أةثثجحخدذرزششصطظع
غ ف ق ك ل و ٌ هـ و ي أ ة ث ث ج ح خ د
إىل
الياءو ٌ هـ
فقكل
األلفع غ
هن ص ط ظ
ذرزشش
و ي أ ة ث ث ج ح ّخ د ذ ر ز ش ش ص ط
قىاعد مهارات االتصال والعروض والتعبري
ظ ع غ ف ق ك ل و ٌ هـ و ي أ ة ث ث ج ح
الثالث غ ف ق ك ل و ٌ
املستىيط ظ ع
خدذرزششص
هـ و ي أ ة ث ث ج ح خ د ذ ر ز ش ّش ص
ةثج
الرياديث
الرتبية و ي أ ة
مدارسك ل و ٌ هـ
طظعغفق
حخدذرزششصطظعغفقكلو
إعداد األستاذ
ٌ هـ و ي أ ة ث ث ج ح خ د ذ ر ز ش ش
ص ط ظ ع غ ف ق ك ل و ٌ هـ و ي أ ة ث ث
هصطفى البوريني
جحخدذرزششصطظعغفقك
ل و ٌ هـ و ي أ ة ث ث ج ح خ د ذ ر ز ش
ش ص ط ظ ع غ ف ق ك ل و ٌ هـ و ي أ ة
ثثجحخدذرزششصطظعغف
ق ك ل و ٌ هـ و ي أ ة ث ث ج ح خ د ذ ر ز
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مالحظة  :ىذا المل ّخص باإلضافة إلى المالحظات واألسئلة

املصبدر بأنىاعهب

المقترحة والشرح  ،يضمن لك إف شاء اهلل العالمة الكاملة في
القواعد والعروض

انًصدر انصريح/انًصدر انقيبسي
نستدؿ على فعلو من خالؿ الحرؼ ( قد )
يدؿ على حدث لم يقترف بزمن معين  /يقبل كلمة عملية أو قاـ ب ػ ػ ػ /
ّ
ّ
يأتي على أحد األشكاؿ اآلتية :
ثالثي
مصدر لفعل للثالثي  :أي أ ّف فعلو الذي صيغ منو ّ
قوال
قاؿ ْ :

جلس  :جلوس

ر ّد  :ردِّا

نبح  :نباح

حمر ُ :حمرة

سعل ُ :سعاؿ
تعب  :تعبًا

أصل  :أصالة

ىدؿ  :ىديل

غال  :غلياف

حمض :حموضة

باعي
باعي  :أي أ ّف فعلو الذي صيغ منو ر ّ
مصدر لفعل ر ّ
أكرـ  :إكراـ

أقاـ  :إقامة ( وزنها إفالة )

زلزؿ  :زلزلة أو زلزاؿ

دحرج  :دحرجة

أنشأ  :إنشاء

مزؽ  :تمزيق
ّ

جاىد  :جهاد أو مجاىدة

شأ  :تنشئة
نّ
أسس :تأسيس
ّ

زّكى  :تزكية
كابد  :مكابدة

خماسي
خماسي  :أي أ ّف فعلو الذي صيغ منو
مصدر لفعل
ّ
ّ
اسو ّد  :اسوداد

انتهى  :انتهاء

انصرؼ  :انصراؼ

تقاضى  :التقاضي أو ٍ
تسل
تقاض
تمزؽ ُّ :
ضم الحرؼ الرابع ) تسلّى  :التسلّْي أو ٍّ
ّ
تمزؽ( الفرؽ ّ

تقاسم
تقاسم ُ :

تدحرج
تدحرجُ :

اختار  :اختيار

تأس
التأسي أو ٍّ
تأسى ّ :
ّ

ترأّس  :ترّؤس ( انتبو لكتابة الهمزة )

اتّصف  :اتّصاؼ

تفاءؿ  :تفاؤؿ ( انتبو لكتابة الهمزة )
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سداسي
سداسي  :أي أ ّف فعلو الذي صيغ منو
مصدر لفعل
ّ
ّ
احدودب  :احديداب ( وزنها افعيعاؿ )
استعاد  :استعادة ( وزنها استفالة )

استأسد :استئساد ( انتبو لكتابة الهمزة )
افعالؿ )
اطمأ ّف  :اطمئناف ( وزنها ّ

استقبل  :استقباؿ

استقرأ :استقراء

انًصدر انًؤول
يؤوؿ بكلمة واحدة ىي المصدر الصريح )
يتكوف من حرؼ
مصدري  +جملة اسميّة أو فعليّة ( ّ
ّ
تركيب ّ
المؤوؿ  :أ ْف  +فعل مضارع
أشكاؿ المصدر ّ
أمثلة  :لن أعصي اهلل ما حييت /

قرأت المقاؿ لكي أعرؼ فحواىا

المؤوؿ
المصدر ّ
في محل نصب على الظرفيّة
( أ ْف تصوموا خير لكم )
المؤوؿ في محل رفع مبتدأ
المصدر ّ

 ( /ما /لو/كي ) +فعل

/

 /أ ّف  +جملة اسميّة ( اسمها  +خبرىا )
/

أ ّف الماء يتب ّخر عند درجة معيّنة

المؤوؿ
المصدر ّ

المؤوؿ
المصدر ّ

الجر
جر بحرؼ ّ
في محل ّ

في محل رفع مبتدأ

يعمر ألف سنة )
( يو ّد أحدىم لو ّ
المؤوؿ في محل نصب مفعوؿ بو
المصدر ّ
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يصدر انًرة  /اسى انًرة
يدؿ على وقوع الحدث مرة واحدة  /يصاغ من الفعل الثالثي على وزف ( فَعلة )

فتحة للفاء

المرة يجب التأ ّكد من المصدر الصريح باستخداـ ( عملية أو قاـ ب ػ ػ ػ ) فإذا كاف المصدر
مالحظة  :قبل صياغة مصدر ّ
الصريح على وزف (فَعلة) نضيف كلمة ( واحدة ) للتفريق بينهما .

الفعل

المصدر الصريح

المرة
مصدر ّ

عاد

َعودة

َعودة واحدة

قسا

قَسوة

قَسوة واحدة

سجد

سجود

َسجدة

رحم

َرحمة

َرحمة واحدة

سأؿ

سؤاؿ

َسألة

ساؿ

سيال
ً

َسيلة

الثالثي  :الفعل
المرة من الفعل غير
يصاغ اسم ّ
ّ

المصدر الصريح

المصدر الصريح  +ة

( مالحظة  :وإذا كاف المصدر الصريح يحتوي على ( ة مربوطة ) بأصلو  ،نضيف كلمة واحدة )
الفعل

المصدر الصريح يحتوي ( ة)

المصدر الصريح يحتوي ( ة)  +واحدة
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الفعل

المصدر الصريح

المرة
مصدر ّ

انتقل

انتقاؿ

انتقالة

رّكب

تركيب

تركيبة

نمى /دحرج
استغاثّ /

استغاثة /تنمية/دحرجة

استغاثة واحدة /تنمية واحدة /دحرجة واحدة

يصدر انهيئت  /اسى انهيئت
الثالثي على وزف ( ِفعلة ) كسرة للفاء
يدؿ على ىيئة ( طريقة ) وقوع الحدث  ،يصاغ من الفعل
ّ
ّ
ليدؿ على ىيئة الحدث
المصدر الصريح  (+ة ) أو دوف إضافتها  +اسم ّ

الثالثي  :الفعل
يصاغ من غير
ّ
الفعل

اسم ىيئة

الفعل

اسم ىيئة

عاد/مات

ِع ِ
يدة/ميتة ( تقلب الواو ياء)

قضى/أوى

قِضية/إوية

قسا

قِسوة

سأؿ/نشأ

ِسئلة/نِشأة ( انتبو للهمزة )

سجد /رحم

ِسجدةِ /رحمة

ساؿ

ِسيلة

كبّر

الحاج
الحاج أو تكبيرة
تكبير
ّ
ّ

استقاـ

استقامة المؤمن

سامح

مسامحة الصحابة

تناقش

تناقُش العلماء أو تناقُشة العلماء

استنبط

استنباط الحكيم أو استنباطة الحكيم

تناجى

تناجي األحبّة أو تناجية األحبّة
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ّ
املشتقبث بأنىاعهب
اسى انفبعم  :سبنى ُيسهى
الثالثي
يصاغ من الفعل غير
ّ
المضارع المعلوـ

الفعل

الثالثي على وزف فاعل
يصاغ من الفعل
ّ
تبديل حرؼ المضارع ( ُـ مضمومة )

كسر الحرؼ الذي قبل اآلخر

الفعل

اسم الفاعل

الفعل

اسم الفاعل

جلس  /ر ّد

جالس  /را ّد

ساؿ

سائل

أخذ

آخذ

سما

ٍ
ساـ  /السامي

سأؿ

سائل

قضى

ٍ
قاض  /القاضي

قرأ

قارئ

وقى

ٍ
واؽ  /الواقي

وقف

واقف

كوى

كا ٍو  /الكاوي

يئس

يائس

أوى

آ ٍو  /اآلوي

عاد

عائد

أسى

ٍ
آس  /اآلسي

ابتدع

م ِ
بتدع
ُ

استعاد

ُمستعيد

تقاضى

ُم ٍ
المتقاضي
تقاض ُ /

تساءؿ

ُمتسائل

أعاد

ُمعيد

انتهى

ٍ
/المنت ِهي
ُمنتو ُ
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اسى انًفعىل  :يحًىد ُيح ًَّد
الثالثي
يصاغ من الفعل غير
ّ
الفعل

الثالثي على وزف مفعوؿ
يصاغ من الفعل
ّ

المضارع المجهوؿ

تبديل حرؼ المضارع ( ُـ مضمومة )

فتح الحرؼ الذي قبل اآلخر

مالحظة  :تأ ّكد من أ ّف الفعل الزـ أـ ٍّ
ثالثي  ،فإذا كاف الزما أضف لو شبو جملة
ثالثي أـ غير ّ
متعد قبل الصياغة سواء كاف ّ
وتستطيع التمييز من خالؿ ( ىػ ػ المفعوليّة ) أو وضع الفعل داخل جملة
الفعل

اسم المفعوؿ

الفعل

اسم المفعوؿ

جلس  /ر ّد

مجلوس عليو /مردود عليو

ساؿ

مسيل منو

أخذ

مأخوذ

سما

مسمو منو
ّ

سأؿ

مسؤوؿ

قضى

مقضي
ّ

قرأ

مقروء

وقى

موقي
ّ

وقف

موقوؼ عليها

كوى

مكوي
ّ

يئس

ميئوس منها

أوى

مأوي إليو
ّ

عاد

معود

أسى

مأسي عليو
ّ

ابتدع

ُمبت َدع

استعاد

ُمستعاد

تقاضى

تقاضى
ُم َ

تساءؿ

تساءؿ
ًم َ

أعاد

ُمعاد

انتهى

نتهى منو
ُم َ

األستاذ مصطفي البوريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علي الدرب وصل

6

األستاذ مصطفي البوريني من األلف إىل الياء يف القواعد والعروض -املستوى الثالث

987-8747577/980-8747577

مالحظة  :يتشابو اسم الفاعل مع اسم المفعوؿ في بعض الصيغ ونميّز بنهما من خالؿ السياؽ .
اختار  :مختار

مثل  :ارت ّد ُ :مرت ّد

المرت ّد عن الدين عقوبتو القتل  .اسم فاعل

/

المرت ّدة  .اسم مفعوؿ
تناقش الح ّكم حوؿ الهجمة ُ

صيغت انًببنغت
الثالثي بحسب األوزاف اآلتية :
تدؿ على ( من أو ما ) يقوـ بالحدث بكثرة وتشت ّق من الفعل
ّ
ّ
فَ ِعل فَػ ّعاؿ ِمقداـ ِ
ص ّديق

صدوؽ
فاروؽ الح ّق رحيم َ

( احفظو ليسهل عليك حفظ األوزاف )

أشهر األوزاف  ( :فَ ِعل  /فَػ ّعاؿ  /مفعاؿ ِ /ف ّعيل  /فاعوؿ  /فعيل ( فعلها ٍّ
متعد )  /فَعوؿ )
جميع األوزاف التي تأتي عليها صيغة المبالغة
( فُعاؿ /فُػ ّعاؿ  /فَػ ّعاؿ ِ /مفعاؿ  /فَعوؿ  /فاعوؿ  /فِ ّعيل  /فَعيل  /مفعيل  /فُعلة  /فَ ِعل )
قواؿ  /مضياع  /كذوب  /سميع َ /ج ِحد ِ /د ّريس  /لُمزة  /ساكوت  /معطير ُ /ىماـ ُ /كبّار
ّ

ىامة
مالحظة ّ
إذا طلب منك صياغة أحد المصادر أو المشت ّقات  ،فإنّك يجب أف تتأ ّكد أ ّف
أي اسم من
الفعل جاء بصيغة الماضي ،فإذا كاف أمر أو مضارع أو مصدر أو ّ
ثم تقوـ بصياغة
األسماء  ،فإنّك تعيده لماضيو من خالؿ الحرؼ ( قد ) ّ ،

المطلوب من السؤاؿ.
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انصفت انًشبهت
تدؿ على ( من أو ما ) يتّصف بالحدث بشكل دائم أو شبو دائم
ّ
الثالثي بحسب األوزاف اآلتية :
تصاغ من الفعل
ّ
أبيض الوجو حيراف َجواد
أفعل

فعالف فَعاؿ

زوجتو زرقاء العيوف َحيرى
فعالء

فَعلى

ص ْعب جريء بَطَل البالد
َ
فَػ ْعل فعيل ( فعلها الزـ ) فَػ َعل

األوزاف المتشابهة بين صيغة المبالغة والصفة

المشبّهة نر ّدىا إلى ماضيها
الثالثي فإذا كاف
ّ
الزما تكوف صفة مشبّهة وإذا كاف
الفعل ً
الفعل متع ّديًا تكوف صيغة مبالغة

