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إليها يف امتحان الثانوية العامة، وهذا امللخـص ال   وناليت حتتاجللقضايا اللغويةأضع بني أيديكم ملخصا شامالً 
؛ وحسب التعديالت اليت تجرى من قبل الوزارة، لـذا  املوجودة يف اية كلِّ وحدة القضايا اللغويةخيرج عن 
  . وفَهمها، وأمتىن لكم التوفيق يف قادم األيامدراستها على  وااحرص
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  )   صناعيمصدر (تعرب مبتدأ، فهي  -  . األردنِّ جعلته مالذًا ألحرار العرب قومية. ١  

  )منسوباسم (تعرب نعتا، فهي -  .  قوميةتتبنى بعض األحزاب مبادئ . ٢ 

  :، مثل)رفةمع+ معرفة (أو ) نكرة+ نكرة (فهو اسم منسوب، ) نعتا(إذا أعرب  •

  )   صناعيمصدر (.العاملِ متنعه من التميز سلبيةُ -.)منسوباسم (.مدمرة سلبيةٌالتدخني ظاهرةٌ  -

  )صناعيمصدر (.يف سلوك الناس اجلاهليةأكره  -.)منسوباسم (.حمكمة النظمِ اجلاهليةالقصيدة  -

 )صناعيمصدر (.ختالف الرأمسالية االشتراكية -.        )منسوباسم (.تراجعت حديثًا االشتراكيةالدول  -

 ...، اهلضميثوري، إنساينّ، عريب: فقط، مثل) ياء مشددة(كذلك ينتهي بـ املنسوب واالسم  

 
 

  
  

 ،)صاحبه، أوالصاحب،أو ، نائم، صاحبقاتل(:، حنو)فاعل(احبث عن كلمة على وزن؛ الثالثيمن: الفاعل اسم .١
  : حنو،] -ِ - -  -م [  احلرف قبل األخري، كسرو ميم مضمومةِـ باحبث عن كلمة تبدأ  غري الثالثيومن  
  .ال تؤثر) ال...) (فهم، مستورِد، مقاتل، الْمتلمونأواملس مسلمونأو ، مسلم -يسلم  -أسلم (
 ،)منصور، مقطوع، مرهون، موضوع: (، حنو)مفعول(احبث عن كلمة على وزن؛ الثالثيمنالفعل : املفعول اسم .٢
  : حنو، ] - َ- -  - م[ احلرف قبل األخري،  فتحوبِـ ميم مضمومةاحبث عن كلمة تبدأ  غري الثالثيومن  
  .ال تؤثر)لا) (املُعجبمعجب أو (أو . مرتدى، محدث، مؤلَّف، مصاب، )مستورد-يستورد  - استورد  (
  ).منطلَق إليه-انطلق (، )مضحوك عليه-ضحك : (، مثلشبه مجلةنضيف السم املفعول  الزماإذا كان الفعل -

، فعندئذ نرد املصدر الصريحأو من  املضارعمن الفعل املفعولاسم الفاعل أو اسم قد يطلب منك صياغة :  مهمة مالحظة
: حتتضن(، )منتظَر/رمنتظ، انتظر: انتظار( -:، مثلوليس إىل اجلذر املاضيإىل الفعل  أواملصدر الصريح املضارعالفعل 
  ).معلوم /  عالم، ملع: ميعلَ( ،)معلَم / معلم أعلم، : ميعل( ، )محتضن/محتضن احتضن،

  :مثل). لعفعيل، وفَركّزوا على وزين (، امرأةأو شيءرجل، أو صفة لِـ  احبث عن :املشبهة الصفة .٣
  .مجيلة، طويلة، ضعيفة، غريب، قدمي، جديدكرمي، وسيم، ضعيف،  :فعيل
  . فَرِح، فَطن، خجِل، نكد: لعفَ  
 :، حنو)لمفْعل أو مفْع(احبث عن كلمة على وزن :  والزمان املكان اسم .٤

