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ا
أًٔل :انُذاء

انٕحذح
األٔنٗ

النداء

 :دػٛج اٌّخاغة تٛعاغح حشف ِٓ أحشف إٌذاءٌ ،الٔرثاٖ ٚاإللثايِ( .ا اٌغا٠ح إٌذاء)

ِثاي٠ :ا ِغشػًا ،ذّ . ًّْٙحشف إٌذاء٠ :ا  .إٌّادِ :ٜغشػًا.
عضٚض٘ انطبنت :ذزوش أْ إٌّاد ٌٗ ٜحاٌراِْ -1 :ثٕ.ٟ

ِ -2ؼشب.

اعرخشج .............

أدٚاخ إٌذاء ٘ :ٟأ – أ – ٞأ٠ا – ٠ا – ٚا :أداج ٔذتح.

إعراب المنادى:
انًُبدٖ انًعشة:
ِٕ -1ادِٕ ٜصٛب ٚػالِح ٔصثٗ
٠ى ْٛف ٟاٌحاالخ اٌراٌ١ح:
أ-ػألنػاضطظادىػطضاف.

ِثاي٠ :ا عاِ َغ صٛخ اٌّؤرٌْ ،ةِّ إٌّذاء.

دسٚعه.
اٌؼٍُٚ ،اظةْ ػٍٝ
ِثاي٠ :ا
َ
ِ
غاٌة ِ
ب-ػألنػاضطظادىػذبغهػػباضطضاف.ػ

اٌٛئاَ ،جضانَ هللا خ١شً ا.
شؼاس
ِثاي٠ :ا سافؼًا
َ
ِ

ِثاي :يا عاِؼًا اٌصٛخ ،ألثً.

ج-ػألنػاضطظادىػظصرةػزغرػطقصودة.
لٛي ٠غٛز اٌحاسث:ٟ
ان أَنْ ال َتالَقِ َيا.
اي مِن َنجْ َر َ
َندا َم َ

َف َيا را ِكبًا إِمَّا َع َرضْ َ
ت َف َبلِّ َغنْ
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انًُبدٖ انًجُ:ٙ
ِٕ -2ادِ ٜثٕ ّ ٟػٍ ٝاٌعُ فِ ٟح ًّ ٔصة.
ٚاٌّمصٛد تاٌؼٍُ ( :
أ-ػألنّػاضطظادىػادمػرضم.ػػ
ِثاي٠ :ا لذطُ ٠ ،ا ػاِ ُش ٠ ،ا ٛ٠عفُ  ،أفاغ ُُ.

)ػ

،

ب-ػألنّػاضطظادىػظصرةػطقصودة.

ةيؿ ةيا أىرض ابمى ًعي م ً
اء أى ٍقمً ًعي ﴾
ٔح ٛل ٌٗٛذؼاٌ ﴿ :ٝىكًق ى ى ٍ ي ٍ
اءؾ ىكىةيا ىس ىم ي
ى ى

[ سكرة ىكد ،اآلةي ْْ]

يالحظبد عبيخ:
٠ -1جٛص ف ٟإٌّاد ٜاٌّعاف إٌ٠ ٝاء اٌّرىٍُ حزف اٌ١اءٚ ،إتماء اٌىغشج ً
دٌ١ال ػٍٙ١ا.
اجع ٍؿ ىى ىذا بمىدان ً
نحك قكلو تعالى ﴿ :كًا ٍذ قى ى ً ً
ىىمى يو ًم ىف
آمنان ىك ٍاريز ٍؽ أ ٍ
ى
ةيـ َرب ٍ ى
اؿ إ ٍب ىراى ي
ى
ِّ
رب :منادل مضاؼ ،أصمو (رٌبي) ك (ةياء المتكمـ) محذكف .

الثَّمر ً
ات﴾[ سكرة البقرة ،اآلةي ُِٔ]
ىى

ض ع ٍف َٰىى ىذا كاستى ٍغ ًف ًرم لً ىذنبً ًؾ ۖ إًَّن ًؾ يك ً
نت
كس ي
ؼأٍ
ىع ًر ٍ ى
ى ٍ
 -2لذ ٠حزف حشف إٌذاءٔ ،ح ٛل ٌٗٛذؼاٌ ﴿ :ٝيةي ي
ًمف ى ً
ئةيف﴾ [ سكرة ةيكسؼ ،اآلةي ِٗ]
الخاط ى
ى

تذسٚجبد
مةيز المنادل المعرب مف المنادل المبني في ما ةيأتي :
ُ_ ٌ
أ -قاؿ تعالىَٚ ﴿ :لُ ٍَْٕا َ٠ا آ َد َُ ا ْع ُى ْٓ أَٔدَ َٚصَ  ْٚجُهَ ْاٌ َجَّٕحَ ﴾

(سكرة األعراؼ  ،اآلةي ُٗ).

ب -قاؿ ال ٌشاعر:
لغةير بالغ و
جامع ُّ
الدنةيا ً
أةيا
ى
ج -قالت الخنساء:
أعػ ػ ػةي ػىن ػ ػ َّي جػ ػ ػكدا كال ت ػج ػ ػ يم ػدا

لً ىم ٍف تجمعي ُّ
تمكت
ت
ي
الدنةيا ك ٍأن ى
انتبه.......
أال تى ػ ػ ٍب ػكػ ػ ً ً
ص ػ ػ ٍخ ػ ػ ًر ا َّلن ػ ػدل
ةياف ل ػ ػ ى

3

د -قاؿ عبد الكرةيـ الكرمي:

ً
اليضاب
ةيدا عػف سػيػكل ػػًؾ ك
بػعػ ن

ةيف الحػبػةيب ي كةيؼ أحةيا
فمسػطػ ي
ىػ -جمةي يؿ ،ال تتياكف في أداء كاجبً ىؾ.
ك -قاؿ حافظ إبراىةيـ:

ُّؾ ا ً
افعا راةي ُّ
الشكرل ً
حبةييا
كحار ىسيا ىجز ى
خةير م ٍف يم ٌ
ةيا ر ن
اؾ ىرب ى ن
ِ_ أعرب ما تحتو خط في ما ةيأتي :
اـ لى يك ٍـ فى ٍار ًج يعكا﴾
ت ى
أ -قاؿ تعالى  ﴿ :ىكًا ٍذ قىاىل ٍ
طائً ىف ه ًم ٍنيي ٍـ ىةيا أ ٍ
ىى ىؿ ىةيثٍ ًر ى
ب ال يم ىق ى
الحطىةيئ :
ب -قاؿ ي
اخ بذم ىم ىروخ
تقكؿ ألفر و
ماذا ي
قعر مظمم و
كاسبيـ في ً
ألقةيت
ى
ى

(سكرة األحزاب ،اآلةي ُّ )

غب الحك ً
ز ً
شجر
اصؿ ال ه
ماء كال ي
ً
عمر
عمةيؾ
فاغفر
ى
ٍ
سالـ ا﵀ ةيا ي
ي

عمةيؾ نفسؾ ِّ
ىذ ٍبيا.
ج -ةيا راجةينا رحم ى ا﵀،
ى ى
ّ_ اضبط بال ٌشكؿ أكاخر الكممات التي تحتىيا خطٌّ في ما ةيأتي:
مما ةيمةيؾ" (.متفؽ عمةيو).
أ -قاؿ " :ةيا غالـ ٍّ ،
سـ ا﵀ ،ك يك ٍؿ بةيمةينؾ ،ك يك ٍؿ ٌ
ب-قاؿ ابف زةيدكف:

الصبا بمِّ ٍغ تحةيتىنا
كةيا نسةيـ َّ

كاف يةي ٍحةيةينا
الب ٍع ًد حةيًّا ٌ
ىم ٍف لى ٍك عمى ي

ْ_أستخرج المنادل في اآلةيات الكرةيم مف سكرة آؿ عمراف التي درستياِّ ،
كحد ٍد نكعو .
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ثبَٛاب :اعى انفبعم
 ٛ٘ٚاعُ ِشرك ٌٍذالٌح ػٍ ٝحذز ٚاٌّرّصف تٗ ِٓٚ ،لاَ تاٌفؼً ( اٌحذز).

ٚصبغ يٍ انفعم انثالث ٙعهٗ ٔصٌ (فبعم)

يثبل ( :فؼً ـــــ فاػً)

فَ ِ- َُ ٙ

.

دسط -

 .ش ّذ -

.

س ّد -

.

-1ػػ ادمػاضفارلػاضطبدوءػبػعطزةػ(ػأػ)ػتقضبػاضكطزةػطدػ(ػآػ)
أً٘ -
أعٓ -
أِٓ -
2ـػأذاػصانػاضفطلػأجوفػ(ػرغظهػأضفػ)ػتقضبػاألضفػإضىػػاضكطزةػ(ػظضعػثاضثهػئـػ)
) آي :
) (ٔاَ -
) (عأي ــ
ِثاي  ( :لاي ـ ) ( عاي -
2ـػإذاػصانػظاشصاً(ػأخرهػحرفػرضظػ) فاعُ اٌفاػً ِٕٗٔ ،صٛغٗ ثُ ٠حزف ( آخشٖ ) حشف اٌؼٍح
٠ٚؼٛض ػٕٗ ترٕ ٓ٠ٛوغش إرا واْ ٔىشج  ،أِا إرا واْ ِؼشفح فئْ حشف اٌؼٍح ٠ظٙش ػٍ ٝآخشٖ
يثبل (( :سظ )) ٟساض ٍ أ ٚاٌشاظ ، ٟعؼ........ ، ...... = ٝ

 ،جاء

 ،سأٜ

ٚصبغ يٍ غٛش انثالث ٙثبنطشٚمخ اٜتٛخ:
1ـ ذح ً٠ٛاٌفؼً إٌ ٝاٌّعاسع
2ـ إتذاي حشف اٌّعاسػح (٠اء) تِّ ُ١عِّٛح ٚوغش ِا لثً األخش
 آِٓ........... :
ذحشج .
ِثاي :دحشج ِ ُِ :
ِثاي :اترغُ .......... :
حبًلد خبصخ :إرا واْ اٌفؼً ِؼرً ا٢خش ٠حز ف حشف اٌؼٍح إرا واْ ٔىشج ٠ٚؼٛض ػٕٗ ترٕٓ٠ٛ
اٌىغش ،أِا إرا واْ ِؼشفح فئٔٗ ٠ظٙش حشف اٌؼٍح .
..........
تكٌلى ........... :
ٔح : ٛأٌمٍُِ - ٝك ٍ /اٌّـٍُمٟ
ذؼاٌ........... ........... : ٝ
اصطف: ٝ
إكغغٕاساد

ٌٔ

ٍٚ

اٌ
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اد

أل

ــ خ

ثالثًا :اسـ المفعوؿ
تعشٚفّ  ٛ٘ :اعُ ِشرك ُ ٠ذيّ ػٍ ٝاٌحذز ٚ ِٓٚلغ ػٍ ٗ١اٌحذز.

