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 (حديث شريف)                              ال حتاسدوا                          الموضوع األول :

 

 
 

 أولا : أسئلة الفهم والاستيعاب :

 استنتج الغاية من الحديث الشريف السابق. -1س

 الحث على ترك المفاسد األخالقية التي تهدم دعائم األخوة اإليمانية وتضعف المجتمع. -

 المجتمع المسلم إلى الترابط والتعاضد والمحافظة على الحقوق والحرمات.دعوة  -

    استخلص المعنى العام للحديث الشريف. -2س

 أخوتهم اإليمانية.بالتخلي عن األخالق المذمومة والتحلي باألخالق الكريمة يتماسك أفراد المجتمع وتقوى        

 مما يأتي :نص لكل صغ معنى رئيسا  -3س

 المعنى الرئيس النص

 َولَ  تََدابَُروا َولَ  تَبَاَغُضوا َولَ  تَنَاَجُشوا َولَ  تََحاَسُدوا لَ 
َوانًا ّللَاِ  ِعبَادَ  َوُكونُوا بَع ض   بَي عِ  َعلَى بَع ُضُكم   يَبِع    بالمحبة والتآخي والبعد عن الحسد والكراهية تكتمل األخوة. إِخ 

ِلمُ  ِلمِ  أَُخو ال ُمس  ِلُمهُ  لَ  ال ُمس  ــذُلُهُ  َولَ  يَظ  ِقُرهُ  َولَ  يَخ  ،  يَح 
ِرهِ  إِلَى َويُِشيرُ  - َهاُهنَا التَق َوى   - َمَرات   ثاََلثَ  َصد 

 من شروط األخوة اإليمانية الصادقة تقوى هللا وحسن الخلق

ــــِرئ   بَِحس بِ  ِقرَ  أَن   الَشر ِ  ِمن   ام  ِلمَ  أََخـــاهُ  يَح   ُكل   ال ُمس 
ِلمِ  ِلمِ  َعلَى ال ُمس  ُضهُ  َوَمالُهُ  َدُمهُ  َحَرام   ال ُمس   َوِعر 

 التعدي عليها.صيانتها وعدم  جبتللمسلم حرمات وحقوق 

 

 وضح حق المسلم على أخيه المسلم من خالل فهمك الحديث الشريف. -4س

 البيع والشراء.من حق المسلم على أخيه المسلم أل يحسده ول يبغضه ول يخاصمه ول يناجشه في  -

 ومن حق المسلم على أخيه المسلم أل يظلمه ول يخذله ول يحقره. -

 المسلم على أخيه المسلم أن يصون حرماته ) دمه وماله وعرضه ( ول يتعدى على أي منها.ومن حق  -

 َولَ  تََدابَُروا َولَ  تَبَاَغُضوا َولَ  تَنَاَجُشوا َولَ  تََحاَسُدوا لَ  : َوَسلَمَ  َعلَي هِ  ّللَاُ  َصلَى ّللاَِ  َرُسولُ  قَالَ  : قَالَ  ُهَري َرةَ  أَبِي ن  ع

َوانًا ّللاَِ  ِعبَادَ  َوُكونُوا بَع ض   بَي عِ  َعلَى بَع ُضُكم   يَبِع   ِلمُ ،  إِخ  ِلمِ  أَُخو ال ُمس  ِلُمهُ  لَ  ال ُمس  ِقُرهُ  َولَ  ذُلُهُ ــيَخ   َولَ  يَظ   التَق َوى،  يَح 

ِرهِ  إِلَى َويُِشيرُ  - َهاُهنَا ِقرَ  أَن   الَشر ِ  ِمن   ِرئ  ــــام   بَِحس بِ  - َمَرات   ثاََلثَ  َصد  ِلمَ  اهُ ـــأَخَ  يَح  ِلمِ  ُكل   ال ُمس  ِلمِ  َعلَى ال ُمس   ال ُمس 

ُضهُ  َوَمالُهُ  َدُمهُ  َحَرام    .َوِعر 
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 بي ِن أثر اللتزام بما جاء في الحديث في الفرد والمجتمع. -5س

 يعيش سعيدا في حياته ، ينعم بمحبة الناس واحترامهم له ، ويشعر باألمن والسالمة بينهم. في الفرد : -     

   متحابا.تقوى روابط األخوة بين أفراده ، ويصبح مجتمعا متماسكا قويا  في المجتمع : -     

 مي ِز بين الحسد والغبطة. -6س

 عنه في الحديث. خلق مذموم منهي  و وتحولها إليك ، وههو تمني زوال النعمة من عند أخيك المسلم  الحسد : -   

 من عنده. هامع عدم تمني زوال وتمني مثلها لنفسك، اإلعجاب بما عند أخيك المسلم من نعم وخيرات  هي الغبطة : -   

  اشرح كل معنى من المعاني اآلتية مدلال عليه بمواقف من الحياة. -7س

 { تََدابَُروا َولَ  تَبَاَغُضوا َولَ  تَنَاَجُشوا َولَ  تََحاَسُدوا لَ }  -أ

أي ل يحسد بعضكم بعضا ، ول يضر بعضكم بعضا في البيع والشراء ، ول يبغض بعضكم بعضا ، ول يخاصم بعضكم 

من أمة  فكم، تؤدي إلى نشر الكراهية بين المسلمـين ويتصف بها المسلم ،  ل يجب أن خصال مذمومةال ، ألن هذهبعضا 

 قاق وخالف وخصام. شِ  منأفرادها بين كان ضعفت وُهزمت بسبب ما 

 ) ول يبع بعضكم على بيع بعض (  -ب 

هذا ، ف بثمن أقل لك السلعة نفسها أنا أبيع له : ويقولقبله المشتري فال يأت آخر وأي إذا باع المسلم سلعة بثمن معين    

، ودليل ذلك ما نراه في األسواق من شجار وخالف بين التجار  بين المسلمينمحرم في اإلسالم ألنه يفسد العالقات الخلق 

 .أو البائعين بسبب عدم اللتزام بهذا الخلق النبيل

 { ول يحقره ،ول يخذله  ،المسلم أخو المسلم ل يظلمه } -ج 

ويساعد كل منهم  ،فعندما يختفي الظلم ويسود العدل بين الناس ؛  السابق أسباب تآلف القلوب المؤمنة المعنىتضمن ي 

 األخوة ،فكم من خالفات نشأت بين  ،ويتعامل الجميع وفق مبدأ األخوة والمساوة ، اآلخر دون سخرية أو احتقار 

  وتكونت بينهم العداوات بسبب ظلم القوي للضعيف ، أو خذلن أحدهم لآلخر ،  أو احتقارهم من بعض. 

ِرهِ  إِلَى َويُِشيرُ  - َهاُهنَا التَق َوى، }  -د   { َمَرات   ثاََلثَ  َصد 

 تبين هذه العبارة أهمية اإلخالص في العبادة ، وأن هللا ينظر لقلب العبد ل لمظهره أو حسبه أو نسبه ، فينبغي أن       

 كما هو الحال في عالقات بعض     وأن تكون قلوبنا سليمة وصافية من أمراض الحسد والحقد والنفاق نخلص العمل هلل ،  

  الناس ببعضهم حيث التظاهر بالمحبة والصداقة ولكن قد تكون الحقيقة على غير ذلك.  

ِلمِ  ل  } كُ  -هـ  ِلمِ  َعلَى ال ُمس  ُضهُ  َوَمالُهُ  َدُمهُ  َحَرام   ال ُمس   { َوِعر 

أي ل يحق لمسلم أن يتعدى على حرمة أخيه المسلم ل بالقتل ول بأخذ ماله ول بهتك عرضه أو النيل من كرامته ،    

وكل ما نراه في عالمنا من فتن واضطرابات وانقسامات هي ألننا لم نلتزم بهذا الهدي النبوي ، وأصبحنا ل نصون 

 الحرمات ول حول ول قوة إل باهلل.

