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الفصل الدّزاضيّ األوّل (قواعد اللّغة العسبيّة للفسوع األكادمييّة)

ٔ -ال ّنداء
صػٞز جُٔشحؽد ذٞؿحؽس دغف ٖٓ أدغف جُّ٘ضجء ُ ،الٗطرحٝ ٙجإلهرحٍ.
أحرؼ النداء  :أ ،أي  ،ىيا ،أيا  ،يا.
٣ح ٓـغػًح  ،ضٔ : َْ ّٜحسف النّداء ٣ :ح  ،املنادى ٓ :ـغػًح.
ٔ -حكـ إعراب المنادى :
(منصوبا) إذا كاف :
معربا
ً
( ٔ ) يأتي المنادى ً
أ -مضافًا  -ٔ :دغف ٗضجء.

ٓ٘٘ٓ ٕٞظٞخ ذحُلطذس -ٖ .جؿْ ٓؼغكس أ ٝػٔ٤غ ٓطظَ ٗح٤ٛي.
ٕ  -جُٔ٘حص ٟجؿْ ٌٗغز ؿ٤غ ّ

دسٚعه.
اٌؼٍُ ٚ ،اظتْ ػٍٝ
ِ
٠ب غبٌت ِ
٠ب ئِبَ اٌّغجذ.
شبييا بالمضاؼ  -ٔ :دغف ٗضجء - ٕ .جُٔ٘حص ٟجؿْ ٌٗغز ٓ٘ ّ٘ٓ ٕٞظٞخ ذط٘ ٖ٣ٞجُلطخ -ٖ .جؿْ ٌٗغز أ ٝجحع ٓٝجغٝع.
ب-
ً

اٌٛئبَ  ،جضان هللا خ١شًا.
٠ب سافؼًب ؽؼبس
ِ
٠ب سف١مًب ثبٌؼجبد أٌطف ثٕب.
جػ  -نكرة غير مقصودة  -ٔ ،دغف ٗضجء -ٕ .جُٔ٘حص ٟجؿْ ٌٗغز ٓ٘ ّ٘ٓ ٕٞظٞخ ذط٘ ٖ٣ٞجُلطخ -ٖ .كؼَ.

قول الشاعس  :ف١ب ساوجًب ئِ ِّب ػشظْ ً
ذ فجٍِّغٓ
ً
سجال خز ث١ذ.ٞ
٠ب

ٔذاِبٔ ِِٓ ٞجْ شاْ أ ْْ ال راللِ١ب

( ٕ ) يأتي المنادى مبنيَّا في مح ّؿ نصب  ،إذا كاف :
عمما  :ئطج ًحٕ جؿْ عجَ أ ٝجٓغأز أ ٝجؿْ ٌٓح ٍٕ:
اسما ً
أً -

٠ب لذط ٠ ،ب ػبِش٠ ،ب ِذّذ.

ب -نكرة مقصودة  -ٔ ،دغف ٗضجء - ٕ .جُٔ٘حص ٟجؿْ ٌٗغز ؿ٤غ ٓ٘ ّٓ ٕٞر٘ ٢ػِ ٠جُؼْ -ٖ .كؼَ.

حنو قولى تعاىل ٚ ( :لِ٠ ً١ب أسْ ض اثٍْ ِؼِ ٟبء ِن ٠ٚب عّبء أ ْلٍِ ِؼ.) ٟ
ارك هللا.
٠ب سجً ِ

 -2جيوش يف املنادى املضاف إىل ياء املتكلّه حرف الياء وإبكاء الكطسة دليلًا عليوا  ،حنو قولى تعاىل :
ش ).
جع ُػ ْ
جج َؼ َْ ََ ٛظج ذََِضجً آ ِٓ٘ح ً َْ ٝ
خ ْ
( َٝئِ ْط هَح ٍَ ئِ ْذ َغج َِ ُْ ٤ٛع ِّ
م أَ ْ َِٖٓ َُِٚٛجُػَّ َٔ َغج ِ
زبِّ ِٕ :بدِ ٜعبف ،أصٍٗ (سثّ٠( ٚ )ٟبء اٌّزىٍُّ ) ِذزٚفخ.
حؽثِ.) َٖ٤
ع ػَْٖ َٰ ََ ٛظج ۚ َٝج ْ
ؿقُ أَ ْػ ِغ ْ
 -3قد حيرف حسف النّداء ،حنو قولى تعاىلُ ُٞ٣(:
ص َِٖٓ ج ُْ َش ِ
ؿطَ ْـلِ ِغَ ُِ ١ظ ْٗرِ ِي ۖ ئَِّٗ ِي ًُ ْ٘ ِ

(
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تدريبات الكتاب واجاباتيا ِمف دليؿ المعمّـ
ميز المنادى المعرب مف المنادى المب ّني في ما يأتي :
ّٔ -
ؿ ٌُْٖ أَ ْٗصَ َٝػَ ُْ ٝجيَ ج ُْ َجَّ٘سَ ).
أ  -قال تعاىل٣َٝ ( :ح آ َص ُّ ج ْ

اإلجابة  :آص ُّ ِٕ :بدِ ٜجٕ.ٟ
ب – قال الشّاعس :أ٣ح جحٓ َغ جُضُّٗ٤ح ُـِ ٤غ ذالؿ ٍس ُِ َْٖٔ ضجٔ ُغ جُضُّٗ٤ح ٝأ ْٗصَ ضٔٞشُ
اإلجابة  :جامِع ِٕ :بدِ ٜؼشة.
ظ ْش ِغ جَُّ٘ضٟ
ٌ٤حٕ ُِ َ
جـ  -قالت اخلنطاء :أػ ٢َّ َ٘٤جٞصج ٝال ض َْج ُٔضج أال ضَ ْر ِ
اإلجابة  :ػِٕ : ٢َّ ٘٤بدِ ٜؼشة.
خ
د – قال عبد الكسيه الكسمي :كِـط ُٖ٤جُذر٤رسُ ً٤ق أد٤ح ذؼ٤ضًج ػٖ ؿُِٜٞي ٝجُٜؼح ِ
اإلجابة :كِـطِٕ : ٖ٤بدِ ٜجٕ.ٟ
هـ  -جٔ ، َُ ٤ال ضطٜح ٕٝك ٢أصجء ٝججرِيَ .
اإلجابة  :جِٕٔ : َُ ٤بدِ ٜجٕ.ٟ
ؿٜح َجؼجىَ َع ُّذيَ سً ٤غج ِْٖٓ ُٓذرّٜ٤ح
و – قال حافظ إبساهيه ٣:ح عجك ًؼح عج٣س جُ ُّ
شٞعٝ ٟدح ِع َ
اإلجابة  :عجك ًؼح ِٕ :بدِ ٜؼشة.
ٕ -أعرب ما تحتَ ُو خطّ في ما يأتي :
حع ِج ُؼٞج ).
خ َال ُٓوَح َّ َُ ٌُ ْْ كَ ْ
أ – قال تعاىل َٝ ( :ئِ ْط هَحَُصْ ؽَحتِلَس ِٓ ْ٘ َُ٣ ْْ ٜح أَ ْْ َ٣ ََ ٛػ ِغ َ
اإلجابة  :إِٔ : ََ ٛبدِٕ ٜصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘شح ػٍ ٝآخشٖ ِ ٛ٘ٚ ،عبف.
جُذٞجطَ ِ ال ٓحء ٝال شج ُغ
ألكغجر ٍ ذظَ َٓ ١غر ٍ
ب – قال احلُطَيئة ٓ:حطج ضوٍُ ٞ
د َ
ُػ ْؿ ِ
ٍ
كح ْؿلِ ْغ ػِ٤يَ ؿـال ُّ هللا ٣ح ػـــٔ ُغ
ًحؿرَ ْٜك ٢هَ ْؼغ ُٓ ْظِِ َٔ ٍس
أُوَْ٤صَ ِ
اإلجابة  :عمر ِٕ :بدِ ٜجٕ ٟػٍ ٝاٌ ّ
ع ُّ فِ ٟذ ًّ ٔصت.
ِّ
ـي ٛظ ْذٜح.
جـ ٣ -ح عججً٤ح عدٔسَ هللا ،ػِ٤يَ ٗل َ
اإلجابة  :عججً٤ح ِٕ :بدِٕ ٜصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ رٕ ٓ٠ٛاٌفزخ اٌظب٘ش ػٍ ٝآخشٖ.
شكؿ أواخر الكممات الّتي تحتَيا خطٌّ في ما يأتي :
ٖ -اضبط بال ّ
أ–
" ٣ح ؿالّ  ،ؿ ِّْ هللا  َْ ًُ ٝ ،ذ٘٤ٔ٤ي ٓ َْ ًُ ٝ ،ـ ّٔح ٤ِ٣ي "( .متفل عليى) .
اإلجابة  :غالَ.
َْٖٓ َُ ْ ٞػِ ٠جُرُ ْؼ ِض دًّ٤ح ًحَٕ ُ٣ذ٘٤٤ح
ظرح ذِِّ ْؾ ض َِذَّ٤طَ٘ح
ب – قال ابن شيدون ٣ ٝ :ح ٗـ ْ٤جُ َّ
اإلجابة ٔ :غ.ُ١
قال صلى اهلل عليى وضله خماطبّا عنس بن أبي ضَ َلنَة زاوي احلديح :

ٍّد نوعو .
ٗ -استخرج المنادى في اآليات الكريمة مف سورة آؿ عمراف الّتي درستيا  ،وحد ْ
اإلجابة َ :زبّ ٛٔ :ػٗ ِعبف ئٌ٠ ٝبء ِزىٍُّ ِذزٚفخ ٚدىّٗ ِؼشة.
ٌا مسيهُ ٛٔ :ػٗ اعُ ػٍُ ٚدىّٗ ِجٕ.ٟ
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الصحيح و الفعؿ المعت ّؿ
الفعؿ ّ
الصحيح  ٞٛ :جُّظ ١ضشِ ٞدغٝك ٚجألطِّ٤س ٖٓ أدغف جُؼِّس ٘٣ ٞٛٝوـْ ئُ:٠
ّأوالً ) الفعؿ ّ

ـحُْ :ف ٛٙاٌّز ٞرخٍ ٛأص ِٓ ٌٗٛاٌّٙضح ٚ ،اٌزعؼ١ف :وزت  -ف.ُٙ
ٔ -جُ ّ
ٕ -جُٔؼ ّؼق ٛ٘ٚ :أْ رى ْٛػٚ ٕٗ١الِٗ ِٓ جٕظ ٚادذ ّ ِ :ذ ِ -شّ .
ً
ً
ٖ -جُٜٔٞٔػ  :ف ٛٙأْ ٠ى ْٛأدذ أصّ٘ ٌٗٛضح  ،عٛاء وبٔذ فبء أَ ػٕ١ب أَ الِب  :أوً  -عأي  -لشأ.

ثانياً) الفعؿ المعت ّؿ ٓ ٞٛ :ح  ٌٕٞ٣أدض أدغك ٚجألطِ٤س دغف ػِّس (جألُق ٝجُٞجٝ ٝجُ٤حء) ٞٛٝ ،أعذؼس أهـحّ:
ٔ -جُٔػحٍ ِ ٛ٘ٚ :ب وبٔذ فبؤٖ دشف ػٍّخٚ :جذ ٚ -ػذ ٚ -صف.
ٕ -جألجٞف ِ ٛ٘ٚ :ب وبٔذ ػ ٕٗ١دشف ػٍّخ :لبي  -ثبع  -عبس  -داس.
ٖ -جُّ٘حهض ِ ٛ٘ٚ :ب وبٔذ الِٗ دشف ػٍّخ :عؼِ - ٝؾ - ٝدػب.
ٗ -جُِّل٤ق ِ ٛ٘ٚ :ب وبْ ف ٗ١دشفب ػٍّخ ٕ٠ٚ ،مغُ ئٌ ٝلغّ: ٓ١
أُ -ل٤ق ٓلغٝم ٛ٘ٚ :أْ رى ْٛفبؤٖ ٚالِٗ دشف ٟػٍّخ ،أ٠ ٞفشّ ق ثّٕٙ١ب دشف صذ١خٚ :ؽٚ - ٝػ.ٝ
خُ -ل٤ق ٓوغ ٛ٘ٚ : ٕٝأْ رى ْٛػٚ ٕٗ١الِٗ دشف ٟػٍّخ  ،أ ٞأّّٔٙب ِمزشٔبْ :و - ٜٛأ.ٜٚ

