اإلجابة

إعداد المعلم  /نائل الصقر
هاتف  0795391948 :و 0785133724
لمزيد من الفائدة راجع موقع األوائل صفحة المعلم نائل الصقر

كيف تجيب على سؤال التطبيقات اللغوية ؟

(كل شيء مشروح بعد المقدمة )

 -1إذا طلب منك أن تستخرج ( طباقا ) فعليك أن تبحث عن الكلمة وضدها ( أحياء وأموات ) .
 -2إذا طلب منك إن تستخرج (مقابلة) فعليك إن تبحث عن معنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى
بما يقابل ذلك على الترتيب .مثل  :فليضحكوا قليال وليبكوا كثيرا .
 -3إذا طلب منك  ،ما المعاني البالغية التي تخرج إليها األساليب اإلنشائية ؟ فعليك أن تعرف
أن  :األمر يفيد  :التخيير والدعاء  .والنهي يفيد :االلتماس والتمني  .ال تطويا  .ال تغربي أيتها
الشمس .
االستفهام يفيد  :التعجب واالستبعاد  -النداء يفيد  :االستغاثة والندبة والتعجب .
 -4إذا طلب منك وضح الكناية .مثال وقف الجندي مرفوع الرأس عليك أن تقول كناية عن
صفة الفخر واالعتزاز  .وهكذا ....
 -5إذا طلب منك وضح نوع النداء فعليك أن تعرف إن النداء إما معرب منصوب أو مبني في
محل نصب  .فالمنصوب هو المضاف يا طالع الجبل أو شبيها بالمضاف يا طالعًا جبالً أو نكرة
غير مقصودة يا رجالً خذ بيدي .
ارض ابلعي....
عمر يا
أما المبني في النداء ما كان علما أو نكرة مقصودة مثال يا
ُ
ُ
 -6ذا طلب منك وضح نوع األسلوب ربما يكون أسلوب شرط وتعرف ذلك من خالل أدوات
الشرط  ،وأحيانا يطلب منك استخرج أسلوب شرط  .عند ذلك تذكر أدوات الشرط مشروحة
في المكثف بعد المقدمة .
 -7إذا طلب منك أن تستخرج همزة وصل فعليك أن تبحث عن أي كلمة معرفة باأللف والالم  .مثل :
(ابن – اقتصد – اقتصاد اقتصد  -السالم  -العلم – الحب .
 -8إذا طلب منك أن تستخرج همزة قطع فعليك أن تبحث عن :
أي كلمة (سواء كانت اسماًُُ  -فعالً  -حرفاً) يكون أولها ألف مرسومة الهمزة مثل  :أمينة  -أحمد -
أخذ أكتب – إحسان  -إلى  -إذا – إن
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 -9إذا طلب منك أن تستخرج اسم فاعل لفعل ثالثي فعليك أن تبحث عن كلمة تكون على
وزن فاعل  -فاعلة -فاعُ ) مثل  ( :قائد  -عادلة  -ساع .
 -10أما إذا طلب اسم فاعل لفعل غير ثالثي فعليك أن تبحث عن كلمة يكون
أولها ميم مضمومة والحرف قبل األخير منها يكون مكسورا ً أو ياء مثل ُ :مس ِلم  -مقاتل – مدير.
 -11إذا طلب منك أن تستخرج (اسم مفعول) لفعل ثالثي )فعليك أن تبحث عن كلمة على وزن مفعول
مثل  :معلوم -مخلوق أما إذا طلب اسم مفعول لفعل غير ثالثي فعليك أن تبحث عن كلمة
أولها ميم مضمومة والحرف قبل األخير منها يكون مفتوحا ً أو ألف مثل  :المقدَّسة – المستشار.
 -12إذا طلب منك أن تستخرج صيغة مبالغة فعليك أن تبحث عن كلمة على وزن من األوزان
اآلتية ِ :مفعال  -فعَّال  -فعول  -فعيل  -ف ِعل.
 -13إذا طلب منك أن تستخرج اسم آلة فعليك أن تبحث عن كلمة تستخدم كأداة في الحياة مثل :
(المنشار  -الفأس  -المفتاح – المعول  -مكنسة .
 -14إذا طلب منك أن تستخرج اسم مرة فعليك أن تبحث عن كلمة على وزن فُعلة مثل ( :دفعة -
نظرة – دعوة واحدة  -انطالقة .
 -15إذا طلب منك أن تستخرج اسم هيئة )فعليك أن تبحث عن كلمة على وزن( فِعلة مثل ِ :جلسة -
هِزةِ .وقفة .
 - 16إذا طلب منك أن تستخرج فعال معتال  ،انتبه لحروف العلة في الفعل ( ا -و – ي ) يمشي
يدعو ،يسعى  .ركز على إعراب هذه األفعال  (0انظر إعرابها في المكثف ) .
 - 17إذا طلب منك أن تستخرج ( توكيدا ) فعليك أن تبحث عن كلمات ُمكررة لفظيا مثل لبيك لبيك أو
معنويا مثل نفسه ،كله ،جميعهم ،كلهم ،نفسهم ،عينهم  ،ذاتهم .
 - 18إذا طلب منك أن تستخرج ( بدالً ) فعليك أن تعرف أن البدل المطابق هو نفسه المبدل منه مثال
 :المعلم نائل قدم الحصة  .أو اسم إشارة بعدها معرفة مثل (هذا المعلم)  .والبدل بعض من كل قرأت
الكتاب نصفه أو بعضه  .أو بدل االشتمال  :أعجبتني الحديقة أريجها  .وهناك بدل التفصيل وهم من
البدل المطابق مثال  :المرء بأصغريه  :قلبه ولسانه .

