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العالمة الكاملة
فــــــــــــــــــــــٙ
اللُّغة العربيَّـة/دورة  ٕٓٔ2م.

ً
الوحدة األكلى :ىم ٍريى يم ابٍػنىةي ع ٍم ىرا ىف.
سورة آؿ ًع ٍم ىرا ىف ،اآليات (ّّ  ،)ُٓ -كإعرابػها.

القضايا اللُّغويَّة( :النِّداء ،اسم الفاعل ،اسم المفعوؿ).
المعاني البالغيَّة( :األمر ،النَّهي ،االستفهاـ ،النِّػداء) ،كالكناية.
الكتابةً :
صة القصيرة).
(الق َّ

إعدإد إ ألس تاذ :فتحي أأبو قديري.
ْبحفٓ66 ٙ9٘ ٔٔ ٙ6 :
ٔ
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الوحدة األولى :مريمُ ابنةُ عمران.

(اآليات المطلوب حفظها من ٖٖ.)ٕٗ-

بسم ً
الر ً
ً
حيم
الرحم ًن َّ
الل َّ
آؿ ًعمرا ىف على العالى ًمين (ّّ) ذيريَّ نة بػع ي ً
ض كالل س ًم ً
آد ىـ ىكنيوحان ى ً
" َّ
يم
اصطىىفى ى
ىٍ
إف اللى ٍ
ضها م ٍن بىػ ٍع و ى ي ى ه
يع ىعل ه
اىيم ىك ى ٍ ى ى ى
كآؿ إبٍر ى
الس ًميع ً
يم (ّٓ)
ت ٍام ىرأةي ًع ٍمرا ىف ىر ِّ
(ّْ) إً ٍذ قىالى ٍ
ك ىما فًي بىطٍنًي يم ىح َّرران فىػتىقبَّ ٍل ًمنِّي إًنَّ ى
ت لى ى
ب إًنِّي نى ىذ ٍر ي
ك أىنٍ ى
ت َّ ي ى
العل ي

ت كلىٍيس َّ
الذىك ير ىكاألينٍػثىى ىكإنِّي ىس َّم ٍيتيػ ىها ىم ٍريى ىم ىكإًنِّي
ت ىر ِّ
ض ىع ٍتػ ىها قىالى ٍ
ض ٍعتيػ ىها أينٍػثىى ىكاللي أى ٍعلى يم بً ىما ىك ى
ب إًنِّي ىك ى
فىػلى َّما ىك ى
ض ىع ٍ ى ى
الش ٍيطى ً
ً و
الرًج ً
ك ىكذي ِّريَّػتىها ًم ىن َّ
سنان ىكىك َّفلى ىها ىزىكريَّا يكلَّ ىما
اف َّ
أ ًيع ٍي يذ ىىا بً ى
س ون ىكأىنٍػبىتىػ ىها نىػبىاتان ىح ى
يم (ّٔ) فىػتىػ ىقبَّػلى ىها ىربُّػ ىها ب ىقبيوؿ ىح ى
ت يىو ًمن ًع ٍن ًد ً
ً
ً
الل إً َّف اللى يىػ ٍريز يؽ ىم ٍن
اب ىك ىج ىد ًع ٍن ىد ىىا ًرٍزقان قى ى
اؿ يىا ىم ٍريى يم أىنَّى لىك ىى ىذا قىالى ٍ ى ٍ
ىد ىخ ىل ىعلى ٍيها ىزىكريَّا الم ٍح ىر ى

ك ذي ِّريَّةن طىيِّبةن إًنَّ ى ً
شاءي بًغى ٍي ًر ًحس و
يع ُّ
الد ىع ًاء (ّٖ)
ك ىد ىعا ىزىكريَّا ىربَّوي قى ى
اؿ ىر ِّ
يى ى
ب لًي ًم ٍن لى يدنٍ ى
اب (ّٕ) يىنىالً ى
ك ىسم ي
ى
ب ىى ٍ
ى
ً وً ً
ادتٍوي الم ىالئً ىكةي ك يىو قىائًم يصلِّي فًي ً
الم ٍحر ً
اب أى َّف اللى ييػبى ِّ
صوران ىكنىبًيَّان
ص ِّدقان بً ىكل ىمة م ىن الل ىك ىسيِّدان ىك ىح ي
ش ير ىؾ بًيى ٍحيىى يم ى
ى ى هيى
فىػنى ى ى
ى
ب أىنَّى ي يكو يف لًي غي ىال هـ كقى ٍد بػلىغىنًي ً
ًمن َّ ً ً
الكبىػ ير ىك ٍامرأىتًي ىعاقً هر قى ى
ين (ّٗ) قى ى
اؿ ىر ِّ
ك اللي يىػ ٍف ىع يل ىما يى ى
اؿ ىك ىذلً ى
ى
الصالح ى
ى
شاءي
ى ى ى
ِّ
ك ىكثًيران ىك ىسبِّ ٍح بًالٍ ىع ًش ِّي
اج ىع ٍل لًي آيى نة قى ى
(َْ) قى ى
اؿ ىر ِّ
اس ثىالثى ىة أىيَّ واـ إالَّ ىرٍمزان ىكاذٍ يك ٍر ىربَّ ى
اؿ آيىػتي ى
ب ٍ
ك أىالَّ تي ىكل ىم النَّ ى
اؾ علىى نً ً
ً
ً
ً
ً
العالى ًم ٍي ىن (ِْ) يىا ىم ٍريى يم
اصطىىفاؾ ىكطى َّه ٌرؾ ىك ٍ
المالئً ىكةي يىا ىم ٍريى يم إً َّف اللى ٍ
ساء ى
ىكا ًلبٍ ىكا ًر (ُْ) ىكإً ٍذ قىالىت ى
اصطىىف ى ى
ك ًمن أىنٍ ً
ب ني ً
ً
ك كاسج ًدم كارىك ًعي مع َّ ً ً
ً ً ً
باء الغى ٍي ً
ت لى ىديٍ ًهم إً ٍذ ييػلٍ يقو ىف
وح ًيو إًلىٍي ى
ك ىكىما يك ٍن ى
الراكع ٍي ىن (ّْ) ذىل ى ٍ
اقٍػنيتي ل ىربِّ ى ٍ ي ى ٍ ى ى
ً
ً
المالئً ىكةي يىا ىم ٍريى يم إً َّف اللى ييػبى ِّ
ش ير ًؾ بً ىكلً ىم وة
الم يهم أىيُّػ يهم يى ٍك يف يل ىم ٍريى ىم ىكىما يكنٍ ى
أىقٍ ى
ت لى ىديٍ ًهم إً ٍذ يى ٍختىص يمو ىف (ْْ) إً ٍذ قىالىت ى
ً
ًم ٍنو اسمو الم ًس ً
اآلخرًة كًمن الم ىق َّربًين (ْٓ) كي ىكلِّم النَّ ً
يسى ابٍ ين ىم ٍريى ىم ىك ًج ٍيػ ىهان فًي ُّ
الم ٍه ًد ىكىك ٍهالن
اس في ى
الدنيا ىك ى ى ى ي ٍ ى
ي ٍيي ى ي
ىي ي ى
يح ع ى
ً
اؿ ىك ىذلً ً
ضى
ش هر قى ى
ىكًم ىن َّ
لت ىر ِّ
ك اللي يى ٍخلي يق ىما يى ى
س ٍسنًي بى ى
الصالًحيٍ ىن (ْٔ) قىاى ٍ
شاءي إًذىا قى ى
ب أىنَّى يى يكو يف لي ىكلى هد ىكلى ٍم يى ٍم ى
ً
ً
ً ً ً
ائيل
أى ٍمران فًإنَّما يىػ يق ي
وؿ لىوي يك ٍن فىػيىكو يف (ْٕ) ىكييػ ىعلِّ يم يو الكتى ى
جيل (ْٖ) ىكىرسوالن إلىى بىني إ ٍسر ى
اب ىكالح ٍك ىم ىة ىكالتَّوراةى ىكا ًلنٍ ى
أىنِّي قى ٍد ًج ٍئتي يكم بًآي وة ًمن ربِّ يكم أىنِّي أى ٍخلي يق لى يكم ًمن الطِّي ًن ىك ىه ٍيئى ًة الطٍَّي ًر فىأىنٍػ يف يخ فً ًيو فىػيكو يف طىٍيران بًًإ ٍذ ًف ً
ئ
الل ىكأيبٍ ًر ي
ى
ى
ى ٍ ى
األى ٍكم ىو كاألىبٍػرص كأي ٍحيًي الموتىى بًًإ ٍذ ًف ً
ك آلي نة لى يكم إً ٍف
الل ىكأينىػبِّئي يكم بً ىما تىأٍ يكلو ىف ىكىما تى َّد ًخرك ىف فًي بييوتً يكم إً َّف فًي ذىلً ى
ىٍ
ى ى ى ى ى
ً
م ًمن التَّور ًاة كًألي ًح َّل لى يكم بػ ٍعض الَّ ًذم ح ِّرـ ىعلىي يكم ك ًج ٍئتي يكم بً و
ًً
آية ًم ٍن ىربِّ يكم
ى ى
ين (ْٗ) ىكيم ى
ي ى ٍ ى
ى
ص ِّدقان ل ىما بىػ ٍي ىن يى ىد َّ ى
يك ٍنتيم يم ٍؤمن ى
طيعوف (َٓ) إً َّف الل ربِّي كربُّ يكم فىا ٍعب يدكهي ىى ىذا ً
فىاتَّػ يقوا الل كأى ً
قيم (ُٓ)".
ص ىرا ه
ي
ط يم ٍستى ه
ى ى ىى
ىى
ص ىد ىؽ الل ً
يم
ي ى
ى
العظ ي

آيات من سورة آل عمران ،اآليات (ٖٖ.)٘ٔ-
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جوّ النّصّ:

علو درجات
(أ) سورة آؿ عمراف من ( ُّ
السور المدنيَّة)( .ب) بيَّنت اآليات الكريمة التي بين أيدينا منهاٌ )ُ( :
السالـ ،كبياف صفاتو.
كقصة مولد مريم ابنة عمراف ،ككفالة زكريا لهاَّ )ّ( .
الرسلَّ )ِ( .
كقصة مولد يحيى عليهم َّ
ُّ
السالـ  -كتفضيلها على نساء العالمين ،كما رافق ذلك من معجزات تى يد ٌؿ على
(ْ) ثم اصطفاء مريم  -عليها َّ

محمد صلَّى الل عليو كسلَّم )ٔ( .كتناكلت اآليات الكريمة
نبوة َّ
قدرة الل تعالى )ٓ( .كجاءت تأكيدان لصدؽ َّ

السالـ  -كمعجزاتو.
َّ
قصة ميالد المسيح عيسى ابن مريم  -عليو َّ
لما بيَّن الل تعالى َّ
الرسل كطاعتهم ،ذكر ىم ٍن أحبَّهم
تتم إالٌ باتِّباع ُّ
مناسبة اآليات (ٖٖ ٌ :)ٗٔ -
أف محبَّتو ال ٌ
ثم أتى ثالثان بآؿ
علو درجاتهم كشرؼ مناصبهم ،فبدأ بآدـ ٌأكلهم ،كثنَّى بنوحَّ ،
كاصطفاىم ًم ىن ُّ
الرسل ،كبيَّن ٌ
السالـ،
ثم أتى رابعان بآؿ عمراف فاندرج فيهم عيسى عليو َّ
إبراىيم فاندرج فيهم رسوؿ الل صلٌى الل عليو كسلٌم َّ
السالـ ،كما
كأعقب ذلك بذكر ثالث قصص :قصة ميالد مريم ،كقصة ميالد يحيى ،كقصة ميالد عيسى عليهم َّ

فيها من خوارؽ للعادة ت يد ُّؿ على قدرة العلي القدير.

لما ذكر الل تعالى كالدة "يحيى بن زكريا" من عجوز عاقر كشيخ قد بلغ من
مناسبة اآليات (ٕٗ ٌ :)٘ٔ -
السنن الكونية شيء خارؽ للعادة ،أعقبها بما ىو أبلغ كأركع في خرؽ العادات،
الكبر عتيَّان ،كذلك بمقتضى ُّ

السالـ من غير أب ،كىي شيء أعجب من األكؿ ،فذكر كالدتو من
فذكر قصة ميالد السيد المسيح عيسى عليو َّ
ليدؿ على بشريتو ،كأعقبو بذكر ما أيده الل بو من المعجزات ،ليشير إلى رسالتو ،كأنو أحد الرسل
مريم البتوؿ ٌ
الكراـ الذين أظهر الل على أيديهم خوارؽ العادات.
فائدة استخدام األسلوب القصصيّ في القرآن الكريم:

العبػرة ك ً
ً
(ُ) بياف عظمة القرآف الكريم في إقامة َّ
العظىة.
الدليل )ِ( .أى ٍخذ ٍ ى

متأمليها ،كتحمل مادة محبوبة تيعين على
(ّ) التدبُّر كالت ُّ
َّأمل؛ فقصص القرآف الكريم ذات أثر إيماني كتربوم في ٌ

تدبُّر القرآف الكريم كفهمو.

كقوة صبرىم كيقينهم بموعود الل.
(ْ) بياف إيماف األنبياءَّ ،

كتنوعو بمثابة ىجذٍب لذاكرة النبي  -صلَّى الل عليو كسلَّم  -نحو ًعبىر
(ٓ) كالقصص القرآني على كثرتو ٌ
ك ًمن أىنٍ ً
ب ني ً
ً
ً
باء الغىيٍ ً
ك ".
وح ًيو إًلىٍي ى
الماضي؛ لييػ ٍنتىػ ىف ىع بًها في الحاضر " .ىذل ى ٍ
ٖ
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" َّ
ضها ًم ٍن بىػ ٍع و
ليم(ّْ)".
كآؿ عمرا ىف على
اىيم ى
آدـ كنوحان ى
العالمين(ّّ)ذيريَّةن بىػ ٍع ي
ض كاللي ىس ه
إف اللى اصطفى ى
ميع ىع ه
ى
كآؿ إبر ى
الشَّرح والتَّفسير:

(ُ) َّ
السالـ (شيخ المرسلين) ،كآؿ إبراىيم؛
إف اللى اختار َّ
للنبوة صفوة خلقو ،كىم :آدـ أبو البشر ،كنوح عليو َّ
الرسوؿ صلٌى الل عليو
أم عشيرتو كذكم قرباه كىم إسماعيل كإسحاؽ كاألنبياء من أكالدىم كمن جملتهم َّ

كخص الل تعالى
السالـ خاتم أنبياء بني إسرائيل.
َّ
كسلٌم ،كآؿ عمراف ،كمنهم المسيح عيسى ابن مريم عليو َّ

ىؤالء األنبياء بالذكر؛ َّ
ألف األنبياء كال ُّرسل جميعان من نسلهم.

الصالح.
(ِ) كداللة اصطفائهم ألنَّهم متجانسوف في :ال ٌدين ،كالتٌقى ،ك َّ

ضمائً ً
ً ً
رىم.
ليم بً ى
ليم" :أم ىس ه
(ّ) كداللة قوؿ الل تعالى" :كاللي ىس ه
ميع ألىقٍو ًاؿ العبىاد ىع ه
ميع ىع ه

معاني المفردات:

اصطىفى :اختار كفضَّل.
ٍ

جذور المفردات:

ذيريَّ نة :نى ٍسل.

الصالح.
ضها ًم ٍن بىػ ٍعض :متجانسين في الدِّين ،كالتُّقى ،ك َّ
بىػ ٍع ي

ص ىف ىو .آدـ :أىدـ .نيوح :نىػ ىوح .آؿ :أكؿ.
الل :ألًو.
ٍ
اصطىىفى :ى
ذر (ذرر) .ىس ًميع :ىس ًم ىع .ىعلًيم :ىعلً ىم.
العالى ًمين :ىعلً ىم .ذيريَّة :ىذ ىرأىَّ ،
ى

ًع ٍمراف :ىع ىم ىر.