 الحديث الشريف بأسلوبك.لخص معنى  -8س

كل ما يفسد معاني األخوة اإليمانية كالحسد ، والخصام ، والظلم ، وأن عن  في هذا الحديث ()ينهانا الرسول الكريم 

 . ، ويأمرنا أن نحافظ على األخوة والترابط بيننا يصون المسلم أخاه المسلم ول يتعدى على حقوقه وحرماته
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  أسئلة الثروة اللغوية : ثانيا :

 حدد مترادف الكلمة المخطوط تحتها فيما يأتي : -1س

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 ذهب / انحل / انقشع السحاب في السماء.                         ضمحلا
على  الضرغامانقض 

 فريسته.              
 / الشجاع األسد

 الخطأ / النقصان .  الزللاللهم اعصمنا من  وانتقل سار وارتحل الرجل بحثا عن رزقه.                  ظعن

أو النور أو  البرق تضرج
 .الوجه

 العين / البصرالنظر /  .                 الطرفأمرنا اإلسالم بغض  تشقق / تفتح / احمرَ 

 تلطخت ثياب القتيل بالدم. تضرجت وتزينت تبرجتأي :  المرأة.    تضرجتويُقال : 

 الوثب في ارتفاع رائعة.                    بطفرةقام الحصان  أي تغير كبير ومفاجئ .    طفرةبمرت منطقة الخليج 

 

 مما يأتي : كلمة هات الجمع والمفرد لكل -2س

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة

 بخالء بخيل قنديل قناديل

 / ِكرام كرماء كريم صهريج صهاريج

 

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

 المعنى السياق المعنى السياق

 مشي وتحرك الرجل على قدميه. سار ثار ووثب وغضب الشعب على الحاكم.               سار

 وانتشرذاع  الكالم بين الناس. سار بطش وقسى الشجاع في الحرب.               سار

 ركبها الرجل الدابة. سار دار وارتفع الشراب في رأس الرجل.         سار

 اتبعها المسلم سنة النبي. سار عاله وتسلقه   اللص الحائط أو السور.          سار

 

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

 وجمال.................. هذه الطفلة كالزهرة  -  

 .......................يحب الناس صاحب القلب  -  

 من الجلد.................. في الماضي كان القدماء يكتبون في  -  

 وجعل الناس سواسية.................. حرم اإلسالم  -  

 .........................رَق الخباز الرغيف بالـ  -  

 المحشو باللحم................... أحب تناول  -  

 المعجم العربي

 الرقيق : اللطيف الدقيق -

 المرقاق : آلة يرقق بها الخبز -

قة : اللين واللطف -  الر ِ

 قاق : خبز منبسط رقيقالر   -

 الَرق : جلد رقيق يكتب فيه -

ق : العبودية -  الر ِ
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  : التذوق الفني: أسئلة  ثالثا

 :  ي أتيكل مما  ية فيالصورة البالغن ي ِ ع -1س

  .ر إلى صدره ثالث مراتيشيوى ههنا و قالت -أ  

 من. ؤصدر الم ير فقستيء مادي شيوى بقث شبه التي: استعارة ، ح  وى ههناقالت -ر صورتان : يهذا التعب يف     

 لب. قوهو اله ية عن مشار إلي: كنا ر إلى صدرهيشيو -                                   

   يق.ر لنا الطريح تنيث الرسول وإرشاداته مصابيأحاد -ب  

 دل على عظمة هذا الهدي النبوي. يح مما يث واإلرشادات بالمصابيث شبه األحادي،  ح حيه صرير تشبيهذا التعب يف     

 ل المتخاصمان فلوى كل منهما وجهه لآلخر. قابت -ج  

  .للية عن التجاهل واإلعراض ، وسر جمالها أنها عبرت عن المعنى مصحـوبـــا بالدير كنايهذا التعب يف       

 ح. يف مع التوضيث الشريعبارة محددة من الحد يهتبسا فقرا ميصغ تعب -2س

  ره.قحيخذله ول يظلمه و يفالمسلم أخو المسلم ل ه المسلم ، يوق تجاه أخقعلى كل مسلم ح ر:يالتعب     

  .فيث الشريتبسة من الحدقالعبارة المخطوط تحتها م ح :يالتوض     

                           قتباساال     د عن يا بنا نعرف المزيواآلن ه

       ر                   يف من غيث الشريم أو الحديرآن الكرقئاً من الين النثر أو الشعر شيكون بتضمي،  لفظي يعيمحسن بد:  قتباساال

 .         بالزيادة أو بالنقصانتبس قاألثر الم يب فير األديغيجوز أن يإشارة على أنه منهما ، و              

 :    أمثلة 

 ره على األسرة والمجتمع.يعود خيوالواجب والعطاء الذي  قالح يف الرجال قائقالنساء شول أحد الكتاب : يق -أ   

 الرجال "                  قائقف " إن النساء شيث الشريمن الحد قتبسةالعبارة المخطوط تحتها م          

 بر بحكمة بالغة.د دُ قاألرض والسماء  ي، وكل أمر ف له قلسر لما خُ يكل مخلوق مُ ول آخر : ويق -ب   

 .   لفظهاف بنفس يث شريمن حد قتبسةمالمخطوط تحتها العبارة            

 اق ونحن من عدنان ؟                          قولم الش        ــا ؟   نَم  التخاذل والعروبة أُ  فلم     الشاعر : وليقو -ج   

                                       ــانيوتسانـــــدوا كتكاتف البن              فتعاضدوا وتكاتفوا وتآلفوا                              

 تتآمــروا باإلثـــم والعـــدوان              وى ولقوتآمروا بالبر والت                              

                                                     (شد بعضه بعضا يان يالمؤمن للمؤمن كالبن) ف يث الشريمن الحد قتبسم يت الثانيالب      

       {وى ول تعاونوا على اإلثم والعدوان قوتعاونوا على البر والت} مة ية الكريمن اآل قتبست الثالث ميالب      

   من شر حاسدام أليمدى ا كصني     كل حادث      ياً باهلل فقوكن واث : يل اإلمام علمن أقواو -د   

   {. ومن شر حاسد إذا حسد}  وله تعالى :قمن قتبس ما تحته خط م       

  

 . ويؤكد الصلة بين معنى الكالم ومعنى األثر المقتبس، وة قومة قيلكالم ا يعطي  : تباسقفائدة ال
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 الاقتباس على تدريبات

 :  ي أتيكل مما  يتباس فقحدد موطن ال -1س

 كلف هللا نفسا إل وسعها. ي   ه فعله فاليصعب عليحلم بما يإمكاناته ول  قحدد طموحاته وفيعلى المرء أن  -أ 

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

   اإلنسان من عجل  قلما تروم ول               تعجل وإن خُ ين متئدا فأول الشاعر : تيق -ب  

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

 على آثارهم  يالشاعر : رحلوا فلست مسائال عن دارهم              أنا باخع نفسيقول  -ج  

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

 ب الوطِن  ــيعى غريُر قلماأوطانهم                 يل آخر: ل تعاِد الناَس فيقوو -د  

          حسن قاس بخلـــالن قنهم                خاليشا بيـوإذا ما شئت ع                    

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

 ون            ــل لو رأى سـائـــال              لظنه ُرعباً رســـول المنيبخ ل آخر : ُربَ يقوو -هـ  

   هات لما توعــدونيهات هيله             هيالنزر من ن يل تطمعوا ف                     

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

 تباس. قل اليعلى سب ائكر من إنشيتعب يف تيةالعبارات اآلوظف كل عبارة من  -2س

 .ع بعضيبع بعضكم على بيول  -أ   

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

 .إخوانا وكونوا عباد هللا -ب   

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

 .كل المسلم على المسلم حرام -ج   

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

 من القائمة التالية :أكمل كل تعبير مما يأتي بعبارة مقتبسة  -3س

 مع العسر يسرا ( إن  -   خيركم من تعلم القرآن وعلَمهف   -   من شر حاسد إذا حسد   -  المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم  ) وإن   

 ............................................................لحاسد يكره الخير للناس ، لذلك فإننا نعوذ باهلل االحسد خلق مذموم ، ألن  -أ   

 .........................................................................فـ  والثقة في فرجهواليقين باهلل بالصبر اإلنسان المتفائل يتحلى  -ب   

 ............................................................................إن من أحب األعمال إلى هللا تعليم كتاب هللا وتحفيظه للناس  -ج   

 ......................................................طلب العلم فريضة على كل مسلم ، وقد وعد هللا طالب العلم بالثواب العظيم  -د   
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 الفعل اللازم والمتعدي             أسئلة السلامة اللغوية :  رابعا :

 ينقسم الفعل باعتبار وظيفته في الجملة إلى نوعين : ) فعل لزم وفعل متعد  (

 .إلى نصب مفعول به يتعداههو الفعل الذي يلتزم برفع فاعله ول :  الفعل الالزم

 ( فعل لزم ألنه رفع فاعله ) الطالب ( ولم ينصب مفعول به. . فالفعل ) نجحنجح الطالُب في المتحان :مثل          

 زهق ( كالهما لزم ألن كال منهما رفع فاعله فقط. -الفعالن ) ظهر . ظهر الحُق وزهق الباطل : مثلو         

 .انتقل اإلسالُم من جزيرة العرب إلى العالم أجمع بفضل جهاد المسلمين األوائلومثل :          

 فالفعل ) انتقل ( فعل لزم ألنه رفع فاعله ) اإلسالم ( ولم ينصب مفعول به.                   

