
 

 

 الفصل الدراسي األول  -الفرع: األدبي         -الصف الثاني عشر      -النحو والصرف  

 همزة إن   : كسرالوحدة األولى 

  1تدريب  

 همزة )إّن( في ما يأتي :  كسر   اذكْر سبَب 

ُدواْ  لَ  َلُهمْ  ق يلَ  َوإ َذا: "  المنافقين وصف في تعالى قال -1  َنْحنُ  إ نََّما َقاُلواْ  اأَلْرض   ف ي ُتْفس 
ُدونَ  ُهمُ  إ نَُّهمْ  َأل( 11) ُمْصل ُحونَ   (12) َيْشُعُرونَ  لَّ  َوَلـك ن اْلُمْفس 

 بالقول  محكية  جملة أول جاءت في

 (.أال) االستفتاح حرف بعد  جاءت

 ما نملك قيمةَ  في إدراكعلى ما ل نملك،  بل  الحصول   في ليست ّن الّسعادةَ إ -2

 الكالم بداية في  جاءت

   : المعري  العالء قال أبو -3

ْعهُ  لمْ  ب ما آلت       زماُنهُ  اأَلخيرَ  ُكنتُ  وإنّ ي وإن  األوائلُ  َتْسَتط 

 المزحلقة  بالالم خبرها اقترن

 أحقّ َق طموحاتي. وهللا ، إّني سأبذل قصارى جهدي حتى  -4

    القسم جواب جملة أول في ألّنها جاءت

 2تدريب 

  في ما يأتي:  حيثما وردت( إنّ )اضبط همزة  

 ينّ إ  -1

  إنّ  فوهللا، ،           إنّ   إذ ،              إنّ  حيثكثيًرا ،       إنّ  -2  

  . إنّ  حيث،        أنْ  أحب   -3



 

 

 .إّنه إذ  -4

 

  3تدريب  

 حسَب ما هو مطلوٌب : همزتها ةر و كسالم ) إّن ( باستخدام   المعاني اآلتية  عّبر عن 

  .حياتنا في مهمٌ لَ  العلم إنّ علمُت  ) اقتران الخبر بالالم المزحلقة  ( . أهميُة العلم  في حياتنا -1
   واجبٌ    له واإلخالص  الوطن حبَّ  إنّ  وهللا .  ) أول جملة جواب القسم( الوطن   حب   -2

   علينا

  .الفرج   مفتاحُ  الصبرَ  إنّ  . ) بدايُة الكالم ( والفرجُ  الّصبرُ  -3

 

 4تدريب        

 :التي تليه  عن األسئلة   اآلتي ثّم أجْب  َص اقرأ النّ 

 بإشراف المعلملطالب يترك ل ص .ا للنّ ا مناسبً عنوانً اقترح  - أ
 وجوبا، مبينا السبب .ّن ( فيهما إهمزة ) ْت سر جملتين كُ  ص  استخرج من النّ  - ب

 .جاءت بعد الظرف  إذ ذلك، له وصفوا األطباء إنّ  إذ -1
 . ، جاءت بعد الظرف حيثمكاٌن  فيها  يبق لم إّنه وحيث -2

 (5تدريب )

تحّدث أماَم زمالئ ك في الصفّ  أو اإلذاعة  المدرسية  عْن أهمية الشبكة  العالمية )اإلنترنت (  في   
ًفا ح  الت  كسر  همزة )إّن(.تنمية  العلوم  والمعرفة  لدى الطلبة . موظّ 

 بإشراف المعلم. طالبلليترك 

 



 

 

 : أحوال الفاعل والمفعول به تقديًما وتأخيًرا الوحدة الثانية

  1تدريب 

 اآلتية:   في األمثلة   الواردة   الفعلية   الجملة   د عناصرَ حدّ  

 الب الّنجاح بالمثابرة .الطّ  يدركُ  (1
 به مفعول :النجاح -  فاعل :الطالب -  فعل :يدرك

 .ها  بنفسها غذاءَ  -كالّنباتات  –بعض الكائنات الحّية  تصنعُ  (2
 به مفعول  :غذاءها -  فاعل  :بعض  - فعل :تصنع

 أن يلقى اإلنسان أخاه بابتسامة.  جميلٌ  (3
 به مفعول  :أخاه -   فاعل  :اإلنسان -   فعل :يلقى

 هللَا أسأُل أْن يوفقّ نا في مسيرتنا العلمّية والعملّية. (4
   به مفعول)لفظ الجاللة(:  هللا -      ضمير مستتر تقديره أنا  :الفاعل -  فعل  :أسأل

        المفعول به: نا المفعولية. -الفاعل: ضمير مستتر تقديره هو   –يوفقنا: يوفق: الفعل 
ع المال المفقوَد إل عفيف الّنفس. (5  ل ُيرج 

 به مفعول  :المال  - فاعل  :عفيف -  فعل :يرجع
 قال أحمد شوقي:  (6

  عينيَّ في ُلَغة الهوى عيناك      َوَتَعطََّلت ُلَغة الكالم وخاَطَبت
 به مفعول: عيني -   فاعل :عيناك -  فعل :خاطبت     فاعل :لغة  - فعل :تعطلت 
 

  2تدريب 

 :مّما يأتي  كلّ  ما تحته خطٌّ في به وجوًبا في  على المفعول   الفاعل   مَ تقد   عّللْ 



 

 

 هتمت خت حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّ  تعالى :قال  -1
 ١١٤هود:            َّ جح  مج حج مث

 ) السيئات(. ظاهر اسم به والمفعول ) نون النسوة(متصل ضمير ألن الفاعل
 فإّن الّظلم ظلمات يوم القيامة ". اتقوا الّظلم:" -صّلى هللا  عليه وسّلم  –هللا  قال رسولُ  -2

 رواه أحمد والطبراني
  )الظلم(ظاهر اسم به والمفعول )واو الجماعة( متصل ضمير ألن الفاعل

 األردّن :  ا أهلَ محمود  مادحً  حيدرُ  قال الشاعرُ  -3
 ..لكنْ  يعشقون الورد

 )الورد( ظاهر اسم به والمفعول  متصل)واو الجماعة( ضمير ألن الفاعل 
 أكثْر  يعشقون األرض
 )األرض( ظاهر اسم به والمفعول  متصل)واو الجماعة( ضمير ألن الفاعل

 لمشاركته في األعمال التطوعية. كّرم موسى عيسى -4

لفظية أو  قرينة   وجود   لعدم   اللبس   خشيةتقدم الفاعل )موسى( على المفعول به )عيسى(  
 منهما يمكن ؛ ألن الحركة مقدرة على آخرهما، وألّن كاًل اآلخر   من أحَدهما تمّيز معنوية

 .مفعوًل به في المعنىأن يكون فاعاًل ويمكن أن يكون 
  

 قال الشاعر:  -5

 عن ديني وعن ُخُلقي وسائلي القومعن مالي وكثرته       تسألي الناسل 

 اسم به والمفعول) ياء المخاطبة(  متصل ضمير ألن الفاعل :تسألي الناسل  -
 )الناس(. ظاهر

 ظاهر اسم به ( والمفعولة) ياء المخاطب متصل ضمير ألن الفاعل :وسائلي القوم -
 (.)القوم

 في أمور سياسية كثيرة  بلباقة  واحترام.  هذا  ذاك ناقَش  -6



 

 

 لعدم   اللبس   تقدم الفاعل اسم اإلشارة )هذا( على المفعول به اسم اإلشارة) ذاك( خشية  
؛ ألن الحركة مقدرة على آخرهما،  من أحَدهما تمّيز لفظية أو معنوية قرينة   وجود   اآلخر 

 وألّن كال منهما يمكن أن يكون فاعاًل ويمكن أن يكون مفعوًل به في المعنى، 
  ، ومن أساء تركته .شكرته من أحسن لي

 متصل ضمير به والمفعول متصل ضمير الفاعل ألن
من خليليه أن  والطلب اإلطاللمن عادة الّشاعر في العصر الجاهلي الوقوف على   -7

 محبوبته الراحلة.   يتذكرا معه وداد
 )وداد( ظاهر اسم به والمفعول ) ألف الثنين( متصل ضمير الفاعل ألن
 

  3تدريب 

  :ما يأتيتمييز الفاعل  من المفعول  به في  في الغموَض  ما القرينة التي أزالْت 

) الحركة اإلعرابية على كلمة  لفظية   حث والدي الفاضُل أخي على زيارة المرضى.- -1
 الفاضل، فهي صفة، والصفة تتبع موصوفها (

؛ لتصال الفعل بتاء لفظية ه.أعمال   لتنظيم   مصطفى إلى عمل خطة   ُعال أرشدْت  -2
 التأنيث، ما يعني أّن الفاعل مؤنث )عال( .