في اللُّغة:

جمع (إلو) :آلً ىهة .مفرد ( ً
ارم.
ى
العالىمين) :عالىم .جمع (ذيريَّة) :ذريَّات ،كذر ٌ
جمع ( ىس ًميع) :يس ىم ىعاء ،ك ىس ًم ىيعات .جمع ( ىعلًيم) :يعلىماء ( .ىس ًميع ،ك ىعلًيم) :صيغتا مبالغة.
أسئلة الكتاب المُقرَّر:

ضها ًم ٍن و
بعض ":
(ُ) قاؿ تعالى " :ذيريَّةن بع ي

بم كصف الل تعالى ذريَّة األنبياء؟ وصفها َّ
بأن بعضها من بعض؛ من ذرية آدم مثَّ ذرية نوح مثَّ من ذرية إبراىيم.
أ -ى
عالـ ي يد ُّؿ ذلك؟ َّ
الصالح.
أن اهلل تعاىل اصطفاىم ألنـَّهم متجانسون يف الدِّين ،والتُّقى ،و َّ
ب -ى
عالـ ي يد ٌؿ ىذا في رأيك؟
(ِ) تكاملت ِّ
الرعاية اللهيَّة في إعداد األنبياء كاصطفائهم كصفاتهم ،ى

اهلل سبحانو وتعاىل ال خيتار من اخللق إالّ أكرمهم وأفضلهم عنده وأكملهم لديو ،فاصطفى آدم ونوحاً مثَّ آل إبراىيم
وآل عمران َّ
الصدق واألمانة،
ألن منهم األنبياء ،فكانوا أُمناء على رسالتو وبلَّغوىا للنَّاسَّ ،
وخصهم اهلل بصفات ِّ

الرسالة.
َّ
وخصهم َّ
بالنبوة و ِّ
ٗ
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ض ىع ٍتها
السميع
أنت
قالت امرأةي عمرا ىف ِّ
العليم(ّٓ َّ
لك ما في بىطني يم َّ
"إ ٍذ ٍ
)فلما ىك ى
حرران فتقبَّ ٍل منِّي إنَّ ى
نذرت ى
رب إنِّي ي
ك ى
ي
ي

َّ
ك كذي ِّريَّػتىها
قالت ِّ
كر كاألينثى كإنِّي َّ
ض ىع ٍ
ٍ
يم كإنِّي أيعي يذىا بً ى
لم بما ىك ى
رب إنِّي ىك ى
سم ٍيتيها مر ى
كليس الذ ي
ض ٍعتيها أينثى كاللي أ ٍع ي
ت ى
الش ً
ً
ً و
الر ً
من َّ
اب
يطاف َّ
سنان ىكىك َّفلىها ىزىكريَّا يكلَّما ىد ىخ ىل عليها ىزىكريَّا الم ٍح ىر ى
س ون ىكأىنٍػبىتىػ ىها نىػبىاتان ىح ى
جيم(ّٔ)فىػتىػ ىقبَّػلىها ىربُّػ ىها ب ىقبوؿ ىح ى
قالت يىو ًمن ً
عند ً
ً
الل إً َّف اللى يىػ ٍريز يؽ ىم ٍن يىشاءي بًغى ٍي ًر ًح و
ساب(ّٕ)".
ىك ىج ىد ًع ٍن ىدىا ًرٍزقان ى
يم أىنَّى لىك ىىذا ٍ ى ٍ
قاؿ يا مر ي
الشَّرح والتَّفسير:
حرران) :أم مخلصان للعبادة كالخدمة.
ت امرأة عمراف ما تحملو في بطنها لعبادة الل كطاعتو ( ،يم َّ
(ُ) نى ىذ ىر ٍ
العليم) بنيَّتها.
ت من الل أ ٍف يتقبَّل منها فهو (
(ِ) طلبى ٍ
ي
السميع) لدعائها ،ك( ي

فلما كلدتها قالت على كجو
(ّ) َّ
رب إنَّها أينثى ،كقالت ىذا ألنَّو لم يكن ييػ ٍقبىل في النٌذر إالٌ
ُّ
التحسر كاالعتذار :يا ٌ
الذكور ،فقبل الل تعالى مريم.
ت :كالل أعلم بالشيء الذم كضعت قالت ذلك أك لم تقلو.
ض ىع ٍ
لم بما ىك ى
(ْ) كاللي أ ٍع ي
َّ
كر كاألينثى :أم ليس الذكر الذم طلبتو كاألينثى التي يك ًىبىٍتها بل ىذه أفضل .فالذكر الذم كانت تتمناه
كليس الذ ي
(ٓ ) ى
امرأة عمراف كترجوه ،ال َّ
يتحقق بو ىذا األمر العظيم الذم جعل الل إظهاره على يد ىذه األينثى التي ستلد مولود البشرية
البكر "عيسى عليو السالـ"  ،فالتشبيو قائم على مفاضلة بين الذكر الذم كانت ترجوه امرأة عمراف كاألنثى التي
ض ىع ٍتػ ىها ،فليس الذكر كاألنثى لتحقيق ىذا األمر العظيم الذم أراده الل،
َّ
كاختص ىذه األنثى بو ،كىي أف تلد مولودان
ىك ى
من غير أب ،ىو المسيح.

َّ
كر كاألينثى":
ض ىع ٍ
لم بما ىك ى
كليس الذ ي
(ٔ) كالجملتاف معترضتاف من كالمو تعالى" :كاللي أ ٍع ي
ت ى

تعظيمان لشأف ىذه المولودة ،كما علق بها من عظائم األمور ،كجعلها كابنها آية للعالمين.

الرب.
(ٕ) ك َّ
يت ىذه األنثى (مريم) :كمعناه في لغتهم العابدة خادمة َّ
سم ي

الش ً
الر ً
شر َّ
جيم.
يطاف َّ
طلبت من الل أ ٍف يجير ىذه المولودة بحفظو كأكالدىا من ِّ
(ٖ ) ٍ
(ٗ) فاستجاب الل لها ذلك( ،كنرل ذلك من خالؿ):
أ) تقبلها الل قبوالن حسنان ،كسلك بها طريق السعداء .ب) ربَّاىا تربية كاملة ،ىكنى َّشأىا تنشئة صالحة.

كمتعهدان للقياـ بمصالحها ،حتى إذا بلغت مبلغ النساء انزكت في محرابها تتعبَّد.
ج) كجعل زكريا كافالن لها ِّ

َّ
دخل عليها زكريا حجرتها كمكاف عبادتها ،كج ىد عندىا فاكهة كطعامان :كجد عندىا فاكهة الصيف في
(َُ) يكلما ى
ً
ً ً
ً
شاء بًغىٍي ًر
الشتاء ،كفاكهة الشتاء في الصيف .كيسألها من أين لك ىذا؟ فتقوؿ لو :يى ىو م ٍن عند الل إً َّف اللى يىػ ٍريز يؽ ىم ٍن يى ي
ًح و
ساب :أم رزقان كاسعان بغير جهد كال تعب.
٘
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معاني المفردات:

نذرت :من النَّذر ،كىو ما يوجبو المرء على نفسو من صدقة أك عبادة أك نحوىما.
ي

كتحصنها.
ك :ألجأ إليك لتحفظها
ِّ
أيعي يذىا بً ى

َّ
كفلها زكريَّا :عهدىا إليو بالرعاية.

سنان :ربَّاىا تربية كاملة ،ك َّ
نشأىىا تنشئة صالحة.
أنبتها نباتان ىح ى

.

ً
الم ٍحراب :الموضع العالي الشريف ،كسيِّد المجالس كأشرفها ،ككذلك ىو من المسجد.
فرِّق في المعنى في ما تحته خطّ في ما يأتي:

حرران ".
لك ما في بىطني يم َّ
نذرت ى
أ -قاؿ تعالى " :إنِّي ي
حرران ً
باللغة العربيَّ ًة.
ص يم َّ
ىع ٍد ي
 أىت كتابة النٌ ٌ

سلُْلصاً للعبادة واخلدمة.

ُمنـقَّحاً ،خالصاً من األخطاء.

ض ٍعتيها أينثى ".
قالت ِّ
ب -قاؿ تعالىٍ " :
رب إنِّي ىك ى
ً
العركض .أ ْوجد.
ض ىع
 ىك ىٍم ى
الخليل ي
بن أحمد عل ى
ي

ت.
أ ْْنب ْ

جذور المفردات:

بىطني :بىطى ىن.

حرران :ىح ىرىر.
يم َّ

فتقبَّل :قىبً ىل.

ض ىع.
ض ىع ٍتها :ىك ى
ىك ى

أينثى :أنث.

نذرت :نى ىذ ىر.
ي
َّ
َّ
الرجيم :ىر ىج ىم.
الشيطاف :شطن.
سم ٍيتيها :ىس ىم ىو .أيعي يذىا :عوذ.
الذكر :ذكر.
أ ٍعلم :ىعلً ىم.
َّ
َّ
ً
ً
ب.
أىنٍػبىتىػ ىها :نىػبى ى
ت .ىك َّفلىها :ىكفل .الم ٍح ىراب :حرب .يىشاء :ىشيىأى .حساب :حسب .ىى ٍ
ب :ىك ىى ى
في اللُّغة:

رب :اجلمع (أربابُ ،ربوب) .بىطني :اجلمع (أبْطُن ،بُطون ،بُطْنان).
امرأةي :اجلمع (نساء ،ن ْسوة ،ن ْسوان)ِّ .
حرران( :اسم مفعول) .أينثى :اجلمع (إناث ،أُناثى) .ىمريم :اسم ادلفعول من :رام .أنَّى :اسم استفهام مبعٌت كيف
يم َّ
الرجيم :اسم مفعول .حسن :اجلمع (حسان)ً .
َّ
الم ٍح ىراب :اجلمع (زلاريب).
الشيطاف :اجلمع (شياطُت)َّ .
ىى
أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَّــة:

بم
(ُ) جريان على عادة أىلها نذرت امرأة عمراف ما في بطنها لخدمة بيت المقدس راجية القبوؿ من الل ،ى
استعانت على تحقيق ذلك؟ بالعبادة والطَّاعة وصدق التوُّكل على اهلل.
السالـ  -للقياـ بأمر عظيم ،كىو
(ِ) في ضوء فهمك اآليات الكريمة ،بيِّن كيف ىيَّأ الل تعالى مريم  -عليها َّ
السالم كافالً ذلا ،وأوجد عندىا رزقاً يف غَت أوانو ،واصطفاىا
أ ٍف تلد عيسى عليو َّ
السالـ .جعل اهلل تعاىل زكريا عليو َّ
وطهرىا على نساء العادلُت.
لعبادتوَّ ،
ٙ
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سنان " ،ما أثر الرعاية الحسنة في تنشئة جيل صالح ،في رأيك؟
(ّ) في ضوء قولو تعالى " :ىكأىنٍػبىتىػ ىها نىػبىاتان ىح ى
الصاحل خيرج نباتاً طيباً ،والًتبية احلسنة تُـْنشئ جيالً سوياً.
كالزرع َّ
الصاحلة َّ
الرعاية َّ

سنان ".
(ْ ) ك ٌ
ضح جماؿ التٌصوير في قولو تعالى " :ىكأىنٍػبىتىػ ىها نىػبىاتان ىح ى

الصاحل.
بالزرع َّ
منوىا وترعرعها وتربيتها احلسنة َّ
َّ
السالم يف ِّ
صور مرمي عليها َّ

َّ
كر  /األُنثى.
(ٓ) استخرج مثاالن على الطباؽ من اآليات الكريمة َّ
السابقة .الذ ُ

البالغي الذم خرج إليو األمر في قولو تعالى" :فتقبَّ ٍل منِّي" .الدُّعاء.
(ٔ) ما المعنى
ٌ
َّ
كر كاألينثى ".
ض ىع ٍ
لم بما ىك ى
كليس الذ ي
(ٕ) ما المعنى الذم أفادتو الجملتاف المعترضتاف " :كاللي أ ٍع ي
ت ى
تعظيم شأن ىذه ادلولودة ،وجعلها وابنها آية للعادلُت.

الزمن المضارع للفعل " أيعي يذىا " في اآلية (ّٔ)؟ االستمرار والتَّجدُّد.
(ٖ) ما داللة َّ

(ٗ) عرضت اآليات الكريمة أمران خارقان للعادة ،اذكره .الرزق يف غَت أوانو عند مرمي.
التحسر كاالعتذار؟ ألنَّو مل يكن يُـ ْقبل يف النّذر إالّ الذكور.
(َُ) لماذا قالت امرأة عمراف" :إنَّها أينثى" على كجو
ُّ
َّ
كر كاألينثى ".
كليس الذ ي
(ُُ) اشرح قولو تعالى " :ى

ليس الذكر الذي طلبتو كاألُنثى اليت ُوىبتْها بل ىذه أفضل .فالذكر الذي كانت تتمناه امرأة عمران وترجوه ،ال يتحقق

بو ىذا األمر العظيم الذي جعل اهلل إظهاره على يد ىذه األُنثى اليت ستلد مولود البشرية البكر "عيسى عليو السالم"،
فالتشبيو قائم على مفاضلة بُت الذكر الذي كانت ترجوه امرأة عمران واألنثى اليت وضعْتـها ،فليس الذكر كاألنثى
اختص ىذه األنثى بو ،وىي أن تلد مولوداً من غَت أب ،ىو ادلسيح.
لتحقيق ىذا األمر العظيم الذي أراده اهلل ،و َّ
طلبت امرأة عمراف من الل أثناء حملها ،كماذا طلبت منو بعد كالدتها مريم ؟
(ٖ) ماذا
ٍ
طلبت من اهلل أثناء محلها أ ْن يتقبل نذرىا الذي نذرت .وطلبت منو بعد والدهتا مرمي أ ْن جيَت ىذه ادلولودة حبفظو
ْ
الرجيم.
شر الشَّيطان َّ
وأوالدىا من ِّ
(ٗ) استجاب الل تعالى لدعاء امرأة عمراف ،بقبوؿ نذرىا .كضِّح ذلك.
أ) تقبل اهلل مرمي قبوالً حسناً ،وسلك بـها طريق السعداء.
ب) ربَّاىا تربية كاملة ،ونشَّأىا تنشئة صاحلة.
ومتعهداً للقيام مبصاحلها ،حىت إذا بلغت مبلغ النساء انزوت يف زلراهبا تتعبَّد.
ج) وجعل زكريا كافالً ذلا ِّ
جاءت لفظة (رزقان) نكرة؟ ألنو مل يكن من جنس واحد ،وإلفادة الكثرة.
(َُ) لما
ٍ
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ك سميع ُّ ً
ادتٍوي المالئً ىكةي ىك يى ىو قىائً هم
ك ىد ىعا ىزىكريَّا ىربَّوي ى
قاؿ ىر ِّ
ب لًي ًم ٍن لى يدنٍ ى
" يىنالً ى
الدعاء (ّٖ) فىػنى ى
ك ذي ِّريَّةن طىيِّبىةن إًنَّ ى ى ي
ب ىى ٍ
ً وً ً
يصلِّي فًي ً
الم ٍحر ً
اب أ َّ
ىف اللى ييػبى ِّ
قاؿ
الحين (ّٗ) ى
صوران ىكنىبًيَّان ًم ىن َّ
صدِّقان بً ىكل ىمة م ىن الل ىك ىسيِّدان ىك ىح ي
ش ير ىؾ بًيى ٍحيىى يم ى
يى
الص ى
ى
ً
الـ كقى ٍد بػلىغىنًي ً
ىر ِّ َّ
اج ىع ٍل لًي
عل ىما يشاءي (َْ) ى
الكبىػ ير ىك ٍامرأىتًي ىعاقًر ى
قاؿ ىر ِّ
قاؿ ىكذلً ى
ب ٍ
ك اللي يىػ ٍف ي
ب أىنى يىكو يف لي غي ه ى ى ى
ِّ
ك ىكثيران ىك ىسبِّ ٍح بًال ىٍع ًش ِّي ىكا ًلبٍكا ًر (ُْ)".
آيى نة ى
َّاس ثىالثى ىة أىيَّ واـ إالَّ ىرٍمزان ىكاذٍ يك ٍر ىربَّ ى
قاؿ آيىػتي ى
ك أالَّ تي ىكل ىم الن ى

الشَّرح والتَّفسير:

(ُ) في ذلك الوقت الذم رأل فيو (زكريا) كرامة الل لمريم ،دعا ربَّو ِّ
كمتضرعان أ ٍف يعطيو من عنده كلدان
ِّ
متوسالن
الد ً
ميع ُّ
عاء " :مجيب دعاء من ناداؾ.
صالحان ،ككاف شيخان كبيران كامرأتو عجوز عاقر " ،إًنَّ ى
ك ىس ي
يل زكريا حاؿ كونو قائمان في الصالة قائالن لوَّ :
إف اللى يبشرؾ بغالـ اسمو يحيى ،كيكوف:
(ِ) نادل جبر ي

أ ) مصدقان بػ(عيسى) مؤمنان برسالتو ،كسمي عيسى "كلمة الل" ألنو خلق بكلمة " يك ٍن" من غير أب.

ب) يسود قومو كيفوقهم.

ج) يحبس نفسو عن الشهوات عفة كزىدان ،كال يقرب النساء مع قدرتو على ذلك.
بنبوتو بعد البشارة بوالدتو كىي أعلى من األكلى.
د) نبيان من األنبياء ،كىذه بشارة ثانية َّ
(ّ) قاؿ زكريا عليو السالـ كيف يأتيني الولد؟ كقد أدركتني الشيخوخة ،ككاف عمره حينذاؾ مئة كعشرين سنة.

ىك ٍامرأىتًي عقيم ال تلد ،ككانت زكجتو بنت ثماف كتسعين سنة .فقد اجتمع فيهما الشيخوخة كالعقم في الزكجة،
ككل من السببين مانع من الولد.
عل ىما يشاءي " :أم ال يعجزه شيء كال يتعاظمو أمر.
(ْ ) " ى
قاؿ ىكذلً ى
ك اللي يىػ ٍف ي
ِّ
الناس إالٌ بالشارة ثالثة أياـ بلياليها،
(ٓ) سأؿ اللى أ ٍف يعطيو عالمة على حمل امرأتو ،ككانت العالمة أالٌ ييكل ىم ى

مع أنو سوم صحيح ،كالغرض أنو مانع سماكم يمنعو من الكالـ بغير ذكر الل.

ك ىكثيران " :اذكر الل ذكران كثيران بلسانك شكران على النعمة ،فقد يمنًع عن الكالـ كلم يي ٍمنىع عن
(ٔ) " ىكاذٍ يك ٍر ىربَّ ى
الذكر لل ،كالتسبيح لو ،كذلك أبلغ في العجاز " .ىك ىسبِّ ٍح بًال ىٍع ًش ِّي ىكا ًلبٍكا ًر" :سبِّح الل تعالى في آخر النهار
بالع ًشي كالبٍكار.
كأكلو ،بمعنى :عظِّم ربَّك بعبادتو ى
فرِّق في المعنى في ما تحته خطّ في ما يأتي:

ك ذي ِّريَّ نة طىيِّبى نة ".
 قاؿ تعالى " :ىقاؿ ىر ِّ
ب لًي ًم ٍن لى يدنٍ ى
ب ىى ٍ
ً
المسألة.
حل
ك ساعدتني على ِّ
 -ىى ٍب ى

أعط وامنح.

اح ُسب ،من أفعال القلوب ،جامد ال يأيت إالّ يف صورة األمر.
ْ
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معاني المفردات:

السالـ.
ب لي :أعطني .من لدنك :من عندؾ .طيِّبة :صالحة مباركة .نادتو المالئكة :ناداه جبريل عليو َّ
ىى ٍ
ً
الكبىر :الشيخوخة .آية :عالمة.
الحصور :من يعصم نفسو عن النساء عفة.
سيِّدان :يسود قومو كيفوقهم.
ى
عاقر :عقيم ال تلد ،كالعاقر من ال يولد لو كلد من رجل أك امرأة .رمزان :الشارة باليد أك بالرأس أك بغيرىما.
الع ًش ِّي :الوقت من زكاؿ الشمس إلى المغرب .ا ًلبٍكار :أكؿ النهار إلى طلوع الشمس.
ى

لفظ (عاقِرٌ) يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث ،عُدْ إِلى المعجم وتبيَّن جمعه لكلٍّ منهما.

