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 - ١أول الكالم (ابتداء الكالم).
 - ٢أول اجللملة احملكية بقللول.
 - ٣أول مجلة جواب اللسم.
 - ٤بعد حريف االستفتقح( أال  ،أمَق )
 - ٥بعد الظرفني ( حيث  ،إذ )
 - ٦اقرتن خربهق بقلالم املزحللة

مُكثّف اإلبداع  -يف النحو والصرف ف1
كسر هلمزة إنّ

..............................................................
إن إلالكم اكدلوإ ِء؛ إن أقللت منه نفع  ،وإن أكرثت منه ض.
..............................................................
إلش مفتاح.
قالوإ سكت وقد خومصت قلت هلم إن إجلوإب ِل ِ
ـباب ِ
تسبب إخملدرإت مشالكت جسدیة ونفس یة ،ف وهللا ،إّنا أفة خطریة.............................................................. .
..............................................................
أال إن إلسامء ال تم ِطر ذهبا وال ِفضة ،فاع ِقلوإ وإمعلوإ.
فضل عدم الاس تعجالِ  ،حیث إن إلّتیث یكشف ل إحلقیقة.............................................................. .
من إل ِ
..............................................................
" وإّلل یعل إنك لـــــــرسول وإّلل یشهد إن إلمنا ِف ِقی لـــــــَك ِذبون "
ِ
ِ

 أمناط أس ئةل إلوزإرة:
 )1إس تخرج من إلنص مجةل كرست فهيا مهزة إن ،مع إلتعلیل.
أظهر إملل أنورشوإن یوما من إلای ِم أنه مریض وأنفذ ثقاته وأمناءه أن یطوفوإ أقطار بال ِده ،وأكناف والی ِته وأن یطلبوإ ل لبِنة عتیقة يف قریة خربة لیتدإوى هبا؛ إذ إن إلطباء
وصفوإ ل ذل ،فطافوإ مجیع والیته وعادوإ إلی ِه فقالوإ ل  :ما وجدان مَكان خرإب وال لبنة عتیقة وحیث إنــه مل یبق فهيا مَكن إال هو عامر فقد متت أمور إململك ِة
 )2إذكر سبب كرس مهزة إن يف ما یأيت:
....................................................................................................................
 قال تعاىل " :وإذإ ِقیل هلم الت ِفسدوإ يف إلرض قالوإ إمنا حنن مصلحون أال إّنم ُه إمل ِفسدون"....................................................................................................................
إن إلسعادة لیست يف إحلصولِ عىل ما ال منل ،بل أن ندرك قمیة مامنل.
....................................................................................................................
لت بِام مل تس ت ِطعه إلوإئل
وإ ِّن و إن كنت إ َلخری زمانه
ِ
وهللا ،إّن سأبذل قصارى هجدي حىت أ ِ
....................................................................................................................
حقق طموحايت.
 )3إضبط مهزة إن حیامث وردت يف ما یأيت:
( إن ) كثریإ من سو ِء إلفهم ینتج عن سو ِء إالصغا ِء  ،حیث ( إن ) إلقدرة عىل إال ِ
نصات جتلب ل إلصدقاء  ،فاملصغي إجلید یكون صدیقا للجمیع؛ إذ ( إن ) إالصغاء یتطلب
إلنفس وإلقدرة عىل الانتباه ،وإلنفس متیل إىل إلت ِ
مقاومة ِ
حدث أكرث مهنا إىل إالصغا ِء  ،وتَكد متّل لكام طال .فوهللا ( ،إن ) الاس امتع همارة من إلّضورة إتقاّنا.
 )4إضبط إللكمة إخملطوط حتهتا يف إلنص:
.................................................................................................................................... ................................................................................
 )5أعرب إللكمة إخملطوط حتهتا يف قولنا  ( :إن هللا مجیل حيب إمجلال)
مدارس النظم احلديثة
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مُكثّف اإلبداع  -يف النحو والصرف ف1
أحوال الفقعل واملفعول به

اللريـــــنة

تلدُّم الفقعل على املفعول به

تلدُّم املفعول به على الفقعل

تلدُّم املفعول به على الفعل والفقعل

 -١خش یة إ ِ
للبس لعد ِم وجو ِد قرینة متزی
أحدهام من إلخ ِر.

بلفاعل مضری یعود عىل
 -١إذإ إتصل
ِ
إملفعولِ به .

 -١إذإ اكن إملفعول به مضری نصب منفصال
ید ُّل عىل الاختصاص .