فهو ُشجاع َش ِره تخشاه العباد
فُعاؿ فَ ِعل

تصاغ الصفة المشبّهة من غير

الثالثي كصياغة اسم الفاعل من غير
ّ

الثالثي
جميع األوزاف التي تأتي عليها الصفة المشبّهة المصاغة من الفعل
ّ

الثالثي
ّ

( أفعل – فعالء  /فعالف – فعلى  /فَػ َعل  /فَ ِعل  /فَػ ْعل  /فِ ْعل  /فُػ ْعل  /فَعاؿ  /فُعاؿ  /فعيل  /فاعل )
أىيف  /ىيفاء  /جوعاف  /جوعى  /بَطَل  /لَبِق َ /س ْهل ِ /ملْح ُ /حلْو َ /جباف ُ /شجاع  /طويل  /طاىر

اسى انسيبٌ  /اسى انًكبٌ
ليدؿ على زماف أو مكاف وقوع الحدث .
اسم يشتق ّ
يصاغ من الثالثي على وزف مفعل أو م ِ
الثالثي
الثالثي كصياغة اسم المفعوؿ من غير
فعل  /يصاغ من غير
َ َ
َ
ّ
ّ
ّ
الصيغة واحدة ونميّز أنّها للزماف أو المكاف من خالؿ المعنى داخل السياؽ
فعل ( العين مفتوحة ) إذا كاف الفعل :
يصاغ على وزف َم َ
 -1صحيح األوؿ واآلخر وعين الفعل في المضارع ( الحرؼ األوسط ) مفتوح أو مضموـ
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معتل الوسط بالواو
ّ -3

يصاغ على وزف م ِ
فعل ( عين مكسورة ) إذا كاف الفعل :
َ
 -1صحيح األوؿ واآلخر وعين الفعل في المضارع ( الحرؼ األوسط ) مكسور
معتل األوؿ
 -2إذا كاف الفعل ّ

معتل الوسط بالياء
ّ -3

الفعل

المضارع

اسم المكاف أو الزماف

درج  /قاـ

يدرج  /يقوـ
ُ

درج َ /مقاـ
َم َ

لعب

يلعب
َ

لعب
َم َ

سعى

معتل اآلخر
الفعل ّ

سعى
َم َ

عرض  /باع

يع ِرض  /يبيع

َمع ِرض َ /مبيع

وعد

معتل األوؿ بالواو
الفعل ّ

م ِ
وعد
َ

مالحظة  :يتشابو اسم المفعوؿ مع اسم الزماف والمكاف ونميّز من خالؿ السياؽ
ملتقى الشباب اليوـ
اسم زماف

سأراكم في الملتقى
اسم مكاف

مالحظة :بعض أسماء الزماف والمكاف يلحقها تاء مربوطة ( ة )

الطالب الملتقى معهم مميزوف
اسم مفعوؿ
جزرة
درسة َ /م َ
زرعة َ /م َ
َمطبَعة َ /م َ
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اسى انتفضيم
اسم يشت ّق للمفاضلة بين اثنين اشتركا في صفة أو أكثر وزاد أحدىما على اآلخر في تلك الصفة .
يأتي على صيغة المفرد أو المثنى أو الجمع
الثالثي بالصيغ اآلتية :
يصاغ من الفعل
ّ
أكبر

أكبراف

كبرى

أكابر

كبرياف

كبريات

أىم  /أبرز  /أحسن  /أعلى  /أعلوف  /أحفظ  /أحرص ... /
أمثلة  :أفضل ّ /
شر ) تكوناف اسما تفضيل إذا دلّتا على معنى التفضيل
كلمتا ( خير ّ /
اآلخرة خير من األولى
الثالثي :
يصاغ من غير
ّ
انتقل

شر البالد مكاف ال صديق بو ...
ّ
الثالثي
خارجي  +المصدر الصريح للفعل غير
إحضار اسم تفضيل
ّ
ّ
انتقاال من أىل المدينة
أىل البادية أكثر ً

اسى اآلنت
يتم الحدث أو الفعل بواسطتها .
ىو اسم ّ
دؿ على أداة أو آلة ّ
أوزاف اسم اآللة  :نحتاج إلى ِمطرقة و ِمفتاح و ِمربط و قطّاعة لتركيب الحاسوب .
ِ
ِ
ِ
فعالة
مفعلة مفعاؿ مفعل ّ

فاعوؿ

أسماء اآللة السماعيّة  :ليس لها وزف مح ّدد ومن األمثلة عليها
خالط  /سيف  /رمح  /ىاتف  /موبايل  /مكثّف
ّ
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اننداء
دعوة المخاطَب بواسطة حرؼ من أحرؼ النداء لالنتباه أو اإلقباؿ .
أحرؼ النداء  :يا  :للقريب والبعيد /

أ ْي  :للقريب /

أيا  :للبعيد /

أ  :للقريب /

وا  :للندبة

يقسم المنادى إلى قسمين بحسب إعرابو :
الضم في محل نصب )
 -2منادى مبني ( مبني على ّ

 -1منادى معرب ( منصوب )
 -1المنادى المنصوب ( المعرب )
* منادى مضاؼ
نكرة  +معرفة

أشكالو  /أنواعو :

كيفية االستدالؿ عليو داخل الجملة :
 /نكرة  +نكرة  +معرفة  /نكرة  +نكرة مجرورة بالتنوين

سامع القرآف
يا َ

يا سامع ِ
كلمة الح ّق
َ

* منادى شبيو بالمضاؼ

سامع كلمةٍ
يا َ

كيفية االستدالؿ عليو داخل الجملة :

منونة  +نائب فاعل
منونة  +فاعل  /نكرة ّ
منونة  +جار وجرور  /نكرة ّ
منونة  +اسم منصوب  /نكرة ّ
نكرة ّ
جبال  /يا ساعيًا للخير
طالعا
طالعا ً
الجبل أو يا ً
أي ً
ْ
َ

/

خبره
جميال خل ُقو  /أ
أي ً
ً
منشورا ُ

منونة  +اسم فاعل  +مفعوؿ بو  +مضاؼ إليو
نكرة ّ
* نكرة غير مقصودة

كيفية االستدالؿ عليو داخل الجملة :

ِ
المسجد ...
سامعا أذا َف
يا ً
رجال ً
عما بعده
منونا
ً
ومقطوعا ّ
ال يقصد بو أحد معيّن  /يأتي ّ

مثاؿ على المنادى النكرة غير المقصودة  :أيا طالبًا ال تهمل دروسك
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الضم الظاىر إذا كاف صحيح اآلخر )
 -2المنادى المبني ( مبني على ّ
* العلم ( أسماء أشخاص  /دوؿ  /بلداف  /مدف ) .../

محم ُد ِ
ألق ما في يدؾ
يا ّ

يا ُّ
أردف أنت أرض األحرار

كاتب ماذا طلبت منك ؟
* نكرة مقصودة ( تحتوي الجملة على ما ّ
طالب اترؾ ما في يدؾ وانتبو  /يا ُ
يدؿ أنّو أمامك ) يا ُ
ىامة في النداء
مالحظات ّ
* المنادى العلم والمضاؼ والنكرة المقصودة ال يقبلوف التنوين .
ينوناف .
* المنادى الشبيو بالمضاؼ والنكرة غير المقصودة ّ
* يجوز حذؼ حرؼ النداء ،نحو:

يوسف اعرض عن ىذا )  /أخي جاوز الظالموف المدى
( ُ

* يجوز حذؼ الياء في المنادى المضاؼ وإبقاء الكسرة دليالً عليها ،مثل:
إلي )
( ّْ
رب السجن ّ
أحب ّ

منادى منصوب وعالمة نصبو الفتحة المق ّدرة على ما قبل الياء المحذوفة منعاً من ظهورىا اشتغاؿ المحل بحركة الحرؼ
للمناسبة  ( ،ياء المتكلم محذوفة)
نوع المنادى  :منادى مضاؼ
* تُح َذؼ نوف المثنى ونوف جمع المذكر السالم عند اإلضافة ،نحو :يا فاىمي القرآف ،تح ّدثوا للناس

* إذا كاف المنادى جمعا مؤنثا سالما ومنصوبا ،فإ ّف عالمة النصب الكسرة عوضا عن الفتحة
ِ
منادى منصوب ،وعالمة نصبو الكسرة عوضا عن الفتحة ألنّو جمع مؤنث سالم
حرصا أكثر
يا معلمات الجيل ً

بأؿ التعريف عن طريق ( ىذا  /ىذه  /أيّها  /أيّتها ) وتصبح ىذه األلفاظ ىي المنادى
المعرؼ ّ
* ينادى ّ
يا أيُّها الرجل  /يا أيُّها الذين آمنوا  /يا أيُّتها النفس المطمئنّة  /يا ِ
ىذه المرأة
الضم في محل نصب
منادى مبني على ّ

اسم إشارة مبني في محل نصب
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عالمات إعرابيّة لألسماء إذا كانت منادى
المنادى

منصوب

العالمة اإلعرابيّة

مبني

العالمة اإلعرابيّة

اسم مفرد

طالب
طالبًا َ /

فتحة أو تنوين

طالب
ُ

الضمة

مثنى

طالبين

الياء

طالباف

األلف

جمع مذ ّكر سالم

طالبين

الياء

طالبوف

الواو

جمع مؤنّث سالم

ِ
طالبات

الكسرة

طالبات
ُ

الضمة
ّ

معتل اآلخر
ّ

منتهى

فتحة مق ّدرة

منتهى

ضمة مق ّدرة
ّ

أسهىة انشرط
يتكوف أسلوب الشرط من ثالثة أركاف  * :أداة شرط * فعل شرط * جواب شرط
ّ
أدوات الشرط الجازمة

أسلوب الشرط الجازـ

أي )
( إ ْف  /إذما  /من  /ما  /مهما  /متى  /أين  /أيّاف  /أنّى /أينما  /كيفما  /حيثما ّ /
من يهن يسهل الهواف عليو  /إف تبذؿ الجهد المطلوب تنل النجاح العظيم  /أين تلتفت بنظرؾ تجد أثر الحضارة
أسلوب الشرط غير الجازـ

أدوات الشرط غير الجازمة
لما )
( لو  /لوال  /لوما  /كلّما  /إذا ّ /أما ّ /

لوال المش ّقة ساد الناس كلّهم  /إذا الشعب يوما  ....فال ب ّد أف يستجيب القدر

مالحظة  :يأتي فعل الشرط وجوابو
مضارعين أَو ماضيين ،أَو ماضياً
فمضارعاً ،أو مضارعاً فماضياً ،وقد
يأْتي الجواب جملة مقرونة ِ
بالفاء أَو إِذا
الفجائية

كلّما أوقدوا نارا للحرب أطفأىا اهلل  /ولَو َشاء اللَّوُ لَ َذ َىب بِ ِ
ّْث
ك فَ َحد ْ
صا ِرِى ْم َ /وأ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربّْ َ
س ْمع ِه ْم َوأَبْ َ
ً
َْ َ
َ َ
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انبدل
اسما سابق لو في اإلعراب يسمى المبدؿ منو .
تابع مقصود بالحكم يتبع ً
أنواع البدؿ :

كل
*بدؿ بعض من ّ

* بدؿ مطابق

* البدؿ المطابق

كيفية االستدالؿ عليو داخل السياؽ ( أشكالو )

المهنة أو الصنعة  +اسم علم
اللقب  +اسم علم

الحداد داود

الكاتب محمد
الحطيئة جروؿ أمير الشعراء أحمد

الكنية  +اسم علم

ابو آدـ مصطفى

اسم علم  +بن  /بنت  +اسم علم
مكرر
اسم  +اسم ّ

* بدؿ اشتماؿ

القائد سعيد

مجنوف ليلى قيس

ابو القاسم محمد

فاطمة بنت محمد بن عبد اهلل

جاء المعلّم معلّم اللغة العربية

اىدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط اهلل
معرؼ بأؿ التعريف
اسم اشارة  +اسم ّ

ىذا األمر عجيب

أيّها  /أيّتها  +اسم من المعارؼ

المجرد بالفال
أيّها الرجل ما األمر يا أيّتها النفس المطمئنّة يا أيّها السيف
ّ

فعل مقترف بضمير الجماعة  +اسم موصوؿ عائد عليو
االسم  +أقسامو ( أجزاؤه )

ىذه الساعة جميلة أولئك الرجاؿ أش ّداء

نجحوا باالمتحاف الذين درسوا ِّ
بجد

النجداف  :طريق الح ّق وطريق الباطل

المضراف  :الملح والسكر
ّ

ضا إذا لم تسبقا بحرؼ عطف .
مالحظة  :تكوف كلمتا ( طريق الثانية والسكر ) بدؿ أي ً
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كيفية االستدالؿ عليو داخل السياؽ

يكوف جزء ملموس ( محسوس ) من المبدؿ منو  /يحتوي غالبا على ضمير يعود على المبدؿ منو ويتوافق معو في العدد
والجنس ّإال إذا كانت الجملة استثناء تاـ منفي  (.قد يأتي البدؿ مجرور إذا كاف المبدؿ منو مجرور )
دينارا
قم الليل ّإال قليال نصفو أو انقص منو قليال  /ما تناولت الوجبة إال
القليل  /ما أخذت الماؿ ّإال ً
َ
حج البيت من استطاع إليو سبيال  /لقد كاف لكم في رسوؿ اهلل أسوة حسنة لمن
قرأت القرآف غالبو  /وهلل على الناس ّ
كاف يرجو اهلل واليوـ اآلخر وذكر اهلل كثيرا

بدؿ االشتماؿ

كيفية االستدالؿ عليو داخل السياؽ

يكوف من متعلقات ( األمور المتعلّقة ) بالمبدؿ منو  /يحتوي غالبا على ضمير يعود على المبدؿ منو ويتوافق معو في العدد
والجنس .
أعجبني النظاـ ش ّدتو  /شممت الوردة رائحتها

غدوىا ورواحها
 /إ ّف السيوؼ ّ

كت ىوازف مثل قرف األغضب
تر ْ

قتل أصحاب األخدود النار ذات الوقود

انتىكيد
يتبع ما قبلو في حالتو اإلعرابيّة  ،سواء أكانت جملة أو اسم أو شبو جملة

وىو نوعاف :

لفظي  :عن طريق تكرار االسم أو الفعل أو الحرؼ أو الجملة أو شبو الجملة .
ّ -1
أعز ذخ ٍر  ...إذا نابتك نائبة الزماف  /حذار حذار من االستعجاؿ /
إ ّف إ ّف الجنة تحت أقداـ األمهات  /أخاؾ أخاؾ فهو ّ
علي مواث ًقا وعهودا
الشر د ّعاء
وللشر جالب  /ال ال أبوح ّ
ّ
فإياؾ إياؾ المراء فإنّو  ...إلى ّ
بحب بثنة إنّها  ...أخذت ّ
وع ُدو َف )  /النجاح حليفكم النجاح حليفكم بإذف اهلل
ات َى ْيػ َه َ
( َى ْيػ َه َ
ات لِ َما تُ َ
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معنوي  :عن طريق ألفاظ تستخدـ للتوكيد  ،أغلبها يقترف بالضمير يعود على المؤّكد ويتوافق معو في الجنس والعدد ،
-2
ّ

وبعضها يخلو من الضمير .

