(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
والصرؼ (الوحدة السادسة) :اإلضافة.
النَّحو َّ
ضافاً إليِ ِو.
س َّمى َّ
ضافاً ،والثػ ػَّ ػانِي ُم َ
األو ُؿ ِم ْنػ ُهما ُم َ
(ٔ) اإلضافةُ :نِ ْسبَةٌ بَػ ْي َن ْ
اس َم ْي ِن ،يُ َ

مدلوؿ ٍ
ِ
ِ
ٍ
والكلمتاف معاً تَ َّ
واحد.
دَّلف على
ضاؼ)،
ضاؼ إليِ ِو) معنى َّ
(الم َ
الم َ
األوؿ ُ
يوضِّح الثػَّػػاني منهما ( ُ

ِ
ِ
كما في قولو تعالىُ " :ك ُّل نَػ ْف ٍ ِ
يام ِة".
ُج ْوَرُك ْم يَػ ْوَـ الق َ
الم ْوت وإِنَّ َما تُػ َوفَّػ ْو َف أ ُ
س ذائ َقةُ َ

المضاؼ والمضاؼ إليو

ُك ُّل نَػ ْف ٍ
س

األوؿ)
المضاؼ (الركن َّ

ُك ُّل

المضاؼ إليو (الركن الثاني)

نَػ ْف ٍ
س

ِ
سب ِ
ويُػ ْع َرب بِ َح ِ
الجملة مبتدأ مرفوع
موقع ِو في
الجر :مضاؼ إليو مجرور بالكسرة
ْموُ ُّ
ُ
وحك ُ

ِ
ِ
ُج ْوَرُك ْم
الم ْوت أ ُ
ذائ َقةُ َ
ُج ْوَر
ذائَِقةُ
أُ

ِ
يام ِة
يَػ ْو َـ الق َ

يَػ ْو َـ

خبر مرفوع

مفعوؿ بو منصوب

ظرؼ زماف منصوب

المو ِ
ت
َْ

الضمير (كم)

ِ
يام ِة
الق َ

بالكسرة

جر
في ِّ
محل ّ

بالكسرة

ؼ من الم ِ
ضاؼ :أؿ ال ػتَّعريف ،وال ػتَّنوين ،ونوف ال ػتَّثنية أو الجمع.
(ٕ) تُ ْح َذ ُ
ُ

ؼ من الم ِ
ضاؼ
ُح ِذ َ
ُ

المضاؼ المضاؼ إليو
الػجػ ػمػل ػػة:
الن ِ
ِ
ِ
نوف الجمع
َّاقة
اصطَبِر" ُم ْر ِسلو
فارتَِق ْبػ ُه ْم و ْ
قاؿ تعالى" :إنَّا ُم ْرسلو النَّاقة فتنةً ُله ْم ْ
ت يَ َدا أَبِي لَ َه ٍ
نوف ال ػتَّثنية
أَبِي
يَ َدا
ب".
ب َوتَ َّ
قاؿ تعالى" :تَػبَّ ْ
المواطنةُ َّ
واجبات الضمير الهاء أؿ ال ػتَّعريف
اطن بواجباتِِو بإخالص.
الحقةُ أ ْف َ
المو ُ
يقوـ ُ
ُ
ِ
ِ
ال ػتَّنوين
الوشاة
بأقو ِاؿ
الوشاة
َّل تأ ُخذنّي بأقو ِاؿ

والمضاؼ إليِ ِو في ما يأْتي:
المضاؼ
عين
َ
َ
سؤاؿ (ٔ) ِّ

الحياةُ ُّ
متاع الغُروِر ".
ٔ -قاؿ تعالى " :فَ َم ْن ُز ْح ِز َح َع ِن النَّا ِر َوأُ ْد ِخ َل الجنَّ َة فَػ َق ْد َ
الدنيا َّإَّل ُ
فاز َوَما َ
متاعُ (مضاؼ) ،الغُروِر (مضاؼ إليو).

