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 سورة النور
 النص القرائيأو� : 

 

َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِيف ُزَجاَجٍة الزَجاَجُة َكأَنـَها َكوَْكٌب اللُه نُوُر السَمَواِت 
 يٍة َيَكاُد زَيـْتُـَها ُيِضيُء َوَلْو ملَْ َمتَْسسْ  ُدرٍة َوَال َغْربِيُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـُْتونٍَة َال َشْرِقي

) ِيف بـُُيوٍت أَِذَن اللُه أَْن ٣٥ٍء َعِليٌم (يـَْهِدي اللُه لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللُه اْألَْمثَاَل لِلناِس َواللُه ِبُكل َشيْ 
) رَِجاٌل َال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اللِه ٣٦تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه ُيَسبُح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدو َواْآلََصاِل (

) لَِيْجزِيـَُهُم اللُه َأْحَسَن َما َعِمُلوا ٣٧يـَْوًما تـَتَـَقلُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصاُر ( َوِإقَاِم الصَالِة َوإِيَتاِء الزَكاِة َخيَاُفونَ 
) َوالِذيَن َكَفُروا أَْعَماُهلُْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه ٣٨َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواللُه يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب (

 ُه َسرِيُع احلِْ الظاُه ِحَسابَُه َواللَه ِعْنَدُه فـََوفِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِْدُه َشْيًئا َوَوَجَد الل أَْو  ٣٩َساِب (ْمَآُن َماًء َحىت (
ْوَق بـَْعٍض ِإَذا َأْخرََج َكظُُلَماٍت ِيف َحبٍْر جلُي يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فَـ 

) َأملَْ تـََر َأن اللَه ُيَسبُح لَُه َمْن ِيف السَمَواِت ٤٠َيَدُه ملَْ َيَكْد يـَرَاَها َوَمْن ملَْ َجيَْعِل اللُه َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمْن نُوٍر (
) َولِلِه ُمْلُك السَمَواِت ٤١يَحُه َواللُه َعِليٌم ِمبَا يـَْفَعُلوَن (َواْألَْرِض َوالطيـُْر َصافاٍت ُكل َقْد َعِلَم َصَالتَُه َوَتْسبِ 

َنُه ُمث َجيَْعُلُه رَُكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق ٤٢َواْألَْرِض َوِإَىل اللِه اْلَمِصُري ( ) َأملَْ تـََر َأن اللَه يـُْزِجي َسَحابًا ُمث يـَُؤلُف بـَيـْ
َويـُنَـزُل ِمَن السَماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد فـَُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاءُ  َخيْرُُج ِمْن ِخَاللِهِ 

  ) ٤٣َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُب بِاْألَْبَصاِر (
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  مفرداتالثانيا : 
  
    )٣٦إلى ( )٣٥من ( معاني المفردات - ١
  

ٌب السَمَواِت َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِيف ُزَجاَجٍة الزَجاَجُة َكأَنـَها َكوْكَ اللُه نُوُر 
 يٍة َيَكاُد زَيـْتُـَها ُيِضيُء َوَلْو ملَْ  ُدرٍة َوَال َغْربِيَمتَْسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـُْتونٍَة َال َشْرِقي

) ِيف بـُُيوٍت أَِذَن اللُه َأْن ٣٥يـَْهِدي اللُه لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللُه اْألَْمثَاَل لِلناِس َواللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم (
 ُح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدو٣٦َواْآلََصاِل (تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه ُيَسب(  

  
  

  معناھا  الكلمة
  منورھما   هللا نور السموات وا�رض

  كوكب مت�لئ   كوكب درِّي
  نور النار ونور الزيت   نورٌ على نور

  مساجد  بيوت
  أمر  أذن

  أن تعظم   أن ترفع
  أول النھار وآخره   بالغدو وا4صال

  
  
    )٤٣إلى ( )٣٧من ( معاني المفردات - ٢
  

ًما تـَتَـَقلُب ِفيِه اْلُقُلوُب رَِجاٌل َال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اللِه َوِإقَاِم الصَالِة َوِإيَتاِء الزَكاِة َخيَاُفوَن يـَوْ 
ُه يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب ) لَِيْجزِيـَُهُم اللُه َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوالل ٣٧َواْألَْبَصاُر (

