
 الحديث الشريف : التحاسدوا 

 21إلى صــ  16حل أسئلة التقويم صــ 

 أوال: الفهم واالستيعاب: 

كتبها كما وردت في الفراغ التالى:  –حدد الحديث الشريف واجبات األخوة المؤمنة  -1  ا

 عدم التحاسد أو المزايدة لإلضرار بالغير أو الكره أو التكبر والهجر. -أ

 أخيه المسلم. عدم بيع المسلم على بيع  -ب

 البعد عن ظلم المسلم أو تسليمه للعدو أو التكبر عليه. -ج

 وحسد محمود، وضحهما؟  –هناك نوعان من الحسد: حسد مذموم  -2

 .الحسد المحمود: هو الحسد في أعمال الخير ورغبة أدائها ✓

 الحسد المذموم: تمنى زوال نعمة هللا على المسلم وانتقالها إلى الحاسد.  ✓

 عليه السالم. اذكر الحادثة التى تناولت هذا الموقف؟ حسد إبليس آدم  -3

 حينما أمر هللا المالئكة بالسجود آلدم فحسده إبليس على ذلك. 

 علل. تعارض األخوة في هللا مع التناجش والتباغض؟  -4

 ألن التناجش والتباغض يقطعان أواصر المحبة والرحمة وهما أساس األخوة في هللا. 

 نهي عن التباغض؟ ولماذا؟ هل البغض في هللا مرتبط بال -5

التباغض بين   البغض في هللا يتناقض مع التباغض. ألن البغض في هللا يكون من المطيعين للعصاة أما

 الناس فيكون بين المسلمين عامة فيؤدي إلى الفرقة بين أفراد الجماعة. 

 الْحَقُّ{.  ن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ  }وَدَّ كَثِريٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِميَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّ   قال تعالى: -6

 فلماذا حسدوا المؤمنين كما نفهم من اآلية الكريمة؟  –تتحدث اآلية عن موقف من مواقف اليهود 

 حسدوا المؤمنين ألنهم آمنوا بالله واتبعوا الحق. 

: " ال يحل لمسلم أ، يهجر أخاه فوق ثالث. يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا.   –  صلي اهلل عليه وسلم   –قال الرسول   -7

 .وخيرهما من يبدأ بالسالم" 



 فيم يلتقي هذا الحديث الشريف مع الحديث السابق؟  -أ

 في النهي عن التدابر والهجر بين المسلمين. 

 ماذا يقصد الرسول الكريم من عبارة )خيرهما من يبدأ بالسالم(   -ب

 لسالم والصلح من المتخاصمين له ثواب عظيم عند هللا تعالى وفيه الخيرية. أن الذي يبدأ با

 "ال يبع بعضكم على بيع بعض"    -8

 في القول السابق؟  –  صلي اهلل عليه وسلم –  عم ينهي الرسول -أ

 عن البيع الباطل. 

 اذكر صورتين للبيع المقصود في الحديث الشريف؟  -ب

كثر من  ✓  قيمتها الحقيقية إلغراء المشتري. الزيادة في سعر السلعة أ

 نقص البيع بعد اتمامه.  ✓

 "المسلم أخو المسلم ال يظلمه، وال يخذله، وال يحقره".  -9

 يتضمن الحديث السابق أسباب تآلف القلوب المؤمنة. وضح ذلك؟  -أ

 عدم التكبر على المسلم.  –وعدم تسليم المسلم ألعدائه وعدم نصرته   –عدم الظلم 

دون غيرهم؟ أم انها للناس كافة.    هل الدعوة التى تضمنها الحديث الشريف خاصة بالمسلمين -ب

 ولماذا؟ 

 دعوة خاصة بالمسلمين دون غيرهم ألنهم هم الذين تجمعهم أخوة االيمان. 

عليه وسلم  –قال رسول هللا   -10 اهلل   الظلم على نفسي وعلى فيما يرويه عن ربه عز وجل: )إى حرمت    –  صلي 

   عبادي فال تظالموا(.

 فيم يتفق هذا الحديث القدسي مع الحديث الذي تدرسة؟ 

 في النهي عن الظلم بين العباد. 

في حجة الوداع قائالً: )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام   –  صلي اهلل عليه وسلم  –خطب الرسول    -11

 كحرمة يومكم هذا ...(. 



 اذكر نص من الحديث الشريف يتناول ما جاء في خطبة الوداع؟ 

 "المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره"

 الشريف؟ماذا يحقق المجتمع المسلم إذا عمل أفراده بما جاء في الحديث  -12

 يتحقق مبدأ التكافل االجتماعي وينتشر بين أفراده الحب والسالم والرحمة والوئام. 

 : الثروة اللغوية : ثانياً 

كمل ما يلي:  -1  أ

 ابحث إلى معجمك وابحث عن معني ما يأتي:  -أ

 استثاره واستخرجه. نجش الشيء:  ✓

 استثاره وخدعه ليوقعه في الشرك. نجش الصيد:   ✓

 . اشتعاالً بتحريكهازادها نجش النار:  ✓

 يحدث التباغض في القلوب. -ب

 ويحدث التدابر بأن يدبر اإلنسان عن أخيه ويهجره. 

 صل بين الكلمة ومعناها فيما يأتي: -2

 

 

 

 

 هات المضاد في المعني لكل كلمة مما يأتي:  -3

 أقبل. تدابر:  ✓

 ف. ر يعز ويش يحقر:  ✓

 ينصر.يخذل:  ✓

 وضح الفرق في المعنى بين الكلمات التى تحتها خط فيما يأتي:   -4

 يكفي. امرئ من الشر أن يحقر أخاه.                  بحسب   ✓

 حقر

 خذل

 عرض

 ترك نصرته

 حسب االنسان وشرفه

 صغر وذل



 على قدر . أعمالهم.                        بحسب  يكافئ هللا الناس  ✓

كتب معني كل منها: -5  رتب الكلمات اآلتية حسب ورودها في المعجم الوسيط، ثم ا

 

 معناها ترتيبها  الكلمة 

 الخوف والخشية وامتثال األمر  3 التقوي 

 يكره بعضكم بعضاً  1 تباغضوا 

 يتمنى بعضكم زوال نعمة الغير  2 تحاسدوا 

 

 :السالمة اللغوية: ثالثاً 

 بعضكم على بيع بعض(.   يبع  ......... ال  ال تحاسدوا) -1

 فرق بين عالمتى إعراب الفعلين السابقين؟ 

 تحاسدوا: مجزوم والعالمة حذف النون.  ✓

 يبع: مضارع مجزوم والعالمة السكون. ✓

 أعرب ما تحته خط فيما يأتي إعرابا كامالً: -2

 . إخواناً كونوا عباد هللا  ✓

 إخواناً: خبر كان منصوب والعالمة الفتحة الظاهرة. 

 المسلم.  أخوالمسلم  ✓

 أخو: خبر المبتدأ مرفوع والعالمة الواو ألنه من األسماء الخمسة. 

 عين الخبر واذكر نوعه فيها يلي:  -3

 .كونوا عباد هللا إخواناً  ✓

 مفرد   إخواناً: خبر

 التقوي ههنا  ✓

 هنا خبر شبه جملة. 



 المسلم حرام كل المسلم على  ✓

 حرام: خبر مفرد 

 بين موقع كلمة )كل( فيما يأتي:  -4

 كل المسلم على المسلم حرام  ✓

 مبتدأ مرفوع والعالمة الضمة الظاهرة. 

 المسلم كله حرام على المسلم.  ✓

 توكيد معنوى مرفوع والعالمة الضمة الظاهرة. 

 المسلم. أخاه من الشر أن يحقر   امرئبحسب  -5

 وبين عالقته بما قبله؟ أعرب ما تحته خط فيما سبق 

 امرئ: مضاف إليه مجرور والعالمة الكسرة الظاهرة.  ✓

 أخاه: مفعول به "للفعل يحقر" منصوب والعالمة األلف ألنه من االسماء الخمسة.  ✓

 اجعل المبتدأ فيما يأتى للمثني والجميعبنوعيهما وغير ما يلزم:  -6

 التقي يخشي ربه. ويجود عمله.

 التقيان يخشيان ربهما ويجودان عملهما.المثنى المذكر:  ✓

 المثني المؤنث: التقيتان تخشيان ربهما وتجودان عملهما. ✓

 جمع المذكر: األتقياء يخشون ربهم ويجودون عملهم. ✓

 جمع المؤنث: التقيات يخشين ربهن، ويجودن عملهن. ✓

 : التذوق الفني: رابعاً 

 "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". – صلي اهلل عليه وسلم –قال رسول هللا   -1

 في الجملة تفصيل بعد إجمال وضحه؟ 

 0"حرام"  – صلي اهلل عليه وسلم –"دمه وماله وعرضه"، واإلجمال قوله   – صلي اهلل عليه وسلم –التفصيل قوله 

 ماذا أفاد تكرار النهي في الحديث الشريف؟  -2

 على هداية المسلمين وإبعادهم عما يفسد عالقاتهم. – صلي اهلل عليه وسلم –حرص النبي  



 "التقوي ههنا. ويشير إلى صدره ثالث مرات".  -3

 عين الصورة البالغية في القول السابق؟ 

 استعارة مكنية حيث شبه التقوي شيئاً مادياً يشار إليه ويوجد في الصدر. 

 : التعبير : خامساً 

بمبدأ التكافل االجتماعي فقد سبقهم االسالم إلى ذلك بألف إذا كان دعاة الحضارة الحديثة ينادون   -1

 وأربعمائة سنة. 

كتب في ذلك ماال يقل عن خمسة عشر سطراً   ا

والضر   ودفع األذيفي حماية الفرد حماية المجتمع. لذا وجب على الجماعة االسالمية حماية أفرادها.   -2

كتب في ذلك في حدود عشر أسطر.   عنهم. ا

 الموضوع

على ذلك     الشريعة االسالمية على حماية أفرادها لما في ذلك من حماية للمجتمع المسلم وال أدل حرصت  

باالتحاد   فأمرت  اختالفهم،  أو  تفرقهم  وعدم  وتعاونهم  المسلمين  وحدة  إلى  دعوتها  من  وواقعية  بصدق 

 واإلخاء، وجعلت الفرقة واالختالف أمراً منبوذاً. 

عدة   الوحدة  لهذة  الشريعة  القرآن  واتخذت  أمر  ولقد  واالختالف،  التفرق  ونبذ  باالعتصام  األمر  منها:  وسائل 

 الكريم والسنة النبوية باالعتصام والوحدة. 

تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّْسلِمُون  }يَاأَيُّهَايقول ربنا تبارك وتعالى:   اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ  اتَّقُواْ  اللّهِ جَمِيعًا وَالَ  (  102)  الَّذِينَ آمَنُواْ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُواْ 

 أَْصبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا{ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيُْكمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُِكمْ فَ 

إن أعداء هللا يغيظهم أن تجتمع كلمة المسلمين، بل نجدهم صفوفاً مجتمعة علينا اتفريقنا رغم ما بينهم  

من خالف فشملهم متفرق إال على االسالم وضربه والمكيدة له، وعلى الصد عن دين هللا تعالى. وعدم الفرقة  

"إن هللا يرضي لكم ثالثا    –  صلي اهلل عليه وسلم  –مما يرضاه لنا هللا تعالى: قال رسول هللا  واالعتصام بحبل هللا تعالى  



ويسخط لكم ثالثا، يرضي لكم: أن تعبدوا وال تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تفرقوا وأن  

 لمال" تناصحوا من واله هللا أمركم، ويسخط لكم: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ا 

: "ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا، وكونوا عباد    –  صلي اهلل عليه وسلم  –واألحاديث في هذا المعنى كثيرة منها: قوله  

 هللا إخوانا وال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام".

االسالمية معا إنها حماية من الوقوع  إن اتحاد األفراد مع بعضهم البعض فيه حماية للفرد وحده وللجماعة  

في األخطاء أو االنغماس في الرذائل التى قد تجعل االنسان ينسي ربه ودينه ويخسر في النهاية دنياه وأخراه.  

 فما أحوج المسلمين اليوم لالتحاد لحماية أنفسهم ومجتمعهم فقد اتحدت كل القوي وتفرق المسلمون. 

 : اإلطالع الخارجي: سادساً 

 ( ثم أجب عما يأتي: 417إلى كتاب )دليل الفالحين( تأليف محمجد بن عالن. الجزء الرابع صفحة )ارجع 

كتب في دفترك حديثاً ينهي عن اإليذاء  -1  ا

 : "المسلم من سلمالمسلمون من لسانه ويده". – صلي اهلل عليه وسلم –قال رسول هللا 

 جاره". وقال أيضاً: "من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذ 

 وقال أيضاً: "ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه". 

 ما أثر النهي عن األذي في سلوك الجماعة والفرد؟  -2

النهي عن األذي يهذب سلوك المسلم ويجعله محباً إلخوانه ومتعاوناً معهم وبذلك يكون سعيداً في 

 حياته متمتعاً بحب إخوانه له. 

 

 

 

 



 عتاب  : دب األ

 37إلى صــ  26حل أسئلة التقويم صــ 

 ً  : الفهم واالستيعاب: أوال

 استخلص من النص ثالث أفكار رئيسية: -1

 ضرورة مشاركة الصديق صديقه في مواجهة المحن.الفكرة األولي:  ✓

 الصديق الحق من يعين صديقه إذا احتاج إلى عونه. الفكرة الثانية:  ✓

 بينهما. عتاب األصدقاء ضروري الفكرة الثالثة:  ✓

 اقرأ االبيات األربعة ثم أجب عما يأتي:  -2

 تبرز األبيات موقفاً للشاعر مبينة أسبابه. وضح السبب.  -أ

 الموقف: اساءة الصديق )الشاعر( الظن بصديقه 

 أسبابه: أنه حينما احتاج إليه لم يقدم له العون ولم يساعده في محنته، بل ولم يواسه بكلمة طيبة. 

 لصديق في نفس الشاعر؟ ماذا كان تأثير تصرفات ا   -ب

 الحزن الشديد، وسوء الظن بين األصدقاء.

 ما المعنى الذي قصد إليه الشاعر بقوله: "لم أكن سيء الظن"؟  -ج

 أنه كان من طبيعته قبل ذلك الموقف يحسن الظن باألصدقاء. 

 استخلص من األبيات اثنتين من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الصديق. -د

 ة الصديق في مواجهة المحن. الوفاء بالعهد، ومشارك

 

 اقرأ األبيات من الخامس إلى التاسع وأجب عما يأتي:  -3

 ( أمام االجابة الصحيحة في كل مما يأتي:✓ضع عالمة )  -أ

 يطلب الشاعر من صديقه:



 الكلمة الطيبة الصادقة  ✓

 قابل الشاعر موقف صديقه: 

 بمكاشفته بعيبه ليصلحه.  ✓

 يؤكد: في قول الشاعر: )وقيت سوء الجزاء( ما 

 إبراز الفرق في الخلق بين الشاعر وصديقه. ✓

"المؤمن مرآة المؤمن" هل تجد في األبيات ما يتماشى مع المعنى الكريم السابق؟ وضح ما   -ب

 تقول. 

في البيت التاسع، حيث يوضح الشاعر أن صديقه عينه وال يمكن له أن يغمض عينه وبها مرض، فهو  

 بره بها.ال يرضي لصديقه أن تكون به عيوب وال يخ 

 اقرأ األبيات من العاشر إلى الرابع عشر ثم أجب عما يلي:  -4

للتصرفات السيئة تأثيرها السلبي في صاحبها. اشرح ذلك شفوياً مستعينا بما فهمت من   -أ

 األبيات. 

 أنه ال يستطيع بلوغ المكانة العليا، ال يكون محموداً بين الناس. 

 ما األخطاء التي ارتكبها الصديق في حق الشاعر؟  -ب

 أنه لم يلب حاجته إليه، ولم يحسن الرد عليه حتى بلسانه بكلمة طيبة. 

 التواصل الروحي بين األصدقاء يتطلب صفات كثيرة. اذكر اثنتين منها كما تستخلص من األبيات.  -ج

 االخالص والوفاء. 

 اقرأ البيتين الخامس عشر والسادس عشر ثم أجب عما يأتي:  -5

 الهدوء في آخر القصيدة؟ بم تفسر ميل الشاعر إلى  -أ

 حرصه على بقاء صداقته وعدم اغضاب صديقه وخسرانه إلى األبد. 

 ماذا كان هف الشاعر من عتابه كما تفهم من البيت الخامس عشر.  -ب

 توضيح موقفه من صديقه، وبيان أخطاء صديقه حتى ال يكررها معه أو مع غيره.

 العبارة من خالل فهمك للبيت السادس عشر. "ويبقي الود ما بقي العتاب" اشرح هذه  -ج



 يبين الشاعر أنه ال يعاتب إال صديقاً مخلصاً إبقاء على مودته.

 استخلص من كل مما يأتي صفة يجب أن يتحلى بها االنسان في تعامله مع اخوانه وأصدقائه:  -6

  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا   إِالَّ الَّذِينَ (  2)   إِنَّ اإلِنسَانَ لَفِي خُسْر (  1)   }وَالْعَصْر قال تعالى:  -أ

 [ 3بِالصَّبْر{]العصر: 

 حسن النصيحة 

كبر الكبائر: "وأن تزاني حليلة جارك" – صلى اهلل عليه وسلم –قال رسول هللا   -ب  متحدثاً عن أ

 العفة وحفظ عرض األصدقاء واإلخوان. 

 قال الشاعر:  -ج

 ***     خلط منه اإلصابة بالغلطسامح أخاك إذا     

 العفو والتسامح مع األصدقاء واالخوان. 

بن شداد البنه: "يا بني، ال تواخ امرأ حتى تعاشره، وتتفقد موارده ومصادره،   من وصية عبد هللا -د

 فإن استطعت العشرة، ورضيت الخبرة، فواخه على إقالة العثرة والمواساة في العسرة". 

 التعاون 

 : الثروة اللغوية : ثانياً 

كتبها في الفراغ المقابل لكل  -1  كلمة: استخدم معجمك في تعرف معاني الكلمات اآلتية، وا

 وصية وميثاق، وعلم ومعرفة بالشيء عهد:  ✓

 فترة من الزمن. برهة:  ✓

 السكوت والصبر وتحول الطرف عن شيء. اإلغضاء:  ✓

 حقيقة وهي خالف المنظور. مخبور:  ✓

 حاجة.لبانة:  ✓

 ضع مفرد كل كلمة مما يأتي في جملة توضح معناها: -2

 هفوة. هفوات:  ✓

 مراراً.الجملة: اغفر لصديقك هفوة وانصح له  



 القذي. األقذاء:  ✓

 الجملة: يشتد القذي على عين الطفل فال يستطيع النوم. 

 ذروة. ذرا:  ✓

 الجملة: يبلغ االنسان ذروة المجد بنضاله. 

 الخل والخليل. األخالء:  ✓

 الجملة: المرء على دين خليله.

 الكفء.  األكفاء: ✓

 الجملة: الصديق كفء لصديقه.

 لتين تحتهما خط فيها يأتي: وضح الفرق في المعنى بين الكلمتين ال -3

 نبات يورق وال يثمر. فغدا الخالف يورق للعين: -أ

 . النزاعتضاءل الخالف بين األصدقاء: 

 . يصل إلى ذرا العلياءيحل الفتى ذرا العلياء:  -ب

 يأتي بحل المسألة. يحل الفتى المسألة: 

كتب أمام كل كلمة مما يأتي المضاد لهما في المعنى: -4  ا

 كدر. صفاء:  ✓

 غادر، أو خائن.  مخلص: ✓

 تواضع. غرور:  ✓

 تقطيب. بشر:  ✓

 :اللغوية السالمة: ثالثاً 

 اجعل كل كلمة مما يأتي مثني مره وجمع مؤنث مرة أخري في جمل من انشائك: -1

 جزاء  ✓



 هذان جزاءان مرضيان، هذه جزاءات مرضية. 

 علياء ✓

 هاتان عمارتان علياوان، هذه عمارات علياوات. 

 عطاء  ✓

 لكما، هذه عطاءات لكن. هذان عطاءان 

 بين سبب تقديم الخر على المبتدأ في كل مما يأتي:  -2

 أين عهد ذاك اإلخاء؟  ✓

 ألن الخبر من األلفاظ التي لها الصدارة )اسم استفهام(. 

 فيه للنفس راحة من عناء. ✓

 ألن الخبر شبه جملة، والمبتدأ نكرة. 

 جميل تعاتب األكفاء.  ✓

 لعدم وجود مان من تقدمه.

 كلمة مما يأتي وزناً صرفياً:زن كل  -3

 مفعال. مصداق:  ✓

 فاعل. سائر:  ✓

 يفعل. يأبى:  ✓

 اضبط كلمة محامد في الجملتين اآلتيتين وبين السبب.  -4

 يتحلى الصديق بمحامد كثيرة. -أ

 بمحامَد: اسم مجرور وعالمة جره الفتحة، ألنه اسم ممنوع من الصرف غير مضاف وال محلى بأل. 

 يشيد الصديق بمحامد صديقه. -ب

 امِد: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة، ألنه مضاف إلى كلمة صديقة. بمح 

 أدخل على الجملتين اآلتيتين أفعاالً ناسخة وغير ما يلزم: -5

 صديقك ذو خلق كريم.  -أ

 كان صديقك ذا خلق كريم.