أصغَ َريْ ِو :قلبِ ِو ولسانِِو.
الم ْرءُ بِ ْ
َٕ -

قلب (مضاؼ) ،الهاء (مضاؼ إليو)ِ /
أصغَ َري (مضاؼ) ،الهاء (مضاؼ إليو)ِ /
لساف (مضاؼ) ،الهاء (مضاؼ إليو).
ْ

ٖ -علَى قَ ْد ِر أى ِل ِ
العزائِ ُم
َ
الع ْزـ تَأْتي َ
ْ َ

ِ
الم َكا ِرُـ
َوتأْتي َعلَى قَ ْد ِر الكر ِاـ َ

الع ْزِـ (مضاؼ إليو) /قَ ْد ِر (مضاؼ) ،الكراـ (مضاؼ إليو).
قَ ْد ِر (مضاؼ) ،أ ْى ِل (مضاؼ إليو) /أ ْى ِل (مضاؼ)َ ،
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

باؿ بِ ِ
َّٗ -ل تُ ِ
ك ،و ْام ِ
ك.
ض نَ ْح َو َى َدفِ َ
حاسديْ َ

حاسدي (مضاؼ) ،ال َكاؼ (مضاؼ إليو) /نَحو (مضاؼ) ،ى َد ِ
ِ
ؼ (مضاؼ إليو)
َ
َْ
ى َد ِ
ؼ (مضاؼ) ،ال َكاؼ (مضاؼ إليو).
َ

َج ُّل ذُ ْخ ٍر
أخاؾ َ
َ٘ -
هو أ َ
أخاؾ فَ َ

ك نائِبةُ الػ َّػز ِ
ماف
إذا نَابَػ ْت َ

أخا (مضاؼ) ،الكاؼ (مضاؼ إليو) /أَج ُّل (مضاؼ) ،ذُ ْخ ٍر (مضاؼ إليو) /نائِبةُ (مضاؼ) ،الػ َّػز ِ
ماف (مضاؼ إليو).
َ

ِ
ِ
الو َش ِل .لُ َّج ِة (مضاؼ) ،البَ ْح ِر (مضاؼ إليو).
 -ٙقاؿ البارودي :في لُ َّجة البَ ْح ِر ما يُػغْني َع ِن َ

(ٖ) صور المضاؼ إليو( :المضاؼ إليو المفرد).
المضاؼ إليو وصورتو
المضاؼ
مساف ٍر :مفرد (اسم ظاىر)
كل
ُّ
ِ
َّه ِر :مفرد (اسم ظاىر)
ض َّفت ػَي
ال ػنػ ْ
ٍ
إنساف :مفرد (اسم ظاىر)
ُك ُّل
الهاء :مفرد (ضمير)
مجتمع

الجملة
السالمةَ واإليابا
يؤوب يَوماً إذا ُرِز َؽ َّ
و ُّ
كل مساف ٍر َس ُ
األشجار يانعةٌ على ِ
َّه ِر.
ض َّفت ػَي ال ػنػ ْ
ُ
ٍ
مجتمعو ُمتَقدِّماً.
إنساف يَػ َو ُّد أ ْف يَكو َف
ُك ُّل
ُ
ِ
عيناؾ غابتا ٍ
الس َح ْر
نخيل ساعةَ َّ

عينا

غابتا

ساعةَ
ِ
نشرت لُجين على صفحتِها اإللكترونيَّة مقالةً عن ِّ ِ
ِ
صفحة
أىميَّة الغذاء المتوازفَ .
ْ
َ
ْ َْ ُ
أىميَّ ِة
ِّ
ِ
ِ
الثلوج فو َؽ قِ ِ
العالية!
الجباؿ
مم
ما
منظر ِ
أجمل َ
َ

الح ِ
الطفل َعلَى ِ
ِ
تعليم ِ
وطني.
العامة
فاظ على
الممتلكات َّ
واجب ٌّ
ٌ
ُ

منظر
َ
فو َؽ
قِ ِ
مم

تعليم
ُ

الكاؼ :مفرد (ضمير)
ٍ
نخيل :مفرد (اسم ظاىر)

الس َح ْر :مفرد (اسم ظاىر)
َّ

الهاء :مفرد (ضمير)
ِ
الغذاء :مفرد (اسم ظاىر)

الثلوج :مفرد (اسم ظاىر)
ِ
قِ ِ
مم :مفرد (اسم ظاىر)
ِ
الجباؿ :مفرد (اسم ظاىر)
ِ
الطفل :مفرد (اسم ظاىر)

(ٗ) أسماء تالزـ اإلضافة إلى المفرد:
َّ
وتتحدد دَّللتو على الزماف أو المكاف من المضاؼ إليو) ،نحو:
أ -مػ ػع (ظرؼ،
ٔ -قاؿ تعالىَّ :
الع ْس ِر يُ ْسراً".
مع ُ
"إف َ
مشيت مع ِ
ِ
المنزؿ .ظرؼ مكاف منصوب وعالمة نصبو الفتحة ،وىو مضاؼ.
حائط
ٕ-
ُ َ

ظرؼ زماف منصوب وعالمة نصبو الفتحة ،وىو مضاؼ.
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

