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 (قصة آية  ) حل أسئلة الكتبة  ملوضوع 
 أوال الفهم واالستٌعاب 

 .وضحها بأسلوبك .  ـ عرضت لنا قصة قارون ثالثة مواقف 1
 .ـ ثراء قارون وثروته الطائلة والتً ال ٌستطٌع مجموعة من الرجال حمل مفاتح أمالكه ومدخراته : الموقف األول
 .ـ خروج قارون على قومه متكبرا مغرورا وهو بكامل زٌنته مفتخرا بنفسه وبثروته :الموقف الثانً 
  ـ خسف هللا سبحانه بقارون  وبداره األرض مما جعل اإلٌمان ٌدب فً القلوب:  الموقف الثالث

  ـ ما األسباب التً جعلت قارون ٌطغى فً األرض ؟2

 .كثره المال مع ضعف اإلٌمان ـ الغرور : 2ج 
 .حددهما وبٌن سمات كل فئة .  ـ انقسم الناس من غنى قارون وثروته إلى فئتٌن 3

 .فئة المعجبٌن به والمتمنٌٌن ما عنده والمشجعٌن له وهؤالء هم الذٌن خدعتهم متع الحٌاة الزائلة  : 3ج 
 ـ فئة المؤمنٌن ومن سماتهم التواضع  والرضا بم قسم هللا 

 .وضح ذلك . عبرة على مر العصور  (قارون  ) ـ كان عقاب 4
 .ـ حٌث  أن كل ثري ٌتذكر ما حدث لقارون فال ٌتكبر على الناس وال ٌنسى حق الفقراء فً ماله 4ج 
  ـ ما القٌم المستفادة من هذه القصة ؟ 5
 .التواضع وعدم الغرور وعدم التكبر  : 5ج

 .ـ مساعدة المحتاجٌن ـ االعتدال فً كل شًء 
 وقد خسف به األرض ؟ (قارون  ) ـ ما شعورك وأنت ترى 6

 . ـ الرضا بعدل هللا  وحسن قضائه فقد نال قارون ما ٌستحق 6ج
 :   ـ علل 7

          خروج قارون بكامل زٌنته أمام الناس 
 .حتى ٌبهرهم وٌقتنهم  : 7ج

  .       لم ٌستمع قارون إلى نصائح أهل العلم
  .ـ بسبب تكبره وتجبره

       المال فتنة إن لم نحسن التصرف فٌه 
 . ـ ألنه ٌدفع صاحبه إلى البغً والتكبر والغرور 

 : أمام اإلجابة غٌر الصحٌحة مما ٌأتً  (  ×)  أمام اإلجابة الصحٌحة وعالمة  (    ) ـ ضع عالمة 8
 .كان قارون من قوم موسى  (     ) ـ 
 .بارك كل من حول قارون مسلكه فً التمتع بالمال  (  ×    )ـ 
 .حرم اإلسالم إظهار الثروة والغنى  (   ×   )ـ 

 .للعلماء دور عظٌم فً النصح واإلرشاد  (    )ـ  
 

 الثروة اللغوٌة : ثانٌا 

ن ُر وَق ن َقَق َقَق َق ن َق َق ْو ِإ ْون َق آَقَق َقْو َق اُرن ِإ َقن اْو ُر ُر وِإن َق ن ِإوَّنن َق َق آِإ َق ُرناَق َقَق ُر وُرن ِإ اْو ُر ْو َق ِإنوُر اِإ ن اْو ُر َّن ِإن: " قال تعالى   ن"ن ِإوَّنن َق اُر وَقن َق وَقن ِإ ن َقَق ْو ِإ

 .العدو بغى على أهل البالد :  فً جملة مفٌدة    ظلم وتكبر   :(بغى  ): أ ـ هات مترادف  : 1ج
    ذي القوة :وأولى القوة      مفتاحه    :مفرد مفاتحه ـ 

ةِم " ب ـ ما المقصود بقوله تعالى  ةِم أُمولًِم الْلقُموَّن بَم صْل وأُم بِمالْلعُم نُم هُم لَمتَم فَماتِمحَم ا إِمنَّن مَم  ؟ " مَم
 .ب ـ لقد كانت أمواله كثٌرة حتى أنه ال ٌستطٌع مجموعة من الرجال األقوٌاء حمل مفاتٌح الخزائن التً تحوي أمواله 

 :  ـ بٌن معنى ما تحته خط فً التعبٌرات اآلتٌة 2
   العدم          بالبوارـ ٌنتهً سلطان المال والعلم  : 2ج

  جرداء ـ قاحلة                                       بورـ هذه أرض 
 .  جهنم                     البوارـ المجرمون مصٌرهم دار 

 :ثالثا السالمة اللغوٌة 

ٌمٍم  :  ـ قال تعالى 1 و حَم ٍّظ عَم ِم هُم لَمذُم ونُم إِمنَّن ًَم قَمارُم وتِم
ا أُم لَم مَم ثْل ا مِم تَم لَمنَم ٌْل ا لَم   " ٌَم
 :أعرب ما تحته خط فً اآلٌة الكرٌمة 

  نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :ـ قارون : ج
 .خبر إن مرفوع بالواو ألنه اسم من األسماء الخمسة : الالم للتوكٌد ال محل لها من اإلعراب ـذو  :  لذو ـ
 .نعت مجرور بالكسرة  :  ع ٌمـ

 .اجعل التعبٌر السابق جوابا لقسم صرٌح  (قارون من الفاسدٌن ) ـ   2

 ـ وهللا إن قارون من المفسدٌن  2ج
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 .,بأسلوب تحذٌر مناسب وأعرب المحذر منه  (البغً  )ـ  حذر األغنٌاء من 3

