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 نقابل الحروف األصلية ب)ف ع ل ( إذا كان ثالثيا .1

 وإذا كان رباعي األصول ب) ف ع ل ل ( .2

 إذا كرر حرف أصلي كرر ما يقابله في امليزان  .3

 إذا حصلت الزيادة من أحد أحرف الزيادة توضع كما هي .4

حذف نحذف ما يقابل املحذوف في امليزانإذا حصل  

 :  مع الضبط التام ما امليزان الصرفي للكلمات التالية

 ................................................................................. االختصاص

 ................................................................................... املجتمعات

 ....................................................................................... الوراثية

 ............................................................................................ نعمة

 .................................................................يرث .............................

 

نزن الكلمة ونأخذ ما قابل )ف ع ل (  ال بد من تحديد أصل 

األلف إن  وجدت في الكلمة هل هي منقلبة عن واو أو ياء وذلك 

 بأخذ املضارع أو املصدر

 :)مجرد(اآلتيةما الجذر اللغوي للكلمات 

 ........................................................................................... الردى

 ........................................شيمتك ................................................

 ......................................يستفزها  ...............................................

 التدريج تفاعل

 الطلب استفعل 

 التكثير واملبالغة فّعل

املعنى الذي أفادته الزيادة في االفعال التي خط تحتها في الجمل 

 : اآلنية

 .............................................درجات الحرارة  .............. تناقصت

 ..................................هللا  .......................................... استغفرت

 ...................................الطفل الزجاج .................................... كّسر

 

 بعملية  =< املصدرالفعل =< قام 

مصادر األفعال غير الثالثية تبدأ بـ)همزة ، ت ، أو على وزن 

 ( فعللة/)فعال / مفعالة

 

 استخرج من جملة :

اإلسالم دين الوسطية واالعتدال وتزكية الروح بالعلم ومحاسن 

 األخالق .

 مصدرا لفعل رباعي ....................................................... .أ

 مصدرا لفعل ثالثي........................................................ .ب

 مصدرا لفعل خماس ي...........................................................

ْعلة ( .أ
َ
إذا كان املصدر الصريح  من الفعل الثالثي على وزن  )ف

 كلمة واحدة لندلل على املرة للكلمة على وزن فعلة نستخدم

من الفعل فوق الثالثي بإضافة تاء مربوطة على آخر مصدره  .ب

الصريح . إذا كان آخر املصدر الصريح تاء مربوطة ندلل على 

 املرة باستخدام كلمة واحدة

 صغ اسم املرة من األفعال اآلتية 

  ....................................... :رحم.............................................أقام

 ........................................استعد  ..........................: ............ارتبط

 ..........................................رمى..............................:..............حبا

 استخرج من الجملة اآلتية اسم مرة 

 إن نظرة اإلسالم شاملة لكل نواحي الحياة 

 

: اسم يختم بياء مشددة أو ياء مشددة تليها تاء  نسوباالسم امل

 مربوطة

مختوم بياء مشددة وتاء مربوطة  ، يفرق  اسم: صناعياملصدر ال

بينه وبين االسم املنسوب املؤنث )إذا كانت الكلمة نعتا في 

اإلعراب أو في املعنى تكون اسما منسوبا(  وإذا كانت غير ذلك 

 فهي مصدر صناعي .

 ما يليميز املصدر الصناعي من االسم املنسوب في

ةاإلسالم دين    واالعتدال  الوسطي 

ةعملت في وزارة التنمية    االجتماعي 

 استخرج من الجملة اآلتية اسما منسوبا 

 قال تعالى : إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 

 + فعل) 
ْ
( أن

 استخرج مصدرا مؤوال 

 حول)استبدل ( املصدر املؤول إلى مصدر صريح

 مؤولإلى مصدر  الصريححول)استبدل ( املصدر 
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 ر صريح مع ضبط حركة آخر املصدر املصدر املؤول إلى مصدحول 

 ................................املرض من شأنه أن يهدد بنية املجتمع ..............