كع َّقر كعواقًر للمؤنث.
جمع عاقر :يع َّقر للمذكر ،ي

جذور المفردات:

ك .ييػبى ِّ
طىيِّبىة :طيبُّ .
ش ير ىؾ :بشر .ىكلً ىمة :كلم.
ادتٍو :ندك .المالئً ىكة :أىلى ى
الدعاء :دعو .فىػنى ى
ً
سيِّد :سود .حصور :ح ً
الكبىر :كبر .ىعاقًر :عقر.
الصالحين :صلح .غيالـ :غلم.
ص ىر .نىبً ٌي :نبأ.
َّ
ى ي ى
ى
ش ىو .ا ًلبٍكا ًر :بكر.
ثىالثىة :ثلث .أىيَّاـ :يوـ .ىرٍمز :رمز .ىكثير :كثر .ىسبِّح :سبح .ال ىٍع ًش ِّي :ىع ى
في اللُّغة:

المالئً ىكة :وادلفرد (مالك ،م ْْلك).

ُّ
الدعاء :ادلصدر الصريح من (دعا) ،واجلمع (أدعية).
طىيِّبىة :صفة مشبهة.
ىك ًل ىمة :اجلمع (كلمات ،كلم) .ىسيِّد :اسم فاعل ،واجلمع (أسياد ،سادة).
قىائً هم :اسم فاعل من (قام).
الصالحين :مجع (صالح) ،اسم فاعل.
صور :صفة مشبّهة .نىبً ٌي :اجلمع (نبيّون ،أنبياء).
َّ
ىح ي

غيالـ :اجلمع (أ ْغلمة ،غلْمان ،غ ْلمة).

ً
الكبىر :ادلصدر الصريح من (كبُـر).

النَّاس :اسم للجمع من بٍت آدم (واحده إنسان من غَت لفظو).

ال ىٍع ًش ِّي :مجع (عشيَّة).

آي).
آيىة :اجلمع (آياتٌ ،

أىيَّاـ :ادلفرد (يوم).

ىكثير :صفة مشبهة.

ا ًلبٍكا ًر :ادلصدر الصريح من (أبكر).

أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَّــة:

السالـ؟
(ُ) كيف استقبل زكريا البشرل بيحيى عليهما َّ
التعجب ،واستعظام قدرة اهلل.
السن ،وامرأتو عاقر ،وبالدَّىشة و ُّ
باستبعاد حت ّققها يف موازين البشر؛ ألنَّو كبَت يف ِّ
السالـ  -دليالن على حمل زكجتو ،كتح ٌقق البشرل.
(ِ) بيِّن األمارة التي منحها الل تعالى لزكريا  -عليها َّ
أالّ يكلِّم النَّاس إالّ باإلشارة ثالثة أيام بلياليها ،ذاكراً اهلل ذكراً كثَتاً ،ومسبِّحاً يف آخر النهار و َّأولو.

السالم.
(ّ) استخلص من اآليات صفات زكريا عليو َّ
السن ،صبور ،متعبِّد ،كافل مرمي عليها َّ
السالـ .كبَت يف ِّ
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(ْ) عرضت اآليات الكريمة أمران خارقان للعادة ،اذكره.

والدة حيِت من ّأم عاقر وأب بلغ من الكَب عتياً.

السابقة .الْعش ِّي  /اإلبْكار.
(ٓ) استخرج مثاالن على الطباؽ من اآليات الكريمة َّ

ك ذي ِّريَّةن"؟
السالـ " :ىر ِّ
(ٔ) لماذا جاء الطٌلب بلفظ الهبة في قولو تعالى على لساف زكريا عليو َّ
ب لًي ًم ٍن لى يدنٍ ى
ب ىى ٍ
َّ
تدخل أو وسيط من زكريا عليو السالم؛ فهو كبَت
ألن اذلبة ىي عطاء من غَت عوض أو مقابل ،ومن غَت سبب أو ُّ

وامرأتو عاقر ،فاذلبة إحسان ْزلض من عند اهلل تعاىل (م ْن ل ُدنْك) م ْن غ َْت .ويف ذلك صدق زكريا يف توُّكلو على اهلل
وح ْسن ظنّـو بربِّـو.
وإديانو َّ
الصادق ُ

ً
التعجب.
(ٕ) ما المعنى
الـ " .االستبعاد و ُّ
البالغي الذم خرج إليو االستفهاـ في قولو تعالى " :أىنَّى يىكو يف لي غي ه
ٌ
السالـ ربَّو بأ ٍف يىهبو ُّ
الذريَّة الطيِّبة ؟ يف ذلك الوقت الذي رأى فيو (زكريا) كرامة اهلل دلرمي.
(ٖ) متى دعا زكريا عليو َّ
(ٗ) الذم جاء زكريا بالبشرل من ربِّو ىو جبريل .فلماذا عبر عنو باسم الجماعة؟ تعظيماً لشأنو فهو رئيسهم.
السالـ ؟
(َُ) ما المميِّزات التي كاف يحملها ابن زكريا عليهما َّ
أ) امسو حيِت .ب) مصدقاً بـ ـ(عيسى) مؤمناً برسالتو .ج) يسود قومو ويفوقهم.
د) حيبس نفسو عن الشهوات عفة وزىداً ،وال يقرب النساء مع قدرتو على ذلك.
ه) نبياً من األنبياء.
السالـ بشارتاف .اذكرىما ،كأيُّهما أعلى ؟
(ُُ) كاف لزكريا عليو َّ
النبوة أعلى.
نبوة ذلذا ادلولود ،وبشارة َّ
األوىل :بشارة ىبتو الولد .الثانية :بشارة ال َّ
التعجب عند زكريا عليو السالـ عندما سمع ببشارة المولود؟
(ُِ) ما كجو االستبعاد ك ُّ
ت ْامرأتو عقيم ال تلد ،فقد اجتمع فيهما الشيخوخة والعقم يف الزوجة،
كيف يأتيو الولد وقد أدركتو الشيخوخة ،وكان ْ

وكل من السببُت مانع من الولد.

عل ىما يشاءي "؟
(ُّ) ما داللة قولو تعالى " :ى
قاؿ ىكذلً ى
ك اللي يىػ ٍف ي

َّ
إن اهلل ال يعجزه شيء وال يتعاظمو أمر.

السالـ من الكالـ مع النَّاس بمحض إرادتو ؟
(ُْ) ىل امتنع زكريا عليو َّ
لقد كان ادلانع مساوياً دينعو من الكالم بغَت ذكر اهلل.
ك ىكثيران " اذكر اهلل ذكراً كثَتاً بلسانك شكراً على النعمة ،فقد ُمنع عن
(ُٓ) كضِّح قوؿ الل تعالى( :أ) " ىكاذٍ يك ٍر ىربَّ ى

الكالم ومل ديُْنع عن الذكر هلل ،والتسبيح لو ،وذلك أبلغ يف اإلعجاز.
(ب) " ىك ىسبِّ ٍح بًال ىٍع ًش ِّي ىكا ًلبٍكا ًر" :سبِّح اهلل تعاىل يف آخر النهار وأولو ،مبعٌت :عظِّم ربَّك بعبادتو بالعش ِّي واإلبْكار.
ٓٔ
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اؾ علىى نً ً
طفاؾ كطىه ً
قالت المالئً ىكةي يا مريم إً َّف الل اص ً
ساء العالى ًم ٍين (ِْ) يا مريم اقػٍنيتًي لًربِّ ً
" كإً ٍذ ً
ك
اصطىىف ً ى
َّرؾ ىك ٍ
ى ٍ
ى ى
ى
ى
ى ٌ
ى
ى ي
ى ي
ك ًمن أىنٍ ً
ب ني ً
ً
كاسج ًدم كارىك ًعي مع َّ ً ً
باء الغى ٍي ً
ٍالم يهم أىيُّػ يهم
وح ًيو إًلىٍي ى
ك ىكىما يك ٍن ى
الراكع ٍي ىن (ّْ) ىذل ى ٍ
ت لى ىديٍ ًهم إً ٍذ ييػلٍ يقو ىف أىق ى
ى ٍ ي ى ٍ ىى
ت لى ىديٍ ًهم إً ٍذ ي ٍختى ً
ص يمو ىف (ْْ)".
يم ىكىما يك ٍن ى
ى
يى ٍك يف يل مر ى

الشَّرح والتَّفسير:

(ُ) قوؿ المالئكة أم جبريل :يا مريم إف الل (أ) اختارؾ من بين سائر النساء فخصك بالكرامات( .ب) كطهرؾ
من األدناس كاألقذار كما اتهمك بو اليهود من الفاحشة( .ج) كاختارؾ على سائر نساء العالمين لتكوني مظهر
قدرة الل ،في إنجاب كلد من غير أب.
يم الزمي عبادتو كطاعتو شكران على اصطفائو ،كصلٌي لل مع المصلٌين.
(ِ) يىا مر ي

(ّ) يخاطب الل النبي صلَّى الل عليو كسلَّم :ىذا الذم قصصناه عليك يا أيها الرسوؿ ،من قصة امرأة عمراف
المغيبة ،كاألخبار المهمة التي أكحينا بها إليك يا
كابنتها مريم البتوؿ كمن قصة زكريا كيحيى إنما ىي من األنباء ي

حمد ،ما كنت تعلمها من قبل .كمنها أيضان( :أ) ما كنت عندىم إذ يختصموف كيتنافسوف على كفالة مريم حين
يم َّ
كل يريدىا في كنفو كرعايتو( .ب) كما كنت عندىم كىم يتنازعوف فيمن يكفلها منهم.
ألقوا سهامهم للقرعةٌّ ،

(ْ) الغرض أف ىذه األخبار كانت من عند الل العليم الخبير .كإنما قدر الل كوف زكريا كافالن لها لسعادتها
لتقتبس منو علمان جمان كعمالن صالحان.
معاني المفردات:

قنت :أطاع الل كأطاؿ في القياـ في الصالة ك ُّ
الدعاء ،كاقنتي :الزمي عبادة الل شكران على اصطفائو.
اقػٍنيتًي :ى
أنباء :جمع نبأ كىو الخبر المهم.

نوحيو :نلقي المعنى في النفس في خفاء.

أقالمهم :كالمقصود ىنا السهاـ التي ييػ ٍقتىػ ىرع بها.

يختصموف :يتنافسوف كيتنازعوف.

جذور المفردات:

طىهَّرؾ :طهر .نًساء :نسو .اقػٍنتًي :قىػنت .اسج ًدم :سج ىد .ارىك ًعي :رىكع .أىنٍ ً
باء :نبأ .الغى ٍيب :غيب.
ي
ى ى
ىى
ىى ٍي
ٌ
ٍ
ني ً
وحيو :كحى .أىقٍالم يهم :قلم .ي ٍختى ً
ص يموف :خصم.
ى
ى
في اللُّغة:

نًساء :جمع (امرأة) .أىنٍ ً
باء :جمع (نبأ).
الراكًعين :اسم فاعل ،مفردىا (راكًع) .أقالـ :مفردىا (قىػلىم).
َّ

الغى ٍيب :الجمع (غييوبً ،غيوب).
ٔٔ
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إعداد األستاذ :فتحً أبوقدٌري.
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أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَّــة:

(ُ) في ضوء فهمك اآليتين (ِْكّْ):
السالـ؟ َّ
وطهرىا على نساء العادلُت.
أن اهلل اصطفاىا َّ
أ -ما فضل الل تعالى على مريم عليها َّ
ب -اذكر ما يستوجبو ىذا الفضل .أ ْن تطيع اهلل وتلزم عبادتو.
ك ًمن أىنٍ ً
ب ني ً
ً
باء الغى ٍي ً
ك ":
وح ًيو إًلىٍي ى
(ِ) في قولو تعالى " :ذىل ى ٍ
ك)؟
أ -ما المشار إليو في (ذىلً ى
كل ما ذكره اهلل تعاىل ،من قصة (امرأة عمران) ،وابنتها (مرمي البتول) ،ومن قصة (زكريا وحيِت).
ّ

زلمد صلَّى اهلل عليو وسلَّم.
الرسول َّ
ك)؟ َّ
ب -ىمن المخاطىب في (إًلىٍي ى

لم خاطبتو اآلية؟
ج -ى

ادلهمة اليت أوحى اهلل تعاىل بـها
نبوة الرسول الكرميَّ ،
قص اهلل تعاىل عليو ىذه األنباء ادلغيّبة ،واألخبار َّ
تأكيداً لصدق َّ
ُ
تد ُّل على قدرة اهلل تعاىل.
إىل رسولو ،وما كان يعلمها من قبل ،وما رافقها من معجزات ُ

السالـ.
(ّ) استخلص من اآليات صفات مريم عليها َّ
طاىرة ،اصطفاىا اهلل على نساء العادلُت إلْناب طفل من غَت أب ،سللصة يف العبودية.
(ْ) ما داللة تكرار " اص ً
طفاؾ " في اآلية (ِْ)؟
ٍ
اص ً
طفاؾ األكلى :أي َّ
السالم من بُت سائر النساء فخصها بالكرامات.
أن اهلل تعاىل اختار مرمي عليها َّ
ٍ
اص ً
طفاؾ الثانية :أي َّ
السالم على سائر نساء العادلُت؛ لتكون مظهر قدرتو يف إْناب ولد
أن اهلل تعاىل اختار مرمي عليها َّ
ٍ
من غَت أب.
ٍالم يهم "؟ كناية عن القرعة.
(ٓ) ما الكناية في قولو تعالى " :إ ٍذ ييػلٍ يقو ىف أىق ى
اس يج ًدم ىك ٍارىك ًعي".
(ٔ) علِّل تقديم السجود على الركوع في قولو تعالى " :ىك ٍ
َّ
ألن العبد أقرب ما يكون من ربِّو وىو ساجد.

ٕٔ
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الدنيا ك ً
ت المالئً ىكةي يا مريم إً َّف الل يػب ِّ ً ً و ً
ً
ً
اآلخ ىرًة
ش يرؾ بً ىكل ىمة م ٍنوي ٍ
ى يى
يم ىكجيهان في ُّ ى
الم ي
اس يم يو ى
" إً ٍذ قىالى ى
عيسى ابٍ ين مر ى
سيح ى
ى ي
كًمن الم ىق َّربين (ْٓ) كي ىكلِّم الن ً
ب أىنَّى يىكو يف لًي ىكلى هد ىكلى ٍم
الم ٍه ًد ىكىك ٍهالن ىكًم ىن َّ
قالت ىر ِّ
الصالًحيٍ ىن (ْٔ) ٍ
َّاس في ى
ى ى ي ى
ى
ىي ي
قاؿ ىك ىذلً ً
قوؿ لىوي يك ٍن فىػيىكو يف (ْٕ)".
ضى أ ٍىمران فًإنَّما يى ي
ش هر ى
س ٍسنًي بى ى
ك اللي يى ٍخلي يق ىما يىشاءي إذا قى ى
يى ٍم ى

الشَّرح والتَّفسير:

(ُ) جاءت البشارة لمريم بمولود يحصل بكلمة من الل بال كاسطة أب ،اسمو "عيسى" كلقبو "المسيح" ،كنسبو
ً
بين عند الل.
الم ىق َّر ى
إلى أمو تنبيهان على أنها تلده بال أب ،كيكوف( :أ) سيدان كمعظمان في الدنيا كاآلخرة( .ب) م ىن ي
(ج) يكلم الناس طفالن قبل كقت الكالـ ،كيكلمهم كهالن ،فيكلم الناس في ىاتين الحالتين كالـ األنبياء ،من غير
تفاكت بين حاؿ الطفولة كحاؿ الكهولة ،كال شك أف ذلك غاية في العجاز( .د) من الكاملين في التُّقى
كالصالح.
السالـ :كيف يأتيني الولد كأنا لست بذات زكج؟
رد مريم عليها َّ
(ِ) جاء ٌ
قاؿ ىك ىذلً ً
ك اللي يى ٍخلي يق ىما يىشاءي "  :أم ىكذا أمر الل عظيم ،ال يعجزه شيء ،يخلق بسبب من الوالدين
(ّ ) " ى
قوؿ لىوي يك ٍن فىػيىكو يف " :أم إذا أراد شيئان حصل من غير تأخُّر كال حاجة إلى
ضى أ ٍىمران فًإنَّما يى ي
كبغير سبب " .إذا قى ى

سبب ،يقوؿ لو " يك ٍن" فيكوف.

معاني المفردات:

المسيح :لقب من األلقاب المشرفة كمعناه المبارؾ.

كجيهان :شريفان ذا جاه كقى ٍدر.

عُدْ إلى المعجم الوسيط ،وبيِّن الفرق بين كل من:

الم ٍهد :فًراش الطفل.
ى

اله ًرـ :م ْن بلغ أقصى الكَب وض ُعف.
ال ىك ٍهل :م ْن جاوز الثالثُت إىل حنو اخلمسُت.
ى
َّ
الشيخ :م ْن أدرك الشيخوخة وىي غالباً عند اخلمسُت وىو فوق الكهل ودون اذلرم.

جذور المفردات:

كجو.
ىكجيو :ي

في اللُّغة:

ً
اآلخ ىرة :أخر.

الم ىق َّربين :قرب.
ي

الم ٍهد :مهد.
ى

ُّ
الدنيا :مؤنث األدىن ،واجلمع ُدنْييات ،ودىنً.
ىكجيو :صفة مشبهة.
الم ٍهد :اجلمع مهود.
الم ىق َّربين :اسم مفعول.
ى
ي

ىك ٍهل :ىك يه ىل.

ً
اآلخ ىرة :اجلمع أواخر.

