
(2) الدرُس الثاني
 

 

 

: أين أمحد يا إخوان؟المدرس

: َساَفر إىل مكة لِعِيَادة أخيه املريض.علـي

: َعافَاُه اهللا... من أنت يا أخي؟ َكأَنََّك طالب جديد.المدرس

: نعَم. واْمسي ُجمَاِهٌد .هـو

: كأنََّك من اهلنـد.المدرس

: أَنَا أصًال من اهلند. إن أيب َهاَجَر من اهلند إىل ُأْسُرتالِيَا وهو شاّب. وأنا ولدت هناك.مجاهـد

: أََلك َذُوو قـُْرَىب يف اهلند؟المدرس

: نعم. سافرت العام املاضي إىل قـَْريَتِنَا يف اهلند، َوقَابـَْلُت أعـمامي وأخوايل، وأوالدهم، وهم كثري.مجاهـد

أيب يزورهم كلَّ سنة، وُيراسلُهم دائمًا.

: أأعجبْتك اجلامعُة اِإلسالمية؟المدرس

بَارََكة اليت يف َمْهِبط الَوْحي وُمهاَجر النيبِّ صلى اهللامجاهـد
ُ
: نعم . أنا مسرور بالتِحاقي �ذه اجلامعة امل

عليه وسلم.

: ملَ تَأخَّْرت ياجماهد؟ جئت بعد ُمِضيِّ شهر ِمْن َبْدِء الدراسة، وقد فاتتك دروس.المدرس

: حاولُت كثريًا أن آيت عند بدء الدراسة ولكْن مل أستِطع. أرجو أن ُتساِعْدين على فـَْهم الدروسمجاهـد

السابقة.

: َسُأَساِعدك إن شاء اهللا.المدرس

ٌر ) (يدخُل ُزَهيـْ

يازهري، إنك غُري ُمَواِظٍب . أريد أن أشكوك إىل املدير.

: َساِحمْين يا أستاذ. لن أغيب ولن أَتََأخَّر يف املستقبل إن شاء الّله.زهـير

: لِنـَُراِجْعَ◌ الدرس. اقرأ اآلية ياعلّي.المدرس

: (بعد االستعاذة والبسملة) {يا أيها الذين آمنوا َهْل أَُدلَُّكم على ِتجاَرٍة تُـْنِجيُكم من َعذاٍبعـلي

ٌر َلُكْم ُفِسُكْم ذِلُكْم َخيـْ أَليم 0 تُـْؤِمنُـوَن باهللا وَرُسـولِـِه وُتَجاِهُدوَن في َسبِيِل اهللا بِأَْمَواِلُكْم وأنـْ

إْن ُكْنُتْم تَـْعَلُموَن 0 يَـْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتجِري ِمْن َتْحتَِها األنهار َوَمَساِكَن



طَيِّبًَة في َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك الَفْوُز الَعِظيُم}[الصف/ 12-10].

: يا أبابكر، ما التَِّجارُة اليت َدلَّنَا الّله تَعاىل َعليها؟المدرس

ال.أبو بكر
َ
: هي اإلمياُن بالّله ورسولِه، واجلهاُد يف سبيِل الّله بالنـَّْفِس وامل

: اُذُكر آيًة أْخرى، َحتُثُّ املسلمَني َعَلى اجلهاد ياُزهري.المدرس

يَاٌنزهـير : قال تعاىل يف السورة نـَْفِسَها: {إن اهللا ُيِحبُّ الذيَن يُـَقاِتُلون في َسبِيِلِه َصّفا َكأَنـَُّهم بُـنـْ

َمْرُصوص}.

: من الذين حيُِبـُُّهم اهللا ياعلّي؟المدرس

َقاتِلني يف سبيله.علـي
ُ
َجاِهِدين امل

ُ
: حيُُِب الّله امل

: كيف يـَُقاِتُل هـؤالء؟المدرس

: يَقاتِلون يف ُصُفوٍف ، ويـَْثبُتُون يف أَماِكنِهم عنَد ُمالقَاِة العدّو.علـي

: ماذا تُِفيُد (كأنَّ) يازهـري؟المدرس

: تُِفيُد الَتْشبِيَه، حنو: كًأنَّ املسجَد مدرسٌة ، كأن الكتاَب مدرٌس ، وكذلك تفيد الظنَّ حنو:زهـير

كأنين أعرُفك.

: أحسنت يازهري. َماَلك تـَنْـَعُس ياعبد اهللا؟المدرس

بَاراة على َشاَشِة التـِّْلَفاِزعبد اهللا
ُ
: ال تُؤاِخْذين يا أستاذ، زرت البارحة جارًا يل وجلست عنده ُأشاِهُد امل

إىل ُمْنَتصِف الليل.

