
ص املقروء أن يصحح الطلبة اجلمل اخلاطئة وفقا للن 
بّسعة إلجياد حل من خالل تعزيز    املشالكت  القدرة ىلع حتليلأن يطبق الطلبة   

. الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء الفريق
أن يطبق الطلبة املسؤويلة، االنضباط، الصدق انلفس، استهالكية ومتصال بمن  

حوهل. 

طرق التدريس 
أو   املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  انلحو  طريقة  طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة 

والرتمجة أو غريـها. 
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 : واجبات األوالد نص القراءة
اإْل ىَن تَ اعْ  ْ بِ   مُ اَل سْ   يَ َحقَّ   َل عَ جَ وَ   ِن يْ ادِلَ وَ ال  ُهَما 

ْ
؛ اىَل عَ تَ   اهللِ بِ   انِ مَ يْ إِل اْ   دَ عْ بَ   يِت أ

ْ فَ   مَ ـهُ ان  ادِلَ وَ ال
َ
أ َ   اُس سَ ا   شْ ن

َ
   ةِ أ

َ
وَ ايِل غَ الْ   انِ مَ دِّ قَ يُ   ُث يْ ؛ حَ ادِ رَ فْ اأْل   ِل يْ بِ  سَ يِف   ِس يْ فِ انلَّ  

   ةِ يَ ؤْ رُ 
َ
 ىلَعَ   نَ وْ دُ مِ تَ عْ يَ وَ   نَ وْ رُبُ كْ يَ   اءِ نَ بْ اأْل

َ
  ةِ اعَ طَ بِ   هُ تَ اعَ  طَ اىَل عَ تَ   اهللُ   نَ رَ قَ .  مْ هِ سِ فُ نْ  أ

كَ مَ هِ يَلْ إِ   انِ سَ حْ اإْلِ وَ   ِن يْ ادِلَ لوَ اْ  قَ مَ ا  كِ يِف   اَل ا  : اءِ رْسَ اإْلِ   ةِ رَ وْ سُ   يِفْ   زِ يْ زَ عَ الْ   هِ ابِ تَ  
ك  ٱلإِكَب     بإل غ نَّ ِعند  ا ي  ُۚ إِمَّ ًَٰنا س  يإِن إِحإ َِٰل  بِٱلإو  ٓ إِيَّاه  و  ٓواْ إَِلَّ ب د  َلَّ ت عإ

 
بُّك  أ َٰ ر  ۞و ق َض 

فد  
 
أ آ  م  َّه  ل ل ا ف ل  ت ق  م  ه  وإ لِِك 

 
أ آ  م  ه  د  ح 

 
َل  ت نإ   أ او  م  رإه  َل    ه  ا ق وإ م  َّه  رِيم  و ق ل ل   ٢٣ا   ك 

ا   م  فِضإ ل ه  غِۡي  و ٱخإ بَّي اِِن ص  ا ر  م  ا ك  م  إه  ِ ٱرإۡح  ِ ِمن  ٱلرَّۡحإ ةِ و ق ل رَّبد لد ن اح  ٱلُّ  ٢٤ا  ج 
تَ  اهلل  ِ اىَل عَ ِذْكُر  ل وَ لَ اَل دَ   مِ يْ رِ كَ الْ   آنِ رْ قُ الْ   يِفْ   ِن يْ ادِلَ وَ لْ   ىلَعَ حَ اِض ٌة   ٌة 

َ
أ ا  مَ هِ تِ يَّ مِّ ـهَ  

الَّ مَ هِ قِ وْ قُ حُ وَ  تَ يِت ا   ىلَعَ   عُ قَ  
َ
اأْل يُ يِت الَّ   ُق وْ قُ احْلُ   هِ ذِ ـهَ   ا يِهَ مَ ، فَ اءِ نَ بْ   ا هَ مُ يْ دِ قْ تَ   نُ كِ مْ  

 ِ ِ  لِ يْ مِ اجْلَ  دِّ رَ  نْ ٍع مِ وْ نَ كَ  ِن يْ ادِلَ وَ لْ ل  .مْ هِ لِ يْ بِ  سَ يِف  هِ ا بِ امَ ي قَ اذلَّ
   اُت بَ اجِ وَ ِمْن  

َ
ْ   اهَ جُتَ   اءِ نَ بْ اأْل وَ مَ هُ تُ اعَ َط يه    ِن يْ وادِلَ ال َ   اعُ مَ تِ سْ ااْلِ ا  ا  مَ هُ امُ رِتَ احْ ،  امَ هُ ل

بِ مَ ـهُ رُ يْ دِ قْ تَ وَ  اَ لِ عْ فِ الْ وَ   لِ وْ قَ الْ ا  وَ مَ هِ يْ لَ عَ   اُق فَ نْ إْلِ ،  وَ ايِل غَ الْ   ُل ذْ بَ ا    يِف   ِس يْ فِ انلَّ  
َ   امُ مَ تِ ـهْ ااْلِ وَ   ةِ يَ اَع الرِّ   مُ يْ دِ قْ تَ ا وَ مَ هِ تِ مَ دْ خِ   اصَّ خَ ا وَ مَ هُ ل

ُ
  دَ نْ عِ   ةِ يَّ حِّ الِصّ   ةِ يَ اَع ، الرِّ مُّ ًة اأْل

   ىَل إِ وَ   امَ ـهُ رَبِ كِ 
َ
لُكِّ ىلَعَ   رْبُ الصَّ ،  اِت جَ اَل عِ الْ وَ   ةِ يَّ وِ دَ اأْل مَ   خَيْ   مَ مَ هُ نْ مِ   جُ رُ ا  اكَ مَ هْ ا    نَ ا 

 
َ
 ذَ اأْل

َ
أِل ْ   نَّ ى،  الْ يِف   مِ دُّ قَ اتلَّ   عَ مَ   ِن يْ ادِلَ وَ ال  اَل وَ   ةِ يَّ اسِ سَّ احْلَ   ةِ رْثَ كَ بِ   انِ ابَ يَُص   رِ مْ عُ  

   نْ مِ   ادَ شَ رْ اإْلِ وَ   حَ ْص انلُّ   نِ اَل بَّ قَ تَ يَ 
َ
ِ   مْ هِ ائِ نَ بْ أ اَل وْ نُ اكَ   نَ يْ اذلَّ يَ ا  ثُ ئً يْ شَ   نَ وْ مُ لَ عْ     مَّ ا 

 ِح يْ حِ الصَّ  ِق يْ رِ  الطَّ ىلَعَ  مْ هُ اتَ يَ ا حَ وْ لُ مَ كْ يِلَ   هُ نَ وْ اجُ تَ ا حَيْ مَ  مْ ـهُ وْ مُ ِلّ عَ 
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 : الفاعل الرتاكيب

 فاعل: االسم املرفوع املذكور قبله فعله
بَْت  حُمَّمٌد  َدرََس    املثل الُْغْرفَِة، رَشِ ةُ يِفْ  َربَّْت  َماءَ ال  الِْقطَّ مُّ ، 

ُ
َم    األ ِاْحرَتَ ابْلَيِْت،  يِفْ  ْواَلَدـَها 

َ
أ

ْواَلدُ 
َ
يِْهمْ  اأْل  َوادِلَ

 التدريبات
قراءة صحيحة ثم    : كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيتدريب األول اتل

 ترجم ـهذه الفقرة 
اإْل ىَن تَ اعْ  ْ بِ   مُ اَل سْ   يَ   َل عَ جَ وَ   ِن يْ ادِلَ وَ ال ُهَما   َحقَّ

ْ
فَ اىَل عَ تَ   اهللِ بِ   انِ مَ يْ إِل اْ   دَ عْ بَ   يِت أ ْ ؛  ا  مَ ـهُ ان  ادِلَ وَ ال

 
َ
َ   اُس سَ أ  شْ ن

َ
   ةِ أ

َ
وَ ايِل غَ الْ   انِ مَ دِّ قَ يُ   ُث يْ ؛ حَ ادِ رَ فْ اأْل    ةِ يَ ؤْ رُ   لِ يْ بِ  سَ يِف   ِس يْ فِ انلَّ  

َ
  نَ وْ رُبُ كْ يَ   اءِ نَ بْ اأْل

 ىلَعَ   نَ وْ دُ مِ تَ عْ يَ وَ 
َ
ا  مَ ا كَ مَ هِ يَلْ إِ   انِ سَ حْ اإْلِ وَ   ِن يْ ادِلَ لوَ اْ   ةِ اعَ طَ بِ   هُ تَ اعَ  طَ اىَل عَ تَ   اهللُ   نَ رَ قَ .  مْ هِ سِ فُ نْ  أ

كِ يِف   اَل قَ  َلَّ  :  اءِ رْسَ اإْلِ   ةِ رَ وْ سُ   يِفْ   زِ يْ زَ عَ الْ   هِ ابِ تَ  
 
أ بُّك   ر   َٰ يإِن ۞و ق َض  َِٰل  بِٱلإو  و  إِيَّاه    ٓ إَِلَّ ٓواْ  ب د  ت عإ

فد  
 
أ آ  م  َّه  ل ل  ت ق  ف ل   ا  م  ه  لِِك  وإ 

 
أ آ  م  ه  د  ح 

 
أ ٱلإِكَب    ك   ِعند  بإل غ نَّ  ي  ا  إِمَّ  ُۚ ًَٰنا س  ت نإ   إِحإ َل   ا  و  م  رإه  ه 

َل   ا ق وإ م  َّه  ل رِيم  و ق ل 
ا    ٢٣ا   ك  م  فِضإ ل ه  ٱلرَّۡحإ  و ٱخإ ِ ِمن   لد ن اح  ٱلُّ ا  ج  م  ك  ا  م  إه  ِ ٱرإۡح  و ق ل رَّبد ةِ 

غِۡي   بَّي اِِن ص   ٢٤ا ر 
: ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـها متبادال مع زميلك أمام  دريب اثلايناتل

الفصل 
  ؟ كيف جعل اإلسالم حق الوادلين ىلع أوالده حممد:  

.  جعل اإلسالم حقهما بعد اإليمان باهلل تعاىل موىس:  
القرآن   ......................؟  .1 يف  مكتوب  أوالده  ىلع  الوادلين  حقوق 

الكريم 
نعم، ال بد علينا طاعة الوادلين إال الرشك باهلل  ......................؟  .2
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اليت محلت وربت ......................؟  .3 أوالدـها وأكرث    ألن األم يه 
تعب يف راعية أـهلها. 

ال جيوز علينا أن تقل هلما قوال يؤذيهما ال،  ......................؟  .4
من واجبات األوالد أن يصرب ىلع لك ما خيرج   ......................؟  .5

من وادليه 
للنص  اتل طبقا  اآلتية  األسئلة  أجب عن  طابلتني  من  املجموعة  كون  اثلالث:  دريب 

السابق ثم وضح اإلجابة أمام الفصل 
 ؟ سنة؟ احل ـهل جيب ىلع األوالد أن يعامل وادليه باملعاملة  س: 
 األوالد أن يعامل وادليه معاملة حسنة ألنهما سبب وجود األوالد   نعم، جيب ىلع ج:  

بماذا أشار اهلل تعاىل يف القرآن الكريم عن الوادلين؟ .1
ما ـهو ادليلل ىلع وجوب بر الوادلين؟  .2
كيف تكون طاعة الوادلين؟ .3
علينا اإلنفاق ىلع الوادلين؟ ـهل جيب  .4
 ملاذا ال يتقبل الوادلان انلصح واالرشاد من أبنائهم؟ .5

ال  الرئيسية  تدريب  الفكرة  إقرإ انلص وحدد  ثم  رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة 
 بوضع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة ثم ـهات اخلالصة للك فقرة 

الفكرة الرئيسية يف الفقرة األوىل يه:  .1
حقوق الوادلينج.    ديلل حق الوادلين .أ
اإليمان باهلل د.    معاملة الوادلين  .ب

الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلانية يه:  .2
احرتام الوادلين ج.    طاعة الوادلين  .أ
واجبات الوادلين د.    واجبات األوالد .ب
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امس: ـهات الفاعل لألفعال اتلايلة يف اجلملة املفيدة دريب اخل اتل
  يعلم   خيرج   يعتمد   تعبد   يأيت

 ارحمْ   اخفْض   قال  احتاج  أصاب
 تعبد الاكفر األصنام  انلمودج: 

الاتل يف  دريب  املناسب  بالفعل  الفرااغت  إمال  ثم  زميلتك  من  واحدا  اخرت  سادس: 
الصندوق ثم ترجم إىل اللغة اإلندونيسية 

  يتلكم  يرافق    وجب 
تساعد   صربت   حيّب 
حيب الوادلين أبنائهم   أبنائهم الوادلين  . ........ 

األم بنتها يف اتلعلم ......... .1
األب ودله يف ذـهابه إىل املدرسة  ......  .2
........ علينا أن حيرتم وادلينا  .3
. فصيحا اللغة العربية حممد.......  .4
 ها تصابأ اعئشة ىلع املرض اذلي ........ .5
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 العاشرة: حكمة اإلرث يف اإلسالم الوحدة 
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أهداف الدرس
أن يتعرف الطلبة عن عدد ومعدود يف العربية.  
أن يمثل الطلبة اجلملة فيه العدد واملعدود   
أن يوضح الطلبة املقصود من امللفوظ يف انلص   
أن يتعرف الطلبة ىلع األفاكر الرئيسية يف الفقرة  
لبة األفاكر الرئيسية يف الفقرة  أن حيدد الط 
أن يرتجم لك الفقرات من انلص  
أن يصحح الطلبة اجلمل اخلاطئة وفقا للنص املقروء  
بّسعة إلجياد حل من خالل تعزيز    املشالكت  القدرة ىلع حتليلأن يطبق الطلبة   

. الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء الفريق
املسؤويلة،    الطلبة  بمن  يطبق  ومتصال  استهالكية  انلفس،  الصدق  االنضباط، 

حوهل. 

طرق التدريس 
انلحو   طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  طريقة 

والرتمجة أو غريـها. 
 



