




ثنائي                          أهدي                         من

تقديري                       التمس                         في
أمي                         عانت                          علي

أبي                          سهرت                         قد
العون                          أحس                     الم الجر

التوفيق                       أثرتني                     واو العطف
الوفاء                         وفر                       ياء الجر



:  عالمات االسم)

التنوين، حروف 

(الجر، ال التعريف

ث تاء التأني: عالمات الفعل)

(الساكنه، السين، سوف

مدحي وتقديري( : ثنائي)معنى 

فضلتني(: أثرتني)معنى 

يشاهد: شاهد 

يشاهد محمد الدروس التعليمية على الحاسوب



شاِهد  ( : شاهد)من 

شاِهد  االبرامج النافعه على التلفاز

ينظر( : نظر)من 

ينظر التلميذ الى معلمه بإعجاب

انظر( : نظر) من 

انظر الى الفقير بعطف ورحمة

مثنى

مذكر سالم: نوعه –جمع 

تكسير: نوعه –جمع 

مفرد

مؤنث سالم: نوعه–جمع 



فاعل مرفوع بالضمة

مبتدأ مرفوع بالضمة

مفعول به منصوب بالياء

اسم مجرور ، مجرور بالكسرة



(الخيراتِ )

(المطالب  )

(قصيدة  )



(النهي)

(النفي)

(التعجب)

(االستفهام)

(النداء)

(الترجي)

(التمني)

(التفضيل)

(االستثناء)

(التوكيد)

(الدعاء)، ( االمر)



رةرسمت على نبرة ألنها مكسو( : سائل. )رسمت على األلف ألنها مفتوحة وما قبلها مفتوح( : سأل)

ت على رسم( : بإذن.  )رسمت على نبرة النها مفتوحة وما قبلها مكسور، والكسرة أقوى من الفتحة( : فئة)

نبرة النها مكسورة

رسمت على نبرة النها مضمومة وما قبلها مكسور والكسرة أقوى من الضمة( : يستهزءون)

رسمت على الواو النها ساكنه وما قبلها مضموم والضمة أقوى من السكون( : يؤمن)



تواجه                              أنشأت

المجتمعات                             أممية

طبيعية                             تحديات

أنشأت                       ألنها مفتوحة وما قبلها

هائلة                         النها مكسورة

تلبية: االسم المجرور –على 

هي



فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة

المجتمع

يومان                               نسافر الى أبها بعد يومان

وفيرة                               تنعم السعودية بموارد وفيرة

صعوبات

ترشيد استهالك الموارد المتاحه•

توفير مصادر نظيفه للطاقة غير ضارة بالبيئة•

تقليل استخدام المبيدات الحشرية•

االعتماد على سياسة إعادة التدوير•

مجموعه من االشخاص يجتمعون لبحث أمر أو انجاز عمل ما( : لجنة)معنى 

إعداد( : تأهيلها)معنى 

يجب على المجتمع المسلم أن يكون مترابطا

يواجه العالم صعوبات عديدة في هذه االيام















شهر عبدهللا              سنتين وثالثة أ

وعشرة أيام

علي بن ابي طالب     أربع سنوات وتسعة أشهر

الصدق والتضحية
محبتهم واالقتداء بهم

الشجاعة والفصاحة



خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها

مكة المكرمة

عام الفيل بخمس عشرة سنه

(الطاهرة)

(أم المؤمنين)

كانت أول من صدق الرسول وأزره وهي خير نساء األمة

قبل الهجرة بثالث سنوات



من ي قتدى: القدوة -1

أو االسوة أو من ) به 

يتخذه الناس مثال في 

(حياتهم

من لقى الصحابة مؤمنا : التابعي-2

بالنبي ومات على االسالم

من لقى النبي : الصحابي-3

مؤمنا به ومات على االسالم

من يخلف غيره ويقوم مقامه في عمل معين-5حياة االنسان والحاله التي يكون عليها: السيرة -4









