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 الہپ قبس \الدرُس األّوُل 

 الِحْظ:
ا  . أ ؤيالءً  –ىىًذًه  –ىىذى  ىى

 أيكلىًئكى  –تًٍلكى  –ذىًلكى  . ب
 نػىعىمٍ  -الى  –أى  –مىٍن  –مىا  . ج

 ِاقْػَرْأ واْكُتْب و تْرِجْم:
(1) 

 :َىَذا
ا قػىلىمه. .  ىىذى ا ًكتابه . ىىذى ا كيٍرًسيّّ  ىىذى

 :َىِذهِ 
اًمعىةه. ىىًذًه كيلًٌيَّةه. ىىًذًه مىٍدرىسىةه.  ىىًذًه جى

 :َىُؤالءِ 
. ؤيالًء طيٌّلبه . ىى ؤيالًء بػىنىاته . ىى ؤيالًء ميٍسًلميوفى   ىى

(2) 
 :َذِلكَ 

. به . ذىًلكى َبى . ذىًلكى مىٍسًجده اره  ذىًلكى ًجدى
 :تِْلكَ 

رىةه. اًكلىةه.تًٍلكى طى   تًٍلكى مىٍكتػىبىةه. تًٍلكى شىجى
 :ُأولَِئكَ 

ةي. . أيكلىًئكى أىسىاًتذى . أيكلىًئكى رًجىاؿه  أيكلىًئكى أيمَّهىاته
(3) 

ا ؟ .   مىا ىىذى ا بػىٍيته  ىىذى
ًذًه ؟ ةه.  مىا ىى ًفذى  ىىًذًه َنى

ا ؟ ذى .  مىٍن ىى ا كىلىده  ىىذى
ًذًه ؟ .  مىٍن ىى  ىىًذًه بًٍنته
ؤيالء  ؤيالًء أىبٍػنىاءه.  ؟مىٍن ىى  ىى

ؤيالء ؟ ؤيالًء ًنساءه.  مىٍن ىى  ىى
 ذىًلكى ًمٍفتاحه.  مىا ذىًلكى ؟
ٌيارىةه.  مىا تًٍلكى ؟  تًٍلكى سى
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.  مىٍن ذىًلكى ؟ رًٌسه  ذىًلكى ميدى
.  مىٍن تًٍلكى ؟  تًٍلكى أيٍخته

ءه.   مىٍن أيكلىًئكى ؟  أيكلىًئكى آَبى
.   مىٍن أيكلىًئكى ؟  أيكلىًئكى أٌمهاته

ا بيته ؟ ذى .  أى ىى ا بيته ذى  نػىعىٍم ، ىى
.  أى ذىًلكى تًٍلفازه ؟  الى ، ذلكى حاسيوبه
 نعىٍم ، ىذه طالبةه.  أى ىذًه طالًبةه ؟

 ال ، تٍلكى حاًفلىةه.  أ تٍلكى سٌيارةه ؟

 ںیقشم \تْدرِيبات 

 (1تدريب )
 (۔حیحص وجاب اک ااختنب ےئجیکاْختَػْر جواًبا صحيحاا لُكلٍّّ مَن األسِئَلِة. )

ا ؟ .1 .    ما ىذى  ىذا جامعةه. \ىذا بيته
.   ما تلك ؟ .2  تلكى طاكلةه. \تلك كتابه
. \ىذا أخه.   مٍن ىذا ؟ .3  ىذا كيوبه
ةه.   ما ىذه ؟ .4  ىذه طالبةه. \ىذه ًمٍركىحى

 (2تدريب )
 (حیحص اافلظ ےس ےلمج لمکم ےئجیک۔َأْكِمِل اجلَُمَل التالية بَوْضِع الكِلماِت الصحيحة.   )

 ذلك.................... 2................    ىذه.... .1
 ىؤالء.................. 5         تلك.................... 4    أكلئك.................. .3

 
 (3تدريب )

 (وجاابت وک دےتھکی وہےئ وساالت انبےیئ۔َضْع أْسِئلةا لألْجِوبَِة التاليِة.  ) 
 أجوبة:       أسئلة:

1..............................    .  ىذا أىبه
 تلك كيرىةه.    . ...........................2
 نعٍم، ىذه ساعةه.   ...............................3
 ىذه طالبةه.    ..............................4
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 (4تدريب )
اکمل    ب ںیم ےس اکمل افل ےک اطمقب ااختنب  اْخرْت كلمةا من القائِمِة )ب( تُناِسُب الكلمَة اليت يف القائمة )أ(.  )

 (رکںی۔
 ب أ

 حديقةه  أكلئك
 ذلك ىذه

 ىذا كتابه  مىنٍ 
 َببه  ذلك

 رجاؿه  أى 
 
 (5تدريب )

 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)    تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.
 وہ ڑھگی ےہ۔ .5    ہی ویپمکرٹ ےہ۔.  4  ایک ہی سب ےہ؟. 3   وہ وصہف ےہ۔. 2   ہی یٹ وی ےہ۔  .1

 رگارمئ \قواعد 

  یسک زیچ ای صخش یک رطف ااشرہ رکےن ےک ےئل وج اافلظ اامعتسك وہےت ںیہ، اںیہن اامسےئ ااشرہ ےتہک ںیہ۔ ام یک دو ااسقل ںیہ۔
 أمساء اشارة )للقريب( .1

 
 مجع كاحد جنس
 ىؤيالءً  ىذا مذكر

 ىؤيالءً  ىذهً  مؤنث
 

 أمساء اشارة )للبعيد( .2
 مجع واحد جنس

 أكلئك ذلك كرمذ 
 أكلئك تلك مؤنث

 ہی املکت وساك رکےن ےک ےئل اامعتسك وہےت ںیہ۔ كلمات استفهام: .3
 مٍن ، ما ، أى 
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 دورسا قبس \الدرُس الثاين 
 الِحْظ:

 ىيوى ، ًىيى ، ىيٍم ، ىينَّ  . أ
َّ  . ب  أىٍنتى ، أٍنًت ، أىنٍػتيٍم ، أىنٍػتي
 أىَنى ، ضلىٍني  . ج

 اْقرأ واكتْب و تْرِجْم:
(1) 

 :ُىوَ 
. ىيوى  . تًٍلًميذه ٍنًدسه  ىيوى اًٍبني األيٍستاًذ. ىيوى ميهى
 :ِىيَ 

. ىيى طبيبةه.  ىيى أستاذةي اجلامعًة. ىيى أخته
 :ُىمْ 

. ىٍم ُتيٌاري البّلًد. . ىٍم َبكستانيُّوفى  ىٍم الًعبيوفى
 :ُىن  

. . ىٌن طالباته واته  ىٌن أيٌمهاتي األىٍكالًد. ىٌن أىخى
(2) 

 :َأْنتَ 
. . لبي الكٌليًة.أنتى طا أٍنتى كزًيره  أنتى صيحيًفيّّ

 :أْنتِ 
 أنًت ميًذيعىةه. أنًت أختي الطالبًة. أنًت شليىرًٌ ضىةه.

 :أنُتمْ 
.  أنتٍم أعضاءي البػىٍرلىماًف. أنتٍم كيزىراءي الًبّلًد. أنتٍم عيٌماؿه

 :َأنْػُت  
. ٌ خاالته . أنتي . أنٌت عىٌماته  أنٌت زىًميّلته

 :َأنَ 
.  .أَن اتًجرىةه  أَنى اتًجره

 ََنُْن:
. . ضلني تّلًميذي  ضلني تلميذاته
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 تدريبات
 (1تدريب )

اخیل وہگجں رپ ضْع يف األماكِن اخلاليِة من اجلُمل اآلتِية ضمرياا مناسباا من ضمائر ) ُىو، ِىي، ُىْم، ُىّن( ) 

 (انمبس امس ریمض اگلںیئ۔
 أجًوبة      أسئلة

.    مٍن ىذا الرجلي؟ .1  ..........ميدٌرسه
؟أين الطال .2  .........يف الفصًل.    باتي
؟ .3 .    مٍن ىؤالًء الناسي  .........حيٌجاجه ًمٍن َبكستافى
 .........بنتي األستاًذ.    مىٍن ىذه الفتاةي؟ .4
ستىشفىى.    أينى األًطٌباءي؟ .5

ي
 .........يف ادل

 (2تدريب )
 (وساالت ےک رعیب ںیم وجاب دںی۔أِجْب عِن األسئلِة اآلتيِة.  )

؟  .1 ؟ . 2مٍن أنتى ؟ 4. أىأىنٍػتيٍم ميسلموًف؟ 3مٍن ىيى ٌرساته َّ ميدى  . أىىيوى يف البيًت؟5. أأىنتي
 (3تدريب )

 ے۔َأنِّْث الضمائَر يف كّل من اجلمل اآلتية، مثّ اكتُبها.  )
ی

 

ھئ

لک

 (امضرئ وک ومثن ںیم دبك رک ےلمج دوابرہ 
.. 2  ىو سائقي السٌيارة. .1  مةى.ىٍم ًإخوةي فاط. 3  أنتٍم أطٌباءي َبكستافى
 أَن مدٌرسه يف مدرسةو حيكيومٌيةو.. 5 أنتى عميدي الكٌليًة. .4

 (4تدريب )
اخیل وہگجں رپ ضْع يف األماكِن اخلاليِة من اجلُمل اآلتِية ضمرياا مناسباا من ضمائر ) أنَت، أنُتْم، أنِت، أنُتّ( )

 (انمبس امس ریمض اگلںیئ۔
..3 .............بنتي ادلدٌرسً . 2 أ............مسًلمه؟ .1  .............أخواتي عباسو
4. . .5 ............كزراءي َبكستافى  . ..............طبيباته

 (5تدريب )
 (ےلہپ ظفل یک دورسے یک رطف ااضتف رکےت وہےئ رمةکت انبےیئ۔َأِضْف الكلمَة اأُلوىل إىل الثانيِة.  ) 

 . سريره ، خالده 5هللاي  . كتابه ، 4. قميصه ، عٌماره  3. غرفةه ، عباسه  2قلمه ، حامده   .1
 (6تدريب )

 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)    تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.
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وہ ومحمد یک نہب ےہ۔. 4  ایک ٓاپ ااتسد وہ؟. 3 ںیم املسمم وہں۔. 2 مت اطبل ملع وہ۔  .1

  کاناتس ی ںیہ۔مہ. 5 

 رگارمئ \قواعد 

 مجع ضمائر كاحد ضمائر
. . ىو طالبه  ىيٍم طٌّلبه

. طالبةه.ىيى   ىٌن طالباته
. . أنتى طالبه  أنتٍم طٌّلبه
. أنًت طالبةه.  أنٌت طالباته
. . أَن طالبه  ضلني طٌّلبه
. أَن طالبةه.  ضلني طالباته

رمبک ااضیف: دو اافلظ اک  ااسیومجمہع سج ںیم ےلہپ ظفل یک تبسن دورسے ظفل یک رطف یک اجیت ےہ۔ ےلہپ وک اضمف اور  .1

  اجہ  ےہ۔دورسے وک اضمف اہیل اہک
 األستاذً   ابني 

 مضاؼ اليو  مضاؼ

 رسیتا قبس \الدرُس الثالُث  

 الحْظ:
ا ،   . أ ٍم ، كتابػيهينٌ كتابيوي ، كتاُبي  كتاُبي

 كتابيكى ، كتابيًك ، كتابيكيٍم ، كتابيكينٌ  . ب
 كتاِب ، كتابينا . ت

 اقرأ واكتب و تْرِجْم:
(1) 

 :ىػػػوُ 
 ٍرًديٌةي.ليغىتيوي األي   بّلديهي َبكستافي. امسيوي محزةي.