أي ٍ
كتاب ٍ
ٍ
أي ٍ
أي ( َّ
أحضر.
تحضر
ساعة
أي
مفيد تقرأْ تَػ ْز َد ْد ِعلماًَّ ،
كَّ ،
تكرـ يُ ْك ِرْم َ
إنساف ْ
ْ
ْ
الشرطي ػَّػة) ،نحوّ :
بّ -
ستبق أخاً َّل تلمو على ٍ
الم َه َّذ ِ
أي (اَّلستفهامي ػَّػة) ،نحوَ :ولَ ْست بِ ُم ٍ
ب
شعث ُّ
ّ
أي الػ ِّػرجاؿ ُ
و ّ
إعرابها

(أي) اَّلستفهاميَّػػة:
الحاَّلت اإلعرابية ل ػ ّ
المثاؿ

مبتدأ مرفوع بالضمة ،وىو مضاؼ.

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ،وىو مضاؼ.
اسم مجرور بالكسرة ،وىو مضاؼ.
مضاؼ إليو مجرور بالكسرة ،وىو مضاؼ.
نائب مفعوؿ فيو ،وىو مضاؼ.
نائب مفعوؿ مطلق ،وىو مضاؼ.

السبب

أي ٍ
طالب حضر؟
ُّ

بعدىا فعل َّلزـ

أي ٍ
طالب قابلتو؟
ُّ
أي ٍ
طالب كاف صديقاً لك؟
ُّ
أي ٍ
طالب ىو الفائز؟
ُّ

بعدىا فعل ٍّ
متعد استوفى مفعولو

أي الطالب عندؾ؟
ُّ
أي ٍ
أت؟
َّ
كتاب قر َ

ٍ
استعنت؟
صديق
بأي
ِّ
َ
ٍ
كبت؟
أي
سيارة ِّ
صديق ر َ
أي ٍ
يوـ زرتني؟
َّ
ٍ
تجلس؟
مجلس
أي
َّ
ْ
أي ٍ
عوقبت؟
عقاب
َّ
َ

(أي) الشرط ػيَّػػة:
الحاَّلت اإلعرابية ل ػ ّ

أي ٍ
ينجح.
طالب
مبتدأ مرفوع بالضمة ،وىو مضاؼ.
ُّ
ْ
يجتهد ْ
ِ
ٍ
ترـ
ُّ
الناس يُ ْح ْ
أي إنساف يحترـ َ
ٍ
يكن بذيئاً فاجتنبو
ُّ
أي إنساف ْ
ٍ
حاسب
أي
محل نصب خبر للفعل الناقص ،وىو مضاؼَّ .
في ِّ
تكن َ
مسؤوؿ ْ
فأنت ُم َ
أي ٍ
ع تحصده
محل نصب مفعوؿ بو ،وىو مضاؼ.
َّ
شيء تزر ْ
في ِّ
أي ٍ
يوـ تطلبني تجدني
محل نصب مفعوؿ مطلق ،وىو مضاؼ.
َّ
في ِّ
أي ٍ
أجلس
تجلس
مكاف
اسم مجرور بالكسرة ،وىو مضاؼ.
في ِّ
ْ
ْ
أي شجرةٍ
أجلس
تجلس
مضاؼ إليو مجرور بالكسرة ،وىو مضاؼ.
تحت ِّ
ْ
ْ
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بعدىا فعل ناقص
بعدىا جملة
بعدىا شبو جملة

متعد لم ي ِ
بعدىا فعل ٍّ
ستوؼ مفعولو
جر
اقترنت بحرؼ ّ
سبقها مضاؼ
بعدىا ظرؼ زماف

بعدىا ظرؼ مكاف
بعدىا مصدر متبوع بفعلو

بعدىا فعل َّلزـ
بعدىا فعل ٍّ
متعد استوفى مفعولو
بعدىا فعل ناقص استوفى خبره
بعدىا فعل ناقص لم يستوؼ خبره
متعد لم ي ِ
بعدىا فعل ٍّ
ستوؼ مفعولو
بعدىا ظرؼ زماف
جر
اقترنت بحرؼ ّ
سبقها مضاؼ

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

َّ
وتتحدد دَّللتهما على الزماف أو المكاف من المضاؼ إليهما) ،نحو:
ج -قبل وبعد (ظرفاف،
حيِي َى ِذ ِه اهللُ بع َد َم ْوتِها" .ظرؼ زماف منصوب وعالمة نصبو الفتحة ،وىو مضاؼ.
ٔ -قاؿ تعالىَ :
"قاؿ أنَّى يُ ْ
الم ِ
غيب .ظرؼ زماف منصوب وعالمة نصبو الفتحة ،وىو مضاؼ.
صلتُ َ
َٕ -و َ
قبل َ
ك َ
قبل دا ِر َؾ ،أو بع َد دا ِر َؾ .ظرؼ مكاف منصوب وعالمة نصبو الفتحة ،وىو مضاؼ.
ٖ -داري َ