واآلن هيا لنفصل ما ذكرناه سابقا ً .
أوال  -الطباق  :معناه  :الجمع بين المتضادين في الكالم أي الشيء وضده /مثل أحياء وأموات ،
وحرم .
الليل والنهار ،العشي واإلبكار  ،الدنيا واآلخرة  ،أحل
ّ
ثانيا  -المقابلة :
هى أن يؤتى فى الكالم بمعنيين متوافقين أو أكثر يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب .
مثل  :فليضحكوا قليال وليبكوا كثيرا ،ال تخرجوا من عز الطاعة إلى ذل المعصية
ثانيا  -األساليب اإلنشائية :
ً
الجملة اإلنشائيّة  :هي الجملة التي تتض ّمن كالما ال يحتمل الصدق أو الكذب لذاته نحو  :ادرس درسك يا ابراهيم.
 وقد تخرج األساليب اإلنشائية في العربية عن معانيها الحقيقيةإلى معان أخرى بالغية  ،مثل :
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أ – األمر :
يفيد  -1التخيير نحو  :فعش واحدا أو صل أخاك .
( -2الدعاء) ومثاله في الكتاب :قوله تعالى (ربَّنا آتِنَا مِن لَّدُنك رحْمةً َو َه ِيئ لنا مِ ْن أ ْم ِرنا
ب – النهي ويفيد :

رشدًا )

فان ذلك أمر غير مغتفر .
 -1االلتماس  .مثال  :ال تطويا السر عني يوم نائبة
الحظ في البيت السابق أن النهي صدر من الشاعر إلى من هما في منزلته  ( .ال
تطويا )
 -2التمني  .مثال ال تغربي أيتها الشمس  ،الحظ هنا أن الشمس غير عاقل فيستحيل
إجابة طلبه .
ج _ االستفهام ويفيد :
 -1التعجب  :مثال  :أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام ؟
احبةٌ )
 -2االستبعاد  :مثال قوله تعالى ( :أنَّ ٰى ي ُكونُ لهُ ول ٌد ول ْم ت ُكن لَّهُ ص ِ
د – النداء ويفيد :
 -1االستغاثة  :مثال  :يا ألهل الخير لمساعدة المحتاج  .فهنا يستغيث بأهل الخير من
أجل المساعدة .
 -2الندبة  :مثال  :وا حرقة قلبي  ،أو وا كبدي  .الحظ ( وا ) لتعرف أنها تدل على الندبة
.
 -3التعجب  :يا لك من رجل كريم  .هنا الحظ بان المنادى ال يقصد بأنه ينادي الرجل
وإنما يريد التعجب من حاله وكرمه .
التطبيق  :سؤال الكتاب صفحة ()16
ما المعنى البالغي الذي خرج إليه :
أ – األمر في قوله تعالى  ( :فتقبل مني )  .اإلجابة  :الدعاء .
ب – االستفهام في قوله تعالى ( أنى يكون لي غال ٌم )  .اإلجابة االستبعاد والتعجب.
سؤال ما داللة كل من؟ :
 -الزمن المضارع للفعل "أعيذها "  ........االستمرار والتجديد .