 :َىا
. ٍنًدسه . مىٍدرسىتيها يف ادلدينًة.  أبوىا ميهى  زىكجيها طبيبه

 :ُىمْ 
. ةه. َببػيهيٍم ميٍغلىقه ىيٍم كبريه. جاًمعىتػيهيٍم مىٍفتيوحى  مسًجدي

 :ُىن  
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. . أىمٍساءيىيٌن زينبي كفاطمةي كصفٌيةي. حقىائًبػيهينَّ حتتى الكرسيًٌ  بيتػيهيٌن نظيفه
(2) 

 :كَ 
. ؟أىٍينى كتابيكى   غيٍرفػىتيكى كبريىةه. أىخيوؾى اتجره

 :كِ 
بىةه. أىًىيى أيٍختيًك ؟ ما اسمي أبيًك ؟ ذَّ  صىًديقىتيًك ميهى

 :ُكمْ 
.  أىجاًمعىتيكٍم يف الىيوٍر ؟  َبكستافي ًبّلديكيٍم. أىٍصًدقاءيكيٍم سليًٍلصيوفى

 :ُكن  
ًينىةه.  ىؤيالًء ًإٍخوىتيكيٌن. .أيٌمهاتيكيٌن كاًقف  مّلًبسيكيٌن َثى  اته

 :ي
ٌيارىةه. . عنًدم سى  كتاِب يف حقيبًِت. ًامًسي خالده

 :نَ 
ـي.  رىبُّنا هللاي. . ًدينػينىا اإًلٍسّل  أيٍستاذيَن حاًضره

 تدريبات
 (1تدريب )

 (وساالت ےک رعیب ںیم وجاب دںی۔أِجْب عِن األسئلِة اآلتيِة.  )
 أينى بيتكيٍم ؟.4 ًتكى ؟مىٍن معىكى يف سٌيار . 3 ما امسيها ؟. 2 كيفى حاليكى اي أًخي ؟ .1
 ما لغىتيكيٍم ؟ .5

 (2تدريب )
وکامضرئ یک رطف ااضتف ءدنمرہج ذلی اامس اثمك وک دمرظن رےتھک وہےئَأِضْف األمساَء اآلتيَة إىل الضمائِر كما يف ادلثاِل.) 

 (۔رکےت وہےئ ےیھکل 
: بيتيوي ، بيتيها ، بيتيكى ، بيتيًك ، بيًِت ، بيتينا   بيته

 ، ًدينه ، أىخه ، ليغىةه  مٍدرسةه ، أيّّ 
 (3تدريب )

اخیل وہگجں رپ انمبس َضْع يف اأَلْمِكَنِة اخلالِيِة يف اجلَُمِل اآلتيِة ضمرياا مّتصًلا للمخاطب ) َك، ُكْم، ِك، ُكن  (.) 

 (امضرئ  ہلصتم  اگلںیئ۔
........اي إخوافي ؟ .1 لىى.. 2 أينى بيتي ؟أىىذا كتاب... 3 ساعةي......مجيلةه اي لىيػٍ  ...اي حامدي
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5. .  . ما اسمي.......اي أخِت.5  مٍن أبيو...... اي أخواتي
 (4تدريب )

 (طخ دیشکہ اافلظ ںیم االغط یک دریگتس ےئجیک۔صّحِح األخطاَء يف الكلماِت اليت حتتها خطوٌط.  )
1.  ،  علي كخالد كزلمود. ءهي . أمسا3 أَن. ىذا كتابي . 2 فاطمةي. امسوي ىذه بنته
 .بهمذه كٌليةه، كأَن طالى. 5   م.أبناءىو .4

 
 (5تدريب )

 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.
 . 5۔ہی امہرا وکسك ےہ. 4 ؟یک اکر ےہ ٓاپ ہی  ایک . 3 ۔اہمترا انل دیعس ےہ. 2  ۔ ہی ریما اھبیئ ےہ .1

 ۔ہی ریمی اتکب ےہ

 رگارمئ \قواعد 

  تا ھ  ال رک  یھک اجیت ںیہ۔امضرئ ہلصتم: وہ امضرئ ںیہ وج یسک ظفل ےک

 مجع ضمائر كاحد ضمائر 
 كتابػيهيمٍ  كتابيوي 

ا  كتابػيهينٌ  كتاُبي
 كتابيكيمٍ  كتابيكى 
 كتابيكينٌ  كتابيكً 

 كتابينا كتاِب 
 

 وچاھت قبس \الدرسُ  الرابع  

 الحْظ:
: البابي   كيٍرسيّّ: الكيرسيُّ  : الشمسي   َببه : التاجري   مشسه  اتجره

 :تْرِجمْ  و اقرأ واكتب
(1) 

. . القلمي جديده . البابي ميٍغلقه . األستاذي كاقفه  التلميذي جالسه
(2) 

ُـّ مٍسريكرىةه. ادلًٍركحةي سريعىةه. ادلدينةي قدِيةه.  الطالبةي غائًبىةه. األ
(3) 
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. . الطيّلبي حاضركفى . األٍكالدي الًعبوفى ؤظَّفيوفى نًشيطيوفى
ي
. ادل  األساتذةي سٍلًلصيوفى

(4) 
. البىناتي  . ذىاًىباته َبته .  الًنساءي ميهذَّ ٌرًضاتي مٍشغيوالته يمى

. ادل يعىلًٌماتي كاًقفاته
 ادل

(5) 
 الشاشاتي ميلىوَّنىةه. األىٍكراؽي خفيفىةه. األٍحجاري كبريةه.  ادلساجدي مفتيوحةه.

 تدريبات
 (1تدريب )

وہگجں وک دنمرہج ذلی املکت ےس رپ اخیل امأل الفراغ فيما يلي بوضِع الكلمة ادلناسبة من الكلمات اآلتية.   )

 (رکںی۔
 مجيله  –حارّّ  –ثًقيله  –مفتيوحه  –كًسخه 
1. .......... ي............ 3 ادلًٍنديلي .......... 2  احلجري ...........4 اللَبى . 5البابي

 القمري .........
 (2تدريب ) 

 (رپ رکںی۔ اخیل وہگجں وک انمبس املکت ےسامأل الفراغ بوْضِع كلمةٍّ مناسبةٍّ. )
..2  .........َبرده. .1 .. 3 .......مكسيوره ..4 .........بعيده . 5........نظيفه

 ........قدميه.
 (3تدريب )

اکمل    ب ںیم ےس اکمل افل ےک اطمقب ااختنب اخرْت كلمةا من القائمِة )ب( تناسب الكلمة اليت يف القائمة )أ(.   )

 (رکںی۔
 ب أ

 حيٍلوه  النٍجم
 لذيذه  السٌكر
 جديده  التاجر
 غنّّ  التػيٌفاح
 بعيده  الدفرت

 (4تدريب )
 (    .  (دتبما وک عمج ںیم دبےئل ۔حّوِل ادلبتدَأ يف كلٍّّ من اجلمل اآلتيِة إىل مجعٍّ

.. 2 ىذا حاجّّ. .1  أَن مسلمه.. 5  أنتى فٌّلحه.. 4  ىي مهٍندسةه.. 3 ىو ضيفه
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 (5تدريب )
 ( ں ںیم االغط یک دنایہک  ےئجیک۔ولمجصحح األخطاء يف اجلمل اآلتية.  )      

..2  ىو فتاةه. .1 .. 3 ىذا أخته .. 4 أنتى مسلموفى ضلني . 5 خالدة طبيبه
 مسلمةه.

 (6تدريب )
 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.

 لھپ اھٹیم. 5 ۔دروازہ دنب ےہ. 4 اکجل الھک ےہ۔. 3 ۔ااحتمم ٓاتام ےہ. 2 ۔ رھگ وخوصبرت ےہ .1

 ۔ےہ

 رگارمئ \قواعد 

 رحوف رمقہی و ہیسمش: .1
 حركؼ مشسيو حركؼ قمريو

 ت: الٌتاجري  أ: األىبي 
 ث: الٌثوبي  ب: البابي 

يكي  ج: اجلٌنةي   د: الدًٌ
بي  ح: احلديدي  ىى  ذ: الذَّ

زي   ر: الٌرجيلي  خ: اخليبػٍ
 ز: الٌزٍىرةي  ع: العيي 

 س: الٌسمكي  غ: الغداءي 
 ش: الٌشمسي  ؼ: الفىمي 

 ص: الٌصدري  لقاريكرةي ؽ: ا
ٍلبي   ض: الٌضيفي  ؾ: الكى

 ط: الطٌائري  ـ: ادلاءي 
 ظ: الظلمي  ك: الولدي 

 ؿ: الٌلٍحمي  ق: اذلواءي 
 ف: الٌناري  م: اليىدي 

 جديده   الكتابي  .2
 خرب  مبتدأ

 وہ ہلمج وج امس ےس رشوع وہ۔ اس ےک دو ازجا  ںیہ ، دتبما  اور ربخ۔:ہلمج اہیمس
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 اور ومثن اور وادح وعمج ںیم اطمتقب رےتھک ںیہ۔دتبما اور ربخ ذمرک  (１)

 ارگ دتبما عمج ریغ اعلق وہ وج ربخ وادح ومثن وہیت ےہے  (２)

 کاوچناں قبس \الدرس اخلامس 

 :الحظْ 
 اسّلـ آَبد: إىل إسّلـ آَبد  الىيور: ًمٍن الىور الطاكلة: على الطاكلةً  ادلسجد: يف ادلسجدً 

 هللا: احلمدي للً 
 :مْ و تْرجِ  اقرأ واكتبْ 

(1) 
 آمنةي يف ادلطبًخ. ايسره يف دىكرًة ادلياًه.  خالده يف الديٌكاًف.

(2) 
 األىبي على السٍقًف.  الولدي على السرًيًر. الكتابي على ادلكتًب.

(3) 
 أىأىنتيٍم منى اذلنًد؟   ىو من السعيوديًة.  أَن ًمٍن الكويًت.

(4) 
بى إىل السوًؽ. .ىي قادمةه إىل بيتها ىو ذاىبه إىل مٌكة ادلكٌرمًة.  عمري ذىىى

(5) 
ٍن ىذًه الدرٌاجةي؟  لًل ما يف السماكاًت كما يف األرًض. ىذًه السٌيارةي خًلالدو. ًلمى

 تدريبات
 (1تدريب )

 (ولمجں ںیم انمبس رحف رج اگلےیئ۔ا.    )ضْع يف الفراِغ فيما يِلي حرَؼ جرٍّ مناسبا 
 على( –يف  –إىل  –)ًمٍن 

.........ادلكت .1 ........الفصًل.. 2  ب.الكتابي بى . 3 الطالبي ذىىى
 حامده.........اجلامعة.

