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 ااَلمَ ٍر طَ أبمْ  مْ كُ آَن أواُن الّرحيِل.. وسأعرتُف لَ 
 مْ كُ يف مقاعدِ  وأنتمْ  ،مْ كُ تدريسِ  بِو أثناءَ  مْ ُتكُ رْ ب َ أخْ 

 مْ كُ أحب  : أبّنِ  مْ كُ ُت لَ فْ رَ ت َ اَلما اعْ ي...فطَ امِ أمَ 

 –اانً يأحْ  -المي ِة كَ وَ لقسْ  ِن عذرونَ تَ  مْ عّلكُ ولَ 
 فإنّوُ  ؛صاً َشخْ  مْ دُكُ ب  أحَ اتِِو.. َفِحْْيَ يُِ ِب ذَ بَ للس  

 يَغاُر عليو.. 
 دْ وٍء قَ ِمْن سُ  مْ اَر عليكُ اً أْن أغَ دّ يعّي جِ بِ طَ فَ 

 ،اتِ عَ امِ ُتُم الَْ لْ خَ دَ  دْ وقَ  مْ كُ نْ أََتّّن أْن أْْسََع عَ  ُقُكمْ حَ يَ لْ 
 ديدًة ََتامًا..ياًة جَ دأُُت حَ وبَ 

 . ..وِن وه، وإال: فساِمُ ِبرٍي إْن رأيتمُ كروان فاذْ 
 َُشٓبهِ

ايدنتٛز عباد٠ عٛاد
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 الثالثي الفعل 1
 غري الثالثيو

 ال بٓد َٔ اإلتٝإ بايؿعٌ املاقٞ يهٌ َُٓٗا.غري ايجالثٞ ٚ ايجالثٞ* يًتؿسٜل بني 
 سسٚف( 3) أنجس َٔ  َاقٝ٘: غري ايجالثٞ -                                                    سسٚف(. 3) َاقٝ٘ ايجالثٞ:  -                 

 ٖٛ ايرٟ قاّ بع١ًُٝ اٍ.....(ْطتدٍ ع٢ً املؿدز ايؿسٜح ظ١ًُ ) املصدر الصريح 2
 ُّ + نطس َا قبٌ اآلخسثٕ:       غري الجال                                            .إقاؾ١ )ا( بعد اذتسف األٍٚ.....ع٢ً ٚشٕ )ؾاعٌ( ..الجالثٕ:  اسه الفاعل 3
َّ + ٚ.....قبٌ  اآلخس( الجالثٕ : اسه املفعول 4  ُّ +ؾتح َا قبٌ اآلخسالفعل غري الجالثٕ:                            ع٢ً ٚشٕ  َؿعٍٛ.... إقاؾ١ ) 

 سسف دس َٓاضب . عٓد حتًٜٛ٘ الضِ املؿعٍٛ ْكٝـ ....َالسع١: إذا نإ ايؿعٌ )ثالثٞ أٚ غري ثالثٞ( الشَٟا
َُٓتَؿس عًٝ٘(, )  ََرٖٛب  إيَجٌ: )اْتؿس:   ٝ٘(ذٖب: 

 ْٚؿسم بُٝٓٗا َٔ خالٍ ايطٝام ٚاملع٢ٓ نُا يف األَج١ً: غري ايجالثٞيف ايؿعٌ اضِ ايؿاعٌ ٚاضِ املؿعٍٛ  قد ٜتػاب٘  ؾا٥د٠:
 اضه فاعل(. ايؿتا٠ شتتاز٠ َالبطٗا برٚم زؾٝع( 

 مفعْل(.)اضه  اهلد١ٜ شتتاز٠ بعٓا١ٜ ؾا٥ك١ 

 ؾا٥د٠: باع: َبٝع/   قاٍ: َكٍٛ
 اسه الزمان 5

 اسه املكان
 الجالثٕ:  على ّشٌ )َمفَعل / َمفِعل(

 يف حالتني: بفتح املٔه ّالعني ( ىطتددو الْشٌ )َمفَعل -1

ََطَع٢(إذا نإ ايؿعٌ َعتٌ اآلخ -1  س.َجٌ:)ضع٢: 
ََهَتب(. َجٌ: )نتب نإ ؾشٝح اآلخس َٚكازع٘ َؿتٛح ايعني أٚ َكَُٛٗاإذا   -2  . :ٜهُتب: 

 يف حالتني:  بفتح املٔه ّكطس العني (َمفِعل)ْشٌ ال ىطتددو  -2

ََذًٔظ(إذا نإ ايؿعٌ ؾشٝح اآلخس َٚكازع٘ َهطٛز ايعني -1   .  . َجٌ: )دًظ:جئًظ:
ََ)ؾشٝح اآلخس, َجٌ:   ٚاٜٟٚا )أٚي٘ ٚاٚ( نإ َجااٟلإذا  -2  (.دٛٔعٚعد 

 تح ما قبل اآلخس كاضه املفعْل مٔنًا مضنْمة ّف :مً الفعل غري ثالثٕ 

املصدر  6
 املينّي

 حسّف( قد تضاف )ة( يف املصدز املٔنٕ 3) َو + الجالثٕ:  على ّشٌ )َمفَعل / َمفِعل( 
ََٞهط  حنٛ: ََِطٓس٠,  ََٞأخر٠,  ِٓؿع١,  ََ ََِطع٢,  ًٛٞب,    ب.ََ
ٞٓ َع امسٞ املهإ ٚايصَإ ٚاضِ املؿعٛ :ؾا٥د٠ ٝٓص بُٝٓٗا َٔ ايطٝام.تتػاب٘ ؾٝاغ١ املؿدز املُٝ ٞٓ, ؾُٓ  ٍ َٔ غري ايجالث

 الجالثٕ على ّشٌ )َفْعَلة(  اسه املرة 7
 . )تاب: تٛب١ ٚاسد٠(. )عاد: عٛد٠ ٚاسد٠()زسِ: زمح١ ٚاسد٠(, )دعا: دع٠ٛ ٚاسد٠(, )ؾاح: ؾٝش١ ٚاسد٠( سؿغ:

 ّمً الفعل غري الجالثٕ)مصدز صسٓح + ة/ ّاحدة(
 على ّشٌ ) ِفْعَلة(الفعل الجالثٕ   اسه اهليئة 8

 غري الجالثٕ )مصدز صسٓح + كلنة مياضبة(
الصفة  9

 املشبهة
 أؾعٌ ايرٟ َؤْج٘ ؾعال٤, ٚؾعالٕ ايرٟ َؤْج٘ ٜؾع٢ً, ٚٝؾعاٍ, ٜٚؾٔعٌ, ٜٚؾَعٌ, ٜٚؾِعٌ, ٜٚؾعٌٝ, ٜٚؾعاٍ.   