 البغً البغً  ـ   البغً أٌها األغنٌاء  ,  ـ إٌاكم و البغً     3ج
 .    ـ  مفعول به لفعل محذوف تقدٌره احذر 

 .فٌما ٌأتً و أعرب ما بعدها  (ال ) ـ بٌن نوع 4
 ال تفرح 

 . ـ ال ناهٌة تجزم الفعل المضارع 4ج
  ـ تفرح فعل مضارع مجزوم بالسكون 

 .ال ٌستوي المؤمن والكافر 
 نافٌة                              : ال 

 .فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة : ٌستوي 
 : التذوق الفنً : رابعا 

ثم ٌخرج قارون بزٌنته على قومه , فتطٌر لها قلوب فرٌق منهم , و تتهاوى  لها نفوسهم , و ٌتمنون لنفسهم مثل ما اوتً قارون , و  ) ـ 1
 (ذلك على حٌن ٌستٌق  اإلٌمان فً قلوب فرٌق منهم . ٌحسون انه أوتً ح ا ع ٌما ٌتشهاه المحرومون 

 تخٌر من الفقرة السابقة طباقا  و بٌن أثره فً المعنى   - أ
 .ٌبرز المعنى وٌوضحه  (تطٌر ـ تتهاوى  )  أ ـ طباق 1ج 

 و لماذا ؟ . أٌهما أجمل فً التعبٌر عن إعجاب قوم قارون  بزٌنته 
   فتطٌر لها قلوب فرٌق منهم 
    فتطرب  لها قلوب فرٌق منهم 
    فتخفق لها قلوب فرٌق منهم 

 التعبٌر األول : ب 
 ألنه ٌدل على شدة اإلعجاب وتمنى ما  عند قارون من المال 

  .حول التعبٌر اآلتً إلى تعبٌر حقٌقً -         ج
 (ٌستٌق  اإلٌمان فً قلوب فرٌق منهم  )          

 ٌزداد اإلٌمان : ج 

ونُم  : " قال تعالى -  2    ًَم قَمارُم ا أُموتِم لَم مَم ثْل ا مِم تَم لَمنَم ٌْل ا لَم  "ٌَم
          ما نوع األسلوب السابق من حٌث الخبر و اإلنشاء ؟ 

  ـ إنشائً 2ج
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 تدريب على كتابة التعليق 

  َثوضخ صؼ١ٍمج ػٍٝ سأٞ ثصُٙ فنجسصٕج دجالٔغالق ، ٚصذ١ٓ ِٓ خالٌٗ أْ ثٌقنجسر ثٌؼشد١ز ثإلعال١ِز عجّ٘ش فٟ صمذ

  .ثألُِ ، ٚصفجػٍش ِؼٙج

  ّٗثعضؼٓ دجٌضجٌٟ إلٔؾجص ِٛمٛػه ٚصم٠ٛ:  

 

  :خطٛثس ثٌّٙجسر

   1 -  (أٞ صٛم١قٗ ٚؽشفٙج ٚصفغ١شٖ)ػشك فىشر ث٢خش دطش٠مز ِذجؽشر أٚ دطش٠مز غ١ش ِذجؽشر ِغ ثٌضؼ١ٍك ػ١ٍٙج 

 2 -ًِذذأ  *ِذذأ ثٌضّغ١ً  *ِذذأ ثٌّمجسٔز  * : ػشك دشث١٘ٓ ٚفؾؼ ٌضف١ٕذ فىشر ث٢خش ػٓ هش٠ك صٛظ١ف ِذجدا ِغ

 ٠ّىٓ صذػ١ُ سأ٠ه دأدٌز ٔم١ٍز- ِذذأ ػذَ ثٌضٕجلل  *ِذذأ ثالفضشثك أٚ ثٌضٛلغ  *ثٌضؾذ١ٗ 

 -3 دئِىجٔه صٛظ١ف ثٌضؼ١ٍك فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز أ٠نج). ػشك ثٌشأٞ ثٌخجؿ ػٍٝ ؽىً ٔض١ؾز صخٍـ إ١ٌٙج 

 * ْف١ّج ٠ٍٟ ّٔٛرؽجْ ِمضشفج : 

  1ّٔٛرػ :  

  ٌطجٌّج ثصُّٙش فنجسصٕج دجالٔغالق ٚػذَ ثالٔفضجؿ ػٍٝ ثٌؼجٌُ ، ٠ٚشٜ أفقجح ٘زث ثٌشأٞ أْ فنجسصٕج ثإلعال١ِز

ٚأٔج  .ظٍش ِٕز ٔؾأصٙج فذ١غز فذٚدٖ ثٌؾغشثف١ز ، سثفنز أٞ ثصقجي ِٓ أٞ ٔٛع وجْ دغ١ش٘ج ِٓ ثٌقنجسثس ثألخشٜ

أعضغشح و١ف ٠طٍك ٘ؤالء ِغً ٘زث ثالصٙجَ – دٛففٟ ِٕض١ّز ٌٙزٖ ثٌقنجسر ثٌضٟ أػضض ٚأفضخش دجالٔضّجء إ١ٌٙج - 

ثٌذجهً ٚثالدػجء ثٌىجرح ثٌزٞ ال أعجط ٌٗ ِٓ ثٌققز ، فًٙ ػجػ ٘ؤالء ٠ِٛج فٟ فنجسصٕج ، أَ أُٔٙ وجٔٛث ِٓ 

