أدعية املذاكرة واالمتحانات
قجل املرامسح
اللين إًً أسألل فين النجٍني ًحفظ املسسلني املقسثني  ...اللين اجعل ألسنزنب عبهلخ ثرمسك ًقلٌثنب خبشٍزل ًأسسازًب ثطبعزل ..
إًل على مل شًءٍ قدٌس  ..حسجنب اهلل ًًعن الٌمٍل .

ثعد املرامسح
اللين إًً أسزٌدعل هب قسأد ًهب حفظذ ًهب رعلوذ فسُدَّه عَلًَّ عند حبجيت إلٍو إًّل على مل شًء قدٌس  ...حسجنب اهلل ًًعن الٌمٍل .

دعبء ٌٌم االهزحبى
اللين إًً رٌملذ علٍل ًسلوذ أهسي إلٍل  ،ال هنجً ًال هَلجأ هنل إال إلٍل .

الدعبء عند دخٌل القبعخ
زةّ أدخلين هدخل صدقٍ ًأخسجين خمسج صدقٍ ًاجعل يل هي لدًل سلطبًًب ًًصريًا .

قجل الجدء ثبحلل
زةّ اشسح يل صدزي ًٌَسّس يل أهسي ًاحلل العقدح هي لسبًً ٌفقوُ قٌيل  ...اللين ال سيل إال هب جعلزو سيال ًأًذ جتعل احلزى إذا شئذ سيال .

أثنبء االهزحبى
ال إلو إال أًذ سجحبًل إًًّ منذ هي الظبملني ٌ ..ب حً ٌب قٌٍم ثل أسزغٍث  ..زةّ إًًّ هَسَّين الضسُّ ًأًذ أزحن السامحني .

عند النسٍبى
اللين ٌب جبهع النبس لٌٍمٍ ال زٌتَ فٍو امجع عَلًَّ ضبليت .

عند االًزيبء
احلود هلل الري ىداًب هلرا ًهب منب لنيزدي لٌال أى ىداًب اهلل .
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ٌاتف 7088488870 :

مراجعة اللغة العربية " مهارات االتصال "
لجميع الفروع المهنية
العروض
َ
البحر الطويل :
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فضائل
طويل لو دون البحور
ٌ
مفتاح البحر ٌ :

الصورة األساسية للبحر  :فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

ب  / - -ب  / ---ب / --ب---

ب  / - -ب  / ---ب / --ب---

تاما وليس لو مجزوء
البحر الطويل ال يكون اال ً
التفعيالت الرئيسة للبحر :
فعول  :ب – ب تقع بالحشو في كل شطر
ٔ -فعولن  :ب  - -وتغيراتها ( صورىا الفرعية )
ُ
ٕ -مفاعيلن  :ب  - - -وتغيراتها ( صورىا الفرعية ) :
أ – َمفا ِعلن  :ب – ب  -تقع بالحشو والعروض والضرب في كل شطر
ب – فعولن  :ب - -

تقع بالحشو والعروض والضرب في كل شطر

ج -مفاعي  :ب - -

ضرب فقط في كل شطر
تقع بالعروض وال ّ

سؤال  :قطّع األبيات الشعرية اآلتية  ,ثم بين التفعيالت العروضية .
الماء ما جاءت بصف ٍو ذنائبو
 -ر ّد َ

ودعو اذا خيضت ٍ
بطرق مشاربو

................................................................................................................................................
لدي عتابو
 -أعاتب من يحلو ّ

وأترك من ال أشتهي وأجانبو

.................................................................................................... .............................................
نفس ال تشيب بشيبو
 -وفي الجسم ٌ

ولو َّ
أن ما في الوجو منو حراب

...............................................................................................................................................
لنجم تهتدي بي صحبتي
 -وانّي ُ

اذا حال من دون النِّجوم سحاب

.................................................................................................................................................
معدما
ومن مالو مالي اذا كنت ً

ِ
بغارب
دىر
ومالي لو ان َّ
عض ُ

...................................................................................................................................................
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ٌاتف 7088488870 :

البحر البسيط :
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

األمل
مفتاح البحر  :إن البسيط لديو يبسط ُ

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

الصورة األساسية للبحر  :مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

--ب-/-ب--/ -ب-/-ب–

--ب-/-ب--/ -ب-/-ب-

التفعيالت الرئيسة :
ٔ -مستفعلن  - - :ب  -وتغيراتها ( صورىا الفرعية )
ب – مستعلن  - :ب ب  -ج – مستَ ِ
فعل - - - :
ُ

أ – ُمتفعِلن  :ب – ب. -

ترد في أي مكان بالحشو

ٕ – فاعلُن  - :ب  -وتغيراتها ( صورىا الفرعية ) .
أ – فَعِلن  :ب ب  . -ب -فعلُن -- :

وترد في الحشو والعروض والضرب .