 -2اسم الفاعل واسم المفعول
اسـ الفاعؿ  :جؿْ ٓشطن ُ ٣ض ٍُّ ػِ ٠جُذضظ  َْٖٓ ٝأٓ ٝح ٣و ّٞذ.ٚ
ويصاغ مف الفعؿ الثالثي ػِٝ ٠ػٕ ( كحػَ ) ٗ ،ذ: ٞ
آخز  -عأي عبئًِ ٚ -ػذ ٚا ِػذ  -ف ِ ُٙفبُ٘  -س ّد سا ّد  -أ ِِٓ آ ِِٓ.
وزت وبرت ٌ -ؼت ال ِػت  -لشأ لبسئ  -أخز ِ
كإ ًحٕ جُلؼَ أجٞف ٝ ،ػ ٚ٘٤أُق ،هِرص ٛظ ٙجألُق ٔٛؼز:
لبي لبئً – ثبع ثبئغ – داس دائش -عبي عبئًِ -جبء جبئئ جبئ ٟجب ٍء – ؽبء ؽبئئ ؽبئ ٟؽب ٍء.
ٝئٕ ًحٕ جُلؼَ ٗحهظح ً أُ ٝل٤لح أ ١أسغ ٙدغف ػِّس ٣ذظف دغف جُؼِّس ٣ٝؼ ّٞع ػ٘ ٚذط٘ ٖ٣ٞجٌُـغ :
ٚاع – و ٜٛوب ٍ – ٚأ ٜٚآ ٍ.ٚ
ساض -عؼٝ
ػ – سظٝ
داع – ِؾِ ٝب ٍ
ٍ
عبع -سأ ٜسا ٍء – ٚػٍ ٝ
ٍ
دػب ٍ
ومف غير الثالثي ػِٝ ٠ػٕ جُلؼَ جُٔؼحعع ذاذضجٍ دغف جُٔؼحعػس ًٓٔ ٤ح ٓؼٔٓٞس ًٝ ،ـغ ٓح هرَ ج٥سغ ٗ ،ذ: ٞ
ضٌضي – ٕ٠طٍك ِٕطٍِك.
ذدشط – ٠ضٌضي ِ ِ
اثزغُ ِجز ِغُ  -رِ ٌّٝٛزٛيٍّ ٠ -ذدشط ِ ِ
كإ ًحٕ جُذغف جُّظ ١هرَ ج٥سغ أُلح  ،كاّٗ٣ ٚرؤً ٠ح  ٞٛك ٢جؿْ جُلحػَ :
أخزبس ٠خزبس ِخزبس– أٔٙبس ٕٙ٠بس ِٕٙبس.
ص:
طريقة االستخراج مف ال ّن ّ
جؿْ جُلحػَ ٖٓ كؼَ غالغ :٢وٍّخ ػٍٚ ٝصْ (فبػً) ٗ أدشف ٕ دشف أٌف ا ٗ(:حهض/هحتَ ).
ً
اٌؼبٌُ ِ /بِٔ ٍغ ).
ت  /ربس ًوب  /صبدجٗ /
 (اٌمبسئ /لبئذ /ساغت ٚ /اعغ/لبئال  /غبٌ ٍ
ِ
جؿْ جُلحػَ ُلؼَ ؿ٤غ غالغٔ : ٢جذش ف ٟإٌّصّ ػٓ وٍّخ رجذأ ثِّ ُ١عِّٛخ ِىغٛسح ِب لجً ا٢خش ٔعغ ٠بء ثذي
اٌّ ُ١رزذ ّٛي ئٌ ٝفؼً ِعبسعٓ ،ػَُ٘ٓ ( :طِِن – ٘٣طِن).
ِ ( -ص١جخ /اٌّغٍِّ /ٓ١جزغ ًّب  /اٌّذذِّس /اٌّزّبعىخ  /اٌّغٍّ / ٓ١اٌّإِِٕ / ٓ١ذسوخ ).
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اسـ المفعوؿ  :جؿْ ٓشطن ُ ٣ض ٍُّ ػِ ٠جُذضظ  َْٖٓ ٝأٓ ٝح ٣وغ ػِ.ٚ٤
ويصاغ مف الفعؿ الثالثي ػِٝ ٠ػٕ ( ٓلؼٗ ، ) ٍٞذ: ٞ
وزت ِىزٛة  -ؽشة ِؾشٚة  -أوً ِأوٛي  -عأي ِغإٚي  -لشأ ِمشٚء ٚ -ػذ ِٛػٛد  -ؽ ّذ ِؾذٚد.
كإ ًحٕ جُلؼَ أجٞف٣،ذ ّ ٍٞجُلؼَ ئُ ٠جُٔؼحعع ٝٝػغ ٓ ْ٤ذضٍ جُ٤حء:
داْ ٠ -ذِ - ٓ٠ذ.ٓ٠
ثبع ٠ -جِ١غ ِ -ج١غ.
لبي ٠ -مٛي ِ -مٛي.
ٗحهظح ٣ ،ذ ّ ٍٞجُلؼَ ئُ ٠جُٔؼحعع ٝٝػغ ٓ ْ٤ذضٍ جُ٤حء ٝضشض٣ض جُذغف جألس٤غ:
ٝئٕ ًحٕ جُلؼَ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ى.ّٞٛ
دػب ْ ٠ -ذػِ - ٛذػ ّ .ٛسِ٠ - ٝشْ ِِ - ٟشْ ِِ ّ .ٟغ٠ - ٜٛطِ - ٞٛط .ّٞٛو٠ - ٜٛىِ ِ - ٞٛ
( ٟوبٔذ اٌٛا ٚدزفذ ف ٟاٌّعبسع).
ِٛل ّ
ٚل٠ - ٝمِ - ٟ
ومف غير الثالثي ذاذضجٍ دغف جُٔؼحعػس ًٓٔ ٤ح ٓؼٔٓٞس ٝ ،كطخ ٓح هرَ ج٥سغ ٗ ،ذ : ٞاعزخذَ ِ :غزخذَ.
ٝئطج ًحٕ جُلؼَ الػ ًٓح ُذوص جؿْ جُٔلؼ ٍٞشر ٚجِٔس ٗ ،ذ : ٞالزشْ ِ :مزشْ ثٗ ٚ ،سغت ِ :شغٛة ف.ٗ١
ص:
طريقة االستخراج مف ال ّن ّ
جؿْ ٓلؼُ ٍٞلؼَ غالغ : ٢وٍّخ رجذأ ثّ ُ١ػٍٚ ٝصْ (ِفؼٛي) ٓ.ػٌَٓ :غٓ/ٙٝذرٞخ.
 (ِشفٛػخ ِ /ش٘ / ْٛإٌّصٛسِ /ذّٛدح  /اٌّىشِ / ِٖ ٚشفٛعِ /ذىِّ / َٛغٛدخ  /اٌّذغِٛخ ِ /ىز.)َٛجؿْ جُٔلؼُ ٍٞلؼَ ؿ٤غ غالغٔ : ٢جذش ف ٟإٌّصّ ػٓ وٍّخ رجذأ ثِّ ُ١عِّٛخ ِفزٛدخ ِب لجً ا٢خش ٔعغ ٠بء ثذي اٌُّ١
رزذٛي ئٌ ٝفؼً ِعبسع ِ.ضًُ٘ٓ ( :طَِن –٘٣طِن).
 (ِشلَّؼًب  /اٌّىزغت /اٌّصبة  /اٌَّّ١ٙأ /اٌّؼجت).تدريبات الكتاب واجاباتيا ِمف دليؿ المعمّـ
ٔ -ىات اسـ الفاعؿ  ،واسـ المفعوؿ مف ك ّؿ فعؿ مف األفعاؿ اآلتية :
ٕصشف  /ػضّ :ػب ّد  /الّ :الئُ  /ع :ٟٝسا ٍ.ٚ
ك  /ذحع  :ثبئغ  /جٗظغفِ :
جؿْ جُلحػَ  :جُطوٍِ :٠ز ٍ
ِ
جؿْ جُٔلؼ : ٍٞجُطوٍِ :٠زم / ٝذحع ِ :ج١غ  /جٗظغفِٕ :صشف ػٕٗ  /ػضِّ :ؼذٚد  /الّ / ٍَِٛ :عِ :ٟٝش.ّٞٚ
ص اآلتي  " :ال ضٌٖ ٓـ ّٖٔ ٣غج ٞج٥سغز ذـ٤غ ػَٔ ٣ٝغج ٞجُطّٞذس ذط ٍٞجألَٓ ،
ّٕ -
عيف أسماء الفاعميف في ال ّن ّ
٣و ٍٞك ٢جُضّٗ٤ح ذو ٍٞجُ ّؼجٛض٣ٝ ٖ٣ؼَٔ كٜ٤ح ذؼَٔ جُ ّغجؿر ، ٖ٤ئٕ أُػطٜ٘ٓ ٢ح ُْ ٣شرغ ٝ ،ئٕ ُٓ٘غ ٜٓ٘ح ُْ ٣و٘غ ٣ ،ؼجؼ
ظحُذٝ ٖ٤ال ػَٔ
ػٖ شٌغ ٓح أٝض٣ٝ ٢رطـ ٢جُ ّؼ٣حصز كٓ ٢ح ذوٝ ٢ٜ٘٣ ، ٢ال ٘٣ط٣ٝ ، ٢ٜأٓغ جُّ٘حؽ ذٔح ال ٣أض، ٢
٣ذد جُ ّ
ّ
ػُِٔ٣ٝ ، ْٜرـغ جُ ُٔظٗر ٞٛٝ ٖ٤أدضٌ٣ ، ْٛغ ٙجُٔٞش ٌُػغز طٗٞذُ٣ٝ ٚو ْ٤ػِٓ ٠ح ٌ٣غ ٙجُٔٞش ٖٓ أجِ ، ٚئْٕ ؿوْ ظ َّ
ؼجد ذ٘لـ ٚئطج ػٞك٣ٝ ٢و٘ؾ ئطج ج ْذطُِ." ٢
ٗحصٓح ٝ ،ئْٕ
ّ
طخ أٖٓ الً٤ٛح َ ُ٣ ،
اإلجابة  :اٌ ّضا٘ذ ، ٓ٠اٌشّاغج ، ٓ١اٌصّبٌِذ ، ٓ١اٌّزٔجٔ ، ٓ١ب ِد ًِب  ،الً٘١ب.
ميز اسـ الفاعؿ مف اسـ المفعوؿ في العبارتيف اآلتيتيف :
ّٖ -
ٍعك٤غ.
ـٜح ذظٝم
أ -جُلطحزُ ٓشطحعز ٓالذ َ
ٍ
اإلجابة ٓ :شطحعز  :اعُ فبػً.
ب  -جُٜض٣سُ ٓشطحعز ذؼ٘حٍ ٣س كحتو ٍس.
اإلجابة ٓ :شطحعز  :اعُ ِفؼٛي.

ٗ -استخرج اسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ مف اآليات الكريمة ( ٖٖ إلى  ) ٖٜمف سورة آؿ عمراف .
اإلجابة  :جؿْ جُلحػَ  :لبئُ ِ ،صذِّلب  ،اٌصّبٌذ.ٓ١

(
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ٖ -الهمزة
جُٜٔؼز غالغس أهـحّ ضر ًؼح ُٔٞهؼٜح :
ّ٘ضح ف ٟأ ّٚي اٌىٍّخ ّ٘ ٟ٘ٚضح اٌٛصً ّ٘ٚضح اٌمطغ ٚ ،اٌّٙضح اٌّزّ ٛعطخ ٚ ،اٌّٙضح اٌّزط ّشفخ ف ٟآخش اٌىٍّخ.
ٔ -ىمزتا الوصؿ والقطع
أ  -ىمزة الوصؿ  ٢ٛ :جُّط ٢ضٌطد ذظٞعز ( ا ) ٝال ض٘طن ك ٢صعؼ جٌُالّ ٞٓٝ ،جػؼٜح:
ٔ -جألؿٔحء ج٥ض٤س  :اثٓ ٚاثٕخ  ،اعُ  ،اصٕبْ ٚاصٕزبْ  ،اِشؤ  ،اِشأح.
ٕ -أٓغ جُلؼَ جُػالغٗ ، ٢ذ : ٞاوزتْ .
ٖٓ -حػ ٢جُلؼَ جُشٔحؿٝ ٢أٓغٓٝ ٙظضعٗ ، ٙذ : ٞالزصذ  ،الزص ْذ  ،الزصبد.
ـضجؿٝ ٢أٓغٓٝ ٙظضعٗ ، ٙذ : ٞاعزخذَ  ،اعزخذ َْ  ،اعزخذاَ.
ٗٓ -حػ ٢جُلؼَ جُ ّ
٘ٔٛ -ؼز ( أٍ جُطؼغ٣ق ) ئرا ارّصٍذ ثبالعُ.
ب  -ىمزة القطع  ٢ٛ :جُّط ٢ضٌطد ذظٞعز ( أ  ،ئ ) ٝض٘طن صجت ًٔح ٞٓٝ ،جػؼٜح:
ٔ -جُلؼَ جُػالغ ّٜٞٔٓ ٢ػ جُلحء ٗ ،ذ : ٞأوً  ،أخز.
ْ
أدغٓ  ،ئدغبْ.
ٕٓ -حػ ٢جُلؼَ جُغذحػ ٢جُٜٔٞٔػ ٝأٓغٓٝ ٙظضعٗ ، ٙذ : ٞأدغٓ ِ ،
ٖ -جُلؼَ جُٔؼحعع جُٔـ٘ض ئُ ٠جُٔطٌِِّْ ٗ ،ذ : ٞأوزت.
أْ ٝ،دغف جُشّغؽ ٗ ،ذْ : ٞ
ٗ -جُذغٝف جُٜٔٞٔػز ٓ ِٖٓ ،ػَ دغٝف جُؼطق ٗ،ذ :ٞأٝ ،ٚدغٝف جُّ٘ظد ٗ،ذْ :ٞ
ئْ.
٘ -جألؿٔحء ِب ػذا اٌّز ٟروشد فّ٘ ٟضح اٌٛصً.
المتوسطة
ٕ -اليمزة
ّ

ضؼطٔض ًطحذطٜح ػِ ٠دغًس جُٜٔؼز ٝدغًس جُذغف جُّظ ١هرِٜح  ،كطٌطد ػِ ٠دغف ٘٣حؿد جُذغًس جألهٜٔ٘ٓ ٟٞح  ،ػِ ًٔح
ـٌ ٕٞجُّط٤ُ ٢ـص ذذغًس ٗ ،ذ: ٞ
ذإّٔ جٌُـغز أه ٟٞجُذغًحش ضِٜ٤ح جُؼ ّٔس كحُلطذس كحُ ّ
 ِطتْد  :وزجذ ػٍٔ ٝجشح ؛ ألّٔٙب عبوٕخ ِٚب لجٍٙب ِىغٛس. ُٓ ْإضسْ ُٓ /إٖٓ  :وزجذ ػٍٚ ٝا ٚ؛ ألّٔٙب عبوٕخ ِٚب لجٍٙب ِعّ.ََٛٓ -أْٓ /ٕٞكَأْؽ  :وزجذ ػٍ ٝأٌف ؛ ألّٔٙب عبوٕخ ِٚب لجٍٙب ِفزٛح.

