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 الموضوع األول :

 قال تعالى : 

 

 

 

 

 

 :أولا : أسئلة الفهم والاستيعاب 

 استنتج الغاية من اآليات الكريمة السابقة. -1س

 ثام التي كانت بالجاهلية كالربا.ترك المفاسد واآلو على تقوى هللاحث ال -     

 لي بالصفات الكريمة التي يجب أن تسود في المجتمع المسلم.الدعوة إلى المسارعة بالطاعات والتح -     

  بيان الصفات التي يتحلى بها المتقون والجزاء الذي أعده هللا لهم. -     

 ضع لكل آية من اآليات السابقة عنوانا يبين فهمك لمضمونها. -2س

 العنوان اآليــــــــــــــــة

بَا أ ُكلُوا  تَ  لَ  آَمنُوا   الَِّذينَ  أَيَُّها } يَا عَافا   الر ِ َضاَعفَة   أَض  َ  َواتَّقُوا   مُّ  تحريم الربا تُف ِلُحــــوَن { لَعَلَُّكم   للا 

 تهديد ووعيد ِلل َكافِِريـَن { أُِعدَّت   الَّتِي النَّارَ  } َواتَّقُوا  

َ  } َوأَِطيعُـــوا   ُسولَ  للا  َحُمـــوَن { لَعَلَُّكم   َوالرَّ  ترغيب ورحمة تُر 

ن َمغ ِفـــَرة   إِلَى } َوَساِرُعـــوا   ب ُِكم   م ِ ـة   رَّ ُضَها َوَجنَـّ ضُ  السََّماَواتُ  َعر   الجنة للمتقين ِلل ُمتَِّقيَن { أُِعدَّت   َواألَر 

اء فِي يُنِفقُونَ  }الَِّذينَ  اء السَّرَّ رَّ ُ  النَّاِس  َعنِ  َوال عَافِينَ  ال غَي ظَ  َوال َكاِظِمينَ  َوالضَّ  يُِحبُّ  َوللا 

ِسنِيَن{  ال ُمح 
 صفات المتقين

َ  َذَكُروا   أَن فَُسُهم   َظلَُمــــوا   أَو   فَاِحَشة   فَعَلُوا   إَِذا } َوالَِّذينَ  تَغ فَـُروا   للا   يَغ ِفرُ  َوَمن ِلذُنُوبِِهم   فَاس 

ُ  إِلَّ  الذُّنُوبَ  وا   َولَم   للا   ـوَن {يَع لَُمــ َوُهم   فَعَلُوا   َما َعلَى يُِصرُّ
 شروط التوبة

لَـئِكَ  } ِفَرة   َجَزآُؤُهم أُو  غ  ن مَّ ب ِِهم   م ِ ات   رَّ ِري َوَجنَـّ تَِها ِمن تَج  رُ  َونِع مَ  فِيَها َخاِلِدينَ  األَن َهارُ  تَح   أَج 

 { ال عَاِمِلينَ 
 الجزاء من جنس العمل

 

 استخلص المعنى العام لآليات. -3س

 بالمغفرة والجنات    يفوز المرء ، وبالمسارعة إلى العمل الصالح الخوف من هللا وطاعته بو، الربا بالبعد عن أكل أموال    

 . الواسعة التي أعدها هللا لعباده المتقين الذين ينفقون في سبيل هللا ويتسامحون مع الناس ويسرعون بالتوبة والستغفار   

بَا تَأ ُكلُوا   لَ  آَمنُوا   الَِّذينَ  أَيَُّها يَا }     عَافا   الر ِ َضاَعفَة   أَض  َ  َواتَّقُوا   مُّ  أُِعدَّت   الَّتِي النَّارَ  َواتَّقُوا   (130)وَن ــــتُف ِلحُ  لَعَلَُّكم   للا 

َ  وا  ـــَوأَِطيعُ  (131) نَ ـِلل َكافِِري ُسولَ  للا  َحمُ  لَعَلَُّكم   َوالرَّ ن َرة  ـــَمغ فِ  إِلَى وا  ـــَوَساِرعُ  (132)وَن ـــتُر  ب ُِكم   م ِ ُضَها ة  ــَوَجنَّ  رَّ  َعر 

ضُ  السََّماَواتُ  اء فِي يُنِفقُونَ  الَِّذينَ  (133)ِلل ُمتَِّقيَن  أُِعدَّت   َواألَر  اء السَّرَّ رَّ  النَّاِس  َعنِ  َوال عَافِينَ  ظَ ال غَي   َوال َكاِظِمينَ  َوالضَّ

 ُ ِسنِيَن  يُِحبُّ  َوللا  َ  ذََكُروا   أَن فَُسُهم   وا  ــــَظلَمُ  أَو   فَاِحَشة   فَعَلُوا   إَِذا َوالَِّذينَ  (134)ال ُمح  تَغ فَ  للا   يَغ ِفرُ  َوَمن ِلذُنُوبِِهم   ُروا  ـفَاس 

ُ  إِلَّ  الذُّنُوبَ  وا   َولَم   للا  لَـئِكَ  (135)وَن ـــيَع لَمُ  َوُهم   فَعَلُوا   َما َعلَى يُِصرُّ غ ِفَرة   َجَزآُؤُهم أُو  ن مَّ ب ِِهم   م ِ ِري ات  ـَوَجنَّ  رَّ  ِمن تَج 

تَِها رُ  َونِع مَ  فِيَها َخاِلِدينَ  األَن َهارُ  تَح   (           136:130سورة آل عمران )                                { (136)ال عَاِمِليَن  أَج 

 آيات من سورة آل عمران
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 .المعنى الرئيس لكل آية من اآليات اآلتية اذكر -4س

 المعنى ــــــــــــةاآليــــ

بَا تَأ ُكلُوا   لَ  آَمنُوا   الَِّذينَ  أَيَُّها } يَا عَافا   الر ِ َضاَعفَة   أَض  َ  َواتَّقُوا   مُّ  تُف ِلُحــــوَن { لَعَلَُّكم   للا 
ترك الربا ينجي المرء من النار 

 ويدخله الجنة. 

َ  } َوأَِطيعُـــوا   ُسولَ  للا  حَ  لَعَلَُّكم   َوالرَّ  طاعة هللا ورسوله رحمة لنا. ُمـــوَن {تُر 

ن َمغ ِفـــَرة   إِلَى } َوَساِرُعـــوا   ب ُِكم   م ِ ـة   رَّ ُضَها َوَجنَـّ ضُ  السََّماَواتُ  َعر   أُِعدَّت   َواألَر 

اء فِي يُنِفقُونَ  ِلل ُمتَِّقيَن الَِّذينَ  اء السَّرَّ رَّ  النَّاِس  نِ عَ  َوال عَافِينَ  ال غَي ظَ  َوال َكاِظِمينَ  َوالضَّ

 ُ ِسنِيَن{ يُِحبُّ  َوللا   ال ُمح 

بالتقوى والعمل الصالح نفوز 

 بالجنة. 

َ  َذَكُروا   أَن فَُسُهم   َظلَُمــــوا   أَو   فَاِحَشة   فَعَلُوا   إَِذا } َوالَِّذينَ  تَغ فَـُروا   للا   َوَمن ِلذُنُوبِِهم   فَاس 

ُ  إِلَّ  الذُّنُوبَ  يَغ ِفرُ   يَع لَُمـــوَن { َوُهم   فَعَلُوا   َما َعلَى وا  يُِصرُّ  َولَم   للا 

للتوبة الصادقة شروط يجب 

 الوفاء بها.