ٚصبغ يٍ انفعم انثالث ٙعهٗ ٔصٌ (يفعٕل)
يثبل( :ششب ِ :ششٚب) ّ ( ،شذ) ........ :
ّ
وثظ  ............لٍة............ :
لذط .........
ٌف .............
حبالث خبصت:
1ـػاضثالثيػاألجوفػاضذيػودطهػأضفػطظقضبظػرنػ(واوػأوػغاءػ)ػتردػاألضفػػإضىػػأصضكاػػ.
لاط = ِم١ظ .تاخ –ِث١د ٘اب......:
يثبل :أصٍٙا (٠اء) :تاع ِ :ث١غ.
يثبل  :أصٍٙا (ٚا ) ٚلاي ِ :مٛي.

خاف........ :

صاَ .......:

2ـػإذاػصانػاضفطلػاضثالثيػظاشصاػ(ػالطهػحرفػرضظػ)ػسغصاغػبردػحرفػاضطضهػإضىػػأصضهػ
وطنػثمػتضطغفػاضحرفػاألخغر.
ػ
ِذػ.ٛ
يثبل  :دػا :
ّ

ِشِٟ
سِ: ٝ
ّ

ٚصبغ يٍ فٕق انفعم انثالث ٙعٍ طشٚك:
1ـ ذح ً٠ٛاٌفؼً إٌ ٝاٌّعاسع 2ـ اعرثذاي حشف اٌّعاسػح ب ِِ ُ١عِّٛح 3ـ فرح ِا لثً
األخش.
اعرخذَُِ :غرخذََ.

دحشج........... :

اعرٍُ ــ .............

عمٌـ ــ ...........

حبالث خبصت نهغري انثالثي:
1ـ لذ ٠أذ ٟاعُ اٌّفؼٛي ٚاعُ اٌفاػً ػٍ ٝص١غح ٚاحذج ِٓ غ١ش اٌثالث ٟاألجٛف (ٚعطٗ أٌف )
ِثاي( :اخراس ــــــ ُِخراس)  (،اجراص ــــــ ُِجراص)  (،اِراص ــــــ ُِّراص)
 2ـ ٠ٚأذ ٟأ٠عا اعُ اٌفاػً ٚاعُ اٌّفؼٛي ػٍ ٝص١غح ٚاحذج إرا واْ اٌفؼً غ١ش ثالثِ ٟعؼف
ِثاي  :اػر ّذ ــــــ ِؼر ّذ  ،شا ّد ــــــ ِشا ّد  .ف١جٛص اػرثاس٘ا اعُ فاػً ٚاعُ ِفؼٛي
 -3اعُ اٌّفؼٛي ٠صاؽ ِٓ فؼً ِرؼ ٍذ  ،أِا إرا واْ الصِا ف١جة ذؼذ٠رٗ تحشف جشّ ِٕاعة،
ٚحغة اٌمٛاػذ اٌغاتمح.
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كٛف ًَٛض انفعم انالصو يٍ انفعم انًتعذ٘:
اٌفؼً اٌـــالصَ ( :ال ٠مثً اٌٙاء) ٚف ٟجٍّح جذ٠ذجِ . ..........................ثاي :ر٘ة  ،جٍظ.
ٚصً.
اٌفؼً اٌّرؼ ّذ٠ ( :ٞمثً اٌٙاء) ٚف ٟجٍّح جذ٠ذجِ . ..........................ثاي :أوً ،عشق ،لشأ.
ّ
شه اٌشجً ف ٟاتٕٗ
ٔاَ
اسذ ّذ

جٍظ
سغة خاٌذ فٟ
غعة ٚ ،صً  ،آي

ِشىٛن فٗ١
_____
_____

ِجٍٛط ػٍٗ١
_____
_____

ِا اٌّمصٛد تـ اعُ فاػٍ ٓ١؟...............

تذسٚجبد
٘_1اخ اعُ اٌفاػًٚ ،اعُ اٌّفؼٛي ِٓ وً فؼً ِٓ االفؼاي االذ١ح :
اٌرم .........ٝتاع ..............أصشف  .............ػ ّذ  ..........الَ  .............س.........ٜٚ
 -2ػ ٓ١أعّاء اٌفاػٍ ٓ١ف ٟإٌص االذ: ٟ
"ال ذىٓ ِّٓ ٠شج ٛاالخشج تغ١ش ػًّ ٠شج ٛاٌرٛتح تطٛي االًِ٠ ،مٛي ف ٟاٌذٔ١ا تمٛي
اٌضا٘ذ٠ٚ ٓ٠ؼًّ فٙ١ا تؼًّ اٌشاغث ،ٓ١إْ أػطِٕٙ ٟا ٌُ ٠شثغٚ ،إْ ِٕغ ِٕٙا ٌُ ٠مٕغ٠ ،ؼجض
ػٓ شىش ِا أٚذ٠ٚ ٟثرغ ٟاٌض٠ادج فِ ٟا تمٚ ٕٝٙ٠ ،ٟال ٕ٠ر٠ٚ ،ٟٙأِش إٌاط تّا ال ٠أذ،ٟ
٠حة اٌصاٌحٚ ٓ١ال ٠ؼًّ ػٍّ٠ٚ ،ُٙثغط اٌّزٔث ٛ٘ٚ ٓ١أحذُ٘٠ٚ ،ىشٖ اٌّٛخ ٌىثشج رٔٛتٗ
٠ٚم ُ١ػٍِ ٝا ٠ىشٖ اٌّٛخ ِٓ أجٍٗ ،إْ عمُ ظً ٔادِاٚ ،إْ صح أِٓ ال٘١ا٠ ،ؼجة تٕفغٗ
إرا ػٛف٠ٚ ٟمٕػ إرا اترٍ"ٟ
• ِ١ض اعُ اٌفاػً ِٓ اعُ اٌّفؼٛي ف ٟاٌؼثاسذ ٓ١ا٢ذ١ر: ٓ١
أ -اٌفراجُ ُِخراسج ِالت َغٙا تزٚق سف١غ.
ب -اليدةي ي ُِخراسج تؼٕاٍ ٠ح فائم ٍح.
 _ 3اعرخشج اعُ اٌفاػً ٚاعُ اٌّفؼٛي ُِٕ ا٠٢اخ اٌىشّ٠ح ( 33اٌ ِٓ )33 ٝعٛسج اي
ػّشاْ .
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انتزٔق انجًبنٙ

ساث اعب :األعبنٛت اإلَشبئٛخ

 -3ذخشج األعاٌ١ة اإلٔشائّ١ح ف ٟاٌؼشت١ح ػٓ ِؼأٙ١ا اٌحم١مّ ١ح إٌِ ٝؼاْ أخش ٜتالغّ١ح ،
ِثً :
صذ٠ك:
أ -األيش؛ ٔح :ٛلٛي ت ّشاس تٓ تشد ِخاغثًا ِٓ ال ٠حرًّ اٌ ّضٌح ِٓ اٌ ّ
خاؾ فإٌنو
احدا أ ٍك ٍ
صؿ أ ى
ىف ًع ٍش ك ن
فٛفٛذ األيش ُْب ( -6انتخٛٛش)

قار ي و
يم ً
كمجانًيب ٍو
ؼ ىذٍنب ىم ٌرةن ي

ً ً
ً
ً
ِّئ ىلىنا ًم ٍف
ٚف ٟل ٌٗٛذؼاٌ﴿ :ٝإً ٍذ أ ىىكل اٍلفتٍىةي ي إًىلى اٍل ىك ٍيؼ ىف ىقاليكا ىربىَّنا آىتىنا م ٍف ىل يد ٍن ىؾ ىر ٍح ىم ن ىك ىىةي ٍ
أ ٍىم ًرىنا ىر ىش ندا﴾ (سكرة الكيؼ ،اآلةي َُ ) ٚ -2فٛذ اًليش انذعبء .

ِ ٞخاغثًا (صذ٠م ْ: )ِٗ ١
ب -انُٓٙ؛ ٔح ٛلٛي اٌّؼش ّ
ال ذ َ ْ
ط٠ٛا اٌ ِّغ َّش ػّٕٔ ََ ٛ٠ ٟائث ٍح

أرثٗ....................