إلفاعل مضریإ متصال .وإملفعول
 -٢إذإ اكن ِ
به إسام ظاهرإ أو مضریإ متصال .

 -٢إذإ اكن إملفعول به مضریإ متصال،
وإلفاعل إمسا ظاهرإ.

 -٢إذإ اكن إملفعول به من إل ِ
لفاظ إلت لها
حق إلصدإرة :كسامء الاس تفهام/إلشط /مك

 أمناط أس ئةل إلوزإرة:
 )1إس تخرج من إلنص (مجةل تقدم فهيا إلفاعل عىل إملفعول به وجوب) أو (مجةل إملفعول به عىل إلفاعل وجوب) أو (مجةل إملفعول به عىل إلفعل وإلفاعل وجوب):
علمتين إحلیاة أن إذلین یبنون قصورُه بلوها ِم هتدمها إحلقائق ،وإذلین ینصبون حیاتــهم يف هماب إلرحی تبعرثها إلعوإصف ،وإذلین یرسون قوإعدُه عىل إلرمال متید هبم یوم تتحرك
إلرمال ،إایك تغرق بلوهام ،كام حصل عندما هنأت لبىن حيىي ،بجلائزة إملتوقع إس تالهما  ،فأجاهبا :إس تل إجلائزة مس تحقُّها .إبن إلوزیر.
 ( )2إضبط  /أعرب ) ما حتته خط يف إلنص.
علل تقدُّم إملفعولِ به عىل إلفعل و إلفاعل وجوب:
علل تقدُّم إملفعولِ به عىل إلفاعل وجوب:
إلفاعل عىل إملفعولِ به وجوب:
 )3علل تقدُّم ِ
قال تعال" :وما تنفقوإ من خری فلنفسمك "
 حرث إلرض مالكــها. هنأت سلمى ّنىى مبناس ب ِة عودهتِ ا من إلسفر.إللكمة إلطیبة صدقة  ،وإایها یرجتي إخللق .
س یذكرّن قويم إذإ جد جدُه - ...
 فهل سألوإ إلغوإص عن صدفايت -إلفاعل من إملفعولِ به يف ما یأيت:
 )4ما نوع إلقرین ِة إلت أزإلت إلغموض يف متیزی ِ

ما نوع إلقرینة إلت أدت إىل جوإز تقدم إلفاعل عىل إملفعول به يف ما یيل:
 حث وإدلي إلفاضل أيخ عىل زایرة إملرىض -................................................أرشدت عال مصطفى )5أعرب ما حتته خط :قال تعاىل :وإذإ إبتىل إبرإهي ربُّــه "
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إس تعارت صدیقت حمفظت حلاجهتِ ا لها
جحدهتا وكمتت إلسهم يف كبدي
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اإلبدال
(و تبدل ت) مث تدمغ يف اتء الافتعال.
 -١إذإ اكنت فاء ( إفتعل):
حاالته:
( ز .د  .ذ ) تبدل اتء الافتعال ( د ) ،مث تدمغ (د يف د) و (ذ يف د)
 -٢إذإ اكنت فاء ( إفتعل ):
(ط .ص .ض) تبدل اتء الافتعال ( ط) ،مث تدمغ ( ط يف ط) فقط.
 -٣إذإ اكنت فاء ( إفتعل ):
إلتــــــــاء فهيا زإئـدة نسمـهيا ( :اتء الافتعال ) :وتأيت حرفا اثلثا دإمئا.
إالبدإل حيدث يف صیغة ( إفتعل ) ومصدرها ومش تقاهتا (:یفتعل  ،إفتعل  ،مفت ِعل ،مفتعل ،إفتعال )
أصلهق ()...........................

بدليل جمردهق ()...........................

جقءت()...........................

فأبدلت()...........................