ديري .........ادلدرسًة. .3
ي
رىجى ادل  . ذىب خالده .......َبكستاف........السعودية.5 خى

 (2تدريب )
 (ولمجں ںیم االغط یک دنایہک  ےئجیک۔صحح األخطاء يف اجلمل اآلتية.  )      

ـي يف ادلائدة.. 3 لبشاكٍر. أَن ذاىبه . 2 ىو على مدينة الىور. .1 َبكستافي إىل . 4 الطعا
ٍلكي من هللًا.. 5آًسيا.

ي
 ادل
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 (3تدريب )
 (وساالت ےک رعیب ںیم وجاب دںی۔أِجْب عِن األسئلِة اآلتيِة.  )

مٍن أٌم مدينةو . 4 ستاذي يف الكٌلية ؟ىٍل األ. 3 ًلمٍن ىذا الكتابي ؟. 2 أين أنتى ؟ .1
؟  ؟إىل أينى ذاىبه أنتى . 5 أنتى

 (4تدريب )
 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)    تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.

وکسك دجسم .4 ےچب تھچ رپ ںیہ۔. 3  ۔وہں ںیم ںیم رھگ . 2 ۔ وادلہ رمکے ںیم ںیہ .1

 ۔وہ دروازے رپ ڑھکا ےہ. 5 ۔ےک رقبی ےہ

 رگارمئ \قواعد 
 یسک امس رپ زری ٓااجےئ، اںیہن رحوف اجرہ ےتہک ںیہ۔رحوف اجرہ: رعیب ںیم زری وک رج ےتہک ںیہ۔ وہ رحوف نج یک وہج ےس 

 اٹھچ قبس \الدرُس السادس 

 الحْظ:
 امرأةه: امرأةه قصريةه    رجله: رجله طويله 

: رجاؿه ًطواؿه   نساءه: نساءه قصرياته   رجاؿه
: الكتابي اجلديدي   ادلدرسةي: ادلدرسةي احليكوًمٌيةي   الكتابي
: الطبيباتي ادلاىراتي الط  األيدَبءي: األدَبءي ادلاىركفى   بيباتي
 البييوتي النظيفةي   مساجد: مساجدي كبريةه 

 :و تْرِجمْ  اقرأ واكتبْ 
(1) 

.  ِل أخه كبريه.  خالده اتجره شهريه.  ايسره طالبه جديده
(2) 

 ًعندم حقيبةه صغريةه.  ىي طبيبةه ماىرةه. ىذًه سيارةه مجيلةه.
(3) 

 أَن طالبه يف الكلٌية احلكوميًة. و مدٌرسه يف ادلدرسة االبتدائيًة.ى  ىي طالبةه يف ادلدرسًة الثانىًويًٌة.
(4) 

يىةه طواؿه يف الفصًل. ؟ ىناؾى ًفتػٍ  األدَبءي الكباري ًمٍن َبكستاف.  مٍن ىؤالًء الرجاؿي القصاري
(6) 

. ٍلعىًب. يف الفصًل طالباته كبرياته
ى
دٌرساتي ادلخلصاتي يف ادلد الّلعباتي النشيطاتي يف ادل

ي
 ارًس.ادل
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(7) 
 عندم ريكبًياته كثريةه. ىذه السٌيارات اجلميلةي جديدةه. يف الىور مساجدي قدِيةه.

(8) 
 ما عندم قلمه.   أعندؾى قلمه ؟

.  أكتاِب عندؾى ؟  ليسى عندم كتابه
.  أىناؾ نساءه ؟  ليسٍت ىناؾ نساءه، بٍل ىناؾ رجاؿه

.  مىٍن يف الغرفًة ؟  ما فيها أحده
 تدريبات

 (1تدريب )
 (۔اخیل وہگجں وک انمبس اافلظ ےس رپ ےئجیکْع يف الفراغات فيما يِلي كلمةا مناسبة مما بني القوسني.    )ض

1. ) .   ) الكسّلف ، . 2 ىذه............جديدةه.   ) نظٌارةه ، كتابه ......... غائبه الطالبي
(. 3 رلتهده( ذه يف . ىو أستا4 يف الىور.........كثريةه.       ) جامعةه ، جامعاته

............   )سللصي ،  أساتذة . يف َبكستاف5 الكلية.......... ) احلكومية ، احلكومي (
 سللصوف (

 (2تدريب )
 (ولمجں ںیم االغط یک دنایہک  ےئجیک۔صحح األخطاء يف اجلمل اآلتية.  )      

ٌيا بًنا إىل ادلسجد اجلامعة.. 2 ىذه ىي مدرسة القدِية اي أخي. .1  طبيبه كبريةه.كالديت . 3 ىى
. أَن طالبه َبكستانيةه. .4 .. 5 امسي خالده  عندم مّلبسي جديده

 (3تدريب )
 (وساالت ےک رعیب ںیم وجاب دںی۔أِجْب عِن األسئلِة اآلتيِة.  )

؟ 3 ىل أنتى طالبه يف مدرسةو اثنويةو . 2  مٍن ىذا الرجلي السميي؟ .1 االستاذي ادلخًلصي  . أين ى
 . ىل اللغةي العربيةي لغةه عادلٌيةه؟5  أ ىو مٍن أسرةو فقريةو ؟. 4 

 (4تدريب )
 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.

ریمے اکجل ںیم اکی . 4 یتنحم ہبلط الکس ںیم ںیہ۔. 3 ۔ہی اکی یبمل دویار ےہ. 2 ۔ ہی اکی وھچاٹ گیب ےہ .1

 ۔ریمے کاس تہب یس اتکںیب ںیہ. 5   ۔ڑبا اہك ےہ

 ارمئرگ  \قواعد 
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۔ رمبک وتیفیص: دو اافلظ اک ااسی ومجمہع سج ںیم یسک زیچ ای صخش یک تفص )ایھچ ای ربی( ایبم یک یئگ وہ۔ ےلہپ ظفل وک وموصف ۱

 ےتہک ںیہ۔ اور دورسے وک تفص 

 ۔ اردو ےک ربسکع رعیب ںیم وموصف ےلہپ اور تفص دعب ںیم ٓایت ےہ۔۲

 ر ارعاب )زرب، زری، شیپ( ںیم تفص، وموصف ےک اطمقب وہیت ےہ۔ ۔ رعمہف ورکنہ،   ذمرک وومثن ،وادح و عمج او۳

 جديده   كتابه 
 صفت  موصوؼ

 ۔  وموصف اور تفص ذمرک و ومثن، وادح وعمج ،رعمہف ورکنہ اور ارعاب ںیم اطمتقب رےتھک ںیہ۔۱

 ۔ " ام " اور " سیل" ےس ہلمج اہیمس وک یفنم انبای اجہ  ےہ۔۲

 تاوتاں قبس \الدرس السابع 

 :الحظْ 
لىسى األستاذي على الكيرسٌي. : جى لىسى ًة.    جى ُـّ على األريكى لىسىٍت األ لىسىٍت: جى  جى

ـى صيبّّ. ـى: َن  َنمىٍت: َنمٍت صىبٌيةه.          َنى
 :و تْرِجمْ  اقرأ واكتبْ  

(1) 
ـى األستاذي. .  قا تىبى ايسره  رىًحمى هللاي.  ما كى

(2) 
تػىبىٍت آمنةي. قامٍت األستاذةي. ٍت ادلريضةي.مىا فى   كى  رًحى

(3) 
ٍطعىًم.

ى
.   ذىبى األىٍصًدقاءي إىل ادل فى ٍتحى

ى
 ما زارىٍت الطالباتي ادل

 تدريبات
 (1تدريب )

 ( افلع وکومثن ںیم دبےئلَأنِِّث الفاعَل يف كلٍّّ من اجلمل اآلتية، وغرّي ما يلزم.   ) 
 احلافلًة.كقف الطالبي يف. 3  دخل أِب يف ادلسجد.. 2  ذىبى ادلدٌرسي إىل الفصل. .1

 َنـ ابنيو يف الليًل.. 5 خرج أخي من البيت.. 4 
 (2تدريب )

 ( اخیل وہگجں وک انمبس اافلظ ےس رپ رکںی۔امأل الفراغات بوْضع الكلمة ادلناسبة مما بني القوسني. )
لى ، صٌلى (  دى ، أكى  ) قرأٍت ، شرًبىٍت ، شاىى
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...........فاطمةي الك. 2  .........عمري يف ادلسجًد. .1 ..........األكالدي حٍلمى . 3 تابى
.  دىجاجو

4.. . . .........الواًلدي 5  ..........البناتي الشامى  التلفازى
 (3تدريب )

 ولمجں یک حیحصت ےئجیک۔(صحِح األخطاَء يف اجلمل التالية. )

1. . نىٍت عليّّ يف إسّلـ آَبد ثّلثةى أاٌيـو ءى .ب3  ًاٍستػىيػٍقىظى الواًلدةي ميبىٌكرنا.. 2 سكى احًلٌصةي يف  دى
نىسى اخلادمةي الغرفةى . 5البناتي اجلريدةى يف االسرتاحًة. أى قرى . 4  الساعًة الثامنًة.  كى

 (4تدريب )
ااعفك وک ومثن ںیم حَول األفعال التالية إىل صيغة ادلؤنث، مثّ اسَتْخدْمها يف مجلك ادلفيدة. )  . أ

 (۔دبتلی رکےک ولمجں ںیم اامعتسك  ےئجیک 
رىجى ، مًسعى ، لًبسى  فػىتىحى ، نصىرى ،  خى

ااعفك وک ذمرکںیم دبتلی  حَول األفعال التالية إىل صيغة ادلذكر، مثّ اسَتْخدْمها يف مجلك ادلفيدة. )  . ب

 (۔رکےک ولمجں ںیم اامعتسك ےئجیک
تٍ   شربٍت ، أكلىٍت ، عىًلمٍت ، أخىذٍت ، كىعىدى

 (5تدريب )
 (رکںی۔ رعیب ںیم رتہمج)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.