كل  /كال  /كلتا )
أسماء تضاؼ للضمير لتكوف توكيد ( نفس  /عين  /جميع  /عامة ّ /
أسماء تخلو من الضمير ( أجمع  /جمعاء  /أجمعين ُ /ج َمع )

َج َمعُو َف )
س َج َد ال َْم َالئِ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أ ْ
حي خوالف  ...جميعهم وىمداف ( /فَ َ
( ما صاـ رسوؿ اهلل ً
شهرا كلّو ّإال رمضاف )  /فداؾ ّ
ِ
ِ
اىم وقَػومهم أ ِ
ين )
( فَانظُْر َك ْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ َم ْك ِرى ْم أَنَّا َد َّم ْرنَ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ
َج َمع َ
ىامة على التوكيد
مالحظات ّ
المعنوي بمؤّكد يؤّكده .
* يجب أف يسبق التوكيد
ّ
المعنوي ضمير يعود على المؤّكد ويتوافق معو في العدد والجنس .
* يجب أف يرتبط بالتوكيد
ّ
جر باإلضافة )
* جميع الضمائر المتّصلة بالتوكيد
ّ
المعنوي تعرب ( ضمير متّصل مبني في محل ّ
* قد تأتي ألفاظ التوكيد بإعراب غير التوكيد وتعرب حسب سياقها  .مثل :
جميع القوـ إلى الفرح  / .عامة الناس يسيروف على منهج اهلل .
بحب الدنيا  / .جاء
ُ
نفسو ّ
أىلك اإلنساف َ
مفعوؿ بو

فاعل

مبتدأ

وتجر بالياء )
* ( كال  /كلتا ) تعرباف توكيد وتأخذاف إعراب الملحق بالمثنى إذا اتّصل بهما ضمير أي(ترفع باأللف وتنصب ّ
( كال  /كلتا ) تعرباف حسب سياؽ ورودىما وبحركة مق ّدرة على األلف للتع ّذر إذا لم يتّصل بهما ضمير .
( كال  /كلتا ) الضمير المتّصل بهما أو االسم الواقع بعدىما يعرباف دائما مضاؼ إليو .
ِ
ت أُ ُكلَ َها َولَ ْم تَظ ِْلم ّْم ْنوُ َش ْيئًا َوفَ َّج ْرنَا ِخ َاللَ ُه َما نَػ َه ًرا )
ْجنَّتَػ ْي ِن آتَ ْ
( كلْتَا ال َ
ضمة مق ّدرة على األلف منع من ظهورىا التع ّذر وىو مضاؼ
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ّ
األستاذ مصطفي البوريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علي الدرب وصل
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رأيت كال الفريقين يبذؿ الجهد لنيل لقب البطولة .
مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو فتحة مق ّدرة على األلف منع من ظهورىا التع ّذر وىو مضاؼ

إعراة انفعم انًضبرع
العالمات اإلعرابيّة للفعل المضارع
نوع الفعل

في حالة الرفع

في حالة النصب

في حالة الجزـ

صحيح اآلخر

الضمة الظاىرة

الفتحة الظاىرة

السكوف الظاىر

معتل اآلخر
ّ

ضمة مق ّدرة على
ّ

فتحة مق ّدرة على

فعل مضارع مجزوـ وعالمة جزمو

األلف للتع ّذر

حذؼ حرؼ العلّة .

فتحة ظاىرة على

عوضا
* إذا حذؼ حرؼ العلّة يوضع ً

(ى/و/ي)
ينهى  /يسمو  /يبني

األلف للتع ّذر

ضمة مق ّدرة على
ّ

الواو والياء للثقل

الواو والياء

عنو حركة تناسب الحرؼ المحذوؼ
ضمة  /ي كسرة)
(ى فتحة  /واو ّ

أفعاؿ خمسة ( تنتج من خالؿ
إسناد ( ألف االثنين  /واو
الجماعة  /ياء المخاطبة ) للفعل
المضارع )
يفعالف  /تفعالف  /يفعلوف /

مرفوع وعالمة رفعو

منصوب وعالمة

مجزوـ وعالمة جزمو حذؼ النوف ألنّو

ثبوت النوف ألنّو من

نصبو حذؼ النوف

من األفعاؿ الخمسة.

األفعاؿ الخمسة

ألنّو من األفعاؿ
الخمسة

تفعلوف  /تفعلين
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يرفع المضارع إذا لم يسبق بحرؼ نصب أو حرؼ جزـ  /ينصب المضارع إذا سبق بأحد حروؼ النصب  /يجزـ
المضارع إذا سبق بأحد حروؼ الجزـ أو كاف جواب للطلب .
حروؼ النصب
( أ ْف  /لن  /كي  /إذف  /الـ التعليل  /فاء السببيّة  /الـ الجحود ( تسبق بكاف منفيّة )  /واو المعيّة ( بمعنى مع ) /
أو ( بمعنى إلى )  /حتى ( بمعنى االنتهاء أو التعليل ) )
قَالُوا لَن نػَّ ْبػرح َعلَْي ِو َعاكِ ِفين حت ٰ ِ
ش ٍر أَف يُ َكلّْ َموُ اللَّوُ إَِّال َو ْحيًا أ َْو ِمن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب أ َْو يػُ ْر ِس َل
وس ٰى َ /وَما َكا َف لِبَ َ
َّى يَػ ْرج َع إِلَْيػنَا ُم َ
َ َ
ََ
رس ً ِ ِِ ِِ
شاء إِنَّوُ َعلِ ّّي ح ِكيم  /وح ِسبوا أ ََّال تَ ُكو َف فِ ْتػنَةٌ فَػعموا وص ُّموا ثُ َّم تَاب اللَّوُ َعلَْي ِهم ُ /كلُوا ِمن طَيّْب ِ
ات
َ
َُ َ َ
َ
َ ٌ ََ ُ
َُ
ْ
وال فَػيُوح َي بإ ْذنو َما يَ َ ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ين َخلَ ْوا ِمن قَػ ْب ِل ُكم
َما َرَزقػْنَا ُك ْم َوَال تَطْغَ ْوا فِ ِيو فَػيَ ِح َّل َعلَْي ُك ْم غَ َ
ضبِي  /أ َْـ َحس ْبتُ ْم أَف تَ ْد ُخلُوا ال َ
ْجنَّةَ َولَ َّما يَأْت ُكم َّمثَ ُل الذ َ
َّ ِ
ِِ
ب َوَما َكا َف اللَّوُ لِيُط ِْل َع ُك ْم َعلَى الْغَْي ِ
يث ِم َن الطَّيّْ ِ
ب/
َّى يَ ِم َيز الْ َخبِ َ
ين َعلَ ٰى َما أَنتُ ْم َعلَْي ِو َحت ٰ
َّما َكا َف اللوُ ليَ َذ َر ال ُْم ْؤمن َ
وتأتي مثلو  ...عار عليك إذا فعلت عظيم
ال تنو عن خلق َ

ط تحتو
أعرب ما خ ّ

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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ثم نقوؿ في
مالحظة  :إذا كاف فعل الشرط أو جوابو ً
فعال ماضيًا  ،فإنّنا نعرب إعرابًا طبيعيِّا ّ
محل جزـ فعل الشرط أو جواب الشرط إذا كانت أداة الشرط جازمة .

لما  /الـ األمر  /ال الناىية )
حروؼ تجزـ فعل واحد فقط ( لم ّ /
أي  /أين  /أيّاف  /أينما  /أنّى  /حيثما/
أدوات تجزـ فعلين ( أدوات الشرط الجازمة )( إ ْف  /إذما َ /م ْن  /ما  /مهما  /متى ّ /

كيفما )
أمثلة

أَلَم ي ِج ْد َؾ يتِيما فَآو ٰى  /وأ ِ
ِ
س بِ َما َكانُوا يَػ ْف َعلُو َف
ُوح َي إِلَ ٰى نُ ٍ
وح أَنَّوُ لَن يػُ ْؤِم َن ِمن قَػ ْوِم َ
ك إَِّال َمن قَ ْد َ
َْ
َ ً َ َ
آم َن فَ َال تَػ ْبتَئ ْ
وقالُوا م ْهما تَأْتِنا بِ ِو ِمن آي ٍة لِتَسحرنا بِها فَما نَ ْحن لَ َ ِ ِ ِ
ين َ /وَم ْن يَ ُك ِن َّ
ساء قَ ِريناً
َ
َ
الش ْيطا ُف لَوُ قَ ِريناً فَ َ
ك ب ُم ْؤمن َ
ُ
ْ َ ْ ََ
ٍ
وتأتي مثلو  ...عار عليك إذا فعلت عظيم
ال َ
تنو عن خلق َ

ط تحتو
أعرب ما خ ّ

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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تدؿ على ذلك ألنّو مبني
ولكن حركتو ال ّ
مالحظة  :قد يأتي الفعل المضارع مرفوع أو منصوب أو مجزوـ ّ
يكوف الفعل المضارع مبنيِّا إذا :
 -1إذا اتّصل بنوف النسوة ( يبنى على السكوف )
يكتبن الشعر النابع عن العاطفة الجيّاشة .
الشاعرات ْ
فعل مضارع مبني على السكوف التّصالو بنوف النسوة في محل رفع  /.نوف النسوة  :ضمير متّصل مبني في محل رفع فاعل
 -2إذا اتّصل بنوف التوكيد الخفيفة ( الساكنة ) أو الثقيلة ( المش ّددة ) فإنّو ( يبنى على الفتح )
يدرس ّن الطالب ما طُلب منو .
ص َر َّف اهلل َم ْن يَػ ْن ُ
َولَيَػ ْن ُ
ص ُرهُ  /واهلل ألحاربَ ْن الجهل ما حييت  /لم َ
ينصر ّف  :فعل مضارع مبني على الفتح التّصالو بنوف التوكيد الثقيلة في محل رفع
َ
نوف التوكيد  :مبنيّة ال محل لها من اإلعراب
......................................................................................................................
......................................................................................................................
أرجو التفريق بين الفعل المضارع المجزوـ والفعل األمر

مبني دائما كما يأتي :
فعل األمر ّ

أكرـ )
 -1إذا كاف صحيح اآلخر يبنى على السكوف إذا لم يتّصل بو نوف التوكيد وعلى الفتح إذا اتّصلت بو ( اجته ْد ْ /
يتم التعويض عن الحرؼ المحذوؼ بحركة مناسبة للحرؼ المحذوؼ)
معتل اآلخر يُبنى على حذؼ حرؼ العلّة ( ّ
 -2إذا كاف ّ

يبني

اب ِن  /يسمو

اسم
ُ

/

يرقى

ار َؽ

 -3حذؼ النوف إذا اتّصل ب ػ ػ ػ ( واو الجماعة  /ألف االثنين  /ياء المخاطبة ) ابدعوا  /تقاسما  /تمالكي
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كتببت انهًسة
ىمزة الوصل  :ىي الهمزة التي تكتب بصورة ( ا ) وال تلفظ في درج الكالـ وتلفظ في بدايتو إذا لم تسبق بشيء .
مواطن ىمزة الوصل

 ( -1أؿ التعريف ) إذا اتّصلت باسم ( الدراسة الدقيقة تنفع صاحبها ) ويكوف التعليل ( أل ّف أؿ

التعريف اتّصلت باسم )  -2األسماء اآلتية ( ابن  /ابنة  /ابنم  /ايمن ( للقسم )  /اسم  /اسماف  /اسمين  /است (بمعنى
أساس ) /اثناف  /اثنين  /اثنتاف  /اثنتين  /امرأ  /امرؤ  /امرئ  /امرأة ) ويكوف التعليل ( أل ّف االسم من األسماء
المخصوصة بأنّها ىمزة وصل )
الثالثي صحيح األوؿ ( درس – ادرس  /سجد – اسجد )
 -3أمر الفعل
ّ
استخرج – استخراج)
انتقل – انتقاؿ)( /استخرج –
الخماسي
 -4ماضي الفعل
ْ
والسداسي وأمرىما ومصدرىما ( انتقل – ْ
ّ
ّ
دائما .
ىمزة القطع  :ىي الهمزة التي تكتب بصورة ( أ  /إ ) وتلفظ ً