ىك ٍهل :صفة مشبهة ،واجلمع ُك َّهل ،وُكهول ،وادلؤنث (ك ْهلة) واجلمع كهالت.
ٖٔ

مس.
س ٍسنًيَّ :
يى ٍم ى
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إعداد األستاذ :فتحً أبوقدٌري.
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أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَّــة:

(ُ) لماذا نسب الل سبحانو كتعالى عيسى إلى أمو ؟
تنبيهاً على أنـَّها تلده بال أب.
السالـ ؟
(ِ) ما المميِّزات التي حملها عيسى عليو َّ
أ) سيداً ومعظماً يف الدنيا واآلخرة .ب) من ادلقَّربُت عند اهلل.
ُ
د) من الكاملُت يف التُّقى والصالح.
ج) يكلم الناس طفالً وكهالً.
السالـ مع الناس في غاية العجاز .كضِّح ذلك.
(ّ) كاف كالـ عيسى عليو َّ
يكلم الناس قبل وقت الكالم ،ويكلمهم كهالً ،فيكلم الناس يف ىاتُت احلالتُت كالم األنبياء ،من غَت تفاوت بُت حال
الطفولة وحال الكهولة ،وال شك أن ذلك غاية يف اإلعجاز.
تتعجب من البشارة ؟
(ْ) ما الذم جعل مريم تستغرب ك َّ
كيف يأتيها الولد وىي ليست بذات زوج؟
(ٓ) كضِّح داللة اآليتين اآلتيتين:
"قاؿ ىك ىذلً ً
ك اللي يى ٍخلي يق ىما يىشاءي":
أ) ى
ىكذا أمر اهلل عظيم ،ال يعجزه شيء ،خيلق بسبب من الوالدين وبغَت سبب.
قوؿ لىوي يك ٍن فىػيىكو يف":
ضى أ ٍىمران فًإنَّما يى ي
ب) "إذا قى ى

تأخر وال حاجة إىل سبب ،يقول لو " ُك ْن" فيكون.
إذا أراد شيئاً حصل من غَت ُّ

ط في قولو تعالى " :كي ىكلِّم النَّاس فًي الم ٍه ًد كىك ٍهالن كًمن َّ ً
حي ىن ".
(ٔ) كضَّح الكناية في ما تحتىو خ ٌ
الصال ٍ
ى ى
ىي ي ى
ى ى
طفالً  /وليداً.

(ٕ) ما داللة تكرار " بً ىكلً ىم وة " في اآليتين (ّٗكْٓ)؟

تأكيداً َّ
السالم ُولد من غَت أب بكلمة ( ُك ْن) من اهلل الذي ال يعسر عليو أمر.
أن عيسى عليو َّ
قاؿ ىك ىذلً ً
ك اللي يى ٍخلي يق ىما يىشاءي " .خيلق :يصنع ما يشاء على غَت مثال سابق.
(ٖ) كضَّح داللة (ال ىخلٍق) في " :ى
السابقة .الدنيا  /اآلخرة.
(ٗ) استخرج مثاالن على الطباؽ من اآليات الكريمة َّ

السالـ بػػ(المسيح).
(َُ) علِّل تسمية عيسى عليو َّ

ىناك أقوال كثَتة أمهها :ألنَّو كان أمسح القدمُت ،أو ألنَّو إذا مسح على األعمى أبصر.
ٗٔ
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ً
ً
ً ً ً
ائيل أىنِّي قى ٍد ًج ٍئتي يكم بًآيىوة ًم ٍن ىربِّ يكم أىنِّي
" ىكييػ ىعلِّ يموي الك ى
تاب ىكالحك ى
جيل (ْٖ) ىكىرسوالن إلىى بىني إ ٍسر ى
ٍم ىة ىكالتَّوراةى ىكا ًلنٍ ى
أى ٍخلي يق لى يكم ًمن الطِّي ًن ىك ىه ٍيئى ًة الطٍَّي ًر فىأىنٍػ يف يخ فً ًيو فىػيكو ىف طىٍيران بًًإ ٍذ ًف ً
الم ٍوتىى بًًإ ٍذ ًف
الل ىكأيبٍ ًر ي
ص ىكأ ٍ
ى
ئ األى ٍك ىم ىو ىكاألىبٍػ ىر ى
يحيًي ى
ى
ً
ً
صدِّقان لً ىما بىػ ٍي ىن
الل ىكأينىػبِّئي يكم بً ىما تىأٍ يكلو ىف ىكىما تى َّد ًخرك ىف فًي بييوتً يكم إً َّف فًي ذىلً ى
نين (ْٗ) ىكيم ى
ك آليةن لى يكم إً ٍف يك ٍنتيم يم ٍؤم ى
وً
ً ً
ي ىد َّ ً
ً
ً
ً
م م ىن التَّوراة ىكًأليح َّل لى يكم بىػ ٍع ى
ض الَّذم يح ِّرىـ ىعلى ٍي يكم ىكج ٍئتي يكم بًآية م ٍن ىربِّ يكم فىاتَّقوا اللى ىكأىطيعوف (َٓ) إً ٍف اللى
ى
ربِّي كربُّ يكم فىا ٍعب يدكهي ىى ىذا ً
قيم (ُٓ)".
ص ىرا ه
ي
ستى ه
ط يم ٍ
ى ىى
الشَّرح والتَّفسير:

ً
ً
السداد في القوؿ كالعمل ،أك سنن األنبياء( .ج) ىكالتَّوراةى
ٍمةىَّ :
(ُ) ىكييػ ىعلِّ يموي( :أ) الك ى
تاب :الكتابة( .ب) ىكالحك ى
جيل :أم كيجعلو يحفظ التوراة كالنجيل.
ىكا ًلنٍ ى
(ِ) يكوف رسوالن إلى بني إسرائيل ،قائالن لهم :إنني قد جئتكم بعالمة ت يد ُّؿ على صدقي ،كىي ما أيدني الل بو من

المعجزات ،كآية صدقي( :أ) أيصور لكم من الطين مثل صورة الطير ،فأنفخ في تلك الصورة فتصبح طيران بإذف
كجل ،كىذه المعجزة األكلى( .ب) أشفي الذم كلد أعمى ،كما أشفي المصاب
الل .فيطير عيانان ،بإذف الل َّ
عز َّ
بالبرص ،كىذه المعجزة الثانية( .ج) أحيي بعض الموتى ال بقدرتي ،كلكن بمشيئة الل كقدرتو ،كىذه المعجزة
بالمغيٌبات من أحوالكم التي ال تش ٌكوف فيها؛ فكاف يخبر الشخص بما أكل ،كما ادَّخر في
الثالثة( .د) أخبركم ي
بيتو ،كىذه المعجزة الرابعة.

ثم
(ّ) كقاؿ لهم :ما أتيتكم بو من المعجزات عالمة كاضحة ت يد ُّؿ على صدقي ،إ ٍف كنتم مصدِّقين بآيات اللَّ ،
أخبرىم أنو جاء مؤيدان لرسالة موسى ،فقاؿ :كجئتكم مصدقان لرسالة موسى ،مؤيدان لما جاء بو في التوراة .كأليحل
صحة رسالتي ،كىي ما أيدني الل
محرمان عليكم في شريعة موسى .كجئتكم بعالمة شاىدة على َّ
لكم بعض ما كاف َّ
بو من المعجزات.

(ْ) "فىاتَّقوا الل كأ ً
ىطيعوف" :خافوا الل كأطيعوا أمرم" .إً َّف اللى ىربِّي ىكىربُّ يكم فىا ٍعبي يدكهي" :أم أنا كأنتم سواء في
ى ى
جل كعال " .ىى ىذا ً
قيم" :أم َّ
فإف تقول الل كعبادتو ،كالقرار بوحدانيتو ىو الطريق المستقيم
ص ىرا ه
العبودية لو َّ
ستى ه
ط يم ٍ
الذم ال اعوجاج فيو.

معاني المفردات والتَّراكيب:

كهيئة الطير :مثل صورة الطير.

أيبٍرئ :أشفي.

األىبٍػ ىرص :المصاب بالبىػ ىرص كىو بياض يعترم الجلد.

األى ٍك ىمو :الذم ييػ ٍولىد أعمى.
أنبئكم :أخبركم.

٘ٔ

اللغة العربٌة  /دورة 9102م.

رب زدنً علماً".
قال تعالى" :وقل ِّ

إعداد األستاذ :فتحً أبوقدٌري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرِّق في المعنى في ما تحته خطّ في ما يأتي:

ً
ً
جيل ".
 قاؿ تعالى " :ىكييػ ىعلِّ يموي الك ىتاب كالحك ى
ٍم ىة كالتوراةى كا ًلنٍ ى
الكتاب ال ريب فً ًيو ى ىد ً
لك ً
َّقين" .القرآن الكرمي.
 قاؿ تعالى" :ذى ىل لل يٍمت ى
ي ن
ي ىٍ ى
الكتابة.

جذور المفردات:

ً
يحيًي :ىحيً ىي.
الطِّين :طين .ىى ٍيئى ًة :ىى ًي ىء .فىأىنٍػ يف يخ :نفخ .أيبٍ ًر ي
ص .أ ٍ
ص :بى ًر ى
ئ :برأ .األى ٍك ىم ىو :ىكم ىو .األىبٍػ ىر ى
ً
ص ىد ىؽ .فىا ٍعبي يدكهي :عبد.
صدِّقان :ى
الم ٍوتىى :موت .تىأٍ يكلو ىف :أى ىك ىل .تى َّدخرك ىف :ىذ ىخ ىر .يم ى
ى
في اللُّغة:

الطِّين :اجلمع أطيان.

ىى ٍيئى ًة :ادلصدر الصريح من (ىاء) ،واجلمع ىْيئات ،و ىيئات.

الطٍَّير :مصدر طار ،اسم مجع دلا يطَت يف اذلواء طائر ،واجلمع طُيُور وأطْيار.

األى ٍك ىم ىو :اجلمع للمذكر ُك ْمو ،وادلؤنث كمهاء واجلمع كمهاوات وُك ْمو (صفة مشبهة).

ص :اجلمع بُـ ْرص ،وأبارص .وادلؤنث بـ ْرصاء ،وبـ ْرصاوات (صفة مشبهة).
األىبٍػ ىر ى
ً
الم ٍوتىى :مجع مْيت.
صدِّقان :اسم فاعل.
نين :اسم فاعل.
بييوتً يكم :مجع بيت.
يم ى
ى
يم ٍؤم ى
أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَّــة:

السالـ ؟
(ُ) ما األشياء التي علَّمها الل لعيسى عليو َّ
السداد يف القول والعمل ،أو سنن األنبياء( .ج) جعلو حيفظ التوراة واإلْنيل.
(أ) الكتابة( .ب) َّ
السالـ مجموعة من المعجزات أيَّده الل بها .اذكرىا.
(ِ) كانت عالمة صدؽ عيسى عليو َّ
عز
(أ) أُصور لكم من الطُت مثل صورة الطَت ،فأنفخ يف تلك الصورة فتصبح طَتاً بإذن اهلل .فيطَت عياناً ،بإذن اهلل َّ
وجل( .ب) أشفي الذي ولد أعمى ،كما أشفي ادلصاب بالَبص( .ج) أحيي بعض ادلوتى ال بقدريت ،ولكن مبشيئة اهلل
َّ
وقدرتو( .د) أخَبكم بادلغيّبات من أحوالكم اليت ال تش ّكون فيها؛ فكان خيَب الشخص مبا أكل ،وما َّادخر يف بيتو.
ُ
السالـ ؟
(ّ) ما العالقة التي تربط عيسى بػػ(موسى) عليهما َّ
(أ) كالمها مبعوث لبٍت إسرائيل.
(ب) جاء عيسى مؤيداً ومصدقاً لرسالة موسى ،ودلا جاء بو يف التوراة.
زلرم عليهم يف شريعة موسى.
ليحل ذلم بعض ما كان َّ
(ج) جاء لبٍت إسرائيل َّ
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كل من اآليات اآلتية:
(ْ) كضِّح قوؿ الل تعالى في ٍّ
(أ) "فىاتَّقوا الل كأ ً
ىطيعوف" :خافوا اهلل وأطيعوا أمري.
ىى

جل وعال.
(ب) "إً َّف اللى ىربِّي ىكىربُّ يكم فىا ٍعبي يدكهي" :أنا وأنتم سواء يف العبودية لو َّ

"ى ىذا ً
قيم"َّ :
إن تقوى اهلل وعبادتو ،واإلقرار بوحدانيتو ىو الطريق ادلستقيم الذي ال اعوجاج فيو.
ص ىرا ه
(ج) ى
ط يم ٍستى ه
ً َّ
ً ِّ
أصور لكم من الطُّت كشبو الطََّت.
(ٓ) كضَّح داللة (ال ىخلٍق) في":أىنِّي أى ٍخلي يق لى يكم م ىن الطي ًن ىك ىه ٍيئىة الط ٍي ًر" .أخلقّ :
(ٔ) عرضت اآليات الكريمة أموران خارقة للعادة ،اذكر ثالثة منها.
السالم ،وىي( :أ) ينفخ يف الطُت فيصَت طَتاً( .ب) شفاء األكمو واألبرص.
معجزات عيسى عليو َّ
(ج) إحياء ادلوتى( .د) إخبار الناس بادلغيّبات من أحواذلم.
ُ
(ٕ) بعد دراستك اآليات الكريمة ،ناقش أثر ما يأتي في مجتمعك موضِّحان رأيك:
أ -رعاية األيتاـ كالمحتاجين.
جتعلهم أفراداً قادرين على اإلنتاج والعطاء ،وتزيد من ثقتهم بأنفسهم ،ومتكنهم يف اجملتمع.
ب -تقدير دكر المرأة.
يسهم يف زيادة عطائها ،ويدفعها حنو النجاح يف رلاالت احلياة كافة.
(ٖ) استخرج مثاؿ على الطِّباؽ من اآليات الكريمة .أ ًيح ٌل  /يح ِّرـ.
(ٗ) ما داللة تكرار " بًًإ ٍذ ًف ً
الل " في اآلية (ْٗ)؟
للتأكيد على َّ
لتوىم األُلوىية عنو.
السالم كانت مبشيئة اهلل وقدرتو ،دفْـعاً َّ
أن معجزات عيسى عليو َّ
السالـ بإذف الل ؟
(َُ) بحسب كتب التَّفسير ،كم عدد األنفس التي أحياىا عيسى عليو َّ
لقد أحيا أربعة أنفس كما ذكر القرطيب وغَته يف كتب التَّفسَت.
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يعبٌ أخشٖ بالغٛت:
حخشج األسبنٛب اإلَشبئٛت ف ٙانعشبٛت عٍ يعبَٓٛب انحقٛقٛت إنٗ
ٍ

األسلوب

األمر

المثاؿ

ش كاحدان أك ً
ؼ ذىنٍ و
ب ىم َّرنة ىكيمجانًبي ٍو
صل ى
أخاؾ فإنَّوي يمقا ًر ي
فى ًع ٍ
لدنك رحمةن ".
قاؿ تعالى " :فقالوا ربَّنا آتنا من ى
س يك ِّفي ىع ٍن ىم ىدا ًر ًؾ ىكا ٍخمدم ...
فىػيىا ىش ٍم ي
ابتك نائًبةه ...
ىشا ًكٍر ًس ى
واؾ إذا نى ى
قاؿ تعالى" :فأٍتوا بسورة من مثلو".

االستفهاـ

النِّداء

النَّهي

المعنى الذم أفاده
التخيير

(التخيير بين أمرين).

الدعاء

(من األدنى إلى األعلى).

التَّمنِّي

(يوجو إلى غير العاقل).
َّ

النُّصح كالرشاد (من غير إلزاـ).

المخاطىب).
التعجيز (إظهار عجز ي

قاؿ أحدىم لجاره :ساعدني في إزالة ىذه الثلوج.
ٍت ً
ف كصل ً
و
الز ً
ت َّ
حاـ؟
أنت من ِّ
أىبًٍن ى
الد ٍى ًر عندم يك ُّل بًٍنت فى ىك ٍي ى ى ى
تكن لوي صاحبةه" ؟
كلم ٍ
قاؿ تعالى" :أىنَّى يكو يف لوي كل هد ٍ
قاؿ تعالى" :ىل جزاء الحساف إالٌ الحساف" ؟
ً
اح ؟
المين بيطو ىف ر ً
المطايىا ىكأىنٍ ىدل ى
الع ى
ب ى
أىلى ٍستيم ىخ ٍيػ ىر ىم ٍن ىرك ى
ىدلُّ يكم على تجارةو تيػ ٍنجيكم من
ىل أ ي
قاؿ تعالى" :يا أيُّها ى
الذين آمنوا ٍ
و
عذاب و
أليم" ؟
ً
أصبحت ال أىليها أ ٍىلي كال ًجيرانيها ًجيراني؟
للمنازؿ
ما
ٍ

التحسر
ُّ

كفي قوؿ أحدىم :كا يح ٍرقىةى قلبي ،أك :كا كبدم.

النُّدبة

يا ألىل الخير لمساعدة المحتاج.

و
لك من رجل كريم!
كفي قولك
لشخص :يا ى
َّ
أمر غىٍيػ ير يمغٍتىػ ىف ًر
يوـ نائًبى وة
ال تطويا ِّ
فإف ى
الس َّر عنٌي ى
ذلك ه
كفي قوؿ القائًل :ال تغربي أيٌتها َّ
الشمس.

االلتماس

(متساكياف في المنزلة).

التعجب
ُّ

كيف).
(الحظ :ى

االستبعاد

(استبعاد كقوع األمر).

الن ػَّفي (يمكن إحالؿ النَّفي محلٌها).

التقرير (القرار بمفهوـ االستفهاـ).

التَّشويق

المخاطىب حوؿ أم ور ما).
(تشويق ي

االستغاثة

التعجب
ُّ

(تحسر على أم ور ما).
ُّ
(يستغيث).
(يندب).
لك).
(الحظ :يا ى

االلتماس

(متساكياف في المنزلة).