ااتسد اصبح ےن اکی ہٹنھگ ااظتنر ایک۔. 3  ۔ایم ےن رھگ رپ امنز ادا یک. 2  ۔ امہمم ےلچ ےئگ .1

 ۔افہمط ویپمکرٹ ےک تاےنم ھٹیب یئگ. 5  ۔رپلپسن اصبح ےن زیم رپ اتکب رھک دی. 4  

 رگارمئ \قواعد 

لى  ا  خالده    أكى  تػيٌفاحن
 مفعوؿ  فاعل   فعل
 ےس رشوع وہہ  ےہ۔ ۔ہلمج ہیلعف: وہ ہلمج وج لعف۱

 ۔ افلع رموفع  )شیپ(اور وعفمك وصنمب  )زرب(وہہ  ےہ۔۲

۔           لعف اور افلع ںیم رصف ذمرک وومثن یک اطمتقب وہیت ےہ۔ ارگ افلع عمج وہ، لعف رھپ یھب وادح یک لکش ںیم اامعتسك ۳

 ایک اجےئ اگ۔

 ۔ " ام " ےس لعف امیض وک یفنم انبای اجاتکس ےہ۔۴
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 ٓاوھٹاں قبس \ثاِمن الدرس ال

 الحْظ:
. .  الطاًلبي قرىءى القرآفى  الطيٌّلبي قرءيكا القرآفى

. .   الطالبةي قػىرىءىٍت القرآفى  الطالباتي قرٍأفى القرآفى
 :و تْرِجمْ  اقرْأ واكتبْ 

(1) 
، كالغىداءى، كالعىشاءى. ليوا الفيطيورى نصىلُّوفى تػىوىضَّأيكا للصلوًة. األىٍكالدي أىكى

بُّوا العيٍطّلًت.التىّلىمً  ادل ةي اجمٍلتىًهديكف ما أحى  ذى
(2) 

ـى. ةى. الطالًباتي اٍشتػىرىينى أقّلمنا ككيتػيبنا. األيمَّهاتي طىبٍخنى الطىعىا ، كالسىٍلطىةى، كالفىاًكهى كى ٍلنى السىمى  الًنساءي أكى
 تدريبات

 (1تدريب )
 (انمبس ااعفك ےس اخیل ںیہگج رپ رکںی۔)   ضْع يف األماكن اخلاليِة فيما يلي أفعاالا مناسبةا مما بني القوسني.

 ، كنىٍسنى ،كتبيوا ( نى )سىكنيوا ، لًبسيوا ، غسلٍ 
....... ادلنديلى. .1 .. 2  األمَّهاتي ............ القيمصافى . 3  الرجاؿي

. ........... البيتى الضييىوؼي . 5  األساتذةي........... َبألقّلـ.. 4  اخلادماتي
 الكبريًة.  ..........يف الفىناًدؽً 

 (2تدريب )
 (طخ دیشکہ ااعفك وک عمج ذمرک ںیم دبتلی ےئجیک۔ حّول األفعاَل إىل اجلْمِع ادلذكر مْع تغيرِي ما يلزم.  )

رىثى الفٌّلحي . 3 إىل السوًؽ. ذىبالتاجري . 2  يف الفصًل. جلسالطالبي  .1 . حى  األرضى
 ادلقالةى. كتبى الولدي  . 5 بيتى هللا. حجَّ ادلسلمي . 4 

 (3ريب )تد
 (طخ دیشکہ ااعفك وک عمج ذمرک ںیم دبتلی ےئجیک۔حّول األفعاَل إىل اجلْمِع ادلؤنث مْع تغيرِي ما يلزم.  ) 

ٍت األيُـّ   .1 ـى.أىعىدَّ . طلبتٍ الفقريةي . 2 الطعا الطبيبةي . 4 إىل ادلكتبًة. ذىبتٍ البنتي . 3 ادلاؿى
دٌرًسةي . 5 من ادلستشفى. خرجتٍ 

ي
 .الكيرٌاساتً  مجعتٍ ادل

 (4تدريب )
ااعفك وک عمج حَول األفعال التالية إىل صيغة اجلمع ادلؤنث للغائب، مثّ اسَتْخدْمها يف مجلك ادلفيدة. )  . أ

 (۔ومثن اغبئ ںیم دبتلی رکےک ولمجں ںیم اامعتسك  ےئجیک 
قيوا ، طىالىبيوا ، كتػىبيوا ، مىنػىعيوا  أىٍجلىسيوا ، صىدَّ
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ااعفك وک  عمج ادلذكر للغائب، مثّ اسَتْخدْمها يف مجلك ادلفيدة. ) حَول األفعال التالية إىل صيغة اجلمع  . ب

 (۔ذمرک اغبئ ںیم دبتلی  رکےک ولمجں ںیم اامعتسك ےئجیک
 جلىٍسنى ، شرًٍبنى ، فتٍحنى ، فىًهٍمنى ، رىفػىٍعنى 

 (5تدريب )
 (ولمجں یک حیحصت ےئجیک۔صّحِح األخطاِء يف اجلُِمل اآلتية.  ) 

البناتي مسعىٍت . 3 الطٌّلبي درسى قبلى االختباًر.. 2  وا الدكاءى.ادلرًيضاتي  ما شىرًبي  .1
ٍذفى حقائًبػىهيٍم.. 4 النصيحةى.  الضيييوؼي شارؾى يف احلفًل.. 5 العيٌماؿي أىخى

 وناں قبس \الدرُس التاسع 

 الحْظ:
 أنٍػتيٍم ذىبتيٍم إىل ادلدرسًة.  أنتى ذىٍبتى إىل ادلدرسًة.
َّ إىل ادلدرسًة.أ  أنًت ذىٍبًت إىل ادلدرسًة. تي َّ ذىبػٍ  نتي

 :و تْرِجمْ  اقرأ واكتبْ 
(1) 

. ٍعتى حًديًثي؟   أنتى فػىتىٍحتى َببى بيًتكى .   ىٍل أنتى مسًى  أنتى أىتٍيتى ىينا على سٌيارًتكى
  

(2) 
يتيٍم على اذلىزِيىًة أيُّها األٍبناءي؟ لىٍستيٍم على مىقىاًعدًكمي يف الفىٍصًل.  دلٌاذىا بىكى ٍعتيٍم من    أنتيٍم جى أنتيٍم رىجى

 الكيٌلٌية مساءن.
(3) 

. سىٍرًت الكيوبى رىةن. ىٍل كىجىٍدًت كيرٌاسىتىًك؟  أٍنًت كى  كصىٍلًت البيتى ميتىأىخًٌ
(4) 

 . نَّ َّ أكالدىكى ٌ عرفٍػتي .  أنٍػتي ٌ األىريزَّ كاخليبزى ٌ أكٍلتي ٌ الًدراسىةى؟ أنتي  ًلماذا تػىرىٍكتي
 تدريبات

 (1تدريب )
 (۔ااعفك وک عمج ذمرک احرض ںیم دبتلی    ےئجیک اَل إىل اجلْمِع ادلذكر للمخاطب مْع تغيرِي ما يلزم.  ) حّول األفع

 ماذا أكٍلتى اي أخي ؟. 3 أنتى جلٍستى يف ادلسجدً . 2  أنتى خرجتى من الفصًل. .1
 أنتى صىلَّيتى الصلوةى.. 5 أىقرٍءتى القرآف ؟. 4 
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 (2تدريب )
 (۔ااعفك وک عمج ومثن احرض ںیم دبتلی    ےئجیک ادلؤنث للمخاطب مْع تغيرِي ما يلزم.  )  حّول األفعاَل إىل اجلْمعِ 

1.  . .. 2 أٍنًت نظٍَّفًت البيتى كيفى ذىٍبًت إىل السوًؽ اي أخِت ؟. 3  أنًت غسٍلًت ادلّلًبسى
ـى ؟. 4   أنًت شارٍكًت يف حفلًة الزكاًج.. 5  أىاىنًت طبٍخًت الطعا

 (3تدريب )
 (انمبس ااعفك ےس اخیل ںیہگج رپ رکںی۔كن اخلاليِة فيما يلي أفعاالا مناسبةا مما بني القوسني.  ) ضْع يف األما 

يتى ، ذىىبتيم ، استىيقىٍظتيٍم، عبىدتًٌ ،نىظىٍرتيٌن (  )اشرتى
ٌ........... . 3 أنتيٍم......... إىل ادلدرسة صباحنا.. 2  مىت....... أيٌها األبناءي؟ .1 أنتي

........... الفواًكوى من السوًؽ.. 4  إىل صيوىرًكٌن. أنًت ..........هللاى جلَّ . 5 أنتى
 ثىناءيهي. 

 (4تدريب )
 (ولمجں یک حیحصت ےئجیک۔صّحِح األخطاِء يف اجلُِمل اآلتية.  ) 

ٍرُتي هللاى  .1 تيٍم ديريكسكٌن.. 2  .أٍنتى شىكى ٌ كتبػٍ ا.. 3  أنتي . 4 أنًت قػيٍلتى قوالن صحيحن
؟ . 5  ـى.أنتيٍم صيٍمتى اليو   ىٍل اىٍنًت نىشىٍرتى اخلىبػىرى

 (5تدريب )
 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.

اخدل! مت اہیں ویکں ےھٹیب وہ؟. 3 املسمونں! مت ےن ریمشکویں یک دمد یک۔. 2  اے رمع! ٓاپ بک ےچنہپ؟ .1

  لوھك  ےک ںیہ۔ٓاپ ےھجم. 5  ؟اطابلت!  ایک مت ےنااتسد اصبح  یک ابت ینس. 4 

 دوساں قبس \الدرس العاشر 

 الحْظ:
 ضٍلني ذىٍبنا إىل ادلطعم.  أَنى ذىبتي إىل ادلٍطعىًم.

ـى. ـى.  أَن طبٍختي الطعا  ضلني طبخنا الطعا
 :وتْرِجْم   اقرأ واكتبْ 

(1) 
. وزى

ى
 صليتي صلوةى ادلغرًب.  مشىيتي خلفى الواًلًد.  أكٍلتي ادل

(2) 
ـى.شاىدٍ   شىرًبٍنا ادلاءى.  ساعىٍدَن الفيقىراءى.   َن األىٍفّل
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 تدريبات
 (1تدريب )

 (۔ااعفك وک عمج ملکتم ںیم دبتلی    ےئجیک حّول األفعاَل إىل اجلْمِع للمتكّلم مْع تغيرِي ما يلزم.  ) 
. 3  اتَّصىٍلتي بكى عن طريًق اذلاًتًف.. 2  رأيتي صورىيت على شاشًة احلاسوًب. .1

ٍلتي ادلسجدى يف السا ـى أمًس..4  عًة الثانيًة ظيهرنا.دىخى سىقىطتُّ من . 5 ما ذيٍقتي الطعا
 السريًر ليلةى أمًس.

 (2تدريب )
 (۔ںیم دبتلی    ےئجیک  ااعفك وک وادح ملکتمحّول األفعاَل إىل ادلفرد للمتكلم مْع تغيرِي ما يلزم.  ) 

1.  . ٍرَن هللا ليّلن كهنارنا.. 2 صيٍمنا شٍهرى رىمىضافى . 4 الكتابى من األستاًذ. طلٍبنا. 3  ذكى
باراةى يف مٍلعىًب الكٌلٌيًة.

ي
ًفٍظنا القرآف ى الكرميى يف سنةو.. 5 لىًعٍبنا ادل  حى

 (3تدريب )
 (اثمك ےک اطمقب ااعفك وک فلتخم ااکشك ںیم دبتلی ےئجیک۔حّول األفعاَل إىل ِصَيغٍّ ُمتَػنَػّوعةٍّ كما يف ادلثال.  ) 

:مثاؿ:   ، نىصىٍرفى ، نىصىٍرتى ، نىصىٍرُتيٍ ، نىصىٍرًت ، نىصىٍرتينَّ ، نىصىٍرتي ، نىصىٍرَنى  نىصىريكا ، نىصىرىتٍ  نىصىرى
لَّ  ارىؾى ، كىصىلى ، شًربى ، حى بَّ ، فىكَّرى ، تػىقىرَّبى ، ًاٍستػىٍغفىرى ، تىدى  مجىىعى ، عىًلمى ، أىحى

 (4تدريب )
 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.