قد ينقطع الظرفاف (قبل) و(بعد) عن اإلضافة ويبنياف على الضم ،نحو:
ِ
ِ
جر.
قبل َوِم ْن بع ُد" .ظرؼ زماف مقطوع عن اإلضافة مبني على الضم في ِّ
محل ّ
قاؿ تعالى" :هلل ُ
األمر م ْن ُ
داؿ على اثنين أو اثنتين ُعبِّر عنهما بلفظ واحد).
معنى ،يضافاف إلى معرفة ّ
د -كال وكلتا (اسماف مفرداف لفظاً ،مثنياف ً

األديباف مؤنس الرزاز وىاشم غرايبة كالىما من ِ
األردف ِ ِ
ِ
ين.
أدباء
ٔ-
الم ْبدع َ
ِّ ُ
ِ
ت أُ ُكلَها َولَ ْم تَظْلِ ْم ِم ْنوُ َشيئاً".
الجنَّتي ِن آتَ ْ
ٕ -قاؿ تعالى" :كلتا َ
حاَّلت كال وكلتا اإلعرابيػ ػَّػة:

افق على ِ
عقد القر ِ
(أ) إ ْف أُضيفا إلى ضمير التثنية؛ يُعرباف إعراب المثنى ،نحوَّ :
اف.
إف كليهما و َ
كال :اسم َّ
إف منصوب وعالمة نصبو الياء ألنو ملحق بالمثنى ،وىو مضاؼ.
جر مضاؼ إليو.
محل ّ
ىما :ضمير متصل مبني في ّ
الطالب كلتا القصيدتي ِن.
شرح
ُ
(ب) إ ْف أُضيفا إلى اسم ظاىر؛ يُعرباف إعراب اَّلسم المقصور ،نحوَ :
كلتا :مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة المقدرة على األلف للتعذر ،وىو مضاؼ.
القصيدتين :مضاؼ إليو مجرور وعالمة جره الياء ألنو مثنى.
(ج) إ ْف عاد الضمير المتصل بهما إلى مثنى قبلهما؛ يعرباف توكيداً معنوياً ،نحو :فاز العالماف كالىما ...
كال :توكيد معنوي مرفوع باأللف ألنو ملحق بالمثنى ،وىو مضاؼ.
جر مضاؼ إليو.
محل ّ
ىما :ضمير متصل مبني في ّ

(٘) صور المضاؼ إليو( :المضاؼ إليو الجملة) :تقع بعد:

ُّ
جر مضاؼ إليو.
محل ّ
أ – إذ :ظرؼ زماف مبني على السكوف يدؿ على الزماف الماضي ،والجملة بعده في ّ
جر مضاؼ إليو.
ِجئْ ُ
المطَُر .الجملة الفعلية َ
(ىطَ َل َ
ت إ ْذ َىطَ َل َ
محل ّ
المطَُر) في ّ
جر مضاؼ إليو.
محل ّ
ب -إذا :ظرؼ مبني للدَّللة على المستقبل ،والجملة بعده في ّ
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

ُّحى * واللَّ ِ
جر مضاؼ إليو.
"والض َ
ٔ -قاؿ تعالىَ :
محل ّ
يل إذا َس َجى" .الجملة الفعلية (سجى) في ّ
أف اللَّ َ ِ
أيت نُيوب اللَّْي ِ
َّن َّ
جر مضاؼ إليو.
ث بارزةً فَ َال تَظُن َّ
ٕ -إذا ر َ َ
محل ّ
يث يَػ ْبتَس ُم الجملة الفعلية (رأيت نيوب) في ّ

َّٖ -
ب
يلين إذا ما َّ
قومتو ال ُخ ُ
إف الغصو َف إذا قَػ َّوْمتَها ا ْع ْ
ش ْ
تدلت وَّل ُ
جر مضاؼ إليو.
محل ّ
محل ّ
جر مضاؼ إليو  /الجملة الفعلية (قومتو الخشب) في ّ
الجملة الفعلية (قومتها) في ّ

