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الوحدة األولى
التنشبة الصالحة/قضاٌا لؽو ٌّة

النـداء
النداء :هو دعوة المخاطب بأحد حروؾ النداء لالنتباه واإلقبال .
وحروؾ النداء هًٌ - ٔ :ا (للقرٌب والبعٌد)  -2أٌا و هٌا (للبعٌد) ٖ -الهمزة وأي للقرٌب)
حكم إعراب المنادى (حاالته اإلعراب ٌّة):
(أ) – المعرب ( منصوب ) إذا كان :
 -1مضافاٌ :ا طالب العلم ,واظب على دروسك .
ٌا طالبً العلم واظبوا على دروسكم (منصوب بالٌاء)
ٌا أخا المروءة ,ال تنسى األقصى(.منصوب باأللؾ)
أٌا طالبات المدرسة ,احرصن على تنظٌم الوقت(بالكسرة)
 - 2شبٌها بالمضاؾ( :وهو ما ٌمكن تحوٌله إلى مضاؾ)
ٌا رافعا شعار الوئام  ,جزاك هللا خٌرا .
 -3نكرة ؼٌر مقصودة  (:ما تقصد به شخصا دون ذكر اسمه)
نحو قول عبد ٌؽوث الحارثً :فٌا راكبا إما عرضت فبلّؽن

نداماي من نجران أن ال تالقٌا

(ب )– المبنً ٌ:أتً المنادى مبنٌا على ما ٌرفع به فً محل نصب إذا كان:
 -1اسما علما ٌ :ا قدس ٌا مدٌنة األنبٌاءٌ ,ا عامر(بالضم)
ٌا خالدان أقبال(.باأللؾ)ٌ /ا محمدون سلمت أٌدٌكم(.بالواو)
هٌا فاطمات ,أقمن صلواتكنّ (بالضمة)
 -2نكرة مقصودة ,نحو قوله تعالى{:و قٍو ٌب ؤسضُ ابيؼً ٍبءك و ٌب مسبءُ ؤقيؼً } ٌ /ا عامالن أتقنا عملكما
ملحوظتان ٌ -1 :جوز حذؾ الٌاء فً المنادى المضاؾ إلى ٌاء المتكلم مع إبقاء الكسرة دلٌال علٌها .فً
قوله تعالى{ :سةِّ اجؼو هزا بيذا آٍنبً} فربِّ منادى مضاؾ أصله(ربًّ).
 -2قد ٌحذؾ حرؾ النداء نحو قوله تعالىٌ { :وسؾ أعرض عن هذا} أيٌ ( :ا ٌوسؾ).
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تدرٌبات( :ص( :)11اإلجابة)
ٔ -م ٌّز المنادى المعرب من المنادى المبنً فٌما ٌلً:
أ -قوله تعالىٌ{ :ب آدًُ اسنِ ؤّث وصوجل اجلنة} .آدم( :مبنً) على الضم فً محل نصب.
ب -قال الشاعر:

أٌا جامع الدنٌا لؽٌر بالؼة

لمن تجمع الدنٌا وأنت تموت.

جامع( :معرب )أل ّنه مضاؾ وٌعرب( :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة)
عٌنً جودا وال تجمدا
جـ  -قالت الخنساء :أ
ّ

أال تبكٌان لصخر الندى (معرب)

عٌنً :منادى منصوب وعالمة نصبة الٌاء المدؼمة بٌاء المتكلم ألنه مثنى ,حذفت النون لإلضافة
( عٌنٌن +ي)
د – قال عبد الكرٌم الكرمًّ :
بعٌدا عن سهولك والهضاب (مبنً) ألنه علم

فلسطٌن الحبٌبة كٌؾ أحٌا

فلسطٌن :منادى لحرؾ نداء محذوؾ مبنً على الضم فً محل نصب .
(مبنً) ألنه علم

هـ  -جمٌل ,ال تتهاون فً أداء واجبك.

جمٌل :منادى لحرؾ نداء محذوؾ مبنً على الضم فً محل نصب.
وـــ قال حافظ ابراهٌم ٌ :ا رافعا راٌة الشورى وحارسها  //جزاك ربُّك خٌرا من محبٌها
(معرب) ألنه شبٌه بالمضاؾ /رافعا :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتح .
 -2أعرب ما تحته خط :
أ – قال تعالى { :وإر قبىث عأئفة ٍنهٌ ٌإهوَ ٌثشة ال ٍُقبً َ ىنٌ فبسجؼىا}.

ٌا :أداة نداء مبنٌة على السكون  /أهل :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاؾ

ب – قال الحطٌبة:
ماذا تقول ألفراخ بذي مرخ
ألقٌت كاسبهم فً قعر مظلمة

زؼب الحواصل ال ما ٌء و ال شجر
فاؼفر علٌك سالم هللا ٌا عمر

عمر :منادى مبنً على الضم فً محل نصب
ج – ٌا راجٌا رحمة هللا ,علٌك نفسك هذبها  .راجٌا :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتح
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 – 3اضبط بالشكل أواخر الكلمات التً تحتها خط فً ما ٌأتً  (:اإلجابة)
أ – قال رسول هللا -صلى هللا علٌه و سلم -الحدٌث ٌ " :ا ؼالم ,س ّم هللا ,وكل بٌمٌنك ,وكل مما ٌلٌك ".
ب – قال ابن زٌدون :
و ٌا نسٌم الصبا بلػ تحٌتنا

من لو على البعد حٌا كان ٌحٌٌنا

 – 4استخرج المنادى فً اآلٌات الكرٌمة من سورة آل عمران التً درستها ,و حدد نوعه .
نوعـه

المنـادى
{ -1رب إنً نذرت لك ما فً
رب إ ّنً وضعتها
ّ {-2

بطنً}35

أنثى}36

 {-3قال ٌا مرٌم أنى لك

مضاؾ
علم

هذا}33

رب هب لً من لدنك ذرٌة
 { -4قال ّ
رب أنى ٌكون لً
{ -5قال ّ
 { -6قال ر ّب اجعل لً
ٌ { -3ا مرٌم إنّ هللا
ٌ{ -1ا مرٌم اقنتً

مضاؾ

طٌبة}31

ؼالم}40

مضاؾ

آٌة}41

مضاؾ

اصطفاك}42

علم
علم

لربّك}43

ٌ { -9ا مرٌم إنّ هللا ٌبشرك بكلمة
رب أنى ٌكون لً
 {-10قلت ّ

فـائــــدة:

مضاؾ

علم

منه}45

مضاؾ

ولد}43

رب } :
يُعزب انمنادي في اآلياث انكزيمت{ َ

رب :منادي منصىب وعالمت نصبه انفتحت انمقدرة منع من ظهىرها
ّ
اشتغال انمحم بانحزكت انمناسبت نهياء انمحذوفت جىاساً ,وبقيج انكسزة نتد ّل
عهيها .
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اسم الفاعـل واسم المفعـول
اسم الفاعل  :هو اسم مشتق ٌدل على الحدث ومن أو ما ٌقوم به .
صٌاؼتهٌ -1 :صاغ من الفعل الماضً الثالثً على وزن (فاعل) نحو:
اسم الفاعل

الفعل الثالثً
فهم

فاهِم

قرأ

قارئ
ِ

سعى

ساعً  /ساع

ٌبس

ٌابِس

سأل

سابل

سال

سابل

ر ّد

را ّد

أمِن

آمِن

ٌ -2صاغ اسم الفاعل من الفعل ؼٌر الثالثً بإبدال ٌاء مضارعه مٌما مضمومة و:
أ -كسر ما قبل اآلخر(فً الفعل الصحٌح) نحو:
أفهم _ ٌف ِهم _ (مف ِهم)
ب -أو ٌاء ما قبل اآلخر( فً الفعل المعتل العٌن) نحو:
استعان _ ٌستعٌن _ (مستعٌن)
ج -أو ٌاء فً اآلخر (فً الفعل المعتل الالم) نحو:
صطفًِ /مصطؾ)
اصطفى _ ٌصطفً _ (م ْ
***********************************************************
اسم المفعول :هو مشتق ٌد ّل على الحدث ومن أو ما ٌقع علٌه.
صٌاؼته :من (الثالثً)  - 1من الفعل الثالثً الصحٌح على وزن مفعول نحو:
درس _ مدروس

عرؾ _ معروؾ
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 -2من الفعل الثالثً األجوؾ (وسطه ألؾ ) بتحوٌله للمضارع وابدال ٌاء مضارعه مٌما مفتوحة مع
رد األلؾ إلى أصلها الواوي أو الٌائً نحو:
قال = ٌقول = (مقول)
باع = ٌبٌع = مبٌع .