ً٘ ثهٍغ ٘ؤالء ػٍٝ صجس٠خ ٘زٖ ثألِز ثإلعال١ِز ثٌضٟ ٔجٌش ؽشف ثألفن١ٍز ػٍٝ دجلٟ ثألُِ ٌم١جِٙج ! ثٌّؤعغ١ٓ ٌٙج ؟

وٕضُ خ١ش ثِز أخشؽش ٌٍٕجط صأِشْٚ دجٌّؼشٚف “ : دجألِش دجٌّؼشٚف ٚثٌٕٟٙ ػٓ ثٌّٕىش ِقذثلج ٌمٌٛٗ صؼجٌٝ 

؟ ًٚ٘ أدسن ٘ؤالء أْ ثفضفجظٕج دٙزث ثٌؾشف س١٘ٓ دجٔفضجفٕج ػٍٝ ثٌٕجط ٚصٛؽ١ُٙٙ ٚإسؽجدُ٘ ” ٚصْٕٙٛ ػٓ ثٌّٕىش

دً أوغش ِٓ رٌه . إرث و١ف ٠ّىٓ أْ ٕٔغٍك ٚد٠ٕٕج ثٌق١ٕف ٠ذػٛٔج إٌٝ ٘زث ثألِش ثٌؼظ١ُ.. ٚدػٛصُٙ إٌٝ ثٌخ١ش ثٌؼجَ

أٌُ ٠ؼٍّٛث دأْ ثٔفضجفٕج ػ١ٍُٙ ٘ٛ ثٌغذخ .٠قغٕج ػٍٝ ثٌضؼجْٚ ٚثٌضؼج٠ؼ ِغ غ١شٔج ِٓ أً٘ ثٌذ٠جٔجس ثٌغّج٠ٚز ثألخشٜ

فٟ صمذُِٙ ٚصطٛسُ٘؟ٚإال فؼٍٝ أٞ أعجط دٕٛث فنجسصُٙ ثٌضٟ ٠ؾٙذ ثٌضجس٠خ دأٔٙج ثػضّذس دؾىً وذ١ش ػٍٝ 

ثٌقنجسر ثإلعال١ِز ثٌضٟ أخزس ِٕٙج وجفز ثٌؼٍَٛ ٚثٌّؼجسف ثإلٔغج١ٔز ٚلجَ ثألٚسد١ْٛ دضط٠ٛش٘ج ١ٌقٍٛث دفنٍٕج إٌٝ 

ِشدٚد : ٚػٍٝ مٛء ِج عذك ، ألٛي ٌىً ِٓ ٠ضُٙ ثٌقنجسر ثإلعال١ِز دجالٔغالق  .ِج ٚفٍٛث إ١ٌٗ ِٓ صمذَ ٚثصد٘جس

ٚال أعجط ٌٗ ِٓ ثٌققز ، ألْ ٘زٖ ثٌقنجسر ثٌؼظ١ّز ظٍش ِٕفضقز ػٍٝ أسؽجء ثٌؼجٌُ ػٍٝ ِش ثٌؼقٛس ، ِٚج صضثي 

  .وزٌه إٌٝ ث٢ْ

 -  2ّٔٛرػ :  

  دأح دؼل ثٌّفىش٠ٓ ػٍٝ ثصٙجَ فنجسصٕج دجالٔغالق ٚس١ِٙج دىً ثألٚفجف ثٌغٍذ١ز إِج ؽٙال دضجس٠خٙج أٚ دغذخ

 .ثٌقمذ ٚثٌىشث١٘ز ، ٚصػّٛث أْ صأخشٔج ػٓ سوخ ثألُِ ثٌّضمذِز ٚ ػؾضٔج ػٓ ثٌضطٛس ٠ؼضٜ إٌٝ ثٔغاللٕج ػٍٝ أٔفغٕج

. ِّٚٙج وجْ صػُّٙ فأٔج أػجسك سأ٠ُٙ ِؼجسمز صجِز ، ٌزٌه أؽذٖ ٠غضقك ثٌشد ، ٚ٘زث ِج عألَٛ دٗ فٟ ٘زث ثٌؼشك

فٙزث ثٌّفَٙٛ ٠ؼٕٟ ِج ٚفً إ١ٌٗ ثٌؼمً ثٌذؾشٞ ِٓ إٔؾجصثس صؾًّ وً ..ٌىٓ لذً رٌه ال دأط ِٓ ثٌضؼش٠ف دجٌقنجسر

فئْ وجْ ٘زث ثألِش ٠قذق ػٍٝ ثٌقنجسر ثإلعال١ِز فٍّجرث ال ٠مشأ أفقجح ٘زث ثٌشأٞ ثٌّنجد وضخ ثٌضجس٠خ ..ث١ٌّجد٠ٓ

ٌُ ٕٔطٍك ِٓ ثٌؼذَ ، ٚإّٔج صفجػٍٕج ِغ ثٌقنجسثس ثٌغجدمز ػ١ٍٕج ،ٚلذ فضـ ِج لجَ دٗ ثٌخ١ٍفز – ثٌّغ١ٍّٓ – ، ألٕٔج ٔقٓ 

ثٌذجح ػٍٝ ِقشثػ١ٗ فضؼٍّٕج ِٓ ثٌفشط فْٕٛ ثإلدثسر – ف١ظ ؽؾغ أعٍٛح ثٌضشؽّز فٟ د١ش ثٌقىّز – ثٌّأِْٛ 