 .أو أكثر وهو الفعل الذي يرفع فاعال ويتعداه إلى نصب مفعول به : الفعل المتعدي

 ( فعل متعد  ألنه رفع فاعله ) الطالب ( ونصب مفعول به ) قيمةَ (. فالفعل ) تعلم .الجتهادتعلم الطالُب قيمةَ  : مثل    

 : } إنما يخشى هللاَ من عباده العلماُء { قوله تعالى:  ومثل    

  لفظ الجاللة ) هللا (. ا وهوفالفعل ) يخشى ( فعل متعد  ألنه رفع فاعله المتأخر ) العلماء ( ونصب مفعول به متقدم       

 حدد نوع الفعل من حيث اللزوم والتعدي فيما يأتي : -1س 

 ....................................  يقاوم الشعب الفلسطيني عدوه منذ زمن بكل شجاعة.                      -  

  ....................................             استقالل أرضه.                        بالشعب الفلسطيني  يحلُم -  

    ...................................                     انتصر المسلمون على أعدائهم بقوة وحدتهم وتماسكهم. -  

 والسؤال اآلن : هل يجوز تحويل الفعل من لزم إلى متعد  ؟

 تعدية الفعل الالزم ()  وذلك ما يسمى بـ الفعل الالزم من الممكن أن يصبح متعديا يرفع فاعال وينصب مفعول به. ، نعم 

 تين : ة من اثنوهذه التعدية تكون بطريق 

 المسلمين.الفرقةُ  ت  فَ عَ أض     ← .   َضعُف المسلمون بسبب فرقتهمفي أول الفعل الالزم.  مثل : (  همزة)زيادة  -أ       

 زَكى القرآُن القلَب.     ←   َزَكى القلُب بالقرآَن.  . مثل : الفعل الالزم الحرف الثاني في تضعيف -ب      

 : حول الفعل في األمثلة التالية من لزم إلى متعد  كما في المثال األول -2س

 المفعول به الفاعل الفعل بعد تعديته الفاعل أمثلة الفعل الالزم

 نتيجة المدرسة .المتحانِ  نتيجةَ  أظهرت المدرسةُ  نتيجة .المتحانِ  نتيجةُ  ظهرت -

     .إلى المدرسةِ  الطالبُ  ذهب -

     .بالشفاءِ  المريضُ  فرح -

     .المهندسون من الجامعةِ  خرج -

     مالمرض ابنه وانحزن األب
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 أنواع الفعل المتعدي

 : هياألفعال المتعدية لها ثالثة أنواع 

 وأمثلتها عديدة ل حصر لها ومن هذه األمثلة : ،وهذا هو الغالب في اللغة  ، أفعال متعدية لمفعول واحدأول : 

 المفعول به الفاعل الفعل األمثـــــــــــلة

 القرآن المسلم حفظ .كاماًل  الكريمَ  القرآنَ  المسلمُ  حفظَ  -

 إبراهيم ربه ابتلى فأتمهن ه بكلمات  رب   وإذا ابتلى إبراهيمَ  -

 القاعدة ضمير مستتر تقديره أنت افهم جيدا القاعدةَ  يا أحمد : افهم   -

 

 وهي قسمان : ، أفعال متعدية لمفعولينثانيا : 

 . وقد صنفها العلماء إلى :أفعال متعدية لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر -1

 ( جعل -هب  -زعم  -خال  -حسب  -ظن وهي )  ، أفعال تفيد الشك والرجحان -أ 

 المفعول به الثاني المفعول به األول الفاعل الفعل األمـثــــــــلة

 سهال المتحان الطالب ظن   .سهاًل  المتحانَ  ظن الطالبُ  -

 ماء الضمير )الهاء( الظمآن يحسب .ماءً  يحسبه الظمآنُ  -

 شبحا الشجرة التاء خال ا.شبحً  في الظالمِ  الشجرةَ  خلتُ  -

 شيخا الضمير )ياء المتكلم( مستتر تقديره )هي( زعم .بشيخ   ا ولستُ زعمتني شيخً  -

 

 ( درى -ألفى  -رأى  -وجد  -علم وهي )  ، أفعال تفيد اليقين -ب

 المفعول به الثاني المفعول به األول الفاعل الفعل األمثــــــلة

 طريق العبادة المؤمن علم .الجنةِ  طريقَ  العبادةَ  علم المؤمنُ  -

 شامخة الضمير ) الهاء ( تاء الفاعل وجد .ها شامخةً األبراج فوجدت   زرتُ  -

 منجيا الصدق تاء الفاعل رأى ا.منجيً  الصدقَ  رأيتُ  -

 بريئا المتهم القاضي ألفى ا.بريئً  ألفى القاضي المتهمَ  -

 منشغال الخطابضمير كاف  تاء الفاعل درى  عن دروسك.ك منشغاًل قال األب لبنه دريتُ  -

 

ل -صي ر  -جعل  -اتخذ  -تخذ وهي )  ، أفعال تفيد التحويل -جـ   ( حو 

 المفعول به الثاني المفعول به األول الفاعل      الفعل    األمثــــــــلة              

 أصدقاء الطالب المعلم تخذ له. أصدقاءً  الطالبَ  تخذ المعلمُ  -

 خليال إبراهيم هللا اتخذ .خلياًل  إبراهيمَ  واتخذ هللاُ  -

 دكا الضمير ) الهاء ( الضمير المستتر جعل جعله دكا. ه للجبلِ ولما تجلى رب   -

 خبزا الدقيق الخباز يصي ر ا.خبزً  الدقيقَ  ر الخبازُ يصيِ   -

 سرورا متاعب نون النسوة يحولن ا.سرورً  الحياةِ  يحولن متاعبَ  األمهاتُ  -
2 
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 ( :سأل  -منع  -منح  -أعطى  -ألبس  -كسا وهي )  ، أفعال متعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر -2

 المفعول به الثاني المفعول به األول الفاعل الفعل األمثـــــــلة

 سندسا األرض الربيع كسا ا.سندسً  األرضَ  كسا الربيعُ  -

 ثوب كاف الخطاب ضمير هللا ألبس .العافيةِ  ثوبَ  ألبسك هللاُ  -

 صدقة الفقير تاء الفاعل أعطى .صدقةً  الفقيرَ  أعطيتُ  -

 كنوزا ضمير ناء المفعولين الطبيعة منح .ا غاليةً كنوزً  لقد منحتنا الطبيعةُ  -

 التمتع الناس األمطار منع بالعيد التمتعَ  الناسَ  منعت األمطارُ  -

 التوبة هللا واو الجماعة يسألون والمغفرة التوبةَ  المذنبون يسألون هللاَ  -

 

 

 ( : خب ر -أخبر  -أنبأ  -أعلًم  -أرى ومنها ) ،  ثالثا : أفعال متعدية لثالثة مفاعيل

 المفعول به الثالث المفعول به الثاني المفعول به األول الفاعل الفعل األمثــــــــــــلة

 سهال الدرس الطالب تاء الفاعل أعلم سهاًل  الدرسَ  الطالبَ  أعلمتُ 

 محبوبا الصدق خالدا تاء الفاعل أرى امحبوبً  ا الصدقَ خالدً  أريتُ 

 صادقة األخبار ناء المفعولين المذيع خب ر صادقةً  األخبارَ  خبرنا المذيعُ 

 

 تـــــدريبــــــــات

 صوب الخطأ النحوي في كل جملة مما يأتي :: 1س

 ............................................................................            ن مفيدان.               يالكتابظن  الطالب  -     

 ............................................................................             ن.         يمعلمو المدرسة متميزوجدت  -     

 ............................................................................        لى أبنائهن.    ع األمهاُت صبورات  جعل هللا  -     

