
(3) الدرس الثالث
 

 

 

: تََأخَّْرَت يا ُأسامة. أين كنت؟المدرس

تَوضَِّأ ألتَوضَّأ، فقد َحاَن َوْقُت الصَّالة.أسامـة
ُ
ا ذهبت إىل امل : ال تُؤاِخْذِين يا أستاذ. إمنَّ

: َكأنَِّك تريد أن تقول شيئًا ياموسى.المدرس

. نعم. تـَلَقَّْيُت اليوم رسالة من والدي. إنه يسلِّم عليك.موسـى

: عليك وعليه الّسالم. جزاه الّله خرياً. إذا كتبت إليه فـَبـَلِّْغُه َحتيَايت.المدرس

نقرأ اآلن حديثًا. (يكتب على السبورة). اقرأه يا أسامة.

: عن ُعْثماَن رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : "َخيْـرُُكم َمْن تعلَّمأسامـة

القرآَن وَعلََّمُه ". (رواه البخاري).

: من عثماُن رضي اهللا عنه ياعلي؟المدرس

: هو َصَحايبٌّ َجليٌل ، َوَأَحُد اخلُلََفاء الراشدين.علـي

: ملاذا يـَُقال َلُه (ذو النُّورَْين) يا أستاذ؟أسامـة

: ألنه َتزوََّج بِْنتـَْني من بـَنَاِت النّيب صلى اهللا عليه وسلم، مها: رقـَيَُّة وأمُّ ُكْلثُوٍم رضي اهللا عنهما.المدرس

َتزوََّج أوال رقيََّة رضي اهللا عنها، وبعد َوفاِ�ا تزوج األخرى.

: َمَىت تـُُوفِّيْت رقية رضي اهللا عنها؟موسـى

ْعرََكِة ِبَسَبِبالمدرس
َ
: تـُُوفِّيت والرسول عليه الصالة والسالم بَِبْدٍر . َختَلََّف عثماُن رضي اهللا عنه عن امل

ا رجع رسول اهللا
َّ
َمَرِضَها بأْمِر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ، وأقاَم باملدينة املنورة ُميَرُِّضها. ومل

صلى اهللا عليه وسلم  من بدر َزوََّجُه أختَها أُمَّ ُكْلثُوٍم رضي اهللا عنهما.

(يِرّن الجـرس)

تَفوِِّقني إىل مكة إن شاء اهللا. أتريد شيئًا من هناك يا أستاذي؟أسامـة
ُ
: غداً نذهب حنُن امل

: تـََقبََّل اهللا ُعْمرَُتكم. أرجو أن ال تـَْنَسْوين يف َدَعواتكم.المدرس

: إن شاء اهللا.أسامـة

 



  تمـــارين
 

 

أجب عن األسئلة اآلتيـة:1-
(1) ملاذا تأّخر أسامة؟ 
(2) من الذي تلّقى رسالة من والده؟ 
(3) ملاذا ختّلف عثمان رضي اهللا عنه عن معركة بدر؟ 
(4) مىت تزوَّج عثمان رضي اهللا عنه أم كلثوم رضي اهللا عنها؟ 

من أبواب الفعل الثالثي املزيد باب (تـََفعََّل = َت + فـَعََّل). زِيَدت فيه تاء قبَل الفاء، َوُضعَِّفِت الَعْنيُ،-

فَِفيِه حرفاِن زائداِن، حنو: تـََعلََّم، تـََزوَّج.
استخرج من الدرس األفعال الواردة فيه من باب (تفعَّل). 

تأمل المثال، ثم هات المضارع، واألمر، واسم الفاعل، والمصدر من األفعال اآلتية:2-
المصدراسم الفاعلاألمـرالمضارعالماضي 
تـََعلٌُّمُمتـََعلٌِّمتـََعلَّْميـَتـََعلَُّمتـََعلََّم 
َحتَدَث 

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

َتَكلََّم 
........................................................................................................................

َر  َتذَكَّ
........................................................................................................................

تََأَخَر 
........................................................................................................................

تأمل املثال، مث هات املضارع واألمر واملصدر من األفعال اآلتية:3-
أصلهالمصدراألمـرالمضارعالماضي 
تـََغدٌُّيتـََغدٍّ / التـََّغدِّيتـََغدَّيـَتـََغدَّىتـََغدَّى 
........................................................................................................................تـََعّشى 

........................................................................................................................تـَلَقَّى 

 
........................................................................................................................متََىنَّ

تََأىنَّ 
........................................................................................................................