مواطن ىمزة القطع

 -1أؿ التعريف إذا لم تتّصل باسم ( نستخدـ أؿ التعريف في تعريف األسماء النكرة )
 -2جميع األسماء مهموزة األوؿ ما عدا ما ذكر في ىمزة الوصل  .مثل ( أحمد  /آدـ  /أسبانيا  /أريحا  /إربد )
أمرا )
 -3الفعل
الثالثي مهموز األوؿ ومصدره ( أخذ – أخ ًذا  /أمر – ً
ّ
أرسل – إرساؿ )
باعي المبدوء بهمزة وأمره ومصدره ( أرسل – ْ
 -4ماضي الفعل الر ّ
أدرس  /ارشد – أرش ُد  /استبعد – أستبع ُد )
 -5الفعل المضارع المسند إلى المتكلّم ( درس – ُ
يدؿ على مضارع والفاعل ىو المتكلّم ( ضمير مستتر تقديره أنا )
مالحظة :انتبو ىنا أ ّف الفعل ّ
الجر ) ...
 -6جميع الحروؼ المهموزة في العربيّة مثل ( حروؼ العطف  /حروؼ النصب  /حروؼ ّ
مثاؿ  ( :أو  /إ ْف  /أ ّف  /إلى  /أ ( االستفهاـ أو النداء ) ) ...
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كتابة الهمزة المتوسطة
* تكتب على نبرة إذا كاف ما يسبقها مكسوراً أو ىي مكسورة أو سبقت بحرؼ ( ي ) بغض النظر عن حركتها
مثل  :عائم ،فئة  ،بيئة  ،النسيئة .
* تكتب على واو في حاؿ كانت ذاتها مضمومة وما سبقها ليس مكسوراً ،أو إذا كاف ما يسبقها مضموماً وىي ذاتها غير
مكسورة ،ومن األمثلة على ذلك  :رؤوؼ ،مؤازر.
* تكتب على ألف في حاؿ كانت مفتوحة وسبقت بمفتوح ،وفي حاؿ كانت مفتوحة وسبقت بساكن ،وفي حاؿ كانت ساكنة
وسبقت بمفتوح ،ومن األمثلة على ذلك  :زأر ،مرأة ،تأمين .
* تكتب على السطر إف سبقت بألف ساكنة وكانت ىي نفسها مفتوحة ،أو إف كانت مضمومة أو مفتوحة وسبقت بالواو
مالءمة ،نبوءة.
الساكنة  .ومن األمثلة على ذلك َ :
مالحظة  :عند تعليل سبب كتابة الهمزة التي جاءت في وسط الكالـ فإنّو يجب ذكر حركتها وحركة ما قبلها
الهمزة المتطرفة
تكتب على الياء غير المنقوطة إف سبقت بمكسور كما في مبتدئ / .تكتب على الواو إف سبقت بمضموـ كما في لؤلؤ.
تكتب على األلف إف سبقت بمفتوح كما في يلجأ.
تكتب على السطر إف سبقت بحرؼ ساكن أو بحرؼ م ّد (األلف /الواو  /الياء) كما في :بدء ،نشوء ،ضياء ،نساء  ،شيء
المنونة بالنصب
الهمزة
المتطرفة ّ
ّ
* إذا جاء ما قبل الهمزة ساكناً وكاف من األحرؼ الهجائية غير ِ
حرؼ األلف؛ فإ ّف التنوين يُكتب على الهمزة ويلحقها ألف
َ
تنوين م ٍ
جزًءا .
جزءْ :
نفصلة إذا كانت الهمزة ُمنفردة ولم يجز أف يتّصل ما قبلها بها  ،مثاؿْ :
ُ
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ٍ
لقاء
* إذا كاف ما قبل الهمزة حرؼ األلف ،فإنّو ال يضاؼ ألف بعد الهمزة ال ّ
وعاء ً ،
سماء ً ،
منونة  .مثاؿ ً :
* تكتب الهمزة على نبرة ويلحقها ألف التنوين إذا جاز أف يتّصل الحرؼ الذي قبلها بها  .مثاؿ  :دؼء  :دفئًا ،
شيء  :شيئًا
االسم

في حالة الرفع

في حالة النصب

الجر
في حالة ّ

مثاؿ

صحيح اآلخر

الضمة الظاىرة

الفتحة الظاىرة

الكسرة الظاىرة

يوسف

معتل اآلخر ا  /ى
ّ

ضمة مق ّدرة
ّ

فتحة مق ّدرة

كسرة مق ّدرة

مصطفى  /ليلى

و

ضمة مق ّدرة
ّ

فتحة ظاىرة

كسرة مق ّدرة

مدعو

ي

ضمة مق ّدرة

فتحة ظاىرة

كسرة مق ّدرة

سامي

المثنّى وما يلحق بو

األلف

الياء

الياء

مسلماف  /الل َذين

جمع المذ ّكر السالم

الواو

الياء

الياء

مسلموف  /أولي

وما يلحق بو
جمع المؤنّث السالم

الضمة الظاىرة

األسماء الخمسة

الواو

الكسرة عوض عن

مسلمات

الكسرة الظاىرة

الفتحة
األلف

أبو آدـ

الياء

( أب/أخ/حم/فو/ذو)
الممنوع من الصرؼ

الضمة الظاىرة

الفتحة الظاىرة

الفتحة عوض عن

آدـ  /موسى

الكسرة
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عرؼ بأؿ التعريف  /نوف المثنى وما لحق بو
مالحظات على ما سبق  * :الممنوع من الصرؼ ال ّ
ينوف ويصرؼ إذا أضيف أو ّ

وجمع المذ ّكر السالم وما لحق بو ( يحذفاف إذا أضيفا لما بعدىما ) /األسماء الخمسة يجب أف يكوف ما بعدىا مضاؼ إليو
لتعرب حسب الجدوؿ ( بشرط ّأال تضاؼ لياء المتكلّم )

ّ
ّ
احملسنبث البذيعيت
الطباؽ

الكلمة وعكسها في المعنى  ،مثاؿ  :الليل :النهار /قاؿ تعالى ) وليس الذكر كاألنثى)
* طباؽ إيجاب  :الكلمة وضدىا في المعنى

جملة عكس جملة مثاؿ :

* طباؽ سلب  :الكلمة ونفيها ،مثاؿ :ابيض :ال أبيض

المقابلة

ويحرـ عليهم الخبائث )
قاؿ تعالى ( :
ويحل لهم الطيبات ّ
ّ

الكناية

األصلي ،أي أف تأتي بكالـ يتضمن معنيين حقيقياً وآخر مجازياً ،
لفظ أُطلق وأُريد بو الزـ معناه مع جواز إيراد المعنى
ّ
الحقيقي
والمجازي ىو مقصود الكالـ وليس
ّ
ّ
كناية عن الفخر واالعتزاز
وقف الجندي مرفوع الرأس:
فالف كثير الرماد :

كناية عن الكرـ
شبابا
ىما الواىي الذي ثكل ال ّ

ولحم
قاؿ أحمد شوقي :ولي بين الضلوع دـٌ ٌ
قاؿ تعالى ( :ويكلّم الناس في المهد وكهال من الصالحين)

كناية عن القلب

رضيعا
كناية عن صغر العمر أو كونو ً
طفال ً

ناـ مصطفى فارغ الصدر:

كناية عن راحة الباؿ والطمأنينة

فالف ناكس البصر:

الذؿ
كناية عن ّ
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الجمل الخبريّة والجمل اإلنشائيّة

الجملة الخبرية :جملة تحتمل الصدؽ أو الكذب

/

الجملة اإلنشائية :ال تحتمل الصدؽ أو الكذب

ال تكوف الجملة من أنواع اإلنشاء

/

الطلبي
الطلبي أو غير
تكوف من أشكاؿ اإلنشاء
ّ
ّ

يأتي اإلنشاء على نوعين :
طلبي  :يطلب بو مطلوب غير حاصل وقت الطلب .
 -1إنشاء ّ
االستفهاـ

/

/

األمر

النداء

/

طلبي  :ال يطلب بو مطلوب غير حاصل وقت الطلب.
 -2إنشاء غير ّ
القسم

/

التعجب

/

أفعاؿ الرجاء  ( :عسى  /حرى  /اخلولق )

والذـ
المدح ّ

النهي
/

/

الرجاء

التمني
/

صيغ العقود

دؿ على البيع أو الشراء أو العقد أو الضماف أو الرىن أو الوكالة )
صيغ العقود  ( :ما ّ
أمثلة على ما سبق :

صبرا على األذى  /حذار من الغرور /يا أخي ال تشح بوجهك عني /
ما ىو ّ
تخصصك ؟  /ادرس بتر ٍو  /لتدرس بتر ٍو ً /

مقر/
مسقر  /بئس النار ّ
ليت الشباب يعود  /واهلل ألكيد ّف أصنامكم  /ما أجمل الهدوء!  /أكرـ بالرسل خل ًقا!  /نعم الجنة ّ

عقدت عقد القراف  /وكلتك في شؤوني .
عسى الكرب أف يزوؿ  /بعتك البيت  /اشتريت السيارة /
ُ

الطلبي
المعاني البالغيّة ألساليب اإلنشاء
ّ
( األمر  /االستفهاـ  /النهي  /النداء )

المعاني البالغية التي يخرج إليها األمر
متضمن معنى النصيحة والموعظة من غير إلزاـ  ،مثاؿ :خذ من صحتك لسقمك .
* النصح واإلرشادّ :كل أمر ّ
* ال ّدعاء  :األمر من األدنى إلى األعلى ،ويكوف على سبيل االستغاثة أو طلب المغفرة  ،مثاؿ  :اللهم ارحمنا واغفر لنا

* التخيير  :تخيير السامع أو المخاطب بين أمرين أو أكثر  ،مثاؿ :فعش واحداً أو صل أخاؾ فإّنو مقارؼ ذنبٍ مرةً ومجانبو
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المعاني البالغية التي يخرج إليها النهي
* االلتماس  :ويكوف المتح ّدث والسامع متساوياف في المنزلة أو المكانة  ،مثاؿ :
يقوؿ المعري مخاطباً صديقيو

ال تطويا السر عني يوـ ٍ
نائبة
ّ

فإف ذلك أمر غير مغتف ِر

* التمني  :ويكوف المخاطب غير عاقل غالبًا فيستحيل تنفيذ المطلوب  ،مثاؿ  :ال تغربي أيّتها الشمس

المعاني البالغية التي يخرج إليها االستفهاـ
* االستبعاد  ( :أمر يستبعد وقوعو بشكل كبير ) مثاؿ  ( :أنّى يكوف لو ولد ولم تكن لو صاحبة)  ( /أنّى يكوف لي غالـ )
عوضا عن حرؼ االستفهاـ ) ،مثاؿ( :ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف)
* النفي( :نستطيع وضع ما النافية أو ال النافية ً

المعاني البالغية التي يخرج إليها النداء

* االستغاثة  :طلب العوف والمساعدة وليس المقصود منو النداء بشكل حقيقي ،مثاؿ  :يا ألىل الخير لمساعدة المحتاج .
حر قلباه  /وا كبدي  /وا حسرتا .
الهم وا ّ
* الندبة :للداللة على الحزف أو األلم أو ّ
* التعجب  :يا لك من رجل مهيب الجانب  /يا لك من ليل تقاصر طولو
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كتببت التعبري

يتم منها اختيار موضوع التعبير في الوزارة
المجاالت التي ّ

األدبي المطلوب الكتابة فيو ( المقالة  /القصة  /المسرحية  /الخاطرة  /الرسائل ) وتكوف موضوعاتها :
الفن
نوع ّ
ّ

العلمي في المجاالت المختلفة ).
العلمي ( إبراز أثر التقنية الحديثة في الحياة المعاصرة والتق ّدـ
 -1المجاؿ
ّ
ّ
 -2المجاالت الوطنية والقومية والدينية ( المناسبات الوطنية المهمة  ،الشخصيات الوطنية التي أثرت في بناء الوطن ،
وحدة األمة وتحرير األراضي المحتلّة  ،المناسبات الدينية المهمة  ،القيم والمثل العربية اإلسالمية ).
االجتماعي ( الحياة الديمقراطية واحتراـ آراء اآلخرين  ،المناسبات االجتماعيّة  ،المشكالت االجتماعية ).
 -3المجاؿ
ّ
البيئي ( الحفاظ على المكاف والنفس والجسد والمكاف ).
 -4المجاؿ
الصحي و ّ
ّ
 -5المجاالت اإلنسانيّة ( القيم والمثل اإلنسانيّة العليا كالخير والحق والجماؿ والعدؿ ) .
االقتصادي ( دور االقتصاد في بناء الحياة  ،ابتعاد المجتمع عن التبذير واإلسراؼ  ،االعتماد على اإلنتاج
 -6المجاؿ
ّ
الوطني  ،دور الفرد والمجتمع في التنمية االقتصادية ).
ّ
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الخطوات الرئيسة في كتابة موضوع التعبير
 -1اختيار الموضوع
 -1قراءة الموضوعات المطروحة للكتابة قراءة متأنية واعية وتحديد الموضوع المراد الكتابة فيو بحسب قدرتك الكتابيّة
فيو ومعلوماتك عنو .

تم اختياره لمعرفة استطاعتك على الكتابة فيو أـ ال .
 -2تحديد جوانب الموضوع الذي ّ

 -2كيفية البدء في كتابة الموضوع
 -1تحديد األفكار الرئيسة والفرعيّة وكتابتها الستخدامها في الموضوع المختار .
 -2النظر إلى األفكار وترتيبها ومعرفة ىل استوفت عناصر الموضوع وأفكاره أـ ال ؟

الخارجي للموضوع
 -3الشكل
ّ
كل فقرة ومراعاة تسلسل طرح األفكار .
 -1إبراز الفقرات بشكل مناسب وترؾ مسافة كلمة عند بداية ّ
 -2مراعاة تقسيم الموضوع الذي يتكوف من ( مقدمة  ،عرض  ،خاتمة )
 -3استعماؿ عالمات الترقيم من ( فواصل ونقط وعالمات استفهاـ وتعجب وغيرىا ) .
عالمات الترقيم وطرؽ استعمالها

* -النقطة

( .