ه أِش غُ ْ١ش ُِ ْغرَفَ ِش
فئْ رٌ َ

ف١ف١ذ إٌٕ٘ ٟٙا ( -6اًلنتًبط)؛ ألٔٗ صذس ِٓ اٌ ّشاػش إٌّ٘ ْٓ َِ ٝا فِٕ ٟضٌرٗ.
ٚف ٟلٛي اٌمائً :ال ذَ ْغ ُشت ٟأّ٠رٙا اٌ ّشّظ٠ ،ف١ذ  ( -0انتًُ )ٙألْ اٌشّظ غ١ش ػالً،
ف١غرح ً١إجاتح غٍثٗ.
ج_ اًلعتفٓبو؛ ٔح ٛلٛي اٌّرٕث ٟفٚ ٟصف اٌحّ: ٝ
ت َّ
الد ٍى ًر ًعٍندم يك ُّؿ بًٍن وت
أبًٍن ى
ٔٚفٛذ اًلعتفٓبو ُْب  ( -6انتعجت ).

الز ً
صٍم ًت أٍىن ًت ًم ىف ِّ
حاـ؟
ىف ىكٍةي ى
ؼ ىك ى

ٚف ٟل ٌٗٛذؼاٌ ﴿ :ٝأَّن َٰى ةي يككف لىو كلى هد كلىـ تى يكف لَّو ص ً
احىب ه﴾
ي ى
ى ي يى ى ٍ

(سكرة األنعاـ ،اآلةي َُُ ).

ٔٚفٛذ اًلعتفٓبو ( -0اًلعتجعبد).

د_ انُذاء ؛ ٔح٠ : ٛا ألً٘ اٌخ١ش ٌّغاػذج اٌّحراج٠ .ا ٌــ . .............. +
ٔٚفٛذ انُذاء ُْب  ( -6اًلعتغبثخ ) تأً٘ اٌخ١ش
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كفي قكؿ أحدىـ :كا يح ٍرىق ى قمبي ،كا كبدمٚ ،فٛذ  ( -0انُذثخ ).

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

ٌشخص٠ :ا ٌه ِٓ سجً وش٠ ،ُ٠ف١ذ إٌذاء  ( -3انتعجت)؛ ألٔه ال ذمصذ أْ
ٚف ٟلٌٛه
ٍ
ذٕادٚ ،ٗ٠إّٔا ذش٠ذ اٌرؼ ّجة ِٓ حاٌٗ  ِٓٚوشِٗ .
تٕاء ػٍِ ٝا ذمذَ ِ ،ا اٌّؼٕ ٝاٌثالغ ٟاٌز ٞخشج إٌ: ٗ١
َّؿ ًمِّني ﴾
أ_ االِش ف ٟل ٌٗٛذؼاٌ ﴿ ٝىفتىىقب ٍ

(سكرة آؿ عمراف  ،اآلةي ّٓ ).

اؿ ىر ِّ
كف ًلي يغ ىال هـ ﴾
ب_ االعرفٙاَ ف ٟل ٌٗٛذؼاٌ ﴿ ٝىق ى
ب أَّىنى ىةي يك ي

(سكرة آؿ عمراف ،اآلةي َْ ).

غب :انكُبٚخ
خبي ا
األصمي؛ أم أف تأتي بكالـ
الكناةي  :لفظ أيطمًؽ كأيرةيد بو الزـ معناه مع جكاز إةيراد المعنى
ٌ
ةيتضمف معنةيةيف:
ٌ
م ىك المقصكد ،كمثاؿ ذلؾ قكلنا:
ن
معنى حقةيقةيًّا كآخر مجازةيًّا ،كالمجاز ٌ
الرأس.
 مثاؿ :كقؼ
ٌ
الجندم مرفكع ٌ
عالةيا.
المعنى
الحقةيقي :رفع الرأس ن
ٌ
الرأس كناةي عف (الفخر كاالعتزاز).
كالمعنى المجاز ٌ
م :الفخر كاالعتزاز ،فمرفكع ٌ
الرماد
أف رماد ناره ال ةينطفئٌ ،
الرماد ،كناةي عف (كرمو) ،بمعنى ٌ
ألف كثةيرة ٌ
 كقكلنا :فالف كثةير ٌ
تستمزـ
طبخ.
النار ،ككثرة إشعاؿ النار تستمزـ كثرة ال ٌ
كثرة إشعاؿ ٌ
 كقكؿ أحمد شكقي:
كلحـ
ىكلي ٍبةي ىف ٌ
دـ ه
الضمكع ه

ىما الكاىي الذم ثى ًك ىؿ َّ
الشبابا.

كلحـ كناةي عف (القمب) الذم بةيف ضمكعو.
فدـ ه
ه
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ط في قكلو تعالى:
كضح الكناةي في ما تحتىو خ ٌ
 بناء عمى ما ٌ
تقدـٌ ،
ًً
ً
الن ً
ِّ
ةيف ﴾
اس في اٍل ىم ٍيد ك ىك ٍي نال ىك ًم ىف الصَّالح ى
﴿ ىكيةي ىكم يـ َّ ى

(سكرة آؿ عمراف ،اآلةي

ْٔ ) .وٕا٠ح ػٓ صـ ....عـ....

.
 السؤاؿ الثاني (صفح ِّ).
كضح الكناةيات في كؿ مما تحتو خط في ما تحتو خط
ٌ
أ-

سظ ٟاٌثاي فاسؽ اٌصّ ذس.
ٔاَ ًِء جفٗٔٛ
ّ

ب -ذمطُّ ِعجؼٗ.
جٔ -اوظ اٌثصش.
 السؤاؿ الثاني (صفح ْٓ).
اح ػ ػ ٌػر ىقٍمباهي ممػػٌ ٍف قى ػٍم يب ػػوي ىشػ ًبػ يػـ
ىك ى

كم ٍف ً
ندهي ىسقى يـ
بج ٍسمي ىكحالي ًع ى
ىى

اـ ًم ٍؿ ىء يجفيكني ىع ٍف ىش ىك ًارًد ىىا
ىأن ي

ةيختى ػ ػ ػ ً
ػص يـ
اىا ىك ٍ
الخٍم ي
ىكىةي ٍس ىي ير ى
ؽ ىج ٌر ى
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انٕحذح
انثبَٛخ

ا
أًٔل :انًٓضح

اليمزة ثالث اقساـ بحسب مكقعيا :ىمزة في أكؿ الكمم كىي ىمزة الكصؿ كىمزة القطع ،كاليمزة
المتكسط  ،كاليمزة المتطرف في اخر الكمم .

 -6انًٓضح أٔل انكالو
ُ_ ىمزتا الكصؿ كالقطع
أ -ىمزة الكصؿ  :ىي التي تكتب بصكرة (ا) كال تنطؽ في درج الكالـ ،كمكاضةيعيا:
ُ .األسماء اآلتةي  :ابف كابن  ،اسـ ،كاثناف ،كاثنتاف ،امرؤ ،امرأة.
اكتب.
ِ .أمر الفعؿ الثالثي ،نحك:
ٍ
(افتعؿ
اقتصد كاقتصاد.
اقتصد ك
ّ .ماضي الفعؿ الخماسي كأمره كمصدره  ،نحك :
ى
ٍ
ى
افتعؿ افتعاؿ).
ٍ
استخدـ ،كاستخداـ( .استفعؿ كافعكعؿ)
استخدـ،
السداسي كأمره كمصدره ،نحك:
ْ.ماضي الفعؿ ٌ
ٍ
ى
ٓ.ىمزة ( أؿ التعرةيؼ ) إذا اتٌصمت باالسـ.
دائما ،كمكاضةيعيا:
ب_ ىمزة القطع  :ىي التي تكتب بصكرة ( أى يأ إً ) كتنطؽ ن
ُ .الفعؿ الثالثي ميمكز الفاء ،نحك :أكؿ ،أخذ .
أحسف ،أحسف ،إحساف.
ِ .ماضي الفعؿ الرباعي الميمكز كأمره كمصدره  ،نحك:
ى
أكتب( .ىمزة المضارع )
ّ .الفعؿ المضارع المسند إلى المتكمـ ،نحك:
ي
أف.
ْ .الحركؼ الميمكزة ،مف مثؿ حركؼ العطؼ ،نحك :أك ،كحركؼ النصب ،نحكٍ :
كحركؼ الشرط ،نحك :إف ،إذا.
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ٓ .االسماء ما عدا التي يذ ًكرت في ىمزة الكصؿ.

-0انًٓضح انًتٕعطخ
تعتمد كتابتيا عمى حرك اليمزة كحرك الحرؼ الذم قبميا ،فتكتب عمى حرؼ ةيناسب الحرك
فالسككف التي لةيست بحرك ،
عمما بأف الكسرة أقكل الحركات تمةييا الضم فالفتح
ٌ
األقكل منيما ،ن
نحك :ذئب ،مؤت  ،مأمكف.
ألف اليمزة متكسط

ك

كما قبميا

مف

-3انًٓضح انًتطشفخ
تعتمد كتابتيا عمى حرك ما قبميا ،فتكتب عمى حرؼ ةيناسب تمؾ الحرك  ،كعمى السطر إذا كاف
تيةيؤً ،
مد ،نحك :ىق ىىأرُّ ،
شاطئً ،م ٍؿء ،دعاء.
ساكنا أك حرؼ ٌ
ما قبميا ن
◄ كاذا كا نت اليمزة متطرف في كمم منكن بتنكةيف الفتح " النصب " كالحرؼ الذم قبميا مف
دفئا.
الحركؼ التي ةيمكف كصميا بما بعدىا ،فإنيا تكتب عمى نبرة ،نحك  :شةينئا ،ن
◄أ ٌما اذا كاف الحرؼ الذم قبؿ اليمزة ال ةيمكف كصمو بما بعده بقةيت اليمزة كما ىي منفردة
ضكءا ،جزنءا.
عمى السطر ،نحك:
ن

عمؿ مجيء اليمزة متطرف عمى
ُ -ألف اليمزة متطرف كما قبميا

ك

تيةيُّؤً ،
شاطئ
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اٌعّح ٕ٠اعثٙا .......
اٌفرحح ٕ٠اعثٙا .........
اٌىغشج ٕ٠اعثٙا ........