 ...................أرغب في أن أعيش سعيدا ..............................................

 ..........................................................أن تصوموا خير لكم ................
 حول املصدر الصريح  املخطوط تحته إلى مصدر مؤول 

 على الزواج اإلقدام يجب إجراء الفحص الطبي قبل 

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

 رأي املختصين كفيل بإدامة هناءة العيش 

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

 فاعل من الفعل الثالثي على وزن

بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة من الفعل فوق الثالثي 

 قبل اآلخروكسر ما 

 صغ اسم الفاعل من األفعال اآلتية

 يصيب   يعود 

 يحتضن   تعصره

 
ّ
 يفهم   سعيت

استخرج من النص اآلتي اسم فاعل لفعل ثالثي واسم فاعل لفعل 

 غير ثالثي 

كن أيها الشاب صاحب إرادة وطموح ومبادرا للعمل الجاد وكن 

 من دعاة التفاؤل 

 اسم فاعل لفعل ثالثي: 

  غير ثالثياسم فاعل لفعل: 

 

 مفعول  من الفعل الثالثي على وزن

بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة من الفعل فوق الثالثي 

 ما قبل اآلخر وفتح

 صغ اسم املفعول من األفعال اآلتية

 يستعلم   يعكس

 يحتضن   تعصره

 
ّ
 يفهم   سعيت

من النص اآلتي اسم مفعول لفعل ثالثي واسم مفعول لفعل غير 

 ثالثي 

على اإلنسان العاقل أن يكون محمودا بين الناس معروفة 

 أخالقه محتَرما من الجميع  

  لفعل ثالثي مفعول اسم: 

  لفعل غير ثالثي مفعول اسم: 

 

 

ِعيل  ،
َ
ِعل ، أفعل مؤنثها فعالء ، فعالن مؤنثها فعلى ف

ّ
 ف

 استخرج من الجملة اآلتية صفة مشبهة 

فعلى العاقل أن يكون  .".ألمانة.." يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها 

 .املسؤوليةحينما يتولى  َوِجال

 

 

على / خير وشر بشرط أن تعطي معنى التفضيل
ُ
 أفعل مؤنثه ف

  املعرف بأل املفضل عليه في التذكير يوافق اسم التفضيل

 والتأنيث 

 

 استخرج من الجملة اآلتية اسم تفضيل 

 أحبُّ األعمال إلى هللا أدومها وإن قل  

 

 صوب الخطأ في الجملة اآلتية

 حصلت على الدرجة األعلى

 

 

 فّعال /فعول 

 استخرج من الجملة اآلتية صيغة مبالغة 

ائين التّوابون 
ّ
اء وخير الخط

ّ
 كل بني آدم خط

 صغ صيغة من األفعال اآلتية 

 يقرأ     يعلم 

 

 مفَعل ، مفِعل 

 استخرج من الجملة اآلتية مكان 

فلسطين مسرى الحبيب محمد صلى هللا عليه وسلم  ومالذ قلوب 

 العاشقين   

 

 عملية = مصدر صريح 

 مُ 
 اسم فاعل -وكسر ما قبل اآلخر 

 اسم مفعول  -وفتح ما قبل اآلخر 

آخر 

 الكلمة

 اسم منسوب -ي  

ة   مصدر صناعي / اسم منسوب -ي 

ميزان 

 صرفي

 اسم فاعل -فاعل 

 اسم مفعول  -مفعول 

 
َ
 صفة مشبهة  -ل عِ فعيل ، ف

ال   صيغة مبالغة  -فع 

 تفضيلاسم  -أفعل 

 اسم مكان -مفَعل ، مفِعل 
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 : (ما املعنى الصرفي )للكلمات التالية

 هادي : .....................................................مضل : ................

د : .................................موضوع  : ...............................  محمَّ

 ..................................موقف : ............................ املؤمنون :

 زائرة : ...............................................................السدانة : ...