 

 مبينا السمة الجامعة لها. هذه الصفات عدد،  حددت اآليات صفات المتقين -5س

 اإلنفاق في سبيل هللا في السراء والضراء.  -    

 .كظم الغيظ والصبر على اإليذاء ابتغاء مرضاة هللا  -    

 .الثوابالعفو والتسامح مع الناس إحسانا إلى هللا وطمعا في   -    

 سرعة التوبة والستغفار من الذنوب وعدم الرجوع إليها.  -    

 **  والسمة الجامعة لكل هذه الصفات هي سمة الخوف من هللا ومراقبته والسعي إلى مرضاته والبعد عن سخطه. 

 بالنهي واألمر في اآليات الثالثة األولى. علل لماذا خص هللا المؤمنين -6س

 ة من أكل الربا وغيره من المفاسد التي حرمها اإلسالم ،    ـــوا عليه في الجاهليــألن المؤمنين ل يجب أن يعودوا لما كان   

      يتبعوا رسوله في أن و فهم دون غيرهم قد مَن هللا عليهم باإلسالم واإليمان ؛ فعليهم أن يتقوا هللا ويطيعوه حق الطاعة ،   

    ما أمرهم به حتى يكتمل إيمانهم ، وتقوى روابط األخوة اإليمانية بينهم ؛ فيفوزن بجنة ربهم.  كل   

 بين أثر ما ترشد إليه اآليات في الفرد والمجتمع. -7س

 الدنيا ، ويفوز ويسعد في اآلخرة.يصبح مؤمنا بربه حق اإليمان ؛ فيهنأ بمحبة هللا والناس والطمأنينة في  الفرد : -    

 تقوى فيه روابط األخوة والتكافل بين أفراده ، ويعم فيه السالم واألمن ، وينتشر الحب والخير والرخاء. المجتمع : -    

 لخص معاني اآليات الكريمة بأسلوبك. -8س

رهم أن يتقوه ويتقوا النار التي أعدها ينادي هللا سبحانه وتعالى على المؤمنين وينهاهم عن أكل أموال الربا ، ثم يأم

، ثم يأمرهم أن يطيعوه ويطيعوا رسوله حتى ينالوا رحمته ، ثم يأتي األمر باإلسراع إلى العمل الصالح في  للكافرين

ى الدنيا لنفوز بجنة واسعة في اآلخرة أعدها هللا لعباده المتقين الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا والصابرين على األذ

والذين يعفون عمن ظلمهم ويحسنون إلى هللا ، والذين من صفاتهم سرعة التوبة والستغفار والندم على ، ابتغاء وجه هللا 

 الذنوب الكبيرة أو الصغيرة ، وقد أعد هللا لهؤلء المتقين مغفرة وجنات عظيمة جزاء ألعمالهم الصالحة في الدنيا.
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 ثانيا : أسئلة الثروة اللغوية :

 دد مترادف الكلمة المخطوط تحتها فيما يأتي :ح -1س

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 خاف عقابه .              ربه المؤمنُ  اتقى زاد ونما وانتفخ                         ألن صاحبه يخرج الزكاة. المالُ  ابَ رَ 

 حابس / ماسك غيظه عمن يسبه.  كاظمالمؤمن  جهزت وهيأت .                 الطعام ألبنائها األمُ  أعدت

 الغضب . الغيظيجب على المسلم كظم 
التقي من يستغفر هللا من كل 

 .                 فاحشة

القبيح من القول 

 والفعل
 

 هات الجمع والمفرد لكل كلمة مما يأتي : -2س

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة

 أرائك أريكة ِضعف أضعاف

 رشَ بُ  بُشرى حام   ُحماة

 بطائن بِطانة - -

 

 ( في كل سياق مما يأتي : سألحدد معنى الفعل )  -3س

 المعنى السياق

 استخبره عن شيء ل يعلمه سأل الطالب معلمه سؤال.              

 طلب منهم صدقة سأل المحتاج الناس.

 طلبت منه سألت صديقي كتابا. 

 دعاه ولجأ إليه سأل العبد ربه أن يغفر له.

 

 ( ثم ضعه في الفراغ المناسب مما يأتي : جنَّ صغ تصريفا من مادة )  -4س

 .من النار............. ........... خلق هللا -    

 ....................المؤمن ثابت  -    

 .نعما كثيرة في بطن أمه....................  هيأ هللا لـ -    

 .والناس......... .........اللهم إنا نعوذ بك من  -    

 للمرأة المسلمة.   ....................... لحجاب ا -    

 .للمتقين........................ أعد  هللا  -    

 المعجم العربي

 : الِجن   نُّ االجِ  -

 : القلب الَجنانُ  -

 : الطفل في رحم األم الجنينُ  -

 : دار النعيم في اآلخرة الَجنَّة -

 : طائفة من الجن الِجنَّة -

 : الوقاية الُجنَّة -
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 ثالثا : أسئلة التذوق الفني :

 : اشرح الخيال في التعبير التالي -1س

     يدل مما  رض الجنة بالسماوات واألرض، حيث شبهت اآلية عفيها تشبيه بليغ  ←(  وات واألرضاجنة عرضها السم)  

 . في الجنةبأن لكل إنسان مكان طمأنة الإلى الطاعات ، وترغيب ، وهذا الوصف فيه  على مدى اتساع الجنة  

 

 مبينا فائدته في المعنى. حدد نوع المحسن البديعي بين كل لفظين مما يأتي -2س

 الكالم جرسا موسيقيا. بينهما جناس مماثلة يعطي ← ( مضاعفة -أضعافا  ) -

 بينهما طباق إيجاب يفيد الشمول ، ويؤكد ضرورة اإلنفاق في كل األحوال. ←(  الضراء -السراء )  -

 : البالغي وضح نوع كل أسلوب مما يأتي مبينا غرضه -3س

 أسلوب نهي غرضه الزجر والتوبيخ. ←(  ل تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)  -

 كلها أساليب أمر غرضها النصح. ←(  سارعوا - أطيعوا هللا ورسوله - اتقوا النار -اتقوا هللا )  -

 أسلوب استفهام غرضه النفي أي : ) ل يغفر الذنوب إل هللا (. ←(  ومن يغفر الذنوب إل هللا)  -

 أسلوب مدح يدل على ِعَظم األجر والثواب من هللا لهؤلء العاملين. ←(  نعم أجر العاملين)  -

 أسلوب القصر

                                   ( المقصور عليه  -المقصور ) : ويتكون من عنصرين هما  ،هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص :  القصر
.                       

 .المواطن الصالحإل  ل مخلص في عملهل : مث               

 ) مقصور عليه (.لى المواطن الصالح ع ) مقصور (فقد قصرنا اإلخالص في العمل  ←               

 } إنَّما المؤمنون إخوة {.ومثل قوله تعالى :                

 فقد قصرت اآلية المؤمنون )المقصور( على األخوة )المقصور عليه(. ←               

 من الطرق اآلتية :في الكالم بطريق القصر  يتحقق أسلوب:  رق القصرطُ 

  .سوى ( -غير  -) إل  المقصور عليه بعد أداة الستثناء وفي هذه الطريقة يقع : النفي والستثناء -أ

ما في الحفل سوى  -      .    طالبينلم يحضر غير  -         محمدمثل : ل مجتهد إل                   .الفائقينليس مكرَّ

 التكريم على الفائقين ناقصرلبين          نا الحضور على طاقصر الجتهاد على محمد       ناقصر               

  المقصور عليه مؤخرا عنها وجوبا. : وهي مكونة من ) إنَّ + ما ( ، ويقع ماإنَّ  -ب

 زيد  إنما الفائز بالجائزة                                    األخالقل : إنما األمم مث                    

  الفوز بالجائزة على زيد ناعلى األخالق                                قصراألمم  ناقصر                    

    ويكون المقصور عليه كتقديم الخبر على المبتدأ ، وتقديم المفعول به على الفعل والفاعل ،  : تقديم ما حقه التأخير -جـ 

 .الطازجةَ أحبُّ  الفاكهةَ .                  ضملك السموات واألر هلل مثال : قدم.تهو الم                           

 الحب على الفاكهة الطازجة. ناملك السموات واألرض على هللا           قصر ناقصر                                  
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 مثل :   :لكن (  -بل  -) ل  حروف العطف  -د 

   تحقق اآلمال باألفعال ل باألقوال.  -                          ل كاذب.  صادق المؤمن الحق - ) ل (     

 تحقيق اآلمال على األفعال ناقصر                       فقد قصرنا اإليمان الحق على الصدق            

                                        تتقدم الشعوب وترقى بالفوضى بل بالتنظيم.  -                           .متحركةما األرض ثابتة بل  -) بل (      

 تقدم الشعوب على التنظيم                   نافقد قصر                      األرض على الحركة  حالة نافقد قصر            

     كن بالعمل.                 لن تعيد األمة مجدها باألماني ل  -                         . الخطابةل أجيد الشعر لكن  -) لكن (      

 إعادة المجد على العمل            نافقد قصر                             اإلجادة على الخطابة نافقد قصر             

  التخصيص والتوكيد.الحصر ويفيد  القصر:  الفائدة البالغية للقصر** 

 على أسلوب القصر تدريبات

 : صور عليه  وطريقة القصر في كل مما يـأتيوالمقعين المقصور  -1س

 القصر طريق المقصور عليه المقصور الجملة م

 إنما العلماء خشية هللا إنما يخشى هللا من عباده العلماء 1

 النفي والستثناء أهله المكر السيئ ول يحيق المكر السيء إل بأهله 2

 النفي والستثناء هالهالل وضوئ المرء وما المرء إل كالهالل وضوئه 3

 تقديم ما حقه التأخير ) هللا( لك الحمد لك الحمد ربنا  4

 حرف العطف لكن الصبر شدائدلالحال في ا ل تكن في الشدائد جزوعا لكن صبورا 5

    أحب مجالسة األوفياء ل الخائنين 6

    فاز بالكأس الفريق الكسول بل المجتهد 7

    ل يعلم الغيب إل هللا 8

    صداقة الجاهل تعب ل راحة 9

    إياك نعبد وإياك نستعين 10



 

 

 
7 

 .كما في المثال األول عبر عن كل معنى من المعاني اآلتية بأسلوب قصر مناسب -2س

 القصرأسلوب  الجملة

 ل يحسن التصرف في كل األمور إل أصحاب الحكمة. أصحاب الحكمة يحسنون التصرف في كل األمور.