 من إنشائك. متعديا لمفعولين في سياقالفعل ) جعل (  وظف: 2س

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

 أكمل الجدول اآلتي: -3س

 المفعول به الثاني المفعول به األول الفاعل الفعل الجمــــــــــلة

    علم القاضي المتهم بريئا. -
 
 

    األم طفلها الصغير حبا وحنانا. منحت   -
 
 

     العلم النافع سبيال لتحقيق المجد. وجدتُ  -

     التدخين يمنع الشباب التمتع بالصحة الكاملة. -

     رأى الطالب المذاكرة ضرورية للنجاح. -
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 ضع خطا تحت الفعل في كل جملة مما يأتي ثم حدد نوعه من حيث اللزوم والتعدي. -4س

        ..................................                            األمم المتحضرة تحافظ على تراثها القديم . -أ

 .................................                                األم تحنو على صغارها بعاطفة فطرية. -ب

        ................................تقدم لنا التكنولوجيا كل جديد ومفيد لنا في حياتنا.                       -ت

   ................................أسهم العلم الحديث في رقي الجنس البشري.                            -ث

 ................................                     .         اإلنسان الشجاع مخاوفه وهواجسه يقاوم -ج

 ................................                           الة العلم على خير وجه. يا أحمد : احمل رس -ح

 . حول الفعل الالزم في كل جملة مما يأتي إلى فعل متعد   -5س

 .............................................................................                            الولد بجوار أبيه. جلس -      

 ..............................................................................                ت الحقيقة بفضل وسائل اإلعالم.بان -      

 ..............................................................................                  قويت ثقة الطالب بنفسه بعد تفوقه. -      

 ثم اضبط المفعولين. ، ادخل على كل جملة مما يأتي فعال متعديا لمفعولين -6س

 ..................................................................................          ) المعلمون مخلصون (                  -

 ..................................................................................            ) النجاح سهل (                        -

 ..................................................................................             ) األبوان مسؤولن عن أبنائهما (      -

 ..................................................................................            ) البرتقال عصير (                      -

 ثم حدد مفعوليه.،  عولينضع خطا تحت الفعل المتعدي لمف -7س

 .................(..................و.............. ........)..........          كرم هللا اإلنسان ومنحه نعمة العقل والتفكير.          -أ

 ..................(.................و....................).............         .                  كسا القرآن قارئه ثوب الوقار والعزة -ب

 ...................(.............و....................).................قال تعالى عن الفقراء : }يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف{  -ت

ً  قال تعالى : } -ث َض فَِراشا  ..................( ................و.................).................          {          الَِذي َجعََل لَُكُم األَر 

َعونُ  لَهُ  فَقَالَ  ) -8س  (  َمس ُحوراً  ُموَسى يَا أَلَُظن كَ  إِن ِي فِر 

 ...............................................................حدد في اآلية السابقة فعال متعديا لمفعولين :  -     

 ....................    ................................................ و ............................................ مفعوله هما -      
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 كتابة خاطرةخامسا : التعبير :                                   

 أحد فنون الكتابة النثرية ، وهي عبارة عن ومضة شعورية مفعمة بالوجدان تجاه موقف من مواقف الحياة ،     : الخاطرة

 يتأثر به اإلنسان ؛ فتطرأ له فكرة عابرة نتيجة انفعاله وتأثره.             

 ولكتابة الخاطرة سمات فنية محددة مثل :

 ى الجانب الفكري.غلبة الجانب الوجداني عل -

 استعمال األلفاظ الموحية والتراكيب المعبرة عن الوجدان. -

 .المشاعر الفياضة واإلحساس المتدفقالواسع المعبر التحليق بالخيال  -

 زيادة التأثير واإلمتاع.ئية لواإلنشا يةالخبراألساليب التنويع بين  -

 اإليجاز في التعبير عن الشعور والفكرة. -

 : خاطرةمثال : لكتابة 

 

في تلك الصفحــات المشرقة من كـفـاح ري ـــإذا بي أسرح بخاط بينما أنا أقرأ في تاريخنـا القديـــم   
أجدني فخورا  ،تمني العودة إلى ذاك العهد المجيد ت هارفرف بجناحيتفأجد نفسي ، ونضالهم  األجــداد
ة ــة والقتصاديــة والثقافيــالت العلميــالمجداع في شتى ـــر بهذا الكفاح وذلك العطاء واإلبـأشد الفخ

الحيرة والدهشة كلما من وفي نفس الوقت أجد نفسي غارقا في بحر  ،ة والعسكرية......ـاسيــــــوالسي
وأسأل نفسي : كيف استطاع هؤلء العظماء بناء  ،والفداء والشجاعة ن قصص البطولة ـرأت عـــــــق

غم ما كان في عصرهم غربا رُ من حدود الصين شرقا إلى األندلس لممتدة ارة اإلسالمية اـــتلك الحض
 ! ؟، وبخل في الطبيعة العيش في وقسوة ، الحياة في من خشونة 

 داء في سبيل رفع راية اإلسالم وإعالء كلمة ل إله إل هللا ؟ـكيف ضحوا بأرواحهم وحياتهم وهم سع
كيف كانوا يصلون الليـل بالنهار قابضين على سيوفهم ، لهين  في نيل الشهادة ؟ يتسابقونكيف بهم 

عن بطونهم ، فال طعام ول شـراب ؟ هل كان النصر على األعـــداء يروي ظمأهم ؟! أكـــان صوت 
األذان في بالد العجم يشبع سغبهم ؟! أم إن طبيعتهم كانت غير طبيعتنا اآلن وقد صيرنا ل نجيد غير 

  ثقافة ملء البطون !

الدنيا ؤلء العظماء باعوا ــــتلك الحيرة عندما أتذكر أن هقيود سرعان ما أتحرر من  ........ ولكن  
 فكان لهم ما أرادوا.واشتروا اآلخرة ، آثروا الموت الكريم على العيش الخانع ؛ 

وشموخ حضارتنا  ،ادنا وقوتنا ــوهي أننا إذا أردنا أن نعود ألمج،  إذا بي أمام حقيقة ل جدال فيهاو  
نعمل علينا أن و ،ا وأوطاننا وعقيدتنا ـمن أجل أمتنحي ــنضون ؛ فــقــابــنفعل مثلما فعل الس علينا أن
د أن يكون عملنا ـــــليس هذا فقط بل لب، وننجز...... ،ونخطط  ،ونبتكر  ،ونصنع  ،ونبني  ،ونتعلم 

من سبقونا بل ونسابقهم وننافسهم ؛ بأن نلحق  كما علينا ،مآرب خاصة ل من أجل  ،خالصا لوجه هللا 
 .     ويعود لنا مجدنا القديم ،فتعود لنا عزتنا 
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 كتابة خاطرة

فيه مشاهد صادمة عما تعانيه بعض األسر اآلن من  يناقش المشكالت األسرية ، وقد ُعرضت  برنامجا في التلفاز  شاهدتَ 

 تفكك وتخاصم وقطع لألرحام.

 عن عواطفك تجاه تلك المشاهد.اكتب خاطرة تعبر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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 نموذج تدريبي على موضوع : لا تحاسدوا

 يَبِع   َولَ  تََدابَُروا َولَ  تَبَاَغُضوا َولَ  تَنَاَجُشوا َولَ  تََحاَسُدوا لَ  : َوَسلَمَ  َعلَي هِ  ّللَاُ  َصلَى ّللاَِ  َرُسولُ  قَالَ  : قَالَ  ُهَري َرةَ  أَبِي ن  ع

َوانًا ّللاَِ  ِعبَادَ  َوُكونُوا بَع ض   بَي عِ  َعلَى بَع ُضُكم   ِلمُ ،  إِخ  ِلمِ  أَُخو ال ُمس  ِلُمهُ  لَ  ال ُمس  ِقُرهُ  َولَ  ذُلُهُ ــيَخ   َولَ  يَظ   - َهاُهنَا التَق َوى،  يَح 

ِرهِ  إِلَى َويُِشيرُ  ِقرَ  أَن   الَشر ِ  ِمن   ِرئ  ــــام   بَِحس بِ  - َمَرات   ثاََلثَ  َصد  ِلمَ  اهُ ـــأَخَ  يَح  ِلمِ  ُكل   ال ُمس  ِلمِ  َعلَى ال ُمس   َدُمهُ  َحَرام   ال ُمس 

ُضهُ  َوَمالُهُ   .َوِعر 

 أول : أسئلة الفهم والستيعاب :

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يأتي : -1س

 .............................................. ليس من األهداف التي يرمي إليها هذا الحديث -أ