التمنٌي

(يوجو إلى غير العاقل).
َّ

ق ٔأُسٚذ بّ الصو يعُبِ يع خٕاص إٚشاد انًعُٗ األصه ّٙ؛ أ٘ أٌْ حأح ٙبكالو ٚخض ًٍَّ يعُ:ٍٛٛ
انكُبٚت :نفظ أُ ْطهِ َ
٘ ْٕ انًقصٕد.
يعُ ًٗ حقٛقَّٛب ً ٔآخش يدبصَّٚبًٔ ،انًدبص ّ

الرماد .كناية عن (كرمو).
كاف الناس في تلك البقعة يفترشوف األرض .كناية عن (الفقر) .فال هف كثير َّ
الر ً
تقض مضجعو .كناية عن (القلق كقلة النوـ).
أس .كناية عن (الفخر كاالعتزاز).
الجندم
كقف
ُّ
ُّ
مرفوع َّ
ى
ى
ً
صر .كناية عن (الحزف كالعبوس).
ظل زميلي طواؿ يمدَّة عملو نظيف اليد .كناية عن (األمانة).
َّ
ناكس البى ى
ً
ُّلوع دـ كلىحم ىما ً
الواىي الَّ ًذم ثى ًك ىل َّ
الشبابا كناية عن (القلب) الٌذم بين ضلوعو.
ىكلي بىػ ٍي ىن الض ً ى ه ى ٍ ه ي ى
يغشوف حتى ما تهر كالبهم ال يسألوف عن السواد المقبل

الضاربين بكل أبيض مخذـ كالطاعنين مجامع األضغاف

كناية عن (الكرـ).

كناية عن (القلب).
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قضايا ليغويَّػة( :النِّػداء).

أحرؼ النِّ ً
ً
رؼ من ً
بوساطة ح و
ً
لالنتباه ك ً
عليك ،أك ً
المخاطى ً
القياـ و
بعمل.
ػداء،
ب
القباؿ ى
ى
النِّػداءي :دعوةي ي
كأيسلوب النِّ ً
المنادل ،فهما في قولًنا:
ػداء َّ
ي
يتكوف من عنصرين :حرؼ النِّػداءي ك ي
(م ٍس ًرعان).
المنادل ي
َّل) :حرؼ النِّػداء (يا) ،ك ي
(يا يم ٍس ًرعان تمه ٍ
كأحرؼ النِّػداء خمسة ،ىي:

الع ً ً
الع ً
ُ -أم :أم ي ً
ب.
ٍ ٍ
خير ما ييطٍلى ي
لم ي
لم؛ فإ َّف الع ى
لم ى
عماد؛ ى
ً ً
لم نً ٍعم ُّ
الذ ٍخر تى ٍج ىم يع يو ال تىػ ٍع ًدلى َّن ًبو يد َّران كال ىذ ىىبان
ِ -يا :يا جام ىع الع ً ى
العلٍيا.
ّ -أيا :أيا يمجتهدان ،ى
المكانةي ي
لك ى

ك ال تىح ًرمو تاللَّ ً
فقالت ىيا ربَّاه ه ً
ِّ
يلة اللَّحما
رل
ْ -ىيا:
ٍ
بحق ى
ٍ
ضيف ىكال ق ن
إف في االتِّ ً
العر ً
ب َّ
حاد قوةن.
ٓ -الهمزة :أ ىىم ٍع ى
ش ىر ى ى

ً
ك يكنٍ ً
ك إًنَّ ً
استىػغٍ ًف ًرم لً ىذنٍبً ً
الخاطئي ىن".
ت ًم ىن
قىدٍ يي ٍح ىذؼ ىحرؼ النِّػداء ،نحو قولو تعالى" :يي ي
وسف أى ٍع ًرض ىع ٍن ىىذا ىك ٍ
يردف أرض ً
العزـ أيغني ىة الظُّبا نىػب ً
يوؼ ُّ
سيفك ما نىبا (سبب الحذؼ :محبَّبة إليو كقريبة من نفسو).
كحد
الس ي
ت ُّ
ى
ُ -أ ُّ ى
ى
تك المدرسةى.
قبل مغادر ى
ِ -ي
بشار ،راج ًع المرش ىد ى

المكاني).
(سبب الحذؼ :القرب
ٌ

مت ً
بالقلم القرك ىف األكلى
ّ -يس ى
خير يم ىعلِّ وم ىعلَّ ى
بحانك ي
الله َّم ى

عوض عنو بميم مشدَّدة /خاص بلفظ الجاللة).
( ِّ

المنادل:
يحكٍم إعراب ي

المنادل يم ٍع ىربان ( ىمنٍصوبان) ،إذا كا ىف:
(ُ) يأتي ي
اضب على ً
(أ) مضافان :يا طالً ً
ً
ك( .الحظ َّ
المنادل (طالب) مضاؼ لػػ(العلم)).
دركس ى
أف ي
ب العل ًٍم ،ك ٍ
ي
ى
ً
شعار ً
خ ٍيران( .الحظ َّ
منوف نصب مفعوالن بو).
الوئاـ ،جز ى
المنادل اسم فاعل َّ
اؾ اللي ى
أف ي
بالمضاؼ :يا رافعان ى
(ب) ىشبيهان ي
ً
ثي:
(ج) نىك ىرة غى ٍير مقصودة ،نحو قوؿ عبد يغوث الحار ٌ
ً
جرا ىف أى ٍف ال تىالقًيىا (الحظ َّ
المنادل (راكبان) ال يتبعو اسم).
فىػيىا راكًبان إً َّما ىع ىر ٍ
ضى
أف ي
ت فىػبىػلِّغى ٍن نى ىد ى
امام م ٍن نى ٍ ى
صب ،إذا كا ىف:
المنادل ىمبٍنيان في ىم ىح ِّل نى ٍ
(ِ) يأتي ي
عامر.
قدس ،يا ي
(أ) اسمان علمان ،نحو :يا ي

ً
(ب) نى ًكرة م ٍقصودة ،نحو قولو تعالىً :
اء ًؾ ىكيىا ىسماءي أىقٍلً ًعي".
يل يىا أى ٍر ي
ى ى
ى
ض ابٍػلىعي ىم ى
"كق ى
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المتىكلِّم ىح ٍذؼ الياء كإبقاء ال ىك ٍس ىرة ىدليالن عليها ،نحو قولو تعالى:
ي
المضاؼ إلى ياء ي
المنادل ي
يجوز في ي
ب اجعل ىذا بػلىدان ً
آمنان كاريز ٍؽ أى ٍىلىوي ًمن الثػَّمر ً
ات".
"كإً ٍذ ى
ىٍ
اىيم ىر ِّ ٍ ٍ ى ى
ى ى
ى
قاؿ إبر ي
(ربِّي) ك (ياء المتكلم) ىم ٍحذكفة.
ِّ
رب :يمنادل يمضاؼ ،أى ٍ
صلو ى

حرؼ النِّ ً
صل ً
اآلتية بع ىد ً
لنداء المع َّر ً
احد من ً
ؼ بػ ػػ(أؿ) بذك ًر ك و
ػداء:
يى
ييػتىػ ىو َّ ي

ُ -أيُّػػهاَّ :
للمذكر المفرد كالمثنَّى كالجمع :يا أيُّػػها المعلِّموف ،لكم منِّي تحيَّةي إكبا ور.
مخلصات.
أنتن
ماتَّ ،
ه
ِ -أيَّػػتيها :للمؤنَّث المفرد كالمثنَّى كالجمع :يا أيَّػػتيها المعلِّ ي
ك.
األمل
نحن بانتظا ًر عودتً ى
ي
المنشود ي
ّ -اسم إشارة :يا ذاؾ ي

فنقوؿ :يا اللي ،كفِّقنا في دراستًنا.
َّأما لفظ الجاللة (اللي) فينادل مباشرةن ،ي

تدريبات الكتاب:
ني في ما يأتي:
المنادل ى
الم ٍع ىرب من ي
المنادل ي
(ُ) ميِّز ي
الم ٍب ٌ

آد يـ :يمنادل مبني.
الجنػَّةى" .ى
ت ىكىزٍك يج ى
اس يك ٍن أىنٍ ى
"كيىا ى
آد يـ ٍ
ك ى
أ -قاؿ تعالى :ى

ب -قاؿ الشاعر :أىيىا ىج ًام ىع ُّ
الدنيا لًغى ٍي ًر بىالغى وة

ج -قالت الخنساءي :أى ىع ٍيػنى َّي يجودا ىكال تى ٍج يمدا

ً
ً
مع ُّ
جام ىع :يمنادل معرب.
موت
ت تى ي
الدنيا ىكأىنٍ ى
ل ىم ٍن تى ٍج ي

ًً
عيني :يمنادل معرب.
ص ٍخ ًر النَّدل
َّ
أىال تىػ ٍبكياف ل ى

بعيدان ىعن سهولً ً
ك ىكال ًه ً
فلسطين :يمنادل مبني.
ضاب
ي
ٍ ي
ى

ً
كيف أى ٍحيا
طين الحبيبةي ى
د -قاؿ عبدالكريم الكرمي :فلى ٍس ي
ق -جميل ،ال تتهاك ٍف في أى ىد ًاء ك ً
جميل :يمنادل مبني.
ك.
اجبً ى
ى
ي
ي
ً ً
ً
يها رافًعان :يمنادل معرب.
كحا ًر ىس ىها ىج ىز ى
اؾ ىربُّ ى
ك ىخ ٍيران م ٍن يمحبِّ ى
ك -قاؿ حافظ إبراىيم :يىا رافعان راي ىة الشػُّورل ى

ب ما تحتو خط في ما يأتي:
(ِ) أى ٍع ًر ٍ
ً
قاـ لى يك ٍم فى ٍارًج يعوا".
"كإً ٍذ ٍ
ب ال يم ى
هم يىا أى ٍى ىل يىػثٍ ًر ى
قالت طائفةه منٍ ٍ
أ -قاؿ تعالى :ى
يا :حرؼ نداء ،مبني على السكوف ،ال محل لو من العراب.

أىل :منادل منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،كىو مضاؼ.
ى

اخ بػ ًػذم مػػر وخ يزغٍب الحو ً
اص ًل ال ىماءه ىكال ىش ىج ير
الحطىٍيئىة :ىمػاذا تق ػ ي
ب -قاؿ ي
ي ىى
ػوؿ ألىفٍ ػر و ى ى ى
ً
ً و
أىلٍ ىقي ى ً
يك سػػالـ ً
الل يىػا يع ىم ػ ػ ير
ٍ
ت ىكاسبىػ يهم في قىػ ٍع ًر يمظٍل ىمة فىاغٍف ٍر ىعلى ى ى ي
محل نصب.
عمر :منادل مبني على الض ِّ
َّم في ِّ
ي
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ج -يا راجيان رحم ىة ً
ك ىى ِّذبٍػ ىها.
سى
الل ،ىع ى
ى
ى
ليك نىػ ٍف ى

راجيان :منادل منصوب كعالمة نصبو تنوين الفتح الظاىر على آخره.

(ّ) اضبط بالشكل أكاخر الكلمات التي تحتها خط في ما يأتي:
أ -قاؿ صلَّى الل عليو كسلَّم م ً
خاطبان يعمر بن أبي ىسلى ىمة راكم الحديث:
ي
سم الل ،ىكيك ٍل بيمينك ،ىكيك ٍل ًم َّما يىليك".
غالـِّ ،
"يا ي

الصبا بىػلِّ ٍغ تى ًحيَّتىػنىا ىم ٍن لىػ ٍو ىعلىى البيػ ٍع ًد ىحيَّان كا ىف يي ٍحيينا
نسيم َّ
ب -قاؿ ابن زيدكف :كيا ى
المنادل في اآليات الكريمة من سورة آؿ ًع ٍمراف التي درستهاِّ ،
كحد ٍد نوعو.
(ْ) استخرج ي
ب :نوعو (مضاؼ) إلى ياء المتكلِّم.
ىر ِّ

يم :نوعو (اسم علم).
يا مر ي

قضايا ليغويَّػة :مراجعة (اسم الفاعل كاسم المفعوؿ).
ِّ
بي:
مقدم ػػة كمعلومات ضركري ػَّة لدركس َّ
الصرؼ العر ِّ
األكؿ) ،عين الفعل (حرفو الثَّاني) ،الـ الفعل (حرفو الثَّالث).
(ُ) فاء الفعل (حرفو َّ
ب .فاؤه (حرؼ الذاؿ) ،عينو (حرؼ الهاء) ،المو (حرؼ الباء).
الفعل :ذى ىى ى
المعتل( :أحد حركفو األصلي ػَّة حرؼ علَّة) ،كىو أربعة أنواع:
(ِ) الفعل
ٌ
أ -مثاؿ (معتل الحرؼ األكؿ) ،نحو :كجد ،كسع ،كقص ،يبس.
ب -أجوؼ (معتل الحرؼ الثاني) ،نحو :ناـ ،عاد ،قاـ ،صاـ.
ج -ناقص (معتل الحرؼ الثالث) ،نحو :سما ،دعا ،رمى ،سعى.
د -لفيف (فيو حرفا علَّة) ،لفيف مقركف :شول ،ركل .لفيف مفركؽ :كقى ،كعى.
(ّ) الفعل الصحيح( :ما خلت حركفو األصلية من العلَّة) ،كىو ثالثة أنواع:
أ -سالم (ما خلت حركفو األصلية من الهمزة كالتضعيف) :جلس ،كتب ،سجد ،ركع.
ب -مهموز (ما كاف أحد أصولو حرؼ ىمزة) :أخذ ،أمر ،سأؿ ،دأب ،ذرأ ،قرأ.
مدَّ ،
مضعف ثالثي :ردََّّ ،
كمضعف رباعي :زلزؿ ،كسوس ،لجلج.
ىد.
َّ
جَّ -
ٕٔ
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اسم يمشت هق يى يد ُّؿ على الحدث ىكىم ٍن أك ما يقوـ بو.
اسم الفاعل :ه

اسم يمشت هق يى يد ُّؿ على الحدث ىكىم ٍن أك ما يقع عليو.
اسم المفعوؿ :ه

اسم
الفاعل
اسم

المفعوؿ

ييصاغ من الفعل الثالثي
على كزف ( ً
فاعل):

ييصاغ من الفعل غير الثالثي

بإبداؿ حرؼ المضارعة ميمان مضمومة ،كىك ٍسر
ما قبل اآلخر :ابتسم :يم ٍبتى ًسم ،تىػ ىولَّى :يمتىػ ىو ٍّؿ

فى ًهم :فى ً
عاد
اد ،عدٌَّ :
اىم ،درس :دا ًرس ىردَّ :ر ٌ
ى
أ ًىمنً :
داع
ساع ،دعا :و
آمن ،أكل :آكل ىس ىعى :و
ى
اؿ :سائًل ،قاؿ :قائًل ىسأ ىىؿ :سائًل ،دأب :دائًب
ىس ى
بإبداؿ حرؼ المضارعة ميمان مضمومة ،كفىػ ٍتح
على كزف (مفعوؿ):
ً
استى ٍخ ىد ىـ :يمستخ ىدـ.
اع :ىمبيًع
ىشدَّ :مشدكد ،ىد ىعا :ىم ٍد يع ٌو ،ىرىمى :ىم ٍرم ٌي ،بى ى
ما قبل اآلخر ،نحوٍ :
إذا كاف الفعل الزمان لحقت اسم المفعوؿ شبو جملة :اقترف :مقترف ًبو ،ر ًغب :مرغوب ً
فيو.
ى ى
ي ى

تدريبات الكتاب:
(ُ) ىات اسم الفاعل ،كاسم المفعوؿ من كل فعل من األفعاؿ اآلتية:
التىػ ىقى

بىاع

الفعل

اسم المفعوؿ يملت ىقى

ىمبيع

اسم الفاعل

يم و
لتق

بائًػػع

(ِ) ىعيِّن أسماء الفاعلين في النص اآلتي:

ىع َّد

ؼ
ص ىر ى
انٍ ى

يمنص ًرؼ

عاد
ٌ
معدكد

نصرؼ عنو
يم ى

الـ
ى

الئ ػًم
ىملوـ

ىرىكل

را وك
م
ىمر ًك ٌ

ممن يرجو اآلخرة بغير عمل كيرجو التػَّوبة بطوؿ األمل ،يق ػوؿ في ُّ
الدنيا بقوؿ ال ػ َّزاىدين كيعمل فيها
"ال تكن َّ

بعمل الػ ػَّراغبين ،إ ٍف أيعطي منها لم يشبع ،كإ ٍف يمنً ىع منها لم يقنع ،يعجز عن شكر ما أكت ػ ػي كيبتغي الػ ػِّزيادة في
ً
المذنبين كىو
يحب َّ
ما بقي ،ينهى كال ينتهي ،كيأمر الن ػَّاس بما ال يأتيٌ ،
الصالحين كال يعمل عملهم ،كييػ ٍبغض ي

صح أمن
ظل نادمػان ،كإ ٍف َّ
أحدىم ،يكره الموت لكثرة ذنوبو كييقيم على ما يكره الم ػوت من أجلػ ػو ،إ ٍف سقػ ػم َّ
الىيان ،ييػ ٍع ىجب بنفسو إذا عوفي كيقنط إذا ابٍػتيلي".

(ّ) ميِّز اسم الفاعل من اسم المفعوؿ في العبارتين اآلتيتين:
تارةه ىمالبً ىسها بً ىذ ٍك وؽ ىرفي وع( .اسم فاعل)
أ -الفتاةي يم ٍخ ى

ب -الهديةي م ٍختارةه بً و
عناية فائًىق وة( .اسم مفعوؿ)
ي ىى

(ْ) استخرج اسم الفاعل كاسم المفعوؿ من اآليات الكريمة (ّّ إلى ّٗ) من سورة آؿ عمراف.
اسم الفاعل( :قائًم ،مصدِّقانً َّ ،
(م ىح َّرران).
ي ى
الصالحين) .اسم المفعوؿ :ي
ٕٕ
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إعراب اآليات الكريمة من سورة آل عمران:
إف :حرؼ توكيد كنصب .اللى :لفظ الجاللة اسم َّ
َّ
اصطىىفى :فعل ماض مبني على الفتح َّ
المقدر،
إف منصوب بالفتحةٍ .

