الوحدة األوىل  :كَشر ٍنزة إٌَّ

مُكثّف

اٌؾبالد اٌّز ٟرُىَ ُو فٙ١ب ّ٘يح (اّْ ) ٚعٛثًب:
الكالم.
 )1إذا جاءتْ فً بداٌ ِة
ِ

البدر

ّ ٙو.
 اّْ اٌىال ََ وبٌلّٚا ِء؛ اْ ألٍٍذَ ِٕٗ ٔف َغٚ ،اْ أوضودَ ِٕٗ َ ػًٍّ ٚعٛة وَو ّ٘يح اّْ ف ٟاٌغٍّخ اٌزبٌ١خ: اَّْ هللا ػٍ ٝو ًّ ّٟء لل٠و.ْ
اٌىالَ أ ٚأ ّٚي اٌجٍّخً االثزضايّ١خً.
جبءد ف ٟثضاِ ٠خ
ط) ألّٔٙب
ِ

جيل 1551

االستفتاح (أال ،أ َما).
 )2إذا جاءتْ بعد أح ِد حرفً
ِ

اليّحــو والصّـرف

ٚخ ،فبػمٍِٛا ٚاػٍّٛا.
َّب َء ال رُ ّْ ِط ُو َمَ٘جب ً ٚال فِ ّ
 أال اّْ اٌ ّاٌٖجو).
(أ َِب اّْ
٠ؼٛك اإلَٔبَْ ػٍّ ٝ
ّ
اٌِّٖ َٛ
 ػًٍّ ٚعٛة وَو ّ٘يح اّْ ف ٟاٌغٍّخ اٌزبٌ١خ: أال اّْ ٖٔو هللا لو٠ت.جبءد ثؼض دغف االؿزفزبح أال أ ٚأ ّٚي اٌجٍّخً
ْ
ط) ألّٔٙب
االؿزفزبدّ١خ.
بالقول.
 )3إذا جاءتْ فً ّأو ِل الجمل ِة المحك ٌّة
ِ

الفصل الدّراسيّ األوّل
الوحدة (: )1
الوحدة (: )2
الوحدة (: )3
الوحدة (: )4
الوحدة (: )5

ّ
 لبي أٌُ ألً ٌه أه ٌٓ رَزط١غ ِؼٕ ٟجوا. ػًٍّ ٚعٛة وَو ّ٘يح اّْ ف ٟاٌغٍّخ اٌزبٌ١خ:ٍ َىذَّ ٚل ْل فّْ ٕٛذَ لٍذُ ٌُْ ٙ
لبي اٌّْبفؼ ّ :ٟلبٌٛا َ

َوَو ّ٘يح اَّْ .
أؽٛاي اٌفبػً ٚاٌّفؼٛي ثٗ رملًّ ٠ب ٚرؤفً ١وا.
اإلثلاي.
اٌزّٖغ١و.
اإلٙبفخ.

ِفزبػ
ْ ِّو
ة اٌ ّ
اَّْ
ُ
َ
اٌغٛاة ٌجب ِ

 لبي :اّْ اٌنثبثخ اٌٛاؽلح رؾًّ ِال ٓ١٠اٌغواص.ُ١ْ
ثبٌمٛي.
جبءد ف ٟأِ ّٚي اٌجٍّ ِخ اٌّذىّ١خ
ط) ألّٔٙب
ِ
 )4إذا جاءتْ فً ّأول جمل ِة جوا ِ
ب القسم.
د عَلّ٠خً ٔٚفَّ١خً ٚاعزّبػّ١خً
 رَجّ ُت اٌّقلّهادُ ِْىال ٍ
ٚالزٖبكّ٠خً ،فٛهللا ،أّٙب آفخٌ فط١وحٌ.
 ٚاٌؼٖو اّْ اإلَٔبْ ٌف ٟفَو. ػًٍّ ٚعٛة وَو ّ٘يح اّْ ف ٟاٌغٍّخ اٌزبٌ١خ: ٌؼّو ٞاّْ ِىبٔخ اٌلٚي ال رم ُّ١ثبٌَّبؽخ.ْ
ة اٌمـُ.
ط) ألّٔٙب
جبءد ف ٟأِ ّٚي جٍّ ِخ جٛا ِ
 )5إذا جاءتْ بعدَ أح ِد ّ
الظرفٌن (إذ ،حٌث).

1519

ُ
ؽ١ش اّْ اٌزّوَ ّ٠ش
غبي فٔ ٟمً األفجب ِه،
 ِٓاألف ًٚػل َُ االٍز ْؼ ِ
ِ
َ
ٚاٌزّؤ ِّ ًَ ٠ىْفبْ ٌهَ ؽم١مخ األِِ ٛه.
ً
أؽججذُ ػٍ َُ إٌّؾ ِ ،ٛام إَّٔٚ ٟعلرٗ ٍٙال. ػًٍّ ٚعٛة وَو ّ٘يح اّْ ف ٟاٌغٍّخ اٌزبٌ١خ: ٍىذُّ اِ ْم أّه ٍبوذ.ْ
جبءد ثؼض اٌظّغف ئط أ ٚأ ّٚي جٍّخ اٌّضبف ئٌ.ٗ١
ط) ألّٔٙب

(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)
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بالالم المزحلقةِ.
 )6إذا اقترنَ خب ُرها
ِ

ل به تكدميًا وتأخريًا
ل واملفعو ِ
ل الفاع ِ
الوحدة الثّاىية  :أحوا ُ

هللاِ ََّ ٚ
ٍُ ٛي َّ
لبي رؼبٌ"ٝاِ َما َعب َءنَ ا ٌْ َُّٕبفِمُ َْٛلَبٌُٛا َٔ ْ
ْ َُ ٙل أَِّهَ ٌَ َو ُ
هللاُ
ٍَّ َٚ ٌُُٗٛ
ْ َُ ٙل ِاَّْ ا ٌْ َُّٕبفِ ِمَ ٌَ َٓ١ىب ِمثُ." َْٛ
هللاُ ْ َ٠
ْ َ٠ؼٍَ ُُ ِأَّهَ ٌَ َو ُ
ػظ.ُ١
فٍك
 ٚأّه ٌؼٍٍٝ
ٍ
 ػًٍّ ٚعٛة وَو ّ٘يح اّْ ف ٟاٌغٍّخ اٌزبٌ١خ: ٚاٍزؼٕٛ١ا ثبٌٖجو ٚاٌٖالح ٚأّٙب ٌىج١وح.ثبٌالَ اٌّؼدٍم ِخ.
ط) ألّٔٗ الزغَْ سجغُ٘ب
ِ

اإلؿال َُ :فبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌضّخ اٌظب٘غح ػٍ ٝآسغٖ.

المقرر واجاباتيا مف دليؿ المعمّـ.
تدريبات الكتاب
ّ

ِضً( :فبى ٘نا اٌّزَبثك) اؿُ ئشبعح ِجٕ ٟفِ ٟذً عفغ فبػً.
(فبى اٌّن ٞاعزٙل) .اؿُ ِٛطٛي ِجٕ ٟفِ ٟذً عفغ فبػً.

ٗ لَلللللللبٌُْ ٛا أَِّ َّلللللللب َٔ ْؾلللللللُٓ
( َٚاِ َما لِ١للللللل ًَ ٌَ ُٙللللللل ُْ الَ رُ ْف ِ
َللللللللُْ ٚا فِللللللل ٟاألَ ْه ِ
ْ
ْ
ْ ُؼوُ.)}ٕٔ{ َْٚ
َلٌََُٚ َْٚـ ِىٓ الَّ ْ َ٠
ُِ ْ
ٍِٖ ُؾ}ٔٔ{ َْٛأَال أَِّ ُ ُُ ُ٘ ُْ ٙاٌ ُّف ِ
ْ
ّ
ثبٌمٛي/
اإلجابة :ألٔٙب جبءد ف ٟأِ ّٚي اٌجٍّ ِخ اٌّذىّ١خ
ِ

 -1ضنريا متّصال:
 ربء اٌّزىٍُ (دُ ):ضغ ْث ُذ :اٌزبء :ضّ١غ ِزظً ِجٕ ٟفِ ٟذً عفغ فبػً.
 ٔ ْٛإٌَٛح (َْ )  :ضغثَٓ . ٔب اٌفبػٍٔ( ٓ١ب)  :ضغثٕب. أٌف االصٕ( ٓ١اْ) (ا) ٠ :ضغثبْ ضغثب. ٚا ٚاٌغّبػخ (ٚ( )ْٚا) ٠ :ضغث٠ ْٛضغثٛا.٠ -بء اٌّقبٛجخ ( : )ٞ( )ٓ٠رضغث ٓ١رضغث.ٟ

الفاعؿ :اؿُ ِغفٛع ٠ضيّ ػٍ َِٓ ٝفؼً اٌفؼً ( اٌذضس).
ِضً٠( :لهن اإلَٔبُْ لّ١خَ
اٌؼًّ) (اإلٔـبْ) فبػً ِغفٛع.
ِ
أىواع الفاعل:
 -1اسه ظاٍر:
اٌفمو).
أ) ِؼوة ِ :ضً (ؽبهة اإلٍال َُ
َ
ة) اٍُ ِجٕ( : ٟاٍُ اّبهح أ ٚاٍُ ِٕٛٛي)

سبب ِ
(إف) في ما يأتي:
كسر ىمزة ّ
اذكر َ
تدريب (ٔ ) ْ
ٕٚف إٌّبفم:ٓ١
ٔ -لبي رؼبٌ ٝفٟ
ِ

ْ
جبءد ثؼض دغف االؿزفزبح أال.
ألّٔٙب
اٌؾٖٛي ػٍِ ٝب ال ٍّٔه.
َؼبكحَ ٌَ١ذْ فٟ
ٕ -اّْ اٌ ّ
ِ
ْ
جبءد ف ٟثضا٠خ اٌىالَ.
اإلجابة :ألّٔٙب
َز َِط ْؼُٗ األٚائ ًُ
د ثِّب ٌ ُْ رَ ْ
ٖٚ -أِّٚ ٟاْْ ُوٕذُ األَ َ
ف١و ىِبُُٔٗ ٍ ٢
اإلجابة :ألّٔٗ الزغَْ سجغُ٘ب ّ
ثبٌال َِ اٌّؼدٍم ِخ.
ك ّٛٛؽبر.ٟ
ٗٚ -هللاِ ،أٍّ ٟؤثن ُي لٖبه ٜعٙل ٞؽز ٝأؽمِّ َ
ْ
جبءد ف ٟأ ّٚي جٍّخ جٛاة اٌمـُ.
اإلجابة :ألّٔٙب

المفعوؿ بو ٛ٘ :االؿُ إٌّظٛة اٌّظ٠ ٞضيّ ػٍٚ َِٓ ٝلغ ػٍٗ١
فؼً اٌفبػً ( اٌذضس):
اٌٖبكل.ٓ١
ِضً:
٠ؾت هللا ّ
ّ
(اٌظّبصلِ )ٓ١فؼٛي ثٗ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌ١بء ألّٔٗ جّغ ِظوغ ؿبٌُ.

أىواع املفعول به:
 -1اسه ظاٍر:
أٌٍ).
اٌؾبهً
ٙوة
أ) ِؼوة ِ :ضً (
َّ
ُ
َ
أٌٍِ :فؼٛي ثٗ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ اٌظب٘غح ػٍ ٝآسغٖ.
َّ
ة) اٍُ ِجٕ( : ٟاٍُ اّبهح أ ٚاٍُ ِٕٛٛي)
اٌطبٌت) اؿُ ئشبعح ِجٕ ٟفِ ٟذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ.
ِضًٙ( :وثذَ ٘نا
َ
(ٙوثذَ اٌّن ٞلبَ) .اؿُ ِٛطٛي ِجٕ ٟفِ ٟذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ.

ِ
األسئمة التّي تميو:
أجب عف
ثـ ْ
تدريب (ٕ) اق أر ال ّن ّ
ص اآلتي ّ
ِوٚ ٘٠أٔفن صمبرَٗ
األ٠بَ أّٔٗ
أظٙو اٌٍّ ُه أّٔٛوٚاْ ًِ ٛ٠ب ِٓ
ٌ
َ
ِ
ألطبه ثال ِكٖٚ ،أوٕبفَ ٚال٠زِٗ ٛبٌجٌَ ٌٗ ٓ١جَِٕخً
ٚإِٔب َءٖ أْ ٠طٛفٛا
َ
ػز١مخً ف ٟلوٍ ٠خ فوث ٍخ ٌ١زلا ٜٚثٙب؛ ام اّْ األٛجبء ٕٚفٛا ٌٗ
مٌه ،فطبفٛا ٚال٠زٗ وٍّٙب ٚػبكٚا اٌ ِٗ ١فمبٌٛا ٌُِٗ :ب ٚعلٔب ِىبًٔب
ّٚىو هللاَ ٚلبيِ :ب
فواثًب ٚال ٌجٕخً ػز١مخً .ففوػ أّٔٛوٚاْ
َ
ثم ٟفٟ
ٚافزجبه ٍِّىزٟ؛ ألػٍ َُ ً٘
رغو٠ت ٚال٠ز،ٟ
أهكدُ
َ
َ
َ
ّ
ك فٙ١ب ِىبٌْ اال
ة ألػ ِّّ َوٖٚ ،ؽ١ش أٗ ٌُ ٠ج َ
اٌٛالِ ٠خ ُِ ٙٛغ فوا ٍ
٘ ٛػبِو فمل رّذ أُِ ٛه اٌٍّّى ِخٚ ،أزظّذْ األؽٛا ُيٍٕٚٚ ،ذْ
اٌؼّبهحُ اٌ ٝكهع ِخ اٌىّبي.

 -1ضنريا متّصالٔ ( :ب  / ٞ / ٖ /ن )
 ضغثَٕبٔ :ب ضّ١غ ِزظً ِجٕ ٟفِ ٟذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ. ضغثَٗ :اٌٙبء ضّ١غ ِزظً ِجٕ ٟفِ ٟذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ. ضغثَٕ :ٟاٌ١بء ضّ١غ ِزظً ِجٕ ٟفِ ٟذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ. -ضغثَه :اٌىبف ضّ١غ ِزظً ِجٕ ٟفِ ٟذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ.

ٔ عٍّزبْ ُوَودْ ّ٘يح (اّْ ) فّٙ١ب ٚعٛثبِ ،ب
 ٚهكد ف ٟإٌّ ّػٍّخ وَو٘ب.
أٚي عٍّخ اٌّٚبف اٌ: ٗ١
اإلجابةٚ :لؼذ فّ ٟ
 ئط ّئْ األطجبء ٚطفٛا ٌٗ طٌه ( جبءد ثؼض اٌظغف ئط).
ّ
ٌ
ك فٙ١ب ِىبْ ( جبءد ثؼض اٌظغف د١ش).
ٚ -د١ش ئٔٗ ٌُ ٠ج َ

(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

الفعمية الواردة في األمثمة اآلتية :
حدد عناصر الجممة
تدريب (ٔ) ّ
ّ
الجػممة
ٔ٠ -له ُن اٌطّبٌت إٌّغبػ ثبٌّضبثوح.
د اٌؾّ١خ  -وبٌّٕجبربد  -غنا َء٘ب ثٕفَٙب.
ٕ -رٖٕ ُغ
ُ
ثؼ٘ اٌىبئٕب ِ
ٖ -عّ ًٌ ١أْْ ٍ٠م ٝاإلَٔبُْ أفبٖ ثبثزَبِخ.
ٗ -هللاَ أٍؤ ُي أْْ ٛ٠فمِّٕب َِ١ورٕب اٌؼٍّّ١خ ٚاٌؼٍّّ١خ.
وعغ اٌّب َي اٌّفمَ ٛك ّاال ػف١فُ إٌّفٌ.
٘ -ال ِ ُ٠
َٚ -ٙرَ َؼطٍََّذ ٌُ َغخُ
ػٕ١بن
ػ َّٟ ٕ١فٌُ ٟغ ِخ اٌٜٛٙ
اٌىالَ ٚفبَٛجَذ
ِ
ِ
1
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إٌبً ػٓ ِبٌٚ ٟوضورِٗ ٍٚبئٍ ٟاٌم َٛػْٓ كٚ ٟٕ٠ػْٓ ُفٍمٟ
٘ -ال رَؤٌٟ
َ

اإلجابة:
الفاعؿ
ّ
الطالب
بعض
اإلنسان
(مستتر تقديره) أنا
عفيف
ل َغة
عيناكِ

الفعؿ
يدرك
تصنع
يلقى
أسأل
ير ِجع
َو َت َع َّطلَت
وخا َط َبت

ألْ اٌفبػً ضًّ ١غا ِزّ ً
اإلجابة ّ :
ظال (٠بء اٌّشبطجخ) ٚاٌّفؼٛي ثٗ
اؿُ ظب٘غ (إٌبؽ  /اٌم.)َٛ

المفعوؿ بو
ال ّنجاح
غذا َءها
أخاه
هللا (لفظ الجاللة)
الما َل
عينيَّ

ٚاؽزواَ.
ٔ -ٙبلِ ٘نا مان ف ٟأِٛه ٍ١بٍٍ ّ١خ وض١و ٍح ثٍجبل ٍخ
ٍ

ٌؼضَ
جؾ ِ
اإلجابة  :رمضَ اٌفبػً (٘ظا) ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ (طان) سش١خُ اٌٍّ ِ
ا٢سغ ؛ ّ
ألْ اٌذغوخ
ٚجِ ٛص لغٍ ٕ٠خ ٌفظ١خ أِ ٚؼٕ٠ٛخ رُّ ّ١ؼ أدضَّ٘ب ِٓ
ِ
ّ
ٚألْ وال ِّٕٙب ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛفبػال ّ٠ٚىٓ أْ
ِمضعح ػٍ ٝآسغّ٘ب ،
٠ىِ ْٛفؼٛال ثٗ ف ٟاٌّؼٕ.ٝ

 ِٓ -7أؽََٓ ٌّ ٟىورُُٗ  َِٓ ٚ ،أٍبء رووزُُٗ.

اإلجابة ّ :
ألْ اٌفبػً ضّ١غ ِزظً ٚاٌّفؼٛي ثٗ ضّ١غ ِزظً.

اٌغبٍ٘ ٟاٌٛلٛفُ ػٍ ٝاإلٛالي
 ِِٓ -8ػبكح اٌّْبػو ف ٟاٌؼٖو
ّ
اٌواؽٍخ.
ٚاٌطٍّت ِٓ فٍ ٗ١ٍ١أْ ٠زن ّووا ِؼٗ ٚكا َك ِؾجٛثزٗ ّ

المفعول به وجو ًبا
الفاعل على
ّأو ًال  :تقدّم
ِ
ِ

ألْ اٌفبػً ضّ١غً ا ِزّ ً
اإلجابة ّ :
ظال (أٌف األصٕٚ )ٓ١اٌّفؼٛي ثٗ اؿُ
ظب٘غ (ٚصاص).