قرأ،
مثاؿ :ى

عبء ،سماء
مثاؿٍ :

ِ -ألف اليمزة متطرف كما قبميا

ّ -ألف اليمزة متطرف منكن بتنكةيف الفتح " النصب " كما قبميا ةيمكف كصمو بما بعدىا ،فكتبت
شةيئا.
عمى نبرة .مثاؿ :ن
ْ -ألف اليمزة متطرف منكن بتنكةيف الفتح " النصب " كما قبميا ال ةيمكف كصمو بما بعدىا،
ضكءا.
فكتبت عمى السطر .مثاؿ:
ن

تذسٚجبد :ص43
ُ_ اضبط حرؼ الشةيف أك السةيف في الكممات اآلتةي :
نشأ ،يمنشئ ،منشأة ،ناشئ ،نشء ،ةينشئكف ،منشأ ،مسؤكؿ ،مسائؿ ،سئؿ.
ِ_ اختر اإلجاب الصحةيح لما ةيأتي:
التعمةيمي ( .مالءم  /مالئم )
أ_ ةيستخدـ المعمـ إستراتةيجةيات تدرةيس  ..............لممحتكل
ٌ
لتمةيزه  ( .مكافئ  /مكافأة )
مالةي
طالب
ت لم ٌ
ص ًرىف ٍ
ٌ
الجامعي ٌ ..........
ب_ ي
ٌ
بالسعادة  ( .أبذؿ  ،ابذؿ )
ج_  ........جيدؾ تشعر ٌ
ّ_ بةيف كتاب اليمزة بالصكرة التي جاءت عمةييا في ما تحتو خط :
عبء كبةير.
أ_ المسؤكلةي
ٍ
ب_ ال ٌش ٍيء يةي ٍذ ىكر بال ٌش ٍيء.
المعرفي.
تطكر التعمةيـ نحك االقتصاد
ج_ ٌ
ٌ
ً
المبرة الةيتةيـ.
د_ ىأكت ٌ
ق_ استراح العامؿ بعد عممو.
شاء "
ْ_ عمؿ  :تكتب اليمزة عمى نبرة في كمم " ًش ٍئ ي
ت " كمنفردة في كمم " ى
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فشةيئا " مف نص
شةيئا ن
ٓ_ عد الى الفقرة الثامن التي تبدأ بػ " كلعؿ مف أىـ ..إلى ..كتحمٌمت ن
بالصكرة التي يرسمت عمةييا.
القراءة ،كاستخرج منيا الكممات الميمكزة ،كبةيف سبب كتاب اليمزة
ٌ

يالحظبد
 السؤاؿ الخامس (صفحة .)23
بدةيعي كىك المقابم .
في الفقرة الثالث لكف
ٌ

-6

انطجبق :كىك الجمع بةيف الشيء كضده في الكالـ.
مثاؿ" :أما كالذم أبكى كأضحؾ كالذم أمات كأحةيا كالذم أمر األمر كنيى"

-0

ثـ ةيؤتى بما ةيقابؿ ذلؾ بالترتةيب.
انًمبثهخ :كىك أف ةيأتي بمعنةيةيف أك أكثر ٌ
 -باطنو فةيو رحم

كظاىره فةيو عذاب

 السؤاؿ السادس (صفحة .)23
أكثر الكاتب مف استخداـ أسمكب التفضةيؿ.
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اعى انتفضٛم
تعرةيفو  :اسـ مشتؽ عمى كزف ( أفعؿ كمؤنثو فيعمى ) ةيؤتى بو لبةياف أف شةيئةيف اشتركا في
صف كاحدة كاألكؿ ( المفضؿ ) زاد عمى اآلخر (المفضؿ عمةيو) في تمؾ الصف .
يثبل :ص٠ذ
 أركاف اسـ التفضيؿ

أغٛي ِٓ ٛ٠عف

انًفضم اعى انتفضٛم

انًفضم عهّٛ

 قد يحذؼ المفضؿ عميه في حالة التعريؼ أو اإلضافة
مثاؿ :جاء التممةيذ األفضؿ  ،قاؿ تعالى﴿ سبح اسـ ربؾ األعمى﴾ ،أطكؿ الناس خالد.
قاؿ تعالى ﴿ :ك ىما اٍل ىحىةياةي ُّ
اع اٍل يغ ير ً
كر﴾ (سكرة آؿ عمراف ،اآلةي ُٖٓ ).
الد ٍنىةيا إً َّال ىمتى ي
ى
(خير وشر) أوزاف غير قياسية
الةيد العمةيا خةير مف ً
الةيد السفمى
ي
ه
ً
ً
صدةيقو ًع ٍن ىد ِّ
الش ىد ًة
ؼ مع
خير
األصدقاء ىم ٍف ىةي ًق ي
و
شيء إلى مر ً
م الحمكل
أحب
ةيض السُّكر ِّ
َ
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ً
صدةيقو
ةيستى ًغ ُّؿ
َى
شر األصدقاء ىم ٍف ٍ
 -اعمؿ خةي ار تمؽ ش ار 

ا
أًٔل :انششط

انٕحذح
انثبنثخ

ةيتـ معنى أكالىما
أسمكب الشرط جمم مركب مف جممتةيف متالزمتةيف مسبكقتةيف بأداة شرط ،ال ٌ
إال بالثانةي .
كأدكات الشرط منيا الجازـ كغةير الجازـ .أما أدكات ال ٌشرط الجازم  ،فمنيا:
أم ،أةينما كىي أسماء .كتجزـ
إ ٍف كىك حرؼ ،متى ،ىم ٍف ،ما ،ميما ،أٌةياف ،حةيثما ،أ ٍةي ىف  ،كةيفماٌ ،
ىذه األدكات فعؿ ال ٌشرط كجكابو  .نحك قكؿ زىةير بف أبي يسممى:
ً
ركؼ في ً
أىمً ًو
الم ٍع ى
غةير ٍ
ىك ىم ٍف ىةي ٍج ىعؿ ى

ىةي يك ٍػف ىح ٍم يػدهي ىذمػنا ىعمى ٍةي ًػو ىكىةي ٍػن ىػدًـ

كمف األدكات الغةير جازم  :لك ،لكال ،لكما ،كىي حروؼ ،إذا ،كمما كىما اسماف.
نحك قكؿ الشاعر جرةير ةيرثي زكجتو:
ً ً
عبار
لىكال ى
الح ي
ةياء لىيا ىجني است ي
أداح
انششط

ً
بةيب يةيز يار
ىكلى يز ي
الح ي
رت ىق ىبرؾ ىك ى
جٕاة
انششط

فعم
انششط

سخ ٍر لو ا﵀ مف ةيساعده.
محتاجا
ةيساعد
مثاؿ :ىم ٍف.....................
.......................ةي ٌ
ٍ
ي
ن
إف ً
تندـ
تسر ٍ
ٍ
ع ٍ
إف :حرؼ شرط جازـ ةيجزـ فعمةيف ،مبني عمى السككف ،ال محؿ لو مف اإلعراب.
ع :فعؿ مضارع مجزكـ كعالم جزمو السككف ،كىك فعؿ الشرط ،كالفاعؿ ضمةير مستتر
تسر ٍ
تقدةيره أنت.
تندـ :فعؿ مضارع مجزكـ كعالم جزمو السككف ،كىك فعؿ الشرط ،كالفاعؿ ضمةير مستتر تقدةيره
أنت.
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و
الن ٍف يس راغب ه إذا رَّغ ٍبتيا  ...كاذا تي ُّ
مثاؿ :ك َّ
تقنع .
رد إلى قمةيؿ ي
ٱنف ُّ
ضۤكٍا إًىل ٍةي ىيا ﴾
قاؿ تعالى ﴿ :ىكًا ىذا ىأر ٍىكٍا تً ىج ىارنة أ ٍىك ىل ٍيكنا ى

(سكرة الجمع  ،اآلةي ُُ).

تذسٚجبد :ص34
مبةينا فعؿ ال ٌشرط كجكابو:
مما ةيأتي أدكات الشرط الجازم كغةير الجازم  ،ن
ُ_ استخرج ٌ
أ_ قاؿ تعالى﴿ :إًف ةي ىش ٍأ ةي ٍذ ًىب يكـ كةيأ ً
ٍت بً ىخٍم وؽ ىج ًد وةيد﴾
ى ي ٍ ٍ ىى

(سكرة فاطر ،اآلةي ُٔ)

ض ىل ىفس ىد ًت ٍاألىرض ك ً
ب_ قاؿ تعالى﴿ :كىل ٍكال ىد ٍفعي المَّ ًو َّ
لك َّف المَّ ىو يذك
اس ىب ٍع ى
ضيي ٍـ بًىب ٍع و ى
الن ى
ٍ ي ى
ى
ً
ةيف﴾
ىف ٍ
ض وؿ ىعمىى اٍلعالىم ى

(سكرة البقرة ،اآلةي ُِٓ).

حدث كذب ،كًاذا كعد أخمؼ ،كًاذا
ج_ قاؿ رسكؿ ا﵀ " :آةي المنافؽ ثالث :إًذا ٌ
اؤتمف خاف.

(متفؽ عمةيو).

