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 العالمــة الكاملــة 
ةي ـــف   قواعد اللُّغة العربيَـّ

 )الفروع األكاديمية(

 م.  9102دورة 

 الفصلي الدِّراسيُّ األكَّؿ
 ، رطػػػػػػػالشَّ ، زةػػػػػػػمػهػال، وؿػػػػػػػعػفػمػم الػػػاس، لػػػػػػػاعػػػم الفػػػاس، داءػػػػػػػػالػنِّ 
 ، افػػػاسم الػزَّم، دؿػػػػػػػالب، ةػػػػػػػالغػبػمػة الػػػػػػػغػيػص، ةػػػػػػػهػبَّػػشػمػة الػػػػػػػفػصِّ ػال

 ، رػػػػػػػٌل اآلخػػػػتػعػمػارع الػػػضػمػل الػػػػعػفػراب الػػػإع، افػػػػػػػكػمػم الػػػػػػػاس
 . ةػػػػػػػئػػيػػهػم الػػػػػػػاس، رَّةػػػػػػػمػم الػػػػػػػاس

 ـ. َُِٖ: الصيفية كالشتوية ػابقػػػةكرات السَّ أسئػلػة الػدَّ 

عدإد إلأس تاذ: فتحي أأبو قديري.  إ 
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  (.النِّػداءي ):  ويَّػةغى اللُّ قضايا ال
. النِّػداءي:( ُ) ، أك القياـً بعملو  دعوةي الميخاطىًب بوساطًة حىرؼو من أحرًؼ النِّػداًء، لالنتباًه كاإلقباًؿ عليكى
 المينادل حرؼ النػِّػػداء  : كالمينادل ،حرؼ النِّػداءي : أيسلوبي النِّػداًء يتكوَّف من عنصرين( ِ)

  ميٍسرًعان   يا . تمهَّلٍ  ،يا ميٍسرًعان 
.أٍم عمادي؛ الًعلمى    عمادي   أمٍ   الًعلمى؛ فًإفَّ الًعلمى خيري ما ييٍطلىبي

 مىٍعشىرى  الهمزة   أىمىٍعشىرى العىرىًب إفَّ في االتِّحاًد قوةن.
  ميجتهدان   أيا  أيا ميجتهدان، لكى المىكانةي العيٍليا.

  ربَّاه  ىيا  فقالٍت ىيا ربَّاه ضيفه كىال ًقرلن    بحقِّكى ال تىحرًٍمو تاللَّيلًة اللَّحما
 

 حيٍكم إعراب المينادل: ( ّ)
 كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. مىٍنصوبمينادل : ميٍعرىب

ًإٍذ قالٍت طائفةه ًمٍنهٍم   ميضاؼ ـى لىكيٍم فىاٍرًجعيوا". أىٍىلى  يىاقاؿ تعالى: "كى   يػىٍثًربى ال ميقا
 . الًعٍلًم، كاًضٍب على دركًسكى  طاًلبى يا 
نيا كىأىٍنتى تىموتي  جىاًمعى أىيىا  نيا ًلغىٍيًر بىالغىةو    ًلمىٍن تىٍجمعي الدُّ   الدُّ
يَّان كافى ييٍحيينا نسيمى كيا  نىا    مىٍن لىػٍو عىلىى البػيٍعًد حى   الصَّبا بػىلٍِّغ تىًحيَّتػى
 نا، االجتهاد االجتهاد. طلبتى يا 
نىيَّ أى    كىال تىٍجميدا    أىال تػىٍبكياًف ًلصىٍخًر النَّدل جيودا عىيػٍ

ميضاؼ السم المينادل 
كالكلمتاف معان ، بعده

تداٌلف على مدلوؿ 
 .كاحد

 

 شبيو 
 بالميضاؼ

ٍيران  راًفعان يا  ، جزاؾى اهللي خى  . شعارى الوئاـً
ٍيران ًمٍن ميًحبِّيهىا رايةى الشػُّورل كحىاًرسىهىا    جىزىاؾى رىبُّكى  راًفعان يىا    خى
بٍػهىا راجيان  يىا  . رىحمةى اهلًل، عىليكى نػىٍفسىكى ىىذِّ

المينادل اسم فاعل 
 . منوَّف نصب مفعوالن بو

نىًكرىة غىٍير 
  مقصودة

امامى ًمٍن نىٍجرىافى أىٍف ال تىالًقيىا راًكبان فػىيىا    ًإمَّا عىرىٍضتى فػىبػىلِّغىٍن    نىدى
 ، انهٍض باأليمَّػػًة. عاًلمان يا 

غير مقصود المينادل 
 (. ال يتبعو اسمبعينو )

لِّ نىٍصب )األلف، الواك( مبني على الضمٌ مينادل مىٍبني:   .في مىحى
ـي قاؿ تعالى: "كىيىا  اسم علم نػَّةى". آدى   اٍسكيٍن أىٍنتى كىزىٍكجيكى الجى

 . عامري ، يا قدسي يا 
 . اسم علم المينادل

 نىًكرىة 
  مىٍقصودة

  أىٍقًلًعي". سىماءي ابٍػلىًعي مىاءىًؾ كىيىا  أىٍرضي تعالى: "كىًقيلى يىا اؿ ق
 ، تىصالحىا فالصُّلحي خيره. متخاًصمافً يا 
 ، أنتم بناةي المجتمًع. معلموفى يا 

 مقصود بعينو.  المينادل
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ٍسرىة دىليالن عليها، يجوزي في المينادل الميضاؼ إلى ياء الميتىكلِّم  :ياء الميتىكلِّم حىٍذؼ( ْ)  حىٍذؼ الياء كإبقاء الكى
ًإٍذ قاؿى إبراىيمي   اٍجعٍل ىىذا بػىلىدان آًمنان كىاٍرزيٍؽ أىٍىلىوي ًمنى الثػَّمىراًت".  رىبِّ نحو قولو تعالى: "كى

 ( ك )ياء المتكلم( مىٍحذكفة. رىبِّي: مينادل ميضاؼ، أىٍصلو )ربِّ 

 قىدٍ ييٍحذىؼ حىرؼ النِّػداء، نحو قولو تعالى:  :حىرؼ النِّػداء حىٍذؼ( ٓ)
ٍنًت ًمنى الخاًطئينى".  ٍنًبًك ًإنًَّك كي  "ييوسفي أىٍعًرض عىٍن ىىذا كىاٍستػىٍغًفًرم ًلذى

 )سبب الحذؼ: محبَّبة إليو كقريبة من نفسو(. أرضى العزـً أيغنيةى الظُّبا    نػىبىًت السُّيوؼي كحدُّ سيفكى ما نىبا    أيردفُّ  -ُ

  )سبب الحذؼ: محبَّبة إليو كقريبة من نفسو(.   الحبيبةي كيفى أىٍحيا    بىعيدان عىٍن سيهوًلًك كىالًهضاًب  ًفلىٍسطيني  -ِ
.   جميلي: مينادل مبني. جميلي  -ّ   )سبب الحذؼ: القرب المكانٌي(.  ، ال تتهاكٍف في أىدىاًء كىاًجًبكى
  )سبب الحذؼ: القرب المكانٌي(. رسةى.   ، راجًع المرشدى قبلى مغادرتكى المدبشاري  -ْ
 )عوِّض عنو بميم مشدَّدة/ خاص بلفظ الجاللة(. خيرى ميعىلِّمو    عىلَّمتى بالقلًم القركفى األكلى    اللهيمَّ سيبحانكى  -ٓ