ٍ
بس ِ
ِ
ٔ -خشي ُة المّ ِ
ِ
اآلخر.
أحدىما مف
وجود
لعدـ
تمي ُز َ
قرينة ّ
َفو.
ّٕ٘ -ؤدْ ٍٍّ ُٝٙٔ ٝثّٕبٍج ِخ ػٛكرِٙب ِٓ اٌ ّ

معنوية ،
لفظية أو
ّ
أما إف وجدت قرينة ّ
ّ

اٌفبػً ٚاٌّفؼٛي ثٗ اٍّبْ ػٍّبْ ِمٖٛهاْ ِنوواْ أِ ٚئٔضبْ.
االٍُ اٌّمٖٛه آفوٖ أٌف (اِ )ٜ،ضً ِٙ( :ب أ ) ٍِٝٛ ٚال رظٙو ػٍ ٗ١اٌؾووبد
اإلػواث١خ.

جائز ؛
ًا

ِ
فظي ِة (اٌفبػً ػبلً ٚاٌّفؼٛي ثٗ ػبلً)
القرينة المّ ّ

ِ
اسما
ًا
الفاعؿ
َٕ -ك ْوف
ضمير متّ ً
صًل سواء أكاف المفعوؿ بو ً
متصًل.
ضمير
ًا
ظاى ار أـ
ً

 (أووِذْ ٠ؾٌ ٝ١جٕ)ٝش ف ٟاٌفؼ ًِ كٌ ًٌ ١ػٍ ٝأّْ اٌفبػ ًَ ٘ ٛاٌّئٔش "ٌجٕ."ٝ
فٛعُ ٛك رب ِء اٌزّؤِٔ ١
ُ
ّّ ٚخ) ػٍٝ
ً ٕل٠م ٟاٌؼي٠ي ػ ّّ ، )ٟفظٛٙه ػالِخ اٌ ّوفغِ (اٌ ّ
 (اٍزمج َآف ِو وٍّ ِخ (اٌؼي٠ي) اٌزّٕ ٟ٘ ٟفخ (ٕل٠م )ٟكٌ ًٌ ١ػٍ ٝأّْ (ٕل٠م ٛ٘ )ٟاٌفبػً.

آ.
اٌغَ ٛ
ٍ -ؤٌٛا ّ

ّ
ٚاٌن ٞارًّٖ ثبٌفؼً (ٍؤي) ٚأّْ اٌّفؼَ ٛي ثٗ
١ّٚو (ٚا ٚاٌغّبػخ)
اٌفبػ ًَ ٘ ٛاٌ ّ
ِ ١ّٚو اٌّزٖ ًِ ػ ّّب ارّٖ ًَ ثٗ.
اٍ ٌُ ظب٘ ٌو ٘( ٛاٌغ ّٛآ) ؛ ٚال ٠غُ ٛى فٖ ًُ اٌ ّ
ُ ١ّٚو
 لبثٍزٗ .عبء و ًٌ ِٓ اٌفبػ ًِ ٚاٌّفؼِ ٛي ثٗ ١ّٙوِ ِٓ ٠زٍّٖ ِٓ ١فبٌفبػ ًُ اٌ ُّ ١ّٚو اٌّزّٖ ًُ (اٌٙبء ).
اٌّزٖ ًُ (اٌزّبء) ٚاٌّفؼُ ٛي ثٗ اٌ ّ

المعنوية (اٌفبػً ػبلً ٚاٌّفؼٛي ثٗ غ١و ػبلً)
القرينة
ّ
 (لوأ أف ٟهٚا٠ز ، )ٟفبٌّؼٕ٠ ٝمز ٟٚأْ ٠ى( َْٛأف ٛ٘ )ٟاٌفبػً ؛ ألّٔٗ٘ ٛاٌّ ّن٠ ٞموأ اٌ ّوٚا٠خ  ،ال اٌؼىٌ.

ِ
ِ
وجوبا في ما تحتو
المفعوؿ بو
الفاعؿ عمى
ُّـ
ً
تدريب (ٕ) عّمؿ تقد َ
خط في ِّ
مما يأتي:
كؿ ّ

تدريب (ٖ) ما القرينة الّتي أزالت الغموض في تمييز الفاعؿ مف
المفعوؿ بو في ما يأتي :

د َٰ َمٌِهَ ِم ْو َو ََّٰ ٌِ ٜ
ٍنا ِو ِو.) َٓ٠
د ْ ُ٠ن ِ٘جَْٓ اٌ َّ
ٔ -لبي رؼبٌ(: ٝا ٌْ َؾ َ
َِّ١ئَب ِ
ََٕب ِ

ّٔ -
ؽش ٚاٌل ٞاٌفب ًُ ٙأف ٟػٍ ٝى٠بهح اٌّو.ٝٙ
اإلجابة ٌ :فظّ١خ؛ (اٌذغوخ اإلػغاث١خ ػٍ ٝاٌىٍّخ اٌفبضً  ،فٟٙ
طفخ ٚ ،اٌظفخ رزجغ ِٛطٛفٙب).

ألْ اٌفبػً ضًّ ١غا ِزّ ً
اإلجابة ّ :
ظال (ٔ ْٛإٌـٛح) ٚاٌّفؼٛي ثٗ اؿُ
ظب٘غ (اٌـ١ئبد).

ٕ -لبي هٍُ ٛي هللا  ٍّٕٝ -هللا ػٍ: ٍٍُّٚ ٗ١
ارّمٛا اٌظٍُّ فبّْ اٌظٍّ َُ ظٍّبدٌ  َٛ٠اٌم١بِخ.

ٕ-أهّلَدْ ػُال ِٖطف ٝاٌ.ٗ١
اإلجابة ٌ :فظّ١خ؛ (الرظبي اٌفؼً ثزبء اٌزأٔ١ش ِب ٠ؼّٕ ٟ
أْ اٌفبػً
ِإٔش (ػُال)).

ألْ اٌفبػً ضًّ ١غا ِزّ ً
اإلجابة ّ :
ظال (ٚا ٚاٌجّبػخ) ٚاٌّفؼٛي ثٗ اؿُ
ظب٘غ ( اٌظٍُ ).

ٌؾبعزِٙب اٌ.ٗ١
ٖ -لبٌذ اٌّل٠وحُ  :اٍزؼبهدْ ٕل٠مز ٟوزبثٟ
َ
اإلجابة  :لغٕ٠خ ِؼّٕ٠ٛخ ؛(فبٌىزبة ال ٠ـزؼ١غ)ٚ .لغٕ٠خ ٌفظ١خ (ربء
اٌزأٔ١ش).
ٕغ١وا.
ٕٗ -م ًَ ِٙبهر ٟف ٟاٌقُِ ّٜل َِّهٍْ ُِ ٟن وٕذُ
ً
اإلجابة  :لغٕ٠خ ِؼّٕ٠ٛخ ؛(اٌّٙبعح ال رظمً).
ٚلغٕ٠خ ٌفظ١خ( طمً فؼً ٌفبػً ِظوغ (ِضعؿ)ٟأِب اٌّٙبعح
ِإٔضخ.

أوضو
ٖ٠ -ؼْم ْٛاٌٛهك ٌىْٓ ٠ ..ؼْم ْٛاألهٗ ْ

ألْ اٌفبػً ضّ١غً ا ِزّ ً
اإلجابة ّ :
ظال (ٚا ٚاٌجّبػخ) ٚاٌّفؼٛي ثٗ اؿُ
ظب٘غ (اٌٛعص  /األعع).

ووَ ِ ٍٝٛػٌّْ َٝ١بهوزٗ ف األػّبي اٌزّطٛػّ١خ.
ّٗ -

اإلجابة  :رمضَ اٌفبػً (ِٛؿ )ٝػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ (ػ١ـ )ٝسش١خُ اٌٍّجؾ
ا٢سغ ؛ ّ
ألْ
ٌؼضَ ٚجِ ٛص لغٍ ٕ٠خ ٌفظ١خ أِ ٚؼٕ٠ٛخ رُّ ّ١ؼ أدضَّ٘ب ِٓ
ِ
ِ
ّ
ٚألْ وال ِّٕٙب ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛفبػال
اٌذغوخ ِمضعح ػٍ ٝآسغّ٘ب ،
ّ٠ٚىٓ أْ ٠ىِ ْٛفؼٛال ثٗ ف ٟاٌّؼٕ.ٝ

(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

يكوف واج ًبا بؿ
رتيب ال
ُ
فالتّ ُ

أٚائً اٌّطبٌؼ. َٓ١
َذْ ػ٘ َٝ١ل ٜفَِ ٟبثم ِخ
٘ٔ -بف َ
ِ
اإلجابة  :لغٕ٠خ ٌفظّ١خ ؛(الرظبي اٌفؼً ثزبء اٌزأٔ١ش ِ ،ب ٠ؼّٕ ٟ
أْ
اٌفبػً ِإٔش (٘ض.))ٜ
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ثال ًثا  :تقدّ م المفعول به على الفعل والفاعل وجو ًبا:

الفاعل وجو ًبا
ثان ًٌا  :تقدّم المفعول به على
ِ

ٍ
نصب منفصًل ُّ
يدؿ عمى
ضمير
ٔ -إذا كاف المفعو ُؿ بو
َ
االختصاص.

ِ
ِ
المفعوؿ بو.
يعود عمى
بالفاعؿ
ٔ -إذا اتّصؿ
ضمير ُ
ٌ
 ( -اٍزٍُ اٌغبئيح َِزؾمُّٙب ) .رغل اٌّفؼَ ٛي ثٗ (اٌغبئيح) لل رم ّل ََ ػٍٝ

ِ ١ّٚو (٘ب ) ثبٌفبػ ًِ (َِزؾكٌّ) ٘ٚنا
اٌفبػ ًِ (َِزؾمٙب) ٌٚ ،ؼٍه رٍؾعُ ارّٖب َي اٌ ّ
٠غت أْ ٠زملَّ اٌّفؼٛي
ُ ١ّٚو ٠ؼُ ٛك ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ (اٌغبئيح) ٚ ،ف٘ ٟنٖ اٌؾبٌ ِخ
ُ
اٌ ّ
ثٗ ػٍ ٝاٌفبػً ؛ ألّٔٗ ارّٖ ًَ ثبٌفبػً ٌ ١ّٙو ٠ؼُ ٛك ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ؛ ف١زم ّل َُ اٌّفؼُ ٛي
ثٗ ػٍ ٝاٌفبػ ًِ ٚعٛثًب.

َزَ ِؼ.) ُٓ١
 )اَِّ٠بنَ َٔ ْؼجُ ُل ٚاَِّ٠بنَ َٔ ْ١ّٚو إٌّفٖ ًُ
رغل أَّْ اٌفؼ ًَ (ٔؼجل) ِزؼ ٍّل ٚفبػٍَٗ ٌ ١ّٙو َِزز ٌو(ٔؾٓ) ِٚفؼ ٌٗٛاٌ ّ
ت
(اّ٠بن) ٌٚؼٍه رٍؾع أّْ اٌّفؼَ ٛي ثٗ لل رم ّل ََ ػٍ ٝاٌفؼ ًِ ٚاٌفبػ ًِ؛ ألّٔٗ ُ ١ّٙو ٖٔ ٍ
١ّٚو (اّ٠بن) ف ٟل ٌٗٛرؼبٌٚ( ٝاّ٠بن
ِٓٚ ،ضٍٗ اٌ ّ
ِٕفٖ ًٍ ٠ل ُّي ػٍ ٝاالفزٖب ِ
َٔزؼ .)ٓ١اٌفؼ ًُ (َٔزؼ.)ٓ١

ظاىرا.
اسما
ضمير
ًا
ٕ -إذا كاف المفعو ُؿ بو
ً
ً
متصًل  ،والفاعؿ ً
 (ٍ١نوؤ ٟل .)ِٟٛرغل أّْ اٌفبػ ًَ ٘ ٛاالٍُ اٌ ّظب٘و (لٚ )ِٟٛاٌّفؼَ ٛي ثٗ

ِ
الصدارِة
ٕ -إذا كاف المفعو ُؿ بو مف
األلفاظ التّي ليا ّ
حؽ ّ
شرط.
،كأسماء االستفياـ ،وكـ
الخبرية ،وأسماء ال ّ
ّ

ِ ١ّٚو اٌّزّٖ ًِ ِّزٕ ٌغ ف ٟاٌٍغخ
اٌُ ١ّٚو (اٌ١بء) اٌّزًّٖ ثبٌفؼً (٠نوو) ٚفٖ ًُ اٌ ّ
ّ٘ ٛ
ٚعت رمل َِّ اٌّفؼِ ٛي ثٗ ػٍ ٝاٌفبػً.
؛ ٌنا
َ

ِ
الفاعؿ في ٍّ
كؿ
تقدـ المفعوؿ بو عمى
تدريب (ٗ) ّْ
بيف سبب ّ
مما يأتي:
ّ
ٔ -لبي رؼبٌَ ََ ْٛ َ٠( : ٝال ْٕ َ٠فَ ُغ اٌظَّبٌِ ِّْ َِ َٓ١ؼ ِن َهرُ ُ.)ُْ ٙ

اٌٖ١فّ١خ؟
 وُ وزبثًب لوأد ف ٟاٌؼطٍخ ّاٌُ ١ّٚو اٌّزٖ ًُ (اٌزّبء)ٚ ،رغل أّٔٗ
رغل أّْ اٌفؼ ًَ (لوأ) فؼ ًٌ ِزؼلٍّٚ ،رغل أّْ فبػٍَٗ ّ
اٌّؼٍَٛ
ِٓٚ
ثٗ،
ي
ِفؼٛ
ت
ٖٔ
َ٠زٛف ِفؼ ٌَٗٛثؼلَٖ؛ ٌنا رى( ُْٛوُ) فِ ٟؾ ًِ
ٌُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اٌىالَ؛ ٌنا ٠زم ّل َُ اٌّفؼُ ٛي ثٗ ٚعٛثًب
اٌٖلاه ِح فٟ
ٌل٠ه أّْ أٍّبء االٍزفٙبَ ٌٙب ؽ ُ
ك ّ
ِ
ػٍ ٝاٌفؼ ًِ ٚاٌفبػ ًِ.

اإلجابة :ارّظً ثبٌفبػ ًِ (ِؼظعح) ضّ١غٌ(ُ٘) ٠ؼُ ٛص ػٍ ٝاٌّفؼِ ٛي ثٗ
اٌّمضَ (اٌظبٌّ.)ٓ١

أٚ٠ب:
اٌٖلاه ِح فٟ
 ِٓٚاألٍّب ِء اٌزٌّٙ ٟب ؽ ُّ
ك ّ
اٌىالَ – ً
ِ
ّىٌٕٛٛع).ٟ
ّطُ ٛه اٌز
 وُ اٌقجو٠خ (وُ ِْىٍ ٍخ ؽ ًّ اٌز ُّّ

ك ثَِٕجَبٍ فَزَجََُّٕٛ١ا).
بٍ ٌ
ٕ -لبي رؼبٌَ ( :ٝعب َء ُو ُْ فَ ِ

ً
ِزظال(وُ) ٚ ،اٌفبػ ًُ اؿ ًّب ظب٘غًا
اإلجابة :اٌّفؼُ ٛي ثٗ ضّ١غً ا
(فبؿك).

ّو َِٓ ( :ٛرمبث ًْ فبثزَ ُْ فٚ ٟع ِ.)ِٗ ٙ
 أٍّب ُء اٌْ ِالفعؿ و ِ
ِ
ِ
الفاعؿ
المفعوؿ بو عمى
تقدـ
حدد سبب ّ
تدريب (٘) ّ
مػما يأتي:
ً
وجوبا في كؿ ّ

األهٗ إٔؾبثُٙب.
ٖ٠ -ؾّ ٟاٌ َٓٛٛأٍُ٘ٗ ٠ٚ ،ؼْك
َ

اإلجابة  :ارّظً ثبٌفبػ ًِ (أً٘  /أطذبة) ضّ١غ (اٌٙبء) ٠ؼُ ٛص ػٍٝ
اٌّفؼٛي ثٗ اٌّمضَ (اٌٛطٓ  /اٌٛطٓ).
ِ

َ ُى ُْ(.
(َِ ٚب رُ ْٕفِمُٛا ِِْٓ َف ٍْ ١و فَ ِِلَ ْٔفُ ِ
ٔ -لبي رؼبٌَ :ٝ
ّ
األٌفبظ اٌزٌّٙ ٟب
(ألْ اٌّفؼُ ٛي ثٗ اؿُ شغط (ِب) ِٓ ٛ٘ٚ ،
اإلجابة :
ِ

عفٕبن
ػٕ١بن ِٚب ٠ورٍُّٗ ف ٟاٌفغ ِو
ٗ -أؽٍ ٝاٌمٖبئ ِل ِب أٚؽ ْزُٗ
ِ
ِ

ً
ِزظال(اٌٙبء) ٚ ،اٌفبػ ًُ اؿ ًّب ظب٘غًا
اإلجابة  :اٌّفؼُ ٛي ثٗ ضًّ ١غا
(ػٕ١بن).

٘ -اْ رىْٓ ّبثذْ ّ
اٌنٚائت ِّٕٟ

د ّ
ك اٌظّ ضاع ِح).

 ٞفَزً ٝأٙبػٛا
ٕ -أٙبػُٚ ٟٔٛأ َّ
ّ
(ألْ اٌّفؼُ ٛي ثٗ اؿُ اؿزفٙبَ (أ ِٓ ٛ٘ٚ ، )ٞاألٌفب ِظ اٌزّٟ
اإلجابة :

فبٌٍ١بٌ ٟرَ ِي ُْٕٙ٠ب األلّبه

ً
ِزظال (اٌٙبء) ٚ ،اٌفبػ ًُ اؿ ًّب ظب٘غًا
اإلجابة  :اٌّفؼُ ٛي ثٗ ضّ١غً ا
(األلّبع).

ٌٙب د ّ
ك اٌ ّ
ظضاع ِح).

َُ ٛك
ِٖ -بما ٌَم١ذُ َِٓ اٌ ّل َْٔ١ب َٚأ ْػ َغجُُٗ أّٔ ٟث َّب أَْ
ّبن ِِ ُْٕٗ َِ ْؾ ُ
ٍ
ّ
ّ
األٌفبظ اٌزٌٙ ٟب
(ألْ اٌّفؼُ ٛي ثٗ اؿُ اؿزفٙبَ ِٓ ٛ٘ٚ ،
اإلجابة :
ِ

َ
األهٗ ِبٌ ُىٙب.
ؽوس
-ٙ
َ

اإلجابة  :ارّظً ثبٌفبػ ًِ (ِبٌهُ) ضٌّ ١غ (اٌٙبء) ٠ؼُ ٛص ػٍ ٝاٌّفؼِ ٛي
ثٗ.

د ّ
ك اٌظّ ضاع ِح).

ٗ -اٌىٍّخُ اٌطّ١جخُ ٕللخٌٚ ،اّ٠ب٘ب ٠ورغَ ٟ
اٌق ٍْكُ.
ت ِٕفظً (ئّ٠ب٘ب) ٠ضيُّ ػٍٝ
اإلجابة  :اٌّفؼُ ٛي ثٗ
ضّ١غ ٔظ ٍ
َ

٠ -7ؼغجٕ ٟاٌّٛاّ ْٕٛٛ
اٌن٠ َٓ٠ملِّ ْٛاٌٍّٖؾخ اٌؼب َِّخ ػٍٝ
ٕخ.
اٌٍّٖؾخ اٌقب َّ

االسزظبص.

