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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أن تقدم لكم هذا الجهد المتواضع ألبنائناا الالا، و وذلاإل لاساهام  مؤسسة التحاضير الحديثةيسر             

ريقة مبسالة وممتعة علما أنه ال يغني عن الكتا  المدرسي  في زيادة التحصيل الدراسي وتوصيل المعلومة بال

..  

 تلخيص جميع المواد    

 (  المرحلة الثانوية –المرحلة المتوسالة   –المرحلة االبتدائية  )

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخصو منها: 

  من التفصيل الجيدو دون اختصار مخل أو  اإللمام بكل الموضوعات الواردة بالكتا  الدراسيو بنوع

 تالويل ممل ال فائدة فيه. 

   تسليال الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درسو مع التمييز بين العناوين الرئيسية والعناوين

 الفرعية. 

  .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

 ال المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها.  إدراج بعض الصور التوضيحية وخرائ 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق    

 كما توفر للمعلمين والمعلمات: 

   .إدخال تحضير المنصة على البوابة 

 .الف،ش الشامل لرياض األالفال 

  .تحضير المنظومة الموحدة 

  التحفيظ  –المسارات 

  ايميل -سي دي  –الباعة 

أو تعالوه أحد غيركم  إال بعلمنا  الملخص بأن ال تبيعوا هذا  نسألكم باهلل العلي العظيم

 . التلخيص                                                                  وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلإل حفظا  لحقوقنا في

 وكل محتوياته. التلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 إذا لم تدفع ثمنه. التلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا. التلخيص يع هذا ال نحل للمكتبات أو األشخاص ب ❖

 : تذكر قوله تعالى  

 ((                                                                                  و م ن  ي ت ق  َّللا   ي ج ع ل  ل ه  م خ ر جا و و ي ر ز ق ه  م ن  ح ي ث  ال ي ح ت س     ))  
=================================== 

 مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية 
 الرابالللشراء الكترونيآ علي 

www.mta.sa/c 

   او االتصال 

0555107025 

0558396004   

0558396006 

http://www.mta.sa/c
http://www.mta.sa/c
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 التهيئة )مراجعة المكتسبات السابقة( : الوحدة

 لغة البيان : الدرس

قىال البنىه سى د  اجتمع خالد مع أبنائه، وهو يحمل صورة من رسالة الرسول صلى هللا عليه وسلم إلىى المووسىين، و

تورأ، وقىرأ  السىطر      أن                    ح او ل ت  ل ب ن ى اقرأ المكتوب. حاول س د فلم يستطع قراءته، فوال األب له   ناولها أختك لبنى. 

األول، ولم تستطع أن تكمل الوراءة، فسألت راوية أباها  كيف كان ال رب قديما يورؤن دون وجود نوىا   أو حركىا  

الكتابة ال ربية في الجاهلية وفي عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفىاء الرادىدين على الحروف ؟ أجاب األب   

من ب ده لم تكن منوو ة وال مشكولة؛ ل دم حاجة ال رب إلى هذه الضوابط فهم يورؤنهىا أو يفهمونهىا، ريىر أنىه مىع 

 يوع الخطأ في قىراءة الوىر ن انتشار اإلسالم واختال  ال رب بغيرهم ظهر  الحاجة إلى وضع نوا  للحروف، حتى ال

كتابه النوط وعمم التنويط؛ للتفريق بين الحروف المتشابهة فىي رسىمها الكريم، فوضع الحجاج بن يوسف الثوفي مع 

 مثل   الدال والذال ) د / ذ ( و ) ب   ث (

 ن الكىريم تحادىيا كلما ظهر  الحاجة إلى وضع حركا  لضبط الكلما  وفوا لوواعىد اللغىة ال ربيىة، تفىي قىراءة الوىر

فاست ان بالنوط؛ للتمييز بين عالما  الرفع والنصب والجىر،   ،م  686  -ه  567       ع امأبو األسود الدؤلي              و ك ل  ف  للخطأ،  

وكانت  ريوة الدؤلي في دكل أواخر الكلما ، بكتابة نوا  الحركا  بلون مخالف للون كتابة الكلما  بحروفهىا، فىاذا 

الحرف فيكون هذا هو الفتح، وإذا خفى  دىفتيه نوطة واحدة بالصبغ المختلف فوق    فتح دفتيه على  خر حرف نوط

عند  خر حرف نوط نوطة واحدة تحت الحرف بالصبغ المخالف فيكون هذا هو الكسر، فىاذا ضىم دىفتيه ج ىل النوطىة 

 أمام الحرف فيكون هذا هو الضم، والتنوين كان نوطتين فوق ب ضهما.