جر مضاؼ إليو.
جُ -
محل ّ
حيث :ظرؼ مكاف مبني على الضم ،والجملة بعده في ّ

جر مضاؼ إليو.
لم ُ
محل ّ
قاؿ تعالى" :اهللُ أ ْع ُ
عل رسالتَوُ" .الجملة الفعلية (يجعل رسالتو) في ّ
حيث يَ ْج ُ

مما يأتي:
كل َّ
المضاؼ إليو في ٍّ
والمضاؼ إليو ،ثم بَػيِّن صورة ُ
المضاؼ ُ
سؤاؿ (ٕ) َعِّين ُ
المضاؼ

الجملة

ب
قاؿ تعالى:
َر َّ
ك َر ْح َمةً قُلوب
"ربَّنا َّل تُ ِز ْ
ب لنا ِم ْن لَ ُدنْ َ
غ قُلوبَنا بع َد إ ْذ َىديتَنا َو َى ْ
َ
إ ْذ
إنك أنت الوىاب"

لَ ُد ْف
تهب رياح المعر ِ
ِ
تشتا ُؽ نَػ ْفسي لِل ِ
كة نَػ ْفس
ْجلوس َعلَى نَػ ْه ِر
اليرموؾ ُ
حيث ُّ ُ
نَػ ْه ِر
الخال َدةِ.
ِ
فَػهل ُ ِ
داد اللَّ ِ
ص ْب ٍح بع َدهُ أُفُ ُق
يزوؿ ح ُ
يل َع ْن أُفُ ٍق َو َى ْل يكو ُف ل ُ
َْ
ِ
استَ َح َّقتا جائزةَ ال ػتَّػ َف ُّو ِؽ.
وأمل ك ُ
لتاىما ْ
فاطمةُ ُ

حيث
ُ
ِ
داد
ح ُ
بع َد
كِلتا
جائزةَ
َم َع

حيث َحلّوا.
سير َم َعهم َّ
العزةُ والكرامةُ ُ
الهاشميِّو َف تَ ُ

المضاؼ إليو وصورتو

نا :مفرد (ضمير)
نا :مفرد (ضمير)
َىديتَنا :جملة

الكاؼ :مفرد (ضمير)
الياء :مفرد (ضمير)
ِ
اليرموؾ :مفرد (اسم ظاىر)
تهب :جملة
ُّ
اللَّ ِ
يل :مفرد (اسم ظاىر)
الهاء :مفرد (ضمير)

ىما :مفرد (ضمير)
ال ػتَّػ َف ُّو ِؽ :مفرد (اسم ظاىر)
ىم :مفرد (ضمير)

يا أ ِ
قد
أنت فَػ ْر ْ
َخي َّل تَ ِم ْل بَِو ْج ِه َ
ك َعنّي ما أَنَا فَ ْح َمةٌ وَّل َ

حيث
ُ
أَخ

الياء :مفرد (ضمير)

حيث ْ ِ
ب
حيث
صحبُني ُ
يسافر ِعلمي ُ
ُ
سافرت َويَ ْ
استقلَّت الػن ُ
ُّج ُ
ُ

علم

الياء :مفرد (ضمير)
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وجو

حيث
ُ
حيث
ُ

َحلّوا :جملة

الكاؼ :مفرد (ضمير)
سافرت :جملة
ُ
ْ ِ
ب :جملة
استقلَّت الػن ُ
ُّج ُ

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
المتكلِّم:
المضاؼ إلى ياء ُ
( )ٙأحكاـ ُ
المضاؼ إلى ياء المتكلم

اَّلسم المفرد صحيح اآلخر.

المضاؼ وحركة آخره
ُ

حركة (ياء المتكلم)

الكسر لمناسبة ياء المتكلم

جواز التسكين والفتح

اَّلسم المقصور ،اَّلسم المنقوص ،المثنى،

وجوب

وجوب

جمع المذكر السالم.

التسكين

الفتح

األمػثػلػ ػة:

ِ
ٔ -يا ِ
صديق َي.
صديقي .يا

عصاي".
"ىي
َ
ٕ -قاؿ تعالىَ :

ليالي في الغربة طويلة.
ٖ -كانت َّ
صديقي المتخاصمين.
مسعاي في تقريب وجهات النظر بين
ٗ -أفلح
َّ
َ

معلمي األوفياء.
مرشدي إلى طريق العلم ،فتحية تقدير إلى
معلمي؛ فهم
أحترـ
َّ
َّ
َّ
ُ٘ -

مما يأتيُ ،مبَػيِّناً حالةَ آخره:
كل َّ
المضاؼ إلى ياء المتكلِّم في ٍّ
سؤاؿ (ٖ) استخرج ُ