نام = (منوم)

خاؾ = (مخوؾ ) هاب = (مهٌب) سال = ٌسٌل = مسٌل

ملحوظة :إذا لم ٌظهر أصل األلؾ فً المضارع فٌكون فً المصدر ,مثل :هاب من الهٌبة ونام من النوم .
 -3من الفعل الثالثً معتل الالم (الحرؾ األخٌر) بتحوٌلة للمضارع وإبدال ٌاء مضارعه مٌما مفتوحة
وتشدٌد الحرؾ األخٌر ,نحو:
مشوي)
دعو) /شوى _ ٌشوي _ (
ّ
كوي)  /دعا _ ٌدعو _ (م ّ
كوى _ ٌكوي _ (م ّ
وقى _ ٌقًِ (ٌوقًِ) _( موق ًِّ)  /وعى _ ٌعً (ٌو ِعً) _( م ْو ِع ًّ)
صٌاؼته من ؼٌر الثالثًٌ -:صاغ من الفعل ؼٌر الثالثً بإبدال ٌاء مضارع ِه المبنً للمجهول مٌما
مضمومة و:
أ  -فتح ما قبل اآلخر فً ( فً الفعل الصحٌح اآلخر) نحو:
استخدم = ٌ ْستخدم = (م ْست ْخدم)
ب -ألؾ ما قبل اآلخر فً(الفعل المعتل العٌن) نحو:
استعان = ٌ ْستعان = (م ْستعان)
ج -ألؾ فً اآلخر فً ( الفعل المعتل الالم) نحو :
اصطفى = ٌصطفى = (مصطفى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدرٌبات -ٔ :هات اسم الفاعل ,و اسم المفعول من كل فعل من األفعال اآلتٌة :
التقى ,باع ,انصرؾ ,عد ,الم ,روى .
الفعل
التقى
باع
انصرؾ
عد
الم
روى

اسم المفعول
ملتقى
مبٌع /مبٌوع
منصرؾ
معدود
ملوم
مروي
ّ

اسم الفاعل
ملتقً
بابِع
منص ِرؾ
عاد
البِم
راوي  /راو
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ٕ -عٌن أسماء الفاعلٌن فً النص اآلتً :
"ال تكن ممن ٌرجو اآلخرة بؽٌر عمل و ٌرجو التوبة بطول األمل ٌ ,قول فً الدنٌا بقول
الزاهدٌن و ٌعمل فٌها بعمل الراؼبٌن  ,إن أ عطً منها لم ٌشبع  ,و إن منع منها لم ٌقنع ٌ ,عجز
عن شكر ما أوتً و ٌبتؽً الزٌادة فً ما بقً ٌ ,نهى و ال ٌنتهً  ,و ٌأمر الناس بما ال ٌأتً
ٌ,حب الصالحٌن وال ٌعمل عملهم  ,و ٌبؽض المذنبٌن و هو أحدهم ٌ,كره الموت لكثرة ذنوبه و
ٌقٌم على ما ٌكره الموت من أجله  ,و إن سقم ظل نادما  ,و إن صح أمن الهٌا ٌ ,عجب بنفسه
إذا عوفً و ٌقنط إذا ابتلً ".
 م ٌّز اسم الفاعل من اسم المفعول فً العبارتٌن اآلتٌتٌن :أ -الفتاة مختارة(ٔ) مالبسها بذوق رفٌع  (.اسم فاعل )
ب – الهدٌة مختارة بعناٌة فائقة ( .اسم مفعول )
ٖ – استخرج اسم الفاعل و اسم المفعول من اآلٌات الكرٌمة ( ٖٖ إلى  ) ٖ3من سورة آل عمران .
ٔ -محررا :اسم مفعول لفعل رباعً( ح ّرر).
ٕ -الرجٌم :اسم مفعول ( مرجوم) لفعل ثالثً (رجم).
ٖ -قابِم :اسم فاعل لفعل ثالثً (قام).
ٗ -مص ّدقا :اسم فاعل لفعل رباعً( ص ّدق).
٘ -الصالحٌن :اسم فاعل لفعل ثالثً (صلح) .
ملحوظة :هناك أوزان أخرى السم المفعول مثل -ٔ :فعٌل :رجٌم(مرجوم) جرٌح(مجروح)ٕ -فعولة:
ركوبة(مركوبة)وحلوبة ٖ -ف ِْعل  :حِب (محبوب) ن ِْسً ٗ -ف ْعل :س ْلب(مسلوب).

سؤال إضافً :ما المعنى الصرفً للكلمات اآلتٌة( :اإلجابة بالتعاون مع المعلم)
الطؽاة ,مخوؾ  ,محاط  ,ملوم  ,مستعان ,مستهٌن ,عاصؾ ,رابً  ,المسلمون

1

 ٌشترك اسم الفاعل مع اسم المفعول من الفعل الخماسً المشدد مثل احت ّل واخت ّل واعت ّل  ,والفعل الخماسً المعتل العٌن مثل:اختار واحتار فتصبح  :محت ّل ومخت ّل ومعت ّل ومختار ومحتار  ,وٌفرق بٌنها فً السٌاق.
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الوحدة الثانٌة
صناعة السرور  /قضاٌا لؽوٌة

الهمزة
الهمزة ثالثة أقسام تبعا لموقعها:
 -1همزة الوصل وهمزة القطع  .وهً همزة فً أول الكلمة ( .أمجد  ,أبى ,الحلوى ,اكتب )
 -2والهمزة المتوسطة  .تقع بٌن حرفٌن فً وسط الكلمة( .بئر ,سؤدد ,سأل)
 -3و الهمزة المتطرفة  ,وتكون فً آخر الكلمة .
ٔ – همزتا الوصل و القطع
أ – همزة الوصل  :هً التً تكتب بصورة ( ا ) و ال تنطق فً درج الكالم .
و مواضِ عها :
ٔ – األسماء اآلتٌة  :ابن و ابنة  ,اسم ,اثنان و اثنتان  ,امرؤ ,امرأة .
ٕ – أمر الفعل الثالثً ,نحو :اكتب ,امش ,اقرأ .
ٖ – ماضً الفعل الخماسً و أمره و مصدره ,نحو :اقتصد و اقتصد واقتصاد .
ٗ – ماضً الفعل السداسً و أمره و مصدره ,نحو :استخدم ,استخدم ,استخدام.
٘ – همزة ( أل التعرٌؾ ) إذا اتصلت باالسم ,نحو :المقالة  ,األلفة .
ب – همزة القطع  :هً التً تكتب بصورة ( أ  ,إ ) و تنطق دائما ,و مواضعها :
ٔ – الفعل الماضً الثالثً المهموز الفاء ,نحو :أكل ,أخذ .
ٕ – ماضً الفعل الرباعً و أمره و مصدره ,نحو :أحسن ,أحسن ,إحسان .
ٖ – الفعل المضارع المسند إلى المتكلم ,نحو :أكتب  ,أعمل .
ٗ – الحروؾ المهموزة  ,من مثل حروؾ العطؾ ,نحو :أو ,أم ,إمّا ,وحروؾ النصب,
نحو :أن  ,إنّ  ,أنّ  ,و حرؾ الشرط نحو :إن  ,وحروؾ أخرى نحو :إذا ,إذ ,إلى .
٘ – األسماء ما عدا التً ذكرت فً همزة الوصل  .نحو :أحمد ,أسماء ,إحسان ,ألفت.
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ٕ -الهمزة المتوسطة
تعتمد كتابتها على حركة الهمزة و حركة الحرؾ الذي قبلها ,فتكتب على حرؾ ٌناسب الحركة
األقوى منهما ,علما بأن الكسرة أقوى الحركات تلٌها الضمة فالفتحة فالسكون التً لٌست بحركة,
نحوِ :ذبب  ,مؤتة  ,مأمون .
ٖ -الهمزة المتطرفة :
 تعتمد كتابتها على حركة ما قبلها ,فتكتب على حرؾ ٌناسب تلك الحركة ,وعلى السطر إذا كانما قبلها ساكنا أو حرؾ مد ,نحو :قرأ ,شاطِ ا ,ش ًْءِ ,ملْء ,دعاء.
 وإذا كانت الهمزة متطرفة فً كلمة منونة بتنوٌن الفتح " النصب" و الحرؾ الذي قبلها منالحروؾ التً ٌمكن وصلها بما بعدها ,فإنها تكتب على نبرة ,نحو :ش ٌْباِ ,دفبا.
 أما إذا كان الحرؾ الذي قبل الهمزة ال ٌمكن وصله بما بعدها بقٌت الهمزة كما هً مفردة علىالسطر ,نحو :ضوءا ,جزءا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدرٌبات :
ٔ -اضبط حرؾ الشٌن أو السٌن فً الكلمات اآلتٌة :
شءْ ٌ ,نشِ بون ,م ْنشأ ,م ْسؤول ,مسابل ,سبِل
نشأ ,م ْنشِ ا ,منشأة ,ناشِ ا ,ن ْ
ٕ -اختر اإلجابة الصحٌحة لما ٌأتً :
أٌ -ستخدم المعلم استراتٌجٌات تدرٌس..........للمحتوى التعلٌمً( .مالبمة)
ب -صرفت للطالب الجامعً  ...........مالٌة لتمٌزه( .مكافأة)
ج........... -جهدك تشعر بالسعادة( .ابذل)
ٖ -بٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً جاءت علٌها فً ما تحته خط فً العبارات اآلتٌة :
عبء كبٌر.
أ -المسؤولٌة ْ

متطرفة وما قبلها حرؾ ساكن .