 .، مرعى، مسعىمصعد،هجر، ممكْتب: مفْعل    .مخفر مجلس،معرِض،مسجِد، موعد،  وقف،م :مفْعل
 .أنفع، أحسن، أكرم، أكرب:  ، حنوالتفضيلوتفيد ) أفعل(احبث عن كلمة على وزن : التفضيل اسم .٥
 ]أنفع: التفضيلاسم املال، : املفضل عليهالعلم، : املفضل[ .العلم أنفع من املال: ، مثلعناصر املفاضلةانتبه إىل  -

 

 :، مثل)فعالعلى وزن  واركّز(، الكثرة واملبالغةاحبث عن صيغة تدلّ على : املبالغة صيغة .٦
  ....، غفّار، منّام ، قهاركذَّاب، تواب، جبار، عقّاد

  
 

 المشتقات
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  :                   اخلرب أنواع 
 :   ، مثل)]ال مجلة وال شبه مجلة ( كلمة واحدة [ )مفرد(اخلرب  .١

 .املثقَّفني هوايةُاحلُرة  املطالعةُ -      .الوالدينِ مسؤوليةُاألوالد  تربيةُ-    
   :وهو نوعان: مجلةاخلرب  .٢

  ) ]اهلاء(ضمري متصل بينهما +  كلمتني [يتكون من : مجلة امسيةاخلرب  - أ
    -ها طاهرةٌالقدسأرض.        - الكرميسريتحسنةٌ ه.      

 .بِغيرِه يتَّعظُالعاقلُ-  .اليأس يزيلُاألملُ -  )  فعل مضارع أو ماضي(:  ، مثلمجلة فعليةاخلرب  - ب   
 :نوعان، وهو شبه مجلةاخلرب  .٣
  .للْمتفَوقِاجلَائزةُ-  )  اسم جمرور+ حرف جر (  :، مثلجار وجمرورشبه مجلة . أ
 .فوق الطاولةالكتاب  -    )  مضاف إليه+ ظرف (    :، مثلظرفيةشبه مجلة . ب
، واالسم )شبه مجلة( اخلرب فنوع، )جار وجمرور أو ظرف(إذا سئلت عن نوع اخلرب وبدأت اجلملة بِـ : مهمة مالحظة
  :، مثلمبتدأالذي يأيت بعدها يعرب  املرفوع
  .وأجٌر كرٌمي مغفرةٌهلم -    .    مبدعون شباٌبيف بلدنا -  
  .يطوفون رجالٌحولَ الكعبة -    .واهتمامات ميولٌطالبٍ  لكلِّ -  
  : هو اسم ال يقبل التنوين، وجير بالفتحة بدالً من الكسرة، ومن أنواعه  الصرف من املمنوع

  .زينب، عبري، سعاد، شيماء، ليلى، فاطمة معاوية، محزة، طلحة،: حروفه أكثر من ثالثة علَمٍ مؤنث كل -أ
  ...)عثمان، صفوان،(ان /، عدنان/ان، زيد/صفوان، /عثم: حنو، )ان - - -(العلم املختوم بألف و نون زائدتني  -ب 
  .من ذلٍّ وحمى صفراَءأبسط بالسؤال يدا ندية  -مثال/  صفراء، محراء :  صفة على وزن فعالء -ج 
 . منصوب وعالمة نصبه الفتح عوضا عن التنوين ألنه ممنوع من الصرف) يدا(نعت لـ : صفراء  -  

   :الصريف امليزان
 ، ومقابل احلرف)عينا(، ومقابل احلرف الثاين )فاء(فإذا كان أصلها ثالثيا، ضع مقابل احلرف األول خذْ أصل الكلمة،  .١
  ......فَعلَ، كَرم؛ وزا فَعلَحضر؛ وزا :  ؛ هكذا)الما(الثالث  
 : ، فزده كما هو يف امليزان، وباملوضع الذي زيد فيه بالنسبة ألحرف األصل، حنو)الثالثة(ما زاد عن األحرف األصلية  .٢