ـطغ ئطج
ٖ -اليمزة
المتطرفة ضؼطٔض ًطحذطٜح ػِ ٠دغًس ٓح هرِٜح  ،كُطٌطد ػِ ٠دغف ٘٣حؿد ضِي جُذغًس ٝ ،ػِ ٠جُ ّ
ّ
ًحٕ ٓح هرِٜح ؿحًً٘ح أ ٝدغف ٓ ّض ٗ ،ذ: ٞ
 هَ َغأ ّ٘ :ضح ِزطشّفخ عجمذ ثذشف ِفزٛح رىزت ػٍ ٝاألٌف. ضُّ٤ٜإ ّ٘ :ضح ِزطشّفخ عجمذ ثذشف ِعّ َٛرىزت ػٍ ٝاٌٛا.ٚشحؽة ّ٘ :ضح ِزطشّفخ عجمذ ثذشف ِىغٛس رىزت ػٍٔ ٝجشح.
 ِ ِٓ َْء ّ٘ :ضح ِزطشّفخ عجمذ ثذشف عبوٓ رىزت ِٕفشدح ػٍ ٝاٌغّطش. صػحءّ٘ :ضح ِزطشّفخ عجمذ ثذشف ِ ّذ عبوٓ رىزت ِٕفشدح ػٍ ٝاٌغّطش.ٝئطج ًحٗص جُٜٔؼز ٓططغكس كًِٔ ٢س ٓ٘ ّٗٞس ذط٘ ٖ٣ٞجُلطخ " جُّ٘ظد " ٝجُذغف جُّظ ١هرِٜح ٖٓ جُذغٝف جُّطٌٖٔ٣ ٢
ٝطِ ٚذٔح ذؼضٛح  ،كاّٜٗح ضٌطد ػِٗ ٠رغز ٗ ،ذ:ٞ
 ش٤ثًح  ،صكثًح  :وزجذ ػٍٔ ٝجشح ؛ ّألْ اٌّٙضح ِزطشفخ ف ٟوٍّخ ِٕٔٛخ ثزٕ ٓ٠ٛاٌفزخ "إٌصت" ٚ ،اٌذشف اٌّز ٞلجٍٙب ِٓ
اٌذشٚف اٌّزّ٠ ٟىٓ ٚصٍٙب ثّب ثؼذ٘ب.
ـطغ ٗ ،ذ:ٞ
أ ّٓح ئطج ًحٕ جُذغف جُّظ ١هرَ جُٜٔؼز ال ٝ ٌٖٔ٣طِ ٚذٔح ذؼض ٙذو٤ص جُٜٔؼز ًٔح ٘ٓ ٢ٛلغصز ػِ ٠جُ ّ
 ػً ٞءج  ،جؼ ًءج  :وزجذ ِٕفشدح ػٍ ٝاٌغطش ؛ ّألْ اٌّٙضح ِزطشفخ ف ٟوٍّخ ِٕٔٛخ ثزٕ ٓ٠ٛاٌفزخ "إٌصت" ٚ ،اٌذشف
اٌّز ٞلجٍٙب ِٓ اٌذشٚف اٌّز ٟال ّ٠ىٓ ٚصٍٙب ثّب ثؼذ٘ب.

(
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تدريبات الكتاب واجاباتيا ِمف دليؿ المعمّـ
ٔ -اضبط حرؼ الشيف أو السيف في الكممات اآلتية :
ٗشأ ُ٘ٓ ،شة ٘ٓ ،شأز ٗ ،حشة ٗ ،شء ْ٘ ُ٣ ،شث٘ٓ ، ٕٞشأ ٓ ،ـإ ، ٍٝؿثَ.

اإلجابة ٔ :ؾأ ِ ِٕ ،ؾئ ِٕ ،ؾأح ٔ ،ب ِؽئ ٔ ،ؼْ ء ِ ْٕ ٠ ،ؾئِٕ ، ْٛؾأ ِ ،غْإٚي  ،عئً.

ٕ -اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي :
أ٣ -ـطشضّ جُٔؼِّْ جؿطغجض٤ج٤حش ضضع٣ؾ ُِٔ .......ذط ٟٞجُطؼِٓ ( . ٢ّ ٔ٤الءٓس ٓ /التٔس )
اإلجابة ِ :الئّخ.
ط ِغكصْ ُِطّحُد جُجحٓؼ ّٓ ........ ٢حُّ٤س ُطّٔ٤ؼٌٓ ( . ٙحكثس ٌٓ /حكأز )
خُ -
اإلجابة ِ :ىبفأح.
ـؼحصز  ( .أذظٍ  /جذظٍ )
جـ  ............. -جٜضى ضشؼغ ذحُ ّ
اإلجابة  :اثزي.
بالصورة الّتي جاءت عمييا في ما تحتو خطّ في العبارات اآلتية :
بيف سبب كتابة اليمزة
ّٖ -
ّ
ػدء ِزط ّشفخ ِٚب لجٍٙب دشف عبوٓ.
ػدء ًر٤غ .اإلجابة ْ :
أ -جُٔـإ٤ُٝس ْ
خ -جُش ّْ٢ء ذحُش ّْ٢ء ْ ُ٣ظ ًَغ .اإلجابة  :جُش ّْ٢ء ِزط ّشفخ ِٚب لجٍٙب دشف عبوٓ.
جـ  -ضط ّٞع جُطؼِٗ ْ٤ذ ٞجالهطظحص جُٔؼغك ّ .٢اإلجابة :جالهطظحص ّ٘ضح ٚصً ِ /صذس ٌفؼً خّبع(ٟالزصذ  -الزصبد).
ش فؼً صالصِّٛٙ ٟص اٌفبء.
أِ ٝ
أِ ٝ
ش جُٔر ّغز جُ٤ط .ْ٤اإلجابة َ :
صَ -
ِبض عذاع.ٟ
ٛـ  -جؿطغجح جُؼحَٓ ذؼض ػِٔ .ٚاإلجابة  :جؿطغجح ّ٘ضح ٚصً  /فؼً
ٍ
شاء " .
ٗ -عمّؿ  :تكتب اليمزة عمى نبرة في كممة " ِش ْئ ُ
ت " ومنفردة في كممة " َ
شثْصُ ّ٘ :ضح ِزٛعّطخ عبوٕخ ِٚب لجٍٙب ِىغٛس رىزت ػٍٔ ٝجشح ّ
ألْ اٌىغشح أل ِٓ ٜٛاٌغّى.ْٛ
ِ
ّ
شحء ّ٘ :ضح ِزطشّفخ عجمذ ثذشف ِذ عبوٓ رىزت ِٕفشدح ػٍ ٝاٌغّطش.
نص القراءة ،
شيئا
ً
أىـ  ...إلى  ...وتحمّمت ً
فشيئا " مف ّ
ُ٘ -عد إلى الفقرة الثّامنة التي تبدأ بػ " ولع ّؿ مف ّ
بالصورة التي ُرسمت عمييا.
وبيف سبب كتابة اليمزة
واستخرج منيا الكممات الميموزة ّ ،
ّ

جُٔـحتَ  :وزجذ ػٍٔ ٝجشح ؛ ألّٔٙب ِىغٛسح ِٚب لجٍٙب ِ ّذ عبوٓ.
جُرُ ْإؽ  :وزجذ ػٍٚ ٝا ٚ؛ ألّٔٙب عبوٕخ ِٚب لجٍٙب ِعّ.َٛ
جألػرحء  :وزجذ ِٕفشدح ػٍ ٝاٌ ّغطش ؛ ألّٔٙب ِزط ّشفخ ثؼذ ِ ّذ عبوٓ.
ش٤ثًح  :وزجذ ػٍٔ ٝجشح ؛ ّ
ألْ اٌّٙضح ِزط ّشفخ ف ٟوٍّخ ِٕ ّٔٛخ ثزٕ ٓ٠ٛاٌفزخ "إٌّصت" ٚ ،اٌذشف اٌّز ٞلجٍٙب ِٓ
اٌذشٚف اٌّزّ٠ ٟىٓ ٚصٍٙب ثّب ثؼذ٘ب.
جُذؼٕ  ،جألكن  ،جإلٗـحٕ  ،جُؼحُْ  ،جُشٔؾ  ،جُؤغ  ،جُ٘ج ، ّٞجُرذحع  ،جألٜٗحع  ..ئُز ( أٍ ) جُطؼغ٣ق ٔٛؼضٜح ٝطَ
صسِص ػِ ٠أؿٔحء.
أكن  ،ئٗـحٕ  ،أ ، ْٛأؿرحخ  ،أكو ، ٚأػرحء  ..ئُز ّ٘ضح لطغ ف ٟثذا٠خ االعُ  /ألّٔٙب أعّبء ٌ١غذ ِٓ ِجّٛػخ
األعّبء اٌّز ٟفٙ١ب ّ٘ضح ٚصً  : ٟ٘ٚاِشؤ ٚاِشأح ٚاصٕبْ ٚاصٕزبْ ٚاثٓ ٚاثٕخ ٚاعُ.
ًإّٔ  ،ألّٕ  ،إْٔ  ،ئْٕ  ،ئُ ، ٠ئّٕ ّ٘ ،ضح لطغ ألّٔٙب دشٚف ِّٛٙصح.

(
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ٗ -ال ّ
شرط
أعٍٛة اٌ ّؾشغ جٍّخ ِشوجخ ِٓ جٍّزِ ٓ١زالصِزِ ٓ١غجٛلز ٓ١ثأداح ؽشغ  ،ال ٠ز ُّ ِؼٕ ٝأ ّٚالّ٘ب ّئال ثبٌضّبٔ١خ.
ٝأصٝجش جُشّغؽ ٜٓ٘ح جُجحػّ ٝؿ٤غ جُجحػّ.
شرط الجازمة  ،فمنيا :
أما أدوات ال ّ
دغف ْ :
أؿٔحءِ :زِ ، ْٓ ِ ، ٝب ِّٙ ،ب  ،أّ٠بْ  ،د١ضّب  ،أ ْ ، ٓ٠و١فّب  ،أ ّ
 ، ٞإّٔ٠ب.
ئْ.
ؿِٔ: ٠
ٝضجؼّ ٛظ ٙجألصٝجش كؼَ جُشّغؽ ٝجٞجذٗ ، ٚذ ٞه ٍٞػ٤ٛغ ذٖ أذُ ٢
ْ
٠ى ْ
ـٓ د ّْـذٖ ر ًِّـب ػٍْ١ـ ِٗ ٕ٠ٚذ َِ
٠ ْٓ ِٚجْ ؼ ًِ ْاٌّؼْشٚف ف ٟغْ١ش أ ْ٘ـٍِ ِٗ
ومف األدوات غير الجازمة :
دغٝف ٌٛ ، ٌٛ :ال ٌِٛ ،ب .جؿٔحٕ  :ئرا  ،وٍّّب.
ٗذ ٞه ٍٞجُشّحػغ جغ٣غ ٣غغ ٢ػٝجطٌ : ٚـ ْٛال اٌذ١ـبء ٌٙبجـٕ ٟا ْعزِؼْجبس

ٌٚـضسْ د لـجْش ِن ٚاٌذج١ت ٠ضاس

ٓػحٍ  :ئٕ ضُـغ ْع ض٘ض ّْ.

ئْٕ  :دشف ؽشغ جبصَ ٠جضَ فؼٍِ ، ٓ١جٕ ّ ٟػٍ ٝاٌغى ، ْٛال ِذ ًّ ٌٗ ِٓ اإلػشاة.
ضُـغ ْع  :فؼً ِعبسع ِجضٚ َٚػالِخ جضِٗ اٌغى ٛ٘ٚ ، ْٛفؼً اٌؾشغ ٚ ،اٌفبػً ظّ١ش ِغززش رمذ٠شٖ أٔذ.
ض٘ض ّْ  :فؼً ِعبسع ِجضٚ َٚػالِخ جضِٗ اٌغى ٛ٘ٚ ، ْٛجٛاة اٌؾشغ ٚ ،اٌفبػً ظّ١ش ِغززش رمذ٠شٖ أٔذ.