أ جمل فعلية ناسخة بقى المبتد

مرفوعا وأما الخبر منصوبا

ير ال استطيع التعب

عن هذه المعاني

(همزة القطع)يوجد بها همزه : أشرقت(            همزة الوصل )ال توجد بها همزة : اشتدت 





دفاع

أوالدهما

نامت



خمس

سعيدة

سيدة

أم أبيها                                 علي بن أبي طالب

4سيدة خديجة رضي هللا عنها                                             

هجرية                              الزهراء1192



الرسول صلي هللا عليه وسلم

سيدة عائشة رضى هللا عنها





روي عن فاطمة الزهراء رضي هللا عنها ثمانية عشرا حديثا

هي الرابعه بين أخواتها

ولدت فاطمة الزهراء رضي هللا عنها قبل خمس سنوات من بعثة الرسول 









الصديق: أبو بكر  ، ولقبه: عبدهللا بن أبي قحافه بن عامر ، وكنيته: اسمه

ماذا أبقيت : أنه أنفق أمواله كلها في نصرة االسالم، فلما قيل له

أبقيت لهم هللا ورسوله: لعيالك؟ قال



عالم                           كان الشيخ ابن باز عالما جليال

غزوات                       غزوة بدر هي اولى غزوات النبي

عامان                          مضى عامان على سفر أخي الى أمريكا

شجاع                          صاحب الحق دائما شجاع

البكاءسريع البكاء                    كان أبو بكر الصديق سريع 

اذا قرأ القرآن

خائفه

يدافع

(أو مطمئن أو مسرور)راٍض 

سال أو انسكب

انتسب أو تفرع

تدحرج ونزل

رثاء الشخص والبكاء عليه بعد موته        : تأبين 

برهانك         ( : حجتك)معنى 

قوة إدراكك(: بصيرتك)معنى 



لقيه كان محبوبا يألفه الناس ويحبونه: صفاته الخ 

لقيه ان رقيق القلب كان نحيفا أبيض الوجه خفيف العارضين كثيف الشعر وك: صفاته الخ 

مشهورا بالصدق فلقب بالصديق

أنه كان يعلف الراحلتين بنبات الصحراء الذي: من االبل          الدليل من النص: نوع الراحلة

يقوي االبل ويجعلها أكثر احتماال للسير

لكي يعلف الراحلتين بنبات الصحراء الذي يقوي االبل ويجعلها أكثر احتماال للسير

اني قد وليت عليكم وليس بخيركم، فإن أحسن فأعينوني وإن أسأت فقوموني: أنه قال

أبقيت لهم هللا ورسوله: أنه أنفق أمواله كلها في نصرة االسالم فلما قيل له ماذا أبقيت لعيالك؟ قال

صفات واخالق ابي بكر الصديق

كان أبو بكر شريف النسب واشتهر بالصدق ونصر االسالم كثيرا

صحب النبي في الهجرة ورافقه طوال حياته

بعد أسهم في نصرة االسالم واستقراره في المدينة

الهجرة وقاتل مع النبي بشجاعه وقوة في الحق

بعد النبي وظل الصدق والعدل والتواضع منهاجا له حتى وفاتهالخالفهتولى 



أنه كان حريصا على النبي محبا له

رافق النبي طوال الرحلة وعهد على أسرته بالطعام والشراب ومراقبة

الطريق وتتبع أخبار المشركين

اال سلكه كان أبو بكر مدافعا عن االسالم بنفسه وماله ولم يترك طريقا فيه نصرة لالسالم

وظل كذلك حتى وفاته

(ابن)حذفت همزة الوصل من كلمة 

أن ابا بكر الصديق من الشخصيات العظيمة في تاريخ االنسانية وهو أفضل رجل بعد االنبياء•

