البدز
جين 2001

2019

قواعد المّػة العسبيّة
ف الجّاٌي عــــشس
الصّــ ّ
الفصـــن الـدّزاضــيّ الـجّـاٌي
)1العدد .ص()2

 )2املصدز الصّسيح .ص()6

 )4املصدز امليىيّ .ص()11
 )6كتابة األلف املكصوزة .ص()14

(

 )3أضموب التّعجب .ص()9
 )5كي االضتفّاويّة وكي اخلربيّة .ص()13

 )7التّىييص .ص()15

) (األضتاذ بدز األضري) (( )079/5549003البدز)

1

 )8املٍكوص واملكصوز واملىدود .ص()17

الفصن الدّزاضيّ الجّاٌي (قواعد المّػة العسبيّة لمفسوع األكادمييّة)

 )1العــدد
قواعد حتوين األعداد وَ أزقاًٍ إىل كتابةٍ و احلاالت اإلعسابيّة:
مجرورا باإلضافة ،
جمعا
ً
 األعداد مف ( ٖ  ) ٔٓ -تخالؾ المعدود فً ال ّتذكٌر وال ّتؤنٌث  ،وٌؤتً معدودها ًطالع زٌ ٌد ثالثة كت ٍ
قصص  ،وتعرب األرقام تبعً ا لموقعها فً الجملة.
ب وأربع
نحو :
ٍ
َ
 العدداف ( ٔٔ ٌ ) ٕٔ -طابقان المعدود فً التذكٌر والتؤنٌث  ،وٌؤتً تمٌٌزهما مفردً ا منصو ًبا،محافظة ْ ،
ً
ً
قرأ ُ
رواٌة.
ت أَ َحدَ َع َش َر كتابًا وإحدى َع ْش َر َة
نحو  :فً األردنّ اثنتا َع ْش َر َة
تبعا لموقعه فً الجملة.
رفعا ونص ًبا
وجرا ً
ًّ
 العدد (ٔٔ) ٌُ ْبنى على فتح الجزأٌن ًتبعا لموقعه فً الجملة  ،وجزإه الثانً ٌُ ْبنى على الفتح.
األول ٌعرب إعراب المثنى ً
 العدد (ٕٔ) جزإه ّاألول ٌخالؾ المعدود والجزء الثانً ٌوافقه  ،وٌؤتً تمٌٌزها مفردً ا منصو ًبا ،
 األعداد مف ( ٖٔ  ) ٜٔ -جزإها ّنحو  :اشترك فً الرّحلة خمس َة ع َش َر طالبًا  ،فً مدرسة اإلناث تسْ َع ع ْشر َة معلّ ً
مة.
تبعا لموقعها فً الجملة.
رفعا ونص ًبا
وجرا ً
ًّ
و ُت ْبنى على فتح الجزأٌن ً
رفعا بالواو ،
تبعا لموقعها فً الجملة ؛ ً
السالم  ،فتعرب إعرابه ً
 ألفاظ العقود مف ( ٕٓ  ) ٜٓ -ملحقة بجمع المذكر ّوجرا بالٌاء  ،وٌؤتً تمٌٌزها مفردً ا منصو ًبا  ،وتلزم ألفاظ العقود صورة واحدة مع معدودها  ،سواء أكانَ مذ ّك ًرا أم
ونص ًبا
ًّ
ً
ً
ّ
ُ
ثالثٌن بٌتا م َِن الشعر.
عشرون طالبة  ،وحفظت
مإن ًثا  ،نحو  :شاركت فً الحوار
َ
َ
ُ
كتبت فقرة فً مئ ِة كلمةٍ.
مجرورا باإلضافة  ،نحو :
 األعداد ( مئة  ،ألؼ  ،مميوف ٌ ) ...ؤتً معدودها مفردً اً
ابع من الرّ واٌة.
 األعدادالترتيبية عمى وزف( فاعؿ) تطابق المعدود  ،نحو  :قرأت الفص َل الرّ َ
ّ
 ويمحؽ بالعدد كممة (بضع)وهً تدل ّ على عدد مبهم ال ٌقل ّ عن ثالثة وال ٌزٌد على تسعة  ،و ُتس َتعمل استعمال األعداد المفردة من ( ٖ  ، ) 9 -وقد
تر ّكب مع العشرة تركٌ ًبا مزج ًٌا  ،وقد ٌكون معطو ًفا علٌها أحد ألفاظ العقود  ،وحكمها من حٌث التذكٌر والتؤنٌث أو اإلعراب
كؤحكام األعداد من ( ٖ  ، ) 9 -نحو:
ُ
أعوام.
أقمت فً القدس ِبضْ ع َة
-1
ٍ
ُ
مكثت فً م ّك َة ِبضْ َع سنواتٍ.
-2
ًُ
ُ
رجال.
ضع َة َع َش َر
-3
شاهدت ِب َ
 -4كلّ ُ
مت ِبضْ َع ع ْش َر َة امرأَ ًة.
ً
ً
 -5صافحْ ُ
رجال.
وعشرٌن
بضعة
ت
َ
النيؼ )
 وكممة ( ّّ
عون
العقد  ،وتدل ّ على عدد من الواحد إلى ال ّثالثة  ،وال تستعمل ّإال بعد العقود وبعد المئة واأللؾ ،نحو  ( :أَرْ َب َ
الزائد على َ
ّ
ٌ
ْ
و َنٌّفٌ  ،مئة و َنٌّفٌ  ،ألفٌ و َنٌّفٌ ) أي  :أكثر من  ،وزٌادة على.
وتلزم حالة واحدة حالة واحدة من حٌث ال ّتذكٌر وال ّتؤنٌث  ،نقول:
ْ
ً
حفظ ُ
رجال و َنٌّفٌ  ،أنف ْق ُ
عشرٌن قصٌد ًة و َن ٌّ ًفا.
ت
عشرٌن دٌنارً ا و َن ٌّ ًفا ،
ت
جاء ثالثون
َ
َ