: ما ينبغي لطالب أن ُيَضيَِّع وقَته يف ُمَشاَهَدِة التلفاز.المدرس

َساَحمَة يا ُأستاذي.عبد اهللا
ُ
: َأْرُجو امل

(يُـنَاِدي المدرُس المراِقَب)

َصاَفَحِة) أنَاَديْـَتين يا أستاذ؟المراقب
ُ
: (بعد التحّية وامل

: نعم. مىت يعود املدير من السَفر؟المدرس

: قد يعود اليوم إن شاء اهللا.المراقب

 

تمــارين
 
 



أجب عن األسئلة اآلتيـة:1-
(1) مل سافر أمحد إىل مكة؟ 
(2) من أين جماهد؟ مىت هاجر أبوه من اهلند؟ 
(3) ملاذا كان عبد الّله نعسان؟ 
(4) ما التجارة اليت دلنا عليها الّله تعاىل ِىف سورة الصف؟ 

من أبواب الفعل الثالثّي المزيد باب (فَاَعَل) زِْيَدْت ِفيه أَِلٌف بعَد الفاء نحو:2-
َسافـََر. َساَمَح. آَخـَذ. 
استخرج من الدرس األفعال الواردة فيه من باب (فَاَعَل). 

تأمل المثالين، ثم هات المضارع واألمر والمصدر من األفعال اآلتية:3-
 المصـدراألمـرالمضارعالماضي 

 ُمَشاَهدٌةَشاِهْدُيَشاِهُدَشاَهَد 

ُمَقابـَلَـٌةقَابِـْليـَُقابِـُلقَابَـَل 
 

َسـاَمَح 
.................................................................................

 

َساعَـَد 
.................................................................................

 

َراَسـَل 
.................................................................................

 

َراَجـَع 
.................................................................................

 

َحـاَوَل 
.................................................................................

 

آَخـَذ 
.................................................................................

 

القَـى 
......................................................

(أصله:ُمالَقـََيٌة)ُمالقَـاة
بَـاَرى 

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

لباب (فَاَعَل) مصدران: ُمَفاَعلة وِفَعاٌل . نحو: قَاَتَل: ُمَقاَتلٌة / ِقتَاٌل .4-
هات المصدر على وزن ِفَعاٍل من األفعال اآلتيـة: 
َجاَهـَد 

............................
نَافَـَق

............................ 
َعالَـَج 

............................
(أصله: ِنَداٌي)نِـَداٌءنَاَدى

هات أسماء الفاعلين من األفعال اآلتيـة:5-
.........................يـَُراِسُلَراَسَل 

ُيَشاِهُدَشاَهَد
.........................



.........................ُجيَاِهُدَجاَهَد.........................ُيَساِعُدَساَعَد 

ُيَسِافُرَسافـََر 
.........................

.........................يـَُراِقُبَراَقَب 

هات اسم الفاعل واسم المفعول من: َخاَطَب .6-
اسم المفعولاسم الفاعلالمضارعالماضي 
ُخيَاِطُبَخاَطَب 

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

تأمل األمثلة اآلتية لباب (فَاَعَل)، وعيِّن فيها الماضي والمضارع واألمر والمصدر واسم الفاعل7-

واسم المفعول:
(1) َهاَجَر النّيب صلى اهللا عليه وسلم  من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة َعاَم اثْـنـَْنيِ وعشرين وستِِّماَئٍة 

للميالد (622 م).
(2) سافر أيب إىل الرياض للِعَالج. 
دير فـََلْم أجده يف مكتبه. 

ُ
َُقابـََلة امل

(3) ذهبت مل
(4) ما عندي وقت ملشاهدة بـََرامِج التـِّْلفاِز. 
راِقب ياعلي. 

ُ
(5) ناِد امل

(6) أنا ُمَراِسُل َصحيفٍة . 
(7) يف التنزيل: {رَبـَّنَا ال تُـَؤاِخْذنَا إْن َنِسينَا أو َأْخطَأنا}[البقرة/ 286]. 
(8) من َأْدِعَيِة االْستِْفتاح: "اللَّهم بَاِعْد بيين وَبني َخطاياَي كـما بَاَعْدَت بني املشرق واملغرب. اللهم 

نـَقِِّين من اخلَطَايا كـما يـُنـَقَّى الثوُب األبيض من الدََّنس. اللهم اْغِسل َخطَايَاي باملاء والثـَّْلج والبـََرد".
(9) عن قَتادة قال: قلت ألنس: َأَكانت املصاَفحُة يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال: 

"نعم". (رواه البخاري).
لٍَة ُمبَارَكٍة إنَّا ُكنَّا ُمْنِذرِين}[الدخان/3].  (10) قال تعاىل: {إنَّا أَْنزلناه في لَيـْ

{إن اهللا لَغَُفوٌر رحيم}. هذه الُم االبتداء دخلت على َخربَِ (إّن) املكسورة وُتَسمَّى ِحينَِئٍذ (الالَم-

زَْحلَقَة). وهاَء أمثلًة لالّم املزحلقة:
ُ
امل

(1) {إنَّ إلهُكْم َلَواِحٌد} [الصافات/ 4]. 
(2) {وإنَّ َأْوَهن البُـُيوِت لَبَـْيُت الَعْنَكُبوِت} [العنكبوت/ 41]. 
(3) {إنَّ أْنَكَر األْصواِت َلَصْوُت الَحِمير} [لقمان/19]. 
(4) {إِنَّه لَُقراٌن كريم} [الواقعة/77]. 



