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 العالمة الكاملة 
  ٙــــــــــــــــــــــف

ة/دورة   م.  2ٕٔٓاللُّغة العربيَـّ

 . افى رى مٍ عً  ةي نى ابػٍ  مي يى رٍ الوحدة األكلى: مى 
 ، كإعرابػها.(ُٓ - ّّ، اآليات )افى رى مٍ عً  سورة آؿ

 .(النِّداء، اسم الفاعل، اسم المفعوؿاللُّغويَّة: ) القضايا
 المعاني البالغيَّة: )األمر، النَّهي، االستفهاـ، النِّػداء(، كالكناية. 

 الكتابة: )الًقصَّة القصيرة(. 

عدإد إلأس تاذ: فتحي أأبو قديري.  إ 

 66ٓ 9٘ٙ ٔٔ 6ْٙبحف: 
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  (.ٕٗ-ٖٖالمطلوب حفظها من )اآليات      .الوحدة األولى: مريمُ ابنةُ عمران  

  حيمً الرَّ  حمنً الرَّ  اللً  بسمً   
 يمه لً يعه عى مً اللي سى كى  ضو عٍ ضيها ًمٍن بػى عٍ ريَّةن بػى ذي  (ّّ) ينى مً الى لى العى رافى عى مٍ آؿى عً راىيمى كى بٍ وحان كآؿى إً ني ـى كى ى آدى فى طى إفَّ اللى اصٍ "
 (ّٓ) يمي لً يعي العى مً تى السَّ نٍ نَّكى أى نِّي إً قبٍَّل مً تى رَّران فػى ي ميحى نً ي بىطٍ ا فً كى مى تي لى رٍ ذى نِّي نى بِّ إً رافى رى مٍ أةي عً رى ٍت امٍ الى ٍذ قى إً  (ّْ)
هى لى فػى  ٍيتػيهى إنِّي سى ى كى ثى األينػٍ كى   ري الذَّكى سى يٍ لى ا كىضىعىٍت كى مى مي بً ٍعلى اللي أى كى  ىثى ا أينػٍ نِّي كىضىٍعتػيهى بِّ إً ٍت رى الى ا قى مَّا كىضىعىتػٍ نِّي إً مى كى يى رٍ ا مى مَّ
ا مى لَّ ا كي ريَّ كى ا زى هى لى فَّ كى كى  نان سى حى  اتان بى ا نػى هى تػى بى نػٍ أى كى  نو سى حى  وؿو بي قى ا بً هى بػُّ ا رى هى لى بػَّ قى تػى فػى ( ّٔيًم )اًف الرَّجً طى يٍ الشَّ  نى ها مً يػَّتى رِّ ذي كى  ًبكى  اذيىى يٍ أيعً 
 نٍ مى  ؽي زي رٍ يػى  اللى  فَّ إً  اللً  دً نٍ عً  نٍ مً  وى ىي  تٍ الى ا قى ذى ىى  كً ى لى نَّ أى  مي يى رٍ ا مى يى  اؿى قى  قان زٍ ا رً ىى دى نٍ عً  دى جى كى  ابى رى حٍ ا المً ريَّ كى ها زى يٍ لى عى  لى خى دى 
( ّٖ) اءً عى الدُّ  يعي مً سى  كى نَّ إً  ةن بى يِّ طى  ةن يَّ رِّ ذي  كى نٍ دي لى  نٍ ي مً لً  بٍ ىى  بِّ رى  اؿى قى  وي بَّ ا رى ريَّ كى ا زى عى دى  كى الً نى ( ىي ّٕ) ابو سى حً  رً يٍ غى بً  اءي شى يى 
 ان يَّ بً نى كى  وران صي حى كى  دان يِّ سى كى  اللً  نى مً  ةو مى لً كى بً  قان دِّ صى ى مي يى حٍ يى بً  ؾى ري شِّ بى يػي  اللى  فَّ أى  ابً رى حٍ ي المً ي فً لِّ صى يي  مه ائً قى  وى ىي كى  ةي كى ئً الى المى  وي تٍ ادى نى فػى 
 اءي شى ا يى مى  لي عى فٍ يػى  اللي  كى لً ذى كى   اؿى قى  ره اقً ي عى تً رأى امٍ كى  ري بػى الكً  يى نً غى لى بػى  دٍ قى كى  ـه الى ي غي لً  وفي كي ى يى نَّ أى  بِّ رى  اؿى ( قى ّٗ) ينى حً الً الصَّ  نى مً 
 يِّ شً عى الٍ بً  حٍ بِّ سى كى  يران ثً كى   كى بَّ رى  رٍ كي اٍذ كى  زان مٍ رى  إالَّ  اـو يَّ أى  ةى الثى ثى  اسى النَّ  مى لِّ كى تي  الَّ أى  كى تي آيػى  اؿى قى  ةن ي آيى لً  لٍ عى اجٍ  بِّ رى  اؿى ( قى َْ)
 مي يى رٍ ا مى يى ( ِْ) نى يٍ مً الى العى  اءً سى ى نً لى عى  اؾً فى طى اصٍ كى  ؾً رٌ هَّ طى كى  اؾً فى طى اصٍ  اللى  فَّ إً  مي يى رٍ ا مى يى  ةي كى الئً المى  تً الى قى  ذٍ إً ( كى ُْ) ارً كى بٍ الً كى 
 وفى قي لٍ يػي  ذٍ م إً هً يٍ دى لى  تى نٍ ا كي مى كى  كى يٍ لى إً  يوً وحً ني  بً يٍ الغى  باءً نٍ أى  نٍ مً  كى لً ( ذى ّْ) نى يٍ عً اكً الرَّ  عى ي مى عً كى اٍر م كى دً جي اسٍ كى  كً بِّ رى ي لً تً ني اقػٍ 
 ةو مى لً كى بً  ؾً ري شِّ بى يػي  اللى  فَّ إً  مي يى رٍ ا مى يى  ةي كى الئً المى  تً الى قى  ذٍ ( إً ْْ) وفى مي صً تى خٍ يى  ذٍ م إً هً يٍ دى لى  تى نٍ ا كي مى كى  مى يى رٍ مى  لي في كٍ يى م هي يػُّ م أى هي المى قٍ أى 
 الن هٍ كى كى  دً هٍ ي المى فً  اسى النَّ  مي لِّ كى يي ( كى ْٓ) نى يٍ بً رَّ قى المي  نى مً كى  ةً رى اآلخً نيا كى ي الدُّ فً  ان هى يػٍ جً كى  مى يى رٍ مى  ني ى ابٍ يسى عً  يحي سً المى  وي مي اسٍ  وي نٍ مً 
ى ضى ا قى ذى إً  اءي شى ا يى مى  قي لي خٍ يى  اللي  كً لً ذى كى   اؿى قى  ره شى ي بى نً سٍ سى مٍ يى  مٍ لى كى  ده لى ي كى لً  وفي كي ى يى نَّ أى  بِّ رى  لتٍ اى قى ( ْٔ) نى حيٍ الً الصَّ  نى مً كى 
 رائيلى سٍ ي إً نً ى بى لى إً  سوالن رى ( كى ْٖ) جيلى نٍ الً كى  وراةى التَّ كى  ةى مى كٍ الحً كى  ابى تى الكً  وي مي لِّ عى يػي ( كى ْٕ) كوفي يى فػى  نٍ كي   وي لى  وؿي قي ما يػى نَّ فإً  ران مٍ أى 
 ئي رً بٍ أي كى  اللً  فً ذٍ إً بً  ران يٍ طى  كوفي يى فػى  يوً فً  خي في نػٍ أى فى  رً يٍ الطَّ  ةً ئى يٍ هى كى   ينً الطِّ  نى م مً كي لى  قي لي خٍ ي أى نِّ م أى كي بِّ رى  نٍ مً  ةو آيى م بً كي تي ئٍ جً  دٍ ي قى نِّ أى 

  فٍ م إً كي لى  آليةن  كى لً ي ذى فً  فَّ م إً كي يوتً ي بي فً  ركفى خً دَّ ا تى مى كى  لوفى كي أٍ ا تى مى م بً كي ئي بِّ نػى أي كى  اللً  فً ذٍ إً ى بً تى وٍ ي المى يً حٍ أي كى  صى رى بػٍ األى كى  وى مى كٍ األى 
م كي بِّ رى  نٍ مً  آيةو م بً كي تي ئٍ جً م كى كي يٍ لى عى  ـى رِّ م حي ذً الَّ  ضى عٍ م بػى كي لى  لَّ حً أًلي كى  وراةً التَّ  نى مً  مَّ دى يى  نى يٍ ا بػى مى لً  قان دِّ صى مي ( كى ْٗ) ينى نً مً ؤٍ م مي تي نٍ كي 
  (".ُٓ) قيمه تى سٍ مي  اطه رى ا صً ذى ىى  كهي دي بي اعٍ م فى كي بُّ رى ي كى بِّ رى  اللى  فَّ إً ( َٓ) طيعوفً أى كى  وا اللى قي اتػَّ فى 

  يمي ظً العى  اللي  ؽى دى صى 
 (. ٔ٘-ٖٖآيات من سورة آل عمران، اآليات )
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 جوّ النّصّ: 
( علٌو درجات ُ(. )ب( بيَّنت اآليات الكريمة التي بين أيدينا منها: )السُّور المدنيَّةآؿ عمراف من ) )أ( سورة
( كقصَّة مولد يحيى عليهم السَّالـ، كبياف صفاتو. ّ( كقصَّة مولد مريم ابنة عمراف، ككفالة زكريا لها. )ِالرُّسل. )

ى نساء العالمين، كما رافق ذلك من معجزات تىديٌؿ على كتفضيلها عل -عليها السَّالـ  -( ثم اصطفاء مريم ْ)
( كتناكلت اآليات الكريمة ٔ( كجاءت تأكيدان لصدؽ نبوَّة محمَّد صلَّى الل عليو كسلَّم. )ٓقدرة الل تعالى. )

 كمعجزاتو.   -عليو السَّالـ  -قصَّة ميالد المسيح عيسى ابن مريم 

إاٌل باتِّباع الرُّسل كطاعتهم، ذكر مىٍن أحبَّهم  الل تعالى أفَّ محبَّتو ال تتمٌ لٌما بيَّن  : (ٔٗ - ٖٖاآليات )مناسبة 
لهم، كثنَّى بنوح، ثمَّ أتى ثالثان بآؿ كاصطفاىم ًمنى الرُّسل، كبيَّن علٌو درجاتهم كشرؼ مناصبهم، فبدأ بآدـ أكٌ 

آؿ عمراف فاندرج فيهم عيسى عليو السَّالـ، إبراىيم فاندرج فيهم رسوؿ الل صٌلى الل عليو كسٌلم ثمَّ أتى رابعان ب
كما ، عيسى عليهم السَّالـقصة ميالد ك ، يحيىقصة ميالد ك كأعقب ذلك بذكر ثالث قصص: قصة ميالد مريم، 

 ؿُّ على قدرة العلي القدير. فيها من خوارؽ للعادة تدي 

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

كالدتو من  من غير أب، كىي شيء أعجب من األكؿ، فذكرعليو السَّالـ المسيح عيسى السيد فذكر قصة ميالد 
على بشريتو، كأعقبو بذكر ما أيده الل بو من المعجزات، ليشير إلى رسالتو، كأنو أحد الرسل  مريم البتوؿ ليدؿٌ 

 الكراـ الذين أظهر الل على أيديهم خوارؽ العادات. 

 فائدة استخدام األسلوب القصصيّ في القرآن الكريم: 

رىة كالًعظىة. ِ( بياف عظمة القرآف الكريم في إقامة الدَّليل.  )ُ)  ( أىٍخذ الًعبػٍ
( التدبُّر كالتَّأمُّل؛ فقصص القرآف الكريم ذات أثر إيماني كتربوم في متأٌمليها، كتحمل مادة محبوبة تيعين على ّ)

 كفهمو.  الكريم تدبُّر القرآف 
 كيقينهم بموعود الل. ( بياف إيماف األنبياء، كقوَّة صبرىم ْ)
نحو ًعبىر  -صلَّى الل عليو كسلَّم  -( كالقصص القرآني على كثرتو كتنٌوعو بمثابة جىٍذب لذاكرة النبي ٓ)

 الماضي؛ ًليػيٍنتػىفىعى ًبها في الحاضر. " ذىًلكى ًمٍن أىٍنباًء الغىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى ". 
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ـى كنوحان كآؿى إبراىيمى كآؿى عمرافى على العالمينى  إفَّ "  ".(ّْ)ليمه عى  ميعه ضو كاللي سى عٍ ضيها ًمٍن بػى عٍ ريَّةن بػى ذي (ّّ)اللى اصطفى آد
 الشَّرح والتَّفسير: 

إفَّ اللى اختار للنبوَّة صفوة خلقو، كىم: آدـ أبو البشر، كنوح عليو السَّالـ )شيخ المرسلين(، كآؿ إبراىيم؛ ( ُ)
أم عشيرتو كذكم قرباه كىم إسماعيل كإسحاؽ كاألنبياء من أكالدىم كمن جملتهم الرَّسوؿ صٌلى الل عليو 

الـ خاتم أنبياء بني إسرائيل. كخصَّ الل تعالى كسٌلم، كآؿ عمراف، كمنهم المسيح عيسى ابن مريم عليو السَّ 
 نسلهم.  رُّسل جميعان منلىؤالء األنبياء بالذكر؛ ألفَّ األنبياء كا

 الٌدين، كالٌتقى، كالصَّالح.  :ف فيو متجانسألنَّهم هم ئاصطفا( كداللة ِ)
  م.رىً مائً ضى بً  ليمه عى  ادً بى العً  واؿً قٍ ألى  ميعه : أم سى "ليمه ميعه عى كاللي سى ( كداللة قوؿ الل تعالى: "ّ)

 معاني المفردات: 

 متجانسين في الدِّين، كالتُّقى، كالصَّالح. بػىٍعضيها ًمٍن بػىٍعض: نىٍسل.     : ريَّةن ذي اختار كفضَّل.     اٍصطىفى:  
 جذور المفردات: 

.  : ىفى طى اصٍ    أًلو.  : الل .: رافمٍ عً   .   أكؿآؿ:     نػىوىح. : وحني    أىدـ.  : آدـ   صىفىوى     عىمىرى
 . عىًلمى : يملً عى .     سىًمعى : يعمً سى .     ذىرىأى، ذرَّ )ذرر(: ريَّةذي      .عىًلمى : ينمً الى العى 

 في اللُّغة: 

      : ذريَّات، كذرارٌم.(ريَّةذي جمع )     : عالىم.(ينمً الى العى مفرد )   (: آًلهىة.  إلوجمع )
عىاء، (يعمً سى جمع )  مبالغة.  تاصيغ(: يملً عى ، ك يعمً سى )  .   : عيلىماء(يملً عى .     جمع )سىًميعىاتك : سيمى

 : أسئلة الكتاب المُقرَّر

 قاؿ تعالى: " ذيريَّةن بعضيها ًمٍن بعضو ": ( ُ)
 وصفها بأنَّ بعضها من بعض؛ من ذرية آدم مثَّ ذرية نوح مثَّ من ذرية إبراىيم.    بمى كصف الل تعالى ذريَّة األنبياء؟ - أ

 هم متجانسون يف الدِّين، والتُّقى، والصَّالح. َـّ أنَّ اهلل تعاىل اصطفاىم ألن   عالـى يديؿُّ ذلك؟ -ب
 تكاملت الرِّعاية اللهيَّة في إعداد األنبياء كاصطفائهم كصفاتهم، عالـى يديٌؿ ىذا في رأيك؟ ( ِ)

وأكملهم لديو، فاصطفى آدم ونوحًا مثَّ آل إبراىيم اهلل سبحانو وتعاىل ال خيتار من اخللق إاّل أكرمهم وأفضلهم عنده 
وبلَّغوىا للنَّاس، وخصَّهم اهلل بصفات الصِّدق واألمانة،  و  على رسالت   وآل عمران ألنَّ منهم األنبياء، فكانوا أُمناء  

 وخصَّهم بالنبوَّة والرِّسالة. 
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(فلمَّا كىضىعىٍتها ّٓميحرَّران فتقبٍَّل منِّي إنَّكى أنتى السميعي العليمي)إٍذ قالٍت امرأةي عمرافى ربِّ إنِّي نذرتي لكى ما في بىطني "
ٍيتيها مريمى كإنِّي أيعيذيىا ًبكى كذيرِّيػَّتىها  قالٍت ربِّ إنِّي كىضىٍعتيها أينثى كاللي أٍعلمي بما كىضىعىٍت كليسى الذَّكري كاألينثى كإنِّي سمَّ

فَّلىها زىكىريَّا كيلَّما دىخىلى عليها زىكىريَّا الًمٍحرىابى (فػىتػىقىبػَّلى ّٔمن الشَّيطاًف الرَّجيًم) ا نػىبىاتان حىسىنان كىكى ا ًبقىبوؿو حىسىنو كىأىنٍػبىتػىهى ها رىبػُّهى
)كىجىدى ًعٍندىىا ًرٍزقان قاؿى يا مريمي أىنَّى لىًك ىىذا قالٍت ىيوى ًمٍن عنًد الًل ًإفَّ اللى يػىٍرزيؽي مىٍن يىشاءي ًبغىٍيًر حً    ". (ّٕسابو

 الشَّرح والتَّفسير: 

 (: أم مخلصان للعبادة كالخدمة. ميحرَّران ) ،ٍت امرأة عمراف ما تحملو في بطنها لعبادة الل كطاعتورى ذى ( نى ُ)
 ها.   بنيَّت( العليمي ( لدعائها، ك)السميعي نها فهو )تقبَّل م( طلبىٍت من الل أٍف يِ)
كاالعتذار: يا رٌب إنَّها أينثى، كقالت ىذا ألنَّو لم يكن يػيٍقبىل في الٌنذر إاٌل كلدتها قالت على كجو التحسُّر  فلمَّا( ّ)

 فقبل الل تعالى مريم. ، الذكور
 كاللي أٍعلمي بما كىضىعىٍت: كالل أعلم بالشيء الذم كضعت قالت ذلك أك لم تقلو. ( ْ)
تتمناه الذكر الذم كانت فها بل ىذه أفضل. تٍ تي كيًىبى كليسى الذَّكري كاألينثى: أم ليس الذكر الذم طلبتو كاألينثى ال( ٓ)

ق بو ىذا األمر العظيم الذم جعل الل إظهاره على يد ىذه األينثى التي ستلد مولود البشرية امرأة عمراف كترجوه، ال يتحقَّ 
كاألنثى التي ، فالتشبيو قائم على مفاضلة بين الذكر الذم كانت ترجوه امرأة عمراف "عيسى عليو السالـ" البكر

ىذه األنثى بو، كىي أف تلد مولودان  ا، فليس الذكر كاألنثى لتحقيق ىذا األمر العظيم الذم أراده الل، كاختصَّ هى تػٍ عى ضى كى 
 من غير أب، ىو المسيح. 

