
   

  ِإلَى معهِد تعِليِم اللُّغِة الْعرِبية
اراَحلِْـو:    

ِليع نسحو:  هكَاتربةُ اللَِّه ومحرو كُملَيع الَمالس.  

 اِلدخ:  هكَاتربةُ اللَِّه ومحرو الَمالس كُملَيعو.  

نسح:  ِليعِد تهعا ِإلَى ما ِبنيِةهِبيرِة الْعِم اللُّغ.  

 الداِحٍد؟   :خٍل وفَص ِفي نحأَن  

                               
                            
                 

 ِليلُ   :عى اَألووتسالْم وهو ،معأ(ن.(  
نسِة  :حالَِميِة اِإلساِمعِفي الْج نحِللَِّه ن دماَلْح.  
 الدخ:  دمالْحِةورونِة الْمنِديِفي الْم نحراً نِللَِّه كَِثي .  
 ِليا  :عا ِبنيه.  
    

  :أَِجب عِن اَألسِئلَِة اآلِتيِة ِإجابةً كَاِملَةً
 .......................... واِحٍد؟ هلْ خاِلد و حسن وعِلي ِفي فَصٍل -١:س
 .حسن و عِلي ِفي فَصٍل واِحٍدنعم خاِلد و   :جـ
 ..........................  أَين الطُّالَّب اآلنَ؟ -٢:س
  .اَلطُّالَّب اآلنَ ِفي اْلفَصِل  :جـ
 .…………………  ِإلَى أَين ذَهب الطُّالَّب؟ -٣:س



  :جـ
ذَهب الطُّالَّب ِإلَى معهِد 

ِبيرِة الْعِم اللُّغِليعِةت.  
  :ِاستبِدلْ كَـما ِفي الِْمثَاِل

  .هيا ِبنا ِإلَى الْفَصـِل  )اَلْفَصلُ(  .هـيا ِبـنا ِإلَى الْمعهِد
  :اَآلنَ ِاستبِدلْ كَـما ِفي املِْثَاِل

  هيا ِبنا ِإلَى الْجاِمعِة: جـ ..............  .اَلْـجاِمعـةُ -١:س
  هيا ِبنا ِإلَى الْمسِجِد: جـ ..............  .داَلْـمسـِج -٢:س
  هيا ِبنا ِإلَى الْمكْتبِة: جـ ..............  .اَلْـمكْتبـةُ -٣:س
  هيا ِبنا ِإلَى الْبيِت: جـ ..............  . اَلْبيـت -٤:س
  ى الْمقِْصِفهيا ِبنا ِإلَ: جـ ..............  .اَلْـمقِْصـف -٥:س
  هيا ِبنا ِإلَى الْفَصِل: جـ ..............  .اَلْفَصـلُ -٦:س
      

  :كَـوِّنْ ُسؤاالً كَـما ِفي الِْمثَالَيِن
  أَ نحن ِفي فَصٍل واِحٍد؟  )واِحـد / فَصـلٌ  (-١  ِمثَالٌ
   واِحدٍة؟أَ نحن ِفي غُرفٍَة  )واِحـدةٌ/ غُـرفَـةٌ  (-٢  ِمثَالٌ

  :اَآلنَ كَوِّنْ ُسؤاالً كَما ِفي الِْمثَالَيِن الساِبقَيِن
)١ ( اِرعش /اِحـداِحٍد؟ ............  واِرٍع وش ِفي نحأَ ن  
  أَ نحن ِفي جاِمعٍة واِحدٍة؟ ............  واِحـدةٌ/ جـاِمعةٌ ) ٢(
)٣ ( ـتيب /اِحـداِحٍد؟ ............  وٍت ويب ِفي حنأَ ن  



  أَ نحن ِفي ِعمارٍة واِحدٍة؟ ............  واِحـدةٌ/ ِعمـارةٌ ) ٤(
)٥ ( ِقطَـار /اِحـداِحٍد؟ ............  وِقطَاٍر و ِفي حنأَ ن  

  اَلِْهجرةُ
ِباهلِْجرِة ِمن مكَّةَ الْمكَرمِة ِإلَى  -ِه وسلَّم صلَّى اُهللا علَي- النِبي -سبحانه-أَمر اُهللا 

 صلَّى اُهللا -وقَف الْكُفَّار حولَ منِزِل الرسوِل وِفي لَيلَِة الِْهجرِة الْمِدينِة الْمنورِة،
لَّمسِه ولَيع-،هلُوقْتلُ   ِليوسالر جرخو -لَّى اُهللا عص لَّمسِه ولَي- هري لَـموِهملَيع 

 وصاِحبه أَبو بكٍْر - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-وهاجر أَحد ِمنهم ِبقُدرِة اِهللا،
قيدالص-هناُهللا ع ِضيِن - رياِلما سهالَ ِإلَيصوِة ورونِة الْمنِديلَ ِإلَى الْمقْبتا واسمه

 صلَّى اُهللا علَيِه -ومنذُ دخوِل الرسوِل  .اَألنصار والْمهاِجرونَ ِبالْفَرِح والسروِر
 لَّمسةَ-ورونةَ الْمنِديالْم   اِريصاِجٍر وأَنهكُلِّ م نيى بآخ.  هابحى وأَصنبو

ثُم بنوا  -وهو أَولُ مسِجٍد ِفي اِإلسالَِم  -الْمِدينِة مسِجد قُباَء ِفي جنوِب 
 - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-عاش الرسولُ .الْمسِجد النبِوي ِفي وسِط الْمِدينِة الْمنورِة

ووصلَ ِإلَى  ار حتى انتشر اِإلسالَمويجاِهد الْكُفَّ يبلِّغُ الناس اِإلسالَم عشر سنواٍت
  .كُلِّ مكَاٍن ِفي الْعالَِم