ً
ِزظال(اٌ١بء)ٚ ،اٌفبػ ًُ اؿ ًّب
اإلجابة  :اٌّفؼُ ٛي ثٗ ضّ١غً ا
ظب٘غً ا(اٌّٛاطٕ.)ْٛ

٘ َِٓ -ىهدَ ف٘ ٟنا اٌَّبء؟
ّ
األٌفبظ اٌزّٟ
ِٓ
ٛ٘ٚ
،
ٓ)
ِ
(
اؿزفٙبَ
(ألْ اٌّفؼُ ٛي ثٗ اؿُ
اإلجابة :
ِ
َ

أٚالً.
 -8اْْ أهكْدَ أْْ ٠ؾزو َِه ا٢فو ْٚفبؽز ِو ِْ ُٙأٔذَ ّ

ٌٙب د ّ
ك اٌ ّ
ظضاع ِح).

ً
ِزظال(اٌىبف)ٚ ،اٌفبػ ًُ اؿ ًّب
اإلجابة  :اٌّفؼُ ٛي ثٗ ضًّ ١غا
ظب٘غً ا(ا٢سغ.)ْٚ

بن أػٕٚ ٟاٍّؼ٠ ٟب عبهح".
ِٓ -ٙ
أِضبي اٌؼوة " :اِ ّ٠
ِ

ت ِٕفظً (ئّ٠بن) ٠ضيُّ ػٍٝ
اإلجابة  :اٌّفؼُ ٛي ثٗ ضَّ ١غ ٔظ ٍ
االسزظبص.

ٕ٠ -9فغ اإلَٔبَْ ُفٍُمُٗ اٌؾَُٓ ِ ٚػٍ ُُّٗ إٌّبف ُغ.

اإلجابة  :ارّظً ثبٌفبػ ًِ ضٌّ ١غ (اٌٙبء ف ٟسٍمٗ) ٠ؼُ ٛص ػٍ ٝاٌّفؼِ ٛي
ثٗ اٌّمضَ (اإلٔـبَْ ).
(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)
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ص اآلتي:
تدريب ( )ٙاضبط ما تحتو خطّّ في ال ّن ّ

الوحدة الثّالثة  :اإلبــدال

ِ
الحقائؽ،
تيدميا
باألوىاـ
قصورىـ
يبنوف
ّيف
ُ
عمّمتني الحياةُ ّ
َ
أف الذ َ
َ
ُ
اصؼ ،والّذيف
ينصبوف حياتَيـ في
والّذيف
الريح تبعثرىا العو ُ
َ
ّ
مياب ّ

آخر ،وٌكون فً صٌغ ٍة محدّد ٍة هً
ف
ف مكانَ حر ٍ
اإلبدالَ :ج ْعل ُ حر ٍ
َ
ّ
(افتعل) ومصدرها ومشتقاتها (ٌفتعلُُ ،مفتعِل ،افتعال) إذا كانت فاؤها أحد
هذه الحروف اآلتٌة( :واو ،زاي ،دال ،ذال ،طاء ،صاد ،ضاد).

ثبات
الرماؿ ُ
يرسوف قو َ
الرما ُؿ ،وال َ
تتحر ُؾ ّ
تميد بيـ يوـ ّ
اعدىـ عمى ّ
ِ
أصحاب اليمـ العالية الّذيف
ثابت ،
فتكافئُ الحياةُ
ّإال لما لو أص ٌؿ ٌ
َ
ِ
وف عمى تحقي ِ
طموحاتيـ.
ؽ
يأس
ال
ويصر َ
َ
يعرفوف ال َ
ّ

 حاالت اإلبداؿ:ٔ -إذا كانت فاء (افتعؿ) و ًاوا

ِ
أجب عف
تدريب ( )ٚاق أر
األبيات اآلتية لم ّ
ثـ ْ
شاعر أبي تماـّ ،
ِ
األسئمة التّي تمييا:
ك َك ِٔ١ئًب
ٔ -اما َع َ
بهْ٠ـــذَ فُ ٟفٍُ ٍ
٠غزٕت اٌّقبىٞ
اٌؾ َّو
ُ
ٕ -هأ٠ذُ ُ
ْ
ٍـ١ــــــؤرٟ
ّ ّل ٍح ّاال َ
ِٖٚ -ب ِِْٓ ِ
ٌٗ -مل َع َّو ْثذُ ٘ـــنا اٌلّ٘و ؽزَّٝ

رُجلي اٌٛا ٚربء ،صُ رُلغُ ف ٟربء االفزؼبي.
ذاال
داال أو ً
ٕ -إذا كانت فاء (افتعؿ) ز ًايا أو ً
كاال ،صُ رُلغُ اٌلّاي ف ٟاٌلّايّ ،
رُجلي ربء االفزؼبي ً
ٚاٌناي ف ٟاٌلّاي.

فؤٔذَ  ِْٓٚرغب ِهٍٛ ٗ٠ا ُء
اٌٛفب ُء
ػٓ اٌ َغ ْل ِه َ
ْ َ٠ٚؾ ِِّ ِٗ ١
ّلَّرٙب َهفب ُء
ٌَٙب ِِْٓ ثؼ ِل ِ
أفَب َك ْرٕ ٟاٌز َّغب ِهة ٚاٌ َؼٕب ُء

ضادا
صادا أو ً
ٖ -إذا كانت فاء (افتعؿ) طاء أو ً
االفزؼبي ٛب ًء ،صُ رلغُ اٌطّبء ف ٟاٌ ّ
طبء.
رُجلي رب ُء
ِ

ذ ٠زّفك فِ ِّٗٔٛٚ ٟغ لٛي اٌّْبػو أث ٟاٌفًٚ
ّٔ -
أ ٞثٍ ١
ُ
ُ
ّ
ثبٌجٍظ
ه
ٍ
ٌ١
لل
رٕفوعٟ
خ
أىِ
ّٞ
ل
اّز
:
ؾٞٛ
ٕ
اٌ
ثٓ
ٍٛ٠ف
آمَْ
ّ
ِ
ِ
اإلجابة :اٌج١ذ اٌضّبٌش.
ٕ -اٍزقوط:
أ -عٍّز ٓ١رملَّ فّٙ١ب اٌفبػ ًُ ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ ٚعٛثًب.
عأ٠ذ اٌ ُذغََّ /ج َّغث ُ
ُ
ْذ ٘ظا اٌ ّض٘غ.
اإلجابة:
ة -عٍّز ٓ١رملَّ فّٙ١ب اٌّفؼُ ٛي ثٗ ػٍ ٝاٌفبػً ٚعٛثًب.
بعة.
ػٓ اٌ َغ ْض ِع َ
اإلجابةَ٠ٚ :ذْ ِِّ ِٗ ١
اٌٛفب ُء /أفَب َص ْرٕ ٟاٌزّ َج ِ

د فَؤَرَ َّّ ُ.) َّٓٙ
(ٚاِ ِم ا ْثزٍََ ٝاِ ْث َوا َِ٘ َُ ١هثُُّٗ ثِ َىٍِ َّب ٍ
 -لبي رؼبٌَ :ٝ

ِبع ِجٕ ٌّ ٟػٍ ٝاٌفزذ ِخ اٌّم ّضع ِح ػٍ ٝاألٌفِٕ ،غ ِٓ
اثزٍ :ٝفؼ ًٌ
ٍ
ظٛٙع٘ب اٌزّؼ ّظعُ .اثواِ٘ :ُ١فؼٌ ٛي ثٗ ِم ّضَ ٚجٛثًب ِٕظٛة ٚػالِخ
ٔظجٗ اٌفزذخ اٌظّب٘غح ػٍ ٝآسغٖ ِٚ ٛ٘ٚ،ضبف.
هثّٗ :فبػ ًٌ ِإس ٌغ ٚجٛثًب ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌ ّ
ض ّّخ اٌظّب٘غح ػٍٝ
آسغِٖ ٛ٘ٚ ،ضبفٚ ،اٌٙبء ضٌّ ١غ ِزظ ًٌ ِجٕ ٌ ٟػٍ ٝاٌ ّ
ض ُّ فِ ٟذً
ج ّغ ِضبف ئٌ.ٗ١

افتعؿ

افتعؿ

افتعؿ

افتعؿ

افتعؿ

افتعؿ

افتعؿ

اوتقى

ازتير

ادتعى

اذتكر

اطترح

اضتجع

اصتاد

اتتقى

ازدىر

اددعى

اذدكر

اططرح

اضطجع

اصطاد

اتّقى

-

ادعى
ّ

ادكر
ّ

اطّرح

-

-

فعًل عمى وزف (افتعؿ):
تدريب (ٕ) صغ مف األفعاؿ اآلتية ً
اٙطو.
ٙو :
ّ
ٚىْ :ارّيْ  /ىؽُ  :اىكؽُ  /مفو  :اكّفو ّ /
كؿ
وضح اإلبداؿ في الكممات الّتي تحتيا خطّ في ّ
تدريب (ٖ) ّ
مما يأتي:
ّ

ط في ما يأتي:
أعرب ما تحتو خ ّ
ٛة ا ٌْ َّ ْٛدُ ).
َ ٚو ْ َ٠ؼمُ َ
ٔ -لبي رؼبٌَ ( :ٝؽ َ
اإلجابة :ؽٚو :فؼً ِبع ِجٕ ٟػٍ ٝاٌفزخ اٌظب٘غ ػٍ ٝآسغٖ.

ٖطَ ِو ُف : َْٛأطٍٙب (٠ظزغس )ْٛثضٌ ً١اٌّجغص (طغر) ،
ْٔ َ٠ -
جبءد فبء افزؼً طبصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء.
بن :أطٍٙب (اطزفبن) ثضٌ ً١اٌّجغص (طفب)  ،جبءد
ْٕ -
إطَفَ ِ
فبء افزؼً طبصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء.

٠ؼمٛةِ :فؼٛي ثٗ ِمضَ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ اٌظب٘غح
َ
اٌظب٘غح ػٍ ٝآسغٖ .اٌّٛدُ  :فبػً ِإسغ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ
اٌض ّّخ اٌظب٘غح ػٍ ٝآسغٖ.

ٖ -ا ّك ِٕ٘ٛا :أطٍٙب (اصرٕٛٙا) ثضٌ ً١اٌّجغص (ص٘ٓ)  ،جبءد فبء
افزؼً صاال فأثضٌذ ربء االفزؼبي صاال صُ أصغّذ ِغ اٌضاي األسغ.ٜ

َ َُ ٙفَ ٟوجلٞ
ٕ -لبي أؽّل ّٛلَ :ٟعؾلرُٙب َ ٚوزّذُ اٌ ّ

اإلجابة :عؾ ْل  :فؼً ِبع ِجٕ ٟػٍ ٝاٌـى ،ْٛاٌزبء :ضّ١غ ِزّظً
ِجٕ ٟػٍ ٝاٌض ُّ فِ ٟذً عفغ فبػً.
اٌٙبء :ضّ١غ ِزظً ِجٕ ٟفِ ٟذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ.

ٗ -فٍٚ١طغغ  :أطٍٙب (فٍ١ضزجغ) ثضٌ ً١اٌّجغص (ضجغ) ،
جبءد فبء افزؼً ضبصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء.
٘ -فبرّّٙذُ  :أطٍٙب (فبٚرّٙذ) ثضٌ ً١اٌّجغص (،)ُ٘ٚجبءد فبء
افزؼً ٚاٚا فأثضٌذ فبء االفزؼبي ربء صُ أصغّذ ِغ اٌزبء األسغ.ٜ

ٖ -رن ّو َو ِٖطف.ٍِٝٛ ٝ

اإلجابةِٖ :طف :ٝفبػً ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌضّخ اٌّمضعح ػٍٝ
األٌف ِٕغ ِٓ ظٛٙع٘ب اٌزؼظعِ :ٍِٝٛ .فؼٛي ثٗ ِٕظٛة ٚػالِخ
ٔظجٗ اٌفزذخ اٌّمضعح ػٍ ٝاألٌف ِٕغ ِٓ ظٛٙع٘ب اٌزؼظع.
(

فعؿ

فعؿ

فعؿ

فعؿ

فعؿ

فعؿ

فعؿ

مما يأتي:
ًلثي
ّ
المجرد ّ
تدريب (ٔ) ىات الثّ ّ
ْ
اٌّيك٘ : ٟى٘ب /
ارّفبق ٚ :فك  /إطالػ ٍٕ :ؼ /
اىكاك :ىاك  /ارّىبيٚ :وً  /اٙطواَ ٙ :وَ.

نموذج في اإلعر ِ
اب
تدريب ()ٛ
ٌ

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

وقى

زىر

دعا

ذكر

طرح

ضجع

صاد

 -ٙاالرّٖبالد :أطٍٙب (االٚرظبالد) ثضٌ ً١اٌّجغص (ٚطً) ،
جبءد فبء افزؼً ٚاٚا فأثضٌذ فبء االفزؼبي ربء صُ أصغّذ ِغ اٌزبء
األسغ.ٜ
0
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٠ -7طٍّ َغ  :أطٍٙب (٠طزٍغ) ثضٌ ً١اٌّجغص (طٍغ)،جبءد فبء افزؼً
طبء فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء صُ أصغّذ ِغ اٌطبء األسغ.ٜ

الوحدة الرّابعة :التّصغري

 -8رٖطب ُك :أطٍٙب (رظزبص) ثضٌ ً١اٌّجغص (طبص)  ،جبءد فبء
افزؼً طبصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء.

اٌزّٖغُ ١و :ط١غخٌ ِشظٛطخٌ رطغأُ ػٍ ٝثٕ١خ األؿّبء اٌّؼغّثخ؛
ِؼبْ رُف ِٓ َُٙاٌـّ١بق:ٟ٘ ،
ٌٍ ّضالٌخ ػٍٝ
ٍ

ٚاٙطوثب  :أطٍٙب (اضزغثب) ثضٌ ً١اٌّجغص (ضغة) ،
-9
ْ
جبءد فبء افزؼً ضبصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء.

ّأو ًال :دالالت ال ّتصغٌر

ٓٔ٠ -زَّغ  :أطٍٙب (ٛ٠رـغ) ثضٌ ً١اٌّجغص (ٚؿغ)  ،جبءد فبء
افزؼً ٚاٚا فأثضٌذ فبء االفزؼبي ربء صُ أصغّذ ِغ اٌزبء األسغ.ٜ

شأف.
ٔ -التّحقير وتقميؿ ال ّ

إطجو :أطٍٙب (اطزجغ) ثضٌ ً١اٌّجغص (طجغ)  ،جبءد
ٔٔ-
ْ
فبء افزؼً طبصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء.
ٕٔ -اٌّطّوكح  :أطٍٙب (اٌّطزغصح) ثضٌ ً١اٌّجغص (طغص) ،
جبءد فبء افزؼً طبء فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء صُ أصغّذ ِغ
اٌطبء األسغ.ٜ

 ّب٘لد ّ َُ٠ْ ٛؼو ف ٟاٌّغٌٍ.ٕ َٕ٠ْ ٛغ غ١و
 كػه ِٓ ٘نا اٌ ُْ َ٠ْ ٛؼو ف ٛٙال ٠ؾَٓ اٌىالَ  ،أّٗ ُ
ِزّىٓ ِٓ ٕٕؼزٗ.
 ٠ب ُه َع ْ ً١أِب آْ ٌه أْ رٍَه ٍَِه اٌوعبي. -لبي اٌّْبػو :رؼٍَّ ُْ ٠ب ّ َُ٠ْ ٛؼ ُو و١فَ رٙغٛ

ٕ -تقميؿ الحجـ أو العدد.

ُِٖٔ -زَّ ٌغ  :أطٍٙب (ِٛرـغ) ثضٌ ً١اٌّجغص (ٚؿغ)  ،جبءد فبء
افزؼً ٚاٚا فأثضٌذ فبء االفزؼبي ربء صُ أصغّذ ِغ اٌزبء األسغ.ٜ

 أفنٔب ُك َه ّْٙ٠بد ِٓ اٌزبعو .َبٌخ لجً روو١جِٙب أ١ٕ ٚبٔزٙب.
 ألوأُ اٌ ُىزَ ِّ١ت اٌّوفَك ِغ اٌغ ّٖللخُ ٔف ُؼٙب ػظ ٌٛٚ ،ٌُ ١ث ُل َه ّْٙ٠بد.
 اٌ ّّ -ب٘لد ُكثَ ْ١ت ف ٟاٌغبثخ.

ٗٔ -إطجب ٌه :أطٍٙب (اطزجبع) ثضٌ ً١اٌّجغص (طجغ)  ،جبءد
فبء افزؼً طبصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء.
ت  :أطٍٙب (اطزذت) ثضٌ ً١اٌّجغص (طذت) ،
٘ٔ -إطؾ ِ
جبءد فبء افزؼً طبصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء.

الزماف.
ٖ -تقريب المكاف أو ّ

٠ -ٔٙلَّػ :ٟأطٍٙب (٠ضرؼ )ٟثضٌ ً١اٌّجغص (صػب)  ،جبءد فبء
افزؼً صاال فأثضٌذ ربء االفزؼبي صاال صُ أصغّذ ِغ اٌضاي األسغ.ٜ

 عئذُ لُ َج ْ ً١اٌّغوة - .عئذ ثُ َؼ ْ١ل اٌؼْبء. لُ َو ْ٠ت ِلهٍزٕب َِغل.ت ٚاٌمِ َِ ّٟ
 ػطفذْ ؽٕب٠بٖ ُك ٍَّ َْٓ٠ٚبئِ ِٗػطفَ األَ ٍِّ٘ ِخ ٚاٌؾٛا ِع ِ

٠ -ٔ7يك٘ :ٟأطٍٙب (٠ؼر )ٟٙثضٌ ً١اٌّجغص (ػ٘ب)  ،جبءد فبء
افزؼً صاال فأثضٌذ ربء االفزؼبي صاال.

ٗ -التّحبُّب.

٠ -ٔ8زّفك :أطٍٙب (ٛ٠رفك) ثضٌ ً١اٌّجغص (ٚفك)  ،جبءد فبء
افزؼً ٚاٚا فأثضٌذ فبء االفزؼبي ربء صُ أصغّذ ِغ اٌزبء األسغ.ٜ

 ِب أؽجّه اٌ ٝلٍج٠ ٟب ثَُٕ ّ.ٟ أ ٞثَُٕ ّ ٟاّْ اٌؼٍُ ٔٛه. ػٓ أٌٔ ثٓ ِبٌه – ه ٟٙهللا ػٕٗ  -لبي:ألؿ ٌٚ، ٟوبْ
ي
ف١مٛ
وبْ إٌّج ٍٕٝ -ٟهللا ػٍ٠ -ٍٍُٚ ٗ١ؤرٕ١ب
ُ ٍ
ٕغً ١وا٠ ":ب أثب ُػ َّ ٍْ ١و".

 -ٔ9اىكؽبَ :أطٍٙب (اػرذبَ) ثضٌ ً١اٌّجغص (ػدُ)  ،جبءد فبء
افزؼً ػا٠ب فأثضٌذ ربء االفزؼبي صاال.
ٕٓ -إطٍ :ٝأطٍٙب (اطزٍ )ٝثضٌ ً١اٌّجغص (طٍ ، )ٝجبءد
فبء افزؼً طبصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء.