 ىصاازبَطل ُغحاع ال َجباٌ, َفِده, كسٓه, أضْد,ضْداء, غطباٌ, غطبى عيد اهلصمية, َفِسح عيد اال
َٔ صيغة املبالغة 11  ٞؿعاٍ, ٜؾٔعٌ,  ؾاعٍٛ, ٔؾٓعٌٝ.ؾٓعاٍ, ٜؾعٍٛ, ؾعٌٝ, 

 (ٍْ جاضْع كٓراب ٔمقْال, ّأىا ٔصٓدٓق حٔرز, ّاهلل غفْز زحٔه) 
 (ٖٝا/  أٜا/ /ٜا/ ٚاأٟ)اهلُص٠/   اليداء: أدّات املنادى 11

 ) إعساب امليادى(:

 ( إذا كاٌ:٘ ايؿتش١َٓاد٣ َٓؿٛب ٚعال١َ ْؿبٓأتٕ امليادى معسبًا ) 

٢ِ(.)ٜا زٚبٞ(, )ٜا ٚيدٟ( ٚال ٜٛدد تٜٓٛٔ ؾتح ع٢ً املٓاد٣.َجٌ: )ٜا طايَب )أنجس َٔ ن١ًُ(  بعدٙ َتعًل  مضافًا: .1  ايعً

٢ّ(. )أنجس َٔ ن١ًُ(  بعدٙ َتعًل شبًَٔا باملضاف: .2 ٥٢ٛا  ٜٚٛدد تٜٓٛٔ ؾتح  ع٢ً املٓاد٣. َجٌ: ) ٜا زاؾعٟا غعاز اي

 ٜٚهٕٛ َٓؿٛبٟا )ٟا(. َجٌ: )ٜا غاؾاٟل, اذنس اهلل( )ن١ًُ ٚاسد٠(  ٜٛدد َتعًل ال ىلسة غري مكصْدة. .3
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 ( إذا كاٌ:َٓاد٣ َبين ع٢ً ايكِ يف ستٌ ْٓؿبٓأتٕ امليادى مبيًِّا ،) 

 ٜا قدُع, ٜا عاَُس. امسًا علنًا: .1
َُا٤ُ َٜا ٜأِزُض  ﴿ٜٚهٕٛ َسؾٛعٟا )ق١ُ(/قٛي٘ تعاىل:) ن١ًُ ٚاسد٠( ال ٜٛدد َتعًل  ىلسة مكصْدة: .2 َٜا َض َٚ ََا٤َٔى   اِبًٜٔعٞ 

 (ٜٞأٞقًٔٔع

مالحظات

ٍَ  ﴿جيٛش يف املٓاد٣ املكاف إىل ٜا٤ املتهًِ سرف ايٝا٤, ٚإبكا٤ ايهطس٠ ديٝاٟل عًٝٗا, حنٛ قٛي٘ تعاىل:  -1 َٚإ٢ِذ ٜقا
ّٓا  َٔ ََٖرا َبًّٜدا ٜآ  ٌِ ُِ َزٚب اِدَع ٖٝٔ   ﴾إ٢ِبَسا

                 :  ٞ( ٚ )ٜا٤ املتهًِ( سترٚؾ١.َٓاد٣ َكاف, أؾً٘ )زٓبربَّ

 .َٓاد٣ َٓؿٛب ٚعال١َ ْؿب٘ ايؿتش١ املكدز٠ ع٢ً َا قبٌ ايٝا٤ احملرٚؾ١ ويعرب:          
َٔ اٞيَدأط٦ٔنَي ﴿قد حيرف سسف ايٓدا٤, حنٛ قٛي٘ تعاىل:  َٔ ِٓٔت  ِْٔبٔو إ٢ْٖٔو ٝن َٚاِضَتِػٔؿس٢ٟ ٔيَر ََٖرا   ِٔ ـُ ٜأِعس٢ِض َع   ﴾ ُُٜٛض

  ٖٞ اييت تهتب بؿٛز٠ )ا( ٚالتٓٛل يف دزز ايهالّ, َٚٛاقعٗا: ٠ ايٛؾٌ:ُٖص -أ اهلنزة 12

 اثٓتإ, اَسؤ, اَسا٠.ضِ, اثٓإ , اب١ٓ, ا,  ابٔ األمساء اآلتٔة: .1

 حنٛ: انتِب. أمس الفعل الجالثٕ، .2

 حنٛ: اقتؿَد ٚاقتؿِد ٚاقتؿاد.  ماضٕ الفعل اخلناضٕ  ّأمسِ ّمصدزِ، .3

ِّ, اضتدداّ ماضٕ الفعل الّطداضٕ ّأمسِ ّمصدزِ، .4 َّ, اضتدد  .حنٛ: اضتدد

 .ٍنصة )أل التعسٓف( إذا اّتصلت باالضه .5

 ٖٞ اييت تهتب بؿٛز٠ )أ, إ( ٚتٓٛل دا٥ُٟا, َٚٛاقعٗا: ُٖص٠ ايكٛع:-ب

ّٕ مَنْش الفاء، .1  حنٛ: ٜأٜنٌ, ٜأَخر. ماضٕ الفعل الجالث

ِٔ, إسطإ. ماضٕ الفعل السباعٕ املَنْش ّأمسِ ّمصدزِ، .2 َٔ, أسٔط  حنٛ: أسط

 حنٛ: ٜأنتُب. فعل املضازع املطيد إىل املتللِّه،ال .3

ِٕ(. احلسّف املَنْشة، .4 ِٕ(, ٚسسٚف ايٓػسط, )إ  َجٌ: سسٚف ايعٛـ, )أٚ(, ٚسسٚف ايٓٓؿب, )أ