 الصديق أخوك من غير أهلك. -ب

 صار الصديق أخاك من غير أهلك. 

 جملة مما يأتي وغير ما يلزم:أدخل )ما الكافة( على الحرف الناسخ في كل  -6

 إن المخلصين محافظون على المودة.  -أ

 إنما المخلصون محافظون على المودة. 

 ليت ذوي المظاهر الخادعة متراجعون عن نفقاتهم. -ب

 فقاتهم. نليتما ذوو المظاهر الخادعة متراجعون عن 

كتبها صحيحة:  -7  ضع كلمة )الصديق( في كل فراغ مما يأتي وا

 المخلص.   الصديقــــ يعتز االنسان بــــ -أ

 عهوده.  للصديقمن واجبك أن تحفظ  -ب

كتب تحت كل منها ثالث كلمات تشبهها في الرسم.  -8  في الجدول االتي كلمات في كل منها همزة. ا

 أسئ  سائر  ء سي 

 أفئ  قائل  يهيئ

 يجئ نائم  امرئ 

 ينئ  عائد  بارئ 

 

 اجعل المبتدأ في العبارة االتية لجمع الذكور وغير ما يلزم: -9

 صاحب الخلق الرفيع لن يقصر في رعاية صديقه، بل يعينه في مواجهة النوائب. 

 أصحاب الخلق الرفيع لن يقصروا في رعاية أصدقائهم، بل يعينوهم في مواجهة النوائب. 

 

 

 



 : التذوق الفني: رابعاً 

 وضح المعنى المستفاد من كل مما يأتي:  -1

 النداء في قول الشاعر "يا أخي"  -أ

 الحب والعتاب. 

 االستفهام في قوله "أين عهد ذاك اإلخاء".  -ب

 اإلنكار. 

كتب بعد كل صورة خيالية تحتها خط فيما يأتي نوعها وما توحي ه من إحساس: -2  ا

 كشفت منك حاجتي هفوات     ***     غطيت برهة بحسن اللقاء  -أ

 استعارة مكنية، الحزن واألسي.

 عيني وليس من حق عيني     ***    غض أجفانها على األقذاء أنت  -ب

 تشبيه بليغ، الحرص والخوف على الصديق.

 ال، وال يكسب المحامد في الناس     ***     وال يشتري جميل الثناء -ج

 استعارتان مكنيتان، تعظيم المحامد وجميل الثناء وبيان قيمة كل منهما. 

 لنقط التكملة المناسبة: اقرأ البيتين اآلتيين ثم ضع مكان ا -3

 بذل الوعد لألخالء سمحاً     ***     وأبي بعد ذلك بذل العطاء             

 فغدا كالخالف يورق للعين    ***    ويأبي اإلثمار كل اإلباء

 . تشبيهفي البيتين السابقين صورة خيالية هي:  -أ

بها بشجرة الخالف   يفي   ثم الذلك ألن الشاعر شبه صديقه الذي يعد أصدقاءه الوعود السخية  -ب

 .تثمر، وال تورق)الصفصاف( التى 

 . اختالف المظهر عن المخبروهذه الصور توحي بـــــــ  -ج

 ماذا أفادت الجملة المعترضة في البيت اآلتي؟  -4

 تركتني ولم أكن سيء الظن     ***     أسيء الظنون باألصدقاء 

 باألصدقاء. تغير حال الشاعر من حسن الظن إلى سوء الظن 

 



 عين المحسن البديعي فيما يأتي، وبين نوعه وأثره في المعنى.  -5

 كشفت منك حاجتي هفوات     ***     غطيت برهة بحسن اللقاء 

 غطيت.  –المحسن البديعي: كشفت 

 نوعه: طباق. 

 أثره في المعنى: يوضح المعنى ويقويه يؤكده بالتضاد بين معني الكلمتين المتضادتين. 

 : التعبير : خامساً 

كتب   الصداقة الحقة مشاركة في المحنة ودفع للفتنة وتخفيف للنوائب، وهى مع ذلك سكن وطمأنينة. ا

 في هذا الموضوع. 

 الموضوع

  – صلى اهلل عليه وسلم –: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"، بين الرسول – صلى اهلل عليه وسلم –يقول الرسول  

أهمية الصداقة في حياتنا كما يبين التأثير الكبير للصديق في حياة صديقه، فإذا أردت أن تتعرف على أخالق  

خذ من صديقه  شخص وسلوكه فانظر إلى أصدقائه، فهو حتماً متأثر بهم وهم متأثرون به، فالصديق يأ

 ويعطيه. 

والصداقة الحقه هي ما كانت قائمة على دعائم اإلخالص والوفاء، والمحبة البعيدة عن المطامع الشخصية،  

فالصديق الحق هو الذي يشارك صديقه في محنته، ويحاول جاهداً أن يزيلها عنه مهما كلفه ذلك من وقت 

 وجهد ومال.

فالصديق البد وأن يجنب صديقه الفتنة، وأن يوضح له "المؤمن مرآة أخيه"   – صلى اهلل عليه وسلم –ويقول الرسول 

ما يراه فيه من عيوب وأخطاء في حق نفسه أو في حق غيره، ليتجنبها ويصلح من شأن نفسه، وبذلك تكون 

 الصداقةقد أدت دورها في دفع الفتنة. 

فقد ماله أو ما إلى ذلك من نوائب الدهر،  أما إذا أصاب الصديق مصيبة أو نزلت به نازلة، كموت عزيز عليه أو

فيقوم الصديق بدوره الواجب عليه وهو التخفيف عن صديقه، وذلك بمد يد العون له بالمساعدة المادية أو  

بالكلمة الطيبةأو االخالص في النصح، وبذلك تكون الصداقةسكناً وطمأنينة بين األصدقاء، حيث يبوح  

ار ويحدثه عن األمور التى ال يستطيع أن يتحدث بها أمام اآلخرين،  الصديق لصديقه بما يخفيه من أسر 

 فالصديق مستودع أسرار صديقه، وهو القلب الطيب الذي يتسع لما يلقي عليه من صديقه. 



 دور المرأة في أحداث الهجرة 

 49إلى صــ  40حل أسئلة التقويم صــ 

 ً  : الفهم واالستيعاب: أوال

 تناقشها الكاتبة في هذا الموضوع؟ ما القضية األساسية التى  -1

 مسلمة المهم والكبير عبر التاريخ االسالمي. لدور المرأة ا

 عرضت الكاتبة لشخصيتين نسائيتين تدليال على ما تريد، اذكرهما محدداً دورهما في الهجرة باختصار. -2

وأخبرت النبي  رقية بنت أبي صيفي، عرفت مكر قريش بالرسول وتآمرهم عليه، فكتمته عن الجميع   ✓

 بنفسها. 

)أبيها( وكتمت سرهما   ✓ بكر  أبي  للرسول وصاحبه  والشراب  الطعام  تؤمن  كانت  بكر،  أبي  بنت  أسماء 

 عن الجميع وكانت تأتيهما باألخبار. 

كتشفته الكاتبة من حدث الهجرة؟ -3  ما المعنى الذي ا

ا  –أن للمرأة المسلمة دوراً فعاالً في حدث الهجرة منذ أن خرج النبي   عليه وسلمصلى  من بيته إلى أن وصل   –  هلل 

 إلى يثرب. 

الشخصيتين  -4 جانب  إلى  الجليالت  الصحابيات  من  كثيرة  أخبار  االسالمى  والتاريخ  السنة  في  وردت 

 اللتين ذكرتا في الموضوع. اختر اثنتين وبين دورهما النسائي البارز في العمل االسالمي. 

 بمالها، وصدقته حين كذبه الناس. خديجة أم المؤمنين: التى ساندت النبي  ✓

في   ✓ األروع  المثل  لتضرب  دينها،  عن  ترتد  ولم  لها  الكفار  تعذيب  أمام  صمدت  التى  عمار:  أم  سمية 

 التضحية في سبيل الدين 

األنبياء  -5 عهود  في  الرفيعة  المكانة  ذوات  النسائية  الشخصيات  بعض  ذكر  الكريم  القرآن  في  ورد 

 السابقين. اذكر اثنتين منهم.

ملكة سبأبلق ✓ التوحيد  يس  إلى  ودعاها سيدنا سليمان  الشمس  يعبدون  قوماً  تحكم  بلقيس  كانت   :

 فآمنت به. 



  عليه السالم   –: عرضت نفسها على سيدنا يوسف    – عليه السالم  –زليخا امرأة عزيز مصر في عهد سيدنا يوسف  ✓

 ولكنه رفض الفاحشة فسجن، ثم اعترفت بعد ذلك وتابت إلى هللا.  –

يقول على المنبر وهى تمتشط "أيها الناس"   –  صلى اهلل عليه وسلم  –لمة تحدث أنها سمعت النبي  كانت أم س -6

، فقالت لماشطتها: استأخري عنى، قالت الجارية: إنما دعا الرجال، ولم يدع النساء، فقالت أم سلمة 

 "إنى من الناس". عالم يدل هذا الحديث من شخصية أم سلمة؟ 

 العلم. وحرصها على  – صلى اهلل عليه وسلم –يدل على اهتمامها الكبير بحديث النبي  

هات من آيات القرآن الكريم أو اأحاديث النبوية ما يثبت أن المرأة المسلمة مساوية للرجل مساواة  -7

 تامة في الجوانب اآلتية: 

 النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ{   }يَاأَيُّهَا األصل االنسانى:  ✓

 }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ{ التكريم:   ✓

أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ أصول التكاليف الشرعية:   ✓ فَالَّذِينَ    }فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي الَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ 

مْ وَألُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ ثَوَابًا  هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ ألُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِ 

   ثَّوَاب{ مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ ال 

ئِكَ يَدْخُلُونَ  }مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَالَ يُجْزَى إِالَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَ المؤاخذة بعد التكليف:   ✓

 الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب{ 

حضارياً مميزاً وغير مألوف في تاريخ الحضارات السابقة. ناقش أكسب االسالم المرأة المسلمة واقعاً  -8

 هذه العباره؟ 

وحرية  الزوج،  اختيار  العمل، وحق  التملك، وحق  للرجال:حق  التى  الحقوق  المرأة جميع  االسالم  أعطى 

 الرأى والتعبير، وحرية التصرف فيما تملك، وغير ذلك مما لم يكن موجوداً في الحظارات السابقة.

 كاتبة أن المرأة متساوية مع الرجل، فما طريقها إلثيات ذلك؟ تري ال  -9



 أنها كافحت وناضلت مع الرجال منذ فجر الدعوة، كما كانت تقوم بأعمال يعجز الرجال عن القيام بها. 