د_ قاؿ الحطةيئ :
الخ ىةير ال ىةي ى
فع ًؿ ى
عدـ ىجك ًازىةيوي
ىمف ىةي ى

ةيف الىم ًو ك ً
الناس.
الع ي
ال ىةي ى
رؼ ىب ى
ذى ي
ب ي
ى

انتبه..............
ةيكثر ىس ىقطيؾ .
كالمؾ ٍ
ىػ_ متى ٍ
ةيكثر ي
ِّ
صنفو إلى جازـ كغةير جازـ:
ثـ ٌ
ِ_ استخرج أسمكب ال ٌشرط الكارد في كؿ مف البةيتةيف اآلتةيةيفٌ ،
اف ىةي ٍج ىم يعىنا يح ٌّ
ب لً يغ ٌرتً ًو
أ_ ٍ
إف ىك ى
ت عف ىق ٍكوـ ىكىقد ىق ىد يركا
ب_ إذا تىىر ٌحٍم ى

ب ىن ٍقتى ًس يـ
ىفمى ٍةي ى
الح ٌ
ت ٌأنا بًقى ٍد ًر ي
ً
أف ال تي ً
مكف يى يـ
ٍ
فالراح ى
فارىقيي ٍـ ٌ

ثـ كظٌفيا في جمم مفةيدة مف إنشائؾ
ّ_ أدخؿ إحدل أدكات ال ٌشرط الجازم عمى األفعاؿ اآلتةي ٌ ،
مع إجراء التغةيةير الالزـ :ةيحترـ ،تجتيدكف ،ةيمقى.
ْ_ أعرب ما تحتو خط في العبارة التالةي :
اضع ًل ٌمن ً
ةيرفعكؾ.
اس
ى
ٍ
إف تتك ٍ
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ثبَٛاب :صٛغخ انًجبنغخ
اسـ المشتؽ ةيدؿ عمى الحدث كمف ةيقكـ بو عمى كجو الكثرة كالمبالغ  ،كتشتؽ عمى األغمب مف
المتعدم .كأشير أكزاف صةيغ المبالغ
الفعؿ الثالثي
ٌ

ى ي:

ص ٌكاـ  ،ىح ٌماد  ،كػىٌذاب.
قكاؿ.
ىغفػٌار  ،ى
ُػ فػى ٌعاؿ ٌ :
قراءٌ ،
ِػ ًمفػٍعاؿ ً :ميػٍذارً ،مكثار ،مدرار ،مزكاجً .مق ػٍداـً ،معػٍطاء.

صبكر ،أىككؿ.
ىحقكد ،ىحسكد ،ىشككر ،ى

ّػ فػى يعكؿ  :ىغفكر ،سؤكؿ.
ْػ فػىعةيؿ  :عمةيـ ،سمةيع ،بصةير.
ٓػ فػى ًعؿ  :فى ًيـ ،ىح ًذر ،كىقمًؽ.
ٔ -فاعكؿ :فاركؽ .ساككت.
ًٕ -فعةيؿ ً :
ص ٌدةيؽ .قػًٌدةيس ،ظػًمػٌةيـ.
ٌ

يالحظت٠ :جة االٔرثاٖ أْ جّ١غ ٘زٖ األعّاء ٠مصذ تٙا اٌّثاٌغح ٚاٌىثشج فمذ ٠حصً ٌثظ ِٓ
خالي أفؼاي ذأذ ٟػٍ٘ ٝزٖ األٚصاْ ٚال ذذي ػٍ ٝاٌّثاٌغح ٚاٌىثشج  .يثبل  :وث١ش َ ،ش ِشب.

ثبنثاب :انصفخ انًشجٓخ
تدؿ عمى المزاةيا
غالبا (شبو دائـ) ،كىي ٌ
دائما أك ن
اسـ مشتؽ ةيدؿ عمى مف ةيتصؼ بالفعؿ اتصافا ن
كالطٌبائع أك العةيكب أك األلكاف.
 وتصبغ يف انغبنب ين انفعم انثالثي انالزو ،وأشهر أوزانهب:
ُ .فعيؿ  :كسةيـ .كرةيـ ،طكةيؿ ،بعةيد ،قكم.

ِ .أفعؿ كمؤنثو فعالء أحمر ،حمراء ،أرعف ،رعناء .أسمر ،سمراء ،أصمع  ،صمعاء ،أعكر،
عكراء.

( األلكاف كالعةيكب الخمقةي ).

ّػ فعالف كمؤنثو فعمى حةيراف ،حةيرل .عطشاف ،عطشى ،غضباف ،غضبى  ،ضمآف ،ظمأل.
ْ ػ فَعاؿ:

َٓ فعاؿ:

َٔ فػَعػَؿ:

صاف  ،خػىراب ،جكاد  ،دمار
َج َباف ،ىرزاف .ىح ى
ش َجاع .فػيرات.

ىبطؿ .ىح ىسف ،ىرىغد.
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َٕ فػَعؿ:

َٖ فػعؿ:
َٗ فعػؿ:
َُ.فػَعػؿ:
ُُػ فاعؿ

ىش ٍيـ .ىس ٍيؿ ،طػىمػٍؽ ،رحب.
صمػٍب .غةير مكجكد في الكتاب.
يحمػٍك ،يم ٌر ،يح ٌر ،ي
غةير مكجكد في الكتاب.
ًممػٍح ،جػًٍبس ،جػًمػٍؼ.
لبؽ .ىح ًرج ،نػىجػًس ،نكد ،شره ،فػى ًطف ،ةيقظ.

صادؽ ،طاىر ،فاضؿ ،ثابت .غةير مكجكد في الكتاب.

 انصفت املشبهت ين فىق انثالثي.
ذؼش٠فٙا ٠ :صاؽ ػٍٚ ٝصْ اٌفاػً ِٓ غ١ش اٌثالث ٟػٍ ٝإٌح ٛاٌراٌٟ
1ـ ذحٌٍّ ٍٗ٠ٛعاسع
َفظ خطٕاد اعى انفبعم
2ـ اعرثذاي حشف اٌعاسػح ب ِِ ُ١عِّٛح
3ـ وغش ِا لثً األخش
رٛاظغ
أيثهّ ٔ :افكُِٕ ،افـ ِك ــــــ ذٛاظغ ُِ ،
ِ
رطشف
جاًُِِ ،جاِـ ًِ ـــــ ذطشف ِ ُِ ،
غةير مكجكد في الكتاب.

تذسٚجبد :ص 34
المشبي مف األفعاؿ اآلتةي :
الصف
ٌ
صغ ٌ
ُ_ ي
ىسييؿ ........ىزًرؽ ........ىر يعف. ........
ىج يمؿ  ........ىع ًطش........
ًِ -
ىات صةيغ المبالغ مف األفعاؿ اآلتةي :
صاـ .........
شكر........
ضاؼ........
ى
ى
ى
المشبي في ما ةيأتي:
الصف
ٌ
ٌّ -
مةيز صةيغ المبالغ مف ٌ
أ -قاؿ تعالى﴿ :سةيعىممكف ىغ ندا م ًف ال ىك َّذاب ٍاأل ً
ىش ير﴾
ىى ٍ ي ى
ى
ص ىم ً
ب -قاؿ تعالى ﴿ :ىى ً
ص يمكا ًفي ىرِّب ًي ٍـ﴾
اف ٍ
ذاف ىخ ٍ
اختى ى
ج -قاؿ المتنبي:

(سكرة القمر ،اآلةي ِٔ)
(سكرة الحج ،اآلةي ُٗ)

اد عمى ً
الع ٌال ًت بً ً
الماؿ يكمِّ ًو
ىج ىك ه ى
الحؿ ىس ٍي هؿ.
أف ٌ
ظن ٍن ي
د -ى
ت ٌ
مبةيننا كزنيما.
مشبيتةيفٌ ،
ْ -يعد إلى األبةيات األربع األكلى مف القصةيدة ،كاستخرج منيا صفتةيف ٌ

انٕحذح
انشاثعخ

خةيؿ.
ةيف ىب ي
ىكلى ًكَّنوي ًب ٌ
الد ًارًع ى

ا
أًٔل :انجذل
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يسمى المبدل منه ،ويعمل
اسما ساب ًقا له في اإلعراب ّ
البدل تابع مقصود بالحكم يتبع ً
إةيضاحو.

كةيؼ نعرؼ البدؿ:
ُ -بعد الكنةي كاأللقاب كالصفات كالميف ،ةيعرب بدال. ................................
المعرؼ بأؿ بعد أسماء اإلشارة ،ةيعرب بدال. ................................
ِ -االسـ
ٌ
ّ -بعد التفصةيؿ ،كغالبا المفصؿ ةيككف مثنى أك جمع  ،):( +المفصؿ األكؿ ةيعرب بدال.
ْ -اسماف متساكةياف ةيحؿ كالىما مكاف اآلخر ،ةيعرب بدال. ............................
ٓ -اسـ  +اسـ مكرر. ................................................................

أنواع البدل:
ً
اما
1ػ بدؿ المطابؽ (كؿ مف كؿ ) ،نحو قوله تعالى ﴿ :ىج ىع ىؿ المَّ يو اٍل ىك ٍعىب ى اٍلىب ٍةي ى
ت اٍل ىح ىر ىاـ قىةي ن
لِّ َّمن ً َّ
( سكرة المائدة ،اآلةي ٕٗ)
م ىكاٍل ىق ىالئً ىد﴾.
اس ىكالش ٍي ىر اٍل ىح ىر ىاـ ىكاٍليى ٍد ى
تفصةيمي .كةيغمب أف ةيككف االسـ
كقكلنا " :المرء بأصغرةيو :قمبًو كلسانو" ،كىك ىنا بدؿ
ٌ
ةيـ.
بدال
المعرؼ بأؿ الكاقع بعد اسـ اإلشارة ن
ن
مطابقا ،نحك قكلنا :ىذا الرجؿ كر ه

 -3بدؿ بعض مف كؿ ،أو بدؿ الجزء مف كؿ .وهو جزء حقيقي مف المبدؿ منه .نحو
قوله تعالى:
ُّيا اٍل يم َّزِّم يؿ
﴿ ىةيا أىةي ى

(ُ)

ةيال
قيًـ المٍَّةي ىؿ إً َّال ىقمً ن

(ِ)

ً
ةيال
ص ًم ٍنوي ىقمً ن
صفىوي أ ًىك ٍانقي ٍ
ن ٍ

(ّ)

﴾

المزمؿ،
( سكرة ٌ

اآلةيات ُ )ّ-

ائدا غير أساسي مف المبدؿ منه.
 -2بدؿ اشتماؿ :يجب أف يكوف البدؿ جزءاً ز ً
جكىا اليادئ .أعجبني الكتاب ترتةيبو  ،تعجبني جنى لبسيا.
ئ إلى المكتب ً ِّ
ٌ
ةيطمئف القار ي
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عمى

(ٚتصم ثجذل ثعض يٍ كمٔ ،اًلشتًبل عهٗ ضًٛش ٚعٕد عهٗ انًجذل يُّ ٔٚشتجظ ثّٚٔ ،طبثمّ ف ٙجُغّ ٔعذدِ).