)

مكمالتها اللفظيّة ،وكذلك توضع عند انتهاء الكالـ وانقضائو.
توضع في نهاية الجملة التامة المعنى ،المستوفية كل ّ

* -الفاصلة

( ،

)

توضع بعد لفظ المنادى /بين الجملتين المرتبطتين بالمعنى واإلعراب /بين الجمل المعطوفة /بين المعطوفات من مفردات/
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بين الجمل الصغرى  /بعد حرؼ الجواب في أوؿ الجملة /بعد المنادى المتّصل .

* -عالمة التنصيص

( " " )

نص بلفظو ليس من كالـ الكاتب حتّى يميز القارئ بين كالـ الكاتب وكالـ غيره /عند ذكر عناوين كتب أو
عند اقتباس ّ
مقاالت أو أبحاث  /عند الحديث عن لفظة ومناقشة معانيها واستخدامها ،وليس في سياؽ الكلمة.

( )

* -عالمة الحصر( :

)

عاـ سابق عليها /شرح لمعنى غامض /تمثيل لمجمل /إشارة إلى موضع
كل عبارة يراد حصرىا /تحديد معنى ّ
يوضع بينهما ّ

في وسط الكالـ ولفت النظر إليو /عبارة يراد االحتراس لها أو إضافات/

* -عالمة الحذؼ:

)

( ...

المهم  /للداللة على أف للمذكور بقية /داللة على استقباح
ألي سبب ومنها ( االقتصار على ذكر
جزء من ّ
النص محذوؼ ّ
ّ

نص لم يعثر الناقل عليو) .
ذكر المحذوؼ /للداللة على ّ
*-

الشرطة:

) ( -

للداللة على حصر الجملة المعترضة /للداللة على الشرح  /للداللة على اإلضافة /للعوض عن تكرار أسماء المتحاورين
بعد العدد الترتيبي .

* -الفاصلة المنقوطة ( ؛ )
وتستخدـ للشرح أو التفصيل  /بين جملتين بينهما عالقة في المعنى /بين جملتين بينهما مشاركة في المعنى /بين جملتين
تربطهما عالقة سببية؛ فتكوف ما قبلها سببا لما بعدىا .

* -النقطتاف المتوازيتاف( : ):
يلفتاف االنتباه إلى أف تفسيرا وتجزيئًا سيأتي بعد أمر مجمل /يلفتاف االنتباه أيضا إلى الكالـ المنقوؿ بحرفو ،أو المحكي
بمعناه .
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توضع للداللة على السؤاؿ والتساؤؿ .

التعجب القياسيّة  /بعد صيغ
ّ
التعجب من أمر أو شيء  /بعد صيغة ّ
تدؿ على ّ

تعجب  /بعد مواقف االنفعاؿ المؤثرة؛ ومنها:
يتعجب اإلنساف من فكرة دوف أف يصوغها في صورة ّ
التعجب السماعيّة ّ /
ّ
والذـ  /تأتي بعد االستفهاـ االستنكاري.
الرىبة ،والدىشة ،والرغبة ،والمدحّ ،

 -4ضرورة االىتماـ بما يلي  (:حسن الخط  /رسم الحروؼ  /نظافة الصفحة  /تجنّب شطب الكلمات ).

الداخلي للموضوع ( مضموف الموضوع )
 -4الشكل
ّ
 -1ينبغي أف تكوف المق ّدمة مناسبة للموضوع ونابعة من عنوانو ومشوقة للقارئ .
ذـ  /كلمات إيحائيّة أو دالليّة ).
تعجب  /استفهاـ  /نداء  /مدح ّ /
يتم البدء في المقدمة بعبارة إنشائية ( ّ
ّ -2
 -2استخداـ الصور الفنيّة أو األدبيّة مع التقلّب بين األساليب اإلنشائية والخبرية .
النبوي الشريف  /الشعر  /الحكم ).
النقلي ( القرآف الكريم  /الحديث
 -4دعم الموضوع بالدليل
ّ
ّ
النبوي في الكالـ واإلشارة إليو (إذا لم تكن تحفظ الدليل)
القرآني أو
 -5تضمين المعنى
ّ
ّ
 -6تجنب تكرار الكلمات ّإال لسبب ما مثل  :تأكيد المعنى .
 -7الحرص على السالمة النحويّة واإلمالئيّة .
يتم فيو شرح ( األفكار و المعتقدات ) التي ترغب الكاتب في إيصالها للقارئ .
 -8تذ ّكر أف العرض ّ
تم تناولو  ،وقد تكوف الخاتمة أحد ما يلي :
 -9يجب أف تكوف الخاتمة مالئمة للموضوع الذي ّ
تم طرحو  /دعوة إلى أصحاب السلطة واألمر في
( كلمة موجزة تختم بها الموضوع  /المغزى أو الفكرة من الموضوع الذي ّ
الكف عنو  ...إلخ ) وتذ ّكر أف ذلك بحسب الموضوع المتناوؿ آنفاً .
سك في أمر ما أو ّ
التم ّ
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كيفية احتساب العالمات على الموضوع ( تصحيح الموضوع )
توّزع العالمات عند التصحيح على أربعة محاور ىي :
 -1األفكار وينظر فيها إلى:
صحة األفكار ووضوحها وعمقها وتسلسلها وترابطها وشمولها ألطراؼ الموضوع وارتباطها بالعنواف و ظهور رأي الطالب
وشخصيتو فيها.
 -2األسلوب  .وينظر فيو إلى :
(سالمة األلفاظ والتراكيب ومناسبتها للمعاني واألفكار  /البعد عن الغموض أو التعقيد  /توظيف الخياؿ ( الصور الفنيّة )
التنقل بين األساليب الخبريّة واإلنشائيّة/االبتعاد عن استخداـ األلفاظ العاميّة) .
 -3التضمين واالقتباس .ويتضمن ( توظيف القرآف والسنة والشعر والنثر واألقواؿ المأثورة والحكم ) .
ط وجمالو  /سالمة اللغة  /تجنب األخطاء اللغويّة والنحويّة
 -4السالمة اللغويّة والنحويّة واإلمالئيّة  .ويتضمن ( وضوح الخ ّ
واإلنشائيّة /استخداـ عالمات الترقيم بالشكل الصحيح  /التفقير ( إظهار األفكار في فقرات ) .
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هالحظبث هبهت
يدؿ على سعة اطالع الطالب .
 -1إف استخداـ االقتباس والتضمين ّ

 -2إذا لم تكن تحفظ ما ترغب في اقتباسو أو تضمينو فأشر إليو أو استفد من معناه في
موضوعك .

 -3ينبغي أف تستحضر كافة القواعد التي تعلمتها أثناء كتابتك للموضوع دوف إغفالها لكي تخرج
بالنهاية بموضوع جيّد .

 -4مناسبة المقدمة والخاتمة للموضوع .

-5إف عالمات الترقيم تشبو إلى ح ّد ما إشارات المرور للسائق ولذلك يجب مراعاتها

واستخدامها ،مثالً ( الفاصلة المنقوطة ) تنبو القارئ أف ىناؾ بياف سبب سيأتي لما قد قيل ،
تدؿ على انتهاء الفكرة المطروحة وبدء فكرة جديدة .
( النقطة ) ّ

 -6إف المظهر الجميل للورقة يترؾ انطباعاً جيداً عن الكاتب قبل تناوؿ الموضوع وتصحيحو .

كل أسبوع أو أسبوعين على األقل وأخضعو للمعايير
اكتب موضوع تعبير ّ
السابقة وحتى لو لم يطلب منك أحد كتابة موضوع تعبير
( اإلكثار من التدريب والممارسة يؤدي إلى اإلتقاف )
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ّ
هقذهبث تصلح ألكثر هن هىضىع
وجل – " وما أوتيتم من العلم ّإال قليال "  .إ ّف الكتابة في ىذا الموضوع الشيّق  ،يجعل القلم يرسل
يقوؿ اهلل – ّ
عز ّ

يمس جميع طوائف المجتمع على
العبارات تلو العبارات في سبيل أف يوفّيو مكانتو الصحيحة  ،فإ ّف ىذا الصدد يكاد ّ

ويصوب الحاؿ ،
مختلف أجناسهم وألوانهم ؛ فيا لو من
ٍ
لتعم الفائدة ّ
موضوع ىاـ ! ينبغي علينا إعطاءه األىميّة الصحيحة ّ
ونعم الرجل من يسعى إلى إصالح نفسو وغيره .

أبث ما يجوؿ في بواطن عقلي ووجداني من
كم سعدت عندما رأيت ىذا الموضوع الشيّق  ،الذي أتيحت لي الفرصة أف ّ

أفكار ومبادئ تعمل على تعديل المعطيات الخاطئة عند األفراد أو الجماعات  ،التي قد أخذوىا من مجموعة المرسالت

النبي – عليو
في الماضي أو الحاضر  ،فيا ليت البشر يفكروف بالشيء قبل جعلو صخرة راسخة في عقولو  .وقد قاؿ ّ

منكرا فليغيّره بيده  ،فإف لم يستطع بلسانو  ،وإف لم يستطع فبقلبو وذلك أضعف
الصالة والسالـ – "من رأى منكم ً

بحب شخص مخلص للخير والعطاء .
اإليماف  ،وسأجسد أفكاري ومشاعري بأسط ٍر كتبت ّ

يستطيع اإلنساف التعبير عن أفكاره ومشاعره بع ّدة وسائل وسبل  ،ومن ىذه الوسائل الكتابة  ،وسأنقش في الصخر كتابتي
الهاـ  ،الذي كم رجوت الخالق أف تتاح لي الفرصة أف أكتب فيو  ،موضوع ............................
في ىذا الموضوع ّ

منيعا بين األفراد  ،مما يجعل المجتمع يعيش في سعادة ورخاء  ،وقد سئل أحد العلماء عند مقدار علمو
جدارا متينًا ً
يبني ً

فقاؿ  " :كرشفة عصفور من ماء البحر  ،ىذا علمي من علم اهلل "  .قد تكوف كتابتي ليست شاملة لهذا الموضوع  ،ولكنّني
أرجو اهلل أف أستطيع إيصاؿ أكبر قدر من المعلومات التي تعمل على نشر المعرفة وتعديل األفكار الخاطئة .
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خىاتين تصلح ألكثر هن هىضىع
العلي العظيم  ،أف أكوف قد وفّقت في أفكاري التي قمت بإدراجها  ،فما أصبت بو فمن اهلل  ،وما
وفي الختاـ أسأؿ اهلل ّ

كل منّا على تحسين وتطوير معطياتو الفكريّة والعلميّة  ،التي تسهم في تطوير الفرد
أخطأت فمن نفسي والشيطاف  ،وليعمل ّ

جل جاللو – " وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم
والمجتمع  ،فما أروع من يسعى إلى التطوير واإلصالح ! وقد قاؿ – ّ

ورسولو والمؤمنين"

وأخيرا وليس آخرا يقع على عاتق األسرة والفرد دور كبير في موضوع . ....................وىذه من أبرز مقومات ىذا
الموضوع التي يعمل الجميع على تماسكها وإبرازىا للجميع ،منطلقين من أىميّة التعاوف والتكاتف والترابط والتراحم

المرجو الذي ىو من أىم النعم علينا بعد نعمة اإلسالـ  ،وىو
والتالحم بين أبناء الجسد الواحد؛ لتحقيق الهدؼ
ّ

صحي وغيرىا من النعم األخرى .
مفتاح لتحقق النعم األخرى التي نعيشها من تعليم وتطور اقتصادي وتطور
ّ

قوة ألمتكم ووطنكم بالعلم واإليماف واتخذوا القدوة الحسنة من نبيكم وأصحابو  ،وإياكم وانتظار
أيّها القراء الكراـ  :كونوا ّ

التفوؽ والمجد والعمل يدؽ على باب أحد ويذىب إليو  ،فال ب ّد لكم من السعي لو
الح ّق قبل أداء الواجب  ،وال تظنّوا أ ّف ّ

والنشاط في تحصيلو واهلل معكم ولن يضيع أعمالكم .