تدريب (ٔ) ما المعنى الّذي أفاده التّصغير في ما تحتو خطّّ
ُ
مما يأتي؟
في ّ
كؿ ّ

ِٕٔ -زّيْ  :أطٍٙب (ِٛرؼْ) ثضٌ ً١اٌّجغص (ٚػْ)  ،جبءد فبء
افزؼً ٚاٚا فأثضٌذ فبء االفزؼبي ربء صُ أصغّذ ِغ اٌزبء األسغ.ٜ

ٔ -لبي رؼبيَٚ ( :اِ ْم لَب َي ٌُ ْم َّبُْ ِال ْثِٕ ِٗ َِ َ٠ َُٛ ٘ٚؼظُُٗ َ٠ب ثَُٕ ََّ ٟال
ْ ِونْ ثِ َّ
بَّللِ اَِّْ اٌْ ِّْونَ ٌَظُ ٍْ ٌُ ػ َِظ.) ٌُ ١اإلجابة :اٌزّذجُّت.
رُ ْ
ٕ -لبي هٍٛي هللا  ٍٕٝ -هللا ػٍَِ " : - ٍٍُٚ ٗ١ب َِ َِلَ آ َك َِ ٌّٟ
ّ ًّوا ِِْٓ
ِٚػَب ًء َ
َجُهَ َ٠ب اثَْٓ آ َك ََ ٌُمَ َّْ ١بدٌ ُ٠مِ َّْٓ
،ؽ ْ
ثطٓ َ
ٍ
ُ
َ
َ
ُ
ٌ
ٌ
َ
َ
ّواة ٚ،صٍش
ٚ،صٍش
ٌ
ُ
ٕ ٍْجَهَ ،فبِْْ وبَْ ال ثُ َّل فضٍش َ ٛؼب ٌَ َ
ٔفٌ" .اإلجابة :رمٍ ً١اٌؼضص.
ٌ
ٖ -رّ ّىٓ هعب ُي اٌلّفبع اٌّلٔ ّ ِٓ ٟاٛفبء اٌؾو٠ك لُجً١
أزْب ِهٖ ف ٟاٌغبثخ .اإلجابة :رمغ٠ت اٌ ّؼِبْ.
ٗ٠ -زؤٌّف عٙبى إٌّبػخ ِٓ ُووّ٠بد اٌلَّ اٌجٚ١بء
ٚاٌؾّواء .اإلجابة :رمٍ ً١اٌذجُ.
اٌؼبٌُ أّٔٗ ِزٛاٌ ٙغ ،أِب اٌ ُؼ َ ٍُ٠ْ ٛفزطغ ٝػٍٗ١
ٍّ٘ ِٓ -بد
ِ
اٌغبً٘ .اإلجابة :اٌزّذم١غ ٚرمٍ ً١اٌ ّشأْ.
ٍّخُ اٍزىجب ِه
ِ

ٕٕٚ٠ -طوة :أطٍٙب (٠ضزغة) ثضٌ ً١اٌّجغص (ضغة) ،
جبءد فبء افزؼً ضبصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء.
ٖٕ -اٙطٙبك :أطٍٙب (اضزٙبص) ثضٌ ً١اٌّجغص (ضٙض)  ،جبءد
فبء افزؼً ضبصا فأثضٌذ ربء االفزؼبي طبء.
تدريب (ٗ) ما الحرؼ الّذي أُبدؿ في ما تحتو خطّّ:
ٔ -رَل َِّفوُ : َْٚربء االفزؼبي أثضٌذ صاال ٚأصغّذ ِغ اٌظاي
فأطجذذ صاال ِشضصح.
ٕ -اىكأذ :ربء االفزؼبي أثضٌذ صاال.
ٖ٠ -لّػ : ٟربء االفزؼبي أثضٌذ صاال ٚأصغّذ ِغ اٌضاي األسغٜ
فأطجذذ صاال ِش ّضصح.
ّٖفًب  :فبء االفزؼبي (اٌٛا )ٚأثضٌذ ربء ٚأصغّذ ِغ اٌزبء
ُِٗ -ز ِ
ّ
األسغ ٜفأطجذذ ربء ِشضصح.
(
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ِ
األسماء اآلتية؟
تدريب (ٖ) ما ُم َكبَّر

الثً
ثانٌا :تصغٌر االسم ال ّث ّ

فُ َلّ٠ب :فضَ ُٔ / ٜٚؼ ّْ١بْ ٔ :ؼّبْ  /ثٍَُ ْ١لَح :ثٍضح /ك ََُ ٠ْ ٚوح :صاع
/ؽ َن ْ٠فخ :دظفخ.
/ع ْ
/اٌغجَ ْٙ١خ :اٌججٙخ ُ
يَٞء :جؼء ُ /و َوّ٠خ :وغح ُ
ُ

ص َّغر عمى وزف (فُ َعْيؿ).
ًلثي ُي َ
ٔ -االسـ الثّ ّ

س ْعدُ :س َع ْيد
َ

دبُ :د َب ْيب
ّ

جبؿُ :ج َبْيل

تدريب (ٗ) استخرج األسماء الم َّ
مما يأتي ،ثـ
صغرة في ّ
كؿ ّ
ُ
كؿ منيا:
اذكر مكبَّر ّ

ذئبُ :ذ َؤْيب

ًلثي المؤنث غير المختوـ بتاء التّأنيث تمحقو
ٕ -االسـ الثّ ّ
التّاء عند التّصغير.

ىندُ :ه َن ْيدة

شمسُ :ش َم ْيسة

ٔ -لبي رؼبٌ ٝػٌٍَ ٝبْ ٌمّبْ:
ْ
ْ
ْ
إجِ ْو
َٓ اٌ ُّٕ َى ِو َْ ٚ
( َ٠ب ثَُٕ َّ ٟأَلِ ُِ اٌ َّ
ٖ َالحَ َْ ٚأ ُِ ْو ثِب ٌْ َّ ْؼ ُو ِ
ٚف َٚأَٗ ػ ِ
ٕبثَهَ اَِّْ َمٌِهَ ِِْٓ ػ َْي َِ ْاألُ ُِِ ٛه).
َػٍََِ ٝب أَ َ
- ٟاثٓ.
اإلجابة :ثَُٕ َّ

عيفُ :ع َي ْينة

ك ُعجًٍ ١
اٌوأً ٌُ ٠ىْٓ
ٕ -فَُ ٠ٛ
ّبِـ ّ
ِ
ُج-ً١ججً.
اإلجابة :فَُ ٠ٛ
ك -فٛق /.ج ٍ

ِ
األلؼ فإ ّنو ُّ
يرد ( أي حرؼ
حرؼ
ًلثي الذّي ثانيو
ُ
ٖ -االسـ الثّ ّ
األلؼ ) إلى أصمو عند التّصغير.

تاج:

ناب:

نار:

باب:

غار:

تَُوْيج

ُن َي ْيب

ُن َوْيرة

ُب َوْيب

ُغ َوْير

ٍََّّٕ ٝ
ٍٍَّ َُ " : -أهؽ ُُ أ ِّزٟ
هللاُ َػٍَ َْ َٚ ِٗ ١
ٖ -لبي هٍٛي هللا َ -
ُ
ػّوٚ ،إٔلل ُٙؽ١ب ًء
ثؤ ِّز ٟأث ٛثىوٚ ،أّلُُّ٘ ف ٟأِو هللا
ُ
ت ".
ػضّبُْ ٚ ،ألوإُ٘ ٌىزبة هللا أُ َث ُّ ٟثُٓ َو ْؼ ٍ
اإلجابة :أُثَ ُّ -ٟأة.
اٌّ ٍٟٕٛأثب ػج١لحَ أؽ َل ػٍّب ِء اٌٍّغ ِخ ،فمبي:
ق
ٗ -اِزلػ اٍؾب ُ
ُّ
َ
فبّْ اٌ ِؼٍ َُ ػٕ َل أث ٟػجَ ١لحْ
ػٍ١هَ أثب ػج١لحَ فبٕطِٕ ْؼٗ
اإلجابة :ػج١ضحَ -ػجضح.

ٗ -إذا كاف االسـ ثنائيِّا (أي مف حرفيف) فإ ّننا عند التّصغير
ُّ
المحذوؼ (الواو أو الياء).
الث
نرد
الحرؼ الثّ َ
َ
َ

ي يدُ :ي َدّية دـُ :د َم ّي
أخ :أ َ
ُخ ّ

االسـ
٘ -إذا انتيى
ُ
فإ ّنيما ُي ِ
ياء،
قمباف ً

ي
ابفُ :ب َن ّ

يػٟ
٘ -أثُّٕ١ز ٟال ر َْغ ِ
اإلجابة :أثُّٕ١ز -ٟاثٕخ.

ًلثي بحرؼ (األلؼ أو الواو)
الثّ ُّ
دغماف مع ِ
ياء التّ ِ
ِ
صغير ،واذا انتيى
وي
ّ

بحرؼ الياء فإ ّنو ُيدغـ مع ياء التّصغير.

العصا:

دلو:

صيَّة
الع َ
ُ

ُدلَ ّي

ظ ْب ٌي:
َ
ي
ظَُب ّ

فتى:

حمو:

ي
فُتَ ّ

ُحمَ ّي

ٌْ ١جٍُ َغٗ ؽزَّ٠ ٝى ًَّ ْ ٠ٚؼّال

م٘بة
األٔبَ اٌٝ
و ًُّ
ْ
ِ

وت ِورَؾ ًٌ
 -ٙلبي األػِّْ ٚ :ٝك ْع ٘و٠وحَ اَّْ ّ
اٌو َ
اإلجابة٘ :غ٠غحَ ٘-غّح.
و:ٞ
 -7لبي اٌمؾ١ف
اٌؼمّ٠ ٍٟ١لػ ؽى ُ١ثٓ اٌَّّ١ت اٌمُ َ
ْ ّْ ١
ّ
ٙب٘ب
َ١ٙذْ ػٍ َّ ٟثَُٕ ٛلٍَُْ ١و ٌَ َؼ ّْ ُو هللا أَػ َْغجَِٕ ٟه َ
اما َه ِ
١غ/لشغ.
اإلجابة :اٌمذ١ف/اٌمذف .لُ َش ٍ

َىدي:
ي
ُه َد ّ

ٕٛها كل١مخً
اٌوؽبٌخ اٌّْٛٙه ٓ٠اثُٓ ُعجٍ ١و فمل ٔم ًَ
ّ ِٓ -8
ً
ّ
اٌٙغو.ٞ
ً
اهرَؾ ًَ اٌٙ١ب فٟ
د اٌزْ ٟ
ِّ
اٌموْ اٌ ّ
ٌٍّغزّؼب ِ
َبك ِ
ِ
ُج١غ –ججغ.
اإلجابة :ج ٍ

كؿ ٍ
ٍ
مختوـ بػ
اسـ
ص َّغ ُر
ًلثي ّ
ُ -ٙي َ
َ
تصغير االسـ الثّ ّ

(ألؼ ممدودة ،أو ألؼ مقصورة ،أو تاء مربوطة ،أو ألؼ ونوف) إذ

ص َّغ ُر الحروؼ الثًّلث ُة منو عمى ( فُ َعْيؿ ) ثُّـ تُ ُّ
ائد.
رد إليو ّ
الزو ُ
تُ َ

سوداء:

سممى:

زىرة:

سمماف:

ُس َوْيداء

ُسمَ ْي َمى

ُزَه ْيرة

ُسمَ ْيمان

الضبط التّاـ:
تدريب (ٕ) ص ّغر
األسماء اآلتي َة مع ّ
َ

ٍُ : ًٙؿ /ًْ١َٙلِ : ّٜلُطَْ١ظ /هغلُ :ع َغْ١ضح/
َ
صٛة :صُ َْ٠ٛتٔ/غَ ُٔ :ٜٛجّ١ب /فز :ٝفُزَ ّٔ / ٟغالءَ ُٔ :جْ١الء /
هاؽخُ :ع َْ٠ٚذخ /ػّواُْ :ػ َّْ١غاْ ٚ/هكح َ ُٚ :عْ٠ضح.

(
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باعً
الر ّ
ثال ّثا :تصغٌر االسم ّ

اإلضافً
الخماسً ،والمر ّكب
رابعا :تصغٌر االسم
ّ
ّ
ً

باعي يص ّغر عمى صيغة (فُ َع ْي ِعؿ).
ٔ-
الر ُّ
االسـ ّ
ُ

ُح ْي ِمق
أحمؽ :أ َ

الخماسي:
ٔ -االسـ
ّ

ُزخرؼُ :ز َخ ْي ِرف

أ -الّذي رابعو حرؼ عمّة (ألؼ ،أو واو ،أو ياء) ُي َّ
صغر عمى
صيغة (فُ َع ْي ِعْيؿ).

ِ
باعي ألفًا
كاف
ُ
ٕ -إذا َ
الحرؼ الثّاني مف االسـ ّ
الر ّ
ب و ًاوا.
فإ ّنو ي ْقمَ ُ

:خ َوْيمد
خالد ُ

رماف:
ّ
ِ
ين
ُرَم ْيم ُ

ص َوْينِع
صانعُ :

ِ
باعي ألفًا أو و ًاوا
كاف
الحرؼ الثّ ُ
ُ
ٖ -إذا َ
الث مف االسـ ّ
الر ّ
،ويدغماف مع ياء التّصغير ،
ياء ُ
فإ ّنيما ُيقمباف ً
فيدغـ مع ياء التّصغير.
ياء ُ
أما إذا كاف الحرؼ الثّالث ً
وّ

غزاؿُ :غ َزيِّل

عجوزُ :ع َجيِّز

قنطرة:
قَُن ْي ِطرة

حاسوبُ :ح َوْي ِسيب

ج -إذا كاف ثانيو ياء منقمبة عف واو ُّ
ترد و ًاوا عند التّصغير.

َكثيرُ :كثَيِّر

ميقاتُ :م َوْي ِقيت

عبد اهلل:
ُع َب ْيد اهلل

تدريب (٘) ّْ
الضبط التّاـ:
صغ ِر
األسماء اآلتية مع ّ
َ

مٌراث :م َويْريث  /ناقوس :ن َويْقيس  /مِفتاح :م َفيْتيح  /مندٌل :
م َنيْديل  /بدر الدّ ٌن :بدَ يْر الدين /مِنشار :م َنيْشير  /مخروط:
م َخيْريط  /جمال الدّ ٌن  :ج َميّل الدين.

َّ
مما يأتي:
تدريب ( )ٙاستخرج
االسـ المصغر ّ
َ
ت:
ٔ -لبي أث ٛؽ١بْ اٌز
ّ
ّٛؽ١ل ٞف ٟوبر ٍ
ت ِ َ٠و ُك ِغ ٕبؽجٗ ،ال ٍَّٓ ٌٗ ٚال ُّٙوحٚ ،ال
"ِٚب لل ُه ُو َ٠ْ ٛزِ ٍ
ت.
ٍغ" .اإلجابةُ :و َ٠ْ ٛزِ ٍ
افٚبي ٚال رُّ ٛ

ِ
األسماء اآلتية ؟
كبر
تدريب ( )ٛما ُم ّ
ُم َز ٌْرٌب :مزراب ُ /ن َو ٌْطٌر :ناطور  /د َُو ٌْ َرة األرقم:
ف الدّ ول ِة  :سيف الدولة.
س ٌَ ٌْ ُ
دار األرقم ُ /

َٚالَ ْ َ٠
بً َؽجَّخَ َف ْو َك ِي
ظٍِ ُّ َْٛإٌّ َ

ٍفَب َ٘ ِخ َه ْأِٗ ِ٠
ف١ط ًُ ِٓ َ
َٖ َٚ -هعب األُ ِ
ْ
لُلٔب ُفيَ َّْ ٠خ ،لل َػٍِ ّْزَُُ ،ػٕــٛحً
س١طًُُ /سؼَ َّْ ٠خ /اٌَ ُٙظ ْ.ًُ ٠
اإلجابة :األُ ِ

الديف:
الديف :عماد ّ
تاج ّ
الدين
الدين
ُع َميِّد ّ
تَُوْيج ّ

الضبط التّاـ:
تدريب ( )ٚص ّغر
األسماء اآلتية مع ّ
َ

ِؾجَوحَ ُِ :ذْ١جغح /
ػَغٛي :ػ َُجَ /ًّ١ف ْٕلقُ :سَْٕ١ضقَ /غل٠وُ :غ َضّ٠غْ /
ُ
ت :ط َُْ٠ٛذت /ىػفَواُْ :ػ َػْ١فغاِْ /وزبة :وزَّ١ت.
ٕبؽ ٌ
ِ

ٕ -لُجٍَِّ١خٌ الَ ْ َ٠غ ِلهُ َْٚثِ ِن َِّ ٍخ
اإلجابة :لُجٍَِّ١خٌ.

ميزافُ :م َوْي ِزين

طبؽ
تركيبا إضافيِّا ُيص ّغر
ٕ -االسـ المرّكب
صدره فقط  ،وتُ ّ
ً
ُ
أحكاـ التّصغير.
عميو
ُ

خنفساء :
ُخ َن ْي ِفساء

ص َوْيمجان
ُ

ُعفَْي ِرْيت

تقمب و ًاوا.
ب -إذا كاف ثانيو ألفًا ُ

كؿ ٍ
ِ
ٍ
باعي ُّ
مختوـ بػ
اسـ
ُٗ -يص ّغ ُر
الر ّْ
تصغير االسـ ّ
َ
(ألؼ ممدودة ،أو تاء مربوطة ،أو ألؼ ونوف) ،إذ تُص ّغر
ائد.
رد إليو ّ
ُ
الحروؼ األربع ُة األولى منو ،ثُّـ تُ ّ
الزو ُ

صولجاف :

عصفور:
ص ْي ِفير
ُع َ

عفريت:

بشكير:
ُب َش ْي ِك ْير

ة ٌَُٗ ٌُِٕ١بال
َِـــــــب ٌُ ُ َ٠ىْٓ َٚأَ ٌ
ً األغالال
َّٚزب اٌ َُ ٙن َّْ ُ٠ ًُ ٠ب ِه ُ

ة رؾّ ًُ ػٍ ٝظِ ٙو٘ب ُػمَ ْ١وثب َء.
ٗ -ػغجذُ ِٓ ػمو ٍ

اإلجابةُ :ػمَْ١غثب َء.

٘ -ف٘ ٟنٖ اٌ ّلا ِه لٍجٟ
أٍب َي كِؼٚ ،ٟأ ٌْ َٜٛ
فوِـــبٟٔ
ِبىَ ْؽزَُٗ ،
اإلجابةُ :غؼَ  / ًِّْ٠أُ َؿُ / ًِّْ١وذ. ًِّْ١
(

ؾـت ُغيَ ًْ ِّ٠
هٌ٘ٓ ثـ ِّ
ُ
ًٍْ ِّ١
ػّٕــ ٟثـــ َق ٍّل أ َ
ف ُوؾًْ ِّ١
ث َ
َ ْْ َٛ ٍُ ٙو ٍ
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8

(مُكثّف /اليّحو والصّرف) الفصل الدّراسيّ األوّل ()1519

عما يميو:
تدريب (ٕٔ) اق أر ال ّن ّ
،ثـ أجب ّ
ص اآلتي ّ

خامسا :تصغٌر الجمع
ً

٠ ٞقبٛت ػج َل اٌٍّه:
لبي اٌ ّواػ ٟإٌُّ َّ١و ّ

لبٌذّ ُفٍَ َْ ١لحُ ِب ػَوانَ  ٌُٚرىْٓ
ُ
أفٍَ ١ل اَّْ أثب ِن ٙبفَ ٍٚــب َكُٖ
ْ
أّ ٟؽٍفــذُ ػٍّ٠ ٝـــ ٍٓ ١ث ّوح
ت ٚافلاً
ِب اْْ أرــ١ذُ أثب ُفـج ٍْ ١
ٚال أر١ــذُ ُٔ َغ ْ١ــلحَ ثَٓ ػٍُ ّ٠ٛو

ٔ -جمع القمّة ُيص َغر عمى لفظو ،ويأتي جمع القمّة عمى
األوزاف اآلتية  :أفْعاؿ  ،أَف ُْعؿ  ،أَف ِْعمَة ِ ،ف ْعمَة.

