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انوحدة األوىل

كسر هًزة إٌ

احتماالت األسئلة
 بٌن سبب كسر همزة إنَّ فً عبارة  :وهللا  ،إنَّ الحقَّ واضحَّ ََّّ.جـ َّ-وقعت فً أول جملة جواب القسم
اضبط همزة إنَّ فً عبارة  :أما انه موافق  ( .إ َّنه )
 صوب الخطؤ فً عبارة ٌ :تجول السٌاح فً البتراء إذَّ أنَّهم مؤخوذون بجمالها .إنهم
 أعرب ما تحته خط  :إنَّ تعلٌمَّ الفتٌات من مظاهر القوة
إَُّ و أَُّ حزفاُ ّاسخاُ يفيذاُ اىرىميذ ويذخالُ ػيى اىجَيح االسَيح

اسمهاَََّّّ:منصوب
إن العلـمَّ نـافـعَّ .
ََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ ََّّ
إنَّ  :حرؾ توكٌد ونصب مشبه بالفعل من أخوات إنَّ مبنً على الفتح .
العلمَّ  :اسم إنَّ منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
نافعَّ  :خبر إنَّ مرفوع وعالمة رفعه تنوٌن الضم الظاهر على آخره .

1
2
3
4
5
6

خبرها  :مرفوع

تكسر همزة إنَّ (إنما إنكم إنهم إننً ) .....فً الحاالت التالٌة .
المثال
القاعدة
إذا جاءتَّ فً بداٌة الكالم
( إنَّا أعطٌناك الكوثر ) .
أال إنَّ أقواكم عندي الضعٌؾ
إذا جاءتَّ بعد أحد حرفً االستفتاح أال و أما
إذا جاءتَّ فً أول الجملة المحكٌة بالقول
قال  :إنَّها تقؾ منتصبة كآساد الؽابات
وهللا إنَّ الصدقَّ ٌنجً صاحبه
إذا جاءتَّ فً أول جملة جواب القسم
زرتك حٌث إنك مرٌض
إذا جاءتَّ بعد أحد الظرفٌن إذ  ،حٌثَّ
وإنها لتهم بالوثوب
إذا اقترن خبرها بالالم المزحلقة

ً
ً
أحوال انفاعم واملفعول به تقدميا وتأخريا
انوحدة انثاَية
ٔ .األصل فً ترتٌب الجملة الفعلٌة  ( :فعل  ،فاعل  ،مفعول به ) :
 سطر شهداءَّ األردنَّ المعانًَّ السامٌةَّ للوطنٌةَّ .
سطر  :فعل  -شهداءَّ  :فاعل  -المعانًَّ  :مفعول به
ً
جوازا على الفاعل كما فً عبارة :
ٕ .وقد ٌتقدم المفعول به
 سكنَّ قلوبهم حبَّ الوطن .
ً
جوازا  -حبَّ  :فاعل
سكن  :فعل  -قلوبَّ  :مفعول به مقدم
ٖ .وقد ٌتقدم المفعول به على الفعل والفاعل كما فً عبارة :
 فالمجدَّ صنع هؤالءَّ األبطالَّ
 هإالءَّ  :فاعل َّالمجد  :مفعول به مقدم  -صنعَّ  :فعل

ً

تقدو انفاعم عهى املفعول به وجوبا َّ
القاعدة
خشٌةَّ اللبس لعدم وجود قرٌنة تمٌز أحدهما من األخر
متصال والمفعول به اسم ظاهر
ً َّ
الفاعل ضمٌرً ا
متصال والمفعول به ضمٌرً ا متصًال
ً َّ
الفاعل ضمٌرً ا

ٕ

مثال
 /هنؤتَّ سلمى نهى
 /قابلَّ أخً معلمً .

ساعد مصطفى موسى
فهمَّ هذا ذاك
ساعدتَّ الطالبَّ فً دراستهم
ال تسؤلً الناسَّ عن أصلً وفصلً .
فهل سؤلوا الؽواصَّ عن صدفاتً .
ساعدتهم فً دراستهم  /رافقنكمَّإلىَّالمسجدَّ َّ
 /سامحنهم على أخطائكم .
قابلتهَّ مسرعًا .
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( أَواع انقرائٍ ).

أ  -اىقزيْح اىيفظيح :
ٔ .ذاء اىرأّيث :
 مزٍدْ يحيى ىثْى  :ذاء انرأَيث ذذل ػهى ّ
أٌ انفاػم يؤَث ْٕٔ نيهى فهيس يٍ انًؼمٕل أٌ
يكٌٕ انفاػم يحيى ٔانفؼم يؤَث  ( .اىقزيْح ىفظيح ) .
ٕ .اىحزمح ػيى اىصفح :
ُ
ػَي  :انضًح ػهى كهًح انؼسيس(ْٔي صفح نكهًح صذيمي ) ذذل ػهى
 اسرقثو صذيقي اىؼشيش ّ
ّ
أٌ كهًح صذيمي ْي انفاػم ألٌ انصفح ذرثغ انًٕصٕف تانحركح اإلػراتيح  ( .اىقزيْح ىفظيح )
ب -اىقزيْح اىَؼْىيح :
 قزأ أخي روايري  :انًؼُى يـذل ػهى َّ
أٌ انفاػـم ْـٕ كهًح أخي ألَـّ ْـٕ يـٍ يمـرأ انرٔايـح ال
انؼكـس ( ٔال يًكٍ أٌ ذمرأ انرٔايح أخي )  ( .اىقزيْح ٍؼْىيح )
ً
تقدو املفعول به عهى انفاعم وجوب ا َّ
مثال
القاعدة
حرثَّ األرضَّ مالكَّها  /استثمرَّ األرضَّ مالكَّها َّ
إذا اتصل بالفاعل ضمٌر ٌعود على المفعول به
ظاهرا ٌقصدك الضٌؾَّ َّ /
إٌ انهغحَ ذسيُٓا انحرٔف.
اسما
ً َّ
ضمٌرا
إذا كان المفعول به
ً
متصال والفاعل ً
ً
سٌذكرنًَّقومًَّإذاَّجدََّّجدهمََّّ .
استلم الجائزةَّ مستحقها َّ
ٌذكرنً ََّّ:فعلَّمضارعَّمرفوعَّبالضمةََّّ .
استلمَّ  :فعل ماضَّ مبنً على الفتح
النونََََّّّّ:نونَّالوقاٌةَّالَّمحلَّلهاَّمنَّاإلعرابََّّ .
الجائزةَّ  :مفعول به مقدم منصوب بالفتحة
الٌاءَََََّّّّّ:ضمٌرَّمتصلَّمبنًَّفًَّمحلَّنصبَّمفعولَّبهََّّ .
مستحقها  :فاعل مرفوع بالضمة
قومًََََّّّّ:فاعلَّمرفوعَّب الضمةَّالمقدرةَّعلىَّآخرهَّوهوَّمضاؾَّ َّ
ها  :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه
الٌاءَََّّّ َّ :ضمٌرَّمتصلَّمبنًَّعلىَّالسكونَّفًَّمحلَّجرَّمضاؾَّإلٌهَّ َّ