كل شيء لو بداية لو نهاية  ،لن أستطيع أف أوفي مثل ىذا الموضع قدره من الشرح والتفصيل ؛ فالمجاؿ ىنا ضيّق  ،فما
ّ

ىذه اآلراء التي أبديتها ّإال نقطة في بحر ىذا الموضوع  ،وما أشقى من كاف بعيدا عن جا ّدة الصواب  ،وأرجو أف أكوف قد
مما يجوؿ في فكري ووجداني .
وفّقت في عباراتي التي ال تعطي ّإال القليل ّ
مالحظة  :تستطيع أخذ مجموعة من الجمل من المق ّدمات أو الخواتيم واستخدامها داخل الموضوع  ،وتذ ّكر أف تضيف
تختص في صلب الموضوع المطروح ؛ لتكسر عموميّة المق ّدمة أو الخاتمة.
داخل المقدمات والخواتيم جمل من إنشائك
ّ
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ّ
شىاهذ تستخذم يف عذة هىضىعبث
العلم وأىميّتو
* قاؿ تعالى :

ك الَّ ِذي َخلَ َق " "/يػرفَ ِع اللَّوُ الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍ
ات َواللَّوُ بِ َما تَػ ْع َملُو َف َخبِ ٌير "
اس ِم َربّْ َ
" اقػ َْرأْ بِ ْ
َ ََ
َ َ
َْ
َْ َ
" وقُل َّر ّْ ِ ِ
ِ ِ ِ
يم "
ب ِز ْدني عل ًْما "َ " /وفَػ ْو َؽ ُك ّْل ذي عل ٍْم َعل ٌ
َ
* قاؿ الرسوؿ – صلّى اهلل عليو وسلّم : -
" طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة "  "/أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ""/العلماء ورثة االنبياء"
* قاؿ الشاعر
* تعلم فليس المرء يولد عالما

وليس أخو علم كمن ىو جاىل

* العلم يبني بيوتا ال عماد لها

العز والكرـ
والجهل يهدـ بيت ّ

* قم للمعلم وفّو التبجيال

كاد المعلم أف يكوف رسوال

أنػا من ب ّدؿ بالكتب الصحابػا
قاؿ اإلماـ علي بن أبي طالب

فلم أجػد لي وافياً إال الكتابػا

" علّموا أوالدكم حسن الخط فإنّو من مفاتيح الرزؽ "

السلم والسالـ
* قاؿ تعالى :
ِ
اجنَح لَ َها وتَػوَّكل َعلَى اللَّ ِو إِنَّوُ ُىو َّ ِ
يم "
" َوإِف َجنَ ُحوا لِ َّ
السم ُ
َ
لسل ِْم فَ ْ ْ َ َ ْ
يع ال َْعل ُ
َّ ِ
ات َّ ِ
السل ِْم َكافَّةً وَال تَػتَّبِعوا ُخطُو ِ
ين "
آمنُوا ا ْد ُخلُوا فِي ّْ
ُ
الش ْيطَاف إِنَّوُ لَ ُك ْم َع ُد ّّو ُّمبِ ٌ
ين َ
َ
َ
" يَا أَيُّػ َها الذ َ
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* قاؿ الشاعر
تردي النفوس وتهلك األبدانا

تعسا لثائرة الحروب فإنّها
ً

العمل والج ّد والمثابرة
* قاؿ تعالى :
سيَػ َرى اللَّوُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُوُ َوال ُْم ْؤِمنُو َف َو َستُػ َردُّو َف إِلَ ٰى َعالِ ِم الْغَْي ِ
ب َو َّ
ادةِ فَػيُػنَبّْئُ ُكم بِ َما ُكنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف "
الش َه َ
" َوقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
السل ِْم َوأَنتُ ُم ْاألَ ْعلَ ْو َف َواللَّوُ َم َع ُك ْم َولَن يَتِ َرُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم "
" فَ َال تَ ِهنُوا َوتَ ْدعُوا إِلَى َّ

* قاؿ رسوؿ اهلل :

"إف اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أف يتقنو "  "/من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده  ،فإف لم يستطع فبلسانو " ...

* قاؿ الشاعر

أضاع العمر في طلب المحاؿ

* من طلب العال من غير ك ّد

يعش أبد الدىر بين الحفر

يحب صعود الجباؿ
* ومن ال ّ

لن تبلغن المجد حتى تلعق الصبرا

تحسبن المجد تمرا أنت آكلو
* ال
ّ

التعاوف
* قاؿ تعالى :
اإلثْ ِم والْع ْدو ِ
ِ
اف "
" َوتَػ َع َاونُوا َعلَى الْب ّْر َوالتَّػ ْق َو ٰى َوَال تَػ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
* قاؿ الشاعر :
بالتعاوف والمحبة يصبح الناس أحبة

كلهم يخدـ صحبو بالتآخي والمحبة

األستاذ مصطفي البوريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علي الدرب وصل

36

األستاذ مصطفي البوريني من األلف إىل الياء يف القواعد والعروض -املستوى الثالث

987-8747577/980-8747577

العدو
محاربة ّ

قاؿ تعالى :

آخ ِر ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِِ
ين من ُدونِ ِه ْم َال تَػ ْعلَ ُمونَػ ُه ُم اللَّوُ
" َوأَع ُّدوا لَ ُهم َّما ْ
استَطَ ْعتُم ّْمن قُػ َّوة َومن ّْربَاط الْ َخ ْي ِل تُػ ْرىبُو َف بو َع ُد َّو اللو َو َع ُد َّوُك ْم َو َ َ
يَػ ْعلَ ُم ُه ْم "
ِِ
ِ ِ ِ
اجتَبَا ُك ْم َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم فِي الدّْي ِن ِم ْن َح َر ٍج "
" َو َجاى ُدوا في اللَّو َح َّق ِج َهاده ۚ ُى َو ْ

األمن واألماف والوطن
* قاؿ الرسوؿ – عليو السالـ( -مثل المؤمنين في توادىم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو
تداعى لو سائر الجسد بالسهر والحمى).
* قاؿ الملك الحسين – طيّب اهلل ثراه – ( اإلنساف أغلى ما نملك )
* قاؿ الشاعر :
* بوركت يا وطني العزيز محرراً
* وطني لو شغلت بالخلد عنو
حر
كل ّ
* ولألوطاف في دـ ّ
* لنا وطن بأنفسنا نقيو
* ولي وطن آليت أال أبيعو
* بالدي وإف جارت على عزيزة

كل القلوب حبيبا
سمحاً وفي ّ

لنازعتني إليو في الخلد نفسي
يد سلفت ودين مستحق
وبالدنيا العريضة نفتديو

وال أرى لي غيره الدىر مالكاً
وأىلي وإف ضنوا على كراـ

* وطني نشأت بأرضو

ودرجت تحت سمائو

ومنحت صدري قوة

بنسيمو وىوائو

سأظل جندياً لو

وأعيش تحت لوائو

في السلم أعمل

مخلصاً لرخائو وبنائو
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وأكوف في يوـ الوغى

أسداً على أعدائو

* بوركت يا وطني العزيز محرراً

سمحاً وفي كل القلوب حبيبا

* قاؿ تعالى :

وبرىما
فضل الوالدين ّ

" ووصينا اإلنساف بوالديو حملتو أمو وىناً على وىن "

/

" وبالوالدين إحسانا"

" فال تقل لهما أؼ وال تنهرىما وقل لهما قوالً كريما "  "/واخفض لهما جناح الذؿ من الرحمة وقل رب ارحمهما كما
ربياني صغيرا"
النبي  -صلّى اهلل عليو وسلّم -
* عن ّ

سأؿ رجل الرسوؿ -صلّى اهلل عليو وسلّم  : -من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قاؿ (ص)  :أمك  ،قاؿ  :ثم من ؟
قاؿ  :أمك  ،قاؿ  :ثم من ؟ قاؿ  :أمك  ،قاؿ :ثم من ؟ قاؿ  :أبوؾ.
عن أبي عبد الرحمن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ  :سألت النبي ( ص )  :أي العمل أحب إلى اهلل تعالى ؟ قاؿ :
الصالة على وقتها  ،قلت ثم أي ؟ قاؿ  :بر الوالدين  ،قلت ثم أي ؟ قاؿ  :الجهاد في سبيل اهلل"
رأى رسوؿ اهلل ( ص ) رجالً يطوؼ بوالدتو الكعبة وىو يحملها على كتفيو فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل  :ىل أديتها حقها ؟ قاؿ  :ال

وال بطلقة واحدة" .
* قاؿ أحد الصالحين  " :الجنة تحت أقداـ األمهات"
* قاؿ الشاعر :
األـ مدرسة إذا أعددتها

أعددت شعباً طيب األعراؽ
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أقواؿ ألكثر من موضوع
البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم
البر والبحر بما كسبت أيدي الناس "  "/وتعاونوا على ّ
* قاؿ تعالى " ظهر الفساد في ّ
والعدواف"

* قاؿ أحد األدباء  " :إف الفرصة ال تسنح مرتين فاغتنم الفرصة عندما تسنح لك وإياؾ أف تحجم أو تتردد "
* قاؿ الشاعر :

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

فال ب ّد أف يستجيب القدر

الناس للناس من بدو وحاضرة

بعض لبعض وإف لم يشعروا خدـ
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علن العروض
ّ

البحر الوافر

له تام وله جمزوء

جميل
مفتاح البحر  :بحور الشعر وافرىا
ٌ

مفاعلتن مفاعلتن فعولن

ب/---ب–بب–/ب--
التغيرات التي تطرأ على التفعيلة
مفاعلتن

ب -ب ب -

فعولن ب - -

صورتها الفرعيّة مفاعلْتن ب - - -
صورتها الفرعيّة

فعوؿ ب – ب

فيتكوف من أربع تفعيالت
يكوف الوافر ّ
مكوف من ست تفعيالت ّأما الوافر المجزوء ّ
التاـ ّ
كل شطر .
المجزوء يكوف بحذؼ التفعيلة األخيرة من ّ
 -1قطّع األبيات اآلتية من بحر الوافر ،واذكر تفعيالتها ،مميّػ ًزا الوافر التّاـ من مجزوئو :
بح ال يَأتي
وىذا ُّ
الص ُ
ب  /- - -ب - - -
مفاعلْتن
مفاعلْتن َ /
َ

يقرب
وال يدنو وال ْ
ب/ ---ب---
مفاعلْتن  /مفاعلتن

مجزوء الوافر
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ْت من دنياؾ حظِّا
إذا ما نِل َ
ب / - - -ب / - - -ب - -

للغني وللفقير
ْ
فأحسن ّ
ب / - - -ب – ب ب /-ب - -

مفاعلْتن  /مفاعلْتن /فعولن

مفاع ْلتن  /مفاعلتن /فعولن

لم تستطع شيئًا فد ْعو
إذا ْ

وجا ِوزه إلى ما تستطيع

ب / - - -ب  / - - -ب - -
مفاع ْلتن  /مفاع ْلتن /فعولن
ىي األخالؽ تنبت كالنبات
َ

إذا سقيت بماء المكر ِ
مات
ُ
َ ُ

مفاعلْتن  /مفاعلتن /فعولن
أيا من جاءني منو
ب/---ب---
مفاعلْتن /مفاعلْتن
ولَم َأر في عيوب التّاس شيئًا
ب – ب ب/ -ب  / - - -ب - -
مفاعلتن  /مفاعلْتن /فعولن

الوافر التاـ

ب/---ب/---ب--
مفاع ْلتن  /مفاع ْلتن  /فعولن

ب  /- - -ب – ب ب /-ب - -
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الوافر التاـ

ب – ب ب /-ب  / - - -ب - -
الوافر التاـ

مفاعلتن  /مفاعلْتن  /فعولن
صبا
ٌ
الو َ
كتاب يشتكي َ
ب/---ب–بب–
مفاعلْتن  /مفاعلتن

مجزوء الوافر

ِ
كنقص القادرين على التماـ
ب / - - -ب – ب ب / -ب - -
مفاعلْتن  /مفاعلتن  /فعولن

الوافر التاـ
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كل بيت من األبيات اآلتية :
 -2افصل بين ّ
األوقات حتّى كأنّك في ِ
ابتساـ
فم ال ّدى ِر
سنت بك
ُ
ُ
لقد َح ُ
ابتساـ
كأنك في فم ال ّدىر
َ
ُ

لقد حسنت ؾ األوقات حتّى

للمدارس من ر ٍ
ِ
ياض لنا قد أنبتت منكم زىورا
فسقيا
فسقيا للمدارس ِم ْن ر ٍ
ياض

لنا قد أنبتت منكم زىورا

فما بلغ المقاصد غير ساع يردد في ٍ
غد نظرا سدي ًدا
ٍ
نظرا سدي ًدا
يردد في غد ً

فما بلَغ المقاصد غير ساع

ثم فصل اتّصاؿ البيت
ثم فصل التفعيالت ّ
مالحظة  :نجيب عن مثل ىذا السؤاؿ من خالؿ تقطيع البيت وكتابة تفعيالتو من ّ
بحسب لتفعيالت
العروضي في األبيات اآلتية :
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة  ،ليستقيم الوزف
ّ
ٍ
صواب
َؿ في  .............ذو
 ويُسأ ُأ-المشكلة

ب -الموضوع

 لساني بالقريض وبالقوافيأ-الغَواص

ب -التّأثير

الكرب الّذي أمسيت فيو
 عسىُ

أْ -بع َده

ب -وراءه

فهل تَػ َر َؾ الجماؿُ لوُ صوابا
ج -الحوادث

الرأي
دّ -

أمهر في ..............
وباألشعا ِر ُ
ج -الحكمة

د -القوؿ

يب
فر ٌ
ج قر ُ
يكو ُف َ ..............
د -منتهاه
ج -فيو

يتم اإلجابة عن مثل
مالحظة ّ :

ىذا السؤاؿ من خالؿ تقطيع

نصف البيت السليم الذي ال
نستدؿ
ثم
ّ
يوجد فيو نقص ّ ،

ثم نضع
على البحر
ّ
الشعري ّ ،

الخيارات المتاحة داخل الفراغ
ونقوـ بتقطيعها مع البيت حتى

يستقيم الوزف والتفعيالت .
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ّ

البحر املتقارب

له تام وله جمزوء
فعولن فعولن فعولن فعولن

مفتاح البحر  :عن المتقارب قاؿ الخليل
ب–ب/ب–ب/ب/--ب--

الشطر الثاني

الشطر األوؿ

التغيرات التي تطرأ على التفعيلة
فعولن

ب- -

صورتها الفرعيّة فعوؿ ب – ب

وصور فرعيّة ال ترد ّإال في آخر تفعيلة من الصدر والعجز

فعو

ب-

/

ْ
فعوؿ ب o -

فيتكوف من ست تفعيالت
يكوف المتقارب ّ
مكوف من ثماني تفعيالت ّأما المتقارب المجزوء ّ
التاـ ّ
وزف تفعيالت مجزوء المتقارب

ب / --ب / --ب-

ب / --ب / --ب-

كل شطر .
المجزوء يكوف بحذؼ التفعيلة األخيرة من ّ
مميزا المتقارب التّاـ من مجزوئو:
 -1قطّع األبيات اآلتية  ،واذكر تفعيالتهاً ،
كبيرٌ على النَ ِ
فس ىذا الَ َعفاءُ
ب  / - -ب /- -ب  / - -ب – ب
فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعوؿ

ِ
القلب ىذا الهمو ْذ
وصعب على
ْ
ب  / - -ب  / - -ب / - -ب –
ْ
/فعوؿ
فعولن  /فعولن  /فعولن