 ما : أَكْرلَوز؛ أصلها أفْع)مكَر.(  - ا : انتشرأصلها افتعلوز ،)نشر  .(ْفا : صلْوز؛ ألنَّ أصلها ع)وصف.( 
 :جيدا فاحفظها؛ املهارات املقرركتاب الكلمات اآلتية من  
   .إِفْعاالت:إجراءات    .مفعالت:مشكالت    .مفَاعل:منازل    .فَواعل:رواسي 

 .يفْعون: يرجون      .مفَاعيل :ميامني  . لَةفَعال: غطارفة    .فَعائل:شرائح 
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   ـرابــــــاإلعـ
  :؟ مثل)  الفاعل=الفعل + ما الّذي( أو )  الفاعل=الفعل +  من الّذي( يسألُ عنه بـ مرفوعم اسلالفاع - ١
  جمموعةٌمن الّذيالتحق باجلامعة األردنية ؟     .     التحق باجلامعة األردنية جمموعةٌ من الطلبة -   
  مصادرما الّذييتوفّر يف جنوب األردنِّ ؟     .يتوفّر يف جنوب األردنِّ مصادر للمياه تغطّي حاجاته -  

  ..دونقبل، بعد، عند، : ؟  مثلأين ؟   أو   مىتويسأل عنه بـ  .وهو ظرف الزمان أو املكان: فيه املفعول - ٢

   - والبحركيا عراق دون.  

  ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه، و: والكافظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف، : دون   
  ).البحر(يف حمل رفع خرب املبتدأ  شبه اجلملة الظرفية

  :؟  حنو) كيف(بـ  ايسأل عنهو، عند وقوع العمل يبين هيئة صاحبه منصوبسما  :احلال - ٣
  .كرمياوميوت، عزيزااحلر  يعيش -
  .حال منصوبة وعالمة نصبها تنوين الفتح: كرميا، عزيزا -

  : أنواع احلال
 ".     ضعيفًاوخلق اإلنسانُ : " قال تعاىل -  .    فائزارجع الفريق  -  .مسرعاجاء الطالب-:   ، حنومفردة .١
 :    مجلة .٢

 .وهو واقٌفحتدث اخلطيب  -  ]ضمري منفصل+ واو احلال [ بـ غالباتبدأ : مجلة امسيةاحلال  - أ  
  .للوطنِ يهتفعاد اجلندي  -   .حيصد القمح شاهدت املزارع -  :، حنومجلة فعليةاحلال  -ب     
   : شبه مجلة .٣
  .على شجرِهبِعت الثّمر  -          :شبه مجلة جار وجمرور، حنو - أ

 .بني السحابشاهدت اهلاللَ -  :شبه مجلة ظرفية، حنو -ب     
  .اسم يصف امسا آخر:النـعت - ٤

  :لألول، مثال نعتاالثانيفيكون االسم ) احلركة نفسيشترط اإلثنان ( معرفةاسم + سم معرفة ا 
١- الاملؤمنخٌري من املؤمنِ قويعيفالض  .  
  . نعت جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة:الضعيف .المة رفعه الضمةنعت مرفوع وع: قويال

  ].معرفةتصبح ): هـ، ك، ي+ ( نكرة]    [ معرفة ألنها أُضيفت للضمري اهلاء هأخالق[     .ميدةاحلأُعجِبت بأخالقه -٢ 
  :ل، مثلألوىل نعتاالثانية، فتكونمنونةنكرة +منونة  نكرة 

  .جديداقرأت كتابا - 
  .نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: جديدا

  .بالتعليمات ملتزمأُ قدر كلَّ طالبٍ  -  
  .ة الظاهرة على آخرهنعت جمرور وعالمة جره الكسر: ملتزم