 ( بذكًر كاحدو من اآلتيًة بعدى حرًؼ النِّػداًء: يػيتػىوىصَّلي لنداًء الميعىرًَّؼ بػػػػ)أؿ :الميعىرًَّؼ بػػػػ)أؿ( نداءي ( ٔ)
 أمُّ: منادل/المعلموف: بدؿ  ، لكم منِّي تحيَّةي إكبارو. يا أيُّػػها المعلِّموف: للمذكَّر المفرد كالمثنَّى كالجمع: أيُّػػها -ُ

. يا أيَّػػتيها المعلِّماتي : للمؤنَّث المفرد كالمثنَّى كالجمع: أيَّػػتيها -ِ  أمُّ: منادل/المعلمات: بدؿ  ، أنتنَّ مخلصاته
.  ،المنشودي يا ذاؾ األملي : اسم إشارة -ّ   ذاؾ: منادل/األمل: بدؿ  نحني بانتظاًر عودًتكى

: اهللي أمَّا لفظ الجاللة )    ، كفِّقنا في دراسًتنا. يا اهللي ( فينادل مباشرةن، فنقوؿي

 : اإلعراب( ٕ)
ًإٍذ قالٍت طائفةه ًمٍنهٍم  -ُ ـى لىكيٍم فىاٍرًجعيوا". يػىٍثًربى  أىٍىلى  يىاقاؿ تعالى: "كى   ال ميقا

 : حرؼ نداء مبني على السكوف ال محلَّ لو من اإلعراب. يىا
 : مينادل منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، كىو ميضاؼ. أىٍىلى 

 : ميضاؼ إليو مجركر كعالمة جرِّه الكسرة الظاىرة على آخره. يػىٍثًربى 

وىاًصًل ال مىاءه كىال شىجىري  -ِ  قاؿ الحيطىٍيئىة: مىػاذا تقػػػوؿي ألىفٍػػراخو بىػػًذم مىػػرىخو    زيٍغبي الحى
ػػ                      ةو    فىاٍغًفٍر عىلىيكى سى اًسبػىهيم في قػىٍعًر ميٍظًلمى ػػػػري الـي اهلًل يىػا أىٍلقىٍيتى كى    عيمى

  : منادل مبني على الضَّمِّ في محلِّ نصب.عمري 
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ا رىحمةى  راجيان  يىا -ّ بٍػهى  . اهلًل، عىليكى نػىٍفسىكى ىىذِّ
  منادل منصوب كعالمة نصبو تنوين الفتح الظاىر على آخره.: راجيان 
   . على آخره مفعوؿ بو السم الفاعل منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة: رىحمةى 

. متخاًصمافً يا  -ْ ا فالصُّلحي خيره  ، تىصالحى
 . في محلِّ نصب األلف؛ ألنو مثنىمبني على نكرة مقصودة منادل : متخاًصمافً 

 ، أنتم بناةي المجتمًع. معلموفى يا  -ٓ
 . في محلِّ نصب الواك؛ ألنو جمع مذكر سالممبني على نكرة مقصودة منادل : معلموفى 

 المينادل في اآليات الكريمة من سورة آؿ عمراف التي درستها، كحدِّد نوعو.  ( استخرجٖ)
: نوعو )مضاؼ( إلى ياء المتكلِّ      يا مريمي: نوعو )اسم علم(.    م.ربِّ

  (.: )مراجعة اسم الفاعل كاسم المفعوؿ ويَّػةغى اللُّ قضايا ال
 الفاعل: اسمه ميشتقه يىديؿُّ على الحدث كىمىٍن أك ما يقـو بو. اسم( ُ)

  ييصاغ من الفعل الثالثي على كزف )فاًعل(:
 درس: داًرس     فىًهمى: فىاًىم: فعل صحيح
 عدَّ: عاٌد     رىدَّ: رادٌ : فعل مضعَّف
: آًمن: فعل مهموز : ساًئلأكل: آكً   أىًمنى  قرأ: قاًرئ   ل  سىأىؿى
  راكو : رىكىل دعا: داعو     سىعىى: ساعو : فعل مقصور

: ساًئل: فعل كسطو ألف   الئػػًم :الـى    بائًػػع :بىاع   سىاؿى

ييصاغ من الفعل غير الثالثي بإبداؿ حرؼ 
ٍسر ما قبل اآلخر   :المضارعة ميمان مضمومة، ككى

   مينصًرؼ: اٍنصىرىؼى   ابتسم: ميٍبتىًسم 
 استعدَّ: ميستًعٌد  

  ميلتقو  :التػىقىى  ميتػىوىؿٍّ تػىوىلَّى: 
 

 اسم المفعوؿ: اسمه ميشتقه يىديؿُّ على الحدث كىمىٍن أك ما يقع عليو.( ِ)
  (:مفعوؿييصاغ من الفعل الثالثي على كزف )

   مدركس درس:    مفهـوفىًهمى: : فعل صحيح
  معدكد :عىدَّ    شىدَّ: مشدكد: فعل مضعَّف
: : فعل مهموز : مأموف   أىًمنى  قرأ: مقركء    مسؤكؿسىأىؿى
  مىرًكمٌ  :رىكىل   رىمىى: مىٍرًميٌ    دىعىا: مىٍدعيوٌ : فعل مقصور

   مىلـو: الـى   بىاعى: مىبًيع : فعل كسطو ألف

ييصاغ من الفعل غير الثالثي بإبداؿ حرؼ 
 :ما قبل اآلخر كفتحالمضارعة ميمان مضمومة، 

ـى: ميستخدىـ.   اٍستىٍخدى
  ميلتقىى :التػىقىى

 إذا كاف الفعل الزمان لحقت اسم المفعوؿ شبو جملة: ( ّ)
: مرغوب فيوً    اقترف: ميقترىف بوً    .مينصرىؼ عنو: اٍنصىرىؼى    رىًغبى
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 ( عىيِّن أسماء الفاعلين في النص اآلتي: ْ)
 كيعمل فيها الػػزَّاىدين"ال تكن ممَّن يرجو اآلخرة بغير عمل كيرجو التػَّوبة بطوؿ األمل، يقػػوؿ في الدُّنيا بقوؿ    
 ، إٍف أيعطي منها لم يشبع، كإٍف ميًنعى منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أكتػػػػي كيبتغي الػػػِّزيادة فيالػػػَّراغبينبعمل    
 كىو الميذنبينكال يعمل عملهم، كيػيٍبًغض  الصَّالحينما بقي، ينهى كال ينتهي، كيأمر النػػَّاس بما ال يأتي، يحٌب    
 ، كإٍف صحَّ أمننادمػان أحدىم، يكره الموت لكثرة ذنوبو كييقيم على ما يكره المػػوت من أجلػػػو، إٍف سقػػػم ظلَّ    

 ، يػيٍعجىب بنفسو إذا عوفي كيقنط إذا ابٍػتيلي". الىيان    
 ( ميِّز اسم الفاعل من اسم المفعوؿ في العبارتين اآلتيتين: ٓ)

.  )اسم فاعل(     ب ميٍختارىةه الفتاةي  -أ  ًبعنايةو فاًئقىةو.  )اسم مفعوؿ( ميٍختىارىةه الهديةي  -مىالًبسىها ًبذىٍكؽو رىفيعو
 ( من سورة آؿ عمراف. ّٗإلى  ّّ( استخرج اسم الفاعل كاسم المفعوؿ من اآليات الكريمة )ٔ)

 (. اسم الفاعل: )قاًئم، ميصىدِّقان، الصَّالًحين(.   اسم المفعوؿ: )ميحىرَّران 

  (.: )الهمزة ويَّػةغى اللُّ قضايا ال
 ( الهمزة في أكَّؿ الكلمة )ىمزة الوصل كىمزة القطع(: ُ)

 : كتنطق دائمان  ىمزة القطع )أ، إ( : ال تنطق في درج الكالـ ىمزة الوصل )ا( : هاعمواض
 األسماء: ابن كابنة، اثناف كاثنتاف، امرؤ كامرأة، اسم.  في األسماء 

 ىمزة )أؿ( التعريف إذا اتصلت باالسم. 
 األسماء ما عدا التي ذيًكرىت. 