 ها لها.ت  لحاجَ  كتابيصديقتي  استعارْت  -3
 وقرينة لفظية )تاء التأنيث(. - تستعير.؛ فالمحفظة ل معنوية قرينة     

 .  سي مذ كنت صغيًرامدرّ  في الخطّ  مهارتي صقلَ  -4
وقرينة لفظية )صقل فعل لفاعل مذكر )مدرسي(   -)المهارة ل تصقل..( معنويةقرينة 

 أما المهارة فمؤنثة .
 .المطالعينَ  أوائل   عيسى هدى في مسابقة   ْت نافسَ  -5

 ( .هدى) مؤنث الفاعل أنّ  يعني ما (التأنيث بتاء الفعل اتصال) لفظية فرينة 
 
 
 



 

 

  4 تدريب

 :يأتي مّما كل   في الفاعل   على به المفعول   تقّدم   سببَ  بيّ نْ 

 به المفعول   على يعودُ )هم(  ضميرٌ  )ظلم( بالفاعل   اتصليوم ل ينفع الظالمين ظلمهم:  -1

 .المقدم)الظالمين(

 جاءكم فاسق: المفعول به ضمير متصل) كم( والفاعل اسم ظاهر)فاسق( -2

 . أصحابها األرض ويعشق  ،أهله الوطن يحمي -3

 .المقدم ) الوطن( به المفعول   على يعودُ  )الهاء( ضميرٌ  )أهل( بالفاعل   اتصل  أهله: الوطن

 .به المقدم)الوطن( المفعول   على يعودُ  ضميٌر )الهاء( بالفاعل  )أصحاب( أصحابها: اتصل األرض

 :الشاعر قال -4

  جفناك   الفجر   في يرّتُله وما        عيناك   أوحْتهُ  ما القصائد   أحلى

 )عيناك( ظاهر اسم والفاعلُ  ،) الهاء ( متصل ضمير به المفعولُ :   عيناك   أوحْتهُ     

 )عيناك(ظاهر  اسم والفاعلُ  متصل ) الهاء (، ضمير به المفعولُ  :يرتله جفناك       

 :  المستنجدُ  الخليفةُ  قالَ  -5

  األقمــار َتز ْيُنها فالليـــالي    مّني الذوائب شابْت  تكنْ  إن

 )األقمار( ظاهر اسم والفاعلُ  متصل، ضمير به المفعولُ :  األقمــار َتز ْيُنها

 . عليها والحفاظ   تعّهدها دوام   على الّنّية عاقًدا مالكها األرض حرثَ  -4

 .به المفعول   على يعودُ  )الهاء(  ضميرٌ  )مالك( بالفاعل   اتصل:  مالكها األرض  



 

 

 . الخاصة   المصلحة على العامة المصلحة يقّدمون  الذينَ  المواطنون  يعجبني -6

 ظاهر اسم) المواطنون(  والفاعلُ  ،)الياء(  متصل ضمير به المفعولُ  المواطنون: يعجبني      

 ..أوًَّل  أنتَ  فاحتر ْمهم اآلخرون  يحترَمك أنْ  أرْدتَ  إنْ  -8
 ) اآلخرون( ظاهر اسم والفاعلُ  ،)الكاف ( متصل ضمير به المفعولُ 

لُمهُ  الحسن ُخلقه اإلنسانَ  ينفع-10  الّنافعُ  وع 

 .المقدم )اإلنسان(  به المفعول   على يعودُ ) الهاء في خلقه(  ضميرٌ  بالفاعل   اتصل

   5تدريب 

 ا يأتي وجوًبا  في كل ممّ  والفاعل   به على الفعل   حّدد سبب تقّدم المفعول  

بقرة:  َّ رن مثنث  زث رث يت ىت ٹ ٹ ُّ  -1 ٢٧٢ال  

  الّصدارة   حقّ  لها التي األلفاظ   مناسم شرط )ما(، وهو  به ألّن المفعول

  أبو عمر العرجيّ قال  -2   

 ليوم  كريهة  وسداد  َثغــر       أضاُعوني وأيَّ َفًتى أضاعوا   

 الّصدارة   حقّ  لها التي األلفاظ   مناسم استفهام )أي( وهو  به المفعول ألنّ 

 قال المتنبي في كافور:  -1
ْنُه َمْحُسودُ  ماذا َلقيُت مَن الّدْنَيا َوأْعَجُبُه      أني بَما أَن شاك  م 

 الّصدارة   حقّ  لها التي األلفاظ   من اسم استفهام، وهو به ألّن المفعول
 . َخْلقُ ال يرتجي، وإّياها صدقةٌ  الطيبةُ  الكلمةُ  -2

 الختصاص  على يدل   )إياها( منفصل نصب   ألّن المفعول ضمير



 

 

 من زرت في هذا المساء ؟  -3

 الّصدارة   حقّ  لها التي األلفاظ   من به اسم استفهام )من(، وهو ألّن المفعول

 من أمثال  العرب: "  إّياك  أعني واسمعي يا جارة"   -4

 الختصاص  على يدل   )إياك( منفصل نصب   ألّن المفعول ضمير

 6تدريب 

 :في الّنص اآلتي اضبط ما تحته خطٌّ 

في  همحياتَ  ،  والذين ينصبونَ الحقائقُ  هاتهدمُ  باألوهام   همقصورَ  يبنونَ  أّن الذينَ  الحياةُ علمتني 

، مالُ الرّ مال تميد بهم يوم تتحرك على الرّ  همقواعدَ والذين يرسون  ،العواصفُ  يح تبعثرهامهاب الرّ 

  اليأَس  الهمم العالية الذين ل يعرفون  أصحاَب   الحياةُ  ئُ ، فتكاف   ثابتٌ  إل لما له أصلٌ  ول ثباَت 

 هم . طموحات   ويصرون على تحقيق  

 )مصطفى السباعي، هكذا علمتني الحياة، بتصرف(

 7تدريب 

ْد صياغةَ    بين قوسين: حسب ما هو مطلوبباآلتية  الجمل   أَع 

 هطالبُ  يحّب العلمَ  وجوًبا على الفاعل(. )المفعول به مقّدمٌ   .العلمَ  العلمطالب  يحب   -1

 . حفز معلمي أخي على المفعول به(.وجوًبا  )الفاعل مقّدمٌ  أخي. حّفز معلمي المخلص  -2

 إّياك يقصد الضيفوجوًبا على الفعل والفاعل(. )المفعول به مقّدمٌ  .يقصدك الضيفُ  -3



 

 

 8تدريب 

   :مفيدة   وجوًبا في جملة   ا على الفاعل   به مقّدمً مّما يأتي مفعوًل  اجعل كّل اسم   

 .الضمير المتصل  )هما( ، ) نا(  المفعولية، المعلمين   

 بإشراف المعلم لطالبيترك ل

 9تدريب 

   :مفيدة   ا على المفعول به وجوًبا في جملة   مقّدمً مّما يأتي فاعاًل  اجعل كّل اسم  

 .(  الفاعلية ، نجوى، تاء المخاطب ) نا  

 يترك للطالب بإشراف المعلم

  10تدريب 

 يترك للطالب بإشراف المعلم  :لما يأتي  مفيدة   مّثل بجملة  

 .  وجود قرينة   به وجوًبا لعدم   على المفعول   فاعل تقّدمَ  (1

 على الفاعل وجوًبا  لتصال الفاعل  بضمير يعود على المفعول به.   مفعول به تقّدمَ  (2

 .في الكالم  دارة  الصَّ  التي لها حق   على الفعل والفاعل؛ ألّنه من األلفاظ   مفعول به تقّدمَ  (3

 11تدريب 

 التي تليها : عن األسئلة   ثّم أجْب  للشاعر أبي تمام، اآلتية اقرأ األبيات  

يًئا إذا َجاَرْيَت في  فأنَت ومْن تجار يه سواءُ      ُخُلق  َدن 



 

 

 وَيْحم يه  عن  الَغْدر  الَوفاءُ  رأيُت الحرَّ يجتنُب المخازي 

ّدة  ْن ش  تها َرخاءُ        َسيْأتي إلّ وما م  دَّ ْن بعد  ش   َلها م 

ْبُت هذا الدَّهر   أَفاَدْتني التََّجار ب والَعناءُ  حتَّى لقد َجرَّ

 :النحوي  بنأبي الفضل يوسف  الشاعر مضمونه مع قولفي  يتفقُ  بيت   أيّ  (1
 البيت الثالث :      اشتّدي أزمُة تنفرجي    قد آذن ليُلك بالبلج  
 

  :استخرج  (2
ْبتُ  به وجوًبا.  على المفعول   جملتين تقّدم فيهما الفاعلُ  -أ    الدَّهر هذا رأيت الحّر، َجرَّ

يه  وجوًبا.  به على الفاعل   جملتين تقّدم فيهما المفعولُ  -ب        الَوفاُء،  الَغْدر   عن   وَيْحم 
 التََّجار ب أَفاَدْتني

 12تدريب 

 في ما يأتي : أعرب ما تحته خطٌّ  

 جضحض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ٹ ٹ ُّ -1

 مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض
بقرة:  َّ  ١٣٣ال

 

 حضر : فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. 
 يعقوب: مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 الموت: فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
 قال أحمد شوقي:-ب

 عندي َغيُر ذي ألم  جرُح األحبَّة       بدي في كَ  همَ وَكتمُت السَّ  َجحدُتها        

 جحد: فعل ماض مبني على السكون 

 ت: ضمير متصل مبني على الّضم  في محل رفع فاعل 



 

 

 ها : ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به 

 .وقت   المشرقة، فقرر أن يزوره في أقرب   األيام   أحد   في صباح  مصطفى  موسى    تذكرَ  ( ج

  التعذر ظهورها من منع  األلف على المقدرة الّضمة رفعه مصطفى :   فاعل مرفوع وعالمة

مفعول به  منصوب  وعالمة نصبه الفتحة  المقدرة على األلف  منع من ظهورها  موسى  :
 التعذر

 الوحدة الثالثة: اإلبدال

 1تدريب 

 على الترتيب هي :

 وفق , صلح , زها , زاد , وكل , ضرم .

  2تدريب 

 على الترتيب هي : 

 اتّزن , ازدحم , اّدخر , اضطّر .

  3تدريب 

( بدليل المجرد صرخ , جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت  يصطرخون : أصلها ) يصترخون -1

 تاء االفتعال  طاء . 

اصطفاك : أصلها ) اصتفاك( بدليل المجرد صفا , جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت تاء  -2

 االفتعال  طاء . 

اّدهنوا : أصلها ) ادتهنوا( بدليل المجرد دهن , جاءت فاء افتعل داال فأبدلت تاء االفتعال   -3

 ادغمت مع الدال األخرى .  داال ثم

فليضطجع : أصلها ) فليضتجع( بدليل المجرد ضجع , جاءت فاء افتعل ضادا فأبدلت تاء  -4

 االفتعال  طاء . 