(
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تدزيبات الكتاب وإجاباتّا وَ دلين املعمّي

قوسي ِف إلى كممات:
حوؿ األ رقاـ التي بيف
ْ
ّٔ -
سست الجامعة األردنٌة سنة ( ٕ ) ٔ9ٙم.
أ  -أ ُ َّ
وستٌن.
واثنتٌن
اإلجابة  :سن َة ألفٍ وتسعمئ ٍة
َ
ِ
ب  -مكث هارون الرشٌد فً الخالفة ( ٖٕ سنة ) و ( ٕ شهر ) و ( ٌ ٔ1وم ).
اإلجابة ً :
وعشرٌن ً
وشهرٌن وثمانٌ َة َع َش َر ٌومًا.
سنة
ثالثا
َ
ِ
البستانً عام (  ) ٔ1٘ٙم.
ج ُ -ولد سلٌمان
ّ
ّ
وخمسٌن.
اإلجابة  :عا َم ألفٍ وثمانمئ ٍة وست ٍة
َ
د ٌ -قع الدّ رس فً ( ٔٔ ) صفحة من الحجم المتوسط.
ً
صفحة.
اإلجابة  :إحدى ع ْش َر ًة
هـ ُ -عمر جدّ ي (  ) 18عا ًما.
ٌ
وثمانون.
سبعة
اإلجابة :
َ
و  -فً مكتبة بٌتنا ( ٕٓٓ ) كتاب.
اإلجابة  :مئتا كتابٍ.
ٕ -أعرب ما تحتَو خطّّ في ما يأتي :
ش َر َك ْو َك ًبا َوال َّ
ت إِ ِّنً َرأَ ٌْتُ أَ َحدَ َع َ
ؾ ِألَ ِبٌ ِه ٌَا أَ َب ِ
س َوا ْل َق َم َر َرأَ ٌْ ُت ُه ْم لًِ َسا ِجدٌِنَ ".
ش ْم َ
س ُ
أ  -قال تعالى  " :إِ ْذ َقال َ ٌُو ُ
اإلجابة  :أَ َحدَ َع َش َر :عدد مركب مبنى على فتح الجزأٌن فً محل نصب مفعول به.
س َن ٍة ".
ؾ َ
الرو ُح إِلَ ٌْ ِه فًِ ٌَ ْو ٍم َكانَ ِم ْقدَا ُر ُه َخ ْمسِ ٌنَ أَ ْل َ
ب  -قال تعالى َ " :ت ْع ُر ُج ا ْل َم َالئِ َك ُة َو ُّ
خمسٌن  :خبر كان منصوب وعالمة نصبه الٌاء  ،أل ّنه ملحق بجمع المذكر السالم  ،وهو مضاف.
اإلجابة :
َ
لِل ْاألَ ْم ُر مِنْ َق ْبل ُ َومِنْ َب ْع ُد َو ٌَ ْو َمئِ ٍذ ٌَ ْف َر ُح ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ".
ض ِع سِ نٌِنَ ِ َّ ِ
جـ  -قال تعالى  " :فًِ بِ ْ
بضع  :اسم مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف.
اإلجابة :
ِ
د  -قال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم  " :صالة فً مسجدي هذا أفضل من ألؾِ صال ٍة فٌما سواه ّإال المسجد الحرام ".
اإلجابة  :ألفِ  :اسم مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف.
كؿ مف العدد والمعدود في ما يأتي :
ٖ -اضبط أواخر ّ
وقوة  ،فسؤلته عن سبب نشاطه ،
أ  -قال
األصمعً  :رأٌت فً البادٌة أعراب ًٌّا له من العمر مئة وعشرون سنة  ،وفٌه عز ٌم ّ
ّ
وعشرون سنةً.
ٌ
فقال ْ :
تركتُ
اإلجابة  :مئة
الحسدَ  ،فبقً الجسد.
َ
َ
دٌنار.
ألف
قبض ال ّتاجر ألؾ دٌنار ثمن بضاعته.
ب-
اإلجابة َ :
َ
ٍ
أربع ع ْشر َة شجر ًة.
زر ْع َنا فً حدٌقة مدرستنا أربع عشرة شجرة مثمرة .اإلجابة :
َ
جـ َ
َ
أٌام.
ٌفً سبعة أٌام.
الص ّ
د  -أمض ٌْتُ فً ال ّنادي ّ
اإلجابة  :سبعة ٍ
ِ
نص القراءة  ،واستخرج منيا العدد والمعدود  ،وأعربيما.
ُٗ -عد إلى الف ْقرة قبؿ األخيرة مف ّ
أطلقت هذه الدعوة قبل َ ثالث ِة عقو ٍد _ ون ٌّؾٍ .
 ثالثة  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف. عكودٍ  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرّه تنوٌن الكسر الظاهر على آخره. الواو  :حرف عطف  ،مبنً على الفتح  ،ال مح ّل له من اإلعراب.ٌ -يّف  :اسم معطوف على ثالثة مجرور وعالمة جرّه تنوٌن الكسر الظاهر على آخره.
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أضئمة الوشازة 2017/ 1997
ٔ -أشكؿ آخر كممة تحتيا خطّ .من ُذ أربعٌن سنة .اإلجابة ً :
سنة.
ٍ
ٍ
اعيا الموقع اإلعرابي:
حوؿ العدد مف رقـ إلى كتابة مر ً
ّٕ -
االجتماع ً ٕ8
رجال.
 حضرَ
اإلجابة :سبعة وعشرون.
 ُول ُالعام  ٔ998م.
ِدت فً
ِ
اإلجابة :ألف وتسعمائة وسبع ٍة وتسعٌن.
حوؿ العدد مف رقـ إلى كتابة:
ّٖ -
 (٘ٔ) قر ًنا.اإلجابة  :خمسة عشر.
الساعة.
 تبدأ نشرة األخبار فً تمام ّاإلجابة  :الثانٌة عشرة.
 عام (ٖ.)9اإلجابة  :عام (ثالث ٍة وتسعٌن).
ٗ -أعرب ما تحتو خط )ٔ٘( .قر ًنا .اإلجابة  :تمٌٌز منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح.
مما يأتي  ،وانقمو إلى دفترؾ:
٘ -اختر رمز اإلجابة ّ
الصحيحة لك ّؿ ّ
ٔ) نقول :بلػ عدد المشاركٌن فً االحتفال (ٕٗ) طالب و (ٕٕ) طالبة:
أ -أربع وعشرون طال ًبا  ،واثنتان وعشرون طالبة.
ج-أربعا وعشرٌن طال ًبا  ،واثنتٌن وعشرٌن طالبة.