محل رفع خبر َّ
آد ىـ :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة .ىكنيوحان :الواك:
إف .ى
الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،كالجملة في ٌ
آؿ :اسم معطوؼ منصوب بالفتحة،
حرؼ عطف ،نيوحان :اسم معطوؼ منصوب بالفتحة .كآؿ :الواك :حرؼ عطف ،ى

ً
الصرؼ .ىكآؿ :الواك :حرؼ عطف،
اىيم :مضاؼ إليو مجركر بالفتحة نيابة عن الكسرة ألنَّو ممنوع من َّ
كىو مضاؼ .إبٍر ى
آؿ :اسم معطوؼ منصوب بالفتحة ،مضاؼً .ع ٍمرا ىف :مضاؼ إليو مجركر بالفتحة نيابة عن الكسرة ألنَّو ممنوع من
ى
الصرؼ .ىعلى :حرؼ جرً .
ين :اسم مجركر بالياء ألنو جمع مذكر سالم .ذيريَّةن :بدؿ من نوح منصوب أك حاؿ.
َّ
ٌ ى
العالىم ى
ً
جر.
بىػ ٍع ي
ضها :ي
جر مضاؼ إليو .م ٍن :حرؼ ٌ
محل ٌ
بعض :مبتدأ مرفوع بالضمة ،ىا :ضمير متصل مبني على السكوف في ٌ
بىػ ٍع و
محل رفع خبر .ىكاللي :الواك :حرؼ استئناؼ ،اللي :لفظ الجاللة مبتدأ
ض :اسم مجركر بالكسرة ،كشبو الجملة في ٌ
مرفوع بالضمة .س ًميع :خبر مرفوع بالضمة .ىعلًيم :خبر و
ثاف مرفوع بالضمة .إً ٍذ :ظرؼ زماف ماض مبني على السكوف
ى ه
ه
ت :فعل ماض مبني على الفتح ،التاء :للتأنيث.
محل نصب مفعوؿ بو لفعل محذكؼ تقديره (اذكر) ،مضاؼ .قىالى ٍ
في ٌ
ٍام ىرأةي :فاعل مرفوع بالضمة ،كىو مضاؼً .ع ٍمرا ىف :مضاؼ إليو مجركر بالفتحة نيابة عن الكسرة ألنَّو ممنوع من
ب :منادل بحرؼ نداء محذكؼ منصوب بالفتحة َّ
المقدرة ،مضاؼ،
َّ
جر مضاؼ إليو .ىر ِّ
محل ٌ
الصرؼ ،كالجملة في ٌ
جر مضاؼ إليو .إًنِّيَّ :
إف :حرؼ توكيد كنصب .الياء :ضمير متصل مبني على
محل ٌ
كالياء المحذكفة :ضمير في ٌ
السكوف في محل نصب اسم َّ
ت :فعل و
محل
إف .نى ىذ ٍر ي
ماض مبني على السكوف ،التاء :ضمير متصل مبني على الضم في ٌ

محل رفع خبر َّ
محل
إف .لى ى
ك :الالـ :حرؼ ٌ
جر ،الكاؼ :ضمير متصل مبني على الفتح في ٌ
رفع فاعل ،كالجملة في ٌ
محل نصب مفعوؿ بو .فًي :حرؼ جر .بىطٍنًي :اسم مجركر بالكسرة
ٌ
جر .ىما :اسم موصوؿ مبني على السكوف في ٌ

جر مضاؼ إليو .يم ىح َّرران :حاؿ منصوب بالفتحة أك صفة
محل ٌ
المقدرة ،الياء :ضمير متصل مبني على السكوف في ٌ
لموصوؼ محذكؼ تقديره غالمان محرران .فىػتىقبَّ ٍل :الفاء :رابطة أك حرؼ استئناؼ ،تقبَّل :فعل أمر مبني على السكوف،
ً
ك:
جر .إًنَّ ى
محل ٌ
الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنت .منِّي :من :حرؼ ٌ
جر ،الياء :ضمير متصل مبني على السكوف في ٌ
ت :ضمير فصلً َّ .
محل نصب اسم َّ
َّ
يع:
إف .أىنٍ ى
السم ي
إف :حرؼ توكيد كنصب ،الكاؼ :ضمير متصل مبني على الفتح في ٌ
إف مرفوع بالضمة .العلًيم :خبر َّ و
خبر َّ
لما :ظرؼ زماف مبني على
إف ثاف مرفوع بالضمة .فىػلى َّما :الفاء :حرؼ استئناؼٌ ،
ى ي

ض ىعٍتػ ىها :فعل ماض مبني على الفتح ،التاء :للتأنيث ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىي ،ىا:
محل نصب .ىك ى
السكوف في ٌ

ت :فعل ماض مبني على الفتح ،التاء :للتأنيث،
محل نصب مفعوؿ بو .قىالى ٍ
ضمير متصل مبني على السكوف في ٌ
ب :منادل بحرؼ نداء محذكؼ منصوب بالفتحة المقدرة ،مضاؼ ،كالياء
الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىي .ىر ِّ
ٖٕ
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جر مضاؼ إليو .إًنِّيَّ :
إف :حرؼ توكيد كنصب .الياء :ضمير مبني على السكوف في محل
محل ٌ
المحذكفة :ضمير في ٌ

نصب اسم َّ
محل رفع فاعل ،ىا :ضمير
إف .ىك ى
ض ٍعتيػ ىها :فعل ماض مبني على السكوف ،التاء :ضمير مبني على الضم في ٌ

محل رفع خبر َّ
إف .أينٍػثىى :حاؿ منصوب بالفتحة المقدَّرة.
محل نصب مفعوؿ بو ،كالجملة في ٌ
مبني على السكوف في ٌ

ً
جر،
ىكاللي :الواك :حرؼ اعتراضي ،اللي :لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع بالضمة .أى ٍعلى يم :خبر مرفوع بالضمة .ب ىما :الباء :حرؼ ٌ
ت :فعل ماض مبني على الفتح ،التاء :للتأنيث ،الفاعل :ضمير
ض ىع ٍ
جر .ىك ى
محل ٌ
ما :اسم موصوؿ مبني على السكوف في ٌ

مستتر تقديره ىي .كلىٍيس :الواك :حرؼ عطف ،ليس :فعل ماض ناسخ مبني على الفتحَّ .
الذ ىك ير :اسم ليس مرفوع
ى ى
محل نصب خبر ليس.
بالضمة .ىكاألينٍػثىى :الكاؼ :حرؼ ٌ
جر ،األنثى :اسم مجركر بالكسرة المقدَّرة ،كشبو الجملة في ٌ

إف :حرؼ توكيد كنصب .الياء :ضمير مبني على السكوف في محل نصب اسم َّ
ىكإنِّي :الواك :حرؼ عطفَّ ،
إف.
محل رفع فاعل ،ىا :ضمير متصل مبني على
ىس َّم ٍيتيػ ىها :فعل ماض مبني على السكوف ،التاء :ضمير مبني على الضم في ٌ
إف .مريم :مفعوؿ بو و
ثاف منصوب بالفتحة .ىكإًنِّي :الواك:
محل رفع خبر َّ ى ٍ ى ى
محل نصب مفعوؿ بو ،كالجملة في ٌ
السكوف في ٌ
إف .أ ً
إف :حرؼ توكيد كنصب .الياء :ضمير مبني على السكوف في محل نصب اسم َّ
حرؼ عطفَّ ،
يع ٍي يذ ىىا :فعل مضارع

محل نصب مفعوؿ بو ،كالجملة في
مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنا ،ىا :ضمير مبني على السكوف في ٌ

محل رفع خبر َّ
جر .ىكذي ِّريَّػتىها :الواك :حرؼ
إف .بً ى
محل ٌ
ك :الباء :حرؼ ٌ
جر ،الكاؼ :ضمير متصل مبني على الفتح في ٌ
ٌ

عطف ،ذي ِّريَّػتىها :اسم معطوؼ منصوب بالفتحة على ضمير المفعوؿ بو في (أعيذىا) ،ىا :ضمير مبني على السكوف في
ً
الش ٍيطى ً
الرًج ً
جرَّ .
يم :نعت مجركر بالكسرة .فىػتىػ ىقبَّػلى ىها :الفاء:
اف :اسم مجركر بالكسرةَّ .
جر مضاؼ إليو .م ىن :حرؼ ٌ
محل ٌ
ٌ
محل نصب مفعوؿ
ى
حرؼ استئناؼ أك
عطف ،تىػ ىقبَّػلى ىها :فعل ماض مبني على الفتح ،ىا :ضمير مبني على السكوف في ٌ

بو .ربُّػ ىها :فاعل مرفوع بالضمة ،مضاؼ ،ىا :ضمير مبني على السكوف في محل جر مضاؼ إليو .بًىقبي و
وؿ :الباء :حرؼ
ى
ٌ

جر ،قى و
بوؿ :اسم مجركر بالكسرة .ىح ىس ون :نعت مجركر بالكسرة .ىكأىنٍػبىتىػ ىها :الواك :حرؼ عطف ،أىنٍػبىتىػ ىها :فعل ماض مبني
ٌ
محل نصب مفعوؿ بو .نىػبىاتان :نائب عن
على الفتح ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،ىا :ضمير مبني على السكوف في ٌ

المفعوؿ المطلق منصوب بالفتحة .ىح ىسنان :نعت منصوب بالفتحة .ىكىك َّفلى ىها :الواك :حرؼ عطف ،فعل ماض مبني على
الفتح ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،ىا :ضمير مبني على السكوف في محل نصب مفعوؿ بو .ىزىكريَّا :مفعوؿ بو و
ثاف
ٌ
َّ
محل نصب ،مضاؼ .ىد ىخ ىل :فعل ماض
منصوب بالفتحة المقدَّرة .يكل ىما :ظرؼ زماف شرطي مبني على السكوف في ٌ
جر مضاؼ
محل ٌ
محل ٌ
مبني على الفتح .ىعلىٍيها :على :حرؼ ٌ
جر ،كالجملة في ٌ
جر ،ىا :ضمير مبني على السكوف في ٌ

ً
اب :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة .ىك ىج ىد :فعل ماض مبني على الفتح،
إليو .ىزىكريَّا :فاعل مرفوع بالضمة المقدَّرة .الم ٍح ىر ى
الفاعل :ضمير مستتر تقدير ىوً .ع ٍن ىد ىىا :ظرؼ مكاف منصوب بالفتحة ،مضاؼ ،ىا :ضمير متصل مبني على السكوف
ٕٗ

اللغة العربٌة  /دورة 9102م.

إعداد األستاذ :فتحً أبوقدٌري.

رب زدنً علماً".
قال تعالى" :وقل ِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اؿ :فعل ماض مبني على الفتح ،الفاعل :ضمير مستتر
جر بالضافةً .رٍزقان :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة .قى ى
محل ٌ
في ٌ
محل نصب .أىنَّى :اسم استفهاـ مبني على السكوف في
تقديره ىو .يىا :حرؼ نداء .ىم ٍريى يم :منادل مبني على الضم في ٌ
ً
جر .ىى ىذا :اسم إشارة مبني
جر ،الكاؼ :ضمير مبني على الكسر في محل ٌ
محل رفع خبر مقدَّـ .لىك :الالـ :حرؼ ٌ
ٌ
ت :فعل ماض مبني على الفتح ،التاء :للتأنيث ،الفاعل :ضمير مستتر
محل رفع مبتدأ مؤخَّر .قىالى ٍ
على السكوف في ٌ
ً
جرً .ع ٍن ًد :اسم ظرفي مجركر بالكسرة،
محل رفع مبتدأ .م ٍن :حرؼ ٌ
تقديره ىي .يى ىو :ضمير مبني على الفتح في ٌ
ً
محل رفع خبر .إً َّف :حرؼ توكيد كنصب.
مضاؼ .الل :لفظ الجاللة مضاؼ إليو مجركر بالكسرة ،كشبو الجملة في ٌ

اللى :لفظ الجاللة اسم َّ
إف منصوب بالفتحة .يىػ ٍريز يؽ :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو،
محل رفع خبر َّ
محل نصب مفعوؿ بو .يى ىشاءي :فعل مضارع
إف .ىم ٍن :اسم موصوؿ مبني على السكوف في ٌ
كالجملة في ٌ
مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو .بًغىٍي ًر :الباء :حرؼ جر ،غير :اسم مجركر بالكسرة ،مضاؼً .حس و
اب:
ٌ
ى
محل نصب .ىد ىعا :فعل ماض مبني على الفتح
مضاؼ إليو مجركر بالكسرة .يىنىالً ى
ك :ظرؼ زماف مبني على الفتح في ٌ
المقدَّر .ىزىكريَّا :فاعل مرفوع بالضمة المقدَّرة .ىربَّوي :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ،مضاؼ ،الهاء :ضمير مبني على الضم

ب :منادل بحرؼ نداء
جر مضاؼ إليو .قى ى
اؿ :فعل ماض مبني على الفتح ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو .ىر ِّ
محل ٌ
في ٌ

ب :فعل أمر
جر مضاؼ إليو .ىى ٍ
محل ٌ
محذكؼ منصوب بالفتحة المقدرة ،كىو مضاؼ ،كالياء المحذكفة :ضمير في ٌ
ً
جر ،الياء :ضمير مبني على السكوف في
مبني على السكوف ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنت .لي :الالـ :حرؼ ٌ
ً
جر ،مضاؼ ،الكاؼ :ضمير مبني على
جر .لى يدنٍ ى
محل ٌ
جر .م ٍن :حرؼ ٌ
محل ٌ
ك :اسم ظرفي مبني على السكوف في ٌ
ٌ
كَّ :
إف :حرؼ توكيد
جر مضاؼ إليو .ذي ِّريَّةن :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة .طىيِّبىةن :نعت منصوب بالفتحة .إًنَّ ى
محل ٌ
الفتح في ٌ

كنصب ،الكاؼ :ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم َّ ً
يع :خبر َّ
إف مرفوع بالضمة ،مضاؼ.
إف .ىسم ي
ٌ
الد ً
ادتٍوي :فعل ماض مبني على الفتح المقدَّر على آخره
ادتٍوي :الفاء :حرؼ عطف ،نى ى
ُّعاء :مضاؼ إليو مجركر بالكسرة .فىػنى ى
ى
الم ىالئً ىكةي :فاعل مرفوع بالضمة.
محل نصب مفعوؿ بو .ى
المحذكؼ ،التاء :للتأنيث ،الهاء :ضمير مبني على الضم في ٌ

ً
محل
ىك يى ىو :الواك :حاليَّة ،ى
محل رفع مبتدأ .قىائ هم :خبر مرفوع بالضمة ،كالجملة في ٌ
ىو :ضمير مبني على الفتح في ٌ
صلِّي :فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدَّرة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،كالجملة في محل رفع خبر
نصب حاؿ .يي ى
و
ثاف لػ(ىو) .فًي :حرؼ جرً .
الم ٍحر ً
اب :اسم مجركر بالكسرة .أ َّ
ىف :حرؼ مصدرم كتوكيد كنصب .اللى :لفظ الجاللة
ٌ
ى
اسم أ َّف منصوب بالفتحة .ييػبى ِّ
ش ير ىؾ :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،الكاؼ :ضمير مبني

أف ،كالمصر المؤكؿ من َّ
محل رفع خبر َّ
جر
محل ٌ
(أف كمعموليها في ٌ
محل نصب مفعوؿ بو ،كالجملة في ٌ
على الفتح في ٌ
ً
جر ،يحيى :اسم مجركر بالفتحة المقدَّرة نيابة عن الكسرة ألنَّو ممنوع من
بحرؼ محذكؼ) .بيى ٍحيىى :الباء :حرؼ ٌ
ٕ٘
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الصرؼ .مصدِّقان :حاؿ منصوب بالفتحة .بً ىكلًم وة :الباء :حرؼ جر ،و
كلمة :اسم مجركر بالكسرةً .من :حرؼ جرً .
الل:
َّ
ي ى
ى
ى
ٌ
ٌ
صوران :الواك:
لفظ الجاللة اسم مجركر بالكسرة .ىك ىسيِّدان :الواك :حرؼ عطف ،ىسيِّدان :اسم معطوؼ منصوب بالفتحة .ىك ىح ي

صوران :اسم معطوؼ منصوب بالفتحة .ىكنىبًيَّان :الواك :حرؼ عطف ،نبيَّان :اسم معطوؼ منصوب بالفتحة.
حرؼ عطف ،ىح ي
ًمن :حرؼ جرً ً َّ .
ين :اسم مجركر بالياء ألنَّو جمع َّ
اؿ :فعل ماض مبني على الفتح ،الفاعل :ضمير
مذكر سالم .قى ى
الصالح ى
ى
ٌ
ب :منادل بحرؼ نداء محذكؼ منصوب بالفتحة المقدرة ،مضاؼ ،كالياء المحذكفة :ضمير في
مستتر تقديره ىو .ىر ِّ

محل نصب حاؿ .يى يكو يف :فعل مضارع ناسخ مرفوع
محل ٌ
جر مضاؼ إليو .أىنَّى :اسم استفهاـ مبني على السكوف في ٌ
ٌ
ً
محل نصب خبر يكوف
محل ٌ
بالضمة .لي :الالـ :حرؼ ٌ
جر ،كشبو الجملة في ٌ
جر ،الياء :ضمير مبني على السكوف في ٌ
مقدَّـ .غي ىالـه :اسم يكوف مرفوع .ىكقى ٍد :الواك :حاليَّة ،قد :حرؼ تحقيق .بىػلىغىنً ىي :فعل ماض مبني على الفتح ،النوف:
ً
محل نصب
محل نصب مفعوؿ بو .الكبىػ ير :فاعل مرفوع بالضمة ،كالجملة في ٌ
للوقاية ،الياء :ضمير مبني على الفتح في ٌ
ً
محل
حاؿ .ىك ٍامرأىتي :الواك :حاليَّة ،امرأتي :مبتدأ مرفوع بالضمة المقدَّرة ،مضاؼ .الياء :ضمير مبني على السكوف في ٌ
ً
اؿ :فعل ماض مبني على الفتح ،الفاعل:
محل نصب حاؿ .قى ى
ٌ
جر مضاؼ إليو .ىعاق هر :خبر مرفوع بالضمة ،كالجملة في ٌ
جر .اللي :لفظ
ضمير مستتر تقديره ىو .ىك ىذلً ى
محل ٌ
ك :الكاؼ :حرؼ ٌ
جر ،ذلك :اسم إشارة مبني على الفتح في ٌ
محل
الجاللة مبتدأ مرفوع بالضمة .يىػ ٍف ىع يل :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،كالجملة في ٌ
محل نصب مفعوؿ بو .يى ىشاءي :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل:
رفع خبر .ىما :اسم موصوؿ مبني على السكوف في ٌ