أصحاب:

ُص ْيحاب
أ َ

أنير:
أ َُن ْي ِهر

أرغفة:
أ َُرْي ِغفة

ِغ ْم َمة:

مثاال عمى ٍّ
كؿ ِم ّما يأتي :
 -1استخرج ً
ت.
أ -اٍُ ِٖغَّو
صالصِ ٟن ّوو .اإلجابة :إٌُّ َّ١غُ - ّٞسج ٍْ ١
ّ
صالصِ ٟئَّٔش رؤٔ١ضًب ٌفظ ًّ١ب .اإلجابةَ ُٔ :جْ١ضحَ.
ة -اٍُ ِٖغَّو
ّ
صالصِ ٟئَّٔش رؤٔ١ضًب ؽم١مًّ١ب .اإلجابةُ :سٍَ َْ ١ضحُ
ط -اٍُ ِٖغَّو
ّ
(سٍَضح).
َّ
ُّ٠ٛغ.
هثبػ .ٟاإلجابة :ػ
ك -اٍُ ِٖغو
ّ
ٍ

ُغمَ ْيمة

ٕ -جمع الكثرة ُيص ّغر مفرده،

سالما ،وا ْف كاف مؤّنثا
عاقًل ُجمع جمع مذ ّكر
فإف كاف مذ ّك ًار
ً
ً
جمع مؤّنث سالما.
غير عاقؿ ُجمع
َ
أو َ

جباؿُ :ج َب ْيالت

ِ
ين
شعراءُ :ش َوْيعر َ

السابقة.
ّ -2
بي ْف داللة التّصغير في األبيات ّ
١وُ / ٞفٍَ َْ ١لحُ  /أفٍ١ل  :اإلجابة :اٌزذجّت.
إٌُّ َّ ّ
ت /ػُّ٠ٛو :اإلجابة :اٌزذم١غ.
ُفج ٍْ ١

الس ِ
رد
الماف ُيص ّغر
مفردىما ثـ تُ ّ
ُ
َٖ -ج ْمعا المذ ّك ِر والمؤنث ّ
إلييما عًلم ُة الجمع.

ِ
ِ
بين
كات َ
بيفُ :ك َوْيت َ

ٍئٚال
ل ْج ًَ ّ
ّئَ ْٚ
اٌولب ِك ػٍ ٝاٌْ ِ
٘ َّّب ِْ ثبرب عــــــــــــــٕجخً ٚكَف١ال
أونة اٌ١ـــــــــ ََ ٛاٌقٍ١فخَ ل١ال
ال
ُ
ًِ ٛ٠ب أهُ ٠ل ثِجَ ْ١ـــــــــــــ َؼز ٟرجل٠ال
أثغ ٟاٌٙل ٜف١ــــــي٠لٔ ٟر١ٍٚال

ّْ -3
اـ.
صغر ما تحتو خطّ مع ّ
الضبط التّ ّ
أثبن  :أُثَّ١ه  /عـٕجخً :
ٍئٚال :ؿُإَ / ًّ٠
ّئُ :ْٚشإَ ْٕ٠بد َ /
ِ
اٌْ ِ
ُ
ُ
ّٞ
/ثوح :ثُغْ٠غح  /رجل٠ال :رجَْ١ض / ً٠اٌٙلَ ٘:ٜض .
ُجَْٕ١جخ ّ

ساعاتُ :س َوْيعات

تدريب (ّْ )ٜ
الضبط التّاـ:
صغر الجمو َ
مع ّ
ع اآلتي َة َ

ِ
البيت الثّاني
 -4أعرب الجممة اآلتية ِم َف
ىم ِ
اف).
(ضاؼ
وسػادهُ َّ
َ
َ

أٍطو :أُ َؿْ١طغ ُ /هوجبٌْ  :ع َُْ٠ٚىج - ْٛع َُْ٠ٚىجَ / ٓ١عفَٕبد:
ُجفَْٕ١بد /أَ ِْ ٛؼ َّخ :أُطَْ١ؼّخ ُ /فجَواءُ :سجَّ١غُ -ْٚسجَّ١غ/ ٓ٠
طجَّ١خ  /أغٖبْ :أُ َغْ١ظبْ ٚ /هقَ ُٚ :عْ٠مبد.
ٕ ْجَ١خُ :
ِ

اإلجابةٙ :بف  :فؼً ِبع ِجٕ ٟػٍ ٝاٌفزخ اٌظب٘غ ػٍ ٝآسغٖ.
ٍٚبكَٖ ِ :فؼٛي ثٗ ِمضَ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ اٌظب٘غح ػٍٝ
آسغٖ ِ ٛ٘ٚضبف ٚ .اٌٙبء :ضّ١غ ِزظً ِجٕ ٟفِ ٟذً جغّ ِضبف
ئٌّّ ٘ . ٗ١بْ  :فبػً ِإسغ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ األٌف ألّٔٗ ِضٕ.ٝ

ِ
الجمع
ص َّغر األسماء اآلتية ِ ،بصي َغ ِة
ِ
تدريب (ٓٔ) ىات ُم َ
ِ
المناسبة:

ُج/ٓ١ٍْ١ظو٠ف :ظُ َغّ٠فْٛ
ٔقٍخ ُٔ :ش١الد /هعًُ :ع َج - ٍْْٛ١ع َ
 -ظُ َغّ٠ف / ٓ١وؤًُ :وإَ ْ٠ـبدٔ /بللْ٠َٛ ُٔ :مضْ٠َٛ ُٔ -ْٚمض.ٓ٠

أف ثالثّيا ياء ساكنة
(د ً
 -5لماذا ال تُ ّ
خيًل) تصغي ار مع ّ
عد كممة َ
قبميا حرفاف.

َّ
المصغرة في ما يأتي ،ثـ اذكر
تدريب (ٔٔ) استخرج األسماء

اإلجابةّ :
ألْ اٌذغف األ ّٚي غ١غ ِضّٚ َٛاٌذغف اٌضّبٔ ٟغ١غ
ِفزٛح.

مكبَّرىا:
ؼبعٍَٕب لِوا ُوُ
ٔ -لَ َو ْٕ٠ب ُوُ فَ َ
اإلجابة :لُجَ - ًَْ ١لجً.
فيف٠ ٟؼُ ٛك اٌ ٝاٌؼِٖ ٛه
ك
ِزؾف ػ ّّبَْ أث١وٌ ٠
ٕ -ػُوٗ فَ ٟ
ٌّ
اٌملِ ّ٠خ.
اإلجابة :أث١غٌ ٠
ك -ئثغ٠ك.
ِوكاحَ َٛؾٔٛب
جؼ ْ
لُجَ ُّْ ًَ ١
اٌٖ ِ

ؽ ِٓ ٟأؽ١ب ِء َػ ّّبَْ .
ٖ -أ َُّ أُ َم َْٕ٠خَ ٌّ
اإلجابة :أُ َط َْٕ٠خَ  -أطْ.

(
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الوحدة اخلامشة  :اإلضافة
األٚي ِّٕٙب ِضبفًب،
 اإلضاف ُةٔ :ـجخٌ ث ٓ١اؿُّ٠ ،ٓ١ـ ّّّٝ
ٚاٌضّبِٔ ٟضبفًب ئٌ.ٗ١
تتكوف اإلضافة مف ركنيف:
 ّٔ -اٌّٚبفُ٠ٚ ،ؼغة دـت ِٛلؼٗ ِٓ اٌجٍّخ.
ٕ -اٌّٚبف اٌٚ ،ٗ١دىّٗ اٌجغّ .
 رُؾ َنف ِٓ اٌ ُّٚبف:أي اٌزّؼغ٠فٚ ،اٌزّٕ ْٛٔٚ ،ٓ٠ٛاٌزّضٕ١خ أ ٚاٌجّغ.
اق أر ما يأتي:

ثؤلٛاي اٌّٛب ِح.
ٔ -ال رؤفنّٟٔ
ِ

األِ ٚي ،فىٍّخُ (ألٛاي) ف ٟاألًٕ ٔىوحٌ،
رغلّ٘ب اٍّّ ٚ ٓ١
َ ٙؼ اٌضّبِّٕٔٙ ٟب ِؼّٕ ٝ
ّ
ألٛاي
ػٍٝ
خ
ٌ
كا
اٌىٍّخ
أٙؾذ
اٌّٛبح)
ّٔٛ ِٕٚخٌ (ألٛا ٍي)ٌٚ ،ىٓ ؽ ٓ١لٍٕب( :ألٛا ِي
ٍ
ثؼٕٙ١بٚ ،ؽنف رٕٕٙ٠ٛبٚ ،ف٘ ٟنٖ اٌؾبٌخ رى ْٛاٌىٍّخُ األِٚ ٌٝٚبفًب ٚاٌضّبٔ١خ
ِٚبفًب إٌٚ ،ٗ١بهد اٌىٍّزبْ ِ ًؼب ّ
رلال ِْ ػٍِ ٝلٌٛي ٚاؽ ٍل.

ّّٕ ِِ -ب رؼٕ ِٗ ١اٌّٛإٛخُ اٌؾمّخ أْْ ٠م ََ ٛاٌّٛا ُٓٛثٛاعجبرِ ِٗ
ٓ.
ثبفال ٍ
فمل عبء اٌّٚبف اٍ ًّب ٔىوحً (ٚاعجبد) ِٚب ًفب اٌٍ ١ّٙ ٝو (اٌٙبء)ٚ ،اما ارًّٖ
اٌ١ّٚو ثبالٍُ ار ً
ّٖبال ِجبّ ًوا فبَّٔٗ ٠ىِ ُْٛجًّٕ١ب فِ ٟؾ ًِّ ع ِّو ِٚبف اٌ.ٗ١

ٱٕطَجِ ْو).
ٱهرَمِ ْج ُْ َٚ ُْ ٙ
ٖ -لبي رؼبٌ ) :ٝأَِّب ُِ ْو ٍٍُِ ٛٱٌَّٕبلَ ِخ فِ ْزَٕخً ٌَّ ُ ُْ ٙفَ ْ
 اما رؤ ٍِّذ اٌىٍّزِ( ٓ١وٍٍ ٛإٌّبلخ) رغل اٌّٚبف عّ َغ ِن ّو ٍو ٍبٌ ًّب (ِوٍٍ)ْٛٚلل ؽنفذ ٔ ٗٔٛػٕل اإلٙبفخٚ ،اٌؾبي ٔفَٙب اْ عبء اٌّٚبف ِضًّٕ ٝفبّْ ٔٗٔٛ
رؾنف ػٕل اإلٙبفخ ،وّب ف ٟل ٌٗٛرؼبٌ:ٝ

المضاؼ إليو في ما يأتي:
المضاؼ و
عيف
تدريب (ٔ) ّْ
َ
َ
ٔ -لبي رؼبٌ:ٝ
ُ
َّ
ُ
َ
ٛه ُو ُْ  ََ ْٛ َ٠ا ٌْمَِ١ب َِ ِخ ف َّْٓ
د * َٚأَِّ َّب ر َُٛف ْ َْٛأ ُع َ
ٌ َمائِمَخ ا ٌْ َّ ِْ ٛ
( ُو ًُّ َٔ ْف ٍ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْف ًَ اٌ َغَّٕخ فمَ ْل فبىَ ََِ ٚب اٌ َؾَ١بحُ اٌ ُّلَٔ١ب اِ َّال َِزَب ُع
ُى ْؽ ِي َػ ػ َِٓ إٌَّب ِه َٚأك ِ
ا ٌْ ُغ ُوِ ٚه ).
ُ
ُٛعَِ / ََ َْٛ٠ /زَبعُ.
اإلجابة :اٌّٚبفُ :وًُّ َ /طايِمَخُ /أج َ
ُٚع.
ؾ ْ /اٌ َِّ ْٛ
اٌّٚبف اٌْ َٔ : ٗ١ف ٍ
د ُ /و ُْ ْ /اٌمَِ١ب َِ ِخْ /اٌ ُغغ ِ
ٕ -اٌّو ُء ثؤٕ َغ َو ْ :ِٗ ٠لٍجٗ ٌَٚبٔٗ.
اإلجابة :اٌّٚبف :أطغ ََغ/ ْٞلٍتٌ/ـبْ.
اٌّٚبف اٌ : ٗ١اٌٙبء.
واَ اٌّىبه َُ
أً٘ اٌ َؼ ْي َِ رؤر ٟاٌؼيائ ُُ ٚرؤر ٟػٍ ٝلَ ْل ِه اٌ ِى ِ
ٖ -ػٍ ٝلَ ْل ِه ِ
/أً٘ /لَ ْض ِع.
اإلجابة :اٌّٚبف :لَ ْض ِع ِ

غاَ.
أً٘/اٌ َؼ ْؼ َِ /اٌ ِى ِ
اٌّٚبف اٌِ : ٗ١

ٔؾ٘ ٛلفه.
رجبي
ِ
٘ َ
ٗ -ال ِ
ثؾبٍل٠ه ٚاِ ِ
ٔذ٘ /ٛضف.
اإلجابة :اٌّٚبفِ :
دبؿضَ /ٞ
اٌّٚبف اٌ : ٗ١اٌىبف٘ /ضف /اٌىبف.
أع ًّ مف ٍو اما ٔبثزهَ ٔبئجخُ ّ
ِبْ
٘ -أفبنَ أفبنَ فَ ٛٙ
اٌي ِ
أجًّ ٔ /بيجخُ.
اإلجابة :اٌّٚبف :أسب َ /
ّ
ِبْ.
اٌّٚبف اٌ : ٗ١اٌىبف/
طسغ /اٌؼ ِ
ٍ
اٌ.ًَِ ّٛ
 -ٙلبي اٌجبهٚك : ٞفّ ٌُ ٟغ ِخ اٌجؾ ِو ِب ُ٠غٕ ٟػٓ َ
اإلجابة :اٌّٚبفٌُ :جّ ِخ.
اٌجذغ.
اٌّٚبف اٌ: ٗ١
ِ

ت).
ت َٚر َّ
َ َ
َت * َِب أَ ْغََٕ ٝػ ُْٕٗ َِبٌُُٗ ََِ ٚب َو َ
( رَجَّذْ َ٠لَا أَ ِثٍ َٙ ٌَ ٟ

صور المضاف إلٌه وما ٌالزمها من األسماء

ُ٠ٚؼوة اٌّٚبف ثؾَت ِٛلؼٗ ف ٟاٌغٍّخ ،أ ِّب اٌّٚبف اٌ ٗ١ف١ىِ ْٛغوً ٚها أٚ
فِ ٟؾ ًّ ع ّو.

متنوعة :
أمثمة ّ
ِ
الطالب.
كتاب
 أخذت َ المؤمف بذّاؿ ِالماؿ في ما يرضى اهلل.

ِ
الفصؿ.
 ىذاف مدرساِ
اليادفة.
القص ِة
ناقدي
 احترـ َّ
الخارجي ِة.
الداخمي ِة و
 ذىبت إلى وزارتيّ
ّ
ِ
الفصؿ.
 ىؤالء مدرسوِ
المسرحية ماىروف.
 ممثّموِ
المغات.
 -جاء معمّمو

لممضاؼ إليو صورتاف ىما:
١ّٙوا ِز ً
ّٖال ( ٔب٘١ه).
ظب٘وا ،أٚ
ِٔ -فوك٠ :ى ْٛاٍ ًّب
ً
ً
ٕ -عٍّخ رم ُغ ثؼل(:ؽ١ش ،ام ،اما).
(أوال) (كًل) (كمتا)
 ّاػواة االٍُ اٌّمٖٛه:
رٚبف اٌ ٝاالٍُ اٌظب٘و ٚرُؼوة
َ
ْ
ً
 ل ٌٗٛرؼبٌِ (:ٝو ٍْزَب ْاٌ َجَّٕزَ ِْٓ ١آَر َْذ أُ ُوٍََٙب َ ُْ ٌَٚرَظٍِ ُْ ِِ ُْٕٗ َشْ١ئب َٚفَجَّغْ َٔب
س َالٌََّ ُٙب ََٔٙغً ا) .وٍزب ِ :جزلأ ِوفٛع ٚػالِخ هفؼٗ اٌّٚخ اٌّملهح ػٍ ٝاألٌف
ِ
ِٕغ ِٓ ظٛٙه٘ب اٌزؼنه ِٚ ٛ٘ٚبف.

 تعامؿ ( كًل وكمتا ) إذا أضيفتا إلى( االسـ الظاىر المثنى)معاممة األسماء المقصورة فتكوف عًلمات إعرابيما الحركات المقدرة

عمى األلؼ منع مف ظيورىا التعذر.

عبء وال اٌوعٍ .ٓ١فبػً ِوفٛع ٚػالِخ هفؼٗ اٌّٚخ اٌّملهح ػٍ ٝاألٌف ِٕغ
ِٓ ظٛٙه٘ب اٌزؼنه ِٚ ٛ٘ٚبف.
هأ٠ذَ وال اٌوعٍِ .ٓ١فؼٛي ثٗ ِٕٖٛة ٚػالِخ ٖٔجٗ اٌفزؾخ اٌّملهح ػٍٝ
األٌف ِٕغ ِٓ ظٛٙه٘ب اٌزؼنه ِٚ ٛ٘ٚبف.
ِوهدَ ثىال اٌوعٍ .ٓ١اٍُ ِغوٚه ٚػالِخ ع ّوٖ اٌىَوح اٌّملهح ػٍ ٝاألٌف
ِٕغ ِٓ ظٛٙه٘ب اٌزؼنه ِٚ ٛ٘ٚبف.

(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)
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ٚرٚبف اٌ١ّٙ ٝو اٌّضٕٚ ٝرُؼوة ٍِؾمخً ثبٌّضٕ:ٝ
ّ
األعصْ
األص٠جبْ ِإٔؾ اٌغّ ّػاػ ٘ٚبشُ غغا٠جخ والّ٘ب ِٓ أصثبء
ِ
اٌ ُّ ْج ِضػ. َٓ١

مع ) ٠الىَ اإلٙبفخ اٌ ٝاٌّفوك ٚال ٚ٠بف اٌٝ
 (رابعاً) ( َاٌغٍّخ ٚرزؾلَّك كالٌزّٗ ػٍّ ٝ
اٌيِبْ أ ٚاٌّىبْ ِٓ اٌّٚبف اٌ:ٗ١

 -تعامؿ ( كًل وكمتا ) إذا أضيفتا إلى( ضمير المثنى) معاممة

ٔ)اما أ١ٙف اٌ ٝاٍُ ٠لي ػٍ ٝىِبْ ف ٛٙظوف ىِبْ :
اٌٖجبػ اٌجبوو.
أؽت اٌمواءح ِ َغ
 ِّ

( الياء ) ممحؽ بالمثنى :

ٕ)اما أ١ٙف اٌ ٝاٍُ ٠لي ػٍِ ٝىبْ ف ٛٙظوف ِىبْ :
ٍ -ودُ ِ َغ ٍٛه اٌّلهٍخ ؽزٍٕٚ ٝذُ ِلفٍٙب .