 (       )                     الدعوة إلى حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس.  -      

 )      (                     هداره.الدعوة إلى حسن استغالل الوقت وعدم إ -      

 (       )           الحث على التخلي عن كل ما يفسد العالقات بين الناس. -      

 (   )                  .أفراد المجتمع المسلمالحث على تقوية الروابط بين  -      

 ...................................... المعنى العام لهذا الحديث هو -ب  

 بالمحافظة على حقوق األخوة اإليمانية والبعد عن الحسد والكراهية والظلم يقوى المجتمع ويتقدم.     )        ( -     

 )        (     تقوى هللا وحسن النقياد له سبيل للسعادة في الدنيا والفالح في اآلخرة.                               -     

 بحب الخير للناس والعمل الصالح تزداد مكانة الفرد بين إخوانه.                                         )        ( -     

 طهارة المرء وحسن إيمانه.                                 )        (تنقية القلب من األحقاد والكراهية دليل على  -     

 ضح ثالثة من حقوق المسلم على أخيه المسلم من خالل فهمك الحديث.و -2س

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

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

 .اكتب الرمز المناسب في ) أ ( أمام ما يدل عليه في ) ب (  -3س

 ) ب ( ) أ (

 الحسد  السلعة دون الرغبة في شرائها بهدف اإلضرار باآلخرين.الزيادة في ثمن  أ

 الغبطة  التخاصم واإلعراض عن مواجهة الناس وعدم اإلقبال عليهم بالوجه. ب

 التناجش  تمني زوال النعمة من عند اآلخرين وتحولها إلينا. ج

 التدابر  األذى بالناس. وقوعالكراهية والحقد وتمني  د

 التباغض  نهم.عتمني ما عند الناس من نعم وخيرات مع عدم زوالها  هـ
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 ثانيا  : أسئلة الثروة اللغوية :

 حدد مترادف ما تحته خط فيما يأتي :  -1س

 ...................................        .......................      .     الزللعما يقع فيه األخرون من  الطرفينبغي أن نغض  -   

 .............................        .............................        رائعة ليمسك بفريسته.                   بطفرة الضرغامقام  -   

 .......................................................... وظف الفعل ) سار ( في سياق من إنشائك في مجال الذيوع والنتشار. -2س

 أشعل الكريم العديد من القناديل احتفاء بضيوفه.   -3س

 األول والثاني صحيحان ( -الكرائم  -الكرماء  -الكرام ) ..................... جمع ) الكريم (  -   

 القندال ( -القنديل  -القندول  -) القندل .................. مفرد ) القناديل (  -   

       القلوب.                 أكمل الفراغ بتصريف من ) رق  (.......... ..............وة القرآن الكريم تعمل على تال -4س

 ثالثا : التذوق الفني :

 استخرج الصورة البيانية في كل مما يأتي : -1س

لُوا الَِذينَ  ثَلُ قال تعالى : } م -أ   َراةَ  ُحم ِ ِملُوَها لَم   ثُمَ  التَو  ِملُ  ال ِحَمارِ  َكَمثَلِ  يَح  ً  يَح  فَارا  {. أَس 

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

 وياله إن نظرت وإن هي أعرضت             وقــع السهام ونزعهن إليـــم قال الشاعر : -ب  

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

 تعدى على حرمة أخية المسلم فكل المسلم على المسلم حرام.ل يحق لمسلم أن ي -2س

 .......................................................................................................حدد موطن القتباس في التعبير السابق.    

َرَمُكم  ِعنَد ّللَاِ أَت قَاُكم   }-3س  ، وظف اآلية الكريمة السابقة كأثر مقتبس في تعبير من صياغتك. { إَِن أَك 

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

 رابعا : السالمة اللغوية :

 أوقاته في العبادة ، فحينا يصلي ، وحينا يقرأ القرآن.في شهر رمضان يحرص المسلم على أن يغتنم كل  -1س

 ...................................................وآخر متعديا  ، ..........................................حدد في العبارة السابقة فعال لزما    

 الالزم للمريض في المستشفى.                  اجعل الفعل ) تَم ( متعديا وغير ما يلزم.تَم عمل  -2س

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

 لخطأ في كل مما يأتي : صوب ا -3س

 .......................................وجد الطالب الكتاب مفيد.                           -   

 .......................................  ظن  المدير الموظفين غائبون.                      -   

 ....................................................................................     صغ تعبيرا يتضمن فعال متعديا صياغة سليمة. -4س
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 اإلسالم والكبت                        الموضوع الثاني :
   قضية الموضوع :

ث ياإلسالم ، حون على يها علماء النفس الغربقأطل يعرض الكاتب بعضا من التهامات الباطلة التيهذا الموضوع  يف   

اة ية المسلم وتمنعه من التمتع بملذات الحيـــد حرقيتُمجحفة ام ــكـنها أحأه بـعـوشرائ ين اإلسالميــتهمون أحكام الديإنهم 

على في هذا الموضوع د رد الكاتب قشعر بحالت من الكبت والمنع لدوافعه ورغباته ، ولين يمتدالمسلم المها ، وأن يونع

 التهامات وفساد مسلكها.  ككدا بطالن تلؤة ميخية والتاريلقة والعيلقباألدلة النلباطلة اهذه التهامات 

   : بتيعاوالاس مفهلا لةأولا : أسئ

 :  ي الجدول التال يرة فقلكل فمناسبا ضع عنوانا  -1س

 رة قالف العنوان 

 اتهام باطل

وي لإلنسان ، يكبت النشاط الحيالوا إنه قن ؟ يون عن الدبيال علماء النفس الغرقانظروا ماذا 
ن ينيعلى المتد يستوليالشعور الذي  كجة الشعور باإلثم ، ذلياته نتيه حينكد عليظل يو

 اة  . يطهرها إل المتناع عن ملذات الحيل  يئةصنعونه خطيل لهم أن كل ما يخيخاصة ، ف

اإلسالم وضبط 
 الشهوات

ه فيصبحون يوا مع هذه الشهوات إلى المدى الذي قنسايللناس أن  يحبين ل يح إن الديصح
ع أن ية ل تستطيم بهذا الوضع ، والبشرقياة ل تستيملكون أمرهم ، فالحين لها ، ل بديمستع
ظلت عاكفة على ملذاتها  يتهدف إلى التطور الدائم نحو الرتفاع إذا ه يعتها التيطبي تحم

 ة.  يوانيالنتكاس نحو الحتها ، وتتعود على الهبوط وقها كل طايتستنفذ ف

 يفة يالدوافع الفطر
 اإلسالم

ث ية كلها من حيالعتراف بالدوافع الفطر ية هيمعاملة النفس اإلنسان ية اإلسالم فيقوطر
سطا ق يتعط تيالحدود ال يلها ف يذ العمليالالشعور ، ثم إباحة التنف يالمبدأ وعدم كبتها ف

 نه أو على المجموع كله. يسواء على فرد بع وع الضررقول من المتاع ، وتمنع وقمع

 ل وبرهانيدل

تدرب النفوس  يره من الضوابط التيام وغيسخر دعاتهم بالصين يالذ -ون يوعيوهل كان الش
دربوا على احتمال يستالنجراد لو أنهم لم  يعون الصمود كما صمدوا فيستطيهل كانوا  -

 حرمون عاما ؟ يحللون عاما ويأم أنهم  تعذب األبدان والنفوس ؟ يفة التيات العنقالمش

 

 ون على اإلسالم. يادعاها علماء النفس الغرب يحدد التهمة الت -2س

 ة. يحبس دوافعه الفطريوي لإلنسان ويكبت النشاط الحيء أن اإلسالم ؤلادعى ه -

 اة. يملذات الحن وتحرمهم من يللمسلم ياإلسالم تسبب العذاب واأللم النفس يام فيضة الصيوادعوا أن فر -

 ظتهم ومنامهم. ي يقئة فيطاردهم دائما بشبح الخطياته وينكد على المسلم حيوادعوا أن اإلسالم  -

  ة.يالتعامل مع الدوافع الفطر ين منهج اإلسالم في ِ ب -3س

    مها ينكر تحريبات ، ويحث على التمتع بكل ما أحله هللا لعباده من الطية لكل إنسان ، ويعترف بالدوافع الفطرياإلسالم  

م على أصحابها كثيرا من الطيبات انات األخرى يالدبخالف   رآن والسنة ، ومن قال يرة فيكث ك، واألدلة على ذلالتي تحر ِ