ب -أربعة وعشرون طال ًبا  ،واثنتان وعشرون طالبة.
د -أربعة وعشرٌن طال ًبا  ،واثنتٌن وعشرٌن طالبة.

اإلجابة  :د -أربعة وعشرٌن طال ًبا  ،واثنتٌن وعشرٌن طالبة.

ٕ) العدد (أحد عشر) فً جملة  :فرٌق كرة القدم أحد عشر الع ًبا.

أ -فً محل رفع مبتدأ مإخر.
ج -منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.

ب -فً محل رفع خبر المبتدأ.
د -مبنً على فتح الجزئٌن فً محل رفع فاعل.

اإلجابة  :ب -فً محل رفع خبر المبتدأ.

ٖ) الجملة الصحٌحة فٌما ٌلً هً:
ب -حضر االحتفال ثالثة وعشرون طال ًبا.
د -حضر االحتفال ثالث وعشرٌن طال ًبا.

أ -حضر االحتفال ثالث وعشرون طال ًبا.
ج -حضر االحتفال ثالثة وعشرٌن طال ًبا.
اإلجابة  :ب -حضر االحتفال ثالثة وعشرون طال ًبا.

ٗ) الكتابة الصحٌحة للعدد ( )ٔٙفً الجملة  " :فً المدرج  ٔٙطائرة " هً:

عشر.
أ -ست َة
َ

ب -ست َة عشر َة.

دُ -
ست عشر َة.

جَ -
ست عشر َة.

اإلجابة  :ج -ستَ عشرةَ.

٘) ٌُكتب العددان فً جملة ( فً المدرسة  8معلمٌن و  9معلمات ) هكذا:

أ -سب ُع معلمٌن وتس ُع معلمات.
تسع معلمات.
ج -سبع ِة معلمٌن و ِ

ُ
سبعة معلمٌن وتس ُع معلمات.
اإلجابة  :د-

(

ُ
ُ
تسعة معلمات.
سبعة معلمٌن و
ب-
ُ
سبعة معلمٌن وتس ُع معلمات.
د-
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ٌُ )ٙكتب العدد (ٖٗ) بالحروؾ فً جملة (فً مكتبتً ٖٗ مجلة) على النحو اآلتً:
ٌ
ثالث وأربعون.
ب-

ٌ
ثالثة وأربعون.
أ-

دً -
ثالثا وأربعٌن.

ٌ
ثالثة وأربعٌن.
ج-

ٌ
ثالث وأربعون.
اإلجابة  :ب-

 )8الكتابة الصحٌحة للعدد ( ٘ٔ ) فً جملة ( بنت وزارة التربٌة والتعلٌم ٘ٔ مدرسة ) هً:
ب -خمس عشرة.

أ -خمسة عشر.

د -خمسة عشرة.

ج -خمس عشر.

اإلجابة  :ب -خمس عشرة.

نحول األرقام إلى حروؾ فً جملة  :ساهم فً المشروع (ٕ٘ رجل)،هكذا:
ّ )1

ً
رجال.
أ -خمس وعشرون

ب -خمسة وعشرون رجل.

ً
رجال.
اإلجابة  :ج -خمسة وعشرون

 )9الجملة الصحٌحة من اآلتٌة هً:

ً
رجال.
ج -خمسة وعشرون

ً
رجال.
د -خمسة وعشرٌن

ب -فً السنة ثالثمائة وخمسا ً وستٌن ٌو ًما.
د -فً السنة ثالثمائة وخمسة وستون ٌو ًما.

أ -فً السنة ثالثمائة وخمس وستون ٌو ًما.
ج -فً السنة ثالثمائة وخمسة وستٌن ٌو ًما.
اإلجابة  :د -فً السنة ثالثمائة وخمسة وستون ٌو ًما.

ٓٔ) ٌُكتب العدد (ٕٔ) فً عبارة  ":كافؤت المعلمة ٕٔ طالبة":
ب -اثنً عشرة.

أ -اثنتً عشر.

د-اثنتً عشرة.

ج -اثنتا عشرة.

اإلجابة  :د -اثنتً عشرة.

ٔٔ) ( قرأ الباحث ٖ٘ كتا ًبا ) ٌ ،كتب العدد ( ٖ٘ ) بالحروؾ :
ب -خمسً ا وثالثٌن.

أ -خمسة وثالثٌن.

ج -خمس وثالثون.

د -خمسة وثالثون.

اإلجابة  :أ -خمسة وثالثٌن.

القاص  98قصة ٌُ ،كتب العدد (  ) 98بالحروؾ :
ٕٔ) كتب
ّ
ً
سبعة وتسعٌن.
ب-

أ -سبعً ا وتسعٌن.

ج -سبعً ا وتسعون.

ً
سبعة وتسعون.
د-

اإلجابة  :أ -سب ًعا وتسعٌن.