  من قبل ومن بعد. الحمد هلل

  الحياة لحظات سريعة. 

  تشعر المجتمعات بالسالم في ظل العدل.

 ل يغفر الذنوب إل هللا. -3س

 حدد المقصور والمقصور عليه في التعبير السابق.   

    ......................................................................المقصور :    

 ..............................................................ليه : المقصور ع   

 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يأتي : -4س

 ل يسعد في الدنيا ويفوز في اآلخرة بالجنة ونعيمها إل المتقون.  -أ     

 المقصور عليه في التعبير السابق هو :       

 الفوز في اآلخرة -                      السعادة في الدنيا                  -

 المتقون -الجنة ونعيمها                                           -

 بالعلم واإليمان تبلغ األمة المكانة العالية وتستعيد مجدها القديم. -ب    

 المقصور عليه في التعبير السابق هو :      

 بلوغ المكانة العالية -              العلم واإليمان                        -

  األمة -القديم                               استعادة المجد  -

 تقوى هللا تتحقق بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ل بالوقوع في المعاصي والحرمات. -ج     

 المقصور في التعبير السابق هو :        

 تحقق التقوى  -                   امتثال أوامر هللا                  -

 الوقوع في المعاصي والحرمات -اجتناب النواهي                                      -

 يظهر المعدن الحقيقي لإلنسان في الشدائد. -5س

 عبر عن المعنى السابق بأسلوب قصر دون زيادة أو نقصان.    

     ..................................... ................................................................................................................ 
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 من معاني حروف اجلر                      السلامة اللغوية :

 معنـــــــــــــاه األمثــــــــــــــــــــــــــــلة حرف الجر

 من

 { ال صدقوا ما عاهدوا هللا عليهالمؤمنين رج من }
 { يوم أحق أن تقوم فيه أولِ  منلمسجد أسس على التقوى  }
 { ه مهاجرا إلى هللا ورسولهبيتِ  منومن يخرج  }

 أجمل من التواضع خلق   منما 
 للكويت ل يلفته منظر أبراجها؟ زائر   منهل 

 البعضية
 ابتداء الغاية الزمانية
 ابتداء الغاية المكانية

 ة ألنها سبقت بمازائد
 زائدة ألنها سبقت بهل

 إلى
 المدرسة إلىخرجت من البيت متوجها 

 { أجل مسمى فاكتبوه إلىأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين  يا }
 انتهاء الغاية المكانية
 انتهاء الغاية الزمانية

 عن

 { إبراهيم إل من سفه نفسه ملةِ  عنومن يرغب  }
 { هنفسِ  نعومن يبخل فإنما يبخل  }
 { وعدها إياه موعدة   عنوما كان استغفار إبراهيم ألبيه إل  }

 المجاوزة والنفصال
 بمعنى ) على (
 تعليل وسبب

 على

 { هم أل ساء ما يزرونظهورِ  علىوهم يحملون أوزارهم  }
 { غفلة من أهلها حينِ  علىودخل المدينة  }
 { همظلمِ  علىوإن ربك لذو مغفرة للناس  }

 ء ألنه بمعنى )فوق(الستعال
 ظرفية بمعنى )في(

 المعية ألنها بمعنى )مع(

 في

 { أدنى األرض فيلم *غلبت الروم * أ }
 { بضع سنين في وهم من بعد غلبهم سيغلبون }
 { القصاص حياة يا أولي األلباب فيولكم  }
 { هفيلكن الذي لمتنني قالت فذ }

 ظرفية حقيقية )مكانية(
 ظرفية حقيقة )زمانية(

 ظرفية مجازية
 يفيد السببية

 الالم

 { جميعا هللِ ول يحزنك قولهم إن العزة  }
 { قرينا فساء قرينا لهومن يكن الشيطان  }
 { ما في السماوات وما في األرض هللِ  }
 { قريش إيالفهم رحلة الشتاء والصيف إليالفِ  }

 يفيد الستحقاق
 يفيد الختصاص

 يفيد الملكية
 يفيد السببية

 الباء

 .لمجرمِ باأمسك الشرطي 
 .ألمثلةِ باأوضح المدرس القاعدة 

 .لجوعِ بايموت اآللف من فقراء العالم 
 الترفيهية. التقى األصدقاء بالمدينةِ 

 الصدق. باهللِ ألقولن
 ول لعان. ن  بطعاليس المؤمن 

 واعظا. لموتِ باكفى 

 يفيد اإللصاق
 يفيد الستعانة
 يفيد السببية
 يفيد الظرفية

 سميفيد الق
 زائدة ألنها سبقت بنفي
 زائدة ألنه يجوز حذفها

 يفيد التشبيه .لدرِ كاكالم الناس  الكاف

 الواو
البيت ألحرصن على  مصلحة الكويت.                                  ب ِ رَ و
 كموج البحر أرخى سدوله ليل  و

 يفيد القسم
 (بَّ واو )رُ 

 لقسميفيد ا إن الظلم مرتعه وخيم. هللِ تا التاء

 يفيد التقليل لك لم تلده أمك. أخ   بَّ رُ  رب

 حتى
 الفجر. طلوعِ  حتىفي ليل رمضان نأكل ونشرب 

 ها.نهايتِ  حتىسرت في الحديقة 
 انتهاء الغاية الزمانية
 انتهاء الغاية المكانية

 ابتداء الغاية الزمانية أيام. ثالثةِ  منذما سمعت صوتك  منذ

 ابتداء الغاية الزمانية عامين. مذما غادرت الكويت  مذ
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 بعض األحكام املتعلقة حبروف اجلر

 ( الزائدة عمل حرف الجر إذا اتصلت به ؟ ما هل تلغي ) -1س 

 بل يظل حرف الجر عامال فيما بعده بدليل قوله تعالى : ،ل    

 صلة بما الزائدة.( المتن  فكلمة )خطيئات ( جاءت مجرورة بـ )مِ  ←هم أغرقوا {      } مما خطيئاتِ  -       

 ( المتصلة بما الزائدة. الباء فكلمة ) رحمة ( جاءت مجرورة بـ ) ←من هللا لنت لهم {   } فبما رحمة   -       

 ( المتصلة بما الزائدة. عن فكلمة ) قليل ( جاءت مجرورة بـ ) ←ليصبحن نادمين {   }قال عما قليل   -       

 

 ؟ ومتى تكونان ظرفي زمان ؟متى تكون ) منذ ومذ ( حرفي جر  -2س

 تكون ) منذ ومذ ( حرفي جر إذا سبقهما فعل ماض منفي ولم تعقبهما جملة فعلية ، مثل :    

 )منذ( هنا حرف جر بمعنى )من(.  ←             .ما سافرت خارج البالد منذ عامين -      

 حرف جر بمعنى )من(. )مذ( هنا  ←                ن.ما رأيت أصدقائي مذ أسبوعي -      

 ظرفي زمان في باقي الحالت. مثل : ) منذ ومذ ( ** وتكون 

 .مبني على الضم )منذ( ظرف زمان ←    .        أصبحت بلدان العالم متجاورة منذ اخترعت الطائرات -    

 زمان مبني على السكون.                                   مذ ( ظرف)  ←                                         لم أر أصدقائي مذ سافروا.  -    