ب :منادل بحرؼ نداء
ضمير مستتر تقديره ىو .قى ى
اؿ :فعل ماض مبني على الفتح ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو .ىر ِّ

اج ىع ٍل :فعل أمر مبني
جر مضاؼ إليوٍ .
محل ٌ
محذكؼ منصوب بالفتحة المقدرة ،مضاؼ ،كالياء المحذكفة :ضمير في ٌ
ً
محل
على السكوف ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنت .لي :الالـ :حرؼ ٌ
جر ،الياء :ضمير مبني على السكوف في ٌ
ك :مبتدأ
جر .آيىةن :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة .قى ى
اؿ :فعل ماض مبني على الفتح ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو .آيىػتي ى
ٌ
جر مضاؼ إليو .أىالَّ :أ ٍف :حرؼ مصدرم كنصب،
محل ٌ
مرفوع بالضمة ،مضاؼ ،الكاؼ :ضمير مبني على الفتح في ٌ

َّاس :مفعوؿ بو منصوب
ال :حرؼ نفي .تي ىكلِّ ىم :فعل مضارع منصوب بالفتحة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنت .الن ى
محل رفع خبر المبتدأ (آيتك) .ثىالثىةى :ظرؼ زماف منصوب بالفتحة ،مضاؼ .أىيَّ واـ:
بالفتحة ،كالمصدر المؤكؿ في ٌ
مضاؼ إليو مجركر بالكسرة إالَّ :حرؼ استثناء .ىرٍمزان :مستثنى منصوب بالفتحة .ىكاذٍ يك ٍر :الواك :حرؼ عطف ،اذكر:
ك :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ،مضاؼ ،الكاؼ:
فعل أمر مبني على السكوف ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنت .ىربَّ ى

جر مضاؼ إليو .ىكثًيران :نائب عن المفعوؿ المطلق منصوب بالفتحة .ىك ىسبِّ ٍح :الواك:
محل ٌ
ضمير مبني على الفتح في ٌ
ً ً
جر،
حرؼ عطف ،سبِّح :فعل أمر مبني على السكوف ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنت .بال ىٍعش ِّي :الباء :حرؼ ٌ
ٕٙ
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الع ًش ِّي :اسم مجركر بالكسرة .ىكا ًلبٍ ىكا ًر :الواك :حرؼ عطف ،ا ًلبٍ ىكا ًر :اسم معطوؼ مجركر بالكسرة .ىكإً ٍذ :الواك:
ى
حرؼ استئناؼ أك عطف ،إ ٍذ :ظرؼ زماف ماض مبني على السكوف في محل نصب ،مضاؼ .قىالى ً
ت :فعل ماض مبني
ٌ

ً
جر مضاؼ إليو .يىا :حرؼ نداء .ىم ٍريى يم:
على الفتح ،التاء :للتأنيث .ى
محل ٌ
المالئ ىكةي :فاعل مرفوع بالضمة ،كالجملة في ٌ

محل نصب .إً َّف :حرؼ توكيد كنصب .اللى :لفظ الجاللة اسم َّ
إف منصوب بالفتحة.
منادل مبني على الضم في ٌ
اصطىىف ً
اؾ :فعل ماض مبني على الفتح المقدَّر ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،الكاؼ :ضمير مبني على الكسر في
ٍ
إف .كطىه ً
َّر ًؾ :فعل ماض مبني على
َّرؾ :الواك :حرؼ عطف ،طىه ٌ
محل رفع خبر َّ ى ٌ
محل نصب مفعوؿ بو ،كالجملة في ٌ
ٌ
محل نصب مفعوؿ بو.
الفتح ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،الكاؼ :ضمير متصل مبني على الكسر في
ٌ
كاصطىىف ً
اؾ :الواك :حرؼ عطف ،فعل ماض مبني على الفتح المقدَّر ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،الكاؼ :ضمير
ى ٍ
جر .نً ىس ًاء :اسم مجركر بالكسرة ،كىو مضاؼ.
محل نصب مفعوؿ بو .ىعلىى :حرؼ ٌ
متصل مبني على الكسر في ٌ
العالى ًم ٍي ىن :مضاؼ إليو مجركر بالياء ألنَّو جمع َّ
محل
ى
مذكر سالم .يىا :حرؼ نداء .ىم ٍريى يم :منادل مبني على الضم في ٌ
نصب .اقػٍنيتًي :فعل أمر مبني على حذؼ النوف ،ياء المخاطبة :ضمير مبني على السكوف في محل رفع فاعل .لًربِّ ً
ك:
ى
ٌ
ً
جر مضاؼ إليو.
محل ٌ
الالـ :حرؼ ٌ
جر ،ىربِّك :اسم مجركر بالكسرة ،مضاؼ ،الكاؼ :ضمير مبني على الكسر في ٌ
ك ً
اس يج ًدم :فعل أمر مبني على حذؼ النوف ،ياء المخاطبة :ضمير مبني على السكوف
اس يجدم :الواك :حرؼ عطفٍ ،
ى ٍ
محل رفع فاعل .ىك ٍارىك ًعي :الواك :حرؼ عطف ،اركعي :فعل أمر مبني على حذؼ النوف ،ياء المخاطبة :ضمير مبني
في ٌ
الراكً ًع ٍي ىن :مضاؼ إليو مجركر بالياء ألنَّو
محل رفع فاعل .ىم ىع :ظرؼ مكاف منصوب بالفتحة ،مضاؼَّ .
على السكوف في ٌ
ك :اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً .من :حرؼ جر .أىنٍ ً
جمع َّ
باء :اسم مجركر بالكسرة،
مذكر سالم .ذىلً ى
ٍ
ٌ
ٌ
ب :مضاؼ إليو مجركر بالكسرة .ني ً
محل رفع خبر ،مضاؼ .الغىٍي ً
وح ًيو :فعل مضارع مرفوع بالضمة
كشبو الجملة في ٌ

محل نصب مفعوؿ بو ،كالجملة في
المقدَّرة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره نحن ،الهاء :ضمير مبني على الكسر في ٌ

جر .ىكىما :الواك :حرؼ عطف أك
محل نصب حاؿ .إًلىٍي ى
محل ٌ
ك :إلى :حرؼ ٌ
جر ،الكاؼ :ضمير مبني على الفتح في ٌ
ٌ

محل رفع اسم
استئناؼ ،ما :حرؼ نفي .يك ٍن ى
ت :فعل ماض ناسخ مبني على السكوف ،التاء :ضمير مبني على الفتح في ٌ
ً
جر
محل ٌ
محل نصب ،مضاؼ ،ىم :ضمير مبني على السكوف في ٌ
كاف .لى ىديٍهم :ظرؼ مكاف مبني على السكوف في ٌ
ً
محل نصب،
محل نصب خبر كاف .إ ٍذ :ظرؼ زماف ماض مبني على السكوف في ٌ
مضاؼ إليو ،كشبو الجملة في ٌ

محل رفع
مضاؼ .ييػ ٍل يقو ىف :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو ثبوت النوف ،كاك الجماعة :ضمير مبني على السكوف في ٌ

جر
جر مضاؼ إليو .أىق ى
محل ٌ
محل ٌ
ٍالم يهم :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ،مضاؼ ىم :ضمير مبني في ٌ
فاعل ،كالجملة في ٌ
محل رفع مبتدأ ،مضاؼ ،ىم :ضمير مبني على السكوف في
مضاؼ إليو .أىيُّػ يهم :اسم استفهاـ مبني على الضم في ٌ
ٕ6
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محل رفع
محل ٌ
جر مضاؼ إليو .يى ٍك يف يل :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،كالجملة في ٌ
ٌ
ت :فعل ماض ناسخ
خبر .ىم ٍريى ىم :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة .ىكىما :الواك :حرؼ عطف أك استئناؼ ،ما :حرؼ نفي .يك ٍن ى
محل رفع اسم كاف .لى ىديٍ ًهم :ظرؼ مكاف مبني على السكوف في
مبني على السكوف ،التاء :ضمير مبني على الفتح في ٌ

محل نصب
محل ٌ
جر مضاؼ إليو ،كشبو الجملة في ٌ
محل نصب ،مضاؼ ،ىم :ضمير متصل مبني على السكوف في ٌ
ٌ

خبر كاف .إً ٍذ :ظرؼ زماف ماض مبني على السكوف في محل نصب ،مضاؼ .ي ٍختى ً
ص يمو ىف :فعل مضارع مرفوع كعالمة
ى
ٌ

جر مضاؼ
محل ٌ
محل رفع فاعل ،كالجملة في ٌ
رفعو ثبوت النوف ،كاك الجماعة :ضمير متصل مبني على السكوف في ٌ

إليو .إً ٍذ :ظرؼ زماف ماض مبني على السكوف في محل نصب ،مضاؼ .قىالى ً
ت :فعل ماض مبني على الفتح ،التاء:
ٌ
ً
جر مضاؼ إليو .يىا :حرؼ نداء .ىم ٍريى يم :منادل مبني على
للتأنيث .ى
محل ٌ
المالئ ىكةي :فاعل مرفوع بالضمة ،كالجملة في ٌ
محل نصب .إً َّف :حرؼ توكيد كنصب .اللى :لفظ الجاللة اسم َّ
إف منصوب بالفتحة .ييػبى ِّش ير ًؾ :فعل مضارع
الضم في ٌ
محل نصب مفعوؿ بو ،كالجملة
مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،الكاؼ :ضمير مبني على الكسر في ٌ
ً
و
في محل رفع خبر َّ ً ً و
جر ،الهاء :ضمير مبني
جر ،كلمة :اسم مجركر بالكسرة .م ٍنوي :من :حرؼ ٌ
إف .ب ىكل ىمة :الباء :حرؼ ٌ
اس يموي :مبتدأ مرفوع بالضمة ،مضاؼ ،الهاء :ضمير مبني
جر نعتٍ .
محل ٌ
محل ٌ
جر ،كشبو الجملة في ٌ
على الضم في ٌ
ً
على الضم في محل جر مضاؼ إليوً .
و
يسى:
المس ي
ى
محل ٌ
ٌ ٌ
جر نعت ثاف لػػ(كلمة) .ع ى
يح :خبر مرفوع بالضمة ،كالجملة في ٌ
بدؿ مرفوع بالضمة المقدَّرة .ابٍ ين :بدؿ مرفوع بالضمة ،مضاؼ .ىم ٍريى ىم :مضاؼ إليو مجركر بالفتحة نيابة عن الكسرة.
ك ًجيػهان :حاؿ منصوب بالفتحة .فًي :حرؼ جر .الدُّنيا :اسم مجركر بالكسرة المقدَّرة .ك ً
اآلخ ىرةً :الواك :حرؼ عطف،
ى ٍى
ى
ٌ
ً
ً ً
الم ىق َّربًٍي ىن :اسم مجركر بالياء ألنَّو
جر .ي
اآلخ ىرة :اسم معطوؼ مجركر بالكسرة .ىكم ىن :الواك :حرؼ عطف ،من :حرؼ ٌ

جمع َّ
مذكر سالم .ىكيي ىكلِّ يم :الواك :حرؼ عطف ،يي ىكلِّ يم :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو.
ً
ً
محل نصب حاؿ.
جر .ى
َّاس :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة .في :حرؼ ٌ
الن ى
الم ٍهد :اسم مجركر بالكسرة ،كشبو الجملة في ٌ
محل الجار كالمجركر .ىكًم ىن :الواك :حرؼ
ىكىك ٍهالن :الواك :حرؼ عطف ،ىك ٍهالن :اسم معطوؼ منصوب بتنوين الفتح على ٌ
الصالحين :اسم مجركر بالياء ألنَّو جمع َّ
لت :فعل ماض مبني على الفتح ،التاء:
جرَّ .
مذكر سالم .قىاى ٍ
عطف ،من :حرؼ ٌ

ب :منادل بحرؼ نداء محذكؼ منصوب بالفتحة المقدرة ،مضاؼ ،كالياء
للتأنيث ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىي .ىر ِّ

محل نصب حاؿ .يى يكو يف :فعل
محل ٌ
جر مضاؼ إليو .أىنَّى :اسم استفهاـ مبني على السكوف في ٌ
المحذكفة :ضمير في ٌ
ً
جر ،كشبو الجملة في
محل ٌ
مضارع ناسخ مرفوع بالضمة .لي :الالـ :حرؼ ٌ
جر ،الياء :ضمير مبني على السكوف في ٌ
محل نصب خبر يكوف مقدَّـ .ىكلى هد :اسم يكوف مؤخَّر مرفوع بالضمة .ىكلى ٍم :الواك :حاليَّة ،لم :حرؼ نفي كجزـ.
ٌ
يى ٍم ىس ٍسنًي :فعل مضارع مجزكـ بالسكوف ،النوف للوقاية ،الياء :ضمير مبني على السكوف في محل نصب مفعوؿ بو.
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اؿ :فعل ماض مبني على الفتح ،الفاعل :ضمير مستتر
محل نصب حاؿ .قى ى
بى ىش هر :فاعل مرفوع بالضمة ،كالجملة في ٌ
ً
ًً
جر .اللي :لفظ الجاللة مبتدأ
محل ٌ
تقديره ىو .ىك ىذلك :الكاؼ :حرؼ ٌ
جر ،ذلك :اسم إشارة مبني على الكسر في ٌ
محل رفع خبر .ىما:
مرفوع بالضمة .يى ٍخلي يق :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،كالجملة في ٌ
محل نصب مفعوؿ بو .يى ىشاءي :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر
اسم موصوؿ مبني على السكوف في ٌ

ً
ضى :فعل ماض مبني على الفتح
محل نصب ،مضاؼ .قى ى
تقديره ىو .إ ىذا :ظرؼ زماف شرطي مبني على السكوف في ٌ
جر مضاؼ إليو .أ ٍىمران :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة .فًإنَّما:
محل ٌ
المقدَّر ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو ،كالجملة في ٌ
وؿ :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو .لىوي :الالـ:
الفاء :رابطة ،إنَّما :كافَّة كمكفوفة .يىػ يق ي
جر .يك ٍن :فعل أمر تاـ مبني على السكوف ،الفاعل :ضمير مستتر
محل ٌ
حرؼ ٌ
جر ،الهاء :ضمير مبني على الضم في ٌ
تقديره أنت .فىػيىكو يف :الفاء :حرؼ عطف أك استئناؼ ،يكو يف :فعل مضارع تاـ مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر

تقديره ىو .ىكييػ ىعلِّ يموي :الواك :حرؼ عطف أك استئناؼ ،ييػ ىعلِّ يموي :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره
ً
ً
و
ٍمةى:
محل نصب مفعوؿ بو .الكتى ى
اب :مفعوؿ بو ثاف منصوب بالفتحة .ىكالحك ى
ىو ،الهاء :ضمير مبني على الضم في ٌ
ً
ٍمةى :اسم معطوؼ منصوب بالفتحة .ىكالتَّوراةى :الواك :حرؼ عطف ،التوراةى :اسم معطوؼ
الواك :حرؼ عطف ،الحك ى

ً
النجيل :اسم معطوؼ منصوب بالفتحة .ىكىرسوالن :الواك :حرؼ
جيل :الواك :حرؼ عطف،
ى
منصوب بالفتحة .ىكالنٍ ى
ً
جر .بىنًي :اسم مجركر
عطف ،رسوالن :مفعوؿ بو منصوب بالفتحة لفعل محذكؼ تقديره (كيجعلو رسوالن) .إلىى :حرؼ ٌ
ً
ائيل :مضاؼ إليو مجركر بالفتحة نيابة عن الكسرة .أىنِّيَّ :
أف :حرؼ مصدرم كتوكيد كنصب ،الياء:
بالياء ،مضاؼ .إ ٍسر ى
محل نصب اسم َّ
أف .قى ٍد :حرؼ تحقيقً .ج ٍئتي يكم :فعل ماض مبني على السكوف ،التاء:
ضمير مبني على السكوف في ٌ

محل نصب مفعوؿ بو ،كالجملة
محل رفع فاعل ،كم :ضمير متصل مبني على السكوف في ٌ
ضمير مبني على الضم في ٌ
أف ،كالمصدر المؤكؿ في محل جر بحرؼ جر محذكؼ .بًآي وة :الباء :حرؼ جر ،و
محل رفع خبر َّ
آية :اسم مجركر
ى
ٌ
ٌ
ٌ ٌ
في ٌ
ً
جر
محل ٌ
بالكسرة .م ٍن :حرؼ ٌ
جر .ىربِّ يكم :اسم مجركر بالكسرة ،كىو مضاؼ ،كم :ضمير مبني على السكوف في ٌ

جر نعت .أىنِّيَّ :
أف :حرؼ مصدرم كتوكيد كنصب ،الياء :ضمير مبني على
محل ٌ
مضاؼ إليو ،كشبو الجملة في ٌ
السكوف في محل نصب اسم َّ
أف .أى ٍخلي يق :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنا ،كالجملة في

محل رفع خبر َّ
جر ،كم :ضمير مبني على
جر محذكؼ .لى يكم :الالـ :حرؼ ٌ
جر بحرؼ ٌ
محل ٌ
أف ،كالمصدر المؤكؿ في ٌ
ٌ
ً
ً
جر ،ىيئةً :اسم مجركر
جر .الطِّي ًن :اسم مجركر بالكسرة .ىك ىه ٍيئىة :الكاؼ :حرؼ ٌ
جر .م ىن :حرؼ ٌ
محل ٌ
السكوف في ٌ
أنفخ :فعل مضارع مرفوع بالضمة،
بالكسرة ،مضاؼ .الطٍَّي ًر :مضاؼ إليو مجركر بالكسرة .فىأىنٍػ يف يخ :الفاء :حرؼ عطف ،ي
ًً
جر .فىػيىكو يف :الفاء:
محل ٌ
الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنا .فيو :الفاء :حرؼ ٌ
جر ،الهاء :ضمير مبني على الكسر في ٌ
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حرؼ عطف ،يكو يف :فعل مضارع ناسخ مرفوع بالضمة ،اسم يكوف :ضمير مستتر تقديره ىو .طىٍيران :خبر يكوف
إذف :اسم مجركر بالكسرة ،مضاؼً .
منصوب بالفتحة .بًًإ ٍذ ًف :الباء :حرؼ جرً ،
الل :لفظ الجاللة مضاؼ إليو مجركر
ٌ
أبرئ :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنا .األى ٍك ىموى:
ئ :الواك :حرؼ عطف ،ي
بالكسرة .ىكأيبٍ ًر ي
يحيًي :الواك:
ص :الواك :حرؼ عطف،
األبرص :اسم معطوؼ منصوب بالفتحة .ىكأ ٍ
ى
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة .ىكاألىبٍػ ىر ى
الم ٍوتىى :مفعوؿ بو منصوب
حرؼ عطف ،أحيي :فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدَّرة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنا .ى