 بين داللة كل مما يأتي:  -10

 واعتناقهن الدين االسالمي.  –  صلى اهلل عليه وسلم  –مبايعة النساء للنبي  -أ

 االسالم المرأة حقوقها وحريتها منذ ظهوره. اعطاء  

 هجرة النساء إلى الحبشة. -ب

 أن النساء كن يتعرضن لالضطاد والتعذيب مثل الرجال.

 ( أمام االجابة الصحيحة فيما يأتي: ✓ضع عالمة )  -11

 المرأة التى تمسكت بحقها في شهود صالة الجماعة هي:  -أ

 أسماء بنت عميس.  ✓

 وهاجرت فراراً بدينهاهى:المرأة التى فارقت أهلها  -ب

 أم كلثوم بنت عقبة  ✓

 المرأة التى تمسكت بحقها في مفارقة زوجها هي زوجة: -ج

 ثابت ابن قيس.  ✓

 يوم الحديبية هي:   – صلى اهلل عليه وسلم –المرأة التى قدمت المشورة المباركة لرسول هللا   -د

 أم سلمة. ✓

 المرأة التى طلبت الشهادة مع غزاة البحر هي:  -ه 

 أم حرام. ✓

 

 

 

 



 صل كل اسم في المجموعة )أ( بالصفة التى تناسبه في المجموعة )ب( فيما يلي:  -12

 )ب(  )أ( 

 . – عليه السالم   –أم موسي  -

 . – عليه السالم   –أخت موسي  -

 بلقيس.  -

 امرأة فرعون.  -

 امرأة عمران.  -

 خولة بنت ثعلبة.  -

 نذرت ما في بطنها لله تعالى.

 امتثلت ألمر هللا.

 . – صلى اهلل عليه وسلم –جادلت رسول هللا 

 كانت واسعة الحيلة. 

 ضرب بها المثل في االيمان. 

 حرصت على الشورى مع رجال دولتها.

 

 : الثروة اللغوية : ثانياً 

 )لم تكن المرأة لتعيش على هامش الحياة .......(  -1

 أخبار فرعية متفرقة.نقول: على هامش األخبار ونقصد  ✓

 مهملة ال دور لها.نقول على هامش الحياة ونقصد   ✓

 المساحات أسفل صفحات الكتاب.نقول: نكتب على هامش الكتاب ونقصد:  ✓

 ضع خطاً تحت االجابة الصحيحة فيما يأتي:  -2

 ضمن(  –ضامن  –ضمين   – مضمونكلمة مضامين مفردها: ) 

 )طاعنة في السن هرمة(. -3

 وهرمة(، ثم بين أيهما سابقة األخري. ابحث في معجمك عن معني )طاعنة 

 طاعنة: كبيرة السن، هرمة: بلغت أقصي الكبر والضعف، وطاعنة سابقة لهرمة. 

كمل ما يأتي:  -4  أ

 مإثرة.كلمة )مآثر( مفردها:  ✓

 إزالة ومحو وتهميش. كلمة)ترسيخ( ضدها:  ✓

 تحالفات.كلمة )تحالف( جمعها:  ✓



 المكيدة. كلمة )المكائد( مفردها:  ✓

 قوي وصلب. ناها: كلمة )جلد( مع ✓

 )ناهزت حد الهرم(.  -5

 كون من حروف كلمة)ناهزت( ثالث كلمات أخرى ذات داللة من مثل )زهت(.

 نهزت، انتهز، تناهز. 

 )الصبية اليافعة( تعني من ناهزت سن البلوغ فما معنى:  -6

 اليافعات من األمور؟  ✓

 األمور الشديدة العظيمة. 

 اليافعات من الجبال؟  ✓

 المرتفعة. الجبال  

 جدها الهرم العجوز. روعمن  تسكنأرادت الصبية أن  -7

 استبدل بما تحته خط كلمة تؤدي نفس المراد.

 أرادت الصبية أن تهدئ من فزع جدها الهرم العجوز. 

 ابحث في معجمك عن معانى الكلمات اآلتية واستخدمها في جمل تامة: -8

 تصدق. تؤمن:  ✓

 الجملة: تصدق المسلمة بيوم القيامة. 

 الموت السريع .ؤام: الز ✓

 . الجملة: الموت الزؤام خير من آالم المرض

 أصاب واقتحم. داهم:  ✓

 الجملة: اقتحم اليهود بيت المقدس. 

 أتت وأدركت. وافت:  ✓

 الجملة: وافت الرجل منيته بعد سن الخمسين. 

    عزم.أزمع: ✓

 الجملة: عزم الطالب على السفر مع أصدقائه. 

 للوعاء. حبل للقربة، أو عروة عصام:  ✓

 الجملة: تشد القربة بالعصام. ✓



 :اللغوية السالمة: ثالثاً 

 تعيش على هامش الحياة بل كافحت وناضلت. لتكن المرأة  لم -1

 حدد أثر ما تحته خط.  -أ

 لم: تجزم الفعل المضارع  ✓

 الم الجحود: تنصب الفعل المضارع.  ✓

 بين ما أفادته )بل( في موضعها.  -ب

 تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها.

 )كان الرجال يعجزون عن القيام بها(  -2

 ضع )كاد( بدال من )كان( وحدد إذا كانت الجملة تحتاج إلى تغيير أم ال، وبين السبب. 

 كاد الرجال يعجزون عن القيام بها. ال تحتاج إلى تغيير: ألن كاد ال تحتاج القتران الخبر بأن.

 كثيرة(.  مضامين)حتى كانت السباقة في   -3

 االعرابية للكلمة فوق الخط مبينا السبب. اذكر الحركة 

 مضامين: اسم مجرور بفي وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف. 

 هناك أداة من أدوات الشرط تفيد تكرار وقوع الجواب بتكرار وقوع الشرط.  -4

 جملة تبين ذلك. عين تلك األداة بوضع دائرة حولها من بين األدوات اآلتية ثم ضعها في 

 كلما قرأ الطالب ازدادت معرفته. إذا(،   –كلما    –لوال    –)لو  

 . أعرب الجملة التى فوق الطأن يؤخذ من كل قبيلة فتي جلدانتهي الرأى إلى  -5

 إعرابها  الكلمة 

 أداة من أدوات نصب المضارع.  أن 

 الظاهرة. فعل مضارع مبني للمجهول منصوب وعالمة نصبه الفتحة   يؤخذ 

 حرف جر. من

 اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  كل 

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  قبيلة 

 نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة.  فتي 

 صفة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة.  جلد 



 (. – صلى اهلل عليه وسلم  –)النبي المصطفي  -6

 المصطلح النحوي الذي يطلق على )المصطفي( في الجملة السابقة مما يلي: عين 

 مقصور(  –  ممدود  –)منقوص 

 عين نوع الالم الداخلة على )يترك( في الجملة السابقة مما يلي:  -7

 ( الم الجحود  –الم التعليل    –الم التوكيد   –)الم األمر 

 محطتان(. أخرج من الجملة السابقة: )كان للنبي مع المرأة في هذه المرحلة الشاقة  -8

 اسم كان وخبرها . ✓

 اسم كان: محطتان، الخبر: للنبي )شبه جملة خبر كان( 

 صفة مجرورة. ✓

 الشاقة. 

 مثنى مؤنث.  ✓

 محطتان. 

 )لطم الصبية لطمة أطارت قرطها من أذنها(  -9

 ( أمام االعراب الصحيح لكلمة )لطمة( فيما يأتي: ✓ضع عالمة ) 

 مفعول مطلق.  ✓

 الفاعل أو نائبه في كل جملة مما يأتي:عين  -10

 يؤخذ من كل قبيلة فتي جلد.  ✓

 نائب الفاعل: فتي. 

 حيكت خيوط المؤمرة بسرية تامة.  ✓

 نائب الفاعل: خيوط. 

 ائتمرت به قريش.  ✓

 الفاعل: قريش. 

 استخدم الجمع من كل اسم مما يلي في جملة تامة: -11

 هدءات. هدأة:  ✓



 الليل. الجملة: أحب الصالة في هدءات  

 إجراءات. إجراء:  ✓

 الجملة: لكي أنضم إلى فريق النادي البد من اجراءات عديدة. 

 هيئات.هيئة:  ✓

 الجملة: تشترك هيئات كثيرة في صنع قرار الدولة بالحرب.

 . آدابأدب:  ✓

 الجملة: للطعام آداب يجب االلتزام بها. 

 المرأة المسلمة. -12

السابق   التركيب  في  )المرأة(  كلمة  في اجعل  وذلك  أخري،  مرة  بفي  ومجرورة  مرة،  بالالم  مجرورة 

 جملتين تامتين. 

 كان للمرأة المسلمة دور كبير في الهجرة.  ✓

 يكمن تقدم المجتمع المسلم في المرأة المسلمة.  ✓

كتب تحت كل كلمة مما يأتي ثالث كلمات تشبهها في رسم الهمزة.  -13  ا

 بطء رائد  المرأة 

 دفء  قائد الجرأة 

 رزء  سائد  الهدأة 

 سوء  مائل  البدأة 

 

 :اللغوية  التذوق : رابعاً 

ا تحت االجابة الصحيحة: )كانت المرا’ تتفاعل مع األحداث في السر والعلن(  -1  ضع خطًّ

 جناس(  –مقابلة    – طباق  –)ترادف  العالقة بين كلمتي )السر( و )العلن( عالقة:          

 الخيال في الجملة السابقة.)فتقوي شوكته ويشتد بالتالى خطره(. اذكر نوع  -2

 تقوي شوكته: تشبيه حيث شبه االسالم بالشوكة. 



 )غادر مكة مهاجراً(  )وصل إلى يثرب مقيماً(  -3

 مقابلة ما المصطلح البالغي الذي يطلق على العالقة بين الجملتين؟   

   [30}وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين{]األنفال:  -4

 أمام االجابة الصحيحة فيما يأتي:  (✓عالمة ) ضع 

 الغرض من الخبر في اآلية السابقة:

 الفخر واالعتزاز.  ✓

 )ينتزعون سرها من قلبها، أبت أن تشفي غلة أبي جهل، لطمة أطارت قرطها من أذنها(. -5

 أمام االجابة الصحيحة فيما يأتي:  (✓ضع عالمة ) 

 الصور في الجمل السابقة:

 ها كناية. بعضها استعارة وبعض ✓

 بين نوع الجمال في الجملة السابقة؟ أرادت أن تسكن روع جدها الهرم.  -6

 استعارة مكنية: شبه الروع وحشاً ُيسكَّن. 