(5) {إنَّ أَوَل بَـْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَّذي بَِبكََّة} [آل عمران/96]. 

(َقْد فَاتـَْتَك ُدُروٌس ). إذا دخلت (قد) على الفعل املاضي أَفَاَدت التَّأكيد، حنو: َقد َوَصلْت الطائرة.-

قد فُتَح باُب املكتبة.
وإذا دخلت على الفعل املضارع أفادت: 
َطُر اليوم. (قد يأيت املدير غداً. أي 

َ
(أ) الشَّكَّ وْاالْحتَماَل: حنو: قد يـَُعوُد املدير غداً. قد يـَْنزُِل امل

ميُِْكُن أن يأيت غداً).
(ب) التـَّْقِليل: حنو: قد يـَْنَجُح الطالُب الكسالُن. (أي أحيانَا ينجح الطالب الكسالن). 
(جـ) التحقيق: حنو: قوِل اهللا تعاىل: {َقْد نَـْعَلم أَنَُّه لََيْحُزُنَك الذي يَـُقْوُلوَن... } اآلية 

[األنعام/133].

ذّكِر الساملَ، حنو:-
ُ
(َذُوو القرىب). (َذُوو) مجع (ُذو). يـُْعَرُب ِإعراَب اَجلْمِع امل

(مرفوع بالواو) .َذُوو الُقْرَىب َأَحقُّ مبَساَعَدِتَك. 
(منصوب بالياء) .َجاِلْس َذِوى العِلْـِم. 
(جمرور بالياء) .هذه مساكُن الطُّالَِّب َذِوى الَعاِئالِت. 

ومثل ذوو (أُولُو) معىن وإعرابًا. يف سورة النمل: {قَاُلوا َنْحُن ُأوُلوا قوٍة وُأوُلوا بَْأٍس َشِديٍد ، واألْمُر 

إِلَْيِك} .

عرفَت أن (َلِكنَّ) من َأَخوات (ِإنَّ). تقول حامٌد ُجمتَِهٌد لكنَّ َصِديَقُه كسالُن.-
إذا ُخفَِّفْت (َلِكنَّ) ُأِمهَل َعَملُها َعَمَل (ِإنَّ) مع دخوهلا على اجلملتني االمسيِة والِفعليِة، حنو: 
درِّس، َلِكِن الطَّالُب َما َجاءوا. 

ُ
(1) َجاَء امل

ويف التنزيل: {َلِكِن الظالموَن اليوَم في َضالٍل ُمبِين} [مرمي/38]. 
(2) غاَب عليٌّ لِكْن َحَضَر أمحُد. 
ويف التنزيل {ولكْن ال يْشُعُروَن} . 

{ذلُكْم خيٌر لكم}. جيوز يف كاف اخلطاب يف (ذلك وتلك) التََّصُرُف، ومعىن التصّرِف أن ُيراَعى-

َخاَطُب، حنو:
ُ
امل

أقرأِت تِْلِك ا�ّلة يَا آمنة؟ِلَمْن ذلكم الدفُرت يا إخوان؟ 

(يـَْغِفـْر لُكم...) هنـا (يغفـر) جمزوٌم بالطَّلب، ذلك ألّن (تـُْؤِمنوَن...) يف اآلية السابقة مبعىن (آِمنُوا).-

(عيَاَدٌة ) مصدر (َعاَد يعوُد) مبعىن (زار املريَض)، وهو على وزن (فَِعالة).-



هات المصدر من األفعال اآلتية على وزن (ِفعالة).8-
َدَرَس 

.....................
عاد

.....................
َكَتَب

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

َزاَر 
.....................

.....................قـَرََأ
َوَلَد

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

َرَوى 
.....................

    

"ُمِضّى" مصدر "َمَضى، َيْمِضى"، وهو عَلى وزن "فُـُعول ". أصلُه "ُمُضوٌي ". هات مصدر9-

"َهَوى، يَـْهِوى" على هذا الوزن.

"بـَْرنَاَمٌج " مجعه "بـََراِمُج ". إذا ُمجَع االسم الذي ُحُروُفُه مخسٌة أو أكثُر على صيغة ُمْنتـََهى اُجلُموِع-

ُحِذَف ما َزاَد عَلى األربعة، حنو:
َعْنَدلِيٌب ــ َعنَاِدُلَعْنَكبُوٌت ــ َعنَاِكُبَسَفْرَجٌل ــ َسَفارُِج    

  ُمْسَتْشَفى ــ َمَشاٍف. 

ُتْجَمُع "َخِطيئٌَة" على "َخطَايَا". اجمِع األسماَء اآلتية هذا الجمع: َهديَّة، مِطيَّة، َمزيَّة، َسريَّة،10-

َشِظية، بَريَّة، زَاوِيَة.

هات الفعل الذي اْشُتقَّ منه اسُم التفضيل "َأْوَهن "، واذكر منه المضارع والمصدر.11-
اذكْر أربع آيات ورد فيها هذا الفعُل، أو ُمْشتـَقَّاُته. 

-12. هات المضارع من أْنَذَر، َضيََّع، َحثَّ
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