حركت ٌاء انًتكهى
انًضاف حانت آخرِ
انًثـــال
جٕاز انتسكٍٍ ٔانفتح
انكسر
ربًِّ
ي"
قال تعانى" :قا َل يعا َر هللاِ إََّّ ربًِّ
َ
أحسٍ َيثٕا َ
ٔجٕب انفتح
ي انتسكٍٍ
َيثٕا َ
ٔجٕب انفتح
ص ِر ِخ ًَّ انتسكٍٍ
ص ِر ِخ ًَّ".
ُي ْ
قال تعانى" :يا أَا بًصر ِخ ُك ْى ٔيا أَتى ب ًُ ْ
جٕاز انتسكٍٍ ٔانفتح
ضحكً انكسر
ٔجٕاب
ٌتآنف ضحكً ٔبكائً يثم قَرا ٍر َ
بكائً
ضٍاعً.
أجذ ُل َحبالً ِيٍْ َزْْٕي ٔ َ
َزْْٕي
ضٍاعً
َ
ٔجٕب انفتح
ي انتسكٍٍ
ي َٔاصح ًَّ جًٍ َعٓى.
ٔانذ َّ
أحترو ٔانذ َّ
َاصح ًَّ
جٕاز انتسكٍٍ ٔانفتح
انكسر
بالدي ٔإٌْ جارثْ عه ًَّ عسٌسةٌ ٔأْهً ٔإٌْ ضُّٕا َعه َ ًَّ كرا ُو بالدي
أْهً
جٕاز انتسكٍٍ ٔانفتح
رفاقً انكسر
انًٓى انعانٍ ِت.
تخٍَّرثُ رفاقً يٍ رٔي
ِ
ٔجٕب انفتح
يحاي ًَّ انتسكٍٍ
قال يذٌر انشركت :أستشٍ ُر يحاي ًَّ كهَّٓى فً انشؤٌٔ ...
ٔجٕب انفتح
انتسكٍٍ
فتاي
ٍم بُٕر انفجر سٍسٔل.
ٌا فتاي ،ال تحسٌ؛ فظال ُو انهَّ ِ
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
مما يأتي:
سؤاؿ (ٗ) ِّ
كل َّ
والمضاؼ إليو في ٍّ
المضاؼ ُ
عين ُ
المضاؼ
ُ

المػ ػث ػػاؿ

المضاؼ إليو
ُ

ويسر لي أمري *
قاؿ تعالىِّ :
"رب اشرح لي صدري * ِّ

صدر ،أمر ،لساف ،قوؿ

الياء

وطني لو شغلت بالخلد عنو نازعتني إليو في الخلد نفسي

وطن ،نفس

الياء

حيث أجلس".
قاؿ الحسن البصري" :رأس المجلسُ ،

رأس

المجلس

واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي"

حيث
ُ

أجلس

سؤاؿ (٘) أعرب ما تحتو ٌّ
تام ػاً:
خط في ما يأتي إعراباً َّ
األىل في وط ٍن يعشقنا ونعشقو.
حيث أقاـ
ٔ -أقمنا ُ
ُ

أقمنا :فعل ماض مبني على السكوف؛ َّلتصالو بضمير رفع متحرؾ .و(نا) :ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مقدـ وجوباً.

حيث :ظرؼ مكاف مبني على الضم في محل نصب ،وىو مضاؼ.
ُ
أقاـ :فعل ماض مبني على الفتح الظاىر على آخره.
األىل) في محل جر مضاؼ إليو.
األىل :فاعل مرفوع وعالمة الضمة الظاىرة على آخره .والجملة الفعلية (أقاـ
ُ
ُ

َّ
األمػة.
رقي َّ
ٕ -إف تعليم الفتيات من دَّلئل ّ
َّ
إف :حرؼ مشبو بالفعل مبني على الفتح.

تعليم :اسم إف منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،وىو مضاؼ.
الفتيات :مضاؼ إليو مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره.
من :حرؼ جر .دَّلئل :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره ،وىو مضاؼ.
رقي :مضاؼ إليو مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره ،وىو مضاؼ.
ّ
األمػة  :مضاؼ إليو مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره.
َّ

ٖ -عيوف المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري وَّل أدري
عيوف :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره ،وىو مضاؼ.
المها :مضاؼ إليو مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذر.
بين :مفعوؿ فيو (ظرؼ مكاف) ،وىو مضاؼ .الرصافة :مضاؼ إليو مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره.
والجسر :الواو :حرؼ عطف .الجسر :اسم معطوؼ مجرور.
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

جلبن :فعل ماض مبني على السكوف؛ َّلتصالو بنوف النسوة ،ونوف النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
الهوى :مفعوؿ بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة المقدرة على األلف للتعذر.
من :حرؼ جر .حيث :اسم مبني على الضم في محل جر بحرؼ الجر ،وىو مضاؼ.
أدري :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة على الياء .والفاعل ضمير مستتر تقديره (أنا).
والجملة الفعلية في محل جر مضاؼ إليو.
وَّل :الواو :حرؼ عطفَّ .ل :حرؼ نفي.
أدري :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة على الياء .والفاعل ضمير مستتر تقديره (أنا).