ٚثٌغ١جعز ِٓ ث١ٌٛٔجْ ِٚٓ ث١ٌٛٔجْ فْٕٛ ثٌفىش ٚثٌفٍغفز ، فضُ ِضػ وً رٌه فٟ ل١ٕٕز دغجةً ِٓ ثٌؼم١ذر ثإلعال١ِز ، دً 

فجعضطؼٕج دفنً رٌه ل١جدر ثٌؼجٌُ ، عُ أٔؾأٔج ..ثٌقذق فٟ ثٌمٛي ٚ ثٌشؽجء فٟ هللا: أمفٕج إ١ٌٙج أؽ١جء ؽذ٠ذر أّ٘ٙج 

ثٌّذثسط ٚثٌّؼج٘ذ ٚد١ٕٕج ثٌّذْ ثٌقنجس٠ز ثٌّضد٘شر ، فّج صضثي وضخ ثٌضجس٠خ صقفع ٌٕج أدٌز ػٕٙج ، فجعأٌٛث أً٘ 

أصزوشْٚ ٠َٛ وجٔش أٚسدج  .ثألٔذٌظ ٚٔجلؾٛث أً٘ ثٌفشط و١ف وجٔش فنجسصٕج ِٕفضقز صمذً د١ٓ أفنجٕٔج وً ثأللٛثَ

صؼ١ؼ ػقش ثٌظٍّجس ، فأخز ثألٚسد١ْٛ ِٓ ثٌخٛثسصِٟ ػٍُ ثٌش٠جم١جس ، ِٚٓ ثدٓ ع١ٕج ػٍُ ثٌطخ ، ِٚٓ ثدٓ 

ٌىُٕٙ صٕىشٚث ٌزٌه دذثفغ ثٌقمذ ٚثٌٙٛط فأؽؼٍٛث ..خٍذْٚ ػٍُ ثالؽضّجع فجعضطجػٛث أْ ٠أخزٚث ثٌذسٚط خ١ش ِأخز

فشدج فىش٠ز أٚال ، عُ صطٛسس إٌٝ فشح فم١م١ز ػٍّٛث ػٍٝ ثعش٘ج ػٍٝ ٘ذَ ثسوجْ ٘زٖ ثٌقنجسر ، ٚثٌقمذ ػٍٝ 

ٌزث فجٌقنجسر وجإلٔغجْ فٟ ِغ١شصٗ ،صٌٛذ وّج ٠ٌٛذ ، ٚصىذش وّج ٠ىذش فضؼطٟ ٚصغٛد ِغً ع١جدصٗ ، عُ صؾ١خ أٚ .أدٕجةٙج

٘ىزث أفشؿ دأْ سأٞ ٘ؤالء ثٌّفىش٠ٓ  .صّٛس ِغً ِّجصٗ ، غ١ش أْ أعش٘ج صذمٝ خجٌذر صؾٙذ ػٍٝ ثٌؼض ثٌزٞ وجْ
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خجهب ، ألٔٗ ٠ٕذٕٟ ػٍٝ ثٌقمذ ٚثٌىشث١٘ز ٚثالدػجء ثٌىجرح ثٌزٞ ٠فضمذ إٌٝ أٞ د١ًٌ ِٕطمٟ أٚ فؾز دثِغز ، ٚ٘ٛ 

  .دزٌه ِؾجٔذج ٌٍقٛثح

  

  صذس٠خ :

   إْ ثٌضٍفجص ٠ؾؾغ ػٍٝ ثٌغٍذ١ز ٌذٜ ثٌطفً ف١ظ ٠مذَ ٌٗ ثألفىجس ثٌؾج٘ضر ، ف١ؾؼش ثٌطفً دجٌىغً ِٓ غ١ش ):   صذس٠خ

وّج ٠ؼطً ثٌضٍفض٠ْٛ هجلجس ثٌخ١جي ، ألٔٗ ٠مذَ ِؾج٘ذ ١ٌغش ِٓ خ١جي ثٌطفً ، ِّج ٠مًٍ . أْ ٠فىش أٚ ٠ٕضمذ أٚ ٠ٕجلؼ

ثوضخ صؼ١ٍمج صؼمخ ف١ٗ ػٍٝ ٘زث ثٌشأٞ ِطذمج ِج دسعضٗ فٟ ِٙجسر ثٌضؼم١خ  .ِٓ ثػضّجد ثٌطفً ػٍٝ خ١جٌٗ ٚأفىجسٖ

 ( .ٚثٌضؼ١ٍك ٚثٌذفجع ػٓ ٚؽٙز ٔظش

 * ثعضؼٓ دجٌضجٌٟ فٟ إٔؾجص ِٛمٛػه : 

 ًفىشر ٔـ )… ثٌفىشر ثٌّشفٛمز ػ١ٍّجس ثٌذشٕ٘ز ثٌفىشر ثٌّمضشفز أٚ ثٌذذ٠ٍز ثٌضٍفجص ٠ؾؾغ ثٌغٍذ١ز ٌذٜ ثٌطف

ػٓ هش٠ك إدشثص ٔٛثلقٙج ٚػ١ٛدٙج ٚف١ُ ٌُ ٠ضٛفك أفقجح ٘زٖ ثٌفىشر ؟ ِٚج : ٘ذَ ثٌفىشر ثٌغجدمز  -1 (ثٌّٛمٛع

ػٓ هش٠ك ثلضشثؿ ثٌذذ٠ً ثٌّٕجعخ : ثٌض١ّٙذ اللضشثؿ ثٌفىشر ثٌذذ٠ٍز - 2ثٌزٞ أغفٍٖٛ أٚ صٕجعٖٛ ٌُٚ ٠ؾ١شٚث إ١ٌٗ ؟ 