مہ ےن اہلل اک رکش ادا . 3  ںیم ےن ااتسد اصبح ےس وساك ایک۔. 2  ااصنف ےس ہلصیف ایک۔ مہ ےن .1

 مہ ےن اچےئ یپ یل۔. 5 مہ  لک رات رفس ےک ےئل لکن ڑپے۔ . 4 ایک۔

 رگارمئ \قواعد 

 لعف امیض: وہ لعف سج ںیم زامہن امیض ںیم یسک اکل اک رکان ای وہان ولعمل وہ۔

 
 مفرد

 عمج

ضىريكا رى خالده حىضى  مذكر غائب  خاًلده كحامده كىاشمه حى
ةي  مؤنث ضىٍرفى  حىضىرىٍت فاًطمى  فاًطمةي كزىينىبي كخدجيةي حى

 أنٍػتيٍم حىضىٍرُتيٍ  أٍنتى حىضىٍرتى  مذكر سلاطب
ضىٍرتينَّ  أىٍنًت حىضىٍرتً  مؤنث َّ حى  أىنٍػتي

 - أىَنى  حىضىٍرتي  مذكر ك مؤنث متكلم
 ضلىٍني حىضىٍرَنى  - مذكر ك مؤنث
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 ایگروہاں قبس \الدرس الواِحُد عشَر 

 الحْظ:
. لى األبي البيتى .  دخى  يىٍدخيلي األبي البيتى

.  غىسىلىٍت األيُـّ ادلّلبسى  ُـّ ادلّلبسى  تػىٍغًسلي األ
 : اقرأ واكتْب وترجمْ 

(1) 
. مي الًتٍلميذي الدٍرسى .  يٍفهى ري العاِلي القرآفى سٍ   يػيفىسًٌ

ي
اًىدي اجليٍنًديُّوفى ادل  ًلميوفى يف سبيًل هللًا.جيي

(2) 
.   تٍغضىبي االيُـّ على كلًدىا.  َتىٍريجي الفىتاةي من البيًت.  تيشاًىدي البناتي الًتٍلفازى

 
 تدريبات

 (1تدريب )
 (انمبس ااعفك ےس اخیل ںیہگج رپ رکںی۔ضْع يف األماكن اخلاليِة فيما يلي أفعاالا مناسبةا مما بني القوسني.  ) 

، يػىتػىقىبَّلي ،يػىتىصىٌدؽي ()تيعاًنقي ، تي   عاًلجي، يىٍستػىٍنًصري
1. . تقيى

ي
 إٌّنا.......هللاي من ادل

 ......ادلرأةي صديقىتىها. .2
 ........األٍغًنياءي على الفيقىراًء. .3
ٍرضىى. .4

ى
 .......الطبيباتي ادل

5.   . ٍشًمريًيُّوفى ديكىؿى العاِلًى  ..... الكى
 (2تدريب )

 (۔افلع وک  ومثن ںیم دبتلی    ےئجیک ما يلزم.  )  حّول الفاعَل إىل ادلؤنث مْع تغيريِ 
 . جيىٍتىًهدي الطالبي يف دراساتًو .1
 .ييغاًدري ادلسافري قػىٍريػىتىو ليّلن  .2
ـى. .3  َيىيجُّ ادلسلموفى ىذا العا
ا. .4  يًغيبي الطيٌّلبي غىدن
كي الرًجاؿي على صلىىاًحًهٍم. .5  يىٍضحى

 (3تدريب )
 (۔افلع وک  ذمرک ںیم دبتلی    ےئجیک زم.  ) حّول الفاعَل إىل ادلذكر مْع تغيرِي ما يل
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 . حتىٍضيري األيٍستاذةي يف اجلامعًة صباحنا .1
ةي َببى البيًت ليّلن  .2  .تػيٍغًلقي الواًلدى
ا. .3  تػىٍبًكي الًطٍفلىةي بيكاءن شديدن
ا. .4  ال تىٍكًذبي ادلسلمةي أبىدن
 تػىقيوـي النساءي احرتامنا للضيًف. .5

 (4تدريب )
ں اامعتسك  ےئجیک۔رعة يف مجلك ادلفيدة.  )  اسَتْخِدم األفعاَل ادلُضا

 
مئ

 (درج ذلی ااعفك اضمرع وکولمجں
 يىًعظي ، يىًطريي ، تػىٍعًطفي ، يىٍكًشفي ، تػىقيوؿي 

 (5تدريب )
 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.

 ٓاپ ےک وادل رھگ بک ولںیٹ ےگ؟ .1

 ےچب رہ وتق رکسماےت ںیہ۔ .2

 امنز ادا رکہ  ےہ۔ دیعس  دجسم ںیم .3

 امہرے رپلپسن اصبح وھجٹ ںیہن وبےتل۔  .4

 افہمط امہرے تا ھ اھکان اھکےئ یگ۔ .5

 ابروہاں قبس \الدرس الثاين عشر 

 الحْظ:
 األكالدي يٍلمىعيوفى أىٍحًذيػىتػىهيٍم.  الولدي يػىٍلمعي ًحذاءىه.

 الفىتىياتي يٍشرىٍبنى العصريى.  الفتاةي تىٍشربي العصريى.
 :رجْم وت اقرأ واكتب

(1) 
بُّوفى كطىنػىهيٍم كثرينا. .  الباًكٍستانيُّوف َيًي األكالدي  احليٌجاجي يٍسكينيوفى يف مٌكةى ادلكٌرمًة خّلؿى أايـً احلجًٌ

 اجمٍلتهدكفى ال يناموفى بعدى شىركًؽ الشٍمًس.
(2) 

يػى   البناتي ييشارٍكنى يف احلٍفلًة.  الًنساءي ييصىٌليى يف بػيييوًِتٌن.  ٍرًجٍعنى بعدى احلٌصًة األكىل.التلميذاتي سى
 تدريبات

 (1تدريب )
 (انمبس ااعفك ےس اخیل ںیہگج رپ رکںی۔ضْع يف األماكن اخلاليِة فيما يلي أفعاالا مناسبةا مما بني القوسني.  ) 
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، يػيٍعطيوفى ،يػىٍفتىٍحنى ( ، يىٍذىٍَبى  )يػىٍلعبوفى ، َيىيٌلوفى
.......إىل الطبيبًة. .1  ادلريضاتي
 . يف ملعًب ادلدرسًة.األكالدي..... .2
 التيٌجاري األٍغًنياءي........ ادلاؿى يف سبيًل هللًا.  .3
.......نواًفذى البيوت.  .4  األمهاتي
 ىٍل زيعىماءي ديكىًؿ العاِلًى..... قىًضٌيةى كشمري؟   .5

 (2تدريب )
 (۔دتبما وک  ومثن ںیم دبتلی    ےئجیک حّول ادلبتدأ إىل ادلؤنث مْع تغيرِي ما يلزم.  ) 

 . بٍناءي يٍكًسركفى أكوابػىهيمٍ األ .1
 .الطيّلبي يٍفهموفى ديريكسىهيمٍ  .2
ـى.  .3 وفى ىذا العا  ادلسلموفى َيىيجُّ
 األطٌباءي يكتػيبيوفى كصفىاًِتًٍم. .4
ركفى منى اآلخرين.  .5 ٌتقوفى ال يٍسخى

ي
 الرًجاؿي ادل

 (3تدريب )
 (۔ولمجں یک حیحصت ےئجیک صّحْح اجلمَل التاليَة.  ) 

 بتهٌن على الكيرٌاساًت.الطالباتي يكتبوفى أجو  .1
 .األبناءي كٌلهم ٍَيفٍظنى سورةن من القرآف الكرميً  .2
ستيوًر. .3 اًلٍفنى أصيوؿى الدي حاميوفى ال ُيي

ي
 ادل

 ادلشاركاتي يٍشربوفى القهوةى يف احلفلًة. .4
 الرجاؿي يقوـي احرتامنا دلديًر الشركًة. .5

 (4تدريب )
ں اامعتسك  ےئجیک۔ اسَتْخِدم األفعاَل ادلُضارعة يف مجلك ادلفيدة.  ) 

 
مئ

 (درج ذلی ااعفك اضمرع وکولمجں
 أيكلنى ، يٍغضىٍَبى ، يٍغسٍلنى ، يكتيبوف ، يٍقرءيكفى 

 ریتوہاں قبس \الدرس الثالث عشر 

 الحْظ:
. ٍلتى التيميورى كلي التيميور.  أٍنتى أكى  أنتى اتٍى

ـى. ـى.  أنًت طبٍخًت الطعا  أنًت تطبًخيى الطعا
 :وترجْم  اقرأ واكتبْ 

(1) 
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 أنتى تفتحي الدٌكافى يف السوًؽ. أنتى تٍسمعي األذافى كتيصلًٌي.  أنتى تٍقتيلي احلٌيةى. 
(2) 

  مىت تٍرًجعيى من ادلدرسًة اي ابنِت؟ ىٍل حتفظيى سورةن من سوىًر القرآف الكرمًي؟ دلاذا تٍضرًبيى ابنىًك ؟ 
 تدريبات

 (1تدريب )
 (انمبس ااعفك ےس اخیل ںیہگج رپ رکںی۔مناسبةا مما بني القوسني.  ) ضْع يف األماكن اخلاليِة فيما يلي أفعاالا 

، تٍدرم، تٍغسلي ،تدرسي (  )ستزيكري ، تٍلعبي
؟.......ىٍل أنتى  .1  أينى أختيكى
 قيمصافى أبناءًؾ....... أنتً  .2
ا.  .3  أنتى ........ حديقةى احليواَنًت غدن
......اي فاطمةي؟  .4  أينى
ـٍ كرةى الس .5 .......أ  ٌلًة؟ أكرةى القدـً

 (2تدريب )
 (۔ذمرک لعف وک  ومثن لعف ںیم دبتلی    ےئجیک حّول الفعل ادلذكر إىل الفعل ادلؤنث مْع تغيرِي ما يلزم.  ) 

 ستسمعي األخبار من التلفاًز بعد ساعتًي. .1
ـٍ تذىبي َبلسٌيارًة؟ .2  أ مٍتشي أ
3.  .  أنتى ُتدي ىناؾ يف السوؽ أيَنسنا كثريينى
؟كٍم دقيقةن ُتًلسي عند أست .4  اًذؾى
5.  .  أنتى ستعودي إىل أسرتكى بعد ثّلثًة أايـو

 (3تدريب )
ں اامعتسك  ےئجیک۔اسَتْخِدم األفعاَل ادلُضارعة يف مجلك ادلفيدة.  )  

 
مئ

 (درج ذلی ااعفك اضمرع وکولمجں
، تٍعرؼي ، ُتمًعيى ، تسأؿي   ُتيئي  ، تقوميى

 (4تدريب )
 (ہمج رکںی۔رعیب ںیم رت)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.