فاتّهمت : أصلها ) فاوتهمت( بدليل المجرد وهم , جاءت فاء افتعل واوا فأبدلت فاء  -5

 االفتعال  تاء ثم ادغمت مع التاء األخرى . 



 

 

ا ) االوتصاالت( بدليل المجرد وصل , جاءت فاء افتعل واوا فأبدلت االتّصاالت : أصله -6

 فاء االفتعال  تاء ثم ادغمت مع التاء األخرى . 

يّطلع : أصلها ) يطتلع( بدليل المجرد طلع , جاءت فاء افتعل طاء فأبدلت تاء االفتعال   -7

 طاء ثم ادغمت مع الطاء األخرى .

صاد , جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت تاء  تصطاد : أصلها ) تصتاد( بدليل المجرد -8

 االفتعال  طاء . 

اضطربا : أصلها ) اضتربا( بدليل المجرد ضرب , جاءت فاء افتعل ضادا فأبدلت تاء  -9

 االفتعال  طاء .

يتّسع : أصلها ) يوتسع( بدليل المجرد وسع , جاءت فاء افتعل واوا فأبدلت فاء  -11

 ى .االفتعال  تاء ثم ادغمت مع التاء األخر

اصطبر : أصلها ) اصتبر ( بدليل المجرد صبر , جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت  -11

 تاء االفتعال  طاء . 

المّطردة : أصلها ) المطتردة( بدليل المجرد طرد , جاءت فاء افتعل طاء فأبدلت  -12

 تاء االفتعال  طاء ثم ادغمت مع الطاء األخرى .

جاءت فاء افتعل واوا فأبدلت فاء متّسع : أصلها ) موتسع( بدليل المجرد وسع ,  -13

 االفتعال  تاء ثم ادغمت مع التاء األخرى .

اصطبار : : أصلها ) اصتبار ( بدليل المجرد صبر , جاءت فاء افتعل صادا  -14

 فأبدلت تاء االفتعال  طاء . 

  

  4تدريب 

 )اصطحب , يّدعي , يزدهي , يتّفق (

( بدليل المجرد صحب , جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت تاء  اصطحب : أصلها ) اصتحب -1

 االفتعال  طاء .

يّدعي : أصلها ) يدتعي( بدليل المجرد دعا , جاءت فاء افتعل داال فأبدلت تاء االفتعال   -

 داال ثم ادغمت مع الدال األخرى .  



 

 

اء االفتعال  يزدهي : أصلها ) يزتهي( بدليل المجرد زها , جاءت فاء افتعل داال فأبدلت ت -

 داال.

يتّفق : أصلها ) يوتفق( بدليل المجرد وفق , جاءت فاء افتعل واوا فأبدلت فاء االفتعال  

 تاء ثم ادغمت مع التاء األخرى .

كاصطحب  -2 لتقاء الساكنين ال بالكسرمنعًا : فعل أمر مبني على السكون , ُوحّرِّ

 والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت .

, والفاعل ضمير فعل مضارع مرفوع عالمة رفعه الضمة الظاهرة يساند :  يساندك     

متصل تقديره )هو( يعود على الكتاب, والكاف ضمير ماصل مبني في محل نصب مفعول 

 .به

 

  5تدريب 

ُرونَ  -  : تاء اإلفتعال أبدلت داال وأدغمت مع الذال فأصبحت داال مشددة . َتدَّخ 

 : تاء اإلفتعال أبدلت داال . ازدانت -

 : تاء اإلفتعال أبدلت داال وأدغمت مع الدال األخرى فأصبحت داال مشددة . يّدعي -

ًفا -  : فاء اإلفتعال )الواو( أبدلت تاء وأدغمت مع التاء األخرى فأصبحت تاء مشددة . ُمتَّص 

 

  6تدريب 

 فأبدلت تاء االفتعال  داال. اأصلها ) ازتحام( بدليل المجرد زحم , جاءت فاء افتعل زايً ازدحام : 

أصلها ) اصتلى ( بدليل المجرد صلى , جاءت فاء افتعل صادا فأبدلت تاء االفتعال  اصطلى : 

 طاء .

أصلها ) موتزن( بدليل المجرد وزن , جاءت فاء افتعل واوا فأبدلت فاء االفتعال  تاء ثم مّتزن :  

 ادغمت مع التاء األخرى .



 

 

بدليل المجرد ضرب , جاءت فاء افتعل ضادا فأبدلت تاء االفتعال  : أصلها ) يضترب(  يضطرب

 طاء .

أصلها ) اضتهاد( بدليل المجرد ضهد , جاءت فاء افتعل ضادا فأبدلت تاء االفتعال   : اضطهاد

 طاء .

 :   يقوم به الطالب بإشراف المعلم.  7تدريب 

 الوحدة الرابعة: أسلوب التعّجب
 ( 1تدريب )

 ما التعجبية، أصبرهم: فعل التعجب، هم ) الضمير ( : المتعجب منه. -1

 أخلق: فعل التعجب، الباء: حرف الجر الزائدة ، ذي: المتعجب منه. -2

 ما التعجبية، أشجع: فعل التعجب، الجندّي: المتعجب منه. -3

 ما التعجبية، أعظم: فعل التعجب،فخر: المتعجب منه.

 لتعجب، عودته: المتعجب منه.ما التعجبية، أروع: فعل ا        

 ، الباء: حرف الجر الزائد، الضمير )ها(: المتعجب منها.تعجبلأحسن: فعل ا -4

 

 ( 2تدريب )

 تعجب قياسي. -1

 تعجب قياسي. -2



 

 

 تعجب قياسي. -3

 تعجب قياسي. -4

 تعجب سماعي.. -5

 تعجب قياسي. -6

 تعجب سماعي. -7

 تعجب سماعي. -8

 تعجب قياسي. -9

 تعجب قياسي. -10

 

 3تدريب 

 للّطالب.تترك اإلجابة 

 ( 4تدريب )

 مالحظة : يكمل الطالب الجملة                        ما أحب طمأنة....  -1

 المخطئ. أن يعاَتب جملما أ  -2

 ما أسوأ أل يستذكر....  -3

 ما أجمل صيرورة ............-4

 غرق ل يتعجب منه، ألنه غير قابل للتفاوت. -5



 

 

 ما أحسن زرقة السماء. -6

 ألنه فعل جامد. بئس ل يتعّجب منه؛ -7

 

 ( :5تدريب )

 وكيف يزور من لم يعرف. -1

 هلل دّرك. -2

 فيا لك من ليل. -3

 يا لحالوة. -4

 سبحان -5

 هللا هللا  -6

 

 ( 6تدريب )

 ثانًيا: 

 .على آخرة  يدرك: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر -1

 الناء: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقّدم.

 .على آخره وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: فاعل مرفوع الصباحُ 

 ما : تعّجبّية، اسم مبنّي على السكون في محل رفع مبتدأ مقّدم وجوبا. -2



 

 

أحلى: فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر 

ا تقديره هو، يعود على ما، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وجوبً 

 ا.وجوبً  المقّدم

حديثك: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف 

 والكاف: ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة.

 

 ( 7تدريب )

 تترك اإلجابة للّطالب. -1

 فكيف ل تضرب بهم األمم األمثال.،          هلل دّرهم  -أ -2

الجر الزائد/ أخالق: المتعجب  أكرم بأخالقهم/ أكرم: فعل التعجب/ الباء: حرف -ب

 منه.

 ما التعجبية/ أعظم فعل التعجب/ رجالتهم: المتعجب منه. -3

 ما : تعّجبّية، اسم مبنّي على السكون في محل رفع مبتدأ مقّدم وجوبا.

أعظم: فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر 

لة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وجوبا تقديره هو، يعود على ما، والجم

 المقّدم وجوبا.

؛ ألنه جمع الظاهرة على آخره كسرةفعول به منصوب وعالمة نصبه الرجالتهم: م

 .، وهو مضافمؤنث سالم



 

 

 : ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة.(هم)

 

 ( 8تدريب)

 حركة الالم. -1

 السماء!  ما أجملَ *     -2

 تعّجبّية، اسم مبنّي على السكون في محل رفع مبتدأ مقّدم وجوبا. ما :

أجمل: فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر 

وجوبا تقديره هو، يعود على ما، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر 

 المبتدأ القّدم وجوبا.

 الفتحة الظاهرة على آخره.السماء: مفعول به منصوبوعالمة نصبه 

  ُ؟  ما أجمل  السماء 

 ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقّدم.

: مضاف إليه  أجمُل: مبتدأ مؤّخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف، والسماء 

 مجرور.

 السماء: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

 ( 9تدريب )

  النفي الجملة ) ما أكرم أبويه( تحمل معنى  -1



 

 

 .ما: حرف نفي

الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر  أكرم: فعل ماض مبني على الفتح 

 )إياد(.تقديره، يعود إلى 

وهو  )أو ألنه مثنى( أبويه: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الباء ألنه ملحق بالمثنى

 .جر مضاف إليهل مضاف والهاء ضمير متصل مبني في مح

 .التعجب الجملة ) ما أكرم أبويه( تحمل معنى  -2

 ا.ما: تعجبية، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مقدم وجوبً  

ر مستتر وجوبا أكرم: فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبني على الفتح، والفاعل ضمي

ما التعجبية. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ  إلىتقديره هو يعود 

 المقدم  وجوبا.

وهو مضاف والهاء  .أو ألنه مثنى( أبويه: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء       

 .ل جر مضاف إليهضمير متصل مبني في مح

 تعني الستفهام   -3

 .مقّدم خبر رفع محل في السكون  على مبني استفهام اسم: ما

 مضاف وهو الضمة رفعه وعالمة مرفوع مؤّخر مبتدأ: أكرم

 ،)أو ألنه مثنى( ألنه ملحق بالمثنى الياء؛ جره وعالمة مجرور، إليه مضاف: أبويه

 .ل جر مضاف إليهوهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في مح



 

 

 ( 10تدريب )

، فهو على وزن )أفعل( منها بطريقة مباشرة  ل تنطبق عليها شروط صياغة التعجب أخضر: 

 أو : ما أجمل أن يخضر الزرع! الزرع! خضرة ما أجمل :والصواب، الذي مؤنثه )فعالء( 

 ( : ُيتركان للطالب بإشراف المعلم.12و تدريب )( 11تدريب )

 

 التصغيرالوحدة الخامسة: 
  1تدريب 

الّتحقير وتقليل  -5تقليل الحجم .  -4 تقريب الزمان . -3تقليل العدد .  -2التحبب .  -1
 الّشأن.