  
ِإذَا كَانِت الْجملَةُ )) خطَأٌ((ِإذَا كَانِت الْجملَةُ صِحيحةً  وقُلْ )) صِحيح ((قُلْ 
  .خطَأً

)١ ( ِإلَى لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا علُ صوسالر راجِةهمكَركَّةَ الْمم.  
هاجر مع الرسوِل صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم صاِحبه أَبوبكٍْر الصِديق رِضي اهللا ) ٢(



هنع.  
  .بنى الرسولُ صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وأَصحابه مسِجد قُباَء ِفي شماِل الْمِدينِة) ٣(
  .مسِجد قُباَء هو ثَاِني مسِجٍد ِفي اِإلسالَِم) ٤(
  .اَلْمسِجد النبِوي ِفي وسِط الْمِدينِة الْمنورِة) ٥(
  .انتشر اِإلسالَمُ ووصلَ ِإىلَ كُلِّ مكَاٍن ِفي الْعالَِم) ٦(

  اجلواب
)١ (لَيلَّى اُهللا علُ صوسالر راجه ِإلَى لَّمسِةِه ورونِة الْمنِديالْم.  
هاجر مع الرسوِل صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم صاِحبه أَبوبكٍْر الصِديق رِضي اهللا ) ٢(
هنع.  

 .ي جنوِب الْمِدينِةِفبنى الرسولُ صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وأَصحابه مسِجد قُباَء ) ٣(
  .هو أَولُ مسِجٍد ِفي اِإلسالَِممسِجد قُباَء ) ٤(
  .اَلْمسِجد النبِوي ِفي وسِط الْمِدينِة الْمنورِة) ٥(
  .انتشر اِإلسالَمُ ووصلَ ِإىلَ كُلِّ مكَاٍن ِفي الْعالَِم) ٦(

  :ِة اآلِتيِة ِإجابةً كَاِملَةًأَِجب عِن اَألسِئلَ
  ؟- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- ِمن أَين هاجر الرسولُ -١:س

...........................................  
 . الْمنورِة الْمكَرمِة ِإلَى الْمِدينِةلَيِه وسلَّم ِمن مكَّةَهاجر الرسولُ صلَّى اُهللا ع: جـ
  ؟- صلَّى اُهللا علَََيِه وسلَّم-ِإلَى أَين هاجر الرسولُ -٢:س

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



  .هاجر الرسولُ صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِإلَى الْمِدينِة الْمنورِة :جـ
  ؟-صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-لْكُفَّار حولَ منِزِل الرسوِلِلماذَا وقَف ا -٣:س

...........................................  
  وقَف الْكُفَّار حولَ منِزِل الرسوِل صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِليقْتلُوه: جـ
 منذُ دخوِلِه ِإلَى الْمِدينِة - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-يمماذَا فَعلَ رسولُنا الْكَِر -٤:س

  الْمنورِة؟
...........................................  

 إىلَ اَلْمِدينِة الْمنورِة آخى بين - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -منذُ دخوِل الرسوِل : جـ
 مهاِجٍر وأَنصاِري، وبنى وأَصحابه مسِجد قُباَء ، و بنوا الْمسِجد النبِوي كُلِّ

فِريالش.  
  :أَِجب عِن اَألسِئلَِة اآلِتيِة ِإجابةً كَاِملَةً

لْتصو  تساِملاً  ِعش  رشتذُ  ِانـنلَِني  مقْبتِاس  
)١................ (......  عبِة سنِديِذِه الْمه اٍت ِفيونس.   

تِعش   

 .  دخوِلي صلَّيت تِحيةَ الْمسِجِد  ) ....................٢(
    منذُ

  .ِإلَى الْمعهِد متأَخراً  ) ...................٣(
لْتصو    

  .هِلي ِبالْفَرِحأَ  ..........  و  ......  وصلْت بلَِديَ )٤(



    ِاستقْبلَِني  ساِلماً      
  .اَلْخبر ووصلَ ِإلَى كُلِّ مكَاٍن …………) ٥(

رشتِان    
    

  :رّتِب الْكَِلماِت اآلِتيةَ ِلُتكَوِّنَ ُجملَةً ُمِفيدةً
)١ (لَِديب-رآخ -لٍَد- ِمنِإلَى- ب -تراجه . .....................  

. هاجرت ِمن بلَِدي ِإلَى بلٍَد آخر  :جـ
)٢ ( ِجدساَء -مقُب- ولُ- هالَِم- أَوِجٍد- اَِإلسسم-ِفي . ................... 

 .مسِجد قُباَء هو أَولُ مسِجٍد ِفي اِْلإسالَِم  :جـ
  .أَنصاِري-و-مهاِجٍر- آخى-بين-) وسلَّمصلَّى اهللاُ علَيِه( اَلرسولُ -كُلِّ) ٣(

..................................................  
  .   بين كُلِّ مهاِجٍر وأَنصاِري) صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم(آخى الرسولُ : جـ

أِْتىا يٍة ِممِلكُلِّ كَِلم دـاِت الُْمفْره:  
  اَلْكَاِفر: جـ  ...............  اَلْكُفَّـار -١:س
  اَلْمهاِجر: جـ  ..............  .اَلْمهاِجرونَ -٢:س
  اَلْأَنصاِري :جـ  ..............  .اَلْأَنصار -٣:س
  صاِحب :جـ  ..............  أصـحاب -٤:س
  سنةٌ :جـ  ..............  .سنوات -٥:س
  مكَانٌ :جـ  ..............  أَماِكـن -٦:س

  
 