 ف أالحركؼ المهموزة: أك، إف،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ في الحركؼ 
 الفعل الثالثي مهموز الفاء: أكل، أخذ  . ، اقرأٍ ، ادرسٍ أمر الفعل الثالثي: اكتبٍ  الفعل الثالثي 
 ماضي الفعل الرباعي  كأمره  كمصدره:  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفعل الرباعي 

 أٍحسىنى  أٍحًسٍن  إحساف 
 ماضي الفعل الخماسي  كأمره  كمصدره:   الفعل الخماسي

 اقٍػتىصىدى   اقٍػتىًصٍد  اقتصاد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمصدره:   ماضي الفعل السداسي  كأمره الفعل السداسي 
ـٍ  استخداـ  ـى  اٍستىٍخًد  اٍستىٍخدى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفعل المضارع  ، أستخد  الميٍسنىد إلى المتكلِّم: أكتبي
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ب ناسً حركة الهمزة كحركة الحرؼ الذم قبلها، فػىتيٍكتىب على حرؼ يي  تعتمد كتابتها علىالهمزة المتوسطة: ( ِ)
 : نحوالحركة األقول منهما، علمان بأفَّ الكسرة أقول الحركات تليها الضمة فالفتحة فالسكوف التي ليست بحركة، 

   )ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مكسور(. : ًذٍئب  -أ 
(. : ميٍؤتة  -ب    )ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مضمـو
   )ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مفتوح(. : مىٍأموف  -ج

 تلك الحركة، نحو: ب ناسً تعتمد كتابتها على حركة ما قبلها، فػىتيٍكتىب على حرؼ يي ( الهمزة المتطرفة: ّ)
  )ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مفتوح(.: قػىرىأ  -أ 

(. :تهيُّؤ  -ب   )ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مضمـو
  : )ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مكسور(. شاًطئ -ج
  السطر(. علىمفردة )ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها ساكن؛ فتكتب : مٍلء  -د
     على السطر(. مفردة )ألنها ىمزة متطرفة كقبلها حرؼ مٌد؛ فتكتب: دعاء  -ق
كالحرؼ الذم قبلها من  "النصب" منونة بتنوين الفتح في كلمة )ألنها ىمزة متطرفة: شيئان ، دفئان  -ك

  (.نبرةفتكتب على  الحركؼ التي يمكن كصلها بما بعدىا؛
كالحرؼ الذم قبلها ال يمكن "النصب" منونة بتنوين الفتح  في كلمة )ألنها ىمزة متطرفة: ضوءان ، جزءان  -ز

  (.السطرعلى مفردة فتكتب  كصلو بما بعده؛
 اضبط حرؼ الشين أك السين في الكلمات اآلتية: ( ْ)

 نشىأ، منًشئ، منشىأة، ناًشئ، نٍشء، ينًشئوف، منشىأ، مٍسؤكؿ، سيئل. 
 ( اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي: ٓ)

ـي  -أ   (. مالئمة.   )مالءمة/ات تدريس ..... للمحتول التعليميٌ إستراتيجيَّ  مي المعلِّ  يستخد
 (. مكافأةزه.   )مكافئة/ة لتميُّ يَّ ػ..... مال الب الجامعيٌ للطَّ  تٍ فى رً صي  -ب
 (. ابذؿ..... جهدؾ تشعر بالسعادة.   )أبذؿ/ -ج

 ( بيِّن سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في ما تحتو خط في العبارات اآلتية: ٔ)
 على السطر؛ ألنها متطرفة كما قبلها حرؼ ساكن.  تٍ بى تً كي   كبير.   عبءالمسؤكلية  -أ 

  كيًتبىٍت على السطر؛ ألنها متطرفة كما قبلها حرؼ ساكن.  ر. كى ذٍ يء يي بالشَّ  يءالشَّ  -ب
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 اقتصاد(. -ىمزة كصل/ مصدر لفعل خماسي )اقتصد  . المعرفيٌ  االقتصادنحو  عليمي تَّ ػر التطوَّ  -ج
 ثالثي مهموز الفاء. / فعل قطعىمزة   . يتيمة الالمبرَّ  تً كى أى  -د
 ماضو سداسي. ىمزة كصل/ فعل   العامل بعد عملو.  استراح -ق

 (. كمنفردة في كلمة )شاءى ( تي ئٍ ل: تكتب الهمزة على نبرة في كلمة )شً ( علِّ ٕ)
  ؛ ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مكسور.  كيًتبىٍت على نبرة :تي ئٍ شً 

 السطر؛ ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها حرؼ مٌد.  كيًتبىٍت على  :شاءى 
ن سبب كتابة الهمزة بالصورة القراءة، كاستخرج منها الكلمات المهموزة، كبيِّ  ( عيد إلى الفقرة الثامنة من نصِّ ٖ)

 التي رسمت عليها.  
 ؛ ألنها مكسورة كما قبلها مٌد ساكن. كيًتبىٍت على نبرة :المسائل

. كيًتبىٍت على : البؤس  كاك؛ ألنها ساكنة كما قبلها مضمـو
 . السطر؛ ألنها متطرفة كما قبلها حرؼ مٌد ساكنكيًتبىٍت على : األعباء

كالحرؼ الذم قبلها من "النصب"، همزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح ال ألفَّ ؛ كيًتبىٍت على نبرة: شيئان 
  .   الحركؼ التي يمكن كصلها بما بعدىا

، البحار، األنهار   ... إلخ الحزف، األفق، اإلنساف، العالم، الشمس، القمر، النجـو
 )أؿ( التعريف ىمزتها كصل دخلت على أسماء. 