 
  2تدريب 

 على الترتيب هي :
 ُسَهْيل ، ُقَطيط ، ُرَغيدة ، ُثَويب ، ُنَجّيا ، ُفَتّي ، ُنَجيالء ، ُرَوْيحة ، ُعَميران ، ُوَريدة .

 
  (3)تدريب 

 على الترتيب هي :

 .  ر ، جزء ، كرة ، الجبهة ، حذفةفدوى ،نعمان ، بلدة ، دا

 

  (4)تدريب 

 السم المصغر ........................... مكبره     



 

 

 ................................... ابن . ُبَني   -1
 ................ ....     فوق ، جبل . ُجبيل   ، ويقَ فُ  -2
 ................................... أب . ي  بَ أُ  -3
 ................................. عبدة .عبيدَة  -4
 .................................. ابنة .تيأُبنيَّ  -5
 ................................. هّرة هريرةَ  -6
 ........................ القحف ، قشر .ُقَشير   ، القحيف -7
       ................................ جبر . بير  جُ   -8

 
  (5)تدريب 

 على الترتيب هي : 
 ب.يّ  تَ ران، كُ ف  يْ عَ ب، زُ ح  َويْ رة، ُص ب  يْ حَ ر، مُ يّ  دَ دق، غُ يْ نَ ل، خُ يّ  جَ عُ 
 

  (6)تدريب 
ْيت ب   -1 لُ  -3 ُقَبيّ لةٌ  -2 ُكو  ي لْ  -5.  رباءَ يْ قَ عُ  -4 الُهَذْيلُ  ، ُخزيَمةَ  ، اأُلخيط   ، لْ ـــــُأَسيّ  ، ُغزَّ

 .ُكحيّ لْ 
 

  7تدريب 

 على الترتيب هي :

 ل الّدين.يّ  مَ ط، جُ ير يْ خَ ر، مُ يشيْ نَ الّدين، مُ  ريْ دَ ديل، بُ يْ نَ ح، مُ يتيْ فَ س، مُ يقَويْ ث، نُ ير يْ وَ مُ 

 

   8تدريب 

 مزراب ، ناطور ، دار األرقم ، سيف الدولة . 



 

 

 

  (9)تدريب 
 على الترتيب هي :

     ، (رين)ُخَبيّ  رون أو يّ  ُخبَ     عمة، يْ طَ أُ    نات، يْ فَ جُ      ،ُرَوْيكبون أو ُرَوْيكبين     طر، يْ سَ أُ 
 ات.قيْ رَ وُ       صان، يْ غَ أُ     ، ُصَبيَّة

 
  (10)تدريب 

 على الترتيب هي :
 .(ينقدَويْ نُ ) ون أوقدَويْ نُ     ،ُكَؤْيسات  ،(ينفيّ رَ ظُ )ون أوفيّ رَ ظُ     ،(ينليْ جَ رُ )ون أوليْ جَ رُ      ،ْيالتخَ نُ  
 

 (11)تدريب 
 .......................... مكبره السم المصغر .    

 .................................... قبللَ يْ بَ قُ -1
 .................................. إبريق أبيريقٌ -2
 ..................................... أذنذينةأُ -3

 
  (12)تدريب 

  : أوًل 
     ُخبْيب   -ُنميري      0أ

 نجيدة  –ب   

 (َخلدة)  خليدةُ ج _ 

      ر  ــــــــُعويم -د 



 

 

 النميري ، خليدة، أخليد: التحبب          خبيب ، نجيدة بن عويمر: التحقير._  2
 على الترتيب هي :-3

       ُهَدّي .    ُتَبْيديل ،    ،  ُبَرْيرة   ،  بةينَ ــجُ     ُأَبّيك  ،    ، ُسَؤّيل  ُشؤْينات ،  

 ضاف: فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره؟  -4
 وساده: مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف   

 والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.           
 هّمان: فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألنه فاعل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلضافة: الوحدة السادسة
 ( 1تدريب)

 .بإشراف المعلم يترك للطالب

 ( 2تدريب )

 كّل مضاف، نفس مضاف إليه  -1

 ذائقة مضاف، الموت مضاف إليه 

 أجور مضاف، )كم( مضاف إليه 

 يوم مضاف، القيامة مضاف إليه 

 متاع مضاف، الغرور مضاف  إليه

 أْصَغَري مضاف، الهاء مضاف إليه -2

 قلب مضاف،، الهاء مضاف إليه.

 ولسان مضاف،، الهاء مضاف إليه 

 قدر مضاف، أهل مضاف إليه -3

 أهل  مضاف، الَعْزم  مضاف إليه.

 قدر مضاف، الكرام مضاف إليه.

 حاسدي مضاف، الكاف مضاف إليه. -4

 نحو مضاف، هدف مضاف إليه.



 

 

 هدف مضاف، الكاف مضاف إليه.

 أخا : مضاف    الكاف: مضاف إليه  -5

 أجل مضاف، ذخر مضاف إليه 

 مضاف، الزمان مضاف إليه. نائبة

 ُلّجة  مضاف، البحر مضاف إليه.  -6

 

 ( 3تدريب )

 صورته: مفرد ) ضمير(ربنا: رّب: مضافو )نا( مضاف إليه.                  -1

 صورته: مفرد ) ضمير(                  (: مضاف إليه، مضاف، )نا :قلوب 

 جملة. :صورته                   مضاف، هديتنا: مضاف إليه،  :إذ

 صورته: مفرد ) ضمير(                مضاف، والكاف مضاف إليه،  :لدن

 مضاف إليه، صورته: مفرد ) ضمير( :مضاف، الياء :نفس  -2

 مضاف إليه، صورته: مفرد ) اسم ظاهر( :مضاف، اليرموك :نهر

 مضاف إليه، صورته: جملة :مضاف، تهبّ  :حيث

 مضاف إليه، صورته: مفرد )اسم ظاهر( :مضاف، الليل :حداد  -3

 بعد مضاف، الهاء مضاف إليه، صورته: مفرد ) ضمير(

 ضفتي مضاف، النهر مضاف إليه، صورته: مفرد ) اسم ظاهر(  -4

 كلتا مضاف، هما مضاف إليه، صورته: مفرد ) ضمير( -5



 

 

 جائزة مضاف، التفّوق مضاف إليه، صورته: مفرد ) اسم ظاهر(

 ف إليه، صورته: مفرد) اسم ظاهر( نيوب مضاف، الليث مضا -6

 مع مضاف، هم مضاف إليه، صورته: مفرد ) ضمير( -7

 حيث مضاف، حّلوا مضاف إليه، صورته: جملة

 أخي : أخ مضاف، والياء: مضاف إليه    صورته مفرد )ضمير(  -8

 وجه مضاف، الكاف مضاف إليه، صورته: مفرد ) ضمير(

 ضمير( علم مضاف، الياء مضاف إليه، صورته: مفرد ) -9

 حيث مضاف، سافرت مضاف إليه، صورته:  جملة.

 حيث مضاف، استقّلت النخب مضاف إليه، صورته: جملة.

 

 (4تدريب )

 استخرج المضاف إلى ياء المتكلم في كل مما يأتي مبيًنا حالة آخره:

 رّبي: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح.  -1

 آخر المضاف وفتح الياء وجوًبا. مثواي: تسكين

 بمصرخّي:  تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًبا. -2

 ضحكي : يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح. -4

 بكائي: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح.

 زهوي: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح.



 

 

 اء التسكين والفتح.ضياعي: يكسر آخره، ويجوز في الي

 والدّي: تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًبا. -5

 : تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًبا. وناصحيّ  

 بالدي : يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح. -6

 أهلي: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفتح.

 ح.رفاقي: يكسر آخره، ويجوز في الياء التسكين والفت-6

 محامّي: تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًبا. -7

 فتاي: تسكين آخر المضاف وفتح الياء وجوًبا. -8

 

 ( 5تدريب )

 صدر) مضاف(، الياء) مضاف إليه( -1

 أمر ) مضاف( ، الياء )مضاف إليه(

 لسان) مضاف(، الياء) مضاف إليه(

 قول) مضاف(، الياء) مضاف إليه(

 كل) مضاف(، إنسان) مضاف إليه( -2

 مجتمع) مضاف(، الهاء) مضاف إليه(

 إذا) مضاف(، قّومتها) مضاف إليه( -3

 إذا) مضاف( ، ما قّوَمْته الُخُشْب) مضاف إليه(



 

 

 عينا) مضاف(، الكاف) مضاف إليه( -4

 غابتا) مضاف(، نخيل) مضاف إليه(       

 ساعة) مضاف(، الّسحر) مضاف إليه(.       

 صفحة) مضاف( ، الهاء) مضاف إليه(. -5

 ة) مضاف(، الغذاء) مضاف إليه(.أهميّ 

 وطن) مضاف( ، الياء) مضاف إليه( -6

 نفس) مضاف( ، الياء) مضاف إليه(

 منظر) مضاف( ، الثلوج) مضاف إليه( -7

 فوق) مضاف( ، قمم) مضاف إليه(

 قمم) مضاف( ، الجبال) مضاف إليه(

 تعليم) مضاف( ، الطفل) مضاف إليه( -8

 رأس) مضاف( ، المجلس) مضاف إليه( -9

 حيث) مضاف( ، أجلس) مضاف إليه(

 

 ( 6تدريب )

 ا: ثانيً 

 حرف مشبه بالفعل من أخوات إّن مبني على الفتحإّن:  -1

 وهو مضاف. الظاهرة على آخره، تعليم: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة



 

 

 . الظاهرة على آخره، الفتيات: مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة

 من: حرف جر.