المثنى ،فتكوف عًلمة رفعيما ( األلؼ) وعًلمة النصب والجر

 عبء اٌوعالْ والّ٘ب .رٛو١ل ِؼِٕ ٞٛوفٛع ٚػالِخ هفؼٗ األٌف ألٍِّٔٗؾك اٌّضِٕٚ ٛ٘ٚ ٝبفّ٘ .ب ١ّٙو ِزًٖ ِجٕ ٟفِ ٟؾ ًّ ع ّو ِٚبف اٌ.ٗ١
 هأ٠ذَ اٌوعٍ ٓ١وٍّٙ١ب .رٛو١ل ِؼِٕٖٕٛ ٞٛة ٚػالِخ ٖٔجٗ اٌ١بء ألٍِّٔٗؾك اٌّضِٕٚ ٛ٘ٚ ٝبفّ٘ .ب ١ّٙو ِزًٖ ِجٕ ٟفِ ٟؾ ًّ ع ّو ِٚبف اٌ.ٗ١
عوٖ اٌ١بء ألّٔٗ
 ِوهدَ ثبٌوعٍ ٓ١وٍّٙ١ب .رٛو١ل ِؼِٕ ٞٛغوٚه ٚػالِخ ٍِّؾك اٌّضِٕٚ ٛ٘ٚ ٝبفّ٘ .ب ١ّٙو ِزًٖ ِجٕ ٟفِ ٟؾ ًّ ع ّو ِٚبف اٌ.ٗ١

 ال تضافاف اال اٌِ ٝؼوفخ ٚاٌ ٝوٍّخ ٚاؽلح رلي ػٍ ٝاصٕ: ٓ١فال ٠مبي  :وال هعٍ ٓ١أ ٚوال هعً أ ٚوال هعبي
اٌٖٛاة وال اٌوعٍ.ٓ١

ظوف ىِبْ ِٕٖٛة ٚػالِخ ٖٔجٗ اٌفزؾخ اٌظب٘وح ػٍ ٝآفوٖ ِٚ ٛ٘ٚبف.

ظوف ِىبْ ِٕٖٛة ٚػالِخ ٖٔجٗ اٌفزؾخ اٌظب٘وح ػٍ ٝآفوٖ ِٚ ٛ٘ٚبف .

َ١بق فمل ٠ىْٛ
ٖ)اما أ١ٙف اٌ ٝغ١وّ٘ب رزؾ ّلك كالٌزٗ ِٓ اٌ ّ
ظوف ىِبْ أِ ٚىبْ:

َ ًوا).
َ ِو ْ ُ٠
 -ل ٌٗٛرؼبٌ ( :ٝفَبَِّْ َِ َغ ا ٌْ ُؼ ْ

 أال رزؾلس ِ َغ اٌم َٛ؟ لَِ ِ ُْ ٔ ( ً١غ اٌغًّ ٚأَ ِ ٘ٙغ اٌؼٖفٛه ).٠قزٔ ثبإلٙبفخ اٌ ٝاٌغًّ.
(حيث )
 (خامسا)ّ
ُ
ٚال ٚ٠بف اال اٌ ٝاٌغٍّخ ٍٛاء وبٔذ عٍّخ فؼٍّ١خ أ ٚعٍّخ اٍّّ١خ.

( -ثانيا) ( قبؿ  ،بعد ) رُالىَ اإلٙبفخ اٌ ٝاٌّفوك:

 لبي رؼبٌَّ ( :ٝهللاُ أَػْ ٍَ ُُ َؽ ُْ ١
ٍبٌَزَُٗ) .ظوف ِىبْ ِجٕ ٟػٍ ٝاٌُٚ
ش ْ َ٠غ َؼ ًُ ِه َ
فِ ٟؾً ٖٔت ِٚ ٛ٘ٚبفٚ.اٌغٍّخ اٌفؼٍ١خ فِ ٟؾً عو ِٚبف اٌ.ٗ١

ظوفبْ ٠لالْ ػٍ ٝاٌيِبْ أ ٚاٌّىبْ.
ٔ) رمغ ِىزجخ ػ ّّبْ ثؼ َل اٌّلفً اٌوئ َٟ١ثؤِزبه.

ُ
ؽ١ش اٌؼٍّب ُء عبٌَ.ْٛ
 أف ًٚاٌغًٍٛاٌغٍّخ االٍّ١خ فِ ٟؾً عو ِٚبف اٌ.ٗ١
مًلحظة :
عو.
اما ٍجك ثؾوف
اٌغو ٠جمِ ٝجٕ١ب ػٍ ٝاٌ ُٚفِ ٟؾً ّ
ّ
ُ
ؽ١ش أر١ذ.
ػل ِِٓ
ُ
رؾزَت).
ل ٌٗٛرؼبٌ ( ٝهىق ٠ؤر١ه ثٗ هللا ِِٓ ؽ١ش ال
ُ
ُ
ؽ١ش أِوُ٘ أث.) ُ٘ٛ
ل ٌٗٛرؼبٌٌّٚ (ٝب كفٍٛا ِِٓ
ُ
ؽ١ش ال ْ٠ؼو.) ْٚ
ل ٌٗٛرؼبٌ( ٝفؤربُ٘ اٌؼناة ِِٓ

ظوف ِىبْ ِٕٖٛة ٚػالِخ ٖٔجٗ اٌفزؾخ اٌظب٘وح ػٍ ٝأفوٖ ِٚ ٛ٘ٚبف.

ٕ) ٚاما أ١ٙفب اٌ ٝاٍُ ٠لي ػٍ ٝاٌيِبْ فبّّٔٙب ظوفب ىِبْ:
 َٛ٠اٌم١بِخ)
ل ٌٗٛرؼبٌٚ ( ٝاّْ ِٓ لو٠خ اال ٔؾٓ ٍِٙى٘ٛب لج ًَ ِ

ظوف ىِبْ ِٕٖٛة ٚػالِخ ٖٔجٗ اٌفزؾخ اٌظب٘وح ػٍ ٝأفوٖ ِٚ ٛ٘ٚبف.

اٌمٛي أ ٚاٌفؼً.
ٕ٠جغٌٍّ ٟوء أْ ٠زضجذ لج ًَ
ِ
ت.
اٌَؼبكح ِب وبٔذ ثؼ َل اٌّٖبئ ِ
ل ٌٗٛرؼبٌ٠ ( ٝغبكٌٔٛه ف ٟاٌؾك ثؼ َلِب رج.) ّٓ١
ت.
 ٍٕٚزه لج ًَ اٌّغِ ١هللاُ ثَ ْؼ َل َِ ْٛرِ َٙب فَؤ َ َِبرَُٗ َّ
 ل ٌٗٛرؼبٌ( :ٝلَب َي أََّْٔ ُ٠ ٝؾِ َ٘ ِٟ١ن ِٖ َّهللاُ).
 ( ٍ١غؼً هللا ثؼ َل ػَُو َ٠وا).ٖ) اما ؽنف اٌّٚبف اٌ ٗ١ثؼل ( لجً)  (ٚثؼل ) :فبّْ وال ِّٕٙب
 َّٝ٠ظوفب ِمطٛػب ػٓ اإلٙبفخ ٠ٚجٕ١بْ ػٍ ٝاٌ ُٚاما لطؼب
ػٓ اإلٙبفخ.
 ِ َّ(َّللِ ْاألَ ِْ ُو ِِْٓ لَ ْج ًُ َ ِِْٓ ٚثَ ْؼ ُل ََِ ْٛ َ٠ٚئِ ٍن ْ َ٠ف َو ُػ ا ٌْ ُّئْ ُِِٕ.( َْٛ

ظوف ىِبْ ِجٕ ٟػٍ ٝاٌ ُٚفِ ٟؾً عو ثؾوف اٌغ ّو ِمطٛع ػٓ اإلٙبفخ.
 ل ٌٗٛرؼبٌ(:ٝأٚال ٠نوو اإلَٔبْ أٔب فٍمٕبٖ ِٓ لج ًُ ُ ٠ ٌُٚه ّ١ئب).ظوف ىِبْ ِجٕ ٟػٍ ٝاٌ ُٚفِ ٟؾً عو ثؾوف اٌغ ّو ِمطٛع ػٓ اإلٙبفخ.

 -أِب ثؼ ُل فبّْ ٌى ًّ ّٟء آفخ.

ظوف ىِبْ ِجٕ ٟػٍ ٝاٌ ُٚفِ ٟؾً ٖٔت ( ِمــــطــــٛع ػٓ اإلٙبفخ ).

(أ)ٞ
أي ) رالىَ اإلٙبفخَ اٌ ٝاٌّفوك ّ
 (ثالثا) ( ّاٌّْوّ١ٛخ ٚاالٍزفٙبِّ١خ.
أَبْ رىو َْ ٠ىو ِْه.
أٞ
فبٌّْوّ١ٛخ ّ :
ٍ
رؾت رزمٕٗ.
ػًّ
ٞ
ّ
أ َّ
ٍ
أ ِّب االٍزفٙبِّ١خ:
َّ
ثَّزجك ً
ة
ٌَٚذ
عبي اٌّٙن ُ
أّ ٞ
ش ُّ
أفب ال رٍ ّّٗ ػٍّ ٝؼ ٍ
اٌو ِ
ٍ
ت لزٍذ).
ل ٌٗٛرؼبٌ( ٝث ِّ
ؤ ٞمٔ ٍ
(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

رقزٔ ثبإلٙبفخ اٌ ٝاٌغًّ:
(سادسا) (إذ)ّ
(ظوف ىِبْ ِجٕ ٟػٍ ٝاٌَى ْٛفِ ٟؾً ٖٔت ِٚ ٛ٘ٚبف).
ٚ٠ٚبف اٌ (ٝاٌغٍّخ االٍّّ١خ) ٚاٌ( ٝاٌغٍّخ اٌفؼٍّ١خ) :
 عئذ ْام ٘طً اٌّط ُو .اٌغٍّخ اٌفؼٍ١خ فِ ٟؾً عو ِٚبف اٌ.ٗ١
 ٍبفود ام ثلأ اٌٖ١ف .اٌغٍّخ اٌفؼٍ١خ فِ ٟؾً عو ِٚبف اٌ.ٗ١ ل ٌٗٛرؼبٌ ( :ٝهثٕب ال ريؽ لٍٛثٕب ثؼل ْام ٘ل٠زٕب ).-

اٌغٍّخ اٌفؼٍ١خ فِ ٟؾً عو ِٚبف اٌ.ٗ١
ٍٕٚذُ ْ
ام إٌمبُ ِؾزلَ .اٌغٍّخ االٍّ١خ فِ ٟؾً عو ِٚبف اٌ.ٗ١

رقزٔ ثبإلٙبفخ اٌ ٝاٌغًّ:
(سابعا) (إذا)ّ
ٌ
ِجّٕ ٌٍ ٟضالٌخ ػٍ ٝاٌّـزمجً.
ظغف
ّ
(ظوف ٌّب َ٠زمجً ِٓ اٌيِبْ اٍُ ّو ٛغ١و عبىَ ِجٕ ٟػٍٝ
اٌَى ْٛفِ ٟؾً ٖٔت ِفؼٛي فِٚ ٛ٘ٚ ٗ١بف).
ٍ َغ.(ٝ
 لبي رؼبٌُّ َٚ ( :ٝٚ*ٝاٌٍَّ ْ ًِ ١اِ َما َ
اٌَ ٚؾ َ
 ل ٌٗٛرؼبٌ ( :ٝاما هأٚا رغبهح أٌٛٙ ٚا أفٛٚا اٌٙ١ب ).رغٍ.) ٝ
 ل ٌٗٛرؼبٌٚ ( :ٝاٌٍ ً١اما ٠غْٚ ٝإٌٙبه اما ّاٌغٍّخ اٌفؼٍ١خ فِ ٟؾً عو ِٚبف اٌ.ٗ١
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ع
المضاؼ و
عي ِف
ثـ ّْ
تدريب (ٕ) ّْ
المضاؼ إليوَّ ،
َ
َ
بي ْف نو َ
ِ
المضاؼ إليو في ٍّ
مما يأتي:
كؿ ّ
ٔ -لبي رؼبٌَ ( :ٝهثََّٕب َال رُ ِي ْؽ لٍُُٛثََٕب ثَ ْؼ َل اِ ْم َ٘ َل ْ٠زََٕب ََْ ٘ٚت ٌََٕب ِِْٓ
َّبة ).
ٌَ ُل ْٔهَ َه ْؽ َّخً أَِّهَ أَ ْٔذَ ا ٌْ َُ ٘ٛ
ٛة.
اإلجابة :اٌّٚبف :عةّ  -لٍُُ َ
اٌّٚبف اٌِ :ٗ١فغص (ضّ١غ).
اٌّٚبف اٌ : ٗ١إٌَبءَ ٛٔ .ع
ِ
اٌّٚبف :ئط.
اٌّٚبف اٌ :ٗ١جٍّخ.
اٌّٚبف اٌَ َ٘ : ٗ١ض ْ٠زََٕبَ ٛٔ .ع
ِ
اٌّٚبفٌ :ضْ.
اٌّٚبف اٌِ :ٗ١فغص (ضّ١غ).
اٌّٚبف اٌ : ٗ١اٌىبفَ ٛٔ .ع
ِ

ُ
ه٠بػ
رٙت
ؽ١ش
ً ػٍِ ٙٔ ٝو اٌ١وِٛن
ٕ -رْزب ُ
ُ
ُّ
ق ٔفٌٍَ ٟغٍِ ٛ
اٌّؼوو ِخ اٌقبٌلَح.
ٔٙغ /د١شُ.
اإلجابة :اٌّٚبفٔ :فؾِ /

أحكاو املضاف إىل ياء املتكلّه
األوؿ( :الفتح أو التسكيف)
الحكـ ّ
يكسر آخر االسـ المضاؼ إلييا  ،ويجوز في الياء (التسكيف
والفتح):
 ٚ :ٓٛٚطِٕ ْٚ / ٟطِٕ َ.ٟٔفـ َٟ
ٔفـ ِْ / ٟ
 ٔفٌ ِ : ٕل٠ك :طض٠مِ َ /ٟطض٠مِ ْ.ٟ.ٞ
 ػٙل :ػِ ٙض / ْٞػِ ٙض َالحكـ الثّاني ( :وجوب الفتح)

اٌّٚبف اٌ : ٗ١اٌ١بء /اٌ١غِٛن /رٙتُّ .
اٌّٚبف اٌِ :ٗ١فغص( ضّ١غ)ِ .فغص ( اؿُ ظب٘غ).جٍّخ.
َٔ ٛع
ِ

وجوبا إذا كاف :
تسكيف آخر االسـ المضاؼ إلييا و فتح الياء
ً

ك
جؼ ثؼلَٖ أفُ ُ
ك ٠ ًْ ٘ٚىُ ٌ ُْٛ
ٖ -ف٠ ًْ ٙيُ ٚي ؽلا ُك اٌٍّ ِ
 ً١ػٓ أُفُ ٍ
ٖ ٍ
ّ
اٌّٚبف اٌ : ٗ١اٌٍ -ًِ ١اٌٙبء.
اإلجابة :اٌّٚبف :دضا ُص  -ثؼض.
اٌّٚبف اٌِ :ٗ١فغص( اؿُ ظب٘غ)ِ - .فغص( ضّ١غ).
َٔ ٛع
ِ

ٔ) اٍُ ِمٖٛه:
٘لْ : ٜ
.ٞ
٘ضا َ

ٗ -األّغب ُه ٠بٔؼخٌ ػٍٙ ٝفَّزَ ٟإٌّٙو.

ٍْ :ٜٛ
.ٞ
ؿٛا َ

.ٞ
ػٖب :ػظبْ َ

ٕ) اٍُ ِٕم:ٓٛ
.ٟ
١ٌ .ٟبٌ١ٌ :ٟبٌ َّ
٘بك٘ :ٞبصِ .َّٞؾبِِ: ٟذبِ َّ

اإلجابة :اٌّٚبف :ضفَّزَ .ٟاٌّٚبف اٌ : ٗ١إٌّٙغ.
اٌّٚبف اٌِ :ٗ١فغص ( اؿُ ظب٘غ).
َٔ ٛع
ِ

ٖ) عّغ ِنوو ٍبٌُ:
.ٟ
ِؼٍّّ ْٛأِ ٚؼٍِّّ :ٓ١ؼٍ ِّ َّ

ّفٛق.
٘ -فبّٛخُ ٚأِ ًُ وٍزبّ٘ب اٍزؾمّزب عبئيح اٌز ُّ

ٗ) ِضٕ:ٝ
ْ
ْ
.ٟ
ٕ .ٞل٠مبْ :طض٠مب َ
أثٛاْ :أثٛا َ
ٕ .ٞل٠م : ٓ١طض٠م َّ

اإلجابة :اٌّٚبف :وٍزب /جبيؼح .اٌّٚبف اٌّ٘ : ٗ١ب /اٌزّف ُّٛق.
اٌّٚبف اٌِ :ٗ١فغص( ضّ١غ)ِ .فغص ( اؿُ ظب٘غ).
َٔ ٛع
ِ

ش ثبهىحً
 -ٙاما هأ٠ذَ
َ
ٔٛ١ة اٌٍِّ ١

فال رظََّّٕٓ أَّْ اٌٍّ َ
١ش ٠جزَ ُُ

ش.
ٔٛ١ة.
اإلجابة :اٌّٚبف:
َ
اٌّٚبف اٌ : ٗ١اٌٍِّ ١
اٌّٚبف اٌِ :ٗ١فغص ( اؿُ ظب٘غ).
َٔ ٛع
ِ

اٌؼيحُ ٚاٌىواِخُ
ُ
 -7اٌٙبّّ ّْٛ١رَُ ١و ِؼّ ُٙ
ؽ١ش ؽٍّٛا.