 

 ( الستفهامية إذا دخل عليها حرف من حروف الجر ؟ ما ما حكم ) -3س

 كما في األمثلة اآلتية: ،وتكتب مع حرف الجر ككلمة واحدة  ) ما ( الستفهامية جب حذف ألفي   

 تشغل وقت فراغك ؟  مَ بِ  -      

 ؟ صر المهمل في عمله يق مَ لِ  -      

 تتخوف ؟   مَ مِ  -      

 تفكر ؟ مَ في -
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 تدريبات على حروف الجر

 أكمل كل جملة مما يأتي بحرف الجر المناسب : -1س

 المبطلين................. .................كالم الحق ثقيل  -   

 رمية من غير رام. .......................... -    

 ثالثة أيام. ............................... بيته ..........................رج صديقيلم يخ -    

 انتهاء اإلجازة. ....................... بيروت .......................ثم أقمت  ، زرت لبنان -    

 العجلة الندامة........ ..................ل تتعجل فـ -    

 الجر في كل جملة من الجمل اآلتية:حدد معنى حرف  -2س

 ..................... ( هنا تفيدمن)      .                   قرأت ثالثة من فصول القصة -    

 .................... للرجال خلق النساء وللنساء خلق الرجال.            )الالم( هنا تفيد -    

 .................... )على( هنا تفيد                  الكريم يسمو بنفسه على الصغائر.   -    

 ...................... )في( هنا تفيد        عوقب المجرم في سوء ما فعل.                -    

 صوب الخطأ فيما تحته في كل مما يأتي : -3س

 ........................................................           يسمى القرض الذي يحقق ربحا للُمق ِرض ؟     بما -    

 .........................................................                      .                  للمتقونأعد هللا الجنة  -    

 .......................................... ................                   .قليالسيفرح المؤمنون بنعيم اآلخرة عما  -    

 ...............................................................                                 .طريق المخدرات فيابتعد الشاب  -    

 ...............................................................                      فرقتهم. علىتهم قو لمسلمينل ترجعلم  -    

 ............................................................... الفجر.                               منسهر الطالب يدرس  -    

 وظف كل حرف جر مما يأتي في سياق حسب المطلوب. -4س

 ........................................................................................................                    ) عن ( : تفيد السببية :  -    

 ........................................................................................................           ) الالم ( : تفيد الختصاص :  -    

 ........................................................................................................                           :  زائدة) الباء ( :  -    

 .........................................................................................................) في ( : تفيد الظرفية المجازية :      -    
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 التعليق                              خامسا : التعبير

 قضية معينة ، ويثبت وجهة نظره ويدعمها بالدلئل والشواهد المقنعة. حول هرأيفن كتابي يُظهر فيه الكاتب : التعليق 

 أهم مهارات كتابة التعليق : 

 تحديد القضية أو الفكرة المراد التعليق عليها. -    

 عرض القضية في بداية التعليق بشكل مفصل. -    

 .تأييدا أو اعتراضا تجاه القضية للكاتبتحديد الموقف الشخصي  -    

 .الرأي باألدلة والبراهين المقنعةتدعيم  -    

  فكرة.في توضيح ال النقلية والعلميةالستعانة بالشواهد  -    

 نموذج لكتابة التعليق :

وصول المرأة الكويتية لمعترك الحياة السياسية ومشاركة الرجل في كل الحقوق النيابية سواء بالتصويت في النتخابات ، 

أو بالترشح لعضوية مجلس األمة كان حلما لكل امرأة كويتية ، وكان في الوقت نفسه مثار جدل وخالف بين كثير من 

 الرأي.أصحاب الفكر و

 .موضحا وجهات النظر المختلفة التي احيطت بها تجاه تلك القضيةاكتب تعليقا  

وصول المرأة الكويتية لمعترك الحياة السياسية ومشاركة الرجل في كل الحقوق النيابية سواء بالتصويت في 

وقت نفسه مثار جدل النتخابات ، أو بالترشح لعضوية مجلس األمة كان حلما لكل امرأة كويتية ، وكان في ال

 .وخالف بين كثير من أصحاب الفكر والرأي

حيث علت األصوات المعارضة التي ، الموضوع بين مؤيد ومعارض هذا حول كبير تناقض  نعم لقد كان هناك

للمرأة أدوارا محددة في الحياة ، ل ذلك أن  فيودليلهم ، أن المرأة ل تستطيع خوض غمار هذه التجربة  كانت ترى

، وأيضا ألنهم يرون أن المرأة يجب أن تكون بعيدة عن أماكن الحكم  ئهاأبنالبيتها و تهارعايأن تتخلى عنها ك يجب

واتخاذ القرار ، وذلك ألن أصحاب هذا الرأي يرون أن هذه المهام مقصورة على الرجال ، ودليلهم في ذلك قول هللا 

اُموَن َعلَى الن َِساء بِ )تعالى :  َجاُل قَوَّ ُ بَع َضُهم  َعلَى بَع ض  َوبَِما أَنفَقُوا  الر ِ  .(َما فَضََّل للا 

لما لها من دور مشرف في الحياة العلمية والعلمية ؛ بأحقية المرأة في العمل السياسي  كان يرىفأما الفريق الثاني 

والعمل الصالح  التكليف في هذه الحياة ، وألن هللا ساوى المرأة بالرجل في، وألن المرأة شريكة الرجل عبر التاريخ 

ُخلُوَن ال َجنَّةَ } و والجر والعقاب ، حيث يقول تعالى : لَـئَِك يَد  ِمن  فَأُو  اِلَحاَت ِمن َذَكر  أَو  أُنثَى َوُهَو ُمؤ  َمن يَع َمل  ِمَن الصَّ

لَُموَن نَِقيرا   في أي مكان في العالم ، وأن لها { ، ويري هؤلء المؤيدون أن المرأة الكويتية ل تقل عن مثيلتها َولَ يُظ 

 إسهامات وبطولت تؤهلها ألن تخوض العمل السياسي بكل كفاءة واقتدار.

المشاركة في العمل السياسي لما لها من دور فعال في نهضة الوطن وتحمل الكويتية رى أن من حق المرأة ألوإني 

 كان لها الفضل في  ت الكويتية المتعاقبة والتيوأثمن تلك القرارات التي اتخذتها الحكوماالمسؤوليات الجسام ، 

  .الكامل في المشاركة السياسية حقها كفالةو، ف المرأة انصإ
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 كتابة تعليق

 

 .  وإلحاق الضرر بهماآلخرين حقوق أطماعه وأحالمه حتى ولو كان ذلك على حساب  تحقيق يسعى كثير من الناس إلى

 اكتب تعليقا على ذلك.
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 نموذج تدريبي على موضوع : آيات من سورة آل عمران

 أول : أسئلة الفهم والستيعاب :

بَا تَأ ُكلُوا   لَ  وا  ــآَمنُ  الَِّذينَ  أَيَُّها يَا } عَافا   الر ِ َضاَعفَة   أَض  َ  َواتَّقُوا   مُّ  (131) ِلل َكافِِريـنَ  أُِعدَّت   الَّتِي النَّارَ  َواتَّقُوا   (130)تُف ِلُحوَن  لَعَلَُّكم   للا 

َ  َوأَِطيعُوا   ُسولَ  للا  َحمُ  لَعَلَُّكم   َوالرَّ ِفـــَرة   إِلَى َوَساِرُعـــوا   (132)وَن ـتُر  ن َمغ  ب ُِكم   م ِ ـة   رَّ ُضَها َوَجنَـّ ضُ  السََّماَواتُ  َعر   أُِعدَّت   َواألَر 

اء فِي يُنِفقُونَ  الَِّذينَ  (133)ِلل ُمتَِّقيَن  اء السَّرَّ رَّ ُ  النَّاِس  َعنِ  َوال عَافِينَ  ال غَي ظَ  َوال َكاِظِمينَ  َوالضَّ ِسنِيَن  يُِحبُّ  َوللا   إَِذا َوالَِّذينَ  (134)ال ُمح 

َ  ُروا  ــــَذكَ  أَن فَُسُهم   َظلَُمــــوا   أَو   فَاِحَشة   عَلُوا  فَ  تَغ فَـُروا   للا  ُ  إِلَّ  الذُّنُوبَ  يَغ ِفرُ  َوَمن ِلذُنُوبِِهم   فَاس  وا   َولَم   للا   َوُهم   فَعَلُوا   َما َعلَى يُِصرُّ