  :؛ فهو كما شرحنا سابقًا، أي)اأو منصوب ا، أو مرفوعاجمرور امفرد انعت( :جاستخر: قد يأيت السؤال:  مهمة مالحظة
    .نعتمفرد جمرور:ملتزم -      . مفرد منصوبنعت : جديدا -.مفرد مرفوعنعت : قويال -   
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  ] ليس، بات، صار، ظلَّ، أصبح، أمسى، أضحى، كان[كان وأخواا:الناسخة األفعال - ٥
  .سهالًاالمتحانكان: ، مثل]خرب كان  واملنصوباسم كان،  املرفوع. [اخلرب نصبوتاملبتدأ  رفعت-
 ).الحظ تنوين الفتح.  (الفتحتنوين منصوب وعالمة نصبه  خرب كان:متواضعا. متواضعاكان :  من أمثلة الوزارة-
  ]لعلَّ، كأنَّإنَّ، أنَّ، لكن، ليت، [إنّ وأخواا:الناسخة احلروف- ٦
  .محبوٌبالصادقَإن:، مثل]خرب إنّ واملرفوعاسم إنّ،  املنصوب.[اخلرب وترفعاملبتدأ  تنصب -
  ).الحظ الفتحة.  (اسم إنّ مؤخر منصوب وعالمة نصبه الفتحة:العطاَء.    العطاَءإنّ بيده :  من أمثلة الوزارة -

  اإلعراب من حملٌّ هلا اليت اجلمل
  ؟ من اإلعراب......   مجلةحملّأو ما / اإلعرايب جلملة  املوقعما :  كيف يأيت السؤال

 :، حنواخلربمجلة  -١
  ). األشجار قلَّم ملزارِعا(    يف حمل رفع خرب    الفعلية اجلملة       فعل+ مبتدأ   -
  ). األشجارمقلِّي ملزارِعاإنَّ  (     يف حمل رفع خرب إنّ  الفعلية اجلملة   فعل+امسها  +إنّ وأخواهتا  -
  ). األشجار مقلِّي ملزارِعاكان  (  يف حمل نصب خرب كان  الفعلية اجلملة   فعل+ امسها + كان وأخواهتا  -
 :حنو؟ )كيف(بـ  اسأل عنهون، وحملّها النصب،معرفةوتقع بعد اسم : مجلة احلال -٢
  .االمسية يف حمل نصب حالاجلملة     .وهو صائٌمزرت حممدا  -

  :روفـواحل األدوات
  .....]يفيد جير حرف استخرج أو  ؟ مجلة يف اجلر حرف معىن ما :كاآليت السؤال يأيت [  ومعانيها اجلر حروف - ١

 أمثلة معناه احلرف

 
 مْن

 )  النوعبيان ( اجلنسبيان  .١
 ابتداء الغاية الزمانية .٢
 ابتداء الغاية املكانية  .٣
 )بسبب(نضع مكاا السببية والتعليل   .٤

- حرير منمامة له ع .      - قطن منا اشتريت ثوب. 
  .أولِ يومٍمْن ابتدأْت العمل  -

  .مكةَ املكرمة إىل املدينة املنورةمن هاجر الرسولُ  -
 .املوقف جاللِ منالتزم احلضور الصمت  -

 
 يف

 الظرفية املكانية  .١
 الظرفية الزمانية .٢
 اازيةالظرفية  .٣

  . العقبة يفعمانَ، ويقيم أهلي يفأُقيم 
  .الليلِ يفالنهارِ، وأستريح  يفأعملُ 
لنصائحنا يفه أثٌر كبٌري ه وتوجيهاتنفوس. 