سؤال  :قطّع األبيات الشعرية اآلتية  ,ثم بين التفعيالت العروضية .
 -ال يصلح النّاس فوضى ال سراة لهم

جهالهم سادوا
وال سراة اذا ّ

 -ظالمتي في الهوى ال تظلمي

وتصرمي حبل من لم يصرم

معنى كسرت قلبي
 ّألي ً

وما التقى فيو ساكنان
الريح
ممن تسجب ِّ
ياليتني كنت ّ

 الريح تسحب أذياالً وتنشرىاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزن مخلّع البسيط :

مستفعلن فاعلن فعولن

مستفعلن فاعلن فعولن
 - -ب  - / -ب  / -ب --

وزن مجزوء البسيط :

مستفعلن فاعلن مستفعلن

 - -ب  - / -ب  -- / -ب-

--ب-/-ب/-ب–

مستفعلن فاعلن مستفعلن
--ب-/-ب--/-ب-

شهادة
 -يا عالم الغيب وال ّ

شهاده
إن بتوحيدك ال ّ

 -أسأل في غربتي وكربي

منك وفاة على الشهاده

 َّتأن فالمرء إن تأنَّى

أدرك ال َّ
شك ما تمنى
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ٌاتف 7088488870 :

البحر المتقارب :
الخليل فعولن فعولن فعولن فعولن
مفتاح البحر  :عن المتقارب قال
ُ
الصورة االساسية في البحر المتقارب التام  :فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن
ب  / --ب  / --ب  / --ب --

الصورة االساسية في البحر المتقارب المجزوء  :فعولن فعولن فعولن
ب  / --ب  / --ب --

ب  / --ب  / --ب  / --ب—

فعولن فعولن فعولن
ب  / --ب  / --ب --

التفعيالت الرئيسة للبحر :
ٔ -فعولن  :ب  - -وتغيراتها ( الصور الفرعية )
فعول  :ب – ب بالحشو والعروض والضرب بالتام
أ-
ُ
ب -فعل ( فعو ) العروض والضرب بالتام
ت -فعول  :ب –  O /العروض والضرب بالتام  /بالضرب بالمجزوء
ث -فعل  :ب  -بالعروض والضرب بالمجزوء
ج -فع  - :بالضرب بالمجزوء

سؤال  :قطّع األبيات الشعرية اآلتية  ,ثم بين التفعيالت العروضية .
-

اذا مدحوا آدميًا مدح ـ

ورب األمم
( م ) ـت مولى الموالي َّ

الصديق فإن خانني
ُّ
أود ّ

سلوت وعن ِ
مثلو سلوةٌ
ُ

الرضا
منك ِّ
ُحرم َ
 -أَأ ُ

وتذكر ما قد مضى
ُ

بالحب لي
 قضى اهللِّ

فصبراً على ما قضى

َّ
تعفف  ,وال تبتئس
-

قض يأتيكا
فما يُ َ

 -ويصبح في ظُلُمات القبور

ىباء حقيراً وتُربًا زىي ْد
ً
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ٌاتف 7088488870 :

أسئلة في التطبيقات اللغوية والنحويّة
النموذج األول
عما يليو :
السؤال األول  :اقرأ النص اآلتي ,ثم أجب ّ
ِ
ِ
وجد َم ْن يأخ ُذ على أيدي ىؤالء الس ّفاحين
تلك المذبْحةَ الرىيبةَ التي اىتزت لَها
افق َ
" وقد ر َ
َمي قَذر ,وال يُ َ
ُ
مشاعر اإلنسانية تواطؤ عال ّ
ِ
ِ
النظر
رح َم ِة ر ّشاشاتِهم المجنونة ,
جعل رقاب
ُ
أبشع من ْ
األطفال والنساء ُمستقراً تَحت ْ
وأي جريمة ُ
على َس ْفكهم دماءَ األبرياء؛ ّ
وحيث تُجيل َ
ٍ
ٍ
ومتناثرة ىنا وىناك ".
فال يقع إال على أشالء آدمية ُم ّ
مزقة ُ

السؤال األول :استخرج من النص ما يأتي:
ٔ .مصدراً قياسياً لفعل غير ثالثي .............................................................................................. :
ٕ .مصدراً صناعياً............................................................................................................. :

ٖ .اسماً منسوباً................................................................................................................ :

ٗ .صيغة مبالغة................................................................................................................. :

٘ .اسم آلة..................................................................................................................... :

 .ٙاسم تفضيل.................................................................................................................. :
 .ٚاسم مفعول لفعل ثالثي....................................................................................................... :
 .ٛاسم مفعول لفعل غير ثالثي من كلمة ( ممزقة ) ...............................................................................