 ٓاپ اہکں ڑپیتھ ںیہ؟ .1

 ٓاپ ھجم ےس تہب زایدہ وساالت رکرےہ ںیہ۔ .2

 ٓاپ امہرے کاس بک ںیچنہپ ےگ؟ .3

 ٓاپ زمدیار اھکےن اکپیت وہ۔  .4
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 ٓاپ ااحتمم ںیم اکایمب وہےگن۔ .5

 وچدوہاں قبس \الدرس الرابع عشر 

 الحْظ:
. تيٍم الًقطارى .   أنتيٍم رىًكبػٍ بيوفى القطارى  أنتيٍم ترٍكى

 َّ َّ احلافلةى. أنتي تي ٍَبى احلاًفلةى.  رًكبػٍ َّ ترٍكى  أنتي
 اقرأ واكتب وترجْم:

(1) 
هي. ستٍقرءكفى عٌنا أخبارنا كثريةن يف اجلرائًد.  مىت تنزلوف من سٌيارتكم؟  أنتٍم تسجدكفى لل كحدى

(2) 
ٍمنى ما أقوؿ لكٌن. ٍقهى.  ستٍفهى

ى
كيٌن َبل   تشرىٍبنى القهوةى يف ادل  صابيوًف.تٍغًسٍلنى كجوىى

 تدريبات
 (1تدريب )

 (انمبس ااعفك ےس اخیل ںیہگج رپ رکںی۔ضْع يف األماكن اخلاليِة فيما يلي أفعاالا مناسبةا مما بني القوسني.  ) 
، تيسافركفى ،تٍعرًٍفنى ( ، ُتلسوفى  )تسكنوفى ، حتفٍظنى

ا.......إىلأنتمٍ  .1  . بّلدكم غدن
 أبناءكٌن اي أيتها األمهات؟...... ىلٍ  .2
 ........ خارجى الكليًة مع قريبو لكٍم.أنتم   .3
 كٍم ...... من آايت القرآف الكرمي؟   .4
 دلاذا أنتٍم.....  ىينا؟   .5

 (2تدريب )
 (۔ذمرک لعف وک  ومثن لعف ںیم دبتلی    ےئجیک حّول الفعل ادلذكر إىل الفعل ادلؤنث مْع تغيرِي ما يلزم.  ) 

 . أنتٍم تدخلوفى الفصلى قبلى دخوًؿ األستاذً  .1
 .تم ستٍخريجوف للنزىًة بعد نصًف ساعةو أن .2
 ىٍل أنتٍم حًتٌبوفى ركوبى اخليًل؟  .3
 ىٍل أنتٍم تعرفوفى اللغةى اإلصلليزيةى؟ .4
ًٍتعىةو.  .5  سوؼى ال تنسىوفى ما مسٍعتٍم ىنا من أخبارو شلي

 (3تدريب )
 (۔ولمجں یک حیحصت ےئجیک صّحْح اجلمَل التاليَة.  ) 
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ٌ تذىبوفى إىل الصيدليًة. .6  أنتي
 أنتٍم تذىٍَبى لزايرًة أصدقائكٍم؟ ىلٍ  .7
؟ .8  ماذا تفعليى أيها الطيّلبي
؟ .9 ا أيتها الطالباتي  أى تٍفهموفى الدركسى جٌيدن

 مىت تذىبيوف لزايرًة خالتكٌن؟ .11
 (4تدريب )

ں اامعتسك  ےئجیک۔اسَتْخِدم األفعاَل ادلُضارعة يف مجلك ادلفيدة.  )  
 
مئ

 (درج ذلی ااعفك اضمرع وکولمجں
 جعوفى ، تبحثوفى ، تضحكوفى ، تٍلعٍَبى تعرًٍفنى ، تر 

 دنپروہاں قبس \الدرس اخلامس عشر 

 الحْظ:
. أَن شرًٍبتي الشامى  .   احليٍلوى  أَن أشربي الشامى احليٍلوى

 ضلني ضلىٍصيلي على درىجاتو عاليةو.  ضلني حىصىٍلنا على درىجاتو عاليةو.
 :وترجمْ  اقرأ واكتب

(1) 
.  أَن أٍسكيني يف مدينًة الىوٍر. أَن ألعىبي مٍع زميّليت يف   أَن أٍقرأي اجلريدةى العربيةى كلَّ يوـو

 ادلدرسًة.
(2) 

ا رسوؿي هللًا. نٍلعبي كرةى القدـً كل يوـو بعد   سوؼ نسأؿي األستاذى أسئلةن كثريةن.  نشهدي أفَّ زلمدن
 الظهًر.

 تدريبات
 (1تدريب )

 (انمبس ااعفك ےس اخیل ںیہگج رپ رکںی۔ا بني القوسني.  ) ضْع يف األماكن اخلاليِة فيما يلي أفعاالا مناسبةا مم
، تلعبوفى ،أدريسي ( ، تدريسيى  )نلعبي ، تذىبي

 اي فتاة؟.......يف أٌم سنةو  .1
 اي أبنائي؟...... أ يف كقًت العملً  .2
 ضلني ال ........ كرةى القدـً يف الشوارع. .3
 مىت..... إىل السوًؽ اي أِب؟  .4
؟ أَن....  .5  ...يف جامعة بنجاب. أينى تدريسي أنتى
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 (2تدريب )
 (۔وک عمج ںیم دبتلی ےئجیک"ان "  ریمض حّول الضمري " أن " يف كل من اجلمل اآلتية إىل مجعٍّ مع تغيرِي ما يلزم. )

ا. .1  أَن أفهمي الدرسى جٌيدن
2. .  أَن ال أذىبي إىل السوًؽ كلَّ يوـو
 أَن أشكيريؾى اي أستاذ. .3
 أَن أجلسي قريبنا من احلاسوًب. .4
ا إلىٍكتػيريكنيِّا. أَن .5  اآلفى أكتيبي بريدن

 (3تدريب)
 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.

 ںیم روزاہن رقٓام دیجم ڑپاتھ وہں۔ .1

 مھ وھتڑی دری دعب رھگ ےس ںیلکن ےگ۔ .2

 ںیم وجس ںیہن، اچےئ اتیپ وہں۔ .3

 ںیم رات ےک اھکےن ںیم یلھچم اھکوں اگ۔ .4

 ںیم ڑپےتہ ںیہ۔مھ اجنپب ویوینریٹس  .5

 رگارمئ \قواعد 

 لعف اضمرع: وہ لعف سج ںیم زامہن احك ای لبقتسم ںیم یسک اکل اک رکان ای وہان ولعمل وہ۔

 
 مفرد

 عمج

بي خالده  مذكر غائب بيوفى  يٍذىى  خاًلده كحامده كىاشمه يٍذىى
ةي  مؤنث ٍَبى  تٍذىبي فاًطمى  فاًطمةي كزىينىبي كخدجيةي يٍذىى

 تٍذىبيوفى أنٍػتيٍم  تٍذىبي أٍنتى  مذكر سلاطب
َّ  تٍذىًبيى أىٍنًت  مؤنث ٍَبى أىنٍػتي  تٍذىى

بي أىَنى   مذكر ك مؤنث متكلم  - أىٍذىى
بي ضلىٍني  - مذكر ك مؤنث  نٍذىى

 وسوہلاں قبس \ الدرس السادس عشر

 الحْظ:
.  يكتيبي خالده َبلقلًم.  أيٍكتيٍب َبلقلًم اي خالدي

ٍم.  أيٍنصيريكا إخوانىكٍم.  ادلسلموفى ينصركفى إخواهنى
. .  تٍغًسلي ادلٍرأةي األطباؽى  ًإٍغًسلي األطباؽى



28 
 

. ٍعنى الدٍرسى .  الطالباتي يٍسمى  ًإمٍسىٍعنى الدرسى
 :وترجمْ  اقرأ واكتب

(1) 
. يكى قبلى األىٍكًل.  أيٍدخيٍل الغرفةى اي حامدي إًٍلعىٍب يف مىٍلعًب     ًإٍغًسٍل يدى

  ادلدرسًة.
(2) 

بيوا إىل ادل . طاًر السًتٍقباًؿ الضيييوًؼ.ًإٍذىى إقٍػرىءكا األحاديث النبويٌةى يف   أيٍخريجوا من الفصًل اآلفى
 الكتاًب.

(3) 
ًمي الدرسى اي فاطمةي. .  ًإفٍػهى  إٍحًفظي آايتو من القرآف الكرمًي.  أيٍكتييب كلَّ ما تسمعيى

(4) 
. صيٍرفى أخواتكٌن اي نساءى أينٍ   إٍذىَبى إىل بيوتكٌن قبل ادلساًء.  إٍطبٍخنى األرز كالعدسى

  ادلدينًة.
 تدريبات

 (  1تدريب )
 (۔ااعفك اضمرع وک ااعفك ارم ںیم دبتلی ےئجیکحّول األفعال ادلضارعة إىل أفعال األمر كما يف ادلثال. ) 

 إرجعوا من ادلدرسة.  مثاؿ: يرجعي الطّلبي من ادلدرسًة.
 جيلس الضيوؼي على الكراسي. .1
 اذى.تسأؿي التلميذاتي األست .2
 يضربي األبي ابنىوي. .3
 تدخلي الفتاةي بيتىها. .4
 يرفعي الولدي رأسىو. .5

 (2تدريب )
 (ااعفك وک عمج ںیم دبتلی ےئجیک۔ رفمدحّول األفعال الواحدة إىل صيغة اجلمع.   )

 إذىٍب إىل السوؽ الشرتاء الفواكو كاخلىضىركاًت. .1
2. .  إفعلي ما تريًدينى
 إرجٍع إىل بيتكى قبل قدكـً الوالًد. .3
.انت .4  ظرًٍم يف ادلكتبًة ثّلثى ساعاتو
 أىدًٌ كاًجباتكى بدكًف أتخُّرو. .5
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 (3تدريب )
 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.

 اے املسمونں! ولظمومں یک دمد رکو۔ .1

 افہمط! دروازہ وھکول۔ .2

 انجب! اچےئ ونش رفامےیئ۔ .3

 احدم اصبح! رباہ رہماب ی اہیں دطختس ےئجیک۔ .4

 وین! اےنپ وقحق اچہپون۔کاناتس .5

 رتسوہاں قبس \الدرس السابع عشر 

 الحْظ:
انًيىةه، ًتٍسعىةه ، عىٍشرىةه. بػٍعىةه ، َثى  أعداد: كاحده ، ًإثٍناًف ، ثّلثةه ، أربػىعىةه ، مٍخسىةه ، ًستَّةه ، سى

 :وترجمْ  إقرأ واكتب
.    عندم أربعةي كيتيبو كثّلثةي أقّلـو

: يوـي  ًد ، يوـي ااًلثٍنًي ،يوـي الثيّلاثًء ، يوـي األىٍربًعاًء ، يوـي اخلىميًس ، يوـي  يف األسبوًع سبعةي أاٌيـو السٍبًت ، يوـي األىحى
 اجليميعىًة.