حاجة إلى ضبط الحركا  وتمييزها عن نوط الحروف فوضع الخليىل بىن أحمىد الفراهيىد  وعندما كثر  النوط كانت ال

الحركا  اإلعرابية بخطو  صغيرة علوية وسفلية؛ للداللة على الفتح والكسىر، ورأ  واو للداللىة علىى الضىم، وإذا 

ون علىى رأ  حىرف كان الحرف منونا تكرر ال المة، والسكون يكون رأ  خاء بىدون نوطىة أو دائىرة، والشىدة تكى

الشين بدون نوط، وللهمزة رأ  عين؛ لورب مخرج الصو  بين الهمزة وال ين، وريرها من حركا  الوصل والمىد، 

وردا ممكنا ب د هذا التطوير أن يجمع الكاتب بين كتابة الحروف بنوطها وحركاتها بلىون واحىد دون لىبي بينهمىا أو 

 اإلسالم في الكتابة ال ربية.مشوة عليه، لذا فالنوط والشكل أثر من  ثار  

  

 م ناها  الكلمة  م ناها  الكلمة 

         الل ون        أ و          ال ح ب ر   غ     ص بال           ت ج ن ب ا  تحاديا 

                          الن و ا  ع لى ال ح ر وف        ضع     و   التنويط 

                ال م ن و و  ة  

                   ع لى ال ك ل م ا                 ال ح ر ك ا        ضع     و   ل       الش ك

 ن( وأض ها في جمل مفيدة أستخرج من النص ف لين )ماضيين ومضارعين وأمري -4
 األمر المضارع  الماضي 

 اقرأ الوصة بصو  مرتفع  يحمل الولد حويبة ملونة  اجتمع خالد مع أبنائه 

كان ال رب قديما يورؤن دون وجود 

 نوا  

 ناول أختك الكتاب  يكون الجو حار صيفا 

 

 األفعال من حيث الزمن أنواع

   من الماضي.  هو ما دل علي حدث وقع في الزالماضيالف ل 

 هو ما دل على حدث يوع في الزمن الحاضر أو المستوبل.   الف ل المضارع   

 هو ما دل على  لب وقوع الف ل من الفاعل المخا ب.  ف ل األمر 

http://www.mta.sa/c
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الجملة

اسمية 

فعل
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  أدارك في إعراب الجمل اآلتية -جى

 هللا الصالة  درع منجاة الصدق

 إعرابها  الكلمة  إعرابها  الكلمة 

 مبني على الفتح  ف ل ماض درع الضمة   مة رف هوعال  عمبتدأ مرفو الصدق 

 منجاة
الضمة الظاهرة  وعالمة رف ه مرفوعخبر 

 .على  خره
 هللا

مرفوع وعالمة رف ه   اسم الجاللة، فاعل

 الضمة 

 أمثل في جملة من إنشائي لما يأتي   -         سادس ا أ
 الطالب المجتهد متفوق في دراسته   جملة اسمية مثبتة 

 ( جملة ف لية منفية بى )لم يذهب أحمد إلى المدرسة اليوم    لم 

  )لن تنه  هدى من النوم مبكرا     جملة ف لية منفية بى )لن                              

  )ليي عليك جمع المحصول اليوم  جملة اسمية منفية بى )ليي 

  )ما كان محمد يذهب إلى المدرسة مبكرا    جملة ف لية منفية بى )ما                                     

 يذهب محمد إلى المدرسة  مثبتة   جملة ف لية. 
 

 آداب وواجبات : الثالثة ةالوحد

 مدخل الوحدة :األول الدرس

 

 الصورة  األدب 

 إما ة ما يؤذ  النا  ويؤلمهم.

 

 عدم إزعاج اآلخرين في أثناء الل ب 

 

 االلتزام بوواعد السالمة المرورية

 

 االستفادة من التونية في الت ليم

 

 اآلداب والواجبا   موارنة بين  -3

   الواجبا    اآلداب

 الصالة  االستئذان 

 صوم رمضان  االلتزام بالمواعيد 

 بر الوالدين  التواضع 

 في الركوب والسفر. -صلى هللا عليه وسلم-من أدعية النبي  -5
الحمىد يضع رجله في الركاب وإذا استوى علىى ظهرهىا قىال  )( حين بسم هللا                                           كان إذا ق د  مت إليه دابته ليركبها يوول  )

(، الحمد هلل الحمد هلل الحمىد هلل(، ثم يوول  )هلل، سبحان الذ  سخر لنا هذا وما كنا له مورنين، وإنا إلى ربنا لمنولبون

( رواه ر الذنوب إال أنىتسبحانك إني ظلمت نفسي فارفر لي إنه ال يغف( ثم يوول )هللا أكبر هللا اكبر هللا أكبرثم يوول  )

 2602أبو داود رقم 

اللهم إنا نسالك في سفرنا هذا البر والتووى ومن ال مل ما ترضىى، اللهىم هىون علينىا سىفرنا وكان يوول في السفر  )

هذا وا و عنا ب ده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في األهل، اللهم إني أعىوذ بىك مىن وعثىاء السىفر وك بىة 

( رواه  يبون تىائبون عابىدون لربنىا حامىدون( وإذا رجع قالهن وزاد فيهن  )سوء المنولب في المال واألهلالمنظر و

 1797البخار  رقم 

 م ناها الكلمة م ناها الكلمة

http://www.mta.sa/c