لَـئِكَ  (135)يَع لَُمـــوَن  ِفَرة   َجَزآُؤُهم أُو  غ  ن مَّ ب ِهِ  م ِ ات   م  رَّ ِري َوَجنَـّ تَِها ِمن تَج  رُ  َونِع مَ  فِيَها َخاِلِدينَ  األَن َهارُ  تَح   { (136)ال عَاِمِليَن  أَج 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يأتي : -1س

 ...............................من الغايات التي تحققها اآليات السابقة  -أ  

 الحكمة من فرض العبادات والفرائض.  )      (بيان  -)      (              ها.   الحث على إقامة الصالة في أوقات -     

 بيان أهمية الجهاد في سبيل هللا.                )      ( -الحث على تقوى هللا وطاعته والعمل الصالح.  )      (     -     

ن َمغ ِفـــَرة   إِلَى َوَساِرُعـــوا  }  -ب   ب ُِكم   م ِ ـة   رَّ ُضَها َوَجنَـّ ضُ  السََّماَواتُ  َعر   { ِلل ُمتَِّقينَ  أُِعدَّت   َواألَر 

 ............................................... ..ما عدا آلية السابقةتية تناسب اين اآلوالعنا كل        

 .                                 )       (الجزاء العادل  -الجزاء من جنس العمل.                )      (         -        

 مكافأة هللا للمتقين.                              )       ( -في العجلة الندامة.                     )       (         -        

بَا تَأ ُكلُوا   لَ  وا  ــآَمنُ  الَِّذينَ  أَيَُّها يَا }  -ج   عَافا   الر ِ َضا أَض  َ  َواتَّقُوا   َعفَة  مُّ  {تُف ِلُحوَن  لَعَلَُّكم   للا 

 .............................................................................من المعاني التي تعبر عنها اآلية السابقة     

 يا والخرة.            )       (لفالح في الدنللمؤمن ا يحققوالحرص على تقوى هللا ، الربا أموال البعد عن أكل  -      

 مضاعفة األجر والثواب يستوجب على المؤمن المداومة على العمل الصالح.                              )       ( -     

 (       المتناع عن أكل المال الحرام يضاعف الحسنات.                                                            ) -     

  أكل أموال الناس بالباطل يوجب مضاعفة العذاب.                                                            )       (   -     

 حددت اآليات السابقة بعضا من صفات المتقين ، وضح ذلك. -2س

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

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

 علل لماذا خص هللا المؤمنين بالنهي واألمر في اآليات الثالثة األولى. -3س

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

 بيق ما ترشد إليه اآليات في الفرد والمجتمع.بي ِن أثر تط -4س

    ....................................................................................................................................................في الفرد :  -   

    ................................................................................................................................................:  المجتمعفي  -   
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 حدد مترادف ما تحته خط فيما يأتي :  -1س ثانيا : أسئلة الثروة اللغوية :

 .................................................        .........................................           فاحشةالعبد ربه وابتعد عن كل  اتقى -   

 ...................................................................        .......................        عمن يسيء إليه غيظه الكاظميكافئ هللا  -   

 .............................................................................. .العلمسياق من إنشائك في مجال ( في  سألوظف الفعل )  -2س

 .  جلس الوزير وحوله بطانته من الحراس والُحماة -3س

 ( أبطن - بطائن - بُطون - بُُطن) ..................... (  بطانةجمع )  -   

 ( المحموم - الحميم - الحامي - الحمو) ................. .(  الُحماةمفرد )  -   

 (.       َجنَّ .                 أكمل الفراغ بتصريف من ) األسعار....................... تحارب الدولة جشع التجار و -4س

 استخرج الصورة البيانية في كل مما يأتي : -1س ثالثا : التذوق الفني :

ِفـــَرة   إِلَى َوَساِرُعـــوا  }  قال تعالى : -أ   ن َمغ  ب ُِكم   م ِ ـة   رَّ ُضَها َوَجنَـّ ضُ  السََّماَواتُ  َعر   {. َواألَر 

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

ُ  إِلَّ  الذُّنُوبَ  يَغ ِفرُ  َوَمن}  -2س  عبر عن المعنى السابق بأسلوب قصر مناسب. { للا 

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

 بالعمل الصالح يفوز المرء بجنة ربه. -3س

      في التعبير السابق.  طريقة القصر والمقصور عليهحدد    

 ...........................................................................................طريقة القصر :  -       

 ........................................................................................... المقصور عليه : -     

 رابعا : السالمة اللغوية :

  ". النار ، ويفوز في الدنيا واآلخرة من ينجو العبدوالرجوع إلى هللا بالتقوى والعمل الصالح "  -1س

 معنى كل حرف منها.  مبينا ثالثة من حروف الجرحدد في العبارة السابقة    

 ...............................................................: ، معناه  . .............................الحرف :  -      

 ...............................................................، معناه : .   ............................الحرف :  -      

  ...............................................................، معناه :   ........ .....................الحرف :  -      

 ...........................؟ ( ، حرف الجر الزائد في الجملة السابقة هو  الجنة ويسعى إلى النار) هل من عاقل يفرط في  -2س

 الخطأ في كل مما يأتي : صوب  -3س

 .......................................            .                        من الطاولةوجد الطالب الكتاب  -   

 .......................................  .                     المدرسة كلمة على طابور الصابح مدير ألقى -   
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 يف القرآن منبع السحر      :                الموضوع الثاني

 :   ة الموضوعيضق

ر يثأسبب الت فيبحث يث إنه ي، حتتعلق بكتاب هللا المعجز القرآن الكريم  قضية دينية إسالميةهذا الموضوع  يتناول   

ألفاظه  يمنابع السحر فم من يرآن الكرقال يان ما فيستمع له ، وبيلوب كل من قأسماع وي فالكريم رآن قحدثه اليالذي 

  د.يه الفرقونس

 :   باعيالفهم والاست ةأولا : اسئل

 :  ي الجدول التال يرة فقضع عنوانا مناسبا لكل ف -1س

 رةقالف العنوان

 رآن ؟قال ين منبع السحر فيأ  
بل النبوءة قع المحكم ، ويبل التشرقرآن قال يجب أن نبحث عن منبع السحر في

 رآن وحدة مكتملة تشمل هذا كله. قصبح اليبل أن قة ، ويم الكونبل العلوقة ، ويبغيال

 منبع السحر يرآنقال قالنس

ر غيمظهر آخر  يرة كان كامنا فغيد بن الميل بد إذن أن السحر الذي عناه الول

ذاته ،  يرآنقال قم النسيصم ية ، ل بد أنه كامن فيات والعلوم الكونيبغيع واليالتشر

دة قية العيروحان يفل ما فغتحدث عنه وحده ، وإن لم ني الموضوع الذي يل ف

 ة. ية وبساطتها من جاذبياإلسالم

 يرآنقالق ن النسيالفرق ب

 وسجع الكهان 

رة يصقإنها تضم خمس عشرة فاصلة  (العلقسورة )السورة األولى  يفلننظر ف

كان  مما (حكمة السجاع)أو  (سجع الكهان)أول األمر أنها تشبه  يلوح في، ربما 

جمل متناثرة ل رابط  اأنه كهذه وتل ي، ولكن العهد ف كمعروفا عند العرب إذ ذا

 لك ؟ مسورة ال ين فأنها ول اتساق ، فهل هذا هو الشيب

 . قيقد يداخل قربط فواصله تناسي،  متساو   قالجواب : ل ، فهذا نس

  

 مضمونه. بين ن عنوان النص وية بقوضح العال -2س

ر       يثأمنبع السحر والت يبحث فيث إن الموضوع يمعبرا عن المضمون ، ح( رآن قال يمنبع السحر ف) جاء العنوان   

ع       يالتشر ي؟ أم ف يوالكون ياإلعجاز العلم ية ؟ أم فغيبياإلخبار باألمور ال يف كامنم ، وهل هذا السحر يرآن الكرقال يف

 ذاته ؟  يرآنقال قالنس يالمحكم ؟ أم ف

 لص الهدف من دراسة هذا الموضوع. استخ -3س

  ه وألفاظه.يم وتدبر معانيرآن الكرقراءة القالحث على المداومة على  -    

  وي والمعنوي.غم من جوانب اإلعجاز الليرآن الكرقال يان ما فيب -    

 التفريق بين النسق القرآني الفريد وبين ما كان يعرف في الجاهلية بسجع الكهان. -    
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 ل. يراه الكاتب مع ذكر الدليد منبع السحر الذي حد -4س