تدريبات الكتاب واجاباتيا ِمف دليؿ المعمّـ
شرط وجوابو :
شرط الجازمة وغير الجازمة  ،مبي ًنا فعؿ ال ّ
مػما يأتي أدوات ال ّ
ٔ -استخرج ّ
ن َج ِضٍ ٣ض ).
أ -قال تعاىل  ( :ئْٕ َ٣شَأْ ْ ُ٣ظ ِْ ٛر ٌُ ْْ ََ٣ٝأْ ِ
ش ذِ َش ِْ ٍ
ظٛد :جٛاة اٌ ّؾشغ.
اإلجابة  :ئٕ :جبصِخ٣ .شأْ :فؼً اٌ ّؾشغْ ُ٣ .
ع ََّ ٌَِّٖ ََُٰ ٝ
ب  -قال تعاىل َ ْٞ ََُٝ ( :ال َص ْك ُغ َّ
ؼ ٍَ َػَِ ٠ج ُْ َؼحَُ ِٔ.) َٖ٤
هللاَ ُط ٝكَ ْ
ش ْجألَ ْع ُ
غ َُلَ َ
حؽ ذَ ْؼ َ
هللاِ جَُّ٘ َ
ـ َض ِ
ؼ ُ ْْ ٜذِرَ ْؼ ٍ
شغؽ :جٍّخ اعّّ١خ ِٓ اٌّجزذأ (دفغ) ٚخجشٖ ِذزٚف رمذ٠شٖ ِٛجٛد  :أٌٛ ٞال دفغ
اإلجابة ُٞ :ال :غ١ش جبصِخ .كؼَ جُ ّ
شغؽ :جٍّخ فؼٍّ١خ (فغذد األسض).
هللا إٌّبط ثؼعِٛ ُٙجٛد .جٞجخ جُ ّ
جـ  -قال زضول اهلل صلى اهلل عليى وضله  " :آ٣س جُٔ٘حكن غالظ  :ئِطج دضّظ ًظخ ٝ ،ئِطج ٝػض أسِق ٝ ،ئطج جؤضٖٔ سحٕ "
شغؽ ٚ :ػذ/جٞجذ :ٚأخٍف)
شغؽ :د ّذس /جٞجذ :ٚوزة) (كؼَ جُ ّ
( متفل عليى ) اإلجابة  :ئطج :غ١ش جبصِخ( .كؼَ جُ ّ
شغؽ :اؤرّٓ/جٞجذ :ٚخبْ).
(كؼَ جُ ّ
د  -قال احلطيئة َٓ :ـْٖ َ٣ل َؼ َِ َ
٤غ ال ٣ؼض ّْ َجٞج ِػَُٚ٣
جُش َ
اإلجابة  : َْٖٓ :جبصِخ ٣لؼ َْ :فؼً اٌؾشغ

ؽ
ال َ٣ظُ ٛ
َـد جُ ُؼغفُ ذَ َٖ٤هللا َٝجُ٘ح ِ
ال ٣ؼض ّْ :جٛاة اٌؾشغ

ٌكثر سقطك.
ٌكثر كالمك ْ
هـ  -متى ْ
اإلجابة ٓ :ط :٠جبصِخ ٠ىضشْ  :فؼً اٌؾشغ

ٌ٣ػغ :جٛاة اٌؾشغ
ْ

(
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ِ
ثـ ص ّنفو إلى جازـ وغير جازـ :
ٕ -استخرج أسموب ال ّ
شرط الوارد في ك ّؿ مف البيتيف اآلتييف ّ ،
َــ ُْ
جُذ ّ
أ  -ئْٕ ًحَٕ ْ َ٣ج َٔ ُؼ٘ح ُد ٌّ
ـد ُِـ ُــ َّغضِ ِ ٚكَـَِْ٤صَ أّٗح ذِـوَ ْض ِع ُ
د َٗ ْوط ِ
اإلجابة  :ئْٕ  :أداح اٌ ّؾشغ  /جبصِخ .جِٔس ( كؼَ جُشّغؽ ) :وبْ ٠جّؼٕب دتّ  .جِٔس (جٞجخ جُشّغؽ)١ٌ :ذ أّٔب ٔمزغُ.
جدـُِٛ َٕٞـ ُْ
ب  -ئطج ض ََغ ّد ِْـصَ ػْٖ هَ َْٝ ٍّ ٞهَض هَضَعٝج
إْٔ ال ضُلح ِعهَـ ُ ْْ ٜكحُ ّغ ِ
اإلجابة  :ئطج  :أداح اٌ ّؾشغ  /غ١ش جبصِخ .كؼَ جُشّغؽ :رشدٍّذ .جِٔس جُشّغؽ :اٌجٍّخ االعّّ١خ (اٌشادٍ.) ُ٘ ْٛ
شرط الجازمة عمى األفعاؿ اآلتية  ،ثـ وظّفيا في جممة مفيدة ِمف إنشائؾ مع إجراء
ٖ -أدخؿ إحدى أدوات ال ّ
الال زـ ٣ :ذطغّ  ،ضجطٜضِ٣ ، ٕٝو.٠
التّغيير ّ
ْ
ِ ْٓ ٠ذزشَ إٌّبط ٠ذزشِْ .ٖٛ
رذغٓ رٍك خ١شًا.
صغشن رٍك فِ ٟوج ِشنِ / .زٝ
/ئْ رجزٙذٚا رٕبٌٛا ِجٍغىُِّٙ/ .ب رفؼًْ فِ ٟ

ؽ ٣وضّعٝىَ .
ٗ -أعرب ما تحتَو خطّ في العبارة اآلتية  :ئْٕ ضطٞجػ ْغ ُِـّ٘ح ِ
ضطٞجػ ْغ  :فؼً ِعبسع ِجضٚ َٚػالِخ جضِٗ اٌغى ٛ٘ٚ ْٛفؼً اٌ ّؾشغٚ ،اٌفبػً ظّ١ش ِغززش رمذ٠شٖ (أٔذ).

(
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صفة المش ّبهة وصٌغة المبالغة
٘ -ال ّ
المشبية اعُ ِؾزك ٠ذيُّ ػٍ٠ ِٓ ٝزّصف ثبٌفؼً ارّصبفًب دائ ًّب أ ٚغبٌجًب  ٟ٘ٚ ،رذيُّ ػٍ ٝاٌّضا٠ب ٚاٌطّجبئغ أٚ
الصفة
ّ
ّ
اٌؼٛ١ة أ ٚاألٌٛاْ ٚ .رصبؽ ف ٟاٌغبٌت ِٓ اٌفؼً اٌضالص ٟاٌالصَ ٝ ،أشٜغ أٝػجٜٗح:
ٔ) أفعؿ الّذي مؤنثو فعالء ٔ ،ذ ٛأدّش  ،دّشاء.

ٕ) فعالف الّذي مؤنثو فَعمى ٔ ،ذ : ٛد١شاْ  ،د١ش.ٜ
ٖ) فُعاؿ  :ؽجبع )ٗ .فَ ِعؿ ٌ :جِك )٘ .فَ َعؿ  :ثطً.

 )ٙفَ ْعؿ  :ؽ )7 .ُْٙفَعيؿ ٚ :ع )8 .ُ١فَعاؿ  :سصاْ.

صيغة المبالغة اعُ ِؾزك ٠ذيُّ ػٍ ٝاٌذذس  ِٓٚأِ ٚب ٠م َٛثٗ ػٍٚ ٝجٗ اٌىضشح ٚاٌّجبٌغخ ٚ ،رؾز ّ
ك ف ٟاألغٍت ِٓ
اٌفؼً اٌضّالص ٟاٌّزؼ ّذ.ٞ
ٝأشٜغ أٝػجٕ ط٤ؾ جُٔرحُـس:
فعاؿ  :لشّاء  ،ل ّٛاي.
ّٔ .
ٕ .فَعوؿ :غفٛس  ،عإٚي.

ٖ .فعيؿ  :سد ، ُ١عّ١غ  ،ػٍ.ُ١
ِٗ .م ْفعاؿ ِِْٙ :زاس ْ ِِ ،ىضبس ْ ِِ ،ذساس.
٘ .فَ ِعؿ  :ف ِ ، ُٙد ِزس.
 .ٙفاعوؿ  :فبسٚق.
ص ّذ٠ك.
ِ .7ف ّعيؿ ِ :

تدريبات الكتاب واجاباتيا ِمف دليؿ المعمّـ

المشبية مف األفعاؿ اآلتية :
الصفة
ّ
صغ ّ
ُٔ -
طؾبْ  /ػ ْ
اإلجابة َ :ج َُٔ :جّ .ً١ػ َِطش :ػ ْ
ؿ ُ: َٜع ْ .ًٙػَ ِعم :أصسق  /صسلبءَ .عػُٖ :أسػٓ  /سػٕبء.
طؾَ .ٝ
ِٕ -
شٌغ :ؽىٛس .طح َّ  :ص ّٛاَ.
ىات صيغة المبالغة مف األفعاؿ اآلتية  :ػحفَ ِِ :ع١بف.
َ
المشبية في ما يأتي :
الصفة
ّ
ّٖ -
ميز صيغة المبالغة مف ّ
ش ُغ ).
ؿْ َ٤ؼَِ َُٔ َٕٞؿضًج َّٓ ِٖ ج ُْ ٌَ َّظ ُ
أ  -هحٍ ضؼحَُ ( : ٠
جخ ْجألَ ِ
اإلجابة ّ :
شغ  :صفخ ِؾجٙخ.
جٌُظجخ  :ص١غخ ِجبٌغخ .جألَ ِ
حٕ ْ
َظ ُٔٞج كَِ ٢عذِّ ِ.) ْْ ٜ
جٕ َس ْ
جسط َ
ظ َٔ ِ
خ  -هحٍ ضؼحَُ ٛ ( : ٠ظ ِ
(سظْ)  :صفخ ِؾجٙخ.
اإلجابة  :سظٔحٕ
ْ
ٌَِّ٘ َُٝـ ُٚذحُضّج ِع ػ٤ـَٖ ذَشَُ ٤
ذحُٔحٍ ًُِّ ِٚ
ش
جـ ـ هحٍ جُٔط٘رَ : ٢جٞجص ػَِ ٠جُ ِؼ ّال ِ
ِ
اإلجابة َ :جٞجص  ،ذش : َ٤صفخ ِؾجٙخ.
ؿ ْ.َٜ
ص  -ظ٘ ْ٘صُ إّٔ جُذ َّ َ
ؿ ْ : َٜصفخ ِؾجّٙخ.
اإلجابة َ :
مبي ًنا وزنيما.
مشبيتيف ّ
ُٗ -عد إلى األبيات األربعة األولى مف القصيدة  ،واستخرج منيا صفتيف ّ
شرِْ  :ف ِؼًَ - .
ظْ  :فؼًْ.
اإلجابة َ - :
جُش ْ
(
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 -ٙالبدل
ربثغ ِمصٛد ثبٌذىُ ٠زّجغ اعـ ًّب عبثمًب ٌٗ ف ٟاإلػشاة ٠غ ّّ ٝاٌّجْذي ِٕٗ ٠ٚ ،ؼًّ ػٍ ٝئ٠عبدٗ.
أنواع البدؿ :
ٔ -بدؿ المطابؽ أو بدؿ ك ّؿ مف ك ّؿ ٝ ،ك ٌٕٞ٣ ٚ٤جُرضٍ ٓطحذوًح ٓ ٝـحً٣ٝح ُِٔرضٍ ٓ٘ ٚكٓ ٢ؼ٘ح ٌٖٔ٣ٝ ٙإٔ ٗـطـ٘٢
ػٖ جُٔرضٍ ٓ٘ ٚص ٕٝإٔ ٣ـ٤غ طُي ٖٓ جُٔؼ٘ ٠أ ٝضغً٤د جُجِٔس.
ٗذ ٞه ُٚٞضؼحُ: ٠
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
( َج َؼ ََ َّ
َّ
َْٝ ١جُوَ َالتِ َض ).
ؽ َٝجُ َّ
ش َْ ٜغ جُ َذ َغج َّ َٝجُ َٜض َ
هللاُ ج ُْ ٌَ ْؼرَسَ جُرَْ٤صَ جُ َذ َغج َّ هَِ٤ح ًٓح ُِِ٘ح ِ
ٝهُ٘ٞح  " :جُٔغء ذأطـغ : ٚ٣هِرُٝ ٚـحٕٗ٘ ٛ٘ٚ ، " ٚب ثذي رفص. ّٟ ٍ١
٣ٝـِد إٔ  ٌٕٞ٣جالؿْ جُٔؼغف ذأٍ جُٞجهغ ذؼض جؿْ جإلشحعز ً
ذضال ٓطحذوًح ٗذ ٞهُ٘ٞح ٛ :ظج جُغج َُ ًغ.ْ٣
أؿٔحء جإلشحعز (ٛظجٛ ،ظٛ، ٙظجٕ ٛ ،حضحٕٛ ،إالء  ،طجى ،طُي  ،ضِي ،أُٝثي).
ك ٢شطحء ٛظج جُؼح ُّ ،ػجص ٓشؼ ٕٝجُٔ٤ح ٙك ٢جألعصٕ٘ ( .زاِ :جذي ِٕٗ  ،اٌؼبَ :ثذي).
(هضّّ ُ٘ح ٗرظزً ػٖ ٛظ ٙجُذض٣و ِس)٘( .زِٖ :جذي ِٕٗ  ،اٌذذ٠مخ :ثذي).
ٕ -بدؿ بعض مف ك ّؿ أو بدؿ الجزء مف كؿ
ٝك ٌٕٞ٣ ٚ٤جُرضٍ جؼ ًءج ٖٓ جُٔرضٍ ٓ٘ ٚؿٞجء أًحٕ ٛظج جُجؼء هِ٤ال أّ ًػ٤غج:
،