ًئا َوَوَجَد اللَه ) َوالِذيَن َكَفُروا أَْعَماُهلُْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظْمَآُن َماًء َحىت ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِْدُه َشيْ ٣٨(
َأْو َكظُُلَماٍت ِيف َحبٍْر جلُي يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن  )٣٩ِعْنَدُه فـََوفاُه ِحَسابَُه َواللُه َسرِيُع احلَِْساِب (

ُه نُورًا َفَما َلُه ِمْن فـَْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعٍض ِإَذا َأْخرََج َيَدُه ملَْ َيَكْد يـََراَها َوَمْن ملَْ َجيَْعِل اللُه لَ 
ُر َصافاٍت ُكل َقْد َعِلَم َصَالتَُه َوَتْسِبيَحُه ) َأملَْ تـََر أَ ٤٠نُوٍر ( ن اللَه ُيَسبُح َلُه َمْن ِيف السَمَواِت َواْألَْرِض َوالطيـْ

اللَه يـُْزِجي  ) َأملَْ تـََر َأن ٤٢) َولِلِه ُمْلُك السَمَواِت َواْألَْرِض َوِإَىل اللِه اْلَمِصُري (٤١َواللُه َعِليٌم ِمبَا يـَْفَعُلوَن (
َنُه ُمث َجيَْعُلُه رَُكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمْن ِخَاللِِه َويـُنَـزُل ِمَن السمَ  اِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن َسَحابًا ُمث يـَُؤلُف بـَيـْ

  ) ٤٣ْرِقِه َيْذَهُب بِاْألَْبَصاِر (بـََرٍد فـَُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيَكاُد َسَنا بَـ 
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  معناھا  الكلمة

  : تشغلھم   : تلھيھم
  ب< نھاية   بغير حساب

  كالماء الوھمي   كسراب 
  أرض مستوية   بقيعة 

  يظنّه  يحسبه
  عميق   لّجِيّ  
  يعلوه   يغشاه 

  غيم  سحاب
  باسطات  صافات

  قد عرف   قد علم
  المرجع  المصير
  يسوق  يزجي
  بعضه فوق بعض  ركاًما

  المطر   الودق 
  من فتحاته   من خ<له

  كرات صغيرة من الجليد   برد 
  ضوء برقه ولمعان  سنا برقه
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  و ا%فكار العامة الشرح
  
    )٤٣إلى ( )٣٥مضمون ا4يات الكريمة من ( -١
 

حقيقة إن هللا سبحانه وتعالى ھو مصدر النور في السموات وا�رض فھو الذي يھبھما  �
وجودھما وقوانينھما، وھو منورھما بكل نور حّسِي نراه ونسير فيه، وبكل نور معنوي 

 - كنور الحق والعدل والعلم والفضيلة، وكل ما يدل على وجود هللا، ويدعو إلى ا_يمان به 
وھو سبحانه وتعالى ھادي أھل السموات وا�رض، ومثل نوره سبحانه وتعالى في قلب 

ر مصباح صاف :مع لمعان كوكب مشرق يت�� كالّدر، ويستمد ھذا كمثل نو - المؤمن 
المصباح وقوده من شجرة كثيرة البركات طيبة التربة والموقع، وھي شجرة الزيتون 
المغروسة في مكان معتدل متوسط في الفضاء بحيث تفيد من الشمس في جميع 

تمسسه نار، فكيف إذا  أجزاء النھار، ويكاد زيت ھذه الشجرة لشدة صفاته يضيء ولو لم
 .مسته النار؟ وهللا يوفق من يشاء إلى اتباع نوره، وا_يمان به وبقرآنه

ثم أشارت ا4يات إلى أن ھذا النور يتجلَّى في بيوت هللا وھي المساجد التي أمر هللا  �
 .عباده أن يعظموھا

آخر مظلًما : وفي مقابل ذلك النور المتجلِّي في السموات وا�رض، تعرض ا4يات مجا:ً  �
نور فيه، مخيًفا : أمن فيه، وھو مجال الكفر الذي يعيش فيه الكفار، وتستمر ا4يات في 
تصوير ظلمات الكفر وأعمال الكافرين نتصورھا بظلمات البحر الذي ت<طمت أمواجه، وكل 