ىمزة قطع في بداية االسم / ألنها أسماء ليست من مجموعة    ... إلخأفق، إنساف، أىم، أسباب، أفقو، أعباء 
 التي فيها ىمزة كصل كىي: ابن كابنة، اثناف كاثنتاف، امرؤ كامرأة، اسم. األسماء 

 ىمزة قطع ألنها حركؼ مهموزة.     أفَّ في )ألنَّها(، أٍف، إٍف، إلى، إفَّ 

  (.: )الػشَّرط ويَّػةغى اللُّ قضايا ال

 جملة مركبة من جملتين متالزمتين مسبوقتين بأداة شرط، ال يتٌم معنى أكالىما إالٌ بالثانية. أيسلوب الشَّػػرط: ( ُ)
 نحو: كتجـز ىذه األدكات فعل الشَّرط كجوابو، كالباقي أسماء،  )حرؼ(، إفٍ أدكات الشَّػػرط الجازمة: ًمٍن ( ِ)

.  يستًقمٍ قراءةى الشعًر العربيِّ الػرَّصين ً  تواًصلٍ إٍف  -ُ  ًلسانيكى
 تتأمٍَّل أيسلوبىوي تيٍدًرٍؾ بالغىةى لغًتنا العربيَّػػًة. متى  -ِ
 بو كال يجٍد لو ًمٍن دكًف اهلًل كلػيَّػان كال نىصيران ".  ييٍجزى سوءان  يعملٍ مىٍن قاؿ تعالى: "  -ّ
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.  طىبػٍِّقوفي المدرسًة  تػىتىعلٍَّموما  -ْ    في حياًتكى
  لً عى فٍ يػى  القلبى  مرً تأمي مهما ك ػلي    كأنَّ منِّي أفَّ حيبًَّك قاتً  أغىرَّؾً  -ٓ
 تىٍذىىٍب نىٍذىىٍب.  أٍينى  -ٖ  .   أىقٍػرىأٍ  تػىٍقرىأٍ  ماحيثي  -ٕ  .   أٍذىىبٍ  تىٍذىىبٍ  أيَّػػافى  -ٔ
ـٍ  يىٍجتىًهدٍ إنسافو  أمُّ  -َُ    قرينيك.  يىكينٍ  تىكينٍ  ماكيفى  -ٗ  .   يػىتػىقىدَّ

 لألردفِّ احترامان كمكانةن مرموقةن.  دٍ جً تى  رٍ سافً تي  أينما -ُُ

، فهي: دأ( ّ)  كات الشَّرط الجازمة تجـز فعل الشَّرط كجوابو إذا كانا مضارعين، أمَّا عالمات الجـز
 ـً دى نٍ يػى كى  ان عليوً مَّ ذى  هي دي مٍ حى  نٍ كي يى     وً أىلً  في غيرً  المعركؼى  لً عى جٍ يى  نٍ مى ك  :إذا كاف صحيح اآلخر السُّػػػكوف) أ ( 
 مىقاميكى بينى النَّػػاًس.  يػىٍعلي بأخالًقكى  تسمي إٍف : إذا كاف معتٌل اآلخر حذؼ حرؼ العلَّة)ب( 
 منهم.  فيدكاتى العلماءى  تيجاًلسواإٍف : ألنَّػػهما من األفعاؿ الخمسة حذؼ الػنُّػوف)ج( 

 . نجٍحتى  درٍستى إٍف ، نحو: مبنياف في محٌل جـز، فهما ماضيينً إذا كاف الفعالف 

 )حركؼ شرط(، نحو:  لوما ،لوال ،لو)اسما شرط(، كلَّما ،  إذاًمٍن أدكات الشَّػػرط الجازمة: ( ْ)
. إذا  -ُ  فػىتٍَّشتى عن أىميًة القراءًة كجٍدتىها تػينىمِّي الًفٍكرى
 سادى القانوفي بينى الناًس انتشىرى األمني كاألمافي في المجتمًع. كلَّما  -ِ
 . الفوزى  قى قَّ لحى  دان جيِّ  الفريقي  بى رَّ دى تى لو  -ّ
رىًؾ كالحبيبي ييزاري لوال  -ْ ني اٍسًتٍعباري    كىلىػػػزيٍرتي قػىبػٍ  (. خبره محذكؼ )يعرب االسم بعدىا مبتدأ   الحياءي لهاجى

  (.خبره محذكؼ )يعرب االسم بعدىا مبتدأ  . ري كبػُّ ػػَّػػالت لسادى  واضعي ػػَّ التلوما  -ٓ

 اإلعراب: ( ٓ)
ـٍ  -ُ  . إٍف تيٍسرًٍع تػىٍندى

 : حرؼ شرط جاـز يجـز فعلين، مبني على السكوف، ال محلَّ لو من اإلعراب. إفٍ 
 : فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو السكوف، كىو فعل الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تيٍسرًعٍ 
ـٍ   عل ضمير مستتر تقديره أنت. : فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو السكوف، كىو جواب الشرط، كالفاتػىٍندى

.  تتواضعٍ إٍف  -ِ   للناًس يقدِّركؾى
  فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو السكوف، كىو فعل الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.: تتواضعٍ 
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 مىقاميكى بينى النَّػػاًس.  يػىٍعلي بأخالًقكى  تسمي إٍف  -ِ
 فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخره، كىو فعل الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. : تسمي 
 . الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت جوابفعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخره، كىو : يػىٍعلي 

 منهم.  تىفيدكاالعلماءى  تيجاًلسواإٍف  -ّ
 الواك ضمير متصل كىو فعل الشرط، ك النوف ألنو من األفعاؿ الخمسة، فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ : تيجاًلسوا

      مبني في محلِّ رفع فاعل.           
 . نجٍحتى  درٍستى إٍف  -ْ

 . كىو فعل الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ماض مبني على السكوف في محلِّ جـزفعل : درٍستى 
رىًؾ كالحبيبي ييزاري  الحياءي لوال  -ٓ ني اٍسًتٍعباري    كىلىػػػزيٍرتي قػىبػٍ  لهاجى

 مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. لخبر محذكؼ تقديره )موجود( مبتدأ  :الحياءي 
 وابو: استخرج ممَّا يأتي أدكات الشَّرط الجازمة كغير الجازمة، مبينان فعل الشَّرط كج( ٔ)

ٍلقو جىديدو"    ٍأ ييٍذًىٍبكيم كىيىٍأًت ًبخى   بٍ ىً ذٍ يي / جواب الشَّرط   أٍ شى يى  //جازمة   فعل الشَّرط إفٍ قاؿ تعالى:" إٍف يىشى
  "  قاؿ تعالى:" كلوال دىٍفعي اهلًل الناسى بعضىهيم ببعضو لفىسىدىًت األرضي كلكنَّ اهللى ذك فضلو على العالمينى

 /غير جازمة   لوال
 بعضهم موجود  الناسى  اهللً كخبره محذكؼ تقديره موجود: أم لوال دفعي  (عي فٍ دى جملة اسمية: من المبتدأ )الشرَّط/ فعل

  األرضي  تً دى سى ف :جواب الشَّرط/جملة فعلية
، كإذا اؤتمنى خافى".  قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:" آيةي المنافًق ثالث: ، كإذا كعدى أخلفى  إذا حدَّثى كذبى

 إذا/غير جازمة   فعل الشرَّط/حدَّثى   جواب الشَّرط/كذبى   
 إذا/غير جازمة   فعل الشرَّط/ كعد   جواب الشَّرط/ أخلف  
 إذا/غير جازمة   فعل الشرَّط/ اؤتمن   جواب الشَّرط/ خاف  

ـٍ جوازًيىوي   ال يذىبي العيٍرؼي بينى اهلًل كالناًس   مىٍن يفعًل الخيرى ال يعد
  يفعل   جواب الشَّرط/ال يعدـجازمة   فعل الشرَّط/مىٍن/ 

 .   يىٍكثػيرٍ /جواب الشَّرط   يىٍكثػيرٍ فعل الشَّرط/  متى/ جازمة   متى يىٍكثػيٍر كالميكى يىٍكثػيٍر سىقىطيكى
 إٍف كافى يجمعينا حبٌّ لغرًَّتًو    فليتى أنَّا بقٍدًر الحيبِّ نػىٍقتىًسمي 