- 1: ٠ّىٓ ثالخض١جس د١ٓ سأ١٠ٓ  - .ٌٍٕٛثلـ ثٌغجدمز ٚصؼ٠ٛنٙج دأفىجس ؽذ٠ذر ِذػِٛز دجٌقؾؼ ٚثٌذشث١٘ٓ ٚثألدٌز

-------- ثٌضٍفجص عالؿ رٚ فذ٠ٓ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ عٍذ١ج ثٚ إ٠ؾجدج- 2. ثٌضٍفجص ٠ف١ذ ثٌطفً ، ٠ٚمذَ ٌٗ ِج٘ٛ إ٠ؾجدٟ ِٚالةُ

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

 *  2ف١ّج ٠ٍٟ ّٔٛرػ  

  ٍٝوغ١ش ِٓ ثٌٕجط ٠شْٚ أْ ثٌضٍفجص ٘ٛ فٕذٚق ثٌؾ١جه١ٓ ، ٚأٔٗ دّغجدز ؽقش ثألفؼٝ فٟ لؼش دثسُ٘ ، ٚغٛي ٠أصٟ ػ

ال ٠ضشن أٞ فشد ِٓ أفشثد ثٌّؾضّغ ، ٚخجفز ثألهفجي ، إال ٚدِش لذسثصُٙ ػٍٝ ثٌضفى١ش ، ػطً .. ثألخنش ٚث١ٌجدظ

إْ ثٌّضأًِ ٌٙزث ثٌشأٞ ٠ؾذٖ خج١ٌج ِٓ ثإلؽجسر إٌٝ أٞ ص٠ٕٛٗ  .هجلجصُٙ ثٌخ١ج١ٌز ، ٚصسع فٟ أٔفغُٙ ثٌىغً ٚثٌخّٛي

دجٌضٍفجص ، ِغ أْ ٘زث ثٌؾٙجص ، وّج ٠ؼٍُ ثٌؾ١ّغ ، ٠ض١ّض دّضث٠ج إ٠ؾجد١ز وغ١شر ِٓ ؽأٔٙج أْ صٕغ١ٕج ثٌغٍذ١جس ثٌضٟ صقذط 

عُ إْ ٚفف ثٌضٍفجص دجٌغٍذ١ز ٌّؾشد صفج٘ز دؼل دشثِؾٗ ٚصؼ١ُّ رٌه ػٍٝ عجةش ثٌذشثِؼ ثألخشٜ دْٚ ..ػٕٙج ٘ؤالء

أال ٠شٜ ٘ؤالء أُٔٙ ِضؼقذْٛ إٌٝ سأٞ . صفى١ش ِٕطمٟ ٠ؼضذش خطأ فجدفج ٚظٍّج فٟ فك ثٌذشثِؼ ثٌّف١ذر ٚثإل٠ؾجد١ز

خجهب ال أعجط ٌٗ ِٓ ثٌققز ، ٚأُٔٙ ٠قٍّْٛ أفىجس عٍذ١ز ِغذمز ، ِج صضثي صؼؾؼ فٟ أر٘جُٔٙ ، ٚصّٕؼُٙ ِٓ 

ثالػضشثف دجٌؾ١ًّ ٌٍضٍفجص ؟ أال ٠ؼٍُ ٘ؤالء أُٔٙ ِّٙج فجٌٚٛث ثالٔضمجؿ ِٓ ثٌضٍفجص فٙٛ ٠ظً ِٓ أدشص ٚعجةً ثإلػالَ 

  .ثٌضٟ صقظٝ دٕغخ وذ١شر ِٓ ثٌّؾج٘ذر ، ١ٌظ ِٓ ثألهفجي فمو ، دً أ٠نج ِٓ ثٌىذجس

  ٠مذَ ثٌضٍفجص أهذجلج ِضٕٛػز ِٓ ثٌذشثِؼ ٠ؾذ ف١ٗ ثٌطفً ِج ٌز ٚهجح ، ٠ٚخضجس مّٓ دشثِؾٗ ِج ٠ٕجي سمجٖ ٠ٚقمك

ِضؼضٗ ، فّٓ خالي ثٌذشثِؼ ثٌٛعجةم١ز ٠ضؼشف ثٌطفً ػٍٝ ػٍٝ عمجفجس ثٌؾؼٛح ثألخشٜ ٚأخذجس٘ج ،ٚدزٌه ٠ٕفضـ ػٍٝ 

ثٌؼجٌُ ، وّج ٠ىضؾف أعشثس ثٌطذ١ؼز ٚخذج٠ج٘ج ف١ضأٍِٙج ٠ٕٚطك دؼظّز خجٌمٙج عذقجٔٗ ، ِٚٓ خالي ثٌذشثِؼ ثٌغمجف١ز 

٠ضّىٓ ثٌطفً ِٓ صٛع١غ دثةشر ِؼجسفٗ ِٚؼٍِٛجصٗ ، ِٚٓ خالي ثٌذشثِؼ ثالؽضّجػ١ز ٠ضؼشف ػٍٝ ثٌؾجٔخ ث٢خش ِٓ 

أِج ثٌشعَٛ . ِؾضّؼٗ ، وّج أْ ثٌذشثِؼ ثٌذ١ٕ٠ز ٟ٘ ثألخشٜ صىٛٔٗ ١ٌىْٛ ػذذث فجٌقج ػجسفج دقمٛلٗ ٚٚثؽذجصٗ