 :............................. إعالن : ....................................املقدمون 

 ........................الرئيس : .......................................املريرة :....

 ..........................................................هة : .....................شوَّ م  

. ما  ام صحيحيقال في املناسبات السعيدة مبروك هل االستخد

 الصواب مع التعليل؟

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

 جمع العلم املذكر العاقل وصفته جمع مذكر سالم

 جمع املؤنث وصفته جمع مؤنث سالم

 جمع تكسير

 جمع قلة : أفعلة   / أفعال / أفعل   / فعلة

 كثرة : إذا لم تكن جمع قلة فهي كثرةجمع 

صيغة منتهى الجموع جمع يتوسطه ألف 

 بعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثة أحرف

 ما مفرد الجموع اآلتية 

 مآثر     شرور

  أفئدة    نفوس

 أعين    أواصر

 احتفاالت   مقيمين

 استخرج من النص اآلتي 

ال قيمة لإلنسان إال بأخالقه وحسن سيرته وصفاته فاإلنسان 

فكونوا مميزين يصعد منازل العظمة واحترام الناس بحسن الخلق 

 وأفئدتكم املتواضعة  الراقية بأخالقكم

 جمع مؤنث ساملا   جمع مذكر ساملا

  جمع قلة   جمع تكسير 

 : األسماء املبنية 

 الضمائر .2 اإلشارةأسماء  .1

 أسماء الشرط .4 األسماء املوصولة  .3

  أسماء االستفهام  .5

 

 صنف األسماء التالية إلى ) مبني ومعرب ( 

 ..............................................................................الناس ...................

 ................................................................................................أعجمي 

 .................................................هذه :..................................................

 ..............................................الشيطان :.............................................

 ...................................................َمن : ..................................................

 الفعل املاض ي = مبني على حركة آخره 

 حذف النون(/األمر مبني = )السكون /الفتح/حذف حرف العلة 

 املضارع = مبني )إذا اتصلت به نون النسوة/ون التوكيد(

 معرب

مرفوع )إذا لم يسبق بناصب أو جازم ( )الضمة /ثبوت  .1

 النون(

 منصوب )إذا سبق بأن /لن /كي /إذن /الم التعليل..( .2

 )الفتحة /حذف النون(

مجزوم )لم /ملا /الم األمر /ال الناهية /أدوات الشرط 

من..( ) السكون/حذف حرف العلة/حذف الجازمة )إن /

 النون(

 

صنف األفعال التالية إلى مبني ومعرب واذكر عالمة البناء 

 واإلعراب   

 عالمة البناء /اإلعراب مبني/معرب  الفعل

   اسمعوا

   أن تلقوا 

   من يهد  

   أخذتم

   صلى

   تحقرون  

   ترجعن

   فليؤدها

   ائتمنه  

   ال تفعلي 

   قومي 
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 جواب الشرط     أداة الشرط                    فعل الشرط          

 

 + الذي + الفعل = فاعل )مرفوع( من / ما

  ، من صور الفاعل : اسم ظاهر ، ضمير متصل ، ضمير مستتر

 . . مصدر مؤول

 الفعل املتعدي +ماذا = مفعول به )منصوب(

ْم ، 
 
، حسب، زعم، ظن  رأى ) القلبية ( ، علم، وجد، ألفى، درى، تعل

ر، ترك، اتخذ، رد  ، جعلخاَل، هب ،  أعطى، وهب، منح، ، صيَّ

 كسا، سأل، هدى .

 

 أعرب ما تحته خط : 

 جميال  شيئا الفرح جعلك

 

 

 فعل
 قبل آخره .ضم أوله وكسر ما  املاض ي

 ضم أوله وفتح ما قبل آخره . املضارع

 استخرج من الجمل اآلتية الفعل املبني للمجهول 

قال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ...........  ...................ي 

تَحْت أبواب ا  ملنزل ..............................................حضر الزائر فف 

 : نداء ندبةوا        ----حرف نداء )أ ، أي ، أيا ، يا( + منادى    

 ينصب املنادى إذا جاء مضافا 

 استخرج أسلوب النداء الوارد في الجمل اآلتية 

 يا أيها الناس

 اللهم اغفر لنا 

 أبني أبينا ..