 وهو مضاف.  الظاهرة على آخره،دلئل: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة 

 ، وهو مضاف.الظاهرة على آخره مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرةرقّي: 

 .الظاهرة على آخره األمة: مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة

 عيون : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف  -2

 المها: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة للتعذر

 بين : مفعول فيه ) ظرف مكان( ، وهو مضاف

 الرصافة: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.

 الواو : حرف عطف

 الجسر: اسم معطوف مجرور 

: جلْب: فعل ماض مبني على السكون لتصاله بنون النسوة، ونون النسوة جلبن

 ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل

 الهوى : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر.

 من : حرف جر

 ، وهو مضافجّر بحرف الجرّ في محل  مّ على الّض  مبنيٌّ  اسمحيث: 

وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء،  دري: فعل مضارع مرفوعأ          

 والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. 



 

 

 الواو: حرف عطف
 ل : حرف نفي

دري: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء، والفاعل أ  
 أنا . مستتر تقديره ضمير 

 
 ( 7تدريب )

 قبل  - - أ
 إذ، حيث -
 سقوطك. -

 طوفان: خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مضاف. - ب
 الخير: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.
 الورق: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.

 ألّن ما قبلها منّون .  -ج
 ( 8تدريب )

 يترك للطالب.
 (9تدريب )

 استخرج: -1
 أحببته،  الحكم: يتقدم الفاعل على المفعول به وجوبا - أ

 ما أجمل أن تستقر....   فعل التعجب: غير ثالثي - ب

 إذا ) وإذا قررت ..( -ج

ُبني،   مكبره: ابن ، حذفت لمه، ألنه اسم ثالثي، أصله )بنو( فيرد  -د
له الحرف المحذوف )الواو(، ثم تقلب الواو ياء، وتدغم مع ياء 

 التصغير.



 

 

 لكالم._ أي بني إّن: كسر همزة إن، لوقوعها في بداية الجملة/ ا4

فأبدلت تاء االفتعال   جرد زان , جاءت فاء االفتعال زايًا؛مزدان أصلها ) مزتان( بدليل الم -5

 .داالً 

 الصورةِّ   -ينتظُرَك عمٌر                         -6

 (10تدريب )

 استخرج: -1

 صويحبي: التحبب -أ
 ما أروع تجاوزها-ب
 صويحبي )صويحب(-ج

 أعرب: -2
 مقّدم مبتدأ رفع محل في السكون  على مبنيّ  اسم تعّجبّية،:  ما -2

 .وجوبا
 ضمير والفاعل الفتح، على مبني التعجب إلنشاء جامد ماض فعل: أروع

 في والفاعل الفعل من والجملة ما، على يعود هو، تقديره وجوًبا مستتر
 .وجوًبا المقّدم المبتدأ خبر رفع محل

 آخره، على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول: تجاوزها
 مضاف إليه. جر محل في مبني متصل ضمير: والهاء مضاف وهو

 جاءت في بداية الكالم  -3
أصلها ) اصتراخ ( بدليل المجرد صرخ , جاءت فاء افتعل :  اصطراخ -4

 صادا فأبدلت تاء االفتعال  طاء .

 بعيد، ُعليّ ج  -5

 

 



 

 

 11تدريب 

 جاءت في بداية الكالم -1
 متصل والفاعل اسم ظاهرجازه جود: ألن المفعول به ضمير   -2
 ما أسرَع الحصاَن.  -3
 ات.بيْ َض هُ  -4

 (12تدريب )

 العبَر. -1
 المعتبَر.  -2
3- .  األدب 
 أميَر. -4
 العلُم.  -5

 

 تدريبات الفصل الدراسي األولبحمد هللا تعالى إجابات انتهت                          

 ( emadnaamneh2014@gmai.comإلبداء المالحظات على اإليميل:)

 عماد زاهي نعامنةد.                                                               

 إدارة المناهج والكتب المدرسية                                                            

  التماس العذر إن وقع سهو ....    سائال هللا تعالى التوفيق للجميع  .    اًل مؤمّ    

 

 

                                                       



 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني  -الفرع: األدبي         -الصف الثاني عشر      -النحو والصرف  

 الوحدة السابعة معاني حروف الجر واألدوات

 أوال: حروف الجّر:

 1تدريب

 بيان الجنس.ذهب : منأساور  –تحتهم: ابتداء الغاية المكانية.       من  -1

 التبعيض. -2

 السببّية. -3

 السببّية. -4

 ابتداء الغاية الزمانّية. -5

 2تدريب

 انتهاء الغاية الزمانّية. -1

 التبيين. -2

 انتهاء الغاية المكانّية. -3

 التبيين. -4

 3تدريب

 الظرفّية المكانّية الحقيقّية. -1

 السببّية. -2



 

 

 الطرفّية الزمانّية. -3

 الظرفّية المكانّية الحقيقّية. -4

 انّية المجازّية.الظرفّية المك -5

 4تدريب

 المصاحبة. -1

 المصاحبة. -2

 الستعالء المجازّي. -3

 السببّية. -4

 الستعالء الحقيقّي. -5

 5تدريب

 المجاوزة. -1

 البدلّية. -2

 البدلّية. -3

 المجاوزة. -4

 البدلّية. -5

 6تدريب

 الختصاص. -1

 السببّية. -2



 

 

 الملكّية. -3

 7تدريب

 السببّية. -1

 اإللصاق المجازّي. -2

 السببّية. -3

 الستعانة. -4

 الستعانة. -5

 8تدريب

 الستعالء المجازّي. -1

 بيان الجنس. -2

 التبيين. -3

 الظرفّية المكانّية الحقيقّية. -4

 الظرفّية الزمانّية. -5

 الستعالء الحقيقّي. -6

 الستعالء الحقيقّي، التبعيض. -7

 البدلّية. -8

 اإللصاق المجازّي، السببّية. -9

 الظرفّية المكانّية الحقيقّية، السببّية. -10



 

 

 المجاوزة. -11

 أنواع األدوات:ثانيا: من 

 1تدريب

 كاّفة. -1

 اسنفهامّية. -2

 نافية، موصولة.  -3

 نافية.  -4

 استفهامّية. -5

 موصولة. -6

 تعجبّية. -7

 استفهامّية. -8

 شرطّية. -9

 2تدريب

 .بإشراف المعلم يترك للطالب

 3تدريب

 نافية للجنس. -1

 نافية للجنس. -2

 نافية. -3



 

 

 ناهية. -4

 عاطفة للنفي. -5

 ناهية. -6

 4تدريب

 يغتاُب. -1

2- .  الّصرف 

 تتأخْر. -3

 شجرَة. -4

 يحسُن. -5

 5تدريب

 موصولة. -1

 شرطّية. -2

 استفهامّية. -3

 شرطّية. -4

 6تدريب

 خبرّية. -1

 خبرّية. -2

 استفهامّية. -3



 

 

 7تدريب

 دورًة. -1

 قصيدة . -2

 شاخصة . -3

4- .  دينار 

 8تدريب

 اسم استفهام. -1

 اسم موصول. -2

 اسم موصول. -3

 اسم شرط. -4

 اسم شرط. -5

 حرف نهي. -6

 خبرّية. -7

 9تدريب

 الالم في: لبكائها، ولنشيجها. - أ

 في )في النفس(. - ب

 .في )في مبدأ( -ج 

 .الالم )لرناتها( - د



 

 

 ما نظم ما )ما كان( -هـ 

 ل شكّ  - و

 .، ل روى ل يعرف - ز

 ما الموصولّية: ما يقوله –ح 

 موصولة. -1

 10تدريب

 من : ابتداء الغاية المكانّية. -1

 في: الظرفّية الزمانّية.

 من: بيان الجنس.

 اسم موصول. -2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الوحدة الثامنة  االستثناء

 

 ( 1تدريب )

 موجب وحكم ما بعد إّل واجب النصب. تام -1

 تام موجب وحكم ما بعد إّل واجب النصب. -2

 مفّرغ حسب موقعه في الجملة. -3

 تام موجب وحكم ما بعد إّل واجب النصب. -4

 مفّرغ حسب موقعه في الجملة.  -5

 مفّرغ حسب موقعه في الجملة. -6

 منقطع: وحكم المستثنى واجب النصب  -7

 .)المسافرين( النصب، أو البدلية من المستثنى منه: وحكم المستثنى تاّم منفيّ  -8

 

 ( 2تدريب )

 غيَر أو غيُر / ألنه تام منفيّ  -1

 غيَر/ تام موجب -2

 غيَر / تام موجب. -3

 



 

 

 يترك للطالب ( 3تدريب )

 4تدريب 

 .على الستثناء، أو البدلية  الّنصب إّل، -1

 .على الستثناء، أو البدلية الّنصب : إلّ  -2

 إّل، واجب الّنصب. -3

 سوى، مجرور باإلضافة- 4             

 إّل، واجب الّنصب.-5            

 عدا، مفعول به منصوب، أو  اسم مجرور بحرف الجر. -6

 غير، مجرور باإلضافة.-7

 مفّرغ وما بعد إّل حسب موقعه.-8

 سوى، مجرور باإلضافة.-9

 سوى، مجرور باإلضافة.-10

 ( 5تدريب )

 ؟ /استثناء مفّرغ.ألم تسمعني أقول إّل خيرا - أ

 أقول كل شيء إّل الشتم. /تام موجب - ب

 

 ( 6تدريب )

 .بإشراف المعلم يترك للّطالب



 

 

 ( 7تدريب )

 ثانيا:

   مستثنى منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم.   -1

 متاع: خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.     -2

 سوى: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة، وهو مضاف.  -3

 المتميزين: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم.