 
 على

  احلقيقي االستعالء .١
 اجملازي االستعالء .٢
 )بالرغممن(أو  )مع(نضع مكاا : املصاحبة .٣

  .املغلّف علىوضع حممٌد الطّابع 
  .راحيت علىمحلت روحي 

 .}ظُلْمهِم علَىوإِنَّ ربك لَذُو مغفرة لِّلناسِ {

  .مهاش لبين، والصباحةُلقريشٍالفصاحةُ - االختصاص- الالم

 انتهاء الغاية املكانية -١ إىل
 الزمانية انتهاء الغاية  -٢

-  القرآنَ من أوله آخره إىلقرأت.  
- سدر الفج إىلت رِأذان. 



 

٧ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩      محمد عودة: األستاذ

  :ما أنواع - ٢
 مثال تفسريها وحاالا )ما ( نوع

 .}عند اللَّه باقٍ وماعندكُم ينفَد  ما{ ).الّذي( نضع مكاا كلمة ما املوصولة  .١
.       ندم من استخار ماوخاب من استشار، ما- .وهي حرف نفي ال حملّ له من اإلعراب ما النافية.٢
  ظرفية ما املصدريةال.٣
 

 :يأيت بعدها
 .)، عاشدام، دمت، حييت، استطعت(

-}انِي بِالصصأَووالزو الة اكَاةم يح تماد{.  
 .حييت ماإني مقيٌم على العهد  -

  . }املؤمنون إخوة إنما{- ).إنّ(، يرتبط غالبا بِـ حرف زائد كاف)   الزائدة(ما الكافة.٤
 }بِالنِّيّاتاألعمالُ إِنّما{-

  :أمهّها  ) الواو ( أنواع - ٣

  

  : الـفـاء أنواع - ٤
 مثال تفسريها ومعناها نوعها

 :حرف يقع يف جواب الشرط الواقعة يف جواب الشرط
  فـ+ ....... أما 

 فـ+ ...إنْ، إذا، ما، من، 

} يمتا الْيفَالأَم رقْهلَ * تائا السأَمفَالو رهنت{  
}فْعا تمرٍ ويخ نيٌم فَإِنَّلُواْ ملع بِه اللَّه{ .  
} وككَذِّبإِن يفَقَْدو هِملن قَبم ينالَّذ كَذَّب{. 

  : الالم أنواع - ٥
 مثال تفسريها ومعناها نوعها

 أو ضمري،اسم+ ل  الم االبتداء.١
 . غالبا مبتدأإعراب االسم والضمري 

} ارلَدو نيقتالْم ارد ملَنِعٌر ويخ ةراآلخ{.  
 .}أَشد رهبةً في صدورِهم من اللَّه ألنتْم{

 .فعل مضارع جمزوم+ ل  الم األمر.٢
 غالبا تسبق بِـ و 

}طَّوَّويقِ فُوالْيتالْع تيبِالْب{ . 
}ْبوكْتلِ لْيدٌب بِالْعكَات كُمنيب{. 

 . لالستفادةجئت ،}اللَّه لوْجهإِنّما نطْعمكُم { .جتر االسم الذي يأيت بعدها الالم اجلارة.٣
  .شرط تفصيليرف ح  أما  - ٦
 .نقل احلداء الشفاف معاناة الرعاة  فقدالبوادي و املراعي اجلبلية أمايف  -
  . حرف عطف يفيد اجلمع واملشاركة ):الواو(. حرف جر يفيد الظرفية ):يف. (حرف شرط تفصيلي ):أما(
  .حرف توكيد يفيد التحقيق ):قد. (واقعة يف جواب الشرط للربط ):الفاء(

 مثال تفسريها وحاالا نوع الواو
  .تأيت يف أول مجلة مستقلة املعىن عن اجلملة اليت قبلهاواو االستئناف   .١

 )فاصلة أو نقطة(بعد  غالباوتأيت 
لكننا  ونتردد كثريا يف قبول اجلديد،  -

 .مع مرور الوقت نتعود عليه
  ( + )نضع مكاا .   فعلني، أو بني امسنيتأيت بني  - واو العطف.٢

- اجلمع واملشاركةفيد ت. 
  .}براهيمإِوولَقَد أَرسلْنا نوحا{-
 . يشرح وكان املعلم يقرأ  -



