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 :ول األالسؤال 

 :سئلة التي تليها جب عن األأيات الكريمة التالية ثم اآل أاقرمن خالل دراستك لدرس صاحب الجنتين  

ُجلَْيِن َجعَْلَنا ألَحِدِهَما َجنَّتَْيِن ِمْن أَْعنَاٍب وَ " :تعالى قال  ثاَلً رَّ عَْلنَا بَْينَُهَما بِنَْخٍل َوجَ َحفَْفنَاُهَما َواْضِرْب لُهْم مَّ

ْرنَا ِخاللَُهَما نََهراً* َوَكاَن لَهُ  ْنهُ َشْيئًا َوفَجَّ  ثََمٌر فَقَاَل لََصِحبِِه َوُهَو َزْرًعا* ِكْلتَا اْلَجنَّتَْيِن آتَْت أُُكلََها َولَْم تَْظِلِم م ِ

َنْفِسِه قَاَل َمآ أَُظنُّ أَن تَبِيَد َهـِذِه أَبَداً * َوَمآ يَُحاِوُرهُ أَنَاْ أَْكثَُر ِمنَك َماالً َوأََعزُّ نَفَراً* َوَدَخَل َجنَّتَ  هُ َوُهَو َظاِلٌم ل ِ

ْنَها ُمْنَقلَباً* قَاَل َلهُ َصاِحبُهُ َوهُ  ِددتُّ إِلَى َرب ِي ألَِجَدنَّ َخْيراً م ِ َو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت أَُظنُّ السَّاَعةَ قَائَِمةً َولَِئن رُّ

ُ َرب ِي َوالَ أُْشِرُك بَِرب ِي أََحًدا* َولَْوالبِالَّذي َخلَقََك مِ  اَك َرُجالً* لَِّكنَّ ُهَو َّللاَّ إِْذ َدَخْلَت  ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

ِ إِن تََرِن أَنَاْ أَقَلَّ ِمنَك َماالً َوَولًَدا* فع ةَ إِالَّ بِاَّللَّ ُ الَ قُوَّ ن َجنَّتََك قُْلَت َما َشآَء َّللاَّ َسى َرب ِي أَن يُْؤتِيَنِي َخْيًرا م ِ

َن السََّمآِء فَتُْصِبَح َصِعيًدا َزلَقًا* أَْو يُْصبَِح َمآُؤَها َغْوًرا فَلَن  تَْستَِطيَع لَهُ َطلَبًا* َجنَّتَِك َويُْرِسَل َعلَْيَها ُحْسبَانًا م ِ

َفَق فِيَها َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها َويَقُوُل يا َلْيتَنِي لَْم أُْشِرْك َوأُِحيَط بِثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَل ُِب َكفَّْيِه َعلَى َمآ أَنْ 

ِ َوَما َكاَن ُمْنتَِصراً* ُهنَاِلَك اْلَوالَيةُ َّلِلَِّ  ِ ُهَو َخْيٌر ثََوابًا بَِرب ِي أََحًدا* َولَْم تَُكن لَّهُ فِئَةٌ يَنُصُرونَهُ ِمن ُدوِن َّللاَّ  اْلَحق 

 " بًاَوَخْيٌر ُعقْ 

 :يات السابقة ما يلي استخرج من اآل _1

 ا للمجهول مبنيً  فعالً  -

 يفيد الرجاء عالً ف -

 نايةك -

 مثنى -

 ستنكاريإستفهام إ -

 فعال الخمسةمن األ فعالً  -

 تمني -

 (مفعول به  +فاعل  + فعل )كلمة واحدةتركيب  -

 شرطيةجملة  -

 اا منصوبً مضارعً  فعالً  -

 اسمية  جملةً  -

 دارس تقاربم           

Taqarob schools                  

 (    2ورقة عمل رقم )    
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 ؟هنا ولى ية األفي اآل(ما حففناه)كلمة في  ( ماه )يعود الضمير ذا اعلى م -2

 

 

 ؟يات الكريمة دروس و عبر من هذه اآلذكر ثالث أ _3

 

 

 

 

 ؟خرى وردت في سورة الكهف أذكر قصص أ _4

 

 

 

 

 مدارس تقارب /اللغة العربية قسم 

 والء كراجة :إعداد المعلمـــ/ة

 