 العربية: ألغراض القراءة  73 | 

 : حكمة اإلرث يف اإلسالم نص القراءة
احْلُُقْوِق ِفيِْه،   تَْرِتيِْب  لِلْبرََشِ يِف  َدَخَل  ، اَل  إِلَِِهٌّ الَْمرْيَاِث ِِف اإْلِْساَلِم نَِظاٌم  نَِظاُم 
رِْث ِعنَْد َوفَاِة الُْمَورِِّث،   ّ َمْن قَاَم بِِه َسبَُب اإْلِ

اِرِع ِللُكِ تِّبٌَة ِمْن قِبَِل الشَّ فَِِهَ ُمرَتَ
َوارِ  لُكَّ  ُيْعَطى  رَ   ٍث َحيْثُُه  الُْمَقدَّ ْو   نَِصيْبَُه 

َ
أ الُْفُروِْض،  ْصَحاِب 

َ
أ ِمْن  اَكَن  إِْن  هَلُ 

ُخَذ ابْلَ 
ْ
ْصَحاِب الُْفُروِْض إِْن اَكَن يَِرُث بِاتلَّْعِصيِْب. يَأ

َ
 اِِق ِمْن أ

رِْث  اإْلِ َسبَُب  بِِه  قَاَم  ْن  ِممَّ َحٌد 
َ
أ الِْمرْيَاِث  ِمَن  حُيَْرُم  ْن  َواَل 

َ
أ إِالَّ  قَاتاًِل  ،  يَُكْوَن 

الْمَ  َيْمنَِع اإْلِْساَلُم  َولَْم  َمَعُه يِف ادِليِْن،  ْو خُمْتَِلًفا 
َ
أ ثِِه  ـُهَو  لُِمَوِرّ رِْث َكَما  اإْلِ َة ِمَن 

َ
ْرأ

 َ ْعَراِف الَْقبَِليَِّة الَْقِدْيَمِة، َول
َ
ِو اأْل

َ
ِو ايْلَُهوِْديَِّة أ

َ
يَْعِة ايْلُْونَاِنيَِّة أ ِ َيْمنَِع  ْم  َحاُل ِِف الرشَّ

ِِف   احْلَاُل  ـُهَو  َكَما  رِْث،  اإْلِ ِمَن  الرَِّحِم  ِِف  اجْلَِننْيَ  َحىتَّ  ْو 
َ
أ ْفَل  الِطّ اإْلِْساَلُم 

 ِ الرتَّ ِمَن  ُيْعَطى  اَل  اَكَن  َحيُْث  الَْقِدْيَمِة،  الَْقبَِليَِّة  ْعَراِف 
َ
الرَِّجاُل  اأْل إاِلَّ  َكِة 

قِْوَياءُ 
َ
اإْلِْسالَ   ،اأْل  ِ ُيَمزِيّ الَْكِبرْيِ  َولَْم  بَيْنض  رِْث  اإْلِ ِِف  نِْصبَِة 

َ
اأْْل تَْوِزيِْع  ِعنَْد  ُم 

ْكرَبُ لِلُْمتََوِفَّ ِضْعَف َما  
َ
ْبُن اأْل يَْعِة ايْلَُهوِْد، َحيُْث ُيْعَطى اإْلِ ، َكَما ِِف رَشِ ِغرْيِ َوالصَّ

ْصَغُر. 
َ
 ُيْعَطى اأْل

نَُّه نَِظاٌم إِْجبَارِيٌّ يِف َحِقّ الُْمَورِِّث َوِمْن َخَصائِِص نَِظاِم الَْمرْيَاِث  
َ
ّ يِهَ أ اإْلِْساَلِمِ

يَْعُة اإْلِْسالَِميَُّة ىلَعَ ِحْفِظ َحِقّ الَْوَرثَِة ِف[ َمأِل قَِريِْبِهْم  ِ َوالَْوارِِث، وََحَرَصِت الرشَّ
َوقَ  َمْوتِِه،  تَِرَكةَ َقبَْل  اإْلِْسالَِميَُّة  يَْعُة  ِ الرشَّ َجَعلَِت  إِيَلِْه، ْد  انلَّاِس  َحِبّ 

َ
أِل الَْمِيِّت   

بنَْيَ  اُبَط  َ الرتَّ ُق  حُيَِقّ بَِما  الَْواِحَدِة،  ِة  رْسَ
ُ
اأْل نَِطاِق  َداِخَل  اتلََّوارَُث  وََجَعلَِت 

َساَس 
َ
فَْراِدـَها، وََجَعلَْت أ

َ
ةُ   أ ُة الَْقَرابَِة، وَِشدَّ   َتْقِديِْم َبْعِض الَْوَرثَِة ىلَعَ َبْعٍض ـُهَو قُوَّ

َواْعتَرَبَ  َوالُْمَورِِّث،  الَْوارِِث  بَيْنض  الَْمنَافِِع  َواتَِّصاِل  بِالَْمِيِّت،  لَِة  يَْعُة  الِصّ ِ الرشَّ ِت 
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َسِبِب   يِف  تَِّفاِق  اإْلِ ِعنَْد  الِْمرْيَاِث  يِف  اتلََّفاُضِل  َساُس 
َ
أ يِهَ  احْلَاَجَة  اإْلِْسالَِميَُّة 

الَْمرْيَاِث   ونَِظاُم  ىلَعَ  اإْلِْسِتْحَقاِق،  َواِحَدٍة  يَِد  يِف  َوِة  ْ الرثَّ مَجِْع  ُدْوَن  اإْلِْساَلِم   يِف 
 ِحَساِب اآْلَخِريَْن. 

 

 : العدد الرتاكيب

 العدد 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 واحد 
 األول

 اثنان 
 اثلاين

 ثالثة 
 اثلالث 

 أربعة
 الرابع

 مخسة 
 اخلامس

 ستة
 السادس 

 سبعة
 السابع 

 ثمانية 
 اثلامن

 تسعة 
 اتلاسع 

 عرشة
 العارش 

انلصف  1
الربع2 1

اثللث 4 1
السدس 3 1

اثلمن 6 1
اثللثني 8 2

3

بَْت الَماءَ ، ِق يْ رِ الطَّ  يِفْ  ةً دَ احِ وَ  ةً ارَ يَّ رأيت سَ  املثل    ةَ ثَ الَ ثَ  رَشِ
َ
 اٍب وَ كْ أ

  لِ ْص فَ  الْ يِف  ُت سْ لَ جَ 
َ
اَعِة  ،  لِ وَّ اأْل بَْح يِف السَّ ابَِعةِ َصلَّيُْت الصُّ  َصبَاًحا الرَّ

 
 التدريبات

: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيت قراءة صحيحة ثم  دريب األول اتل
ترجم ـهذه الفقرة ووضح اخلالصة انلص أمام الفصل

بِِه   قَاَم  ْن  ِممَّ َحٌد 
َ
أ اِث  الِْمرْيَ ِمَن  حُيَْرُم  ْو  َواَل 

َ
أ ثِِه  لُِمَوِرّ قَاِتاًل  يَُكْوَن  ْن 

َ
أ إِالَّ  اإْلِرِْث،  َسبَُب 

الْمَ  اإْلِْساَلُم  َيْمنَِع  َولَْم  ادِليِْن،  يِف  َمَعُه  يَْعِة  خُمْتَِلًفا  ِ الرشَّ ِِف  َحاُل  ـُهَو  َكَما  اإْلِرِْث  ِمَن  َة 
َ
ْرأ

الَْقبَ  ْعَراِف 
َ
اأْل ِو 

َ
أ ايْلَُهوِْديَِّة  ِو 

َ
أ َ ايْلُْونَاِنيَِّة  َول الَْقِدْيَمِة،  ْو َحىتَّ ِليَِّة 

َ
أ ْفَل  الِطّ اإْلِْساَلُم  َيْمنَِع  ْم 

ْعَراِف الَْقبَِليَِّة الَْقِدْيَمِة، َحيُْث اَكَن الَ 
َ
  اجْلَِننْيَ ِِف الرَِّحِم ِمَن اإْلِرِْث، َكَما ـُهَو احْلَاُل ِِف اأْل

قِْويَاءُ 
َ
َكِة إِالَّ الرَِّجاُل اأْل ِ

نِْصبَِة ِِف اإْلِرِْث  ُيْعَطى ِمَن الرتَّ
َ
ِ اإْلِْساَلُم ِعنَْد تَْوِزيِْع اأْْل ، َولَْم ُيَمزِيّ
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لِلُْمتََوِفَّ  ْكرَبُ 
َ
اأْل ْبُن  اإْلِ ُيْعَطى  َحيُْث  ايْلَُهوِْد،  يَْعِة  رَشِ ِِف  َكَما   ، ِغرْيِ َوالصَّ الَْكِبرْيِ  بَيْنض 

ْصَغُر. 
َ
 ِضْعَف َما ُيْعَطى اأْل

ة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـها متبادال مع زميلك أمام  : ضع أسئلدريب اثلايناتل
الفصل 

  ؟ رشع اإلسالم اإلرث خمتص بالرجل حممد: ـهل  
.  ال، بل رشع اإلسالم اإلرث للك مسلم ىلع شلك اعم موىس:  

لِه ال يدخل البرش يف  إاإلرث اإلسالم نظام   ......................؟  .1
ترشيعه 

من موانع اإلرث ـهو اختالف ادلين  ......................؟  .2
  ِِ ب احَ ْص َِأ  نْ مِ   َِناكَ   ِْنِِإللك وارث نصيب املقدرة   ......................؟  .3

ِِ ضِْو رُ فُ لْ ا
ال   ......................؟  .4 الصغري  ال،  بني  اإلسالم  اإلرث  يمزي 

والكبري يف النسبة 
للميت   ......................؟  .5 أحسانا  وأكرث  أحب  ملن  امليت  الرتكة 

وقت حياته 
للنص  اتل طبقا  اآلتية  األسئلة  أجب عن  طابلتني  من  املجموعة  كون  اثلالث:  دريب 

السابق ثم وضح اإلجابة أمام الفصل 
 ؟ ـهل حيرم للمرأة أي حتصل ىلع تركة امليت س: 

 رث اإلسالم اإل حيرم للمرأة أي حتصل ىلع تركة امليت يف  ج: ال، 
كيف اكن نظام املرياث يف اإلسالم؟  .1
ـهل يعطى نسبة اإلرث ىلع حد سواء للك األفراد؟  .2
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ـهل حيرم اإلرث ملن قتل مورثه أو خمتلفا معه دينا؟  .3
ما ـهو أساس تقديم الورثة ىلع بعضهم بعضاً؟  .4
 اإلسالمية احلاجة يه أساس اتلفاضل يف املرياث؟ ملاذا اعتربت الرشيعة  .5
رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرإ انلص وحدد الفكرة الرئيسية  دريب الاتل

 بوضع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة 
الفكرة الرئيسية يف الفقرة األوىل يه:  .1

اإلرث اإلسالم ج.   نظام اإلرث اإلسالم  .أ
أصحاب الفروض د.     سبب اإلرث .ب

الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلانية يه:  .2
سبب اإلرثج.     موانع اإلرث .أ
من حيرم ىلع اإلؤث يف اإلسالمد.    اإلرث قبل اإلسالم .ب

 الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلاثلة يه:  .3
خصائص اإلرث اإلسالمج.    خصائص اإلرث .أ
اتلفاضل يف اإلرثد.   أساس اإلرث اإلسالم  .ب

امس: كون مجلة مفيدة من العدد اتلايلدريب اخل اتل
  العارشة   مخسة  السابعة 

السادس       ستة  اثنني 
ُذننَْيِ اْثنَنْيِ  انلمودج: 

ُ
 يِلْ أ

الاتل إمالدريب  ثم  زميلتك  من  واحدا  اخرت  يف    سادس:  املناسب  بالعدد  الفرااغت 
الصندوق ثم ترجم إىل اللغة اإلندونيسية 

 اثلمن  السدس    الربع
اثللث  انلصف    اثللثني 
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رث ابلنت انلصف إن اكنت واحدة ت   . إن اكنت واحدة   .....   بلنت ا  رث ت 
......  نصاب األب بوجود االبن يف الورثة .1
...... للبنتني بعد وفات أبوـهما  .2
عند وجود األوالد لرتكة زوجها ........ جة وللزجعلت  .3
.ته مع وجود األوالدمن تركة زوج........ ىلع حصل الزوج  .4
حصلت األم ...... بعدم أوالد امليت.  .5
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 الوحدة احلادية عشرة: املعاملة يف اإلسالم 
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أهداف الدرس
الطلبة عن مفعول يف العربية. أن يتعرف  
أن يكمل الطلبة اجلملة بالفاعل واملفعول به  
أن يوضح الطلبة املقصود من امللفوظ يف انلص   
أن يتعرف الطلبة ىلع األفاكر الرئيسية يف الفقرة  
أن حيدد الطلبة األفاكر الرئيسية يف الفقرة   
أن يرتجم لك الفقرات من انلص  
اخلاطئة وفقا للنص املقروء أن يصحح الطلبة اجلمل  
الطلبة    يطبق  حتليل  أن  ىلع  خالل   املشالكتالقدرة  من  حل  إلجياد  بّسعة 

. تعزيز الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء الفريق
ومتصال   استهالكية  انلفس،  الصدق  االنضباط،  املسؤويلة،  الطلبة  يطبق  أن 

بمن حوهل. 

طرق التدريس 
املناقشة   طريقة  أو  املبارشة  انلحو  طريقة  طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو 

والرتمجة أو غريـها. 
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 : املعاملة يف اإلسالمنص القراءة
ِ   نَّ إِ  ُ مَ تَ تَ   ةَ يّ مِ اَل سْ اإْلِ   ةَ عَ يْ الرشَّ َ مَ وَ   َص ائِ َص خِبَ   زيَّ وَ ةٍ مَ يْ ظِ عَ   اٍت فَ ِص وَ   اٍت زِيّ    نْ مِ ، 

َ
 مِّ ـهَ أ

الْ اِت فَ الِصّ وَ   ِص ائِ َص اخْلَ   َك لْ تِ    يِف   ةٌ نَ ِيّ بَ   ةٌ حَ اِض وَ   ةٌ فَ ِص   يِهَ وَ   ِج رَ احْلَ   عُ فْ رَ وَ   ّْسُ يُ : 
   عِ يْ مَجِ 

َ
ِ   هِ ذِ ـهَ   مِ اَك حْ أ وَ ةِ عَ يْ الرشَّ مُ هَ نُ وْ كَ ،  َ يَ ا  حَ اَل   ةٌ ّسَّ نَ هَ يْ فِ   جَ رَ    ةٌ يَّ قِ طِ نْ مَ   ةٌ جَ يْ تِ ا 

 ِ ِ مَ كَ ا وَ هَ تِ عَ سِ ل ِ ذَ   ىلَعَ   اهللُ   صَّ نَ   دْ قَ ا، وَ هَ ال  يِف   َك ل
َ
، مِ يْ رِ كَ الْ   هِ ابِ تَ كِ   يِفْ   عٍ ِض وْ مَ   نْ مِ   رَثِ كْ  أ

م  ٱلإع ۡسإ     ...   :  َو َتَعاىَل هُ انَ حَ بْ سُ   اَل قَ فَ  َل  ي رِيد  بِك  م  ٱلإي ۡسإ  و   ... ي رِيد  ٱَّللَّ  بِك 
ا ي رِيد  ٱ  ...   :  َوَتَعاىَل هُ انَ حَ بْ سُ   اَل قَ وَ   (185ابلقرة:)  ١٨٥ ع ل   م  ِنإ  َّللَّ  َِل جإ م مد ل يإك  ع 

ج   ر   (6 املائدة:) ٦ ...  ح 
   مْ لَ اعْ 

َ
انلَّاِس   نَّ أ لَِمَصاِلِح  يَْع  التَّرْشِ ُينَّظُم  خِبََصائِِصَها  اإِْلْساَلِميََّة  يَْعَة  ِ الرشَّ

الُْمتََعِلّ  ْحاَكَم 
َ
اأْل َع  بُِكِلّ َورَشَ احْلَيَاةِ َق  َجَوانِِب      َ وَ وَُسيِمّ الِْفْقُه.  بَِذلَِك    اءُ مَ لَ عُ الْ  

   ىلَ إِ   هَ قْ فِ الْ   نَ وْ مُ سِّ قَ يُ   اهللُ   مُ هُ مِحَ رَ 
َ
   ةِ عَ بَ رْ أ

َ
الْ   امٍ سَ قْ أ ْ   ،اُت ادَ بَ عِ ِمنَْها  ،  ُت اَل امَ عَ مُ ال

ْحاَكُم اجلِْ   اُت،حَ كَ انَ الْمُ 
َ
ْ وَ   .اءِ َض قَ الْ وَ   اِت ايَ نَ َوأ ؛  ةٍ لَ امَ عَ مُ   عُ : مَجْ ةِ غَ لُّ ل ايِف   ُت اَل امَ عَ مُ ال