 أعرب ما تحته خط 

 ........................................................فال تعجل علينا .............. هند أبا

 اسم مرفوع )يخبر عنه ( املبتدأ :

 الخير الذي أخبر به عن املبتدأ)مرفوع( الخبر :

 

 أعرب ما تحته خط 

  أسلوبلكل معلم 

أصبح، أمس ى، أضحى ، ظل ، ليس ، ما زال ، ما انفك ، ما  كان ،

 اسم كان مرفوع وخبرها منصوببرح ، صار 

 قد يأتي اسمها ضميرا متصال

 قد يأتي اسمها ضمير مستترا 

 اسم إن منصوب وخبرها مرفوعإن  ، أن  ، ليت ، لعل ،كأن  . 

 قد يأتي اسمها ضميرا متصال 

  يتقدم اسمها على خبرهاقد 

 إذا اتصلت ما بإن فإنها تكفها عن العمل وتسمى ما الكافة 

 استخرج من الجمل التالية اسم كان وخبرها 

 ................. كان االمتحان سهال................................................... 

 ............................ أحالمي كانت تكبر كل يوم.............................. 

 .. كانت الغرفة مظلمة................................................................. 

 ............................... كانت األعداد تزداد يوميا............................ 

 زمن وقوع الفعل اسم منصوب يأتي بيان هيئة صاحبه 

  أنواع الحال 

 جملة اسمية .2 مفرد .1

 شبه جملة  .4 جملة فعلية  .3

 أعرب ما تحته خط 

 منتصراعاد القائد 

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

 وهو متعب رجع أبي من العمل 

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

 استخرج من النص اآلتي 

طالب إلى قاعة االمتحان وهم مستعدون فوزع املعلم دخل ال

 مبتسما عليهم  األوراق 

 ..................................................................استخرج حاال مفردا 

 .......................................................... جملة في محل نصب حال

 مصدر منصوب يأتي لبيان سبب وقوع الفعل 

 أعرب ما تحته خط 

 في رضوان هللا  رغبةتصدقت بمالي 
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  على مكان الحدث وزمانه    اسم منصوب يدل 

  يبنى الظرفان قبل وبعد على الضم إذا قطعا عن اإلضافة 

 أعرب ما تحته خط 

  قبل الفجر  يومياكنت أدرس 

 

 اضبط كلمتي قبل وبعد في الجمل التالية مع التعليل

  هلل األمر من قبل ومن بعد......................................................... 

 .................................................أما بعد........................................ 

 نكرة منصوبة تأتي إلزالة الغموض عن جملة سبقتها 

 

 أعرب ما تحته خط

 إيماناازداد املؤمن 

  

  ماءامتأل الكوب 

 

 نمِ 

 

 السبب والتعليل .1

  بيان الجنس  .2

 التبعيض  .3

 االستعالء الحقيقي أو املجازي  على

 الظرفية بمعنى في  .1 الباء

 زائدة للتوكيد  .2

 ما املعنى الذي أفاده حرف الجر املخطوط تحته في الجمل التالية ؟

 .........................................ظهري " ................. على" حملت الحقيبة 

 .........................بعض ....................... علىفضل هللا الرسل بعضهم 

 ........................................................................ بعمانأكملت دراستي 

 .........................................الجامعة ..................................... فيدرست 

 ........................................الناجحين :.................................... منكنت 

 ......................................كاف عبده ...................................بأليس هللا 

 من ذنوبهم عذبهم هللا ........................................................................