التاـ
المتقارب ّ

مقطعا
مالحظة  :تفعيلة فعولن في عروض المتقارب جاءت (فعوؿ) بمعنى أنها ال تشبع في عروض المتقارب إذا كاف آخره ً
الروي في الشطر الثاني وبصوت
قصيرا (حرفًا واح ًدا متحرًكا ) .وتشبع إذا كاف آخر حرؼ في الشطر األوؿ ىو نفسو
ّ
ً

واحد ،كما في البيت اآلتي :
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السن تِْرب الهالؿ
لَئِن ُك ْن َ
ت في ّ
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الحسن بَدر الكماؿ
ل َق ْد فقتَ في ُ

ب / --ب/ --ب/ --ب--

ب/ --ب/ --ب/ --ب--

فعولن فعولن فعولن فعولن

فعولن فعولن فعولن فعولن

عيني خبا نورىا
فإف ُ
تك ْ
ب – ب  /ب  /- -ب / - -ب -
ٌ
فعوؿ  /فعولن/فعولن /فعو
وي ِ
مطلُنا في الهوى
ُ
ب – ب /ب  / - -ب -
ٌ
فعوؿ  /فعولن  /فعو
ِ
احتي
سأحم ُل روحي على ر َ
ب – ب /ب / - -ب  / - -ب -
ٌ
فعوؿ /فعولن  /فعولن/فعو
بالح ِ
ب لي
قضى اهلل ُّ
ب / - -ب  / - -ب -
فعولن /فعولن  /فعو

التاـ
المتقارب ّ

فكم ق ْبػلَها نور عي ٍن خبا
ْ
ب/--ب/--ب/--ب–
فعولن  /فعولن /فعولن  /فعو

التاـ
المتقارب ّ

فنَ ْ ِ
لل
صب ُر َر ْغ َم َ
الم ْ
ب–ب/ب/--ب–
ٌ
فعوؿ  /فعولن  /فعو

مجزوء المتقارب

الردى
وأُلقي بها في مهاوي َّ
ب/--ب/--ب/--ب–
فعولن  /فعولن /فعولن /فعو

التاـ
المتقارب ّ

ص ْبػ ًرا على ما قضى
فَ َ
ب/--ب/--ب–
فعولن  /فعولن  /فعو

مجزوء المتقارب
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ش أَبد َّ
الح َفر
يَِع ْ
الدى ِر بيّنَ ُ

صعود الجباؿ
حب
وم ْن ال يُ َّ
َ
َ

ب–ب/ب/--ب/--ب–

ب / - -ب – ب/ب  / - -ب – ب
فعولن ٌ /
فعوؿ  /فعولن  /فعوؿ

فعوؿ  /فعولن  /فعولن  /فعو

التاـ
المتقارب ّ

كل بيت من األبيات اآلتية:
 -2افصل بيّن ّ
ب األمم
ور ّ
الموالي َ
إذا مدحو آدميّا م َدحت مولى َ
ب األمم
ُ
ور ّ
ت ْ
الموالي َ
مولى َ

إذا َم َدحوا آدميّا م َد ْح

مرسال ِ
ٍ
فأرسل حكيما وال ِ
توص ِو
إذا كنت في
حاجة ً
ً
فأرسل حكيما وال ِ
توصو
َ ً

ٍ
مرسال
إذا كنت في
حاجة ً

ِ
ِ
صابها
الورد
وشاى ُدنا ُ
والم ْس ِمعات بُِق ّ
والياسمين ُ
ُ
صابها
والم ْسمعات بُِق ّ
ُف ُ

والياسمي
وشاىدنا الورد
َ

العروضي في األبيات اآلتية:
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة  ،ليستقيم الوزف
ّ
صحبَةُ ..............
 أال حبّذا ُأ-الكتاب

ب -المكتب

 -إذا بَػلَغ  ............آمالو

وأحبب ِ
بأيامو ِ
أحبب
المدر ِ
س
شريف
ج-ال ّ
دّ -
قترح
فليس لو بعدىا ُم ْ

د -المجتهد
الرجل
ب -اإلنساف
جّ -
أ-المرءُ
وثقت بمن ليس يؤمن من غَ ْد ِرهِ
 وعلمك  ............إذا ما َأػضائع

قليل
بُ -

ج-معرفةً

دَ -ج ْه ٌل
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ّ

البحر الرجز

له تام وله جمزوء وله هشطور

مفتاح البحر  :في أبحر األرجاز بحر يسهل

مستفعلن

مستفعلن

مستفعلن

  -ب  - - / -ب  - -/ -ب -التغيرات التي تطرأ على التفعيلة
مستفعلن  - -ب -

صورىا الفرعيّة

ُمتَػ ْف ِعلُن ب – ب -

وصور فرعيّة ال ترد ّإال في آخر تفعيلة من الصدر والعجز

مستفعل

ُم ْستَ ِعلن – ب ب -
---

/

ُمتَػ ْفعل ب - -

فيتكوف من أربع تفعيالت ّأما المشطور من ثالث تفعيالت .
يكوف الرجز ّ
مكوف من ست تفعيالت ّأما الرجز المجزوء ّ
التاـ ّ
كل شطر  .والمشطور يكوف بحذؼ شطر( نصف ) البيت
المجزوء يكوف بحذؼ التفعيلة األخيرة من ّ
التاـ من مجزوئو:
الرجز ّ
 -1قطّع األبيات اآلتية  ،واذكر تفعيالتها ً
،مميزا ّ
الهوى
َم ْن ذا يداوي
القلب من داء َ
َ

جود
دواء للهوى َم ْو ُ
إذ ال َ

 --ب  - -/-ب  - -/ -ب -

 - -ب / -ب – ب - - - / -

مستفعلن /مستفعلن  /مستفعلن
غ ِ
َّ
إف َّ
والج َد ْه
باب والفرا َ
الش َ
  -ب  /-ب – ب  /-ب – ب -مستفعلن /متفعلن  /متفعلن

الرجز التاـ

مستفعلن  /متفعلن  /مستفعل
أي مفسد ْه
مفس َدةٌ للمرءِ ُّ
بب--/-ب/-ب–ب–مستعلن  /مستفعلن  /متفعلن

التاـ
الرجز ّ
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َي ٍ
مكاف أرتقي
أ ُّ

أي ٍ
عظيم أتّقي
ُّ

 -ب ب  - - / -ب-

-بب--/-ب–

مستعلن  /مستفعلن

مستعلن  /مستفعلن

لس ِره كتوما
َم ْن ْ
لم يكن ّ

مجزوء الرجز

فال يَػلُ ْم في كشفو نديما

 - -ب  / -ب  -ب / -ب - -

ب–ب--/-ب/-ب--

مستفعلن  /متفعلن ُ /متفعل

متفعلن  /مستفعلن ُ /متفعل

ِ
وشاد ٍف لما بَدا
ب–ب--/-ب-
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التاـ
الرجز ّ

أسلَ َمني إلى الردى
ْ
-بب/-ب–ب–

متفعلن  /مستفعلن

مستعلن  /متفعلن

ال تَػ ْعجبن ِمن ىالِ ٍ
ف ىوى
كي َ
ك ْ
ََ ْ ْ

مجزوء الرجز

بَ ْل فَا ْع َجبَ ْن ِم ْن ٍ
كيف نَجا
سالم َ

 - -ب  - -/ -ب  -/ -ب ب -

  -ب  - -/ -ب  - / -ب ب –مستفعلن  /مستفعلن  /مستعلن

مستفعلن /مستفعلن /مستعلن

التاـ
الرجز ّ

كل بيت من األبيات اآلتية :
 -2افصل بين شطري ّ
لك فوؽ لُ ٍ
تدب فوؽ مبرِد
جة كأنّها
عقارب ُّ
وال ُف ُ
ٌ
والفلك فوؽ ٍ
لجة كأنّها

عقارب تدب فوؽ ٍ
مبرد
ٌ
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اب
إيّ َ
اؾ أ ْف يفتنك ال ّ
باب وأ ّف يغ َّر عينك السر ُ
ش ُ
اب
السر ُ
وأ ْف يَػغَُّر عينك ّ

شباب
إيّاؾ أ ّف يفتنك ال ّ

ِ
وبدرهُ ال َّ
يوما آفِ ُل
فإنّما ال ّ
ش ُ
بد ً
ائل ُ
باب ظلّّ ز ٌ
ِ
ائل
فإنّما ال ّ
شباب ظ ٌل ز ٌ

يوما آفِ ُل
وبدرهُ ال ب ّد ً
ُ

عصفورتاف في الحجاز حلّتا على فَػنَ ْن
عصفورتاف في الحجا

ِز حلّتا على فَػنَن

العروضي في األبيات اآلتية:
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة  ،ليستقيم الوزف
ّ
 الصمت ِالسلْم
للمرء ّْ ..............
ّ ُ
أ -حليف

ب -مسانِ ُد

ج -أمل

الع ِ
قل الْهوى فمن عال
 وآفةُ َأِ -
نفس ِو

ب-ىواهُ

وشاى ٌد لو ب ْف ِ
الح ْكم
ضل ُ

على َ ...............عقلو فقد نَجا
جِ -
جنانو

ينفعو ما
لم يعظْو ..........لَم ْ
 َمن ْمن
أّ -
الز ُ

ب-وال ُده

ِ
ب
د -صاح ُ

ىر
ج-ال ّد ُ

ِ
عاطفتو
د-
راح ِبو ِ
يوما ْأو غدا
الواع َ
ظ ً
َ
د-أصحابُوُ
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ثم قطّعها عروضيِّا  ،واذكر تفعيالتها :
ّ -4
تفهم معاني األرجوزة اآلتية ّ ،
أس َر َعت في نقضي
إ ّف اللّيالي ْ
 -ب  - -/ -ب - - - / -مستفعلن /مستفعلن  /مستفعل
أخ ْذف بعضي وترْكن بعضي
َ
ب – ب  -/ -ب ب / -ب - -
متفعلن /مستعلن /متفعل
نين طولي وطَوي َن عرضي
َح َ
ب – ب  - /-ب ب  / -ب - -
متفعلن  /مستعلن /متفعل

مالحظة
تتكرر فيو تفعيلة واحدة مثل  :البحر المتقارب والرجز وغيرىما .
البحر الصافي  :ىو البحر الذي ّ
تتكرر فيو تفعيلتاف مثل  :البحر الوافر والخفيف والبسيط
البحر الممزوج أو المختلط  :ىو البحر الذي ّ

والطويل .
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عاـ على البحور السابقة
تدريب ّ
كل منها :
قطع األبيات اآلتية  ،واذكر تفعيالتها  ،واسم البحر في ّ
شه ِر وبالصبح اختل ْط
في آخ ِر ال ّ

ناحال
ىالال ً
صار ً
والبَ ْد ُر قد َ

--ب-/-بب--/-ب–

 - -ب  -/ -ب ب  - - / -ب -

مستفعلن  /مستعلن  /مستفعلن

مستفعلن  /مستعلن /مستفعلن
ِ
ظاـ الحياةِ
ّ
تأمل فإ ّف ن َ

بديع فري ْد
ٌ
نظاـ دقيق ٌ

ب / - -ب – ب /ب / - -ب – ب

ب  / - -ب  / - -ب / - -ب –
فعولن  /فعولن  /فعولن ْ /
فعوؿ

فعولن  /فعوؿ /فعولن  /فعوؿ
َو ُىم أصلي َو ُىم فرعي
ب/---ب---

التاـ
المتقارب ّ

ب
أنس ْ
وىم نَسبي إذا َ
ب–بب/-ب---

مفاعلْتن  /مفاعلْتن
ِ
الزماف
فال تبتئس لصروؼ ّ
ب  / - -ب – ب /ب  / - -ب – ب
فعولن  /فعوؿ /فعولن  /فعوؿ

التاـ
الرجز ّ
ّ

مفاعلَتن  /مفاعلْتن
َ

مجزوء الوافر

ود ْعني فإ ّف يقيني يقيني
َ
ب/--ب–ب/ب/--ب--
فعولن  /فعوؿ  /فعولن  /فعولن

التاـ
المتقارب ّ
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العه ِد وفى
َم ْن َح ِف َ
ظ ْ
 -ب ب  -/ -ب ب -

الس ْم َع فَ ِه ْم
أحس َن َّ
َم ْن َ
--ب-/-بب–

مستعلن  /مستعلن

مستفعلن  /مستعلن

دع اللَّ ْو َـ يا عاذلي
ِ

ِ
بالعادؿ
انت
فَما َ

ب/--ب/--ب-

مجزوء الرجز

ب/--ب/--ب–

فعولن  /فعولن  /فعو
أخ ِ
لبيب
ُو ٌد
صحيح ِم ْن ٍ
ٌ
-ب–--/ب/-ب--مستفعلن  /مستفعلن /متفعل
السماء
ىي
الشمس مسكنها في ّ
ُ
َ
ب/--ب–ب/ب/--ب–ب
فعولن /فعوؿ /فعولن  /فعوؿ
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فعولن  /فعولن  /فعو

مجزوء المتقارب

أفضل من قرابة القر ِ
يب
ُ
بب–/ب–ب/-ب--التاـ
الرجز ّ

مستعلن  /متفعلن  /متفعل
اء جميال
فَػ َع َّز
َ
الفؤاد عز ً
ب/--ب–ب/ب/--ب--
فعولن  /فعوؿ  /فعولن  /فعولن

التاـ
المتقارب ّ
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ّ
ّ
نصىص تطبيقيت وزاريت وهقرتحت وأسئلت على القىاعذ
ثم أجب عما يليو أسئلة :
اقرأ ّ
النص اآلتي ّ
الحي ،ونظرت
" نظرت امرأة عمراف يوما في المرآة  ،وكانت من أجمل النساء الودودات  ،فأعجبها حسنها من بين نسوة ّ

إلى عمراف – وكاف قبيحا – فقالت  :أبا شهاب  ،تعاؿ فانظر في المرآة  .فجاء فنظر إلى نفسو وىو إلى جانبها وكأنو