 .موج يغطيه موج، ومن فوقه سحاب، إنھا ظلمات كثيفة بعضھا فوق بعض متراكمة
4يات مشھد ا_يمان والھدى والنور في الكون الفسيح الذي يسبح u بمن فيه ثم تصوِّر ا �

يعلم ص<ة كل مخلوق من مخلوقاته وتسبيحه، وھو  - سبحانه وتعالى  - وما فيه، وهللا 
 .عليم بما يفعلون

ثم تختم بمشھد تقلب الليل والنھار بھذا النظام البديع الذي : يختل و: يضعف، وتعرض  �
ة من أصل واحد وطبيعة واحدة وكيف تنوعت بعد ذلك مع وحدة النشأة نشأة الحيا

 .والطبيعة
  
   )٤٣إلى (  )٣٥دروس مستفادة من ا4يات الكريمة من ( -٢
  

إن ھذا الكون بكل ما فيه ومن فيه عامر بنور هللا سبحانه وتعالى وأن نور هللا سبحانه  �
  .وتعالى ھو أصل الوجود كله

العناية بھا؛ �نھا مواضع ذكر هللا وھي مجتمع المسلمين أھمية المساجد وضرورة  �
 .ومنتداھم

ا_يمان نور والكفر ظلمات، والمؤمن دائًما بين الخوف والرجاء، يخشى عقاب هللا ويرجو  �
 .رحمته

الغافلون المنھمكون في دنياھم، وما تعودوا عليه من ا�شياء : يدركون عظمة الخالق،   �
ما أصحاب البصيرة وا_يمان فإنھم يفكِّرون ويتعظون، ويدركون و: يتأملون بديع صنعه، أ

 .عظمة ربھم في كل ما يمرُّ بھم
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  ا�ستماع
  

  كيف فّسر الكاتب كون الزيت وقوًدا؟ -١
 ا ليقوم بنشاطاته احليوية املختلفة. هميد هو طاقة ُمثلى للبشر

 ضارّة؟الزيتون  لـَِم ظّن العلماء أّن املواّد اليت تنتجها شجرة -٢
 .لعدم اّطالعهم أو لعدم حتققهم من فائدة شجرة الزيتون

وازن بني الدهون املشبعة وغري املشبعة كزيت الزيتون يف عملية الرتّسب يف الدم وأثرها يف الشرايني  -٣
  والقلب.

َقها، هناك مواد دمسٌة مشبعة، وهذه تبقى عالقة يف الدم وربـّما تراكمت يف جدران الشراينيِ فسببْت تضيّـ 
وسّبَبت تصلَّبها، وسببْت ضعَف القلب ، فاملواد الدهنية املْشَبعة ضارّة باإلنسان، لكّن املواد الدهنّية غَري 

 .املشبعة تتوازن حينما تلتهم بقيةَ األنواع الدهنية
  اذكر ثالث فوائد لزيت الزيتون للجسم. -٤

  .سنان، ويلّني اجللدُيْطلق البطن، ويسّكن أوجاَعه، وهو يقّوي اللثّة واأل
  . علل.معاءال يرتّسب زيت الزيتون على جدر األ -٥

 ألنه ِمحٌض دهٌين غري مشَبع
  اقرتح عنوانا آخر للنّص.  -٦

  ترتك اإلجابة للطالب.
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�لَةُ    الُمْعَجُم َوالدَّ
 

  ُعْد إىل أحد املعاجم العربية، واحبث عن معاين املفردات اآلتية:  -٢
  .حىت غروب الشمسمن وقت العصر : اآلصال

  .وهو الذهاب من الفجر حىت طلوع الشمس مصدر غدا، الُغدّو: 
  .جلُّي: عميق كثري املاء أو املوج، واللجة معظم املاء  
  رُكام: كثيف مرتاكم.         
  هاِت مفرد كّل من:  -٣

  صيل.األِقيعة: قاع ، اآلصال: 
  حتتها خط  يف ما يأيت:  فّرق يف املعىن بني كّل كلمتني من الكلمات اليت -٤
َرًة ِألُوِيل اْألَْبَصاِر".  : العظة -   " ِإن ِيف َذِلَك َلِعبـْ