ِ  ِزينَةَ  َحَرمَ  َمن   قُل   }: سورة األعراف  يول هللا تعالى فق:  هذه األدلة َرجَ  الَتِيَ  ّللا  قِ  ِمنَ  َوال َطي ِبَاتِ  ِلِعبَاِدهِ  أَخ  ز         {. الر ِ

 الموضوع.  فينشده الكاتب يالهدف الذي  نتجاست -4س

 دتهم. قيان كذبهم وفساد عيها أعداء اإلسالم وبقطلي يالرد على التهامات الباطلة الت -

 ة وحفظها للفرد والمجتمع المسلم. يح الحكمة من الشرائع اإلسالميتوض -
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 ها. يورده عل ةقد الكاتب لالدعاءات السابيوضح تفن -5س

 التهام  د الكاتب يتفن

منع اإلسالم ية لإلنسان ، ولم يالعتراف بالدوافع الفطر ين مثل اإلسالم فيوجد ديل 
تحفظ  ية التيالتمتع بالشهوات والملذات ولكن ضبطها ووضع لها الضوابط الشرع

  وته وللمجتمع ترابطه وتماسكه.ياءه وحقللفرد ب

وي يالحكبت النشاط ياإلسالم 
حبس دوافعه يلإلنسان و

  .اتهيه حلينكد عية وريالفط

ام ياة ، والصيتعلم من خاللها الصبر وتحمل مشاق الحيمة لإلنسان بال ضوابط قيل 
 اةيات الحيها العبد من ربه وتتطهر روحه من ماديرب فقتيعات معدودة يوالصالة سو

ستالنجراد لو أنهم معركة  يعون الصمود كما صمدوا فيستطي الشيوعيون هل كان، و
 ؟ تعذب األبدان والنفوس يفة التيات العنقعلى احتمال المشجنودهم دربوا يلم 

اإلسالم  يام فيضة الصيفر
 يتسبب العذاب واأللم النفس

ن وتحرمهم من ملذات يللمسلم
  اة.يالح

ث فتح لهم يم بعباده حيذكر العذاب ، وأن هللا رحيبل أن قمنح المغفرة  قداإلسالم 
توب إلى هللا ي هنئة فإيالخط يطان فيعه الشقويباب التوبة والمغفرة ، وكل مسلم 

 م. يعلم أن هللا غفور رحيوهو 

اته ينكد على المسلم حياإلسالم 
ئة يطاردهم دائما بشبح الخطيو
 ظتهم ومنامهم. ي يقف

 

 . استخلص من الفقرة التالية معنى وفكرة ومعلومة -6س

ملذات الحياة في الحدود التي تعطي قسطا بكل " اإلسالم يعترف بالدوافع الفطرية وعدم كبتها ، ويبيح لإلنسان التمتع 

معقول من المتاع وتمنع وقوع الضرر على الفرد أو المجتمع ، ومن هنا ل ينشأ الكبت إطالقا في ظل اإلسالم ، فإذا 

في ذلك منكر ، ول يوجد داع لستقذار هذا اإلحساس والنفور منه ، وإنما أحس الشباب بالرغبة الجنسية الدافقة فليس 

يطلب اإلسالم أن يضبط هذه الشهوات في وعي الفرد وبإرادته ، أي يعلق تنفيذها إلى الوقت المناسب ، وليس التعليق 

 ب اضطرابات نفسية "كبتا باعتراف عالم النفس ) فرويد ( ، وليس فيه إرهاق األعصاب مثل ما في الكبت ول يسب

  اإلسالم ل يحرم التمتع بالشهوات ، ولكن يضع لها الضوابط والشروط التي تضمن سالمة الفرد والمجتمع. المعنى : -  

 اللتزام بضوابط اإلسالم وأحكامه سبيل للراحة والستقرار والبعد عن الضطرابات النفسية. الفكرة : -  

    ين الكبت والتعليق ، فالكبت يكون في الالشعور ويسبب اإلرهاق والضطراب ، أما هناك فرق كبير ب المعلومة : -  

    وإيمانه بحدود الدين ول يسبب له أية اضطرابات نفسية.إرادته بوعي اإلنسان وفي التعليق فيكون                  

 . ما رأيك في طريقة عرض الكاتب للموضوع مع ذكر الدليل -7س

    لقد عرض الكاتب الموضوع عرضا واضحا مقنعا ، حيث إنه قام بعرض التهامات التي يوجهها علماء الغرب ضد   

    التاريخية والواقعية الدينية واإلسالم ، ثم راح يفند كل اتهام منها ويبين بطالنه وعدم صحته ، مستندا على األدلة   

 لتأثير في المتلقي.والمنطقية بما يحقق اإلقناع واوالعلمية   

 عاجزة عن ضبط شهواتها.  يانها وهيما من أمة استطاعت أن تحافظ على ك -8س

 الموضوع.  كة من خالل فهمقأثر مضمون العبارة الساب         

ى دمها مرهون بمدقاء األمم وتقعاجزة عن ضبط شهواتها ، إذ إن ب يائها وهقانها وبيدرة على حفظ كقال توجد أمة 

ة يته الحضارة اإلسالمققما ح كل على ذلير دلية من ملذات وشهوات ، وخيه النفس البشريعلى ضبط ما تنزع إل رتهاقد

 كا وغربا ، وفرضوا على ملوقن وعلومهم بالد العالم شريوش المسلمينما غزت جيوة والزدهار حقعصور ال يف

ن واللتزام بكل ضوابطه وأحكامه يح الديإل باتباع صح ككن لهم ذليلم مواجهتهم ب صولتهم وتخشى ياألرض أن تته

       وشرائعه.   
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  ثانيا : أسئلة الثروة اللغوية :

 حدد مترادف الكلمة المخطوط تحتها فيما يأتي : -1س

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

                 في البريَة  ِظل فعثر الرجل على 
 /المشقوقر الدابة ظف

/ المرعى /  الدابة
 المراد والغاية

             رجل التفاحة.ال َظفَرَ 
/  هاغرز ظفره في

 أتها عينهر

 .  ومثل ِعب رة في قصص القدماء كل ما ينتفع به .                 قبل السفر  متاعهأعَد المسافر 
 /اتعاظ واعتبار

 عجب

 دمعة / ُحزن / تأث ر .رةب  بعَ رأيت طفال يبكي 
 القرآن الوليد بن المغيرةوصف 
 .                 بالعُتُل

الجاف الغليظ / 
 الشديد / الصلب

خيرا من النبي  راءب  الغَ ما أقلت 
 .   محمد

 مجدبة ل ماء فيها .                   َغب راءمن َسنَة   كاللهم إنا نعوذ ب األرض

 

 مما يأتي : كلمة هات الجمع والمفرد لكل -2س

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة

 أشباح شبح فريدة فرائد

 قصار قصير تِرب أتراب

 

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

 المعنى السياق المعنى السياق

 ظهر واستقَر واعتدل العدل بين الناس.قام  وقف قام الطالب احتراما للمعلم. 

 ثبت مكانه البحيرة.قام الماء في  انتصف قام ميزان النهار.

 تولى أمرهم ونفقاتهم قام األب على خدمة أبنائه عمله ونفَذه وأداه الخادم باألمر.قام 

 تحددت قيمته قام البيت بألف دينار. دام وثبت قام العبد على طاعة ربه.