 زياًدا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.  -4

 ثالثا: 

 لحظًة. -1

 أيادَي. -2

 مفّرغ. -3

كاف ضمير متصل قلب: مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة، وهو مضاف، وال -4

 مبني في محل جر باإلضافة.

يديك: مستثنى منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى وهو مضاف، والكاف ضمير 

 متصل مبني في محل جر باإلضافة.

 

 

 



 

 

 الوحدة التاسعة  اإلعالل بالقلب والحذف

 
  1تدريب 

1-   

الّزائد )الياء( بعد ألف حدائق : أصلها )حدايق( بدليل المفرد المؤنث حديقة وقع حرف المد 

 صيغة منتهى الجموع؛ فقلب همزة نوعه إعالل بالقلب قلب الياء همزة.

عطاء: أصلها عطاي، تطرفت الياء بعد ألف زائدة فقلبت الياء همزة .نوعه إعالل بالقلب  -2

 قلب الواو همزة .

فا نوعه إعالل : أصلها )هَوَيه( بدليل هوى َهْوية تحركت الياء وسبقت بفتحة فقلبت أل هواه و  -3

 بالقلب قلب الياء ألفا.

: أصلها )سخاو( بدليل سخا يسخو تطرفت الواو بعد ألف زائدة فقلبت الواو همزة  سخاءً  -4

 نوعه إعالل بالقلب قلب الواو همزة .

4-  

: أصلها )أَقَوم( بدليل قام يقوم تحركت الواو وسبقت بفتح فقلبت الواو ألفا نوعه إعالل أقاَم 

 لواو ألفا .بالقلب قلب ا

: أصلها )م ْوزان( بدليل المجرد وزن وقعت الواو الساكنة بعد كسر فقلبت الواو ياء ميزانَ 

 نوعه إعالل بالقلب قلب الواو ياء .



 

 

ـــبا  -5 ( بدليل المصدر صبوة  تحركت الواو بكسر وسبقت بفتح  الصّ  :أصلها )الصَبو 

 فقلبت الواو ألفا نوعه إعالل بالقلب قلب الواو ألفا . 

: أصلها )يسَقُي( بدليل المصدر السقي تحركت الياء وسبقت بفتح فقلبت الياء ألفا  ُيْسقى

 نوعه إعالل بالقلب قلب الياء ألفا . 

او( بدليل جفا يجفو تطرفت الواو بعد ألف زائدة فقلبت الواو همزة : أصلها )الجفالجفاء -6

 نوعه إعالل بالقلب قلب الواو همزة .

: أصلها )نَجَو( بدليل المصدر النجوى  تحركت الواو وسبقت بفتح فقلبت الواو ألفا  َنجا -7

 نوعه إعالل بالقلب قلب الواو ألفا . 

ت الواو بعد كسر فقلبت الواو ياء نوعه : أصلها )شق َو( بدليل شقا يشقو تطرف شق يَ 

 إعالل بالقلب قلب الواو ياء .

أصلها )سْويد( ل سْيود بدليل ساد يسود على وزن فعيل اجتمعت الواو والياء في  الّسّيد -8

كلمة واحدة وكان أولهما ساكن فقلبت الواو ياء ثم ادغمت مع الياء األخرى نوعه إعالل 

 بالقلب قلب الواو ياء.

أصلها )عراوس( بدليل المفرد المؤنث عروس وقع حرف المد الّزائد )الواو( بعد عرائس  -9

 ألف صيغة منتهى الجموع؛ فقلب همزة نوعه إعالل بالقلب قلب الواو همزة.

أصلها)َقَول( بدليل المصدر القول تحركت الواو وسبقت بفتح فقلبت الواو ألفا  قال -10

 نوعه إعالل بالقلب قلب الواو ألفا .



 

 

: أصلها)داوم( بدليل دام يدوم والدوام وقعت الواو عينا لسم الفاعل الثالثي  دائمٌ  -11

 األجوف فقلبت الواو همزة نوعه إعالل بالقلب قلب الواو همزة .

: أصلها )رساال( بدليل المفرد المؤنث رسالة وقع حرف المد الّزائد )األلف( رسائلُ  -12

 بالقلب قلب األلف همزة. بعد ألف صيغة منتهى الجموع؛ فقلب همزة نوعه إعالل

: أصلها )الهَوَي( بدليل مصدر المرة هوية  تحركت الياء وسبقت بفتح فقلبت  الهوى  -13

 الياء ألفا نوعه إعالل بالقلب قلب الياء ألفا . 

  2تدريب 

َو(رضي - بدليل المصدر الرضوان تطرفت الواو بعد كسر فقلبت الواو ياء نوعه  : أصلها )رض 

 إعالل بالقلب قلب الواو ياء .

فائز: أصلها)فاوز(بدليل المصدر الفوز وقعت الواو عينا لسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت  -

 الواو همزة نوعه إعالل بالقلب قلب الواو همزة .

صفا يصفو  تحركت الواو وسبقت بفتح فقلبت الواو ألفا مصطفى: أصلها )مصطَفُو( بدليل  -

 نوعه إعالل بالقلب قلب الواو ألفا .  

أصلها )شفاي( بدليل شفى يشفي تطرفت الياء بعد ألف زائدة فقلبت الياء همزة نوعه  :شفاء - 

 إعالل بالقلب قلب الياء همزة .



 

 

َي اجتمعت الواو والياء في َمرضّي : أصلها)مرضْوي( على وزن اسم المفعول بدليل الم - جرد رض 

كلمة واحدة وكان أولهما ساكن فقلبت الواو ياء ثم ادغمت مع الياء األخرى نوعه إعالل بالقلب 

 قلب الواو ياء.

ْوثاق( بدليل المجرد وث َق وقعت الواو الساكنة بعد كسر فقلبت الواو ياء نوعه  - ميثاق: أصلها )م 

 إعالل بالقلب قلب الواو ياء .

  3تدريب 

من َلَن ومضارعه يلين الياء غير منقلبة عن شي إنما حدث فيها إدغام متجانسين بين اليائين  لّين

 فقط .

وأما هّين فهي من هان يهون فأصلها هْوين على وزن فعيل اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة 

 إعالل بالقلب.وكان أولهما ساكن فقلبت الواو ياء ثم ادغمت مع الياء األخرى فهو 

  4تدريب 

 هي : الكلمات  الّتي حدَث فيها إعاللٌ 

يفة , اّدعى ، بالء  شقائق، خ 

   5تدريب 

  بدليل               نوع الهمزة           الكلمة

 دعاء           منقلبة عن واو           دعا يدعو دعوة



 

 

 إمالء          أصلية                   مأل

 منقلبة عن واو          فتا فتوة   إفتاء        

 اصطفاء       منقلبة عن واو         صفا يصفو صفوة

 شقراء         زائدة                   شقر

 خزائن        منقلبة عن ألف         المفرد خزانة

 فائض       منقلبة عن ياء         فاض يفيض فيضان

 برى يبري بريا  انبراء       منقلبة عن ياء        

    6تدريب 

 ( ، الشقاء)الشقاو( ،القضاء)القضاي( ،األعداء)األعداو(.البالء )البالو  -1

 القائم )القاوم(، الصائم )الصاوم( . -2

 حائر)حاير( ، طائر)طاير(، ضفائر)ضفاير(.  -3

 البائع)البايع(.  -4

 

 

 

 



 

 

 اإلعالل بالحذف

  1تدريب 

َي حذفت الياء من آخر الماضي الناقص عند : أصلها )نسيوا( بدليل المجرد  َنُسوا  -1 نس 

إسناده لضمير واو الجماعة وضم ما قبل الواو نوعه إعالل بالحذف حذف الياء من آخر 

 الفعل الناقص .

األعالون( بدليل المفرد األعلى حذفت األلف من آخر السم المقصور : أصلها )اأْلَْعَلْونَ   -2

الواو إشارة على حذف األلف نوعه إعالل عند جمعه جمع مذكر سالما وفتح ما قبل 

 بالحذف حذف األلف .

( بدليل قضى يقضي حذفت الياء من آخر السم المنقوص ألنه اسم  قاض   -3 :أصلها )قاضي 

 نكرة نّون بتنوين الكسر نوعه إعالل بالحذف حذف ياء المنقوص .

رع الناقص عند تؤُذوَن أصلها )تؤذيون( بدليل )هو يؤذي( حذفت الياء من آخر المضا -4

إسناده لضمير واو الجماعة وضم ما قبل الواو نوعه إعالل بالحذف حذف الياء من آخر 

 المضارع الناقص .

دْ -5 : أصلها )  توعد( بدليل المجرد وعد حذفت الواو من المثال الواوي َفَعَل عند أخذ  تع 

ل منه نوعه إعالل بالحذف حذف الواو .  المضارع يفع 

اْوعد( بدليل المجرد وعد حذفت الواو من المثال الواوي َفَعَل الذي مضارعه عْد : أصلها )  

ل عند أخذ األمر منه ثم حذفت همزة الوصل نوعه إعالل بالحذف حذف الواو .  يفع 



 

 

تخَشون : أصلها )تخشاون( بدليل اإلسناد )هو يخشى( حذفت األلف من آخر المضارع -6

وفتح ما قبل الواو نوعه إعالل بالحذف حذف األلف الناقص عند إسناده لضمير واو الجماعة 

 من آخر المضارع الناقص .

أصلها )قضاوا( بدليل المجرد قضى حذفت األلف من آخر الماضي الناقص عند َقَضوا:  -7

إسناده لضمير واو الجماعة وفتح ما قبل الواو نوعه إعالل بالحذف حذف األلف من آخر 

 الفعل الناقص .

)كاْنَت( بدليل المجرد )كان( سكن آخر الفعل األجوف فحذف وسطه :أصلها  َت كنْ -8

 نوعه إعالل بالحذف حذف األلف .