  ليتى أنَّا نػىٍقتىًسمي جملة )جواب الشَّرط(/      كافى يجمعينا حبٌّ الشَّرط(/جملة )فعل   /جازمة    إفٍ 
 ىيمي  احلوفى رَّ ػػم فالهي فارقػى ال تي  ركا    أفٍ دى قى  دٍ قى كى  عن قوـو  لتى إذا ترحَّ 

  الراحلوف ىيمي إذا/غير جازمة   فعل الشرَّط/ترحلت   جواب الشَّرط/
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إحدل أدكات الشَّرط الجازمة على األفعاؿ اآلتية، ثم كظفها في جملة مفيدة من إنشائك مع إجراء  أدخل( ٕ)
، تجتهدكف، يلقى. : التغيير الالـز  يحتـر

 . ؾى رً بى قى في كً لٍ تػى  ؾى رً في صغى  كم، مهما تفعلٍ غى لى بػٍ نالوا مى يحترموه، إٍف تجتهدكا تى  الناسى  ترـً حٍ يى  نٍ مى 

  (.: )الصِّفة المشبَّهة كصيغة المبالغة ويَّػةغى اللُّ قضايا ال

: اسم مشتق يديؿُّ على من يتَّصف بالفعل اتِّصافان دائمان أك غالبان، كىي تديؿُّ على المزايا ( الصِّفة المشبَّهةُ)
 ،  كأشهر أكزانها: كالطَّبائع أك العيوب أك األلواف. كتيصاغ في الغالب من الفعل الثالثي الالـز

 أرعن، رعناء  -أزرؽ، زرقاء  - مؤنثو فىعالء: أحمر، حمراء أفٍػعىل الذم -ُ
 عطشاف، عطشى -فعالف الذم مؤنثو فػىٍعلىى: حيراف، حيرل  -ِ
  ميل، جى سيمعيل: كى فى  -ٓ      فىعاؿ: رىزاف -ْ، ميهاب    فيعاؿ: شيجاع -ّ
 ل سىهٍ  ،فػىٍعل: شىٍهم -ٖ      فػىعىل: بىطىل -ٕ                 فىًعل: لىًبق -ٔ
: اسم مشتق يديؿُّ على الحدث كمن أك ما يقـو بو على كجو الكثرة كالمبالغة، كتشتق في صيغة المبالغة( ِ)

 كأشهر أكزانها: األغلب من الفعل الثالثي المتعدم، 
 ًحرِّيفًفػعِّيل: ًصدِّيق،  -ِ     ، صىوَّاـفػىعَّاؿ: كػذَّاب، قػرَّاء، قػوَّاؿ -ُ
  ، ًمٍضياؼًمٍكثار، ًمٍدرارًمٍفعاؿ: ًمٍهذار،  -ّ
 ليم ميع، عى حيم، سى عيل: رى فى  -ٓ     كور، شى ؤكؿفور، سى فىعوؿ: غى  -ْ
ًذر  -ٕ                   فاعوؿ: فاركؽ  -ٔ  فىًعل: فىًهم، حى

 
 ( ميز صيغة المبالغة من الصفة المشبهة في ما يأتي: ّ)
: صفة مشبهة.   : " سيعلموفى غدان من الكذَّاب األىًشري ". قاؿ تعالى –أ   الكذَّاب: صيغة مبالغة.  األىًشري

  صفة مشبهة.(: مخصٍ )خصماًف   قاؿ تعالى: " ىذاًف خصماًف اٍختىصىموا في ربِّػػًهٍم ".  -ب
ًت بالماًؿ كلِّو    كلكنَّو بالدارًعينى بخيلي  -ج  . صفة مشبهة بخيلي:جواده،   جواده على الًعالَّ
 . صفة مشبهة سهل:  ظنٍنتي أفَّ الحلَّ سهل.  -د

 ( عد إلى األبيات األربعة من القصيدة، كاستخرج منها صفتين مشبهتين مبينان كزنهما. ْ)
 شىًبم: فىًعل.     الخىٍصم: فػىٍعل. 
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  (.: )البىدىؿ ويَّػةغى اللُّ قضايا ال

 . اسمان سابقان لو في اإلعراب ييسىمَّى الميٍبدىؿ منو، كيعمل على إيضاحوتابع مقصود بالحكم يتبع ( البدؿ: ُ)

 ( أنواع البدؿ: ِ)
  )البدؿ يطابق الميٍبدىؿ منو كيساكيو في المعنى تمامان(.بدؿ كٌل من كٌل: أك  ( بدؿ الطابقأ  )

ـى قيامان للناًس ".  البيتى قاؿ تعالى:" جعلى اهللي الكعبةى  -ُ    الحرا
   . عمَّافى قصدتي أنا كعائلتي حدائقى الحسيًن في العاصمًة  -ِ
   الحسين.  ابنً الثاني  اهللعبدً حدائق الحسيًن في عهد جاللة الملًك  أينشئتٍ  -ّ
 )يجب ذكر أجزاء المبدؿ منو جميعها كتفصيلها( بدؿ تفصيل:   كلساًنو.  قلًبوالمرءي بأصغرٍيًو:  -ْ

 كريمه.   الرجلي ىذا  -ٓ

 بعض من كٌل أك بدؿ الجزء من كٌل: )البدؿ جزء حقيقي "مادم" محسوس من الميٍبدىؿ منو(.  )ب( بدؿ
 )يتصل بو ضمير يعود على الميٍبدىؿ منو كيربطو بو كيطابقو في جنسو كعدده(. 

 أك انقص منو قليالن".  ًنٍصفىوي قاؿ تعالى:"يا أيُّها الميزَّمِّلي * قيًم اللٍَّيلى إالَّ قليالن *  -ُ
 . مسؤكليهمرحَّبى بنا الحراسي  -ِ
 . معظمىهاشاىدنا الحديقةى  -ّ

  كليس مادم(. البدؿ جزء معنوم من الميٍبدىؿ منو))ج( بدؿ اشتماؿ:  
 )يتصل بو ضمير يعود على الميٍبدىؿ منو كيربطو بو كيطابقو في جنسو كعدده(. 

ىايطمئني القارئي إلى المكتبًة  -ُ ػػوِّ  الهادئ.  جى
 . تنظيميوأعجبنا المتحفي  -ِ
 . بهاؤيهراقنا المسجدي  -ّ
 . أدبيويعجبني الطالبي  -ْ

 دؿ في ما يأتي كاذكر نوعو: بعيِّن ال( ّ)
 اهلل الذم لو ما في السماكات كما في األرض".  صراطً قاؿ تعالى:" كإنَّكى لتهدم إلى صراطو مستقيمو *  -ُ

 . صراط )الثانية( / بدؿ مطابق
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بكت من خشية اهلل، كعينه باتت تحرس  عينه : "عيناًف ال تمسَّهما النار: صلى اهلل عليه وسلمرسوؿ اهلل  قاؿ -ِ
 عين )األكلى(/ بدؿ فصيل    في سبيل اهلل".