اإلجابة :
رابعا ً  :الكناية  :لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إيراد المعنى األصلي  ،بمعنى آخر أن
تأتي بكالم يتضمن معنيين :معنى حقيقيا ظاهرا غير مقصود ،وآخر مجازيا مخفيا هو المقصود.،
مثال  :وقف الجندي مرفوع الرأس :
فهنا مرفوع الرأس كناية عن صفة ( الفخر واالعتزاز ) .
فهنا كناية عن صفة ( الكرم ) .
مثال  :فالن كثير الرماد .
مثال  :ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشبابا
فدم ولحم كناية عن موصوف وهو ( القلب ) الذي بين ضلوعه .
صا ِل ِحين ) .
وضح الكناية في ما تحته خط في قوله تعالى (:ويُك ِل ُم النَّاس فِي ْالم ْه ِد وك ْه ًال و ِمن ال َّ
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خامسا ً النداء  .دعوة المخاطب بوساطة حرف من أحرف النداء لالنتباه واإلقبال .
مثال  :يا مسرعا تمهل  .فحرف النداء ( يا ) والمنادى ( مسرعا ) .
أحرف النداء  ( :أي  ،والهمزة ) ( أيا  ,وهيا ) ( يا )
واآلن يجب أن تعرف أن المنادى ينقسم إلى قسمين :
 -1المنادى المعرب ( المنصوب ) إذا كان :
أ  -مضافا (أي مضافا إلى اسم بعده ) مثال  :يا طالب العلم واظب على دروسك  .فكلمة طالب
منادى منصوب ألنه مضاف .....
ب – شبيها بالمضاف ( أي يكون الشبيه بالمضاف اسما مشتقا عامال فيما بعده) مثال يا رافعا
شعار الوئام  ،جزاك هللا خيرا  .فكلمة (رافعا) منادى منصوب ألنه شبيها بالمضاف ) .
مالحظة الشبيه بالمضاف من المشتقات اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ...
ج – نكرة غير مقصودة ( أي ال يقصد شخصا بعينه عند النداء ) مثال  :فيا راكبا إما عرضت
فبلغن ....
 -2المنادى المبني في محل نصب إذا كان :
قدس  :منادى مبني على الضم في محل نصب
عمر .
أ – اسما عل ًما  :مثال يا قدس ُ  ،يا
ُ
ُ
.وكذلك عمر نفس اإلعراب  .أمثلة يا محمدان ويا محمدون .......
ب – نكرة مقصودة ( أي يقصد شخصا أو شيئا بعينه ) مثل  :قوله تعالى  ( :وقيل يا
ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي ) .
ُ
مالحظتان :
أوال  :عزيزي الطالب يجب أن تعرف بأنه يجوز للمنادى المضاف إلى ياء المتكلم حذف
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله
الياء وإبقاء الكسرة دليال عليها مثال  ( :وإذ قال إبراهيم ِ
رب ) .
من الثمرات )  .الحظ المنادى كلمة ( ِ
يوسف أعرض عن هذا
ثانيا  :قد يحذف حرف النداء الحظ المثال التالي في قوله تعالى ( :
ُ
واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين ) فكلمة( يوسف) منادى ولكن أين حرف النداء ؟
الجواب ؟ فكر ...فكر .....إنه محذوف تقديره في اآلية( يا يوسف) .