الشًء ٌذكر بالشًء.
ب-
ْ

متطرفة وما قبلها حرؾ ساكن .

ج -تطور التعلٌم نحو االقتصاد المعرفً.

همزة وصل /مصدر لفعل خماسً.

د -أو ِ
ت المبرة الٌتٌم .

همزة قطع  /ماضً ثالثً مهموز األول.

هـ -استراح العامل بعد عمله.

همزة وصل /ماضً سداسً مهموز األول.
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ٗ -علل :تكتب الهمزة على نبرة فً كلمة "شِ ْبت" .ألنها ساكنة وما قبلها مكسور .ومنفردة فً كلمة
"شاء" متطرفة سبقت بحرؾ مد.
٘ -عد إلى الفقرة الثامنة التً تبدأ ب" ولعل من أهم......إلى  ........وتحللت شٌبا فشٌبا" من نص
القراءة ,واستخرج منها الكلمات المهموزة وبٌن سبب كتابة الهمزة بالصورة التً رسمت علٌها:
كتبت على نبرة ,أل ّنها مكسورة وما قبلها مد ساكن.
كتبت على واو ,أل ّنها ساكنة وما قبلها مضموم.
كتبت منفردة على السطر ,أل ّنها متطرفة بعد مد ساكن.
كتبت على نبرة ,ألنّ الهمزة متطرفة فً كلمة منونة بتنوٌن الفتح(النصب) ,و

-

المسابِل :
الب ْؤس :
األعباء :
شٌبا :

-

الحزن ,األفق ,اإلنسان ,العالم ,الشمس ,القمر ,النجوم ,البحار ,األنهارٓٓٓ,الخ.

الحرؾ الذي قبلها من الحروؾ التً ٌمكن وصلها بما بعد.
( ال التعرٌؾ همزتها وصل دخلت على األسماء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الوحدة الثالثة
( أدب الصداقة  /قضاٌا لؽوٌة )

الشــرط
الشرط :اسلوب الشرط جملة مركبة من جملتٌن متالزمتٌن مسبوقتٌن بأداة شرط ,ال ٌتم معنى أوالهما إال
بالثانٌة ,وأدوات الشرط منها الجازم وؼٌر الجازم.
أدوات الشرط الجازمة ,منها(:إن ,متى ,مهما ,أ ٌّان ,حٌثما ,كٌفما ,أيّ  ,أٌنما) ,وتجزم هذه األدوات فعل
شرط وجوابه.
أدوات الشرط ؼٌر الجازمة :لو ,لوال ,لوما ,إذا ,كلما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدرٌبات :
ٔ -استخرج مما ٌأتً أدوات الشرط الجازمة وؼٌر الجازمة ,مبٌنا فعل الشرط وجوابه:
أ -قال تعالى { :إُ ٌشإ ٌزهبنٌ وٌإت خبيق جذٌذ}.
جواب الشرطٌ :ذهب

أداة الشرط :إن الجازمة فعل الشرطٌ :شأ

ب -قال تعالى {:وىىال دفغ اىنبط بؼضهٌ ببؼط ىفسذت األسض وىنِ اهلل رو فضو ػيى اىؼبملني }.
أداة الشرط :لوال فعل الشرط :جملة اسمٌة من المبتدأ( دفع) وخبره تقدٌره موجود :أي لوال دفع
جواب الشرط :جملة فعلٌة (لفسدت األرض).
هللا الناس بعضهم موجود.
ج -قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ": -آٌة المنافق ثالث :إذا ح ّدث كذب ,وإذا وعد أخلؾ,
وإذا اؤت ِمن خان".
أداة الشرط :إذا ؼٌر جازمة فعل الشرط :حدث

جواب الشرط :كذب

أداة الشرط :إذا ؼٌر جازمة فعل الشرط :وعد

جواب الشرط :أخلؾ

أداة الشرط :إذا ؼٌر جازمة

فعل الشرط :اؤتمن

د -قال الحطٌبة :منْ ٌفعل الخٌر ال ٌعدم جوازٌه
أداة الشرط :من جازمة

جواب الشرط :خان

ال ٌذهب العرؾ بٌن هللا و الناس

فعل الشرطٌ :فعل

جواب الشرط :ال ٌعدم

هـ  -متى ٌكثر كالمك ٌكثر سقطك .أداة الشرط :متى الجازمة فعل الشرطٌ :كثر جواب الشرطٌ :كثر
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ٕ -استخرج أسلوب الشرط الوارد فً كل من البٌتٌن اآلتٌٌن ,ثم صنفه إلى جازم وؼٌر جازم:
لؽرته
حب ّ
إنْ كان ٌجمعنا ّ
أداة الشرط :إن الجازمة

الحب نقتسم
فلٌت أ ّنا بقدر ِ ّ

فعل الشرط :كان ٌجمعنا حب جواب الشرط :لٌت أنا نقتسم

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا

أن ال تفارقهم فالراحلون هم

أداة الشرط :إذا ؼٌر الجازمة فعل الشرط :ترحلت جواب الشرط :الجملة االسمٌة(الراحلون هم)
ٖ -أدخل إحدى أدوات الشرط الجازمة على األفعال اآلتٌة ,ثم وظفها فً جملة من إنشابك مع إجراء الالزم:
ٌحترم:

ِش عزٌزا.
من ٌحترم نفسه ٌع ْ

تجتهدون:

إنْ تجتهدوا فالفوز حلٌفكم.

ٌلقى:

منْ ٌلق أخاه مبتسما ٌجدْ خٌرا.

ٗ -أعرب ما تحته خط فً العبارة اآلتٌة :

للناس ٌرفعوك.
تتواضع
إنْ
ْ
ِ

تتواض ْع :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون ,وهو فعل الشرط .والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره
(أنت)ٌ.رفعوك :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذؾ النون أل ّنه من األفعال الخمسة وهو جواب
الشرط ,والواو ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل ,والكاؾ ضمٌر م ّتصل مبنً فً محل نصب
مفعول به.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصفة المشبهة وصٌؽة المبالؽة
الصفة المشبهة :اسم مشتق ٌدل على من ٌتصؾ بالفعل دائما أو ؼالبا وهً تدل على المزاٌا و الطبائع أو
العٌوب أو األلوان وتصاغ فً الؽالب من الفعل الثالثً الالزم.
وأشهر أوزانها:
ٔ( -أفعل) الذي مؤنثه (فعالء) نحو :أحمر حمراء ,أحور حوراء ,أسمر سمراء ,أعور عوراء.
ٕ( -فعالن)الذي مؤنثه( فعلى) نحو :حٌران حٌرى ٖ -فعال :شجاع  -4وفعِل :لبق
٘ -فعل :بطل  -ٙف ْعل :شهم  -7فعٌل(صفات المخلوقٌن) :وسٌم  -2فعال :رزان ,حصان ,جبان.
صٌؽة المبالؽة  :هً اسم مشتق ٌدل على ال حدث و(من أو ما) وٌقوم به على وجه الكثرة و المبالؽة ,و
تشتق فً اإلؼلب من الفعل الثالثً المتعدي .
أشهر أوزانها  -ٔ :ف ّعال :ق ّراء ٕ -فعول :سؤول ٖ -فعٌل(صفات الخالق) :رحٌم ,سمٌع ,علٌم
ٗ -مِفعال :مهذار ,مكثار ,مدرار ٘ -ف ِعلْ :حذر  -ٙفاعول :فاروق  -7فِعٌل :ص ِّدٌق
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تدرٌبات :
ٔ -صػ الصفة المشبهة من األفعال اآلتٌة :
جمل :جمٌل عطِ ش :عطشان \عطشى سهل :سهل ز ِرق :أزرق\ زرقاء رعن :أرعن ورعناء
ٕ -هات صٌؽة المبالؽة من األفعال اآلتٌة :
ضاؾ :مضٌاؾ

صام :صوام

شكر :شكور

ٖ -م ٌّز صٌؽة المبالؽة من الصفة المشبهة فً ما ٌأتً :
أ -قال تعالى {:سٍؼيَىُ غذاً ٍِ هى اىنزّاة األشش} .الك ّذاب :صٌؽة مبالؽة األشِ ر :صفة مشبهة
صم)  :صفة مشبهة.
ب -قال تعالى { :هزاُ خصَبُ اخحصَىا يف سهبٌ } خصمان (خ ْ
ج -قال المتنبً:

جواد على العالّت بالمال كله
جواد  :صفة مشبهة

هـ  -ظننت أنّ الحل س ْهل.