إذف :اسم مجركر بالكسرة ،مضاؼً .
بالفتحة .بًًإ ٍذ ًف :الباء :حرؼ جرً ،
الل :لفظ الجاللة مضاؼ إليو مجركر بالكسرة.
ٌ

ىكأينىػبِّئي يكم :الواك :حرؼ عطف ،أينبِّئكم :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنا ،كم :ضمير مبني

ً
جر.
محل ٌ
محل نصب مفعوؿ بو .ب ىما :الباء :حرؼ ٌ
جر ،ما :اسم موصوؿ مبني على السكوف في ٌ
على السكوف في ٌ
محل رفع فاعل.
تىأٍ يكلو ىف :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو ثبوت النوف ،كاك الجماعة :ضمير مبني على السكوف في ٌ
كما :الواك :حرؼ عطف ،ما :اسم موصوؿ مبني على السكوف في محل جر على ما المتقدمة .تىد ً
َّخرك ىف :فعل مضارع
ىى
ٌ ٌ
ً
جر.
محل رفع فاعل .في :حرؼ ٌ
مرفوع كعالمة رفعو ثبوت النوف ،كاك الجماعة :ضمير متصل مبني على السكوف في ٌ
ً
جر مضاؼ إليو .إً َّف :حرؼ توكيد
محل ٌ
بييوت يكم :اسم مجركر بالكسرة ،مضاؼ ،كم :ضمير مبني على السكوف في ٌ
ً
محل رفع خبر َّ
إف مقدَّـ.
جر .ذىلً ى
محل ٌ
كنصب .في :حرؼ ٌ
جر ،كشبو الجملة في ٌ
ك :اسم إشارة مبني على الفتح في ٌ
آليةن :الالـ :المزحلقة للتوكيد ،آيةن :اسم َّ
جر ،كم :ضمير مبني على السكوف
إف منصوب بالفتحة .لى يكم :الالـ :حرؼ ٌ

محل نصب نعت .إً ٍف :حرؼ شرط جازـ .يك ٍنتيم :فعل ماض ناسخ مبني على السكوف
محل ٌ
جر ،كشبو الجملة في ٌ
في ٌ
ًً
ين :خبر كاف منصوب بالياء
محل رفع اسم كاف .يم ٍؤمن ى
محل جزـ فعل الشرط ،تم :ضمير مبني على السكوف في ٌ
في ٌ
ألنَّو جمع َّ
صدِّقان :حاؿ منصوب
صدِّقان :الواك :حرؼ عطف ،يم ى
مذكر سالم ،كجواب الشرط محذكؼ يفسره ما قبلو .ىكيم ى
ً
جر .بىػ ٍي ىن :ظرؼ مكاف منصوب بالفتحة،
محل ٌ
بالفتحة .ل ىما :الالـ :حرؼ ٌ
جر ،ما :اسم موصوؿ مبني على السكوف في ٌ
ً
جر.
مضاؼ .يى ىد َّ
جر مضاؼ إليو .م ىن :حرؼ ٌ
محل ٌ
م :مضاؼ إليو مجركر بالياء ،الياء :ضمير مبني على الفتح في ٌ
يح َّل :الواك :حرؼ عطف ،الالـ :حرؼ تعليل كنصب ،أ ً
التَّوراةً :اسم مجركر بالكسرة .كًأل ً
يح َّل :فعل مضارع منصوب
ى
ض:
جر .بىػ ٍع ى
محل ٌ
بالفتحة ،الفاعل :ضمير مستتر تقديره أنا .لى يكم :الالـ :حرؼ ٌ
جر ،كم :ضمير مبني على السكوف في ٌ
َّ ً
جر مضاؼ إليو .يح ِّرىـ :فعل
محل ٌ
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ،مضاؼ .الذم :اسم موصوؿ مبني على السكوف في ٌ
جر ،كم :ضمير
ماض مبني للمجهوؿ مبني على الفتح ،نائب الفاعل :ضمير مستتر تقديره ىو .ىعلىٍي يكم :على :حرؼ ٌ
محل ج ٌر .ىك ًج ٍئتي يكم :الواك :حرؼ عطفً ،ج ٍئتي يكم :فعل ماض مبني على السكوف ،التاء :ضمير
مبني على السكوف في ٌ
ً و
جر،
محل نصب مفعوؿ بو .بآيىة :الباء :حرؼ ٌ
محل رفع فاعل ،كم :ضمير مبني على السكوف في ٌ
مبني على الضم في ٌ
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ً
و
جر .ىربِّ يكم :اسم مجركر بالكسرة ،مضاؼ ،كم :ضمير مبني على السكوف في
آية :اسم مجركر بالكسرة .م ٍن :حرؼ ٌ
جر مضاؼ إليو .فىاتَّػ يقوا :الفاء :حرؼ عطف ،اتَّقوا :فعل أمر مبني على حذؼ النوف ،كاك الجماعة :ضمير مبني
محل ٌ
ٌ

على السكوف في محل رفع فاعل .الل :لفظ الجاللة مفعوؿ بو منصوب بالفتحة .كأ ً
ىطيعوف :الواك :حرؼ عطف،
ى
ى
ٌ
ً
محل رفع فاعل ،النوف للوقاية.
أىطيعوف :فعل أمر مبني على حذؼ النوف ،كاك الجماعة :ضمير مبني على السكوف في ٌ

محل نصب مفعوؿ بو .إً َّف :حرؼ توكيد كنصب .اللى :لفظ الجاللة اسم َّ
إف منصوب
الياء المحذكفة :ضمير في ٌ
بالفتحة .ىربِّي :خبر َّ
جر مضاؼ إليو.
محل ٌ
إف مرفوع بالضمة المقدَّرة ،مضاؼ ،الياء :ضمير مبني على السكوف في ٌ

جر
محل ٌ
ىكىربُّ يكم :الواك :حرؼ عطف ،ىربُّ يكم :اسم معطوؼ مرفوع بالضمة ،مضاؼ ،كم :ضمير مبني على السكوف في ٌ
مضاؼ إليو .فىا ٍعبي يدكهي :الفاء :رابطة ،ا ٍعبي يدكهي :فعل أمر مبني على حذؼ النوف ،كاك الجماعة :ضمير مبني على السكوف

محل نصب مفعوؿ بو .ىى ىذا :اسم إشارة مبني على السكوف في
محل رفع فاعل ،الهاء :ضمير مبني على الضم في ٌ
في ٌ
محل رفع مبتدأً .
قيم :نعت مرفوع بالضمة.
ص ىرا ه
ط :خبر مرفوع بالضمة .يم ٍستى ه
ٌ

الفرق في استعمال (الغالم) مع زكريا ،واستعمال (الولد) مع مريم عليهم السَّالم:

َّأما بالنسبة إلى استعماؿ (الغالـ) مع زكريا فهو المناسبَّ ،
ألف الل تعالى َّ
بشره بيحيى.

و
ك َّأما بالنسبة إلى استعماؿ (الولد) مع مريم فهو المناسب أيضان ،ذلك َّ
أف الل تعالى َّ
بكلمة منو.
بشرىا
أعم من (الغالـ) الذم َّ
كالكلمة التي َّ
لكل ما أراد الل أ ٍف يكوف.
تصح ِّ
بشر الل بو زكريا ،فهي ٌ
بشرىا الل بها ٌ

أعم من (الغالـ) ،فالولد :يقاؿ للذكر كاألينثى كالمفرد كالجمع.
كبالتالي (الولد) ٌ

الفرق بين (يفعل ما يشاء) ،و (يخلق ما يشاء):

ذلك َّ
أف (الفعل) أيسر من (الخلق) ،فالفعل عاـ ،أال ترل أنَّو قد يقوؿ لك قائل :لً ىم فعلت كذا؟ ك لً ىم تفعل كذا؟
ك ال تستطيع.
أخلق ما أشاء) ،فإنَّ ى
يصح أ ٍف تقوؿ( :أنا ي
أفعل ما أشاء .كال ٌ
فتقوؿ :أنا ي

ىذا َّ
كإف إيجاد الذرية من أبوين مهما كاف شأنهما (كما في خلق يحيى) ،أيسر من إيجادىا من أـ بال أب (في
خلق عيسى).
فناسب ذكر (الفعل) الذم ىو أيسر من الخلق مع زكريا.
كناسب ذكر (الخلق) مع مريم التي لم يمسسها بشر.
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الكتابة (القصة القصيرة).
أدبي يتناكؿ حادثة أك مجموعة حوادث تتعلَّق بشخصيَّة أك مجموعة من َّ
الشخصيَّات النسانيَّة في بيئة
ٌ
فن ٌ

و
أدبي ممت وع.
القصة
زمانيَّة أك مكانيَّة ما تنتهي إلى غاية أك ىدؼ بينًيىت من أجلو َّ
بأسلوب ٍّ
الرمز.
ي
كتهدؼ إلى :التػ ػَّأثير في القارئ كإمتاعو كتسليتو عن طريق الت ػَّػلميح ك َّ

كمن عناصرىا )ُ( :الحدث :الذم يمثل مجموعة من الوقائع الجزئية المترابطة كالمنظمة على نحو خاص.
(ِ) الحبكة :التي تبدأ غامضة ثم تتكشف تدريجيان ،كىي قمة الحدث في القصة )ّ( .الصراعاف الداخلي
الحل )ٕ( .الشخصيات الرئيسة كالثانوية كالنامية كالثابتة:
كالخارجي )ْ( .الحوار )ٓ( .الزماف كالمكافٌ )ٔ( .

كأبعاد الشخصية تتمثل في البعد الخارجي الذم يمثل المظهر العاـ كالسلوؾ ،كالبعد الداخلي كيشمل األحداث
النفسية كالفكرية كالسلوؾ الناتج عنها ،كالجانب االجتماعي الذم يشمل المركز الذم تشغلو الشخصية في

المجتمع كظركفها االجتماعية.
حفظ األمانة

الحج في بعض األعواـ ،ككانت تجارتي عظيمة ،كأموالي كثيرة ،ككاف في كسطي ًى ٍيماف مليء
ت َّ
قاؿ تاجرٍ :
قصد ي
َّ
فانحل ال ًه ٍيماف من كسطي كسقط ،كلم
لت ألقضي بعض شأني،
بالدنانير كالجواىر القيِّمةَّ ،
َّ
فلما كنت ببعض الطَّريق نز ي
كنت عليو من ًغنى.
بذلك َّإال بعد أ ٍف ي
أعلم ى
سرت عن الموضع فراسخ ،كلكن ذلك لم يكن يؤثِّر في قلبي لما ي

أعد أملك شيئان ،فهمت على كجهي ىاربان من
كلما
قضيت َّ
َّ
لم ٍ
حجتي ىك يع ٍد ي
ت إلى بلدم تتابعت المصائب َّ
ي
علي ،حتَّى ٍ

َّ
فأكيت في بعض القرل إلى خاف خراب،
اىم معدكدة ،ككانت الليلة مطيرة،
ي
بلدم ،كما أملك في تلك الليلة َّإال در ى
أتقول بو،
الساعة
كلدت،
ثم
تخرج ركحي ،فاتَّ ٍ
خذ لي طعامان َّ
فقالت :يا ىذاَّ ،
رتَّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
فحضرت زكجتي الوالدة فتحيَّ ي
ي

فشرحت لو حالي ،فرحمني
فوقفت عليو ،فكلَّمني بعد جهد،
جئت إلى بائع
ي
ي
فخرجت أخبط في الظُّلمة كالمطر حتى ي
ي
ت
جعلت ذلك فيو،
إناء
كجئت أريد الموضعَّ ،
بت من الخاف ،ىزلً ىق ٍ
فلما قر ي
ي
ي
كأعطاني بتلك القطع أكالن كزبيبان ،كأعارني ن
قلت
كلما
رجلي كانكسر الناء ،كذىب جميع ما فيو،
فأطل رجل من دارهَّ ،
فجعلت أبكي كأصيحَّ ،
شرحت لو حالي ،ي
ي
ي

الدراىم ،كلكن رحمة لزكجي كنفسيَّ ،
لو :ال أبكي من أجل َّ
فإف امرأتي تموت اآلف جوعان ،فقد ذىب منِّي في الحج
ًى ٍيماف فيو ما يساكم ثالثة آالؼ دينار ،فما َّ
الساعة أبكي بسبب دراىم معدكدات ،فقاؿ لي:
رت فيو ،كأنت تراني َّ
فك ي

بالل يا رجل ،ما كانت صفة ًى ٍيمانك؟ فقلت :كما ينفعني كينفعك من صفة ًى ٍيماني الذم ضاع منذ كذا ككذا؟ كمشيت.
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الرجل قد خرج يصيح بي :خذ يا ىذا ،فظنىػ ٍنتيو َّ
علي كقاؿ:
علي،
فإذا َّ
أم شيء تريد؟ فقبض َّ
فجئت ي
ي
يتصد يؽ َّ
كقلتٌ :
ً
أسود ،فأخرج من كسطو ًى ٍيماني نفسو ،كقاؿ :أتعرؼ
كقلت لو :إنَّوي مصنوع ًم ٍن و
ص ٍ
ف لي ًى ٍيمانك .فوصفتيو لو ي
ديباج ى

نبي؟ فقاؿ :أنا أحفظو م ٍن يذ كذا ككذا سنة ،كأبحث عن صاحبو
ىذا؟ فحين رأيتو
كقلت لو :يا ىذا أى ىملى ه
أنت ٍأـ ٌّ
ك ى
شهقت ،ي
ي
ً
بال جدكلً ٍ ،
فبعت
كأخذت ًى ٍيماني
كدعوت لوي.
ي
ي
كرجعت إلى بلدم ،ي
ي
كاجعلني في ح ٍّل من أمرم ،فشكرتيوي
فخذ ى ٍيمانك ٍ
جرت ،فما مضت َّإال سنوات حتَّى ً
ت صاحب عشرة آالؼ دينار.
ص ٍر ي
الجواى ىر ،كاتَّ ي
ً
ً
ً
ً
ً
يتوجو.
أين َّ
َّر بثالثة أمياؿ .ى
ياس ييػ ىقد ي
ال ًه ٍيماف :كيهس للنَّفقة يي ىش ُّد في الوسط .ال ىف ٍر ىسخ :م ٍق ه
ىاـ ىعلىى ىك ٍج ًهو :ىخ ىر ىج ىك يى ىو ال يى ٍدرم ى

( )1حذد عناصر القصت.
انًكبٌ :يكبٌ ف ٙانححٔ ،بٛج انشخم انز٘ سد األيبَت .انضيبٌٔ :قج انحح ٔيب بعذِ.
انعقذة (رسٔة انخأصو) :عُذيب َص ِنقَجْ سخم انخبخش ٔاَكسش اإلَبءٔ ،رْب خًٛع يب ف.ّٛ
انشخٕص :انخبخش ،صٔخت انخبخش ،انشخم انز٘ سد األيبَت.
انحذد :أحذاد انقصت بخطٕساحٓب.
انصشاع انذاخهٙ؛ ٔيثهّ :صٔخت انخبخش ٔصشاعٓب يع آالو انٕالدة  /صشاعٓب يع اندٕع.
انصشاع انخبسخٙ؛ ٔيثهّ :انخبخش عُذيب ْبو عهٗ ٔخّٓ ٔصبسع انهٛهت انًطٛشة.
انح ّم :س ّد كٛس انُقٕد إنٗ انخَّبخش.

( ) 2صنف الشخصياث الىاردة في القصت ،وبين نىعها.
انشخصٛبث انشئٛست :انخبخش ،صٔخت انخبخش ،انشخم انز٘ سد األيبَت.
انشخصٛبث انُبيٛت :انخبخش.
انشخصٛبث انثببخت :صٔخت انخبخش ،انشخم انز٘ سد األيبَت.
( )3ما العبرة المستفادة من القصت؟ س ّد األيبَبث إنٗ أصحببٓب  /حفظ األيبَت.

اكخب قصت بًب ال ٚقم عٍ يئخ ٙكهًت فٔ ٙاحذ يٍ انًٕضٕع ٍٛاٜح:ٍٛٛ
(ٔ ) أًْٛت سعبٚت األٚخبو ف ٙضٕء قٕل سسٕل هللا صهٗ هللا عهٔ ّٛسهى" :أَب ٔكبفم انٛخٛى فٙ
اندُت ْكزأ ،أشبس ببنسبببت ٔانٕسطٗٔ ،فشج بًُٓٛب شٛئبً"( .سٔاِ انبخبس٘).
(ٕ) ايشأة ْٔبج طفالً بعذ صبش طٕٚم.

بعذ كخببت انقصت أحأكذ يٍ أَُ:ٙ
(ٔ) اخخشث عُٕاَب يُبسبب ٔشبئقب نًضًٌٕ انقصت )ٕ( .ساعٛج عُصش٘ انضيبٌ ٔانًكبٌ ف ٙانقصت.
(ٗ) اسخخذيج انحٕاس انقصص.ٙ
(ٖ) صُفج انشخٕص َٕع :ٍٛسئٛست ٔثبَٕٚت.
( )ٙأَٓٛج قصخ ٙبحم ْبدف َٔبٛم.
(٘) حــذدث انـعـــقـــذة فـــ ٙانــقــصــــت.

احلمدُ هللِ الَّذي بنعمتِه تَتمُّ الصَّاحلاتُ
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