ض ِٓ ْ٘ ُٚهَِِ ً
ٗذ ٞقولى تعاىلَ٣ (:ح أََٜ ُّ٣ح ج ُْ ُٔ َّؼ ِّٓ َُ هُ ِْ جَُِّ ْ ََ ٤ئِ َّال هَِِ ً
٤ال ).
ظلَ ُٚأَ ِ ٝجٗوُ ْ
٤ال ِّٗ ْ
جؽ ٓـإ( .ُُْٜٝاٌذ ّشاطِ :جذي ِٕٗ ِ ،غإ :ٌُٙٚثذي).
ّ
د ذ٘ح جُذ ّغ ُ
عد َ
َ
شحٛضٗح جُذض٣وس ٓؼظ َٜٔح ( .اٌذذ٠مخِ :جذي ِٕٗ ِ ،ؼظّٙب :ثذي).
ٖ -بدؿ اشتماؿ ٝ ،ك ٌٕٞ٣ ٚ٤جُرضٍ ش٤ثًح ٓؼً٘٣ٞح أ ١ال ُٔ ٌٖٔ٣ـ ٚأ ٝكظِ( ٚؿ٤غ ِٓٔٞؽ)  ،ئّٕ ذضٍ جالشطٔحٍ
ٔ٣ػَّ ٓؼ٘ ٖٓ ٠جُٔؼحٗ ٢جُّط٣ ٢شطَٔ ػِٜ٤ح جُٔرضٍ ٓ٘٤ُٝ ، ٚؾ جؼءج دو٤وّ٤ح أط٤ال.
ب ئُ ٠جٌُٔطر ِس ج ّٛٞح جُٜحصب.
ٗذ٣ : ٞطٔثُّٖ جُوحع ُ
شٔٔصُ جُٞعصزَ عجتذطَٜح( .اٌٛسدحِ :جذي ِٕٗ  ،سائذزٙب :ثذي).
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تدريبات الكتاب واجاباتيا ِمف دليؿ المعمّـ
عيف البدؿ في ما يأتي  ،واذكر نوعو :
ّٔ -
ع أَال ئََُِّ ٠
غجؽ َّ
غجؽ ُٓ ْ
هللاِ جَُّ ِظٓ َُُٚ ١ح كِ ٢جُ َّ
هللاِ
ـٔحٝج ِ
ط ِ
ِ )ٕ٘( ْ٤
ط ٍ
أ -هحٍ ضؼحَُٝ ( : ٠ئَِّٗيَ َُطَ ِْ ٜض ١ئُِِ ٠
ـطَوِ ٍ
ش َٓٝح كِْ ٢جألَ ْع ِ
َظُ ٤غ ْجألُ ُُٓ ٞع (ٖ٘) ) اإلجابة  - :طغجؽ (جُػّحٗ٤س)  /ثذي ِطبثك.
ض ِ
ـٜٔح جُّ٘حع  :ػ ٖ٤ذٌص ٖٓ َسشْ٤س هللا ٝ ،ػ ٖ٤ذحضصْ ضذغؽ ك ٢ؿرَ٤
خ  -هحٍ عؿ ٍٞهللا طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤ؿِْ  " :ػ٘٤حٕ ال ضٔ ّ
هللا " .اإلجابة  - :ػ ٖ٤جأل : ٠ُٝثذي رفص.ً١
ؽ ٝعجد ُْ
جـ  -هحٍ جُشّحػغ  :أصجُ ١ٝجذٞص جُوِ ِ
د ذحُرِ ِّغ ٝجُطُّوَٝ ٠ال ٣ـط ١ٞجُوِرحٕ  :هح ٍ
ؽ  :ثذي رفص.ً١
اإلجابة  - :هح ٍ
ص -أكحصض٘ ٢جٌُٔطرسُ ٓغجج ُؼٜح.
اإلجابة ٓ - :غججؼٜح  :ثذي ثؼط ِٓ وًّ.
ظ ُٚششظّ٤س جُرطَ ك ٢جُٔـغدّ٤س.
حُد ضو ّٔ ُ
ٛـ  -أصٛش٘ ٢جُطّ ُ
اإلجابة  - :ضو ّٔظ : ٚثذي اؽزّبي.
شكؿ أواخر الكممات الّتي تحتَيا خطّ :
ٕ -اضبط بال ّ
ّ
ؼْ٤قُ جُطؼح َّ ٓظجه .ٚاإلجابة ِ :زالٗ.
أ-
جؿطِظ جُ َّ
َ
جُرذع سطّط .ٚاإلجابة  :خطّزٗ.
حُد
خ -أػ ّض جُطّ ُ
تاما :
ٖ -أعرب ما تحتو خطّ في ما يأتي إعر ًابا ً
ش إََّٔ َُ ُ ْْ ٜأَ ْج ًغج ًَرًِ ٤غج ).
أ -هحٍ ضؼحُ ( : ٠ئَّٕ َٰ ََ ٛظج ج ُْوُ ْغإَٓ ِ ْٜ َ٣ضَُِِّ ١طِ ٢َ ِٛ ٢أَ ْه َُ٣َٝ ُّ ٞرَ ِّ
ش ُغ ج ُْ ُٔ ْإ ِِٓ٘ َٖ٤جَُّ ِظْ َ٣ َٖ٣ؼ َُِٔ َٕٞجُ َّ
ظحُِ َذح ِ
اإلجابة  :جُوغإٓ  :ثذي ِطبثك ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘شح ػٍ ٝآخشٖ.
خ -ضظلّذصُ جُضّٞ٣جَٕ ٗظلَ.ُٚ
اإلجابة ٗ :ظلَ : ُٚثذي ثؼط ِٓ و ًّ ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘شح ػٍ ٝآخشِٖ ٛ٘ٚ ،عبفٚ .اٌٙبء  :ظّ١ش
ِزّصً ِجٕ ٟػٍ ٝاٌعُّ فِ ٟذً جش ثبإلظبفخ.
ٝجألصخ ٝجُؼلّس ٝجألٓحٗس.
سظحٍ ٣ـُ ٞص ذٜح جُٔغ ُء  :جُؼِ ُْ
جـ  -أعذ ُغ
ُ
ٍ
اإلجابة  :جُؼِْ  :ثذي رفصِ ً١شفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌع ّّخ اٌظب٘شح ػٍ ٝآخشٖ.
ص  -ش َٔ ْٔصُ جُٞعصزَ
أع٣جٜح.
َ
أع٣جٜح  :ثذي اؽزّبي ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘شح ػٍ ٝآخشٖ ِ ٛ٘ٚ ،عبفٚ ،اٌٙبء ظّ١ش
اإلجابة :
َ
ِزّصً ِجٕ ٟف ِذ ًّ جش ثبإلظبفخ.
ص  ،واستخرج منيا أمثمة عمى البدؿ .
السابعة  ،واألخيرة مف ال ّن ّ
ُٗ -عد إلى الفقرات  :الثّانية  ،و ّ
جُر٘ـِ : ٖ٤ثذي ِطبثك.
 ١جُرِ ْ٘ـِ.ٖ٤
جُلوغز جُػّحٗ٤س  :ذؼغ جألص٣ٝس ٓػَ جُٔؼحص جُذّ ٞ٤
ـحذؼس ُِ :جٜحػ : ٖ٣جُجٜحػ جُٜؼٔ ّٝ ، ٢جُجٜحػ جُطّ٘لـ ّ .٢جُجٜحػ  :ثذي رفص.ً١
جُلوغز جُ ّ
ً
جُلوغز جألس٤غز  :أشحعش ذؼغ جُضعجؿحش ئُ ٠إّٔ ُِٔغأز صً ٝعج أؿحؿّ٤ح ك ٢جُٞهح٣س ٖٓ ٛظج جُضّجء .جُضجء :ثذي ِطبثك.

(

) (األضتاذ بدز األضري) (( )079/5549003البدز)
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 -7اسما الزمان والمكان
اعّبْ ِؾزمبْ ّ ٠ذالْ ػٍ ٝاٌذذس ٚصِبْ ٚلٛػٗ أِ ٚىبْ ٚلٛػٗ ٠ٚ ،صبغبْ ِِٓ:
الثي:
 -الفعؿ الثّ ّ

ً
ظح ٗ ،ذ: ٞ
ٔٝ -ػٕ ( َٓ ْل َؼَ ) ئطج ًحٕ ٓؼحعع جُلؼَ ٓؼٔ ّٞجُؼ ٖ٤أٓ ٝلطٞح جُؼ ٖ٤أٝ
ٓؼطال ٗحه ً
ًطدِ :عبسع اٌفؼً ِعّ َٛاٌؼ٠ ٓ١فؼً ٠ىزت ( ِ ْىزت ).
ؿرخِ :عبسع اٌفؼً ِفزٛح اٌؼ٠ ٓ١فؼً ٠غجخ ( ِ ْغجخ ).
ً
ِؼزال ٔبلصًب ( ِشْ ِ.) ٝ
عٓ:٠
ٓؼطال ً
ً
ٓػحال ٝجًّ٣ٝح ٗ ،ذ: ٞ
ٕٝ -ػٕ ( َٓ ْل ِؼَ ) ئطج ًحٕ ٓؼحعػٌٓ ٚـٞع جُؼ ٖ٤أٝ
جِؾِ :عبسع اٌفؼً ِىغٛس اٌؼ٠ ٓ١ف ِؼً ٠جٍِظ ( ِجْ ٍِظ ).
ِؼزال ً
ً
ِضبال ٚاًّ٠ٚب ( ِٛلِف ).
ٝهق:
ً
ً
ً
ُٝضِ :ؼزال ِضبال ٚاّ٠ٚب ( ٌِِ ْٛذ ).
الثي ػِ ٠ؽغ٣وس ط٤حؿس جؿْ جُٔلؼٗ ، ٍٞذِ : ٞغزٛدع ِ ،شرمت ِٕ ،ز.ٝٙ
 -ومف غير الثّ ّ

تدريبات الكتاب واجاباتيا ِمف دليؿ المعمّـ

صغ اسـ المكاف أو الزماف ِمف األفعاؿ اآلتية مع ضبط عيف الكممة :
ُٔ -
أِ: ٟٝأْ / ٜٚجؿطٞطق ِ:غز ْٛصف ٝ /ػ َضِ ِْٛ :ػذ ُ /ؼدٍْ ِ :ؼت  /جُطوٍِ :٠زم.ٝ
ؼغع جألُرـس " ،
ٕ -يخطئ بعض الناس في لفظ كممة ( معرض ) كما في قوليـ ُ " :ػ ْعشُ َٓ َ
ـحذوس .
جطًغ جُِّلع جُظذ٤خ  ،جػطٔحصًج ػِٓ ٠ح ٝعص ك ٢جُوٞجػض جُ ّ
٠ؼشض.
ؼشض أ ٞػٍٚ ٝصْ (ِ ْف ِؼً) ألْ ِعبسع ػشضِ :
اإلجابة  :اٌصّٛاة وغش اٌشّاء (ػ ٓ١اٌىٍّخ) ِ ِ :
ميز اسـ المكاف ِمف اسـ الزماف في ما يأتي :
ّٖ -
ؿ َالّ َِ ٢َ ٛدطَّْ َٓ ٠طَِ ِغ ج ُْلَ ْج ِغ )
أ -قال تعاىل َ ( :

اإلجابة ٓ :طِغ  :اعُ صِبْ.
ـطَوَ ًّغج َُٓ ٝوح ًٓح
ـَ٘صْ ُٓ ْ
ؿال ًٓح (٘ )7سحُِ ِض َٖ٣كِٜ٤ح َد ُ
طرَ ُغٝج ََُِ٣ٝوَّ ْ َٕٞكِٜ٤ح ض َِذَّ٤سً ََ ٝ
خ  -قال تعاىل (:أُ ُْٝثِيَ ْ ُ٣جؼَ ْ َٕٝج ُْ ُـ ْغكَسَ ذِٔح َ
ُٓوح ًٓح  :اعّب ِىبْ.
( )7ٙاإلجابة ُٓ :ـطو ًّغج  :اعُ ِىبْ.
َٝكَِٜ ٤ح ُِ َْٖٔ سحفَ جُوُِِٓ ٠طَ َؼ َّؼ ٍُ
غ ْ٣ػٖ جألطٟ
ع َٓ ْ٘أًِ ٌَ ِْ ُِ ٟ
جـ  -قال الشَّنِفسى ٝ:ك ٢جألَع ِ
اإلجابة ٘ٓ :أ : ٟاعُ ِىبْ.
ص  -جُ٘حص ١جُػوحك ُِّٓ ٢طو ٠جُشّرحخ.
اإلجابة ُِٓ :طو : ٠اعُ ِىبْ.
ٛـ  -جُ َِٔ ٞعص جُ َؼ ْظخ ًػ٤غ ِّ
جُؼدحّ.
اإلجابة  :جُ َٔ ِْ ٞعص  :اعُ ِىبْ.
طرحح جُ.ّٞ٤
ـحػس جُطّحؿؼس
ِٓ ٞػض جالجطٔحع ػ٘ض جُ ّ
َ
ْ -ٝ
اإلجابة ِ ْٞ َٓ :ػض  :اعُ صِبْ.