 : التعبير : خامساً 

كتب في هذا الموضوع.   في وجود العقيدة تكتمل األخالق السامية للمرأة، وفي غيابها تغيب هويتها. ا

 الموضوع

يعتبرونها  وكانوا  بأنواعها،  الحريات  من  محرومة  الحقوق،  مهضومة  الهوية،  االسالممغيبة  قبل  المرأة  كانت 

وعاء للحمل وخادمة البيت، ال ترى نور العلم وال تستمتع بنور الحرية التى فطرها هللا عليها، وكثيراً ما كانت  

 خشية الفقر.  بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت{( 8) مَوْؤُودَةُ سُئِلَت }وَإِذَا اْلتفقد حياتها أو تدفن حية بال ذنب، قال تعالى: 

وجاء االسالم وأ‘طي المرأة حريتها كاملة بما يضمن لها حرمتها وعفافها وحياءها، وحرم كل ما كان يخدش  

 حياءها من السفور والتبرج واالختالط بالرجال. 



في   وأثبتت  أخالقها  المسلمة، ووضحت  المرأة  نفسها  فظهرت شخصية  المجاالت جدارتها، وهيأت  من  كثير 

 لتكون معدة أبنائها للمستقبل، بل ومساهمة في صنع قرارات المستقبل.

كثير  الدنيوية وبرعت فيها، بل وتفوقت على  والعلوم  الشرعية  والعلوم  والحديث  القرآن  المرأة  تعلمت  لقد 

 المشرق. من الرجالفي ظل االسالم، وهي على هدي من نوره العظيم  

لقد كان للمرأة دور بارز ال ينسي في مهد الدعوة االسالمية، في البيعة األولى والثانية، وفي هجرة الرسول، وفي  

 ، وكذلك في حفظ أحاديثه الشريفة وروايتها ونشرها بعد وفاته. – صلى اهلل عليه وسلم –غزواته  

ال ينهد بمر لبنة صالحة، وركناً  االسالمية  للحضارة  األزمان، فتحية خالصة ودعاء صادق لإلسالم  فأضافت  ور 

 وتحية للمرأة المسلمة. 

 : االطالع الخارجي: سادساً 

ارجع لكتاب ) االسالم عقيدة وشريعة( لإلمام األكبر محمود شلتوت الطبعة الثانية دار القلم بالقاهرة  -1

ما    257:    255صــ   ثم سجل  والمرأة،  الرجل  في  االنسانية  الكتاب عن عدالة واقرأ في موضوع  عرضه 

 االسالم في النظر إلى المرأة من حيث هي إنسان. 

 مساوتها مع الرجل في إنسانيتها فهي متساوية معه في:

 القصاص.  ✓

 الدية.  ✓

 المساواة في الجزاء األخروي على من يعتدي على أى منهما )الرجل والمرأة(  ✓

 دم المرأة مساو لدم الرجل. ✓

كتب بعض  يتشابه دور المرأة المسلمة أثنا -2 ء الغزو العراقي للكويت مع دور المرأة في فجر االسالم. ا

 مظاهر هذا التشابه.

 العمل متخفية.  ✓

 حفظ األسرار. ✓

 



 وقفة على طلل 

 62إلى صــ  54حل أسئلة التقويم صــ 

 ً  : الفهم واالستيعاب: أوال

 لص من القصيدة ثالث فكر رئيسية، وضعها في جمل تامة: استخ -1

 لواقع األمة االسالمية المعاصر. حزن الشاعر  -أ

كتمال عناصر قيام األمة االسالمية  -ب  ا

 . أثر االسالم في الحياة السياسية عند العرب -ج

 اقرأ األبيات األربعة األولى ثم أجب عما يأتي: -2

 ما الحال التي يعبر عنها الشاعر في البيت األول؟  -أ

 األرق 

 في البيت الثاني تعليل لما يشكو منه الشاعر. وضح ذلك. -ب

 تذكر الشاعر الماضي العريق والمجد الذي أضعناه فأرق لذلك. 

 ما الصورة التى رسمها الشاعر لواقع األمة االسالمية المعاصر؟  -ج

 صوره بطائر مقصوص الجناحين ضعيف ال يستطيع الطيران. 

 ما العاطفة التى تسود هذه األبيات؟  -د

 الحزن واألسي ومرارة األلم.

 عاشر ثم أجب عما يأتي:اقرأ األبيات من الخامس إلى ال -3

 وضح أثر االسالم في الحياة السياسية للشرق. -أ

 جعل االسالم الشرق جامعة يضمها الحب والرحمة.  ✓

 جعل للشرق دستوراً هو القرآن الكريم وحاكماً هو الرسول الكريم، وجميع المسلمين رعايا الرسول.  ✓

 القضاء على عادة األخذ بالثأر.  ✓

 الحروب.الوحدة والتضحية في  ✓

كتب في الفراغ اآلتي البيت الذي يعبر عن ذلك.  -ب كتملت لألمة االسالمية العناصر لقيام دولتها: ا  ا

 والمسلمون وإن شتوا رعاياه ***          دستوره الوحي والمختار عاهله



كتب العناصر الالزمة لقيام الدولة كما فهمت من هذا البيت.  -ج  ا

 الدستور، الحاكم، الرعية. 

 م أخالق العربي وصفاته. اذكر من األبيات اثنين من مظاهر هذا التغيير. غير االسال -د

 إذا رأى ولد الموتور أخاه ***           من وحد العرب حتى كان واترهم

 ليس للفرد فيها ما تمناه ***          وقررت مبدأ الشوري حكومتهم   

 ( ثم أجب عما يأتي: 18( إلى )10اقرأ األبيات من )  -4

كتب أمام كل -أ  مجال مما يأتي ما حققه المسلمون فيه من أمجاد:  ا

 حكموا وساسوا دولة عظيمة ليست لقيصر الروم.  مجال الحكمة والسياسة: ✓

 التقدم في كل العلوم "الطب والفلسفة والفلك والرياضيات ......" المجال العلمي: ✓

 سنوا المساواة والعدل والشورى. المجال االجتماعي: ✓

كتب مما تحفظ من القرآن الكريم أو السنة النبوية نصوصاً تؤكد صدق كل بيت مما يأتي:  -ب  ا

 سنوا المساواة ال عرب وال عجم     ***      ما المرئ شرف إال بتقواه  ✓

 "الناس سواسية كأسنان المشط ال فرق بين عربي وأعجمي إال بالتقوي" حديث شريف. 

 وقررت مبدأ الشورى حكومتهم     ***     فليس للفرد فيها ما تمناه  ✓

 "وأمرهم شوري بينهم" قرآن كريم. 

كتب أمام كل علم من العلوم اآلتية اسم عالم مسلم برع فيه:  -ج  ا

 ابن سينا. الطب:  ✓

 البيروني. الفلك:  ✓

 الخوارزمى. الرياضيات:   ✓

 جابر بن حيان. الكيمياء:  ✓

 الفارابي.الفلسفى:  ✓

 صورتين: عمر االنسان، عمر الحاكم. وضح ذلك.  – رضي اهلل عنه   –اعر لعمر بن الخطاب رسم الش -د

 صورة عمر االنسان: إنسان بسيط متواضع ✓



 صورة عمر الحاكم: ليث هصور شجاع تخشاه ملوك األرض.  ✓

يفيض التاريخ االسالمي بأسماء القادة العظماء الذين حققوا األمجاد لإلسالم والمسلمين. اذكر   -ه 

 اثنين منهم مبيناً ما حققه كل منهما من أمجاد. 

 صالح الدين األيوبي: تحرير القدس، طارق بن زياد: فتح األندلس  

 كيف يمكننا أن نستعيد أمجاد المسلمين األوائل؟  -5

 – صلى اهلل عليه وسلم –بالعودة إلى كتاب هللا تعالى )منهج االسالم( وسنة نبيه محمد 

 ما المعاني السامية التى تستوحيها من عنوان القصيدة: )وقفة على طلل(؟  -6

 ضرورة تذكر األمجاد االسالمية السابقة والتذكير بها، وتعليمها للناشئة.

 : الثروة اللغوية : ثانياً 

كتب معنى كل كلمة مما يأتي في الفراغ المقابل لها مستعيناً بالمعجم   -1  ا

 ما بقي شاخصاً من أثار الديار ونحوها.طلل:  ✓

 يدور حول شيء.يعاُف:  ✓

 قديم. –أصلي  تليٌد:  ✓

 خالٌص. محٌض:  ✓

 . حكمساس:  ✓

 عاهل: الملك األعظم او االمبراطور.  ✓

 ضع مفرد كل كلمة مما يأتي في جملة من انشائك:  -2

 يخرج كل انسان من جدثه يوم البعث.  –       الجدث اث: األجد ✓

 يحيا الكائن الحيّ بالماء.   –                  ماءأمواهٌ:  ✓

 كان المسلمون يحتلون المعالة في جميع العلوم.  –         المعالة المعالى:   ✓

 

 يأتي: ( أمام االجابة الصحيحة من بين االجابات التى تلى كل عبارة مما ✓ضع عالمة )  -3

 كلمة )مؤرقة( في قوله )والذكري مؤرقة( تعنى أنها: -أ



 تمنع النوم.  ✓

 كلمة )الموتور( في قوله )إذا رأى ولد الموتور آخاه( تعنى من:   -ب

 . قتل له قريبٌ  ✓

 كلمة الكلمة التى تأتي ضد كلمة )فرقاً( هي: -ج

 اطمئنان. ✓

 الكلمة التى تأتي ضد )شتوا( هي: -د

 وا. تجمع ✓

 :اللغوية السالمة: اً لثثا

 اربط بين الجملتين اآلتيتين بأداة شرط جازمة وغير ما يلزم:  -1

 )يسعى المسلمون لرفعة دينهم(  ،  )يرضون ربهم(

 متى يسع المسلمون لرفعة دينهم يرضوا ربهم.

 عين الخبر لكل فعل ناسخ مما يأتي، وبين حكم اقترانه بأن:  -2

 عسي المسلمون أن يستعيدوا أمجادهم.  -أ

 يكثر اقترانه بأن.   –أن يستعيدوا أمجادهم 

 كاد المجد القديم يعود..  -ب

 يقل اقترانه بأن.  –يعود  

 شرع االسالم ينتشر في أوروبا وأمريكا. -ج

 يمتنع اقتران الخبر بأن.  –ينتشر في أوروبا وأمريكا 

كمل األساليب اآلتية بجواب طلب مناسب:  -3  أ

 أهدافكم. تنجحوا في تحقيق اسعوا بجد في أعمالكم  -أ

 تكن مع العلماء.  أحرص على طلب العلم -ب

 تعرف أمجادهم. اقرأ تاريخ أجدادك  -ج

 اجعل الفعل في الجمل اآلتية مبنياً للمجهول وغير ما يلزم:  -4

 ذكر الشاعر أمجاد أمته السابقة. -أ



 ُذِكرت أمجاُد أمته السابقة.

