
 

1 

 

  آيات من سورة النور

وقال فيه  لمسكنته وقرابته، فلما وقع أمر اِإلفك" مسطح بن ُأثاثة " كان أبو بكر الصّديق ينفق على  -  ) 22( نزول اآلية َسَبُب 
واِهللا إني : اآلية فقال أبو بكر} .. َوَال َيْأَتِل ُأْوُلوْا ٱْلَفْضِل ِمنُكْم َوٱلسَعةِ { مسطٌح ما قال، حلف أبو بكر أال ينفق عليه وال ينفعه بنافعٍة أبدًا فأنزل اهللا 
  .نزعها منه أبداً واهللا ال أ: ألحُب أن يغفر اهللا لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال

  : المفردات 
  اليمين ومنه: يحلف واألليةُ  }َيْأَتِل { 

  العفائف الشريفات الطاهرات جمع محصنة وهي العفيفة  }ٱْلُمْحَصَناِت { 
  النزاهة مما نسب لِإلنسان من تهمة : منزهون والبراءة }ُمَبرُءوَن { 

  تستأذنوا }َتْسَتْأِنُسوْا { 

 } جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها، وخّمروا اآلنية أي غطوها  }ِبُخُمِرِهن  

 } جمع جيب وهو الصدر  }ُجُيوِبِهن  

  .الحاجة إلى النساء }ٱِإلْرَبِة { 

  شرح اآليات
أي يا من صدقتم باهللا ورسوله ال تتبعوا آثار الشيطان وال تسلكوا مسالكه  }ٰيَأيَها ٱلِذيَن آَمُنوْا َال َتتِبُعوْا ُخُطَواِت ٱلشْيَطاِن { 

  .بِإشاعة الفاحشة، واِإلصغاء ِإلى اِإلفك والقول به
  .أي ومن يتبع سيرة الشيطان وطريقته  }َوَمن َيتِبْع ُخُطَواِت ٱلشْيَطاِن {  

أي فِإن الشيطان يضل اِإلنسان ويغويه ألنه يأمر بالفحشاء وهي ما أفرط قبحه ، والمنكر  }َفِإنُه َيْأُمُر ِبٱْلَفْحَشآِء َوٱْلُمْنَكِر { 
  .وهو ما ينكره الشرع وتنفر منه العقول السليمة 

  .الحدود المكفرة للخطاياأي لوال فضل اهللا عليكم أيها المؤمنون بالتوفيق للتوبة الماحية للذنوب، وبشرع  }َوَلْوَال َفْضُل ٱللِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه { 
  .أي ما تطهر أحٌد منكم من األوزار أبد الدهر }َما َزَكٰى ِمنُكْم مْن َأَحٍد َأَبدًا {  
  . أي ولكن اهللا بفضله ورحمته يطهر من يشاء بتوفيقه للتوبة النصوح وقبولها منه }َوَلـِٰكن ٱللَه ُيَزكي َمن َيَشآُء {  
   .أي سميع ألقوالكم عليم بنياتكم وضمائركم }َعِليٌم َوٱللُه َسِميٌع {  

  .أي ال يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب الغنى واليسار  }َوَال َيْأَتِل ُأْوُلوْا ٱْلَفْضِل ِمنُكْم َوٱلسَعِة { 
أي أن ال يؤتوا أقاربهم من الفقراء والمهاجرين ما كانوا  }َأن ُيْؤُتۤوْا ُأْوِلي ٱْلُقْرَبٰى َوٱْلَمَساِكيَن َوٱْلُمَهاِجِريَن ِفي َسِبيِل ٱللِه { 

  .يعطونهم إياه من اِإلحسان لذنب فعلوه 
  .أي وليعفوا عّما كان منهم من جرم، وليصفحوا عما بدر منهم من إساءة، وليعودوا إلى ما كانوا عليه من اِإلنعام واِإلحسان  }َوْلَيْعُفوْا َوْلَيْصَفُحۤوْا { 
أي أال تحبون أيها المؤمنون أن يغفر اهللا لكم على عفوكم وصفحكم وٕاحسانكم إلى من  }ُتِحبوَن َأن َيْغِفَر ٱللُه َلُكْم َأَال { 