 .ٜصفة مشبهة................................................................................................................. :

ٓٔ .اسم فاعل لفعل غير ثالثي................................................................................................... :
ٔٔ .بدالً مطابقاً.............................................................................................................. :

ٕٔ .فعالً مبنياً للمجهول....................................................................................................... :

ٖٔ .ظرفاً مبنياً................................................................................................................. :

ٗٔ .جمع قلّة.................................................................................................................. :
٘ٔ .جمعاً على صيغة منتهي الجموع............................................................................................ :

 .ٔٙحرفاً يفيد التحقيق......................................................................................................... :
السإال الثانً  :ما المعىى الصسفً الري تحتً خط فً كل م ّما ٌأتً :
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ".
ٔ " .الحمد هلل ّ
" اهلل رؤوف بعباده ".
مالِك............................ :
ٕ " .ىو الملِك الق ّدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر ".

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

الْمهيمن ...................................... :الْجبّار...................................... :
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ٌاتف 7088488870 :

برد ال ّديْن في موعده.
ٖ.
ائن مدينَو ّ
طالب ال ّد ُ
َ

ال ّدائنَ ............................... :مديْـنَو ................................... :موعده.........................:

الجوي ُمشتَ ّد على السكان اآلمنيين.
القصف
ٗ.
ُ
ّ

الجوي..................................:
ّ

٘ " .وأنذر عشيرتك األقربين ".

 " .ٙكان على ربّك حتماً مقضيّاً ".

ُمشتَ ّد ............................... :اآلمنين......................... :

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

 " .ٚسبحان الذي أسرى بعبده ليالً من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ".
المسجد...................................... :

النموذج الثانً
* اقرأ النص اآلتً  ،ثم اجب عن األسئلة التً تلٌه :
" رأت السٌدة حفصة _ رضً هللا عنها _ أباها أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب ٌلبس ثو ًبا خش ًنا ُمرقعا ،فقالت له ٌ :ا أمٌر المإمنٌن  ،لو لبست
وسع هللا على المسلمٌن  ،فقال لها  :أال تذكرٌن ما لقٌه رسول هللا علٌه السالم من شدّة العٌش ؟ وظل أمٌر المإمنٌن ٌذكرها
ثو ًبا ألٌن من ثوبك هذا  ،فقد َّ
حتى بكت " .
 )1استخرج من النص السابق :
اسم تفضٌل  ،جملة فً محل نصب حال  ،اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً  ،اسم مفعول  ،جملة فً محل نصب خبر .
 )0ما موقع جملة ( رأت السٌدة حفصة ) من اإلعراب ؟
صغ من الفعل ( رأى ) اسم آلة .
ُ )4
 )8أعرب ما تحته خط فً النص إعرا ًبا تا ًما .
 )5نوع ما فً جملة ( ما أحسن زٌ ًدا ) .
 )6المصدر القٌاسً للفعل ( أسِ ف ) .
 .)0الفعل الماضً للمصدر ( تآخً ) .
 )8الوزن الصرفً للفعل ( استعن ) .
 ( )9قرأ الباحث  45كتا ًبا ) ٌ ،كتب العدد (  ) 45بالحروف :
اإلجابة :
 )1اسم تفضٌل ( ألٌن )  ،جملة فً محل نصب حال ( ٌلبس )  ،اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً ( مإمنٌن أو مسلمٌن )
اسم مفعول ( مر َّقع )  ،جملة فً محل نصب خبر ( ٌذكرها ) .

 )2الجملة ابتدائٌة ال محل لها من اإلعراب .
 )3رأى  :مرآة .
 ) 4أباها  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الخمسة  ،وهو مضاف و ( ها ) ضمٌر متصل فً
محل جر باإلضافة .
هذا  :اسم إشارة مبنً فً محل جر نعت .
 )5نوع ما فً جملة ( ما أحسن زٌدً ا )  :تعجبٌة .
 )6المصدر القٌاسً للفعل ( أسِ ف )  :أسف .
 )7الفعل الماضً للمصدر ( تآخً )  :تآخى .