 مَ   يِهَ وَ 
ْ
لُكِّ يِف   مٌّ اَع   ٌظ فْ لَ   وَ ـهُ وَ   لِ مَ عَ الْ   نْ مِ   ةٌ ذَ وْ خُ أ ْ   هُ دُ ِص قْ يَ   لٍ عْ فِ      وَ   .ُف لَكَّ مُ ال

َ
يِف مَّ أ   ا 

فَ حاَلِ طِ ْص اإْلِ     ِِهَ : 
َ
ْ   مُ اَك حْ اأْل ْ   ةُ يَّ عِ الرشَّ  بِ   ةُ قَ ِلّ عَ تَ مُ ال

ُ
اكَ يَ نْ ادلُّ   رِ وْ مُ أ َ وَ   عِ يْ بْلَ ا    اءِ الرِشّ

ِ ذَ   رْيِ غَ وَ   ِن ـهْ الرَّ وَ   ةِ ارَ جَ اإْلِ وَ  ْ فَ .  َك ل  هَ بِ   دُ َص قْ يُ   اإِذً   ُت الَ امَ عَ مُ ال
َ
اأْل ْ   مُ اَك حْ ا    ةُ يَّ عِ الرشَّ

 ْ  يِف  الٍ جَمَ  يِف  مْ هِ ِض عْ بَ  عَ مَ  اِس انلَّ  لِ امُ عَ تِلَ  ةُ مَ ظَّ نَ مُ ال
َ
 . الِ وَ مْ  اأْل

ْ وَ  ْ بِ   ادُ رَ مُ ال يِهَ ِت الَ امَ عَ مُ ال     ْ ْ   ُت اَل امَ عَ مُ ال َ وَ   ةُ ايِلَ مَ ال    ُل مَ شْ ت
َ
 يِهَ    ِن يْ رَ مْ أ

َ
 مُ اَك حْ أ

 ْ وَ اِت َض اوِ عَ مُ ال ْ   يِهَ :  الْ هَ بِ   دُ َص قْ يُ   يِتْ الَّ   ُت اَل امَ عَ مُ ال   ِب سْ كَ الْ وَ   ِح بْ الرِّ   نَ مِ   ُض وَ عِ ا 
ِ ذَ   رْيِ غَ وَ   ةِ ارَ جَ اتلِّ وَ  َ ، وَ َك ل ِ وَ   اِت ارَ يَ اخلِْ وَ   ةَ ارَ جَ اإْلِ وَ   عَ يْ ابْلَ   ُل مَ شْ ت  ُق حَ لْ ا يُ مَ وَ   ِت اكَ الرشَّ
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ِ ذَ بِ   و  . اِت قَ يْ ثِ وْ اتلَّ   دِ وْ قُ عُ   نْ مِ   َك ل
َ
ْ   يِهَ : وَ ِت اَع رَبُّ اتلَّ   مُ اَك حْ أ يُ يِت الَّ   ُت الَ امَ عَ مُ ال   دُ َص قْ  

اإْلِ هَ بِ  مِ اُق فَ رْ اإْلِ وَ   انُ سَ حْ ا  ْ   ُل ثْ ،  ْ وَ   ةِ يَّ طِ عَ الْ وَ   ةِ بَ هِ ال ْ وَ   ِق تْ عِ الْ وَ   ِف قْ وَ ال وَ ايَ َص وَ ال   رْيِ غَ ا 
ِ ذَ   وَ   .َك ل

َ
    يِهَ يِت الَّ   ةَ احَ بَ اإْلِ   نَّ أ

َ
ْ يِف   احْلُْكمُ   ُل ْص اأْل ال   ا ىلَعَ هَ ُض رْ عَ   ُب جَيِ   ِت اَل امَ عَ مُ  

جَ مَ  الْ يِف   اءَ ا  وَ اِع مْجَ اإْلِ وَ   ةِ نَّ السُّ وَ   اِب تَ كِ   ِ ذَ   نُ وْ كَ ،  ِ قً افِ وَ مُ   َك ل ل  ةِ امَّ عَ الْ   دِ اعِ وَ قَ لْ ا 
ِ  دِ اِص قَ مَ وَ   . ةِ عَ يْ الرشَّ
 

 : مفعول بهالرتاكيب

 مفعول به: االسم املنصوب تقدمه فعل فاعل 
الَْودَلُ  :  املثل ْكَرَم 

َ
بَاهأ

َ
َزيْنَُب  ،  أ َزَكِريَّا    ،الرَِّسالَةَ َكتَبَْت  ـَهَب بَاَع  ْوقِ   اذلَّ السُّ ٌّ  ،  يِفْ  لََعِ َدرََس 

ْحاَكَم  
َ
 . َجِديًْدا بِلَاًساتَْشرَتِْي ابْلِنُْت ، الُْمَعاَماَلِت أ

 التدريبات

قراءة صحيحة ثم    : كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيتدريب األول اتل
ترجم ـهذه الفقرة ووضح اخلالصة انلص أمام الفصل

   مْ لَ اعْ 
َ
ْحاَكَم  نَّ أ

َ
َع اأْل يَْع لَِمَصاِلِح انلَّاِس َورَشَ يَْعَة اإِْلْساَلِميََّة خِبََصائِِصَها ُينَّظُم التَّرْشِ ِ  الرشَّ

  َ َق بُِكِلّ َجَوانِِب احْلَيَاةِ وَُسيِمّ
  هَ قْ فِ الْ   نَ وْ مُ سِّ قَ يُ   اهللُ   مُ هُ مِحَ رَ   اءُ مَ لَ عُ الْ بَِذلَِك الِْفْقُه. وَ الُْمتََعِلّ

   ىلَ إِ 
َ
   ةِ عَ بَ رْ أ

َ
الْ امٍ سَ قْ أ ْ ،  اُت ادَ بَ عِ  ِمنَْها  الْمُ ُت اَل امَ عَ مُ ال ْحاَكُم اجلِْ اُت،  حَ كَ انَ ، 

َ
  . اءِ َض قَ الْ وَ   اِت ايَ نَ َوأ

ْ وَ   مَ   يِهَ ؛ وَ ةٍ لَ امَ عَ مُ   عُ : مَجْ ةِ غَ لُّ ل ايِف   ُت اَل امَ عَ مُ ال
ْ
  لٍ عْ فِ    لُكِّ يِف   مٌّ اَع   ٌظ فْ لَ   وَ ـهُ وَ   لِ مَ عَ الْ   نْ مِ   ةٌ ذَ وْ خُ أ

ْ   هُ دُ ِص قْ يَ   وَ   .ُف لَكَّ مُ ال
َ
يِف مَّ أ فَ اَلِ طِ ْص اإْلِ   ا     ِِهَ ح: 

َ
ْ   مُ اَك حْ اأْل ْ   ةُ يَّ عِ الرشَّ  بِ   ةُ قَ ِلّ عَ تَ مُ ال

ُ
ا يَ نْ ادلُّ   رِ وْ مُ أ

َ وَ   عِ يْ بْلَ اكَ  ِ ذَ   رْيِ غَ وَ   ِن ـهْ الرَّ وَ   ةِ ارَ جَ اإْلِ وَ   اءِ الرِشّ ْ فَ .  َك ل إًِذا  ُت الَ امَ عَ مُ ال  هَ بِ   دُ َص قْ يُ  
َ
اأْل   مُ اَك حْ ا 

 ْ ْ  ةُ يَّ عِ الرشَّ  يِف  الٍ جَمَ  يِف   مْ هِ ِض عْ بَ  عَ مَ   اِس انلَّ   لِ امُ عَ تِلَ   ةُ مَ ظَّ نَ مُ ال
َ
 . الِ وَ مْ  اأْل
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اثلاين  إقرأـها تدريب  ثم  أمام    : ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة  متبادال مع زميلك 
الفصل 
  ؟ بماذا تتمزي خصائص الرشيعة اإلسالمية حممد:  

.  تتمزي خصائص الرشيعة اإلسالمية باليّس ورفع احلرج موىس:  
ملصالح   ......................؟  .1 الترشيع  يف  اإلسالمية  الرشيعة  تنظم 

العباد 
يف  العلماء  م  قسّ  ......................؟  .2 منها  الفقه  أقسام،  أربعة 

خاصة يف املعاملة 
وأحاكم   ......................؟  .3 املعاوضات  أحاكم  يه  املايلة  املعاملة 

اتلرباعت 
أن اإلرفاق من أحاكم اتلرباعت ال،  ......................؟  .4
والكسب   ......................؟  .5 الربح  من  العوض  بها  يقصد 

واتلجارة 
اثلا املجمولث:  تدريب  للنص  كون  طبقا  اآلتية  األسئلة  عن  أجب  طابلتني  من  عة 

السابق ثم وضح اإلجابة أمام الفصل 
 ؟ ما يه الصفات العظيمة للرشيعة اإلسالمية س: 
 يه اليّس ورفع احلرج، ويه الصفة املوجودة يف مجيع أحاكم ـهذه الرشيعة ج:  
ما يه املعاملة يف اصطالح علماء الفقه؟  .1
ماذا يشمل أحاكم املعوضات يف املعاملة؟  .2
ما يه األصل يف اإلباحة؟ ارشْح .3
ما يه أقسام الفقه عند العلملء؟ أذكر.  .4
 ما املراد بأحاكم اتلرباعت يف املعامالت؟ .5
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ال  إقرإتدريب  ثم  الرئيسية    رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة  الفكرة  انلص وحدد 
 بوضع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة 

الفكرة الرئيسية يف الفقرة األوىل يه:  .1
خصائص املعامالت ج.  خصائص الرشيعة اإلسالمية  .أ
اليّس ورفع احلرج يف الرشيعة د.   الرشيعة اإلسالمية ميّسة  .ب

الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلانية يه:  .2
ريف املعامالت تع ج.    مصالح العباد  .أ
األحاكم املتعلقة بأفعال العباد د.   تقسيم الفقه عند العلماء  .ب

 الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلاثلة يه:  .3
أحاكم املعاوضات ج.    املعامالت املايلة  .أ
أحاكم اتلرباعت د.  األصل يف املعامالت اإلباحة  .ب

اجلملة املفيدةامس: استخدم من الك اللكمات اتلايلة مفعوال به يف دريب اخل اتل
الكسب       اإلجارة   الربح   ابلع  امللكف   احلرج 

 من ابليع   الربح حصل حممد   انلمودج: 
الفرااغت باملفعول به املناسب يف    سادس: اخرت واحدا من زميلتك ثم إمالتدريب ال

الصندوق ثم ترجم إىل اللغة اإلندونيسية 
 اذلـهب   الرشكة    الرز

األرض  الفقه    اجلوالة  
قّسم العلماء الفقه إىل أربعة جوانب   قّسم العلماء .... إىل أربعة جوانب 

يف جمال األموال ..... أقام يوسف  .1
بلناء املسجد .....   وقف اتلجار .2
من أخيه.....  استعرت فاطمة  .3
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يف املقصف.....  يشرتي ىلع  .4
يف حمل الرـهن  .....رـهنت عفيفة  .5
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 الوحدة الثانية عشرة: أصحاب املذاهب األربعة
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أهداف الدرس
أن يتعرف الطلبة عن حرف العطف يف العربية  
اجلملة ِبرف العطف املناسب للجملة أن يكمل الطلبة  
أن يوضح الطلبة املقصود من امللفوظ يف انلص   
أن يتعرف الطلبة ىلع األفاكر املساعد يف الفقرة  
أن حيدد الطلبة األفاكر املسادة يف الفقرة   
أن يرتجم لك الفقرات من انلص  
يطبق    حتليلأن  ىلع  خالل    املشالكت  القدرة  من  حل  إلجياد  تعزيز بّسعة 

. الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء الفريق
ومتصال   استهالكية  انلفس،  الصدق  االنضباط،  املسؤويلة،  الطلبة  يطبق  أن 

بمن حوهل. 

طرق التدريس 
انلحو   طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  طريقة 

 والرتمجة أو غريـها. 
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 : أصحاب املذاهب األربعةنص القراءة
يف  املجتهدون  املشهور  اإلمام  أربعة  ـهم  األربعة  املذاـهب  أصحاب  أن 

 املذاـهب، وـهم: 
، َمْوىَل بيَِن َتيِْم اهلِل بِْن َثْعلَبََة، إمام أبو حنيفة ـُهَو انلُّْعَماُن ْبُن ثَابٍِت بِْن َزْوِطٍّ 

ْصلُُه ِمْن اَكبٍِل، ُودِلَ بِالُْكْوفَِة َسنََة 
َ
 فشيَْها، َواَكَن يَِبيُْع اخْلُْْبَ َوَيْطلُُب   80أ

َ
ـه، َونََشأ

ـْهِل الرَّ 
َ
ْفتَاِء، َوـُهَو إَِماُم أ ِي. الْعشلَْم ِِف ِصبَاُه، ُثمَّ اْنَقَطَع لِلتَّْدِريِْس َواإْلِ

ْ
 أ

َعْمٍرو بْن   بِْن  ِِب اَعِمِر 
َ
أ بِْن  َمالِِك  بِْن  نٍَس 

َ
أ ْبُن  َمالُِك  ـُهَو  إمام مالك بن أنس، 

َسنََة   ُودِلَ   ، ّ الَْمَديِنِ اهلِل  َعبِْد  بُْو 
َ
أ احْلَُمرْيِي،  ْصبَىِحّ 

َ
اأْل َماِت    93احْلَارِِث  ـه، 

َسنََة   َسنَ   189بِالَْمِدْينَِة  تِْسُعْوَن  َوُعْمُرُه  وَُدفَِن ـه،  َوَثَمانُْوَن،  مَخٌْس  َوِقيَْل:  ًة، 
بِابْلَِقيِْع، َولُِقَب بإَِماِم َداِر الِْهْجَرِة.