ُ
د١ش .اٌّٚبف اٌ /ُ٘ : ٗ١دٍّٛا.
اإلجابة :اٌّٚبفِ :غ/
اٌّٚبف اٌِ :ٗ١فغص( ضّ١غ)  ،جٍّخ.
َٔ ٛع
ِ

٠ -8ب أف ٟال رَ ِّ ًْ ثٛعٙهَ ػّٕٟ

ِب أٔب فؾّخٌ ٚال أٔذَ فول ْل

اٌّٚبف اٌ: ٗ١اٌ١بء  -اٌىبف.
اإلجابة :اٌّٚبف :أر ٚ -جٗ.
اٌّٚبف اٌِ :ٗ١فغص( ضّ١غ)ِ - .فغص( ضّ١غ).
َٔ ٛع
ِ

ُ
ؽ١ش ٍبفودُ ظب ِػٕب
األٔلٌََ٠" :ٟبف ُو ػٍّٟ
 -9لبي اثُٓ َؽ ْي ٍَ
ّ
ُ
ت
ٖؾجُٕٟ
ْ َ٠ٚ
ث ٟإٌّ ُغ ُ
ؽ١ش اٍزمٍَّ ِ
ذ َ
ُ
ُ
ُ
ؿبفغد
د١ش .اٌّٚبف اٌ: ٗ١اٌ١بء/
ػٍُ/د١ش /
اإلجابة :اٌّٚبف:
اٌّٚبف اٌِ :ٗ١فغص( ضّ١غ) .جٍّخ .جٍّخ.
ذَ ٛٔ .ع
ِ
 /اؿزمٍَّ ِ

.ٟ
ِؾجِّ : ٓ١ذجِّ َّ

مما يأتي
تدريب (ٖ) استخرج المضاؼ إلى ياء المتكمّـ في ّ
كؿ ّ
مبي ًنا حال َة ِ
آخره:
ّ
ٔ -لبي رؼبٌ ( :ٝلَب َي َِ َؼب َم َّ
ا.)ٞ
ََٓ َِ ْض ََ ٛ
هللاِ أَُِّٗ َهثِّ ٟأَ ْؽ َ
اإلجابةَ :عثِّ٠ : ٟىـغ آسغٖ ٠ٚ ،جٛػ ف ٟاٌ١بء اٌزّـىٚ ٓ١اٌفزخ.
ا :ٞرـى ٓ١آسغ اٌّضبف ٚفزخ اٌ١بء ٚجٛثب.
َِ ْض ََ ٛ
ٖ ِو ِف َّ.)ٟ
(َِ ٚب أَ ْٔزُ ُْ ثِ ُّ ْ
ٕ -لبي رؼبٌَ :ٝ
 :ٟرـى ٓ١آسغ اٌّضبف ٚفزخ اٌ١بء ٚجٛثب.
اإلجابة :ثِ ُّظْ ِغ ِس َّ

ٚعٛاة أعل ُي ً
ؽجال ِِْٓ
ٖ٠ -زآٌف ٙؾىٚ ٟثىبئْ ِِ ٟضً لَوا ٍه َ
١ٙٚبػ.ٟ
ىَ َْ٘ ٞٛ
ٚض١بػ٠ : ٟىـغ آسغٖ ،
اإلجابة :ضذىٚ ٟثىبي ٟػَ ْ٘ٞٛ
َ
٠ٚجٛػ ف ٟاٌ١بء اٌزّـىٚ ٓ١اٌفزخ.
ٔٚبٕ ِؾ َّ ٟعَّ ١ؼ.ُٙ
ٞ
ٗ -أؽزوَ ٚاٌل َّ
ِ
اإلجابةٚ :اٌض َّ
 : ٟرـى ٓ١آسغ اٌّضبف ٚفزخ اٌ١بء
ذ
ٔٚبط
ٞ
ِ ِ َّ
ٚجٛثب.
ّٕٛٙا َػٍَ َِّ ٟووا َُ
٘ -ثالكٚ ٞاْْ عبهدْ
ػٍ ٟػي٠يحٌ ٚأٍ٘ٚ ٟاْْ َ
ّ
ّ
اإلجابة :ثالصٚ ٞأٍ٘٠ :ٟىـغ آسغٖ ٠ٚ ،جٛػ ف ٟاٌ١بء اٌزـىٓ١
ٚاٌفزخ.
اٌ ُّٙاٌؼبٌ١خ.
 -ٙرقّ١ودُ هفبل ِٓ ٟمٞٚ
ِ
ّ
اإلجابة :عفبل٠ : ٟىـغ آسغٖ ٠ٚ ،جٛػ ف ٟاٌ١بء اٌزـىٚ ٓ١اٌفزخ.

(
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رقٔ
 -7أٍزُْ ١و ِؾب ِِ ّ ٟوٍَّ ُٙف ٟاٌّْئ ْٚاٌمبّٔ١ٔٛخ اٌّزٟ
ُّ
اٌّْووخ.
اإلجابةِ :ذب ِِ ّ :ٟرـى ٓ١آسغ اٌّضبف ٚفزخ اٌ١بء ٚجٛثب.
 ً١ثٕٛه اٌفغو ٍ١يٚي.
٠ -8ب فزب ٞال رؾيْ؛ فظالَ اٌٍّ ِ
اإلجابة :فزب : ٞرـى ٓ١آسغ اٌّضبف ٚفزخ اٌ١بء ٚجٛثب.
مما يأتي:
عيف المضاؼ والمضاؼ إليو في ّ
تدريب (ٗ) ّ
كؿ ّ
َ ْو ٌِ ٟأَ ِْ ِو*ٞ
ٕ ْل ِهِّ َ٠َٚ * ٞ
ٔ -لبي رؼبٌ ( :ٝلَب َي َه ِّ
ة اّ َْو ْػ ٌَِ ٟ
ٚأؽًٍ اٌؼملح ِٓ ٌَبٔ٠ * ٟفمٛٙا ل.)ٌٟٛ
ط ْض ِع) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌ١بء).
اإلجابة:اٌّٚبف ( َ
اٌّٚبف (أَ ِْ ِغ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌ١بء).
اٌّٚبف (ٌـبْ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌ١بء).
اٌّٚبف (لٛي) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌ١بء).

أَبْ ّ َٛ َ٠ك أْْ ٠ىِ َْٛغزّ ُؼٗ ِزم ّل ًِب.
ٕ -و ًُّ
ٍ

اإلجابة:اٌّٚبف (وًُّ ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١ئٔـب ٍْ).
اٌّٚبف (ِجزّغ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌٙبء).

ٖ -اَّْ اٌغٖ َْٛاما لَ ِّْ ٛزَٙب اػزلٌَذْ  ٌٓٚرٍ ُٓ١اما ل ّْ َِ ٛزٙب ُ
ُت
اٌقْ ُ
اإلجابة:اٌّٚبف (ئطا ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١لَ ِّْ ٛزَٙب ) .اٌّٚبف (ئطا )،
اٌّٚبف اٌ( ٗ١ل ّْ َِ ٛزٙب اٌ ُش ُشتْ ).

ّوفزبْ هاػ ٕ٠ؤٜ
ؾو أٚ
ػٕ١بن غبثزب
ٗ-
َ ْ
ٔقٍ ً١بػخَ اٌ ّ
ِ
ٍ
ِ
اٌمّو
ػّٕٙب
ْ
اإلجابة:اٌّٚبف (ػٕ١ب) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌىبف) .اٌّٚبف (غبثزب)،
اٌّٚبف أٌ( ٗ١ش.)ًٍ ١اٌّٚبف (ؿبػخَ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌـّذغْ ).

ْ٘ٔ -ودْ ٌُ َغ ُْٓ١ػٍٕ ٝفؾزٙب اإلٌىزوَّ١ٔٚخ ِمبٌخً ػٓ أ٘ ّّّ١خ
اٌغناء اٌّزٛاىْ.
اإلجابة:اٌّٚبف (طفذخ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌٙبء) / .اٌّٚبف
(أ٘ ّّّ١خ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌغظاء).
ٔبىَ َػ ْزٕ ٟاٌ ِٗ ١فُ ٟ
ُ
اٌق ٍْ ِل َٔ ْفَٟ
ثبٌقٍ ِل ػ ْٕٗ
ّ ِغ ٍْذُ
ُ ٌٛ ٟٕٛٚ -ٙ
ْ
َ
اإلجابة:اٌّٚبف (ٚطٓ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌ١بء) / .اٌّٚبف (ٔفؾ)،
اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌ١بء).

ق لُّ اٌغجبي اٌؼبٌ١خ!
ِ -7ب أعّ ًَ
ٍٛط فَ ٛ
َ
ِٕظو اٌضّ ِ

ٍٛط) / .اٌّٚبف
اإلجابة:اٌّٚبف (ِٕظ َغ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌضّ ِ
ق) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١لُّ).اٌّٚبف (لُّ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌججبي).
(فَ ٛ

ٚاٌقبٕخ
د اٌؼب ِّخ
فً ػٍٝ
ّ
اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌّّزٍىب ِ
ِ
 -8رؼٍ ُُ ١اٌطّ ِ
ِغزّؼ.ٟ
ٚاعت
ٌ
ٌّ
اإلجابة:اٌّٚبف (رؼٍ ،)ُُ ١اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌطّف ًِ).

ُ
أعٌٍ".
ؽ١ش
"هأً اٌّغٌٍ
اٌجٖو:ٞ
 -9لبي اٌؾَٓ
ُ
ُ
ّ
اإلجابة:اٌّٚبف (عأؽُ ) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١اٌّجٍؾ) .اٌّٚبف
( ُ
د١ش) ،اٌّٚبف اٌ( ٗ١أجٍؾُ ).

تدريب (٘)
ُ
ؽ١ش ألبَ األ٘ ًُ
ٔ -نموذج في اإلعراب :ألَ ّْٕب
عفغ ِزذغِّن
ِبع ِجٕ ّ ٟػٍ ٝاٌـّى ْٛ؛الرظبٌٗ ثضّ١غ
أل ّْٕب :فؼً
ٍ
ٍ
ُ
ؽ١ش:
(ٚ.إٌبء) :ضّ١غ ِزّظً ِجٕ ّ ٟفِ ٟذً عفغ فبػً ِم ّضَ ٚجٛثًب.
ِجٕ ٟػٍ ٝاٌ ّ
ض ُّ فِ ٟذ ًّ ٔظتِ ٛ٘ٚ ،ضبف .ألبَ:
ِىبْ
ظغف
ّ
ٍ
(
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ِبع ِجٕ ٟػٍ ٝاٌفزخ ّ
اٌظب٘غ ػٍ ٝآسغٖ .األ٘ ًُ :فبػً ِغفٛع
فؼً
ٍ
ّ
ٚػالِخ عفؼٗ اٌ ّ
ض ّّخ اٌظب٘غح ػٍ ٝآسغٖ ٚ.اٌجٍّخ اٌفؼٍّ١خ (ألبَ إٍٔ٘ب)
فِ ٟذ ًّ جغّ ِضبف ئٌ.ٗ١

تاما:
ثانيا  -أعرب ما يأتي إعر ًابا ِّ
ً
ل ٟاأل ِّ ِخ.
ٔ -اَّْ رؼٍ ُ١اٌفز١بد ِٓ
ِ
كالئً ُه ّ
ٕ -لبي ػٍ ّ ٟثٓ اٌغ:ُٙ

ُ
ؽ١ش أَكْهٚ ٞال أَكْهٞ
ػ ُْٛ١اٌّٙب ث ٓ١اٌ ّوٕبف ِخ ٚاٌغَ ِو َعٍَجَْٓ آٌِِْ ٜٛٙ

ٔ -اَّْ  :دغف ِشجٗ ثبٌفؼً ِٓ أسٛاد ّ
ئْ ِجٕ ٟػٍ ٝاٌفزخ .رؼٍ:ُ١
اؿُ ّ
ئْ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ اٌظب٘غح ػٍ ٝآسغٖ ٛ٘ٚ ،
ِضبف .اٌفز١بدِ :ضبف ئٌِ ٗ١جغٚع ٚػالِخ جغٖ اٌىـغح اٌظب٘غح
ػٍ ٝآسغٖ :ِٓ .دغف جغ.
كالئ ًِ :اؿُ ِجغٚع ٚػالِخ جغٖ اٌىـغح اٌظب٘غح ػٍ ٝآسغٖٛ٘ٚ ،
ِضبفُ .هل ِّ : ٟضبف ئٌِ ٗ١جغٚع ٚػالِخ جغٖ اٌىـغح اٌظب٘غح
ػٍ ٝآسغٖ ِ ٛ٘ٚضبف .األ ِّ ِخِ :ضبف ئٌِ ٗ١جغٚع ٚػالِخ جغٖ
اٌىـغح اٌظب٘غح ػٍ ٝآسغٖ.
 -2ػِ : ُْٛ١جزضأ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌضّخ اٌظب٘غح ػٍ ٝآسغٖ،
ِ ٛ٘ٚضبف .اٌّٙبِ :ضبف ئٌِ ٗ١جغٚع ٚػالِخ جغٖ اٌىـغح
اٌّمضعح ٌٍزؼظع .ثِ: ٓ١فؼٛي ف ( ٗ١ظغف ِىبْ) ِ ٛ٘ٚ ،ضبف.
اٌ ّوٕبف ِخِ :ضبف ئٌِ ٗ١جغٚع ٚػالِخ جغٖ اٌىـغح اٌظب٘غح ػٍٝ
آسغٖ.
َ
ٚاٌغَ ِو :اٌٛا: ٚدغف ػطف ،اٌغَو :اؿُ ِؼطٛف ِجغٚعَ .عٍجَْٓ
:جٍتْ  :فؼً ِبع ِجٕ ٟػٍ ٝاٌـى ْٛالرظبٌٗ ثٕ ْٛإٌـٛح ْٛٔٚ ،
إٌـٛح ضّ١غ ِزظً ِجٕ ٟفِ ٟذً عفغ فبػً .اٌِ : ٜٛٙفؼٛي ثٗ
ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ اٌّمضعح ٌٍزؼظع.
ُ
ؽ١ش :اؿُ ِجٕ ٟػٍ ٝاٌضُ فِ ٟذً جغ ثذغف
ِِْٓ :دغف جغ.
اٌجغِ ٛ٘ٚ ،ضبف.
أَكْه :ٞفؼً ِضبعع ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌضّخ اٌّمضعح ػٍ ٝاٌ١بء،
ٚاٌفبػً ضّ١غ ِـززغ رمض٠غٖ أٔبٚ .اٌجٍّخ اٌفؼٍ١خ فِ ٟذً جغ
ِضبف ئٌ .ٗ١اٌٛا :ٚدغف ػطف .ال :دغف ٔف .ٟأَكْه :ٞفؼً
ِضبعع ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌضّخ اٌّمضعح ػٍ ٝاٌ١بءٚ ،اٌفبػً
ضّ١غ ِـززغ رمض٠غٖ أٔب.

شتاء،
ص اآلتي الّذي
يتحدث عف فصؿ ال ّ
ّ
تدريب ( )ٙاق أر ال ّن ّ
عما يميو:
ثـ أجب ّ
ّ
أغٕ١بدُ ّ
اع ام ِب رًَُ ١
ٖذْ
أٔذَ فٖ ًُ اٌؾ١ب ِح ٌٛالنَ غ َّ
اٌي ّه ِ
صٛ٠اْ
أٔذ طٛفبُْ اٌش١غ ،جؼٍذ اٌغّ ٠فَ أدٍ ِٓ ٝاٌذٛاش ٟفٟ
ٍ
أٔضٌـِٙ ،ٟبةُّ اٌغّ٠بح رٕفز اٌجشبيغ لجً ٚطٌٛهٚ ،رفزخ األعع
ٍّ
ً
عالض
لٍجَٙب د١ش ٠زٙب ٜٚؿمٛطه ،أطجخ اٌغظُٓ سف١فب ،الِؼًب،
َ
أطغةُ ِٓ ِؼِبع.
اٌٛعق ،فَ ٛٙ
ٔ -استخرج:
أ -اٍ ًّب ٠الىَ اإلٙبفخ اٌِ ٝفوك .اإلجابة:لجً.
ة -اٍّ٠ ٓ١الىِبْ اإلٙبفخ اٌ ٝعٍّخ .اإلجابة:ئط  /د١ش.
طِٚ -بفًب اٌ١ّٙ ٝو .اإلجابة:ؿمٛطه.

ٕ -أعرب ما تحتو خطّّ .اإلجابةٛٛ :فبُْ  :سجغ ِغفٛع ٚػالِخ
عفؼٗ اٌضّخ ِ ٛ٘ٚ،ضبف .اٌق١وِ :ضبف ئٌِ ٗ١جغٚع ٚػالِخ جغٖ
اٌىـغح .اٌٛهقِ :ضبف ئٌِ ٗ١جغٚع ٚػالِخ جغٖ اٌىـغح.
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(أندلسي) مضافًا إليو مع
ٖ -لماذا ال يجوز أف تُ ْع َر َب كممة
ّ
أ ّنيا مجرورة .اإلجابةّ :
ألْ ِب لجٍٙب ِٕ.ْ ّٛ
ص اآلتي  ،ثـ أجب عما يميو:
تدريب ( )ٚاق أر ال ّن ّ
أ ٞثُ َٕ ّ( ،ٟاّْ ) ِٓ أعًّ ِب عبء ف ٟأػّبي ّىَج١و األكثّ١خ
رؾت ،فوثّّب ّبءد
ل :ٌٗٛال رىَو أثلًا و ًَّ اٌغَٛه ِغ َِْٓ
ُّ
األللاه ٌىّب ِٛ٠ب ً ٌمب ًء آفو ٠ؼ١ل ِب ِِ ًٕٛ٠ٚ ٝٚب أمطغ،
فبما وبْ اٌؼّو اٌغّ ً١لل هؽً ،فّٓ ٠له ٞفوثّّب ٕ٠زظون ػُّو
أعّ ًُ.
ً
عوؽب ،فّٓ
ٚاما لوهد أْ رزون ؽج١جًب إٔ ٚل٠مب فال رزون ٌٗ
ً
ٔغوً فًّ ٍٙ ٗ١ب أٔ ٚزون ٌٗ
ك ِّٕب أْ
أػطبٔب لٍ ًجب ال َ٠زؾ ُّ
َ
ٌؾظخ رْم. ٗ١
َزم َّو ف ٟهٚؽ١ىّب كائ ًّب ٌؾظبد ّ
اٌيِٓ اٌغّ!ً١
ِب أعًّ أْ رَ ْ
َّ
رؾت غ١و و ًِّ اؽَبً
فبْْ ف َّولذ ثٕ١ىّب األّ٠بَ فال رزنو َو ٌّٓ
ّ
أَبْ أؽججزٗ فال رؾبٚي رْٗ٠ٛ
ٕبكقٚ .اما ٍؤٌٛن ًِ ٛ٠ب ػٓ
ٍ
اإلَٔبْ اٌّن ٞاهرجطذ ثٗ ،فبعؼ ًْ ِٓ لٍجه
اٌٖٛهح اٌؾٍٛح ٌٙنا
ّ
ِ
ً
ُ
اٌٖبكق ٌِْ ٌ١بػو
فبٌؾت
األٍواه ٚاٌؾىب٠ب ؛
ؽ١ش
ِقجؤ
ّ
ُّ
ُ
ؽت ُِيكاٌْ ثؤفالق ٔجٍ١خ ٚل ُ١ػظّ١خ.
ٚأؽبٍ ٌ١فم، ٜثً ٌّ
السابؽ ما يأتي:
ٔ  -استخرج مف ال ّن ّْ
ص ّ
أ -عٍّخ عبء فٙ١ب اٌفبػً ٚاٌّفؼٛي ثٗ ١ّٙوِ ٓ٠زٍّٖ ،ٓ١ص ُّ
ث ِّٓ١ؽىُ رملَُّ أؽلّ٘ب ػٍ ٝا٢فو.
اإلجابة :أدججزٗ ،اٌذىُ ٠ :زمضَ اٌفبػً ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ ٚجٛثب.

ة -اٍ ًّب ٠الىَ اإلٙبفخ اٌ ٝعٍّخ.
اإلجابة :ئطا( ٚئطا لغعد.)....

ط -اٍ ًّب عبء ػٍ ٝثٕ١خ اٌزّٖغ١و ،صُ ثُِ ّْٓ١ىجَّوِٖٚ ،ب ٛوأ ػٍٗ١
ِٓ رغ١١و ػٕل رٖغ١وٖ.