تقدو املفعول به عهى انفعم وانفاعم َّ
مثال
القاعدة
إٌاك ندعو للخٌر ْ ( / .
إٌ كُرى إيّاِ ُ ذؼثذٌٔ )
إذا كان المفعول به ضمٌرَّ نصبَّ منف ً َّ
صال
/كى يشكه ٍح ح َّم انرطٕ ُر انركُهٕجي .
ماذا تقرأ ؟
إذا كان من األلفاظ التً لها حق الصدارة
َي ٍْ ساػذ في تُاء انًُسل؟ /أيََّّكالم َّسمعتَّ؟َّ َّ
نموذج فً اإلعراب :
 ناقش هذا ذاك .
ناقش  :فعل ماضَّ مبنً على الفتح .
هذا  :اسم إشارة مبنً فً محل رفع فاعل .
ذاك  :اسم إشارة مبنً فً محل نصب مفعول به .
َّ
 اتقوا الظلم .
اتقوا  :فعل أمر مبنً على حذؾ النون من آخره .
واو الجماعة  :ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل .
الظلمَّ  :مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره .
ٖ

الورد .
َّ
ٌعشقون
ٌعشق  :فعل مضارع مرفوع بثبوت النون .
واو الجماعة  :ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل .
الوردَّ  :مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره .

َّ
إن اللغةَّ تزٌنها الحروف.
ََّّ
تزٌن  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
ها  :ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به مقدم وجوبًا .
الحروؾَّ  :فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره .
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اإلبدال َّ
انوحدة انثانثة
جعل حرؾ مكان حرؾ آخر  ،وٌكون فً الحروؾ الصحٌحة والمعتلة فً صٌؽة افتعلَّومصدرها ومشتقاتها
(افتعلَّ ٌ ،فتعل  ،افتعلَّ  ،مفتعل  ،مفتعل  ،افتعال )
احتماالت األسئلة :
أصلها مصترخ بدلٌل الفعل المجرد صرخ ...
وضح اإلبدال فً كلمة مصطرخ
أبدلتَّ تاء افتعل طاء
ما الحرؾ الذي أبدل فً  :اصطفى
اتزن
فعال على وزن  :افتعل .
صػ من الفعل( وزن ) ً َّ
ضرم
هات الثالثً المجرد لكلمة اضطرام
اتكل ( أو استخرج كلمة أبدلتَّ فٌها الواو تاء)
استخرج كلمة حصل فٌها إبدال
اىغايح ٍِ اإلتذاه  :ذحميك االَسجاو ٔانرجاَس انصٕذي تيٍ انحرٔف ٔ ،ذسٓيم انُطك تٓا ٔ ،اجرُاب انثمم
انصٕذي انُاجى ػٍ ذجأر أصٕاخ يرمارتح أٔ يرثاػذج في يخرجٓا
حاالت اإلبدال
القاعدة
واوا تبدل الواو تـاء ثـم
 1إذا كانت فاء ( افتعل ) ً
تدغـم فً تـاء االفتعـال .
ذاال تبدل تاء
داال أو ً َّ
 2إذا كانت فاء ( افتعل ) زا ًٌا أو ً َّ
داال  ،ثم تدغم الدال فً الدال  ،والذال فً
االفتعال ً َّ
الدال .

طاء أو صادًا أو ضـادًا
 3إذا كانت فاء ( افتعل ) ًَّ
تبـدل تـاء االفتعـال طـاء ثم تدغـم الطاء فً الطاء
فقط .

مثال
اتسع أصلها  :اوتسع بدلٌل المجرد وسع وألن فاء
واوا أبدلت فاء افتعل تاء ثم أدؼمتَّ التاء
افتعل جاءتَّ ً
األولى فً التاء الثانٌة .
ازدهر أصلها  :ازتهر من المجرد زهر
مدكر أصلها  :مذتكر من المجرد ذكر
ٌدعً أصلها ٌ :دتعً من المجرد دعا وألنَّ فاء افتعل
داال ثم أدؼمتَّ الدال األولى
داال أبدلتَّ تاء افتعل ً َّ
جاءتَّ ً َّ
الساكنة فً الدال الثانٌة المتحركة .
اطرح أصلها  :اطترح من المجرد طرح
اصطاد أصلها  :اصتاد من المجرد صاد
مضطرَّ أصلها  :مضترَّ من المجرد ضرَّ وألنَّ فاء
افتعل جاءتَّ ً
ضادا أبدلتَّ تاء افتعل طاء .