ٖٔ) ٌُكتب العدد (ٖٕ) بالحروؾ فً جملة ( التحق بالجامعة ٖٕ طال ًبا) :

ٌ
ثالث وعشرون.
أ-

بً -
ثالثا وعشرٌن.

ٌ
ثالثة وعشرون.
اإلجابة  :ج-

ٌ
ثالثة وعشرون.
ج-

ً
ثالثة وعشرٌن.
د-

ً
طالبة) :
ٗٔ)الكتابة الصحٌحة للرقم (ٕٖ) فً جملة (نجح فً االمتحان ٕٖ
ج -اثنتٌن وثالثٌن.

أ-اثنتان وثالثون .ب-اثنان وثالثون.
اإلجابة  :أ-اثنتان وثالثون.

٘ٔ)ٌكتب الرقم(ٕٗ)فً جملة (استؽرقت الرحلة ٕٗ ساعة):
ب-أرب ٌع وعشرون.

أ-أربعً ا وعشرٌن.

ً
أربعة وعشرٌن.
ج-

د-اثنٌن وثالثٌن.

ٌ
أربعة وعشرون.
د-

اإلجابة  :أ-أرب ًعا وعشرٌن.

( )ٔٙبلػ عدد المشاركٌن فً االحتفال ٕٗ طال ًبا ) ٌ ،كتب العدد (ٕٗ) بالحروؾ:

أ -أربعً ا وعشرون.

ب -أربعً ا وعشرٌن.

ج-أربعة وعشرٌن.

د -أربعة وعشرون.

اإلجابة  :ج-أربعة وعشرٌن.

شهرا:
 )ٔ8شهور السنة .....
ً

أ -اثنا عشر.

ب -اثنتا عشر.

د -اثنتا عشرة.

ج -اثنا عشرة.

اإلجابة  :أ -اثنا عشر.

(
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 )2املصدز الصّـسيح
الصرٌح :اسم ٌ ُد ّل على حدث غٌر مقترن بزمن.
المصدر ّ

أوزف مصادر الفعؿ الثّالثي المشيورة:
 االدالة عمى حرفة يكوف مصدرىا عمى وزف ( ِف َعا َلة):
ٔ) األفعاؿ ّ
اعة /فلح فالحة  /نجر نِجارة  /زرع ِزراعة  /حاك حٌِاكة  /سفر سِ فارة.
صنع صِ َن َ
ال ف):
الدالة عمى تقمب واضطراب يكوف مصدرىا عمى وزف (فَ َع َ
ٕ) األفعاؿ ّ
جرى جرٌان/غلى َغ َلٌان  /فار َف َوران /طار َط ٌَران  /جال َج َوالن.
ٖ) األفعاؿ الثّالثية الالزمة المضمومة العيف يكوف مصدرىا عمى وزف (فَ ُعولة):
صعُب ُ
صعُوبة َ /ع ُذب ع ُُذوبة.
َسهُل َسهُولة َ /
الدالة عمى عيب يكوف مصدرىا عمى وزف (فَ َعؿ):
ٗ) األفعاؿ ّ
عور َع َور َ /ح ِول َح َول.
َم ِرض َم َرضَ /عمًِ َع َمى /عرج َع َرج ِ /
الدالة عمى معالجة يكوف مصدرىا عمى وزف (فُ ُعوؿ):
٘) األفعاؿ ّ

ص ُعود  /لصق لُ ُ
َق ِد َم ُق ُدوم  /صعد ُ
صوق.

 )ٙاألفعاؿ المتعدية يكوف مصدرىا عمى وزف (فَ ْعؿ):

عرض َعرْ ض /أخذ أَ ْخذ /فتح َف ْتح /حمد َحمْد  /سمع َسمْ ع  /أكل أَ ْكل.

الدالة عمى صوت يكوف مصدرىا عمى وزف (فَعيؿ):
 )ٚاألفعاؿ ّ
دبّ دَ بٌب/صهٌل صهٌل  /زأر زئٌرَ /ن ّق نقٌق.
الدالة عمى مرض يكوف مصدرىا عمى وزف (فُ َعاؿ):
 )ٛاألفعاؿ ّ
َس َعل سُعال  /صدع صُداع  /عطس عُطاس  /دار ُدوار  /هزل هُزال.

محددة :
 أوزاف مصادر الفعؿ غير الثالثي  ،فيي ّباعي :
 ّالر ّ

ٔ )ٕ/مصدر الثالثي المزيد باليمزة (أف َْعؿ):

فإف مصدره يكوف عمى وزف (إفعاؿ):
ٔ -إذا كاف الفعؿ صحيح العيف ّ ،
أنتج إنتاج /أكرم إكراما  /أخرج إخراجا  /أوجد إٌجادا  /أمضى إمضاء.
تؤدي
يتحدث عنو الصرفيوف ّ
فإف المصدر يكوف عمى وزف ( إفعمة ) ،أي بحدوث إعالال ّ
ٕ -واذا كاف الفعؿ معتؿ العيف ّ ،
السابؽ (أفعاؿ) والتعويض عنيا بتاء  ،وذلؾ مثؿ:
إلى حذؼ األلؼ التي كانت في الوزف ّ
أعاد إعادة /أقام إقامة  /أشار إشارة  /أدار إدارة.
(فعؿ):
ٖ )ٗ/مصدر الثالثي المزيد بتضعيؼ العيف ّ