  .ثٌّضقشوز فؼٍٝ ػىظ ثٌشأٞ ثٌغجدك ، صشفٗ ػٓ ثٌطفً ٚصغٕٟ خ١جٌٗ ، ٚصغجػذٖ ػٍٝ ثٌضؼٍُ دأعٍٛح ِّضغ ٚؽ١ك

  ، ٌٗ ٚدٕجء ػٍٝ ِج عذك ٠ضنـ أْ ؽٙجص ثٌضٍفجص ٠ؼضذش عالفج رث فذ٠ٓ ، ٠ؾًّ ِج ٘ٛ ِف١ذ ٌٍطفً ِٚج ٘ٛ غ١ش ِف١ذ

ٚإرث وجْ دئِىجٕٔج ِغجػذر ثٌطفً ػٍٝ ثالعضفجدر ِّج ٘ٛ إ٠ؾجدٟ ، فذئِىجٕٔج ِغجػذصٗ أ٠نج ١ٌضؾٕخ ِج ٘ٛ عٍذٟ ، ٕٚ٘ج 

 .صؾذس ثإلؽجسر إٌٝ دٚس ثألعشر فٟ صٛؽ١ٗ ثٌطفً ٚإسؽجدٖ الخض١جس ِج ٠ٕجعذٗ ِٓ دشثِؼ ِف١ذر ٚ٘جدفز
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 كتابة التقرير
. ىو وصؼ لعمؿ أو حدث أو مشاىدات أو رحمة أو زيارة و قد يتضمف التقرير توصيات و مقترحات:  التقرير 

: عناصر التقرير 
و إلييا – أ  ُؼ بموضوع التقرير و اليدؼ منو ،وحدوده ،و الجية الموجَّ .  المقدمة ُتعرِّ

و ُتْعَرُض فيو المعمو   مات و الحقائؽ و األحداث ،و يتضمف ذكر الزماف و المكاف إذا : صمب التقرير – ب 
.  كاف نوع التقرير يستدعي ذلؾ 

.  تمخص أفكار التقرير ،أو تُبيُف كاتبو أو تتضمف توصيات ليا عالقة بموضوع التقرير : الخاتمة – ج 
:  الشروط الفنية لكتابة التقرير 

. إدراج  الزماف و المكاف و األشخاص و الموضوع  – 1
. استخداـ المغة المباشرة   الواضحة ،و تجنب استخداـ الخياؿ  – 2
. مراعاة التسمسؿ الزمني لألحداث أو المشاىد  – 3
. ذكر المصطمحات و األرقاـ و اإلحصائيات إف وجدت  – 4
. بياف رأي كاتب و انطباعاتو بإيجاز  – 5

 . شاركت زمالءؾ في زيارة مدرسية إلى معرض الكتاب ، اكتب تقريرًا عف ىذه الزيارة مراعيًا عناصر التقرير : 25
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 .تذريب على فن التلخيص 

 :لخص الفقرة التالية في حذود الثلث مراعيا الشروط الفنية للتلخيص 
ألِجٔز فٟ ثإلعالَ ِفَٙٛ ػجَ ؽجًِ ٠نُ ِٕجفٟ ثٌق١جر وجفز، ٚثإلٔغجْ ِغضخٍف ِٚؤصّٓ ػٍٝ ٘زٖ ثألِجٔز إْ ي )

إٔج ػشمٕج ثألِجٔز ػٍٝ ثٌغّٛثس ٚثألسك ٚثٌؾذجي فأد١ٓ أْ ٠قٍّٕٙج ٚأؽفمٓ }ثٌغم١ٍز ِٚطجٌخ ٠ضقًّ صذؼجصٙج 

ج ؽٙٛالًم  ًِم  .)72: ثألفضثح) {ِٕٙج ٚفٍّٙج ثإلٔغجْ إٔٗ وجْ ظٍٛ

ِٚٓ ٘زث ثٌّٕطٍك فئْ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ِؾجي ثإلػالَ ِّٙج وجٔش ثٌٛع١ٍز ثٌضٟ ٠ؼٍّْٛ ف١ٙج ِطجٌذْٛ دضقم١ك ٘زٖ 

ج ٠خذَ د٠ُٕٙ ٌٚغضُٙ ٚٚهُٕٙ، ٠ٚضقممْٛ ِٓ  ًّم ثألِجٔز فٟ عٍٛوُٙ ثٌّٕٟٙ، ف١ٛظفْٛ ٚعجةً ثإلػالَ صٛظ١فًمج ع١ٍ
 .فقز ثألخذجس لذً ٔؾش٘ج ٚإرثػضٙج، ٠ٚشؽؼْٛ ثألِش إٌٝ أً٘ ثٌخذشر ٚثٌؼٍُ ٚثالخضقجؿ

ٚال صمف ِج ١ٌظ ٌه دٗ ػٍُ إْ ثٌغّغ ٚثٌذقش ٚثٌفؤثد }فجالصقجي دجٌؾّٙٛس ٠قضجػ إٌٝ فذق ٚؽفجف١ز ِٚغؤ١ٌٚز 

، ٚوضخ ثٌغٕز ١ٍِتز دجألفجد٠ظ ثٌقق١قز ثٌٕجفؼز ٌألغشثك (36: ثإلعشثء) {وً أٌٚته وجْ ػٕٗ ِغؤٚالًم 

