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الفصل ِّ
األكؿ
اسي َّ
الدر ُّ
ي

الػنِّ ػ ػ ػ ػداء ،اسػ ػم الفػ ػاعػ ػ ػ ػل ،اسػ ػم الػمػفػعػ ػ ػ ػوؿ ،الػهػمػ ػ ػ ػزةَّ ،
الشػ ػ ػ ػرط،
صػفػ ػ ػ ػة الػمػشػبَّ ػهػ ػ ػ ػة ،صػيػغػ ػ ػ ػة الػمػبػالغػ ػ ػ ػة ،البػ ػ ػ ػدؿ ،اسم ال َّػزمػ ػاف،
الػ ِّ
اسػ ػ ػ ػم الػمػكػ ػ ػ ػاف ،إعػ ػراب الػفػع ػ ػل الػمػضػ ػارع الػمػعػت ػ ػ ٌل اآلخػ ػ ػ ػر،
اسػ ػ ػ ػم الػمػ ػ ػ ػ َّرة ،اسػ ػ ػ ػم الػه ػي ػئػ ػ ػ ػة.

السػابق ػػة :الصيفية كالشتوية َُِٖـ.
أسئػلػة ال َّػدكرات َّ

إعدإد إ ألس تاذ :فتحي أأبو قديري.
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القضايا اللُّغىويَّػة ( :النِّػداءي).

أحرؼ النِّ ً
ػداء ،لالنتباهً
ً
بوساطة ح و
ً
ً
عليك ،أك ً
المخاطى ً
القياـ و
بعمل.
رؼ من
ب
كاإلقباؿ ى
ى
(ُ) النِّػداءي :دعوةي ي
(ِ) أيسلوب النِّ ً
المنادل:
ػداء َّ
ي
يتكوف من عنصرين :حرؼ النِّػداءي ،ك ي

َّل.
يا يم ٍس ًرعان ،تمه ٍ
الع ً ً
الع ً
أم ي ً
ب.
ٍ
خير ما ييطٍلى ي
لم ي
لم؛ فإ َّف الع ى
لم ى
عماد؛ ى
إف في االت ً
العر ً
ب َّ
ِّحاد قوةن.
أ ىىم ٍع ىش ىر ى ى

حرؼ الن ػِّػداء

يا

أم
ٍ
الهمزة

العلٍيا.
أيا يمجتهدان ،ى
المكانةي ي
لك ى
ك ال تىح ًرمو تاللَّ ً
فقالت ىيا ربَّاه ه ً
ِّ
يلة اللَّحما
رل
ٍ
بحق ى
ٍ
ضيف ىكال ق ن

المنادل
ي
يم ٍس ًرعان
عماد
ي

ىم ٍع ىش ىر
يمجتهدان
ربَّاه

أيا
ىيا

المنادل:
(ّ) يحكٍم إعراب ي
يمضاؼ

شبيو

بالمضاؼ
ي
نى ًك ىرة غىٍير
مقصودة

اسم علم
نى ًك ىرة
ىم ٍقصودة

يم ٍع ىرب :يمنادل ىمنٍصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.

ً
قاـ لى يك ٍم فى ٍارًج يعوا".
"كإً ٍذ ٍ
ب ال يم ى
هم يىا أى ٍى ىل يىػثٍ ًر ى
قالت طائفةه م ٍن ٍ
قاؿ تعالى :ى
كاضب على ً
يا طالًب ً
العل ًٍمً ،
ك.
دركس ى
ٍ
ى
و ً
ً
ً
موت
ت تى ي
مع الدُّنيا ىكأىنٍ ى
أىيىا ىجام ىع الدُّنيا لغىٍي ًر بىالغىة ل ىم ٍن تى ٍج ي
الصبا بىػلِّ ٍغ تى ًحيَّتىػنىا ىم ٍن لى ٍػو ىعلىى البيػ ٍع ًد ىحيَّان كا ىف يي ٍحيينا
نسيم َّ
كيا ى
يا طلبتىنا ،االجتهاد االجتهاد.
ًً
ص ٍخ ًر النَّدل
أى ىع ٍيػنى َّي يجودا ىكال تى ٍج يمدا أىال تىػ ٍبكياف ل ى
ً
شعار ً
اؾ اهللي ىخ ٍيران.
الوئاـ ،جز ى
يا رافعان ى
ً ً
ً
يها
كحا ًر ىس ىها ىج ىز ى
اؾ ىربُّ ى
ك ىخ ٍيران م ٍن يمحبِّ ى
يىا رافعان رايةى الشػُّورل ى
يا راجيان رحمةى ً
ك ىى ِّذبٍػ ىها.
ليك نىػ ٍف ىس ى
اهلل ،ىع ى
ى
ى
امام ًم ٍن نى ٍج ىرا ىف أى ٍف ال تىالقًيىا
فىػيىا راكًبان إً َّما ىع ىر ٍ
ضى
ت فىػبىػلِّغى ٍن نى ىد ى
انهض باأل َّيمػ ًػة.
يا عالًمان،
ٍ

المنادل يمضاؼ السم
ي
بعده ،كالكلمتاف معان
تدالف على مدلوؿ
ٌ
كاحد.

المنادل اسم فاعل
ي

منوف نصب مفعوالن بو.
َّ

المنادل غير مقصود
ي

بعينو (ال يتبعو اسم).

صب.
الضم (األلف ،الواك) في ىم ىح ِّل نى ٍ
ىم ٍبني :يمنادل مبني على ٌ

الجنػَّةى".
ت ىكىزٍك يج ى
اس يك ٍن أىنٍ ى
"كيىا ى
آد يـ ٍ
ك ى
قاؿ تعالى :ى
عامر.
يا ي
قدس ،يا ي
قاؿ تعالىً :
ً
اء ًؾ ىكيىا ىسماءي أىقٍلً ًعي".
يل يىا أ ٍىر ي
ض ابٍػلىعي ىم ى
ى
"كق ى
ً ً
خير.
صالحا ُّ
يا متخاصماف ،تى ى
فالص ي
لح ه
يا معلمو ىف ،أنتم بناةي المجتم ًع.
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المنادل اسم علم.
ي
المنادل مقصود بعينو.
ي

المتىكلِّم ىحذٍؼ الياء كإبقاء ال ىك ٍس ىرة ىدليالن عليها،
المتىكلِّم :ي
المضاؼ إلى ياء ي
المنادل ي
يجوز في ي
(ْ) ىحذٍؼ ياء ي
ب اجعل ىذا بػلىدان ً
آمنان كاريز ٍؽ أى ٍىلىوي ًمن الثػَّمر ً
ات".
"كإً ٍذ ى
ىٍ
اىيم ىر ِّ ٍ ٍ ى ى
ى ى
نحو قولو تعالى :ى
قاؿ إبر ي
ىصلو ( ىربِّي) ك (ياء المتكلم) ىم ٍحذكفة.
ِّ
رب :يمنادل يمضاؼ ،أ ٍ
(ٓ) ىحذٍؼ ىحرؼ النِّػداء :قىدٍ يي ٍح ىذؼ ىحرؼ النِّػداء ،نحو قولو تعالى:
وسف أى ٍع ًرض عن ىذا ك ً ً ً ً ً ً ً
ً
ئين".
"يي ي
ىٍ ى ى ٍ
استىػغٍف ًرم ل ىذنٍبك إًنَّك يكنٍت م ىن الخاط ى
يردف أرض ً
العزـ أيغني ىة الظُّبا نىػب ً
يوؼ ُّ
سيفك ما نىبا (سبب الحذؼ :محبَّبة إليو كقريبة من نفسو).
كحد
الس ي
ت ُّ
ى
ُ -أ ُّ ى
ى
ً
ىحيا بعيدان ىعن سهولً ً
ك ىكال ًه ً
ضاب (سبب الحذؼ :محبَّبة إليو كقريبة من نفسو).
طين الحبيبةي ى
ٍ ي
كيف أ ٍ ى
ِ -فلى ٍس ي
ّ -جميل ،ال تتهاك ٍف في أ ىىد ًاء ك ً
المكاني).
جميل :يمنادل مبني( .سبب الحذؼ :القرب
ك.
اجبً ى
ى
ٌ
ي
ي
تك المدرس ىة.
قبل مغادر ى
ْ -ي
بشار ،راج ًع المرش ىد ى