 : "كاللي أٍعلمي بما كىضىعىٍت كليسى الذَّكري كاألينثى": كالجملتاف معترضتاف من كالمو تعالى( ٔ)
 تعظيمان لشأف ىذه المولودة، كما علق بها من عظائم األمور، كجعلها كابنها آية للعالمين.       

 كمعناه في لغتهم العابدة خادمة الرَّب.  (:مريم)ىذه األنثى  سمَّيتي ( ك ٕ)
 . كأكالدىا من شرِّ الشَّيطاًف الرَّجيمً و بحفظ( طلبٍت من الل أٍف يجير ىذه المولودة ٖ)
 ، )كنرل ذلك من خالؿ(:  لها ذلكفاستجاب الل( ٗ)

  اىا تربية كاملة، كىنىشَّأىا تنشئة صالحة.ربَّ ب( قبلها الل قبوالن حسنان، كسلك بها طريق السعداء. تأ(  
  جعل زكريا كافالن لها كمتعهِّدان للقياـ بمصالحها، حتى إذا بلغت مبلغ النساء انزكت في محرابها تتعبَّد.ج( ك 

عندىا فاكهة كطعامان: كجد عندىا فاكهة الصيف في  عليها زكريا حجرتها كمكاف عبادتها، كجدى  ما دخلى لَّ كي ( َُ)
ىيوى ًمٍن عنًد الًل ًإفَّ اللى يػىٍرزيؽي مىٍن يىشاءي ًبغىٍيًر فتقوؿ لو:  من أين لًك ىذا؟كيسألها الشتاء، كفاكهة الشتاء في الصيف. 

: أم رزقان كاسعان بغير جهد كال تعب   .ًحسابو
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 معاني المفردات: 

 :  من النَّذر، كىو ما يوجبو المرء على نفسو من صدقة أك عبادة أك نحوىما. نذرتي
 :  . عهدىا إليو بالرعايةكفَّلها زكريَّا:       ألجأ إليك لتحفظها كتحصِّنها.أيعيذيىا ًبكى

 ربَّاىا تربية كاملة، كنشَّأىىا تنشئة صالحة.     . أنبتها نباتان حىسىنان: 
 الموضع العالي الشريف، كسيِّد المجالس كأشرفها، ككذلك ىو من المسجد. الًمٍحراب: 

 ف رِّق في المعنى في ما تحته خطّ في ما يأتي: 

  واخلدمة.سُلْل صاً للعبادة ".      ميحرَّران قاؿ تعالى: " إنِّي نذرتي لكى ما في بىطني  -أ
   ُمنـ قَّحًا، خال صاً من األخطاء.باللغًة العربيًَّة.      ميحرَّران أىعىٍدتي كتابة الٌنٌص  - 

  أ ْْن ب ْت.ها أينثى ".     كىضىٍعتي قاؿ تعالى: " قالٍت ربِّ إنِّي  -ب
.الخليلي بني أحمد ًعٍلمى العىركض.      كىضىعى  -      أ ْوج د 

 جذور المفردات:

.     : بىطنينىذىرى.     : نذرتي   أنث. : أينثىكىضىعى.     : كىضىعىٍتهاقىًبلى.     : فتقبَّلحىرىرى.     : ميحرَّران بىطىنى
ٍيتيها: ذكر.     : الذَّكرعىًلمى.     : أٍعلم .     سمَّ  رىجىمى. : الرَّجيمشطن.     : الشَّيطافعوذ.     : أيعيذيىاسىمىوى

ا .      : أىنٍػبىتػىهى فَّلىهانػىبىتى يىأى.: يىشاءحرب.     : الًمٍحرىابكىفل.     : كى .  : ىىبٍ    حسب.  : ًحساب     شى  كىىىبى

 في اللُّغة: 

   اجلمع )أ ْبُطن، ُبطون، ُبطْنان(.: بىطني   اجلمع )أرباب، رُبوب(. :ربِّ    اجلمع )ن ساء، ن ْسو ة، ن ْسوان(.: امرأةي 
 كيفاسم استفهام مبعٌت  أنَّى:   .اسم ادلفعول من: رام: ريممى    اجلمع )إ ناث، أُناثى(.: أينثى   )اسم مفعول(.: ميحرَّران 

س ان(.: حىسىن   اسم مفعول.: الرَّجيم  اجلمع )شياطُت(.: الشَّيطاف   اجلمع )زلاريب(.: الًمٍحرىاب   اجلمع )ح 
ـة أسئلة الكتاب المُقرَّر  : واألسئلة اإلضافيَـّ

على عادة أىلها نذرت امرأة عمراف ما في بطنها لخدمة بيت المقدس راجية القبوؿ من الل، بمى  جريان ( ُ)
 بالعبادة والطَّاعة وصدق التوكُّل على اهلل.   استعانت على تحقيق ذلك؟ 

للقياـ بأمر عظيم، كىو  -عليها السَّالـ  -في ضوء فهمك اآليات الكريمة، بيِّن كيف ىيَّأ الل تعالى مريم ( ِ)
جعل اهلل تعاىل زكريا عليو السَّالم كافاًل ذلا، وأوجد عندىا رزقاً يف غَت أوانو، واصطفاىا   أٍف تلد عيسى عليو السَّالـ. 

 لعبادتو، وطهَّرىا على نساء العادلُت. 
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نان "، ما أثر الرعاية الحسنة في تنشئة جيل صالح، في رأيك؟ ( ّ) ا نػىبىاتان حىسى  في ضوء قولو تعالى: " كىأىنٍػبىتػىهى
ئ جياًل سويًا.        الرعاية الصَّاحلة كالزَّرع الصَّاحل خيرج نباتاً طيبًا، والًتبية احلسنة تـُْنش 

ا نػىبىاتان حىسىنان ".  كٌضح( ْ)  جماؿ الٌتصوير في قولو تعالى: " كىأىنٍػبىتػىهى
 احل. رع الصَّ صوَّر مرمي عليها السَّالم يف منوِّىا وترعرعها وتربيتها احلسنة بالزَّ      

  الذَّكُر / األُنثى.استخرج مثاالن على الطباؽ من اآليات الكريمة السَّابقة.   ( ٓ)
  الدُّعاء.   األمر في قولو تعالى: "فتقبٍَّل منِّي".  البالغٌي الذم خرج إليوما المعنى ( ٔ)
 ".  كليسى الذَّكري كاألينثى : " كاللي أٍعلمي بما كىضىعىتٍ تافالمعترضتاف ما المعنى الذم أفادتو الجمل( ٕ)

 تعظيم شأن ىذه ادلولودة، وجعلها وابنها آية للعادلُت.      
 . االستمرار والتَّجدُّد  (؟ ّٔالزَّمن المضارع للفعل " أيعيذيىا " في اآلية ) ما داللة( ٖ)

 الرزق يف غَت أوانو عند مرمي.  عرضت اآليات الكريمة أمران خارقان للعادة، اذكره.   ( ٗ)
 . يـُْقب ل يف الّنذر إالّ الذكورألنَّو مل يكن ؟   على كجو التحسُّر كاالعتذارامرأة عمراف: "إنَّها أينثى"  قالتلماذا ( َُ)
 ".    كليسى الذَّكري كاألينثىاشرح قولو تعالى: " ( ُُ)

ب ْتها بل ىذه أفضل. فالذكر الذي كانت تتمناه امرأة عمران وترجوه، ال يتحقق  ليس الذكر الذي طلبتو كاألُنثى اليت ُوى 
ى اليت ستلد مولود البشرية البكر "عيسى عليو السالم"، بو ىذا األمر العظيم الذي جعل اهلل إظهاره على يد ىذه األُنث

ا، فليس الذكر كاألنثى  فالتشبيو قائم على مفاضلة بُت الذكر الذي كانت ترجوه امرأة عمران واألنثى اليت و ض ع تـْه 
  ادلسيح. لتحقيق ىذا األمر العظيم الذي أراده اهلل، واختصَّ ىذه األنثى بو، وىي أن تلد مولوداً من غَت أب، ىو

 ماذا طلبٍت امرأة عمراف من الل أثناء حملها، كماذا طلبت منو بعد كالدتها مريم ؟ ( ٖ)
أْن جيَت ىذه ادلولودة حبفظو أثناء محلها أْن يتقبل نذرىا الذي نذرت. وطلبت منو بعد والدهتا مرمي طلبْت من اهلل 

 .  وأوالدىا من شرِّ الشَّيطان  الرَّجيم 
 تعالى لدعاء امرأة عمراف، بقبوؿ نذرىا. كضِّح ذلك. ( استجاب الل ٗ)

 ها طريق السعداء. ـقبواًل حسنًا، وسلك باهلل مرمي  قبلتأ( 
 ب( ربَّاىا تربية كاملة، و ن شَّأىا تنشئة صاحلة. 

 ج( وجعل زكريا كافاًل ذلا ومتعهِّداً للقيام مبصاحلها، حىت إذا بلغت مبلغ النساء انزوت يف زلراهبا تتعبَّد. 
  ألنو مل يكن من جنس واحد، وإلفادة الكثرة. ( لما جاءٍت لفظة )رزقان( نكرة؟   َُ)
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ٍب ًلي ًمٍن لىديٍنكى "  ةي كىىيوى قىاًئمه ّٖذيرِّيَّةن طىيِّبىةن ًإنَّكى سىميعي الدُّعاًء )ىيناًلكى دىعىا زىكىريَّا رىبَّوي قاؿى رىبِّ ىى ( فػىنىادىٍتوي المالًئكى
ةو ًمنى الًل كىسىيِّدان كىحىصيوران كىنىًبيَّان  ًلمى ( قاؿى ًّٗمنى الصَّالحينى ) ييصىلِّي ًفي الًمٍحرىاًب أىفَّ اللى يػيبىشِّريؾى ًبيىٍحيىى ميصىدِّقان ًبكى

( قاؿى رىبِّ اٍجعىٍل ًلي َْيىكوفي ًلي غيالـه كىقىٍد بػىلىغىًنيى الًكبػىري كىاٍمرأىًتي عىاًقر قاؿى كىذًلكى اللي يػىٍفعلي مىا يشاءي )رىبِّ أىنَّى 
ثيران كىسىبٍِّح ًباٍلعىًشيِّ  ٍر رىبَّكى كى   ".(ُْاًلٍبكاًر )كى آيىةن قاؿى آيػىتيكى أالَّ تيكىلِّمى النَّاسى ثىالثىةى أىيَّاـو إالَّ رىٍمزان كىاذٍكي

 الشَّرح والتَّفسير: 

كلدان  همن عندأٍف يعطيو  ( في ذلك الوقت الذم رأل فيو )زكريا( كرامة الل لمريم، دعا ربَّو متوسِّالن كمتضرِّعان ُ)
 : مجيب دعاء من ناداؾ. " ًإنَّكى سىميعي الدُّعاءً ، " ككاف شيخان كبيران كامرأتو عجوز عاقر، صالحان 

 ، كيكوف:  يبشرؾ بغالـ اسمو يحيىقائالن لو: إفَّ اللى  حاؿ كونو قائمان في الصالةزكريا  جبريلي ل ناد( ِ)
 مصدقان بػ)عيسى( مؤمنان برسالتو، كسمي عيسى "كلمة الل" ألنو خلق بكلمة "كيٍن" من غير أب. أ (  

  يسود قومو كيفوقهم. ب( 
   نفسو عن الشهوات عفة كزىدان، كال يقرب النساء مع قدرتو على ذلك. يحبسج( 

 كىذه بشارة ثانية بنبوَّتو بعد البشارة بوالدتو كىي أعلى من األكلى. ، نبيان من األنبياءد(  
ككاف عمره حينذاؾ مئة كعشرين سنة. ، قاؿ زكريا عليو السالـ كيف يأتيني الولد؟ كقد أدركتني الشيخوخة( ّ)
عقيم ال تلد، ككانت زكجتو بنت ثماف كتسعين سنة. فقد اجتمع فيهما الشيخوخة كالعقم في الزكجة،  اٍمرأىًتيكى 

 ككل من السببين مانع من الولد. 
 : أم ال يعجزه شيء كال يتعاظمو أمر. " قاؿى كىذًلكى اللي يػىٍفعلي مىا يشاءي ( " ْ)
إاٌل بالشارة ثالثة أياـ بلياليها،  الناسى  مى كلِّ يي أاٌل ة عالمككانت الو، عالمة على حمل امرأتيعطيو ( سأؿ اللى أٍف ٓ)

 سوم صحيح، كالغرض أنو مانع سماكم يمنعو من الكالـ بغير ذكر الل. و مع أن
ثيران ( " ٔ) عن : اذكر الل ذكران كثيران بلسانك شكران على النعمة، فقد ميًنع عن الكالـ كلم ييٍمنىع " كىاذٍكيٍر رىبَّكى كى

بٍِّح ًباٍلعىًشيِّ كىاًلٍبكارً " الذكر لل، كالتسبيح لو، كذلك أبلغ في العجاز.  : سبِّح الل تعالى في آخر النهار "كىسى
 كأكلو، بمعنى: عظِّم ربَّك بعبادتو بالعىًشي كالٍبكار. 

 ف رِّق في المعنى في ما تحته خطّ في ما يأتي: 

  أعط  وامنح. ًلي ًمٍن لىديٍنكى ذيرِّيَّةن طىيِّبىةن ".      ىىبٍ قاؿ تعالى: " قاؿى رىبِّ  -   
بٍ  -     اْحُسب، من أفعال القلوب، جامد ال يأيت إالّ يف صورة األمر. كى ساعدتني على حلِّ المسألًة.     ىى
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 معاني المفردات: 

ناداه جبريل عليو السَّالـ. نادتو المالئكة: صالحة مباركة.    طيِّبة: من عندؾ.    من لدنك: أعطني.    ىىٍب لي: 
 عالمة.آية: الشيخوخة.    الًكبىر: من يعصم نفسو عن النساء عفة.    الحىصور:  يسود قومو كيفوقهم.   يِّدان: س

    الشارة باليد أك بالرأس أك بغيرىما. رمزان: عقيم ال تلد، كالعاقر من ال يولد لو كلد من رجل أك امرأة.    عاقر: 
 :   أكؿ النهار إلى طلوع الشمس.اًلٍبكار: الوقت من زكاؿ الشمس إلى المغرب.    العىًشيِّ

 لفظ )ع اقِرٌ( يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، عُدْ إِل ى المعجم وتبيَّن جمعه لكلٍّ منهما. 