 أمناط أس ئةل إلوزإرة:
إضطرإم ضم
إملزديه زها
إزدإد زإد
إصطالح صلح
إتفاق وفق
 )1هات إلثاليث إجملرد مما یأيت:
ض :إضطر
ذخر :إدخر
زمح :إزدمح
وزن :إتزن
 )2صغ من إلفعال إلتیة فعال عىل وزن (إفتعل):
إصطحب إلكتاب فهو ال یدعي وال یزديه ونعم إجللیس ل ،یساندك ،به یتفق لسانك وقلبك إىل حسن إلرأي.
 )3إس تخرج إللكامت إلت حصل فهيا إبدإل يف إلنص إليت:
 -٣متصفا:إلوإو
 -٢یدعي:اتء
 -١تدخرون :إذلإل.
 )4ما إحلرف إذلي ُأبدل يف ما حتته خط:
 )5وحض إالبدإل إحلاصل يف إللكامت إلتیة:
فأبدلت إلوإو اتء وأدمغت.
جاءت فاء الافتعال ( و )
أصلها إوتصل بدلیل جمردها وصل
اتّصل:
فأبدلت اتء الافتعال دإل
جاءت فاء الافتعال ( ز )
بدلیل جمردها زمح
أصلها إزحتام
ازدحقم:
فأبدلت اتء الافتعال طاء
جاءت فاء الافتعال (ص)
أصلها إصتىل بدلیل جمردها صىل
اصطلى:
فأبدلت إلوإو اتء مث إدمغت بلتاء
جاءت فاء الافتعال ( و )
أصلها موتزن بدلیل جمردها وزن
مــــتّــــزن:
فأبدلت اتء الافتعال طاء
جاءت فاء الافتعال ( ض)
أصلها یضّتب بدلیل جمردها ضب
يضطرب:
فأبدلت اتء الافتعال طاء
جاءت فاء الافتعال ( ض)
أصلها إضهتاد بدلیل جمردها ضهد
اضطهقد:
مدارس النظم احلديثة
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مُكثّف اإلبداع  -يف النحو والصرف ف1
التصغري
اللقعدة

االسم

الثالثي
الربقعي
اخللمقسي

* فـــــعــــیـــل
إملذكر
* فـــــعــــیـــلـة
إملؤنث
إملزید بـ ( ــة ) ( إء ) ( ى ) ( إن ) * فـــــعــــیـــل ونرد إلیه إلزوإئد
* نعید إللف لصلها
اثنیه ألف
* نرد إحملذوف ویدمغ مع ایء إلتصغری (ي)
حمذوف إلالم (إلثنايئ)
* یقلب ایء ویدمغ مع ایء إلتصغری (ي)
اثلثة حرف عةل
*فـعـیـ ِعــل
إملذكر
* فـعـیـ ِعــل ونرد إلیه إلزوإئد
إملزید بـ ( ـة ) ( إء ) ( إن )
* تقلب وإو
اثنیه ألف
* یقلب ایء ویدمغ مع ایء إلتصغری (ي)
اثلثة حرف عةل
* فـعـیـ ِعـیـل
رإبعه حرف عةل
* یقلب وإو
اثنیه إ  /ي
املركب اإلضقيف
مجع الللة
مجع الكثرة
مجع املذكر السقمل
مجع املؤنث السقمل
مدارس النظم احلديثة
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یصغر صدره

مثقل

أسد ُ :أس ید دب  :دبیب لكب ..............:قل ................:قط.............:
عی ...............:أرض ..............:مشس............:
أذن ُ :أذینة برئ  :بؤیرة
جشرة  ...........:خنساء  ..........:جنوى  ............:سلامن ...........:
غار :غویر(مجعها أغوإر) انر :نویرة (مصدرها إلنور)
بب :بویب( .مجها أبوإب)
كرة :كریـة ید................:
أمُ :أمیـة
أبُ :أبـي
دم :دمي
ظيب ............ :هبو...............:
دلو......... :
عصا :عصیـة فىت :فتــي
معرض ............... :مقطع......:
ملعب  :ملی ِعب درُه  :در ِيم مزنل :من ِزیل
مشعدإن...............................:
حنظةل .......... :عقربء........................:
صاحل :صویلح ماش :مویش بك...................................:
شاعر  :شوی ِعر
عبوس :عبـیس صغری :صغـری كثری...................................:
عامد :عـمـیـد
رمان :رمیمی منشار ...............:عصفور .....................:مندیل.....................:
حاسوب :حویسیب میعاد ............:مزیإن ............:میالد......
دإئرة :دوی ِرئة
بدر إدلین :بدیرإدلین

اتج إدلوةل.....................

عامد إدلین......................:

أوزإن ..................أرغفة ...............صبیة...................

