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 / دراسة ذاتية بيتية ورقة عمل شارحة

                                           (     )     الثامن الصف :     اسم الطالب: ................................

 م  31/9/2018لتاريخ :ا   -األولى )كن إيجابياً(    :/الوحدة  )مهارات(اللغة العربية  : المادة

 النتاجات:

 يتوقع من الطالب:

والتراكيب اللغوية .معاني الكلمات  عرفت - 

 .بما يتناسب مع المستوى الصفياآليات  تفسير-

 .المخطوط تحتها الكلماتإعراب  -

-  - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - 

 المبادرة واإليجابية ) نص قرآني(

ِمَن َك فَاْخُرْج إِن ِي لََك َك ِليَْقتُلُوبِ  ُرونَ أْتَمِ يَ إِنَّ اْلَمََلَ َوجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسعى قاَل يا ُموسى  -1

نِي مِ 20) النَّاِصِحينَ  ِ نَج ِ َه تِْلقاَء َمْديََن َولَمَّ  (21ِميَن )الظَّالِ  َن اْلقَْومِ ( فََخَرَج ِمْنها خائِفاً يَتََرقَُّب قاَل َرب  ا تََوجَّ

 {(22قاَل َعسى َرب ِي أَْن يَْهِديَنِي َسواَء السَّبِيِل )

                                                                                                                                                                                                                                                                               الكلمات: معاني

  وجهاء القوم وسادتهم المَل:        –أقصى المدينة: أبعد أطرافها 

  يترقب: يترصد األخبار واألنباء    -يأتمرون بك: يتشاورون في أمرك ، يدبرون أمراً لقتلك 

  لسالماليه ينة قوم النبي شعيب عمدين: مدينة بالقرب من تبوك والبحر األحمر، ويقال إنها مد

 شرح اآليات: 

ي فيتشاوروا لتمعوا غضبوا منه واج ،ه لإليمان باهللوحاشيتَ  فرعونَ  -عليه السالم -موسى  بعد أن دعا

رض يغادر أ حه أنإلى موسى يخبره بالخبر، ونص صالحٌ  أمر موسى وما يفعلون به، فقرروا قتله، فذهب رجلٌ 

، م الصحيحمستقيرشده إلى الطريق المصر ليختفي عن أنظارهم فتوجه تجاه مدين ودعا ربه أن ينجيه وأن ي

 .شأن المؤمن دائما أن يلجأ إلى ّللا  تعالىوهذا هو 

 مدرسة:
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ةً ِمَن النَّاِس }  -2 ا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ ْطبُكَُما خَ قَاَل َما  َرأَتَْيِن تَذُوَدانِ امْ ْن ُدونِِهُم مِ َوَجَد َن وَ  يَْسقُوَولَمَّ

َعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكبِيٌر ) ل ِ فَ 23قَالَتَا ََل نَْسِقي َحتَّى يُْصِدَر الر ِ ِ إِن ِي ِلَماقَاَل رَ ( فََسقَى لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظ ِ  ب 

 {(24) فَِقيرٌ أَْنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر 

 معاني الكلمات:

 ورد: وصل      -لما: حين ، عندما

 تذودان:تمنعان األغنام وتبعدانها عن الماء    -أمة: جماعة من الناس

 الرعاء: جمع ومفردها )راعٍ( وهو الذي يرعى الماشية    - صرفيُصِدر: ي

 شرح اآليات: 

ء ل الماماء مدين شاهد مجموعة كثيرة من الناس مجتمعين حو -عليه السالم–عندما وصل موسى 

إنهما  :، فقالتاألهمالماء فتعجب من ذلك وسول إلى اوصا من الجد امرأتين تمنعان أغنامهمليسقوا ماشيتهم وو

والدهما  برتاه أنا أخكم ؛ كي َل تتزاحما مع الرجال؛َل تسقيان األغنام حتى ينتهي الرجال من سقاية أغنامهم

ل شجرة ظنحى إلى م ثم توسقى لهما األغنا -عليه السالم–فبادر موسى  شيخ كبير َل يقدر على هذا العمل أيضاً؛

ده عمل الخير ي َل يزيلحقيقودعا رب ه أن ين زل عليه من الخيرات وأنه فقير إلى ربه وكرمه، وهذا هو حال العبد ا

 إَل تواضعا هلل وعباده، وَل يمن على أحد بعمله بل ينسب الفضل هلل دوماً.

ا َجاَءُه وَ سَ َك أَْجَر َما يَْجِزيَ لِ  وكَ إِنَّ أَبِي يَْدعُفَجاَءتْهُ إِْحَداهَُما تَْمِشي َعلَى اْستِْحيَاٍء قَالَْت } -3 قَصَّ َعلَْيِه قَْيَت لَنَا فَلَمَّ

 {(25اْلقََصَص قَاَل ََل تََخْف نََجْوَت ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن )

 معاني الكلمات:

 ليجزيك: ليكافئك      -حياء شدة الاستحياء: 

 شرح اآليات: 

 عليه–وسى من م بعدما عادت المرأتان إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة فطلب من إحداهما أن تذهب وتطلب

ويقال  )خ الكبيرروى قصته للشيأبيها كي يكافئه على معروفه، وعندما حضر موسى إلى  يأتيأن  -السالم

ن طة لفرعوَل سل فبشره وطمأنه ذلك الشيخ بأنه نجى من فرعون فإنه، أنه نبي هللا شعيب عليه السالم(

 وجنوده في هذه المدينة.

 {(26ِميُن )اأْلَ  قَِوي   اْستَأَْجْرَت الْ إِنَّ َخْيَر َمنِ  اْستَأِْجْرهُ يا أَبَِت  قالَْت إِْحداهُما} -4

 معاني الكلمات:

 -باألجرة استأجره: اتخذه عامالً 

 شرح اآليات: 
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ندهم ليعمل ع عندهم تلك اَلمرأة من موسى المروءة والنخوة والقوة طلبت من أبيها أن يستبقيهبعدما رأت 

 شيتهم.م ومافي رعي األغنام فإن فيه من الصفات واألخالق الحميدة ما يجعلهم يأتمنونه على ماله

   

 اإلعراب:

1-   

    َبك: إِنَّ اْلَمََلَ يَأْتَِمُرون 

 توكيد ونصب.حرف إن: 

( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المَل:  اسم )إن 

ر متصل و ضميفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه )النون( ألنه من األفعال الخمسة، والوا يأتمرون:

.)  مبني في محل رفع فاعل. وجملة )يأتمرون( فعلية في محل رفع خبر )إن 

 :بحرف الجر.الكاف ضمير متصل مبني في محل جر  –الباء حرف جر  بك 

 ر سالم.الناصحين: اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع مذك –من حرف جر  من الناصحين:

2-  

  ِاْمَرأَتَْيِن تَذُوَدان : 

 مفعول به )للفعل وجد( منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى.امرأتين: 

متصل  ضمير فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه النون ألنه من األفعال الخمسة، واأللف تذودان:

 مبني في محل رفع فاعل.

 :مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فقير )  خبر )إن 

، رها الثقلن ظهونع مفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره )الواو( م: يَْدعُوكَ  -3

 ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.والكاف 

 (، والهاء)أنت : فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره،والفاعل ضمير مستتر تقديرهاستأجره -4

 ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.

 

 

لكم بالتوفيق والنجاح مع تمنياتنا  

ثامن  -معلمو اللغة العربية  

 