ُد ْبُن إِْدِريَْس بِْن   إمام الّشافىع بُْو َعبِْد اهلِل حُمَمَّ
َ
افيِِع: ـُهَو أ ُد ْبُن إِْدِريَْس الشَّ حُمَمَّ

َة  الَْعبَّاِس بِْن ُعثَْماَن بِْن َشافٍِع بِْن السَّ  ّ، ُودِلَ يِف َغزَّ ِ
ّ الَْمِكّ ِليِبِ ّ الُْمطَّ ائِِب الُْقريَِشِ

َسنََة   إِىَل   150بَِفِلْسِطنْيَ  ُه  مُّ
ُ
أ ومََحَلَتُْه   ، َصِغرْيٌ َوـُهَو  بُوُْه 

َ
أ َوَماَت  بِايْلََمِن،  َوِقيَْل  ـه، 

ا إِىَل  اْنتََقَل  ُثمَّ  َة،  بَِمكَّ  
َ
فَنََشأ  ، َسنَتَنْيِ اْبُن  َوـُهَو  َة  ىلَعَ  َمكَّ  

َ
أ الُْمَوطَّ  

َ
َوقََرأ لَْمِدْينَِة 

بُْو  
َ
َوأ ْبُن َحنْبٍَل  مْحَُد 

َ
أ َوَمالٍِك وََغرْيِـِهْم، َوَرَوى َعنُْه  َمالٍِك، َرَوى َعِن بِْن ُعيَيْنََة 

، هَلُ  ِس الِْماَئتَنْيِ
َ
ُد ىلَعَ َرأ نَُّه الُْمَجِدّ

َ
 ِكتَاُب  ثَْوٍر َوالُْمَزيِن وََغرْيُـُهْم، اْعترََبَُه َبْعُضُهْم أ

ْحاَكُم  
َ
َوأ احْلَِديِْث،  يِف  الُْمْسنَِد  َوِكتَاُب  اجْلَِديَْدُة،  الِْفْقِهيَُّة  آَراُؤُه  َوِفيِْه   ، ِمّ

ُ
اأْل

 الُْقْرآِن وََغرْيُـَها.
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ٍد بِْن َحنْبٍَل بْنش ـِهاَلٍل   مْحَُد ْبُن بِْن حُمَمَّ
َ
بُْو َعبِْد اهلِل أ

َ
إمام أمحد بن حنبل ـُهَو أ

َسنََة   َبْغَداَد  يِف  َوُودِلَ  الُْمْسنَِد،  َصاِحُب  ابْلَْغَداِدي،  الُْمُرْوزِي  يْبَايِن  الشَّ َسٍد 
َ
أ بِْن 
َسنََة    164 بِبَْغَداَد  َوَماَت  َوُعْمُرهُ   241ـه،  سَ ـه،  وََسبُْعْوَن  َسبٌْع  َورَ نَ   َعنُْه  وَ ًة،  ى 

وَغَ  َداوَُد  بُْو 
َ
َوأ َوُمْسِلٌم  َورَ ابْلَُخارِي  َواْبُن    ى وَ رْيُـُهْم،  َوالنََّساِِئ  ِمِذي  ْ الرِتّ َعنُْه 

ُمِوِن  
ْ
الَْمأ َوَمِن  يِف  الُْقْرآِن  خِبَلِْق  الَْقْوِل  إِىَل  ُديِعَ  َواِحٍد  رَُجٍل  بَِواِسَطِة  َماَجْه 

 ـه.  218بَّايِسّ َسنََة الْعَ 
 

 : حرف العطف الرتاكيب

مجلة   أو  فعال  أو  اسما  اكن  سواء  بلفظ  لفظ  ربط  اذلي  احلرف  ـهو  العطف:  حرف 
 برشط أن يعطف ىلع مثل ما عطف به. وـهو الواو، الفاء، ثم، أو، أم وحىت. 

 يطلب العلم و يبيع اخلْب إمام أيب حنيفة اكن  : املثل
 الفقه  زكرياو حممد يدرس 

 التدريبات

: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيت قراءة صحيحة ثم  دريب األول اتل
ترجم ـهذه الفقرة ووضح اخلالصة انلص أمام الفصل

ُد ْبُن إِْدِريَْس بِْن الَْعبَّاِس  إمام الشافىع   بُْو َعبِْد اهلِل حُمَمَّ
َ
افِيِع: ـُهَو أ ُد ْبُن إِْدِريَْس الشَّ حُمَمَّ

َة بَِفِلْسِطنْيَ َسنَةَ  ّ، ُودِلَ يِف َغزَّ ِ
ّ الَْمِكّ ِليِبِ ّ الُْمطَّ ائِِب الُْقريَِشِ  150  بِْن ُعثَْماَن بِْن َشافٍِع بِْن السَّ

بِايْلَ  َوِقيَْل   ـه، 
َ
فَنََشأ  ، َسنَتَنْيِ اْبُن  وـَُهَو  َة  َمكَّ إِىَل  ُه  مُّ

ُ
أ ومََحَلَتُْه   ، َصِغرْيٌ وـَُهَو  بُوُْه 

َ
أ َوَماَت  َمِن، 

َوَمالٍِك   ُعيَيْنََة  بِْن  َعِن  َرَوى  َمالٍِك،  ىلَعَ   
َ
أ الُْمَوطَّ  

َ
َوقََرأ الَْمِدْينَِة  إِىَل  اْنتََقَل  ُثمَّ  َة،  بَِمكَّ

عَ  َوَرَوى  نَُّه  وََغرْيـِِهْم، 
َ
أ َبْعُضُهْم  اْعتَرَبَُه  وََغرْيـُُهْم،  َوالُْمَزيِن  ثَْوٍر  بُْو 

َ
َوأ َحنْبٍَل  ْبُن  مْحَُد 

َ
أ نُْه 
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 ْ ، َوِفيِْه آَراُؤُه الِْفْقِهيَُّة اجْلَِديَْدُة، َوِكتَاُب ال ِمّ
ُ
، هَلُ ِكتَاُب اأْل ِس الِْماَئتَنْيِ

َ
ُد ىلَعَ َرأ ُمْسنَِد  الُْمَجِدّ
ْحاَكُم الُْقْرآِن وََغرْيـَُها. يِف احْلَِديِْث، وَ 
َ
أ

: ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـها متبادال مع زميلك أمام  دريب اثلايناتل
الفصل 
  ؟ من ـهم أصحاب املذاـهب األربعة حممد:  

.  أيب حنيفة وإمام مالك وإمام الشافيع وإمام أمحد   م ـهم إما موىس:  
ـهم إمام مشهور املجتهدون يف املذاـهب  ......................؟  .1
اكن يبع اخلْبز ويطلب العلم يف صباه  ......................؟  .2
ه ومات باملدينة93ودل سنة  ......................؟  .3
نعم، أنه طالب من إمام الشافيع ......................؟  .4
هل كتاب األم وفيه آراؤه الفقهية اجلديدة  ......................؟  .5
اثلااتل للنص  لث:  دريب  طبقا  اآلتية  األسئلة  أجب عن  طابلتني  من  املجموعة  كون 

السابق ثم وضح اإلجابة أمام الفصل 
 ؟ من ـهو إمام أيب حنيفة س: 
 انلعمان بن ثابت وإمام املجتهد واكن إمام أـهل الرأي. ـهو ج:  

أين ودل اإلمام أبو حنيفة؟  .1
من اإلمام اذلي اعترب باملجدد ىلع رأس املؤتني؟  .2
بماذا لقب اإلمام مالك بن أنس؟  .3
ما ـهو كتاب الفقه املشهور اذلي ألفه اإلمام الشافيع؟ .4
ملاذا سيم أمحد ابن حنبل صاحب املسند؟ .5
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رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرإ انلص وحدد الفكرة املساعدة  دريب التلا
 بوضع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة 

يف الفقرة األوىل يه:  املساعدةالفكرة  .1
سرية إمام أيب حنيفة ج.    حياة إمام أيب حنيفة  .أ
سلسلة إمام أيب حنيفة د.    حياته وقت الصباه  .ب

انية يه: يف الفقرة اثل املساعدةالفكرة  .2
حمل الوالدة إمام مالك ج.    سلسلة إمام مالك  .أ
عمر إمام مالك د.    لقب إلمام مالك  .ب

 يف الفقرة اثلاثلة يه: املساعدة الفكرة  .3
سرية إمام الشافيع ج.   سلسلة إمام الشافيع  .أ
أن إمام الشافيع ـهو املجدد د.  الكتب املؤلف من إمام الشافيع .ب

الرابعة يه: الفكرة املساعدة يف الفقرة  .4
سلسلة إمام أمحد ج.    حياة إمام أمحد  .أ
لقب إمام أمحد د.  الكتب املؤلف من إمام أمحد  .ب

امس: استخدم من الك من حروف العطف )الواو، أو، أم، ثم( يف اجلملة  دريب اخل اتل
املفيدة  

 أمحد إىل اجلامعة وذـهب حممد   انلمودج:   
سف ...... صالح سافر يو .1
املدرس إىل الفصل دخل الطلبة .....  .2
املجتهدون املشهورون أربعة ..... مخسة؟  .3
أإمام الشافيع طالب إمام مالك ..... طالب إمام أمحد؟ .4
 .... ومات فيه. . ودل إمام أمحد ببغداد .5



 العربية: ألغراض القراءة  93 | 

الاتل )دريب  سبعة  كون  ثم  زميلتك  من  واحدا  اخرت  فيها 7سادس:  مفيدة  مجلة   )
حرف الطف ثم ترجم إىل اللغة اإلندونيسية 

 أأنِت ناجحة أم راسبة  : انلمودج
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 12-9مراجعة الوحدات 
 القراءة

 الفقرة األوىل: 
 اقرأ ما ييل، ثم أجب عن األسئلة املوجودة حتت انلص

اإْل ىَن تَ اعْ  ْ بِ   مُ اَل سْ   يَ   َل عَ جَ وَ   ِن يْ ادِلَ وَ ال ُهَما   َحقَّ
ْ
ْ فَ ؛  اىَل عَ تَ   اهللِ بِ   انِ مَ يْ إِل اْ   دَ عْ بَ   يِت أ ا  مَ ـهُ ان  ادِلَ وَ ال

 
َ
َ   اُس سَ أ  شْ ن

َ
   ةِ أ

َ
حَ ادِ رَ فْ اأْل وَ ايِل غَ الْ   انِ مَ دِّ قَ يُ   ُث يْ ؛  سَ يِف   ِس يْ فِ انلَّ      ةِ يَ ؤْ رُ   لِ يْ بِ  

َ
  نَ وْ رُبُ كْ يَ   اءِ نَ بْ اأْل

 ىلَعَ   نَ وْ دُ مِ تَ عْ يَ وَ 
َ
ا  مَ ا كَ مَ هِ يَلْ إِ   انِ سَ حْ اإْلِ وَ   ِن يْ ادِلَ لوَ اْ   ةِ اعَ طَ بِ   هُ تَ اعَ  طَ اىَل عَ تَ   اهللُ   نَ رَ قَ .  مْ هِ سِ فُ نْ  أ

كِ يِف   اَل قَ  يإِن :  اءِ رْسَ اإْلِ   ةِ رَ وْ سُ   يِفْ   زِ يْ زَ عَ الْ   هِ ابِ تَ   َِٰل  بِٱلإو  و  إِيَّاه    ٓ إَِلَّ ٓواْ  ب د  ت عإ َلَّ 
 
أ بُّك   ر   َٰ ۞و ق َض 

وإ 
 
أ آ  م  ه  د  ح 

 
أ ٱلإِكَب    ك   ِعند  بإل غ نَّ  ي  ا  إِمَّ  ُۚ ًَٰنا س  فد    إِحإ

 
أ آ  م  َّه  ل ل  ت ق  ف ل   ا  م  ه  ت نإ   لِِك  َل   ا  و  م  رإه  ه 

َل   ق وإ ا  م  َّه  ل رِيم  و ق ل 
ك  ا    ٢٣ا    م  ل ه  فِضإ  ا  و ٱخإ م  ك  ا  م  إه  ٱرإۡح   ِ رَّبد و ق ل  ٱلرَّۡحإ ةِ  ِمن    ِ لد ٱلُّ ن اح   ج 

غِۡي   ص  بَّي اِِن  تَ   ٢٤ا  ر  اهلل  ِ اىَل عَ ِذْكُر  ل وَ لَ اَل دَ   مِ يْ رِ كَ الْ   آنِ رْ قُ الْ   يِفْ   ِن يْ ادِلَ وَ لْ   ىلَعَ حَ اِض ٌة    ٌة 
 
َ
الَّ مَ هِ قِ وْ قُ حُ ا وَ مَ هِ تِ يَّ مِّ ـهَ أ تَ يِت ا   ىلَعَ   عُ قَ  

َ
ا  هَ مُ يْ دِ قْ تَ   نُ كِ مْ  يُ يِت الَّ   ُق وْ قُ احْلُ   هِ ذِ ـهَ   ا يِهَ مَ ، فَ اءِ نَ بْ  اأْل

 ِ ِ  لِ يْ مِ اجْلَ  دِّ رَ  نْ ٍع مِ وْ نَ كَ  ِن يْ ادِلَ وَ لْ ل  .مْ هِ لِ يْ بِ  سَ يِف  هِ ا بِ امَ ي قَ اذلَّ
ماذا أشار اهلل يف القرآن الكريم عن الوادلين؟  .1
ما ـهو ادليلل ىلع وجوب بر الوادلين؟  .2
ما رأيك عن بر الوادلين؟  .3

 الفقرة اثلانية: 
 اقرأ ما ييل، ثم اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول احلرف املناسب 

ِتّبٌَة    نَِظاُم الَْمرْيَاِث ِِف  ، اَل َدَخَل لِلْبرََشِ يِف تَْرِتيِْب احْلُُقْوِق ِفيِْه، فَِِهَ ُمرَتَ اإْلِْساَلِم نَِظاٌم إِلَِِهٌّ
ّ َمْن قَاَم بِِه َسبَُب اإْلِرِْث ِعنَْد َوفَاةِ الُْمَورِِّث، َحيْثُُه ُيْعَطى لُكَّ َوارٍِث  

اِرِع ِللُكِ ِمْن قِبَِل الشَّ
ْصَحاِب الُْفُروِْض  نَِصيْبَُه الُْمَقدَّ 

َ
ُخَذ ابْلَاِِق ِمْن أ

ْ
ْو يَأ

َ
ْصَحاِب الُْفُروِْض، أ

َ
َر هَلُ إِْن اَكَن ِمْن أ
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ْن  
َ
ْن قَاَم بِِه َسبَُب اإْلِرِْث، إِالَّ أ َحٌد ِممَّ

َ
اِث أ إِْن اَكَن يَِرُث بِاتلَّْعِصيِْب. َواَل حُيَْرُم ِمَن الِْمرْيَ

 
َ
ثِِه أ . ْو خُمْتَِلًفا َمَعُه يِف ادِليِْن يَُكْوَن قَاِتاًل لُِمَوِرّ

اِث يِف اإْلِْساَلِم نَِظام .....  .1 نَِظاُم الِْمرْيَ
برشي -ج  إلِه -ب  إنساين  -أ

 يَ  .2
ْ
ْصَحاِب الُْفُروِْض إِْن اَكَن يَِرُث بِاتلَّْعِصيِْب.  نْ مِ  ...... ذُ خُ أ

َ
أ

ابلاِق  -ج  اجلزئ  -ب  اجلميع -أ
ثِِه. َواَل حُيَْرُم ِمَن  .3 ْن يَُكْوَن ..... لُِمَوِرّ

َ
ْن قَاَم بِِه َسبَُب اإْلِرِْث إِالَّ أ َحٌد ِممَّ

َ
اِث أ الِْمرْيَ

 عدوا -ج  صديقا  -ب  قاتال  -أ
 الفقرة اثلاثلة: 

اقرأ ما ييل، ثم أجب بوضع عالمة الصحيح )( أو عالمة اخلطأ )×(، ثم صحح اخلطأ 
ةً ،  ِم اَل سْ اإْلِ   هِ قْ فِ الْ   يِفْ   ةِ خَ اسِ الرَّ   دِ اعِ وَ قَ الْ   نْ مِ   نَّ إِ   يِفْ    َخاصَّ

َ
َ مَ   اِب وَ بْ أ ي   اُس انلَّ   هُ ثُ دِ حْ تَ سْ ا 

   ، ٍط وْ رُشُ وَ   دٍ وْ قُ عُ وَ   ٍت اَل امَ عَ مُ   نْ مِ   مْ هُ نَ يْ بَ 
َ
   نَّ أ

َ
ِ  ذَ يِف   َل ْص اأْل   الَ فَ  ،ازُ وَ اجْلَ وَ   ةُ احَ بَ اإْلِ   وَ ـهُ   هُ لُكِّ   َك ل