 دعا الشاعر المسلمين إلى استعادة هذه األمجاد.  -ب

 استعادة هذه األمجاد. ُدِعَي المسلمون إلى  

 منح هللا العرب عزاً.  -ج

 ُمنَح العرُب عزَّا.

 تطلع العرب إلى نهضة جديدة. -د

 ُتُطلعَّ إلى نهضٍة جديدة.

كتب تحت كل كلمة مما يأتي ثالث كلمات تشبهها في الرسم الكتابي:  -5  ا

ٌ  مؤرقةٌ   المرئ   مأوى  مبدأ

 يبرئ  مأمن  ملجأ  مؤدية 

 سيئ  مأخذ مرفأ  ُمؤملة 

 شيء  مأثر  منشأ  مؤثرة 
 

أخري  -6 مرة  ومنصوبتين  مره  مرفوعتين  تكونان  بحيث  جملتين  في  اآلتيتين  الكلمتين  من  كالً  ضع 

 واضبطها بالشكل في كل مرة:  )بناءٌ( و )بدءٌ( 

 )بناء( في حالة الرفع: هذا بناء شامٌخ.  ✓

 )بناء( في حالة النصب: رأيت بناًءا شامخاً. ✓

 0بدءٌ مناسٌب للندوة )بدء( في حالة الرفع: القرآن ✓

 )بدء( في حالة النصب: سمعت بدًءا للندوة مناسباً.  ✓

 استخرج من البيتين اآلتيين: -7

 إنى تذكرت والذكري مؤرقة     ***     مجداً تليداً بأيدينا أضعناه 

 أًنّى اتجهت إلى االسالم في بلد     ***     تجده كالطير مقصوصاً جناحاهُ 

 مزة قطع:هكل كلمة تبدأ ب  -أ

 إسالم(   –إلى    –أضعناه    –أيدينا  –)إني 



 كل كلمة تبدأ بهمزة وصل: -ب

 الطير(   –اإلسالم  –اتجهت    –)الذكري 

 : التذوق الفني: رابعاً 

كتب أمام كل صورة خيالية فيما يأتي نوعها، وما توحي به من إحساس:  -1  ا

 

 ما توحي به نوعها  الصورة 

 األرق  استعارة مكنية  يرعاني وأرعاه مالي وللنجم 

 الضعف والعجز تشبيه  تجده كالطير مقصوصاً جناحاهُ 

 مدح أثر العلم  كناية  يكفيه شعب من األجداث أحياه 
 

كتب تحت كل كناية مما يأتي ما تدل عليه من المعاني:  -2  ا

 أمسى كالنا يعاف الغمض جفناه. -أ

 األرق والسهر.

 الموتور آخاه.كان واترهم إذا رأي ولد  -ب

 عدم األخذ بالثأر وتوقف أنهار الدم. 

 يهتزُّ كسرى على كرسيه.  -ج

 الخوف والفزع.

 أي التعبيرين اآلتيين أقوي في الداللة على المعنى؟ ولماذا؟  -3

 ( جفناهُ  النوم   أمسى كالنا يعاُف (  ) جفناهُ  الغمض   أمسى كالنا يعاُف )

 . جفناهُ  الغمَض  أمسى كالنا يعاُف األقوى:   ✓

 السبب: ألن بين شدة األرق حيث ال يستطيع حتى أن يغمض عينيه، دون نوم. ✓

 

 بين ما أفاده كل تعبير تحته خط فيما يأتي:  -4

 .والذكري مؤرقةٌ إنى تذكرُت  -أ



 بيان الحزن واألسي واأللم. 

 أضعناُه. بأيدينامجداً تليداً  -ب

 إلقاء اللوم على أنفسنا. 

 يأتي، وبين أثره في موضعه. اذكر نوع كل محسن بديعيتحته خط فيما  -5

 آخاه  الموتور***     إذا رأى ولد      واترهممن وحد العرب حتى كان  -أ

 نوع المحسن: طباق إيجاب. ✓

 أثره: يوضح المعنى ويؤكده بالتضاد.  ✓

 وكيف ساس رعاة اإلبل مملكة     ***     ما ساسها قيصر من قبل أو شاهُ  -ب

 .سلب نوع المحسن: طباق   ✓

 بالتضاد.  ويقويهأثره: يوضح المعنى  ✓

 . ه  على كرسي   كسرىيهتزُّ  -ج

 . جناس ناقصنوع المحسن:  ✓

 .يحدث جرساً موسيقياً يمتع األذن ويثير االنتباه أثره:  ✓

 بم تعلل استخدام الشاعرللفعل الماضي )كان( بكثرة في النص؟  -6

 كثرة األمجاد الماضية والتي لم يتبق منها شيء اآلن يذكر. 

 

 : التعبير : خامساً 

رسالة إلى األمة اإلسالمية تذكرها فيها بماضيها المجيد وتحثها على العمل الستعادة أمجادنا، وجه  

 وذلك في خمسة عشر سطراً. 

 

 

 



 الموضوع

 إلى األمة اإلسالمية،،، 

اإلسالم   إلى  انتسابكم  العميق، إن شرف  انتبهوا واستفيقوا من سباتكم  المسلمون،  أيها  اإلسالم،  أمة  يا 

والخلفاء    –  صلى اهلل عليه وسلم  –يدعونى ألن أذكركم بماضينا المجيد، بالعصر الذهبي لالسالم، بعصر رسول هللا  

والعباد العمل  في  لله  بإخالصهم  األرض  ساسوا  الذين  مألى الراشدين،  كانت  أن  عدالًبعد  فامتألت  ة، 

بالظلم، واختفت التفرقة العنصرية بعد أن كانت سائدة، وانتهى زمن العبيد، وانشغل المسلمون بنشر 

حتى  األرض  بقاع  كل  في  االسالم  نور  يشرق  أن  على  والعمل  في سبيل هللا،  والجهاد  االسالمية  الدعوة 

التعبي صح  )إن  االسالمية  االمبراطورية  إفرقيا وصلت  وأواسط  غرباً  المغرب  وبالد  شؤقاً  الصين  إلى  ر( 

 جنوباً وأواسط أوروبا شماالً.

رواداً  جعلهم  دؤوب  وعمل  وتقوي  ورع  من  األوائل  المسلمون  عليه  كان  ما  االسالم  أمة  يا  نتذكر  إننا 

ذا للعالم في جميع المجاالت العلمية من طب وهندسة وفلك ورياضيات، وليس ذلك فقط وانما كان ه

التقدم ممزوجاً بأخالق اسالمية عالية تربوا عليها وعلمهم إياها ديننا الحنيف، فكانوا في ذلك رواداً أيضاً 

حيث سادوا األرض وساسوها بعلمهم وأخالقهم، فهل نعود إلى ديننا وقيمنا وأخالقنا؟ وهل نعيد مجدنا 

 قيم ديننا الحنيف. الضائع؟ وال يكون ذلك إال بالعمل المستمر والمتواصل والتمسك ب

  



 اإلسالم والكبت 

 73إلى صــ  69حل أسئلة التقويم صــ 

 أوال: الفهم واالستيعاب: 

 ما التهمة التي وجهها علماء النفس الغربيون إلى اإلسالم؟  -1

 أن اإلسالم يكبت النشاط الحيوي لإلنسان، وينكد عليه حياته نتيجة شعوره باالثم. 

 العلماء على الدين اإلسالمي؟بم تفسر تجنى هؤالء  -2

 حقدهم الدفين على اإلسالم ومحاولة تشويه صورته. 

 من ضمن ما اعتمد عليه الكاتب في الرد نصوص القرآن الكريم. وضح ذلك.  -3

تعالى:   قوله  كبت على  دين  اإلسالم  أن  الرد على  في  اعتماده  ذلك  ِلعِمن  أَخْرَجَ  الَّتِيَ  اللّهِ  زِينَةَ  حَرَّمَ  مَنْ  بَادِهِ  }قُلْ 

 . مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ{ }كُلُواْ ، وقوله تعالى: }وَالَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا{ وقوله تعالى: وَاْلطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ{ 

 في تاريخ األمم دليل على كذب ادعاءات الغربيين على اإلسالم. وضح ذلك.  -4

استطاعت المحافظة على كيانها وهي عاجزة عن ضبط شهواتهان واالمتناع يؤكد التاريخ أنه ما من أمة  

 بارادتها عن بعض المتاع المباح. 

في إثبات هذه مما استند عليه الكاتب في رده أن اإلسالم ال يطارد الناس بشبح الخطيئة. فعالم اعتمد   -5

 الحقيقة؟ 

خارجين عن رحمة هللا، فالله تعالى ال يكلف بأن خطيئة آدم ال تحتاج إلى فداء، وأن أبناء آدم ليسوا كلهم  

 نفساً إال وسعها، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.

 

 



 ( أمام العبارة غير الصحيحة: ( وعالمة أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓ضع عالمة )  -6

 ( ✓)                                                     الكبت هو استقذار الدافع الغريزي وانكاره.  -أ 

 ( )                                                        تحريم الزنا قمع لرغبات االنسان الفطرية. -ب

 ( ✓)                      الصحيح.استغراق االنسان في الملذات يصرف طاقاته عن هدفها  -ت

 ( )                           ال يضر المجتمع انغماس أفراده في الشهوات ماداموا منتجين. -ث

كتب تعليال مناسباً لكل مما يأتي مستفيداً منه في الرد على مزاعم اإلسالم.  -7  ا

 إباحة الزواج دون غيره من العالقات بين الرجل والمرأة.  -أ

 تنفيذ للرغبة في وقتها المناسب، بحيث ال تسبب ضرراً لفرد بعينه وال للمجموع.ألنه 

 فرض الصوم على المسلمين شهراً كامالً. -ب

 ألنه ضابط يدرب النفوس على الصبر والحرمان والصمود أمام المشقات العنيفة.

 احكم على كل تصرف مما يأتي بالصواب أو الخطأ مع التعليل: -8

 الزواج ليتفرغ للعبادة.امتنع شاب مسلم عن  -أ

 خطأ، ألنه كبت لغريزته الطبيعية. 

 قرر شاب أال يحرم نفسه من الملذات المشروعة والممنوعة.  -ب

 خطأ، ألنه يؤدي إلى غفناء طاقته الحيوية في غير موعدها الطبيعي، واستعباد الملذات له. 

 : الثروة اللغوية : ثانياً 

 ضع ضد كل كلمة مما يأتي في جملة تامة:  -1

 يطلق ويحرر يكبت:  -أ 

 يحرر المؤمن نفسه من الشهوات بااليمان. 

 اإلغراق االمتناع:  -ب

 اإلغراق في الشهوات دليل العبودية. 

 احتضنت نبذت:  -ج 

 احتضنت األم ولدها.