عما يليو:
سؤاؿ ( )ٙاقرأ النص اآلتي الذي يتحدث عن فصل الشتاء ،ثم أجب َّ

تسيل
ت
َّلؾ َّ
فصل الحياةِ لو َ
غص ْ
ُ
َ
أغنيات ّ
الزّر ِاع إذ ما ُ
أنت ُ
ٍ
مهاب الرياح تنفخ البشائر قبل وصولك،
أندلسي،
ديواف
يف أحلى من الحواشي في
ُّ
أنت طوفا ُف الخير ،جعلت الر َ
َ
ٍّ
ب من مزمار.
وتفتح األرض قلبَها حيث يتهاوى سقوطُك ،أصبح
أطر ُ
الغصن خفيفاًَّ ،لمعاً ،ر َ
ُ
اقص الورؽ ،فهو َ

حيث.
ٔ -استخرج :أ  -اسماً يالزـ اإلضافة إلى المفرد :قبل .ب -اسمين يالزماف اإلضافة إلى جملة :إذُ ،
جُ -مضافاً إلى ضمير :سقوطك

ٕ -أعرب ما تحتو ٌّ
خط:

طوفا ُف :خبر مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره ،وىو مضاؼ.
الخير :مضاؼ إليو مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره.
الورؽ :مضاؼ إليو مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره.
ٖ -لماذا َّل يجوز أف تعرب كلمة (أندلسي) مضافاً إليو مع أنها مجرورةَّ .
منوف.
ألف ما قبلها َّ

سؤاؿ ( )ٚمثِّل لما يأتي في جملة مفيدة من إنشائك:
ُٔ -مضاؼ ُح ِذفَت نونو لإلضافة :معلمو المدرسة مجدوف.
ُٕ -مضاؼ إليو جملة :أجلس حيث تجلس.

ُٖ -مضاؼ إليو ضمير :قواتنا المسلحة األردنية سياج الوطن.
ٗ -اسم منقوص أُضيف إلى ياء المتكلمَّ :
ليالي طويلة.
إف َّ

منتداي مفتوح للجميع.
٘ -اسم مقصور أُضيف إلى ياء المتكلم:
َ
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
عما يليو:
سؤاؿ ( )ٛاقرأ النص اآلتي ،ثم أجب َّ

ب،
كل الجسور مع َم ْن تُ ِح ُّ
أي بُػنَ ّي( ،ا ّف) من أجمل ما جاء في أعماؿ شكسبير األدبيَّة قولوَّ :ل تكسر أبداً َّ

لقاء آخر يعيد ما مضى ،ويوصل ما انقطع ،فإذا كاف العمر الجميل قد رحل،
فربما شاءت األقدار لكما يوماً ً
أجمل.
فمن يدري فربَّما ينتظرؾ ُعمر
ُ

ُّ
نغرس فيو سهماً أو
وإذا قررت أف تترؾ حبيباً أو صديقاً فال تترؾ لو جرحاً ،فمن أعطانا قلباً َّل
يستحق منَّػا أ ْف َ
ِ
روح ْيكما دائماً لحظات ال ػ َّزمن الجميل! فإ ْف ف ػ َّرقت بينكما األياـ
نترؾ لو لحظة تشقيو .ما أجمل أ ْف تَ ْستَق َّر في َ
ٍ
فال َّ
إنساف أحببتو فال تحاوؿ تشويو الصورة
كل إحساس صادؽ .وإذا سألوؾ يوماً عن
تتذك َر لمن تحب غير ِّ
ِ
فالحب الصادؽ ليس
حيث األسر ُار والحكايا؛
اإلنساف الذي ارتبطت بو،
الحلوة لهذا
ُّ
فاجعل من قلبك مخبأً ُ
ْ
حب ُمزدا ٌف بأخالؽ نبيلة وقيم عظيمة.
مشاعر وأحاسيس فقط ،بل ٌّ
ٔ -استخرج من النص السابق ما يأتي:
أ  -جملة جاء فيها الفاعل والمفعوؿ بو ضميرين متصلين ،ثم بين حكم ُّ
تقدـ أحدىما على اآلخر.
أحببتو ،الحكم :يتقدَّـ الفاعل على المفعوؿ بو وجوباً.
ب -اسماً يالزـ اإلضافة إلى جملة :إذا (وإذا قررت .)...