ِ ا ذَ دَ ا عَ  مَ َق بْ يَ ، وَ ِت وْ بُ اثلُّ   ِح يْ حِ َص   ةِ لَ اَل ادلَّ   ِح يْ رَصِ   ٍصّ نَ بِ   الَّ إِ   ءٌ ا يَشْ هَ نْ مِ   عُ نَ مْ يُ     ىلَعَ   َك ل
َ
  لِ ْص أ

 ىَن عْ مَ بِ  .  ةِ احَ بَ اإْلِ 
َ
أ َ   هُ نَّ :  مُ يِف   انِ نَ اثْ   َف لَ تَ اخْ   وْ ل ْ   نْ مِ   ةٍ لَ امَ عَ   ـهَ ِت اَل امَ عَ مُ ال    ٌل الَ حَ   يِهَ   ْل ، 

َ
  مْ أ

ِ   نَّ إِ ، فَ امٌ رَ حَ  ِ   لِ يِلْ ادلَّ بِ   ُب الَ ُيطَ   ياذلَّ  ُل وْ قُ ي يَ اذلَّ
َ
ْ   هِ ذِ ـهَ   نَّ : أ  امٌ رَ حَ   ةَ لِ امَ عَ مُ ال

َ
ِ مَّ ، أ :  ُل وْ قُ ي يَ ا اذلَّ

 
َ
 لِ يِلْ ادلَّ بِ  ُب الَ طَ يُ  الَ فَ  ٌل اَل ا حَ هَ نَّ أ

َ
  نَّ ؛ أِل

َ
 . هُ عَ مَ  َل ْص اأْل

1.  ْ ْصُل يِف ال
َ
ُمَعَماَلِت َحَرامٌ األ

ْ  نْ مِ  عُ نَ مْ يَ  .2 ِت وْ بُ اثلُّ  ِح يْ حِ َص   ةِ لَ اَل ادلَّ  ِح يْ رَصِ  ٍصّ نَ بِ  الَّ إِ   ءٌ يَشْ  ُمَعَماَلِت ال
3.  ْ ال نَّ 

َ
أ َيُقوُل  ْخُص  الشَّ  لِ يِلْ ادلَّ بِ   ُب الَ طَ يُ   الَ فَ ُمَعَماَلِت َحاَلٌل  إِْن اَكَن 

َ
أِل    نَّ ؛ 

َ
 َل ْص اأْل

هُ عَ مَ 
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 لفقرة الرابعة:ا
 اقرأ ما ييل، ثم أجب بوضع عالمة الصحيح )( أو عالمة اخلطأ )×(، ثم صحح اخلطأ 

ُد ْبُن   ُد ْبُن إِْدِريَْس بِْن الَْعبَّاِس بِْن ُعثَْماَن بِْن  حُمَمَّ بُْو َعبِْد اهلِل حُمَمَّ
َ
افِيِع: ـُهَو أ إِْدِريَْس الشَّ

َسنََة   بَِفِلْسِطنْيَ  َة  َغزَّ يِف  ُودِلَ   ،ّ ِ
الَْمِكّ  ّ ِليِبِ الُْمطَّ  ّ الُْقريَِشِ ائِِب  السَّ بِْن  َوِقيَْل   150َشافٍِع  ـه، 

ُثمَّ    بِايْلََمِن، َوَماَت  َة،   بَِمكَّ
َ
، فَنََشأ َسنَتَنْيِ اْبُن  َة وـَُهَو  إِىَل َمكَّ ُه  مُّ

ُ
أ ، ومََحَلَتُْه  بُوُْه وـَُهَو َصِغرْيٌ

َ
أ

َمالٍِك   ىلَعَ 
َ
أ الُْمَوطَّ  

َ
الَْمِدْينَِة َوقََرأ إِىَل  َوَرَوى  ، َرَوى َعِن بِْن ُعيَيْنََة َوَمالٍِك وََغرْيِـِهْم،  اْنتََقَل 

بْ  مْحَُد 
َ
أ ِس  َعنُْه 

َ
َرأ ىلَعَ  ُد  الُْمَجِدّ نَُّه 

َ
أ َبْعُضُهْم  اْعتَرَبَُه  وََغرْيـُُهْم،  َوالُْمَزيِن  ثَْوٍر  بُْو 

َ
َوأ َحنْبٍَل  ُن 

احْلَِديِْث،  يِف  الُْمْسنَِد  َوِكتَاُب  اجْلَِديَْدُة،  الِْفْقِهيَُّة  آَراُؤُه  َوِفيِْه   ، ِمّ
ُ
اأْل ِكتَاُب  هَلُ   ،   الِْماَئتَنْيِ

ْحاَكُم الْقُ 
َ
ْرآِن وََغرْيُـَها. َوأ
   وَ ـهُ   : يِع افِ لشّ اإِْدِريَْس   نُ بْ   دُ مَّ حُمَ  .1

َ
   هلل ا  دِ بْ عَ   وْ بُ أ

َ
  ِن بْ   ـِهاَللٍ   ِن بْ   لِ بَ نْ حَ   ِن بْ   دِ مَّ حُمَ   ِن بْ   دُ مْحَ أ

 
َ
ي. الَْمُرْوزِي ابْلَْغَدادِ  ايِنّ بَ يْ لشَّ ا دِ سَ أ

 امَ  .2
َ
  هُ تْ لَ مَحَ وَ  رْيٌ غِ َص  وَ ـهُ وَ   يِع افِ لشّ ا وْ بُ َت أ

ُ
.نْيِ تَ نَ سَ  نُ بْ ا وَ ـهُ وَ   ةَ كَّ  مَ ىَل ِِإِ  هُ مُّ أ

ْ ا  وَ ـهُ   مْ هُ ُض عْ بَ ُه  رَبَ تَ عْ ا .3 ِس ا   ىلَعَ   دُ دِّ جَ مُ ل
ْ
ْ َرأ ْ ُب ااتَ كِ   ، هَلُ نْيِ تَ ائَ مِ ل َراُؤُه الِْفْقِهيَُّة    هِ يْ فِ وَ   أطَّ وَ مُ ل

َ
أ

اجْلَِديَْدُة. 
 املفردات

ـهات لكمات مرتادفة يف املعىن ملا حتتها خط  -أ
  قِ اطَ نِ  َل خِ ارَُث َداوَ تلَّ ا ْت لَ عَ جَ وَ  .1

ُ
ْ ةِ ارْسَ اأْل ةِ. دَ حِ ا وَ ل

َساُس ا يِهَ   ةُ اجَ حْلَ ا .2
َ
ْ ا يِف  لِ اُض فَ تلَّ أ اقِ قَ حْ تِ سْ اإْلِ  ِب بَ  سَ يِف  قِ ا فَ ِتّ اإل دَ نْ عِ  اِث رْيَ مِ ل

ِ أّن  .3 ُ مَ تَ تَ  ةَ يّ مِ اَل سْ اإْلِ  ةَ عَ يْ الرشَّ ِج رَ احْلَ  عِ فْ رَ وَ  ّْسِ يُ لْ با زيَّ
4.  

َ
ْ   مُ اَك حْ أ ْ   يِهَ وَ   اِت َض اوِ عَ مُ ال الْ هَ بِ   دُ َص قْ يُ   يِتْ الَّ   ُت اَل امَ عَ مُ ال   ِح بْ الرِّ   نَ مِ   ُض وَ عِ ا 
ةِ ارَ جَ اتلِّ وَ   ِب سْ كَ الْ وَ 

  اُت بَ اجِ وَ  .5
َ
ْ  اهُ جِتَ  اءِ نَ بْ اأْل َ  اعُ مَ تِ سْ اإْلِ ا وَ مَ هُ تُ اعَ طَ يه  ِن يْ وادِلَ ال ا مَ هُ ل
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صل بني اللكمات املرتادفة اآلتية  -ب
 عرف  طفل

 مصاحبة  صحيح 
 جمتمع مراقبة 
 ودل وفاة 
 خطأ  رشاء 

 واضح  شعوب
 موت رصيح 
 بيع اعدة 

ـهات لكمات متضادة يف املعىن لللكمة اآلتية  -ج
 ...... معظم
 ...... جنة 

 ...... رضورة
 ...... إلِه

 ...... تعاون 
 ..... خمتلف
 ..... يبتعد 

 ..... يهلك  

كمل الفراغ باللكمات املناسبة  -د
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َ وَ  .1 ِو    مُ اَل سْ إِل ا  ......  مْ ل
َ
أ ايْلُْونَاِنيَِّة  يَْعِة  ِ الرشَّ يِف  احْلَاُل  ـُهَو  َكَما  اإْلِرِْث  ِمَن  َة 

َ
الَْمْرأ

ايْلَُهوِْديَِّة.  
ِ ا ْت َص رَ حَ  .2 ْ ا ِقّ حَ  ..... ىلَعَ  ةُ يَّ مِ اَل سْ ِِإْل ا ةُ عَ يْ لرَشّ . هتِ وْ مَ   َل بْ قَ  مْ هِ بِ يْ رِ قَ ِل ا مَ يِف   َراثَةِ وَ ل
بُْو  .3

َ
ـهِل ..... وَ ـهُ  ةَ فَ يْ نِ حَ أ

َ
إَِماُم أ

ِ لَِما .4   ِن بْ   ِك ل
َ
َ أ ......  ِكتَاُب  س ن

يَْعةُ  .5 .  اهللِ َبْعَد َحِقّ .....   َحقَّ ةُ يَّ مِ اَل سْ اإْلِ  َجَعلَْت الرّشِ
 الرتاكيب

مجلة مفيدة من فعل وفاعل ومفعول به    5اجعل   . أ
يأخذ الوارث حقه من الرتكة نموذج:  

الفعلية بدل اجلمل االسمية اآلتية إىل اجلملة   . ب
األستاذ كريم .1
املدرس ذاـهب إىل املدرسة .2
زينب اكتبة الرسالة  .3
البستان واسع  .4
ـهو طالب ماـهر يف فصله  .5

ـهات العدد املناسبة يف اجلملة اآلتية  . ج
لليد ...... أصابع  .1
أشرتيت ....... أقالم .2
درست اجلامعة يف السنة ...... .3
نصاب ابلنتني ..... من الرتكة   .4
للزوج...... من الرتكة بعدم وجود األوالد .5

ب سا ن مل ا  مجل فيه حرف العطف  5كون   .د
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 الوحدة الثالثة عشرة: القضاء يف اإلسالم 



 العربية: ألغراض القراءة  100 | 

أهداف الدرس
العربيةأن يتعرف الطلبة عن عالمات اإلعراب يف  
أن يعني الطلبة اجلملة اإلسمية أو اجلملة الفعلية 
أن يطبق الطلبة عن عالمات اإلعراب بضبط اجلملة باألشاكل الصحيحة  
أن يوضح الطلبة املقصود من امللفوظ يف انلص   
أن يتعرف الطلبة ىلع األفاكر الرئيسية يف الفقرة  
أن حيدد الطلبة األفاكر الرئيسية يف الفقرة   
أن يرتجم لك الفقرات من انلص  
يطبق    حتليلأن  ىلع  تعزيز   املشالكت  القدرة  خالل  من  حل  إلجياد  بّسعة 

. الوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء الفريق
ومتصال   استهالكية  انلفس،  الصدق  االنضباط،  املسؤويلة،  الطلبة  يطبق  أن 

بمن حوهل. 

دريس طرق الت
انلحو   طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  طريقة 

والرتمجة أو غريـها. 
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 : القضاء يف اإلسالمنص القراءة
   نْ مِ   اءُ َض قَ الْ   ُيَعدُّ 

َ
ْ ـهَ أ ال ْ   ةِ عَ ابِ اتلَ   ِف ائِ ظَ وَ ِمّ  وَ ةِ َف اَل خَ لِ ل    نْ مِ   وَ ـهُ ، 

َ
ْ   ىلْعَ أ   يِف   ِب اتِ رَ مَ ال

وَ مِ اَل سْ اإْلِ  تُهُ هِ مُ ،  للِ سْ حَ   اِت مَ وْ ُص اخْلُ   يِفْ   اِس انلَّ   نْيَ بَ   ُل ْص فَ الْ :  َمّ وَ ايِع دَ تَّ ًما  ًعا طْ قَ  
 ، بِ ِع ازُ نَ تَّ للِ 

َ
ْ  مِ اَك حْ اأْل ْ  ةِ يَّ عِ الرشَّ اةِ لَ تَ مُ ال ةِ نَّ السُّ وَ  اِب تَ كِ الْ  نَ مِ  َقّ

   كَّ  شَ اَل وَ 
َ
 يِف   ادَ مَ تِ عْ اإْلِ   نْ أ

َ
  ةَ قَّ دِ   نُ مِ ْض ا يُ مَّ ، مِ ةِ نَّ السُّ وَ   اِب تَ كِ  الْ ىلَعَ   اءِ َض قَ الْ   مِ اَك حْ  أ

 
َ
ِ هَ اعِ بَ اتِّ   مَ دَ عَ ، وَ مِ اَك حْ اأْل ْ   اِت  ذَ يِف ى، وَ وَ هَ لْ ا ل   لُكِّ   يِفْ   احلُْكمِ   ةُ دَ حْ وَ   نُ مَ ْض يُ   ِت قْ وَ ال

 
َ
ْ  رِ وْ ُص عُ الْ  َواَل طَ  هُ تَ يَّ ارِ رَ مْ تِ اسْ  َك لِ ذَ كَ ، وَ ةِ يَّ مِ اَل سْ اإْلِ  ةِ لَ وْ ادلَّ  اِف رَ طْ أ ةِ بَ اقِ عَ تَ مُ ال
ا مِ ايَ َض قَ  الْ يِف   احلُْكمِ   نِ وْ كَ   عَ مَ وَ  ِ   نَ اكَ   دْ قَ ، فَ ةِ نَّ السُّ وَ   آنِ رْ قُ الْ   نَ ا ُمْستََمًدّ   اِِض قَ لْ ل

   هُ لَ ، فَ ادِ هَ تِ جْ  اإْلِ قُّ حَ 
َ
 يِف   هُ لَ قْ ُيْعِمَل عَ   نْ أ

ُ
  ، آنِ رْ قُ الْ   نَ  مِ صٌّ ا نَ هَ يْ فِ   َس يْ  لَ يِت الَّ   رِ وْ مُ  اأْل

 
َ
 ةِ نَّ السُّ   وِ أ

َ
أ  اِس يَ قِ الْ   وِ ، 

َ
أ فَ اِع مْجَ اإلِ   وْ ،   رَ بِ   اِِض قَ الْ   دُ هِ تَ جَيْ ٍذ  ئِ دَ نْ عِ ، 

ْ
وَ هِ يِ أ ْجُر   هَلُ ، 

َ
أ

العاص  عَ مِ سَ   دْ قَ فَ   .ادِ هَ تِ جْ ااْلِ  بن  عنه  عمرو  اهلل  اهلل   اهللِ   َل وْ سُ رَ رِض  صىل 
ْجَراِن، َوإَِذا َهَد ُثمَّ إَِذا َحَكَم الْـَحاِكُم فَاْجتَ :  ُل وْ قُ يَ   عليه وسلم