ولكنه بالدار عٌن بخٌل
بخٌل :صفة مشبهة

سهل :صفة مشبهة

ٗ -عد إلى األبٌات األربعة األولى من القصٌدة ,واستخرج منها صفتٌن مشبهتٌن مبٌنا وزنهما ؟
شبم :على وزن( فعِل)
ِ

صم  :على وزن (ف ْعل)
خ ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال إضافً :استخرج من سورة (ق) أسماء الفاعلٌن وأسماء المفعولٌن الصفات المشبهة وصٌػ
المبالؽة؟
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الوحدة الرابعة
الثقافة الصحٌة/القضاٌا اللؽوٌة
البـدل الرابعة

البــــدل

البدل :تاب ٌع مقصود بالحكم ٌتبع اسما سابقا له فً اإلعراب ٌس ّمى المبدل منه وٌعمل على إٌضاحه.

أنواع البدل:
ٔ -بدل المطابق أو( كل من كل) كقوله تعالى {:جؼو اهلل اىنؼبةَ اىبٍثَ احلشاً َقٍبٍب ىينبط و اىشهش احلشاً و اهلذي واىقالئذ}

تفصٌلً وٌؽلب أن ٌكون االسم المعرؾ بأل الواقع
وقولنا :المرء بأصؽرٌه :قلبه ولسانه ,وهو هنا بدل
ّ
بعد اسم االشارة بدال مطابقا نحو قولنا :هذا الرجل كرٌم .
ٕ -بدل بعض من الكل أو بدل (الجزء من الكل) وهو جزء حقٌقً من المبدل منه ,نحو:
قوله تعالىٌ {:ب ؤٌهب املضٍو قٌ اىيٍوَ إال قيٍال ّصفَه ؤو اّقص ٍنه قيٍال }.
ٖ -بدل االشتمال وهو جزء معنوي من المبدل منه ,نحوٌ :طمئن القارئ الى المكتبة جوِّ ها الهادئ.
**********************************************************************************
تدرٌبات:
ٔ -عٌن البدل فً ما ٌأتً واذكر نوعه:
أ – قال تعالى {:وإّل ىحهذي إىل صشاط ٍٍسحقٌٍ صشاطِ اهلل اىزي ىه ٍب يف اىسَبوات وٍب يف األسض ؤال إىل اهلل جصري األٍىس}
صراط  :بدل مطابق
ب -قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ":-عٌنان ال تمسهما النار :عٌن بكت من خشٌة هللا ,وعٌنٌ
باتت تحرس فً سبٌل هللا ".
ج -قال الشاعر:

عٌن  :بدل مطابق(تفصٌل)

أداوي جحود القلب بالبر و ال ُّتقى

وال ٌستوي القلبان :قاس وراحم

قاس :بدل مطابق(تفصٌل)
د -أفادتنً المكتبة مراجعها.

مراجعها :بعض من كل

هـ  -أدهشنً الطالب تق ّمصه شخصٌة البطل فً المسرحٌة.

تق ّمصه :اشتمال

ٕ -اضبط بالشكل أواخر الكلمات التً تحتها خط:
أ -استلذ الطالب الطعام مذاقه.

ب -أع ّد الطالب البحث خطته.
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ٖ -أعرب ما تحته خط فً ما ٌأتً إعرابا تاما:
أ -قال تعالى {:إُّ هزا اىقشآَُ ٌهذي ىييت هً ؤقىً وٌبششُ املؤٍنني اىزٌِ ٌؼَيىُ اىصبحلبت ؤُّ هلٌ ؤجشؤً مبرياً}
القرآن :بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ب -تصفّحت الدٌوان نصفه.
نصفه :بدل بعض من كل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاؾ ,والهاء ضمٌر
م ّتصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه.
ج -أربع خصال ٌسود بها المرء :العلم و االدب والعفة و االمانة.
العلم :بدل تفصٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
د -شممت الوردة أرٌجها .
أرٌجها :بدل اشتمال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاؾ والهاء:
ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلضافة .
ٗ -عد إلى الفقرات :الثانٌة و الثالثة و السابعة واألخٌرة من النص ,واستخرج منها امثلة على البدل؟
الفقرة الثانٌة :بعض األدوٌة مثل المضاد الحٌوي البنسلٌن ( .بدل مطابق)
الجهاز الهضمً ,والجهاز التنفسً ( .بدل تفصٌل)
الفقرة السابعة :للجهازٌن:
ِ
الفقرة األخٌرة :اشارت بعض الدراسات إلى أن للمرأة دورا أساس ٌّا فً الوقاٌة من هذا الداء.
الداء :بدل مطابق.
******************************************************************

اسما المكان والزمان
هما اسمان مشتقان ّ
ٌدالن على الحدث وزمان وقوعه أو مكان وقوعه وٌصاؼان من:
 -1وزن(م ْفعلْ) :إذا كان مضارع الفعل مضموم العٌن أو مفتوح العٌن أو معتال ناقصا نحو:
مكتب ,مسبح ,مرمى.
 -2وزن( م ْفعِل) :إذا كان مضارعه مكسور العٌن او معتال مثاال واوٌا نحو :مجلس ,موقؾ ,مولد.
 -3ومن ؼٌر الثالثً :على طرٌقة اسم المفعول نحو :مستودع ,مرتقب ,منتهى.
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التدرٌبات:
ٔ -صػ اسم المكان أو الزمان من األفعال اآلتٌة مع ضبط عٌن الكلمة:
اسم المكان والزمان

الكلمة

مأوى
أوى
مستوصؾ
استوصؾ
موعد
وع د
ملتقى
التقى
ٌٕ -خطا بعض الناس فً لفظ كلمة (معرض) كما فً قولهم" :زرت معرض األلبسة" اذكر اللفظ
الصحٌح ,اعتمادا على ما ورد فً القواعد السابقة.
ٌعرض.
الجواب :هو كسر الراء( عٌن الكلمة) :م ْع ِرض ,أي على وزن (م ْفعِل) ألنّ مضارعها ِ
ٖ -مٌز اسم المكان من اسم الزمان فٌما ٌأتً:
أ -قال تعالى {:سالم ىي حتى مطلع الفجر}

القدر5

الجواب :اسم زمان

ب -قال تعالى {:خالديه فييا حسنت مستقرا ًمقاما }

الفرقان67

الجواب  :اسم مكان

ج -قال الشنفرى:
وفً األرض منأى للكرٌم عن األذى

ّ
متعزل الجواب :اسم مكان
وفٌها لمن خاؾ القلى

د -النادي الثقافً ملتقى الشباب.

الجواب :اسم مكان

هـ  -المورد العذب كثٌر الزحام.

الجواب :اسم مكان

و -موعد االجتماع عند الساعة التاسعة صباح الٌوم.