ج -اسماً جاء على بنية التصغير ،ثم مكبَّره ،وما طرأ عليو من تغيير عند تصغيره.
فيرد لو الحرؼ المحذوؼ (الواو) ثم تقلب الواو
بُػنَ ّي :مكبَّره (ابن) .حذفت َّلمو ،ألنو اسم ثالثي أصلو (بنو) ّ
إلى ياء وتدغم مع ياء التصغير.

ٕ -ضع الهمزة في مكانها المناسب لما بين قوسين (اف) بحسب النص ،معلالً إجابتك.
إِ َّف  :كسرت ىمزة َّ
إف وجوباً لوقوعها في بداية الجملة  /بداية الكالـ.

ٖ -بين اإلبداؿ الذي حصل على كلمة (مزداف).
أصلها (مزتاف) بدليل المجرد (زاف) جاءت (فاء اَّلفتعاؿ) زاي فأُبدلت (تاء اَّلفتعاؿ) داؿ.

ٗ -اضبط ما تحتو ٌّ
مر  /الصورةِ.
خط:
ينتظرؾ ُع ٌ
ُ
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
عما يليو:
سؤاؿ ( )ٜاقرأ النص اآلتي ،ثم أجب َّ

المشكالت َّل يحتاج منك إلى ِ
ِ
ص َويحبيَّ ،
اخ ،بل أ ْف تكو َف إيجابياً متأمالً أسبابَها بعد
إف معالج َة
اصطر ٍ
يا ُ
ِ
العالج المالئِ َم لها ،فحينئذ ما أروع تجاوزىا وقد طبت نفسا!
ك
وو ْ
ض ِع َ
َ
تحديدىاَ ،

ٔ -استخرج من النص مثاَّلً على كل مما يأتي:

ص َويحبي ،دَّللتو (التحبب).
أ -اسم مصغر واذكر دَّللتوُ :
ص َويحبي (صويحب).
ب -مضاؼ إلى ياء المتكلمُ :

ٕ -علل وجوب كسر ىمزة َّ
(إف) في النص .ألنها جاءت في بداية الكالـ.
ٖ -وضح اإلبداؿ في كلمة (اصطراخ).
أصلها (اصتراخ) بدليل المجرد (صرخ) جاءت فاء افتعل صاد فأبدلت تاء اَّلفتعاؿ طاء.
ٗ -صغر اَّلسمين (بعد ،عالج) .بُػ َع ْيد ُ ،علَػيِّج.

سؤاؿ (ٓٔ) امأل الفراغ بما يناسبو:

ٔ -سبب كسر ىمزة َّ
ِ
أحسن عمالً".
لنبلوىم أيُّهم
(إف) في اآلية ":إنػَّػا جعلنا مع على
ُ
األرض زين ًة لها َ
ألنها جاءت في بداية الكالـ.

ٕ -سبب تقدـ المفعوؿ بو على الفاعل وجوباً في بيت أبي نواس:
يسير
يسير
الجود ُ
جازهُ جو ٌد وَّل َّ
فما َ
ُ
حل دونَوُ
ْ
حيث ُ
ولكن ُ

جازهُ جو ٌد َّ :
ألف المفعوؿ بو ضمير متصل والفاعل اسم ظاىر.
َ
ضيِّبات.
ٖ -عند تصغير ىضاب نقوؿُ :ى َ

سؤاؿ (ٔٔ) اضبط آخر ما تحتو ٌّ
خط في ما يأتي:
ِ
"ح ِكي َّ
المؤمنين،
أمير
أف رجالً تكلَّم بين يدي المأموف،
ابن َم ْن َ
َ
أنت؟ قاؿُ :
فأحسن ،فقاؿُ :
َ
ابن األدب يا َ
َٔ ُ -

ِ
انتسبت إليو".
َّسب
َ
قاؿ :ن ْع َم ال ػن ُ

ِ
ِٕ ُ -
العمل الجادُّ ،يبدأ النػُّػهوض بالوطن.
حيث العل ُ
ْم النَّػػاف ُع و ُ

احلمدُ هللِ الَّذي بنعمتِه تَتمُّ الصَّاحلاتُ
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