في كل موطنلالسالمتضحيته في سبيل هللا ونصرته •

شجاعة أبي بكر وقوته في الحق•

بعد وفاة النبيالخالفهعدله وتواضعه وزهده عندما تولى •

التعلم من اخالق ابي بكر الصديق



االسلوب الثاني أبلغ ، النه يمدح أبا بكر الصديق ويؤكد على شجاعته ويلفت االنتباه اليها

هللا سبحانه وتعالى

االعانه والنصرة



جهنم

التصديق واليقين

نعم طريقة التربية القدوة الحسنه

بئس الصاحب قرين السوء

بئس الصفة النفاق

نعم الطالب المجتهد 

الطالب الكسولبئس

المنظر القاء الكتاب على االرضبئس



حسان بن ثابت رضي هللا عنه: قائل القصيدة 

إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة                    فاذكر أخاك أبا بكر بما فعال

خير البرية أنقاها وأعدلها                        إال النبي وأوفاها بما حمال

والثاني الصادق المحمود مشهده                وأول الناس منهم صدق الرسال

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد               طاف العدو به إذ صعد الجبال

عاش حميدا ألمر هللا متبعا                       بهدى صاحبه الماضي وما انتقال

وكان حب رسول هللا قد علموا                   من البرية لم يعدل به رجال





استغالل وقت الفراغ

يمهد للقراءة المركزة

نحصل على المعلومات القيمة

الكتاب  خير جليس





(طفولة النبي وشبابه)السيرة النبوية للفتيان 

أحمد عمر هاشم. د . أ

مكتبة العبيكان

يتحدث الكتاب عن نسب النبي وسيرته وطفولته وعالمات النبوة

كتاب قيم ومعلوماته رائعة ومفيدة أنصح بقراءته











إبراهيم-أعرب –أخ 
–احتار –استغفر 

اذهب –اسم 

في أول( ابن)إذا وقعت بين علمين ثانيهما أب لألول ولم تكن : تحذف

.وإذا وقعت بعد ياء النداء، السطر 

.سطرإذا وقعت في أول ال، إذا لم تقع بين علمين ثانيهما أب لألول: تثبت



بن

بن

بن

ابن

ابن







أن كال منهما تكون في أول الكلمة

(ا ) تكتب هكذا (                                      إ –أ ) تكتب هكذا 

اذا سبقت بحرف واو فانها ت نطق                           اذا سبقت بحرف واو فانها ال ت نطق

تأتي في جميع االسماء ماعدا: المواضع

االسماء السبعة وجميع الحروف ماعدا 

وماضي الفعل الثالثي الرباعي( ال)

بعه تأتي في االسماء الس: المواضع

–امرؤ –اسم –ابنه –ابن ) 