 

٨ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩      محمد عودة: األستاذ

  : قـْد - ٧
  .أفوزقَْد: ، مثل)التشكيك(فعل مضارع تفيد +  قد-. }أَفْلَح الْمؤمنونَقَْد{: ، مثل)التحقيق(فعل ماضٍ تفيد +  قد  -

  : أنواعال  - ٨
  .}إِنَّ اللَّه معنا تْحزنْالَ{: ، مثل)ناهيةالال(فعل مضارع جمزوم +  ال -
  .إال مبا أعلم أحتدثُال: ، مثل)نافيةالال(فعل مضارع مرفوع +  ال-

  :ئيةاإلنشا اجلملةو اخلربية جلملةا
  :ب، مثلو الكذأالصدق  حيتملاخرب هي اجلملة اليت حتملُ: اجلملة اخلربية

- إنَّ -    .مجيلٌ الطقس صديقي أمس -    .مفيٌد الدرس قابلت. 
  :أمههاهلا أساليب خمتلفة،ق أو الكذب والصد ال حيتملهي اجلملة اليت تتضمن كالماً  :اجلملة اإلنشائية

  ؟ واجبكتهل كتب: ستفهاماال -٣    .دروسك ال هتملْ: النهي -٢  .احملتاجني ساعد: األمر -١
  !الربيع ما أمجلَ: التعجب-٦   .طالب، االجتهاد حيقق أمانيكميا :  النداء -٥ .ليت الوقت طويلٌ: التمين -٤

  : أربعة أوزان، جتمعها اجلملة اآلتيةله )أفعال( ركِّزوا على وزن :القلة التكسري مجع 
 :، مثل)األوجهعلى  األقنعةَيرتدون  األطفالُوالفتيةُ(
 .صبية، رِفقة: فعلة -د. أحزمة، أرصفة: أفعلة - ج.أثواب، أبواب: أفعال -ب.أرجل، أنفُس: أفعل -أ
  .)فائزين–فائزون(،)فالحني–فالحونَ(: ، مثلياء ونونأو واو ونون+ اسم :السامل املذكّر مجع 

  

  ...آيات، تشريعات،)معلمات–معلمة (، )تطالبا–طالبة (: ا ت، مثل+ اسم :السامل املؤنث مجع 
  

  .الذي قبله داملُؤكَّيعود علىاالسم  اهلاءضمري +) نفس، عني، مجيع، كل( : يكون باأللفاظ اآلتية:املعنوي التوكيد

      -  حلَّ الطالبهتوكيد( .املسألة نفس(    
  )فاعالًليست توكيدا؛ وإمنا تعرب ( .املسألة الطالبِنفسحلَّ  -

  :األفعال زيادات معاين
  : ، مثلالتعديةومن أهم معانيه ، )مزيد باهلمزة(  أفعل . ١
    - فعل الزم: ضحك.     (اجلمهور ضحك  (  -أضحك اجلمهور املهرج)   .فعل متعدٍّ: أضحك  (  
    :أي أنَّ الفعل يقع بكثرة، مثل: التكثري واملبالغةتأيت ملعان أمهها) بالتضعيفمزيد (:  فعَّل . ٢

  من العطب ؟ كأمنـما الذي -        .الطفلُ الزجاجحطّم-  
  : ، مثلالطَّلب، ومن أهم معانيه)مزيد مزة الوصل والتاء: ( افتعل . ٣

  .التاجر دينهاقتضى  -    .الرجلُ بقومه احتمى -    .الناس ما وعدوهاقتضى  -  
  : ، مثلاملشاركة، ويأيت ملعىن)مزيد بالتاء واأللف: ( تفاعل . ٤