ٖ -إذا كاف صحيح الالـ فمصدره عمى وزف (تَ ْفعيؿ) :كبّر تكبٌر ّ /
عظم تعظٌم  /وحّد توحٌد  /لوّ ح تلوٌح.
ٗ -إذا كاف معتؿ الالـ فمصدره عمى وزف (تَ ْف ِعمَة) :ربّى تربٌة  /نمّى تنمٌة  /و ّفى توفٌة  /ر ّقى ترقٌة.
(
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ِ
فاعمَة):
(م َ
٘) مصدر الثالثي المزيد باأللؼ (فاعؿ) :مصدره القياسي عمى وزف (فعاؿ) أو ُ
ناقش نِقاش ومُنا َق َشة  /قاتل قِتال ومقاتلة  /حا َّج حِجاج ومُحاجّ ة  /واصل ِوصال ومواصلة.
 )ٙإذا كاف الرباعي المجرد مضعفًا ؛ أي فاؤه والمو األولى مف جنس واحد وعينو والمو الثّانية مف جنس آخر ،
فإف مصدره يكوف مف وزف ( َف ْعلَلَة أو ف ِْعالل ) :زلزل َز ْلزلة ْ
وزلزال  /وسوس َوسْ َو َسة ووسْ واس.
ّ
 )ٚقياسو عمى وزف (فَع َممَة) :بعثر بعثرة  /طمؤن َطمْ ؤَنة  /دحرج دحرجة.

الخماسي :
ّ

ٔ) الفعؿ عمى وزف (افْتَعؿ) فمصدره عمى وزف ِ
(افتعاؿ):
َ
اجتهد اجتهاد /امتثل امتثال  /ارتوى ارتواء  /اصطبر اصطبار  /ا َّدعى ادعاء  /ا ّتخذ ا ّتخاذ.
ٕ) الفعؿ عمى وزف (انفَ َع َؿ) فمصدره عمى وزف (انفعاؿ):
اندمج اندماج /انكسر انكسار  /انفتح انفتاح  /انطلق انطالق.
فإف مصدره يكوف عمى وزف الفعؿ مع ضـ الحرؼ الّذي قبؿ األخير:
اعؿ) ّ ،
ٖ )ٗ/الفعؿ الخماسي عمى وزف (تَفَ َّعؿ) أو (تف َ
تالعب تالعُب.
تماسك تماسُك /
َ
تعلَّم تعلُّم /تكرَّ م تكرُّ م  /تن َّبؤ تنبُّإ  /تم َّكن تم ُّكن  /تقا َتل تقا ُتل َ /
(افعؿ) فمصدره عمى وزف ِ
(افعالؿ):
٘) الفعؿ عمى وزف
ّ

ّ
ازرق ازرقاق  /اسمرّ اسمرار.
اسو ّد اسوداد /احمرّ احمرار /

داسي :
 ّالس ّ

ٔ)استفعؿ – استفعاؿ :استغفر استغفار /استخرج استخراج.
ٕ)إذا كاف الفعؿ الذي عمى وزف (استفعؿ) معتؿ العيف  ،فإ ّنو يكوف بحذؼ األلؼ والتعويض عنيا بتاء:
استجاب استجابة /استشار استشارة  /استقام استقامة.
ْعيعاؿ :اخشوشن اخشٌشان /اعشوشب اعشٌشاب.
ٖ) افُ َع ْو َع َؿ – اف َ
تدزيبات الكتاب وإجاباتّا وَ دلين املعمّي

ِ
لكؿ فعؿ مف األفعاؿ اآلتية :
الصريح ّ
ٔ -ىات المصدر ّ
أشرؾ ْ ،
ض ّر  ،انهز َم.
أخرج ،
طالع  ،ع ّل َم ،
استو َطنَ ،
َف ِه َم ،
اخ َ
َ
َ
َ
ْ
اإلجابة َ :فهْم  ،استٌطان  ،مطالعة  ،تعلٌم ،إخراج  ،إشراف ْ ،
اخضِ رار  ،انهزام.
المؤولة إلى مصادر صريحة في ما يأتي :
حوؿ المصادر
ّ
ّٕ -

أ ٌ -عجبنً أنْ تستثمر طاقاتك فً أعمال مفٌدة .اإلجابة  :استثمار.
الكتب العلم ٌّة .اإلجابة  :مطالعة.
أطالع
ب-
أحب أنْ
َ
َ
ُّ
ص اآلتي:
الصريحة مف غير
ّٖ -
الثالثي في ال ّن ّ
عيف المصادر ّ
ّ
الرجل فٌكم؟ قال  :بالدّ ٌن والكرم  ،وال ّ
شجاعة  ،وتج ُّنب الكذب  ،واالشمئزاز منه  ،واالبتعاد عن
"قٌل
ألعرابً  :ب َم ٌسود ّ
ّ
قرب إلى ال ّناس  ،باحترام الكبار واالستماع إلى آرائهم وال ّتشاور معهم واالستفادة من تجاربهم ،
السوء  ،وال ّت ُّ
جلساء ّ
الصؽٌر  ،واالعتناء بذي الحاجة الملهوؾ".
والعطؾ على ّ
ّ
ّ
اإلجابة  :تج ُّنب  ،االشمئزاز  ،االبتعاد  ،التقرُّ ب  ،احترام  ،االستماع  ،التشاور  ،االستفادة  ،االعتناء.

المتجددة )  ،واستخرج منيا:
بية
ّ
نص ( النيضة العر ّ
ُٗ -عد إلى الفقرة األخيرة مف ّ
نموا.
ثالثً .اإلجابة  :عبادة  ،ال ّدعوة ًّ ،
صرٌحا لفعل
مصدرا
أ-
ّ
ً
ً
رباعً .اإلجابة  :تربٌة  ،توجٌه  ،توثٌق  ،تؤسٌس  ،التذكٌر  ،تحقٌق.
صرٌحا لفعل
صدرا
ّ
ً
ب-م ً
خماسً .اإلجابة  :التكافل.
صرٌحا لفعل
مصدرا
ج-
ّ
ً
ً
سداسً .اإلجابة  :االستفادة.
صرٌحا لفعل
مصدرا
د-
ّ
ً
ً
(
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الصريح مف فعؿ ثالثي:
 -طريقة االستخراج لممصدر ّ