قاسـ.
أمثم عمى البدؿ :نحك  :نجح التممةي يذ ه

فقاسـ ىك بدؿ كمي مف التممةيذ

كةيطابقو تماما.
خالدا .التكجةييي أنكاع :عممي ،كأدبي .أعجبني الكتاب مقدمتو.
شاىدت األستا ىذ ن
ي

تذسٚجبد :ص 16
ُ -عةيف البدؿ في ما ةيأتي ،كاذكر نكعو :
اط المَّ ًو الَّ ًذم لىو ما ًفي السَّمك ً
صر ً
ً
ً و
ً
ًو
ات ىك ىما
ي ى
أ_ قاؿ تعالى﴿:إًَّن ىؾ لىتى ٍيدم إًىلى ص ىراط يم ٍستىقةيـ  ى
ىى
َّ ً ً
ًفي ٍاأل ٍىر ً
كر﴾ ( سكرة الشكرل ،اآلةيتاف ِٓ . ) ّٓ ،انتبه........
يم ي
ةير ٍاأل ي
ض أ ىىال إًلىى المو تىص ي

ب_ قاؿ رسكؿ ا﵀ 
تحرس في سبةيؿ ا﵀".

باتت
تمسيما النار :عةيف بكت مف ىخ ٍشةي ا﵀ ،كعةيف ٍ
"عةيناف ال ٌ

(ركاه التٌرمذم)

ج_ قاؿ الشاعر:
حكد ً
القمب بال ًب ِّر كالتُّقىى
أداكم يج ى

القمباف :و
ً
احـ.
كال ةيستكم
قاس كر ي
انتبو .........خالد ني ...... +

اجعيا.
د_ أفادتني المكتب ي مر ي

المسرحةي .
شخصةي البطؿ في
ٌ
ٌ
صوي
ق_ أدىشني الطٌ ي
تقم ي
الب ٌ
ِ_ اضبط بال ٌشكؿ أكاخر الكممات التي تحتيا خطٌ:
أ_ استم ٌذ َّ
الطعاـ مذاقو.
ةيؼ
الض ي
ى
البحث خطتو.
الطالب
عد
ى
ب_ أ ٌ
ي
ّ_ أعرب ما تحتو خط في ما ةيأتي إعرابا تاما:
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أ -قاؿ تعالى﴿ :إً َّف ى ىذا اٍلقي آرىف ةيي ًدم لًمَّتًي ًىي أى ٍقكـ كةيب ِّشر اٍلمؤ ًم ًن َّ ً
كف
ى
ةيف ىةي ٍع ىممي ى
ةيف الذ ى
ى ى ي ى يى ي ي ٍ ى
ٍ ى ىٍ
الصَّالًح ً
ات أ َّ
ةير﴾
ىج نار ىكبً نا
ىف ىليي ٍـ أ ٍ
ى

( سكرة اإلسراء ،اآلةي ٗ )

نصفوي.
اف ى
ب -تص ٌف ي
حت الدةيك ى
و
دب كالعفٌ ي كاالمان ي.
خصاؿ
بع
ي
العمـ كاأل ي
ج -أر ي
ةيسكد بيا المريء :ي
ةيجيا.
شم ٍم ي
ت الكردةى أر ى
د -ى
السابع  ،كاالخةيرة مف النص ،كاستخرج منيا أمثم عمى البدؿ.
ْ -يع ٍد إلى الفقرات :الثٌانةي  ،ك ٌ

ثبَٛاب :اعًب انًكبٌ ٔانضيبٌ
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ةيدالف عمى الحدث كزماف كقكعو أك مكاف كقكعو ،كيةيصاغاف مف:
اسماف مشتقاف ٌ
الفعؿ الثالثي عمى:
فمتى ةيصاغ عمى كزف ىمفػٍعػًؿ كمتى ةيصاغ عمى كزف ىمفػٍعػىؿ
ُػ ةيصاغ عمى كزف ىمفػٍعػًؿ
مثاال كاكةيًّا ( أكلو كاك)
معتال ن
أػ إذا كاف الفعؿ ن
مثاؿ :كلد :ىم ٍكلًد ،كقؼ . ......كرد.......:كعد  ........كقت......
ب ػ إذا كاف فعمو صحةيح كمكسكر العةيف في المضارع ( ةيػىفػ عػًؿ) (مكسكر قبؿ اآلخر في
المضارع )
ةيعرض ،ىم ً
مثاؿ :جمس  ،ةيجم ػًػس  ،ىمجمًس ،عرضً ،
عرض.
ِ ػ ةيصاغ عمى كزف ىمفػٍعػىؿ
أ -صحةيح كمضارع الفعؿ مفتكح العةيف أك مضمكـ العةيف( .ةيػىفػعػيؿ أك ةيػىفػعػىؿ )
مثاؿ :رتع  ،ىمرتػىع  ،سبح  ، ........سكف  ، ........ىرب ..........
ب  -إذا كاف الفعؿ الماضي معتؿ ناقص
مثاؿ :رمى  ،رعى ، ..........سعى  ..............ىكل..............
ج-ػ إذا كاف الفعؿ معتؿ أجكؼ ( كسطو حرؼ ألؼ ) ةيككف بإضاف حرؼ المةيـ.
الكتاب)

سار -مسار دار.........


كاف .......عاد.......

عمؿ نصكغ كمم ىم ٍجمًس عمى كزف ىم ٍف ًعؿ

ويصاغ اسـ الزماف واسـ المكاف مف الفعؿ غير الثالثي عمى النحو التالي:
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( غةير مكجكد في

َفظ خطٕاد اعى انًفعٕل

1ـ ذح ً٠ٛاٌفؼً ٌٍّعاسع
2ـاعرثذاي حشف اٌّعاسػح تِّ ُ١عِّٛح ٚفرح ِا لثً ا٢خش.
نصرؼ  ،مفترؽ ،مبتدأ
مثاؿ :يم ى
ستكدع ،يمرتقىب ،يمنتيىى .يممتقػىى  ،يم ى
وقد تدخؿ تاء التأنيث عمى اسـ المكاف ( غةير مكجكد في الكتاب)

مثؿ :منجرة  ،مطبع  ،مزرع  ،مدرس  ،مؤسس
مثاؿ :زرت المخرط  :اسـ مكاف.
هناؾ كممات جاءت عمى وزف َمفػعػؿ

تعطمت المخرط  :اسـ آل .
وقياسها عمى وزف َمفػعػؿ ( غةير مكجكد في الكتاب)

َ

ِششق ِٕ /ثــِد".
" ِـَغْجـِذ َِ /ـغـْ ِشب /
ِ

تذسٚجبد :ص 16
_صغ اسـ المكاف أك الزماف مف األفعاؿ اآلتةي مع ضبط عةيف الكمم :
ُ ي
كعد ،........لعب ، ........التقى. ........
أكل ،.......استكصؼ ،........ى
عرض األلبس " ،اذكر
ِ_ ةيخطئ بعض الناس في لفظ كمم (معرض) كما في قكليـ ":يزٍر ي
ت ىم ى
السابق .
الٌمفظ الصحةيح،
ن
اعتمادا عمى ما كرد في القكاعد ٌ
الزماف في ما ةيأتي:
ّ_ مةيز اسـ المكاف مف اسـ ٌ
طمى ًع اٍلفى ٍج ًر﴾
أ_ قاؿ تعالى ﴿ :ىس ىال هـ ًى ىي ىحتَّى ىم ٍ

( سكرة القدر ،اآلةي

ٓ).