بها مع يار األلفاظ وتركية اختقد يالمتمثل ف قالنس ك، ذل ذاته يرآنقال قالنس يكمن فيرآن قال يأن منبع السحر فرى ي

 لوب واألسماع. قال يثر فيؤد يفر قس  اتن يبعضها البعض ف

لوب العرب بمجرد سماعهم ق يد أثر فقات وسور ين من آرآقن أول ما نزل من الأب كد استدل الكاتب على ذلقو

 ل منها . يلقة إل الية والعلوم الكونغيبيع المحكم والنبوءة اليم من خلو هذه السور من التشرغالرعلى له 

      {ة يه سندع الزبانيدع نادية كاذبة خاطئة * فلية * ناصينته لنسفعن بالناصتكال إلن لم  } -5س

 ة. قات السابياآل يف انيوضح سحر الب

المعبرة      األلفاظ يف كلذن الفواصل الثالثة ، وكيل بيالجم اسقة من خالل التنقات السابياآل يان فيتجلى سحر الب 

 :   مثال ك، ومن ذل قيقالد ير الحسيوالتصو

  عنى من العذاب.فوق الميد أوحى بما قحد ذاته  ي، إل أن صوت الكلمة ف( وة قاألخذ ب) :  يتعن ي: فه نسفعن -

  ل.يخذ والتنكد جعلها هللا مكانا لألقرمز التكبر والتشامخ عند العصاة ، ف ي، وه (دمة الرأس قم)  ي: وه ةيالناص -

  النار. يالسفع والصرع ف قستحيفهو  يوبالتال غيلهذا اإلنسان الطا قيقد صف: و ة كاذبة خاطئةيناص -

     النار  ين مالئكة العذاب فين أهل الكفر وبيحدث بيرائع لما  لييتخ ير حسي: تصو ةيه سندع الزبانيدع ناديفل -

 ن. ين متصارعيقين فريأمام معركة ب اننأوك                                 

 قرآن ؟ن فواصل الينه وبيصود به ؟ وما الفرق بق. فما الم(سجع الكهان ) رف بـ ما عُ يتفنن العرب ف -6س

 خرج الكالم ُملحنا  مسجوعا تطرب بسماعه األذُن. ينظم الجمل بفواصل متشابهة ؛ ف: هو  سجع الكهان -     

 نها ول اتساق. يوهذا السجع كان عبارة عن جمل متناثرة مفككة ل رابط ب                      

 لوب.  قسر القيق يأد يداخل قربط فواصله تناسيمتساو  ُمحكم ،  ق: فهو نس ( يرآنقال قالنس) رآن قأما فواصل ال -     

 نا المستفاد منه. يجاز مبيعلى الموضوع بإ قعل -7س

م أل وهو الجمال يتطرق إلى جانب مهم وعظيرأتها ودرستها ألنه ق يجمل الموضوعات التأعد هذا الموضوع من يُ 

صص قة وية وعلوم كونيغيبعات وأمور يرآن وما به من تشرقحكام الأهتم بيد قر منا يم ، فالكثيرآن الكرقال يوي فغالل

 قيليثر ، فجاء هذا الموضوع لي مؤرآن وما به من جمال لفظقة الغلتفت إلى ليدون أن  كة وما إلى ذلقم السابمألا

ماننا بعظمة يد من إيزيان ، و ية السحر والبغة لينا العربغتد من اعتزازنا بليزيوي ؛ مما غالجانب الل كبالضوء على ذل

 ه. ياته ومعانيأسرار هذا الكتاب وآ يد من البحث والدراسة فيدفعنا إلى مزيم ، ويرآن الكرقالكتاب المعجز ال كذل

 اإلسالم.  يرآن ودخول أكثرهم فقتأثر العرب بال يف ر سببايوما به من تأث يرآنقال قكان النس -8س

 . قأثر المضمون الساب     

د بن يصة الولقرة نذكر منها يكث كرآن ، واألدلة على ذلقهم بالثرأإعجاب العرب وت يسببا ف يرآنقال قد كان النسقنعم ، ل 

أمر هذا  يف( ملسو هيلع هللا ىلص) بيتحدث مع النيد ذهب لقن العرب ، ويرة الذي كان على الكفر وكان معروفا بدهائه ومكره بغيالم

، فلما سمع على الرسول وإثنائه عن دعوته ، فنزلت سورة المدثر على الرسول  ريثأمحاولة منه للت يد فين الجديالد

 يرض)دنا عمر بن الخطاب يصة إسالم سق ك، وكذل  {ثر يؤهذا إل سحر  إن   }ائال : ق فمن حالوتها وهت ُدهشات ياآل

كد عظمة يؤرة ل حصر لها ؛ مما يكث كات من سور طه ، واألمثلة على ذليأنه أسلم بسبب سماعه آ يد روق، ف (هللا عنه

     ن على حد سواء.ين والكافريمنؤالم لوبق يره فأثيهذا الكتاب المعجز وت
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 ثانيا : أسئلة الثروة اللغوية :

 حدد مترادف الكلمة المخطوط تحتها فيما يأتي : -1س

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 مختفيا مختبئا مستترا               في نسقه.  كامنالسحر القرآني  المتغطيالمتلفف  .                        قم الليل إل قليال المزمليا أيها 

 أثناء . الغزو إبانتكاتف الكويتيون  أصل وأساس                  النسق. صميمالسحر كامن في 

 . ألفاظه  باتساقيتميز النسق القرآني 
اجتماع الشيء 

 وانتظامه
 استخفها وكفرها                  الجاحد النعمة. ربَطِ 

 تالطمت بقوة وعنف أمواج البحر. اضطرب اختل وفسد األمر بين الناس. اضطرب

 

 هات الجمع والمفرد لكل كلمة مما يأتي : -2س

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة

 نواص  / ناصيات ناصية كاهن ُكهان

 مناهل منهل فاصلةفاصل /  فواصل

 طواغ  طغاة /  طاغية لُب   ألباب

 نُُصب نِصاب - -
 

 ( في كل سياق مما يأتي : عقلحدد معنى الفعل )  -3س

   المعنى السياق

 ضم رسغه وربطه عقل الرجل البعير أدرك وفهم .              عقل الغالم األمور 

 لوى رجليه وأسقطه عقل المصارع خصمه لجأ وتحصن .عقل المسلم بدينه وقت الشدائد

 . عقل الظلُّ عن المكان
زال وانتهى 

 وانقبض
 حبسهم ومنعهم لعقل المطر الناس عن العم

 أمسكه بعد استطالق عقل الدواء البطن ادرك حقيقتها .عقل المرء الحياة

 

 ( ثم ضعه في الفراغ المناسب مما يأتي : خلقصغ تصريفا من مادة )  -4س

  .عظيم.... ........................أنه على  (ملسو هيلع هللا ىلص)زكى هللا نبيه  -     

    مة.يسبحانه وتعالى بنعم عظ....... ..........................نا يأنعم عل -     

  .ةبيالط...... ..................عا بـ يجم............. ..............حبذا لو تحلى  -     

.قتسبح ب..... .......................كل  -        درة هللا عز  وجل 

  ................................وب يون من عقاألشخاص المعا يعاني -     

  حبه الناس.ي.......... ........................الشخص  -     

 الَخلق

 المخلوقات

 الخلوق

 الخالق

 األخالق

 الخالئق

 ِخلقية

 قُخلُ 
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 أسئلة التذوق الفني :

 اشرح الخيال في كل صورة مما يأتي : -1س

 في هذا التعبير خيال مركب جمع بين التشبيه والستعارة :منبع السحر في القرآن :  -أ 

 بالمنبع المتدفق بالمياه ؛ مما يدل على تعدد وجوه السحر واإلعجاز في القرآن.شبه السحر  التشبيه : -               

 شبه ما يحدثه القرآن في الناس بالسحر ؛ مما يوضح أثر اللفظ القرآني في قلوب الناس. الستعارة : -               

 القرآني بالنبع الذي ينبع منه الماء ،    استعارة تشبه النسق الذي تذوقه العرب : النبع األصيلكان محتويا على هذا  -ب 

 مما يوضح جمال اللفظ القرآني وأثره في القلوب.                                                                      

 كناية عن موصوف هو الرسول ) صلى هللا عليه وسلم (. : ( عبدا إذا صلى) أرأيت الذي ينهى  -ج 

 و إل سحر يؤثر { حدد نوع األسلوب البالغي وأُثره في اآلية السابقة.} إِن  ه -2س

 في هذه اآلية أسلوب قصر طريقه النفي والستثناء ، والمقصور هو ) القرآن ( ، والمقصور عليه هو ) السحر (.    