اسم مصنوع من فعل ثالثً ٌد ّل على الحدث الغالب أن ٌكون على وزن مثل :القول ِمن الفعل قال.
الصريح مف فعؿ غير ثالثي:
 -طريقة االستخراج لممصدر ّ

الغالب أن تكون الكلمة ( اسم ) قبل الحرف األخٌر ألف ا فؤوّ لها ألف ا مثل ( :إبداع )
أو أوّ لها تاء (ت) مثل :تباٌن  ،تعلُّم ،تدمٌر ،تربٌة.
أو أوّ لها مٌم على وزن (مفاعلة) مثل  :مناقشة.
أضئمة الوشازة 2017/ 1997
ٔ) اضتخسج وَ الٍّصّ:
مصدر لفعؿ رباعي :إتقان.
ًا
مصدر صريحا لفعؿ خماسي  :احتمال.
ًا
مصدر لفعؿ غير ثالثي :االطمئنان.
ًا
مصدر صريحاً لفعؿ خماسي :تزّيًنا.
ًا
مصدر لفعؿ ثالثيِ :
العمم.
ًا
ّ
ثالثي :اختيار.
مصدر لفعؿ غير
ًا
ّ
احتيالك.
ثالثي :
مصدر لفعؿ غير
ًا
َ
ّ
رباعي :اإلبداع.
مصدر لفعؿ
ًا
ّ
ثالثي :االتّكال.
مصدر لفعؿ غير
ًا
ّ
مصدر
ًا
مصدر
ًا

مصدر
ًا

ثالثي :الطّمب.
صريحاً لفعؿ
ّ
ِ
تزكية.
ثالثي:
لفعؿ غير
ّ
ِ
االلتفات.
خماسي :
لفعؿ
ّ

مصدر لفعؿ غير ثالثي :ابتغاء.
ًا
مصدر لفعؿ غير ثالثي :اإلعجاب.
ًا

مصدر لفعؿ رباعي :إلحاح.
ًا
مصدر لفعؿ غير ثالثي :استصغار.
ًا
مصدر
ًا
مصدر
ًا

ثالثي :فَ ْهم.
لفعؿ
ّ
ثالثي :اإلنفاق.
صريحاً لفعؿ غير
ّ
ثالثي :اإلقدام.
لفعؿ غير
ّ

مصدر
ًا
مصدر
ًا

خماسي :اختالف.
لفعؿ
ّ
رباعي  :مجاهدة.
صريحاً لفعؿ
ّ

مصدر
ًا
مصدر صريحاً لفعؿ مزيد :إقبال.
ًا

تناول.
مصدر لفعؿ
ًا
خماسي ُ :
ّ
مصدر لفعؿ خماسي ُّ :
تجنَبك.
ًا
ّ

 )2جِد الفعن املاضي لمىصدز ( ترا ُبط) وع الطبط التاً .اإلجابة  :ترا َبط.
الموهوب على َت ْن ِم ٌَة موهبتِه) وع الطبط التاًّ.
(ٌحرص
 )3اكتب الفعن املاضي لمىصدز (ت ْن ِم ٌَة) الوازد يف اجلىمة
ُ
ُ
اإلجابة  :نـمّى.
بحنان" ،وع الطبط التاًّ.
 )4اكتب املصدز الصسيح لمفعن ( َتح َتضنُ ) يف مجمة " َتح َتضنُ األ ُّم طفلَها
ٍ
اإلجابة  :احتضان.
 )5وا املصدز الصسيح لمفعن ( أنفذ ) ؟ اإلجابة :إنفاذ.
)6املصدز الصسيح لمفعن (أ َّم َم) ؟ اإلجابة  :تؤمٌم.
 -7اخرت زوص اإلجابة الصّخيخة لكنّ ممّا يأتي  ,واٌكمْ إىل دفرتك:
ٔ) مصدر الفعل ( أ َّم َم) هو :
د) أ َم ٌم.
ج) تؤمٌم.
ب) تؤَمُّم.
أ) إمامة.
اإلجابة  :ج) تؤمٌم.
ٕ) المصدر القٌاسً للفعل ( جادل ) هو :
د) ِجدال.
ب) مجدول .ج) َمجْ دِل.
أ) َجدَ ل.
اإلجابة  :د) ِجدال.

(
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)3أضموب التّعجّب
التعجب قسمان:
قياسي  ،وله صٌؽتان  ،هما:
ٔ-
ّ
َ
َ
المرسومة على مح ٌّاك!
االبتسامة
أفع َؿ ) - :ما أجمل َ
أ  ( -ما َ
بِ (-
بقاض ٌعدل ُ بٌن الناس!
أفع ْؿ بػ ) - :أعظِ ْم
ٍ

أروع احترا َم الذاتِ!
 ماَ

بالفائز !
 أسعدِْ

سماعي ٌ :فهم من سٌاق الجملة  ،مثل:
ٕ-
ّ
درك! سبحان هللا! ما شاء هللا! ٌا لك! هللا هللا! سبحان الخالق! وؼٌرها
لِل ّ
ما شاء هللا ما شاء هللا! هلل درُّ اللّغة العربٌّة لغة القرآن الكرٌم!
هللا على هذا اإلنجاز!
هللا َ
َ :
القٌاسً ( ما أفعلَ! ) على النحو اآلتً:
التعجب
ٌعرب تركٌب
ّ
ّ
ظر !
ما أجمل َ المن َ
 ما  :التعجبٌّة  ،اسم مبنًّ على السّكون فً محل رفع مبتدأ.ماض جامد مبنًّ على الفتح إلنشاء التعجّ ب  ،وفاعله ضمٌر مستتر وجوبًا تقدٌره هو ٌعود على (ما).
 أجمل َ  :فعل ٍ المنظر  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،المنظر ) فً محل رفع خبر المبتدأ.
والجملة الفعلٌّة ( أجم َل
َ
تدزيبات الكتاب وإجاباتّا وَ دلين املعمّي