انتعجب َّ
انوحدة انرابعة
جعل حرؾ مكان حرؾ آخر  ،وٌكون فً الحروؾ الصحٌحة والمعتلة فً صٌؽة افتعلَّومصدرها ومشتقاتها
(افتعلَّ ٌ ،فتعل  ،افتعلَّ  ،مفتعل  ،مفتعل  ،افتعال )
احتماالت األسئلة :
 .1استخرجَّمنَّالنص َّ:
جملةَّتعجبَّسماعًََّّ:هللَّدرهََّّ،هللاَّهللاَّ،سبحانَّهللاَََّّّ،ماَّشاءَّهللاٌََّّ،اَّلكٌَََّّّ،اَّإلهًَّأوََّّاستفهامَّخرجَّإلىَّ
معنىَّالتعجبَّمثلَّ(َّكٌؾَّوصلتَّأنتَّمنَّالزحامََّّ َّ)!ََّّ،
جملةَّتعجبَّقٌاسًََّّ:علىَّوزنَّ(َّماَّأفعلهََّّ:ماَّأروعَّالطالبََّّأوََّّأفعلَّ بهَََّّّ:أكرمَّبالمعلمٌن) َّ
.2أعربَّماَّتحتهَّخطََّّ(.اإلعرابَّحفظَّ)
ماَّ أروعَّالتعاونَََّّّ:اسمَّتعجبَّمبنًَّعلىَّالسكونَّفًَّمحلَّرفعَّمبتدأ َّ
ماَّأصعبََّّ العٌشَََّّّ:فعلَّماضَّجامدَّمبنًَّعلىَّالفتحةَّإلنشاءَّالتعجبَّوالفاعلَّضمٌرَّمستترََّّتقدٌرهَّهوَّ
ٌعودَّعلىَّماَّالتعجبٌة َّ
ماَّأطٌبَّالرائحةَََّّّ:مفعولَّبهَّمنصوبَّوعالمةَّنصبهَّالفتحةَّ َّ
أكرمَّ بٌومَّالنصرََّّ:فعلَّماضَّجامدَّمبنًَّعلىَّالسكونَّجاءَّعلىَّصٌؽةَّاألمرَّإلنشاءَّالتعجب َّ
َّ
ٗ
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صوبَّالخطأَّفًَّماٌَّلًََّّ َّ.
.3ماَّالضبطَّالصحٌحَّآلخرَّالكلمةَّفًََّّ:
ماَّأضٌقَّالعٌشَََََّّّّّ:العٌشَّ َّ
ماَّأوعهاََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ:أروعَّ َّ
ماَّأطولَّالٌلََََََََّّّّّّّّ:أطولَّ َّ
وأعظمَّبهاَّمنَّعزٌمةَََّّّ:أعظمَّ(السكونَّ)
أكرمَّ َّبالضٌوؾَََََّّّّّ:أكرمَّ َّ
ماَّأمتعَّالقراءةََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ :القراءةََّّ َّ
 .4حللَّجملةَّالتعجبَّإلىَّمكوناتهاََّّأوَّحددَّعناصرَّجملةَّالتعجبََّّ:
َََََََّّّّّّّماَّأطولَّنهرَّالنٌلَََّّّ:ماَََََّّّّّ:ماَّالتعجبٌةَّ َََََََََََّّّّّّّّّّّ/أسعدَّبالفائز ََّّ:أسعد َََّّّ:فعلَّالتعجبَََََََّّّّّّّ َّ
َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ََََََََََََّّّّّّّّّّّّأطولََََّّّّ:فعلَّالتعجبَََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالباءَََّّّ:حرؾَّجرَّزائدََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ
َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّنهرََََّّّّ:متعجبَّمنهَََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفائزََّّ:المتعجبَّمنهََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َََََّّّّّ َّ
.5تعجبَّمماٌَّأتًَّتعجباَّغٌرَّمباشرَّ(َّطمأن) َََّّّ:ما أحبَّ طمؤنة الطفل َّ

انتعجب َوعاٌ
ػْاصز

اىرؼجة اىقياسي وىه صيغراُ

ٍا أفؼيه
ٍا أرو َع احرزا ًَ اىذاخِ!
أفؼو ته
أمـز ًْ تاىـشائـ ِز !

اىرؼجة اىسَاػي وىه صيغ مثيزج

ٍنىّاخ جَيح اىرؼجة

عناصرَّجملةَّالتعجبَّ
اسمَّ التعجب َّ َّ:ما
فعلَّ التعجب َّ  َّ:أروع
المتعجبَّمنهََّّ  :احترام

سثحاُ هللا !

هلل درك !

هللاَّهللاَََََّّّّّ!

ٍا شاء هللا !

عناصرَّجملةَّالتعجبَّ

يا ىل

فعلَّ التعجب َّ  َّ:أكرم
حزف اىجز اىشائذ  :تـ
المتعجبَّمنهََّّ  :الزائر

استفهام خرج إلى معنى التعجب

 التعجب القٌاسً :وله صٌغتان هما  ( :ما أفعله  -أفعل به
أوال  :صٌؽة ما أفعله  :ما أجملَّ العلمَّ ! َّ

!

).
إػزاتها

إػزاتها

ٍا  :اسى ذؼجة يثُي ػهى انسكٌٕ في يحم رفغ يثرذأ
ياض جايذ إلَشاء انرؼجة يثُي ػهى انفرحح
أجَ َو :فؼم
ٍ
انظاْرج ػهى آخرِ ٔانفاػم ضًير يسررر ذمذيرِ
ْٕ يؼٕد ػهى يا انرؼجثيح .
اىؼيٌ  :يفؼٕل تّ يُصٕب ٔػاليح َصثّ انفرحح انظاْرج
ػهى آخرِ .
اىجَيح اىفؼييح ( أجَو اىؼيٌ ) في ٍحو رفغ خثز

يا إىهي

!

ياض جايذ يثُي ػهى انسكٌٕ جاء ػهى صيغح
أمزً  :فؼم
ٍ
األير إلَشاء انرؼجة
تـ

 :حرف جر زائذ يثُي ػهى انكسرج ال يحم نّ يٍ
اإلػراب

سي ٍذ  :فاػم يرفٕع ٔػاليح رفؼّ انضًح انًمذرج ػهى
آخرِ

بناء صٌغتً التعجبَّبطرٌقةَّغٌرَّمباشرةَّ َّ
.1إذا كان الفعل غٌر ثالثًَّ أو
ناقصا أو الوصف منه ( أتقن )
ً
على وزن أفعل الذي مؤنثه فعالء  ،توصلنا إلى
( مصدر صرٌح )
ما أحسن إتقان الممثلَّ دوره
التعجب منه باستعمال فعل مناسب مستوؾَّ للشروط
ما أحسنَّ أنَّ ٌتقن الممثل دوره ( مصدر مؤول ) َّ
وجئنا بعده بمصدر الفعل المتعجب منه صرٌحً ا أو
مإوال َّ .
ً َّ
٘
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.2إذا كان الفعل مبن ًٌا للمجهول أو منف ًٌا توصلنا إلى
التعجب منه بفعلَّ مناسبَّ مستوؾَّ للشروط وجئنا بعده
مإوال َّ .
ً َّ
بمصدر الفعل المتعجب منه

ٌقال َّ َّ:ما أجمل أنَّ ٌقال الحق دائمًا
م ٔطَُّ ( يصذر يؤٔل)
الٌَّنسىَّ:يا أػظى ّأال يُسى انرج ُ

.3إذا كان الفعل جامدًا أو غٌر قابلَّ للتفاوت َّ :

 جامد  :مثل  ( :بئس  ،نعم  ،عسى  ،لٌس) غير لاتم نهرفأخ ( انرفاضم )  :يثم  ( :ياخ ،ْهك  ،غرق  ،فُي ُ ،ػ ًِي)

ً
مطلقا .
ال ٌتعجب منه

( يصذر يؤٔل )

َّ

َّ

َّ

انوحدة اخلايسة
ما داللة االسم المصؽر دبٌب
صؽر كلمة درس
ما مكبر كلمة عمٌر
علل نصؽر قلم إلى قلٌم