 األمساء ما عدا اليت ذكست يف ٍنصة الْصل. .5

 

 ثاْٟٝا:  اهلُص٠ املتٛض١ٛ              .6

بًٗا, ؾتهتب ع٢ً سسف ٜٓاضب اذتسن١ األق٣ٛ َُٓٗا, عًُٟا بإٔ ايهطس٠ أق٣ٛ تعتُد نتابتٗا ع٢ً سسن١ اهلُص٠ ٚسسن١ اذتسف ايرٟ ق
ََٞإَٔٛ َُِؤت١,  ١ُٓ ؾايؿتش١ ؾايٓطهٕٛ اييت يٝطت عسن١, حنٛ: ٔذ٥ِب,   اذتسنات تًٝٗا ايك

 ْهتب ) ألْٗا ُٖص٠ َتٛض١ٛ.........َٚا قبًٗا.......( طسٓكة اجلْاب:
 ثايجٟا: اهلُص٠ املتٛسؾ١ 

ع٢ً سسن١ َا قبًٗا, ٝؾتهتب ع٢ً سسف ٜٓاضب تًو اذتسن١, ٚع٢ً ايٓطٛس إذا نإ َا قبًٗا ضانٟٓا أٚ سسف َٓد, حنٛ: ٜقَسأ,  تعتُد نتابتٗا
٤ٌِ, دعا٤. َٔ ٝٗؤ, غأط٧,   تٗ

ٓٓؿب" ٚاذتسف ايرٟ قبًٗا َٔ اذتسٚف اييت ميهٔ ٚؾًٗا مبا: مالحظة ١ْٓٛ بتٜٓٛٔ ايؿتح "اي  إذا ناْت اهلُص٠ َتٛسؾ١ يف ن١ًُ َٓ
َٓا إذا نإ اذتسف ايرٟ قبٌ اهلُص٠ ال ميهٔ ٚؾً٘ مبا بعدٙ بكٝت اهلُص٠ ع٢ً ايٓطٛس,  غ٦ٟٝا, دؾ٦ٟا.بعدٖا, ؾإْٓٗا تهتب ع٢ً ْرب٠,   ق٤ٟٛاأ

أسلوب  13
 الشرط

ِٓ َع٢ٓ أٚالُٖا إي١ا بايجا١ْٝ. ٚأدٚات  اشّ ٚغري ادتاشّايٓػسط َٓٗا ادت مج١ً َسنب١ َٔ مجًتني َتالشَتني َطبٛقتني بأدا٠ غسط, ال ٜت

 أدا٠ غسط+ ؾعٌ ايػسط )ؾعٌ َكازع/ ؾعٌ َاٍض / اضِ(+ دٛاب ايػسط )ؾعٌ َكازع/ ؾعٌ َاٍض/ؾعٌ أَس / اضِ(.
ٟٓ, أُٜٓا: ٖٚٞ أمسا٤(.):أدٚات ايٓػسط ادتاش١َ َٔ, نٝؿُا, أ ِٜ ٜٓإ, سٝجُا, أ ِٔ, َا, َُٗا, أ ََ ِٕ: ٖٚٛ سسف(, )َت٢,   إ

 ٛاب٘.ٚجتصّ ٖرٙ األدٚات ؾعٌ ايٓػسط ٚد 
ِٔ :قال الشاعس                              ََ ٚ ٢ٌ ِٝس٢ يف ِعسَٚفامٜل َِٜذَع ٘ٔ          ٜغ ًِٖٔ ٢ّٜأ َِٓد َٜ ٚ ِ٘ٝ َ٘ا عًٜ ُُِدٙ ذ ِٔ َس  َٜٝه
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 )لْ، لْال، لْما(، األمساء: )إذا، كّلنا(،احلزوف: :األدٚات غري ادتاش١َ
ُٜصاُزَٜٚيُصزُت ٜقِب  ين ٔاضٔتعباُز َداٗاذٜتٝا٤ُ ٜي ٜيٛال :قال الشاعس                                                          َٚاذٜتبُٝب   َسٔى 

 إٌ ُتطسِع تيدِو مثال:
               :ِٕ ٌٓ ي٘ َٔ اإلعساب. إ  سسف غسط داشّ جيصّ ؾعًني, َبيٓن ع٢ً ايطهٕٛ, ال ست
 ٕٛ, ٖٚٛؾعٌ ايػسط, ٚايؿاعٌ قُري َطترت تكدٜسٙ أْت.ؾعٌ َكازع زتصّٚ ٚعال١َ دصَ٘ ايطه ُتطسِع:              
              :ِّ  ؾعٌ َكازع زتصّٚ ٚعال١َ دصَ٘ ايطهٕٛ,ٖٚٛ دٛاب ايػسط,ٚايؿاعٌ قُري َطترت تكدٜسٙ أْت. تٓد

 االسه بعد لىال يعزب: مبتدأ مزفىع وعالمة رفعه الضنة واخلربحمذوف وجىبًا تقديزه مىجىد. ؾا٥د٠:

 ة استخراج البدل باخلطوات:كيفي البدل 14
  تكل الصورة  –هذه الشجرة  –هذا الوطن أمجلة: االسه املعسف بأل )بدل مطابق(.. = }أل{اسه إشازة + اسه معسف ب 

 .)داو, العامل ىْٔتً, العاصنة عناٌالسئٔظ ص أمجلة: لقب أو كيية + اسه شخص أو دولة = االسه )بدل مطابق 
 اٍدىا الاساط املطصقٔه صساط الرًٓ أىعنت علَٔه".  أمجلة:   ح األوىل.كلنتني متشابهتني الثاىية توض" 

 ..:أمحد بً حيبل, حمند بً عبداهلل, عائػة بيت أبْ بكس.:  أمجلة:      ابً/ بيت: إذا جاءت بني علنني 

     :اجلديداٌ: الليل واليهاز آية مً آيات اهلل مجال:ىقطتاٌ زأسيتاٌ يف وسط اجلنلة 
 ة) أو( دوٌ حرف أي حسف وال تكوٌ صفة.استخداو طسيق 