ث ف١ٍضذٛأ ِمؼذٖ ِٓ ثٌٕجس».. ثإلػال١ِز ّٟ ِضؼّذًم ، ٚػٍٝ ٘زث ثٌّٕٛثي عجس ثٌخٍفجء (سٚثٖ ثٌؾ١خجْ)« ِٓ وزح ػٍ
ث دّٚٔج  ثٌشثؽذْٚ فٟ خطجدُٙ ثٌذػٛٞ ٚثإلػالِٟ ثٌمجةُ ػٍٝ ثٌقذق ٚثألِجٔز ٚلٛي ثٌقك ٚثٌضضثِٗ ٌٚٛ وجْ ِّشًم

فًٙ ٠ؼ١ذ ثإلػال١ِْٛ فٟ ػقش ثإلػالَ ثٌّٕفضـ ثٌّٕٙؼ ثإلػالِٟ ثإلعالِٟ ١ٌغضم١ُ فىش ثألِز .. خٛف أٚ ٚؽً

  (.٘زث ِج ٔأٍِٗ.. ٚصقٛس٘ج صؾجٖ وً ثٌمنج٠ج

 

 

 

 

 

 

 : التدرٌب األول 

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

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

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

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

 : التدرٌب الثانً  

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

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

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

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

   .ثٌضٍخ١ـ اللت ييج  رااااتا اعن   و األسسالمعايير             
 . ثٌّقجفظز ػٍٝ ٘ذف ثٌىجصخ ِٓ ثٌّٛمٛع ٚ ثالٌضضثَ دجٌفىشر ثٌؼجِز ٌٍّٛمٛع – 1

 .  ثعض١فجء ثٌّقجٚس ثٌشة١غز ٌٍّٛمٛع ٚ ػذَ ثٌضىشثس – 2

  . ثٌضخٍـ ِٓ أعٍٛح ثٌىجصخ – 3
 . ٚمٛؿ ثٌّؼٕٝ ٚ عالِز ثٌضشو١خ ٚ فغٓ ثٌشدو ٚ ِشثػجر ثٌضغٍغً – 4

 .ثعضخذثَ ثٌضؼذ١ش ثٌقم١مٟ-   5

 . ػذَ إلقجَ ثٌشأٞ ثٌؾخقٟ فٟ ثٌّٛمٛع – 6

 . ِشثػجر ثٌّغجفز ثٌّطٍٛدز – 7
 

 

  

 تذكر

http://www.google.com.kw/imgres?q=%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8&hl=en&gbv=2&biw=1024&bih=673&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=Twe12nBL_450GM:&imgrefurl=http://www.albasrah-forums.com/vb/showthread.php?p=582532&docid=l5pxyHdhCGqYWM&imgurl=http://center.jeddahbikers.com/uploads/jb13092707001.gif&w=407&h=580&ei=MZ4nT7_6EMaciQeqmYC1Ag&zoom=1&iact=rc&dur=486&sig=108528989457125820732&page=1&tbnh=147&tbnw=103&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:5,s:0&tx=18&ty=76
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قصة آية : الموضوع  

 سؤاؿ تطبيقي:  التناوؿ 
:  اقرأ الفقرة التالية بفيـ و وعي ثـ أجب 

ِني ِمَن  ْلَقْوِم  لظَّاِلِمينَ }    ِني ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِمِو َوَنجِّ  *  {َوَضَرَب  لمَُّو َمَثاًل لِّمَِّذيَن آَمُنوْا  ْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ  ْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيتًا ِفي  ْلَجنَِّة َوَنجِّ
عف طمب النجاة .. في قصر فرعوف..  فيوتعيشطوفاف الكفر الذي لم يصدىا فيا ىي امرأة فرعوف، . إنو ال كرامة وال شفاعة في أمر الكفر واإليماف

أن وتبرأت مف عممو مخافة . وتبرأت مف صمتيا بفرعوف فسألت ربيا النجاة منو. وقد تبرأت مف قصر فرعوف طالبة إلى ربيا بيتًا في الجنة.. وحدىا
ونجني مف القـو الظالميف  }: وتبرأت مف قـو فرعوف وىي تعيش بينيـ.. {ونجني مف فرعوف وعممو  }:  مف عممو شيء وىي ألصؽ الناس بويمحقيا

في . فقد كانت امرأة فرعوف أعظـ مموؾ األرض يومئذ. ودعاء امرأة فرعوف وموقفيا مثؿ لالستعالء عمى عرض الحياة الدنيا في أزىى صوره.. {
! ولكنيا استعمت عمى ىذا كمو،بؿ اعتبرتو شرًا ودنسًا وبالء تستعيذ باهلل منو،وتطمب النجاة منو.. قصر فرعوف أمتع مكاف تجد فيو امرأة ما تشتيي

في وسط ضغط المجتمع، وضغط القصر، وضغط .. وحدىا.. ولكف ىذه المرأة. وىذا فضؿ آخر عظيـ.. وىي امرأة واحدة في مممكة عريضة قوية
! في خضـ ىذا الكفر الطاغي.. وحدىا.. في وسط ىذا كمو رفعت رأسيا إلى السماء. الممؾ، وضغط الحاشية، والمقاـ المموكي

  :   ........................................................................   ضع عنوانا مناسبا لمفقرة السابقة - 1
- ......................... ب - ......................... أ .  اذكر اثنتيف مف صفات امراءة فرعوف –  2
. ...........................             ................................                                                       اذكر قيمتيف مستفادتيف مف ىذة القصة –  3
:                                                                                                أكمؿ  الجمؿ التالية في ضوء فيمؾ لمموضوع  – 4