انتصغـيـر
َّ َّاحتماالت األسئلة
صؽر الحجم
درٌس
عمر
ألن االسم الثالثً ٌصؽر على وزن فعٌل

المثال َّ
دالالتَّالتصؽٌرَّ
يـا أتـا ُػ ًَيْـر ألثم
انرحثة ٔ انرذنيم َّ :
انرحمير ٔذمهيم انشأٌ :
تعلم ٌا شوٌعر كٌؾ تهجو
تقلٌل العدد ََََّّّّ:معَّالجمع َّ الصدقةَّنفعهاَّعظٌمَّولوَّبدرٌهماتََّّ َّ
الرأ انكُرَيْة انًرفك يغ انغسانح
صغر انحجى :
ْ
ػطفد حُاياِ دٔيٍ انسًاء
قرب المكان  :معَّالظروؾَّ َّ
لرب انسياٌ  :معَّالظروؾَّ َّ غادر انًرفرجٌٕ ت َُؼيْذ انًثاراج
أوزان التصغٌر :
الكلمة الوزن
فعٌل
الثالثً
الرباعً فعٌعل
الخماسً فعٌعٌل





قبل التصؽٌر بعدَّالتصؽٌر
( مكبر ) ( مصغر )
كرٌم
كرم
دفٌتر
دفتر
نوٌطٌر
ناطور

ملحوظة ٌ :جب ضبط الحروف الثالثة األولى (ضمة  ،فتحة ٌ ،اء
ساكنة ) ثالثً
ملحوظة ٌ :جب ضبط الحروف األربعة األولى ( ضمة  ،فتحة ،
ٌاء ساكنة  ،كسرة ) رباعً
ملحوظة ٌ :جب ضبط الحروف األربعة األولى ( ضمة  ،فتحة ،
ٌاء ساكنة  ،كسرة ) خماسً
ملحوظة  :ألـ التعرٌف ال تحسب حرفا عند التصغٌر .

ٙ

ٔ .تصغٌر األسماء الثالثٌة :
 أوال  :األسماء الثالثٌة  :تصغر على وزن فعٌل (ضمة ،
فتحة ٌ ،اء ساكنة)
المثال على وزن فعٌل إضافة (ٌاء ساكنه
بعد الحرف الثانً )
دبٌبََّّ َّ
دبََّّ َّ
نهٌر َّ
نهر
 ثانٌَّا ً  :ا االسم الثالثً المؤنث غٌر المختوم بتاء التأنٌث :
ٌ صغر تصغٌر الثالثً وتلحق به تاء التأنٌث بعد التصغٌر .

مثال
هند
نفس

إضافة ( ٌاء ساكنه بعد الحرف الثانً +
تاء التأنٌث ) على وزن فعٌله
شمس شمٌسة
هنٌدة
عٌٌنة
عٌن
نفٌسة
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ً 
ثالثا  :االسم الثالثً الذي ثانٌة حرف األلف  :ترد األلف
إلى أصلها عند التصغٌر .
مثال ترد األلف إلى أصلها ٌ +اء التصغٌر
ؼادة ؼٌٌدة أصل األلؾ ٌاء بدلٌل المصدر الؽٌد
ناب نٌٌب أصل األلؾ ٌاء بدلٌل الجمع أنٌاب
ؼار ؼوٌر أصل األلؾ واو بدلٌل المضارع ٌؽور
باب بوٌب أصل األلؾ واو بدلٌل الجمع أبواب
نار نوٌرة أصل األلؾ واو
تاج توٌج أصل األلؾ واو بدلٌل التتوٌج

ٕ .تصغٌر الرباعً .
أوال  :تصغٌر األسماء الرباعٌة  :على وزن فَّـعَّـٌعَّـل .
ً َّ


مثال
أحمق

على وزن فعٌعل
خندق
أحٌمق

خنٌدق

 ثان ًٌا  :االسم الرباعً الذي ثانٌة ألف :تقلب األلف إلى واو

مثال
خالد

قلب األلؾ واو ٌ +اء التصؽٌر
صانع صوٌنع
خوٌلد

 ثال ًثا  :االسم الرباعً الذي ثالثه  ( :ألف  ،واو ٌ ،اء )
رابعا  :االسم الثنائً محذوف الالم ( ٌتكون من حرفٌن ) .

ً
ٌ رد إلٌه الحرف الثالث المحذوف( الواو أو الٌاء ) وٌدغم مع ٌاء
التصغٌر .

مثال نضع ٌاء مشددة بدل الحرف المحذوف ( يَّ )
ٌدٌه
ٌدَّ
أخَّ أخًَّ
ابن بنًَّ
دمَّ دمًَّ
خامسا  :االسم الثالثً الذي ٌنتهً (بألف  ،واو ٌ ،اء ) .

ً
ٔ .االسم الثالثً الذي ٌنتهً بٌاء  :تدغم ٌائه بٌاء التصغٌر

مثال تدؼم ٌائه بٌاء التصؽٌر  +شدة على الٌاء ــٌِّـ
هدي هديَّ
ظبً ظبًَّ
ٕ .االسم الثالثً الذي ٌنتهً بؤلؾ أو واو  :تقلب األلؾ أو
ٌاء ثم تدؼم بٌاء التصؽٌر .
الواو ًَّ
ٌاء ثم تدؼم بٌاء التصؽٌر
مثال تقلب األلؾ والواو ًَّ
ـــٌــ
دلو دلًَّ
عصا عصٌة
حلو حلًَّ
فتى فتًَّ
سادسا  :تصغٌر األسماء الثالثٌة المختومة ( بألف ممدودة  ،ألف

ً
مقصورة  ،أو تاء مربوطة أو ألف ونون ) .

تصغر الحروف الثالثة األولى على وزن فعٌل ثم ترد إلٌه
الزوائد .
إضافة ٌاء ساكنة بعد الحرؾ الثانً
مثال
سلٌمى ى
سوٌداء اء سلمى
سوداء
نجوى
نجالء
سلٌمان ان
زهٌرة ة سلمان
زهرة
عمران
وردة
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ٔ .االسم الرباعً الذي ثالثة ٌاء  :تدغم ٌائه بٌاء التصغٌر
(ضمة  ،فتحة ٌ ،اء مشددة ــٌـ )
مثال تدؼم ٌائه بٌاء التصؽٌر  +شدة على الٌاء
ــٌِّـ
ؼدٌر ؼدٌِّر
كثٌر كثٌِّر
ٕ .االسم الرباعً الذي ثالثة ألف أو واو  :تقلب األلف أو
ٌاء ثم تدغم بٌاء التصغٌر .
الواو ًَّ
ٌاء ثم تدؼم بٌاء
تقلب األلؾ والواو ًَّ
مثال
التصؽٌر ـــٌــ
عجوز عجٌِّز
ؼزٌِّل
ؼزال
عجول عجٌِّل
كتٌِّب
كتاب
رابعا  :تصغٌر االسم الرباعً المختوم بـ  :تاء التأنٌث أو ألف

ً
التأنٌث الممدودة أو األلف والنون الزائدتٌن .
تصغر الحروف األربعة األولى منه على وزن فعٌعل ثم ترد إلٌه
الزوائد َّ .