 )8الوزن الصرفً للفعل ( استعن ) :
. )9خمسة وثالثٌن .

قُاعد اللغة العسبٍة للمسحلة الثاوٌُة

استفل .

مٍازات اإلتصال

األستاذ  :محمد أبُ الٍٍجاء

ٌاتف 7088488870 :

النموذج الثالث
اقرأ النصّ اآلتً ث َّم أجب عن األسئلة التٌتلٌه :
" قال ٌونس بن عُبٌد  ،سمعت ثالث كلمات لم أسمع بأعجب منهن  ،قول ابن سنان  :ما شًء أهون من ورع  ،إذا رابك أمرّ
فدعه  ،وقول ابن سٌرٌن  :ما حسدت أحدا على شًء ّ
قط  ،وقول مؤرِّ ق العجلًّ  :لقد طلبت هللا حاجة منذ أربعٌن سنة
ما قضاها و ال ٌئست منها  ،فقٌل لمؤرّ ق  :ما هً ؟  ،ترك ما ال ٌعنٌنً " .
 .1استخرج من النص ما ٌلً :
حرف تحقٌق  ،فعالً مبنٌا للمجهول  ،جملة ابتدائٌة  ،ظرفا ً مبن ٌّا ً  ،جمع مإنث سالما ً  ،اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً  ،اسما ً منسوباً.

 .2هات اسم المفعول والمصدر الصرٌح من الفعل ٌ :ئس .
اإلجابات :
 .1االستخراج بالترتٌب :
ظرفا ً مبن ٌّا ً ّ :
قط .
جملة ابتدائٌة  :قال ٌونس بن عُبٌد
فعالً مبنٌا للمجهول  :قٌل
حرف تحقٌق  :لقد
اسما ً منسوباً :العجلًّ .
اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً  :مؤّ رق .
جمع مؤنث سالما ً  :كلمات
ٌ -2ائس  -مٌئوس – ٌأس ٌ /أسً ا

النموذج الرابع
اقرأ النصّ اآلتً ث َّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
" عرف علماء أوروبا العالم الحسن بن الهٌثم  ،و ترجموا كتابه " المناظر " الذي ٌحوي نظرٌّات عمٌقة عن المراٌا بأنواعها إلى
اللغة الالتٌنٌّة سنة  1552م  .كما ترجموا بعضّ مُؤلّفات جابر بن حٌان الذي قام بتجارب مُتمٌزة فً علم الكٌمٌاء  ،مثلما ترجموا
كتاب الحاوي و كتاب القانون فً الطب  ،وقد ظ َّل هذان الكتابان من أهم عوامل تطوّ ر الدراسات الخاصة بالطبّ فً أوروبا ألكثر
من قرن " .

 .1استخرج من النص ما ٌلً :
اسما ً منسوبا ً  ،جملة صلة موصول  ،جمع قلة  ،اسم مفعول لفعل غٌر ثالثً  ،اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً
حرفا ً ٌفٌد الظرفٌة المكانٌة  ،جمع مؤنث سالماً.
 .2أعرب ما تحته خط فً النص السابق.
 .3اكتب العدد ( سنة  )1552بالكلمات والحروف .
 .4هات صٌغة المبالغة من الفعل ( عرف).
 .5المصدر القٌاسً من الفعل ( طوّ ر) هو :
 .6المصدر المؤول المخطوط تحته فً قولنا " ومن آٌاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ً
 .5نوع كم فً جملة " كم عامالً فً المصنع " هً
 .8تعرب الكلمة المخطوط تحتها فً  ":رجع علًٌّ إلى أهله مطمئنا ً" :
* اإلجابات :
 .1استخرج من النص :
جملة صلة موصولٌ :حوي نظرٌّات  /قام بتجارب جمع قلة  :أنوعها
اسما ً منسوباً :الالتٌنٌّة
حرفا ً ٌفٌد الظرفٌة المكانٌة  :فً أوروبا
اسم مفعول لفعل غٌر ثالثً  :مُؤلّفات اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً  :مُتمٌزة
جمع مؤنث سالماً :نظرٌّات  /الدراسات .
 .2أعرب :
ــ تجارب  :اسم مجرور وعالمة جره الفتحة عوضا ً عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف.
ــ الدراسات  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة.
 .3سنة  : 1552سنة ألف وخمسمائة واثنتٌن وسبعٌن.
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 .4صٌغة المبالغة من الفعل ( عرف )  :عرّ اف .
تطور
 .5المصدر القٌاسً من الفعل ( طوّ ر) هو ُّ :
 .6المصدر المؤول المخطوط تحته فً قولنا " ومن آٌاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ً هو  :فً محل رفع مبتدأ
.5نوع كم فً جملة " كم عامالً فً المصنع " االستفهامٌة
 .8تعرب الكلمة المخطوط تحتها فً  ":رجع علًٌّ إلى أهله مطمئنا ً"  :حاالً منصوبا ً