كتب مفرد كل كلمة مما يأتي في الفراغ المقابل لها: -2  ا

 خطيئة    ------     خطايا  -أ

  ضابط    ------ ضوابط    -ب

 رحب      ------ رحاب      -ج

 عامة      ------عوام        -د

 الحي     ------األحياء     -ه 

كتب في الفراغ الذي يلي كل مجموعة مما يأتي الكلمات المتشابهة في المعنى: -3  ا

 الصفح.  –العفو  –الرحمة  –التوبة  –المودة  –المغفرة  -أ

   (الصفح –العفو    –المغفرة )

 المطالب.  –االتجاهات  –الرغبات  –الملذات  –األفراح  –الشهوات    -ب

 المطالب.   –الرغبات  –الملذات    –الشهوات 

 يصرف. –يمنع   –يقمع  –يرهق   –يكبت   –يضبط   -ج

 يمنع. –يقمع    –يكبت 

 ابحث في معجمك عن معنى كل ممايأتي:  -4

 طرح. نبذ:  ✓

 تقيد. تكبل:  ✓

 التصريح بالعيوب. تنديد:  ✓

 والمنطلقة بفرسانها.الراعية المسومة:  ✓

 مقيم. عاكف:  ✓

 :اللغوية السالمة: ثالثاً 

 امأل الفراغات في الجدول اآلتي بعد قراءة الجمل على غرار الجملة األولى:  -1

 ظلت أوروبا غارقة في الظالم. -أ

 لكن هناك فرقاً هائالً بين الضبط والكبت. -ب



 تستعبده الشهوات فتصبح بعد فترة عذاباً دائماً. -ج

 منكر. ليس في ذلك  -د

 

 نوع الخبر  خبره  اسمه   نوعه  الناسخ  

 مفرد  غارقة أوروبا  فعل  ظلت   أ

 ظرف )شبه جملة(  هناك  فرقاً  حرف لكن   ب

 مفرد  عذاباً  ضمير مستتر  فعل تصبح  ج 

 شبه جملة  في ذلك  منكرٌ  فعل ليس  د

 

 ضع كل ناسخ مما يأتي في جملة تامة واضبطها بالشكل:  -2

 الطالب مادام مجتهداً. سوف يتفوق مادام:  -أ

 أوشك الحق أن ينتصر.أوشك:  -ب

 .شرع المعلم يشرح الدرسشرع:   -ج

 نافع لكن العلم أنفع. لكن: المال  -د

 أعد كتابة الجملتين اآلتيتين بعد إدخال الناسخ الذي بين القوسين عليها: -3

 هم معترفون بأثر اإلسالم في صحة الفرد النفسية. )ليس(  -أ

 في صحة الفرد النفسية  ليسوا معترفين بأثر اإلسالم

 نحن ندافع عن ديننا. )إن( -ب

 إننا ندافع عن ديننا. 

 اجعل المبتدأ فيما يأتي للمثني والجمع بنوعيه وغير ما يلزم: -4

 هذا العالم الغربي الذي اتهم اإلسالم جاءت تهمته باطلة.

 المثني: هذان العالمان الغربيان اللذان اتهما اإلسالم جاءت تهمتهما باطلة  ✓

 الجمع المذكر: هؤالء العلماء الغربيون الذين اتهموا اإلسالم جاءت تهمتهم باطلة. ✓

 الجمع المؤنث: هؤالء العالمات الغربيات الالتي اتهمن اإلسالم جاءت تهمتهن باطلة.  ✓



 )ال( النافية مكان )لم( فيما يأتي، وغير ما يلزم: ضع  -5

 لم يدع اإلسالم إلى كبت الدوافع الفطرية. 

 يدعوا اإلسالم لكبت الدوافع الفطرية. ال 

 : التذوق الفني: رابعاً 

المعنى   -1 تحتها  الفراغ  في  كتب  ا ثم  يأتي،  مما  عبارة  كل  في  الخيال  على  يدل  ما  تحت  خطاً  ضع 

 المستفاد من هذا الخيال:

 .غارقة في الظالمظلت أوروبا  -أ

 شدة الجهل

 التي أطلقناها؟  تكبلوا المشاعرأتريدون أن  -ب

 الكبت والقمع للدوافع والمشاعر الفطرية. 

 . جوعة ال تشبعتصبح الشهوات  -ج

 النهم الشديد للشهوة. 

 )مطاردتهم بشبح الخطيئة(  -2

 بين نوع الصورة فيما سبق.  -أ

 تشبيه: حيث شبه الخطيئة بالشبح. 

 عبر عن الخيال السابق بأسلوب مباشر ال خيال فيه.   -ب

 .المخطئالشعور بالذنب يقلق 

 ما الصورة البالغية التي أفادتها الجملة التالية:  -3

 نعم، ال يبيح اإلسالم للناس أن يهبطوا لعالم الحيوان. 

 ترفع االنسان عن التدني إلى الشهوات والملذات بفضل اإلسالم. 

كثر داللة على استمرار الحدث؟ ولماذا؟  -4  أي الجملتين فيما يأتي أ

 (. يظل ينكد عليه حياته نتيجة الشعور باالثم –)ينكد عليه حياته نتيجة الشعور باالثم 

 ظل الدال على االستمرار. ألنه استخدم الفعل  



 االقتباس من أبرز سمات أسلوب الكاتب.  -5

 ما المقصود باالقتباس؟  -أ

كيب من نص آخر يستشهد بها أو يبرهن بها على   ما يذهب هو أن يستعين الكاتب بجمل أو ترا

 إليه. 

 هات من المقال مثاالً لالقتباس.   -ب

اقتبسها مثل:   التي  القرآنية  رَّبِّكُمْ{اآليات  مِّن  مَغْفِرَةٍ  إَِلى  مثل: }وَسَارِعُواْ  الشريفة  األحاديث  أو من   ،

 "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب هللا بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم". 

 اس في المعنى. وضح أثر االقتب  -ج

 يؤكد المعنى ويوضحه في ذهن المتلقي.

 : التعبير : خامساً 

عن يد يقل  ال  فيما  مقاالً  كتب  ا حريتها.  ويحرمها  المرأة  شأن  من  يحط  االسالم  أن  الدين  أعداء  عي 

 خمسة عشر سطراً ترد به على هذا االفتراء الكاذب. 

 الموضوع

فإنها صانعة النصف الثاني فهي األم واألخت ألخ والبنت ألب إذا كان البعض يعد المرأة نصف المجتمع،  

 وهي الزوجة لزوج. 

ولقد أعطي االسالم للمرأة حقوقها كاملة وأنصفها أيما إنصاف كما لم تنصف في دين سابق أو أي نظام 

 الحق االسالم. 

االسالم حق التملك واختيار الزوج وحرية التصرففيما تملك، وأهلية البيع والشراء كما أعطاها  لقد أعطاها

 عن أقاربها، وأعطاها كذلك إمكانية الخلع من زوجها لتتخلص من تعنت الزوج إن وجد.  حقاً في الميراث

يطعم   مما  وإطعامها  عليها  والعطف  المرأة،  معاملة  بحسن  الرجل  االسالم  أوصي  مما ولقد  وكسوتها 

 يكتسي. 

 فهل هناك رد أبلغ من ذلك كله على أعداء االسالم الذين يدعون بأن االسالم حط من شأن المرأة؟ 



اقد انتشلها االسالم من مستنقعات الرق واالستعباد التى كانت عليها في الجاهلية، كما حرم وأد البنات 

ا  بأن  القول  العار من هنا ومن غيره يمكننا  أو  الفقر  المرأة وأعطاها حقوقاً خوف  السالم أعلى من شأن 

 وأنصفها غاية االنصاف فسبحان الحق معطي الحق! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سيل العرم 

 87إلى صــ  79حل أسئلة التقويم صــ 

 ً  : الفهم واالستيعاب: أوال

 ( أمام االجابة الصحيحة فيما يأتي: ✓ضع عالمة )  -1

 الموضوع. يهتم الكاتب في معالجة هذا 

 بالفكر مع الحرص على سالمة العبارة وجودتها.  ✓

كمل ما يأتي:  -2  أ

 من أخبار قوم سبأ التى وردت في الموضوع:  -أ

 قامت دولة سبأ على أطالل الدولة المعينية باليمن.  ✓

 اقتبست الحضارة والمدنية من دولة معين.  ✓

 الماء. أقام ملوك سبأ العظماء سداً قوياً هو سد مأرب للحفاظ على   ✓

 وهذه األخبار تحمل دليالً من دالئل اعجاز القرآن الكريم تتمثل في:  -ب

 االخبار بأخبار األمم السابقة وأحوالها وهو من علم الغيب السابق الذي ال يعلمه إال هللا. 

 سجل في الفراغات التالية الحدث الذي يؤكد كل حقيقة من الحقائق التالية: -3

 االختراع وليد الحاجة.  ✓

 إقامة سد مأرب لحاجة مملكة سبأ إليه. 

 بالشكر تدوم النعم.  ✓

 جحود قوم سبأ بنعمة هللا أدي إلى تدمير السد. 

 من سنن الحياة الباقية قيام دول وزوال أخرى.  ✓

 قيام دولة سبأ على أطالل الدولة المعينية 

 الماء عصب الحياة. ✓

 رار الحياة. إنشاء السد والمحافظة على الماء أدي إلى خصوبة األرض واستم



عرض القرآن الكريم قصة قوم سبأ وما حدث لهم .. اذكر اسم السورة وعدد االيات التى تناولت هذه   -4

 القصة. 

لَهُ   وَاشْكُرُوا  رَبِّكُمْ  رِّزْقِ  مِن  كُلُوا  وَشِمَالٍ  يَمِنيٍ  عَن  جَنَّتَانِ  آيَةٌ  مَسْكَنِهِمْ  فِي  لِسَبَإٍ  كَانَ  وَرَ }لَقَدْ  طَيِّبَةٌ  غَفُور بَلْدَةٌ  فَأَعْرَضُوا  (  15)  بٌّ 

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ  (  16)    مِّن سِدْرٍ قَلِيل فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ 

(  18)   لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِني عَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِريُوا فِيهَا  وَجَ (  17)   نُجَازِي إِالَّ الْكَفُور 

إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ   وَلَقَدْ  (  19)   فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ 

 [ 20صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِالَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِني{]سبأ: 

كتب في كراستك ما يأتي: -5  ا

 كاتب البرازه.هدفاً سعى ال ✓

 ضرورة شكر هللا على النعمة، االعتبار بما حدث لمن قبلنا. 

 أثراً تركه الموضوع في نفسك.  ✓

 الحزن لتدمير حضارة مملكة سبأ.