ٌاء ساكنة بعد الحرف الثانً (ضمة ،
مثال
فتحة ٌ ،اء ساكنه  ،كسرة )
عنٌترة
عنترة
قنٌطرة
قنطرة
خنفساء خنٌفساء
عقرباء عقٌرباء
زعفران زَّعٌفران
صولجان صوٌلجان
ٖ .تصغٌر االسم الخماسً والمركب تركٌب إضافً .
أوال  :االسم الخماسً الذي رابعه حرف عله ( ألف  ،واو ٌ ،اء )
ً َّ

ٌصغر على وزن فعٌعٌل

قلب حرف العلة إلى ٌاء
مثال
مفٌتٌح
مفتاح
رمٌمٌن
رمان
مخروط مخٌرٌط
عصفور عصٌفٌر
بشٌكٌر
بشكٌر
عفرٌت عفٌرٌت
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 ثان ًٌا  :االسم الخماسً الذي ثانٌه ألف  :تقلب األلف إلى
واوا ٌصغر على وزن فعٌعٌل
قلب األلف إلى واو
مثال
ناطور نوٌطٌر
حاسوب حوٌسٌب
ً 
منقلبة عن واو :
ًَّ
ثالثا  :االسم الخماسً الذي ثانٌه ٌاء
واوا عند التصغٌر وٌصغر على وزن فعٌعٌل
تردَّ ًَّ
رد الواو عند التصغٌر
مثال
مٌزان موٌزٌن
مٌقات موٌقٌت
من ( وزن )
من( وقت )
مٌراث
مٌعاد
رابعا  :تصغٌر األسماء المركب تركٌبَّا ً إضافٌَّا ً .

ً
ٌصغر صدره وحده وتطبق علٌه أحكام التصغٌر .
ٌصغر صدره وحده وتطبق علٌه
مثال
القواعد السابقة
عبد هللا عبٌد هللا
تاج الدٌن توٌج الدٌن
عمٌِّد الدٌن
عماد
الدٌن

انوحدة انسادسة

ٗ .تصغٌر الجمع :
أوال  :جمع القلة ٌ :صغر على لفظه .
َّ ً 
أوزان جمع القلة ( أفعل  ،أفعال  ،أفعله ،
مثال
فعله )
أصحاب أصٌحاب
أنفس أنٌفس
ؼلٌمة
ؼلمة
أرؼفة أرٌؽفة
مذكرا
ًَّ
 ثان ًٌا  :جمع الكثرة ٌ :صغر مفرده  ،فإذا كان مفرده
ً
مؤنثا أو
جمعَّ جَّمعَّ مذكر سالم بعد التصغٌر  ،أمَّا إذا كان
غٌر عاقل جمع جمعَّ مؤنث سالم .
ٌصغر مفرده  ،ثم ترد إلٌه عالمة
مثال
الجمع ( مذكر سالم أو مؤنث سالم )
جبال جبٌالت
كتَّاب كوٌتبون
ورق ورٌقات
شعراء شوٌعرون
 ثال ًثا  :تصغٌر جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم .

ٌصغر مفردهما ثم ترد إلٌهما عالمة الجمع .
ٌصغر مفرده  ،ثم ترد إلٌه عالمة
مثال
الجمع ( مذكر سالم أو مؤنث سالم )
ساعات سوٌعات
عاملٌن عوٌمَّلٌن
مسلمات مسٌَّلمات
مسلمون مسٌَّلمون

اإلضــافــة

 نموذج من األسئلة المقترحة :
 بٌن صورة المضاؾ إلٌه فً المثال التالً  :األشجار ٌانعة على ضفتًَّ النهرَََََََّّّّّّّمفرد اسم ظاهر ( النهر )






َّ
معلمً
استخرج مضاؾ إلى ٌاء المتكلم .
استخرج اسم ٌلزم اإلضافة إلى جملة  :حٌثَّ  ،إذَّ  ،إذا
استخرج اسم ؼالبًا ما ٌلزم اإلضافة إلى مفرد  :قبل  ،بعد
استخرج اسم ٌلزم اإلضافة إلى مفرد  :كال  ،كلتا  ،قبل  ،بعد  ،أيَّ  ،مع
حدد المضاؾ والمضاؾ إلٌه فً عبارة  :فهً ذات أثر إٌجابً َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ.المضاف :ذات المضاف إلٌه  :أثر .

 أعرب ما تحته خط  :اجلس حٌثَّ ٌجلس علماء األمة
األمة  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة .
حٌثَّ  :ظرف مكان مبنً على الضم فً محل نصب وهو مضاف
كسر آخر االسم وٌجوز فً الٌاء الفتح أو التسكٌن
 ما حكم المضاؾ إلى ٌاء المتكلم فً جملة  :صدٌقً مخلص .
 علل جواز فتح ٌاء المتكلم فً كلمة رفاقً فً جملة  :اجتمعت مع رفاقًَّ َََََََََََّّّّّّّّّّّألنَّ المضاف اسم صحٌح اآلخر.
ألن المضاف اسم مقصور
 علل وجوب فتح ٌاء المتكلم فً قوله تعالى  (:هً عصايَّ أتوكؤ علٌها )
 علل وجوب فتح ٌاء المتكلم فً كلمة محبًَّ فً جملة  :عدتَّ إلى محبًَّ فً عمان ألن المضاف جمع مذكر سالم
 ما حكم حركة ٌاء المتكلم فً عبارة  :هو كٌفٌة تعاملً معها  .التسكٌن أو الفتح ( التسكٌن وحدها خطأ  ،والفتح وحدها خطأ )
 صوب الخطؤ اللؽوي فً عبارة  :أطلعنً صدٌقايَّ على نتائج اختباراتهما ) َََّّّ.صدٌقايَّ أو الفتحة ( تنوٌن الفتح خطأ )
8
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مضافا  ,وٌسمى الثانً مضافا إلٌه
ًَّ
 اإلضافة  :وهً نسبه بٌن اسمٌن ٌسمى األول