: بلى أحب أن يغفر اهللا لي وأعاد النفقة إلى مسطح وكفر عن يمينه وقال: أساء إليكم؟ روي أن أبا بكر لما سمع اآلية قال
َوَال َيْأَتِل ُأْوُلوْا ٱْلَفْضِل { واآلية دالة على فضل أبي بكر فإن اهللا تعالى امتدحه بقوله : قال المفسرون!! واهللا ال أنزعها منه أبداً 

  .وكفى به دليًال على فضل الصّديق رضي اهللا عنه وأرضاه } 
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  :وعد تعالى الذين يرمون العفائف الطاهرات فقال أي مبالغ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته على العقاب، ثم ت }َوٱللُه َغُفوٌر رِحيٌم { 
  .أي يقذفون بالزنى العفيفات، السليمات الصدور، النقيات القلوب عن كل سوء وفاحشة }ِإن ٱلِذيَن َيْرُموَن ٱْلُمْحَصَناِت ٱْلَغاِفَالِت { 
  .أي المتصفاب باإليمان مع طهارة القلب }ٱْلُمْؤِمناِت {  
  . أي طردوا وُأبعدوا من رحمة اهللا في الدنيا واآلخرة }ٱلدْنَيا َوٱآلِخَرِة  ُلِعُنوْا ِفي{  
  .أي ولهم مع اللعنة عذاب هائل ال يكاد يوصف بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة  }َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم {  

يوم  -أي وذلك العذاب الشديد في ذلك اليوم الرهيب  }ِبَما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم { 
  .حين تشهد على اِإلنسان جوارحه فتنطق األلسنة واأليدي واألرجل بما اقترف من سيء األعمال  -القيامة 

 } ُه ِديَنُهُم ٱْلَحقيِهُم ٱللوجزاؤهم العادل من أحكم الحاكمين أي يوم القيامة ينالهم حسابهم }َيْوَمِئٍذ ُيَوف.   
  .أي ويعلمون حينئٍذ أن اهللا هو العادل الذي ال يظلم أحدًا، الظاهر عدله في تشريعه وحكمه }َوَيْعَلُموَن َأن ٱللَه ُهَو ٱْلَحق ٱْلُمِبيُن { 

أي الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال،  }لطيِبيَن َوٱلطيُبوَن ِلْلطيَباِت ٱْلَخِبيَثاُت ِلْلَخِبيِثيَن َوٱْلَخِبيُثوَن ِلْلَخِبيَثاِت َوٱلطيَباُت لِ { 
  .والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، وكذلك الطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء

له أهل اِإلفك في حقهم من الكذب والبهتان  }ُمَبرُءوَن ِمما َيُقوُلوَن  ُأْولَـِٰئكَ {  ا تقو أي أولئك الفضالء منزهون مم.  
ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم {  أي لهم على ما نالهم من األذى مغفرة لذنوبهم، ورزٌق كريم في جنات النعيم }َلُهم م .  
لما حذر تعالى من قذف المحصنات وشدد العقاب فيه، وكان طريق هذا  } َتْدُخُلوْا ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيوِتُكْم ٰيَأيَها ٱلِذيَن آَمُنوْا الَ {  

االتهام مخالطة الرجال للنساء، ودخولهم عليهم في أوقات الخلوات أرشد تعالى إلى اآلداب الشرعية في دخول البيوت فأمر 
  .باالستئذان قبل الدخول وبالتسليم بعده 

  .أي ال تدخلوا بيوت الغير حتى تستأذنوا وتسلموا على أهل المنزل  }َحتٰى َتْسَتْأِنُسوْا َوُتَسلُموْا َعَلٰى َأْهِلَها { 
  .أي ذلك االستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة  }ٰذِلُكْم َخْيٌر لُكْم { 
  .أي لتتعظوا وتعملوا بموجب هذه اآلداب الرشيدة  }َلَعلُكْم َتَذكُروَن { 
  .أي فإن لم تجدوا في البيوت أحدًا يأذن لكم بالدخول إليها  }َفِإن لْم َتِجُدوْا ِفيَهآ َأَحدًا { 
  .يحل دخولها إال بإذن أصحابهاأي فاصبروا وال تدخوها حتى يسمح لكم بالدخول، ألن للبيوت حرمة وال  }َفَال َتْدُخُلوَها َحتٰى ُيْؤَذَن َلُكْم { 
وا  }َوإِن ِقيَل َلُكْم ٱْرِجُعوْا َفٱْرِجُعوْا {   أي وٕان لم يؤذن لكم وطلب منكم الرجوع فارجعوا وال تلح.  