 البدل أنواع 

ُُ اِلَكِعَبَة  ﴿قْلُ تعاىل:  أواًل: بدل كل من كل )مطابق(: َِٔتَجَعَل اللَّ   .(اِلَحَساَو ٔقَٔاّما ٔللٖياِع  اِلَب
 ّصػريٍه. كبريٍهأحرتُو الياع:  ّمجل:  ّلطاىُ. قلبُاملسء بأصػسُٓ: ثانًًا: )بدل التفصًل(:

 (.ىافُقال تعاىل: )قه اللَٔل إال قلٔاّل   مجال:   بدل بعض من كل: ثالثًا:

ًٗ القازُئ إىل املكصبٔة  مجال:  رابعًا: بدل االشتنال: ٍِّْآطنئ  اهلادئ. ج

 ٓعسب املبدل ميُ حطب مْقعُ يف اجلنلة زفعًا ّىصبًا ّجّسًا ّ َٓتبعُ البدل يف احلالة اإلعسابّٔة.فائدة:  
إعساب الفعل  15

ملضازع ا
 املعتّل اآلخس

 
 مثال العالمة احلالة
 تطع٢/ تدعٛ/ متػٞ عال١َ زؾع٘ ايك١ُ املكدز٠ ؾعٌ َكازع َسؾٛع ٚ املرفوع
 مل تطع/ مل تدع/ مل متؼ سرف سسف ايع١ً  ٘عال١َ دصَؾعٌ َكازع زتصّٚ ٚ جمزوم

 عال١َ ْؿب٘:ؾعٌ َكازع َٓؿٛب ٚ منصوب
 ايؿتش١ ايعاٖس٠ )ع٢ً ايٛاٚ ٚايٝا٤( (1
 املكدز٠ )ع٢ً األيـ(  تحايؿ (2

 إٔ ْدعٛ/ إٔ متػٞ/ إٔ ٜطع٢

 إٔ, ئ, نٞ, ست٢, إذٕ, الّ ايتعًٌٝ حروف النصب
 مل, ملا, ال ايٓا١ٖٝ, الّ األَس حروف اجلزم

أسلوب  16
 التعجب

ّٕ، ّلُ صٔػتاٌ، ٍنا: -1 ايتعذب قطُإ: قٔاض

ٌَ( حنٛ: - أ ٝٓا )َا أؾَع ٌَ االبتطا١َٜ املسض١َٜٛ ع٢ً ست  ى!َا أمج

ٌِ ب - ب ٍُ بني ايٓاع! ( حنٛ:ـ)أؾٔع ِِ بكاٍض ٜعد  أعٔع

                                    2-  :ٓٞ  !هلل دٗز  ! / ٜا يو/ ٜا يسٚع١/  اهلل أنربَا غا٤ اهلل  اهلٜل اهلٜل!   حنٛ: ٜؿِٗ َٔ ضٝام ادت١ًُ, مساع
 :َٞا أؾعٌ!( ع٢ً ايٓشٛ اآلت( ٓٞ  ٜعسب تسنٝب ايتعٓذب ايكٝاض

 َل امليظَس!ما أمج

١ٓٝ, اضِ َبيٓن ع٢ً ايٓطهٕٛ يف ستٌ زؾع َبتدأ. ما:  ايتعذب
 .ؾعٌ َاٍض داَد َبيٓن ع٢ً ايؿتح إلْػا٤ ايتعٓذب, ٚؾاعً٘ قُري َطترت ٚدٛابٟا تكدٜسٙ ٖٛ ٜعٛد ع٢ً )َا( أمجَل:

ٌَ   .َؿعٍٛ ب٘ َٓؿٛب ٚعال١َ ْؿب٘ ايؿتش١ ايعاٖس٠ ع٢ً آخسٙ امليظس: ١ٓٝ )امج  ستٌ زؾع خرب املبتدأ.يف  املٓعَس( ٚادت١ًُ ايؿعً
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كه  17
 االستفهامّية

ٌِ؟.   ٜأتٞ متٝٝصٖا َؿسدٟا َٓؿٛبٟا   طايبٟا : متٝٝص َٓؿٛب ٚعال١َ ْؿب٘ تٜٓٛٔ ايؿتح.. كه طالبّا َىَحَح يف االمصحا

 + ؟كم+ مفرد)اً(

 .(عسف ادتٓس)أٚ  (زٟا باإلقاؾ١زتسٚ) )مجع أٚ َؿسد( ٚتعسب: ٚتأتٞ ايه١ًُ بعدٖاتؿٝد ايٓتهجري,  كه اخلربّية 18
ُِ اهللحنٛ:   ًِ مسٍٓض غفا  .كه عامٍل َخَدَو الْطً, ّكه ٔم

كتابة األلف  19
 املقصورة

 :تلتب األلف املكصْزة قائنة بصْزة )ا(

 )ايعؿا(  ,حنٛ )زدا(      (ٚاٚ)َٓكًب١ عٔ  ثايج١ إذا ناْت  -1
 داٜا(, ٚ)حيٝا(.ع٢ً ثالث١ أسسف ٚضبكت بٝا٤, حنٛ )اهل ٠ٚإذا ٚقعت شا٥د -2

 ويشذّ عن هذه القاعدة اسم العلم )يحيى( تمييزاً له من الفعل )يحيا(.*** 

:ىلتب األلف املكصْزة بصْزة )ى(
 (.)ايؿت٢ .حنٛ )ضع٢((:     ٜا٤)َٓكًب١ عٔ ثايج١ إذا ناْت   -1
 ع٢ً ثالث١ أسسف, ٚغري َطبٛق١ بٝا٤, حنٛ )َؿٛؿ٢, اضتطك٢(. شا٥د٠ ٚإذا   -2

 :بالّسجْع إىل(  اًّ اّأّ ) ( ٓاًء)ٌ ٓعسف أصل الفعل يف األمساء إذا كاٌ ميلً أفائدة: 
 َأَذٓاٌ. أذ٣:   َفَصٔاٌ, ؾت٢:                َعَاْاٌ, عؿا:     نحو:  :املج٢ٓ (1

 زِبْة. ُزبا:  زغْة,  ز٢غا:     : ذزّة,ُذزا          قسٓة, ٝقس٣: نحو: :بسٓد ادتُع إىل َؿسدٙ (2

 َعَاْات. َعَؿا:                                َمَْات, ََٗا:          ٍُدٓات, ُٖد٣: نحو: :ْح ضاملٟامجع ايه١ًُ مجع َؤ (3
االسه  20