.................................................. يضرب اهلل األمثاؿ في القرآف لػ  -
 .....................و التمسؾ بعرض الحياة .................  يجب االستعالء عمى عرض الحياة  -
 ................................كؿ إنساف يحساب بحسب  -

 : ...................................................في جممة تامة المعنى مف عندؾ  (َمَثاًل )وظؼ جمع  – 5
ما العالقة المعنوية البالغية بيف األلفاظ التالية ، و ما اسـ المصطمح البالغي ليا ،و ما أثره في المعنى ؟   – 6
  :....................................... (يحؿ ليـ الطيبات و يحـر عمييـ الخبائث   )
 :..................................................................... (و أنو ىو أمات و أحيا  )
:  أعرب ما تحتو خط في الفقرة السابقة  – 7

 :  ......................................................................................................... لم يصدىا
  :    ......................................................................................................... تعيش

  :   ........................................................................................................ أن يمحقيا
:  ضع في كؿ فراغ مما يأتي المخصوص المناسب مضبوطًا بالشكؿ  – 8
. نحتـر  المعمميف و نقدرىـ ..........................   نحف – أ 

. أحافظ عمى وحدة وطني ........................  أنا – ب 
.  فخٌر ألمتكـ ........................ أنتـ – ج 
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 . اقرأ اآليات التالية ثم أجب عن األسئمة بعدىا  (قصة آية  )من موضوع 

إف قاروف كاف مف قـو موسى فبغى عمييـ واتيناه مف الكنوز ما إف مفاتحو لتنوء بالعصبة أولي  ):   قال تعالى 
  .(القوة إذ قاؿ لو قومو ال تفرح إف اهلل ال يحب الفرحيف

 

 فما األسباب التي تؤدي إلى ذلؾ البوار ؟   .قد يكوف مصير سمطاف العمـ ىو البوار والضياع : 1س
.................................................................................................. 

 .وضحيما . وازنت اآليات بيف قيمتيف إحداىما دنيوية ، والثانية دينية  : 2س
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 .اذكر اثنتيف مف ىذه الصور .لمبغي صور متنوعة وأشكاؿ عديدة : 3س
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 .،وضح العالقة بيف ىذه المقولة وماحؿ بقاروف مف عقاب (الجزاء مف جنس العمؿ  ): 4س
.................................................................................................. 

 .دلؿ مف فيمؾ اآليات عمى اعتداؿ المنيج اإلليي القويـ  : 5س
.................................................................................................. 

 ......................: ، ضعيا في جممة مفيدة ......... : (البغي )مترادؼ : أكمؿ : 6س
 : .............(مفاتحو  )مفرد – ، : .......(الدنيا  )جمع – ، : ......... (الفساد  )ضػد     - 

 .بيف نوع األسموب والغرض منو : 7س
 : ................، غرضو : .................   أسموب – .       إف اهلل ال يحب الفرحيف  -
 : ................، غرضو : .................   أسموب – ". ياليت لنا مثؿ ما أوتي قاروف" -

 . ابف الجممة اآلتية لممجيوؿ ، وحدد نائب الفاعؿ :8س
 : .............. نائب الفاعؿ : .......................  - أشاع قاروف الفتنة في قموب الناس    - 

 . حدد مف األساليب اآلتية ما ىو مطموب  :9س
 " .تاهلل إف قاروف لمف الفاسديف "  -
 : ................المقسـ عميو – ،: ...............المقسـ بو – ،: ............. حرؼ القسـ- 

 .بئس الخمؽ الطمع  -

 : ..........................................الفاعؿ – ،: .......................... فعؿ الذـ- 

 : .........................................إعرابو – ،  ،: .................المخصوص بالذـ – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أحمد الفقً  / تدرٌبات عامة /    م 2014-2013/ قصة آٌة  : موضوع /  الفصل الثانً / لغة عربٌة  / الصف التاسع  
 

12 
 

 .تدرٌبات نحوٌة : الموضوع
 .      أسلوب االختصاص  : التنـــــاول

 :األمثلة 

 نحُرمَق  ُرن اْو َقطَق ِإنن اْو ُر ُر وَقننَق ْو ُرن.

 ن َق اْو ُر َقمَق ءِإنطُر َّن َقن َق َق َقْو َق ن ن اْو ِإ ْو ِإ دِإيرُر نآَقَق ْو .نن اْو ِإ ْو ِإ

 نوَق َقْو َق ءَقنوَقنَقْو ُر ْون ن َق ِإن اْو َقطَق ِإ .نن ألُر َّن ِإن ُر ْوزَق ُر وَقن ِإ ادِّ َق عِإ

 نيُر َق وُرن اْو َقطَق ُرنيَقُّ َق وَقن ِإ َق ن  .ن اشَّن َق  ُر

 

ن:ن الو    جن

ه نوو   نيذ رن   ن و نظ هرن  دنضم رنو لن   ن ا    نو ن اخط  نا   ونوو   ن الخ   صنن–ن1
ن. ام   ون   ن

ن الو ن اظ هرن ام رفن  لنو ن  إلض   ن ن ام دِّونا ضم رن ن ام   نا م   ون  نهذ ن اضم رن–ن2
ن)نن، نه ن    لن  ن     ن   لن  ذ فن ج   ًن عن     نآ ديرانن( خ  ص ًنن)ىنيس  –نو   ن–وخصُّ

نن(.......و  دن

:  ـ ضع اسما مختصا في المكان الخالي فيما يأتي 1: سؤاؿ بنائي 

. نربي النشء ...............  ـ إّنا 

. ندافع عن المظمومين ............  ـ نحن 

. نكرم الضيف .............  ـ إننا 

 
 