     - وأبوه التخصصات املمكنةتدارس اس يوم العيدتصافح-  .الطالبالن.  
  : ، مثلالتكثري، وأهم معانيه )مزيد مزة الوصل والتضعيف: ( افعلَّ . ٥
  )                  اخضلّ. (جفنه خيضلُّوفينا رجلٌ ال  -.وجه الفتاة امحرَّ -



 

٩ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩      محمد عودة: األستاذ

  :معا ،سويةً 
  .االجتماع يف العملفتفيد معىن ) معا(، أما وال تفيد معىن االجتماع يف عمل معني، االستواء والسواسيةمعناها من ) سويةً(

  ).٢٠١٤صيفية  وزارة(  ) وأصدقائي إىل متحف اآلثارِ سويةذهبت : (فيها مصوبااخلطأاجلملة األتية  أعْد كتابة: سؤال
  ).معاذهبت وأصدقائي إىل متحف اآلثارِ : (الصواب

  :أبدا – قطُّ 
  :، مثل)فعل مضارع+  مل(أو)فعل ماض+  ما(، يسبقه)املاضيالزمن على يدلّ(ظرف زمان : قطُّ

    .قطُّمل أكذب  -    .قطُّما كذبت  -  .قطّما رأيته  -
  .}أَبداندخلَها  لَنقَالُواْ يا موسى إِنا {:، مثل)لن (يسبقه، )املستقبلدلّ علىي(ظرف زمان : أبدا

    

  .أَمٌر يشغلُنِي ثَمَّةَ: ، مثلفظرمبين يف حمل نصب بِمعنى هناكَاسم إشارة : إعراهبا :ثَمة 
  

  : يف اجلملة، مثلعرب حسب موقعها ت) الّذي(اسم مبعىن :املوصولة مْن 
-  فارس لكيف م عْنطَمفضلَ الوالدين  -  .جاورهم من امللوك م ْنيعرفاَهللا م اِهللا  -. خياف آيات ْنيفهمهامريتدب.  
  .فاعلاسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع : مْن -

  :واملتطرفة املتوسطة اهلمزة
  ...................وما قبلها .............. ألنّ اهلمزة  :ما قبلها، هكذا حركتها وحركةاكتب  املتوسطةاهلمزة  - ١

  الواردة يف النص ؟) املصائب(ة اليت جاءت عليها يف كلمة لم رسمت اهلمزة بالصور: سؤال الوزارة
  .ألف ساكنةوما قبلها  مكسورةألنّ اهلمزة : اجلواب

  ...................ما قبلها ألنّ  :، هكذااحركة ما قبلهاكتب  املتطرفةاهلمزة  - ٢
  الواردة يف النص ؟) السماء(ة اليت جاءت عليها يف كلمة لم رسمت اهلمزة بالصور: سؤال الوزارة

  ]انتبه إىل قواعد كتابة اهلمزة املتطرفة [     .ألف ساكنةألنّ قبلها : اجلواب
  .تفاجأ: ، مثلألفتكتب على  مفتوحما قبلها  -      . تباطُؤ: ، مثلواوتكتب على  مضمومما قبلها  -
  .شاطئ: ، مثلياءتكتب على  مكسورما قبلها  -
    .مساء، وضوء، شيء، دفء، عبء: ، مثلالسطرتكتب على  حرفساكن، أو حرفمدما قبلها  -

  :، وأنواعها ثالثةغري حاصل وقت الطلب استدعي مطلوبالتيتهي اجلملة  :الطلبية اإلنشائية اجلملة
 ١- مثل)تبدأ بفعل أمر(، األمرفيد أسلوب إنشاء طليب ي ،: اكتب ،اعلم...    
٢- هيفيد أسلوب إنشاء طليب ياهيةال (النال تتهاونْ: مثل ،)فعل مضارع جمزوم+  الن ،نبال حتس...  
  ٣ - داءفيد أسلوب إنشاء طليب يجلُ: مثل ،)أسلوب نداء(، النها الراس، أيها النأي...  