عجب في اآليتيف الكريمتيف اآلتيتيف :
الصيغة الّتي جاء عمييا أسموب التّ ّ
ّٔ -
بيف ّ
أ  -قال تعالى  " :قُ ِل َّ
الس َم َاوا ِ
ض أَ ْبصِ ْر ِب ِه َوأَ ْسم ِْع َما لَ ُه ْم مِنْ دُونِ ِه ".
ت َو ْاألَ ْر ِ
ب َّ
هللاُ أَ ْعلَ ُم ِب َما لَ ِب ُثوا لَ ُه َؼ ٌْ ُ
اإلجابة  :أفعل بـ /تعجّ ب قٌاسً.
َ
َ
سانُ َما أ ْكف َرهُ".
ب  -قال تعالى " :قُتِلَ ْاإلِ ْن َ
اإلجابة  :ما أفع َل  /تعجّ ب قٌاسً.
ظفيا في جمؿ مف إنشائؾ.
تعجب قياسيِّا مف األفعاؿ اآلتية  ،وو ّ
ٕ -صغ أسموب ّ
سنَ َ ،ج ُمل َ ،ك ُر َم.
َع ُظ َم َ ،ح َ
ً
أحس َن صفا َء الماء!
بؤٌام ال ّشباب نضار ًة!
 أحسِ نْ بالمجته ِد تلمٌذا!  /ما َاإلجابة  - :ما أعظ َم الحُر ٌّ َة!  /أعْ ظِ ْم ِ
ِّ
بؤخٌك ضٌ ًفا!  /ما أكر َم علٌّا!
أكر ْم
 ما أجم َل انتصارَ
الحق!  /أجْ ِم ْل بالطبٌع ِة ما ًء وخضر َة! ِ -
رع!
ٖ -أعرب ما يأتي  :ما
الز ِ
أنضر خضرةَ ّ
َ
اإلجابة  - :ما  :التعجبٌّة  ،اسم مبنًّ على السكون فً محل رفع مبتدأ.
ماض جامد مبنًّ على الفتح إلنشاء التعجّ ب  ،والفاعل ضمٌر مستتر وجوبًا تقدٌره هو ٌعود على (ما).
أنض َر  :فعل ٍ
 َ خضرة  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  ،وهو مضاف. ّرع  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره.
الز ِ
والجملة الفعلٌّة فً محل رفع خبر المبتدأ.
تعجب قياسيِّا  ،وأعربو.
ُٗ -عد إلى الفقرة الثّانية  ،واستخرج منيا
أسموب ّ
َ
أسماع َنا إلٌها  /ما أحوج قلو َب َنا /
أحوج
ما
َ
َ
ماض جامد مبنًّ على الفتح إلنشاء التعجّب ،
فعل
:
أحوج
مبتدأ.
رفع
محل
فً
السكون
على
ًّ
مبن
اسم
،
ّة
ٌ
التعجب
:
ما
:
اإلجابة
ٍ
َ

والفاعل ضمٌر مستتر وجوبًا تقدٌره هو ٌعود على (ما) -.أسما ًع ًنا  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  ،وهو
مضاف -.والناء  :ضمٌر م ّتصل مبنً فً محل جر باإلضافة .والجملة الفعلٌّة ( أحوج أسماعنا ) فً محل رفع خبر المبتدأ.

(
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وَ الٍّصّ  ( :جملة تعجب قٌاسً أو جملة تعجب سماعً).
 )1اضتخسج ِ
ط يف وا يأتي إعسابًا تاوًّا :
 )2أعسب وا حتتْ خ ّ
َ
عاطفة األمومةِ! اإلجابة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
 ما أعظ َمأروع التعاون ! اإلجابة :ما التعجبٌة ،اسم مبنً على السكون ،فً محل رفع مبتدأ.
 ماَ
 -ما أطوع الولد ألبٌه ! اإلجابة :ما :ما التعجبٌة ،اسم مبنً على السكون ،فً محل رفع مبتدأ .أطوع :فعل ماض جامد خاص

بالتعجّب ،مبنً على الفتحة الظاهرة ،وفاعله ضمٌر مستتر وجواباً ،تقدٌره (هو)ٌ ،عود على ما التعجبٌة(.والجملة الفعلٌة من فعل التعجب
وفاعله الضمٌر المستتر ،فً محل رفع خبر المبتدأ الولد :مفعول به منصوب لفعل التعجب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

ط يف وا يأتي :
 )3صوّب اخلطأ يف وا حتتْ خ ّ
 ما أضٌقَالعٌش.
العٌش! اإلجابة:
َ
ِ
 )4حدّد كّمًا وَ فعن التعجب واملتعجب وٍْ يف مجمة
 (أكر ْم بالمعلِّ َمٌن !) .اإلجابة :فعل التعجب ( أكرم) المتعجب منه ( المعلمٌن). ( ما أضٌقَالعٌش لوال فسحة األمل!) .اإلجابة :فعل التعجب ( أضٌق) المتعجب منه ( العٌش).
َ
 ( ما أكر َم المرء حٌن ٌحفظ لسانه !) .اإلجابة :فعل التعجب ( أكرم) المتعجب منه ( المرء). )5حمّن مجمة التّعجب
ْ
بالرجل!) .اإلجابة ( :أصدق) فعل التعجب (الباء) حرف جر زائد ( الرجل)المتعجب منه.
أصدق
(ِ
 ( ما أفضل العلم مع التواضع !) اإلجابة ( :ما) التعجبٌة ( أفضل) فعل التعجب ( العلم)المتعجب منه. )6حدّد العبازة الدالة عمى التّعجب الطىاعي يف الكوه
( ّاطلعت األ ّم على نتائج ابنها المدرسٌة  ،فقالت  :ما شاء هللا ! ما أحسن العالمات !).اإلجابة :ما شاء هللا !
 )7حدّد العبازة الدالة عمى التّعجب الكياضي يف الكوه
 ( -سمعت طرقات متالحقة على الباب ؛ فقلت  :سبحان هللا ! أعجل به من طارق! ) .اإلجابة :أعجل به !