.  ذلذًه السٌيارًة أربعةي أبوابو
.  كٍم َثني ىذا القلًم ؟ َثنيوي عشري ريكبياتو

.  يف ىذا الفصًل تسعي طالباتو كعٍشرىةي طيٌّلبو
ري لو مخسةي أبنا .عيمى  ءو كثّلثي بناتو

 تدريبات
 (1تدريب )

 (ادعادےک تا ھ دعمود انبرک ےئھکل۔ ۱۱ہ   ۳املکت وک  .  )11إىل  3اجَعِل الكلماِت اآلتيَة معدوداا لألْعداِد مْن 
 اتجر ، مسجد ، بيت ، غرفة ، أخت.

 (2تدريب )
 دےیئ ےئگدعد اامعتسك رکےت وہےئوجاب وقنیس ںیمأجْب عن االْسئلِة اآلتيِة مستْعِمًلا العدد ادلذكوَر بني قوسني.)

 (دےئجی۔
 أجوبة   أسئلة 

ا لكى ؟ .1  (5...............................)  كٍم أخن
 (9كٍم طبيبةن يف ادلستشفى ؟ ................................) .2
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 (4................................)  كٍم ابننا لو ؟ .3
 (11................)................  كٍم عيميريؾى ؟ .4
 (8................................)  كٍم كتاَبن عندًؾ ؟ .5

 :رگارمئ \قواعد 
 أعداد للمعدكد ادلؤنث أعداد للمعدكد ادلذكر أرقاـ

 طالبةه كاحدةه  طالبه كاحده  1
 طالبتاًف اثنتافً  طالباًف اثنافً  2
 ثّلثي طالباتو  ثّلثةي طيٌّلبو  3
 ربعي طالباتو أ أربعةي طيٌّلبو  4
 مخسي طالباتو  مخسةي طيٌّلبو  5
 ستُّ طالباتو  سٌتةي طيٌّلبو  6
 سبعي طالباتو  سبعةي طيٌّلبو  7
 َثاين طالباتو  َثانيةي طيٌّلبو  8
 تسعي طالباتو  تسعةي طيٌّلبو  9

 عشري طالباتو  عشرةي طيٌّلبو  11
  

 ااھٹرواں قبس \الدرس الثامن عشر 

 رآن الكرميِمَن األدِب الدييّن: الق
(1) 

 
يعنا اّللًَّ  ًِبىٍبلً  كىاٍعتىًصميوا تى  كىاذٍكيريكا  ۚتػىفىرَّقيوا كىالى  مجًى تيمٍ   ًإذٍ  عىلىٍيكيمٍ  اّللًَّ  نًٍعمى اءن  كينػٍ ًتوً  فىأىٍصبىٍحتيمٍ  قػيليوًبكيمٍ  بػىٍيى  فىأىلَّفى  أىٍعدى  بًًنٍعمى

تيمٍ  اَنن ًإٍخوى  هىا فىأىنٍػقىذىكيمٍ  النَّارً  ًمنى  حيٍفرىةو  شىفىا عىلىى   كىكينػٍ ًلكى    ًۗمنػٍ ذى  ي  كى تًوً  لىكيمٍ  اّللَّي  يػيبػىيًٌ  كىٍلتىكينٍ ﴾113﴿ تػىٍهتىديكفى  لىعىلَّكيمٍ  آايى
أيىٍميريكفى  اخلٍىرٍيً  ًإىلى  يىٍدعيوفى  أيمَّةه  ًمٍنكيمٍ  ٍوفى  ًَبٍلمىٍعريكؼً  كى هى رً  عىنً  كىيػىنػٍ   تىكيونيوا كىالى ﴾114﴿ اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  كىأيكلى ًئكى   ۚاٍلميٍنكى

ابه  ذلىيمٍ  ًئكى كىأيكلى    ۚاٍلبػىيًٌنىاتي  جىاءىىيمي  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  كىاٍختػىلىفيوا تػىفىرَّقيوا كىالًَّذينى   ]آل عمران[﴾ 115﴿ عىًظيمه  عىذى
(2) 

هي  ًإالَّ  تػىٍعبيديكا أىالَّ  رىبُّكى  كىقىضىى   ٍينً  ًإايَّ ليغىنَّ  ًإمَّا  ۚ ًإٍحسىاَنن  كىًَبٍلوىاًلدى ؾى  يػىبػٍ ديُهيىا اٍلًكبػىرى  ًعٍندى ُهيىا  أىكٍ  أىحى ا تػىقيلٍ  ّلى فى  ًكّلى  كىالى  أيؼٌو  ذلىيمى
ٍرُهيىا هى رِينا  قػىٍوالن  ذلىيمىا كىقيلٍ  تػىنػٍ ا كىاٍخًفضٍ  ﴾23﴿ كى نىاحى  ذلىيمى ؿًٌ  جى ا  اٍرمحىٍهيمىا رىبًٌ  كىقيلٍ  الرَّمٍحىةً  ًمنى  الذُّ مى  رىبػَّيىاين  كى

افى   فىًإنَّوي  صىاحلًًيى  تىكيونيوا ًإفٍ   ۚ نػيفيوًسكيمٍ  يف  ِبىا أىٍعلىمي  رىبُّكيمٍ  ﴾24﴿ صىًغرينا  اٍلقيٍربى   ذىا كىآتً  ﴾25﴿ غىفيورنا ًلٍْلىكَّاًبيى  كى

https://equran.me/tafseer-396-3.html
https://equran.me/tafseer-396-3.html
https://equran.me/tafseer-397-3.html
https://equran.me/tafseer-397-3.html
https://equran.me/tafseer-398-3.html
https://equran.me/tafseer-398-3.html
https://equran.me/tafseer-2052-17.html
https://equran.me/tafseer-2052-17.html
https://equran.me/tafseer-2053-17.html
https://equran.me/tafseer-2053-17.html
https://equran.me/tafseer-2054-17.html
https://equran.me/tafseer-2055-17.html
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افى   ۖالشَّيىاًطيً  ًإٍخوىافى  كىانيوا  اٍلميبىذًٌرًينى  ًإفَّ  ﴾26﴿ تػىٍبًذيرنا تػيبىذًٌرٍ  كىالى  السًَّبيلً  كىاٍبنى  يى كىاٍلًمٍسكً  حىقَّوي    ًلرىبًٌوً  الشٍَّيطىافي  كىكى
 ﴾27﴿ كىفيورنا

 ]اإلسراء[
(3) 

لىقى  ﴾2﴿ اٍلقيٍرآفى  عىلَّمى  ﴾1﴿ الرَّمٍحى ني  ٍنسىافى  خى وي عى  ﴾3﴿ اإٍلً ري  الشٍَّمسي  ﴾4﴿ اٍلبػىيىافى  لَّمى  كىالنٍَّجمي  ﴾5﴿ ًِبيٍسبىافو  كىاٍلقىمى
ري  افً  كىالشَّجى ا كىالسَّمىاءى  ﴾6﴿ يىٍسجيدى  ًَبٍلًقٍسطً  اٍلوىٍزفى  كىأىًقيميوا ﴾8﴿ اٍلًميزىافً  يف  تىٍطغىٍوا أىالَّ  ﴾7﴿ اٍلًميزىافى  كىكىضىعى  رىفػىعىهى

ـً  كىضىعىهىا كىاأٍلىٍرضى  ﴾9﴿ اٍلًميزىافى  َتيًٍسريكا كىالى  ةه  ًفيهىا ﴾11﴿ ًلٍْلىَنى ـً  ذىاتي  كىالنٍَّخلي  فىاًكهى ا  ذيك كىاحلٍىبُّ  ﴾11﴿ اأٍلىٍكمى
ءً  فىًبأىمًٌ  ﴾12﴿ كىالرٍََّيىافي  اٍلعىٍصفً  ا آالى فً  رىبًٌكيمى ذًٌَبى  ]الرمحن[ ﴾13﴿ تيكى

 
 تدريبات

 (1تدريب )
 ( وساالت اک رعیب ںیم وجاب دےئجی۔أجْب عن األسئلة اآلتية. ) 

 رادي بػ ننعمة هللا ن الِت أنعمى هللا ُبا عبادىه يف سورة آؿ عمراف؟ما ادل .1
 ماذا أمرى هللاي ادلسلمي يف ادلعاملة َبلوالدين؟ .2
يبىٌذريكف؟ .3

 مىٍن ادل
 مٍن خلقى اإلنساف؟ .4
؟ .5  ًلمن كىضىعى هللاي األٍرضى

 (2تدريب )
 ( وادح اتبےیئ۔ىاتُوا ادلفردات للجموع التالية.   )  . أ

 بٌينات –قلوب  –صاحلي  –إخواف  –أعداء 
 ( عمج اتبےیئ۔ىاتُوا اجلموع للمفردات التالية.   )  . ب

 قوؿ –مسكي  -فاكهة –حيفرة  –أيٌمة 
 (3تدريب )

 (ااعفك وک رفمد ںیم دبتلی ےئجیک۔حّول األفعال إىل صيغة الواحد.  ) . أ
 تػىفىرَّقيوا –أىقيميوا  –يٍدعيوفى  –أىٍصبىٍحتيٍم  –اٍعتصميوا 

 (ااعفك وک عمج ںیم دبتلی ےئجیک۔إىل صيغة اجلمع.  ) حّول األفعال  . ب
ٍم  –كىضىعى  –عىلَّمى  ي  -قيٍل  –إٍرحى  يػيبػىيًٌ

 (4تدريب )

https://equran.me/tafseer-2055-17.html
https://equran.me/tafseer-2056-17.html
https://equran.me/tafseer-2056-17.html
https://equran.me/tafseer-4902-55.html
https://equran.me/tafseer-4902-55.html
https://equran.me/tafseer-4903-55.html
https://equran.me/tafseer-4904-55.html
https://equran.me/tafseer-4905-55.html
https://equran.me/tafseer-4906-55.html
https://equran.me/tafseer-4907-55.html
https://equran.me/tafseer-4907-55.html
https://equran.me/tafseer-4908-55.html
https://equran.me/tafseer-4909-55.html
https://equran.me/tafseer-4910-55.html
https://equran.me/tafseer-4910-55.html
https://equran.me/tafseer-4911-55.html
https://equran.me/tafseer-4912-55.html
https://equran.me/tafseer-4913-55.html
https://equran.me/tafseer-4913-55.html
https://equran.me/tafseer-4914-55.html
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 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.
 اہلل وک ہشیمہ اید رکو۔ .1
 وسرج اور اچیہ وک اہلل ےن دیپا ایک۔ .2
 ولوگں ےس ایھچ ابت رکو۔ .3
  ہق ابزی ںیم  ت ڑپو۔املسمونں! رفت .4
 وضفك رخچ اطیشم اک اھبیئ ےہ۔ .5

 اوسیناں قبس \الدرس التاسع عشر 

 ِمَن األدِب الدييّن: احلديث النبويّ 
(1) 