 وقد أفاد القصر توكيد المعنى وتخصيصه وحصره.    

 م حوله إلى طريقة أخرى من طرق القصر حسب المطلوب.حدد طريقة القصر في الجدول التالي ث -3س

 التحويل المطلوب الطريقة الجملة

 .كتاب هللا المعجزما القرآن إل  
النفي 

 والستثناء
 .كتاب هللا المعجزإنما القرآن  اجعله قصرا بإنما

 بالتالوة والتدبر ندرك عظمة القرآن.
تقديم ما حقه 

 التغيير

اجعله قصرا بحرف 

 لالعطف 

ندرك عظمة القرآن بتدبره ل 

 بهجره

 العطف بـ ل أثُر القرآن في القلوب كبير ل صغير
اجعله قصرا بالتقديم 

 والتأخير
 كبير أثر القرآن في القلوب.

 إنما إنما القرآن كتاب معجز.
اجعله قصرا بالنفي 

 والستثناء
 ما القرآن إل كتاب معجز.

 إنما سحر القرآن في نسقه. اجعله قصرا بإنما العطف بـ بل .ليس سحر القرآن في أحكامه بل نسقه

 العطف بـ لكن ل تكن للقرآن هاجرا لكن مصاحبا.
اجعله قصرا بالنفي 

 والستثناء
 ل تكن للقرآن إل مصاحبا.

    

  بـــ :  تعبيرات يتضمن كل منها أسلوب قصر أربعةصغ  -4س

 ......................................................................................................................................النفي والستثناء :  -     

 .......................................................................................................................................................إنما :  -    

 ................................................................................................................................تقديم ما حقه التأخير :  -     

 ........................................................................................................................حرف من حروف العطف :  -     
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 اإلضــــافة                            : خامسا : السلامة اللغوية
 في كل مثال مما يأتي :وإعراب كل منهما حدد المضاف والمضاف إليه  -1س

 

 الستنتاج :

 يسمى األول ) مضافا ( ، ويسمى الثاني ) مضافا إليه (.هي تركيب بين لفظين  :اإلضافة  -1

 يعرب حسب موقعه في الجملة ، وهو اسم نكرة يكتسب التعريف من المضاف إليه. المضاف : -            

 يعرب مضافا إليه مجرورا دائما وعالمة جره  ) الكسرة ، أو الياء ( : المضاف إليه : -            

 كالدر ( الرسولِ إذا كان مفردا ، مثل : ) كالم  - الكسرة : -                              

 ( العربِ أو جمع تكسير ، مثل : ) سحَر القرآُن قلوَب  -                                            

 القرآنية ( ياتاآلأو جمعا مؤنثا سالما ، مثل : ) تذوقت معنى  -                                            

 المكيتين ( السورتين إذا كان مثنى ، مثل : ) حفظُت آياتِ  - الياء : -                              

                                         -  ِ  (   العالمينإذا كان جمعا مذكرا سالما ، مثل : ) القرآُن نعمة  من رب 

 المضاف المثال
المضاف 

 إليه

إعراب 

 المضاف
 المضاف إليه إعراب

 العرب قلوب .قلوَب العربِ سحَر القرآُن 
مفعول به 

 منصوب
 مضاف إليه مجرور بالكسرة 

ِ العالمينالقرآُن نعمة  من   مضاف إليه مجرور بالياء اسم مجرور العالمين رب .رب 

 السورتين آيات المكيتين. آياِت السورتينحفظُت 
مفعول به 

 منصوب
 مضاف إليه مجرور بالياء

والمزمِل أوُل ما نزل من  ورتا العلقِ س

 القرآِن.
 مضاف إليه مجرور بالكسرة مبتدأ مرفوع العلق سورتا

 القرآن قارئي فائزون. قارئي القرآنِ إن 
اسم إن 

 منصوب
 مضاف إليه مجرور بالكسرة

 كتاب القرآن الكريم. بكتابيأنا أعتز 
الضمير 

 )الياء(
 اسم مجرور

ضمير متصل مبني في محل 

 مضاف إليهجر 

 عباد باإلسالم.  عبادهأعز هللا 
الضمير 

 )الهاء(

مفعول به 

 منصوب

 قبور بالقرآن. قبورنااللهم نور 
الضمير 

 )الناء(

مفعول به 

 منصوب

 فمكاحرص أيها المسلم على أن يتعطر 

 بالقرآن.
 فم

الضمير 

 )الكاف(
 فاعل مرفوع
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 :ما يحدث للمضاف عند اإلضافة  -2

 حريص على التفوق(. العلم طالب) ←( مضافا في جملة  الطالبيجرد من ) أل ( ، مثل : اجعل كلمة )  -   

 اإلسالمية(. كتاب التربيةقرأت )  ←( ، اجعل )كتابا( مضافا في جملة كتاب ايجرد من التنوين ، مثل : )قرأت  -   

 شجاعان(. قائدا الجيش) ←( مضافا في جملة لقائداناإذا كان مثنى تحذف منه النون ، مثل : اجعل كلمة ) -   

  .إذا كان جمعا مؤنثا سالما تحذف منه النون -   

 مخلصون ( معلمو المدرسة)  ←  ( مضافا في جملةالمعلمونمثل : اجعل كلمة )           
                                                                   

 ليه : للمضاف إليه صورتان في الكالم :صور المضاف إ -3

 تحدث. َمن  النبي / أعجبت بكالم  هذا/ اقتديت بأخالق  خالد/ أخذت كتاب  القرآنتأثرت بسحر  السم الصريح : -أ  

 يا محمد. برأيك/ أعجبت  جهازه/ جاء المعلم ومعه  صديقيأكرمت  /بكتابنا نحن نعتز  الضمير المتصل : -ب 

 ضافةتدريبات على اإل

 اقرأ الفقرة التالية ، ثم أجب عما يلها من أسئلة. -1س

 " في حياة المرء لحظات فارقة ل تمحى من ذاكرته رغم مرور السنين واألعوام ، قد تكون لحظات نجاح وفرح ، أو    
 يه عن هدفه أي   لحظات فشل وحزن ، والعاقل من استثمر نجاحاته وتعلم من إخفاقاته ، ومضى في طريق الحياة ل يثن    
 عائق ، ووضع لنفسه أهدافا محددة وغايات سامية يسعى نحوها"    

 أخرج من الفقرة السابقة كل إضافة مبينا المضاف والمضاف إليه وضبط كل منهما كما في المثال األول.

 المضاف إليه مضبوطا المضاف مضبوطا اإلضافة

 المرءِ  حياةِ  حياة المرء

 ر المتصل ) هاء الغائب (الضمي ذاكرةِ  ذاكرته
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 صوب الخطأ فيما تحته خط فيما يأتي : -2س

 ......................................................               ثقيل على المبطلين.                       الحقُ قوُل  -   

 ...........................................................                         في الندوة.  المحاضرونأعجبت بكالم  -   

 ......................................................للنصيحة.                           أذنينهيجب أن يفتح اإلنسان  -   

 .......................................................                األمة لستعادة أمجادها.           قائدونيسعى  -   

 ........................................................                  على األمة خطرهم شديداإلشاعات  مروجوا -   

 ......................................................الحفل.                           راعيتينم الوزير الشركتين كرَّ  -    

 

 (  الطالبات - المواطنون -الكتابان  -) الِعل م  -3س

 .في الثانيةومضافا إليه  في األولىبحيث تكون مضافا من إنشائك في جملتين مما سبق وظف كل كلمة   

 توظيفها كمضاف إليه توظيفها كمضاف الكلمة

   العلم

   نالكتابا

   المواطنون

   الطالبات

                       

 مخلصون في عملهم ( اجعل المبتدأ في الجملة السابقة مضافا وغير ما يلزم.في الكويت ) المعلمون  -4س

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

 . إليه امضافو امضافالتالية  عين في اآلية الكريمة 5س

ِض  السََّماَواتِ  َخل قِ  فِي إِنَّ  } -     تاِلَفِ  َواألَر  ِلي آليَات   َوالنََّهارِ  اللَّي لِ  َواخ  ُو   { األل بَابِ  أل ِ