: بدؿ تفصيل  كراحمي  قاسو أداكم جيحودى القلًب بالًبرِّ كالتػػُّػقىى    كال يستوم القلباًف:  -ّ  قاسو
 مراجعيها: بدؿ بعض من كٌل   . مراجعيهاأفادتني المكتبةي  -ْ
 تقٌمصيوي: بدؿ اشتماؿ   شخصية البطل في المسرحية.  تقٌمصيوي أدىشني الطالبي  -ٓ

 )انتبو : الضبط ليس للضمير المتَّصل(.  ( اضبط بالشكل أكاخر الكلمات التي تحتها خط: ْ)

ـى  -ُ  . وتى خطَّ أعدَّ الطالبي البحثى  -ِ.     مذاقىواستلذَّ الضَّيفي الطعا

 ( أعرب ما تحتو خط في ما يأتي إعرابان تامَّػػان: ٓ)
 يهدم للَّتي ًىيى أٍقوـي".  القرءافى قاؿ تعالى:" إفَّ ىذا  -ُ

 بدؿ مطابق منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. القرءافى: 
 . نصفىوي تصفحتي الديوافى  -ِ

 بدؿ بعض من كٌل منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، كىو مضاؼ. نصفىوي: 
 على الضم في محلِّ جٌر باإلضافة.  كالهاء: ضمير متَّصل مبني 

 كاألدبي كالعفةي كاألمانةي.  العلمي أربعي خصاؿو يسودي بها المرءي:  -ّ
 بدؿ تفصيل مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.العلمي: 

 .  أريجىهاشممتي الوردى  -ْ
 بدؿ اشتماؿ منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، كىو مضاؼ. أريجىها: 

 كالهاء: ضمير متَّصل مبني على السكوف في محلِّ جٌر باإلضافة.  

 د إلى الفقرات: الثانية، كالسابعة، كاألخيرة من النٌص، كاستخرج منها أمثلة على البدؿ. ( عي ٔ) 
 البنسلين: بدؿ مطابق. .   البنسلينبعض األدكية مثل المضاد الحيوم الفقرة الثانية: 

 الجهاز: بدؿ تفصيل. الهضمي، كالجهاز التنفسي.    الجهازللجهازين: الفقرة السابعة: 
 .   الدَّاءأشارت بعض الدراسات إلى أفَّ للمرأة دكران أساسيان في الوقاية من ىذا الفقرة األخيرة: 

اء: بدؿ مطابق  .  الدَّ
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  (.ماف كاسم المكافزَّ ػػ: )اسم ال ويَّػةغى اللُّ قضايا ال

 اسماف مشتقاف يداٌلف على الحدث كزماف كقوعو أك مكاف كقوعو.( ُ)
 كزف )مىٍفعىل(:  صاغاف من الفعل الثالثي على( يي ِ)

 مىٍكتىب. : كىتب :مضمـو العينالفعل إذا كاف مضارع  -أ 
 لعب: مىٍلعىب. مىٍسبىح. : سىبح :العين الفعل مفتوحإذا كاف مضارع  -ب
 . ، أكل: مىٍأكىلرمى: مىٍرمىى معتاٌلن ناقصان: الفعلإذا كاف  -ج

 ل(: ( يصاغاف من الفعل الثالثي على كزف )مىٍفعً ّ)
  .، عرض: مىٍعًرضمىٍجًلس: جىلىسى إذا كاف مضارع الفعل مكسور العين:  -أ 

: مىٍوًقف، كلد: مىٍوًلد  إذا -ب  . ، كعد: مىٍوًعدكاف الفعل معتاٌلن مثاالن كاكيان: كىقىفى

 طريقة صياغة اسم المفعوؿ، نحو:  الثالثي على غير ( يصاغاف من الفعلْ)
 . ، استوصف: ميستوصىف، التقى: ميلتقىىىنتهى ب، انتهى: مي رتقى ع، ارتقب: مي ستودى استودع: مي 

 المكاف من اسم الزماف في ما يأتي:  ميِّز اسم( ٓ)
 مىٍطلىع: اسم زماف  الفىٍجًر". مىٍطلىع قاؿ تعالى: "سالـه ًىيى حتَّى  -ُ
قران تى قاؿ تعالى: "أكلئكى ييٍجزىكفى الغيرفةى بما صىبىركا كىيػيلىقَّوفى فيها تحيةن كسالمان * خالدينى فيها حىسينىٍت ميسٍ  -ِ

     اسم مكافميقامان:    مكافاسم  ميستقران:  امان". كميقى 
ٍن خاؼى الًقلى ميتػىعىػػزَّؿي  -ّ :/مىٍنأىل: اسم مكاف  كفي األرًض مىٍنأىل للكريًم عىًن األذىل    كفيها ًلمى  اسم مكاف  ميتػىعىػػزَّؿي
 ميٍلتىقى: اسم مكاف  النادم الثقافي ميٍلتىقى الشباب.  -ْ
ٍوًرد العذب كثير الزحاـ.  -ٓ ٍورًد: اسم مكاف  المى   المى
ٔ-  .   مىٍوًعد: اسم زماف  مىٍوًعد االجتماع عند الساعة التاسعة صباح اليـو

 ( عد إلى الفقرتين األكلى كالرابعة من النص، كاستخرج منهما اسم زماف كاسم مكاف. ٔ)
 اسم زماف: مىٍوًسم، كمواًسم: مفردىا مىٍوًسم. 

 اسم مكاف: مناًزؿ: كمفردىا مىٍنًزؿ. 
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  (.إعراب الفعل الميضارع المعتٌل اآلخر: ) ويَّػةغى اللُّ قضايا ال
، مرفوعان يكوف  (ُ)  ، نحو: كعالمة رفعو الضمة المقٌدرة على آخرهإذا تجرَّد من النػَّاصب كالجاـز

 . )على األلف للتعذر(  الالعبي الكرةى. رمى، .  )على الياء كالواك للثقل(الحقُّ  يعلو، العاقلي بنٍصًح الميجىرِّبين يهتدم
 ، نحو: األلفالمقٌدرة على  نصبو الفتحةكعالمة إذا سبق بأداة نصب،  منصوبان يكوف  (ِ)

 إلى طاعًة ربِّو. ليىٍسعىخيًلقى اإلنسافي 
 ، نحو: كالظاىرة على كل من الواك كالياء

 حفًل نجاحي. أصدقائي إلى أدعوى من شأًف أيمتنا، أيًحبُّ أٍف  لنػيٍعًليى نتوحدى يجبي أٍف 
 : حركؼ النصب: أٍف، لٍن، كي، حتى، إذف، الـ التعليل، الـ الجحود، فاء السببية

. أٍف كددتي  -ُ . حتى ال أقوـي  -ْيصفوى ذىني. كي جلستي كحيدان   -ّيأتيى زيد. لٍن  -ِتأتيى  تأتيى
 يسعى بينكم األنذاؿ بالفساد. فكال تتخاصموا  -ٕما كنت ألبقى كحيدان.  -ٔيصفوى ذىني. لً جلستي كحيدان  -ٓ
، مجزكمان يكوف  (ّ)  ، نحو: كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخرهإذا سبق بأداة جـز

 عن الفضيلة.  تنوى الماءي، ال  يصفي لم المهمالت في ساحة المدرسة،  ترـً ال 
: ل  : ا، الـ األمر، ال الناىية، لمَّ مٍ ػػػى حركؼ الجـز

 ال تنسى اإلجابة على األسئلة. -ًْلتبقى على اتِّصاؿ مع رفاقك. -ّلمَّا يأًت العيد. -ِطعاـ في الثالجة. لػػػىٍم يبقى  -ُ
 

 ( أعرب ما تحتو خط في ما يأتي: ْ)
 طوالن".  باؿى الجً  غى لي بػٍ تػى  نٍ كلى  األرضى  ؽى رً خٍ تى  نٍ لى  كى حان إنَّ رى مى  في األرضً  تمشً قاؿ تعالى: "كال  -ُ

 فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة )الياء( من آخره، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. : تمشً 

 ى". ألقى  نٍ مى  ؿى أكَّ  نكوفى  كإمَّا أفٍ  يى قً لٍ تػي  قاؿ تعالى: "قالوا يا موسى إمَّا أفٍ  -ِ
 فعل مضارع منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. : تػيٍلًقيى 

 العلماءي إفَّ اهللى عزيزه غفوره".  هً من عبادً  اهللى  خشىيى إنَّما قاؿ تعالى: " -ّ
 فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا التعذر. : يىخشى

 ثو". ورِّ و سيي أنَّ  ى ظننتي بالجار حتَّ  يوصينيجبريل  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "ما زاؿى  قاؿ -ْ
 ضمير مستتر كالفاعلفعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا الثقل،  :يوصي

: ضمير متصل مبني على السكوف في محل نصب كالياءللوقاية، حرؼ ال محل لو من اإلعراب.  كالنوفتقديره ىو. 
  .مفعوؿ بو
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  حي سامً  المي إالَّ  شى يٍ العى  ستطيبي ا يى كمى     وي شي يٍ عى  يصفي  لمٍ  المرءً  صدري  إذا ضاؽى  -ٓ
 فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة )الواك( من آخره.  :يصفي 

 ( علل حذؼ ألف الفعل الذم تحتو خط في قوؿ أبي األسود الدؤلي: ٓ)
 عظيمي  إذا فعلتى  عاره عليكى     وي لى ثػٍ مً  تيى كتأٍ  قو لي خي  نٍ عى  وى نٍ تػى ال 

 ألنو مجزـك بػػ)ال( الناىية / كعالمة جـز الفعل المضارع المعتل اآلخر حذؼ حرؼ العلة من آخره. 

 كاجباتك بانتظاـ.  تؤدمى احرص على أٍف   ( اضبط آخر ما تحتو خط ضبطان سليمان: ٔ)

 ( عيد إلى المقطعين الشعريين األكؿ كالرابع، كاستخرج منهما الفعل المضارع المعتٌل اآلخر، كأعربو. ٕ)
 ضمير مستتر تقديره أنا.  كالفاعل، التعذرفعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا : أىول
 ضمير مستتر تقديره ىو.  كالفاعلفعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا الثقل،  :يحلو
 ضمير مستتر تقديره أنا.  كالفاعلفعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا الثقل، : آتي

  ضمير مستتر تقديره أنا. كالفاعلفعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا الثقل، : أطوم
  .تضمير مستتر تقديره أن كالفاعلفعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورىا الثقل، : تدعو
 الالـ: الـ األمر، حرؼ جـز مبني على الكسر، ال محلَّ لو من اإلعراب.  : لتبقى 

 أنت.  ضمير مستتر تقديره كالفاعلفعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة )األلف( من آخره،  تبقى:
 حرؼ مبني على الكسر، ال محلَّ لو من اإلعراب. : الالـ: الـ التعليل، لتعلوى 

   كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.  منصوبفعل مضارع  :تعلوى 

  (.: )اسم المرَّة كاسم الهيئة ويَّػةغى اللُّ قضايا ال

 اسم المرَّة:
 اسم يديؿُّ 

على كقوع 
الحدث مرَّة 

 كاحدة.

 األمثلة : الصياغة :
 ة لى وٍ ة، قاؿ: قػى قى رٍ طرؽ: طى  ( : فػىٍعلىة على كزف ) الثالثي ييصاغ من الفعل 

 إذا كاف مصدر الفعل الثالثي في األصل على كزف ) فػىٍعلىة ( 
 على المرَّة.  فنصفو بكلمة )كاحدة( ليدؿٌ 

 ة كاحدة، مى حٍ رحم: رى 
 ة كاحدةوى عٍ دعا: دى 

 انطلق: انطالقة، اىتز: اىتزازة  يصاغ من الفعل غير الثالثي بزيادة تاء مربوطة على مصدره: 
إذا كاف مصدر الفعل غير الثالثي ينتهي بتاء مربوطة في 

 . ةعلى المرَّ  األصل، فنصفو بكلمة )كاحدة( ليدؿٌ 
 استراح: استراحة كاحدة 
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 اسم الهيئة:
اسم يدؿُّ على 
ىيئة حصوؿ 

 الفعل.

 األمثلة : الصياغة :
 كقف: ًكقٍػفىة، لبس: ًلٍبسىة  ( :   ًفٍعلىةعلى كزف ) الثالثي ييصاغ من الفعل 

ييصاغ من الفعل غير الثالثي باإلتياف بمصدر الفعل، كزيادة 
 تاء على مصدرة، أك بغير زيادة، ثم إضافتو إلى اسم بعده. 

استقبل: استقباؿ الحفاكة، 
 انطلق: انطالقة الصقر 

 
 ( صيغ اسم المرَّة من األفعاؿ اآلتية: ُ)

عىة    غطَّى: تغطية كاحدة    زار: زىٍكرىة    سعى: سىٍعيىة   نزؿ: نػىٍزلىة    أجاب: إجابة كاحدة    باع: بػىيػٍ

 ( صيغ اسم الهيئة من األفعاؿ اآلتية: ِ)
: ًمٍيتىة  ىزَّ   ة فى قػٍ : كً ة  كقفى زَّ : ىً ماتى

 عيِّن اسم الهيئة كاسم المرَّة في ما يأتي: ( ّ)
 صيحةن كاحدةن: اسم مرَّة : " إٍف كانٍت إالَّ صيحةن كاحدةن فإذا ىيٍم جىميعه لدينا ميٍحضىركفى".   قاؿ تعالى -ُ
ِ-    ." فىة قالوا ال تىخىٍف كىبىشَّركهي ًبغالـو عليمو فىة:قاؿ تعالى: "فأكجسى منهيٍم ًخيػٍ  اسم ىيئة  ًخيػٍ

ٍت ًمٍنوي زىلَّػػػةن.    -ّ  اسم مرَّة زىلَّػػػةن: ال تجاًؼ أخاؾى إٍف بىدى
ْ-    .  اسم مرَّة رىٍميىةو: ريبَّ رىٍميىةو ًمٍن غيًر راـو
لىة ؟    -ٓ لىة: أىحىشىفان كسوءى ًكيػٍ   اسم ىيئةًكيػٍ
 اسم ىيئة ًعٍيشىةن:   يعيشي المؤمني ًعٍيشىةن كريمةن.  -ٔ

 ( اضبط )فاء( كل كلمة تحتها خط بما يتناسب كالمعنى المقصود في ما يأتي: ْ)
رًـً      ةيى شٍ مً مجده رعى تػىلىعاًت الدٍَّىًر كىوى فتى    حتَّى غدا الدٍَّىري يمشي  -ُ   ألنها اسم ىيئةالهى
ػػػػػػػػػػػػػػرىةو    أىنفي ًبها الهىمَّ أىٍك اسٍ  لجلسة -ِ   مرَّة ألنها اسم تىٍجًلبي الطَّرىبىػػػػػػػا      مىع أىديبو في ميػذاكى

  إلى حاؿً  حاؿو  نٍ مً  اهللي  ؿي دِّ بى ها    يػي تً تباىى كانٍ  نو يٍ عى  ةً ضى مٍ غى  نى يٍ ما بػى قاؿ الشاعر : ( ٓ)
   في ىذا البيت اسما مرة، عين كالن منهما، كاذكر فعلو. 