عْش : أصلها )عيْش( عاش يعيش سكن آخر الفعل األجوف فحذف وسطه نوعه إعالل 

 بالحذف حذف األلف .

لْ  اْوصْل( بدليل المجرد وصل حذفت الواو من المثال الواوي َفَعَل الذي : أصلها )ص 

ل عند أخذ األمر منه ثم حذفت همزة الو   صل نوعه إعالل بالحذف حذف الواومضارعه يفع 

أصلها )المقتفيون( بدليل المفرد المقتفي حذفت الياء من آخر السم المنقوص عند  المقتُفونَ  -9

جمعه جمع مذكر سالما وضم ما قبل الواو إشارة على حذف الياء نوعه إعالل بالحذف 

 حذف الياء .

( بدليل المصدر السعي حذفت الياء من آخر السم ساع   -10 : أصلها )ساعي 

 المنقوص ألنه اسم نكرة نّون بتنوين الكسر نوعه إعالل بالحذف حذف ياء المنقوص .



 

 

أصلها )تقوْل( بدليل اإلسناد هو يقول سكن آخر الفعل األجوف فحذف وسطه  تقلْ  -11

 نوعه إعالل بالحذف حذف الواو .

دليل قال يقول سكن آخر الفعل األجوف فحذف وسطه نوعه إعالل أصلها )قوْل( ب: قلْ 

 بالحذف حذف الواو .

( بدليل وشى يشي حذفت الياء من آخر السم المنقوص ألنه واش   -12 : أصلها )واشي 

 اسم نكرة نّون بتنوين الكسر نوعه إعالل بالحذف حذف ياء المنقوص .

)تستطيْع( بدليل اإلسناد هو يستطيع سكن آخر الفعل األجوف  :أصلهاتستطعْ  -13

 فحذف وسطه نوعه إعالل بالحذف حذف الياء . 

: أصله ) يفوْز( بدليل فاز يفوز سكن آخر الفعل األجوف فحذف وسطه نوعه  يفز -14

 إعالل بالحذف حذف الواو . 

وص ألنه اسم : أصلها )آتٌي( بدليل أتى يأتي حذفت الياء من آخر السم المنقآت   -15

 نكرة نّون بتنوين الضم نوعه إعالل بالحذف حذف ياء المنقوص.

  (2)تدريب 

 خُشوا . -

 سَموا . -

 اختَفوا . -

 يسَعوَن ، تسَعيَن . -

يَن . -  ينُجوَن ، تنج 



 

 

يَن . -  يحُموَن ، تحم 

    ينَهوَن ، تنَهيَن  . -

 

   (3)تدريب 

 مصطَفوَن ، مصطَفيَن . -

يَن  . -  المهتُدوَن ، المهتد 

ين   . -  الناُجون ، الناج 

 الباُنون ، البان ين . -

 المرتَضون ، المرتَضين . -

           

   (4)تدريب 

 ونوع اإلعالل فيها: إعالل بالحذف.    صْف ، استشْر ، َخْف ، استقْم .

ل  )اْوصف( بدليل المجرد وصف صف: حذفت الواو من المثال الواوي َفَعَل الذي مضارعه يفع 

 )إعالل بالحذف( .عند أخذ األمر منه ثم حذفت همزة الوصل نوعه إعالل بالحذف حذف الواو

استشر: أصله )استشْيْر( من الماضي استشار ) شار(، فجذره )شير( ، حذفت الياء؛ منعا للتقاء 

 )إعالل بالحذف( الساكنين .

فحذف وسطه وهو فعل أجوف سكن وسطه )الواو(  )خاف/ خْوف( من )الخوف( خف:أصلها

 )إعالل بالحذف( للتقاء الساكنين.



 

 

    (5)تدريب 

 يكن )الواو(، الناهون )الياء( ، الواشين) الياء(.  -1

 جنوا )األلف( ،اعتدوا)األلف( ، ألفوا)األلف( .  -2

 يرجون )الواو( .  -3

 نمّنوا )األلف( .المتقون)الياء(، يشتهون)الياء( ،   -4

 تناسوا)األلف( ، نسوا )الياء( .  -5

 صلة )الواو(  -6

 يقف) الواو( .  -7

 

   (6)تدريب 

 البيت األول :  -1

ْت( بدليل لح يلوح تحركت الواو وسبقت بفتح فقلبت الواو ألفا نوعه أصلها)َلَوحَ  قال: َلَحْت 

 إعالل بالقلب قلب الواو ألفا .

)ُولّ َي( بدليل المجرد َول َي ُحذف حرف العلة الياء من آخر الفعل أصلها  ـواُول   البيت الثاني : -2

الناقص عند إسناده لضمير واو الجماعة وُضّم ما قبل الواو نوعه إعالل بالحذف حذف 

 الياء من آخر الفعل الناقص .

: أصلها)سايلة(بدليل سال يسيل والسيل وقعت الياء عينا لسم الفاعل  َسائ َلةً البيت الرابع  -3

 الثالثي األجوف فقلبت الياء همزة نوعه إعالل بالقلب قلب الياء همزة .



 

 

: أصلها )سبايك( بدليل المفرد المؤنث سبيكة وقع حرف المد الّزائد )الياء( بعد ألف الّسَبائ ك  

 صيغة منتهى الجموع؛ فقلب همزة نوعه إعالل بالقلب قلب الياء همزة.

بدليل سما يسمو تطرفت الواو بعد ألف زائدة فقلبت : أصلها )سماو(  َسَماءً  البيت الخامس -4

         الواو همزة نوعه إعالل بالقلب قلب الواو همزة . 

البيت السادس دانيها: أصلها )دان وها( بدليل دنا يدنو تطرفت الواو بعد كسر فقلبت الواو  -5

 ياء نوعه إعالل بالقلب قلب الواو ياء .

أصلها )تغَنُي( بدليل مصدر المرة غنية والمجرد غن َي تحركت الياء  َتْغَنىالبيت السابع   -6

 وسبقت بفتح فقلبت الياء ألفا نوعه إعالل بالقلب قلب الياء ألفا . 

: أصلها )سحااب( بدليل المفرد المؤنث سحابة وقع حرف المد الّزائد )األلف( بعد  الّسَحائ ب  

 ل بالقلب قلب األلف همزة.ألف صيغة منتهى الجموع؛ فقلب همزة نوعه إعال

 

   ( 7تدريب )

 اإلعالل  في: مواطنَ   

ُظُكمْ ،  )إعالل بالقلب قلب الياء ألفا( َيْنَهى   )إعالل بالحذف حذف الواو( َيع 

 

 

 

 



 

 

 الوحدة العاشرة  عمل المصادر والمشتقات

 أول: عمل المصدر:

 1تدريب

 نصب مفعول به: آباء. -1
 نصب مفعول به: المجد. -2
 نصب مفعول به: الكرام. -3

 2تدريب

 المرَء. -1
 الكتَب. -2

 3تدريب

 .الظاهرة على آخره منصوب وعالمة نصبه الفتحةللمصدر )أخذ( الحمد: مفعول به  -1
 .الظاهرة على آخره منصوب وعالمة نصبه الفتحةللمصدر )اتخاذ( الحوار: مفعول به أّول  -2

 .الظاهرة على آخره به الفتحةمنصوب وعالمة نصللمصدر )اتخاذ( طريًقا: مفعول به ثان 

 4تدريب

 .المعّلمبإشراف ب يترك للطال

 

 ثانيا: عمل المشتقات:

 اسم الفاعل: -1

 1تدريب



 

 

 عمله: نصب مفعول به: الغيظ. -1
 عمله: رفع فاعال الضمير المستتر الذي تقديره أنت، ونصب مفعول به: عذرا. -2
 ونصب مفعال به: واجبات.العمل: رفع فاعال الضمير المستتر الذي تقديره أنت،  -3
 العمل: رفع فاعال الضمير المستتر الذي تقديره هي، ونصب مفعول به: مستقبل. -4
 .كأستقديره هو، ونصب مفعول به:  رفع فاعال الضمير المستتر الذي :العمل -5
رفع فاعال الضمير المستتر الذي تقديره هو، ونصب مفعول به: السم الموصول  :العمل -6

 )ما(.

 2تدريب

 التثّبَت. -1
 لجيُن. -2
 أكثَر. -3

 3تدريب

 أسماُؤهم. -1
 عهَده. -2

 4تدريب

 .المعّلمبإشراف يترك للطالب 

 5تدريب

 -ب

 وعالمة نصبه الفتحة. )مخلصين( لسم الفاعلالّدين: مفعول به منصوب   -1
 وعالمة نصبه الفتحة. )المحررة( لسم الفاعلالبرامج: مفعول به منصوب  -2
 وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف. )متقنا( لسم الفاعلعمل: مفعول به منصوب  -3



 

 

 ك: ضمير متصل مبني على الفتح في محّل جّر مضاف إليه.
 .)راسمة( هذه: اسم إشارة مبنّي على الكسر في محّل نصب مفعول به لسم الفاعل -4

 مرفوع وعالمة رفعه الضّمة. ) راسمة(فّنانة: فاعل لسم الفاعل
 

 الصفة المشّبهة: -2

 1تدريب

 وإعرابها صفة. )منونة( سبب العمل: مجّردة من أل التعريف العمل: رفعت فاعال) لونها( -1

 العمل: رفعت فاعال: فؤاد، سبب العمل: مقترنة بأل التعريف. -2

 العمل: رفعت فاعال: عبير، سبب العمل: مجّردة من أل التعريف واعتمدت على استفهام. -3

 وإعرابها خبر.)منون(ردة من أل التعريف مل: مجالعمل: رفعت فاعال: إنتاج، سبب الع -4

 ألنها وقعت خبًرا.العمل: رفعت فاعال: أحساب، سبب العمل:  -5

 العمل: رفعت فاعال: )أن تذوب(، سبب العمل: مجّردة من أل التعريف واعتمدت على نفي. -6