 جمع عاقر: عيقَّر للمذكر، كعيقَّر كعواًقر للمؤنث.       
 جذور المفردات:

ًلمىة    بشر.: يػيبىشِّريؾى     .أىلىكى : المالًئكىة    ندك.: فػىنىادىٍتو  .  ودع: الدُّعاء   ب. يط: طىيِّبىة  . كلم: كى
ًصرى : حىصيور.    سود: سىيِّد  . عقرعىاًقر: .    كبر: الًكبىر.    غلم: غيالـ.    صلحالصَّالحين: .    نبأ: نىًبيٌ .    حى
ثير    رمز.: رىٍمز.    يـو: أىيَّاـ    ثلث.: ثىالثىة :     سبح.: سىبِّح    كثر.: كى .  اٍلعىًشيِّ   بكر.   اًلٍبكاًر:  عىشىوى

 في اللُّغة: 

   وادلفرد )م الك، م ْْل ك(.: المالًئكىة     ، واجلمع )أدعية(.من )دعا( صريحالصدر ادل: الدُّعاء      صفة مشبهة.: طىيِّبىة
ًلمىة      .)قام( من اسم فاعلقىاًئمه:     اجلمع )أسياد، سادة(.اسم فاعل، و : سىيِّد     اجلمع )كلمات، ك ل م(.: كى
    مجع )صال ح(، اسم فاعل.الصَّالحين:       اجلمع )نبّيون، أنبياء(.: نىًبيٌ       صفة مشّبهة.: حىصيور

ة(.ا: غيالـ ة، غ ْلمان، غ ْلم  (.: الًكبىر     جلمع )أ ْغل م  بُـر     اجلمع )آيات، آٌي(.: آيىة      ادلصدر الصريح من )ك 
ثير       )يوم(.ادلفرد : أىيَّاـ      اسم للجمع من بٍت آدم )واحده إنسان من غَت لفظو(.: النَّاس   صفة  مشبهة.: كى

 : يَّة(اٍلعىًشيِّ      ادلصدر الصريح من )أبكر(. اًلٍبكاًر:     .مجع )ع ش 

ـة المُقرَّرأسئلة الكتاب   : واألسئلة اإلضافيَـّ

 كيف استقبل زكريا البشرل بيحيى عليهما السَّالـ؟ ( ُ) 
 باستبعاد حتّققها يف موازين البشر؛ ألنَّو كبَت يف السِّن، وامرأتو عاق ر، وبالدَّىشة والتعجُّب، واستعظام قدرة اهلل.  

 دليالن على حمل زكجتو، كتحٌقق البشرل.  -عليها السَّالـ  -بيِّن األمارة التي منحها الل تعالى لزكريا ( ِ)
 كثَتاً، ومسبِّحاً يف آخر النهار وأوَّلو.  أالّ يكلِّم النَّاس إالّ باإلشارة ثالثة أيام بلياليها، ذاكراً اهلل ذكراً      

 كبَت يف السِّن، صبور، متعبِّد، كافل مرمي عليها السَّالم.   استخلص من اآليات صفات زكريا عليو السَّالـ. ( ّ)
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 والدة حيِت من أّم عاقر وأب بلغ  من الك َب   ع تيًا.       للعادة، اذكره. ان عرضت اآليات الكريمة أمران خارق( ْ)
ْبكار .استخرج مثاالن على الطباؽ من اآليات الكريمة السَّابقة.    ( ٓ) يِّ / اإل    اْلع ش 
 "؟ ًلي ًمٍن لىديٍنكى ذيرِّيَّةن  ىىبٍ رىبِّ ( لماذا جاء الطٌلب بلفظ الهبة في قولو تعالى على لساف زكريا عليو السَّالـ: "ٔ)

ل أو وسيط من زكريا عليو السالم؛ فهو كبَت سبب أو تدخُّ ض أو مقابل، ومن غَت و  ألنَّ اذلبة ىي عطاء من غَت ع  
( م ْن غ َْت. ويف ذلك صدق زكريا يف توكُّلو على اهلل  وامرأتو ْن ل ُدْنك  عاقر، فاذلبة إحسان زل ْض من عند اهلل تعاىل )م 

 وإديانو الصَّادق وُحْسن ظنّـو بربِـّو. 
 االستبعاد والتعجُّب. ".    أىنَّى يىكوفي ًلي غيالـه  في قولو تعالى: " ( ما المعنى البالغٌي الذم خرج إليو االستفهاـٕ)
 يف ذلك الوقت الذي رأى فيو )زكريا( كرامة اهلل دلرمي.   متى دعا زكريا عليو السَّالـ ربَّو بأٍف يىهبو الذُّريَّة الطيِّبة ؟ ( ٖ)
  تعظيماً لشأنو فهو رئيسهم.   باسم الجماعة؟ . فلماذا عبر عنوجبريلىو ( الذم جاء زكريا بالبشرل من ربِّو ٗ)
 المميِّزات التي كاف يحملها ابن زكريا عليهما السَّالـ ؟ ( ما َُ)

 ( يسود قومو ويفوقهم..   ج)عيسى( مؤمناً برسالتوــ( مصدقاً بـ.   بامسو حيِتأ( 
 ( حيبس نفسو عن الشهوات عفة وزىداً، وال يقرب النساء مع قدرتو على ذلك.  د
 . ( نبياً من األنبياءه

 كاف لزكريا عليو السَّالـ بشارتاف. اذكرىما، كأيُّهما أعلى ؟ ( ُُ)
 ة ذلذا ادلولود، وبشارة النبوَّة أعلى. نبوَّ البشارة األوىل: بشارة ىبتو الولد. الثانية:      

 عندما سمع ببشارة المولود؟  زكريا عليو السالـما كجو االستبعاد كالتعجُّب عند ( ُِ)
الزوجة،  فقد اجتمع فيهما الشيخوخة والعقم يف عقيم ال تلد،و اْمرأ تْت الشيخوخة، وكانو وقد أدركت الولدو كيف يأتي     

 وكل من السببُت مانع من الولد. 
  ال يعجزه شيء وال يتعاظمو أمر.إنَّ اهلل ؟     " قاؿى كىذًلكى اللي يػىٍفعلي مىا يشاءي "ما داللة قولو تعالى: ( ُّ)
 ىل امتنع زكريا عليو السَّالـ من الكالـ مع النَّاس بمحض إرادتو ؟ ( ُْ)

 دينعو من الكالم بغَت ذكر اهلل.  اً انع مساويلقد كان ادل     
ثيران " كضِّح قوؿ الل تعالى: )أ( ( ُٓ) شكراً على النعمة، فقد ُمن ع عن اذكر اهلل ذكراً كثَتاً بلسانك " كىاذٍكيٍر رىبَّكى كى

  الكالم ومل دُيْن ع عن الذكر هلل، والتسبيح لو، وذلك أبلغ يف اإلعجاز.
بٍِّح ًباٍلعىًشيِّ كىاًلٍبكاًر": )ب(    يِّ " كىسى   واإلْبكار. سبِّح اهلل تعاىل يف آخر النهار وأولو، مبعٌت: عظِّم ربَّك بعبادتو بالع ش 
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ًإٍذ قالًت "  ةي يىا مريمي ًإفَّ اللى اٍصطفاًؾ كىطىهٌَّرًؾ كىاٍصطىفىاًؾ عىلىى ًنساًء العىالىًمٍينى )كى ( يىا مريمي اقٍػنيًتي ًلرىبًِّك ِْالمىالًئكى
ًعي مىعى الرَّاًكًعٍينى ) ٍيًهم ًإٍذ يػيلٍ ّْكىاٍسجيًدم كىارٍكى قيوفى أىٍقالمىهيم أىيػُّهيم ( ذىًلكى ًمٍن أىٍنباًء الغىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى كىمىا كيٍنتى لىدى

ٍيًهم ًإٍذ يىٍختىًصميوفى )   ".(ْْيىٍكفيلي مريمى كىمىا كيٍنتى لىدى
 الشَّرح والتَّفسير: 

طهرؾ ب( ك ). اختارؾ من بين سائر النساء فخصك بالكراماتأ( )قوؿ المالئكة أم جبريل: يا مريم إف الل ( ُ)
اختارؾ على سائر نساء العالمين لتكوني مظهر ج( ك ). الفاحشةمن األدناس كاألقذار كما اتهمك بو اليهود من 

   قدرة الل، في إنجاب كلد من غير أب. 
  صٌلي لل مع المصٌلين. ، ك يىا مريمي الزمي عبادتو كطاعتو شكران على اصطفائو( ِ)
قصة امرأة عمراف  ىذا الذم قصصناه عليك يا أيها الرسوؿ، منيخاطب الل النبي صلَّى الل عليو كسلَّم: ( ّ)

كابنتها مريم البتوؿ كمن قصة زكريا كيحيى إنما ىي من األنباء الميغيبة، كاألخبار المهمة التي أكحينا بها إليك يا 
ما كنت عندىم إذ يختصموف كيتنافسوف على كفالة مريم حين كمنها أيضان: )أ( د، ما كنت تعلمها من قبل. حمَّ مي 

 . يتنازعوف فيمن يكفلها منهم)ب( كما كنت عندىم كىم دىا في كنفو كرعايتو. ألقوا سهامهم للقرعة، كلٌّ يري
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: 

: أطاع الل كأطاؿ في القياـ في الصالة كالدُّعاء، كاقنتي: الزمي عبادة الل شكران على اصطفائو.اقٍػنيًتي:   قنتى
 نلقي المعنى في النفس في خفاء.     نوحيو: جمع نبأ كىو الخبر المهم.     أنباء: 

 يتنافسوف كيتنازعوف.     يختصموف: كالمقصود ىنا السهاـ التي يػيٍقتػىرىع بها.     أقالمهم: 

  جذور المفردات:

.  اقٍػنيًتي: نسو.  : ًنساءطهر.  : طىهٌَّرؾ .  : اٍسجيًدمقػىنىتى  . غيب: الغىٍيب.   نبأ: أىٍنباءً رىكىعى.  : ارٍكىًعيسىجىدى
   خصم.  :يىٍختىًصميوفقلم.    :أىٍقالمىهيمكحى.  : نيوًحيو

 في اللُّغة: 

 : الجمع )غييوب، ًغيوب(.  الغىٍيب: جمع )نبأ(.     أىٍنباءً : جمع )امرأة(.     ًنساء
 .     أقالـ: مفردىا )قػىلىم(. ع(مفردىا )راكً  اسم فاعل، عين:اكً الرَّ 
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ـة:   أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

 (: ّْكِْفي ضوء فهمك اآليتين )( ُ)
 أنَّ اهلل اصطفاىا وطهَّرىا على نساء العادلُت.   ما فضل الل تعالى على مريم عليها السَّالـ؟  -أ

 أْن تطيع اهلل وتلزم عبادتو.   اذكر ما يستوجبو ىذا الفضل.  -ب
 في قولو تعالى: " ذىًلكى ًمٍن أىٍنباًء الغىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى ": ( ِ)

(؟  -أ  ما المشار إليو في )ذىًلكى
  (، وابنتها )مرمي البتول(، ومن قصة )زكريا وحيِت(. كّل ما ذكره اهلل تعاىل، من قصة )امرأة عمران

(؟ مىن المخاطى  -ب  الرَّسول زلمَّد صلَّى اهلل عليو وسلَّم.   ب في )ًإلىٍيكى
   لمى خاطبتو اآلية؟  -ج

غيّبة، واألخبار ادلهمَّة اليت أوحى اهلل تعاىل ب تأكيداً 
ُ
ها ـلصدق نبوَّة الرسول الكرمي، قصَّ اهلل تعاىل عليو ىذه األنباء ادل

 إىل رسولو، وما كان يعلمها من قبل، وما رافقها من معجزات تُدلُّ على قدرة اهلل تعاىل.  
 استخلص من اآليات صفات مريم عليها السَّالـ. ( ّ)

 طاىرة، اصطفاىا اهلل على نساء العادلُت إلْناب طفل من غَت أب، سللصة يف العبودية. 
 (؟ِْما داللة تكرار " اٍصطفاًؾ " في اآلية )( ْ)

 أي أنَّ اهلل تعاىل اختار مرمي عليها السَّالم من بُت سائر النساء فخصها بالكرامات.  األكلى: اٍصطفاؾً 
أي أنَّ اهلل تعاىل اختار مرمي عليها السَّالم على سائر نساء العادلُت؛ لتكون مظهر قدرتو يف إْناب ولد : الثانية اٍصطفاؾً 

 من غَت أب. 
 كناية عن القرعة.( ما الكناية في قولو تعالى: " إٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقالمىهيم "؟   ٓ)
ًعي".( علِّل تقديم السجود على الركوع في قولو تعالى: " كىاٍسجيًدم ٔ)    كىارٍكى

 ألنَّ العبد أقرب ما يكون من ربِّو وىو ساجد.    
 
 
 

 



 م.          إعداد األستاذ: فتحً أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل ربِّ زدنً علماً".9102اللغة العربٌة / دورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٔ 
 

وي المىسيحي عيسىى اٍبني مريمى كىجيهان ًفي "  ةو ًمٍنوي اٍسمي ًلمى ةي يىا مريمي ًإفَّ اللى يػيبىشِّريًؾ ًبكى الدُّنيا كىاآلًخرىًة ًإٍذ قىالىًت المىالًئكى
ٍهًد كىكىٍهالن كىًمنى الصَّاًلحٍينى )( كىييكىلِّمي ْٓكىًمنى الميقىرَّبينى ) ( قالٍت رىبِّ أىنَّى يىكوفي ًلي كىلىده كىلىٍم ْٔالنَّاسى ًفي المى

ًلًك اللي يىٍخليقي مىا يىشاءي إذا قىضىى أىٍمران فًإنَّما يىقوؿي لىوي كيٍن فػىيىكوفي )   ". (ْٕيىٍمسىٍسًني بىشىره قاؿى كىذى
 الشَّرح والتَّفسير: 

، كنسبو "المسيح"اسمو "عيسى" كلقبو ، مريم بمولود يحصل بكلمة من الل بال كاسطة أبالبشارة لجاءت ( ُ)
عند الل.  ًمنى الميقىرَّبينى الدنيا كاآلخرة. )ب(  سيدان كمعظمان في، كيكوف: )أ( إلى أمو تنبيهان على أنها تلده بال أب

يكلم الناس في ىاتين الحالتين كالـ األنبياء، من غير طفالن قبل كقت الكالـ، كيكلمهم كهالن، فالناس  يكلم)ج( 
 قىمن الكاملين في التُّ . )د( كال شك أف ذلك غاية في العجاز، تفاكت بين حاؿ الطفولة كحاؿ الكهولة

 كالصالح. 
 كيف يأتيني الولد كأنا لست بذات زكج؟ جاء رٌد مريم عليها السَّالـ:  ( ِ)
ًلًك اللي ( " ّ) : أم ىكذا أمر الل عظيم، ال يعجزه شيء، يخلق بسبب من الوالدين " يىٍخليقي مىا يىشاءي قاؿى كىذى

: أم إذا أراد شيئان حصل من غير تأخُّر كال حاجة إلى " إذا قىضىى أىٍمران فًإنَّما يىقوؿي لىوي كيٍن فػىيىكوفي " كبغير سبب. 
  سبب، يقوؿ لو "كيٍن" فيكوف.

 معاني المفردات: 

  ًفراش الطفل.د: هٍ المى شريفان ذا جاه كقىٍدر.     كجيهان: من األلقاب المشرفة كمعناه المبارؾ.      لقبالمسيح: 

 عُدْ إلى المعجم الوسيط، وبيِّن الفرق بين كل من: 

:      م ْن جاوز الثالثُت إىل حنو اخلمسُت.الكىٍهل:  رـً  م ْن بلغ أقصى الك َب  و ض ُعف. الهى
    الشيخوخة وىي غالباً عند اخلمسُت وىو فوق الكهل ودون اذلرم.م ْن أدرك الشَّيخ: 

  جذور المفردات:

ٍهد.     قرب: الميقىرَّبين.     أخر :اآلًخرىة.     كجيو: كىجيو    . مسَّ : يىٍمسىٍسًني.     كىهيلى كىٍهل:  .     مهد :المى

 في اللُّغة: 

    اجلمع أواخر.: اآلًخرىة     مؤنث األدىن، واجلمع ُدْنييات، ودىًن.ا: الدُّني     صفة مشبهة.: كىجيو
ٍهد     اسم مفعول.: الميقىرَّبين       اجلمع مهود.: المى

ْهلة( واجلمع ك ه التكىٍهل:   . صفة مشبهة، واجلمع ُكهَّل، وُكهول، وادلؤنث )ك 
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ـة:   أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ

  ؟    إلى أمولماذا نسب الل سبحانو كتعالى عيسى ( ُ)
  .ها تلده بال أبَـّ تنبيهاً على أن

 ( ما المميِّزات التي حملها عيسى عليو السَّالـ ؟ ِ)
ُق رَّبُت  عند اهلل.   أ( سيداً ومعظماً يف الدنيا واآلخرة. 

 ب( م ن  ادل
 يف التُّقى والصالح. وكهاًل.          د( من الكاملُت ج( يكلم الناس طفاًل 

 ( كاف كالـ عيسى عليو السَّالـ مع الناس في غاية العجاز. كضِّح ذلك. ّ)
قبل وقت الكالم، ويكلمهم كهاًل، فيكلم الناس يف ىاتُت احلالتُت كالم األنبياء، من غَت تفاوت بُت حال يكلم الناس 

 الطفولة وحال الكهولة، وال شك أن ذلك غاية يف اإلعجاز. 
  ما الذم جعل مريم تستغرب كتتعجَّب من البشارة ؟   ( ْ)

  ست بذات زوج؟ يلىي الولد و ها كيف يأتي
 كضِّح داللة اآليتين اآلتيتين:  ( ٓ)

ًلًك اللي يىٍخليقي مىا يىشاءي": (  أ   "قاؿى كىذى
  ىكذا أمر اهلل عظيم، ال يعجزه شيء، خيلق بسبب من الوالدين وبغَت سبب.