َ
َصاَب فَلَُه أ

َ
 أ

ْجرٌ َحَكَم فَاْجتََهَد ُثمَّ 
َ
 فَلَُه أ

َ
ْخَطأ

َ
ْجَران ـهُ .  َِ أ

َ
 مَ ا ـهُ نَ واأل

َ
 ةِ فَ رِ عْ  مَ يِف   ادِ هَ تِ جْ ُر اإْلِ جْ ا أ

وَ احْلَ   ،  ِقّ
َ
اتلَّ جْ أ احْلَ ىَل إِ   لِ صُّ وَ ُر  وَ   إِ هِ تِ فَ رِ عْ مَ ِقّ  ا  أَمّ  ذَ ، 

َ
أ  طَ خْ ا 

َ
   هُ لَ فَ   أ

َ
وَ دٌ احِ وَ   رٌ جْ أ   وَ ـهُ ؛ 

 
َ
ْ   ةِ لَ اوَ  حُمَ يِف   ادِ هَ تِ جْ اإْلِ   رُ جْ أ ِ   لِ وْ ُص وُ ال ، وَ حَ لْ ل    نْ إِ   ٌب نْ ذَ   هِ يْ لَ عَ   َس يْ لَ ِقّ

َ
 طَ خْ أ

َ
  ْت امَ ا دَ مَ   أ

، وَ احْلَ  ةَ فَ رِ عْ مَ  تُهُ نِيَّ  ِ ذَ ِقّ   نْ مِ  نَ ا اكَ ذَ إِ  َك ل
َ
 الِ مَ  ادِ هَ تِ جْ اإْلِ  لِ ـهْ أ

َ
هِ اتِ وَ دَ اًك أِل

نَ يِف وَ  لُكَّ   ُب جَيِ   مِ وْ ُص اخْلُ   رِ ظْ   ْ   نْيَ بَ   لِ دْ عَ الْ   الَْعْدُل  وَ نْيِ مَ اِص خَ تَ مُ ال ِ ذَ   يِفْ ،    اَل قَ   َك ل
وََسلَّمَ   لوْ سُ الرَ  َعلَيِْه  اهلُل  َعنُْه:  َعليًّا    ِصْ وْ يُ   َصىلَّ  اهلُل  إِيَلَْك رَِِضَ  َتَقاََض  إَِذا 

وَّ 
َ
  .اآلَخِر؛ فََسوَْف تَْدرِي َكيَْف َتْقِض  تَْسَمَع الَكََم  ِل َحىتَّ رَُجاَلِن فاََل َتْقِض لأِل
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حُيَتَّ مَ كَ  ىلَعَ ا  الْ ُم     اِِضِّ قَ  
َ
يَ الَّ أ لِ انُ بَ ْض غَ   وَ ـهُ وَ   ِضَ قْ   ِمْصَداقًا  َصىلَّ    لِ وْ سُ الرَّ   لِ وْ قَ ؛ 

 .  َحَكٌم بنَْيَ اْثنَنْيِ َوـُهَو َغْضبَانُ اَل َيْقِضنَيَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
 

 اإلعراب: عالمات  الرتاكيب

ـُ(  الرفع:  عالمة اإلعراب للرفع ويه الضمة )
ارِ  ُل : الرَّجُ املثل  يِفْ ادلَّ

ـَ( انلصب:   عالمة اإلعراب للنصب ويه الضمة )
 ةَ : َقَطَفْت اَعئَِشُة الزَّـْهرَ املثل

 التدريبات

قراءة صحيحة ثم    : كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيتدريب األول اتل
ترجم ـهذه الفقرة ثم وضح اخلالصة أمام الفصل 

الْ يِف   احلُْكمِ   نِ وْ كَ   عَ مَ وَ  مِ ايَ َض قَ   ا  ُمْستََمًدّ فَ ةِ نَّ السُّ وَ   آنِ رْ قُ الْ   نَ ا  ِ   نَ اكَ   دْ قَ ،  حَ اِِض قَ لْ ل  قُّ  
   هُ لَ ، فَ ادِ هَ تِ جْ اإْلِ 

َ
 يِف   هُ لَ قْ ُيْعِمَل عَ   نْ أ

ُ
 آنِ رْ قُ الْ   نَ  مِ صٌّ نَ ا  هَ يْ فِ   َس يْ  لَ يِت الَّ   رِ وْ مُ  اأْل

َ
 ةِ نَّ السُّ   وِ ، أ

َ
  وِ ، أ

 اِس يَ قِ الْ 
َ
 رَ بِ   اِِض قَ الْ   دُ هِ تَ جَيْ ٍذ  ئِ دَ نْ عِ ، فَ اِع مْجَ اإلِ   وْ ، أ

ْ
ْجُر ااْلِ   هَلُ ، وَ هِ ِي أ

َ
عمرو    عَ مِ سَ   دْ قَ فَ   .ادِ هَ تِ جْ أ

الْـَحاِكُم  إَِذا َحَكَم  :  ُل وْ قُ يَ    صىل اهلل عليه وسلماهللِ   َل وْ سُ رَ رِض اهلل عنه  بن العاص
ُثمَّ  ُثمَّ فَاْجتََهَد  َوإَِذا َحَكَم فَاْجتََهَد  ْجَراِن، 

َ
أ فَلَُه  َصاَب 

َ
أ ْجرٌ  

َ
أ فَلَُه   

َ
ْخَطأ

َ
أ ْجَران ـهُ .  َِ 

َ
ا  نَ واأل

 مَ ـهُ 
َ
، وَ احْلَ   ةِ فَ رِ عْ  مَ يِف   ادِ هَ تِ جْ ُر اإْلِ جْ ا أ  ِقّ

َ
ا إِ هِ تِ فَ رِ عْ مَ ِقّ وَ  احْلَ ىَل إِ   لِ صُّ وَ ُر اتلَّ جْ أ  ذَ ، أَمّ

َ
 طَ خْ ا أ

َ
 هُ لَ فَ   أ

 
َ
   وَ ـهُ ؛ وَ دٌ احِ وَ   رٌ جْ أ

َ
ْ   ةِ لَ اوَ  حُمَ يِف   ادِ هَ تِ جْ اإْلِ   رُ جْ أ ِ   لِ وْ ُص وُ ال ، وَ حَ لْ ل    نْ إِ   ٌب نْ ذَ   هِ يْ لَ عَ   َس يْ لَ ِقّ

َ
 طَ خْ أ

َ
ا  مَ   أ

، وَ احْلَ  ةَ فَ رِ عْ مَ   تُهُ نِيَّ  ْت امَ دَ  ِ ذَ ِقّ   نْ مِ  نَ ا اكَ ذَ إِ  َك ل
َ
 الِ مَ  ادِ هَ تِ جْ اإْلِ  لِ ـهْ أ

َ
 هِ اتِ وَ دَ اًك أِل
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: ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـها متبادال مع زميلك أمام  دريب اثلايناتل
الفصل 
  ؟ ـهل إعتمد أحاكم القضاء من الكتاب والسنة حممد:  

.  ال بد من إعتماد القضاء من الكتاب والسنة نعم  موىس:  
يعد القضاء من أـهم الوظائف اتلابعة للخالفة   ......................؟  .1
واتباعها   ......................؟  .2 األحاكم  يف  دقة  من  القضاء  ملراعة 

للهوى
ال، ليس للقاِض ذنب يف اإلجتهاد إذا توافر   ......................؟  .3

الرشوط
ال بد للقاِض أن تسمع املتخاصمني قبل أن   ......................؟  .4

تقض. 
 الجتهاد فله أجران إذا أصاب القاِض يف ا ......................؟  .5
اثلااتل للنص  لث:  دريب  طبقا  اآلتية  األسئلة  أجب عن  طابلتني  من  املجموعة  كون 

السابق ثم وضح اإلجابة أمام الفصل 
 س: ـهل اللغة العربية لغة أـهل العرب؟ 

 ج: ال، بل يه لغة العالم مجيعا 
يه مهمة القضاء؟ ما  .1
ـهل للقاِض حق يف االجتهاد؟ مىت؟  .2
ملاذا ال يذنب القاِض يف اإلجتهاد مهما اكن اخلطأ؟  .3
ـهل للقاِض أن يقض وـهو غضبان؟ ما ديللك؟  .4
 ملاذا ال بد للقاِض أن تسمع املتخاصمني قبل أن تقض األمر؟  .5
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انلص وحدد الفكرة الرئيسية    رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرإدريب الاتل
 بوضع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة 

الفكرة الرئيسية يف الفقرة األوىل يه:  .1
اخلصومات يف القضاء ج.     القضاء يف اإلسالم .أ
مهمة القضاء د.     تعريف القضاء  .ب

الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلانية يه:  .2
أساس القضاء  ج.  القضاء ىلع الكتاب والسنة  إعتماد .أ
ادلولة اإلسالمية د.    مصدر األحاكم الرشعية  .ب

 الفكرة الرئيسية يف الفقرة اثلاثلة يه:  .3
أجر اإلجتهاد ج.      اإلجتهاد  .أ
حق اإلجتهاد للقاِض د.     إجتهاد القاِض  .ب

 الفكرة الرئيسية يف الفقرة الرابعة يه:  .4
اإلجتهاد ج. أجر      اإلجتهاد  .أ
د. حق اإلجتهاد للقاِض     إجتهاد القاِض  .ب

( مجل تتكون من مبتدإ  3امس: اجعل مجلة مفيدة مع املجموعة، ثالثة ) دريب اخلاتل
( مجل تتكون من فعل وفاعل ومفعول به ثم اضبطها بالشلك3وخرب وثالثة ) 

 الَقَضاُء ُمِهمٌّ حِلَيَاةِ انلَّاِس  انلمودج: 
 الَْقاِِضْ الُْمتََخاِصَمنْيِ اْقتَََض   

الاتل ثم  دريب  انلص  يف  املرفوعة  اللكمة  حدد  ثم  زميلتك  من  واحدا  اخرت  سادس: 
ترجم انلص إىل اللغة اإلندونيسية 

 )الضمة يف حرف ادلال( دُّ ُيعَ  انلمودج: 
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   نْ مِ   اءُ َض قَ الْ   ُيَعدُّ 
َ
ْ ـهَ أ ال ْ   ةِ عَ ابِ اتلَ   ِف ائِ ظَ وَ ِمّ  وَ ةِ َف اَل خَ لِ ل    نْ مِ   وَ ـهُ ، 

َ
ْ ىلْعَ أ ال ،  مِ اَل سْ اإْلِ   يِف   ِب اِت رَ مَ  

تُهُ هِ مُ وَ  للِ سْ حَ   اِت مَ وْ ُص اخْلُ   يِف   اِس انلَّ   نْيَ بَ   ُل ْص فَ لْ اَ :  َمّ للِ طْ قَ وَ   ايِع دَ تَّ ًما  بِ ِع ازُ نَ تَّ ًعا   ، 
َ
  مِ اَك حْ اأْل

 ْ ْ  ةِ يَّ عِ الرشَّ اةِ لَ تَ مُ ال . ةِ نَّ السُّ وَ  اِب تَ كِ الْ  نَ مِ   َقّ
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 الوحدة الرابعة عشرة: القضاء يف إندونيسيا
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أهداف الدرس
أن يتعرف الطلبة عن عالمات اإلعراب يف العربية 
أن يعني الطلبة اجلملة اإلسمية أو اجلملة الفعلية 
أن يطبق الطلبة عن عالمات اإلعراب بضبط اجلملة باألشاكل الصحيحة  
أن يوضح الطلبة املقصود من امللفوظ يف انلص   
أن يتعرف الطلبة ىلع األفاكر الرئيسية يف الفقرة  
أن حيدد الطلبة األفاكر الرئيسية يف الفقرة   
أن يرتجم لك الفقرات من انلص  
يطبق    حتليلأن  ىلع  تعزيز   املشالكت  القدرة  خالل  من  حل  إلجياد  بّسعة 

. لفريقالوحدة واملسؤويلة وتنوع أعضاء ا
ومتصال   استهالكية  انلفس،  الصدق  االنضباط،  املسؤويلة،  الطلبة  يطبق  أن 

بمن حوهل. 

طرق التدريس 
انلحو   طريقة  أو  الشفوية  السمعية  أو  القراءة  أو  املناقشة  طريقة  أو  املبارشة  طريقة 

والرتمجة أو غريـها. 



 العربية: ألغراض القراءة  109 | 

 إندونيسيا : القضاء يف نص القراءة
يِف يِن وْ انُ قَ الْ   امُ ظَ نِلّ ا إِ   ـهُ يَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ      نِ وْ انُ قَ الْ   نَ مِ   ٌط يْ لِ خَ   وَ ا 

َ
وَ يِبّ وْ رُ وْ اأْل   نِ وْ انُ قَ الْ  

ْ   َقانُْونِ الْ   مُ ظَ عْ مُ .  اَداتعَ الْ   نِ وْ نُ قاوَ   يِن يْ ادلِّ  َجانِِب دِ مَ تَ عْ مُ ال ِمْن  َسَواٌء      ْ   يِن دَ مَ ال
مَ ايِئ نَ اجلِْ وَ  يِف ـهَ رُّ قَ    ا 

َ
أ ـَهْونَلَْدا   ابَّ وْ رُ وْ   ِمْن  ًة  ِ   َوـَهَذا،  َخاصَّ   ِخ يْ ارِ اتلَّ   ِب انِ وَ جَ   ِب بَ سَ ب

 ْ مِ اِِض مَ ال ا  ايَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ إِ   نْ   مَّ
َ
أ اْستُْعِمَل يِنْ يْ ادلِّ   نُ وْ انُ قَ الْ .      