  أرٌق على أرٍق ومثلَي يأرُق    وجوًى يزيُد وَعْربٌة ترتقرُق : الدمعة
  بّني املقصود بكل من الرتاكيب اآلتية يف اآليات السابقة:   -٥

  .اء الضياء واحلسنكوكب ُدرّي : كوكب يشبه الدر يف الصف
أي ليست من جهة الشرق وال من جهة الغرب، وإمنا هي منكشفة طوال  :زيتونة ال شرقية وال غربية 

  .النهار معرضة للشمس طوال النهار
  باسطات أجنحتهن.الطري والّطري صافّات:  
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 الَفْھُم َوالتَّْحليلُ 
 للناس:  مثالضرب اهللا تعاىل  -١  
 املثل الذي ضربه اهللا تعاىل للناس؟ ما -أ

فيها مصباح واملصباح يف زجاجة والزجاجة كأا كوكب درّي  شكاةمب املثل هو نور اهللا تعاىل فوصفه تعاىل
 يوقد من شجرة زيتون مباركة ال شرقية وال غربية، ويكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه النار.

 ملَ ضرب اهللا تعاىل هذا املثل؟ -ب 
ا خاص  اونورً ، السماوات واألرض ا عاما نّور بهنورً له  للناس أنّ  املثل ليبني سبحانه وتعاىل ضرب هذا

  .يستنري به املؤمنون و يهتدون إليه بأعماهلم الصاحلة
 مب وصف اهللا تعاىل شجرة الزيتون؟  -٢ 

  .تتعرض للشمس لفرتات طويلة حبكم موقعها ال شرقية وال غربية شجرة مباركة
 صفات الرجال الذين وصفهم اهللا تعاىل؟ ما  -٣

يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة، و يتلهون بالتجارة والبيع عن ذكر اهللا،  وال يسبحون هللا بكرة وأصيال،
  .خيافون يوم احلسابو 
 ما داللة كل من: -٤

 ذكر وقيت الغدّو واآلصال.
  .واملساء يدل على حرص املؤمنني على الصالة يف املسجد وذكر اهللا يف الصباح

 السراب. 
يدل ذلك على اخلداع؛ أي أن أعمال الكافرين غري نافعة وال صاحلة وإن ظنوها أعماال جمدية ولكنها 

 .باطلة تزول كالسراب
  جـ. اليوم الذي تتقلب فيه القلوب واألبصار.

  به هذا يدل على شدة هذا اليوم وهوله إذ تضطرب قلوب الناس وأبصارهم له وتفزع يوم القيامة و 
 وّضح كيف يتكون السحاب وينزل املطر كما بّينه اهللا تعاىل. -٥
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حني يتبخر املاء ويتجمع السحاب يسوقه اهللا بالريح مث يتداخل ويتكاثف فيصبح مرتاكما كاجلبال 
   .فيسقط املطر

  يف اآليات الكرمية ذكر لظواهر كونّية ُأخرى. بّينها. -٦
 .اهلجرية من انعكاس ضوء الشمس حىت يظهر كأنه ماء جيريالسراب : وهو ما يرى يف الفلوات يف 

 .ظلمات البحر املتكاثفة يف عمق ال يدرك قعره
 .الربق الذي يذهب باألبصار لشدته

  .تعاقب الليل والنهار وتقلبهما
  :وضح املقصود بكل مما يأيت -٧

 "َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُب بِاْألَْبَصاِر".
 وأن الضوء الساطع الناتج عن الربق يكاد خيطف األبصار من شدة هذا الضوء. عاىلقدرة اهللا ت تدل على

  . "يـَُقلُب اهللاُ اللْيَل َوالنـَهاَر".ب
  .تعاقب الليل والنهار واستمرارمها حىت اية احلياة
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  التََّذوُُّق ا%ََدبِيُّ 
  بّني مجال التصوير يف كل من اآليات اآلتية:  -١
  َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِيف ُزَجاَجٍة الزَجاَجُة َكأَنـَها َكوَْكٌب ُدري".  " -أ

كّوة فيكون أمجع للنور وهذا املصباح كأنه  املوجود يف شبهت اآليات الكرمية نور اهللا باملصباح الوهاج يف
  .مع الساطعزجاجة، وشبهت هذه الزجاجة بالكوكب الاليف 
ْعٍض أَْو َكظُُلَماٍت ِيف َحبٍْر جلُي يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بَـ  -ب