  .أي الرجوع أطهر وأكرم لنفوسكم وهو خير لكم من اللجاج واالنتظار على األبواب  }ُهَو َأْزَكٰى َلُكْم { 
  .أي هو تعالى عالم بالخفايا والنوايا وبجميع أعمالكم فيجازيكم عليها  }َمُلوَن َعِليٌم َوٱللُه ِبَما َتعْ { 
  .أي ليس عليكم إثٌم وحرج  }لْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح { 
  .األماكن العامة و التجاريةو الفنادق كأي أن تدخلوا بغير استئذان بيوتًا ال تختص بسكنى أحد  }َأن َتْدُخُلوْا ُبُيوتًا َغْيَر َمْسُكوَنٍة { 
  .أي فيها منفعة لكم أو حاجة من الحاجات كاالستظالل من الحر، وٕايواء األمتعة والرحال }ِفيَها َمَتاٌع لُكْم { 
  .أي يعلم ما تظهرون وما ُتسرون في نفوسكم فيجازيكم عليه  }َوٱللُه َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن {  
وْا ِمْن َأْبَصاِرِهْم ُقْل {   ْلُمْؤِمِنيَن َيُغضأي قل يا محمد ألتباعك المؤمنين يكفوا أبصارهم عن النظر إلى األجنبيات من غير  }ل

  . المحارم، فإن النظرة تزرع في القلب الشهوة، وُرب شهوة أورثت حزنًا طويالً 

  .وعن اِإلبداء والكشف  أي يصونوا فروجهم عن الزنى }َوَيْحَفُظوْا ُفُروَجُهْم { 
  .أي ذلك الغض والحفظ أطهُر للقلوب، وأتقى للدين، وأحفظ من الوقوع في الفجور  }ٰذِلَك َأْزَكٰى َلُهْم { 
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  .أي هو تعالى رقيٌب عليهم، مطلٌع على أعمالهم، ال تخفى عليه خافية من أحوالهم،  }ِإن ٱللَه َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعوَن { 
أي وقل أيضًا للمؤمنات يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما ال  }لْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهن َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهن َوُقل { 

أكد تعالى األمر للمؤمنات بغض : يحل لهن النظر إليه، ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشف العورات، قال المفسرون
  :دهن في التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إال للمحارم واألقرباء فقالالبصر وحفظ الفروج، وزا

أي وال يكشفن زينتهن لألجانب إال ما ظهر منها بدون قصٍد وال نية سيئة قال ابن  }َوَال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهن ِإال َما َظَهَر ِمْنَها {  
  .  ما ال يمكن إخفاؤهأي ال يظهرن شيئًا من الزينة لألجانب إال: كثير

 } َعَلٰى ُجُيوِبِهن أي وليلقين الخمار وهو غطاء الرأس على صدورهن لئال يبدو شيء من النحر  }َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهن
  .والصدر، وفي لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتستر

 } َعَلٰى ُجُيوِبِهن عورتها  و ذلك لتغطية }َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهن .  
 } ِلُبُعوَلِتِهن ِإال أي وال يظهرن زينتهن الخفية التي حرم اهللا كشفها إال ألزواجهن  }َوَال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهن.  
 } َأْو آَبآِء ُبُعوَلِتِهن صون أي أو آلبائهن أو آباء أزواجهن وهو العم أبو الزوج فإنهما من المحارم، فإن األب ي }َأْو آَبآِئِهن

   :عرض ابنته، ووالد الزوج يحفظ على ابنه ما يسوءه، ثم عدد بقية المحارم فقال
 } َأْو َبِني َأَخَواِتِهن َأْو َبِنۤي ِإْخَواِنِهن َأْو ِإْخَواِنِهن َأْو َأْبَنآِء ُبُعوَلِتِهن فذكر تعالى األبناء، وأبناء األزواج، واِإلخوة،  }َأْو َأْبَنآِئِهن

  .ء اِإلخوة، وأبناء األخوات وكلهم من المحارم الذين يحرم الزواج بهم لما جبل اهللا في الطباع من النفرة من مماسة القريبات ونكاحهنوأبنا
  } أي المسلمات وخرج بذلك النساء الكافرات }َأْو ِنَسآِئِهن.   