النموذج الخامس
اقرأ النص اآلتً  ،ثم اجب عن األسئلة التً تلٌه :
" كانت قرطبة فً عهد عبد الرحمن الثالث عاصمة األندلس المسلمة ُ ،تنار بمصابٌح لٌالً  ،أزقتها ُمبلّطة وأعمدتها مرفوعة ُ ،محاطة
بالحدائق الغناء  ،حتى كان القادم إلٌها ٌتنزه ساعات فً الرٌاض والبساتٌن قبل أن ٌصل إلٌها  ،وكان سكانها أكثر من ملٌون نسمة  ،وفٌها ثمانون
مدرسة ٌتعلّم فٌها الفقراء مجا ًنا  ،ومسجدها ال تزال آثاره حتى الٌوم آٌة خالدة فً الفن واإلبداع " .

 )1استخرج من النص السابق :
فعالً مبنًٌا للمجهول  ،اسم مفعول من فعل ثالثً  ،مصدرً ا مؤوالً  ،اسمًا ممنوعً ا من الصرف  ،مصدرً ا لفعل رباعً .
ت فً الرٌاض والبساتٌن ) من اإلعراب ؟
 )2ما موقع جملة ( ٌتنزه ساعا ٍ
 )3صُغ من الفعل ( تعلّم ) اسم تفضٌل .
 )4أعرب ما تحته خط فً النص إعرابًا تامًا .
 )5المصدر القٌاسً للفعل ( جادل ) هو :
ً
قصة ٌُ ،كتب العدد (  ) 75بالحروف :
 )6كتب القاص 75
 )5الوزن الصرفً للفعل ( ارْ ِم ) هو
 )8نوع ما فً قوله تعالى  " :فبما رحمة من هللا لنت لهم " :
 )7إعراب كلمة ( سالمته ) فً قول الشاعر :
ٌومًا على آل ٍة حدباء محمول
ك ُّل ابن أنثى وإن طالت سالمته
االجابات :
 .1فعل مبنً للمجهولُ ( :تنار )  ،اسم مفعول  ( :مرفوعة )  ،مصدر مؤول ( أن ٌصل )
ممنوع من الصرف ( مصابٌح أو قرطبة أو أكثر )  ،مصدر لفعل رباعً ( اإلبداع ) .
 .2موقع الجملة  :فً محل نصب خبر كان .
 .3أكثر تعلّمًا أو أش ّد تعلمًا .
 .4الرحمن  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرة الكسرة .
ثمانون  :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم .
 )5المصدر القٌاسً للفعل ( جادل ) هو ِ :جدال
ً
قصة ٌُ ،كتب العدد ( ) 75بالحروف  :سبعًا وتسعٌن
 )6كتب القاص 75
 )5الوزن الصرفً للفعل ( ارْ ِم ) هو ا ْف ِع
 )8نوع ما فً قوله تعالى  " :فبما رحمة من هللا لنت لهم "  :زائدة
 )7إعراب كلمة ( سالمته ) فً قول الشاعر :
ٌومًا على آل ٍة حدباء محمول االجابة  :فاعل مرفوع
ك ُّل ابن أنثى وإن طالت سالمته
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النموذج السادس
اقرأ النصّ اآلتً ث َّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
قوة ج ّبارة  ،فانطالقة لقذٌفة من مدفع عمالق  ،قد تدمر مدٌنة كبٌرة ؛ كما حدث فً بعض مدن الٌابان  ،فؤٌن
للطاقة النوو ٌّة آثار مد ّمرة و ّ
هً إنسان ٌّة من ٌدّ مر المدن ،و ٌقتل البشر ؟  ....إ ّنــه ُمحارب من الناس جمٌعهم  ،فؤ ّنى ٌكون له مكان بٌن بنً آدم .