المكاني).
(سبب الحذؼ :القرب
ٌ

مت ً
بالقلم القرك ىف األكلى
ٓ -يس ى
خير يم ىعلِّ وم ىعلَّ ى
بحانك ي
الله َّم ى

(عوض عنو بميم مشدَّدة /خاص بلفظ الجاللة).
ِّ

حرؼ النِّ ً
صل ً
اآلتية بع ىد ً
لنداء المع َّر ً
ً
احد من ً
ؼ بػ ػػ(أؿ) بذك ًر ك و
ػداء:
يى
(ٔ) نداءي ي
الم ىع َّرؼ بػ ػػ(أؿ) :ييػتىػ ىو َّ ي
ُ -أيُّػػهاَّ :
للمذكر المفرد كالمثنَّى كالجمع :يا أيُّػػها المعلِّموف ،لكم منِّي تحيَّةي إكبا ور.
مخلصات.
أنتن
ماتَّ ،
ه
ِ -أيَّػػتيها :للمؤنَّث المفرد كالمثنَّى كالجمع :يا أيَّػػتيها المعلِّ ي
ك.
األمل
نحن بانتظا ًر عودتً ى
ي
المنشود ،ي
ّ -اسم إشارة :يا ذاؾ ي
(ٕ) اإلعراب:

ً
قاـ لى يك ٍم فى ٍارًج يعوا".
"كإً ٍذ ٍ
ب ال يم ى
هم يىا أى ٍى ىل يىػثٍ ًر ى
قالت طائفةه م ٍن ٍ
ُ -قاؿ تعالى :ى
محل لو من اإلعراب.
يىا :حرؼ نداء مبني على السكوف ال َّ

أى ٍى ىل :يمنادل منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،كىو يمضاؼ.
جره الكسرة الظاىرة على آخره.
ب :يمضاؼ إليو مجركر كعالمة ِّ
يىػثٍ ًر ى

اخ بػ ًػذم مػػر وخ يزغٍب الحو ً
اص ًل ال ىماءه ىكال ىش ىج ير
الحطىٍيئىة :ىمػاذا تق ػ ي
ِ -قاؿ ي
ي ىى
ػوؿ ألىفٍ ػر و ى ى ى
ً
ً و
أىلٍ ىقي ى ً
يك س ػالـ ً
اهلل يىػا يع ىمػ ػ يػر
ٍ
ت ىكاسبىػ يهم في قىػ ٍع ًر يمظٍل ىمة فىاغٍف ٍر ىعلى ى ى ي
محل نصب.
عمر :منادل مبني على الض ِّ
َّم في ِّ
ي
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أم :منادل/المعلمات :بدؿ
ُّ

ذاؾ :منادل/األمل :بدؿ

فنقوؿ :يا اهللي ،كفِّقنا في دراستًنا.
َّأما لفظ الجاللة (اهللي) فينادل مباشرةن ،ي

أم :منادل/المعلموف :بدؿ
ُّ

ّ -يا راجيان رحم ىة ً
ك ىى ِّذبٍػ ىها.
سى
اهلل ،ىع ى
ى
ى
ليك نىػ ٍف ى

راجيان :منادل منصوب كعالمة نصبو تنوين الفتح الظاىر على آخره.
ىرحمةى :مفعوؿ بو السم الفاعل منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.

ً ً
خير.
صالحا ُّ
ْ -يا متخاصماف ،تى ى
لح ه
فالص ي

متخاص ً
ً
محل نصب.
ماف :منادل نكرة مقصودة مبني على األلف؛ ألنو مثنى في ِّ

ٓ -يا معلمو ىف ،أنتم بناةي المجتم ًع.
محل نصب.
معلمو ىف :منادل نكرة مقصودة مبني على الواك؛ ألنو جمع مذكر سالم في ِّ

المنادل في اآليات الكريمة من سورة آؿ عمراف التي درستها ،كحدِّد نوعو.
(ٖ) استخرج ي
ِّ
يم :نوعو (اسم علم).
ِّ
رب :نوعو (مضاؼ) إلى ياء المتكلم .يا مر ي

القضايا اللُّغىويَّػة ( :مراجعة اسم الفاعل كاسم المفعوؿ).

اسم يمشت هق يى يد ُّؿ على الحدث ىكىم ٍن أك ما يقوـ بو.
(ُ) اسم الفاعل :ه
يصاغ من الفعل الثالثي على كزف ً
ييصاغ من الفعل غير الثالثي بإبداؿ حرؼ
(فاعل):
ي
فعل صحيح :فى ًهم :فى ً
المضارعة ميمان مضمومة ،كىك ٍسر ما قبل اآلخر:
اىم درس :دا ًرس
ى
ً
اد َّ
ؼ :يمنص ًرؼ
عاد
ص ىر ى
عدٌ :
فعل مضعَّف :ىردَّ :ر ٌ
ابتسم :يمبٍتىسم انٍ ى
فعل مهموز :أًىمنً :
استعد :م ً
ستع ٌد
آمن أكل :آكًل ىسأ ىىؿ :سائًل قرأ :قا ًرئ
َّ ي
ى
تىػ ىولَّى :يمتىػ ىو ٍّؿ التىػ ىقى :يم و
لتق
داع ىرىكل :را وك
ساع دعا :و
فعل مقصور :ىس ىعى :و
ً
فعل كسطو ألف :س ى ً
الـ :الئػًم
اؿ :سائل بىاع :بائػػع ى
ى
اسم يمشت هق يى يد ُّؿ على الحدث ىكىم ٍن أك ما يقع عليو.
(ِ) اسم المفعوؿ :ه
ييصاغ من الفعل غير الثالثي بإبداؿ حرؼ
ييصاغ من الفعل الثالثي على كزف (مفعوؿ):
المضارعة ميمان مضمومة ،كفتح ما قبل اآلخر:
فعل صحيح :فى ًه ىم :مفهوـ درس :مدركس
فعل مضعَّف :ىش َّد :مشدكد ىع َّد :معدكد
فعل مهموز :أًىم ىن :مأموف ىسأ ىىؿ :مسؤكؿ قرأ :مقركء
ً
م
فعل مقصور :ىد ىعا :ىم ٍد يع ٌو ىرىمى :ىم ٍرم ٌي ىرىكل :ىمر ًك ٌ
الـ :ىملوـ
فعل كسطو ألف :بى ى
اع :ىمبيًع ى

استى ٍخ ىد ىـ :يمستخ ىدـ.
ٍ

التىػ ىقى :يملت ىقى

(ّ) إذا كاف الفعل الزمان لحقت اسم المفعوؿ شبو جملة:
ً ً
ً
نصرؼ عنو.
ص ىر ى
ب :مرغوب فيو انٍ ى
قترف بو ىرغ ى
ؼ :يم ى
اقترف :يم ى
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(ْ) ىعيِّن أسماء الفاعلين في النص اآلتي:

ممن يرجو اآلخرة بغير عمل كيرجو التػَّوبة بطوؿ األمل ،يقػػوؿ في ُّ
الدنيا بقوؿ الػ َّػزاىدين كيعمل فيها
"ال تكن َّ

بعمل الػ ػَّراغبين ،إ ٍف أيعطي منها لم يشبع ،كإ ٍف يمنً ىع منها لم يقنع ،يعجز عن شكر ما أكتػ ػػي كيبتغي الػػِّزيادة في
ً
المذنبين كىو
يحب َّ
الصالحين كال يعمل عملهم ،كييػ ٍبغض ي
ما بقي ،ينهى كال ينتهي ،كيأمر الن ػَّاس بما ال يأتيٌ ،
صح أمن
ظل نادمػان ،كإ ٍف َّ
أحدىم ،يكره الموت لكثرة ذنوبو كييقيم على ما يكره المػػوت من أجل ػػو ،إ ٍف سق ػػم َّ

الىيان ،ييػ ٍع ىجب بنفسو إذا عوفي كيقنط إذا ابٍػتيلي".