ال) وفي ( اثنتان–اثنان –امرأة 

امر التعريف وأمر الفعل الثالثي و( 

يوماضي الفعل الخماسي والسداس

وصل5انتظر                       

قطع3أخذ                        
وصل6استذكر                       

قطع4أعطى                       



حذفت النها وقعت بين علمين ثانيهما أب لالول ولم تكن في اول السطر

ثبتت النها لم تقع بين علمين ووقعت في اول السطر

حذفت النها وقعت بين علمين ثانيهما أب لالول ولم تكن في أول السطر

اذكر هللا في الصباح والمساء

أحمد طالب مجتهد

يا بن القحطاني أكرم ضيفك



ةأول وعالمة رفعه الضم: أبو ، عالمة رفعه الواو ،  الخبر : المبتدأ

فاطمة وعالمة رفعه الضمة: المبتدأ

ة، والخبر سيدة وعالمة رفعه الضم

سنتان وعالمة رفعه االلف: خالفة وعالمة رفعه الضمة ، والخبر : المبتدأ 



صاحب وعالمة رفعه الضمة: أبو وعالمة رفعه الواو   ،  الخبر : المبتدأ 

الحسن وعالمة رفعه الضمة: المبتدأ 

سبطان وعالمة رفعه االلف: والخبر 

المهاجرون وعالمة رفعه الواو: المبتدأ 

متأخون وعالمة رفعه الواو: والخبر

منصوبا

فعل  ماضي  ناقص ناسخ يدخل  على الجملة االسمية 

يرفع المبتدأ ويسمى اسمها  وينصب الخبر ويسمى خبرها 

فعل  ماضي  ناقص  ناسخ جامد يرفع المبتدأ وينصب الخبر

فعل ماضي  ناقص ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر

تفيد اتصاف المبتدأ

بالخبر في الزمن
تفيد النفيتفيد التحول



الرسول                              أحسن              الفتحة

كانت           خالفة              الضمة                               الياء

صار                                                 خائفين             الياء

ليس                                 الضمة         حفيدين             الياء



المطر  غزير  

االبنية  عالية  

االمهات فخورات بإنتاج 

ل فلما قرع الجرس معلنا بدء الفسحة، خرج الطالب من الفص

واسعاً ، وصار الفناء ممتلئاً ، فناء المدرسة نظيف ، ولكنه ليس

بعد الفسحه ، صار الفناء متسخاً ، حث المعلم الطالب على

تنظيف الفناء ، حتنى عاد منظره جميالً مرة أخرى

angel
Typewriter
بناتهن



ناسخ

كان                      الضمة

خبر                             الفتحة

فعل ناسخ ماض مبني على الفتح

اسم صار مرفوع وعالمة رفعه الواو النه جمع مذكر سالم

خبر صار منصوب وعالمة نصبه الياء النه جمع مذكر سالم

حرف جر

وعالمة جره الكسرة( في ) اسم مجرور ب 



صار    على    الضمة   زوجا    الفتحه

ليست   رقية     الضمة  بنتين    الياء

كان      أبناء     الضمة  مجاهدين  الياء

ليس    الفاروق  الضمة    أبا     االلف

صار عبدهللا  الربيعه طبيبا ًماهرا

كان ابن  باز عالما ًبالحديث

ليس النهار  والليل متساويين

صار السعوديون بارعين في علوم مختلفه





مكتوب       مكتبة       كتابة          مكتب

دارس       درس       دراسة         تدريس

رافع                       مرفوعه

عالم                         معلوم

راسمة                       مرسوم

طالب                     طالبة

طالبان                           طالبتان

طالب                            طالبات

فعل                       فاعل                        مفعول





عالم                   فاعل

خارج                   فاعل

صاعد                 فاعل

مفعول

مفعول

مفعول

مغروس

مطبوع

منقول

فاهم            دارس         مشهود           ناظر            مكتوب