 } أي من اِإلماء  }َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهن.  
غير أولي الميل والشهوة والحاجة إلى النساء كالُبْلِه والحمقى  الرجالأي  }ٱلتاِبِعيَن َغْيِر ُأْوِلي ٱِإلْرَبِة ِمَن ٱلرَجاِل َأِو {  

  .هو األبله الذي يريد الطعام وال يريد النساء وال يهمه إال بطنه: والمغفلين الذين ال يدركون من أمور الجنس شيئًا قال مجاهد
أي األطفال الصغار الذين لم يبلغوا حد الشهوة، وال يعرفون أمور  }لطْفِل ٱلِذيَن َلْم َيْظَهُروْا َعَلٰى َعْورَاِت ٱلنَسآِء َأِو ٱ{  

  .الجماع لصغرهم فال حرج أن تظهر المرأة زينتها أمامهم
  } ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهن أي وال يضربن بأرجلهن األرض لئال يسمع الرجال صوت  } َوَال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهن

  .الخلخال فيطمع الذي في قلبه مرض 
أي ارجعوا أيها المؤمنون إلى ربكم بامتثال الطاعات، والكّف عن  }َوُتوُبۤوْا ِإَلى ٱللِه َجِميعًا َأيَه ٱْلُمْؤِمُنوَن َلَعلُكْم ُتْفِلُحوَن { 

  .وتفوزوا بسعادة الدارينالشهوات، لتنالوا رضاه 
  :�ن ھدا�� ا���ت
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  .�D�ر �������ء وا���9ر����#� ا���ط�ن وا�%ري وراءه �� 9ل �� �د�و إ��A �ؤدي ���#�د أن ���6 ��ط���ً  -3

  .ا و, ��#روا ����9ر �Eن �6���م �ن $ �#��" , �ن أ��+�م�وا #و�&" �ن ��ظ�م $ �ن ا�و(وع �� ا�+وء أن � -4
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  .�ن �&ف �&" ��ء , ��#&A أو ��#&A ورأى أن �8ره �4ٌر ��A �9ر �ن ����A و�#ل ا�ذي ھو �4ر -5

  .ات وإ(��� �Hر��م إن ھم ���وا وأ6&�واو%وب ا�#�و وا���6 �&" ذوي ا��روء -6

7- "��#� I�� و���ت، وا�#��ذ�ا� �  .ِ�َظُم ذ�ب (ذف ا���6��ت ا�?��Jت ا��ؤ���ت و(د �ده ر+ول $ A�&� $ "&6 و+&م �� ا�+�

  .�� ��م ��A �ن ا+��ط�ق وا+�%واب��ر�ر ا��+�ب و -8

  .��ر�ر ا��و��د �A�D , إ�A إ, $ -9

  .�����4ث ھو ا�ذي ���+�A ا��ول ا���4ث وا��#ل ا���4ث. ��ق ا��4ث أھ&Aا+�� - 10

  .ا+����ق ا�ط�ب أھ&A ���ط�ب ھو ا�ذي ���+�A ا��ول ا�ط�ب وا��#ل ا�ط�ب - 11

  .�راءة أم ا��ؤ���ن و�6وان ��� ر��ھ�� �A أھل ا:ِ�ك - 12

13 - ��� .���رة أم ا��ؤ���ن و�6وان ���%�� �#د �?�رة ذ�و�

  .8ض ا��6ر و��ظ ا��رج و%وب - 14

  .و%وب +�ر ا��رأة ز����� و�وا � ذ�ك �� �دا �� ��#ذر +�ره �& رورة - 15

  .���ن ا����رم ا�ذ�ن �&�رأة ا��ؤ��� أن ��دي ز����� ��دھم �J �رج - 16

  .+�ء ���2ً ا�ر�64 �� إظ��ر ا�ز��� �&�رم ا��4رف �ن ا�ر%�ل وا��#�وه وا�ط�ل ا�6?�ر ا�ذي �م �#رف �ن �ورات ا�� -17

18 - ��  .�ر��  رب ذات ا�4J4ل ا5رض �ر%&�� ��" , �#&م �� ���4 �ن ز���

  .و%وب ا��و�� �ن 9ل ذ�ب و�&" ا��ور �&�6ول �&" ا��Jح ا�#�%ل وا�%ل - 19

 

    / ......................ا�� ا�����                                   17آ��ت � ��رة ا�
�ر ص : ا�����ع 

�� ا�����ع : ا��
ــــ�ول �   و ا�� � ا����� و

  

2  : � ا�
�اھ% ا��% $ # "
 � ا!��ت  – 1  

.............................................           ............................................................  