(ٓ) ميِّز اسم الفاعل من اسم المفعوؿ في العبارتين اآلتيتين:

ب -الهديةي م ٍختىارةه بً و
عناية فائًىق وة( .اسم مفعوؿ)
ي ى

ً
سها بً ىذ ٍك وؽ ىرفي وع( .اسم فاعل)
أ -الفتاةي يم ٍخ ى
تارةه ىمالب ى
(ٔ) استخرج اسم الفاعل كاسم المفعوؿ من اآليات الكريمة (ّّ إلى ّٗ) من سورة آؿ عمراف.
اسم الفاعل( :قائًم ،مصدِّقانً َّ ،
(م ىح َّرران).
ي ى
الصالحين) .اسم المفعوؿ :ي

القضايا اللُّغىويَّػة ( :الهمزة).
(ُ) الهمزة في َّأكؿ الكلمة (ىمزة الوصل كىمزة القطع):
مواضعها:
في األسماء

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

ىمزة (أؿ) التعريف إذا اتصلت باالسم.
في الحركؼ
الفعل الثالثي
الفعل الرباعي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ادرس ،اقرأٍ.
أمر الفعل الثالثيٍ :
اكتبٍ ،
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الفعل الخماسي ماضي الفعل الخماسي كأمره كمصدره:
اقػٍتىص ىد اقػٍتى ً
ص ٍد اقتصاد
ى
الفعل السداسي ماضي الفعل السداسي كأمره كمصدره:
استى ٍخ ًد ٍـ استخداـ
استى ٍخ ىد ىـ ٍ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الفعل المضارع
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الحركؼ المهموزة :أك ،إف ،أف
الفعل الثالثي مهموز الفاء :أكل ،أخذ
ماضي الفعل الرباعي كأمره كمصدره:
أح ًس ٍن إحساف
س ىن ٍ
ٍ
أح ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أستخدـ
أكتب،
ي
ي
الم ٍسنىد إلى المتكلِّم :ي

(ِ) الهمزة المتوسطة :تعتمد كتابتها على حركة الهمزة كحركة الحرؼ الذم قبلها ،فىػتيكٍتىب على حرؼ ي ً
ناسب
ي
الحركة األقول منهما ،علمان َّ
بأف الكسرة أقول الحركات تليها الضمة فالفتحة فالسكوف التي ليست بحركة ،نحو:
أ ً -ذئٍب ( :ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مكسور).
ب -يم ٍؤتة ( :ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مضموـ).

ج -ىمأٍموف ( :ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مفتوح).

(ّ) الهمزة المتطرفة :تعتمد كتابتها على حركة ما قبلها ،فىػتيكٍتىب على حرؼ ي ً
ناسب تلك الحركة ،نحو:
ي
أ  -قىػ ىرأ ( :ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مفتوح).

ب -تهيُّؤ ( :ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مضموـ).
جً -
شاطئ ( :ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها مكسور).
ملء ( :ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها ساكن؛ فتكتب مفردة على السطر).
دٍ -

ق -دعاء ( :ألنها ىمزة متطرفة كقبلها حرؼ م ٌد؛ فتكتب مفردة على السطر).

ك -شيئان  ،دفئان ( :ألنها ىمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب" كالحرؼ الذم قبلها من
الحركؼ التي يمكن كصلها بما بعدىا؛ فتكتب على نبرة).
ز -ضوءان  ،جزءان ( :ألنها ىمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب" كالحرؼ الذم قبلها ال يمكن
كصلو بما بعده؛ فتكتب مفردة على السطر).
(ْ) اضبط حرؼ الشين أك السين في الكلمات اآلتية:

نشءً ،
شأةً ،
شأً ،
مسؤكؿ ،يسئل.
ينشئوف ،من ى
منشئ ،من ى
نى
ناشئٍ ،
شأٍ ،

(ٓ) اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي:

التعليمي( .مالءمة/مالئمة).
يستخدـ المعلِّ يم إستراتيجيَّات تدريس  .....للمحتول
أ-
ي
ٌ
الجامعي  .....مالػيَّة لتميُّزه( .مكافئة/مكافأة).
ت للطَّالب
ص ًرفى ٍ
ب -ي
ٌ

ج ..... -جهدؾ تشعر بالسعادة( .أبذؿ/ابذؿ).

(ٔ) بيِّن سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في ما تحتو خط في العبارات اآلتية:
ت على السطر؛ ألنها متطرفة كما قبلها حرؼ ساكن.
أ  -المسؤكلية عبء كبير .يكتًبى ٍ

الشيء َّ
بَّ -
ت على السطر؛ ألنها متطرفة كما قبلها حرؼ ساكن.
بالشيء يي ٍذىكر .يكتًبى ٍ
6

المعرفي .ىمزة كصل /مصدر لفعل خماسي (اقتصد-اقتصاد).
عليم نحو االقتصاد
جَّ -
تطور الػتَّ ي
ٌ
د -أىك ً
المبرة اليتيم .ىمزة قطع /فعل ثالثي مهموز الفاء.
ت َّ
ى
ق -استراح العامل بعد عملو .ىمزة كصل /فعل و
ماض سداسي.

(ٕ) علِّل :تكتب الهمزة على نبرة في كلمة ً
(شاء).
(شئٍ ي
ت) كمنفردة في كلمة ى
ت على نبرة؛ ألنها ىمزة متوسطة ساكنة كما قبلها مكسور.
ت :يكتًبى ٍ
ًش ٍئ ي
ت على السطر؛ ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها حرؼ م ٌد.
شاء :يكتًبى ٍ
ى

نص القراءة ،كاستخرج منها الكلمات المهموزة ،كبيِّن سبب كتابة الهمزة بالصورة
(ٖ) يعد إلى الفقرة الثامنة من ِّ
التي رسمت عليها.

ت على نبرة؛ ألنها مكسورة كما قبلها م ٌد ساكن.
المسائل :يكتًبى ٍ

ت على كاك؛ ألنها ساكنة كما قبلها مضموـ.
البؤس :يكتًبى ٍ

ت على السطر؛ ألنها متطرفة كما قبلها حرؼ م ٌد ساكن.
األعباء :يكتًبى ٍ

ت على نبرة؛ َّ
ألف الهمزة متطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح "النصب" ،كالحرؼ الذم قبلها من
شيئان :يكتًبى ٍ
الحركؼ التي يمكن كصلها بما بعدىا.

الحزف ،األفق ،اإلنساف ،العالم ،الشمس ،القمر ،النجوـ ،البحار ،األنهار  ...إلخ
(أؿ) التعريف ىمزتها كصل دخلت على أسماء.
أفق ،إنساف ،أىم ،أسباب ،أفقو ،أعباء  ...إلخ ىمزة قطع في بداية االسم  /ألنها أسماء ليست من مجموعة
األسماء التي فيها ىمزة كصل كىي :ابن كابنة ،اثناف كاثنتاف ،امرؤ كامرأة ،اسم.

أف في (ألنَّها) ،أ ٍف ،إ ٍف ،إلىَّ ،
َّ
إف ىمزة قطع ألنها حركؼ مهموزة.