عُاصر اإلضافة

املضاف
يؼزب حسة ٍىقؼه في اىجَيح

يؼزب ٍضاف إىيه

املضاف إنيه
ٍجزور أو في ٍحو جز

أنت مدٌرَّ المدرسة
ٍضاف ٍضاف إىيه
مدٌرََّّ:خبرَّمرفوعَّبالضمةَّوهوَّم ضافَََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمدرسةَّ َّ:مضافَّإلٌهَّمجرورَّبالكسرةَّ َّ

صورة المضاف إلٌه
( اسم ظاهر )
 1مفرد
( ضمٌر )
ُ
حيث  ،إر  ،إرا )
 2جملة  :ذمغ تؼذ (

مثال
كتاب العلم جمٌل ( العلم  :مضاؾ إلٌه مفرد اسم ظاهر )
كتابـــــه جمٌل ( ــــــــه  :مضاؾ إلٌه مفرد ضمٌر )
اجلس حٌثَّ نجلس ( نجلس مضاؾ إلٌه جملة )

أسماء تلزم اإلضافة إلى مفرد  (:كال  ،كلتا  ،قبل  ،بعد  ،مع  ،أيَّ) .
أسماء تلزم اإلضافة إلى جملة ( حٌثَّ  ،إذ  ،إذا ) .
 .1حٌثَّ  :ظرف للمكان مبنً على الضم

أحكاو املضاف إىل ياء املتكهى

 المضاف إلى ٌاء المتكلم  :إذا أضٌف االسم الصحٌح اآلخر إلى ٌاء المتكلم كسر آخره لمناسبة الٌاء  ,وجاز فً الٌاء
سالما ,فٌجب تسكٌن آخره وفتح
ًَّ
مذكرا
ًَّ
جمعا
التسكٌن أو الفتح  ,إال إذا كان اسما مقصورا  ,أو منقوصا أو مثنى ,أو ًَّ
الٌاء .

9

الرقم
1

المضاف
االسم الصحٌح اآلخر

مثال
كتابًَّ أو كتابًَّ

2
3
4
5

االسم المقصور
واالسم المنقوص
والمثنى
وجمع المذكر السالم

عصايَّ
ََّّ
راعً
معلمايَّ
معلم ََّّ
ً

اإلجراء
كسر آخر االسم لمناسبة الٌاء وٌجوز فً الٌاء
التسكٌن أو الفتح .
ٌجب تسكٌن آخر االسم و ٌجبَّفتح الٌاء

فزاص ػثاتْح  -إرتذ ٓ171ٖٓٔ77ٔ -

المملكةَّاألردنٌةَّالهاشمٌة َّ
امتحـــانَّتجرٌبــــــً َّ
المبحث َّ:اللغةَّالعربٌةَََّّّ/تخصص َّ المستوىَّالثالثََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ مدةَّاالمتحانََّّ:ساعتانَّ َّ
الفرعَّاألدبًَّوالشرعًَََََّّّّّ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتارٌخَََّّّ َّ2110َّ/َّ2112
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ
السؤالَّاألول ََّّ:اقرأَّالنصَّالتالًَّثمَّأجبَّعنَّاألسئلةَّالتًَّتلٌهََّّ .
إن َّاألعوام َّاألخٌرة ََّّشهدتَّ َّ تسار ًعاَّفًَّمجالَّاالتصاالت َّإذَّبدأَّالعلماء ٌَّطورونهاٌَّ ،اَّلروعةَّماَّصنعهَّ
اإلنسان َّ!َّفكمَّمشكلةَّحلَّالتطور َّالتكنولوجً َّمتحدًٌاَّالمعٌقاتَّالتً ٌَّفرضهاَّالزمان َّوالمكان ََّّ،وكانَّهذاَّ
التحدي َّمنَّقبلَّضرٌبًاَّمنَّأضربَّالمستحٌلَّ ،ثمَّأصبحَّبعد َّالعلمَّواق ًعاَّإٌاهٌَّعٌش َّاإلنسانَّ(،انََّّ)َّالفضلَّ
ٌعودَّلكلَِّّصانعًَّالمعرفة َّ َّ،وماَّقامواَّبهَّمنَّتطبٌقاتَّحدٌثةََّّ،وربماَّسعدت َّالبشرٌة َّأكثر َّباإلنجازات َّ
الرائعة ََّّ،فماَّأعظمَّماَّحققهَّالعلٌم َّ!َّومع َّالتطور َّواالزدهار َّالذي َّأراهَّبٌنَّالماضً َّوالحاضر َّماَّزالَّعقلًَّ
الٌَّستطٌعَّأن ٌَّفهمَّسببَّالحروب َّالمنتشرة َّحٌث َّاإلنسان َّموجودََّّ .
َّأ  -استخرجَّمنَّالنصَّ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اسمَّإنََّّ.11ََّّ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.جملةَّتعجبَّسماعًَّ.
كلمةَّحصلَّفٌهاَّإبدالََّّ .11َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.مضاؾَّإلٌهَّمفرد َّ.
كلمةَّأبدلتَّفٌهاَّالواوَّإلىَّتاءََّّ.12ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ.اسمًا ٌَّلزمَّاإلضافةَّإلىَّمفرد َّ.
ظرؾٌَّدلَّعلىَّالزمنَّالماضًََّّ.13َََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.اسمٌَّلزمَّاإلضافةَّإلىَّمفرد َّؼالبًاَّ.
اسمَّمضاؾَّإلىٌَّاءَّالمتكلمََّّ.14ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ظر ًفاٌَّلزمَّاإلضافةَّإلىَّجملةَّ.
ظرؾَّزمانَّمبنًََّّ.َّ15ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.اسمًاَّمصؽرً اَّ
جملهَّفعلٌهَّتقدمَّفٌهاَّالفاعلَّعلىَّالمفعولَّبهَّوجوبًاََّّ.
جملةَّتقدمَّبهاَّالمفعولَّبهَّعلىَّالفاعلَّوجوباَّ.
جملةَّتقدمَّبهاَّالمفعولَّبهَّعلىَّالفعلَّوالفاعلَّوجوباَّ.
َّ . 1