 املنقوص
( أٍ)مً  دّا( ّإذا كاٌ جمٓساهلادٟ, ايكاقٞ, ايداعٞ, مكطْزة ما قبلَا, مثل )آخسِ ٓاء اضه االضِ املٓكٛف:

 .فع ّاجلٓسما قبل الٔاء احملرّفة يف حاليت الٓس على ٔ نطسحترف ٜاؤٙ ٜٚعٛض عٓٗا بتٜٓٛ ( اإلقاؾ١)ٚ
 ألْ٘ ْهس٠ ٚغري َكاف ٚيف ساي١ )ايسؾع/ ادتس(/ علل حذفت ياء االسم المنقوص

االسه  21
 املقصور

ربى( ّٓعسب ٔا(, )الُكٓدى, مثل: )ال)ا/ى( صَٕ بألف الشمة مقاْزةاضه ٓي االضه املكصْز:
 .ّجسّا ّىابّا زة على آخسِ, يف مجٔع حاالتُ زفعّاباحلسكات املقٓد

االسه  22
 املندود

ضْاء أكاىت  , ( ّٓعسب حبسكات ظاٍسةأيـ ُٖٚص٠اضه معسب ٓيصَٕ بألف ممدّدة ) االضه املندّد:
 .حنْ)جنالء( .شا٥د٠ -3. حنْ)زجاء/بياء( .َٓكًب١ عٔ أؾٌ -2. حنْ)إىػاء( .أؾ١ًٝ -1 اهلنصة: ٍرِ

 .ٚاهلُص٠ ؾٝ٘ شا٥د٠  -3.                              غري َكاؾ١ -2.            ْهس٠ -1:     االضِ املُدٚد إذا نإؾا٥د٠: 
 , حنْ: محساَء, ّعلناء.سفَٔ ايّؿ ممٓٛعٟا مً الكطسة ألىُ ٓكٌْ عيدئٕر بالفصحة عْضّا فإىُ جيٓس  

 بً٘, ٖٚٛ ْٛعإ:اضِ ْهس٠ َٓؿٛب ٜصٌٜ اإلبٗاّ عٔ َا ق ُٝٝص:ايٓت التنييز 23
, حنْ:ُٝٝصيًٓت ؾسعٟا, أّ َكداز غب٘, أّ (َٚطاس١ ٚٚشٕ نٌٝ)مً  َكدازٟاأّ  عددٟا  :متٔٔص الرات )املفسد(-1

 .         قاٍ تعاىل: -أ 

ً  يًعاؾؿري سؿ١ٟٓ َُتقٓد -ج              .حديداً  طٟٓا اغرتُٜت -ب ً  قُٝؿٟا ُتيبِط -د           .قمحا  .قطنا

ٍّْ قطناٌ: متٔٔص اجلنلة )اليطبة(:-2

ّْالّت -1 أٚ ايؿعٌ بايؿاعٌ أٚ  ٖٚٛ َا ٜصٌٜ ايػُٛض عٔ عالق١ تسبط بني عٓاؾس ادت١ًُ, يف عالق١ املبتدأ بارترب  :لنٔٔص احمل
 .ايؿعٌ باملؿعٍٛ ب٘

 قاٍ تعاىل: -أ                 ١ٛ -ب ٍَُٓايُع ٚؾُٝت   -ز    ٔ.َٗامٔل ٢ِع٢ً تع١ً ًب١ إقبااٟلاشداد اي  .أدٛزٟا ا

ّْلّتا -2 ّٓ ب ٚمجًيت املدح عٓذٜصٌٜ اإلبٗاّ عٔ مج١ً ايٓت ٖٚٛ َا ل،نٔٔص غري احمل  حنو: ,ٚاير

 ب٦ظ ايهرب  ذْبٟا -ز                                         . كٟاًُٝخ ُمِدايٓؿ َِِعْٔ -ب                       !زداٟل ُٙٗزَد هلٔل-أ
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 املؤْح املرنس َع ايترنري ٚايتأْٝح ساي١ ايعدد     ايعدد 24
 اثٓتإ/ اثٓتني                          إسد٣ اثٓإ/ اثٓني                                 أسد ٜٛابل املعدٚد 1-2

 ثالث١/ أزبع١/... .....ثالخ/ أزبع/ املعدٚد خيايـ 3-10
 أسد عػس ٜٛابل املعدٚد يف ادتصأٜٔ 11-12

 اثٓا عػس/ اثين عػس
 إسد٣ عػس٠

 ا عػس٠/ اثٓيت عػس٠تاثٓ
 ٜٛابل املعدٚدٚايجاْٞ  املعدٚد األٍٚ خيايـ 13-19

 )أزبعٕٛ/ أزبعني(...... , )ثالثٕٛ/ ثالثني( , )عػسٕٚ/ عػسٜٔ( /...20/30/40
 ايعدد ايرتتٝيب

 ؾاعٌٚشٕ  ع٢ً
ايسابع/  األٍٚ/ ايجاْٞ/ ايجايح/ ٜٛابل املعدٚد

 ايجايح عػس
 األٚىل/ ايجا١ْٝ/ ايجايج١/

 ارتاَط١ عػس٠
 

 عساب العدد:   ٓعسب العدد حطب مْقعُ يف اجلنلة.إ

 
 تعسب مجٝع األعداد سطب َٛقعٗا يف ادت١ًُ, ْٚطتعني بايٛسم ايتاي١ٝ:

 َكاف إيٝ٘ زتسٚز ...............................)نطس٠/ ٜا٤( قبٌ ايعدد ض١ٓ / عاّ... -1
 اضِ زتسٚز .............................. قبٌ ايعدد سسف دس......)نطس٠ / ٜا٤( -2
 َسؾٛع ...........................َبتدأبدا١ٜ ادت١ًُ سسف دس:.... )ٚ/ ا  / ق١ُ( -3
 خرب َسؾٛع..............................)ٚ/ ا  / ق١ُ( بدا١ٜ ادت١ًُ اضِ..... -4
 خربنإ َٓؿٛب................................بدا١ٜ ادت١ًُ نإ.....) ٟ/ؾتش١(  -5