ِ
ص  ،واستخرج منيما اسـ زماف واسـ مكاف .
الرابعة مف ال ّن ّ
ُٗ -عد إلى الفقرتيف األولى و ّ
ٕـضي.
جؿْ ػٓحٕ ِٛ :عُ ِٛٚ ،اعُ ِ :فشد٘ب ِِ ٛعُ .جؿْ ٌٓحٕ ٘ٓ :حػٍ ِٚ :فشد٘ب ِ ِ
(

) (األضتاذ بدز األضري) (( )079/5549003البدز)
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 - 8إعراب الفعل المضارع المعتل ّ اآلخر
ّأوًال) المضارع المرفوع:
٠شفغ اٌفؼً اٌّعبسع ئرا ٌُ ٠غجمٗ أداح ٔبصت أ ٚأداح جبصَ ٚئرا وبْ ِؼز ًّ ا٢خش ثبٌعّخ اٌّمذسح:
 ئطج ًحٕ ٓؼطَ ج٥سغ ذحألُق (٣أذ ٠جُؼغذ ٢جُؼ.)ْ٤٣أذ :٠ف ؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ اٌّمذسح ػٍ ٝآخشٖ ِٕ ،غ ِٓ ظٛٙس٘ب اٌزؼزس.

 ئطج ًحٕ ٓؼطَ ج٥سغ ذحُ٤حء (جُؼحهَ ٣وؼٝ ٢هط ٚكٔ٤ح ٣ل٤ض).٣وؼ :٢فؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ اٌّمذسح ػٍ ٝآخشٖ ِٕغ ِٓ ظٛٙس٘ب اٌضمً.

 ئطج ًحٕ ٓؼطَ ج٥سغ ذحُٞج( ٝأسظ جُـرحح ٣ضٗ ٖٓ ٞجُشحؽة).٣ضٗ :ٞفؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ اٌّمذسح ػٍ ٝآخشٖ ِٕغ ِٓ ظٛٙس٘ب اٌضمً.

ثانيا) المضارع المنصوب:
ً
(أْ – ْ
ٕ٠صت اٌفؼً اٌّعبسع ثؼذ اٌذشٚف اٌزبٌ١خْ :
ٌٓ – و – ٟئرْ – الَ اٌزؼٍ – ً١دزّ – ٝفبء اٌغججّ١خ – أالّ ).
وعالمات ال ّنصب لمفعؿ المضارع المعت ّؿ اآلخر ىي:
ٓػحُٜح
ٓٞػٞػٜح
جُؼالٓس
اٌّعبسع ِؼز ًّ ا٢خش
ٗضػٓ ٞغ هللا أدضج.
ُٖ
جُلطذس
َ
ٔذػ :ٛفؼً ِعبسع ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘شح ػٍٝ
ثبٌٛاٚ
جُظحٛغز
آخشٖ.

جُلطذس
جُظحٛغز

اٌّعبسع ِؼز ًّ ا٢خش
ثبٌ١بء

٣إصٝ ١ججر.ٚ
٣جد ػِٞٓ َّ ً ٠جؽٖ إٔ
َ

جُلطذس
جُٔوضعز

اٌّعبسع ِؼز ًّ ا٢خش
ثبألٌف

٣جد ػِ َّ ً ٠صجعؽ إٔ ٣طأّٗ ٠ك ٢ذذػ.ٚ

٠إد :ٞفؼً ِعبسع ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘شح ػٍٝ
آخشٖ.
٠زأّٔ: ٝفؼً ِعبسع ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌّمذسح ػٍٝ
آخشٖ ِٕ ،غ ِٓ ظٛٙس٘ب اٌزؼزس.

ثالثًا) المضارع المجزوـُ٣ -:جؼّ جُٔؼحعع ذؼض جُذغٝف ج٥ض٤سّّ ٌ – ُْ ٌ( :ب – الَ األِش – ال إٌب٘١خ).
وعالمة الجزـ في الفعؿ المضارع المعت ّؿ اآلخر ىي:
ٓٞػٞػٜح
جُؼالٓس
ِغ اٌفؼً اٌّؼزً ا٢خش
دظف دغف
ثبألٌف أ ٚاٌٛا ٚأ ٚاٌ١بء
جُؼِّس

(

) (األضتاذ بدز األضري) (( )079/5549003البدز)
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تدريبات الكتاب واجاباتيا ِمف دليؿ المعمّـ
ٔ -أعرب ما تحتَو خطّ في ما يأتي :
ع َ َُْٖٝضَ ْرُِ َؾ ج ُْ ِجرَح ٍَ ؽُ ً
ٞال).
ع َٓ َغ ًدح ئَِّٗيَ َُْٖ ض َْش ِغ َ
م ْجألَ ْع َ
ش كِْ ٢جألَ ْع ِ
أ -هحٍ ضؼحَُ َٝ ( : ٠ال ضَ ْٔ ِ
ّ
ش :فؼً ِعبسع ِجضٚ َٚػالِخ جضِٗ دزف دشف اٌؼٍخ (اٌ١بء) ِٓ آخشٖ ٚ ،اٌفبػً ظّ١ش ِغززش رمذ٠شٖ أٔذ.
ضَ ْٔ ِ
ؿ َٰ ٠ئِ َّٓح إَْٔ ضُ ِْوِ ََٝ ٢ئِ َّٓح إَْٔ َٗ ٌُ َٕٞأَ َّ َْٖٓ ٍَ ٝأَ ُْوَ َٰ.) ٠
خ  -هحٍ ضؼحُ ( : ٠هَحُُٞج َ٣ح َُٓ ٞ
ضُ ِْوِ َ: ٢فؼً ِعبسع ِٕصٛة ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘شح ػٍ ٝآخشٖ ٚ ،اٌفبػً ظّ١ش ِغززش رمذ٠شٖ أٔذ.
هللاَ ِْٖٓ ِػرَح ِص ِ ٙج ُْ ُؼَِ َٔح ُء ئَِّٕ َّ
جـ  -هحٍ ضؼحُ ( : ٠ئَِّٗ َٔح ْ َ٣ششََّ ٠
هللاَ َػ ِؼ٣ؼ َؿلُٞع).
ْ َ٣ششَ:٠فؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ اٌّمذسح ػٍ ٝآخشٖ ِٕ ،غ ِٓ ظٛٙس٘ب اٌزؼزس.
ص  -هحٍ عؿ ٍٞهللا طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤ؿِْ ٓ " :ح ػجٍ جرغٞ٣ َ٣ط ٢٘٤ذحُجحع دطّ ٠ظ٘٘صُ أّٗ ٚؿّ ُٞ٤عغ." ٚ
ٞ٣ط : ٢فؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ اٌّمذسح ػٍ ٝآخشٖ ِٕغ ِٓ ظٛٙس٘ب اٌضمً ٚ ،اٌفبػً ظّ١ش
ِغززش رمذ٠شٖ ٘.ٛ
ش ئالَّ جُ ُٔـح ِٓ ُخ
شَٓ ٝ ُٚح
٣ظقُ َػ ُْ ٤
ٛـ  -هحٍ أذ ٞجُؼطح٤ٛس :ئطج ػح َ
ط ْض ُع جُٔغ ِء ُ ْْ ْ
٣ـطط ُ
٤د جُ َؼ َْ ٤
م َ
ِ
٣ظقُ  :فؼً ِعبسع ِجضٚ َٚػالِخ جضِٗ دزف دشف اٌؼٍّخ (اٌٛا ِٓ )ٚآخشٖ.
ْ
ٕ -عمّؿ حذؼ ألؼ الفعؿ الّذي تحتو خطّ في قوؿ أبي األسود الدؤلي :
ػحع َػَِ٤يَ ئِطج كَ َؼِصَ ػَظُْ ٤
َأضِٓ ٢ػَُِٚ
ن َٝض َ
ال ضَ ْ٘ َٚػَٖ ُسُِ ٍ
اإلجابة  :ألّٔٗ ِجض َٚثـ (ال) إٌب٘١خ  /ػالِخ جضَ اٌفؼً اٌّعبسع اٌّؼزً ا٢خش دزف دشف اٌؼٍّخ ِٓ آخشٖ.
تؤدي ٝججرحضي ذحٗطظحّ.
ٖ -اضبط آخر ما تحتَو خطّ ضبطًا
سميما  :جدغص ػِ ٠إْٔ ّ
ً
ّ.١
اإلجابة  :ضإص َ
الرابع  ،واستخرج منيما الفعؿ المضارع المعت ّؿ اآلخر  ،وأعربو.
ُٗ -ع ْد إلى المقطعيف ال ّ
ش ّ
عرييف ّ
األوؿ و ّ
 أ : ٟٞٛفؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ اٌّمذسح ػٍ ٝآخشٖ ِٕ ،غ ظٛٙس٘ب اٌزؼزس ٚ ،اٌفبػً ظّ١شِغززش رمذ٠شٖ أٔب.
 ٣ذِ : ٞفؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ اٌّمذسح ػٍ ٝآخشٖ ِٕ ،غ ِٓ ظٛٙس٘ب اٌضمً ٚ ،اٌفبػً ظّ١شِغززش رمذ٠شٖ ٘.ٛ
 آض : ٢فؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ اٌّمذسح ػٍ ٝآخشٖ ِٕ ،غ ِٓ ظٛٙس٘ب اٌضمً ٚ ،اٌفبػً ظّ١شِغززش رمذ٠شٖ أٔب.
 أؽ : ١ٞفؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ اٌّمذسح ػٍ ٝآخشٖ ِٕ ،غ ِٓ ظٛٙس٘ب اٌضمً ٚ ،اٌفبػً ظّ١شِغززش رمذ٠شٖ أٔب.
 ضضػ : ٞفؼً ِعبسع ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ اٌّمذسح ػٍ ٝآخشٖ ِٕ ،غ ِٓ ظٛٙس٘ب اٌضمً ٚ ،اٌفبػً ظّ١شِغززش رمذ٠شٖ أٔذ.
ن  :اٌالَ  :الَ األِش  ،دشف جضَ ِجٕ ٟػٍ ٝاٌىغش  ،ال ِذ ًّ ٌٗ ِٓ اإلػشاة .رجك  :فؼً ِعبسع ِجضَٚ
 ُطر َٚػالِخ جضِٗ دزف دشف اٌؼٍّخ (األٌف) ِٓ آخشٖ ٚ ،اٌفبػً ظّ١ش ِغززش رمذ٠شٖ أٔذ.
ُطؼِ : ٞاٌالَ  :الَ اٌزؼٍ ، ً١دشف ِجٕ ٟػٍ ٝاٌىغش  ،ال ِذ ًّ ٌٗ ِٓ اإلػشاة .رؼٍ : ٛفؼً ِعبسع ِٕصٛة
َ
ٚػالِخ ٔصجٗ اٌفزذخ اٌظب٘شح ػٍ ٝآخشٖ.