القضايا اللُّغىويَّػة ( :ال َّ
ػشرط).
(ُ) أيسلوب َّ
يتم معنى أكالىما إالٌ بالثانية.
الشػػرط :جملة مركبة من جملتين متالزمتين مسبوقتين بأداة شرط ،ال ٌ
الشػػرط الجازمة :إ ٍف (حرؼ) ،كالباقي أسماء ،كتجزـ ىذه األدكات فعل َّ
(ِ) ًم ٍن أدكات َّ
الشرط كجوابو ،نحو:
بي ال َّػرصينً ً
ُ -إ ٍف تو ً
ك.
يستق ٍم لًساني ى
اص ٍل قراءةى الشع ًر العر ِّ
تتأم ٍل أيسلوبىوي تي ٍد ًر ٍؾ بالغى ىة لغتًنا العربيَّػ ًػة.
ِ -متى َّ

دكف ً
ّ -قاؿ تعالى " :من يعمل سوءان ي ٍجز بو كال يج ٍد لو ًمن ً
اهلل كلػيَّػان كال نىصيران ".
ي ى
ٍ
ىٍ ٍ
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ً
ك.
ْ -ما تىػتىعلَّ ٍمو في
المدرسة طىبِّػ ٍقو في حياتً ى
ٓ -أغى َّر ًؾ منِّي َّ ً ً
القلب يىػ ٍف ىع ًل
تأم ًرم
أف يحبَّك قاتلي كأنَّػك مهما ي
ى
ب.
ب نىذ ى
ب -ٕ .حيثيما تىػ ٍق ىرأٍ أىقػ ىٍرأٍ -ٖ .أيٍ ىن تىذ ى
ٔ -أيَّػػا ىف تىذ ى
ٍى ٍ
ٍى ٍ
ب أ ٍذ ىى ٍ
ٍى ٍ
و
إنساف يى ٍجتى ًه ٍد يىػتىػ ىق َّد ٍـ.
أم
َُُّ -

ٗ -كي ىفما تى يك ٍن يى يك ٍن قرينيك.
ِّ
لألردف احترامان كمكان نة مرموق نة.
ُُ -أينما تيسافً ٍر تى ًج ٍد

الشرط الجازمة تجزـ فعل َّ
(ّ) أدكات َّ
الشرط كجوابو إذا كانا مضارعينَّ ،أما عالمات الجزـ ،فهي:
المعركؼ في غي ًر أىلً ًو ي يكن حم يدهي ذى َّمان ً
عليو ىكيىػنٍ ىدًـ
الس ػػكوف إذا كاف صحيح اآلخر :كىم ٍن يى ٍج ىع ًل
ى
( أ ) ُّ
ى ٍ ىٍ
َّ
بين النَّػ ً
ػاس.
قام ى
تسم بأخالقً ى
ك يىػ ٍع يل ىم ي
ك ى
معتل اآلخر :إ ٍف ي
(ب) حذؼ حرؼ العلة إذا كاف ٌ
العلماء تىفيدكا منهم.
(ج) حذؼ الػنُّػوف ألنَّػػهما من األفعاؿ الخمسة :إ ٍف تيجالًسوا
ى
ت.
نجح ى
درس ى
ت ٍ
محل جزـ ،نحو :إ ٍف ٍ
إذا كاف الفعالف ماضيي ًن ،فهما مبنياف في ٌ
(ْ) ًم ٍن أدكات َّ
الشػػرط الجازمة :إذا ،كلَّما (اسما شرط) ،لو ،لوال ،لوما (حركؼ شرط) ،نحو:
أىمية القر ً
اءة كج ٍدتىها تيػنى ِّمي ً
ت عن ً
الفك ىٍر.
ُ -إذا فىػتَّ ٍش ى
بين ً
األمن كاألما يف في المجتم ًع.
الناس انت ى
ِ -كلَّما ى
ش ىر ي
ساد القانو يف ى
الفوز.
لح َّق ىق ى
ب الفر ي
ّ -لو تى ىد َّر ى
يق جيِّدان ى

ار (يعرب االسم بعدىا مبتدأ خبره محذكؼ).
ت قىػ ٍبػ ىر ًؾ ك
ىكلى ػ يػزٍر ي
الحبيب ييز ي
ي

ْ -لوال الحياء لهاجني ٍ ً
بار
ي ى
است ٍع ي
لساد الت ػَّػكبُّػ ير( .يعرب االسم بعدىا مبتدأ خبره محذكؼ).
اضع ى
ٓ -لوما الت ػَّو ي
(ٓ) اإلعراب:
ع تىػ ٍن ىد ٍـ.
ُ -إ ٍف تي ٍس ًر ٍ

محل لو من اإلعراب.
إ ٍف :حرؼ شرط جازـ يجزـ فعلين ،مبني على السكوف ،ال َّ
ع  :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو السكوف ،كىو فعل الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
تي ٍس ًر ٍ

تىػ ٍن ىد ٍـ :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو السكوف ،كىو جواب الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

اضع ً
ِّركؾ.
للناس يقد ى
ِ -إ ٍف تتو ٍ

تتواضع :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو السكوف ،كىو فعل الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ٍ
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بين النَّػ ً
ػاس.
قام ى
تسم بأخالقً ى
ك يىػ ٍع يل ىم ي
ك ى
ِ -إ ٍف ي

تسم :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخره ،كىو فعل الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ي

يىػ ٍع يل :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخره ،كىو جواب الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

العلماء تىفيدكا منهم.
ّ -إ ٍف تيجالًسوا
ى

تيجالًسوا :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ النوف ألنو من األفعاؿ الخمسة ،كىو فعل الشرط ،كالواك ضمير متصل
محل رفع فاعل.
مبني في ِّ

ت.
نجح ى
درس ى
ت ٍ
ْ -إ ٍف ٍ

محل جزـ ،كىو فعل الشرط ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ت :فعل ماض مبني على السكوف في ِّ
درس ى
ٍ

ٓ -لوال الحياء لهاجني ٍ ً
الحبيب ييز يار
ت قىػ ٍبػ ىر ًؾ ك
بار ىكلى ػ يػزٍر ي
ي ى
است ٍع ي
ي

الحياءي :مبتدأ لخبر محذكؼ تقديره (موجود) مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.

الشرط الجازمة كغير الجازمة ،مبينان فعل َّ
مما يأتي أدكات َّ
الشرط كجوابو:
(ٔ) استخرج َّ

ً
شأٍ يذ ً
ٍت بً ىخل وٍق ج و
ٍى ٍب يكم كيأ ً
الشرط /يى ىش ٍأ جواب َّ
ديد" إ ٍف /جازمة فعل َّ
ب
الشرط /يي ٍذى ٍ
ى
ىى
قاؿ تعالى ":إ ٍف يى ى ي

ببعض ل ىفس ىد ً
ً
كلكن اهللى ذك و
العالمين"
فضل على
ت
األرض َّ
الناس بع ى
ي
ى
ض يهم و ى
قاؿ تعالى ":كلوال ىدفٍ يع اهلل ى

لوال/غير جازمة

ً
الناس بعضهم موجود
فعل َّ
الشرط/جملة اسمية :من المبتدأ ( ىدفٍ يع) كخبره محذكؼ تقديره موجود :أم لوال ي
دفع اهلل ى
الشرط/جملة فعلية :فس ىد ً
جواب َّ
األرض
ت
ي
ى

ً
المنافق ثالث :إذا َّ
اؤتمن خا ىف".
كذب ،كإذا كع ىد
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ":آيةي
حد ى
ى
ث ى
أخلف ،كإذا ى

َّث جواب َّ
رط/كذب
الش
الشرط/حد ى
إذا/غير جازمة فعل َّ
ى
الشرط /كعد جواب َّ
الشرط /أخلف
إذا/غير جازمة فعل َّ
الشرط /اؤتمن جواب َّ
الشرط /خاف
إذا/غير جازمة فعل َّ