 "إذا قىضىى أىٍمران فًإنَّما يىقوؿي لىوي كيٍن فػىيىكوفي": ب( 
  إذا أراد شيئاً حصل من غَت تأخُّر وال حاجة إىل سبب، يقول لو "ُكْن" فيكون.

ٍهدً حتىو خٌط في قولو تعالى: " كىييكىلِّمي النَّاسى تكضَّح الكناية في ما ( ٔ)  كىكىٍهالن كىًمنى الصَّاًلحٍينى ".  ًفي المى
  / وليداً.  طفالً 

ةو " في اآليتين )( ٕ) ًلمى  (؟ْٓكّٗما داللة تكرار " ًبكى
 تأكيداً أنَّ عيسى عليو السَّالم ُول د  من غَت أب بكلمة )ُكْن( من اهلل الذي ال يعسر عليو أمر. 

ًلًك اللي : ( كضَّح داللة )الخىٍلق( فيٖ)  خيلق: يصنع ما يشاء على غَت مثال سابق. مىا يىشاءي ".    يىٍخليقي " قاؿى كىذى
  الدنيا / اآلخرة.( استخرج مثاالن على الطباؽ من اآليات الكريمة السَّابقة.    ٗ)
 ( علِّل تسمية عيسى عليو السَّالـ بػػ)المسيح(. َُ)

  ألنَّو كان أمسح القدمُت، أو ألنَّو إذا مسح على األعمى أبصر. ىناك أقوال كثَتة أمهها:    
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ةى كىالتَّوراةى كىاًلٍنجيلى )"  ( كىرىسوالن ًإلىى بىًني ًإٍسرائيلى أىنِّي قىٍد ًجٍئتيكيم ًبآيىةو ًمٍن رىبِّكيم أىنِّي ْٖكىيػيعىلِّميوي الًكتابى كىالًحٍكمى
ٍيئىًة الطٍَّيًر فىأىنٍػفيخي ًفيًو فػىيىكوفى طىٍيران ًبًإٍذًف الًل كىأي  هى ٍوتىى ًبًإٍذًف أىٍخليقي لىكيم ًمنى الطِّيًن كى وى كىاألىبٍػرىصى كىأيٍحًيي المى ٍبًرئي األىٍكمى

ٍنتيم ميٍؤًمنينى ) ا تىٍأكيلوفى كىمىا تىدًَّخركفى ًفي بييوًتكيم ًإفَّ ًفي ذىًلكى آليةن لىكيم ًإٍف كي ا بػىٍينى ْٗالًل كىأينػىبِّئيكيم ًبمى ( كىميصىدِّقان ًلمى
ـى عىلىٍيكيم كىًجٍئتيكيم ًبآيةو ًمٍن رىبِّكيم فىاتَّقوا اللى كىأىطيعوًف ) يىدىمَّ ًمنى التَّوراًة كىأًليًحلَّ لىكيم ( ًإٍف اللى َٓبػىٍعضى الًَّذم حيرِّ

ا ًصرىاطه ميٍستىقيمه )  (".   ُٓرىبِّي كىرىبُّكيم فىاٍعبيديكهي ىىذى
 الشَّرح والتَّفسير: 

ةى: السَّداد في القوؿ كالعمل، أك سنن األنبياء. )ج( كىالتَّوراةى ( كىيػيعىلِّميوي: )أ( الًكتابى ُ) : الكتابة. )ب( كىالًحٍكمى
 كىاًلٍنجيلى: أم كيجعلو يحفظ التوراة كالنجيل. 

نني قد جئتكم بعالمة تديؿُّ على صدقي، كىي ما أيدني الل بو من إرسوالن إلى بني إسرائيل، قائالن لهم: ( يكوف ِ)
أنفخ في تلك الصورة فتصبح طيران بإذف ، فأيصور لكم من الطين مثل صورة الطير)أ( ية صدقي: المعجزات، كآ

أشفي الذم كلد أعمى، كما أشفي المصاب )ب( الل. فيطير عيانان، بإذف الل عزَّ كجلَّ، كىذه المعجزة األكلى. 
شيئة الل كقدرتو، كىذه المعجزة أحيي بعض الموتى ال بقدرتي، كلكن بم)ج( بالبرص، كىذه المعجزة الثانية. 

بات من أحوالكم التي ال تشٌكوف فيها؛ فكاف يخبر الشخص بما أكل، كما ادَّخر في أخبركم بالميغيٌ )د( الثالثة. 
 بيتو، كىذه المعجزة الرابعة. 

لل، ثمَّ ما أتيتكم بو من المعجزات عالمة كاضحة تديؿُّ على صدقي، إٍف كنتم مصدِّقين بآيات ا( كقاؿ لهم: ّ)
أخبرىم أنو جاء مؤيدان لرسالة موسى، فقاؿ: كجئتكم مصدقان لرسالة موسى، مؤيدان لما جاء بو في التوراة. كأليحل 

جئتكم بعالمة شاىدة على صحَّة رسالتي، كىي ما أيدني الل ك لكم بعض ما كاف محرَّمان عليكم في شريعة موسى. 
 . بو من المعجزات

: أم أنا كأنتم سواء في "ًإفَّ اللى رىبِّي كىرىبُّكيم فىاٍعبيديكهي ": خافوا الل كأطيعوا أمرم. "أىطيعوفً فىاتَّقوا اللى كى ( "ْ)
ا ًصرىاطه ميٍستىقيمه "العبودية لو جلَّ كعال.  : أم فإفَّ تقول الل كعبادتو، كالقرار بوحدانيتو ىو الطريق المستقيم "ىىذى
  الذم ال اعوجاج فيو.

 والتَّراكيب: معاني المفردات 

 الذم يػيٍولىد أعمى.     األىٍكمىو: أشفي.     أيٍبرئ: مثل صورة الطير.     كهيئة الطير: 
 أخبركم. أنبئكم: المصاب بالبػىرىص كىو بياض يعترم الجلد.     األىبٍػرىص: 
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 ف رِّق في المعنى في ما تحته خطّ في ما يأتي: 

ةى كالتوراةى كاًلٍنجيلى ".      الًكتابى قاؿ تعالى: " كىيػيعىلِّميوي  -      الكتابة.كالًحٍكمى
".      الًكتابي قاؿ تعالى: "ذىلكى  -     القرآن الكرمي. ال رىٍيبى ًفيًو ىيدىلن ًلٍلميتَّقينى

 جذور المفردات: 

ٍيئىةً    طين.: الطِّين ًيءى  :ىى وى .   برأ: أيٍبًرئي .   نفخ: فىأىنٍػفيخي .   ىى  . يى يً حى : أيٍحًيي.   صى رً بى : األىبٍػرىصى .   كىًموى : األىٍكمى
ٍوتىى: .تىدًَّخركفى:    أىكىلى.تىٍأكيلوفى: .   موت المى  عبد. : فىاٍعبيديكهي .   صىدىؽى ميصىدِّقان:    ذىخىرى

 في اللُّغة: 

ٍيئىًة:        اجلمع أطيان.الطِّين:  ي ئات. ىى ْيئات، و ى   ادلصدر الصريح من )ىاء (، واجلمع ى 
  مصدر طار، اسم مجع دلا يطَت يف اذلواء طائر، واجلمع طُُيور وأ طْي ار.   الطٍَّير: 

وى:   اجلمع للمذكر ُكْمو، وادلؤنث كمهاء واجلمع كمهاوات وُكْمو )صفة مشبهة(.  األىٍكمى
 :     اجلمع بـُْرص، وأبار ص. وادلؤنث بـ ْرصاء، وبـ ْرص اوات )صفة مشبهة(.األىبٍػرىصى
:        ع بيت.مجبييوًتكيم:  ٍوتىى:        اسم فاعل.ميصىدِّقان:        اسم فاعل.ميٍؤًمنينى   مجع م ْيت.المى

ـة:   أسئلة الكتاب المُقرَّر واألسئلة اإلضافيَـّ
 ما األشياء التي علَّمها الل لعيسى عليو السَّالـ ؟ ( ُ)

 ، أو سنن األنبياء. )ج( جعلو حيفظ التوراة واإلْنيل. )أ( الكتابة. )ب( السَّداد يف القول والعمل
 . اذكرىا. أيَّده الل بها كانت عالمة صدؽ عيسى عليو السَّالـ مجموعة من المعجزات( ِ)

)أ( ُأصور لكم من الطُت مثل صورة الطَت، فأنفخ يف تلك الصورة فتصبح طَتًا بإذن اهلل. فيطَت عيانًا، بإذن اهلل عزَّ 
)ج( أحيي بعض ادلوتى ال بقدريت، ولكن مبشيئة اهلل . أشفي الذي ولد أعمى، كما أشفي ادلصاب بالَبص )ب(. وجلَّ 

غيّبات من أحوالكم اليت ال تشّكون فيها؛ فكان خيَب الشخص مبا أكل، وما ادَّخر يف بيتو. وقدرتو
ُ
 . )د( أخَبكم بادل

 بػػ)موسى( عليهما السَّالـ ؟  ما العالقة التي تربط عيسى( ّ)
 )أ( كالمها مبعوث لبٍت إسرائيل. 

 دلا جاء بو يف التوراة. ، و لرسالة موسىومصدقاً مؤيداً عيسى جاء )ب( 
 يف شريعة موسى. هم بعض ما كان زلرَّم علي)ج( جاء لبٍت إسرائيل ليحلَّ ذلم 
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 : في كلٍّ من اآليات اآلتية كضِّح قوؿ الل تعالى( ْ)
    خافوا اهلل وأطيعوا أمري."فىاتَّقوا اللى كىأىطيعوًف": )أ( 

   أنا وأنتم سواء يف العبودية لو جلَّ وعال."ًإفَّ اللى رىبِّي كىرىبُّكيم فىاٍعبيديكهي": )ب( 
ا ًصرىاطه ميٍستىقيمه": )ج(    ىو الطريق ادلستقيم الذي ال اعوجاج فيو. إنَّ تقوى اهلل وعبادتو، واإلقرار بوحدانيتو"ىىذى

ٍيئىًة الطٍَّيًر". أىٍخليقي كضَّح داللة )الخىٍلق( في:"أىنِّي ( ٓ) هى  أخلق: أصّور لكم من الّطُت كشبو الطََّت.     لىكيم ًمنى الطِّيًن كى

  عرضت اآليات الكريمة أموران خارقة للعادة، اذكر ثالثة منها. ( ٔ)
 معجزات عيسى عليو السَّالم، وىي: )أ( ينفخ يف الطُت فيصَت طَتاً.   )ب( شفاء األكمو واألبرص. 

غيّبات من أحواذلم.                                    
ُ
 )ج( إحياء ادلوتى.   )د( إخبار الناس بادل

 يك: موضِّحان رأ بعد دراستك اآليات الكريمة، ناقش أثر ما يأتي في مجتمعك( ٕ)
 رعاية األيتاـ كالمحتاجين.  -أ

 جتعلهم أفراداً قادرين على اإلنتاج والعطاء، وتزيد من ثقتهم بأنفسهم، ومتكنهم يف اجملتمع. 
 تقدير دكر المرأة.  -ب

 يسهم يف زيادة عطائها، ويدفعها حنو النجاح يف رلاالت احلياة كافة. 
 أيًحٌل / حيرِّـ.   استخرج مثاؿ على الطِّباؽ من اآليات الكريمة. ( ٖ)
 (؟ ْٗ" في اآلية ) اللً  فً ذٍ إً بً ما داللة تكرار " ( ٗ)

 للتأكيد على أنَّ معجزات عيسى عليو السَّالم كانت مبشيئة اهلل وقدرتو، د فْـع اً لتوَّىم األُلوىية عنو. 
 كم عدد األنفس التي أحياىا عيسى عليو السَّالـ بإذف الل ؟  ،( بحسب كتب التَّفسيرَُ)

 يف كتب التَّفسَت.  قد أحيا أربعة أنفس كما ذكر القرطيب وغَتهل
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ٌٍ أخشٖ بالغٛت  : حخشج األسبنٛب اإلَشبئٛت فٙ انعشبٛت عٍ يعبَٛٓب انحقٛقٛت إنٗ يعب

 المعنى الذم أفاده المثاؿ األسلوب
 األمر 

 
 )التخيير بين أمرين(.          التخيير  أخاؾى فإنَّوي     ميقاًرؼي ذىٍنبو مىرَّةن  كىميجانًبيوٍ  ًصل أككاحدان  فىًعشٍ 

 )من األدنى إلى األعلى(.     الدعاء   ". من لدنكى رحمةن  ربَّنا آتناقاؿ تعالى: " فقالوا 
اًرًؾ  شىٍمسي كيفِّيفػىيىا   )يوجَّو إلى غير العاقل(.       التَّمنِّي   ...     كىاٍخمدمعىٍن مىدى

 )من غير إلزاـ(.   النُّصح كالرشاد   ًسواؾى إذا نىابتكى نائًبةه  ... شىاًكرٍ 
 )إظهار عجز الميخاطىب(.    التعجيز  من مثلو".  فٍأتوا بسورةقاؿ تعالى: "

 (. اف في المنزلة)متساكي    االلتماس  في إزالة ىذه الثلوج.  ساعدنيقاؿ أحدىم لجاره: 
 االستفهاـ 

 
ٍىًر عندم كيلُّ بًٍنتو     ؟ فىكىٍيفى أىبًٍنتى الدَّ (.           التعجُّب  كىصىٍلًت أنًت من الزِّحاـً  )الحظ: كيفى

 )استبعاد كقوع األمر(.    االستبعاد   لوي كلده كلٍم تكٍن لوي صاحبةه" ؟ أىنَّى يكوفي قاؿ تعالى: "
 )يمكن إحالؿ النَّفي محٌلها(. النػػَّفي   الحساف إاٌل الحساف" ؟   ىل جزاءتعالى: "قاؿ 

رى  يػٍ  )القرار بمفهـو االستفهاـ(.  التقرير   مىٍن رىًكبى المىطايىا    كىأىٍندىل العىالمينى بيطوفى راًح ؟ أىلىٍستيم خى
قاؿ تعالى: "يا أيُّها الذينى آمنوا ىٍل أىديلُّكيم على تجارةو تػيٍنجيكم من 

" ؟   عذابو أليمو
 التَّشويق  

 )تشويق الميخاطىب حوؿ أمرو ما(.     
 )تحسُّر على أمرو ما(.      التحسُّر   ما للمنازًؿ أصبحٍت ال أىليها    أٍىلي كال ًجيرانيها ًجيراني؟ 

 )يستغيث(.            االستغاثة  لمساعدة المحتاج.  ألىل الخير يا النِّداء 
  )يندب(.                 دبة النُّ  . كا كبدم، أك: كا حيٍرقىةى قلبيكفي قوؿ أحدىم: 

 : (.          التعجُّب   !من رجل كريم يا لكى كفي قولك لشخصو  )الحظ: يا لكى
ري ميٍغتػىفىرً  ال تطويا السِّرَّ  النَّهي    )متساكياف في المنزلة(.    االلتماس  عٌني يوـى نائًبىةو     فإفَّ ذلكى أمره غىيػٍ

  )يوجَّو إلى غير العاقل(.التمٌني        . ال تغربي أيٌتها الشَّمسكفي قوؿ القاًئل: 
 

ًٍَّ يعٍُٛٛ: انكُبٚت ٌْ حأحٙ بكالو ٚخض ؛ أ٘ أ ّٙ  : نفظ أُْطهَِق ٔأُسٚذ بّ الصو يعُبِ يع خٕاص إٚشاد انًعُٗ األصه

ّ٘ ْٕ انًقصٕد ًٗ حقٛقَّٛبً ٔآخش يدبصَّٚبً، ٔانًدبص  .يعُ

 كناية عن )كرمو(.  . كثير الرَّمادفالفه   .   كناية عن )الفقر(.يفترشوف األرضكاف الناس في تلك البقعة 
  (.القلق كقلة النـوكناية عن )تقضُّ مضجعو.     كناية عن )الفخر كاالعتزاز(.      .مرفوعى الرَّأسً كقفى الجندمُّ 

ة عملو    (.الحزف كالعبوسكناية عن )ناًكس البىصىر.     .   كناية عن )األمانة(.    نظيف اليدظلَّ زميلي طواؿ ميدَّ
ـه كىلىٍحمه كىًلي بػىٍينى الضُّلوًع  بابا     كناية عن )القلب( اٌلذم بين ضلوعو.     دى  ىيمىا الواًىي الًَّذم ثىًكلى الشَّ