  1  . اذ�� ���� �����دة �� ا
	� ا������ - 2

...................................................................................................................  

� إ���� ا
	�ت ا���	��  –ـ  3�  +�� ا�*�ل ا��� 	(ول إ���� ؟ . إذا %$#" ا��!��  �� ا���� ا��� د

......................................................................................................  1  

 4  - ��,�  -)√  (��,�  1:    أ��م ا��12رة ��6 ا�/*�*� +��� 	%5�) x(أ��م ا��12رة ا�/*�*� و

  .       (     )                    وا���ور +� ا�<=�� وا
>�ة  أـ ا���� وراء وراء ا�:��9ن 	(دي إ�" ا���2دة

 ��#2+ "#�  .                                        (     )ب ـ ا�B	� 	��?ن ا��*/�Aت �@��?ن 

  .                                 (     )    اGJ,مIـ ـ اBF�GHان �E1 د>?ل ا��1?ت أدب �� آداب 

K6 ء د ـ��Aدون ا� L�+ ل�I�#� �/1ا�(     )                                                   .  

   " ا
	� =Mول ��1G�A - أ
 في وكان ، بكر ألبي قريباً  وكان ، اإلفك أهل من كان الذي أثاثة بن مسطح في اآلية هذه نزلت
 يمينه عن بكر أبو وكفر ، اآلية هذه اهللا فأنزل ، أبداً  خيراً  ينيله أو يعطيه أال بكر أبو حلف بدر ما منه بدر فلما عياله
  . عياله إلى ُأثاثة بن مسطح وأعاد

  :اآليات عنها نهت التي النواهي من - ب
 . ومسالكه الشيطان خطوات اتباع - 
 . القربى أولي حرمان على الحلف - 
 . استئذان بغير الغير بيوت دخول - 
  . ومعينة محددة لفئات إال زينتهن النساء إظهار - 

  
  

  

5 
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  : هي الغير بيوت دخول عند اتباعها ينبغي التي اآلداب من - ج
  .،و إلقاء السالم وبحضورهم بهم أصحاب البيوت وٕاعالم االستئذان ضرورة

  : اآليات تضمنها التي الرئيسة المعاني من: سؤال بنائي 
 . وٕارادة مشيئة كل فوق ومشيئته اهللا علم  -

 . الدنيا في قدم ما جزاء إنسان كل ينال القيامة يوم - 
  . استقراره للمجتمع يحقق االجتماعية باآلداب االلتزام - 

  :اآليات تضمنتها التي القيم من- 
 . المقدرة عند والعفو المخطئ عن الصفح - 
 . الشيطان مسالك تجنب - 
 . الغير بيوت دخول قبل االستئذان على الحرص - 
 . الغافالت المحصنات قذف تجنب - 
 البصر غض على الحرص - 

  . اكتب ثالث فكر جزئية وردت باآليات الكريمة  – 1
  . التهلكة إلى يؤدي الشيطان طريق اتباع  - 
 . عظيم إيماني سلوك المسيء عن العفو  -

  . اإللهية العدالة تتحقق القيامة يوم في - 
 . المجتمع سالمة تحفظ التي االجتماعية اآلداب من االستئذان  -

  . اآلخرة في والفالح ، الدنيا في كرامتها لها يحقق الدين بأوامر والتزامها المرأة سلوك - 
  . السابقة المعاني من جزئي معنى كل عن تعبر التي القرآنية اآليات حدد   -: سؤال بنائي  

  ، }آَمُنوْا َال َتتِبُعوْا ُخُطَواِت ٱلشْيَطاِن  ٰيَأيَها ٱلِذينَ {  - 2

  ��� ا�A<اء +� ا
	� ا���	�� ا������ و �� ��P?ن ھBا ا�A<اء ؟  

  . أمر اهللا المؤمنين بأال يتبعوا خطوات الشيطان و مسالكه :   أمرهمو .      للمؤمنين :  النداء
 البيت أهل إذن عدم حالة في الرجوع وينبغي ، االستئذان بعد إال دخولها يجب ال الغير بيوت:  أكمل  : سؤال بنائي  

  بها أصحابها وجود عدم حالة وفي بالدخول
  . المجتمع في به العمل أثر مبينا وضحه عظيم إسالمي لمبدأ إقرارا ظلمه عمن بكر أبي عفو جاء - 3

   .التسامح و العفو : المبدأ االسالمي العظيم هو 
  .  المجتمع قويا مترابطا متحابا يصبح: و أثره 

  . ذلك على دلل. ويصونها يحفظها ما المسلمة للمرأة اإلسالم شرع - س
................................................................................................................. 