ؼ بين ً
اهلل ك ً
ىم ٍن ً
الناس
يعدـ جوا ًزيىوي ال
الخير ال ٍ
يذىب ي
الع ٍر ي ى
ي
يفعل ى

الشرط/يفعل جواب َّ
الشرط/ال يعدـ
ىم ٍن /جازمة فعل َّ
الشرط/يى ٍكثيػ ٍر جواب َّ
ك .متى /جازمة فعل َّ
الشرط/يى ٍكثيػ ٍر
ك يى ٍكثيػ ٍر ىس ىقطي ى
كالم ى
متى يى ٍكثيػ ٍر ي

ب نىػ ٍقتى ًس يم
لغرتًًو
يجمعنا ٌّ
الح ِّ
حب َّ
ى
إ ٍف كا ىف ي
فليت أنَّا بق ٍد ًر ي

إ ٍف /جازمة

جملة (فعل َّ
حب
الشرط)/كا ىف يجمعينا ٌّ

جملة (جواب َّ
ليت أنَّا نىػ ٍقتى ًس يم
الشرط) /ى

ترحلت عن و
قوـ ىكقى ٍد قى ىدركا أ ٍف ال تيفارقىػ يهم فال ػ َّراحلو ىف يى يم
إذا َّ ى

الشرط/ترحلت جواب َّ
الشرط/الراحلوف يى يم
إذا/غير جازمة فعل َّ
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(ٕ) أدخل إحدل أدكات َّ
الشرط الجازمة على األفعاؿ اآلتية ،ثم كظفها في جملة مفيدة من إنشائك مع إجراء
التغيير الالزـ :يحترـ ،تجتهدكف ،يلقى.
ً
تفعل في صغى ًر ىؾ تىػلٍ ىق في كًبى ًر ىؾ.
الناس يحترموه ،إ ٍف تجتهدكا تىنالوا ىم ٍبػلىغىكم ،مهما ٍ
ىم ٍن يى ٍحترـ ى

(الصفة المشبَّهة كصيغة المبالغة).
القضايا اللُّغىويَّػة ِّ :

الصفة المشبَّهة :اسم مشتق ي يد ُّؿ على من يتَّصف بالفعل اتِّصافان دائمان أك غالبان ،كىي ت يد ُّؿ على المزايا
(ُ) ِّ
كالطَّبائع أك العيوب أك األلواف .كتيصاغ في الغالب من الفعل الثالثي الالزـ ،كأشهر أكزانها:
ُ -أفٍػ ىعل الذم مؤنثو فىعالء :أحمر ،حمراء  -أزرؽ ،زرقاء  -أرعن ،رعناء
ِ -فعالف الذم مؤنثو فىػ ٍعلىى :حيراف ،حيرل  -عطشاف ،عطشى

ٓ -فىعيل :ىكسيم ،ىجميل

ّ -فيعاؿ :يشجاع ،يمهاب ْ -فىعاؿ :ىرزاف
ٕ -فىػ ىعل :بىطىل ٖ -فىػ ٍعل :ىش ٍهم ،ىس ٍهل
ٔ -فى ًعل :لىبًق
(ِ) صيغة المبالغة :اسم مشتق ي يد ُّؿ على الحدث كمن أك ما يقوـ بو على كجو الكثرة كالمبالغة ،كتشتق في
األغلب من الفعل الثالثي المتعدم ،كأشهر أكزانها:
ُ -فىػعَّاؿ :ك َّػذاب ،ق َّػراء ،ق َّػواؿ ،ص َّواـ ِ -فً ِّػعيلً :
صدِّيقً ،ح ِّريف
ى
ضياؼ
ًّ -م ٍفعاؿً :م ٍهذارً ،مكٍثارً ،م ٍدرارً ،م ٍ
ْ -فىعوؿ :غىفور ،ىسؤكؿ ،ىشكور
ٔ -فاعوؿ :فاركؽ

ٓ -فىعيل :ىرحيم ،ىسميع ،ىعليم
ٕ -فى ًعل :فى ًهم ،ىح ًذر

(ّ) ميز صيغة المبالغة من الصفة المشبهة في ما يأتي:

الكذاب :صيغة مبالغة .األ ً
الكذاب األ ً
أ – قاؿ تعالى " :سيعلمو ىف غدان من َّ
َّ
ىش ير :صفة مشبهة.
ىش ير ".
ً
ً
ً
خصم) :صفة مشبهة.
صموا في ربِّػ ًه ٍم ".
خصماف ( ٍ
ب -قاؿ تعالى " :ىذاف خصماف ا ٍختى ى

ً ً
ً
بخيل :صفة مشبهة.
ج -جوا هد على الع َّالت بالماؿ كلِّو كلكنَّو بالدا ًر ى
بخيل جوا هد ،ي
عين ي
ت َّ
الحل سهل .سهل :صفة مشبهة.
أف َّ
د -ظن ٍن ي
(ْ) عد إلى األبيات األربعة من القصيدة ،كاستخرج منها صفتين مشبهتين مبينان كزنهما.
ىشبًم :فى ًعل.

صم :فىػ ٍعل.
ال ىخ ٍ
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القضايا اللُّغىويَّػة ( :البى ىدؿ).

الم ٍب ىدؿ منو ،كيعمل على إيضاحو.
س َّمى ي
(ُ) البدؿ :تابع مقصود بالحكم يتبع اسمان سابقان لو في اإلعراب يي ى
(ِ) أنواع البدؿ:
الم ٍب ىدؿ منو كيساكيو في المعنى تمامان).
كل( :البدؿ يطابق ي
كل من ٌ
( أ ) بدؿ الطابق أك بدؿ ٌ
البيت الحر ىاـ قيامان ً
للناس ".
جعل اهللي الكعبةى ى
ُ -قاؿ تعالى ":ى
ً
عما ىف.
حدائق الحسي ًن في
قصدت أنا كعائلتي
ِ-
العاصمة َّ
ي
ى

الملك ً
ً
عبداهلل الثاني اب ًن الحسين.
ينشئت حدائق الحسي ًن في عهد جاللة
ّ -أ ٍ
ْ -المرءي بأصغريٍ ًو :قلبًو كلسانًو .بدؿ تفصيل( :يجب ذكر أجزاء المبدؿ منو جميعها كتفصيلها)
يم.
ٓ -ىذا
الرجل كر ه
ي
الم ٍب ىدؿ منو).
كل( :البدؿ جزء حقيقي "مادم" محسوس من ي
كل أك بدؿ الجزء من ٌ
(ب) بدؿ بعض من ٌ
الم ٍب ىدؿ منو كيربطو بو كيطابقو في جنسو كعدده).
(يتصل بو ضمير يعود على ي

ص ىفوي أك انقص منو قليالن".
الم َّزِّم يل * قي ًم اللٍَّي ىل َّإال قليالن * نً ٍ
ُ -قاؿ تعالى":يا أيُّها ي
اس مسؤكليهم.
َِّ -
رح ى
ب بنا الحر ي
معظمها.
ّ -شاىدنا الحديقةى ى

الم ٍب ىدؿ منو كليس مادم).
(ج) بدؿ اشتماؿ( :البدؿ جزء معنوم من ي

الم ٍب ىدؿ منو كيربطو بو كيطابقو في جنسو كعدده).
(يتصل بو ضمير يعود على ي

ً
المكتبة ىجػ ِّػوىا الهادئ.
القارئ إلى
يطمئن
ُ-
ي
ي
تنظيمو.
ِ -أعجبنا
ي
المتحف ي
ّ -راقنا المسج يد بها يؤه.