(.  الكناية عن )ال يسألوف عن السواد المقبل          ما تهر كالبهميغشوف حتى      كـر
 .كناية عن )القلب(     مجامع األضغافأبيض مخذـ    كالطاعنين  لالضاربين بك
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 )النِّػداء(.غويَّػة: قضايا لي 
ـً عليكى  كالقباؿً  ، لالنتباهً النِّػداءً  من أحرؼً  رؼو حى  بوساطةً  الميخاطىبً  دعوةي : النِّػداءي   .بعملو  ، أك القيا

 كأيسلوبي النِّػداًء يتكوَّف من عنصرين: حرؼ النِّػداءي كالمينادل، فهما في قوًلنا: 
 : حرؼ النِّػداء )يا(، كالمينادل )ميٍسرًعان(. )يا ميٍسرًعان تمهٍَّل(

  خمسة، ىي: النِّػداء كأحرؼ
. أمٍ  -ُ  : أٍم عمادي؛ الًعلمى الًعلمى؛ فًإفَّ الًعلمى خيري ما ييٍطلىبي
بان يا -ِ عيوي    ال تػىٍعًدلىنَّ بًو ديرَّان كال ذىىى  : يا جاًمعى الًعلًم ًنٍعمى الذٍُّخر تىٍجمى
 لكى المىكانةي العيٍليا.  ،ميجتهدان : أيا أيا -ّ
 حما اللَّ  يلةً و تاللَّ مٍ حرً ال تى  كى بحقِّ     رلن ال قً كى  اه ضيفه ىيا ربَّ  : فقالتٍ ىيا -ْ
 أىمىٍعشىرى العىرىًب إفَّ في االتِّحاًد قوةن.: الهمزة -ٓ

ٍنًت ًمنى الخاًطئي ٍنًبًك ًإنًَّك كي  نى". قىدٍ ييٍحذىؼ حىرؼ النِّػداء، نحو قولو تعالى: "ييوسفي أىٍعًرض عىٍن ىىذا كىاٍستػىٍغًفًرم ًلذى
  (.محبَّبة إليو كقريبة من نفسوسبب الحذؼ: ) أرضى العزـً أيغنيةى الظُّبا    نػىبىًت السُّيوؼي كحدُّ سيفكى ما نىبا   أيردفُّ  -ُ
   (.سبب الحذؼ: القرب المكانيٌ )، راجًع المرشدى قبلى مغادرتكى المدرسةى.   بشاري  -ِ
 (. عوِّض عنو بميم مشدَّدة/ خاص بلفظ الجاللة)خيرى ميعىلِّمو    عىلَّمتى بالقلًم القركفى األكلى    اللهيمَّ سيبحانكى  -ّ

 حيٍكم إعراب المينادل: 
 : إذا كافى  ،(مىٍنصوبان )ميٍعرىبان يأتي المينادل ( ُ)

.  طاًلبى : يا ميضافان )أ(   (. ػػ)العلم(مضاؼ ل )طالب( الحظ أفَّ المينادل)  الًعٍلًم، كاًضٍب على دركًسكى

ٍيران.  راًفعان : يا شىبيهان بالميضاؼ)ب(  ، جزاؾى اللي خى  (. الحظ أفَّ المينادل اسم فاعل منوَّف نصب مفعوالن بو)  شعارى الوئاـً

 ، نحو قوؿ عبد يغوث الحارثٌي: نىًكرىة غىٍير مقصودة)ج( 
امامى ًمٍن نىٍجرىافى أىٍف ال تىالًقيىا ا مَّ إً  بان راكً ا يى فػى    (.ال يتبعو اسم)راكبان( الحظ أفَّ المينادل )  عىرىٍضتى فػىبػىلِّغىٍن    نىدى

 ، إذا كافى: مىٍبنيان في مىحىلِّ نىٍصبيأتي المينادل ( ِ)
 . عامري ، يا قدسي ، نحو: يا اسمان علمان )أ( 

 ي". عً لً قٍ أى  ماءي سى ا يى كى  ؾً اءى ي مى عً لى ابػٍ  ضي رٍ أى ا يى  يلى قً ، نحو قولو تعالى: "كى صودةقٍ نىًكرىة مى )ب( 
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 ليالن عليها، نحو قولو تعالى: ة دى رى سٍ ؼ الياء كإبقاء الكى ذٍ م حى كلِّ تى في المينادل الميضاؼ إلى ياء المي  يجوزي 
 ". راتً مى ػَّ الث نى مً  وي لى ىٍ أى  ؽٍ زي ارٍ نان كى دان آمً لى ذا بػى ىى  علٍ اجٍ  بِّ رى  إبراىيمي  قاؿى  ذٍ إً "كى 

 ذكفة. حٍ ك )ياء المتكلم( مى  ي(بِّ لو )رى صٍ ضاؼ، أى نادل مي : مي ربِّ 

 : النِّػداءً  حرؼً  بعدى  كاحدو من اآلتيةً  بػػػػ)أؿ( بذكرً  الميعىرَّؼً  لنداءً  صَّلي وى تػى يػي 
 ، لكم منِّي تحيَّةي إكبارو. يا أيُّػػها المعلِّموفالمفرد كالمثنَّى كالجمع: للمذكَّر : أيُّػػها -ُ
. يا أيَّػػتيها المعلِّماتي المفرد كالمثنَّى كالجمع: للمؤنَّث : أيَّػػتيها -ِ  ، أنتنَّ مخلصاته
. يا ذاؾ األملي : اسم إشارة -ّ  المنشودي نحني بانتظاًر عودًتكى
: مباشرةن ( فينادل اللي أمَّا لفظ الجاللة )    ، كفِّقنا في دراسًتنا. يا اللي ، فنقوؿي

 تدريبات الكتاب: 
 نٌي في ما يأتي: بٍ ب من المينادل المى رى عٍ ( ميِّز المينادل المي ُ)

ـي: مينادل مبني.   ". ةى ػَّ نالجى  كى جي كٍ زى كى  تى نٍ أى  نٍ كي ـي اسٍ ا آدى يى قاؿ تعالى: "كى  -أ  آدى
 جاًمعى: مينادل معرب.    موتي تى  تى نٍ أى نيا كى الدُّ  معي جٍ تى  نٍ مى لً     ةو الغى بى  رً يٍ غى نيا لً الدُّ  عى امً ا جى يى قاؿ الشاعر: أى  -ب
: مينادل معرب.    دلالنَّ  رً خٍ صى لً  كيافً بٍ ال تػى دا    أى مي جٍ ال تى ودا كى جي  يَّ نى يػٍ عى : أى الخنساءي  تقال -ج  عينيَّ
: مينادل مبني.   ضابً الهً كى  كً هولً سي  نٍ عيدان عى يا    بى حٍ أى  كيفى   الحبيبةي  طيني سٍ لى قاؿ عبدالكريم الكرمي: فً  -د  فلسطيني
 جميلي: مينادل مبني.    .كى بً اجً كى  اءً دى في أى  ، ال تتهاكفٍ جميلي  -ق
 راًفعان: مينادل معرب.    ايهى بِّ حً مي  نٍ ران مً يٍ خى  كى بُّ رى  اؾى زى ا    جى هى سى ارً ورل كحى ػُّ الش عان رايةى ا رافً قاؿ حافظ إبراىيم: يى  -ك

 ما تحتو خط في ما يأتي:  بٍ رً عٍ أى ( ِ)
ـى ال مي  بى رً ثٍ يػى  لى ىٍ أى  ايى  همٍ نٍ مً  طائفةه  قالتٍ  ذٍ إً قاؿ تعالى: "كى  -أ   وا".عي جً ارٍ فى  مٍ كي لى  قا

 يا: حرؼ نداء، مبني على السكوف، ال محل لو من العراب.  
 أىلى: منادل منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، كىو مضاؼ. 

 ري جى ال شى كى  اءه ال مى  لً اصً وى الحى  بي غٍ زي     خو ػػرى م مى ػػذً بى  ػػراخو فٍ ألى  ػاذا تقػػػوؿي ة: مى ئى يٍ طى قاؿ الحي  -ب
   ري ػػػػمى عي ػا يى  اللً  ػػالـي سى  يكى لى عى  رٍ فً اغٍ فى     ةو مى لً ظٍ مي  رً عٍ م في قػى هي بػى اسً كى   تى يٍ قى لٍ أى                       

: منادل مبني على الضَّمِّ في محلِّ نصب.   عمري
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 ا. هى بػٍ ذِّ ىى  كى سى فٍ نػى  ليكى ، عى اللً  حمةى رى  راجيان  ايى  -ج
 راجيان: منادل منصوب كعالمة نصبو تنوين الفتح الظاىر على آخره.  

 بالشكل أكاخر الكلمات التي تحتها خط في ما يأتي:  ( اضبطّ)
 ة راكم الحديث: مى لى مر بن أبي سى بان عي خاطً م مي ى الل عليو كسلَّ قاؿ صلَّ  -أ

 ليك". ا يى مَّ مً  لٍ كي كى  ،بيمينك لٍ كي الل، كى  ، سمِّ غالـي "يا    
 يينا حٍ يي  كافى   ان يَّ حى  دً عٍ ى البػي لى عى  وٍ ػلى  نٍ ا    مى نى تػى يَّ حً تى  غٍ لِّ با بػى الصَّ  نسيمى قاؿ ابن زيدكف: كيا  -ب

 نوعو.  دٍ راف التي درستها، كحدِّ مٍ نادل في اآليات الكريمة من سورة آؿ عً ( استخرج المي ْ)
: نوعو )مضاؼ( إلى ياء المتكلِّم.     رىبِّ

 يا مريمي: نوعو )اسم علم(. 

 (.اسم الفاعل كاسم المفعوؿ)مراجعة قضايا ليغويَّػة: 
مػػػة   : العربيِّ  لدركس الصَّرؼ كمعلومات ضركريػػَّةمقدِّ

 (. الثَّالثالفعل )حرفو الـ (، الثَّانيالفعل )حرفو عين (، األكَّؿالفعل )حرفو فاء ( ُ)
 (. الباء)حرؼ المو (، الهاء)حرؼ عينو (، الذاؿ)حرؼ فاؤه .  ذىىىبى الفعل:    

 أنواع:  أربعةالمعتٌل: )أحد حركفو األصليػػَّة حرؼ علَّة(، كىو  ( الفعلِ)
 . ، يبسكجد، كسع، كقص)معتل الحرؼ األكؿ(، نحو: مثاؿ  -أ    
 . ، صاـناـ، عاد، قاـ)معتل الحرؼ الثاني(، نحو: أجوؼ  -ب    
 . ، سعىرمى، دعا، اسم)معتل الحرؼ الثالث(، نحو: ناقص  -ج    
 مفركؽ: كقى، كعى. . لفيف شول، ركل: مقركف، لفيف (حرفا علَّةفيو )لفيف  -د    

 ( الفعل الصحيح: )ما خلت حركفو األصلية من العلَّة(، كىو ثالثة أنواع: ّ)
 . جلس، كتب، سجد، ركعما خلت حركفو األصلية من الهمزة كالتضعيف(: )سالم  -أ    
 أخذ، أمر، سأؿ، دأب، ذرأ، قرأ. )ما كاف أحد أصولو حرؼ ىمزة(: مهموز  -ب    
 كمضعَّف رباعي: زلزؿ، كسوس، لجلج.    .ردَّ، مدَّ، ىدَّ ثالثي:  مضعَّف -ج    
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 . أك ما يقـو بو نٍ مى على الحدث كى  ؿُّ دي يى  شتقه مي  اسم الفاعل: اسمه 
 . اسم المفعوؿ: اسمه ميشتقه يىديؿُّ على الحدث كىمىٍن أك ما يقع عليو

 ييصاغ من الفعل غير الثالثي  الثالثيييصاغ من الفعل 
اسم 
 الفاعل

 (: فاًعلعلى كزف )
: عاٌد  رىدَّ: رادٌ ، درس: داًرس  فىًهمى: فىاًىم  ، عدَّ
 ، دعا: داعو  سىعىى: ساعو ، أكل: آكل  أىًمنى: آًمن

: ساًئل : ساًئل  ، قاؿ: قاًئل سىاؿى     ، دأب: داًئبسىأىؿى

حرؼ المضارعة ميمان مضمومة، ككىٍسر  بإبداؿ
 ابتسم: ميٍبتىًسم، تػىوىلَّى: ميتػىوىؿٍّ : ما قبل اآلخر

اسم 
 المفعوؿ

 (: مفعوؿعلى كزف )
: مشدكد، دىعىا: مىٍدعيٌو، رىمىى: مىٍرًمٌي، بىاعى: مىبًيع   شىدَّ

حرؼ المضارعة ميمان مضمومة، كفػىٍتح  بإبداؿ
ـى: ميستخدى   ـ. ما قبل اآلخر، نحو: اٍستىٍخدى

: مرغوب فيًو.   إذا كاف الفعل الزمان لحقت اسم المفعوؿ شبو جملة: اقترف: ميقترىف بًو، رىًغبى
 

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

 رىكىل   الـى  عىدَّ  اٍنصىرىؼى  بىاع  التػىقىى  الفعل 
 راكو  الئػػًم  عاٌد  مينصًرؼ  بائًػػع  ميلتقو  اسم الفاعل 

 مىرًكمٌ  مىلـو معدكد  مينصرىؼ عنو  مىبيع  ى ميلتقى  اسم المفعوؿ 
 ن أسماء الفاعلين في النص اآلتي: يِّ ( عى ِ)

 كيعمل فيها اىدينزَّ ػػالنيا بقوؿ وؿ في الدُّ ػػوبة بطوؿ األمل، يقػَّ عمل كيرجو التن يرجو اآلخرة بغير "ال تكن ممَّ    
 زيادة فيػػػِّ ي كيبتغي الػػػػمنها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أكت عى نً مي  عطي منها لم يشبع، كإفٍ أي  ، إفٍ راغبينػػػَّ البعمل    
 كىو ذنبينالمي ض غً بٍ كال يعمل عملهم، كيػي  الحينالصَّ  يحبٌ اس بما ال يأتي، ػػَّ بقي، ينهى كال ينتهي، كيأمر الن ما   
 أمن صحَّ  ، كإفٍ ان ػنادم م ظلَّ ػػػسق إفٍ و، ػػػوت من أجلػػقيم على ما يكره المأحدىم، يكره الموت لكثرة ذنوبو كيي    
 لي". تي ب بنفسو إذا عوفي كيقنط إذا ابػٍ جى عٍ ، يػي الىيان    
 ( ميِّز اسم الفاعل من اسم المفعوؿ في العبارتين اآلتيتين: ّ)

 (اسم مفعوؿ) . ةو قى فائً  عنايةو بً  ةه ارى تى خٍ مي  الهديةي  -ب(     اسم فاعل) . فيعو رى  ؽو كٍ ذى ها بً سى البً مى  ةه تارى خٍ مي  الفتاةي  -أ
 ( من سورة آؿ عمراف. ّٗإلى  ّّالفاعل كاسم المفعوؿ من اآليات الكريمة ) ( استخرج اسمْ)

 اسم الفاعل: )قاًئم، ميصىدِّقان، الصَّالًحين(.   اسم المفعوؿ: )ميحىرَّران(. 
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  إعراب اآليات الكريمة من سورة آل عمران:

 ر،مبني على الفتح المقدَّ فعل ماض اٍصطىفىى:  بالفتحة. لفظ الجاللة اسم إفَّ منصوباللى:  .حرؼ توكيد كنصب إفَّ:
ـى:  .خبر إفَّ في محٌل رفع كالجملة  ،ىوتقديره مستتر  ضمير :الفاعل  الواك:: نيوحان كى . بالفتحة مفعوؿ بو منصوبآدى

، بالفتحةاسم معطوؼ منصوب  :آؿى ، حرؼ عطف الواك:: آؿك . بالفتحة اسم معطوؼ منصوب: نيوحان ، حرؼ عطف
، حرؼ عطفالواك: : آؿكى ألنَّو ممنوع من الصَّرؼ. مضاؼ إليو مجركر بالفتحة نيابة عن الكسرة : ًإٍبراىيمى . كىو مضاؼ

ألنَّو ممنوع من مضاؼ إليو مجركر بالفتحة نيابة عن الكسرة : ًعٍمرافى . مضاؼبالفتحة،  اسم معطوؼ منصوب: آؿى 
. بدؿ من نوح منصوب أك حاؿ: ذيريَّةن . بالياء ألنو جمع مذكر سالم اسم مجركر: العىالىًمينى . حرؼ جرٌ : عىلىالصَّرؼ. 