أرجل................ :
یصغر عىل لفظه
أدبء
شعرإء(شاعر):شوی ِعرون–ین خربإء:
یصغر مفرده
درإُه
حفر:
عاقل:ج.م.س  //غ عاقل،مؤنث:ج.مؤنث.س أقالم(قل) :قلیمات تالل(تةل):تلیالت
یصغر مفرده وترد إلیه عالمات إمجلع
إملاهرون ................................إلالعی.................................
إلَكتبی (اكتب) :إلكـویـ ِتـبــی
مهسات ...................................قبالت ....................................
ساعات (ساعة) :سویــــعــــات
یصغر مفرده وترد إلیه عالمات إمجلع
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مُكثّف اإلبداع  -يف النحو والصرف ف1

 دالالت ( معاّن ) إلتصغری :
-

 یعمل إملعل للحصول عىل دريامت . .1تقلیل إلعدد .
 أحّض إلب إىل إبنه دبیبا .2تقلیل إحلجم .
 اكن رسول هللا ( ص ) ینادي أم إملؤمنی عائشة  :ای ُحریإء . .3إلتحبب .
سافرت بعید إلعرص .
 .3قرب إلزمان - .
 حلقت إلطائرة فویق منازلنا . .4قرب إملَكن .
 .5إلتحقری وتقلیل إلشأن  - .فالن شویعر .

تناولت عىل إلغدإء لقاميت .
قرأت كتیبا عن فدوى طوقان .
 ای بين  ،إتق هللا .یبدأ إلفالح معّل قبیل رشوق إلشمس .
إلكتاب حتیت إلطاوةل .
إ ُلحیمق هو من یصدق إالشاعات .

 أمناط أس ئةل إلوزإرة:
 )1إس تخرج من إلنص إسام مصغرإ  " :ای بين ،حس بك لقیمة متد جسمه بلطاقة " لقمیة
قویمة  ،خریطة  ،إلفویتنة .
 )2صغر إللكامت إلتالیة مع إلضبط إلتام  :قمیة  ،خریطة  ،إلفاتنة .
 )3علل؛
لّنا إمس ثاليث مزید بتاء إلتأنیث فتصغر تصغری الامس إلثاليث .
تصغر لكمة ( زهرة ) عىل ( زهریة ) .
لنه إمس اثلثه ایء  ،فتدمغ ایؤه بیاء إلتصغری .
یصغر الامس ( دلیل ) عىل ( دلیل ) .
لنه إمس ربعي اثنیه ألف فتقلب إللف وإو.
 یصغر الامس ( شاعر ) عىل (شویعر) .حصوة  ،أذن  ،سعد  ،سعید  ،بدر إدلین .
 )4ما مكرب إللكامت إلتالیة  :حصیة  ،أذینة  ،سعید  ،سعـید  ،بدیر إدلین ؟
 )5ما دالةل إلتصغری يف:
إلتحقری وتقلیل إلشأن .
( شویعر ) يف مجةل ( اكتب إلقصیدة ضعیف فهو شویعر ) .
قرب إلزمان .
 -لكمة ( بعید ) يف مجةل ( وصلت بعید إملغرب ) .

مدارس النظم احلديثة

اليوم حلم  ...وغدًا جنم

5

أوس العزّة
إملضاف (نكرة)

مُكثّف اإلبداع  -يف النحو والصرف ف1

700/07 07 4 07

+

إملضاف إلیه (معرفة /مضری)

 )1أل إلتعریف
 )2إلتنوین
يُحرّم عليه )3 :نون إملثىن وإمجلع

علل ،حذف نون إملثىن يف (تبت یدإ ألب لهب)
علل ،حذف نون إمجلع يف ( إان مرسلو إلناق ِة ).........................
..................

اإلضقفة
عی إملضاف وإملضاف إلیه يف لك مما یأيت:
 .1قال تعاىل " :إان ِ
مرسلوإ إلناق ِة فتنة هلم"
ُأذنب وإن كرثت يف إلقاویل
 .2ال تأخذّن بأقوإلِ إلوشا ِة فل
ِ .3مما تعنیــــ ِه إملوإطنة إحلقة أن یقوم إملوإطن بوإجبا ِتــــــ ِه بخالص.
إذإ رزق إلسالمة وإالایب
 .4ولكُّ مسافر س یؤوب یوما