الطالب أدبيو.
ْ -يعجبني
ي
(ّ) عيِّن البدؿ في ما يأتي كاذكر نوعو:

مستقيم * صر ً
ك لتهدم إلى صر و
و
اط اهلل الذم لو ما في السماكات كما في األرض".
اط
ُ -قاؿ تعالى ":كإنَّ ى
صراط (الثانية)  /بدؿ مطابق.
11

ً
كعين باتت تحرس
ِ -قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"عيناف ال َّ
عين بكت من خشية اهلل ،ه
تمسهما النار :ه

في سبيل اهلل" .عين (األكلى) /بدؿ فصيل

حود ً
القلب بالبً ِّر كالتػ ػُّىقى
ّ -أداكم يج ى

ً
و
القلباف :و
قاس :بدؿ تفصيل
احم
كال يستوم
قاس كر ي

كل
اجعها .مر ي
ْ -أفادتني المكتبةي مر ي
اجعها :بدؿ بعض من ٌ

صوي :بدؿ اشتماؿ
ٓ -أدىشني
تقم ي
تقم ي
صوي شخصية البطل في المسرحيةٌ .
الطالب ٌ
ي
(ْ) اضبط بالشكل أكاخر الكلمات التي تحتها خط( :انتبو  :الضبط ليس للضمير المتَّصل).

َُّ -
الطعاـ مذاقىو.
َّيف
استلذ الض ي
ى

َِّ -
البحث خطَّتىو.
الطالب
أعد
ى
ي

تام ػان:
(ٓ) أعرب ما تحتو خط في ما يأتي إعرابان َّ
ً
ُ -قاؿ تعالىَّ ":
ٍوـ".
إف ىذا القرءا ىف يهدم للَّتي ى ىي أق ي

القرءا ىف :بدؿ مطابق منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.

تصفحت الديوا ىف نص ىفوي.
ِ-
ي

كل منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،كىو مضاؼ.
نص ىفوي :بدؿ بعض من ٌ
جر باإلضافة.
كالهاء :ضمير متَّصل مبني على الضم في ِّ
محل ٌ

و
األدب كالعفةي كاألمانةي.
بع
خصاؿ ي
العلم ك ي
ّ -أ ر ي
يسود بها المرءي :ي

العلم :بدؿ تفصيل مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.
ي

يجها.
ْ-
ي
شممت ى
الورد أر ى

يجها :بدؿ اشتماؿ منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،كىو مضاؼ.
أر ى
جر باإلضافة.
كالهاء :ضمير متَّصل مبني على السكوف في ِّ
محل ٌ

النص ،كاستخرج منها أمثلة على البدؿ.
(ٔ) يعد إلى الفقرات :الثانية ،كالسابعة ،كاألخيرة من ٌ
الفقرة الثانية :بعض األدكية مثل المضاد الحيوم البنسلين .البنسلين :بدؿ مطابق.

الفقرة السابعة :للجهازين :الجهاز الهضمي ،كالجهاز التنفسي .الجهاز :بدؿ تفصيل.

الفقرة األخيرة :أشارت بعض الدراسات إلى َّ
أف للمرأة دكران أساسيان في الوقاية من ىذا َّ
الداء.
الدَّاء :بدؿ مطابق.
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القضايا اللُّغىويَّػة ( :اسم ال ػ َّزماف كاسم المكاف).
يدالف على الحدث كزماف كقوعو أك مكاف كقوعو.
(ُ) اسماف مشتقاف ٌ
(م ٍف ىعل):
(ِ) ييصاغاف من الفعل الثالثي على كزف ى

أ  -إذا كاف مضارع الفعل مضموـ العين :ىكتب :ىمكٍتىب.

سبىح .لعب :ىمل ىٍعب.
ب -إذا كاف مضارع الفعل مفتوح العين :ىسبح :ىم ٍ

معتالن ناقصان :رمى :ىم ٍرىمى ،أكل :ىمأ ىٍكل.
ج -إذا كاف الفعل ٌ

(م ٍف ًعل):
(ّ) يصاغاف من الفعل الثالثي على كزف ى

س :ىم ٍجلًس ،عرض :ىم ٍع ًرض.
أ  -إذا كاف مضارع الفعل مكسور العين :ىجلى ى
ف :ىم ٍوقًف ،كلد :ىم ٍولًد ،كعد :ىم ٍو ًعد.
ب -إذا كاف الفعل ٌ
معتالن مثاالن كاكيان :ىكقى ى

(ْ) يصاغاف من الفعل غير الثالثي على طريقة صياغة اسم المفعوؿ ،نحو:
ستوصف ،التقى :يملت ىقى.
استودع :يم ى
ستودع ،ارتقب :يمرت ىقب ،انتهى :يم ى
نتهى ،استوصف :يم ى

(ٓ) ميِّز اسم المكاف من اسم الزماف في ما يأتي:

"سالـ ًى ىي حتَّى ىمطٍلىع ال ىف ٍج ًر" .ىمطٍلىع :اسم زماف
ُ -قاؿ تعالى:
ه

صبىركا ىكييػ ىل َّقو ىف فيها تحي نة كسالمان *
ِ -قاؿ تعالى:
ت يم ٍستىقران
سنى ٍ
ى
"أكلئك يي ٍج ىزك ىف الغيرف ىة بما ى
ى
خالدين فيها ىح ي
كم ىقامان" .يمستقران :اسم مكاف يمقامان :اسم مكاف
ي
خاؼ ً
ً
القلى يمتىػ ىعػ َّػز يؿ ىم ٍنأىل :اسم مكاف /يمتىػ ىعػ َّػز يؿ:اسم مكاف
ّ -كفي
األرض ىم ٍنأىل للكر ًيم ىع ًن األ ىذل كفيها لً ىم ٍن ى
ْ -النادم الثقافي يملٍتىقى الشباب .يملٍتىقى :اسم مكاف
الم ٍوًرد :اسم مكاف
الم ٍوًرد العذب كثير الزحاـ .ى
ٓ -ى

ٔ -ىم ٍو ًعد االجتماع عند الساعة التاسعة صباح اليوـ .ىم ٍو ًعد :اسم زماف

(ٔ) عد إلى الفقرتين األكلى كالرابعة من النص ،كاستخرج منهما اسم زماف كاسم مكاف.
اسم زماف :مو ًسم ،كمو ً
اسم :مفردىا ىم ٍو ًسم.
ىٍ

اسم مكاف :منا ًزؿ :كمفردىا ىمنٍ ًزؿ.
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المعتل اآلخر).
المضارع
القضايا اللُّغىويَّػة ( :إعراب الفعل ي
ٌ

تجرد من النػَّاصب كالجازـ ،كعالمة رفعو الضمة المق ٌدرة على آخره ،نحو:
(ُ) يكوف مرفوعان إذا َّ

الم ىج ِّربين ،يعلو ُّ
الالعب الكرىة( .على األلف للتعذر).
الحق( .على الياء كالواك للثقل) ،رمى
يهتدم
العاقل ٍ
بنص ًح ي
ي
ي
(ِ) يكوف منصوبان إذا سبق بأداة نصب ،كعالمة نصبو الفتحة المق ٌدرة على األلف ،نحو:
يخلً ىق اإلنسا يف ليسعى إلى ً
طاعة ربِّو.
ىٍ
كالظاىرة على كل من الواك كالياء ،نحو:
يجب أ ٍف نتوح ىد لنيػ ٍعلًي من ً
أدعو أصدقائي إلى ً
حفل نجاحي.
شأف أيمتنا ،أ ًيح ُّ
ب أ ٍف ى
ي
ى
لن ،كي ،حتى ،إذف ،الـ التعليل ،الـ الجحود ،فاء السببية:
حركؼ النصب :أ ٍفٍ ،

تأتي.
يأتي زيد-ّ .
ُ-
ي
ي
يصفو ذىني -ْ .ال ي
تأتيٍ -ِ .
جلست كحيدان كي ى
أقوـ حتى ى
لن ى
كددت أ ٍف ى
ً
يصفو ذىني -ٔ .ما كنت ألبقى كحيدان -ٕ .كال تتخاصموا فيسعى بينكم األنذاؿ بالفساد.
ٓ-
ي
جلست كحيدان ل ى