: : بػىٍعضيها حرؼ جٌر. : ًمنٍ . مضاؼ إليوضمير متصل مبني على السكوف في محٌل جٌر ىا: بالضمة، مبتدأ مرفوع بعضي
لفظ الجاللة مبتدأ : اللي  ،استئناؼحرؼ الواك: : اللي كى بالكسرة، كشبو الجملة في محٌل رفع خبر.  مجركراسم : بػىٍعضو 

زماف ماض مبني على السكوف ظرؼ : ًإذٍ  مرفوع بالضمة. خبر ثافو : عىًليمه مرفوع بالضمة. خبر : سىًميعه مرفوع بالضمة. 
. لتأنيثل :تاءالمبني على الفتح، فعل ماض : قىالىتٍ . ، مضاؼفي محٌل نصب مفعوؿ بو لفعل محذكؼ تقديره )اذكر(

ألنَّو ممنوع من  مضاؼ إليو مجركر بالفتحة نيابة عن الكسرة: ًعٍمرافى . مضاؼبالضمة، كىو  فاعل مرفوع :اٍمرىأةي 
مضاؼ،  ،رةمنصوب بالفتحة المقدَّ بحرؼ نداء محذكؼ منادل : رىبِّ ، كالجملة في محٌل جٌر مضاؼ إليو. الصَّرؼ

مبني على متصل ضمير : الياءحرؼ توكيد كنصب. : إفَّ : إًنِّيضمير في محٌل جٌر مضاؼ إليو. كالياء المحذكفة: 
ٍرتي السكوف في محل نصب اسم إفَّ.  مبني على الضم في محٌل  متصل ضمير :التاءمبني على السكوف، فعل ماضو : نىذى

ضمير متصل مبني على الفتح في محٌل الكاؼ: حرؼ جٌر، الالـ: : لىكى في محٌل رفع خبر إفَّ.  جملةالك ، فاعلرفع 
اسم مجركر بالكسرة : بىٍطًني. حرؼ جر :ًفي .مفعوؿ بو مبني على السكوف في محٌل نصب اسم موصوؿ: مىاجٌر. 

صفة  أك منصوب بالفتحة حاؿ: ميحىرَّران مضاؼ إليو.  جرٌ  في محلٌ ضمير متصل مبني على السكوف : الياء، المقدرة
فعل أمر مبني على السكوف، تقبَّل: ، استئناؼحرؼ رابطة أك : الفاء: فػىتىقبَّلٍ . لموصوؼ محذكؼ تقديره غالمان محرران 

: إًنَّكى ضمير متصل مبني على السكوف في محٌل جٌر. الياء: حرؼ جٌر، من: : ًمنِّيضمير مستتر تقديره أنت.  :الفاعل
: السًَّميعي ضمير فصل. : أىٍنتى ضمير متصل مبني على الفتح في محٌل نصب اسم إفَّ. الكاؼ: حرؼ توكيد كنصب، إفَّ: 

ظرؼ زماف مبني على لٌما: حرؼ استئناؼ، الفاء: : فػىلىمَّاخبر إفَّ ثافو مرفوع بالضمة. : العىًليمي خبر إفَّ مرفوع بالضمة. 
هىاالسكوف في محٌل نصب.  ىا: ضمير مستتر تقديره ىي، الفاعل: للتأنيث، التاء: فعل ماض مبني على الفتح، : كىضىعىتػٍ
للتأنيث، التاء:  ،فعل ماض مبني على الفتح: قىالىتٍ سكوف في محٌل نصب مفعوؿ بو. ضمير متصل مبني على ال

كالياء ، مضاؼ، منصوب بالفتحة المقدرةبحرؼ نداء محذكؼ منادل : رىبِّ ضمير مستتر تقديره ىي. الفاعل: 
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ضمير مبني على السكوف في محل : الياءحرؼ توكيد كنصب. : إفَّ : ًإنِّيضمير في محٌل جٌر مضاؼ إليو. المحذكفة: 
ضمير ىا: ضمير مبني على الضم في محٌل رفع فاعل، التاء: فعل ماض مبني على السكوف، : كىضىٍعتػيهىانصب اسم إفَّ. 

حاؿ منصوب بالفتحة المقدَّرة. : أينٍػثىىمبني على السكوف في محٌل نصب مفعوؿ بو، كالجملة في محٌل رفع خبر إفَّ. 
حرؼ جٌر، الباء: : ًبمىا خبر مرفوع بالضمة.: أىٍعلىمي . بالضمة لفظ الجاللة مبتدأ مرفوعاللي: حرؼ اعتراضي، الواك: : كىاللي 
ضمير الفاعل: للتأنيث، التاء: فعل ماض مبني على الفتح، : كىضىعىتٍ اسم موصوؿ مبني على السكوف في محٌل جٌر. ما: 

اسم ليس مرفوع : الذَّكىري  فعل ماض ناسخ مبني على الفتح.ليس: حرؼ عطف، الواك: : كىلىٍيسى مستتر تقديره ىي. 
 اسم مجركر بالكسرة المقدَّرة، كشبو الجملة في محٌل نصب خبر ليس.األنثى: حرؼ جٌر، الكاؼ: : كىاألينٍػثىى بالضمة.

محل نصب اسم إفَّ.  ضمير مبني على السكوف في: الياءحرؼ توكيد كنصب. : إفَّ حرؼ عطف، الواك: : كىإنِّي
ٍيتػيهىا ضمير متصل مبني على ىا: ضمير مبني على الضم في محٌل رفع فاعل، التاء: فعل ماض مبني على السكوف، : سىمَّ

الواك: : كىًإنِّيمفعوؿ بو ثافو منصوب بالفتحة. : مىٍريىمى  السكوف في محٌل نصب مفعوؿ بو، كالجملة في محٌل رفع خبر إفَّ.
فعل مضارع : أيًعٍيذيىىاضمير مبني على السكوف في محل نصب اسم إفَّ. : الياءحرؼ توكيد كنصب. : إفَّ حرؼ عطف، 

ضمير مبني على السكوف في محٌل نصب مفعوؿ بو، كالجملة في ىا: ضمير مستتر تقديره أنا،  :الفاعلمرفوع بالضمة، 
حرؼ الواك: : كىذيرِّيػَّتىهاى الفتح في محٌل جٌر. ضمير متصل مبني علالكاؼ: حرؼ جٌر، الباء: : ًبكى محٌل رفع خبر إفَّ. 

ضمير مبني على السكوف في ىا: ، (أعيذىا)اسم معطوؼ منصوب بالفتحة على ضمير المفعوؿ بو في : ذيرِّيػَّتىهاعطف، 
الفاء: : فػىتػىقىبػَّلىهىانعت مجركر بالكسرة. : الرًَّجيمً اسم مجركر بالكسرة. : الشٍَّيطىافً  حرؼ جٌر.: ًمنى جٌر مضاؼ إليو.  محلٌ 

ضمير مبني على السكوف في محٌل نصب مفعوؿ ىا: فعل ماض مبني على الفتح، : قىبػَّلىهىاتػى  حرؼ استئناؼ أك عطف،ى 
حرؼ الباء: : ًبقىبيوؿو  ضمير مبني على السكوف في محل جٌر مضاؼ إليو. ىا: فاعل مرفوع بالضمة، مضاؼ، : رىبػُّهىابو. 

: جٌر،  فعل ماض مبني : أىنٍػبىتػىهىاحرؼ عطف، الواك: : كىأىنٍػبىتػىهىا. ةنعت مجركر بالكسر : حىسىنو . ةبالكسر  اسم مجركرقىبوؿو
نائب عن : نػىبىاتان ضمير مبني على السكوف في محٌل نصب مفعوؿ بو.  ىا:ضمير مستتر تقديره ىو، الفاعل: على الفتح، 

نان منصوب بالفتحة.  المفعوؿ المطلق حرؼ عطف، فعل ماض مبني على الواك: : كىكىفَّلىهىا بالفتحة. نعت منصوب: حىسى
مفعوؿ بو ثافو : زىكىريَّاضمير مبني على السكوف في محٌل نصب مفعوؿ بو. ىا: ضمير مستتر تقديره ىو، الفاعل: الفتح، 

فعل ماض : دىخىلى . ، مضاؼظرؼ زماف شرطي مبني على السكوف في محٌل نصب: كيلَّمىامنصوب بالفتحة المقدَّرة.  
، كالجملة في محٌل جٌر مضاؼ حرؼ جٌر، ىا: ضمير مبني على السكوف في محٌل جرٌ على: : عىلىٍيها مبني على الفتح.

رة مرفوع بالضمةفاعل : زىكىريَّا. إليو فعل ماض مبني على الفتح، : كىجىدى  مفعوؿ بو منصوب بالفتحة.: الًمٍحرىابى . المقدَّ
ضمير متصل مبني على السكوف  ىا:ظرؼ مكاف منصوب بالفتحة، مضاؼ، : ًعٍندىىىامستتر تقدير ىو.  رضميالفاعل: 
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ضمير مستتر الفاعل: فعل ماض مبني على الفتح، : قىاؿى . ةمفعوؿ بو منصوب بالفتح: ًرٍزقان في محٌل جٌر بالضافة. 
اسم استفهاـ مبني على السكوف في : أىنَّىمنادل مبني على الضم في محٌل نصب. : مىٍريىمي حرؼ نداء. : يىا تقديره ىو.

اسم إشارة مبني : ىىذىاضمير مبني على الكسر في محل جٌر. الكاؼ: حرؼ جٌر،  :الالـ: لىكً محٌل رفع خبر مقدَّـ. 
ضمير مستتر الفاعل: للتأنيث، التاء: فعل ماض مبني على الفتح، : قىالىتٍ على السكوف في محٌل رفع مبتدأ مؤخَّر. 

اسم ظرفي مجركر بالكسرة، : ًعٍندً حرؼ جٌر. : ًمنٍ ضمير مبني على الفتح في محٌل رفع مبتدأ. : ىيوى تقديره ىي. 
حرؼ توكيد كنصب. : ًإفَّ ، كشبو الجملة في محٌل رفع خبر. لفظ الجاللة مضاؼ إليو مجركر بالكسرة: اللً مضاؼ. 

ضمير مستتر تقديره ىو، الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، : يػىٍرزيؽي إفَّ منصوب بالفتحة. لفظ الجاللة اسم : اللى 
فعل مضارع : يىشىاءي اسم موصوؿ مبني على السكوف في محٌل نصب مفعوؿ بو. : مىنٍ كالجملة في محٌل رفع خبر إفَّ. 

: ًحسىابو اسم مجركر بالكسرة، مضاؼ. غير: حرؼ جٌر، الباء: : ًبغىٍيرً ضمير مستتر تقديره ىو. الفاعل: مرفوع بالضمة، 
فعل ماض مبني على الفتح : دىعىاظرؼ زماف مبني على الفتح في محٌل نصب. : ىينىاًلكى . ةمضاؼ إليو مجركر بالكسر 

على الضم  ضمير مبنيالهاء: مفعوؿ بو منصوب بالفتحة، مضاؼ، : رىبَّوي فاعل مرفوع بالضمة المقدَّرة. : زىكىريَّاالمقدَّر. 
بحرؼ نداء منادل : رىبِّ  ضمير مستتر تقديره ىو.الفاعل: فعل ماض مبني على الفتح، : قىاؿى  في محٌل جٌر مضاؼ إليو.

فعل أمر : ىىبٍ ضمير في محٌل جٌر مضاؼ إليو. كالياء المحذكفة: ، كىو مضاؼ، منصوب بالفتحة المقدرةمحذكؼ 
ضمير مبني على السكوف في الياء: حرؼ جٌر، الالـ: : ًليضمير مستتر تقديره أنت. الفاعل: مبني على السكوف، 

ضمير مبني على الكاؼ: اسم ظرفي مبني على السكوف في محٌل جٌر، مضاؼ، : لىديٍنكى  حرؼ جٌر.: ًمنٍ محٌل جٌر. 
حرؼ توكيد إفَّ: : ًإنَّكى  .ةنصوب بالفتحنعت م: طىيِّبىةن . ةمفعوؿ بو منصوب بالفتح: ذيرِّيَّةن الفتح في محٌل جٌر مضاؼ إليو. 

 خبر إفَّ مرفوع بالضمة، مضاؼ.: سىًميعي ضمير متصل مبني على الفتح في محٌل نصب اسم إفَّ. الكاؼ: كنصب، 
على آخره فعل ماض مبني على الفتح المقدَّر : نىادىٍتوي الفاء: حرؼ عطف، : فػىنىادىٍتوي مضاؼ إليو مجركر بالكسرة. : الدُّعىاءً 

ًئكىةي ضمير مبني على الضم في محٌل نصب مفعوؿ بو. الهاء: للتأنيث، التاء: المحذكؼ،   فاعل مرفوع بالضمة.: المىالى
: حاليَّة، الواك: : كىىيوى  ، كالجملة في محٌل ةخبر مرفوع بالضم: قىائًمه ضمير مبني على الفتح في محٌل رفع مبتدأ. ىوى

ضمير مستتر تقديره ىو، كالجملة في محل رفع خبر الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدَّرة، : ييصىلِّينصب حاؿ. 
لفظ الجاللة : اللى حرؼ مصدرم كتوكيد كنصب. : أىفَّ اسم مجركر بالكسرة. : الًمٍحرىابً حرؼ جٌر. : ًفيثافو لػ)ىو(. 

مبني ر ضميالكاؼ: ضمير مستتر تقديره ىو، الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، : يػيبىشِّريؾى  فَّ منصوب بالفتحة.أاسم 
في محٌل جٌر  معموليها، كالمصر المؤكؿ من )أفَّ ك على الفتح في محٌل نصب مفعوؿ بو، كالجملة في محٌل رفع خبر أفَّ 

ألنَّو ممنوع من  اسم مجركر بالفتحة المقدَّرة نيابة عن الكسرةيحيى: حرؼ جٌر، الباء: : بًيىٍحيىى. (محذكؼ بحرؼ
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قان  .الصَّرؼ : اللً  حرؼ جٌر.: ًمنى . ةكسر الحرؼ جٌر، كلمةو: اسم مجركر بالباء: : ًبكىًلمىةو  حاؿ منصوب بالفتحة.: ميصىدِّ
الواك: : كىحىصيوران . بالفتحة اسم معطوؼ منصوب: سىيِّدان حرؼ عطف، الواك: : كىسىيِّدان  .ةلفظ الجاللة اسم مجركر بالكسر 

اسم معطوؼ منصوب بالفتحة.  نبيَّان:حرؼ عطف، الواك: : كىنىًبيَّان اسم معطوؼ منصوب بالفتحة. : حىصيوران حرؼ عطف، 
ضمير الفاعل: فعل ماض مبني على الفتح، : قىاؿى اسم مجركر بالياء ألنَّو جمع مذكَّر سالم. : الصَّاًلًحينى حرؼ جٌر. : ًمنى 

ضمير في كالياء المحذكفة: ، مضاؼ، منصوب بالفتحة المقدرةبحرؼ نداء محذكؼ منادل : رىبِّ  مستتر تقديره ىو.
فعل مضارع ناسخ مرفوع : يىكيوفي اسم استفهاـ مبني على السكوف في محٌل نصب حاؿ. : أىنَّىمحٌل جٌر مضاؼ إليو. 

بني على السكوف في محٌل جٌر، كشبو الجملة في محٌل نصب خبر يكوف مضمير الياء: حرؼ جٌر،  :الالـ: ًلي بالضمة.
ـه مقدَّـ.  النوف: فعل ماض مبني على الفتح، : بػىلىغىًنيى  حرؼ تحقيق.قد: حاليَّة، الواك: : كىقىدٍ اسم يكوف مرفوع. : غيالى

الضمة، كالجملة في محٌل نصب فاعل مرفوع ب: الًكبػىري  ضمير مبني على الفتح في محٌل نصب مفعوؿ بو.الياء: للوقاية، 
ضمير مبني على السكوف في محٌل الياء: مبتدأ مرفوع بالضمة المقدَّرة، مضاؼ. امرأتي: حاليَّة، الواك: : كىاٍمرأىًتيحاؿ. 

الفاعل: فعل ماض مبني على الفتح، : قىاؿى خبر مرفوع بالضمة، كالجملة في محٌل نصب حاؿ. : عىاًقره جٌر مضاؼ إليو. 
لفظ : اللي اسم إشارة مبني على الفتح في محٌل جٌر. ذلك: حرؼ جٌر، الكاؼ: : كىذىًلكى ضمير مستتر تقديره ىو.  

ضمير مستتر تقديره ىو، كالجملة في محٌل الفاعل: ، فعل مضارع مرفوع بالضمة: يػىٍفعىلي الجاللة مبتدأ مرفوع بالضمة. 
الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، : يىشىاءي  محٌل نصب مفعوؿ بو. اسم موصوؿ مبني على السكوف في: مىا رفع خبر.

بحرؼ نداء منادل  :رىبِّ ضمير مستتر تقديره ىو. الفاعل: فعل ماض مبني على الفتح، : قىاؿى ضمير مستتر تقديره ىو. 
فعل أمر مبني : اٍجعىلٍ ضمير في محٌل جٌر مضاؼ إليو. كالياء المحذكفة: ، مضاؼ، منصوب بالفتحة المقدرةمحذكؼ 

ضمير مبني على السكوف في محٌل الياء: حرؼ جٌر، الالـ: : ًليضمير مستتر تقديره أنت. الفاعل: على السكوف، 
: مبتدأ آيػىتيكى  ضمير مستتر تقديره ىو.الفاعل: فعل ماض مبني على الفتح، : قىاؿى مفعوؿ بو منصوب بالفتحة. : آيىةن جٌر. 

