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        بسم هللا الرحمن الرحٌم 

       ورقة العمل الثانٌة 

 : اقرأ اآلٌات الكرٌمة اآلتٌة من سورة آل عمران ، ثّم أجب عن األسئلة التً تلٌها : السإال األّول 

اِكِعٌَن      "  ِك َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الرَّ ُم اْقُنتًِ لَِربِّ ٌَ ا َمْر ْلقُوَن أَْقََلَمُهْم   (43)ٌَ ٌُ ِهْم إِْذ  ٌْ َك َوَما ُكْنَت لََد ٌْ ِب ُنوِحٌِه إِلَ ٌْ َذلَِك ِمْن أَْنَباِء اْلَغ

ْ َتِ ُمونَ       ٌَ ِهْم إِْذ  ٌْ َم َوَما ُكْنَت لََد ٌَ ْك ُلُ َمْر ٌَ ُهْم  ٌُّي ُرِك بَِكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن (44)أَ َبشِّ ٌُ  َ
ُم إِنَّ هللاَّ ٌَ ا َمْر ٌَ إِْذ َقالَِت اْلَمََلئَِكُة 

بٌِنَ      ٌَ ا َواآْلَِ َرِة َوِمَن اْلُمَقرَّ ْن ا  ًِ الدُّي َم َوِجٌهًه ٌَ اَا  ًِ اْلَمْهِد َوَك هْ  (45) َمْر َكلُِّم النَّ ٌُ الِِحٌَن   َو ُكوُن   (46)ًلًه َوِمَن ال َّ ٌَ ى  َقالَْت َرّب أنَّ

ْمَسْسنًِ َب َشرٌد  َ  لًِ َولَدٌد َولَ       ٌَ ْ لُُ  مَ  الَ َكَذلِ  ْم  ٌَ  ُ مَ   ِك هللاَّ ا َ  ِنَّ َش  اُء إَِذا َقَ ى أَْمرًه ٌَ كُ  ا ا  ٌَ قُ ولُ لَ ُه ُك ْن َ  َع لُِّمُه اْلِكتَ  (47)وُن  ٌَ ٌُ اَب   َو

ِر (48) َواْلِحْكَمَة َوالتَّ  ْوَراَة َواْْلِْنِجٌلَ      ٌْ َئِة الطَّ ٌْ ٌِن َكَه ً أَْ لُُ  لَُكْم ِمَن الطِّ ُكْم أَنِّ ٍة ِمْن َربِّ ٌَ ً َقْد ِجْئُتُكْم بِآَ َوَرُس وًلًه إِلَى َبنًِ إِْسَرائٌِلَ أَنِّ

ُئُكْم بِمَ       ِ َوأَُنبِّ
ِ َوأُْبِرُ  اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَ  َوأُْحًٌِ اْلَمْوَتى بِ ْذِن هللاَّ ا بِ ِْذِن هللاَّ رًه ٌْ ُكوُن َط ٌَ وتُِكْم    َتؤْكُ  ا َ ؤَْن ُُ   ٌِِه َ  ٌُ ِ ُروَن  ًِ ُب لُوَن َوَما َتدَّ

ةًه لَُك ْم إِْن ُكْنُتْم ُمْإِمنٌَِن       ٌَ قًه ا لِمَ  (49)إِنَّ  ًِ َذلَِك آَلَ ٍة   َوُمَ دِّ ٌَ ُكْم َوِجْئُتُكْم بِآَ ٌْ َم َعلَ ْوَراِة َوأِلُحلَّ لَُكْم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ َديَّ ِمَن التَّ ٌَ َن  ٌْ ا َب

قُو      ُكْم َ اتَّ َ َوأَِطٌُعوِن ا ِمْن َربِّ
ُكْم َ اْعُبُدوهُ َهَذا ِ َراطٌد ُمْسَتقٌِمٌد  (50)هللاَّ ً َوَربُّي َ َربِّ

  )51)إِنَّ هللاَّ

نتها اآلٌات الكرٌمة من سورة آل عمران كما ورد  ً جّو النّ  1    أ    ٌّ  .   اذكر ثَلثة من األمور التً ب