استمر ...إذا فهمت السابق  ..هيا سننطلق لحل األسئلة في الكتاب .
تدريبات الكتاب صفحة 18
 -1ميز المنادى المعرب من المبني في ما يأتي :
أ -قال تعالى } ويا آد ُم ا ْس ُك ْن أ ْنت وز ْو ُجك ْالجنَّة {سورة األعراف,اآلية()19
اإلجابة  :آد ُم منادى مبني ألنه علم
ب -قال الشاعر:
ِلم ْن تجْ م ُع ال ُّد ْنيا وأ ْنت ت ُموت
امع ال ُّد ْنيا ِلغي ِْر بالغة
أ يا ج ِ
امع ال ُّد ْنيا منادى معرب ألنه مضاف .
اإلجابة  :ج ِ
-2أعرب ما تحته خط في ما يأتي:
أ-قال تعالى:
}و ِإ ْذ قالت َّ
ار ِجعُوا ۚ {سورة األحزاب.اآلية()13
طائِفةٌ ِم ْن ُه ْم يا أ ْهل يثْ ِرب ال ُمقام ل ُك ْم ف ْ
اإلجابة يا :حرف نداء مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.
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أهل  :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف ويثرب مضاف إليه .
ب -يا راجيِا ً رحمة هللا,عليك نفسك هذبها اإلجابة  :راجيا منادى منصوب وعالمة
نصبه تنوين الفتح .
-3اضبط بالشكل أواخر الكلمات التي تحتها خط في ما يأتي( :صفحة . )19
أ-قال (ص) مخاطبا عمر بن أبي سلمة راوي الحديث":يا غالم,سم باهلل,وكل بيمينك,وكل
مما يليك"(.متفق عليه)
اإلجابة  :غالم ُ بالضم .
سادسا :اسم الفاعل واسم المفعول:
اسم الفاعل :اسم مشتق يدل على الحدث ومن أو ما قام بالفعل  .يصاغ من الثالثي على وزن فا ِعل :
نحو  :فهم  :فاهم  ،رد  :راد  ،أمن  :آمن  ،سعى  :ساع  ،سال  :سائل  ،سأل  :سائل .
ويصاغ من غير الثالثي على صيغة الفعل المضارع بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة
وكسر ما قبل اآلخر  .نحو  :ابتسم ُ :مبت ِسم  .تولى ُ :متول .
اسم المفعول  :هو اسم ُمشتق للداللة على من يقع عليه الفعل.
 يصاغ من الفعل الثالثي على وزن مفعول :مثال شد  :مشدود  ،دعا  :مدعو  .رمى  :مرمي .باع  :مبيع .بث مبثوث ُ ،وعد موعود  ،أُتي مأتي ُ ،رجي مرجي ُ ،ملئ مملوء  ،فُك مفكوك .
من الفعل المزيد أو غير الثالثي :يصاغ على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة
ميما ً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر  .مثل  :أنزل ينزل ُمنزل  ،انطلق ينطلق ُمنطلق  ،انحاز
ينحاز ُمنحاز  ،استعمل يستعمل ُمستعمل  ،استفهم يستفهم ُمستفهم  ،تعلم يتعلم ُمتعلم  ،ارتدي
يرتدي ُمرتدى  ،اصطفى يصطفي ُمصطفى.
مالحظة  :إذا كان الفعل الزما لحقت اسم المفعول شبه جملة  ،نحو  :اقترن ُ :مقترن به ،
ورغب مرغوب فيه .
تدريب الكتاب صفحة 20
 -1هات اسم الفاعل  ،واسم المفعول من كل فعل من األفعال اآلتية .
اسم المفعول
اسم الفاعل
الفعل
التقى