حرؼ مصدرم كنصب، أٍف: : أىالَّ ضمير مبني على الفتح في محٌل جٌر مضاؼ إليو. الكاؼ: مرفوع بالضمة، مضاؼ، 
لِّمى حرؼ نفي. ال:  مفعوؿ بو منصوب : النَّاسى  ضمير مستتر تقديره أنت.الفاعل: فعل مضارع منصوب بالفتحة، : تيكى

: أىيَّاـو  ظرؼ زماف منصوب بالفتحة، مضاؼ.: ثىالثىةى  .، كالمصدر المؤكؿ في محٌل رفع خبر المبتدأ )آيتك(بالفتحة
اذكر: حرؼ عطف، الواك: : كىاذٍكيرٍ مستثنى منصوب بالفتحة. : رىٍمزان حرؼ استثناء. : إالَّ  ةمضاؼ إليو مجركر بالكسر 

الكاؼ: مفعوؿ بو منصوب بالفتحة، مضاؼ، : رىبَّكى  ضمير مستتر تقديره أنت.الفاعل: فعل أمر مبني على السكوف، 
الواك: : كىسىبِّحٍ نائب عن المفعوؿ المطلق منصوب بالفتحة. : كىًثيران  ضمير مبني على الفتح في محٌل جٌر مضاؼ إليو.

حرؼ جٌر، الباء: : بًاٍلعىًشيِّ  ، الفاعل: ضمير مستتر تقديره أنت.فعل أمر مبني على السكوفسبِّح: حرؼ عطف، 
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 : الواك: : كىًإذٍ اسم معطوؼ مجركر بالكسرة. : اًلٍبكىارً حرؼ عطف، الواك: : كىاًلٍبكىارً  اسم مجركر بالكسرة.العىًشيِّ
فعل ماض مبني : قىالىتً . ، مضاؼظرؼ زماف ماض مبني على السكوف في محٌل نصبإٍذ: حرؼ استئناؼ أك عطف، 

: مىٍريىمي  حرؼ نداء.: يىافاعل مرفوع بالضمة، كالجملة في محٌل جٌر مضاؼ إليو. : المىالًئكىةي  للتأنيث.التاء: على الفتح، 
لفظ الجاللة اسم إفَّ منصوب بالفتحة. : اللى  حرؼ توكيد كنصب.: ًإفَّ  منادل مبني على الضم في محٌل نصب.

ضمير مبني على الكسر في الكاؼ: ضمير مستتر تقديره ىو، الفاعل: فعل ماض مبني على الفتح المقدَّر، : اٍصطىفىاؾً 
فعل ماض مبني على : طىهٌَّرؾً حرؼ عطف، الواك: : كىطىهٌَّرؾً محٌل نصب مفعوؿ بو، كالجملة في محٌل رفع خبر إفَّ. 

ضمير متصل مبني على الكسر في محٌل نصب مفعوؿ بو. الكاؼ: ضمير مستتر تقديره ىو، الفاعل: الفتح، 
ضمير الكاؼ: ضمير مستتر تقديره ىو، الفاعل: ض مبني على الفتح المقدَّر، حرؼ عطف، فعل ماالواك: : كىاٍصطىفىاؾً 

 ، كىو مضاؼ.اسم مجركر بالكسرة: ًنسىاءً  حرؼ جٌر.: عىلىىمتصل مبني على الكسر في محٌل نصب مفعوؿ بو. 
منادل مبني على الضم في محٌل : مىٍريىمي حرؼ نداء. : يىامضاؼ إليو مجركر بالياء ألنَّو جمع مذكَّر سالم. : العىالىًمٍينى 
نيًتينصب.  : ًلرىبِّكً  ضمير مبني على السكوف في محٌل رفع فاعل.ياء المخاطبة: فعل أمر مبني على حذؼ النوف، : اقػٍ
الكسر في محٌل جٌر مضاؼ إليو.  ىضمير مبني علالكاؼ: اسم مجركر بالكسرة، مضاؼ، : رىبِّكً  حرؼ جٌر،الالـ: 

ضمير مبني على السكوف ياء المخاطبة: فعل أمر مبني على حذؼ النوف، : اٍسجيًدم حرؼ عطف،الواك: : كىاٍسجيًدم
ضمير مبني ياء المخاطبة: فعل أمر مبني على حذؼ النوف، اركعي:  حرؼ عطف،الواك: : كىارٍكىًعيفي محٌل رفع فاعل. 

مضاؼ إليو مجركر بالياء ألنَّو : الرَّاًكًعٍينى  ظرؼ مكاف منصوب بالفتحة، مضاؼ.: مىعى على السكوف في محٌل رفع فاعل. 
اسم مجركر بالكسرة، : أىٍنباءً  حرؼ جٌر.: ًمنٍ اسم إشارة مبني على الفتح في محٌل رفع مبتدأ. : ذىًلكى جمع مذكَّر سالم. 

الضمة فعل مضارع مرفوع ب: نيوًحيوً مضاؼ إليو مجركر بالكسرة. : الغىٍيبً كشبو الجملة في محٌل رفع خبر، مضاؼ. 
ضمير مبني على الكسر في محٌل نصب مفعوؿ بو، كالجملة في الهاء: ضمير مستتر تقديره نحن، الفاعل: المقدَّرة، 

حرؼ عطف أك الواك: : كىمىاضمير مبني على الفتح في محٌل جٌر. الكاؼ: حرؼ جٌر، إلى: : ًإلىٍيكى محٌل نصب حاؿ. 
ضمير مبني على الفتح في محٌل رفع اسم  التاء: فعل ماض ناسخ مبني على السكوف، : كيٍنتى حرؼ نفي.  ما: استئناؼ، 

ٍيًهمكاف.  ضمير مبني على السكوف في محٌل جٌر ىم: في محٌل نصب، مضاؼ،  ظرؼ مكاف مبني على السكوف: لىدى
نصب،  ظرؼ زماف ماض مبني على السكوف في محلٌ : ًإذٍ مضاؼ إليو، كشبو الجملة في محٌل نصب خبر كاف. 

ضمير مبني على السكوف في محٌل رفع كاك الجماعة: فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو ثبوت النوف، : يػيٍلقيوفى  مضاؼ.
ضمير مبني في محٌل جٌر ىم: مضاؼ  مفعوؿ بو منصوب بالفتحة،: أىٍقالمىهيمفاعل، كالجملة في محٌل جٌر مضاؼ إليو. 

ضمير مبني على السكوف في ىم: اسم استفهاـ مبني على الضم في محٌل رفع مبتدأ، مضاؼ، : أىيػُّهيم مضاؼ إليو.
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ضمير مستتر تقديره ىو، كالجملة في محٌل رفع الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، : يىٍكفيلي محٌل جٌر مضاؼ إليو. 
فعل ماض ناسخ : كيٍنتى حرؼ نفي.   ما:حرؼ عطف أك استئناؼ، الواك: : كىمىامفعوؿ بو منصوب بالفتحة. : مىٍريىمى  خبر.

ٍيًهمضمير مبني على الفتح في محٌل رفع اسم كاف. التاء: مبني على السكوف،  ظرؼ مكاف مبني على السكوف في : لىدى
ضمير متصل مبني على السكوف في محٌل جٌر مضاؼ إليو، كشبو الجملة في محٌل نصب ىم: محٌل نصب، مضاؼ، 

فعل مضارع مرفوع كعالمة : يىٍختىًصميوفى اض مبني على السكوف في محٌل نصب، مضاؼ. ظرؼ زماف م: ًإذٍ خبر كاف. 
ضمير متصل مبني على السكوف في محٌل رفع فاعل، كالجملة في محٌل جٌر مضاؼ كاك الجماعة: رفعو ثبوت النوف، 

التاء: على الفتح،  فعل ماض مبني: قىالىتً ظرؼ زماف ماض مبني على السكوف في محٌل نصب، مضاؼ. : ًإذٍ إليو. 
منادل مبني على : مىٍريىمي  حرؼ نداء.: يىافاعل مرفوع بالضمة، كالجملة في محٌل جٌر مضاؼ إليو. : المىالًئكىةي  للتأنيث.

فعل مضارع : يػيبىشِّريؾً لفظ الجاللة اسم إفَّ منصوب بالفتحة. : اللى  حرؼ توكيد كنصب.: ًإفَّ  الضم في محٌل نصب.
ضمير مبني على الكسر في محٌل نصب مفعوؿ بو، كالجملة الكاؼ: ضمير مستتر تقديره ىو، الفاعل: مرفوع بالضمة، 

ضمير مبني الهاء: حرؼ جٌر،  من:: ًمٍنوي  .ةاسم مجركر بالكسر كلمةو: حرؼ جٌر،  الباء: : ًبكىًلمىةو  في محل رفع خبر إفَّ.
ضمير مبني الهاء: مبتدأ مرفوع بالضمة، مضاؼ، : اٍسميوي على الضم في محٌل جٌر، كشبو الجملة في محٌل جٌر نعت. 

: ًعيسىى خبر مرفوع بالضمة، كالجملة في محٌل جٌر نعت ثافو لػػ)كلمة(.: المىًسيحي  على الضم في محٌل جٌر مضاؼ إليو.
 نيابة عن الكسرة.مضاؼ إليو مجركر بالفتحة : مىٍريىمى بدؿ مرفوع بالضمة، مضاؼ. : اٍبني بدؿ مرفوع بالضمة المقدَّرة. 

هىان  نيا حرؼ جٌر.: ًفي. ةحاؿ منصوب بالفتح: كىًجيػٍ حرؼ عطف، الواك: : كىاآلًخرىةً  اسم مجركر بالكسرة المقدَّرة.: الدُّ
بالياء ألنَّو  اسم مجركر: الميقىرَّبًٍينى . حرؼ جرٌ من: حرؼ عطف، الواك: : كىًمنى اسم معطوؼ مجركر بالكسرة. : اآلًخرىةً 

لِّمي جمع مذكَّر سالم.  لِّمي  حرؼ عطف،الواك: : كىييكى ضمير مستتر تقديره ىو. الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، : ييكى
 اسم مجركر بالكسرة، كشبو الجملة في محٌل نصب حاؿ.: المىٍهدً  حرؼ جٌر.: ًفي مفعوؿ بو منصوب بالفتحة.: النَّاسى 
حرؼ الواك: : كىًمنى اسم معطوؼ منصوب بتنوين الفتح على محٌل الجار كالمجركر. : كىٍهالن حرؼ عطف،  الواك: : كىكىٍهالن 

التاء: فعل ماض مبني على الفتح، : قىاىلتٍ اسم مجركر بالياء ألنَّو جمع مذكَّر سالم. الصَّالحين: حرؼ جٌر. من: عطف، 
كالياء ، مضاؼ، منصوب بالفتحة المقدرةبحرؼ نداء محذكؼ منادل : رىبِّ  ضمير مستتر تقديره ىي.الفاعل: للتأنيث، 

فعل : يىكيوفي اسم استفهاـ مبني على السكوف في محٌل نصب حاؿ. : أىنَّى ضمير في محٌل جٌر مضاؼ إليو.المحذكفة: 
في ضمير مبني على السكوف في محٌل جٌر، كشبو الجملة الياء: حرؼ جٌر، الالـ: : ًلي مضارع ناسخ مرفوع بالضمة.

.لم: حاليَّة، الواك: : كىلىمٍ . ةاسم يكوف مؤخَّر مرفوع بالضم: كىلىده  محٌل نصب خبر يكوف مقدَّـ.  حرؼ نفي كجـز
 ضمير مبني على السكوف في محل نصب مفعوؿ بو. :الياءللوقاية، النوف فعل مضارع مجزـك بالسكوف، : يىٍمسىٍسًني
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ضمير مستتر الفاعل: فعل ماض مبني على الفتح، : قىاؿى  نصب حاؿ.، كالجملة في محٌل ةفاعل مرفوع بالضم: بىشىره 
لفظ الجاللة مبتدأ : اللي اسم إشارة مبني على الكسر في محٌل جٌر. ذلًك: حرؼ جٌر، الكاؼ: : كىذىًلكً  تقديره ىو.

: مىا محٌل رفع خبر.ضمير مستتر تقديره ىو، كالجملة في الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، : يىٍخليقي  مرفوع بالضمة.
ضمير مستتر الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، : يىشىاءي اسم موصوؿ مبني على السكوف في محٌل نصب مفعوؿ بو. 

فعل ماض مبني على الفتح : قىضىى ظرؼ زماف شرطي مبني على السكوف في محٌل نصب، مضاؼ.: ًإذىاتقديره ىو. 
: فًإنَّما. ةمفعوؿ بو منصوب بالفتح: أىٍمران كالجملة في محٌل جٌر مضاؼ إليو. ضمير مستتر تقديره ىو، الفاعل: المقدَّر، 

الالـ: : لىوي ضمير مستتر تقديره ىو. الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، : يػىقيوؿي  كافَّة كمكفوفة.إنَّما:  رابطة، الفاء: 
ضمير مستتر الفاعل: تاـ مبني على السكوف،  فعل أمر: كينٍ ضمير مبني على الضم في محٌل جٌر.  الهاء: حرؼ جٌر، 

ضمير مستتر الفاعل: فعل مضارع تاـ مرفوع بالضمة، يكوفي: حرؼ عطف أك استئناؼ، الفاء: : فػىيىكوفي تقديره أنت. 
ضمير مستتر تقديره الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، : يػيعىلِّميوي حرؼ عطف أك استئناؼ، الواك: : كىيػيعىلِّميوي تقديره ىو. 

: كىالًحٍكمىةى مفعوؿ بو ثافو منصوب بالفتحة. : الًكتىابى ضمير مبني على الضم في محٌل نصب مفعوؿ بو. الهاء: ىو، 
اسم معطوؼ التوراةى: حرؼ عطف، الواك: : كىالتَّوراةى اسم معطوؼ منصوب بالفتحة. : الًحٍكمىةى حرؼ عطف، الواك: 

حرؼ الواك: : كىرىسوالن اسم معطوؼ منصوب بالفتحة. النجيلى: حرؼ عطف، الواك: : كىاًلٍنجيلى منصوب بالفتحة. 
اسم مجركر : بىًني حرؼ جٌر.: ًإلىىه )كيجعلو رسوالن(. مفعوؿ بو منصوب بالفتحة لفعل محذكؼ تقدير رسوالن: عطف، 

الياء: حرؼ مصدرم كتوكيد كنصب، أفَّ: : أىنِّي مضاؼ إليو مجركر بالفتحة نيابة عن الكسرة.: ًإٍسرائيلى  مضاؼ. بالياء،
التاء: فعل ماض مبني على السكوف، : ًجٍئتيكيم حرؼ تحقيق.: قىدٍ  ضمير مبني على السكوف في محٌل نصب اسم أفَّ.

نصب مفعوؿ بو، كالجملة ضمير متصل مبني على السكوف في محٌل كم: ضمير مبني على الضم في محٌل رفع فاعل،  
اسم مجركر آيةو: حرؼ جٌر، الباء: : بًآيىةو . ، كالمصدر المؤكؿ في محٌل جٌر بحرؼ جٌر محذكؼفي محٌل رفع خبر أفَّ 

ضمير مبني على السكوف في محٌل جٌر كم: اسم مجركر بالكسرة، كىو مضاؼ،  : رىبِّكيم حرؼ جٌر.: ًمنٍ  .ةبالكسر 
ضمير مبني على الياء: حرؼ مصدرم كتوكيد كنصب، أفَّ: : أىنِّي مضاؼ إليو، كشبو الجملة في محٌل جٌر نعت.

ضمير مستتر تقديره أنا، كالجملة في الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، : أىٍخليقي  السكوف في محل نصب اسم أفَّ.
ضمير مبني على كم: حرؼ جٌر،  الالـ: : لىكيم محٌل رفع خبر أفَّ، كالمصدر المؤكؿ في محٌل جٌر بحرؼ جٌر محذكؼ.

اسم مجركر ىيئًة: حرؼ جٌر، الكاؼ: : كىهىٍيئىةً  اسم مجركر بالكسرة.: الطِّينً  حرؼ جٌر.: ًمنى  ف في محٌل جٌر.السكو 
فعل مضارع مرفوع بالضمة، أنفخي: حرؼ عطف، الفاء: : فىأىنٍػفيخي  مضاؼ إليو مجركر بالكسرة. :الطٍَّيرً  بالكسرة، مضاؼ.

الفاء: : فػىيىكوفي  ضمير مبني على الكسر في محٌل جٌر.الهاء: حرؼ جٌر، الفاء: : ًفيوً  الفاعل: ضمير مستتر تقديره أنا.
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خبر يكوف : طىٍيران  ضمير مستتر تقديره ىو.اسم يكوف: فعل مضارع ناسخ مرفوع بالضمة، يكوفي: حرؼ عطف، 
لفظ الجاللة مضاؼ إليو مجركر : اللً  اسم مجركر بالكسرة، مضاؼ.إذًف: حرؼ جٌر، الباء: : بًًإٍذفً منصوب بالفتحة. 