  ِإَذا َأْخرََج َيَدُه َملْ َيَكْد يـَرَاَها". 
العمق إمعانا يف وصف ضالهلم  بالظلمات يف حبر كثري املوج بعيد شبهت اآليات الكرمية أعمال الكفار 

   .واشتداده، وختبطهم يف الكفر واحنرافهم عن جادة الطريق
  عّني الطباق يف كل من اآليات اآلتية، وبّني أثره يف املعىن، يف كّل آية:  -٢

  الغرض من الطباق إيضاح املعىن وإثارة السامع له على النحو اآليت :
  زَيـُْتونٍَة َال َشْرِقيٍة َوَال َغْربِيٍة". " يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكةٍ 

  ال شرقية وال غربية :يدل على مدى صفاء زيت هذه الزيتونة اليت ال تغيب عنها الشمس طوال النهار   
 " ُيَسبُح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدو َواْآلَصاِل رَِجاٌل".

ارتياد املساجد صباحا ومساء وحرصهم على الغدو واآلصال : يف هذا بيان عن مواظبة املؤمنني على    
  .الصالة والذكر اهللا

  " َويـُنَـزُل ِمَن السَماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد فـَُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء". -ج
  .ملن يستحق ذلك فـَُيِصيُب َوَيْصِرُف: يدل ذلك على أن مشيئة اهللا يف اخلري واجلزاء والعقاب

  أّي األفعال أكثر ظهورًا يف اآليات اّليت درستها: املاضية أم املضارعة أم األمر؟ عّلل إجابتك. -٣ 
فريق قلبه ويزداد إميانا  ليستحضر املشاهد املتعددة املختلفة وكأا ماثلة أمام من يقرؤهااألفعال املضارعة؛ 

  .على إميان مثل الظواهر الكونية املتجددة املستمرة اليت تؤكد وحدانية اهللا اليت تتطلب االستمرار
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  قضايا لغوية
  األفعال املتعدية إىل مفعولني

  استخدم األفعال اآلتية يف مجل مفيدة حبيث تنصب مفعولني: -١
  رأى: رأيُت الكتاُب مفيًدا.    
  : عد العطشاُن الّسراَب ماًء.عدّ      
  رّد: رددُت الثلَج ماًء بتسخينه.     
  وترتك اإلجابات للطالب أيًضا.   
  أعرب ما حتته خّط يف اجلملة اآلتية: -٢

  زعَمْتين شيًخا ولسُت بشيٍخ      إمنا الشيُخ مْن يدب دبيبا
 حمل هلا من اإلعراب، والنون نون الوقاية، التأنيث الساكنة ال والتاء الفتح،مبين على  ماضٍ  لزعمتين: فع

، وشيخا مفعول أول ضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به والفاعل ضمري مسترت تقديره هي، والياء
  .به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة

  
 امليزان الصريفّ 

  ما امليزان الّصرّيف للكلمات اآلتية:
َرًة:ِمْفَعال ، َيَكْد : الـاملِْصَباُح :   ِفْعلة. يـََفْل، تـََر: تَف، َصافاٍت: فاعالت، يـَُقلُب: يـَُفعل، ِعبـْ
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  الكتابة
 ما نوع املقالة السابقة؟ .١

  .املقالة موضوعية : مقالة اجتماعية

 ما الفكرة العامة اليت تناولتها هذه املقالة؟ .٢
   .أثر الفرد يف بناء األمة وحتقيق جمدها

 اليت درستها من خالل هذه املقالة.دّلل على خصائص املقالة  .٣
وإمتــاع القــارئ، والوحــدة  هــا علــى مقدمــة وعــرض وخامتــة،ؤ واحتوا اإلجيــاز والبعــد عــن التفصــيالت اململــة،

 وسعة موضوعاا وتنوعها. والتدرج يف االنتقال من فكرة إىل أخرى، والتماسك،
  

  ه سابًقا:اكتب مقالة يف واحد من املوضوعني اآلتيني، مراعًيا ما تعّلمت .٤
  يرتك لتقدير املعلم.

  