(ّ) يكوف مجزكمان إذا سبق بأداة جزـ ،كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة من آخره ،نحو:
ً
تنو عن الفضيلة.
ال ترـ المهمالت في ساحة المدرسة ،لم ي
يصف الماءي ،ال ى
لما ،الـ األمر ،ال الناىية:
حركؼ الجزـ :لػػى ٍمَّ ،

لما ً
تنس اإلجابة على األسئلة.
يبق طعاـ في الثالجةَّ -ِ.
يأت العيد -ّ.لً ى
ُ -لػ ػى ٍم ى
تبق على اتِّصاؿ مع رفاقك -ْ.ال ى

(ْ) أعرب ما تحتو خط في ما يأتي:

األرض كلىن تىػ ٍبػلي ىغ ً
ً
ُ -قاؿ تعالى" :كال ً
باؿ طوالن".
ك لى ٍن تى ٍخ ًر ىؽ
تمش في
الج ى
األرض ىم ىرحان إنَّ ى
ى ٍ

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

كإما أ ٍف نكو ىف َّأك ىؿ ىم ٍن أل ىقى".
ِ -قاؿ تعالى" :قالوا يا موسى َّإما أ ٍف تيػلٍ ًق ىي َّ

تيػل ًٍق ىي :فعل مضارع منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

ّ -قاؿ تعالى" :إنَّما يخشى اهلل من ً
عباد ًه العلماءي َّ
غفور".
إف اهللى عز هيز ه
ى
ى

يىخشى :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا التعذر.

ورثو".
ْ -قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" :ما ز ى
ظننت أنَّو سيي ِّ
اؿ جبريل يوصيني بالجار حتَّى ي

يوصي :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا الثقل ،كالفاعل ضمير مستتر
تقديره ىو .كالنوف للوقاية ،حرؼ ال محل لو من اإلعراب .كالياء :ضمير متصل مبني على السكوف في محل نصب
مفعوؿ بو.
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ً
شو كما يستطيب العيش َّإال الم ً
سام يح
لم ي
ي ىٍ ى
يصف ىع ٍي ي ي ى ى
صدر المرء ٍ
ي
ٓ -إذا ضا ىؽ ي
يصف :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة (الواك) من آخره.
ي

(ٓ) علل حذؼ ألف الفعل الذم تحتو خط في قوؿ أبي األسود الدؤلي:
ال تىػنٍو عن يخلي وق كتأٍ ً
عظيم
عار ى
عليك إذا ى
تي مثٍػلىوي
ه
ى ىٍ
فعلت ي
ى

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

تؤدم كاجباتك بانتظاـ.
(ٔ) اضبط آخر ما تحتو خط ضبطان سليمان :احرص على أ ٍف ى
المعتل اآلخر ،كأعربو.
(ٕ) يعد إلى المقطعين الشعريين األكؿ كالرابع ،كاستخرج منهما الفعل المضارع
ٌ

أىول :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا التعذر ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.

يحلو :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا الثقل ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره ىو.
آتي :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا الثقل ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.
أطوم :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا الثقل ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.
تدعو :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على آخره ،منع من ظهورىا الثقل ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
محل لو من اإلعراب.
لتبق :الالـ :الـ األمر ،حرؼ جزـ مبني على الكسر ،ال َّ
ى
تبق :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة (األلف) من آخره ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
ى
محل لو من اإلعراب.
لتعلو :الالـ :الـ التعليل ،حرؼ مبني على الكسر ،ال َّ
ى
تعلو :فعل مضارع منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.
ى

المرة كاسم الهيئة).
القضايا اللُّغىويَّػة ( :اسم َّ

المرة:
اسم َّ
اسم ي يد ُّؿ

على كقوع

األمثلة :

الصياغة :
ييصاغ من الفعل الثالثي على كزف ( فىػ ٍعلىة ) :

طرؽ :طى ٍرقىة ،قاؿ :قىػ ٍولىة

إذا كاف مصدر الفعل الثالثي في األصل على كزف ( فىػ ٍعلىة )

رحم :ىر ٍح ىمة كاحدة،

إذا كاف مصدر الفعل غير الثالثي ينتهي بتاء مربوطة في

استراح :استراحة كاحدة

المرة.
فنصفو بكلمة (كاحدة) ٌ
ليدؿ على َّ
الحدث مرة
َّ يصاغ من الفعل غير الثالثي بزيادة تاء مربوطة على مصدره :انطلق :انطالقة ،اىتز :اىتزازة

كاحدة.

المرة.
األصل ،فنصفو بكلمة (كاحدة) ٌ
ليدؿ على َّ
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دعا :ىد ٍع ىوة كاحدة

الصياغة :

اسم الهيئة:
اسم ُّ
يدؿ على ييصاغ من الفعل الثالثي على كزف ( فً ٍعلىة ) :
ىيئة حصوؿ يصاغ من الفعل غير الثالثي باإلتياف بمصدر الفعل ،كزيادة
الفعل.

ي
تاء على مصدرة ،أك بغير زيادة ،ثم إضافتو إلى اسم بعده.

األمثلة :

ً
سة
كقفً :كقٍػ ىفة ،لبس :ل ٍب ى

استقبل :استقباؿ الحفاكة،

انطلق :انطالقة الصقر

المرة من األفعاؿ اآلتية:
صغ اسم َّ
(ُ ) ي

نزؿ :نىػ ٍزلىة أجاب :إجابة كاحدة باع :بىػ ٍيػ ىعة غطَّى :تغطية كاحدة زار :ىزٍكىرة سعى :ىس ٍعيىة

صغ اسم الهيئة من األفعاؿ اآلتية:
(ِ ) ي
كقفً :كقٍػ ىفة
ماتً :ميٍتىة َّ
ىزً :ى َّزة ى
ى
المرة في ما يأتي:
(ّ) عيِّن اسم الهيئة كاسم َّ

ضرك ىف".
ُ -قاؿ تعالى " :إ ٍف ٍ
ميع لدينا يم ٍح ى
كانت َّإال صيحةن كاحدةن فإذا يى ٍم ىج ه
شركهي بً و
غالـ و
ف ىكبى َّ
عليم"ً .خ ٍيػ ىفة :اسم ىيئة
ِ -قاؿ تعالى:
منه ٍم ًخ ٍيػ ىفة قالوا ال تى ىخ ٍ
"فأكجس ي
ى
ّ -ال ً
مرة
تجاؼ ى
ت ًمنٍوي ىزلَّػ ػةن .ىزلَّػ ػةن :اسم َّ
أخاؾ إ ٍف بى ىد ٍ
مرة
ْ -ير َّ
ب ىرٍميى وة ًم ٍن غي ًر ر واـ .ىرٍميى وة :اسم َّ
كسوء كً ٍيػلىة ؟ كً ٍيػلىة :اسم ىيئة
ىح ى
ٓ -أ ى
شفان ى
ش نة كريم نةً .ع ٍي ىشةن :اسم ىيئة
يعيش
المؤمن ًع ٍي ى
ٔ -ي
ي

مرة
صيحةن كاحدةن :اسم َّ

(ْ ) اضبط (فاء) كل كلمة تحتها خط بما يتناسب كالمعنى المقصود في ما يأتي:
ً
ُ -مج هد رعى تىػلى ً
كىو فتى حتَّى غدا َّ
عات َّ
اله ًرًـ
الد ٍى ير يمشي م ٍشيىة ى
الد ٍى ًر ى
ً
و
ِ -لجلسة ىمع أ و
ب الطَّىربىػ ػ ػػا
اله َّم أ ٍىك ٍ
ىديب في يمػذا ىكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرة أىنفي بًها ى
استى ٍجل ي
حاؿ إلى ً
تباىتًها ييػبى ِّد يؿ اهللي ًم ٍن و
حاؿ
(ٓ) قاؿ الشاعر  :ما بىػ ٍي ىن غى ٍم ى
ض ًة ىع ٍي ون كانٍ ى
في ىذا البيت اسما مرة ،عين كالن منهما ،كاذكر فعلو.