 غىٍمضىًة: غىمىضى     اٍنتباىىة: انٍػتىبىوى     

ٍفقىة   عيد إلى المقطع الشعرم الثالث، كاستخرج منو اسم مرة.   ( ٔ)  خى
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 م.8712امتحان شهادة الدراسة الثانىية العامة / الدورة الصيفية 

 عالمة(.  ُٕالسؤاؿ الرابع: )
 تي تليو: أجب عن األسئلة الَّ  اآلتي، ثمَّ  صَّ أ ( اقرأ النَّ 

 اليوـي  ، كإذا جاءى إلى اآلخرينى  كاإلحسافً  الخيرً  في عملً  كى يومى  مٍ فاغتنً ، عليكى  كيوـه  لكى  يوـه  :يومافً  )الدىري    
  ان(. ػػألحدو ىمَّ  دً بٍ تػي  كالمتفائالن،  زينان، ككنٍ حى  فال تكنٍ  الذم عليكى 

 استخرج من النص السابق:  -ُ
 حزين    هة.صفة مشبَّ  -ب    متفائل  .اسم فاعل لفعل غير ثالثيٌ  -أ

  لكى كيوـه عليكى  يوـه الدىري يوماًف:   ن بدالن. تركيبان يتضمَّ  -د       إذا        شرط غير جازمة. أداة -ج

   ان. ػػإعرابان تامَّ  صِّ أعرب الكلمة المخطوط تحتها في النَّ  -ِ
 أنت. فعل مضارع مجزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة )الياء( من آخره، كالفاعل ضمير مستتر تقديره تػيٍبًد: 

 ألنَّها فعل أمر ماضيو خماسي   ىمزة كصل؟  صِّ جاءت الهمزة في كلمة )اغتًنٍم( الواردة في النَّ  مى لً  -ّ
  كػر إجابتػػػح، انقل إلى دفتػػػفقرة أربعة بدائل، كاحد منها فقط صحي ( فقرات، لكلِّ ٓف ىذا الفرع من )ب( يتكوَّ 

 حيحة لها على الترتيب: رقم الفقرة كرمز اإلجابة الصَّ      
 ا يأتي: الجملة التي جاء فيها المنادل مبنيان ممَّ  -ُ

 .  ، ىنيئان لكى الحقِّ  يا قائلى  -ب             . د المحتاجينى ، ساعً يا عليُّ  -أ
 ل. يا مسرعان، تمهَّ  -د      خيران.  اهللي  جزاؾى  ،يا صانعان معركفان  -ج

 ( :اسم المفعوؿ من الفعل )باعى  -ِ
 ع. ػػػيً بٍ مي  -د            .عػػبيمى  -ج          اع.   ػػبمي  -ب       وع.    ػػيبٍ مى  -أ

 (: االحتفاؿى  وي نفسي  الوزيري  ( في جملة )حضرى حيح لكلمة )نفسي اإلعراب الصَّ  -ّ
 فاعل مرفوع.  -د  بدؿ مرفوع.    -ج  .   توكيد مرفوع -ب  نعت مرفوع.    -أ

 ا يأتي ىي: الجملة التي كرد فيها اسم آلة ممَّ  -ْ
 .   طاءه عٍ مً  رجله  المزارعي  -ب             .   األشياءى  بي يقرِّ  ظاري نٍ المً  -أ

 . ةً ػػالغذائيَّ  بالموادِّ  مليءه  عي دى وٍ تػى سٍ المي  -د        . مسً الشَّ  غركبً  نا بعدى دي عً وٍ مى  -ج
 شى(: اسم الهيئة من الفعل )مى  -ٓ

 . ةيى شٍ مً  -د        ة.  يى شٍ مى  -ج       ي.   شٍ مً  -ب       ي.   شٍ مى  -أ
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 عالمة(.  ُٕالسؤاؿ الرابع: )
 أ ( اقزأ الىَّصَّ اآلري، ثمَّ أجت عه األطئلخ الَّزي رليه: 

سهموا بإبداعهم ، كأٍف يي ةً ويَّ كالهي  ىي أٍف يحافظوا على الحضارةً  سةه دَّ قى مي  ةه يَّ ػسؤكلعليهم مى  ةً ػاألمَّ  رم ىذهً كِّ فى إفَّ مي )   
، كال ينالي  نٍ مً  ها شيءه لي ال يتخلَّ  كريمةو   في حياةو  األجياؿً  ضمانان لحقِّ   ها طوفافي جرفي مارو، كال يى دى  نٍ مً  ربةه ها ضى عنفو
  (. ياعً كالضَّ  تً شتُّ تَّ ػػإلى ال المعلوماتً 

 اطزخزج مه الىص الظبثق:  -1

  ميقدَّس.   اسم مفعوؿ لفعل غير ثالثي -ب    ميفىكِّراسم فاعل لفعل غير ثالثٌي.   -أ
  كريمة.   صفة مشبهة -د            ضربة.   اسم مرَّة -ج

ــبً.    -2  أعزة النلمخ المخطىط رحزهب في الىَّصِّ إعزاثبً ربمَّ

  جرِّه الكسرة الظاىرة على آخره.كعالمة مجركر  بدؿ مطابقاألمَّػًة: 
؟   شيءفي ملمخ )علً الصىرح الزي جبءد عليهب  الهمشح مب طجت مزبثخ -3  ( الىاردح في الىَّصِّ

 ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها ساكن؛ فتكتب مفردة على السطر. 

ن هذا الفزع مه ) ظ صحيـــح، اوقل إلً دفزـــز ( فقزاد، لنلِّ فقزح أرثعخ ثذائل، واحذ مىهب فق5ة( يزنىَّ

حيحخ لهب علً الززريت:   إجبثزـل رقم الفقزح ورمش اإلجبثخ الصَّ

حيح للفعل )رزىاضع( في جملخ )إْن رزىاضع للىَّ  -1  ( هى فعل مضبرع: روك  يقذِّ  بص  اإلعزاة الصَّ

 . مبني -د           . مجزـك -ج          . منصوب -ب          مرفوع.  -أ
 ض( ألنَّ مضبرعه:ل  جْ ( علً )م  ض  ل  يُصبغ اطم المنبن مه الفعل )ج   -2

 . ساكن العين -د  .   مضمـو العين -ج  .   مكسور العين -ب .    مفتوح العين -أ
 : همب(الم   الفزيقبن   ال( في جملخ )حضز  حيح لنلمخ )م  اإلعزاة الصَّ  -3

 بدؿ مرفوع كعالمة رفعو األلف.  -ب    .  رةبدؿ مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدَّ  -أ
 . توكيد مرفوع كعالمة رفعو األلف -د  .  توكيد مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة -ج

 : (في الجيذ   المقجلخ   هُ إجبسر   ضي مبهز  مْ يُ  ضي( في جملخ )لهْ مْ عالمخ إعزاة الفعل )يُ  -4

 . رةالضمة المقدَّ  -.   دالظاىرةالضمة  -جرة.   الفتحة المقدَّ  -.   بالفتحة الظاىرة -أ
 (: يعىِّ  وىع المىبدي في جملخ )يب صذيقي، ال رغتْ  -5

 . نكرة مقصودة -د       .   علم -ج      .    شبيو بالمضاؼ -ب        .  مضاؼ -أ

  احلمدُ هللِ الَّذي بنعمتِه تَتمُّ الصَّاحلاتُ