  . السابقة اآلية معنى مع مايتفق النور سورة من المقروءة اآليات من هات . له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهد من -  س
................................................................................................................. 
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  ؟ القيامة يوم اإللهية العدالة تتحقق كيف - س
................................................................................................................. 

  . البيوت دخول قبل االستئذان فرض من اإللهية الحكمة ما  -س
................................................................................................................. 

  ؟ فلماذا ؛ عظيما منكرا أمرا الغافالت المحصنات رمي يعد  - س
.................................................................................................................  

4 -   "A2� َوَال َيْأَتلِ (ھ�ت  (Q#*	 H         و) ٌُجَناح  (R=ج  و ذ�Tو �Uإ  

  %$�?ن و%���?ن  ) ُتْبُدونَ (و -< 

  ا�Mوج =   �E2)  ُبُعول(و ���د 

  }َيْوَمِئٍذ ُيَوفيِهُم ٱللُه ِديَنُهُم ٱْلَحق  َوَيْعَلُموَن َأن ٱللَه ُهَو ٱْلَحق ٱْلُمِبيُن { : سؤال بنائي 
 . منهما كلمة بكل المقصود بين مرتين السابقة اآلية في ) الحق ( كلمة جاءت 
 . ثبوته في شك ال و يستحقونه الذي الجزاء بها يقصد األولى ) الحق ( كلمة -
  . وصفاته ذاته في الحق هو اهللا بها يقصد الثانية) الحق ( كلمة -
  :منها  كل صيغة بين إنشائية اآلتية األساليب -أ 
    نداء )                    يأيها الذين آمنوا  (  

  تمني    )         أال تحبون أن يغفر هللا لكم ( 
    نهي      )      ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ( 

  .استخرج من اآليات  أسلوبا إنشائيا و آخر خبريًا : سؤال تقويم بنائي  
ٱْلُمْنَكِر َوَلْوَال َفْضُل ٱللِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما ِبٱْلَفْحَشآِء وَ  َيْأُمرُ ُخُطَواِت ٱلشْيَطاِن فَِإنُه  َيتِبعْ ٱلشْيَطاِن َوَمن  ُخُطَواِت  َتتِبُعواْ  ٰيَأيَها ٱلِذيَن آَمُنوْا الَ {   - ب 

 ْن َأَحٍد أََبدًا َولَـِٰكنهَ َزَكى ِمنُكْم مُه َسِميٌع َعِليٌم  ٱللي َمن َيَشآُء َوٱللَعِة َأن ُيْؤتُۤوْا ُأْوِلي ٱْلقُ { * } ُيَزكْرَبٰى َوٱْلَمَساِكيَن َوَال َيْأَتِل ُأْوُلوْا ٱْلَفْضِل ِمنُكْم َوٱلس
                }ٱللُه َلُكْم َوٱللُه َغُفوٌر رِحيٌم  َيْغِفرَ َأن  ُتِحبونَ َوْلَيْصَفُحۤوْا َأَال  ْلَيْعُفواْ َوٱْلُمَهاِجِريَن ِفي َسِبيِل ٱللِه وَ 

  . السابقة اآليات في خط تحته ما أعرب  -ب  
  .مضارع مجزوم و عالمة جزمه حذف النون والواو فاعلفعل ال ناهية و  :  تَتِبُعواْ 

  .مفعول به منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم : ُخُطَواتِ 
  .مضارع مجزوم ألنه فعل الشرط وفاعله مستتر فعل )َيتِبعْ (من شرطية مبتدأ :  َيتِبعْ   نْ مَ 

  .فاعله مستتر والجملة خبر إن فعل مضارع مرفوع ،و عالمة رفعه الضمة ، و )  َيْأُمرُ (:  َيْأُمرُ 
 هَ َولَـِٰكنهِ :  ٱلللفظ الجاللة اسم لكن منصوب و عالمة نصبه الفتحة ) الل.   
   .فعل مضارع مجزوم ، و عالمة جزمه حذف النون والواو فاعل ) يعفوا ( الالم الم األمر و : ْلَيْعُفوْا 