 ؾاعٌ َسؾٛع ......)ٚ/ ا  / ق١ُ( َني إيٞ قاّ بايؿعٌ....-              بدا١ٜ ادت١ًُ ؾعٌ:  -6
 َؿعٍٛ ب٘ َٓؿٛب ................)ايؿتش١/ ٜا٤( ..َاذا..... -      

 ُِٜب٢ٓ ع٢ً ؾتح ادتصأٜٔ زؾعٟا ْٚؿبٟا ٚدَسٟا سطب َٛقع٘ يف ادت١ًُ. :( 19- 11د)ايعد ؾا٥د٠:
 ُِٜب٢ٓ ع٢ً ايؿتح. , ٚدصؤٙ ايجاْٞتبعٟا ملٛقع٘ يف ادت١ًُ دصؤٙ االٍٚ ٜعسب إعساب املج٢ٓ :(12ايعدد) 

 إعساب املعدٚد
 ٚعال١َ دسٙ تٜٓٛٔ ايهطس( .... ٜهٕٛ املعدٚد مجعٟا. ٜٚعسب: َكاف إيٝ٘ زتسٚز 10-3بعد األعداد )-1
 (... ٜهٕٛ املعدٚد َؿسدٟا. ٜٚعسب: متٝٝص َٓؿٛب ٚعال١َ ْؿب٘ تٜٓٛٔ ايؿتح99-11بعد األعداد ) -2
 بعد األعداد )١٦َ/ أيـ(.... ٜهٕٛ املعدٚد َؿسدٟا. ٜٚعسب: َكاف إيٝ٘ زتسٚز ٚعال١َ دسٙ تٜٓٛٔ ايهطس -3

ٌٓ عٔ ث كلنة )بضع( ٍٓ ع٢ً عدد َبِٗ ال ٜك  : (, حن9ٛ-3ٍ األعداد املؿسد٠ َٔ )الث١ ٚال ٜصٜد ع٢ً تطع١, ٚاضتعُاهلا ناضتعُاٖٚٞ تد

1- .ٍّ  َهجُت يف َه١ٜ١ ٔبِكَع ضٓٛإت. -2     أقُُت يف ايكدع ٔبِكع١ٜ أعٛا
 ّكلنة )الئّف(

ٍٓ ع٢ً عدد َٔ ايٛاسد إىل ايٓجالث١, ٚال تطتعٌُ إي١ا بعد ايعكٛد ٚبعد امل١٦  ـْ(ايصا٥د ع٢ً ايعكد, ٚتد ٓٝ ـْ َْٚ ـْ, ٜأٞي ٓٝ ـْ, ٠١٦َ َْٚ ٓٝ َْٚ َٕ  ٚاأليـ, حنٛ : )ٜأِزَبُعٛ
 
 
 



 الثانويةلؤلؤة طارق مدارس . ..العالمة اللاملة......(.0076266000) عواد عبادة/  دكتور)ال

 8 الصفحة       من العالمة الكاملة ال نرضى بأقّل األول الثاني        الفصل الدراسياللغة العربية /  مكثف/           

 
 

 

 تفعيالت مجيع البحور املطلوبة 
 َُؿاَعًُٜتٔ ايؿٛز٠ ايس٥ٝط١

 - ٮ ٮ  - ٮ
ِٔ  ٜؾعٛٝي
 - - ٮ

 َُِطَتٞؿٔعًٝٔ
 - ٮ - -

  ايؿٛز ايؿسع١ٝ
 َُؿاَعًُٞتٔ  

  - - - ں  

     ٍُ ِٔ ٮ  - ٮٜؾعٛ  - ٮ  - ٮ ََُتٞؿٔعًٝ
 -  ںٜؾعٛ      

 يف ايعسٚض ٚايٓكسب,
ِٔ  - ٮ ٮ  - َُِطَتٔعًٝ

 

  ٍِ  ٙ   - ٮؾعٛ
 يف  ايٓكسب,

 

ٌِ  - - -   َُِطَتٞؿٔع
 يف ايعسٚض ٚايٓكسب,

 ٌِ  - - ٮََُتٞؿٔع
 يف ايعسٚض ٚايٓكسب,

 

 ٚي٘ تؿعًٝتإ يف نٌ غٛس: جمزوء الوافر:       :  ٚي٘ ثالخ تؿعٝالت يف نٌ غٛس                                حبر الوافرالتام   (1
      

 

                                                                               

 
 

 

                   ٚي٘ ثالخ تؿعٝالت  يف نٌ غٛس:جمزوء املتقارب :       ٚي٘ أزبع  تؿعٝالت يف نٌ غٛسحبر املتقارب التام:   (2
        

 
 

 
 
 

 ٚي٘ تؿعًٝتإ يف نٌ غٛس: جمزوء الرجز:ٚي٘ ثالخ تؿعٝالت يف نٌ غٛس                                             الرجز التام: حبر (3
           

 

                                                                

 

   

 

 

1 2 3 
 - - ٮ    ٜؾعٛٝئ ـــ ں ںـــ  ںَُؿاَعًُٜتٔ     ـــ ں ںـــ  ں  َُؿاَعًُٜتٔ

  ـــ ـــ ـــ ں     َُؿاَعًُٞتٔ ـــ ـــ ـــ ں    َُؿاَعًُٞتٔ

1 2 
 ـــ ں ںـــ  ںَُؿاَعًُٜتٔ     ـــ ں ںـــ  ں  َُؿاَعًُٜتٔ

 ـــ ـــ ـــ ں     َُؿاَعًُٞتٔ ـــ ـــ ـــ ں    ًُٞتَُٔؿاَع

1 2 3 4 
  ِٔ ِٔ    - - ٮٜؾعٛٝي ِٔ     - - ٮٜؾعٛٝي ِٔ     - - ٮٜؾعٛٝي  - - ٮٜؾعٛٝي
   ٍُ ٍُ    ٮ - ٮٜؾعٛ ٍُ   ٮ - ٮٜؾعٛ ٍُ      ٮ - ٮٜؾعٛ  ٮ - ٮٜؾعٛ