  ...يذهبن، يأكلَن :، مثل)نون التوكيد(يبىن على الفتح إذا اتصل بِـ   :الفتح على املبين املضارع الفعل
الظلم إمنا هو أخذ املال أو امللك من يد مالكه وال حتسنب    .  

مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلـة الـيت ال حمـل    فعل : حتسنبَّ.حرف ي وجزم: ال.  استئنافية: الواو
  .ضمري مستتر تقديره أنت الفاعلو. هلامناإلعراب، يف حمل جزم
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 : الترقيم عالمات

  املثال  مواضعها  عالمة الترقيم
واحلسـد منقصـة    ،رذيلـة والكذب ،الصدق فضيلة .املعىن)املترابطة(بني اجلمل املتصلة  )،(الفاصلة

  .وعجز
 ،ا لألخرىمل اليت تكون إحداها سببجلل  )؛ ( الفاصلة املنقوطة 

  
  أو قبل التعداد والتفصيل 

إنّ هذا اجلهاز يقوم على انفتاح الشـرطة علـى    -
بغية املبادرة يف التحرك ؛اجملتمع احمللي....  

اإلجرائية والوقائية  ؛هذه اخلطة على تنوع مفرداهتا -
  .والعالجية

  مىت استذكرت دروسك؟ .يف اية مجلة االستفهام  )؟ ( عالمة االستفهام 
 .النصيحة ينلدا .توضع يف اية الفقرة أو اجلمل التامة  ( . )النقطة 

ث،حـدحكى،، يقول، تقول،لاق(بعد ( : )النقطتان الرأسيتان 
  .)..أخرب، سأل، أجاب، روى

  .....ؤتى بهالعلم أكثر من أن ي :أحد احلكماء قال 
  .من أيب :فأجابمن أين لك هذا؟  :سألته 

  :اللغوي اجلذر 
  :كيف يأيت السؤال -
 ؟.... لكلمة  املادةاللغويةأو ما  -  ؟.... كلمة  جذرأو ما  -؟      .... اللغوي لكلمة  اجلذرما  -
  .ال يتغير املعىنحبيث  األصليةما يكون اجلذر ثالثيا، حيث نأخذ احلروف  غالبا-
  .قنع: يقتنعون -.     مجع: اجتماع -.     سلم: اإلسالم -:   يأيت من دروس املهارات، ويكتب بدوحنركات، مثل -
  مسومسا، :مساء-بينبىن، : بناء-زورزار، : زيارة -: ، مثل) األلف( اجلذر خيلو من  -
 :بني فرق 
  .امليزان الصريفو املعىن الصريف-١
  ).افتعل(انتصر : وزن الكلمة، مثل: امليزان الصريف -.            املشتقاتوأاملصادرنوع الكلمة من : الصريف املعىن -

 : والضبط الصريفّ الضبط النحوي -٢
  : ، مثل)أي الضبط اإلعرايب( .حرف أصلي يف الكلمة آخرضبط : الضبط النحوي-

  ) الباءهنا نضبط حرف .   ( هبِـوصاحسلّمت على عليٍّ 

  ....مْنتصر، حذٌر: مثل)الكلمةأي ضبط كل حروف ( .بنية الكلمةضبط : الضبط الصريفّ -
  .ظرف املكان والزمانو اسم املكان والزمان-٣
  .موقف، موضع، مسرى: ، مثل)مفْعل، مفْعل(على وزن : اسم املكان والزمان -
  ).ظروف زمان: حينا، أمدا، يوما/  (قبلَ، بعد، بني   : ظرف املكان والزمان -
  .       مصدر مؤول) فعل+  أنْ(حرف مصدري ونصب: أنْ. شرطأسلوب ) فعل+ إنْ( حرف شرط: إنْ -٤

 .إنّ العلم نوٌر: اخلرب، مثل ويرفعاناملبتدأ،  ينصبانومها حرفان ناسخان ،حرفا توكيد ونصب: إنَّ، أنَّ
 