 

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

 ................................. يجب أن يلتزم المسلم بكل ما جاء به -  

 اإلسالمية تساوي بين جميع الخلق في الحقوق والواجبات. ................................ -  

 .بسن  القوانين ووضعهاهو من يقوم ............ ........................ -  

 .اإلسالمي........ ........................ يُحَرم شرب الخمر على المسلم في  -  

 الخليج العربي. .................................. يقع المركز العلمي في -  

 .السفينة.............. ................ أسقطت الرياح  -  

 الجديدة................ ................تقوم الدولة بتنفيذ العديد من  -  

 المشروعات

 التشريع

 الشرع

 الشراع

 الشريعة

 الشارع

ع  الُمشر ِ
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  : التذوق الفني: أسئلة لثا ثا

 اشرح كل صورة مما يأتي مبينا أثرها في المعنى. -1س

 {.    وأحيط بثمره فأصبح يقل ب كف يه على ما أنفق فيها }قال تعالى :  -أ  

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

                                                        وكن كالشمس تظهر كل يوم                         ول تك في التغيب كالهاللقال الشاعر :  -ب  

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

 {.  لناس من الظ لمات إلى النوركتاب أنزلناه إليك لتخرج ا  }قال تعالى :  -ج  

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

 الزهر يبتسم في فصل الربيع. -د   

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

 {.    ويوم يعض  الظالم على يديه }قال تعالى :  -هـ   

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

 .   قال البحتري : قصور كالكواكب لمعات                           يكدن يضئن للساري الظالما -و   

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

 قال الشاعر : وكأن إيماض السيوف بوارق               وعجاج خيلهم سحاب مظلم -ز   

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

 جناسلا

  : ، وهو نوعان المعنى في واختالفهما اللفظ اتفاق أو تشابه كلمتين فيبظي يكون لف بديعي محسنهو تعريفه : 

 .اوضبطه، وترتيبها ، وعددها ، نوع الحروف  : في أربعة أمور اللفظانوهو ما اتفق فيه  : جناس تام -أ 

 ومن أمثلته :   

َم تَقُومُ تعالى : }  هللا لوق -1     ِرُموَن َما لَبِثُوا َغي رَ  الَساَعةُ  َويو   .{ َساَعة يُق ِسُم ال ُمج 

 ساعة ( ، فاألولى بمعنى يوم القيامة ، والثانية بمعنى الساعة من الزمن. - فقد جاء الجناس التام بين ) الساعة         

 على الهوى           فليس بسر ما تسر األضالع. عينراحت وهي  العينل الشاعر : إذا وق -2    

 عين ( ، فاألولى بمعنى العين البصرية ، والثانية بمعنى الحارس. - فقد جاء الجناس التام بين ) العين        

 .وراصُ قُ عقل من بنى في الهواء  ورصُ قُ  -3    

 قصور ( ، فاألولى بمعنى النقص ، والثانية جمع )قصر( وهو البيت الكبير. -فقد جاء الجناس التام بين ) قصور          

 . تَ ي  وَ هَ الجتهاد ما  تَ ي  وَ هَ لو  -4    

  .هويت ( ، فاألولى بمعنى ) أحببت ( ، والثانية بمعنى سقطت -فقد جاء الجناس التام بين ) هويت         
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                     (. اوضبطه، وترتيبها ، وعددها ، نوع الحروف : ) وهو ما اختلف فيه اللفظان في  تام( : غير) جناس ناقص -ب 

 { تنهروأما السائل فال  تقهرتعالى : } فأما اليتيم فال هللا ل وق، مثل : نوع الحروف  -1    

 تنهر ( ، وقد اختلف اللفظان في حرف واحد.  -فقد جاء الجناس غير التام بين لفظتي ) تقهر                            

 : إن البكاء هو الشفاء          من الجوى بين الجوانح ت الخنساءقال، مثل : وعددها  -2    

 ، وقد اختلف اللفظان في عدد الحروف. الجوانح ( -فقد جاء الجناس غير التام بين لفظتي ) الجوى                        

 في         ُمتونِِهَن َجالُء الَشك ِ َوالِريَبِ  الَصحائِفِ ل سوُد  الَصفائِحِ بيُض ، مثل : قول الشاعر : وترتيبها  -3    

 .، وقد اختلف اللفظان في ترتيب الحروف الصحائف ( -فقد جاء الجناس غير التام بين لفظتي ) الصفائح                   

 .الَخلقاحترام  الُخلق، مثل : من حسن  وضبطها -4    

 ، وقد اختلف اللفظان في ضبط ) الخاء (. ( الَخلق -لق فقد جاء الجناس غير التام بين لفظتي ) الخ                   

  : سر جمال الجناس

 وتُعمل الفكر.يؤد ي إلى حركة ذهنية تثير النتباه أنه كما ، أنه يحدث نغماً موسيقياً يثير النفس وتطرب إليه األذن   

 : تدريبات على الجناس

 الجناس فيما يأتي مبينا نوعه.استخرج  -1س

ِه الَحد  بَيَن الِجد ِ َواللَِعبِ               الَسيُف أَصَدُق أَنباًء ِمَن الُكتُِب     قال أبو تمام :  -أ    في َحد ِ

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

 قال تعالى : } والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق { -ب  

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

 غير ُمنَعَم  بشقاءِ  قال ابن الفارض : هال نَهاك نُهاك عن لوم امرئ              لم يُلف -ج  

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

 قال أبو تمام   : ما مات من كرم الزمان فإنه               يحيا لدى يحيى بن عبد هللا -د   

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

 الخيل معقود بنواصيها الخير  إلى يوم القيامة.( : ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا  -هـ   

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

 يا جاُر جاَر علَي الزمان. -و  

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

 صغ تعبيرين من إنشائك بحيث يتضمن األول جناسا تاما والثاني جناسا ناقصا. -2س

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

    ...................................................................................................................................  
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 المفعول به                     : السلامة اللغوية: رابعا 

 (. اء أو الكسرةيالفتحة أو ال) مات نصبه ما ، ومن عالئه الفعل ، وهو منصوب دايع عليقهو السم الذي  : فهيتعر

 :   الكالم ، منها يالمفعول به على عدة صور فيأتي و** 

 :   وعالمة نصبه اسما معربا منصوبا يأتي -1

ُت  -:  ر ،  مثليجمع تكسإذا كان مفردا أو الفتحة :  -    .ل عماد لها اوتً يبرفع العلُم ي -      امحمدً أكرم 

ُت  -إذا كان مثنًى أو جمعا مذكرا سالما ، مثل :  : اءيال -   .نِقيالفائكرمت المدرسةُ  -     ني  مباراتَ شاهد 

ُت  -نثا سالما ، مثل : ؤإذا كان جمعا م الكسرة:  -    .كلها المناسباتِ ُر يحضر األم -          اِت يالمبارشاهد 

 :   ةيمن مثل الحالت اآلت كوذلمحل نصب ،  يف ويأتي اسما مبنيا -2

   ناأكرم - ينأكرم - كأكرمتُ  - همثل :  أكرمتُ   (  اءناء / الي/ ال افالهاء / الك) الضمائر المتصلة  -

  .اكميإأحذر  -    انايإنصح المعلم  -  نعبد  كايإ -: مثل ( :  ( ..... / إياه اكميانا / إي/ إ يايإ )الضمائر المنفصلة  -

  م.النج هذاُت ي، مثل : رأ ( ك/ تل ك/ ذل ئكلء / أولؤهذا / هذه / هذان / هاتان / ه)أسماء اإلشارة  -

   ا.وقتفو نيالذ، مثل : شاهدُت  (.....تي ن / الالي/ اللذان / اللتان / الذ يالذي / الت) األسماء الموصولة -

  ( أن + الفعل المضارع )، وهو المصدر المكون من  المؤولمصدر ال ويأتي على صورة -3

 (. أنصح )محل نصب مفعول به للفعل  يول فؤمصدرا م (أن تتعلم  ) علما نافعا ، أن تتعلَم مثل : أنصح        

   :  المفعول به يالعامل ف

 :  ي م وهالكال يثة عوامل للمفعول به فثال كالجملة مفعول به ، وهنا يجعل فيالُمسبب الذي  كصد بالعامل ذليق     

  الدرَس كتب الطالب :   مثلالفعل المتعدي لمفعول واحد  ،  -1 

 كاملةَ  ةقيقالح كتأأنب -،           نائما ابنهحسب األُب  : ، مثل ن أو ثالثةيالفعل المتعدي لمفعول -2 

 لهلكوا جميعا. الناَس هللاِ  رحمةُ لول  -.  ،   هيإلى البحث ف كدافع العلَم  كحب :  مثل، ح يالمصدر الصر -3 

 تدريبات على المفعول به

وخلق له عينين وأذنين " خلق هللا اإلنسان ، وسخر له كل ما في الكون لخدمته ، ووهبه نعما ل تعد ول تحصى ،  -1س

 ، ورفع فوقه السماوات لتظله " لتحملهويدين ورجلين ، وبسط له األرض 

 ......................................................................مفعول به منصوبا بالفتحة :  - حدد في العبارة السابقة ما يأتي :  

 .........................................................................مفعول به منصوبا بالياء :  -                                       

 ......................................................................مفعول به منصوبا بالكسرة :  -                                      



 

21 
 

 المثال األول.  يه كما فيف ن عالمة إعرابه والعاملي، ثم ب يتيأ كل جملة مما يحدد المفعول به ف -2س