مفتوح           جابر            منشور          داعم             مقتول

فاعل-مفعول          ناجح -مسؤول 



اسم فاعل: فاعل   والوظيفة الصرفية لها هي : هي (طالب )الوظيفة النحوية لكلمة 

اسم مفعول: خبر   ، والوظيفه الصرفية لها هي : هي ( مكتوب)الوظيفة النحوية لكلمة 

فعل أمر: اسم    بينما في المثال الثاني : في المثال االول( عامل)كلمة 

8424



عالم

صائم

جاني

واهب

اسم فاعل

اسم فاعل

اسم فاعل

اسم فاعل

اسم فاعل

طالب

عارف

فاهم

راعي

داعي

محبوب

محمود

مشكور

اسم مفعول

اسم مفعول

اسم مفعول

طلب

عرف

فهم

رعى

دعى

حمد

حب

شكر

فاعل

فاعل

فاعل

فاعل

فاعل

مفعول

مفعول

مفعول









تخصيص وقت لممارسة الكتابة يوميا  او اسبوعيا على االقل -1

بعضها وال تكون مفهوماتشابك الحروف مع 

الحل 

االحرف أقالم مختلفة  قد يكون حبر القلم زائد ويسبب تشابك في تجربة -2

ويفضل استخدام األقالم الجافه بدال من األقالم السائلة لمن لديه هذه المشكلة

بأسلوب الكتابة البطيئة : الكتابة -3





يحميها

أسمى

الجند

رأي



راع

هائلة

الجاللة

قرير العين

الدوحة

يفنيها ويجعلها بالية

الشعب

أرفع وأعلى



رؤية خليفة المسلمين عمر بن الخطاب مستلقيا في ظل الشجرة خاليا من السالح والحراسة

كانوا يعيشون في قصور كبيرة يحيط بها الجند والحرس

لحمايتهم وحراستهم والدفاع عنهم وقت الخطر

النه كان يعدل بين الناس ويعطيهم حقوقهم فآمن غضبهم

العدل-التواضع  

شهادة الحق

آمنت لما أقمت العدل بينهم                فنمت نوم قرير العين هانيها



لقد فصل الشاعر في وصفه ألحداث القصة تفصيال جميال

ال يلتزم بوزن أو قافيه: هو كالم بليغ له وزن وقافيه    أما النثر : الشعر 

وصل رسول كسرى ملك الفرس الى المدينة 

المنورة وهو يأمل أن يرى الخليفه عمر بن 

ت الخطاب في قصر مشيد ، ولكنه وجده نائماً تح

ت حكمت فعدلت فآمن: ظل شجرة ، فأعجب به وقال 

فنمت

فهان في عينه ما كان يكبره       من األكاسر والدنيا بأيديها

آمنت لما أقمت العدل بينهم            فنمت نوم قرير العين هانيها

أن الذي يعدل بين الناس ينام مطمئناً مرتاح البال: والسبب

صورهم بسور قلعة حصينه ، الن السور هو الذي يحمي القلعة من االعداء عند الخطر







سراجا منيرا

ان نتعرف  على شكل  الرسول صلى هللا عليه وسلم



(المتلوي)ليس بالجعد 

(المسترسل)وال بالسبط 

يلة يتألأل تأللؤ القمر ل

البدلر

واسع

شديدة السواد

أسنانه كالبرد ، مثلج 

االسنان براق الثنايا

كثيفه

أملس القدمين ليس 

اقفيهما تكسر وال شق

ليس بالطويل وال 

بالقصير

عريض الصدر

ى سريع المشية اذا مش

كأنه ينزل من منحدر

ديءيبتال يأكل متكئاً وكان 

ذا الطعام باسم هللا ويحمده ا

فرغ منه وكان أكثر شربه

قاعدا

كان ينام على جنبه

االيمن

ما كان ال يتقيد بلبس نوع معين من الثياب بل يلبس

تيسر له من اللباس وكان يحب من الثياب البيضاء

كان لين المعاملة حتى مع خدمه،

مه وكان متباسطاً ، فقد كانت اال

ها تأخذ بيده فما ينزع يده من يد

حتى تذهب حيث شاءت ويجيب

اذا د عى وكان أحسن الناس 

تعليما وكان يخاطب الناس على

قدر عقولهم

الصدق

األمانة

الصبر 

الرحمة

الكرم

العدل



محمد رسول هللا

الصفات الجسمية

التشبيه

لقية الصفات الخ 

لقاً  لقاً وخ  !فما أكملك يا رسول هللا خ 







هجبل رضي هللا عنمعاذ بن

التصرفات واالشياءالصفات

المالزمة له 

عظيم –ابيض البشرة -طويل الجسم  

متصل الحاجبين–العينين 

الوفاة