: األىٍكمىوى ضمير مستتر تقديره أنا. الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، أبرئي: حرؼ عطف، الواك: : كىأيٍبًرئي  بالكسرة.
: حرؼ عطف، الواك: : كىاألىبٍػرىصى  مفعوؿ بو منصوب بالفتحة. الواك: : كىأيٍحًيياسم معطوؼ منصوب بالفتحة. األبرصى

ٍوتىىضمير مستتر تقديره أنا. الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدَّرة، يي: أححرؼ عطف،  مفعوؿ بو منصوب : المى
لفظ الجاللة مضاؼ إليو مجركر بالكسرة. : اللً  اسم مجركر بالكسرة، مضاؼ.إذًف: حرؼ جٌر، الباء: : بًًإٍذفً بالفتحة. 
ضمير مبني كم: ضمير مستتر تقديره أنا،  الفاعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، : أينبِّئكمحرؼ عطف، الواك: : كىأينػىبِّئيكيم

اسم موصوؿ مبني على السكوف في محٌل جٌر. ما: حرؼ جٌر، الباء: : ًبمىاعلى السكوف في محٌل نصب مفعوؿ بو. 
ضمير مبني على السكوف في محٌل رفع فاعل. كاك الجماعة: فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو ثبوت النوف، : تىٍأكيلوفى 

فعل مضارع : تىدًَّخركفى اسم موصوؿ مبني على السكوف في محٌل جٌر على ما المتقدمة.  ما:حرؼ عطف، الواك: : كىمىا
 حرؼ جٌر.: ًفيضمير متصل مبني على السكوف في محٌل رفع فاعل. كاك الجماعة: مرفوع كعالمة رفعو ثبوت النوف، 

حرؼ توكيد : ًإفَّ ضمير مبني على السكوف في محٌل جٌر مضاؼ إليو. كم:  مضاؼ، اسم مجركر بالكسرة،: بييوًتكيم
اسم إشارة مبني على الفتح في محٌل جٌر، كشبو الجملة في محٌل رفع خبر إفَّ مقدَّـ. : ذىًلكى  حرؼ جٌر.: ًفي كنصب.

على السكوف ضمير مبني كم: حرؼ جٌر،  الالـ: : لىكيم. ةاسم إفَّ منصوب بالفتحآيةن: المزحلقة للتوكيد، الالـ: : آليةن 
.: ًإفٍ  في محٌل جٌر، كشبو الجملة في محٌل نصب نعت. فعل ماض ناسخ مبني على السكوف : كيٍنتيم حرؼ شرط جاـز

خبر كاف منصوب بالياء : ميٍؤًمًنينى  ضمير مبني على السكوف في محٌل رفع اسم كاف.تم: في محٌل جـز فعل الشرط، 
قان  ألنَّو جمع مذكَّر سالم، كجواب الشرط محذكؼ يفسره ما قبلو. قان حرؼ عطف، الواك: : كىميصىدِّ حاؿ منصوب : ميصىدِّ

ظرؼ مكاف منصوب بالفتحة، : بػىٍينى اسم موصوؿ مبني على السكوف في محٌل جٌر. ما: حرؼ جٌر، الالـ: : ًلمىابالفتحة. 
 حرؼ جٌر.: ًمنى ضمير مبني على الفتح في محٌل جٌر مضاؼ إليو. الياء: مضاؼ إليو مجركر بالياء، : يىدىمَّ  مضاؼ.

فعل مضارع منصوب أيًحلَّ: ، كنصب حرؼ تعليلالالـ: حرؼ عطف، الواك: : كىأًليًحلَّ اسم مجركر بالكسرة. : التَّوراةً 
: بػىٍعضى  السكوف في محٌل جٌر.ضمير مبني على كم: حرؼ جٌر،  الالـ: : لىكيمضمير مستتر تقديره أنا. الفاعل: بالفتحة، 

ـى  اسم موصوؿ مبني على السكوف في محٌل جٌر مضاؼ إليو.: الًَّذممفعوؿ بو منصوب بالفتحة، مضاؼ.  فعل : حيرِّ
ضمير كم: حرؼ جٌر،  على: : عىلىٍيكيم ضمير مستتر تقديره ىو.نائب الفاعل: ماض مبني للمجهوؿ مبني على الفتح، 

ضمير التاء: فعل ماض مبني على السكوف، : ًجٍئتيكيمحرؼ عطف، الواك: : كىًجٍئتيكيمٌر. مبني على السكوف في محٌل ج
حرؼ جٌر، الباء: : بًآيىةو ضمير مبني على السكوف في محٌل نصب مفعوؿ بو. كم: مبني على الضم في محٌل رفع فاعل،  
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ضمير مبني على السكوف في كم: اسم مجركر بالكسرة، مضاؼ،  : رىبِّكيم حرؼ جٌر.: ًمنٍ  .ةاسم مجركر بالكسر آيةو: 
ضمير مبني كاك الجماعة: حرؼ عطف، اتَّقوا: فعل أمر مبني على حذؼ النوف، الفاء: : فىاتػَّقيوامحٌل جٌر مضاؼ إليو. 

حرؼ عطف، الواك: : كىأىطيعوفً  لفظ الجاللة مفعوؿ بو منصوب بالفتحة.: اللى على السكوف في محٌل رفع فاعل. 
للوقاية. النوف ضمير مبني على السكوف في محٌل رفع فاعل، كاك الجماعة: فعل أمر مبني على حذؼ النوف، : أىطيعوفً 

لفظ الجاللة اسم إفَّ منصوب : اللى  حرؼ توكيد كنصب.: ًإفَّ ضمير في محٌل نصب مفعوؿ بو. الياء المحذكفة: 
ضمير مبني على السكوف في محٌل جٌر مضاؼ إليو. الياء: خبر إفَّ مرفوع بالضمة المقدَّرة، مضاؼ، : رىبِّي بالفتحة.

ضمير  مبني على السكوف في محٌل جٌر كم: اسم معطوؼ مرفوع بالضمة، مضاؼ،  : رىبُّكيمحرؼ عطف، الواك: : كىرىبُّكيم
ضمير مبني على السكوف كاك الجماعة: : فعل أمر مبني على حذؼ النوف، اٍعبيديكهي  رابطة،الفاء: : فىاٍعبيديكهي مضاؼ إليو. 

اسم إشارة مبني على السكوف في : ىىذىاضمير مبني على الضم في محٌل نصب مفعوؿ بو. الهاء: في محٌل رفع فاعل، 
  .ةنعت مرفوع بالضم: ميٍستىقيمه  .ةخبر مرفوع بالضم: ًصرىاطه محٌل رفع مبتدأ. 

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

 مع زكريا فهو المناسب، ألفَّ الل تعالى بشَّره بيحيى.  (الغالـ)أمَّا بالنسبة إلى استعماؿ 
 مع مريم فهو المناسب أيضان، ذلك أفَّ الل تعالى بشَّرىا بكلمةو منو.  (الولد)ك أمَّا بالنسبة إلى استعماؿ 

 الذم بشَّر الل بو زكريا، فهي تصٌح لكلِّ ما أراد الل أٍف يكوف.  الكلمة التي بشَّرىا الل بها أعٌم من )الغالـ(ك  
 كبالتالي )الولد( أعٌم من )الغالـ(، فالولد: يقاؿ للذكر كاألينثى كالمفرد كالجمع. 

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

أفَّ )الفعل( أيسر من )الخلق(، فالفعل عاـ، أال ترل أنَّو قد يقوؿ لك قائل: ًلمى فعلت كذا؟ ك ًلمى تفعل كذا؟  ذلك
 فتقوؿ: أنا أفعلي ما أشاء. كال يصٌح أٍف تقوؿ: )أنا أخلقي ما أشاء(، فإنَّكى ال تستطيع. 

)في  أيسر من إيجادىا من أـ بال أب، (ىذا كإفَّ إيجاد الذرية من أبوين مهما كاف شأنهما )كما في خلق يحيى
 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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 )القصة القصيرة(. الكتابة
ة في بيئة ات النسانيَّ خصيَّ ة أك مجموعة من الشَّ ق بشخصيَّ فٌن أدبٌي يتناكؿ حادثة أك مجموعة حوادث تتعلَّ     

 . ممتعو  أدبيٍّ  ة بأسلوبو ت من أجلو القصَّ يى نً ة ما تنتهي إلى غاية أك ىدؼ بي ة أك مكانيَّ زمانيَّ 

 مز. لميح كالرَّ ػػَّػػفي القارئ كإمتاعو كتسليتو عن طريق الت أثيرػػَّػالتإلى:  كتهدؼي 

 . الجزئية المترابطة كالمنظمة على نحو خاصالذم يمثل مجموعة من الوقائع  :الحدث (ُ)كمن عناصرىا: 
الصراعاف الداخلي ( ّ. )التي تبدأ غامضة ثم تتكشف تدريجيان، كىي قمة الحدث في القصة :الحبكة (ِ)

: الشخصيات الرئيسة كالثانوية كالنامية كالثابتة( ٕ. )الحلٌ ( ٔ. )الزماف كالمكاف( ٓ. )الحوار( ْ. )كالخارجي
في البعد الخارجي الذم يمثل المظهر العاـ كالسلوؾ، كالبعد الداخلي كيشمل األحداث  كأبعاد الشخصية تتمثل

النفسية كالفكرية كالسلوؾ الناتج عنها، كالجانب االجتماعي الذم يشمل المركز الذم تشغلو الشخصية في 
  المجتمع كظركفها االجتماعية.

 حفظ األمانة
مليء ماف يٍ ىً في بعض األعواـ، ككانت تجارتي عظيمة، كأموالي كثيرة، ككاف في كسطي  الحجَّ  تي قاؿ تاجر: قصدٍ    

من كسطي كسقط، كلم ماف يٍ الهً  ألقضي بعض شأني، فانحلَّ  ريق نزلتي ا كنت ببعض الطَّ مة، فلمَّ نانير كالجواىر القيِّ بالدَّ 
 نى. عليو من غً  ر في قلبي لما كنتي يؤثِّ ، كلكن ذلك لم يكن فراسخسرتي عن الموضع  بعد أفٍ  إالَّ  أعلم بذلكى 

 منىاربان فهمت على كجهي أملك شيئان،  أعدٍ  ى لمٍ ، حتَّ إلى بلدم تتابعت المصائب عليَّ  تي دٍ عي تي كى ا قضيتي حجَّ كلمَّ    
في بعض القرل إلى خاف خراب،  معدكدة، ككانت الليلة مطيرة، فأكيتي   دراىمى يلة إالَّ بلدم، كما أملك في تلك اللَّ 

، ثمَّ زكجتي الوالدة فتحيَّ  فحضرتٍ  ل بو، لي طعامان أتقوَّ  خذٍ ركحي، فاتَّ  اعة تخرجي : يا ىذا، السَّ ، فقالتٍ كلدتٍ  رتي
لو حالي، فرحمني  مني بعد جهد، فشرحتي عليو، فكلَّ  إلى بائع فوقفتي  لمة كالمطر حتى جئتي أخبط في الظُّ  فخرجتي 

 تٍ قى لً من الخاف، زى  ا قربتي أريد الموضع، فلمَّ  ذلك فيو، كجئتي  كأعارني إناءن جعلتي القطع أكالن كزبيبان، كأعطاني بتلك 
 لو حالي، قلتي  ا شرحتي رجل من داره، كلمَّ  أبكي كأصيح، فأطلَّ  رجلي كانكسر الناء، كذىب جميع ما فيو، فجعلتي 

ي في الحج امرأتي تموت اآلف جوعان، فقد ذىب منِّ  ، فإفَّ راىم، كلكن رحمة لزكجي كنفسيلو: ال أبكي من أجل الدَّ 
اعة أبكي بسبب دراىم معدكدات، فقاؿ لي: فيو، كأنت تراني السَّ  رتي ماف فيو ما يساكم ثالثة آالؼ دينار، فما فكَّ يٍ ىً 

 ماني الذم ضاع منذ كذا ككذا؟ كمشيت. يٍ مانك؟ فقلت: كما ينفعني كينفعك من صفة ىً يٍ بالل يا رجل، ما كانت صفة ىً 



 م.          إعداد األستاذ: فتحً أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل ربِّ زدنً علماً".9102اللغة العربٌة / دورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٖ 
 

كقاؿ:  شيء تريد؟ فقبض عليَّ  : أمٌ كقلتي  ، فجئتي عليَّ  ؽي و يتصدَّ تي نٍ جل قد خرج يصيح بي: خذ يا ىذا، فظنػى فإذا الرَّ    
ماني نفسو، كقاؿ: أتعرؼ يٍ ، فأخرج من كسطو ىً أسودى  ديباجو  نٍ مصنوع مً  وي لو: إنَّ  و لو كقلتي مانك. فوصفتي يٍ لي ىً  فٍ صً 

، كقلتي لو: يا ىذا أى  ـٍ  أنتى  كه لى مى ىذا؟ فحين رأيتو شهقتي كذا ككذا سنة، كأبحث عن صاحبو   ذي ؟ فقاؿ: أنا أحفظو منٍ نبيٌّ  أ
 إلى بلدم، فبعتي  ماني كرجعتي يٍ ىً  كأخذتي  .لوي  كدعوتي  وي من أمرم، فشكرتي  لٍّ علني في حً مانك كاجٍ يٍ ىً  بال جدكل، فخذٍ 

 صاحب عشرة آالؼ دينار.  تي رٍ ى صً  سنوات حتَّ ، فما مضت إالَّ جرتي ، كاتَّ رى الجواى
ـى عىلىى كىٍجًهًو: ًمٍقياسه يػيقىدَّري بثالثًة أمياؿ. الفىٍرسىخ: ًكيهس للنَّفقًة ييشىدُّ في الوسط. الًهٍيماف:     خىرىجى كىىيوى ال يىٍدرم أينى يتوجَّو.ىا

 ( حذد عناصر القصت. 1)

 فٙ انحح، ٔبٛج انشخم انز٘ سد األيبَت.   انضيبٌ: ٔقج انحح ٔيب بعذِ.  يكبٌانًكبٌ: 

 عُذيب َصنِقَْج سخم انخبخش ٔاَكسش اإلَبء، ٔرْب خًٛع يب فّٛ. انعقذة )رسٔة انخأصو(: 

 انخبخش، صٔخت انخبخش، انشخم انز٘ سد األيبَت. انشخٕص: 

 أحذاد انقصت بخطٕساحٓب. انحذد: 

 صٔخت انخبخش ٔصشاعٓب يع آالو انٕالدة / صشاعٓب يع اندٕع.  انصشاع انذاخهٙ؛ ٔيثهّ:

 انخبخش عُذيب ْبو عهٗ ٔخّٓ ٔصبسع انهٛهت انًطٛشة. انصشاع انخبسخٙ؛ ٔيثهّ: 

 سّد كٛس انُقٕد إنٗ انخَّبخش. انحّم: 

 ( صنف الشخصياث الىاردة في القصت، وبين نىعها. 2)

 ، صٔخت انخبخش، انشخم انز٘ سد األيبَت. انخبخشانشخصٛبث انشئٛست: 

 انخبخش. انشخصٛبث انُبيٛت: 

 صٔخت انخبخش، انشخم انز٘ سد األيبَت. انشخصٛبث انثببخت: 

  سّد األيبَبث إنٗ أصحببٓب / حفظ األيبَت.    ( ما العبرة المستفادة من القصت؟3)

 اكخب قصت بًب ال ٚقم عٍ يئخٙ كهًت فٙ ٔاحذ يٍ انًٕضٕعٍٛ اٜحٍٛٛ: 

( أًْٛت سعبٚت األٚخبو فٙ ضٕء قٕل سسٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى: "أَب ٔكبفم انٛخٛى فٙ ٔ)

 اندُت ْكزا، ٔأشبس ببنسبببت ٔانٕسطٗ، ٔفشج بًُٛٓب شٛئبً". )سٔاِ انبخبس٘(. 

   . ( ايشأة ْٔبج طفالً بعذ صبش طٕٚمٕ)

 بعذ كخببت انقصت أحأكذ يٍ أَُٙ:
 ( ساعٛج عُصش٘ انضيبٌ ٔانًكبٌ فٙ انقصت. ٕ)   ( اخخشث عُٕاَب يُبسبب ٔشبئقب نًضًٌٕ انقصت.ٔ)

 ( اسخخذيج انحٕاس انقصصٙ. ٗ)        ( صُفج انشخٕص َٕعٍٛ: سئٛست ٔثبَٕٚت. ٖ)

  ج قصخٙ بحم ْبدف َٔبٛم. ٛٓ( أَٙ)               ت. ــــصــقــٙ انـــذة فـــقـــعـذدث انــ( ح٘)

 تَتمُّ الصَّاحلاتُ نعمتِهذي بالَّ هللِ احلمدُ