 ال 

 النافية .1

 ال النافية للجنس .2

 حرف عطف  .3

 حرف جواب   .4

 ال الناهية  .5

 قد
 قد+ املاض ي = التحقيق  .1

  التشكيكقد + املضارع =  .2

  كافة   ما 

 حرف جر يفيد التقليل أو التكثير  رب 

 الواو 

 الحال واو  .1

 واو رب  .2

 واو العطف  .3

 ما املعنى املستفاد من ال في الجمل التالية 

 ..........................................ال نسجد إال هلل .........................................

 ................................................................................ال كذوب محبوب 

 ................................لحرب ..............................اأمتنا تحب السالم ال 

 .......................................هال زرت املعرض ؟   ال ................................

 ......................................ال ترجعن بعدي كفارا ..................................

 ما املعنى الذي افاده الحرف قد في الجمل اآلتية :

 ........................................................قد أفلح املؤمنون........................

 ..............................زمالء حفل التخرج ..........................قد يحضر ال

 ماذا أفاد حرف الجر رب في كل من الجمل اآلتية 

 .........................................رب فقير أسعد من غني ............................

 .........................................................................رب كتاب مفيد قرأت 

 ما نوع )ما( في جملة ربما أحضر

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

 

 ما نوع الواو في الجمل اآلتية

 .........................................بحر.......................................وليل كموج ال

 ........................................رجع القائد وهو منتصر .............................

 ...........جاء املعلمون والطالب ............................................................

 

 من األسماء التي تلزم اإلضافة )يأتي بعدها مضاف إليه (

 بعض /مثل/كل/أي/غير/شبه

 

 استخرج من الجمل اآلتية اسما يالزم اإلضافة 

 .................................................حفظت بعض أبيات القصيدة ........

 ............................وتراحمهم ......................... مثل املؤمنين في توادهم

 .......................................حضر كل الضيوف .....................................

 .....................................أيُّ األعمال أحبُّ إلى هللا ................................

 .......................................يحضر غير زيد .......................................لم 

 ................................من صور أن يأتي شبه جملة ..............................
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 التوكيد اللفظي )يكون بتكرار اللفظ( .1

( ، جميع كال ، كلتا ، عين ،  نفس،  كل)التوكيد املعنوي  .2

 /  يتبع التوكيد حركة املؤكد   +ضمير يعود على املؤكد

موصوف )منعوت( +صفة )نعت( ( يطابق الوصف املوصوف في 

 )العدد/الجنس/التعريف والتنكير/اإلعراب

 حرف عطف +اسم معطوف )يتبع حركة املعطوف عليه(

 الفاء: الترتيب والتعقيب              الواو: املشاركة            

 ثم :الترتيب والتراخي 

 االسم املعرف ب)ال( الواقع بعد اسم اإلشارة يعرب بدال 

 

 أعرب ما تحته خط في الجمل التالية 

 ......................................مجتهد ...................................... الطالب  هذا 

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

 ......................................................................................... ال ال تفعلي 

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

 في تقوى هللا  الحقيقيةإن السعادة 

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

 ....................................................................... كلهاحفظت القصيدة 

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

 حفظت سورة اإلسراء والكهف 

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

 علل ملا يلي 

ني ( بالرغم من وجود  .1
َّ
ظهور حركة الفتحة على الفعل )يحل

ني ..( 
َّ
 حرف الجزم لم في جملة )لم يحل

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

 فك التضعيف من الفعل فضضت  .2

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

استخدام كلمة بضعة في الجملة ) مر علي في املدرسة بضعة  .3

 أشهر ( 

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

حذف النون من الفعل )يختاروا( في العبارة )من عادة املدرسة  .4

 أال يختاروا إال األول والثاني(

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

 سم الهمزة على واو في كلمة )يقرؤها ( ر  .5

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

 حذف همزة )ابنة ( في جملة يا بنة العم  .6

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

حذفت الياء من االسم املنقوص في جملة : )علينا العمل لبناء  .7

 مجتمع خال من األمراض ( 

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

 ثبات الياء في االسم املنقوص في جملة : )هذه املعاني  .8

 نجدها في الحديث الشريف ( 

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

يعمل اسم الفاعل عمل فعله في رفع الفاعل ونصب املفعول به 

 ، في حالتين : 