توفي رضى هللا عنه في طاعون عمواس بناحية 

األردن وعمره ثمان وثالثون سنة

angel
Typewriter
اعلم الامة بالحلال والحرام



معلمي 

عطوف

ذكيصادق

مخلص 

رحيم 

حنون 

متواضع

متعاون



معلمي مخلص في شرح الدرس

معلمي عطوف على التالميذ

معلمي صادق في كالمه

معلمي  رحيم بالمساكين 

معلمي ذكي في شرح المسائل

معلمي شخص حنون 

معلمي متواضع مع التالميذ

معلمي متعاون معنا في الفصل 

ي في ذك-رحيم بالمساكين  -يتميز معلمي بصفات حميدة  منها  انه عطوف على تالميذه 

متواضع جدا مع تالميذه-شرح المسائل وصادق في كالمه 



حنطي

سوداء قصيرة

الوجه

الجبين

طويلة

أبيض

الوجه

األنف

أسود قصير

عسليتان



angel
Typewriter
يقف احمد على شرفة منزله يلبس ثوب ابيض

angel
Typewriter
طويل الاكمام نحيف الجسم

angel
Typewriter
 ارتداء الشماغ الاحمر 

angel
Typewriter
رافعا يديه للنداء

angel
Typewriter
احمد فتى يحافظ على الصلاة وهوا شخص رائع
 ومثال لي في الاخلاق والقدوة الحسنة

angel
Typewriter
يفضل

angel
Typewriter
تجلس ريم على مكتبها  للدراسة

angel
Typewriter
تلبس ثوب باللون الازرق  ترتدي الحجاب 

angel
Typewriter
الابتسامة لا تفارقها  ووجها مشرق كالشمس 

angel
Typewriter
فارس  عربي يركب  فرس  بنية اللون يحمل

angel
Typewriter
معه درعا ممسكا بيديه سيفا ويضع 

angel
Typewriter
على راسه خوذة

angel
Typewriter
طلعته مهيبة كالسلطان

angel
Typewriter
يملك الشجاعة  والقوة

angel
Typewriter
الفارس العربي  اشعر بالفخر نحوه

angel
Typewriter
يبلغ احمد من العمر 15 عام

angel
Typewriter
ريم طالبة مجتهدة وشخصيتها محبوبة
 لدى الطالبات وانا احترمها جدا

angel
Typewriter
تبلغ من العمر  14 عاما











في مدارس االمراء

حفظ الملك سلمان القران الكريم وعمره عشرة اعوام، وعرف عنه منذ نشأته 

حب العلم، والحرص على القراءة المتواصلة ودعم االعمال الخيرية ، فحصل 

على عدد من شهادات الدكتوراة الفخرية ، ورأس هيئات ومجالس لعدد من 

الجهات التعليمية والخيرية



أنه وصف الملك سلمان العلم بأنه خير ثمرة ممكن أن يقطفها االنسان، و

نها أساس االسس التي تبنى عليها الدول ، وكان لبالدنا فضل  خاص ال

مهبط الوحي وبالد الحرمين

النها وقعت بين علمين ثانيهما أب لألول ولم تكن في أول السطر

نعم الملك سلمان محب العلم

نعم القائد الرجل الحكيم

نعمت القراءة المستمرة

اسم فاعل: على وزن فاعل    ،  نوعها : خادم 

اسم فاعل: على وزن فاعل   ، نوعها : العامل 



كان              المعلم           الضمة          متابعاً              الفتحة

صارت           قراءته           الضمة           صحيحة           الفتحة

صار الهالل بدراً 

كانت الصحراء  قاحلةً 

ليس الولدان أخوين

أول

أبو بكر

االمير سلطان بن سلمان

بن عبدالعزيزآل سعود



أكرم                انطلق

إثم                  ابن                    إنما                  انتشر

أمر                 ارحم                  إال                    استقبل



نضد-منضود        اسم مفعول           مفعول                خضد –مخضود 

سكب-مسكوب        اسم مفعول           مفعول                مد –ممدود 

قنت –صدق –قانتين      اسم فاعل              فاعلين             صبر –صادقين –صابرين 

منفقين              اسم فاعل              مفعلين                أنفق

مستغفرين          اسم فاعل              مستفعلين              استغفر