(
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المرة واسم الهٌئة
 - 9اسم ّ
المرة جؿْ ُ ٣ض ٍُّ ػِٝ ٠هٞع جُذضظ ٓ ّغز ٝجدضز ،
اسـ ّ
ويصاغ مف الفعؿ الثّالثي ػِٝ ٠ػٕ ( كَ ْؼَِس ) ٓ ،ػَ:
( جٍظ ج ٍْغخ ٚ /لف ْ ٚلفخ  /لبي لٌ ْٛخ ّ ٘ /ض ٘ َّضح ِ /بد ِ ْٛرخ  /ثبع ثْ١ؼخ  /س ّد س َّدح /غشق غشْ لخ).
كاطج ًحٕ جُٔظضع جُظغ٣خ ٣أض ٢ػِٝ ٠ػٕ (كَ ْؼَِس) ُِلؼَ جُػّالغ٢؛ كإّ ٓظضع جُٔ ّغز  ٌٕٞ٣ذاػحكس ًِٔس (ٝجدضز):
(دػب د ْػٛح ٚادذح/سدُ سدْ ّخ ٚادذح ٔ/ؾذ ٔ ْؾذح ٚادذح ٘/فب ٘ ْفٛح ٚادذح /صبح صْ١ذخ ٚادذح ).
ومف الفعؿ غير الثّالثي ٣ظحؽ جؿْ جُٔ ّغز ٣ظحؽ ػِٗ ٠لؾ جُٔظضع جُظغ٣خ ذؼ٣حصز ضحء (ز):
(عجّخ رغج١ذخ  /أطٍك أطاللخ  /اعزخشط اعزخشاجخ /ا٘ز ّض ا٘زضاصح).
كإ ًحٕ جُٔظضع جُظغ٣خ ٓشطًٓ ٞح ذحُطحء ؛ كإّ ٓظضع جُٔ ّغز ٣ظحؽ ذاػحكس ًِٔس (ٝجدضز):
(اعزؾبس اعزؾبسح ٚادذح  /ألبَ ئلبِخ ٚادذح /اعزشاح اعزشادخ ٚادذح.).
ض ضرذع ػٖ ًِٔس ض٘ط ٢ٜذطحء (ز) ٓغذٞؽس ئطج دظكص جُطحء عجؼص
مالحظة :ئطج ؽُِد جؿطشغجؼ جؿْ جُٔ ّغز ٖٓ جُّ٘ ّ
جٌُِٔس ئُ ٠كؼَ غالغٌ( ٢ـ ّّخ ٌ/ـ ُّ ) أ ٝعجؼص جٌُِٔس ٓظضع طغ٣خ ُلؼَ ؿ٤غ غالغ( ٢أطاللخ  /أطالق  /أطٍك ).
اسـ الييئة جؿْ ُّ َ٣ض ٍُّ ػِ٤ٛ ٠ثس دظ ٍٞجُلؼَ ،
ويصاغ مف الفعؿ الثّالثي ػِٝ ٠ػٕ ( كِ ْؼَِس ) ٓ ،ػَ :
اٌؼبًِ ػٍ ٝأّٔٗ ِش٠ط ٌ ،جظ ٌِ :جْغخ  :رؼججٌِٕ ٟجْغخ اٌى ّؾبفخ.
ٚلف ْ ِٚ :لفخ  :رذيُّ ِْ ٚلفخ
ِ
ومف الفعؿ غير الثّالثي ُ٣ظحؽ جؿْ جُ٤ٜثس ذحإلض٤حٕ ذٔظضع جُلؼَ ٝ ،ػ٣حصز ضحء ػِٓ ٠ظضع ، ٙأ ٝذـ٤غ ػ٣حصز  ،غْ
ْ
اعزمجٍٕب اٌعٛ١ف اعزِمجبي اٌذفبِ ٚح  ،أطٍك  :أطٍك اٌّزغبثك أطاللخ اٌصّمش.
ئػحكط ٚئُ ٠جؿْ ذؼضٓ ، ٙػَ  :اعزمجً :

(
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تدريبات الكتاب واجاباتيا ِمف دليؿ المعمّـ
المرة مف األفعاؿ اآلتية :
ُٔ -
ص ْغ اسـ ّ
ٗؼٍْ ٔ :ضٌخ  /أجحخ :ئجبثخ ٚادذح  /ذحع :ثْ١ؼخ  /ؿطّ :٠رغط١خ ٚادذح  /ػجع :ص ْٚسح  /ؿؼ :٠عؼْ١خ.
ص ْغ اسـ الييئة مف األفعاؿ اآلتية :
ُٕ -
ّ ٛ /ؼ َّ ِ٘ :ضح ٝ /هقَ ْ ِٚ :لفخ.
ٓحش ١ِِ :زخ
المرة في ما يأتي :
ّٖ -
عيف اسـ الييئة واسـ ّ
ؼ ُغ.) َٕٝ
جد َضزً كَا ِ َطج َُ ْْ ٛج ِٔ٤غ َُ َض َْ٘٣ح ُٓ ْذ َ
أ  -هحٍ ضؼحُ ( : ٠ئِْٕ ًَحَٗصْ ئِ َّال َ
ط َْ ٤ذسً َِ ٝ
ط ْ٤ذس ٝجدضز ِ /شّح.
اإلجابة َ :
.) ْ٤
ؾ ِٓ ِْ٘ ْْ ُٜس٤لَسً هَحُُٞج َال ض ََشقْ َٝذَ َّ
خ  -هحٍ ضؼحُ ( : ٠كَأ َ َْ ٝج َ
ش ُغ ُٙٝذِ ُـ َال ٍّ َػِِ ٍ
اإلجابة ِ :س٤لس ٤ٛ /ثس.
ضجحف أسحىَ ئْٕ ذضشْ ٓ٘ ُٚػُّسً.
جـ ـ ال
ِ
اإلجابة  :ػُّس ِ /شّح.
عجّ.
صّ -
عخ َع ٍْٓ ٤س ٖٓ ؿ٤غ ٍ
اإلجابة َ :ع ْٓ٤س  /مرّ ة.
شلًح ٝؿَ ٞء ًٍِ ِ٤س ؟
أد َ
ٛـ َ -
اإلجابة ٍ ِ٤ًِ :س ١٘ /ئخ.
٣ؼ٤ش جُٔإٖٓ ِػ٤شسً ًغٔ٣سً.
-ٝ
ُ
اإلجابة ِ :ػ٤شس ١٘ /ئخ.
ٗ -اضبط ( فاء ) ك ّؿ كممة تحتيا خطّ بما يتناسب والمعنى المقصود في ما يأتي :
دطّ ٠ؿضج جُ َّض ُْ ٛغ ٔ٣شٓ ٢ش٤س جُ ََ ٜغ ِّ

 ٞٛٝكط٠
ش جُ َّض ِْ ٛغ
أ  -هحٍ أذ ٞض ّٔحّ ٓ :جض عػ ٠ضَِؼح ِ
َ
شَ٤سً  :ألّٔٙب اعُ ٘١ئخ
اإلجابة ْ ِٓ :
د جُطَ َغذح
خ  -هحٍ ػِ ّ ٢ذٖ َ
د كُٓ ٢ظج ًَ َغ ٍز أَٗل ٢ذِٜح جُ َ َّْ ٜأَ ٝجِؿطَجِِ ُ
جُجَ َُ: ْٜجِ َ
ـس َٓغ أَصٍ ٣
ـ ٍس  :ألّٔٙب اعُ ِشح.
اإلجابة َ َُ :ج ِْ َ
دحٍ
٘ -قاؿ الشاعر ٓ :ح ذََ َْٖ٤ؿ ْٔؼ ِس َػ ْٝ ٍٖ ٤ج ْٗطرح َٛطِٜح ُ٣رَــ ِّض ٍُ هللاُ ِْٖٓ
دحٍ ئُِ ٠
ٍ
كٛ ٢ظج جُر٤ص جؿٔح َٓ ّغز َ ،ػًّ ِّٖ٤
ًال ٜٓ٘ٔح ٝ ،جطًغ كؼِ.ٚ
ؼس  :غّط .جٗطرحٛس  /ا ْٔزجٗ.
اإلجابة َ :ؿ ْٔ َ
مرة .
ُ -ٙع ْد إلى المقطع ال ّ
شعر ّ
ي الثّالث  ،واستخرج منو اسـ ّ
اإلجابة  :خ ْفمخ.

(
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التطبٌقات ال ّنحو ٌّة ٕٓٔ7/ ٔ997
مما يأتي  ،وانقمو إلى دفترؾ:
اختر رمز اإلجابة ّ
الصحيحة لك ّؿ ّ
(يتـ) ىو:
ٔ -اسـ المفعوؿ مف الفعؿ ّ
طِ -زّ َٛثٗ.
ةِ -ز. ُّّ ١
أِ -ز ُّّ.

دِ -ز ُّ١ثٗ.

ينية " .
ولما كانت فمسطيف ميبط األنبياء ؛ كثرت فييا المناسبات ّ
الد ّ
ّٕ " -
رعجػ وٍّخ (ِٙجػ) ف ٟاٌجٍّخ اٌغبثمخ ػٍ ٝإٌذ ٛا٢ر:ٟ
دِٙ -جِػ.
طِْٙ -جػ.
ةْٙ ِ -جػ.
أْٙ ِ -جِػ.
ِ
ِ
محمد مسر ًعا)  ،ىكذا:
ٖ -تضبط كممة (محمد) في عبارة  ( :حضر إلى غرفة الصؼ المعمّـ ّ
دِ -ذ ّّذ.
طِ -ذ ّّذ.
ةِ -ذ ّّذًا.
أِ -ذ ّّ ٍذ.
ٗ -العبارة الصحيحة فيما يأتي ىي :
إٌّزس.
ثٓ
أ -ػشفذ اٌٍّه إٌؼّبْ ِ
ِ
ط -ػشفذ اٌٍّه إٌؼّبْ ثٓ إٌّزس.

إٌّزس.
ة -ػشفذ اٌٍّه إٌؼّبْ ثٓ
ِ
إٌّزس.
د -ػشفذ اٌٍّه إٌؼّبْ ثٓ
ِ

السابقة مشتؽ مف الفعؿ:
مقتصدا مف غير منقصة  .اسـ الفاعؿ
٘ -كف
ً
ً
(مقتصدا) في الجممة ّ
د -الزصذ.
ط -ألصذ.
ة -رمصّ ذ.
أ -لصذ.
مما تحتو خط في الجمؿ اآلتية:
الد ّ
 -ٙالمصدر ّ
اؿ عمى ّ
المرة ّ
أ -لبي رؼبٌ( :ٝدشِذ ػٍ١ىُ اٌّ١ززخ ٌٚذُ اٌخٕض٠ش ِٚب أً٘ ٌغ١ش هللا ثٗ).
ة -لبي رؼبٌ( :ٝئْ ٘ ٟئال ِٛرزٕب األ .)ٌٝٚطِ -بد اٌشجً ِ١زخ ؽش٠فخ.
تضمنتو الجممة:
 -ٚالبدؿ المطابؽ
ّ
ة -رٍه أ٠بَ ال رٕغ.ٝ
أ -أػججزٕ ٟاٌذفٍخ رٍه.
المرة مف المصادر اآلتية ىو :
 -ٛمصدر ّ
ة) لزٍخ.
أ) سدّخ.

ط) ؽذ٠ذح.

المرة مف الفعؿ (انطمؽ) ىو:
 -ٜاسـ ّ
ة) غٍمًب.
أ) غٍمخ.

ط) أطاللخ.

د -رؼ ّذدد األعجبة ٚاٌّٛد ٚادذ.

ط -اٌمصخ رٍه لشأرٙب.

د -رٍه اٌغ١بسح دٍّذ ثٙب.

د) ؽشفخ.
د) أطاللًب.

ٓٔ -اسـ الفاعؿ في ما يأتي ىو :
أ) ِٛدَّذ.

ة) ػّ١ذ.

ط) ِٛصٛي.

المرة مف الفعؿ ( ارتبط ) ىو :
ٔٔ -اسـ ّ
ة) اسرجبغ.
أ) اسرجبغخ.

ط) سثْطخ.

(نيؿ) ىو:
المرة مف الفعؿ َ
ٕٔ -مصدر ّ
ة) ٔبً٘.
أ) ٔ.ًْٙ

ط) ٍْٔٙخ.

(
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ٖٔ -اسـ المفعوؿ مف الفعؿ (اكتشؼ) ىو:
أ) ِىؾٛف.

ط) ِى َّؾف.

ة) ِىزؾف.

ىزؾف.
د) ِ ِ

مؤتمف ) ىي:
الصديؽ
ٗٔ -كممة (
مؤتمف ) في جممة ( ّ
َ
َ
ط) اعُ ِٕغٛة.
ة) اعُ فبػً.
أ) اعُ ِفؼٛي .

د) اعُ ِشّ ح.

المشبية في ما يأتي ىي:
٘ٔ -الصفة
ّ
ة) صائِشح.
أ) ِؼٍَّمخ.

د) ف ِشح.

 -ٔٙاسـ المفعوؿ مف الفعؿ ( ينتفعُ) :
أ) ِٕزفغ ثٗ .

ة) ِٕفٛع ثٗ.

ط) ِالر.
ط) ِٕفَّغ ثٗ.

د) ِٕزفِغ ثٗ.

 -ٔٚاسـ الفاعؿ مف الفعؿ ( عدؿ ) ىو :
ة) ػبدي.

أ) ِؼ ِذي.

د) ِؼب ِدي.

ط) ِؼذي.

ص اآلتي  ،ثـ أجب عف األسئمة اّلتي تميو:
 -ٔٛاق أر ال ّن ّ
ٝهٞز جرّحعز  ،كحٗطالهس ُوظ٣لس ٖٓ ٓضكغ ػٔالم  ،هض ضض ّٓغ ٓض٘٣س ًر٤غز ؛ ًٔح دضظ ك ٢ذؼغ
" ُِطحهس جُّ٘٣ٝٞس آغحع ٓض ّٓغز ّ
ّ
ّ
ّ
ٓذحعخ ِٖٓ جُ٘حؽ جٔ٤ؼْٜ؛ كأٌٗٓ ُٚ ٌٕٞ٣ ٠حٕ ذ ٖ٤ذ٘٢
ٓضٕ جُ٤حذحٕ  ،كأ ٢ٛ ٖ٣ئٗـحّٗ٤س َٖٓ ٣ض ّٓغ جُٔضٕ ٣ٝ ،وطَ جُرشغ ؟ ئٗٚ
َ
آصّ ".
ص:
استخرج مف ال ّن ّ
جؿْ كحػَ ٖٓ ؿ٤غ غالغ.٢

ٓظضعج ً
جُٔغز.
صجال ػِّ ٠
ً

ط٤ـس ٓرحُـس.