 الجمــــــــــــــــلة      المفعول به عالمة إعرابه هيالعامل ف     

 لب لكم. غا نصركم هللا فاليإن  نصركمي يالخطاب ف افك محل نصب يف ير مبنيضم نصريالفعل المتعدي 

 ن العالم. يرب العلم المسافات بق      

 ه. يوالدر شتُم الرجِل ئمن الكبا      

 ن. قيكرمت المدرسة المتفو      

  هماقبحه اعترافا يحترم البن البار أبوي      

 

 :   ث تكونيبح في جمل من إنشائكمع الضبط  (العمل  -ئات يالس -لشباب ) االكلمات ف وظ -3س

  ....................................................................................     األولى : مفعول به لفعل متعد لمفعول واحد :  -

  .....................................................................................         ن : ية : مفعول به لفعل متعد لمفعوليالثان -

  .....................................................................................              ح : يالثالثة : مفعول به لمصدر صر -

ب الخط -4س  :  ي تيأكل جملة مما  يف أصِو 

  ......................................................................                       .هيهما علقبر  البن والداه اعترافا بحي -

  ......................................................................ات.                            ياألمهاُت المثال الدولةُ  مت  كرَ  -

  ......................................................................الجنة.                      كدخليل هللا يسب يالماِل فقك إنفا -

  ......................................................................            . خسائر الشركةلون عن وؤالمس رُ يالمد حاسبَ  -

 اجعل المبتدأ والخبر في كل مما يأتي مفعولين وغير ما يلزم. -5س

 .............................................................................................           الكتابان مفيدان.                       -    

 ............................................................................................            معلمو المدرسة متميزون.           -    

 ................................. ...........................................................                       .    قائدا الجيش حكيمان -    

                   ...........................................................................................           األمهاُت صبورات  على أبنائهن.      -   

 مضبوط.مناسب بمفعول به مما يأتي فراغ كل أكمل  -6س

 يسمع بهما ، وعينين يرى بهما.............. .....................ذاكرا ، وجعل له ............ .................خلق هللا لإلنسان  -   

 أمتهم. ............ .........الذين يسهمون في تقدم العلم ، ألنهم بذلك يرفعون .......... ..................الدول المتقدمة تحترم  -   
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 كتابة رسالة                                : التعبير : خامسا 

    فن من فنون الكتابة النثرية ، وهي وسيلة من وسائل التواصل والتصال مع األخرين  ، نعبر فيها عن  : الرسالة

  .مشاعرنا تجاههم ، ونكتب فيها كل ما تتطلبه حياتنا واحتياجاتنا            

 عناصر الرسالة :

 التالي :  خالل النموذج للرسالة طريقة مميزة وعناصر محددة يجب الوفاء بها عند الكتابة ، ويتضح ذلك من    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 2018التاريخ  :       /        /    -

 .............العنوان : الكويت / محافظة  -

 اسم المرسل إليه (نكتب ) ..................... عزيزي  -

 التحية : )السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته( -

 أما بعد ،،،، -

 ..............................................................................................................مقدمة ترحيبية :  -

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

 ...........................................................................................................الرسالة :  موضوع -

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

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

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

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

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

 .........................................................................................................................الخاتمة :  -

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

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

 التوقيع                                                               
                                                             ........................................... 



 

23 
 

 كتابة رسالة

ول يعرف عن اإلسالم إل ما يسمعه  اللغة العربية ولكنه غير مسلم ، يتحدثفي إحدى أسفارك على شاب أجنبي  تعرفتَ 

الم ، وتبين له بطالن ما ــــفي بالده من أكاذيب واتهامات باطلة ، وأردت أن ترسل له رسالة تعرفه فيها شيئا عن اإلس

 يستمع إليه ، فماذا تكتب له ؟؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

.................................................................................................................................................. 
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 الإسلام والكبتنموذج تدريبي على موضوع : 

 أسئلة الفهم والستيعاب : أول :

ملكون ين لها ، ل بديه مستعفيصبحون يوا مع هذه الشهوات إلى المدى الذي قنسايللناس أن  يحبين ل يح إن الديصح"  

تهدف إلى التطور الدائم نحو  يعتها التيطبي ع أن تحمية ل تستطيم بهذا الوضع ، والبشرقياة ل تستيأمرهم ، فالح

 " ةيوانيتها ، وتتعود على الهبوط والنتكاس نحو الحقها كل طايظلت عاكفة على ملذاتها تستنفذ ف يالرتفاع إذا ه

 استخلص الفكرة التي تعبر عنها الفقرة السابقة . -1س

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

 اكتب اثنين من التهامات التي وجهها علماء النفس الغربيون لإلسالم. -2س

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

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

 بي ِن منهج اإلسالم في التعامل مع الدوافع الفطرية. -3س

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

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

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يأتي : -4س

 ملذات الحياة   ( -الدين والحياة  -الدين والشهوات  -)    اتهام كاذب .......... للفقرة السابقة ةن المناسبيواالعنمن  -أ   

 ................................. السابقة إلىالفقرة يسعى الكاتب في  -ب   

 توضيح المبادئ التي يقوم عليه الدين اإلسالمي )      ( -(           بيان التهامات الكاذبة الموجهة لإلسالم.   )   -     

 توضيح أسباب تهجم الغرب على اإلسالم.      )      ( -بيان حكمة اإلسالم في ضبط الشهوات.    )      (        -     

 ............................ من مميزات الطريقة التي اتبعها الكاتب في عرض الموضوع -ج  

 العتماد على الخيال وكثرة الزخارف اللفظية. )     ( -العتماد على التشويق واستعمال لغة الرمز.   )     (       -    

 . )     (العتماد على األدلة الدينية والمنطقية والعلمية  -    العتماد على أسلوب الحوار الهادئ المقنع.     )     ( -    

 يقول الكاتب : " أبناء آدم كأبيهم ليسوا خارجين من رحمة هللا حين يخطئون " -5س

 أثر المقولة السابقة في السطور التالية.   

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

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

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

   ................................................................................................................................................................. 
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 ثانيا : أسئلة الثروة اللغوية :

 حدد مترادف ما تحته خط فيما يأتي :  -1س

 ..........................       .....................       .......................لنا.    ِعبرةفيه  اعمتمن  الغبراءكل ما خلقه هللا على  -   

 ..................................           .............................فرسه وقد أصيب من شدة العدو.           ِظل فالرجل  َظفَر -   

 ..........................................................................     قام ( في سياق من إنشائك في مجال العدل.وظف الفعل )  -2س

 جلس خالد بين أترابه يسخر من أحدهم بأنه قصير القامة.   -3س

 ( قِصار - قصور -قُُصر  -) قصائر ..................... جمع ) قصير (  -   

 ( تُراب - تِرب - تَرب - تُرب) .................. (  أترابرد ) مف -   

       ...............................................................................     .في سياق في مجال الدين ( شرعمن )  اتصريف ضع -4س

 ثالثا : التذوق الفني :

 استخرج الصورة البيانية في كل مما يأتي : -1س

تَنِفَرة  قال تعالى : }  -أ   س  ِكَرةِ ُمع ِرِضيَن َكأَنَُهم  ُحُمر  م  َوَرة   فََما لَُهم  َعِن التَذ   {.فََرت  ِمن قَس 

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

 ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها                 إن السفينة ل تجري على اليبسقال الشاعر :  -ب  

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

 إذ لم تكن ذا هبة           فإن حياتك ذاهبة -2س

 . مبينا نوعه وأثره السابق الجناس في البيتحدد    

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

 .) عين الرجل ( ) عين الماء ( استعمل هذين التركيبين في تعبير من إنشائك لتصنع جناسا تاما -3س

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

 رابعا : السالمة اللغوية :

 .ن حقيقة ذلك الدين العظيميتهم علماء النفس الغربيون الدين اإلسالمي بتهم باطلة ، وذلك ألنهم يجهلو -1س

 ................................................... عالمة إعرابه ، .......................................... مفعول بهحدد في العبارة السابقة    

 .الجملة السابقة مفعولينالمبتدأ والخبر في .                  اجعل كاذبوناإلسالم  العلماء المتجنون على -2س

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

 صوب الخطأ في كل مما يأتي :  -3س

 ........................................................                    جعل اإلسالم اإلنسان حر في تصرفاته -   

 ....................................  ....................                     علماء الغرب المسلمون مكبوتونظن   -   