ْفُعول منه : ُمتَوىفًّ.-
َ
) بالبناء للمجهول= َماَت. واسم امل (تـُُويفِّ

تأمل األمثلة لباب (تَـَفعَّل)، وعينِّ فيها الماضي والمضارع واألمر والمصدر واسم الفاعل واسم4-



المفعول واسم المكان :
(1) أَنَـا ُمَتزوِّج. 
(2) ُأرِيُد أْن أحتدََّث إليَك يف موضوٍع ُمِهمٍّ . 
(3) أََتَكلَُّم ثالَث لغـات. 
(4) مل أَتَلقَّ رسالة من أهلي ُمْنُذ َشْهر أو أكثر. 
(5) يف التََّأينِّ السالمة، ويف الَعَجَلة النََّدامة. 
(6) اآلن تذكَّْرُت اَمسه. 
(7) َحاَول اللِّصُّ دخول البيت بَِتَسلُّق اِجلَدار. 
(8) تعالـوا نـَتـَغَـدَّ. 
(9) أَتعشَّى بـَُعْيَد صالِة املغرب. 
 . تـََوىفَّ

ُ
(10) حنن َورََثُة امل

(11) أَُمتـََوضىٌء أْنت؟ 
(12) هذه احلديقُة ُمتـَنـَفَُّس أهل البلدِة. 
(13) َأخرِّيُج اجلامعِة اِإلسالميِة أنت؟- نعم. َخترَّْجُت يف كلية اللغة العربية عام 1400هـ. 

(14) قال تعاىل: {وتوكَّل َعَلى ْالَحيِّ الَِّذي ال َيُموت}[الفرقان/58]. 
(15) وقال: {فَـَتلقَّى آدُم ِمْن رَبِِّه َكِلماٍت}[البقرة/37]. 

جيوز َحْذُف إحدى التاءين من (تـَتـََفعَُّل) كما يف املثالني اآلتيني:-
(1) {تَـنَـزَُّل المالئكُة والرُّوُح...}[القدر/ 4]. (تـَنـَزَُّل) أصله (تـَتـَنـَزَُّل). 
(2)- {وال َتَجسَُّسوا... }[احلجرات/12] . (َجتسَُّسوا) أصله (تـََتَجسَُّسوا). 

تأمل المثال، ثم أكمل الناقص:5-
تـََزوَّْجُت بنَت عّمي.(1) َزوََّجِين أيب بِْنَت َعمِّي. 
(2) َعلَّمِين زَِميلي الَّلغة اليابانية. 

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

ا احلِينيَُّة). وهي-
َّ
(ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  من بدر زوََّجه ُأْختَها أُمَّ ُكْلثُوِم). هذه (مل

َظْرُف زمان. َوَختَْتصُّ باملاضي ويكون َجواُ�ا فِْعًال ماضيًا، حنو:
ا مسَِْعُت األذاَن توضَّْأت َوتَوجَّهُت إىل املسجِد. 

َّ
(1) مل

(2) ملا َوَصْلنا إىل مكَة َأْسَرْعنَا إىل بيِت الّله احلرام. 



ويف التنزيل يف قصة إبراهيم عليه السالم: {فلمَّا رأى الَقَمَر بَاِزغًا قاَل هذا رَبي} [األنعام/77]. 

-،( تـََفوِِّقَني). هنا (املتفوقني) منصوب على االْخِتَصاص. وهو مفعول لفعل (َأُخصُّ
ُ
(غدًا َنذهب َحنُن امل

وهو واجب احلْذف.
ْخُصوُص) لبـَيَان املقصوِد بالضمري، حنو: 

َ
ويأِيت (امل

(1) حنن املسلمني ال خناُف إّال اهللا. 
(2) حنن طالَب املعهِد نسكن يف املهجع األول. 
ويف احلديث الشريف: "إِنَّا َمْعَشَر األْنبِيَاِء ال نُوَرُث ". 

امأل الفراغ فيما يأتي ب (مخصوص) مناسب:6-
(1) حنن .............................. املعهد ندرس اللغَة العربيَة والعلوَم اإلسالمية. 
(2) حنن .............................. ال نْشِرُك باهللا شيئًا. 
مترين شفوي: يأيت كل طالب مبثال لـ (االختصاص) مستعمًال االسم املنسوب إىل بلده، حنـو: حنـن 

اهلنـوَد / حنن اليـابـانيـني / حنن األفـارقـَة

هات مضارع األفعال اآلتية:7-

............................بـَلََّغ   
َه ............................تـََوجَّ

............................َجتَسََّس

َأْسرََع 
............................

............................بـَزََغ

  

هات مفرد: ُخلََفاء. َورَثَة. َمَعاِشـر.8-

هات جمع: رسالة. حديقة. أْهـل. َوفَـاة.9-
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