 ـــ ںٜؾعٛ     
   ٍِ  ـــ ٙ ںؾعٛ

1 2 3 
   ِٔ ِٔ     - - ٮٜؾعٛٝي ِٔ     - - ٮٜؾعٛٝي  - - ٮٜؾعٛٝي

   ٍُ ٍُ   ٮ - ٮٜؾعٛ ٍُ      ٮ - ٮٜؾعٛ  ٮ - ٮٜؾعٛ
 ـــ ں   ٜؾعٛ  

ٍِ  ـــ ٙ ں   ؾعٛ

1 2 
 - ٮ - -َُِطَتٞؿٔعًٝٔ - ٮ - -َُِطَتٞؿٔعًٝٔ

َُ ِٔ ِٔ  - ٮ - ٮَتٞؿٔعًٝ  - ٮ - ٮََُتٞؿٔعًٝ
 ِٔ ِٔ  - ٮ ٮ -َُِطَتٔعًٝ  - ٮ ٮ -َُِطَتٔعًٝ

 ٌِ  - - - َُِطَتٞؿٔع

1 2 3 
 - ٮ - -َُِطَتٞؿٔعًٝٔ - ٮ - -َُِطَتٞؿٔعًٝٔ - ٮ - -َُِطَتٞؿٔعًٝٔ        

 ِٔ ِٔ  - ٮ - ٮََُتٞؿٔعًٝ ِٔ  - ٮ - ٮََُتٞؿٔعًٝ  - ٮ - ٮََُتٞؿٔعًٝ
ِٔ َُِطَت ِٔ  - ٮ ٮ -ٔعًٝ ِٔ  - ٮ ٮ -َُِطَتٔعًٝ  - ٮ ٮ -َُِطَتٔعًٝ

  ٌِ  - - - َُِطَتٞؿٔع
   ٌِ  - - ٮََُتٞؿٔع

ٝٚص بني      طسٜك١ زا٥ع١ ....               ؟بشٛز اينٝـ مت
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 بحْز:الطسٓكة التنٔٔص بني 
 حبر الوافر                                                          (  ں   ں)ٚايجأَ     ايطابع              ٚأ             )  ـــ ( طابعإذا نإ املكٛع اي اخلطوة األوىل:

 حبر املتقارب      (  ںإذا نإ املكٛع ايسابع )    اخلطوة الثانية:

 حبر الرجز      إذا نإ املكٛع ايسابع )  ـــ (   اخلطوة الثالثة:

 

 

 

 

 اؾؿٌ بني غٛسٟ نٌ بٝت َٔ األبٝات اآلت١ٝ:
ُِّٖايٖد ٢ِيكِد َسُطِٓت بٜو األٚقاُت سٓت٢ نأْٜٓو يف ٜؾ    (1 ُِّٖايٖد ٢ِنأْٜٓو يف ٜؾ                         يكِد َسُطِٓت بٜو األٚقاُت سٓت٢                              س٢ اِبتطا  س٢ اِبتطا

ِٔ ز     (2 َٔ ّٝا يًُدازع٢  ُٖٛزاٜؾُطٞك ِِ ُش ِٓه َٔ ِٔ زٜاٍض                                         ٜاٍض يٓا قِد أْبتِت  َٔ ّٝا يًُدازع٢  ُٖٛزا                            ٜؾُطٞك ِِ ُش ِٓه َٔ  يٓا قِد أْبتِت 

ُٜسٚدؾُا بًٜ (3 َْٜعّسا َضدّٜداَؼ امٜلكأؾَد غرُي ضاٍع  َْٜعّسا َضدّٜداُٜسٚد                                  َؼ امٜلكأؾَد غرُي ضاٍعؾُا بًٜ                                                ُد يف غٕد   ُد يف غٕد 
4) ِِ ََ ِٛىل امٜلٛايٞ َٚزٖب اأٝل ََ ٝ٘ا ََدِسُت  َََدسٛا آدَ ٝ٘ا ََدِح                                                     إذا  َََدسٛا آدَ ِِ                                      إذا  ََ ِٛىل امٜلٛايٞ َٚزٖب اأٝل ََ  ُت 

5) ٔ٘ ُّا ٚال ُتٛٔؾ ٌِ َسهٝ َُِسٔضًٟا ؾٜأِزٔض َِٓت يف ساد١ٕ  َُِسٔضًٟا                                                  إذا ٝن َِٓت يف ساد١ٕ  ٌِ                                         إذا ٝن ٘ٔؾٜأِزٔض ُّا ٚال ُتٛٔؾ  َسهٝ

ُٔعاُت ٔبٝكٓؿأبٗا (6 َٚامٝلِط َٚايٝاَضُنُي  َِٛزُد  ُٖٔدْا اي َٚايٝاَضُٞ                                                        َٚغا َِٛزُد  ُٖٔدْا اي ُٔعاُت ٔبٝكٓؿأبٗا ٕ                                 َٚغا َٚامٝلِط  ُ 

7) ْٖ َٔرَبٔد ٗاٚايٝؿًٞٝو ؾَٛم ٝيٓذ١ٕ نٜأ ْٖٗا                                                          عكازْب تدٗب ؾَٛم  َٔرَبٔد                                       ٚايٝؿًٞٝو ؾَٛم ٝيٓذ١ٕ نٜأ  عكازْب تدٗب ؾَٛم 

َٜٓو ايٓطساُب (8 َُٜػٖس عٝ  ِٕ َٜٓو ايٓػباُب ٚأ ِٕ ٜٞؿت ٜٓاٜى أ َٜٓو ايٓػباُب                                                         إ ِٕ ٜٞؿت ٜٓاٜى أ َٜٓو ايٓطساُب                                   إ َُٜػٖس عٝ  ِٕ  ٚأ

ٌُؾإُْٓا ايٓػ (9 َّا آٔؾـ ُٙ ال ُبـٖد ٜٛ ٌُ ٚبِدُز ٌٙ شا٥ ٌُُْٓا ايٓػؾإ                                                              باُب ٔظـ ٌٙ شا٥ ٌُ                                     باُب ٔظـ َّا آٔؾـ ُٙ ال ُبـٖد ٜٛ  ٚبِدُز

10) ِٔ َٓ ٢ٕ يف اذٔتذاش٢ سَّتا ع٢ً ٜؾ ٢ٕ يف اذٔتذا                                                                                 عؿؿٛزتا ِٔش                                           عؿؿٛزتا َٓ  سًَّتا ع٢ً ٜؾ
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 اَأل ايؿساؽ  بايه١ًُ املٓاضب١ ,يٝطتكِٝ ايٛشٕ ايعسٚقٞ   يف األبٝات اآلت١ٝ: -3