ب  -اضبطَّأخرَّماَّتحتهَّخطَّ.
َّ
ت  -أعربَّكلمةَّبٌن َّالواردةَّفًَّالنص َّ.
َّ
ث  -اضبطَّهمزةَّإنَّ الواردةَّفًَّالنص(َّالتًَّوقعتَّبٌنَّقوسٌنَّ)َّمعَّالتعلٌلَّ.
َّ
ج  -ماَّالمعنىَّالذيَّأفادهَّالتصؽٌرَّفًَّجملةَّ(الصدقةَّنفعها َّعظٌمَّولوَّبدرٌهماتَّ) ََََّّّّ.
َّ
ح  -ماَّنوعَّالقرٌنةَّالتًَّأزالتَّالغموضَّفًَّتمٌٌزَّالفاعلَّمنَّالمفعولَّبهَّفًَّجملةََّّ:
َّ
(صقلَّمهارتًَّفً َّالخطَّمدرِّسًَّ)َََََّّّّّ(حثََّّوالديَّالفاضلَّأخًَّعلىَّزٌارة َّالمرضى)
خ  -ماَّمكبرَّكلمةََّّ:كرٌِّمَّ.
َّ
َّد  -ماَّالحرفَّالذيَّأبدلَّفًَّكلمةََّّ:مضطربَّ.
َّذ  -هاتَّالثالثًَّالمجردَّمنَّالفعلَّ(ٌَّدكرَّ)َّ.
َّر  -صغرَّالكلماتَّالتالٌة َّ(َّرجلََّّ،رمانََّّ،مٌقاتََّّ،رابحََّّ،صالحَّالدٌنََّّ،منازل)
َّز  -عٌنَّالمضاف َّإلٌهَّثمَّبٌنَّصورتهَّفًَّقولهَّتعالىََّّ(َّ:والضحىَّواللٌلَّإذاَّسجىَّ).
س  -عٌنَّالمضافَّإلٌهَّثمَّبٌنَّصورتهَّفًَّجملةََّّ(َّ:علمهَّؼزٌرَّ).
َّ
ش  -حددَّعناصرَّالجملةَّالفعلٌة َّ(الٌَّرجعََّّالمالََّّالمفقودََّّإالَّعفٌؾََّّالنفسَّ.
َّ
ص  -حللَّعناصرَّجملةَّاإلضافةَّفًََّّ(َّ:صٌانةَّاألجهزةَّبحاجةَّإلىَّدقةَّ)َّ.
َّ
ض َّ -ما َّحكمٌَّاءَّالمتكلم َّفًَّجملةََّّ(َّ:عدتَّإلىَّمحبًَّفًَّإربدَّ)َّ.
َّ
ط  -حللَّعناصرَّجملةَّالتعجبَّالقٌاسًَّفًَّقولهَّتعالىَّ(َّ:قتلََّّاإلنسانََّّماَّأكفره)َّ!
َّ
ظ  -تعجبَّبطرٌقةَّغٌرَّمباشرةَّمنَّالفعلَّ(َّالٌَّنسىََّّ)َّ.
َّ
فزاص ػثاتْح  -إرتذ ٓ171ٖٓٔ77ٔ -
ٓٔ

ع  -وضحَّاإلبدالَّفًَّالكلماتََّّ(َّ:ادخرََّّ،متسمٌََّّ،صطفًَّ)َّ.
َّ
غَّ  -ماَّحكمَّالمضافَّإلىٌَّاءَّالمتكلمَّفًَّجملةَّ(َّوطنًَّلوَّشؽلتَّبالخلدَّعنهَّ).

السؤالَّالثانًََّّ َّ:
َّأ  -صوبَّالخطأَّالواردَّفًَّالجملَّالتالٌةََّّ .
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أالَّأنََّّالعلم َّسببَّتقدمَّالدولَََّّّ.8َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.عدَّمن َّحٌثََّّأتٌتَّ.
ٌحملَّالوردةَّ َّقاطفهاََّّ.9ََّّ َََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.رأٌتَّكالَّطفلٌنَّفًَّالحدٌقةَّ.
ماَّأجملَّرائحةََّّالمطرَّ !َََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.11دخلتَّهنٌدََّّإلىَّالمصلىَّ.
كالَّالفنانانَّمبدعانَََّّّ.11ََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.بدأَّاإلنسانَّالتطورَّمنَّقبلََّّ.
أحببََّّبالعلمَّ!ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َََّّّ.َّ12تكلمَّرجلََّّالحقَّ.
أوتكلَّالعبدَّعلىَّربهََّّ.13ََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.رأٌتَّمسلمٌنَّالعالمٌَّنتفضونَّألقصاهمَّ.
رحلَّالناسَّحٌثَّالملكََّّالعادلَّموجود.

َّ
ب  -عللَّماٌَّأتًََّّ.
َّ
 .1تقدمَّالمفعولَّبهَّعلىَّالفعلَّوالفاعلَّوجوبًاَّفًَّقولناََّّ:إٌاهٌَّدعوَّالناسَّ.
 .2كسرَّهمزةَّإنَّفًَّقو لَّالشاعرََّّ:وإنًَِّّوإنََّّكنتََّّاألخٌرَّزمانهََّّآلتََّّبماَّلم َّتستطعهَّاألوائل ََّّ
 .3تقدمَّالفاعلَّعلىَّالمفعولَّبهَّوجوباَّفًَّقولناَََّّّ:انصرواَّالقدسََّّ.
 .4تقدمَّالمفعولَّبهَّعلىََّّالفاعلَّوجوبًاَّفًَّقولناََّّ:رافقتكمَّالسالمةََّّ.
 .5الَّتعد َّكلمةَّدخٌ ًالَّتصؽٌرً اَّمعَّأنَّثالثهاٌَّاءَّساكنةَّقبلهاَّحرفانَّ.
ٌ .6بنىَّالظرؾَّقبلَّعلىَّالضمَّفًَّقولناَََّّّ:اتخذَّالقرارَّمنََّّقبلَّ.
 .7تصؽرَّكلمةَّصولجانَّإلىَّصوٌلجانََّّ.
 .8تعربَّكالَّإعرابَّالملحقَّبالمثنىَّفًَّجملة(:إن َّالقدٌمَّوالجدٌدَّكلٌهماَّ ساعدَّفًَّالتطور).
 .9حذؾَّالتنوٌنَّمنَّكلمةَّأقوالَّفًَّجملةََّّ(َّ:سمعتَّأقوالَّالوشاةَّ)َّ.
 .11الَّتعربَّكلمةَّأندلسًَّمضاؾَّإلٌهَّفًَّجملةََّّ(َّ:سلمتَّعلىَّشاعرَّأندلسًَّ)
 .11تعربَّكلتاَّ إعرابَّاالسمَّالمقصورَّفًَّجملةَّ(َّكلتاَّالجنتٌنَّآتتَّأكلهاَّ)َّ.
 .12وجوبَّفتحٌَّاءَّالمتكلمَّفًَّالتركٌبََّّ(َّ:عصايَّ)
 .13جوازَّفتحٌَّاءَّالمتكلمَّفًَّالتركٌبََّّ(َّ:قلمًَّ)