ُملتق الملتقى

ُملتقى

باع

بائع

مبيع

انصرف

نصرف
ُم ِ

ُمنصرف إليه

عد

عاد

معدود

الم

الئم

ملوم

روى

راو

مروي
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أ -الفتاة مختارة لمالبسها بذوق رفيع  .مختارة اسم فاعل ؛ ألنها دلت على من قام بفعل االختيار
ب -الهدية مختارة بعناية شديدة .مختارة اسم مفعول ؛ ألنها دلت على من وقع عليه فعل االختيار .
سابعا ً :

مواضع همزة الوصل

مواضع همزة القطع

الهمزة المتوسطة :

 بين سبب كتابة الهمزة في كلمة ( ذئب )  .اإلجابة  :ألنها ساكنة وقبلها مكسور. بين سبب كتابة الهمزة في كلمة ( ُمؤْ تة)  .اإلجابة  :ألنها ساكنة وقبلها مضموم . -بين سبب كتابة الهمزة في كلمة ( مأمون )  .اإلجابة  :ألنها ساكنة وقبلها مفتوح .

الهمزة المتطرفة :

شئِت  :ألنها ساكنة وما قبلها مكسور وشاء ألنها متطرفة و ما قبلها حرف مد
انتبه :
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سابعا  :اسلوب الشرط
يتألف أسلوب الشرط من ثالثة أركان:
•أداة الشرط • فعل الشرط ( تسمى جملة الشرط)
•جواب الشرط ) تسمى جملة جواب الشرط(
مثال  :إن تسرع تندم  ....إن  :أداة الشرط تسرع  :فعل الشرط .تندم  :جواب الشرط

ثامنا الصفة المشبهة  :الصفة المشبهة:
التعريف :هي صيغة تشتق من الفعل الالزم لتدل على صفة دائمة في الموصوف.

مثال :فرح  -عطشان  -أسمر.
تصاغ الصفة المشبهة من األفعال الثالثية الالزمة على األوزان التالية :
" انظـر الجـدول "
الرقم

الفعل

 - 1أ ف ِرح
ح ِزن
م ِغص
ف ِطن
ب  -ح ِمر

وزنه الصفة
المشبهة
ف ِعل ف ِر ٌح
ف ِعل ح ِز ٌن
ص
ف ِعل م ِغ ٌ
ف ِعل ف ِط ٌن
ف ِعل أحْ م ٌر

وزنها

داللتها

ف ِع ٌل
ف ِع ٌل
ف ِع ٌل
ف ِع ٌل
أ ْفع ٌل

فيما دل على فرح وسرور .
فيما دل على حزن أو خوف .
فيما دل على ألم .
فيما دل على صفة حسنة .
فيما دل على لون ومؤنثه فعالء –
حمراء .
فيما دل على عيب ومؤنثه فعالء –
عرجاء .
فيما دل على حلية ومؤنثه فعالء –
حوراء .

ع ِرج

ف ِعل

أعْر ٌج

أ ْفع ٌل

ح ِور

ف ِعل

أحْ و ٌر

أ ْفع ٌل
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جـ-

ع ِطش

ف ِعل

ع ْ
طش ٌ
ان

ش ِبع

ف ِعل

شبْع ٌ
ان

فعُل
فعُل
فعُل
فعُل
فعُل
فعُل
فعُل
فعُل
فعُل

ك ِريم
ض ْخم
ُ
شجاعٌ
جب ٌ
ان
حس ٌن
ُح ْل ٌو
ور
ط ُه ٌ
خ ِش ٌن
ص ْف ٌر
ِ

 - 2أ ك ُرم
ض ُخم
ش ُجع
جبُن
سن
ح ُ
حلُو
ط ُهر
خ ُ
شن
صفُر

ف ْع ٌ
الن فيما دل على خلو ومؤنثه فعلى –
عطشى .
ف ْع ٌ
الن فيما دل على امتالء ومؤنثه فعلى –
شبعى .
ف ِعي ٌل
ف ْع ٌل
فُعا ٌل
فعا ٌل
فع ٌل
فُ ْع ٌل
فعُو ٌل
ف ِع ٌل
فِ ْع ٌل

تاسعا  :اسم التفضيل :
التعريف :هو صيغة تدل على أحد المشتركين في صفة زاد أحدهما على اآلخر فيها.
مثال :أحمد أكبر من حسن.
المتصرف القابل للتفضيل.
يُصاغ من الفعل الثالثي
ِ
مثال :حسن ،أحسن
مثال :الصدق أرفع الفضائل شأنًا.