ٍُ يف ....... ذٚ ؾٛإب .1 ُِٜطٜأ ُ٘ ؾٛابا       ٚ ٍُ ي ٌِ َتَسٜى ادتُا  احَلْأدٔث    -جـ                    ٜؾٗ
َٞ بايكسٜض٢ ٚبايٜكٛ    .2 َُٗس يف...........يطاْ َِ  الَػْاِص     -أ               ايف      ٚباألِغعاز٢ أ
ُٕ ........ ؾَسْز ٜقسُٜب .3 َٜهٛ           ٔ٘ ُِٝت ؾٝ ََِط ُِ        -ب                   َعَط٢ ايهِسُب ايَّرٟ أ  َّزاَء

٘ٔ أِسٔب .4 َٔ ٜٓا  املكصٔب            -ب              ٔبأال سٖبرا ُؾِشَب١ٝ .........                   ٚأِسٔبِب بأ
َُكَتَسِح .5 ُ٘ بعَدٖا  ُ٘               ؾًَٝظ ي  املسُء           -أ                           إذا َبًَؼ ......... آَاٜي

6. ٔٙ ِٔ ٜغِدز٢ َٔ  ُٔ ََ ُٜؤ ِٔ يَٝظ  ُُٜو .........إذا َا ٚثكَت          مَب  ْلََِج -د              ٚعً
ُُِت .7 ٢ِ ايٓؿ ٢ٌ اذٝتـٞه ُ٘ ٔبٜؿِك ٢ِ             ٚغاٖـْد ٜيـ َُِس٤ٔ...... ايٚطًٞ  حلُٔف     - أ                يً
َْذــا   .8 ُ٘ ؾـٜكـِد  ِٔ َعال            ع٢ً .......َعـكًٝ َُ ٣َٛٗ ٜؾ ٢ٌ اٞي ُِ      -ب                 ٚآؾ١ٝ ايَعٞك    ٍَْا
ِٜٓؿِع  .9 َٜ  ِِ ُ٘...... ٜي َٜٔعـٞع  ِِ ِٔ ٜي ِٚ غدا            َا ََُ٘ َّا أ ِٛ ٘ٔ ايٛأعٝغ ٜ ٍُِس      -جـ               زاَح ٔب     الٓد
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 العيْاٌ
يٝظ غسٜبٟا إٔ ٜهٕٛ ٖرا ).......(, , نإ ذيو َٔ أزٚع َا قاي٘...........() 

, ال ميهٔ إذ ٜعٗد َٛقٛعٟا أضاضٟا َُٟٚٗا (،العيْاٌ) ايػعاز بدا١ٜ ملٛقٛعٓا, َٛقٛع
 األسٛاٍ إٔ منٓس عًٝ٘ َسٚز ايهساّ.عاٍ َٔ 

َٔ ايككاٜا اييت حتتاز َٓا عُاٟل  (العيْاٌ)ال بٓد, بدا١ٜ, َٔ اإلغاز٠ إىل إٔ 
دؤٚبٟا بكدّ ثابت١ ٚإزاد٠ أنٝد١ُٖٚ,٠ عاي١ٝ, ترتى ٖرٙ ارت٢ٛ بعد ذيو ساؾصٟا ملٔ 

 سٛيٓا, ٚأثسٟا ملٔ بعدْا.
ٜٚػعسٖا ( العيْاٌ) عٖٓاى بعض املالَح تبعح ايطسٚز يف ايٓؿظ يف َٛقٛ

مً ٍرِ اإلجيابٔات ّحاّل أٌ تْضح الفلسة بالشسح بططس أّ  عددًااكتب ) بايُٛأ١ْٓٝ, أُٖٗا

 (.الْطً، اجملتنع، األضسة) ٖٚرا بدزٚٙ ٜػهٌ َؤغسٟا إجيابٟٝا يف َٓع١َٛ ٖرا، (أكجس
َٚع ٚدٛد َجٌ ٖرٙ املالَح اإلجياب١ٝ, إال إٔ ٖٓاى أَٛزٟا ٜٓد٣ هلا ادتبني, 

مً ٍرِ الطلبٔات ّحاّل أٌ تْضح الفلسة عددًااكتب ٖٚٛ ) سطبٓا إٔ ْػري إىل ٚاسد َٓٗا,ٚ

َٚجٌ ٖرٙ األَٛز تعٛد بٓتا٥ر ضًب١ٝ ختدؽ تًو ايؿٛز٠ ايٓاؾع١  (بالشسح بططس أّ أكجس
 .(الْطً، اجملتنع، األضسة)ــي

ُٓـ أدٚازٟا عًـ٢ خػـب١ ٖـرا املطـسح, َطـسح ايـدْٝا,        َُـد     ختاَٟا, ال بٓد إٔ ْتك ُْش ْـرتى خالهلـا أثـسٟا 
عًٝ٘, ٚإٕ نإ ٖٓاى خسٚز عٔ ايٓـ إٔ ٜهٕٛ خسٚدٟا إجيابٝـٟا ستُـٛدٟا, قـاٍ تعاىل:)ٚقـٌ اعًُـٛا ؾطـري٣       

 .اهلل عًُهِ ٚزضٛي٘ ٚاملؤَٕٓٛ(
ُٜ ٚيف ارتتاّ,أمت٢ٓ ٢ُٓ مبٓٗاز إٔ  ُٜط أّ  األخالق العامة أّ اآلداب األخالقٔة)ؿسض َٓٗادٟا 

ٙٔ, ؾٝٓػأ ٚقد اعتاد ايطًٛنات , ٜدز(الرتبٔة الْطئة ض٘ ٜٚكسؤٙ طايُبٓا يف أزدْٓا اذتبٝب َٓر ٔؾَػس٢
اييت  (: أّ تلتب) غأْٔٗا إٔ َتشج٘ ٚتػذع٘ ع٢ً ضًٛى أدبٓا ايرٟ ْتشدخ عٓ٘, األخالق١ٝ ايعا١َ اييت َٔ

َٔ غأْٗا إٔ متٓع٘ َٔ ضًٛى تًو ايعاٖس٠ ايطًب١ٝ اييت ْتشدخ عٓٗا.
 