غىم ى ً
ض
ضة :غى ىم ى
ٍ

تباىة :انٍػتىبى ىو
انٍ ى

(ٔ) يعد إلى المقطع الشعرم الثالث ،كاستخرج منو اسم مرة.
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ىخ ٍف ىقة

ألنها اسم ىيئة
مرة
ألنها اسم َّ
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السؤاؿ الرابع ُٕ( :عالمة).
ثم أجب عن األسئلة الَّتي تليو:
أ ) اقرأ النَّ َّ
ص اآلتيَّ ،

ً
ً
(الدىر ً
ك في ً
اليوـ
كيوـ
يوم ى
ى
يوـ ى
لك ه
يوماف :ه
جاء ي
عليك ،فاغتن ٍم ى
عمل الخي ًر كاإلحساف إلى اآلخر ى
ين ،كإذا ى
ي
عليك فال تكن حزينان ،ككن متفائالن ،كال تيػب ًد و
ىم ػان).
ألحد َّ
الذم ى
ٍ
ٍ
ٍ ى
ُ -استخرج من النص السابق:

ثالثي .متفائل ب -صفة مشبَّهة.
أ -اسم فاعل لفعل غير ٌ
يتضمن بدالن .الدىر ً
عليك
ج -أداة شرط غير جازمة .إذا
د -تركيبان َّ
كيوـ ى
يوـ ى
لك ه
يوماف :ه
ي
حزين

تام ػان.
ص إعرابان َّ
ِ -أعرب الكلمة المخطوط تحتها في النَّ ِّ

تيػ ٍب ًد :فعل مضارع مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة (الياء) من آخره ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

ص ىمزة كصل؟
ّ -لً ىم جاءت الهمزة في كلمة (اغتنً ٍم) الواردة في النَّ ِّ

ألنَّها فعل أمر ماضيو خماسي

لكل فقرة أربعة بدائل ،كاحد منها فقط صحيػ ػح ،انقل إلى دفتػ ػر إجابتػك
ب) َّ
يتكوف ىذا الفرع من (ٓ) فقراتِّ ،
الصحيحة لها على الترتيب:
رقم الفقرة كرمز اإلجابة َّ
مما يأتي:
ُ -الجملة التي جاء فيها المنادل مبنيان َّ
عليً ،
المحتاجين.
ساعد
أ -يا ُّ
ى

اؾ اهللي خيران.
ج -يا صانعان معركفان ،جز ى

لك.
قائل ِّ
الحق ،ىنيئان ى
ب -يا ى
تمهل.
د -يا مسرعانَّ ،

(باع) :
ِ -اسم المفعوؿ من الفعل ى
أ -ىم ٍبي ػوع.

ب -يمب ػاع.

ج -ىمبي ػع.

د -يم ٍبيًػ ػع.

أ -نعت مرفوع.

ب -توكيد مرفوع.

ج -بدؿ مرفوع.

د -فاعل مرفوع.

االحتفاؿ):
(نفس) في جملة
ى
ّ -اإلعراب َّ
نفسوي
(حضر الوز يير ي
ى
الصحيح لكلمة ي
مما يأتي ىي:
ْ -الجملة التي كرد فيها اسم آلة َّ
ً
األشياء.
ب
ظار ِّ
يقر ي
ى
أ -الم ٍن ي
ً
الش ً
غركب َّ
مس.
ج -ىم ٍو ًع يدنا بع ىد

(مشى):
ٓ -اسم الهيئة من الفعل ى
أ -ىم ٍشي.

بً -م ٍشي.

رجل ًم ٍعطاءه.
ب -المزارعي ه
بالمواد الغذائيَّ ػ ًة.
ِّ
الم ٍستىػ ٍو ىدعي مليءه
د -ي

ج -ىم ٍشيىة.
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دً -م ٍشيىة.
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السؤاؿ الرابع ُٕ( :عالمة).
أ ) اقزأ الىَّصَّ اآلري ،ث َّم أجت عه األطئلخ الَّزي رليه:

ً
إف م ىف ِّكرم ً
ىذه َّ ً
الهويًَّة ،كأ ٍف ييسهموا بإبداعهم
األمػة عليهم ىمسؤكلػيَّةه يم ىق َّدسةه ىي أ ٍف يحافظوا على الحضارة ك ي
( َّ ي
األجياؿ في حياةو كر و
يمة ال يتخلَّليها شيء ًم ٍن و
ً
ضربةه ًم ٍن ىدما ور ،كال يىجرفيها طوفا يف
لحق
ضمانان ِّ
عنف ،كال يناليها ى
ه
ً
المعلومات إلى ال ػتَّشتُّ ً
ت ك َّ
ياع).
الض ً
 -1اطزخزج مه الىص الظبثق:

ثالثي .يم ىف ِّكر ب -اسم مفعوؿ لفعل غير ثالثي.
أ -اسم فاعل لفعل غير ٌ
د -صفة مشبهة .كريمة
مرة .ضربة
ج -اسم َّ

يمقدَّس

 -2أعزة النلمخ المخطىط رحزهب في الىَّصِّ إعزاثبً رب َّمــبً.
جره الكسرة الظاىرة على آخره.
َّ
األم ًػة :بدؿ مطابق مجركر كعالمة ِّ

 -3مب طجت مزبثخ الهمشح علً الصىرح الزي جبءد عليهب في ملمخ (شيء) الىاردح في الىَّصِّ ؟
ألنها ىمزة متطرفة كما قبلها ساكن؛ فتكتب مفردة على السطر.

ة) يزن َّىن هذا الفزع مه ( )5فقزاد ،لنلِّ فقزح أرثعخ ثذائل ،واحذ مىهب فقظ صحيـــح ،اوقل إلً دفزـــز
إجبثزـل رقم الفقزح ورمش اإلجبثخ الصَّحيحخ لهب علً الززريت:
 -1اإلعزاة الصَّحيح للفعل (رزىاضع) في جملخ ْ
(إن رزىاضع للىَّبص يق ِّذروك) هى فعل مضبرع:
د -مبني.
ج -مجزكـ.
ب -منصوب.
أ -مرفوع.
 -2يُصبغ اطم المنبن مه الفعل (جلض) علً (مجْ لض) َّ
ألن مضبرعه:
أ -مفتوح العين .ب -مكسور العين .ج -مضموـ العين .د -ساكن العين.
صحيح لنلمخ (مال) في جملخ (حضز الفزيقبن مالهمب):
 -3اإلعزاة ال َّ
أ -بدؿ مرفوع كعالمة رفعو الضمة َّ
المقدرة .ب -بدؿ مرفوع كعالمة رفعو األلف.
ج -توكيد مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة .د -توكيد مرفوع كعالمة رفعو األلف.
 -4عالمخ إعزاة الفعل (يُ ْمضي) في جملخ ْ
(له يُ ْمضي مبهز إجبسرهُ المقجلخ في الجيذ):
المقدرة .ج -الضمة الظاىرة .د -الضمة َّ
أ -الفتحة الظاىرة .ب -الفتحة َّ
المقدرة.
 -5وىع المىبدي في جملخ (يب صذيقي ،ال رغتْ عىِّي):
ج -علم.
ب -شبيو بالمضاؼ.
أ -مضاؼ.

د -نكرة مقصودة.

احلمدُ هللِ الَّذي بنعمتِه تَتمُّ الصَّاحلاتُ
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