ب_ قاؿ َّ
الش ٍنفرل :
كفي األ ٍىر ً
ض ىم ٍنػأىل لًٍم ىك ًرةي ًػـ ىع ًف األى ىذل

اؼ ً
القىمػى يمتى ىع َّػز يؿ.
ىكًفةييىا لً ىم ٍف ىخ ى

الم ٍفتىتىح.
نيار ى
ج_ ىذا ه
حس يف ي
حد ٌد ىم ً
االجتماع؟
كع يد
ً
د_ ىؿ تى ٌ
ص ،كاستخرج منيما اسـ زماف كاسـ مكاف.
الرابع مف الن ٌ
ْ_ يعد إلى الفقرتةيف األكلى ك ٌ

انٕحذح
انخبيغخ

ا
أًٔل :انفعم انًضبسع انًعتم اٜخش.
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مرفكعا إذا لـ يةيسبؽ بكاحدة مف
المعتؿ اآلخر ةيككف
سابقا أف الفعؿ المضارع
ٌ
تعممت ن
ن
بنص ًح
المقدرة عمى آخره ،نحك :ةييتدم
الضم
أدكات النصب أك الجزـ ،كعالم رفعو
ي
ٌ
العاقؿ ٍ
ٌ
جربةيف( .ةيدعك ،ةيسعى).
الم ِّ
ي

منصكبا إذا سبؽ بأداة نصب ،كعالم نصبو الفتح المقدرة عمى األلؼ ،نحك:
كةيككف
ن
نتكح ىد
نساف ىلةي ٍسعى إلى طاع ً رٌبو ،والظاهرة عمى ٌ
يخمً ى
ةيجب أ ٍف ٌ
كؿ مف الكاك كالةياء ،نحك :ي
ؽ اإل ي
مف ً
دعك أصدقائي لحفؿ نجاحي.
لن
أمتنا ،أ ٌ
عمي ٍ
شأف ٌ
حب أ ٍف أ ى
ي ى
مجزكما إذا سبؽ بأداة جزـ ،كعالم جزمو حذؼ حرؼ العٌم مف آخره ،نحك :ال
كةيككف
ن
ً
ً
يمالت في ساح ً المدرس .
الم
ترـ ي
أف ،لف  ،كي  ،الـ التعمةيؿ  ،حتى)
 حركؼ النصب ىي ( ٍ
لما ،ال الناىةي  ،الـ األمر )
 حركؼ الجزـ ( لـٌ ،
 مالحظة لسؤاؿ في صفحة  47السؤاؿ 2فرع ب.
قد ةيسبؽ الفعؿ المضارع حرؼ السةيف أك سكؼ( حرفا تسكةيؼ ) ،كىما حرفا استقباؿ ال

محؿ ليما مف اإلع ارب.
مثاؿ :

ةيصؿ عمى المكعد
خالد سكؼ
ي
سكؼ  :حرؼ استقباؿ لمبعةيد.

خالد سةيص يؿ عمى المكعد
س  :المستقبؿ القرةيب

تذسٚجبد :ص 47
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ُ_ أعرب ما تحتو خط في ما ةيأتي :
ش ًفي ٍاألى ٍر ً
أ_ قاؿ تعالى ﴿ :كىال تى ٍم ً
اؿ طيكنال﴾
ض ىكىل ٍف تىٍبيم ىغ اٍل ًجىب ى
ض ىم ىر نحا إًَّن ىؾ ىل ٍف تى ٍخ ًر ى
ؽ ٍاأل ٍىر ى
ى
( سكرة االسراء ،اآلةي ّٕ)

ب_ قاؿ تعالى ﴿ :قىاليكا ةيا مكسى إً َّما أ ً
كف أ َّىك ىؿ ىم ٍف أىٍلقىى ﴾
ىف تيٍمق ىي ىكًا َّما أ ٍ
ٍ
ىف ىن يك ى
ى ي ى
َّ ً ً ً ً
كر ﴾
اء ًإ َّف المَّ ىو ىع ًز ه
ج_ قاؿ تعالى ﴿ :إًَّن ىما ىةي ٍخ ىشى الم ىو م ٍف عىباده اٍل يعىم ىم ي
ةيز ىغفي ه

( سكرة طو ،اآلةي

ٓٔ).

( سكرة فاطر ،اآلةي

ِٖ).

د_ قاؿ رسكؿ ا﵀ 

كرثو".
ظن ٍن ي
" :ما زاؿ جبرةيؿ ةيكصةيني بالجار حتى ى
ت أنو ي
سةي ٌ

ق_ قاؿ أبك العتاىةي :
ش إ ٌال الم ً
سام يح
الع ٍةي ى
كما ةيست ي
طةيب ى
ي
ى

إذا
ةيص ي
ى
ؼ ىع ٍةي يشوي
ص ٍد ير المرًء لى ٍـ ٍ
ضاؽ ى

ِ_ عٌمؿ حذؼ ألؼ الفعؿ الذم تحتو خط في قكؿ أبي األسكد الدؤلي:
و
ظةيـ
عار ىعمىةي ى
ؾ إًذا فى ىع ى
أتي ًمثمىوي
ه
مت ىع ي
ال تىنوى ىعف يخميؽ ىكتى ى
سمةيما:
ّ_ اضبط آخر ما تحتىو خطٌ ضب ن
طا ن
تؤدم كاجباتؾ بانتظاـ.
احرص عمى أ ٍف ٌ

الرابع  ،كاستخرج منيما الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر،
ْ_ يع ٍد إلى المقطعةيف الشعرةيةيف األ ٌكؿ ك ٌ
كأعربو.

ثبَٛاب :يصذس ان ًَشح
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ةيد ٌؿ عمى كقكع الحدث مرة كاحدة.
اسـ ي
ويصاغ مف الفعؿ

الثالثي عمى وزف ( فػَعػمػَة )
 .قاؿ :قكل  .باع :بةيع .

مثاؿ :لكؿ عالـ ىفكة.

مثاؿ :طرؽ :طػىٍرىق
لةيد ٌؿ عمى
أما إذا كاف مصدر الفعؿ الثالثي في األصؿ عمى كزف ىف ٍعمى  ،فنصفو بكمم (كاحدة) ي
ٌ
المرة ،مثؿ :رحـ :ىر ٍح ىم كاحدة ،دعا :ىدعكة كاحدة.
ٌ

ومف الفعؿ غير الثالثي ةيصاغ مصدر المرة بزةيادة تاء مربكط عمى مصدره،
( المصدر(عممةي )  +ػ ػ ػ ن )

اىتز  ........... ،كبػٌر . ........ ،
مثؿ :انطمؽ ،انطالق .
ٌ
أما إذا كاف مصدر الفعؿ غةير الثالثي ةينتيي بتاء مربكط في األصؿ ،فنصفو بكمم (كاحدة)
ٌ
المرة ،مثؿ :استراح :استراح كاحدة.
ي
لةيد ٌؿ عمى ٌ
اٌفؼً

عٍك
ِصذس اٌصش٠ح (لاَ تؼٍّّ١ح اٌـ)

ثبنثاب :يصذس انٓٛئخ
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شٞٛ
ِصذس اٌّشج

ةيد ٌؿ عمى ىةيئ حصكؿ الفعؿ ،كةيصاغ مف الفعؿ الثالثي عمى كزف ( ًف ٍعمى ) ،مثؿ:
اسـ ي
ً
العامؿ عمى أنو مرةيض ،لبس :لً ٍب ىس :
المتعرج ،تدؿ عمى كقف
ىكقؼً :كٍق ىف  :كقؼ العامؿ ًكقف
ٌ
تعجبني لً ٍب ىس الكشاف .
مف الفعؿ غةير الثالثي ةيصاغ مصدر اليةيئ

باإلتةياف بمصدر الفعؿ ،كزةيادة التاء عمى

تقباؿ
مصدره ،أك بغةير زةيادة ،ثـ إضاف إلى اسـ بعده ،مثؿ :استقبؿ :استقبمنا
الضةيكؼ اس ى
ى
الصقر.
الحفاكة ،انطمؽ :انطمؽ المتسابؽ انطالق
ٌ
يب انفرق بني يصدر املرة ويصدر اهليئت؟
 مصدرة المرة الثالثي عمى كزف ( ىف ٍعم ).
ً
كزف(ف ٍعم ).
 مصدر اليةيئ الثالثي عمى
بعممةي ال ػػ +......ػ ػ ).
 مصدرة المرة غةير الثالثي ( قاـ
ٌ
بعممةي ال ػػ +......ػ ػ (لةيس شرط) +
 مصدرة اليةيئ غةير الثالثي ( قاـ
ٌ
)

تذسٚجبد :ص 41
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المرة مف األفعاؿ اآلتةي :
ُ_ ي
ص ٍغ مصدر ٌ
نزؿ ، ........أجاب ،........باع ،........غطى ،........زار ،........سعى. ........
ص ٍغ مصدر اليةيئ مف االفعاؿ اآلتةي :
ِ_ ي
كقؼ. ........
ماتٌ ،........
ىز ،........ى

انتبو......

المرة في ما ةيأتي :
ّ_ ٌ
عةيف مصدر اليةيئ كمصدر ٌ
ً
ً
أ_ قاؿ تعالى﴿ :إً ٍف ىك ىان ٍ َّ
كف﴾
ض ير ى
ص ٍةي ىح ن ىكاح ىد نة ىفًإ ىذا يى ٍـ ىجمةيعه ىل ىد ٍةيىنا يم ٍح ى
ت إًال ى
ً
بدت منوي زلٌ ن.
تجاؼ
ب_ ال
ى
أخاؾ إ ٍف ٍ
ب ىرٍمةي و مف غةير اروـ.
ج_ ير ٌ
كسكء ًكمةي و ؟
أح ىشفنا
د_ ى
ى
المؤمف ًعةيش ن كرةيم ن.
ةيعةيش
ق_
ي
ي

(سكرة ةيس ،اآلةي ّٓ)

كؿ كمم تحتيا خطٌ بما ةيتناسب كالمعنى المقصكد في ما ةيأتي :ف ػ ػ ػ ػػعؿ
ْ_ اضبط (فاء) ٌ
تماـ:
أ_ قاؿ أبك ٌ

ً َّ
كىك فتى
ه
مجد رعى تىىمعات الد ٍى ًر ى

الج ٍيـ:
عمي بف ى
ب_ قاؿ ٌ
لجمس مع و
أدةيب في يمذا ىك ى ورة
ى

ً
حتٌى غدا َّ
اليرـ.
الد ٍى ير ةيمشي مشةي
ً
ط ىربا.
ب ال ٌ
ىأنفي بًيا اليى َّـ أى ٍك استىجم ي

ٓ -قاؿ ال ٌشاعر:

حاؿ إلى ً
يةيىب ِّدؿ ا﵀ ًم ٍف و
حاؿ
ي

تباىتًيا
ما ىب ٍةي ىف ىغ ٍمض ً ىع ٍةي وف ك ٍان ى

مرة.
ٔ_ يع ٍد إلى المقطع ال ٌشعر ٌ
م الثٌالث ،استخرج منو مصدر ٌ
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ا
أًٔل :انتٕكٛذ

انٕحذح
انغبدعخ

اٌرٛو١ذ ذاتغ ٠ؤوذ ِا لثٍٗ٠ٚ ،رثؼٗ ف ٟاٌحىُ اإلػشات( ٟاٌحشوح اإلػشاتّ١ح) ٛٔ ٛ٘ٚػاْ:
َٕعبٌ

تٕكٛذ يعُٕ٘

تٕكٛذ نفظٙ
ُ -التككةيد المفظي بتكرار المفظ المراد تككةيده ،نحك:
قكؿ أبي الفرج الكاتب:
بم ً
الدنةيا تىقك يؿ ً
ًىي ُّ
ؿء فةييا
ى

ذار ىح ً
ىح ً
ذار ًمف ىبطشي ىكفىتٍكي

معنكم :ةيككف بالكممات اآلتةي :
ِ_ التككةيد ال
ٌ
نفسػ ػػو

جمةيعػ ػػو

عةينػ ػػو

كمػ ػػو

كالىما ك كمتاىما

مسبكق باالسـ الم َّ
ؤكد كمتصم بضمةير ةيربطيا بو كتطابقو في الجن س كالعدد ،نحك:
ي
ً
 قكلو تعالى﴿ :س ٍبح َّ ً
كف﴾
اج يكمَّيىا ًم َّما تيٍن ًب ي
ض ىك ًم ٍف أ ٍىنفيس ًي ٍـ ىك ًم َّما ىال ىةي ٍعىم يم ى
ت ٍاأل ٍىر ي
اف الذم ىخىم ىؽ ٍاأل ٍىزىك ى
ي ى ى
(سكرة ةيس ،اآلةي ّٔ).
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 فبئدة :كال ككمتا :اسماف ةيعرباف بالحركات المقدرة إذا لـ ةيضافا إلى ضمةير المثنى ،كةيعرباف بالحركؼ
كجر إذا اضةيفا إلى الضمةير المثنى.
نصبا نا
رفعا كبالةياء ن
ممحقةيف بالمثنى :باأللؼ ن
كةيعرب الضمةير :ضمةير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إلةيو.
مثاؿ :كال الطالبةيف نشةيطاف:
مثاؿ :كصؿ الطالباف كالىما:

أمثمة خارجية:

ال ال أبكح ً
الحؽ.
ظير
بالسر.
اجتيد التممةيذ.
اجتيد
ي
الح ي
ى
ى
ظير ى
ي
ؽ ى
ى
قاؿ تعالى ﴿ :ىك َّال إً ىذا يد َّك ًت ٍاألىر ي ًّ ًّ
ص ًّفا﴾
ُّؾ ىكاٍل ىمىم ي
اء ىرب ى
صفًّا ى
ؾ ى
ض ىدكا ىدكا  ىك ىج ى
ٍ

جاء كؿ المدعكةيف لمحفؿ.

الطالباف حضر كالىما الدرس.
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ا﵀ ريبنا ا﵀ي ريبنا.
ي

(سكرة الفجر ،اآلةي ِِ).

تذسٚجبد :ص 09

ط في ما ةيأتي:
ابةي لمكممتةيف المتةيف تحتيما خ ٌ
ُ_ ٌ
حدد العالم اإلعر ٌ
ظمً ٍـ ًم ٍنوي ىش ٍةينئا ىكىف َّج ٍرىنا ًخ ىالىليي ىما ىنيىنار﴾
ت أي يكىميىا ىكىل ٍـ تى ٍ
أ -قاؿ تعالىً ﴿ :كٍمتىا اٍل ىجَّنتىٍةي ًف آىتى ٍ

ب -قاؿ رسكؿ ا﵀ 

(سكرة الكيؼ ،اآلةي ّّ)

ً
ً
ثـ ىرًغـ أنفو ،قةيؿ :ىمف ةيا رسكؿ ا﵀؟ قاؿ :ىمف أدرؾ
ثـ ىرغـ أنفو ٌ ،
" ىرغـ أنفوٌ ،

الجن .
ثـ لـ ةيدخؿ ٌ
كالدةيو عند الكبر ،أحداىما أك كمةييماٌ ،
مةيز التٌككةيد المعنكم مف الٌمفظي في ما ةيأتي:
ِ_ ٌ
اء يكمَّ ىيا﴾
أ -قاؿ تعالى ﴿ :ىك ىعمَّ ىـ آ ى
ىد ىـ ٍاأل ٍ
ىس ىم ى

(سكرة البقرة ،اآلةي

ُّ).

ً
المحاضر عةينً ًو ساعتةيف.
ب -اقتصرت المحاضرة عمى
النجاح.
االجتياد
ج-
ةيؽ ٌ
االجتياد طر ي
ي
ي
اؾ ىما ىةي ٍكيـ ِّ
اؾ ىما ىةي ٍكيـ ِّ
الد ً
الد ً
ةيف﴾
ةيف  ثيَّـ ىما أ ٍىد ىر ى
د -قاؿ تعالى ﴿ :ىك ىما أ ٍىد ىر ى

(سكرة االنفطار اآلةي ُٖ)ُٕ7

مبةينا ما كاف منيما لمتككةيد:
ّ -اضبط الكممتةيف المتةيف تحتيما خطٌ بالحرك اإلعرابةي المناسب
ن
أ -قاؿ زىةير بف أبي يسٍممى:
كم ٍف ىةي ً
صدةيقو
عدكا
ةيحسب ًّ
ى
غترب ٍ
ى

كرـ.
كرـ نفسو ال يةي َّ
كم ٍف ال يةي ِّ
ى

القص .
الخاص بتكرةيـ الطٌمب الفائزةيف بمسابق
ب -حضر الكزةير نفسو االحتفاؿ
ٌ
ٌ
ْ_ يعد إلى الفقرة الخامس مف النص ،كاستخرج منيا ألفاظ التككةيد ،كأعرابيا.
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ثبَٛاب :اعى اٜنخ
ةيتـ بيا الفعؿ ،كةيأتي مف الفعؿ الثالثي عمى خمس اكزاف مشيكرة:
ةيد ٌؿ بصةيغتو عمى أداه ُّ
اسـ مشتؽ ي
ثالج .
يفعم :مبرد ،مجير .يفعبلً :م ٍنظارً ،م ٍنطاد .يفعهتً :م ٍ
طرق ً ،ممعق  ،فعبنت :ىغ ٌسال ٌ ،
فبعىل :حاسكب.
 كىنالؾ أسماء آالت تككف عمى كزف اسـ الفاعؿ كصةيغو المبالغ
مثؿ :يم ً
شار .
حرؾ السةيارة معطؿ ،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اشترةيت ًم ٍن نا

تذسٚجبد :ص 06
ص ٍغ مف األفعاؿ اآلتةي اسـ آل :
ُ_ ي
ربط .........ككل .........طرؽ .........كزف. .........
مما ةيأتي:
مةيز اسـ االل مف صةيغ المبالغ فةيما تحتو خ ٌ
ِ_ ٌ
ط ٌ
أ -قاؿ تعالى ﴿ :كةيا ىقكًـ أىكفيكا اٍل ًم ٍكةي ى ً
اف ًباٍل ًق ٍس ًط ىكىال تىٍب ىخ يسكا َّ
اء يى ٍـ ىكىال تى ٍعثىٍكا ًفي
اؿ ىكاٍلم ىةيز ى
ى
اس أى ٍشىةي ى
الن ى
ىى ٍ ٍ
ٍاألىر ً ً ً
ةيف﴾
ض يم ٍفسد ى
ٍ

(سكرة ىكد ،اآلةي

ٖٓ).

ب -قاؿ تعالى ﴿ :م ٍف ع ًم ىؿ ً ً ً ً
ظ َّالوـ لًٍم ىع ًب ًةيد ﴾
ُّؾ بً ى
اء ىف ىعمى ٍةييىا ىك ىما ىرب ى
ى ى
ىس ى
صال نحا ىفمىن ٍفسو ىك ىم ٍف أ ى
ى
فصمت ،اآلةي
(سكرة ٌ

ْٔ).

ج -تبيرني عظم ي الخال ً
السةيارة في الفضاء.
ؽ في اتٌساؽ األجراـ َّ
بالمحر ً
اث.
الحقؿ
د-
ى
ى
حرث المزارعي
ٍ
جدم رج هؿ ًم ٍعطاء.
قٌ -
34

مبةينا ما كاف منيا السـ االل أك اسـ
ط في الجمؿ اآلتةي
ّ_ اضبط بال ٌشكؿ التٌاـ الكممات التي تحتيا خ ٌ
ن
المكاف:
ةيت ًّ
خالةيا مف ال ٌشكائب
أخر ىجت المعصرةي ٌ
الز ى
نقةيا ن
أ -ى
السالـ.
ب -قاؿ ابف بطٌكط عف جبؿ قاسةيكف :إٌنو مصعد األنبةياء عمةييـ ٌ
االطمسي.
ج -مضةيؽ جبؿ طارؽ ىك معبر ةيصؿ بةيف مةياه البحر األبةيض المتكسط كمةياه المحةيط
ٌ
ص ،كاستخرج منيا اسـ آل  ،كاذكر كزنو.
ْ_ يعد إلى الفقرة الخامس مف ٌ
الن ٌ

من كان له ملحوظت أو رأي أو وجد خطأ
االتصال مباشرة على هاتفً دون تردد
أمتنى لكم الفوز والنجاح يف الدنيا واآلخرة
معلم املادة  :خالد فنجان
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