  .فعال الخمسة   و الواو  فاعلهألنه من األ رع  مرفوع و عالمة رفعه ثبوت النون فعل مضا) تحبون (    أال حرف عرض و  :  ُتِحبونَ  
  . الناصبة ،و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة ) أْن ( فعل مضارع منصوب بعد  :   َيْغِفرَ 

  ) .  َلَعلُكْم تََذكُرونَ (  : أعرب الجملة التالية إعرابًا تامًا :  سؤال تقويم بنائي  
  . صريح لقسم مؤكدا جوابا السابقتين العبارتين كال من اجعل  - ) يغفر اهللا للتائبين ) ( التسامح فضيلة عظيمة  (   –ج 

  .واهللا إن التسامح لفضلةٌ عظيمٌة 
  .تاهللا ليغفرن اهللا للتائبين 

  .حدد أركان األسلوب السابق  : سؤال تقويم بنائي   
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  )             آ��ت �ن �ورة ا�ور (                                          ��وذج ا����ر
                                  ������ف ا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ـ:ا���ت ا������ Hم أ%ب ��� ���Dا(رأ 

  : (�ل $ �#��" 
�� ا�ذ�ن آ��وا ,"  �D�  ر�D� A�E� 4طوات ا���ط�ن ����#وا 4طوات ا���ط�ن و�ن ���

�������ء وا���9ر و�و, � ل $ �&�9م ور���A �� ز9" ��9م �ن أ�د أ�دا و�9ن $ 
  ."    �ز�9 �ن ���ء و$ +��� �&�م

   �� ا��� ا�9ر���؟�م ��" $ـ :1س

..........................................................................................................  
  4طوات ا���ط�ن؟ ا���ع�� ا��Hر ا�+&��� ا���ر��� �&" ـ :2س

...................................................................... ....................................  

  :اذ9ر (��� �+���دة �ن ا��� ا�+����ـ :3س

..........................................................................................................  

  :ـ ھ�ت �ن ا��� ا�+���� :4س

  ...............................،  ..............  ............أ ـ 9&���ن ������ �J(� � �د  
 ��&9 �  ):........................4طوات ( ��رد 9&�� ):.............    � ل ( ب ـ %�

�د ( ـ و � �#�" 9&�� :5س�� (��D� ��� 9ل +��ق �� :  

�د.                                ���د ا�ط��ب ��I  أـ��...................:  
�د.        ب ـ ���د ا����ب ا���دث وھم ��دھ�ون�� ...................:  

� �J��ـ :6س  ( /)��Jم ا�#��رة ا�����6 و���أ)x (��D� ���� ����6م ا�#��رة �8ر ا���أ:   

)                    .          (     ا���ط�ن �ؤدي إ�" ا�+#�دة وا�+رور �� ا�د��� وا�4رة  ا�+�ر وراء وراء ـ:أ
  (     )                            .         ا�ذ�ن �ر�ون ا���6��ت ���Hون �&" �#&�مـ :ب
  (     )                                   . ا,+�2ذان (�ل د4ول ا���وت أدب �ن آداب ا:+Jم ـ:%ـ
  (     )                    .                             8ض ا��6ر �&ر%�ل ��ط دون ا��+�ء ـ:د

  "و�و, � ل $ �&�9م ور���A �� ز9" ��9م �ن أ�د أ�دا : "7س

�� �ن ا��� ا�9ر���؟) أ�دا ( ��ذا أ��دت 9&�� )��+ ��  
.........................................................................................................  

:                                                                          ا�+���� �� �&�  ا���أ4رج �ن ـ :8س

  :...............زمأداة ا�%:...........    �J�� ا�%زم:..............     ��%زو�ـ �#J � �ر�� 
  :............................... ا+�A:..............................                 ـ �ر�� ��+�4

  :.............................�وع ا��4ر:...................................                  �4ره
  ـ) :�� وا�4رة�6��ت ـ �9ون �&#و�� �� ا�د���ر�� ا�(ـ :9س

  :�رط %�ز�� وا�9ب ا5+&وب ����6 ةار�ط ��ن ا�%�&��ن ا�+�����ن �Dدا
..........................................................................................................  
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