جؿْ ٌٓحٕ .جؿْ ٓلؼ ٖٓ ٍٞؿ٤غ جُػالغ.٢

ٓغز.
 -ٔ9طؾ ٖٓ جُلؼَ (دػب)  :ط٤ـس ٓرحُـس ٝ ،جؿْ ّ
ٕٓ -طؾ جؿْ جُلحػَ غْ جؿْ جُٔلؼ ٖٓ ٍٞجُلؼَ (ؽئذ) ٓغ جُؼرؾ ذحُشٌَ.
ٕٔ -طؾ ٖٓ جُلؼَ (ظبق) جؿْ ٌٓحٕ  ،غْ جؿْ ٓلؼ.ٍٞ
ٕٕ -طؾ ٖٓ جُلؼَ (دػب) ٓظضعج طغ٣ذح  ،غْ جؿْ ٓلؼ.ٍٞ
ٖٕ -طؾ ٖٓ جُلؼَ (ػجش) جؿْ ٌٓحٕ.
ٕٗٛ -حش جؿْ جُٔلؼ ٖٓ ٍٞجُلؼَ (سأ -ٜرٙب – ْٚأغجك – اوزؾف -ػٍُِٕ٠ -زفغ – ا ْلزشض -رؼٛد -اصطفٓ )ٝغ جُؼرؾ جُطّحّ.
ٕ٘ -طؾ جؿْ جُلحػَ ٖٓ جُلؼَ ( ر -ٌّٝٛرّّ١ض٠ -زّغغ -ػذي -رٕٙبس -سددد ) ٓغ جُؼرؾ جُطّحّ.
سدُ – غبس -أطٍك -اسرجػ٠ -ًٙٔ -شفغ -رّز ّذ٠ -شِ -ٟأغٍك ) ٓغ جُؼرؾ جُطّحّ.
 -ٕٙطؾ ٓظضع ّ
جُٔغز ٖٓ جُلؼَ ( ِ

(
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الفصل الدّزاضيّ األوّل (قواعد اللّغة العسبيّة للفسوع األكادمييّة)

اللّغة العسبيّة /الكواعد  /الفصل الدّزاضيّ األوّل  /الدوزة الوشازية الشتوية ()2018
أ) اقسأ ال ّنصّ اآلتي ،ثهّ أجب عن األضئلة الّيت تليى:
ِ
لحؽ
أف ُيسيموا بإبداعيـ ضما ًنا ٍّ
األم ِة عمييـ َم
وي ِة  ،و ْ
سؤولي ٌة ُمقَدَّس ٌة ىي ْ
ّ
الي ّ
ّ
أف يحافظوا عمى الحضارِة و ُ
(إف ُمفَ ٍّكري ىذه ّ
ِ
ٍ
ٍ
األجياؿ في ٍ
ِ
مف ٍ
المعمومات إلى التّشتّ ِت
طوفاف
دمار  ،وال َيجرفُيا
مف
كريمة ال يتخمّمُيا
حياة
ضرب ٌة ْ
شيء ْ
ُ
عنؼ  ،وال ينالُيا َ
ٌ
ياع).
الض ِ
و ّ

ص الطّابل:
 -1اضتخسج من ال ّن ّ
ثالثً.
أ -اسم فاعل لفعل غٌر
ّ

ثالثً.
ب -اسم مفعول لفعل غٌر
ّ

المرة.
ج -اسم ّ

د -صفة مش ّبهة.

 -2أعسب الكلنة املخطوط حتتوا يف ال ّنصّ إعسابّا تامّا.
 -3ما ضبب كتابة اهلنصة على الصّوزة الّيت جاءت عليوا يف كلنة  ( :شًء ) الوازدة يف ال ّنصّ؟
ل فكسة أزبعة بدائل ،واحد منوا فكط صخيح:
ب) يتكوّن هرا الفسع من ( )4فكسات ،لك ّ
الصحٌح للفعل (تتواضع) فً جملة ( إنْ تتواضع لل ّناس ٌقدّ روك) هو فعل مضارع:
ٔ -اإلعراب ّ
د -مبنًّ .
ج -مجزوم.
ب -منصوب.
أ -مرفوع.
ٌٕ -صاغ اسم المكان من الفعل ( جلس ) على ( م ْجلِس ) ألنّ مضارعه:
د -ساكن العٌن.
ج -مضموم العٌن.
ب -مكسور العٌن.
أ -مفتوح العٌن.
ٖ -عالمة إعراب الفعل ( ٌ ْمضً ) فً جملة ( لن ٌ ْمضً ماه ٌر إجازته المقبلة فً البٌتِ):
ضمّة المق ّدرة.
د -ال ّ
ضمّة ال ّظاهرة.
ج -ال ّ
ب -الفتحة المق ّدرة.
أ -الفتحة ال ّظاهرة.
تغب ع ّنً):
ٗ -نوع المنادى فً جملة ( ٌا صدٌقً ،ال ْ
ب -شبٌه بالمضاف.
أ -مضاف.
د -نكرة مقصودة.
ج -علم.
اإلجابة النّنوذجيّة  :دوزة شتويّة 2018/
أ)
ّ
السابق:
ص
ن
ال
من
استخرج
ٔ
ّ ّ
أ -جؿْ كحػَ ُلؼَ ؿ٤غ غالغ ِّ : ٢ف ِّىش.ٞ
خ -جؿْ ٓلؼُ ٍٞلؼَ ؿ٤غ غالغ ُّ : ٢مقَ َّدسةٌ.

ضربةٌ.
ؼ -جؿْ جُٔ ّغزَ :

ص -طلس ٓشرّٜس :كريمةٌ.
ٕ -األ ّمة  :بدل مجرور وعالمة جره الكسرة.
ٖ -أل ّنها متطرفة وما قبلها حرف ساكن أو آخر الكلمة وما قبلها ساكن.

ب) ٔ) ج -مجزوم.

(

ٕ) ب -مكسور العٌن )ٖ .أ -الفتحة ال ّظاهرة.
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ٗ) أ -مضاف.

الفصل الدّزاضيّ األوّل (قواعد اللّغة العسبيّة للفسوع األكادمييّة)

اللّغة العسبيّة /الكواعد  /الفصل الدّزاضيّ األوّل  /الدوزة الوشازية الصيفية ()2018
أ) اقسأ ال ّنصّ اآلتي ،ثهّ أجب عن األضئلة الّيت تليى:

عميؾ  ،فاغتنـ يوم َؾ في ِ
ِ
ِ
ِ
عميؾ فال
اليوـ الّذي
جاء
اإلحساف إلى
الخير و
عمؿ
ويوـ
الدىر
َ
َ
يوـ َ
َ
اآلخريف  ،واذا َ
( ُ
ْ َ
ُ
لؾ ٌ
يومافٌ :
متفائال  ،وال تُْب ِد ٍ
ىما).
وكف
ألحد ًّ
ً
تكف حزي ًنا ْ ،
ْ
ص الطّابل:
 -1اضتخسج من ال ّن ّ
ب -صفة مش ّبهة.

ثالثً.
أ -اسم فاعل لفعل غٌر
ّ

ج -أداة شرط غٌر جازمة.

د -تركٌ ًبا ٌتض ّمن ً
بدال.

 -2أعسب الكلنة املخطوط حتتوا يف ال ّنصّ إعسابّا تامّا.
ص هنصة وصل؟
 -3لِهَ جاءت اهلنصة يف كلنة ( جؿط٘ ْْ ) الوازدة يف ال ّن ّ
ل فكسة أزبعة بدائل ،واحد منوا فكط صخيح:
ب) يتكوّن هرا الفسع من ( )3فكسات ،لك ّ
ٔ -الجملة الّتً جاء فٌها المنادي مبن ًٌّا م ّما ٌأتً:
ِّ
الحق  ،هنٌ ًئا لك.
بٌ -ا قائل
أٌ -ا علًُّ  ،ساعد المحتاجٌن.
مسرعً
خٌرً
ا  ،تمهّل.
دٌ -ا
ا.
جٌ -ا صانعً ا معرو ًفا  ،جزاك هللاُ
ٕ -اسم المفعول من الفعل ( باع) :
ب -مُباع.
أ -مبٌْوع.

ج -مبٌع.

ٖ -اسم الهٌئة من الفعل ( مشى ):
أ -م ْشً .ب -م ْشً .ج -م ْشٌة.

دُ -مبٌْع.

د -م ْشٌة.

اإلجابة النّنوذجيّة  :دوزة صيفية 2018/
أ)
ّ
السابق:
ص
ن
ال
من
استخرج
ٔ
ّ ّ
أ -جؿْ كحػَ ُلؼَ ؿ٤غ غالغ ِّ : ٢زفبئً.

ب -صفة مش ّبهة :حزٌ ًنا.
ج -أداة شرط غٌر جازمة :إذا.
د -تركٌ ًبا ٌتض ّمن ً
بدالٌ َٛ٠ :ه.

ٕ -فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره.
ٖ -أل ّنها جاءت فً أمر الفعل الخماسً.

ب) ٔ) أٌ -ا علًُّ  ،ساعد المحتاجٌن )ٕ .ج -مبٌع )ٖ .د -م ْشٌة.

(
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الفصل الدّزاضيّ األوّل (قواعد اللّغة العسبيّة للفسوع األكادمييّة)

اللّغة العسبيّة /الكواعد  /الفصل الدّزاضيّ األوّل  /الدوزة الوشازية الشتوية ()2019
أ) اقسأ ال ّنصّ اآلتي ،ثهّ أجب عن األضئلة الّيت تليى:
ِ
تكوف ناجحا في ِ
فاجتيد في
لنفسؾ ىدفًا
ت
الشيء الّذي تسعى إليو  ،واذا
تحد َد
حيات َؾ
بني  ،كي
َ
ْ
أف ّ
عميؾ ْ
وضع َ
َ
ً
ْ
َ
( يا ّ
ِ
ِ
اف ٍّ ،
تقؼ ِوقْف َة الحير ِ
نصيب ).
فمكؿ ُم ْجت ِي ٍد
تحقيق ِو
بالعمؿ  ،وال ْ
ٌ
ص الطّابل:
 -1اضتخسج من ال ّن ّ
ج -صفة مش ّبهة.
ب -اسم هٌئة.
ثالثً.
أ -اسم فاعل لفعل غٌر
ّ
ه كُتبت اهلنصة يف كلنة ( الشًء ) على الصوزة الّيت جاءت عليوا ؟
 -2لِ َ
ً
وضعت لنفسِ ك هدفا فاجتهدْ فً تحقٌقِ ِه).
 -3حدّد جواب الشسط يف مجلة ( :وإذا
ْ
 -4أعسب كلنة ( ضـؼ ) ٠املخطوط حتتوا يف ال ّنصّ إعسابّا تامًّا.
ل فكسة أزبعة بدائل ،واحد منوا فكط صخيح:
ب) يتكوّن هرا الفسع من ( )5فكسات ،لك ّ
ٔ -اسم المكان من الفعل ( عرض ) :
ب -معْ رض.
أ -معْ رض.

ج -مُعْ رض.

د -مُعْ رض.

خٌرا ) :
ٕ -نوع المنادى فً جملة ( ٌا واهب
الخٌر  ،جزاك للا ً
ِ
ب -شبٌه بالمضاف .ج -نكرة مقصودة.
أ -مضاف.

د -نكرة غٌر مقصودة.

ٖ -اسم المفعول من الفعل ( هدى ):
ب -ه ْدي.
أ -هاد.

د -مهْديّ .

جُ -مه ًْدى.

ٗ -جاء بدل ( بعض من كل ) فً جملة :
ب -أعجبنً الفتى أد ُب ُه.
أ -تحرّ ك الجٌشُ مع ّظ ُم ُه.
د -جاء أخً محمّد.
ج -المر ُء بأصغرٌْه  :قلبه ولسانه.
٘ -االسم الّذي ٌعرب إعراب الملحق بالمثنى ورد فً جملة:
ب -كلتا السٌارتٌن جدٌدة.
أ -كال الطالبٌن مجتهد.
د -كلتا المعلمتٌن مخلصة فً عملها.
ج -كالنا صادق فً كالمه.
اإلجابة النّنوذجيّة  :دوزة شتوية 2019/
السابق:
ص ّ
ٔ -استخرج من ال ّن ّ
ثالثً :مُجْ تهد.
أ -اسم فاعل لفعل غٌر
ّ
ب -اسم هٌئة :و ْقفة.
ج -صفة مش ّبهة :الحٌران.
ٕ -همزة متط ّرفة سبقت بحرف ساكن تكتب منفردة على السّطر.
ْ
اجتهد.
ٖ -جواب الشرط :
ٗ -فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الض ّمة المقدرة على آخره  ،منع من ظهورها التعذر.
ب)
ٔ -ب -معْ رض.
ٕ -أ -مضاف.
ٖ -د -مهْديّ .
ّ
ٗ -أ -تحرّك الجٌشُ معظ ُم ُه.
٘ -ج -كالنا صادق فً كالمه.

(
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الفصل الدّزاضيّ األوّل (قواعد اللّغة العسبيّة للفسوع األكادمييّة)