عاشرا ً  :صيغ المبالغة :
أسماء مشتقة من األفعال الثالثية المتصرفة غالبا ً ؛ للداللة على ال ُمبالغة في الصفة  ،وبيان الزيادة
فيها .
صيغ المبالغة القياسية :
م ْفعال

ف ِعل

ف ِعيل

ف ِطن

س ِميع

فعُول
أ ُكول

فعَّال
عالَّم

ِم ْعوان

ج ِشع

خبير

حسود

نمُام

ِمقدام

ي ِقظ

نذير

شكور

تواب
َّ

ِمعطاء

ف ِرح

عليم

غفور

غفُار

ِمهذار

عبارة تجمع أوزان صيغ المبالغة القياسية هي :
" هو ِمقوال كـذَّاب  ،وأنت َحذِر وهللا َ
غََ ـفور َرََ حـيم "
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اسما الزمان والمكان .اسمان مشتقان يدالن على الحدث و زمان حدوث او مكان وقوعه .
نأتي بهما وزن  ) :م ْفعل ( بفتح العين  ،أو ) م ْف ِعل ( بكسر العين .
أ  -وزن ) م ْفعل( .أمثلة  :دخل :
م ْ
ـخـرج
يخـرج
ُ
 -لعب :

يلعب ُ

 :م ْلعب

يد ُخـل  :مدْخـل -
-

خرج :

سعى  :مسْـعـى  -جرى  :مـجْ ـرى

ب  -وزن )م ْف ِعل( :نأتي به من الفعل الصحيح مكسور العين في المضارع .
س  :مجْ ِلس  -هبط  :يهـبـِط  :مهـبِـط .
أمثلة  :جلس  :يج ِل ُ
مورد  -وقع  :موقِع  -وقف  :موقِف  -وعد  :مو ِعد
.ولد ْ :
مو ِلـد  -ورد ِ :
اسما الزمان والمكان من الفعل غير الثالثي :
نأتي بهما بنفس طريقة اسم المفعول .اليوم ُمـلتـقـى األصدقاء .

الحادي عشر  :التوكيد :

( الحظ كلمة كلها )

الثاني عشر  :البدل .
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الثالث عشر  :إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر .
المرفوع  ،الذي لم يسبق بناصب أو جازم .
 -1يسعى المؤمن  :يسعى فعل مضارع مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة المقدرة على
آخره منع من ظهورها التعذر .
 -2يمشي المسافر  :فعل مضارع مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره
منع من ظهورها التعذر .
 -3يدعو المؤمن ربه  :فعل مضارع مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة المقدرة على
آخره منع من ظهورها الثقل .
المنصوب  ،ما سبق بإحدى حروف النصب ( لن  ،كي  :الم التعليل ....
 -1لن يسعى  .فعل مضارع منصوب ب(لن)  ،وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على
آخره منع من ظهورها التعذر .
 -2لن يمشي  :فعل مضارع منصوب ب(لن)  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
على آخره.
 -3لن يدعو  :فعل مضارع منصوب ب(لن)  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على
آخره.
المجزوم  ،الذي يسبق بجازم ( ال الناهية  ،الم األمر  ،لم .....
 -1لم يسع  :فعل مضارع مجزوم ب ( لم ) وعالمة جزمه حذف حرف العلة من
آخره .
يمش  :فعل مضارع مجزوم ب ( لم ) وعالمة جزمه حذف حرف العلة من
 -2لم ِ
آخره .
 -3لم يدعُ  :فعل مضارع مجزوم ب ( لم ) وعالمة جزمه حذف حرف العلة من
آخره .
العروض
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صور التفعيالت :

صور التفعيالت :
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صور التفعيالت :

( مهم كثير )

أوراق عمل من سلسلة اإلجابة في جميع مواد اللغة العربية  ،إعداد المعلم نائل الصقر هاتف
 0785133724و 0795391948

12

(مهم كثير )

أوراق عمل من سلسلة اإلجابة في جميع مواد اللغة العربية  ،إعداد المعلم نائل الصقر هاتف
 0785133724و 0795391948

13

انتهت مع أمنياتي لكم النجاح والتفوق
نائل الصقر0795391948
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