 العمل: رفعت فاعال: زمان، سبب العمل: مقترنة بأل التعريف. -7

 ت فاعال: ماء، سبب العمل: مجردة من أل  التعريف وإعرابها صفة.العمل: رفع -8

 2تدريب

 .بإشراف المعلم يترك للطالب

 3تدريب

 .الظاهرة على آخره مرفوع وعالمة رفعه الضّمة )اللبق( فاعل الصفة المشّبهة -1 -ب

 .الظاهرة على آخره مرفوع وعالمة رفعه الضّمة )عظيم(فاعل الصفة المشّبهة -2



 

 

 اسم المفعول: -3

 1تدريب

 المؤّلفة، العمل: رفع نائب فاعل )قلوب(، سبب العمل: مقترن بأل التعريف. -1
فى(، سبب العمل: مجّرد من أل التعريف  -2 )منون( ملتَمس، العمل: رفع نائب فاعل )ش 

 وإعرابه خبر.
العمل: مجّرد من أل التعريف وإعرابه  مذموم، العمل: رفع نائب فاعل )خصال(، سبب -3

 حال.
)منون( منّسقة، العمل: رفع نائب فاعل )أشجار(، سبب العمل: مجّرد من أل التعريف  -4

 وإعرابه خبر.
 المهّذبة، العمل: رفع نائب فاعل )أخالق(، سبب العمل: مقترن بأل التعريف. -5
 )منون( ن أل التعريفمطّورة، العمل: رفع نائب فاعل )أنظمة(، سبب العمل: مجّرد م -6

 وإعرابه صفة.

 2تدريب

 .بإشراف المعلم يترك للطالب

 3تدريب

 أبواُب. -1
 ثغُر. -2
 .ُتهارائح -3
 .هاحق   -4
 الرياضَة. -5

 



 

 

 4تدريب

مجموع: اسم مفعول، عمله: رفع نائب فاعل )الّناس(، سبب العمل: مجّرد من أل التعريف  -1
 .صفة وإعرابه)منون( 

: اسم مفعول، عمله: رفع نائب فاعل )الخير(، سبب العمل: مجّرد من أل التعريف معقود -2
 وإعرابه خبر.)منون( 

حافظا: اسم فاعل، عمله نصب مفعول به )الشعر(، سبب العمل: مجّرد من أل التعريف  -3
 وإعرابه خبر.)خبر( 

التعريف متذّوقا: اسم فاعل، عمله نصب مفعول به )أدب(، سبب العمل: مجّرد من أل 
.)منون(   وإعرابه خبر ثان 

عذبة: صفة مشّبهة، عملها: رفعت فاعال )كلمات(، سبب العمل: مجّردة من أل التعريف  -4
 وإعرابها صفة.)منونة( 

 خبر مقدم.وعمله: رفع نائب فاعل ضميرا مستتًرا )يستغنى عنه(  اسم مفعول، مغروسة :  -5
 )أفضال(، سبب العمل: مجّرد من أل التعريفمنسّية: اسم مفعول، عمله رفع نائب فاعل  -6

 ، واعتمد على نفي.منونة()
 

 5تدريب

 مؤّملين. -أ    -1
 خضراء. -ب 

 المكسّوة. -ج  -
 قطاف. - د

 
 أهَل، دواَم. -2



 

 

 6تدريب

 نهُج، نظُر، علُم.

 7تدريب

  -ب

 مرفوع وعالمة رفعه الضّمة، وهو مضاف،  )موثقة(مصادر: نائب فاعل لسم المفعول -1
 ه: ضمير متصل مبني على الضم في محّل جّر مضاف إليه.

 مرفوع وعالمة رفعه الضّمة، وهو مضاف،  )منمق(نائب فاعل لسم المفعول شعر: -2
 ها: ضمير متصل مبني على الضم في محّل جّر مضاف إليه.

 مرفوع وعالمة رفعه الضّمة.) كثيرة( محاور: فاعل الصفة المشّبهة  -3
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة. )حافًظا(الفاعلالعهد: مفعول به لسم  -4

 7تدريب
 بإشراف المعلم. يترك للطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 الوحدة الحادية عشرة النسب

  ( 1تدريب )

 اسم منسوب                    ، دريّ َشْرق يَّة  ، َغْرب يَّة   -1

 سجّية ، معاني                          ليس اسما منسوبا   -2

 الهاشمّي                                 اسم منسوب  العربي،      

 أعرابّي                                   اسم منسوب                -3

 قومي                                    ليس اسما منسوبا         

 اسم منسوب                                                   العلم يّ   -4

 (2تدريب )

ًيا .  -1  إ ْنس 

ّية .  -2 ْمع   الَبَصر يَّة ، والسَّ

 ، العربية الكوفي   -3

 عصامًيا ، عظامًيا -4

يَّة ، سماوّية   -5  الَعَقد 

، َشفويَّة -6  كتابيّ 

يّ  -7 راع   الزّ 

 النَّوو ي   -8

رقي  -9   الشَّ



 

 

 (3تدريب )

 على الترتيب هي :

ّي،          اسم ّي أو سَمو ّي،    حَمو ّي،       تجار ّي،       نَمر ّي،         يافاوي       فَمو ّي، تاج 

ّي،       الشاَدو ّي،  الَعَقدّي                     الكسائّي أو الكساو ّي،        ُجَهن ّي،          بَرد 

ّي،       األنبار ّي،   ُعذر ّي .        عبَدل ّي،       ترك ّي، ُلَغو ّي.       بَده ّي،        أسد 

  

 ( 4تدريب )

 السَم المنسوَب إلى المنسوب إليه في األسماء اآلتية: ردّ 

صحابة،       ُقصّي،        تميم،         ر ضا،          إقراء،       ، مّيةأُ       عمان، 

 بَردى.       شعب،

 

 (5) تدريب

 الصواب :

       نْحو ّي  -1

      نجالوّي  -2

ْرف ّية  -3  الح 

 

 (6تدريب )



 

 

 )ُصور يَّة(  -

 ّي( فالسم المنسوب إليه بيضة ل بيضاءْيض  )بَ   -

 )الل َغويَّة(  -

 

 (7تدريب )

 السم المنسوب           السم المنسوب إليه   -1

 الّرياضّية                  الرياضة          

 الموسيقّية                  الموسيقا           

 اء نلغنائّية                    الغا            

 ،       نفس: نفسانيّ المذهبيّ المذهب:       القرائّي ، القراءة:  -2

 

 (  8تدريب ) 

  استخرج من النص مثاًل لكل مما يأتي: -1أ

َل َعَملَ  -  فعل ه.) مرجّوة ( اسم مفعول َعم 

َلْت َعَمَل ف عل ها.) الصفة مشّبهة عَ  -  (يقظم 

َل َعَمَل فعل ه . )مخلص  ، عاقدين( -  اسم فاعل َعم 

 اسم منسوب. )عملّية ( -

  .)لرسم( الالم في كلمة حرف جر يفيد السببّية.   -



 

 

 كلمة طرأ عليها إعالُل بالقلب.) يسعى، نتائُجها، يتوانى، استشارة( -

 حرف جّر يفيد التبعيَض. )من أهداف( -

 جّر يفيد معنى المجاوزة. )عنها( حرف -

 حرف جّر يفيد الظرفّيَة المكانّيَة الحقيقّيَة. )في مجتمعنا( -

يقف : أصلها )يوقف( بدليل المجرد )وقف( حذفت الواو منه ألنه أخذ من مثال واوي وزنه  - 2

ل( نوعه  )َفَعَل( ومضارعه على زنة  إعالل بالحذف   )َيْفع 

 تام منفي -3

 .)تكثيرية( خبرية -4

 ما حدده : موصولية         ما أجمل:  تعجبية -5

 ، إبداعيّ  نتجّي، استشاري  -6

 ( 9تدريب )

 اضبط أواخر الكلمات التي تحتها خط

 فؤاُدُه . -1

 قلعًة واحدًة .  -2

ْر .  -3  ل تقصّ 

 دولًة   -4

 العفوَ  -5

 ( 10تدريب )



 

 

 استخرج من النص: -1

 )األزلّيُة( -أ 

 ) َينسى(  -ب

 )في وجدانه(  -ج

 : ل ينسى أحد وطنهافيةتركيًبا يتضمَّن )ل( النّ  -د 

 ) َمْن نسَي( ه_ 

 تام منفي .  -2

 نوعه، الّساكنين للتقاء وسطه فُحذف آخُره؛ ُسكّ ن أجوفُ  فعلٌ  يكن: أصلها )يكون( وهو -3
 . بالحذف إعالل
)هو ينال( وهو فعٌل أجوُف ُسكّ ن آخُره؛ فُحذف ينل: أصلها )ينال( بدليل اإلسناد  -

 وسطه للتقاء الّساكنين، نوعه إعالل بالحذف .

يبَق )مجزوما(: أصله )يبقى( : إعالل بالحذف، فعل معتل اآلخر، فحصل إعالل  -

 بحذف حرف العلة من آخره . نوعه : إعالل بالحذف.

 السؤال )يبق(، وستصوب في الطبعة الالحقة. *مالحظة في النص )ينل( وفي

 .ُخُلق يّ ، اإلنسانيّ  -4

  َمن يكن: اسم شرط      ، من نسي : اسم موصول  -5

عالمة رفعه الضمة وهو مضاف و  المفعول )المهذبة(فاعل مرفوع لسم أخالقه: نائب   -6

 والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه .



 

 

عالمة نصبه الفتحة وهو مضاف و  للمصدر)مفارقته(: مفعول به منصوب  أرضه -

 والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه .

 

 تمت اإلجابات بحمد هللا تعالى                 

الكمال هلل وحده, فأرجو المعذرة , مستقبالا مالحظاتكم على البريد اإللكتروني 

 emadnaamneh2014@gmail.comاآلتي: 

 عماد زاهي نعامنة                                                            

 إدارة المناهج والكتب المدرسية                                                   

 