إلسامء إلت تلزم إالضافة
لللمفرد
 )1الك  ،لكتا
 )2قبل بعد
 )3مع
 )4أي

للجلملة
 )1حیث
 )2إذ
 )3إذإ

السلمقء اليت تلزم اإلضقفة
االسم املضقف

الك  ،لكتا
قبل  ،بعد
قبل  ،بعد
قبل  ،بعد
أ ُّي
أي
مع
حیث
حیث
إذ
إذإ

املضقف إليه

حركة املضقف

اإلعراب

مالحظقت

مضری متصل
إمس ظاهر
مفرد
×
×
مفرد
مفرد
مفرد
مجةل
مجةل
مجةل
مجةل

×
×
فتحة
إلضم
إلضم
إلضم
إلفتح
إلفتح
إلضم
إلضم
إلسكون
إلسكون

توكید معنوي(مرفوع بللف،منصوب وجمرور بلیاء)لنه ملحق بملثىن /وإلضمری يف حمل جر بالضافة
حسب موقعها وتقدر علهيا إحلركة ( للتعذر ) //وما بعدها مضاف إلیه جمرور بلیاء لنه مثىن
(اثبت)
ظرف مَكن/زمان منصوب بلفتحة
(اثبت)
ظرف مبين عىل إلضم يف حمل نصب
(اثبت)
ظرف مبين عىل إلضم يف حمل جــر
(اثبت)
إمس إس تفهام
(اثبت)
إمس رشط
(اثبت)
ظرف مَكن/زمان منصوب بلفتحة
(اثبت)
ظرف مَكن مبين عىل إلضم يف حمل نصب
(اثبت)
ظرف مَكن مبين عىل إلضم يف حمل جر
(اثبت)
ظرف مبين عىل إلسكون يف حمل نصب
(اثبت)
ظرف مبين عىل إلسكون يف حمل نصب

الكهام  ،لكــــیـــهام
لكـتا إجلنتی
قبل وبعد  +م .إلیه
(قبل،بعد)  .مقطوع عن إالضافة
من ( +قبل،بعد)  .مقطوع عن إالضافة
أ ُّي إلرجالِ إملهذب ؟
أي رجل تالكمه یكرمك .
ظرف زمان /مَكن
ظرف مَكن
من  +حیث
ظرف ملا م ى من إلزمان
ظرف ملا یس تقبل من إلزمان
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 أحَكم إملضاف لـــیاء إملتلكم:
( جيب كرس أخر الامس وجيوز فتح أو تسكی إلیاء) صدیق  ( +ي ) = ( صدی ِقــــي  ،صدی ِقــــي )
( .١حصیح إلخر ) ( +ایء إملتلكم)
عصا  ( +ي ) = ( عصاي )
( جيب تسكی أخر الامس وفتح إلیاء )
( .٢إسـم مقصور ) ( +ایء إملتلكم)
هادي  ( +ي ) = ( هــادي ) تدمغ إلیاء إلصلیة مع ایء إملتلكم
( جيب تسكی أخر الامس وفتح إلیاء )
( .٣إسـم منقوص) ( +ایء إملتلكم)
معلمی  ( +ي ) = ( معلمي ) حتذف إلنون لالضافة وتدمغ إلیاء مع ایء إملتلكم
( جيب تسكی أخر الامس وفتح إلیاء )
( .٤إســم مثنــى ) ( +ایء إملتلكم)
معل ِمی  ( +ي ) = ( معل ِمي ) حتذف إلنون لالضافة وتدمغ إلیاء مع ایء إملتلكم
( جيب تسكی أخر الامس وفتح إلیاء )
( .٥مجع مذكر سامل) ( +ایء إملتلكم)
 علل؛ كرس أخر إملضاف ( معل ِمـي ل فضل كبری عيل )  ...............................................................................علل؛ كرس أخر إملضاف ( ایصدی ِقــي ،أقبل عىل إحلیاة ) ....................................................................................
 علل؛ وجوب فتح ایء إملتلكم يف ما خط حتته:
............................................................................... ......................................................................................................................................
 -١قال تعاىل " :رب أوزعين أن أشكر نعمتك إلت أنعمت عيل وعىل وإدلي ".
 -٣عدإي هلم فضل عيل ...............................................................................................................................................................
 -٢أصدقايئ إخمللصون منق ِذي من إلضیق........................................................................................ .
 صوب إخلطأ يف ما یيل:
إلعل.........................................
هادي ) إىل طریق إلرشاد............................................ .
 -٢هذإن ( أخوإنـي ) يف هللا -٣ ............................................ .أحّتم ( م ِرش ِ
 -١هللا ( ِ
دي ) إىل طریق ِ
 ما حمك ایء إملتلكم يف ما حتته خط:
إحلبیب كئیبة ...............................................................
 -١یسمو وطنـــي بأبنائِ ِه إملخلصی............................................
 -٢أصدقايئ إملخلصون منقذي من إلضیق -٣ ................. .لیالـــي بعد ِ

عی إملضاف وإملضاف إلیه يف ما یأيت:

 -١قال تعاىلُّ ":
لك نفس ذإئِقة إملو ِت وإنام توفون أجورمك یوم إلقیام ِة "
 -٢إملرء بأصغریـــــــــه :قلبــــه ولسانـــه.
قدر إلكرإ ِم إملَكرم
قدر أ ِ
هل إلعز ِم تأيت إلعزإئ وتأيت عىل ِ
 - ٣عىل ِ
 - ٤ال تبالِ حباسدیـــك و ِ
إمض حنو هدفك.
مان
 - ٥أخاك أخاك فهو أج ُّل ذخر
إذإ انبتك انئبة إلز ِ
 - ٦يف لج ِة إلبح ِر ما یغين عن إلوش ِل.
مدارس النظم احلديثة
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عی إملضاف وإملضاف إلیه ،مث بی نوع ِ
إملضاف إلیه:
ِ
 -١قال تعاىل " :ربنا ال ت ِزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من دلنك رُحة"
 - ٢تش تاق نفســي ِ
هتب رایح إملعرك ِة إخلادلة.
للجلوس عىل ّن ِر إلریموك حیث ُّ
وهل یكون لصبح بعده أفق
للیل عن ُأفق
 - ٣فهل یزول حدإد إ ِ
 - ٤إلجشار اینعة عىل ضفت إلهنر.
 - ٥فاطمة وأمل لكتاهام إس تحقتا جائزة إلتفوق.
 - ٦إذإ رأیت نیوب إ ِ
فال تظن أن إللیث یبتسم
للیث برزة
 - ٧إلهامشیون تسری معهم إلعزة وإلكرإمة حیث حلوإ.
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إس تخرج إملضاف إىل ایء إملتلكم يف لك مما یأيت مبینا حاةل أخ ِره:
 - ١قال تعاىل " :معاذ ِ
هللا إنه رّب أحسن مثوإي "
 - ٢قال تعاىل " :ما أان مبرصخمك وما إنمت مب ِ
رصيخ "
 - ٤یتألف حضيك وبَكيئ مثل قرإر وجوإب
 - ٥أحّتم وإدلي ومعلمي مجیعهم.
 - ٦بالدي وإن جارت عيل عزیزة
 -٧ختریت رفايق من ذوي إهلم ِم إلعالیة.
 -٨قال مدیر إلشكة :أستشری حمايم لكهم يف إلشؤون إلقانونیة.
للیل بنور إلفجر سزیول.
 -٩ای فتاي ال حتزن؛ فظالم إ ِ

عی إملضاف وإملضاف إلیه يف لك مما یأيت:
لساّن یفقهوإ قويل"
 " -١قال رب إرشح يل صدري ویرس يل أمري وإحلل عقدة من ِ
وال یلی إذإ ما قومته إخلشب
 - ٢إن إلغصون إذإ قومهتا إعتدلت
ِ -٤
عیناك غابتا خنیل ساعة إلسحر
 -٥نشت لجی عىل صفحتـــها إاللكّتونیة مقاةل عن أمهیة إلغذإء إملتوإزن.
انزعتين إلیه يف إخل ِل نفســي
 -٦وطين لو شغلت بخل ِل عنه
 -٧ما أمجل منظر إلثلوجِ فوق مقم إجلبال إلعالیة!
عبور إلشار ِع وإجب جممتعي.
 -٨تدریب إلط ِ
فل عىل ِ
 - ٩رأس إجمللس حیث أجلس.

إضبط ما حتته خط يف ما یيل:

 - ١حيك أن رجال تلكم بی یدي إملأمون ،فأحسن ،فقال :إبن من أنت ؟ قال :إبن إلدب ای أمری إملؤمنی ،قالِ :نعم إلنسب إنتسبت إلیه.
 - ٢حیث إلعلـم إلنافع وإلعمل إجلادُّ ،یبدأ إلهنوض بلوطن.

إقرأ إلنص إليت مث أجب عام یلیه:
أغنیات إلزرإع إذ ما تس یل
أنت فصل إحلیاة لوالك غصت
أنت طوفان إخلری ،جعلت إلریف أحىل من إحلوإيش يف دیوإن أندلس  ،هماب إلرایح تنفخ إلبشائر قبل وصول ،وتفتح إلرض قلبــــــها حیث یهتاوى سقوطك ،أصبح إلغصن خفیفا ،المعا،
رإقص إلورق ،فهو أطرب من مزمار.
 مضافا إىل مضری. إمسی یالزمان إالضافة إىل مجةل.أ  -إس تخرج  :-إمسا یالزم إالضافة إىل مفرد.
ب -إضبط /أعرب ما حتته خط
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