قنفذ ،ورأى وجها قبيحا  ،فقاؿ  :ىذا األمر أردت ؟ فقالت  :إنّي ألرجو أف أدخل الجنة أنا وأنت  .قاؿ  :بم ؟ قالت :
ْت مثلك فصبرت ،والشاكر والصابر في الجنة ".
ورزق ُ
ألنّك ُر َ
زقت مثلي فشكرت ُ ،
النص
 -1استخرج من ّ
اسم تفضيل

اسم فاعل

منادى منصوب

اسم آلة

صفة مشبهة
مؤوؿ
مصدر ّ

مصدرا لفعل ثالثي

فعال مبنيّا للمجهوؿ
صيغة مبالغة

بدال مطابقا

صفة

ط
 -2أعرب ما تحتو خ ّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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 -3علّل  :كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في األلفاظ اآلتية
امرأة .......................................................................................................:
النساء .......................................................................................................:
فأعجبها .......................................................................................................:
إلى .......................................................................................................:
أردت .......................................................................................................:
مرة واسم ىيئة من الفعل ( أرجو )
 -4صغ اسم ّ
....................................................................................................................
 -5صغ اسم فاعل واسم مفعوؿ من الفعل ( رأى )
....................................................................................................................
ثم أجب عما يليو أسئلة :
اقرأ ّ
النص اآلتي ّ
المروزي :أنّو كاف ال يلبس خ ّفا وال نعال إلى أف يذىب النبق اليابس ،لكثرة النُوى في الطريق واألسواؽ .قاؿ:
(حكي عن
ّ

ورآني مرة تناولت قصب السكر  ،فجمعت ما تناولتو * ألرمي بو  ،فقاؿ( :إف كنت ال تنور لك ،وال عياؿ عليك ،فهبو
تعود نفسك ىذه العادة في أياـ خ ّفة ظهرؾ  ،فانك ال تدري متى تأتيك العياؿ) )
لمن لو تنّور وعليو عياؿ .وإياؾ أف ّ
 -1استخرج من الفقرة السابقة ما يلي
بدال مطابقا
اسم آلة

مؤوؿ
مصدرا ّ

فعال مبني للمجهوؿ

ثالثي
اسم فاعل لفعل ّ
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ط
 -2أعرب ما تحتو خ ّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 -3ما الوزف الصرفي لأللفاظ اآلتية
العياؿ ...........................:

النُوى ..............................:

 -4ما الما ّدة اللغويّة لأللفاظ اآلتية
األسواؽ ........................:

تناوؿ ............................:

 -5ضع عالمة الترقيم المناسبة عوضاً عن النجمة .

العياؿ ............................:

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

ط
 -6أعرب ما تحتو خ ّ
قاؿ تعالى ( :و َشروهُ بِثَم ٍن ب ْخ ٍ ِ
ودةٍ وَكانُوا فِ ِيو ِمن َّ ِ ِ
ين )
َْ َ َ
الزاىد َ
َ
س َد َراى َم َم ْع ُد َ َ
......................................................................................................................
السجن أَح ُّ ِ
ؼ َعنّْي َكي َدى َّن أَصب إِلَي ِه َّن وأَ ُكن ّْمن ال ِ ِ
ِ
ين )
قاؿ تعالى (قَ َ
ص ِر ْ
اؿ َر ّْ
ب إِلَ َّي م َّما يَ ْدعُونَنِي إِلَْيو َوإَِّال تَ ْ
َ َ
ب ّْ ْ ُ َ
ْ ُ ْ ُ ْ َ
ْجاىل َ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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نفسو إلى البعد عن المعصية
لم ُ
يدع َ
......................................................................................................................
صوب األخطاء الواردة في الجمل اآلتية
ّ -7
لم يسقيني ّإال القليل من ماءه
......................................................................................................................
يدخل المتكبّر الجنة .
ال تمشي في األرض متكبَرا فاهلل ال
ْ
......................................................................................................................
ثم ميّز بين المنادى المعرب والمبني مع بياف السبب
 -8ح ّدد المنادى ّ
يا أخي ال تمل بوجهك عني

ما أنا فحمة ال أنت فرقد

....................................................................................................................
َّ ِ
َّ ِ
ين ِمن قَػ ْب ِل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَػتَّػ ُقو َف )
َّاس ا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
( يَا أَيػُّ َها الن ُ
....................................................................................................................
ِ َّ ِ ِ
ث ِش ْئتُ َما َوَال تَػ ْق َربَا َٰى ِذ ِه َّ
ين )
ْجنَّ َة َوُك َال ِم ْنػ َها َرغَ ًدا َح ْي ُ
َنت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أ َ
( َوقُػلْنَا يَا َ
آد ُـ ْ
ك ال َ
الش َج َرةَ فَػتَ ُكونَا م َن الظالم َ
....................................................................................................................
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َنت َّ ِ
ِ
يم )
يل َربَّػنَا تَػ َقبَّ ْل ِمنَّا إِنَّ َ
كأ َ
السم ُ
يع ال َْعل ُ
( َوإ ْذ يَػ ْرفَ ُع إبْػ َراى ُ
يم الْ َق َواع َد م َن الْبَػ ْيت َوإ ْس َماع ُ
....................................................................................................................
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يا ناطحا صخرة يوما لتوىنا
.........................................................................................................
ط
 -9ما المعنى
الصرفي لما تحتو خ ّ
ّ
فَ َكأَيّْن ّْمن قَػري ٍة أ َْىلَ ْكنَ ِ ِ
وشها وبِْئ ٍر ُّمعطَّلَ ٍة وقَص ٍر م ِش ٍ
ِ
يد
َ
اىا َوى َي ظَال َمةٌ فَ ِه َي َخا ِويَةٌ َعلَ ٰى عُ ُر َ َ َ َ ْ َ
َْ
.................................................................................................................
وإِ َّف جهنَّم لَمو ِع ُد ُىم أ ِ
ين
َ ََ َ َْ ْ ْ
َج َمع َ
...............................................................................................................
َصبَ َح َما ُؤُك ْم غَ ْوًرا فَ َمن يَأْتِي ُكم بِ َم ٍاء َّم ِعي ٍن ......................................................
قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف أ ْ
ثم أجب عما يليو
اقرأ ّ
النص اآلتي ّ
مما علق بها من متاعب الدنيا وىمومها ،
عماف ؛ للترويح عن أنفسنا ّ
قصدت وعائلتي حدائق الحسين في العاصمة ّ

رحب بنا الحراس مسؤولهم أجمل ترحيب ،
واالستمتاع بالمرافق المتع ّددة  ،وما إ ْف دخلنا البوابة الرئيسة للحدائق حتّى ّ

وق ّدـ لنا نبذة عن ىذه الحديقة التي أذىلنا تنسيقها ؛ فذكر أنّها أُنشئت في عهد جاللة الملك عبد اهلل الثاني – حفظو
اهلل– تخلي ًدا لذكرى المغفور لو – بإذف اهلل – الملك الحسين  ،طيّب اهلل ثراه .
النص ما يأتي
 -1استخرج من ّ
كل
بدؿ بعض من ّ

بدال مطابقا

باعي
مصدرا لفعل ر ّ

سداسي
مصدرا لفعل
ّ

اسم مكاف

اسم تفضيل

أسلوب شرط
ثالثي
مصدر لفعل ّ
اسم فاعل
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اسم مفعوؿ

مرة
مصدر ّ

مؤوؿ
مصدر ّ

صفة مشبّهة
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اسم آلة

تاما
 -2أعرب ما تحتو خ ّ
النص إعرابًا ّ
ط داخل ّ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
 -3صغ اسم مفعوؿ من اللفظ ( متاعب ) ..................................................
 -4صغ اسم مكاف من اللفظ ( ذكرى ) ...................................................
 -5علّل سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها فيما يأتي
حدائق ..........................................................................................................:
أنفسنا ..........................................................................................................:
الرئيسة ..........................................................................................................:
مسؤولهم ..........................................................................................................:
أُنشئت ..........................................................................................................:
ابن ..........................................................................................................:
الحسين ..........................................................................................................:
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ط تحتو
ضح) المعنى
الصرفي لما خ ّ
 -6ميّز ( بيّن )( و ّ
ّ
ذىبنا إلى المعصرة لشراء زيت الزيتوف ......................................... .
قاـ جارنا بشراء معصرة للزيتوف تقوـ بتنظيف الحبوب قبل عصرىا  ،ورأيت أنّها ساكوت صوتها مقارنة بغيرىا .
..............................................................................................................
صباحا  ،وكاف منطلقهم إلى البحر الميّت .
رأيت منطلق الراكضين من أماـ المدرسة  ،وكاف منطلقهم عند الساعة الثامنة ً
..............................................................................................................
تاما
ابي وأعربو إعرابًا ِّ
 -7ميّز نوع المنادى وحكمو اإلعر ّ

أو علّل مجيء المنادى ( معربًا  /مبنيِّا )

يصح أب ًدا .
يا عبد الكريم  ،إ ّف ما فعلتو ال ّ
....................................................................................................................
...................................................................................................................
يا معلموف  ،اعتنوا بالطالب كعنايتكم بأبنائكم .
....................................................................................................................
....................................................................................................................
قالت الخنساء في ىجاء صخر :

أعيني جودا وال تجمدا
ّ

أال تبكياف لصخر الندى

....................................................................................................................
....................................................................................................................
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اللهم ارحمنا فإنّك بنا راحم  ،وال تع ّذبنا فأنت علينا قادر .
....................................................................................................................
....................................................................................................................
الصب متى غده
ليل
ُّ
يا ُ

أ قياـ الساعة موعده

....................................................................................................................
....................................................................................................................
يا راحلين إلػى منػى بقيػادي

ىيّجتموا يوـ الرحيػل فػؤادي

....................................................................................................................
....................................................................................................................
السػرى
ويقوؿ لي يا ً
نائما جػ ْد ُ

كل قلب صػادي
عرفات تجلو ّ

....................................................................................................................
....................................................................................................................
رب أنت وصلتهم صلني بهػم
يا ّْ

رب فُػك قيػادي
فبحقهػم يػا ُّ

....................................................................................................................
....................................................................................................................
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ما سار ركب أو ترنػم حػادي

....................................................................................................................
....................................................................................................................
شر الناس من يوافيك َّبزلتك فيعرض عنك ،وبحسنتك فيقبل عليك .
أي بُني :إ ّف من ّْ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ِ ِ
ِ ِ
ص ّْدقًا لّْ َما بَػ ْي َن يَ َديْ ِو يَػ ْه ِدي إِلَى الْ َح ّْق َوإِلَ ٰى طَ ِر ٍيق ُّم ْستَ ِق ٍيم )
وس ٰى ُم َ
( قَالُوا يَا قَػ ْوَمنَا إِنَّا َسم ْعنَا كتَابًا أُن ِز َؿ من بَػ ْعد ُم َ
....................................................................................................................
 -8ح ّدد أركاف ( عناصر ) أسلوب ( جملة ) الشرط فيما يأتي
ْت بِ َخل ٍْق ج ِد ٍ
شأْ ي ْذ ِى ْب ُكم ويأ ِ
يد )
َ
ْ ََ
( إِف يَ َ ُ
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
وءا يُ ْج َز بِ ِو )
( َمن يَػ ْع َم ْل ُس ً
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
ْح ْسنَى )
( أَيِّا َّما تَ ْدعُواْ فَػلَوُ األ ْ
َس َماء ال ُ
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
َِّ ِ
ات قَ َ َّ ِ
( وإِذَا تُػ ْتػلَ ٰى َعلَْي ِهم آياتُػنَا بػيّْػنَ ٍ
س ُن نَ ِديِّا )
آمنُوا أ ُّ
َي الْ َف ِري َق ْي ِن َخ ْيػ ٌر َّم َق ًاما َوأ ْ
ين َ
ْ َ َ
َ
ين َك َف ُروا للذ َ
اؿ الذ َ
َح َ
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( ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم )
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أف يكوف من المفلحين )
( ّ
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
( لو أنزلنا ىذا القرآف على جبل لرأيتو خاشعاً )
أداة الشرط  .......................:فعل الشرط  .......................:جواب الشرط ..........................:
عما يأتي
اقرأ ّ
ثم أجب ّ
النص اآلتي ّ
( يعيش الناس أجمعوف أكثر من مناسبة تجيش فيها مشاعره بما قد يصيبو من حزف أو فرح .فكيفما تحزف في حياتك
يحزف من يتعايش معك يوميّا  .وإف أصابك الفرح فلن يتأ ّخر الناس عن وصلك والجلوس حولك  ،فإذا كانت النفس متقلّبة

فهي مكروىة عند الناس  ،ولو انتبو أ ّف الحزف والفرح يأتي من المش ّقة والجهد لما أُجهد  ،وقد قيل  :لوال المشقة ساد
يتعود ضبط النفس  ،وينأى بها عن الميل والهوى  ،فأجمل ما تكوف النفس متّزنة )
الناس  ،على أ ّف العاقل ّ
النص ما يلي
 -1استخرج من ّ
مؤوال
مصدرا ّ

اسم تفضيل

ثالثي
مصدرا لفعل ّ

توكيدا معنويّا

أداة شرط غير جازمة

فعال مبنيّا للمجهوؿ

حرؼ تحقيق
فعل شرط ألداة جازمة

اسم مفعوؿ

خماسي
اسم فاعل لفعل
ّ

جواب شرط ألداة غير جازمة
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ط تحتو حسب سياقو
 -2أعرب ما خ ّ
تحزف ..............................................................................................................:
ضبط ..............................................................................................................:
 -3اضبط حركة ما قبل الهمزة في األلفاظ اآلتية  /علّل كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها
يتأ ّخر

ينأى

دؼء

تكافئ

سائد

أسئلة

سؤاؿ

أفئدة

آللئ

نائية

سؤدد

لؤلؤ

شيء

مسؤوليّة

أسأل اهلل لكن التوفيق والسداد
األستاذ
هصطفى البوريني
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