اإلجابة :ثَُٕ ِّ ،ٟىجغٖ :اثٓ ،دظفذ الِٗ ،ألٔٗ اؿُ صالص، ٟأطٍٗ (ثٕ)ٛ
ف١غص ٌٗ اٌذغف اٌّذظٚف (اٌٛا )ٚصُ رمٍت اٌٛا٠ ٚبء ٚرضغُ ِغ ٠بء
اٌزظغ١غ.

ٕٙ -غ اٌّٙيح فِ ٟىبٔٙب إٌّبٍت ٌّب ث ٓ١ل( ٓ١ٍٛاْ)ثؾَت
َٔ ُِ ،ؼٍِّ ًال اعبثزَه.
إٌّ ّ

اإلجابة :أ ٞثُٕ َّّ :ٟ
ئْ :وـغ ّ٘ؼح ئْ ٌٛ،لٛػٙب ف ٟثضا٠خ اٌىالَ
/اٌجٍّخ.

ٖ -ث ِّٓ١اإلثلاي اٌّن ٞؽًٖ ػٍ ٝاٌىٍّخ ( ُِيكاْ).

اإلجابةُِ :ؼصاْ أطٍٙب (ِؼربْ) ثضٌ ً١اٌّجغص ػاْ  ،جبءد فبء
االفزؼبي ػا٠ب؛ فأثضٌذ ربء االفزؼبي صاال.

ٗ  -اٙجِ ٜب رؾزٗ ف.ٌّٜ

اإلجابةٕ٠ :زظغُنَ ػُّ ٌغ  /اٌ ّ
ظٛع ِح.

(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)

ثـ أجب عما يميو:
تدريب ( )ٛاق أر ال ّن ّ
ص اآلتي ّ ،
واؿ
د ال ٠ؾزبط ِٕه اٌٝ
٠ب ُ
ِ
ٕ َ٠ٛؾج ، ٟاّْ ِؼبٌغخَ اٌّْىال ِ
إط ٍ
ِ ٙؼه
ْ ٚٚ
 ،ثً أْ رى َْٛا٠غبثًّ١ب ُِزؤ ِِّ ًال أٍجبثَٙب ثؼل رؾلِ ٠ل٘ب َ ،
َب !
اٌؼالط اٌّالئِ َُ ٌٙب  ،فؾٕ١ئن ِب أهٚع رغبٚى٘ب ٚلل ِٛجْذَ ٔف ً
َ
مثاال عمى ّْ
مػما يأتي :
ص ً
ٔ -استخرج مف ال ّن ّ
كؿ ّ
أ -اٍُ ِٖغَّو ٚ ،اموو كالٌزٗ  .اإلجابة :ط َُ٠ٛذج/ٟاٌزذجت.
ةِٚ -بف اٌ٠ ٝبء اٌّزىٍُِّ .اإلجابة :ط َُ٠ٛذج(ٟط َُ٠ٛذت).
ص.
ٕ -عمّْؿ وجوب كسر ىمزة ّ
(إف) في ال ّن ّ

اإلجابة :أل ّنها جاءت في بداية الكالم.

وضح اإلبداؿ في كممة ( اصطراخ).
ّٖ -
اإلجابة :أصلها ( اصتراخ) بدليل المجرد (صرخ)  ،جاءت

فاء افتعل صادا فأبدلت تاء االفتعال طاء.

ٗ -ص ّغر االسميف ( بعد ِ ،عًلج ).
اإلجابة :ب َعيْد ،علَيّج.
تدريب ( )ٜامأل الفراغ بما يناسبو :
ٍٔ -جت وَو ّ٘يح ( اّْ ) ف ٟا٠٢خ :
ٗ ِىَٕ٠خً ٌَ َٙب ٌَِٕ ْجٍُ َ.)ُْ ُ٘ ٛ
( أَِّب َع َؼ ٍَْٕب َِب َػٍَْ ٝاألَ ْه ِ
اإلجابة :ألّٔٙب جبءد ف ٟثضا٠خ اٌىالَ.
ٍٕ -جت رملَُّ اٌّفؼٛي ثٗ ٚعٛثًب ػٍ ٝاٌفبػً ف ٟث١ذ أثٟ
ٔٛاً :
ُ
ؽ١ش ُ ١َ٠و
فّب عبىُٖ عٌ ٛك ٚال ؽ ًّ كٌٚ ٗٔٚىٓ ُ ١َ٠و اٌغُ ٛك
اإلجابة :جبػُٖ جٌ ٛص ّ :
ألْ اٌّفؼٛي ثٗ ضّ١غ ِزظً ٚاٌفبػً اؿُ
ظب٘غ.
ُض ْ١جبد.
ٖ -ػٕل رٖغ١و (٘ٚبة) ٔمٛي :اإلجابةَ ٘ :
تدريب (ٓٔ) اضبط آخر ما تحتو خطّّ في ما يأتي :
ِ
فأحسف ،فقاؿ :
المأموف ،
رجًل تكمَّـ بيف يدي
أف ً
"ح ِكي ّ
َ
ُٔ -
ِ
المؤمنيف  ،قاؿ ِ :ن ْع َـ
أمير
ابف َمف أنت ؟ قاؿ  :ابف
َ
ُ
األدب يا َ
َّ
انتسبت إليو ".
سب
َ
الن ُ
ٕ -مع ِ
الع ْمِـ ال ّناف ِع و ِ
الجاد  ،يبدأ ال ّنيوض بالوطف.
ّْ
العمؿ
َ
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الدورة الشتوية ()1518
الشّؤال األوّل :
ص اآلتي  ،ثه أجب عً األسئلة الّيت تليه:
أ) اقرأ اليّ ّ

طب في
" ِّ
اصمية بيف المتكمّـ والمخا ّ
الجي َد وسيم ٌة تو ّ
إف اإلصغاء ّ
أثناء الحوار ،فإذا توافَ َر اإلصغاء اتّضحت ُوجيات ال ّنظر .فما
ار ب ّن ٍ
كؿ خطاب! ويا لَ ُو ِمف حو ٍ
ع اإلصغاء ُب َع ْيد ّْ
حيف
أرو َ
اء َ
َيسوده احتراـ الرأي والرأي اآلخر! ".
ٔ:
ٔ -اٍزقوط ِٓ إٌّ ّ
ًّ
ِقزٖب ثبإلٙبفخ اٌ ٝعٍّخ.
أ -ظوفًب
ة -وٍّخ ؽٖ ًَ فٙ١ب اثلاي.
طِ -فؼٛالً ثٗ رملَّ ػٍ ٝاٌفبػً ٚعٛثًب.
ِٕ -ب ٍجت وَوح ّ٘يح ( َّ
ٔ؟
ئْ ) اٌٛاهكح ف ٟإٌّ ّ
اٌٚج ٜاٌزبَ.
ة) ٕ ّغو وٍّخ ( ِدـبة)ِ ،غ ّ
ط) ِب ُِىجَّو وٍّخ (فُ َضّ٠ب)؟
د) اخرت اإلجابة الصحيحة يف كلّ ممّا يأتي:
٢فو وٍّخ (اٌ ِؼٍُ) ف ٟعٍّخ
ّٔ -
اٌٚج ٜاٌٖؾ١ؼ ِ
ّ
"د١ش اٌ ِؼٍُ رَغل ٝاٌشؼٛةُ " ٘: ٛ
ص -اٌفزذخ.
ط -اٌىـغح.
ة -اٌض ّّخ.
أ -اٌـى.ْٛ
ٕ -اٌغٍّخ اٌّز ٟرملَّ فٙ١ب اٌّفؼٛي ثٗ ػٍ ٝاٌفؼً ٚاٌفبػً
ٚعٛثًب فِ ٟب ٠ؤر: ٟ٘ ٟ
ة -لبثٍزُٗ ِجزـ ًّب.
أ -ئّ٠بن أدزغ َُ.
ٌ
ّ
ط -أدججذ ِد َى َُ اٌؼغة .ص -أٔب أل ّض ُع ِؼٍّ.ٟ

موذجية :دورة شتوية ٕٓٔٛ/
اإلجابة ال ّن
ّ
األوؿ :
السؤاؿ ّ
ّ
ص:
 -1استخرج من ال ّن ّ
مختصا باإلضافة إلى جملة .إذا.
أ -ظر ًفا
ًّ
ب -كلمة حصل َ فٌها إبدال .ا ّتضحت.
ج -مفعوالً به تقدّ م على الفاعل وجو ًبا.الهاء في َيسوده.
جاءت في بداي ِة الكالم أو أوّ ل ال ً
ْ
جملة االبتدايي ًّة.
 -2أل ّنها
ِ
ب) ح َسيِّب.
ج) فدوى.
 -2أ -إ ّياك أحترم.
د)  -1ب -الضمّة.
السؤاؿ الثّاني :
ّ
أ) علل كالًّ م ّما ٌأتً:
 -1ألنّ المضاف اسم مفرد صحيح اآلخر.
 -2خشية اللبس أو لعدم وجود قرينة لفظية أو معنوية.
ب) ف َتيّ .
ج) (ازد َه َر) أصلها ( ازتهر) بدليل المجرد (زهر) جاءت فاء
افتعل زايا تبدل تاء افتعال زايا.
د) قرينة معنوية.
 -2كم كتابًا قرأت؟
هـ)  -1إِنّ .
و)  -1مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.
 -2ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب وهو مضاف.
 -3فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ،وهو مضاف
والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
ض َر َم.
ز) دَ -

الشّؤال الثّاىي :
أ) ػًٍ والًّ ِ ّّب ٠ؤر:ٟ
َ َو آف ُو اٌّٚبف (ٕل٠ك) ف ٟعٍّخ
ُٔ -و ِ
َ
"٠ب طض٠مِ ،ٟألجًِْ ػٍ ٝاٌذ١بح".
ٕ -رملَّ اٌفبػً ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ ٚعٛثًب ف ٟعٍّخ
ْ
اؿزمجٍذ ٌ ٍٝ١ؿٍ."ٜٛ
"
اٌٚج ٜاٌزّبَ.
ة) ٕ ّغو وٍّخ (فَزِ ،)ٝغ ّ
ٙٚؼ اإلثلاي ف ٟوٍّخ (اػص٘ ََغ).
ط) ّ
ّ
ك) ِب ٔٛع اٌموٕ٠خ اٌز ٟأكّد اٌ ٝعٛاى رملَّ اٌفبػً ػٍٝ
اٌّفؼٛي ثٗ ف ٟعٍّخ "لغأ أث ٟوزبث"ٟ؟
ٕٛة اٌقطؤ فِ ٟب رؾزٗ ف ّٜف ٟو ًّ ِ ّّب ٠ؤر:ٟ
٘ـ) ّ
ٕ -وزبثًب وُ لوأد؟
ٔ -أ ِّب أَّْ اٌؼّ ًَ ِف١لُ.
 )ٚأػوة ِب رؾزٗ ف ٜف ٟو ًّ ِ ّّب ٠ؤر ٟاػواثًب رب ًِّب:
ٔ -رؼٍ ُُ ١األثٕبء ٙوٚهح.
ُ
ؽ١ش ٍىَٓ األ٘ ًُ.
ٍٕ -ىٕذُ
ّ
ٖ -اٍزٍ َُ اٌغبئيح َُِزؾمٙب.
ى) افزو اإلعبثخ اٌٖؾ١ؾخ ف ٟو ًّ ِ ّّب ٠ؤر:ٟ
اٌّغوك ٌىٍّخ (اٙطواَ) ٘: ٛ
اٌضالصٟ
ّ
ّ
َ
ض َغ ََ.
ض َ.ََ ٛ
ة -ض.َُ ّ١
أ -ط َغ ََ.
صَ -
طَ -
(

) (األستاذ بدر األسري) (( )579/0009555البدر)
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الدورة الصيفية ()1518
الشّؤال األوّل:
ص اآلتي  ،ثه أجب عً األسئلة الّيت تليه:
أ) اقرأ اليّ ّ
ِ
أنبؿ العًلقة اّلتي
بيف
األصدقاء وثيؽ اتّصاليا ،وما َ
ّ
"المودةُ َ
ِ
ِ
الصديؽ
إف
سويدا ِء
تقوـ عمى
َ
القمب! إ ْذ ّ
اإليثار وتنمو في ُ
ُ
ٍ
صديق ِو .و ِ
ِ
يكوف
عًلقة
درىا ِمف
مع
ًا
الحؽ َيبني
هلل ُّ
ّ
ُ
جسر متي ًنا َ
تجاوزت
أساء
أحسف صديقي شكرتُ ُو ،وا ْف
إف
شعارؾ فيياْ :
ُ
َ
َ
ُ
عنو!".
ُ

ٔ:
ٔ) اٍزقوط ِٓ إٌّ ّ
أ -وٍّخ ؽًٖ فٙ١ب اثلاي.
ة -ظوفًب ٠الىَ اإلٙبفخ اٌ ٝاٌّفوك.
ِٖغوا.
ط -اٍ ًّب
ً
ك -عٍّخ عبء فٙ١ب اٌفبػً ٚاٌّفؼٛي ثٗ ١ّٙوِ ٓ٠زٍّٖ.ٓ١
ٕ) ِب ٍجت وَو ّ٘يح ( ّ
إٌٔ؟
ئْ) اٌٛاهكح فٟ
ّ
ة) ٕ ّغو وٍّخ (ِ١ؼاْ)ِ ،غ اٌٚج ٜاٌزب َّ.
ط) ِب ُِىجّو وٍّخ ( َُ ٚعْ٠ضح)؟
د) اخرت اإلجابة الصحيحة يف كلّ ممّا يأتي:
ٔ) اٌغٍّخ اٌّز ٟرملَّ فٙ١ب اٌّفؼٛي ثٗ ػٍ ٝاٌفبػً ٚعٛثًب فِ ٟب
٠ؤر:ٟ٘ ٟ
ّ
إٌجبح أس.ٟ
ك
أَ -و ُْ وزبثًب لغأدَ ؟
ة -دم َ
َ
ّ
طَ٠ -ؼش ُ
د.
األعع أثٕبؤ٘ب.
ك
َ
ذ رذزغِ َٓ١اٌّؼٍّب ِ
ص -أٔ ِ
ٕ) اٌٚج ٜاٌٖؾ١ؼ ٢فو وٍّخ (لجً) ف ٟعٍّخ
أه ٘نا اٌّٛلف ِِْٓ لجً" ٘:ٛ
"ٌُ َ
أ -اٌىـغح .ة -اٌض ّّخ .ط -اٌـى .ْٛص -اٌفزذخ.

موذجية :دورة صيفية ٕٓٔٛ/
اإلجابة ال ّن
ّ
األوؿ:
السؤاؿ ّ
ّ
أ) ٔ) أ -ارّٖبٌٙب.
ةَ ِ -غ.
ٍ٠ٛلا ِء.
طُ -
كّ -ىورُُٗ.
ٕ) ألّٔٙب عبءد ثؼل اٌظوف ام.
ة) ُِ َ٠ْ ٛي.ٓ٠
ط) ٚهكح.
ُ
األعع أثٕبؤ٘ب.
ك) ٔ)طَ٠ -ؼشك
َ

ٕ) ة -اٌض ّّخ.

السؤاؿ الثّاني:
ّ
(أ ِٓ ٛ٘ٚ ، )ٞاألٌفبظ
أ) ٔ) ألّْ اٌّفؼٛي ثٗ اٍُ اٍزفٙبَ ّ
ك اٌٖلاهح.
اٌّزٌٙ ٟب ؽ ّ
ٕ) ألّْ اٌّٚبف عبء ِضٕ.ٝ
ة) ّ َُ٠ْ ٛؼو.
ط) إٍٔٙب ( اٙزوة) ثلٌ ً١اٌّغوك (ٙوة) عبءد فبء (افزؼً)
ٙبك فؤثلٌذ ربء االفزؼبي ٛبء.
ك) ٔ) ئ٠بٔب دفّؼَ اٌ ُّؼٍّ ُُ ػٍ ٝاالجزٙب ِص.
ٕ) ٚهللا ،ئّٔه ِٓ اٌ ُّشٍظ. َٓ١
٘ـ)ٔ) ٔب  :ضّ١غ ِزظً ِجٕ ٟفِ ٟذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ.
 )2اٌشى :ٜٛفبػً ِإسغ ِغفٛع ٚػالِخ عفؼٗ اٌض ّّخ اٌّمضعح
ػٍ ٝاألٌف ِٕغ ِٓ ظ٘ٛع٘ب اٌزؼظع .
ٕ) أ -اسزغد عف١م ٟثؼٕبٍ ٠خ.
 )ٔ )ٚصَ -طسَ َغ

الشّؤال الثّاىي :
أ) ػًٍ و ًًّ ِ ّّب ٠ؤر:ٟ
ٔ) رملَّ اٌّفؼٛي ثٗ ػٍ ٝاٌفؼً ٚاٌفبػً ٚعٛثًب ف ٟعٍّخ
"أ َّ
ؼجُ اؿزشضِذَ ٌّؼغف ِخ ِؼٕ ٝاٌىٍّ ِخ؟".
ٍ ُِ ٞ
أدزغ َُ ٔبل َض ٞاٌمظّ ِخ".
ٕ) ُؽ ِنفذ ٔ ْٛاٌ ُّٚبف ف ٟعٍّخ " ِ
ة) ٕغو وٍّخ (شبػغ)ِ ،غ اٌٚج ٜاٌزب َّ.
ة).
ٙٚؼ اإلثلاي ف ٟوٍّخ (
ط) ّ
اضطغ َ
َ
ٕٛة اٌقطؤ فِ ٟب رؾزٗ ف ٜف ٟو ًّ ِ ّّب ٠ؤر:ٟ
ك) ّ
ّ
ٔ) دفّؼَ ئ٠بٔب اٌ ُّؼٍ ُُ ػٍ ٝاالجزٙب ِص.
ٕ) ٚهللا ،أّٔه ِٓ اٌ ُّشٍظ. َٓ١
٘ـ) أػوة ِب رؾزٗ ف ٜف ٟو ًّ ِ ّّب ٠ؤر ٟاػواثًب رب ًِّب:
٠ )1جّ ُؼــٕب ٘ضف ٚاد ٌض )2 .أػْ َ١
ذ أِجض اٌشى.ٜٛ
 )ٚافزو اإلعبثخ اٌٖؾ١ؾخ ف ٟو ًّ ِ ّّب ٠ؤر:ٟ
اٌضالص ٟاٌ ُّغ َّوك ِٓ ( ُِل ِّف ٌو) ٘:ٛ
ٔ)
ّ
َ
ص -طسَ َغ
ط -رَشَ َغ
ةَِ -شَ غ
أَ -صسَ َغ
ٕ) ٠غٛى فزؼ ٠بء اٌّزىٍُّ ٚرَىٕٙ١ب فٚ ٟاؽلح ِٓ اٌغًّ
ا٢ر١خ:
أ -اسزغد عف١م ٟثؼٕبٍ ٠خ .ة -اٌؼم ًُ ٘ب ِص َّ
 ٞئٌ ٝاٌظّ ٛاة.
ط -أدتُّ ٚاٌ َض َّ
ٚؿٛاُ٠ ٞمٍّضُ.
ص -أٔب أػّ ًُ
 ٞدجًّب ػظًّ ١ب.
َ
(
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