َّ
.9
ت  -أعربَّماَّتحتهَّخطَّ.
َّ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

شاركَّهذاََّّذاكَََّّّ.8َََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.كالهما َّساهمَّفًَّإنجاحَّالمإتمرََََّّّّ.
استلمَّالجائزةََّّمستحقهاََّّ.9ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ.علمتنًَّالتجاربََّّأنَّالنجاحَّعلىَّبعدَّخطوةَّ
(إذَّحضرٌَّعقوبَّالموتََّّ)ٌََّّ.11ََََََََََّّّّّّّّّّ.اَّجامعَّالمالَََّّّاتعظَّ.
ماَّأسعدََّّالمسلمٌنَّ.11َََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.سافرتَّإذَّأشرقتَّالشمسَّ.
ما َّأجملَّصوتَّتؽرٌدَّالعصافٌرََّّ.12ََََّّّّ.خذَّالعلمَّمنَّحٌثََّّترٌدَّ.
إنَّالتواضعََّّكرمَّنفسََّّ(َّ.13ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ.هللَّاألمرَّمنَّقبلَّومنَّبعدَّ)َّ.
التواضعَّمعََّّالقدرةَّكرمَّنفسَّ(َّ.14ََََََََّّّّّّّّ.إٌاكَّنعبدَّوإٌاكَّنستعٌنَّ)

َّ
ث َّ-ضعَّدائرةَّحولَّرمزَّاإلجابةَّالصحٌحةََّّ .
َّ.1جاءتَّإنَّمكسورةَّالهمزةَّفًَّجملةَّ(َّأالَّإن َّالنجاحَّسهلَّ)َّألنهاَّوقعتََّّ .
ٔٔ
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َََّّّأ َّ.أوَّجملةَّالمضاؾَّإلٌهََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبَّ.فًَّبداٌةَّالكالمََََّّّّ َّ
َََّّّ جَّ.فًَّأولَّجملةَّجوابَّالقسمَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّدَّ.بعدَّحرؾَّاستفتاحَّ َّ
َّ

َّ.2الجملةَّالتًَّتحركتَّبهاٌَّاءَّالمتكلمَّبالفتحَّوجو ًباَّهًََّّ :
ََََّّّّ أَّ.أتعلمَّمنَّتجاربًَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبَّ.العقلَّهاديَّإلىَّالرشدَّ َّ
َََّّّ جَّ.أحفظََّّلصدٌقًَّحقهََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّدَّ.عودتَّنفسًَّعلىَّخدمتَّالوطنَّ َّ
َّ
َّ.3الجملةَّالتًَّتقدمَّبهاَّالفاعلَّعلىَّالمفعولَّبهَّوجو ًباََّّ .
َََّّّأَّ.استلمَّالجائزةَّمستحقهاَََََََّّّّّّّب(َّ.إٌاكَّنعبدَّوإٌاكَّنستعٌنَّ) َّ
َََّّّ جَّ.رافقتهمَّالسالمةَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّدَّ.شاركَّهذاَّذاكََّّ .
َّ
َّ.4الكلمةَّالتًَّأبدلتَّبهاَّالواوَّتاءَّهًََّّ .
ََّّأَّ.اوتسعََََََََََّّّّّّّّّّبٌَّ.تاجرَََََََََََّّّّّّّّّّّجَّ.اصطفىََََََََّّّّّّّّدَّ.متسم َّ
َّ
َّ.5الحرفَّالذيَّأبدلَّفًَّكلمةَّ(َّادخارَّ)ََّّ .
َّواواَّ َّ
َََّّّأَّ.أبدلتَّالواوَّتاءَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبَّ.أبدلتَّتاءَّافتعل ً
ً
َّتاءَّافتعلَّداالََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّدَّ.أبدلتَّتاءَّافتعلَّواو َّ
ََّّ جَّ.أبدلت
َّ

َّ.َّ6تصغرَّكلمةَّعمالَّإلىََّّ :
َََّّّأَّ.عوٌملونَََََََََََّّّّّّّّّّّبَّ.عمٌِّلونََََّّّّجَّ.عمٌِّلَََََّّّّّدَّ.عمٌِّالت َّ
َّ

.7تعربَّكالَّإعرابَّالملحقَّبالمثنىَّفًَّجملةََّّ .
ََّّأَّ.كالَّالعاملٌنَّفًَّالمصن عََََََََََّّّّّّّّّّبَّ.قرأتَّكالَّالقصتٌنَّ َّ
ََّّدَّ.رأٌتَّكلتاَّالمعلمتٌنََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّجَّ.دخلَّكالهماَّإلىَّاالمتحانََّّ .
َّ

 َّ.8صورةَّالمضافَّإلٌهَّفًَّجملة َّ(َّ:سافرتَّقبلَّالفجرَّ) َّ
ََّّ أَّ.مفردَّضمٌرَََََََََّّّّّّّّّبَّ.جملةَّفعلٌةَََََََّّّّّّّجَّ.جملةَّاسمٌةَََََََّّّّّّّدَّ.مفردَّضمٌرَّ َّ
َّ

َّ.9االسمَّالذيٌَّلزمَّاإلضافةَّإلىَّجملةَّفعلٌةَّهوَّ :
ََّّأَّ.عادَّالعاملَّإذَّالعملَّانتهىَََََََََََّّّّّّّّّّّبَّ.جلستَّحٌثَّالهواءَّالعلٌلَّموجود َّ
َّ جَّ.أقبلَّاإلمامَّقبلَّالناسَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّدَّ(َّ.والضحىَّواللٌلَّإذاَّسجىَّ) َّ
َّ
َّ.11الفعلَّالذيَّالٌَّتعجبَّمنهَّهوََّّ َّ:
َََّّّأَّ.أحسنََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّبَّ.قٌلَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّجَّ.نعمََََََََََََّّّّّّّّّّّّدَّ.خضر َّ
َّ
َّ.11الجملةَّالتًَّتقدمَّبهاَّالمفعولَّبهَّعلىَّالفعلَّوالفاعلَّوجو ًباَّهًََّّ َّ:
َََََّّّّّأَّ.ماَّدخلَّمنَّأحدَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّبَّ.هللاٌَّعبدَّالناسَّ َّ
ََََّّّّ جَّ.ماَّتقرأَّأقرأَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ.دَّ.زرعَّاألرضَّمالكهاََّّ .

متُياتي نكى بانتوفيق.
ٕٔ
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