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

 اكمل حسب المطلوب : -6س

 ( مضبوط جمع مذكر سالم )                                   .................................... أنا أحب مجالسة  -        

 (مضبوط   مثنى )                               .   الطائرة مدربان جيدا .............................  -        

 ) جمع مؤنث سالم مضبوط (                              ..............................أعجبت الطالبات بأخالق  -        
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 التقرير   مسا : التعبير                                   خا

 .بيان كتابي نذكر فيه تفاصيل حدث معين بكل دقة ووضوح :التقرير 

 سمات كتابة التقارير :

 تحديد الزمان والمكان تحديدا دقيقا.                  -  

 الحالة وصفا دقيقا موجزا.         الحدث أو وصف  -    

 الستعانة باألرقام والنسب واإلحصاءات الدقيقة -    

  مباشرة.السهلة واللغة استعمال ال -    

 في نهاية التقرير. كتابة المقترحات والتوصيات -    

 : نموذج لكتابة التقرير

 ومعلميك. خرجت في رحلة مدرسية إلى المركز العلمي الكويتي ، وقضيت هناك اوقاتا من المتعة والفائدة برفقة زمالئك 

 اكتب تقريرا وافيا عن تلك الرحلة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير عن رحلة مدرسية

  الثنين :اليوم 

 م2018/  2/  26التاريخ : 

 المركز العلمي الكويتي المكان :

 تعليمية  رحلة : نوع الرحلة

 التعرف على محتويات المركز العلمي وأهم أنشطته وإنجازاته.:  الهدف من الزيارة

     .عشرون طالبا ومعلمان مشرفان:  عدد أفراد الرحلة

 :  وصف الزيارة

وأقلتنا الحافلة ونحن في بهجة وشوق  ،ة صباحا بصحبة المشرفين ـة الثامنــتمام الساع ا من المدرسة فيــخرجن

ن على هذا ــوة القائميــفإذا ببعض األخ ،احا ــا في تمام الساعة التاسعة صبــووصلن ،لرؤية هذا الصرح العلمي 

 بعضة للمركز وقدموا لنا ــة الرسميــــوا باستضافتنا في القاعـــوقام، المركز في استقبالنا بكل حفاوة وترحيب 

 ، وعرفنـــاهوغمرتنا الدهشة والنبهار من عظمة ما رأيناه  ،. ثم اصطحبونا في جولة عبر أرجاء المكان الهدايا

 المعرفة وكنا كلما استفسرنا عن شيء وجدنا عندهم المعلومات الغزيرة والثقافة الواسعة ؛ فتزودنا بكم وفير من

 إنجازات المركز وإسهاماته العلمية والبحثية ، وما يضمه من كائنات بحرية عجيبة. عنالمعلومات و

 .سالمين بحمد هللاثم عدنا إلى مدرستنا الحبيبة ،  انتهت الزيارة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا وقد

 مقترحات وتوصيات :

    نى لنا أن نتعرف على ما في بالدنا والتشجيع عليها حتى يتس ،وصي بتكرار مثل هذه الزيارات الميدانية أ -1

 من معالم ثقافية وتاريخية وحضارية.     

 .في مكتبة المدرسة الفيديو والصور عن كل زيارة من تلك الزياراتمقاطع قترح أن نعد سجال موثقا بأ -2
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 كتابة تقرير

نظمت مدرستك يوما بعنوان ) في حب البيئة ( ، تم خالله القيام بالعديد من األنشطة الطالبية التي تخدم البيئة داخل 

 وخارج المدرسة.

 اكتب تقريرا وافيا عن ذلك اليوم. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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 نموذج تدريبي على موضوع ) منبع السحر في القرآن (

 أول : أسئلة الفهم والستيعاب :

ة ، ل يات والعلوم الكونيبغيع والير التشرغيمظهر آخر  يرة كان كامنا فغيد بن الميل بد إذن أن السحر الذي عناه الول" 

ة يروحان يفل ما فغتحدث عنه وحده ، وإن لم نيالموضوع الذي  يذاته ، ل ف يرآنقال قم النسيصم يبد أنه كامن ف

 ." ةية وبساطتها من جاذبيدة اإلسالمقيالع

 .وضح العالقة بين عنوان الموضوع وبين مضمونه -1س

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

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

 ضع عنوانا للفقرة السابقة. -2س
  ..................................................................................................................................................................... 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يأتي : -3س

 ...............................هو  القرآنمنبع السحر الذي يراه الكاتب في  -أ   

 (ما أخبر به القرآن من أمور غيبية.       )      -تناسق ألفاظ القرآن وتتابعها في نسق فريد.     )     (        -      

 ما جاء به القرآن من أحكام وشرائع.    )     (  -ما يزخر به القرآن من إعجازه علمي وكوني. )     (         -      

 .........................اآليات التي سمعها ) الوليد بن المغيرة ( وتأثر بها كانت من سورة  -ب  

 اإلنسان -المدثر                        -                لمزمل        ا -العلق                           -

  .................... ركزت السور واآليات التي نزلت على الرسول في مكة على -جـ   

سالم.    -     )      (      التأثير في قلوب الناس باللفظ القرآني المعجز ليقبلوا على الدخول في اإل 

 )      (                     ل اآلخرة والجنة والنار والمالئكة والحشر.اإلخبار بالغيبيات من مث -

 )      (                            وتجنب أخطائهم. ،ذكر أحوال األمم السابقة وأخذ العبرة منهم  -

 (    )                                         األحكام والشرائع التي تبين منهاج هذا الدين الجديد. -

 

 أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى "يقول هللا تعالى في سورة العلق " كال إن اإلنسان ليطغى  -4س

 وضح سحر البيان في اآليات السابقة.    
   ...................................................................................................................................................................... 

    

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

 

 ني وسجع الكهان.اذكر الفرق بين النسق القرآ -5س
   ..................................................................................................................................................................... 

    

   ..................................................................................................................................................................... 
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 حدد مترادف ما تحته خط فيما يأتي :  -1س ثانيا : أسئلة الثروة اللغوية : 

 ........        ...............................................................في القلب.            باضطرابيشعر  المزملذاك المريض  -   

 ..................................................        ......................                      .    ألفاظه اتساقفي  كامنسحر القرآن  -   

 .............................................................................. .العلم( في سياق من إنشائك في مجال  عقلوظف الفعل )  -2س

 .  ألباب الناس وخداعهمفي الجاهلية كان الكهان هم ناصية كل طاغية يستعملهم في تغييب  -3س

 .......................................:  ( طاغية)  -              .............. ...................: (  ناصيةجمع )  -   

 .........................................:  ( ألباب)  -              .......... ......................: (  الكهانمفرد )  -   

 (.       خلق) .                 أكمل الفراغ بتصريف من .......................مدح هللا رسوله في علمه ، وقوله ، و  -4س

 : مبينا نوعها وأثرها الصورة البيانية في كل مما يأتي اشرح -1س ثالثا : التذوق الفني :

 النسق القرآني منبع السحر في القرآن الكريم. -أ  

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

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

 . { نهى عبدا إذا صلىأرأيت الذي ي} قال تعالى :  -ب  

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

 .عبر عن القصر التالي بطريق آخر من طرق القصر -3س

 ...........................................................................................       . في نسقه ل في أحكامه يكمن سحر القرآن -   

  صاحب البصيرة هو من يدرك عظمة القرآن.    عبر عن المعنى السابق بأسلوب قصر مناسب . -3س

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

 رابعا : السالمة اللغوية :

 ".  تناسق ألفاظ القرآن وسمو معانيها كانت سببا في أسر قلوب العرب ودخول كثير منهم في اإلسالم "  -1س

  ما يأتي :قة حدد في العبارة الساب   

 ...............................................................:  ضبطه،  . ....................................................:  مضافا -      

 ...............................................................:  ضبطه، .   ..............................................:  مضافا إليه -      

  ..................................................................، معناه :   ........ .......................................:  حرف جر -      

 السابقة مثنى  مرة وجمعا مرة أخرى وأعد    اجعل المبتدأ في الجملة ( ،  قلب المؤمن يخشع عند سماع القرآن)  -2س

 كتابة الجملة بشكل صحيح.          

 ..........................................................................................................................المثنى :  -     

  ...........................................................................................................................الجمع :  -     