احرٍص على ما ينفعيك  ،قاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )ادلؤمني القومُّ خريه كأحبُّ إىل هللًا من ادلؤمًن الضعيًف ، كيف كلو خريه 
رى هللاي كما   كال تعًجزفَّ ، كإف أصابىك شيءه فّل تقلٍ كاستعٍن َبللً  : لو أين فعلتي لكافى كذا ككذا ، كلكن قٍل قدَّ

 )صحيح مسلم( شاءى فعلى فإف لو تفتحي عملى الشيطاًف(.
(2) 

رًٍىتى  ، كىكى (. قاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )الربُّ حيٍسني اخليليًق، كىاإًلٍْثي ما حىاؾى يف نػىٍفًسكى  )صحيح مسلم ( أىٍف يىطًَّلعى عليو النَّاسي
(3) 

دكا كقارًبوا كأبًشركا كاست ينى أحده إالَّ غلىبو فسدًٌ ينى ييسره كلٍن ييشادَّ الدًٌ عينوا َبلغىدكًة اؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )إفَّ ىذا الدًٌ
جلًة(.  )صحيح ابن حٌباف ( كالرَّكاًح كشيءو ًمن الدُّ

(4) 
نيا، نػىفَّسى هللاي عنو كيٍربةن من كيرىًب يوـً القيامًة، كمى  قاؿ الرسوؿ ن يسَّرى ملسو هيلع هللا ىلص: )مىن نػىفَّسى عن ميسًلمو كيٍربةن من كيرىًب الدُّ

نيا كاآلًخرًة،  تػىرى هللاي عليو يف الدُّ ، سى تػىرى على ميسًلمو نيا كاآلًخرًة، كمىن سى كهللاي يف عىوًف على ميعًسرو، يسَّرى هللاي عليو يف الدُّ
 )سنن أِب داؤد ( .العىبًد ما كاف العىبدي يف عىوًف أخيوً 

(5) 
لرَّجلي قاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )عليكٍم َبلصًٌدًؽ؛ فإفَّ الصًٌدؽى يهدم إىل الربًٌ، كإف الربَّ يهدم إىل اجلنًَّة، كال يزاؿي ا

، فإف الكًذبى يهدم إىل الفيجوًر، كإف يصديؽي كيتحرَّل الصًٌدؽى حىتَّ يكتىبى عندى اّللًَّ  كم كالكًذبى يقنا. كًإايَّ  ًصدًٌ
) اَبن  . )ميٌتفقه عليو (الفجورى يهدم إىل النَّاًر، كال يزاؿي الرَّجلي يكًذبي كيتحرَّل الكًذبى حىتَّ ييكتبى عندى اّللًَّ كذَّ

 تدريبات
 (1تدريب )

 ( اب دےئجی۔وساالت اک رعیب ںیم وجأجْب عن األسئلة اآلتية. ) 
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 من أحٌب إىل هللا؟ .1
 .ما يفتحي عمل الشيطاًف؟2
 مىا االْث؟ .5
 ىل كاف هللا يف عوف العبًد؟ .6
؟ .7  مٍن ييكتىبي عند هللا كٌذاَبن

 (2تدريب )
 (ااعفك وک عمج ںیم دبتلی ےئجیک۔حّول األفعال التالية إىل اجلمع.   ) 

 يٍهًدم –قاؿى  –يىسَّرى  –كرًٍىتى   –ينفعي 
 (3تدريب )

 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     ِجْم إىل اللغِة العربيِة.تَػرْ 
 املسمم  اہلل وک زایدہ وبحمب ےہ۔ .1
 وھجٹ ےس وچب۔ .2
 دنی ںیم ٓاتا ی ےہ۔ .3
 یکین وخش االخیق اک انل ےہ۔ .4
 اچسیئ تنج ںیم اجیلیت ےہ۔ .5

 وسیباں قبس \الدرس العشروَن 

 مَن الشعر العريب: 
 )أ(  قصيدة اإلمام الشافعيّ 

ـي   ادليّلدية ( رمحو هللاي تعاىل: 821الشافعيُّ )ادلتوىف سنة قاؿ اإلما
ـى تفػػػػػػػٍعىلي مػػػا تىشػػػػػػاءي  مى القضاءي  دىًع األيٌػػػػػػػػػػػا كى  كىًطٍب نٍفسنا إذىا حى
ػػػػػػػػػػػػػٍزىٍع حًلػػػػػػػػػػػاًدثىًة اللىيػػػػػػػػػػػػػاِل   فمىا حًلىواًدًث الدينٍيا بىقاءي  كالى ُتى
ا ٍلدن ةي كالوىفاءي  كىكيٍن رىجيّلن على األىٍىواًؿ جى تيكى السىماحى  كًشيمى
ااي ثػيرىٍت عيييػػػػػػػػػوبيكى يف الربى  كسىرَّؾى أىٍف يكيوفى ذلىىا ًغطاءي  كىًإٍف كى
تٌػٍر َبلسخاًء فكلُّ عػػػػػػػػػػػػيبو  ما ًقيلى السخاءي  تىسى  يػيغىطًٌيو كى

 فإٌف مشاتةى األعداًء بّلءي  ػػػػػػػػطُّ ذيالِّ كال تيًر لْلىعػػػػػػػػػاًدم قىػػ
يلو    فما يف الناًر للظىٍمآًف ماءي  كال تػىرٍجي السماحةى مٍن َبى

 كليسى يزًيدي يف الرٍزًؽ العىناءي  كرًٍزقيكى ليػػػػػػػسى يػيٍنًقصيوي التأىيٌنً 
 كال بػيٍؤسه عليكى كال رىخاءي  كال حيٍزفه يىديكـي كال سيػػػػػػػػػػػػػريكره 
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 فأٍنتى كماًلكي الدينيا سواءي  إذا ما كيٍنتى ذا قلبو قػىنيػػػػػوعو 
ىنىػػػػػاايى 

ًتًو ادل  فّل أٍرضه تىقيًو كال مساءي  كمىٍن نػىزىلىٍت ًبساحى
 إذا نزؿى القىضا ضاؽى الفىضاءي  كأٍرضي هللًا كاسعةه كلػػػػػػػػػػػػًكنٍ 
ـى تػىٍغًدري كلَّ حػػػػػػيو  كاءي فما يػيٍغًن  دىًع األاي وًت الدى

ى
  عن ادل

 
 تدريبات

 (1تدريب )
 (وساالت اک رعیب ںیم وجاب دےئجی۔أجْب عن األسئلة اآلتية. ) 

 ؟ىل جيوزي للمرء أٍف جيزعى حلادثة اللياِل .1
 كيف يستػيري ادلرؤي عيوبو؟ .2
؟ .3  ىل نرجو السماحةى من َبيلو
 كيف يستفيدي الرجلي القنوعي من قناعتو؟  .4
 ىل للموًت دكاءه؟ .5

 (2تدريب )
 (اافلظ ےک رعیب رتمادف اتبےیئ۔ىاتوا ادلرادؼ لكّل من األلفاظ التالية.    ) 

 حيٍزفه  -نزؿى  –سىرَّ  –عيوبه  –تشاءي 
 (3تدريب )

 (اافلظ ےک رعیب  اضتمد اتبےیئ۔ىاتوا ادلُضاد  لكّل من األلفاظ التالية.    ) 
 الليل -كاسعةه  –الدنيا –األعداء  –ادلوت 

 (4تدريب )
 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     ِجْم إىل اللغِة العربيِة.تَػرْ 

 وخیش اور مغ دایمئ ںیہن وہےت۔ .1
 اہلل یک زنیم وعیس ےہ۔ .2
 اخسوت رہ بیع رپ رپدہ ڈاك دیتی ےہ۔ .3
 تقشم ےس رزق ںیہن ڑباتھ۔ .4
 دقتری ےک ےلصیف  وخیش ےس امون۔ .5

 
 )ب( ادلؤمنُ 
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 ادليّلدية( رمحو هللا: 1938قاؿ العٌّلمة الدكتور دمحم إقباؿ )ادلتوىف سنةى 
ػػػػػػٍافو كآفو  ًإفَّ للمؤمًن العجيًب الػػػػػػػػػػػػػػػػشٍأفً   كلَّ حيو جىًديد شى
 على هللًا كاضحي البػيٍرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  ىيو يف قولًًو السًديًد كيف الفٍعلً 
بىػػػػػػػػػػػػػريكتو   القىٍهًر فيًو كالغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفرافً كمًن  فيًو قيٍدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيةه إىل جى
ستػىٍعًلي على احًلٍداثفً  إٍف تػيؤىلٍَّف ىذًه العناًصري كػػػػػػافى 

ي
 ادلسلمي ادل

 كأٍيبى احليليوؿى يف األىكطػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  ىو تيربه مسىا جياًكري ًجػػػػػػػػػػػػػػرٍبيلى 
 قارًئن كىو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيورىةي القرآفً  ػػرًٌه فػػػػػتػىرىاهي لىٍستى تٍدرًم ًبًسػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كىو يف العالىمي كادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػيزافً  فيًو عزـه على القضاًء دليػػػػػػػله 
ل بقلبو شقيقو   كبقلًب الًبحاًر كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيوفافً  ىو بػىٍردي النىدى

 يف اٍنًسجاـو كػػػػػػػػػػػػسورًة الرمحافً  حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةو ليليوي كالنهاري حٍلني 
 صلميكى أعًرؼي طلوعىو يف بياين إٌف فكرًم مطالعه لنيجػػػػػػػػػػػػػػػػوـو 

 ) ىذه القصيدة مأخوذةه من ن ضرب كليم ن. قد نقلها إىل اللغة العربية الدكتور عبد الوىاب عزٌاـ.( 
 تدريبات

 (1تدريب )
 (وساالت اک رعیب ںیم وجاب دےئجی۔ْب عن األسئلة اآلتية. ) أج

 ماذا للمؤمًن؟ .1
 ما ىي العناصر الِت يؤلَّفي ُبا ادلؤمني ؟ .2
 ما أيب ادلؤمني؟ .3
؟  .4  كيف يعيشي ادلؤمني يف العادليى
 ما ليلي ادلؤمًن كهناريه؟ .5

 (2تدريب )
 (ادف اتبےیئ۔اافلظ ےک رعیب رتمىاتوا ادلرادؼ لكّل من األلفاظ التالية.    ) 

 قلبه  -تدرم  –جياًكري  –الربىاف  –قوؿه 
 (3تدريب )

 (اافلظ ےک رعیب  اضتمد اتبےیئ۔ىاتوا ادلُضاد  لكّل من األلفاظ التالية.    ) 
 بٍرده  -كاضحه  –طلوعه  –أيب  –جديده 

 (4تدريب )
 (رعیب ںیم رتہمج رکںی۔)     تَػْرِجْم إىل اللغِة العربيِة.
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 یک یئن اشم یئن ٓام۔رہ ہظحل ےہ ومنم  .1
 اسمہہی ربجلی انیم دنبہ اخیک۔ .2
 سج ےس رگج الہل ںیم ڈنھٹک وہ وہ منبش۔ .3
 ٓاگنہ ںیم اتکی تفص وسرہ رامحم۔ .4
 ےل اےنپ دقمر ےک اتسرے وک وت اچہپم!۔ .5
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