الجواب :اسم زمان

ٗ -عد الى الفقرة األولى و الرابعة من النص (درس الحساسٌة) واستخرج منهما اسم زمان واسم مكان.
الفقرة األولى :مواسم ( موسِ م)
الفقرة الرابعة :منازل( منزل)  /مصادر( مصدر)
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الوحدة الخامسة
الحب ٌا أردنُّ /القضاٌا اللؽوٌة
وأنت
ّ
إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر
الفعل المضارع من المعربات أل ّنه تتؽٌر حركته بتؽٌر موقعه من الجملة فٌكون:
ٔ -مرفوعا  :إذا لم ٌسبقه حرؾ نصب أو حرؾ جزم مثالٌ :شرب الق ُّط الحلٌب ٌ /سعى بدٌع لطلب الرزق
ت تقومٌن بواجبكِ
الطالب ٌقومون بواجبهم  /الطالبان ٌقومان بوجبهما /أن ِ
(ٌرفع بالضم الظاهر والمق ّدر ,وبثبوت النون فً األفعال الخمسة)
ٕ -منصوبا :إذا سبق بحرؾ نصب وحروؾ النصب هً (:أنْ  ,لنْ  ,كً  ,الم التعلٌل  ,حتى ) مثال:
لنْ ٌشكو المرٌض بعد الٌوم  /أن تكتب العقد خٌر من المشافهة  /ذهب الصؽار لٌناموا.
( ٌنصب بالفتحة الظاهرة والمق ّدرة ,وبحذؾ النون فً األفعال الخمسة)
ٖ -مجزوما :إذا سبق بحرؾ جزم وحروؾ الجزم هً  ( :ال الناهٌة ,لم  ,لما  ,الم األمر) وأدوات الشرط
الجازم( إنْ  ,ما ,متى ,من ,مهما ,أ ٌّان ,حٌثما ,كٌفما ,أي ,أٌنما )
س تنج ْح { /وال هتنىا وال حتضّىا}  /قوله تعالى {:فيٍذعُ ّبدٌَه سنذعُ اىضببٍّة}
مثال :إنْ تدر ْ

( ٌجزم بالسكون وبحذؾ حرؾ العلة وبحذؾ النون )
المضارع المعتل اآلخر:
 -1المضارع المنتهً باأللؾ مثلٌ (:سعى) ٌرفع بالضمة المق ّدرة منع من ظهورها التعذر
وٌنصب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر .وٌجزم بحذؾ حرؾ العلّة من آخره

 -2المضارع المنتهً بالٌاء ,مثلٌ(:بنً) ٌرفع بالض ّمة المقدرة منع من ظهورها الثقل
وٌنصب بالفتحة الظاهرة على آخره وٌجزم بحذؾ حرؾ العلّة من آخره.
 -3المضارع المنتهً بالواو مثلٌ( :دنو) ٌرفع بالض ّمة المقدرة منع من ظهورها التعذر
وٌنصب بالفتحة الظاهرة .وٌجزم بحذؾ حرؾ العلة من آخره
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التدرٌبات :ص٘7
ٔ -أعرب ما تحته خط فٌما ٌأتً:
أ -قال تعالى ً {:ال متشِ يف األرض مرحاً}

اإلسراء76

تمش :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذؾ حرؾ العلة (ي) من آخره ووضعت الكسرة
ِ
لتد ّل على الحرؾ المحذوؾ .والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره (أنت ).
ب -قال تعالى{:قالٌا يا مٌسى إمّا أنْ تلقيَ ًإمّا أنْ وكٌنَ أًّلَ مهْ ألقَى}

طو 75

تلقً :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ,والفاعل ضمٌر مستتر
تقدٌره (أنت ).
ج -قال تعالى{ :إوَّما خيشَى اهللَ مهْ عبادِه العُلماءُ إنَّ اهللَ عزيزٌ غفٌرٌ}

فاطر 82

ُّ
التعذر.
ٌخشى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعة الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها
ٌوصٌنً بالجار حتى ظننت أ ّنه
د -قال رسول هللا-صلى هللا علٌه وسلم" :-مازال جبرٌل
ْ

ّ
سٌورثه"(متفق علٌه).

ٌوصٌنً :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمّة المق ّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل,
والنون للوقاٌة ,والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره هو ,والٌاء ضمٌر م ّتصل مبنً فً محل نصب
مفعول به .والجملة الفعلٌة من الفعل والفاعل والمفعول به فً محل نصب خبر مازال.
المرء لم ٌصؾ عٌشه وما ٌستطٌب العٌش إال المسا ِمح.
هـ  -قال أبو العتاهٌة :إذا ضاق صدر
ِ
ٌصؾ :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذؾ حرؾ العلة (و) من آخره ,ووضعت الضمة لتد ّل
على الحرؾ المحذوؾ.
ٕ -علل حذؾ ألؾ الفعل الذي تحته خ ّط فً قول أبً األسود الدؤلً:
ال ت ْنه عن خلق وتأتً مثله

عا ٌر علٌك إذا فعلت عظٌم

السبب :هو مجًء الفعل المضارع(تنهى) بعد حرؾ الجزم(ال الناهٌة والجازمة) ,والتً تعمل على
جزم الفعل المضارع المعتل بحذؾ حرؾ العلّة من آخره وإبقاء حركة تدل علٌه.
ٖ -اضبط آخر ما تحته خط ضبطا سلٌما:
احرص على أن تؤدي واجباتك بانتظام( .تؤ ِّدي) مسبوق بحرؾ نصب(أن).
 -4عدْ إلى المقطعٌن الشعرٌٌن األول والرابع ,واستخرج منهما الفعل المضارع المعتل اآلخر ,وأعربه.
ّ
التعذر .والفاعل
أهوى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمّة المق ّدرة على آخره منع من ظهورها
ضمٌر مستتر تقدٌره( أنا).
ٌحلو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمّة المق ّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل .والفاعل
ْ
ضمٌر مستتر تقدٌره( هو) .والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره( أنا).
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آتً :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمّة المق ّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل .والفاعل
ْ
ضمٌر مستتر تقدٌره (أنا).
أطوي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمّة المق ّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل .والفاعل ضمٌر
ْ
مستتر تقدٌره(أنا).
تدعو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمّة المق ّدرة على آخره منع من ظهورها الثقل .والفاعل ضمٌر
ْ
مستتر تقدٌره(أنت).
ولتبق :الالم الم األمر حرؾ جزم مبنً على الكسر ال محل له من اإلعراب ,تبق :فعل مضارع مجزوم
وعالمة جزمه حذؾ حرؾ العلة (ى) من آخره ووضعت الفتحة لتد ّل على الحرؾ المحذوؾ.
والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره (أنت ).
لتعلو :الالم للتعلٌل حرؾ نصب مبنً على الكسر ال محل له من اإلعراب ,تعلو :فعل مضارع منصوب وعالمة
نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
.................................................................................................................

اسم المرّ ة واسم الهٌئة
المرة :اسم يدل على وقوع احلدث مرَّة واحدة.
اسم ّ
صٌاؼته -ٔ :من الفعل الثالثً على وزن (ف ْعلة) مثل :طرق  :طرقة  /قال  :قولة  /جلس  :جلسة  /وقؾ :وقفة
مالحظة :إذا كان مصدر الفعل الثالثً على وزن (فعلة) مثل :رحم مصدرها الصرٌح( رحمة) ,فهنا نضع كلمة
(واحدة) بعد الكلمة حتى تصبح اسم م ّرة (" إنّ هلل مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بٌن الجنّ
واإلنس والبهائم والهوام"....رواه مسلم ) (دعوت دعوة واحدة)
 -2من الفعل ؼٌر الثالثً ٌصاغ اسم الم ّرة بزٌادة تاء مربوطة على مصدره ,مثل:
انطلق :انطالق +ـة = انطالقة  /اهتز :اهتزاز +ـة = اهتزازة
مالحظة :إذا كان مصدر الفعل ؼٌر الثالثً ٌنتهً بالتاء فً األصل ,فنصفه بكلمة (واحدة) لٌد ّل على الم ّرة.
مثل  :استراح  :استراحة ( استراح المعتمرون استراحة واحدة قبل الوصول إلى م ّكة)
استكان :استكانة  /استعان :استعانة /استهان :استهانة  /جاهد :مجاهدة  /ب ّرأ :تبرئة

اسم الهٌئة:

هو اسم يدل على هيئة حصول الفعل.

صٌاؼته -1 :من الفعل الثالثً على وزن ( فِعلة ) مثل :وقؾ  :وقفة ( تد ُّل وقفة العامل على أ ّنه مرٌض)
لبس  :لبسة ( تعجبنً لبسة الكشافة).
 -2من الفعل ؼٌر الثالثً ٌصاغ اسم الهٌئة باإلتٌان بمصدر الفعل ,وزٌادة تاء على مصدره أو
بؽٌر تاء ثم إضافته إلى اسم بعده مثل  :استقبلنا الضٌوؾ استقبال الحفاوة  /انطلق المتسابق انطالقة الصقر.
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تدرٌبات :ص36
المرة من األفعال اآلتٌة:
ٔ -صػ اسم ّ
الفعل

نزل

أجاب

باع

ؼ ّطى

زار

سعى

المرة
اسم ّ

ن ْزلة

إِجابة

بٌعة

ت ْؽطِ ٌة

ز ْورة

س ْعٌة

ٕ -صػ اسم الهٌبة من األفعال اآلتٌة:
الفعل

مات

اسم الهٌبة

مٌِتة

ّ
هز
ه ِّزة

و قؾ
ِوقفة

المرة واسم الهٌبة فٌما ٌأتً:
ٖ -ع ٌّن اسم ّ
المرة
اسم ّ
اسم الهٌبة

أ -صٌحة
ب -خٌِفة

جـ -زلة
هـ -كٌِلة

د -رمٌة
و -عٌِشة

ٗ-اضبط(فاء) كل كلمة تحتها خط بما ٌتناسب والمعنى المقصود فً ما ٌأتً:
أ -مج ٌد رعى تلعات الدهر وهو فتى حتى ؼدا ٌمشً ِم ْ
شٌة الهرم.
ب -لجلسة مع أدٌب فً مذاكرة

أنفً بها اله ّم أو أستجلب ّ
الطربا .