 .1استخرج من النص ما ٌلً :
اسما ً منسوبا ً  ،صٌغة مبالغة  ،مصدراً صناعٌّا  ،اسم آلة  ،اسم مفعول  ،اسم مكان  ،اسما ً ممنوعا ً من الصرف.
 .2ما المعنى الصرفً لكلمة  :انطالقة .
 .3أعرب ما تحته خط فً النص السابق .
 .4ما نوع ( ما ) فً قولنا  ":كما حدث " .
 .5الوزن الصرفً لكلمة ( هبة) هو :
 .6عاد من المؤتمر ( 5معلمٌن و7معلمات ):
 .4المصدر الدال على المرة من كلمة " دعوة " هو
 .5حرف العطف ( بل ) فً قولنا :شكرت أحمد بل خالداً" ٌفٌد معنى :
اإلجابات :
 .1استخرج من النص :
اسم آلة :مدفع
صٌغة مبالغة  :جبّارة مصدراً صناعٌّا  :إنسانٌة
اسما ً منسوبا ً  :النووٌّة
اسما ً ممنوعا ً من الصرف :آدم.
اسم مكان  :مكان
 .2المعنى الصرفً لكلمة  :انطالقة هو  :مصدر دال على المرة .
 .3أعرب ما تحته خط  :جمٌعهم  :توكٌد معنوي مجرور وعالمة جره الكسرة.
 .4نوع ( ما ) فً قولنا  :كما حدث  :مصدرٌة غٌر زمانٌة .
 .5الوزن الصرفً لكلمة ( هبة ) هو  :علة
 .6عاد من المؤتمر ( 5معلمٌن و7معلمات ) :سبع ُة معلمٌن و وتسع معلمات
 .4المصدر الدال على المرة من كلمة " دعوة " هو دَعوة واحدة
 .5حرف العطف ( بل ) فً قولنا :شكرت أحمد بل خالداً" ٌفٌد معنى  :اإلتطراب .

ُحارب
اسم مفعول :م َ

النموذج السابع
اقرأ النصّ اآلتً ث َّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :

" نظرت امرأة عمران بن ح ّطان ٌوما فً المِرآة  ،و كانت من أجمل النساء ؛ فؤعجبها حسنها  ،ونظرت إلى عمران – و كان قبٌحا ً – فقالت ٌ :ا أبا
ت ؟ فقالت  :إنً أرجو أن أدخل الجنة أنا و أنت
شهاب  ،تعال  ،فنظر إلى نفسه وهو إلى جانبها كؤ ّنه قنفذ  ،فرأى وجها ً قبٌحا ً  ،فقال  :هكذا أرد ِ
قال  :بم ؟ قالت  :ألنك ُرزقت مثلً  ،فشكرت  ،و ُرزقتُ مثلك فصبرت  ،و الشاكر و الصابر فً الجنة " .

 .1استخرج من النص ما ٌلً :
اسم فاعل لفعل ثالثً  ،اسم آلة  ،صفة مشبهة  ،جملة معترضة  ،اسم تفضٌل  ،فعالً مبنٌا ً للمجهول
اسما من األسماء الخمسة منصوبا ً  ،جملة فً محل رفع خبر.
 .2ما الموقع اإلعرابً للمصدر المؤول ( أن أدخل) كما ورد فً النص.
.3أعرب ما تحته خط فً النص السابق .
 .4ما اسم المفعول من الفعل :قال.
 .5الوزن الصرفً لكلمة ( استالم ) هو:
 .6نوع الخبر فً قولنا  :هللا ٌبسط الرزق لعباده" هو :
 .5حرف الجر ( الباء ) فً قوله تعالى  :وما نحن بتاركً آلهتنا عن قولك " ٌفٌد:
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ٌُ .8جاب باإلٌجاب عن قولنا " ألٌس الجهل آفة ؟ " بـ :
 .7نوع ( ال ) فً قولنا  :اشترٌت بنطاالً ال قمٌصا ً " هو :
اإلجابات :
 .1استخرج من النص :
جملة معترضة  :و كان قبٌحا ً
اسم آلة  :المِرآة صفة مشبهة  :قبٌحا ً
اسم فاعل لفعل ثالثً  :الصابر  /الشاكر
اسما من األسماء الخمسة منصوبا ً  :أبا
اسم تفضٌل  :أجمل فعالً مبنٌا ً للمجهول  :رُ زقت
جملة فً محل رفع خبر  :رُ َ
زقت مثلً .
 .2الموقع اإلعرابً للمصدر المؤول ( أن أدخل)  :فً محل نصب مفعول به .
 .3أعرب ما تحته خط :
ــ حس ُنها  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
ــ قنفذ  :خبر :كأنّ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
 -4اسم المفعول من الفعل :قال .مقول
 .5الوزن الصرفً لكلمة ( استالم ) هو :افتعال
 .6نوع الخبر فً قولنا  :هللا ٌبسط الرزق لعباده" هو  :جملة فعلٌة .
 .5حرف الجر ( الباء ) فً قوله تعالى  :وما نحن بتاركً آلهتنا عن قولك " ٌفٌد :زائد للتوكٌد
ٌُ .8جاب باإلٌجاب عن قولنا " ألٌس الجهل آفة ؟ " بـ  . :بلى
 .7نوع ( ال ) فً قولنا  :اشترٌت بنطاالً ال قمٌصا ً " هو  :نافٌة للجنس.