 بـ )أل( ،  –أ 
ً
 أن يكون مقترنا

 من )أل( ،  وفي هذه الحالة يعمل بشرطين :  –ب 
ً
 أن يكون مجردا

 على الحال أو االستقبال .  – 1
ً
 ان يكون داال

 ملبتدأ  – 2
ً
أن يعتمد على نفي أو استفهام أو نداء أو أن يكون خبرا

 . 
ً
 أو حاال

 أعرب ما تحته خط في الجمل التالية 

 ..........................................مجتهد ................................. الطالب  هذا 

 ................................................................................. الدنىمشرقة به 

 ................................................................................... األملمعقود به 

 علل عمل اسم الفاعل / املفعول عمل فعله في الجمل التالية: 

 وحه في سبيل هللا رحم هللا الباذل ر 

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

 به األمل معقودهذا الفتى 

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

 به الدنى  مشرقةحفظ هللا الوطن 

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

 يا جامعا املال تصدق 

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

 تعمل ال النافية للجنس عمل إن )فتنصب االسم وترفع الخبر(

 

 حدد اسم ال النافية للجنس وخبرها في الجمل اآلتية

 ................................................................................ال طفل في املنزل 

 

 الواقعة خبرا )خبر/خبرإن/خبركاد/خبركان( .1
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 الواقعة حاال .2

 جملة الصفة  .3

 جملة جواب الشرط املقترنة بالفاء

 ما محل الجمل التي خط تحتها من االعراب 

 ................................................................................... ينزل كاد املطر 

 ........................................................... استفدت منهاحضرت ندوات 

 ................................................. فقد حققت النجاحإن تدرس جيدا 

 ..................................................... وهو متعبرجع الرجل من العمل 

 

 اسم يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة 

 من األسماء املمنوعة من الصرف )صيغة منتهى الجموع (

 استخرج املمنوع من الصرف في الجملة التالية 

 قامت مدرستنا بإعداد وسائل تعليمية مفيدة ...............

 

من ضمائر الرفع املتصلة باألفعال ) واو الجماعة /يا ء املخاطبة 

 ( ...../ألف االثنين/

 (..../كاف /هاء الغائبمن ضمائر النصب املتصلة باألفعال )ال

 صنف األفعال اآلتية وفق الجدول اآلتي 

كم /ألقاكم
 
وا/ احث

 
ها /أوصيكم /اسمعوا /تلقوا /تضل  فليؤد 

أفعال اتصلت بها ضمائر 

 نصب

أفعال اتصلت بها ضمائر 

 رفع

  

 

 

 تحذف ياؤه إذا جاء نكرة مجرورا أو مرفوعا

 تثبت ياؤه إذا جاء معرفا بأل 

 

 حول االسم من املنقوص من ثبات إلى حذفها  ومن حذفها إلى ثباتها 

 نسعى بناء مجتمع راٍق بأخالقه 

 

 القاض ي العادل خير من القاض الفاسد 

 

 ( -الرمز الرابع ) 

 البحر البسيط

1/3 2/4 

 -ب  -فاعلن  -ب  - -مستفعلن 

  -فِعلن ب ب   -ب  -متفعلن ب 

  - -فْعلن   -ب ب  -مستعلن 

 =  البحر البسيط1+2+3+4

 =  مجزوء البسيط 1+2+3

ع البسيط  - -+فعولن ب 1+2
ّ
 =  مخل

 

 الرمز الرابع )ب( 

 = البحر املتقارب    12أو 11عدد التقطيعات 

 رموز 3افصل كل 

 - -فعولن ب 

 ب  -فعول ب

  -فعو ب 

 

 = البحر الطويل    14أو  13عدد التقطيعات 

 4/3/4،3 /3افصل كل 

  - - -مفاعيلن ب   - -فعولن ب 

 ب - -مفاعيل ب   ب  -فعول ب

-ب  -مفاعلن ب                                               
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