٘ -عٌن اسمً المرة وفعلهما فً البٌت؟
اسم المرة
فعله

ؼ ْمضة
ؼمض

انتباهتِها
انتبه

مرة.
 -ٙعد إلى المقطع الشعري الثالث ,واستخرج منه اسم ّ
 -1خ ْفقة وادي العرب
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الوحدة السادسة
بٌن األصالة والحداثة /القضاٌا اللؽوٌة

التوكٌد
التوكٌد :هوتابع ٌؤ ِّكد ما قبله وٌتبعه فً الحكم اإلعرابً ,وهو نوعان:
 -1لفظً :بتكرار اللفظ المراد توكٌده :نحو:
حذار حذار من بطشً وفتكً

قول أبً الفرج الكاتب :هً الدنٌا تقول بملء فٌها

 -2معنوي :بالكلمات :كل ,وجمٌع ,ونفس ,وعٌن ,و(كال ,و كلتا)مسبوقة باالسم المؤكد ومتصلة
بضمٌر ٌربطها به وتطابقه فً الجنس و العدد ,نحوقوله تعالى{:سبحبُ اىزي خيق األصواج ميهب
ممب جنبث األسض وٍِ ؤّفسهٌ وممب ال ٌؼيَىُ }

الفابدة :كال وكلتا اسمان ٌعربان بالحركات المقدرة إذا لم ٌضافا إلى ضمٌر المثنى ,وٌعربان بالحروؾ ملحقٌن
بالمثنى :باأللؾ رفعا وبالٌاء نصبا وجرا إذا أضٌفا إلى ضمٌر المثنى.

تدرٌبات :
ٔ -ح ّدد العالمة اإلعرابٌة للكلمتٌن اللتٌن تحتهما خط فً كل ما ٌأتً:
أ -قال تعالى{ :ميحب اجلنحني آجث ؤٌمُيهب ومل جظيٌ ٍنهُ شٍئبً وفجشّب خالهلَب هنشاً} العالمة اإلعرابٌّة هً( :الضمة المقدرة)
ب -قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ":-رؼِم أنفه ,ثم رؼم أنفه ,ثم رؼم أنفه ,قٌل :من ٌا رسول هلل؟
قال  :من أدرك والدٌه عند الكبر ,أحدهما أو كلٌهما ,ثم لم ٌدخل الجنة" (.الٌاء ألنه ملحق بالمثنى)
ٕ -مٌز التوكٌد المعنوي من اللفظً فً ما ٌأتً:
أ -قال تعالى{ :وػيًٌّ األمسبء ميّهب} ( .كلّها :معنوي)
ب -قال تعالى{:وٍب ؤدساك ٍب ٌىً اىذٌِ( )71ثٌ ٍب ؤدساك ٍب ٌىً اىذٌِ}ٍ( .ب ؤدساك ٍب ٌىً اىذٌِ  /توكٌد لفظً)
ج -اقتصرت المحاضرة على المحاضر عٌنِه ساعتٌن.

(عٌنه :توكٌد معنوي)

د -االجتهاد االجتهاد طرٌق النجاح .االجتهاد( الثانٌة) لفظً.
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القضاٌا اللؽوٌة فً كتاب اللؽة العربٌة( مهارات) -ثانً عشر )مشترك) ٕٓٔ2

 -3اضبط الكلمتٌن اللتٌن تحتهما خط بالحركة اإلعرابٌة المناسبة مبٌنا ما كان منهما للتوكٌد:
أ -قال زهٌر بن أبً سلمى:
ومن ٌؽترب ٌحسب عدوا صدٌقه

ومن ال ٌكرِّ م نفسه ال ٌكرم نفسه :مفعول به (لٌست توكٌدا)

ب -حضر الوزٌر نفسه االحتفال الخاص بتكرٌم الطلبة الفائزٌن بمسابقة القصة  (.نفسه :توكٌد معنوي)
 -4عد إلى الفقرة الخامسة من النص واستخرج منها ألفاظ التوكٌد وأعربها؟
" إنّ التراث لٌس الماضً عٌنه"
عٌنه :توكٌد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتحة ,وهو مضاؾ ,الهاء :ضمٌر متصل مبنً
على الضم فً محل جر باإلضافة.
" لٌست المعاصرة هً الحاضِ ر نفسه"
نفسه :توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاؾ ,والهاء :ضمٌر متصل مبنً فً
على الضم فً محل جر باإلضافة.
" إن التراث والمعاصرة كلٌهما فً دمابنا"
كلٌهما :توكٌد معنوي منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه ملحق بالمثنى وهو مضاؾ ,والهاء:
ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلضافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم اآللة
هً اسم مشتق ٌدل بصٌؽته على أداة بها الفعل ,وٌأتً من الفعل الثالثً على خمسة أوزان مشهورة:
ِم ْفعل :مبرد ,مجهر ,مِفعال :منظار ,منطادِ ,م ْفعلة :مطرقة ,ملعقة فعالة :ؼسالة ,فاعول :حاسوب.
التدرٌبات:
ٔ -صػ من األفعال اآلتٌة اسم آلة :ربطِ :مربط  ,كوىِ :مكوى ,طرقِ :مطرقة ,وزنِ :مٌزان.
 -2م ٌّز اسم اآللة من صٌؽة المبالؽة فً ما تحته خط مما ٌأتً:
أ -قال تعالى {:و ٌب قىً ؤوفىا املنٍبه و املٍضاُ ببىقسظ وال جبخسىا اىنبط ؤشٍبءهٌ وال جؼثىا يف األسض ٍفسذٌِ}

ال ِمكٌال ,ال ِمٌزان( :اسم آلة)
ب -قال تعالى {:وٍب ؤدساك ٍب سقش()71ال جُبقً وال جزس( )72ىىَّاحة ىيبشش} لواحة ( :صٌؽة مبالؽة)
ج -تبهرنً عظمة الخالق فً اتساق األجرام السٌارة فً الفضاء .السٌارة (:صٌؽة مبالؽة)
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القضاٌا اللؽوٌة فً كتاب اللؽة العربٌة( مهارات) -ثانً عشر )مشترك) ٕٓٔ2

د -حرث المزارع الحقل بالمحراث.
هـ -جدي رجل معطاء.

األستاذ :معروؾ أبوزٌنة ٓ72٘7ٔ7ٖ7ٙ

المحراث( :اسم آلة)
معطاء ( :صٌؽة مبالؽة)

 -3اضبط بالشكل التام الكلمات التً تحتها خط فً الجمل اآلتٌة مبٌنا ما كان منها السم اآللة أو اسم
مكان:
أ -أخرجت الم ِْعصرة الزٌت نقٌا خالٌا من الشوائب( .اسم آلة)
صعد األنبٌاء علٌهم السالم ( .اسم مكان)
ب -قال ابن بطوطة عن جبل قاسٌون :إنه م ْ
ج -مضٌق جبل طارق هو م ْعبر ٌصل بٌن مٌاه البحر األبٌض المتوسط ومٌاه المحٌط األطلسً.
(اسم مكان)
 -4عد إلى الفقرة الخامسة من النص واستخرج منها اسم آلة واذكر وزنه.
الجواب :السٌارة:

وزنه :ف ّعالة
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 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـروض
البحر الوافر
هو من البحور المختلطة التً تتكون من تفعٌلتٌن مختلفتٌن.
ومفتاح البحر الوافر هو:
مفاعلتن مفاعلتن فعولن

بحور الشعر وافرها جمٌل

 وٌأتً البحر الوافر تا ّما ومجزوءا.
 وزنه تا ّما :مفاعلتنْ مفاعلتنْ فعولنْ
 وزنه مجزوءا :مفاعلتنْ مفاعلتن

مفاعلتنْ مفاعلتنْ فعولن
مفاعلتن مفاعلتنْ

بحر الوافر له تفعٌلتان هما:
ٔ -مفاعلتنْ ( ب-ب ب)-وهً ربٌس ٌّة و صورتها الفرعٌة(مفاع ْلتن ب )- - -
ٕ -فعولنْ ) ب  )- -ربٌسٌة( ,ولها صور فرعٌة ولكن فً بحورأخرى)
سلوا ق ْلبً ؼداة سال وتابا