َ
  ِب عْ الشَّ   مَ ظَ عْ مُ   نَّ أِل

اِ يِس يْ نِ وْ دُ نْ اإْلِ  اْستَوَْعَب  ،  مَ اَل سْ اإْلِ   َق نَ تَ عْ   لَِك  ادلِّ ذِلَ َغرْيِهِ الَْقانُْوَن  ِمْن  ْكرَثَ 
َ
أ   ييِْن 

 وَ   اِج وَ الزَّ   ِت ااَل  جَمَ يِف   ةً اصَّ خَ وَ 
ُ
ْ وَ   ةِ رْسَ اأْل ْو . َويَطِبّ اِث رْيَ مِ ال

َ
يًْضا قَانُْوَن الَْعاَدات أ

َ
ُق أ

إِ يِف   الُْعْريِف  ِ ا  يَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ   ،  يِف   هُ اُص َص تِ امْ   مُّ تِ يَ   يْ اذلَّ يِهَ يِت الَّ وَ   الَْقَواننِْيِ   ةُ يَّ ارِ رَ مْ تِ اسْ    
 ِ ْ  دِ اعِ وَ قَ لْ ل ِ  ةِ يَّ ِلّ حَ مَ ال ْ  اِت افَ قَ اثلَّ وَ  عِ مَ تَ جْ مُ لْ ل  يِف  ةِ دَ وْ جُ وْ مَ ال

َ
 . ِل يْ بِ خَ رْ  اأْل

  ُض عْ بَ ـُهنَاَك 
َ
 ِمنَْها: ايَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ إِ  يِف  دُ جَ وْ تُ  يِت الَّ  ةِ يَّ نِ وْ انُ قَ الْ  لِ اَك شْ اأْل

ْ   ايَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ إِ   نُ وْ انُ ق . 1 ِ   نِ وْ انُ قَ الْ   نَ مِ   دُ احِ وَ ال  اجلَانُِب   ـُهوَ   يِن دَ مَ ال حُيْ اذلَّ   مُ كَ ي 
ْ اإلِ وَ   ُق وْ قُ احْلُ    ِت اَع وْ ُض وْ مَ   نْيَ بَ   ةِ قَ اَل عَ الْ وَ   نِ وْ انُ قَ الْ   ِع وْ ُض وْ مَ   يِف   اُت امَ َِتَ ل
الْ اًع دْ وَ   .نِ وْ انُ قَ الْ  ْ   نِ وْ انُ قَ    يِن دَ مَ ال

َ
أ الْ ًض يْ      اصُّ اخْلَ   نُ وْ انُ قَ ا 

َ
ْ   نُ وْ انُ قَ الْ   وِ أ   يِن دَ مَ ال

مِ اًل دَ بَ  ْ   نُ وْ انُ قَ الْ   مُ ظَّ نَ يُ   مَّ ثُ .  امِ عَ الْ   نِ وْ انُ قَ الْ   نَ      نٍ اكَّ سُ   نْيَ بَ   ةَ قَ اَل عَ الْ   يِنْ دَ مَ ال
َ
 وْ أ

مِ ةِ يَّ مِ وْ ايْلَ   اةِ يَ احْلَ   يِنّ اطِ وَ مَ  ْ وَ   قِ اَل الطَّ وَ   اِج وَ الزَّ وَ   ِص خْ الشَّ   ِج ْض نُ   ُل ثْ ،    اةِ فَ وَ ال
ْ وَ  ِث رْ اإْلِ وَ   ، وَ ةِ يَّ كِ لْ مِ ال

َ
ْ اأْل  وَ  ةِ يَّ ارِ جَ اتلِّ  ةِ طَ شِ ن

َ
   يِهَ يِت الَّ  الِ مَ عْ اأْل

َ
 ةً يَّ نِ دَ مَ  رَثُ كْ أ

اإْلِ ايِئ نَ اجلِْ   نُ وْ انُ قَ لْ اَ  . 2  نُ وْ انُ قَ الْ   مُ سِ قَ نْ يَ   امِ عَ الْ   نِ وْ انُ قَ الْ   نَ مِ   ءٌ زْ جُ   وَ  ـهُ يِس يْ نِ وْ دُ نْ  
إِ ايِئ نَ اجلِْ  قِ ىَل   وَ نْيِ مَ سْ   الْ مَ ـهُ ،  ْ ايِئ نَ اجلِْ   نُ وْ انُ قَ ا  ال   ايِئُّ نَ اجلِْ   نُ وْ انُ قَ الْ وَ   يُّ ادِ مَ  
ْ ايِئ نَ اجلِْ   نُ وْ انُ قَ الْ   .يِمّ سْ الرَّ  ال ِ   يُّ ادِ مَ   حُيْ اذلَّ ،  ةِ يَّ ائِ نَ اجلِْ   مِ ائِ رَ اجْلَ   دُ يْ دِ حَتْ   مُ كَ ي 
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وَ مٌ رِ جُمْ    ذَ يْ فِ نْ تَ   يِمْ سْ الرَّ   ايِئُّ نَ اجلِْ   نُ وْ انُ قَ الْ   مَ ِظّ نَ يُ وَ   (. اٌت بَ وْ قُ )عُ   ةُ يَّ ائِ نَ اجلِْ ، 
ْ  ايِئّ نَ اجلِْ  نِ وْ انُ قَ الْ   .يِعّ وْ ُض وْ مَ ال

ِ   ونُ انُ قَ الْ   وَ ـهُ   ةلَ وْ ادلَّ   ةِ ارَ دَ إِ   نُ وْ انُ قَ  . 3    نْيِ بَ   نْ ، مِ ةَ لَ وْ ادلَّ   مُ كُ ي حَيْ اذَلّ
ُ
   رٍ وْ مُ أ

ُ
ى، رَ خْ أ

 إِ وَ 
ْ وَ اءُ شَ ن  ، ْ ْ   لَكُ يْ هَ ال وَ يِسّ سَّ ؤَ مُ ال  إِ ، 

ْ وَ ةِ لَ وْ ادلَّ   اِت سَ سَّ ؤَ مُ   اءُ شَ ن   اُت قَ اَل عَ الْ ، 
ْ وَ   ُق وْ قُ )احْلُ   ةُ يَّ نِ وْ انُ قَ الْ  ْ وَ   ةِ لَ وْ ادلَّ   اِت سَ سَّ ؤَ مُ   نْيَ بَ   (اُت بَ اجِ وَ ال   ِق اطِ نَ مَ ال
ْ وَ   .  نْيَ نِ اطِ وَ مُ ال

ا  ذَ ـهَ ةِ لَ وْ ادلَّ   ةَ ارَ دَ إِ   مُ كُ حَتْ   يِت الَّ   نِ وْ انُ قَ الْ   ةُ لَ وْ دَ   يِهَ   (ٌة ارَ دَ ي )إِ ارِ دَ اإْلِ   نُ وْ انُ قَ الْ  . 4
ِ  نُ وْ انُ قَ الْ  وَ ـهُ   اهَ اتِ بَ اجِ وَ بِ  امِ يَ قِ  الْ يِف  ةِ مَ وْ كُ احْلُ  ةَ ارَ دَ إِ  مُ كُ حَيْ  ياذلَّ

ِ   نُ وْ انُ قَ الْ   وَ ـهُ   نِ وْ انُ قَ الْ   ةِ ادَ يَ سِ   نْيَ بَ   نُ وْ انُ قَ لْ اَ  . 5  نْيِ فَ رَ الطَّ   نْيَ بَ   ةَ قَ اَل عَ الْ   مُ كُ ي حَيْ اذَلّ
 
َ
  وْ أ

َ
  عُ َض خَتْ  رَثَ كْ أ

َ
ةٍ فَ لِ تَ خُمْ  ةٍ يَّ نِ وْ انُ قَ   مِ اَك حْ أِل

 اإلعراب: عالمات  لرتاكيبا

(  اجلر: ـِ  عالمة اإلعراب للجر ويه الضمة )
اُل : الرَّجُ املثل  رِ يِفْ ادلَّ

ـْ(  عالمة اإلعراب للجزم ويه السكون: اجلزم ( 
 ةَ اَعئَِشُة الزَّـْهرَ   ْت َقَطفَ : املثل
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 التدريبات

قراءة صحيحة ثم    : كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرأ انلص األيتتدريب األول 
ترجم ـهذه الفقرة ثم وضح اخلالصة أمام الفصل 

   نِ وْ انُ قَ الْ   نَ مِ   ٌط يْ لِ خَ   وَ ا ـهُ يَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ  إِ  يِف يِن وْ انُ قَ الْ   امُ ظَ نِلّ ا
َ
  نِ وْ نُ قاوَ   يِن يْ ادلِّ   نِ وْ انُ قَ الْ  وَ يِبّ وْ رُ وْ اأْل

ْ   َقانُْونِ الْ   مُ ظَ عْ مُ اَدات.  عَ الْ  ِمْن  دِ مَ تَ عْ مُ ال َسَواٌء  ْ   َجانِِب   وَ يِن دَ مَ ال مَ ايِئ نَ اجلِْ   يِف ـهَ رُّ قَ    ا 
َ
أ  ابَّ وْ رُ وْ  

ـَهْونَلَْدا ِمْن  ًة  ِ   وـََهَذا ،  َخاصَّ ْ   خِ يْ ارِ اتلَّ   ِب انِ وَ جَ   ِب بَ سَ ب مِ اِِض مَ ال ا  ايَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ إِ   نْ   مَّ
َ
أ   نُ وْ انُ قَ الْ . 

اْستُْعِمَل يِنْ يْ ادلِّ      
َ
اِ يِس يْ نِ وْ دُ نْ اإْلِ   ِب عْ الشَّ   مَ ظَ عْ مُ   نَّ أِل اْستَوَْعَب ،  مَ اَل سْ اإْلِ   َق نَ تَ عْ   لَِك  ذِلَ

َغرْيِهِ  ِمْن  ْكرَثَ 
َ
أ ييِْن  ادِلّ جَمَ يِف   ةً اصَّ خَ وَ   الَْقانُْوَن   وَ   اِج وَ الزَّ   ِت ااَل  

ُ
ْ وَ   ةِ رْسَ اأْل َويَطِبُّق اِث رْيَ مِ ال  .

ْو الُْعْريِف 
َ
يًْضا قَانُْوَن الَْعاَدات أ

َ
ِ ا  يَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ  إِ يِف   أ ،  يِف   هُ اُص َص تِ امْ   مُّ تِ يَ   يْ اذلَّ    يِهَ يِت الَّ وَ   الَْقَوانِنْيِ

ِ  ةُ يَّ ارِ رَ مْ تِ اسْ  ْ  دِ اعِ وَ قَ لْ ل ِ  ةِ يَّ لِّ حَ مَ ال ْ  اِت افَ قَ اثلَّ وَ  عِ مَ تَ جْ مُ لْ ل  يِف  ةِ دَ وْ جُ وْ مَ ال
َ
 . لِ يْ بِ خَ رْ  اأْل

متبادال مع زميلك أمام    : ضع أسئلة مناسبة لألجوبة اتلايلة ثم إقرأـهادريب اثلايناتل
الفصل 
  ؟ ما ـهو مصدر القانون اإلندونييس حممد:  

.  ادات نون الع قا األورويب والقانون ادليين و   القانون  مصدره من موىس:  
القانون   ......................؟  .1 من  اإلندونييس  القانون  معظم 

األورويب
واملرياث   يف جمال الزواج واألرسة ......................؟  .2
احلياة   ......................؟  .3 ومواطين  ساكن  بني  العالقة  ينظم 

ايلومية 
القيام   ......................؟  .4 يف  احلكومة  إدارة  حيكم  اذلي  ـهو 

بواجباتها 
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القانون اجلنايئ  ال، بل ينقسم إىل قسمني وـهما  ......................؟  .5
 القانون اجلنايئ الرسيم و املادي 

اثلااتل للنص  لث:  دريب  طبقا  اآلتية  األسئلة  أجب عن  طابلتني  من  املجموعة  كون 
السابق ثم وضح اإلجابة أمام الفصل 

 ؟ القوانني اليت اعتمد عليها القانون اإلندونييس ما يه  س: 
 ادات نون الع قا األورويب والقانون ادليين و   يه القانونج:  
؟إندونيسيا من أوربا ملاذا معظم القوانني املعتمدة يف  .1
ملاذا استخدم القانون اإلندونييس القانون اإلسالم يف بعض اجلوانب؟  .2
! نيسيايف إندوقوانني اثلالثة املوجودة اذكر أشاكل ال  .3
القانون املدين يف إندونيسيا؟  مثيل مثاال من .4
؟ القانون سيادةاملرادبالقانون بني ما  .5
رابع: كون املجموعة من ثالثة طلبة ثم إقرإ انلص وحدد الفكرة الرئيسية  دريب الاتل

 بوضع عالمة )×( ىلع اإلجابة الصحيحة 
الفكرة الرئيسية يف الفقرة األوىل يه:  .1

مصدر القانون اإلندونييسج.    القانون اإلندونييس  .أ
أنواع القانون اإلندونييسد.   معظم القانون اإلندونييس .ب

الرئيسية يف الفقرة اثلانية يه: الفكرة  .2
ا يف إندونيسيالقانون  ج.  أنواع القانون اإلندونييس .أ
األشاكل القانون اإلندونييسد.   االقانون املدين يف إندونيسي .ب

( مجل تتكون من مبتدإ  3امس: اجعل مجلة مفيدة مع املجموعة، ثالثة ) دريب اخلاتل
( مجل تتكون من فعل وفاعل ومفعول به ثم اضبطها بالشلك3وخرب وثالثة ) 

 ُمِهمٌّ حِلَيَاةِ انلَّاِس  الَْقانُْونُ  انلمودج: 
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ٌد    يِف اجْلَاِمَعةِ ِنيَِّة الَْقانُوْ ِدَراَسَة  َتَعلََّم حُمَمَّ
الاتل ثم دريب  انلص  يف  املجرور  اللكمة  حدد  ثم  زميلتك  من  واحدا  اخرت  سادس: 

ترجم انلص إىل اللغة اإلندونيسية 
 ( املربوطة ءااتليف حرف  لكّسة)ا ِة ارَ دَ إِ  ج: انلموذ 

ِ   ونُ انُ قَ الْ   وَ ـهُ   ةِ لَ وْ ادلَّ   ِة ارَ دَ إِ   نُ وْ انُ قَ     نْيِ بَ   نْ مِ   ةُ لَ وْ ادلَّ   مُ كُ حَيْ   يْ اذَلّ
ُ
   رٍ وْ مُ أ

ُ
وَ رَ خْ أ  إِ ى، 

ْ ،  اءُ شَ ن
ْ وَ  ْ   لَكُ يْ هَ ال وَ يِسّ سَّ ؤَ مُ ال ْ إِ ،  وَ ةِ لَ وْ ادلَّ   اِت سَ سَّ ؤَ مُ   اءُ شَ ن   ُق وْ قُ حْلُ )اَ   ةُ يَّ نِ وْ انُ قَ الْ   اُت َق اَل عَ الْ ، 
ْ وَ  ْ وَ  ةِ لَ وْ ادلَّ  اِت سَ سَّ ؤَ مُ  نْيَ بَ  (اُت بَ اجِ وَ ال ْ وَ   ِق اطِ نَ مَ ال  .نْيَ نِ اطِ وَ مَ ال
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14-13مراجعة الوحدات 
 القراءة

 : الفقرة األوىل
أقرأ ـهذه القطعة اتلايلةثم أجب عن األسئلة 

ْ ايَ َض قَ  الْ يِف   اهللِ   ِع رَشْ   مِ يْ كِ حَتْ   ةِ رَ وْ  رُضُ ىلَعَ   ةُ يَّ وِ بَ انلَّ   ةُ نَّ السُّ   ِت هَ بَّ نَ   دْ قَ    نْيَ بَ   َق رْ  فَ اَل   ةِ فَ لِ تَ خْ مُ ا ال
  رْيٍ بِ كَ 

َ
  نْيَ بَ ، وَ رْيٍ غِ َص  وْ أ

َ
   رْيٍ مِ أ

َ
 مَ  وْ أ

ْ
  اهللِ  ةِ بَ اقَ رَ مُ   ةَ رَ وْ رَضُ  اةِ َض قَ الْ  يِفْ   مُ اَل سْ  اإْلِ ّبَّ رَ  مَّ ثَ  نْ مِ ، وَ رٍ وْ مُ أ

يِفْ اىَل عَ تَ     لُكِّ    
َ
 وَ   الِ عَ فْ اأْل

َ
 الِ وَ قْ اأْل

َ
أِل    الِ زَ نْ إِ   يِفْ   قِّ احْلَ   ِن عَ   ادَ عَ تِ بْ ااْلِ   نَّ ؛ 

َ
  ةِ يَّ ائِ َض قَ الْ   مِ اَك حْ اأْل

ْ   قِّ حَ   يِفْ   ةٌ مَ يْ رِ جَ  وَ نْيِ مَ اِص خَ تَ مُ ال وَ وَ السَّ   اهللِ   ِج هْ نَ   نْ عَ   ادٌ عَ تِ ابْ ،  رَ حَ   َك لِ ذِلَ ي؛    لُكَّ   مُ اَل سْ اإْلِ   َذّ
الْ ىلَّ وَ تَ يَ   نْ مَ   اءَ َض قَ  