النموذج الثامن
اقرأ النصّ اآلتً ث َّم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
" ...مرض قٌس بن عبادة  -رحمه هللا  -فاستبطأ إخوانه عن عٌادته  ،فسأل عنهم  ،فقٌل  :إنهم ٌستحٌون مما لك علٌهم
من ال َّدٌن  ،فقال  :أخزى هللا ما ال ٌمنع اإلخوان من الزٌارة  ،ثم أمر منادٌا ً فنادى ٌ :ا أهل الحً  ،من كان لقٌس علٌه دَ ٌْن
فهو فً ح ّل منه  ،ف ُكسرت مِطرقة بابه بالعشً لكثرة من عاده " .
 .1استخرج من النص ما ٌلً :
ً
حرفا ً ٌفٌد الترتٌب مع التراخً  ،فعال مبنٌا ً للمجهول  ،اسم آلة  ،جملة معترضة  ،جملة جواب شرط
جملة فً محل رفع خبر  ،اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً .
 .2ما سبب منع ( عُبادة ) من الصرف ؟
 .3صغ اسم الفاعل ومصدر المرة من الفعل ( سأل) .
 -4أعرب ما تحته خط
 .5قال زمٌلً  :كان االمتحان سهالً .الجملة المخطوط تحتها فً محل :
 .6الوزن الصرفً لكلمة ( اهدنا ) هو:
 .5زارنا فً المدرسة (  )12مشرفاًٌ .كتب العدد الوارد :
 .8نوع ( ما ) فً قولنا (أخزى هللا ما ال ٌمنع اإلخوان من الزٌارة ) :
 .7حرف الجر ( الالم ) فً قولنا  :زرتك لالطمئنان علٌك ٌ .فٌد:
اإلجابات :
 .1استخرج من النص :
جملة معترضة  :رحمه هللا
اسم آلة  :مِطرقة
فعالً مبنٌا ً للمجهول  :قٌلُ /كسرت
حرفا ً ٌفٌد الترتٌب مع التراخً ُ :ث ّم
اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً  :مُنادٌا ً .
جملة فً محل رفع خبر ٌ :ستحٌون
جملة جواب شرط  :فهو فً ح ّل منه
 .2سبب منع ( عُبادة ) من الصرف  :ألنه مؤنث تأنٌثا ً لفظ ٌّاً.
 .3اسم الفاعل من سأل  :سائل  ،ومصدر المرة َ :سأْلة .
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 4أعرب ما تحته خط :
ــ إخوان :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
ــ أه َل  :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
 .5قال زمٌلً  :كان االمتحان سهالً .الجملة المخطوط تحتها  :فً محل نصب مفعول به
 .6الوزن الصرفً لكلمة ( اهدنا ) هو :افعنا .
 .5زارنا فً المدرسة (  )12مشرفاًٌ .كتب العدد الوارد  /اثنا عشر مشرفا ً .
 .8نوع ( ما ) فً قولنا (أخزى هللا ما ال ٌمنع اإلخوان من الزٌارة )  :موصولة
 .7حرف الجر ( الالم ) فً قولنا  :زرتك لالطمئنان علٌك ٌ .فٌد :السببٌة