لعل على الجمال له ِعتابا

ب  / - - -ب  -ب ب –  /ب  // - -ب -ب ب –  /ب – ب ب – /ب - -
مفاع ْلتن  /مفاعلتن

/فعولن //

مفاعلتن

 /مفاعلتن

/فعولن (تام الوافر)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التدرٌبات:
قطع األبٌات اآلتٌة من بحر الوافر واذكر تفعٌالتها ممٌزا الوافر التام من مجزوبِه:
وال ٌدْ نو وال ٌ ْقر ْب

ص ْبح ال ٌأتً
وهذا ال ّ
ب/---ب---

//

ب/ ---ب---

مفاعلتن

//

مفاعلتن مفاعلتن

مفاعلتن
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القضاٌا اللؽوٌة فً كتاب اللؽة العربٌة( مهارات) -ثانً عشر )مشترك) ٕٓٔ2

أحسِ نْ للؽنًِ ولِ ْلفق ٌْ ِر
ف ْ

إذا ما نِلت ِمنْ دنٌاك حظا
ب/---ب/---ب--

//

مفاعلتن  /مفاعل ٌتن/فعولن

//

ب / - - -ب – ب ب – /ب - -
مفاعلتن  /مفاعلتن

 /فعولن (تام الوافر)

وجاو ْزه إلى ما ت ْستطِ ٌْع
ِ

إذا لم ت ْسطِ ْع شٌبا فد ْعه
ب/---ب/---ب--

//

ب / - - -ب –  / - -ب - -

مفاعلتن  /مفاعل ٌتن /فعولن

//

مفاعلتن  /مفاعلتن  /فعولن

هً األخالق ت ْنبت كالنبا ِ
ت

(تام الوافر)

ماء المكرما ِ
ت
إذا سقٌ ْت ِب ِ

ب  / - - -ب – ب ب  / -ب  // - -ب -ب ب  / -ب –  /- -ب - -
مفاعلتن  /مفاعل ٌتن

/فعولن  //مفاعلتن

أٌا منْ جاءنً ِم ْنه

 /مفاعلتن  /فعولن

(تام الوافر)

كِتاب ٌ ْ
شت ِكً الوصبا

ب/---ب---

//

مفاعلتن  /مفاعلتن

//

ب/ ---ب–بب-
مفاعلتن

ول ْم أر فً عٌو ِ
اس ش ٌْبا
ب الن ِ
ب–بب/-ب/---ب--

//

مفاعلتن  /مفاعل ٌتن /فعولن

//

 /مفاعلتن

(مجزوء الوافر)

ص القا ِدر ٌْن على ال ّتم ِام
كن ْق ِ
ب / - - -ب – ب ب – /ب - -
مفاعلتن  /مفاعلتن
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 -2افصل بٌن شطري كل بٌت من األبٌات اآلتٌة:
لقد حسنت بك األوقات ح ّتى  //كأ ّنك فً فم الدهرابتسام
فسقٌا للمدارس من رٌاض  //لنا قد أنبتت منكم زهورا
فما بلػ المقاصد ؼٌر ساع ٌ //ر ّدد فً ؼد نظرا سدٌدا
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة لٌستقٌم الوزن العروضً فً األبٌات اآلتٌة:
( )1وٌسأل فً الحوا ِد ِ
ث ذو صواب
( )2لسانً بالقرٌض وبالقوافً

فهل ترك الجمال له صواب
واص
وباألشعار أمهر فً الؽ ِ
ٌكون وراءه فر ٌج قرٌب

( )3عسى الكرب الذي أمسٌت فٌه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر المتقارب
 مفتاح البحر المتقارب ,هو:
ع ِن المتقارب قال الخلٌل

فعولنْ فعولنْ فعولنْ فعول

 البحر المتقارب ٌأتً تاما بثمانً تفعٌالت ,ومجزوءا بست تفعٌالت.
 وزنه تاما :فعولن فعولن فعولن فعولن
 وزنه مجزوءا:

فعولنْ فعولنْ فعو

فعولنْ فعولنْ فعولنْ فعولنْ
فعولنْ فعولنْ فعو

 بحر المتقارب له تفعٌلة واحدة متكررة(فعولن :ب  ,)- -ولهذه التفعٌلة صور أخرى فرعٌة:
(فعول :ب –ب) فً الحشو والعروض ,و(فعو :ب  )-فً العروض والضرب ,و(فعولْ :ب  -ه)
فً الضرب.
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التدرٌبات :ص301
ٔ -قطع األبٌات اآلتٌة واذكر تفعٌالتها ممٌزا المتقارب التام من مجزوبه :
ْ
وص ْعب على الق ْل ِ
الهموذ
ب هذا
فس هذا العفاء
كبٌر على الن ِ
ب /- -ب  /- -ب  /- -ب  // - -ب  /- -ب  /- -ب – / -ب - -
فعولن  /فعولن  /فعولن فعولن  //فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعولن (تام المتقارب)

فك ْم ق ْبلها نور عٌن خبا
فإنْ تك عٌنً خبا نورها
ب  / - -ب  /- -ب  /- -ب  // - -ب  /- -ب  /- -ب –  / -ب - -
فعولن  /فعولن  /فعولن /فعولن  //فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعولن (تام المتقارب)

وٌ ْمطِ لنا فً الهوى
ب – ب /ب  /- -ب // -
فعول  /فعولن  /فعو //

فن ْ
ص ِبر ر ْؼم المللْ
ب  -ب /ب  /- -ب –
فعول  /فعولن /فعو

(مجزوء المتقارب)

وألقً بها فً مهاوي الردى
سأحمِل روحً على راحتً
ب  -ب/ب  /- -ب  /- -ب  // -ب  /- -ب  /- -ب – / -ب -
فعول  /فعولن /فعولن /فعو  //فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعو(تام المتقارب)
قضى هللا بالح ِ
فص ْبرا على ما قضى
ب لً
ب –  / -ب  /- -ب  // -ب  /- -ب  /- -ب –
(مجزوء المتقارب)
فعولن  /فعولن  /فعو  //فعولن  /فعولن  /فعو
هر ب ٌْن الحف ْر
الجبال
ِب صعود
ٌع ْ
ومنْ ال ٌح ُّ
ِ
ِش أبد الد ِ
ب /- -ب  -ب /ب  /- -ب // - -ب  -ب /ب  /- -ب –  / -ب -
فعولن  /فعولن  /فعولن /فعولن  //فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعولن (تام المتقارب)
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ٕ -افصل بٌن شطري كل بٌت من األبٌات اآلتٌة:
إذا مدحوا آدمٌا مدحـ  //ت مولى الموالً ورب األمم
إذا كنت فً حاجة مرسال  //فأرسل حكٌما وال توصه
وشاهدنا الورد و الٌاسمٌـ  //ن والمسمعات بقصّابها
 -3امأل الفراغ بالكلمة المناسبة لٌستقٌم الوزن العروضً فً األبٌات اآلتٌة:
(المكتب )
( )1أال حبذا صحبة ..........وأحبب بأٌامه أحبب
( )2إذا بلػ .......آماله

فلٌس له بعدها مقترح

( )3وعلمك ......إذا ما وثقت

( المرء )

بمن لٌس ٌؤمن من ؼدره ( جه ٌل )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر الرجز
بحر الرجز:من البحور الصافٌة وٌتكون من ست تفعٌالت ثالث فً كل شطر.
مستفعلن مستفعلن مستفعل
مستفعلن مستفعلن مستفعل

مفتاح البحر :فً أبحر األرجاز بحر ٌسهل
ارجز لنا ٌا صاحبً أرجوزة
أو
التفعٌلة الربٌسٌة :مستفعلن  - -ب -
الصور الفرعٌة -ٔ :م ْستعِلن – ب ب  -ٕ -مت ْفعِلن ب – ب -
ٗ -مت ْفعِل ب - -

ٌأتً بحر الرجز :تاما ومجزوءا ومشطورا.
مستفعلن مستفعلن مستفعلن
التام:
المجزوء:
المشطور:

مستفعلن مستفعلن

ٖ -م ْست ْفعِل - - -

مستفعلن مستفعلن مستفعلن
مستفعلن مستفعلن

مستفعلن مستفعلن مستفعلن
مستفعلن مستفعلن مستفعلن

العلم
 قطع البٌت اآلتً :عٌشوا كراما تحت ظِ ل
ِ

تحٌا لنا عزٌزة فً األم ِم

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

 //مستفعلن  /متفعلن
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/مستعلن

(تام الرجز)
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التدرٌبات:
ٔ -قطع األبٌات اآلتٌة واذكر تفعٌالتها ,ممٌزا الرجز التام من مجزوبه:
إذ ال دواء للهوى موجود
* من ذا ٌداوي القلب من داء الهوى
  -ب  - - / -ب  - - /-ب  - - // -ب  / -ب – ب - - - / -مستفعلن/مستفعلن /مستفعلن  //مستفعلن  /مت ْفعِلن /مستفعِل
جدة
* إن الشباب والفراغ وال ِ
  -ب  / -ب  -ب  /-ب -ب // -//
مستفعلن /متفعِلن /متفعِلن

(تام الرجز)

أي مفسدة
مفسدة
ِ
للمرء ُّ
بب--/-ب/-ب–ب-مست ِعلن  /مست ْفعِلن /متفعِلن

ارتقًِ أي عظٌم أ ّتقً
* أي مكان ْ
 ب ب  - -/ -ب  - // -ب ب  - - /-ب-مستعِلن  /مستفعلن  //مستعِلن  /مستفعلن

(تام الرجز)

( مجزوء الرجز)

فال تل ْم فً ك ْ
شفِ ِه ن ِد ٌْما
 منْ لم ٌكنْ لِسر ِه كتوما
  -ب / -ب  -ب /-ب - // - -ب ب  - - / -ب  / -ب – -مستفعلن /متفعِلن /مت ْفعِل  //مستعِلن  /مست ْفعِلن /متفعِل


(تام الرجز)

الردى
وشادن لما بدا
أسلمنًِ إلى ّ
ْ
ب  -ب  - -/ -ب  - // -ب ب  - - /-ب-
متفعِلن  /مستفعلن  //مستعِلن  /مستفعلن

( مجزوء الرجز)

فاعجبنْ ِمنْ سالم كٌؾ نجا
تعجبن ِمنْ هالِك كٌؾ هوى بل ْ
 ال ْ
  -ب / -ب  -ب  -/-ب ب  - - // -ب  - - / -ب  -/ -ب ب -مستفعلن /متفعِلن /م ْت ْفعِلن  //مستفعِلن  /مست ْفعِلن /م ْتفعِلن
ٕ-افصل بٌن شطري كل من األبٌات اآلتٌة:
تدب فوق مبر ِد
والفلك فوق لجة كأنها  //عقارب ُّ
إٌاك أن ٌفتنك الشباب  //وأن ٌؽر عٌنك السراب
فإ ّنما الشباب ظل زابل  //وبدره ال ب ّد ٌوما آفل
عصفورتان فً الحجـ  //از حلّتا على فننْ
العروضً فً األبٌات اآلتٌة:
ٖ -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن
ّ
وشاهد له بفضل الحكم
........السلم
( ٔ) الصمت للمرء
ِ
على ......عله فقد نجا
(ٕ) وآفة العقل الهوى فمن عال
(ٖ) من لم ٌعظه .......لم ٌنفعه ما راح به الواعظ ٌوما أو ؼدا
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( حلٌؾ)
( هواه )
( الدهر )

(تام الرجز)
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ٗ -تف ّهم معانً األرجوزة اآلتٌة ,ث ّم قطعها عروضٌا ,واذكر تفعٌالتها:
إنّ اللٌالً أسرعت فً نقضً
  -ب  - -/ -ب - - -/ -مستفعلن /مستفعلن /مستفعل
أخذن بعضً وتركن بعضً
ب  -ب  - / -ب ب / -ب - -
متفعلن  /مستعلن  /متفعل
حنٌن طولً وطو ٌْن عرضً
ب  -ب  -/ -ب ب – /ب - -
متفعلن  /مستعلن  /متفعل

(مشطور الرجز/أرجوزة)

تدرٌب عام
 قطع األبٌات اآلتٌة واذكر تفعٌالتها واسم البحر فً كل منها:فً آخ ِِر ال ّ
بح اختل ْط
والبدْ ر قد صار هِالال ناحِال
هر وبال ُّ
ش ِ
ص ِ
  -ب  -/ -ب ب  - -/-ب  - - // -ب  - / -ب ب  - -/ -ب -مستفعلن /متفعلن /مستفعلن  //مستفعلن  /مستعلن /مستفعلن
تأ ّمل فإن نِظام الحٌا ِة
نظام دقٌق بدٌع فرٌدْ
ب  /- -ب – ب  /ب  /- -ب  // - -ب  /- -ب  / - -ب  / - -ب  -ه
 //فعولن  /فعولن  /فعولن  /فعول
فعولن  /فعول  /فعولن  /فعولن
وهم أصلً وه ْم فرعً
ب/---ب---
مفاعلتن  /مفاعلتن

//
//

وهم نسبً إِذا أنس ْب
ب–بب/ -ب–--
مفاعلتن  /مفاعلتن

(تام المتقارب)

(مجزوء الوافر)

ؾ ّ
ِس لصرو ِ
ود ْعنً فإن ٌقٌنً ٌقٌنً
مان
فال ت ْبتب ْ
الز ِ
ب  /- -ب – ب  /ب  /- -ب  // - -ب  /- -ب  -ب  /ب  / - -ب - -
 //فعولن  /فعول  /فعولن  /فعولن
فعولن  /فعول  /فعولن  /فعولن
منْ أ ْحسن الس ْمع ف ِه ْم
منْ حفِظ الع ْهد وفى
 ب ب  -/ -ب ب  - - // -ب  - /-ب ب -متفعلن  /متفعلن  //مستفعلن  /مستعلن

(تام الرجز)

(تام المتقارب)

( مجزوء الرجز)

بالعادل
فما أنت
ِد ِع اللوم ٌا عا ِذلً
ِ
ب –  / -ب  /- -ب  // -ب  /- -ب  /- -ب –
فعولن  /فعولن  /فعو  //فعولن  /فعولن  /فعو

(مجزوء المتقارب)
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أفضل من قراب ِة القرٌ ِ
ود صحٌح منْ أخ لبٌ ِ
ب
ب
  -ب  - -/ -ب /-ب  - // - -ب ب  / -ب  -ب  / -ب - -مستفعلن /مستفعلن /متفعل  //مستعلن  /متفعلن  /متفعل
هً ال ّ
فعز الفؤاد عزاء جمٌال
ماء
س ِ
شمس م ْسكنها فً ال ّ
ب  /- -ب – ب  /ب  /- -ب  // - -ب  /- -ب  -ب  /ب  / - -ب - -
 //فعولن  /فعول  /فعولن  /فعولن
فعولن  /فعول  /فعولن  /فعولن
ِأم القمر الم ْ
ش ِرق
أش ْمس تجلّ ْت لنا
ب –  / -ب  /- -ب  // -ب  -ب /ب  /- -ب –
فعولن  /فعولن  /فعو  //فعول  /فعولن  /فعو

ب–/--ب–بب/-ب--
 /مفاعل ٌتن  /فعولن

مفاعلتن  /مفاعل ٌتن

(مجزوء المتقارب)

//
//

ب / - - -ب –  /– -ب - -
مفاعلتن

 /مفاعلتن  /فعولن

(تام الوافر)

توهّم أ ّنه ٌ ْنف ْع

وك ْم ضر امرأ أ ْمر
ب–/--ب---

(تام المتقارب)

فال ت ْقن ْع ِبما دون ال ُّنجوم

إذا ؼامرت فً شرؾ مروم
مفاعلتن

(تام الرجز)

//
//

ب -ب ب  /-ب - - -
مفاعلتن

(مجزوء الوافر)

 /مفاعلتن

ملحق:
ٔ -مجزوء الوافر ٌأتً بتكرار أربع تفعٌالت ,وقد ٌتشابه فً بحر الهزج إذا كانت تفعٌالت مجزوء
الوافر كلها ( مفاع ْلتن ب)---؛ ذلك أنّ تفعٌلة الهزج الربٌسة هً (مفاعٌلن ب )---وللتمٌٌز بٌنهما
ننظر فً باقً أبٌات القصٌدة.
ٕ -البحور الصافٌة هً البحور التً تتكرر فٌها تفعٌلة واحدة ,مثل المتقارب:
فعولنْ فعولنْ فعولنْ فعولنْ
فعولنْ فعولنْ فعولنْ فعولنْ
ٖ -أما البحور الممزوجة أو المختلطة فهً البحور التً تتكرر فٌها تفعٌلتان مثل الوافر:
مفاعلتنْ مفاعلتنْ فعولنْ
مفاعلتنْ مفاعلتنْ فعولنْ
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