َ
أ  ِقّ احْلَ   ِن عَ   َف يِ حَيْ   نْ ، 

َ
أ َصىلَّ    اهللِ   ُل وْ سُ رَ   اَل قَ ، فَ اِب وَ الصَّ   ِن عَ   دَ عِ تَ بْ يَ   وْ ، 

ِقّ  نَِّة؛ رَُجٌل قَََض بَِغرْيِ احْلَ الُْقَضاُة ثاَلثٌَة: قَاِضيَاِن يِف انلَّاِر، َوقَاٍض يِف اجْلَ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  
َوقَاٍض   َفُهَو يِف انلَّاِر،  ُحُقوَق انلَّاِس  ـْهلََك 

َ
فَأ َيْعلَُم  َوقَاٍض ال  انلَّاِر،  فََذاَك يِف  َذاَك،  َفَعِلَم 

 بِالْـَحِقّ فََذلَِك يِف الْـَجنَّةِ  قَََض 
ْ ايَ َض قَ  الْ يِف  اهللِ  ِع رَشْ  مِ يْ كِ حَتْ  ةِ رَ وْ  رَضُ ىلَعَ  ةُ يَّ وِ بَ انلَّ  ةُ نَّ السُّ  ْت هَ بَّ نَ َكيَْف  .1 ؟ ةِ فَ لِ تَ خْ مُ ا ال
  لُكِّ   يِفْ اىَل عَ تَ  اهللِ  ةِ بَ اقَ رَ مُ  ةَ رَ وْ رَضُ  اةِ َض قَ  الْ يِف   مُ اَل سْ  اإْلِ ّبَّ رَ  لَِماَذا .2

َ
 وَ  الِ عَ فْ اأْل

َ
؟الِ وَ قْ اأْل

قَْساَم الُقَضاةِ  .3
َ
ْح أ ارْشَ

 : ثلانيةالفقرة ا
 اقرأ ما ييل، ثم أجب بوضع عالمة الصحيح )( أو عالمة اخلطأ )×(، ثم صحح اخلطأ 

   نِ وْ انُ قَ الْ   نَ مِ   ٌط يْ لِ خَ   وَ ا ـهُ يَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ  إِ  يِف يِن وْ انُ قَ الْ   امُ ظَ نِلّ ا
َ
  نِ وْ نُ قاوَ   يِن يْ ادلِّ   نِ وْ انُ قَ الْ  وَ يِبّ وْ رُ وْ اأْل

ْ   َقانُْونِ الْ   مُ ظَ عْ مُ اَدات.  عَ الْ  َجانِِب دِ مَ تَ عْ مُ ال ِمْن  َسَواٌء      ْ وَ يِن دَ مَ ال مَ ايِئ نَ اجلِْ   يِف ـهَ رُّ قَ    ا 
َ
أ  ابَّ وْ رُ وْ  

ـَهْونَلَْدا ِمْن  ًة  ِ   وـََهَذا ،  َخاصَّ ْ   خِ يْ ارِ اتلَّ   ِب انِ وَ جَ   ِب بَ سَ ب مِ اِِض مَ ال ا  ايَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ إِ   نْ   مَّ
َ
أ   نُ وْ انُ قَ الْ . 

اْستُْعِمَل يِنْ يْ ادلِّ      
َ
ايِس يْ نِ وْ دُ نْ اإْلِ   ِب عْ الشَّ   مَ ظَ عْ مُ   نَّ أِل اْستَوَْعَب ،  مَ اَل سْ اإْلِ   َق نَ تَ عْ   لَِك  ذِلَ
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َغرْيِهِ  ِمْن  ْكرَثَ 
َ
أ ييِْن  ادِلّ جَمَ يِف   ةً اصَّ خَ وَ   الَْقانُْوَن   وَ   اِج وَ الزَّ   ِت ااَل  

ُ
ْ وَ   ةِ رْسَ اأْل َويَطِبُّق .  اِث رْيَ مِ ال

ْو الُْعْريِف 
َ
يًْضا قَانُْوَن الَْعاَدات أ

َ
ِ ا  يَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ  إِ يِف   أ ،  يِف   هُ اُص َص تِ امْ   مُّ تِ يَ   يْ اذلَّ    يِهَ يِت الَّ وَ   الَْقَوانِنْيِ

ِ  ةُ يَّ ارِ رَ مْ تِ اسْ  ْ  دِ اعِ وَ قَ لْ ل ِ  ةِ يَّ لِّ حَ مَ ال ْ  اِت افَ قَ اثلَّ وَ  عِ مَ تَ جْ مُ لْ ل  يِف  ةِ دَ وْ جُ وْ مَ ال
َ
 . لِ يْ بِ خَ رْ  اأْل

ْساَلِم اإلِ  نِ وْ انُ قَ الْ  ِمَن وَ ا ـهُ يَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ إِ  يِفْ  يِنْ وْ انُ قَ الْ  امُ ظَ انلِّ  .1
ْ  َقانُْونِ الْ  مُ ظَ عْ مُ  .2 ْونَلَْداِمْن ـهُ ا ـهَ رُّ قَ مَ ا يَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ إِ   يِفْ  دِ مَ تَ عْ مُ ال
ييِْنْ  .3 قَلَّ ِاْستَوَْعَب الَْقانُْوُن ادلِّ

َ
ِمْن َغرْيِهِ  أ

 املفردات

لكمات مرتادفة يف املعىن ملا حتتها خط ـهات   -أ
ِ أّن  .1 ُ مَ تَ تَ  ةَ يّ مِ اَل سْ اإْلِ  ةَ عَ يْ الرشَّ ِج رَ احْلَ  عِ فْ رَ وَ  ّْسِ يُ لْ با زيَّ
2.  

َ
ْ   مُ اَك حْ أ ْ   يِهَ وَ   اِت َض اوِ عَ مُ ال الْ هَ بِ   دُ َص قْ يُ   يِتْ الَّ   ُت اَل امَ عَ مُ ال  ِب سْ كَ الْ وَ   ِح بْ الرِّ   نَ مِ   ُض وَ عِ ا 
ةِ ارَ جَ اتلِّ وَ 

ادِ هَ تِ جْ  اإْلِ قُّ حَ   اِِضْ قَ لْ لِ  نَ اكَ   دْ قَ فَ  .3
ْ  نُ وْ انُ قَ الْ  مُ ظَّ نَ يُ  مَّ ثُ  .4   نٍ اكَّ سُ   نْيَ بَ  ةَ َق اَل عَ الْ   يِنْ دَ مَ ال

َ
ةِ يَّ مِ وْ ايْلَ  اةِ يَ احْلَ  يِنّ اطِ وَ مَ  وْ أ

ِ  نُ وْ انُ قَ الْ  .5   نْيِ فَ رَ الطَّ  نْيَ بَ  ةَ َق اَل عَ الْ  مُ كُ حَيْ  يْ اذَلّ
َ
  وْ أ

َ
رَثَ كْ أ

املرتادفة اآلتية صل بني اللكمات   -ب
 عرف  طفل

 مصاحبة  صحيح 
 جمتمع مراقبة 
 ودل وفاة 
 خطأ  رشاء 

 واضح  شعوب
 موت رصيح 
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 بيع اعدة 
ـهات لكمات متضادة يف املعىن لللكمة اآلتية  -ج

 ...... معظم
 ...... جنة 

 ...... رضورة
 ...... إلِه

 ...... تعاون 
 ..... خمتلف
 ..... يبتعد 

 ..... يهلك  
الفراغ باللكمات املناسبة كمل  -د

َ وَ  .1 ِو ....    مْ ل
َ
أ ايلُْونَاِنيَِّة  يَْعِة  ِ الرشَّ يِف  احْلَاُل  ـُهَو  َكَما  اإْلِرِْث  ِمَن  َة 

َ
الَْمْرأ اإْلِْساَلُم 

ايْلَُهوِْديَِّة.  
اإْلِْسالَِميَُّة    ْت َص رَ حَ  .2 يَْعُة  ِ ْ ا  الَْوَراثَةِ   ِقّ حَ   .....  ىلَعَ الرشَّ  َل بْ قَ   مْ هِ بِ يْ رِ قَ   لِ ا مَ يِف   ةِ ثِ اَِروَ ل

ه ِت وْ مَ 
بُوْ  .3

َ
ـْهلِ  وَ ـهُ  ةَ فَ يْ نِ حَ  أ

َ
.....إَِماُم أ

ِ لَِما .4   ِن بْ   ٍك ل
َ
َ أ ......  ِكتَاُب  س ن

ْ  ..... نْ مِ   اءُ َض قَ  الْ ُيَعدُّ  .5 ْ  ةِ عَ ابِ اتلَ  ِف ائِ ظَ وَ ال . ةِ فَ اَل خَ لِ ل
الْ يِف   مُ اَل سْ اإْلِ   ......  مَّ ثَ   نْ مِ وَ  .6 يِف اىَل عَ تَ   اهللِ   ةِ بَ اقَ رَ مُ   ةُ رَ وْ رُضُ   اةِ َض قَ   لُكِّ       

َ
  الِ عَ فْ اأْل

 وَ 
َ
. الِ وَ قْ اأْل
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 الرتاكيب

مجلة مفيدة من فعل وفاعل ومفعول به    5اجعل   . أ
القاِض املتخاصمني   حيكم نموذج: 

بدل اجلمل االسمية اآلتية إىل اجلملة الفعلية  . ب
األستاذ كريم .1
املدرس ذاـهب إىل املدرسة .2
زينب اكتبة الرسالة  .3
البستان واسع  .4
فصله ـهو طالب ماـهر يف  .5

عني اللكمات املرفوع واملجرور يف انلص  . ج
ِ   ونُ انُ قَ الْ   وَ ـهُ   ة لَ وْ ادلَّ   ةِ ارَ دَ إِ   نُ وْ انُ قَ     نْيِ بَ   نْ مِ   ،ةَ لَ وْ ادلَّ   مُ كُ حَيْ   يْ اذَلّ

ُ
   رٍ وْ مُ أ

ُ
ْ إِ ى، وَ رَ خْ أ ،  اءُ شَ ن

ْ وَ  ْ   لَكُ يْ هَ ال وَ يِسّ سَّ ؤَ مُ ال  إِ ، 
ْ وَ ةِ لَ وْ ادلَّ   اِت سَ سَّ ؤَ مُ   اءُ شَ ن  ُق وْ قُ حْلُ )اَ   ةُ يَّ نِ وْ انُ قَ الْ   اُت َق اَل عَ الْ ، 

ْ وَ  ْ وَ  ةِ لَ وْ ادلَّ  اِت سَ سَّ ؤَ مُ  نْيَ بَ  (اُت بَ اجِ وَ ال ْ وَ   ِق اطِ نَ مَ ال  .نْيَ نِ اطِ وَ مَ ال
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 سرد املفردات 
 الوحدة األوىل 

 َبَعَث 
 نََسخَ 
 اْبتَغَ 
 َداَع 

 اْنَقاذَ 
 ُشُعوٌْب 
 َرْغبَةٌ 
 ُمَساَوةٌ 
 تُراٌَب 
 فَْرٌق 

 الوحدة اثلانية 
عَ   رَشَ
 بََذَل 
 تَُدْورُ 
 وََضعَ 
َق  َحقَّ
 ُطُمْوحٌ 
 ُنُهوٌْض 
 َربَّايِنٌّ 
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 َمْصلََحةٌ 
 اْجِتَمايِعٌّ 

 الوحدة اثلاثلة
 
َ
 نََشأ
 َمرَّ 

دَ   َتَعدَّ
 تََدرَّجَ 
اْقتَََض 
 َمرَْحلَةٌ 
 ُحُدوْدٌ 
 َدْولَةٌ 

 َمْصَدرٌ 
 بَاِرَزةٌ 

 الوحدة الرابعة
َ تَ   تََمزيَّ

 َخاَطَب 
 اْستَنْبََط 
 انْترََشَ 

اْختَلََط 
َساٌس 

َ
 أ

رْسارٌ 
َ
 أ

 َِبْرٌ 
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 َجيٌْل 
 ُعْجَمةٌ 

 الوحدة اخلامسة 
 َحثَّ 
جَ   تََزوَّ

رَ تَ   َفكَّ
 بَثَّ 
َدَفعَ 
 تَبَتٌُّل 
 بَاَءةٌ 
 فََرجٌ 

 فَاِحَشةٌ 
 َشابٌّ 

 الوحدة السادسة
 ُيْعَرُف 
رَ   َحرَّ
 فَكَّ 

 تُوَْجدُ 
َتُعوْدُ 

 إِجْنَاٌب 
 قُْدَرةٌ 

 َمْسُؤْويِلَّةٌ 
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رٌ   رَضَ
 إِْمَساكٌ 

 الوحدة السابعة
قَامَ 

َ
 أ

 انَقَضْت 
مَ   قَسَّ

 اْشتَََه 
ِمنَ 

َ
أ

 َحَضانَةٌ 
ْجنَيِبٌّ 

َ
 أ

 رََضاعٌ 
 َمْسَكنٌ 

 ُخلُوٌّ 
 الوحدة اثلامنة 

 َرَع 
 يَْشُعرُ 

 َحاَسَب 
 َصاَحَب 
ُتَعاقُِب 
ةٌ  رْسَ

ُ
 أ

 إـِْهِتَمامٌ 
 َمَشاِعرٌ 
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 لُْطٌف 
 ُدْخرٌ 

 الوحدة اتلاسعة 
 اْعتَىَن 
 قََرنَ 

 َخَفَض 
 اْعتََمدَ 

رَدٌّ 
 ِاْبنٌ 

اِسيَّةٌ   َحسَّ
 فََرحٌ 
فل 

ُ
 أ

ْدِويَةٌ 
َ
أ

 الوحدة العارشة 
 َجَعَل 
َخذَ 

َ
 أ

 َمنَعَ 
ْعَطى

َ
 أ

َحَرَص 
 إِرٌْث 

َرةٌ   ُمَقدَّ
 إِْجبَارِيٌّ 
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 ِصلَةٌ 
 ثَْرَوةٌ 

 الوحدة احلادية عرشة 
 قََصدَ 
 حَلَِق 
 َشِمَل 
مُ   ُينَظِّ
يُِريْدُ 

 ُمَعاَملَةٌ 
 َحَرجٌ 
 ِعوٌَض 
 نَتِيَْجةٌ 
ةٌ  َ  ُميَّسَّ

 الوحدة اثلانية عرشة 
 بَاعَ 

 اْنَقَطعَ 
 ُودِلَ 
 ُدفِنَ 

اْعتَرَبَ 
 َصاِحٌب 
 َحِديٌْث 
دٌ   جُمَدِّ
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ِصبَاهٌ 
 فِْقهٌ 

 الوحدة اثلاثلة عرشة 
 َعدَّ 

 يُْضِمنُ 
 تَْدِريْ 
 تَْسَمعُ 
اْجتََهدَ 
 قََضاءُ 
ْجرٌ 

َ
 أ

 َصَواٌب 
 اْسِتْمَراِريَّةٌ 

 ُخُصْومٌ 
 عرشة  الوحدة الرابعة

 َخلََط 
 َطبََّق 
 يَِتمُّ 

 َحَكمَ 
َخَضعَ 
 قَانُْونٌ 
 َشْعٌب 
 َدْولَةٌ 
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 َثَقافَةٌ 
 َمنِْطَقةٌ 
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