 امأل الفراغات التالية بمعلومات صحيحة:  -6

ت عقاباً لفرعون وجنوده، والظلة كان  الغرقسيل العرم كان عقاباً ألهل سبأ على كفرهم بالنعم، وكان  

 . شعيبعقاباً لقوم 

 صل بين المثل في العمود )أ( وما يقيده من معني في العمود )ب(  -7

 )ب(  )أ( 

 ذهبوا شذر مذر. -

 هدنة على دخن  -

 رب أخ لك لم تلده أمك.  -

 إن غداً لناظره قريب.  -

 داللة على قرب وقوع الشيء.

 داللة على الصداقة الحمية.

 داللة على التفرق والتشتيت. 

 التصالح الظاهري. داللة على 

 

 
 



 قال الشاعر:  -8

 إذا كنت في نعمة فارعها     ***     فإن الذنوب تزيل النعم    

 وسافر بقلبك بين الوري     ***     لتبصر آثار من قد ظلم 

 فتلك مساكنهم بعدهم     ***     شهود عليهم وال تتهم  

 عليهم أطم قصور وأخري ***          فم تركوا من جنان ومن      

 فيم التقت األبيات مع ما ورد في قصة سيل العرم؟ -أ

 في أن جحود النعمة وعدم الشكر عليها يزيلها. 

كمل ما يأتي بإجابة صحيحة: -ب  أ

 .استعادة الذكريات )االنتقال بالفكر(سافر بقلبك بين الوري. يقصد بالسفر هنا:  ✓

 االنتقال الجسم من مكان آلخر.سافر ففى السفر سبع فوائد. يقصد بالسفر هنا:  ✓

 : الثروة اللغوية : ثانياً 

 اكشف في معجمك عن معنى الكلمات التى تحتها خط فيما يلي وذلك في الفراغ المقابل: -1

 )عاصمة / مدينة( لهم.         حاضرة اتخذ السبئيون مأرب  ✓

 )ال يتلبث عليه( علي شيء.            يلوييمضي قدماً ال  ✓

 )جديرين( أن يشكروا هللا.                   خلقاءكانوا  ✓

م( البناء.                                          تقوض ✓  )تهدَّ

 في أى المواقف نستخدم العبارات االتية:  -2

 في حالة عدم االنتظار أو االهتمام. انطلق ال يلوي على شيء:  ✓

 في حالة التعبير عمن يصاب بشيء نتيجة أعماله. أمره: ذاق وبال  ✓

 في حالة التعبير عن التقليد واالتباع.جرت في عنان من سبقها:  ✓

 



 استخدم أضداد الكلمات التالية في جمل من انشائك: -3

 الجملة  الضد  الكلمة 

 األثرة 

 الدنية 

 البطر 

 آمنين

 مرشدين 

 االيثار 

 العلِّية 

 التواضع 

 خائفين 

 مضلين 

 االيثار يجعلك سيد قومك.

 شكر هللا من الصفات العلِّية.

 أحب صفة التواضع. 

 صار الناس خائفين من المدينة. 

 كان السابقون مضلين كغيرهم.

 

 استخدم المفرد من الجموع التالية في جمل تامة:  -4

 الجملة  المفرد  الكلمة 

 األطالل 

 أعطاف 

 ضرائب 

 خمائل 

 شحارير 

 الطلل 

 عطف 

 ضريبة 

 خميلة

 شحرور 

 استمتعت بمشاهدة طلل قديم. 

 تثني الفتاة عطفها متكبرة.

 يدفع الشعب ضريبة تكبر الحكومات. 

 بالخميلة أزهار جميلة. 

 صوت الشحرور شجي.
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 المعنى ضع خطاً تحت الصفة المنافية لمثيالتها في 

 وضح مدلول كلمة )عافية( في كل جملة مما يأتي:  -6

 )الزائلة ، المهلكة( خلفها البوم يصيح فوق الخرائب العافية.  ✓

 )الصحة التامة( نسأل هللا دوام العافية.   ✓

 



 ( أمام العبارة الصحيحة لكل عبارة: ✓ضع عالمة )  -7

 كانوا في نعمة سابغة .... أقرب الكلمات لمعنى سابغة   -أ

 . تامة ✓

 كانت اليمن شحيحة بالماء مقفرة من النهار إال وابالً من المطر .... معني كلمة )وابل(.  -ب

 الخفيف.  ✓

كمل الجمل التالية على غرار المثالين التاليين:  -8  أ

 نقول: 

 الغربان: تنعق في ذرا األشجار.

 الخمائل. الشحارير: تصدح في 

 تعوي في الحقول.الذئاب: 

 تزأر في الغابات. األسود:  

 يئز في الخاليا.النحل: 

 يصيح فوق الخرائب.البوم: 

 :السالمة اللغوية: ثالثاً 

 ( أمام الجملة التى اشتملت على مفعول به من بين الجمل التالية: ✓ضع عالمة ) -1

 سبأ من الدولة المعينية حضارتها. اقتبست   ✓

 :من بين الجمل التاليةمطلق  أمام الجملة التى اشتملت على مفعول  (✓) ضع عالمة -2

 اخضرت األرض اخضراراً شديداً.  ✓

 من بين الجمل التالية:   ألجله( أمام الجملة التى اشتملت على مفعول ✓ضع عالمة ) -3

 تفرق السبئيون بحثاً عن مأوي لهم.  ✓

 استبدل بالحرف الناسخ فعالً ناسخاً وغير ما يلزم: -4

 الجاحدين بنعم هللا هالكون. إن  ✓

 أصبح الجاحدون بنعم هللا هالكين. 



 بين المزيد والمجرد من األفعال في الجمل التالية:  -5

 اتخذ السبئيون مأرب حاضرة لهم. ✓

 اتخذ: مزيد 

 اشتغل جماعة منهم بالتجارة والرحالة.  ✓

 اشتغل: مزيد 

 غرق الزرع، وهلك الضرع  ✓

 غرق: مجرد، هلك: مجرد 

 ي األفعال التالية: حدد نوع الزيادة ف  -6

 مزيد بحرف "التاء" تدهور:  ✓

 مزيد بحرفين "التاء، والتضعيف" تقوض:  ✓

 مزيد بحرفين "األلف، وتضعيف الراء" اقشعر:   ✓

 بين وجه الصواب أو الخطأ في كتابة الكلمات التى تحتها خط فيما يلي، وذلك في الفراغات أمامها:  -7

 صواب.  –من رحمة هللا  ييأسواالتائبون لم  -أ

 صواب.  –على محاربة المسلمين  اجتمعواالمشركون واليهود  -ب

 خطأ والصواب: يرجو بدون ألف بعد الواو.  –المسلمون النصر من هللا  يرجوا -ج

 خطأ والصواب: لم يدعوا. – إلى العقيدة الجديدة باالكراه  يدعونالمسلمون لم  -د

 ضع خطاً تحت الكلمات التي فيها حروف تنطق وال تكتب فيما يلي:  -8

 السبئيون(   – اإلله – هأنتم – اءباآل –  هذه – ذلك –)األسباب 

 : التذوق الفني: رابعاً 

 حدد الخيال في العبارات التالية:  -1

 استعارة مكنية.   –نطقت تلك الحجارة الصماء بألفاظ من األشجار مورقة  ✓

 معين رزقهم كناية عن السد.  –رأوا أن معين رزقهم قد غاض ونبع نحسهم قد فاض  ✓

 تشبيه.  –استحالت الرمال بسطاً هندسية  ✓



تشبيه: حيث شبه العز    –كانوا في نعمة سابغة فلم يحفظوها وثياب من العز ضافية فلم يصونوها   ✓

 بالثياب الضافية. 

 تقليد.كناية عن التبعية وال – جروا من عنان من سبقهم ✓

العبارة   -2 اقرأ  الضرع.  وهلك  الزرع،  فغرق  الغياض،  وبين  الوادي  في شعاب  الحبيسة  المياه  انطلقت 

 السابقة وعين منها:

 )انطلقت، الحبيسة(   –كلمتين متضادتين في المعني  ✓

 )فغرق الزرع، وهلك الضرع(  –تعبير يشتمل على سجع  ✓

 جنانا، وخرائب قطنوها قصوراً""لم يطيقوا أن يقيموا في صحراء كانت باألمس  -3

 اقرأ العبارات السابقة ثم امأل الفراغات بما يالئمها من كلمات: 

 . )صحراء، جنانا( )خرائب، وقصوراً(الكلمات المتضادة:  ✓

 . توضيح المعنى وتوكيدهالغاية منها:  ✓

 الطباق.المسمي البالغي:  ✓

لهم الحياة وتقلبوا في أعطاف   وطابتلهم العيش    أخصبيقول الكاتب: اتخذوها حاضرة لهم حيث   -4

 النعيم. 

 بين مدي مالئمة األلفاظ التى تحتها خط لما بعدها.

 جاءت كل كلمة مناسبة لما بعدها لتدل على مدي الترف والنعيم وطيب الحياة.

 حدد مواضع االقتباس في العبارة التالية وبين األثر البالغي له:  -5

 يؤكد الفكرة. (  15) غَفُور{  }طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ  نعمة تظاهر نعمة وفضل من هللا يعقب فضالً 

 : التعبير : خامساً 

كتب في ال خروج من دائرة االيمان والتوحيد إلى الكفر بالله وجحود النعمة عواقبه وخيمة ونتائجه مهلكة. ا

 ذلك مستشهداً بأمثلة تاريخية وواقعية.

 



 الموضوع

ربقة  لقد   في  االنسان  دام  وما  والتوحيد،  االيمان  نعمة  النعم  هذه  ومن  كثيرة،  نعماً  االنسان  على  أنعم هللا 

ظاهرخ  نعمه  عليه  ويسبغ  خيراته  من  عليه  ويفيض  حياته  له  ييسر  هللا  فان  تعالى،  هللا  وتوحيد  االيمان 

 وباطنة، ويذلل له الكون بما فيه من إمكانات. 

ذه الدائرة: دائرة االيمان بالله وتوحيده إلى الكفر به، وجحود نعمته، فإنه يعاقبه على  أما إذا خرج االنسان من ه 

ذلك بسلب هذه النعم، وتنغيص عيشه، بل ويسلط عليه كل شيء في الحياة، وتنقلب النعم كلها إلى نقم،  

 فال يهنأ بمال وال بولد وال يستريح باله إلى أن يدمره هللا تدميراً. 

ذلك  أدل على  فأغرقه هللا وجنوده  وال  ربه  بنعمة  فرعون  كفر  السابقة، حيث  األمم  في  وكفر من سنة هللا   ،

سبأ،   قوم  وكذلك  األرض،  وبداره  به  حيث خسف  تحتها  وجعله  منه،  فسلبها  عليه  ربه  نعمة  وجحد  قارون 

األر  في  يتفرقون  منشآتهم وحضارتهم وجعلهم  دمر  الذي  العرم  عليهم سيل  وأرسل  نعمه،  ض  سلبهم هللا 

 اً عن مأوي له، ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. ثبح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