  ؟ 46الواردة  ً اآلٌة  (كهَل  )   ما المق ود بكلمة 2       

  ؟ 49 ً اآلٌة  (ب ذن هللا  )   ما دًللة تكرار كلمة 3       

َكلُم الناَا  ً  ):    وّ ح الكناٌة  ً ما تحته  ط 4        ٌُ                                                                                                                                                                                                                                                                               . ( وكْهَل ومن ال الحٌن المهدِ و

ة  ً إعداد األنبٌاء وا ط ائهم و  اتهم ، عَلَم ٌدلّ هذا  ً رأٌك ؟   5        ٌّ  تكاملت الرعاٌة اْلله

  .(أّنً أ لُ  لكم من الطٌِن كهٌئِة الطٌر  ):  ً قوله تعالى  (ال ل   )   وّ ح دًللة 6       

 51 ً اآلٌة  ( اعبدوه  )   على من ٌعود ال مٌر  ً كلمة 7       

ة  ً القّ ة الق ٌرة ؟   ب    ٌّ ًّ للش    ما الذي ٌشمله الجانب اًلجتماع

 

 :      السإال الثانً 

ب ٚهّٛ يٍ أسئهخ                ًّ                    : اقشأ انُص اٜتٙ، ثى أجت ػ

  انًتًّشدٍٚ إنٗ انًجتًغ انز٘ ٚؼٛشٌٕ فّٛ ؛ فئرا ْٕ يجتًغ ظبنى ، ٔتٕصٚغ انثشٔح فّٛ جبئش يضطشة انصؼبنٛكُٔٚظش ْؤالء      " 

      إَّّ يجتًغ ال ٚؤيٍ إال ثبنًـبل ، ٔنكُّ ال ٚحسٍ اقتسبو انًـبل ثبنؼذل ؛ فٓزا ًٚهك انؼذد انكجٛش يٍ اإلثـم ، ْٔزا ال ًٚهك إال حجـال 

ح نًجبثٓخ ْزِ انطغًخ ٔانحصٕل ػهٗ حقٓى انًسهٕة !      نٛس يشثٕطب فّٛ ثؼٛش  ّٕ  فًب كبٌ يٍ انصؼبنٛك إال أٌ اتجٕٓا نطشٚق انق

 . "      ٔاستًّشٔا فٙ ْزا انطشٚق َفسّ ٔأيبيٓى دسثٍٛ اثٍُٛ نًالقبح أحذًْب ؛ إيب حٛبح كشًٚخ أٔ يٕد كشٚى 

: استخشج يٍ انُّص انسبثق يب ْٕ آٍد  ـ 1     أ ـ 

ّٙ          ـ اسى فبػم نفؼم يضٚذ   ّٙ            ـ اسى يفؼٕل نفؼم ثالث          ـ صفخ يشجٓخ                    ـ يصذس فؼم سثبػ

ّٙ        ـ تٕكٛذا ٔثٍّٛ َٕػّ  ّٙ                ـ اسى فبػم نفؼم ثالث         ـ يصذس فؼم ثالث

 .  ـ أػشة يب تحتّ خظ إػشاثب ٔافٛب 2        

 . اسى فبػم ، اسى يفؼٕل ، يصذس يّشح ، يغ انضجظ انتبّو  (يالقبح  )   ة ـ صغ يٍ 

ّ٘ نكهًخ  ّٙ ٔانجزس انهغٕ  ؟  (يجبثٓخ  )   ج ـ يب انٕصٌ انصشف

 (ٚب كثٛش انكالو احزس انضنم  ):     د ـ يب َٕع انًُبدٖ فٙ انجًهخ اٜتٛخ 

 ( . إسماعٌل )سبب كتابة الهمزة على  ورتها  ً كلمة : علل    ْـ ـ 

ٌّن عنا ر الشرط  ً الجملة       .مع بٌان نوع أداة الشرط  (إن ٌ ل ال ٌف  ؤكرْمه  ): و   ع

 

:    السإال الثالث    

:  قطع البٌت اآلتً واذكر ت عٌَلته ، واسم البحر     1    

 وًل ٌْدنو وًل ٌقرْب       وهذا الّ بُح ًل ٌؤتً                                                 

:     ا  ل  در البٌت عن عجزه  ً البٌت الشعرّي اآلتً 2    

ا سدٌدا   ٌُرّدُد  ً غٍد نظرًه   ما بلَغ المقاِ َد غٌُر ساٍع 



 

 

 