موضوع التعبٌر
اكتـب فً واحد من الموضوعات اآلتٌـــــــــة :
 -1قال تعالى  (( :وقضى ر ُّبك أال تعبدوا إال إ ٌّاه وبالوالدٌن إحسا ًنا )).
 -2زسالة تُجٍٍا إلى أبىاء األزدن عامة  ,تبٍه فٍٍا أٌمٍة التىمٍة السٍاسٍة فً بىاء األزدن َتقدمً َاشدٌازي .
 -3رسالة على لسان اللغة العرب ٌّة إلى أبنائها ،تشكو فٌها هجران بعضهم لها  ،واعتزازهم بغٌرها .
 -4مقالة عن دور اإلعالم فً توجٌه فكر المجتمع ،والتؤثٌر فً قٌمه وا ّتجاهاته.
 -5قال الشاعر أبو القاسم الشابــــً :

ومن ال ٌحب صعود الجبال

ٌعش أبد الدهر بٌن الحفر .

 -6حوار بٌن شخصٌن ٌنظ ُر أحدهما إلى المستقبل نظرة تفاإل  ،وٌن ُظر اآلخر إلٌه نظرة تشاإم .
 - 7قال الشاعر  :رأٌت ّ
العز فً أدب وعقل

وفً الجهل المذلة والهوانا .

االجابة :
ٌختار الطالب واحدً ا من الموضوعات وٌكتب فٌه مراع ًٌا األمور التالٌة :
1
2
3
4

 .األفكار  :سالمتها  ،حدتها  ،تسلسلها  ،ترابطها  ،ومدى انتمائها للموضوع .
 .األسلوب  :التراوح بٌن الخبر واإلنشاء ،فصاحة التراكٌب ،والصور البالغٌة .
 .سالمة اللغة  ،ومراعاة القواعد النحوٌة والصرفٌة والتفقٌر وعالمات الترقٌم .
 .االلتزام بالشكل الفنً للموضوع .
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المقدمة التعبٌر ٌّة :
مرة ،وما أنا ّإال قطرة
وطوقته األقالم أكثر من ّ
إنّ روعة البٌان وسحر الكالم ،لٌعجزان عن ال ّتعبٌر فً هذا المجال؛ فقد تح ّدث الكثٌرون عنهّ ،
فً بحر ،أحاول أن أستعٌر بالغة القول ،وسحر األداء ،وروعة البٌان ،ألع ّبر عن كل ّ ما ٌجول فً صدري ،وتنطق به مشاعري ،وإ ّنه لٌسعدنً أن
أجول بفكري وعقلً متح ّدثا ً فً هذا الموضوع ال ّ
ساعة ،فموضوع " ذكر اسم الموضوع " ،من المواضٌع الحٌو ٌّة
شٌق ،الّذي ٌُعتبر من مواضٌع ال ّ
ً
تصوراً للموضوع ،وخالصة لألذهان ،فإ ّنه مما ال
صة ،وبذلك تتبلور األفكار ،ونضع نصب أعٌننا
ّ
الّتً ٌجب على كلٍّ م ّنا أن ٌع ّبر عنه بطرٌقته الخا ّ
ش ّك فٌه أنّ " نسهب فً الحدٌث عن الموضوع ".

العرض :
أن ٌراعً الطالب وحدة الموضوع  ( /هام للغاٌة )
أن ٌراعً الطالب التسلسل فً األفكار وعدم تشعبها  ( /هام للغاٌة )
أن ٌراعً الطالب عالمات الترقٌم ومواطن التعبٌر باأللوان البدٌعٌة من جناس  ،طباق  ،المقابلة  ( /مرغوب بذلك )
أن ٌكون هنالك بعض الصور الفنٌة المعبرة  ( /مرغوب بذلك )
الخاتمة التعبٌر ٌّة :
وفً النهاٌة ال املك اال ان اقول اننً قد عرضت راًٌ وادلٌت بفكرتً فً هذا الموضوع ( ٌلمح الطالب عن الموضوع ) لعلً اكون قد وفقت فً
كتابته والتعبٌر عنه واخٌرا ما انا اال بشر قد اخطئ وقد اصٌب فان كنت قد أخطؤتُ فؤرجوا مسامحتً وان كنت قد اصبت فهذا كل ما ارجوه من هللا
عز وجل.
مالحظة  :تعد الم ّقدمة والخاتمة المقترحة مخزو ًنا من األلفاظ التً ٌمكن للطالب أن ٌستخدم بعضها لٌس أكثر وما هً إال مساعدة
الفتتاح الموضوع واختتامه فقط ال غٌر .

فارس اللغة العربية
حممد أبو اهليجاء

النجاح ال يأتيك  ... ,بل أنت تذىب اليو .
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