(
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 )4املصدز امليىيّ
الصرٌح ،ؼٌر أ ّنه ٌبدأ بمٌم زائدة وٌصاغ على النحو التالً:
وهو مصدر ٌدل ّ على ما ٌدل ّ علٌه المصدر ّ
 مف الفعؿ الثالثي عمى وزف ( َم ْف َعؿ )  ،مثؿ :شرب َم ْش َرب  -وقى َم ْوقى  -طلب َم ْطلب – سعى َمسْ عى – نفع َم ْنفعة – أخذ َمؤْخذ  -سرّ َمسرّة  -كسب َم ْكسب.
فإف مصدره الميمي يكوف عمى وزف ( َم ْف ِعؿ ) مثؿ :
فإذا كاف الفعؿ مثاالً صحيح الالـ وفاؤه تحذؼ في المضارع ّ ،
وعد َم ْوعِ د – وضع َم ْوضِ ع – وقع َم ْوقِع.
 مف فعؿ غير الثالثي على وزن الفعل المضارع  ،مع إبدال حرؾ المضارعة مٌ ًما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر مثل:أخرج م ُْخ َرج – سبّق م َُسبَّق – أقام مُقام – استغفر مُس َت ْغ َفر.
مالحظة :للتمٌٌز بٌن اسمً المكان والزمان والمصدر المٌمً واسم المفعول ،من الفعل ؼٌر الثالثً بالقرائن والسٌاق.
مثل :
الملتقى  :اسم زمان.
 متى الملتقى ٌا أخً؟ سؤنتظرك عند ملتقى النهرٌن .ملتقى :اسم مكان.ملتقى  :مصدر مٌمً.
 ملتقى العائدٌن الفرح.ملتقى  :اسم مفعول.
 علً ملتقى به.تدزيبات الكتاب وإجاباتّا وَ دلين املعمّي

ميز المصدر الميمي مف اسـ المفعوؿ مف اسمي الزماف والمكاف في اآليات الكريمة اآلتية:
ّٔ -
لِل َر ِّب ا ْل َعا َلمٌِنَ ".
اي َو َم َماتًِ ِ َّ ِ
سكًِ َو َم ْح ٌَ َ
ص َالتًِ َو ُن ُ
أ  -قال تعالى ُ " :قلْ إِنَّ َ
اإلجابة :محٌاي  /مماتً (مصدر مٌمً).
وب إِ َلى هللا َم َتا ًبا ".
صال ًِحا َفإِ َّن ُه ٌَ ُت ُ
اب َو َع ِمل َ َ
ب  -قال تعالى َ " :و َمنْ َت َ
اإلجابة :متابا (مصدر مٌمً).
ج  -قال تعالى  " :إِنَّ لِ ْل ُم َّتقٌِنَ َم َف ً
ازا".
اإلجابة :مفازا (مصدر مٌمً).
الزٌ َن ِة َوأَن ٌُ ْح َ
د  -قال تعالى َ " :قال َ َم ْوعِ ُد ُك ْم ٌَ ْو ُم ِّ
ض ًحى".
اس ُ
ش َر ال َّن ُ
اإلجابة :موعدكم (اسم زمان).
ب [َ ]ٗ9ج َّنا ِ
هـ  -قال تعالى " :ه ََذا ذ ِْك ٌر َوإِنَّ لِ ْل ُم َّتقٌِنَ لَ ُح ْسنَ َمآ ٍ
اب".
ت َعدْ ٍن ُّم َف َّت َح ًة لَّ ُه ُم ْاألَ ْب َو ُ
اإلجابة :مآب (مصدر مٌمً) .مفتحة (اسم مفعول).
الر َقا ِ
ب َوا ْل َؽا ِرمٌِنَ ".
ٌِن َوا ْل َعا ِملٌِنَ َع َل ٌْ َها َوا ْل ُم َإ َّل َف ِة ُقلُو ُب ُه ْم َوفًِ ِّ
الصدَ َقاتُ لِ ْل ُف َق َراء َوا ْل َم َ
و  -قال تعالى  " :إِ َّن َما َّ
ساك ِ
اإلجابة :المإلفة ( اسم مفعول ).
س َع ِن ا ْل َه َوى َفإِنَّ ا ْل َج َّن َة ه ًَِ ا ْل َمؤْ َوى".
اؾ َم َقا َم َر ِّب ِه َو َن َهى ال َّن ْف َ
ز  -قال تعالى َ " :وأَ َّما َمنْ َخ َ
اإلجابة :المؤوى ( اسم مكان ).
ط في الجمؿ اآلتية :
ًا
ٕ -ضع
ميميا مكاف المصدر الصريح في ما تحتَو خ ّ
مصدر ً
أ  -و ّفقك هللا فً نجاح سعٌك .اإلجابة :مسعاك.
ب  -اقرأ القرآن لٌكون لك منه عظة .اإلجابة :موعظة.
الصدق نجاة .اإلجابة :منجاة.
ج  -فً ّ
دْ -
أؼ ِن نفسك عن سإال ال ّناس بالعمل .اإلجابة :مسؤلة.
ميمية .مطالبها ( مطلب )  ،منفعة  ،معذرة  ،محبّة  ،مقام.
نص القراءة ،واستخرج منو ثالثة مصادر ّ
ُٖ -عد إلى ّ
قرٌبة من الحٌاة الواقعٌّة ،معانٌها واضحة ومترابطة.
(
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مصدرا مٌمٌا وع الطبط التّاً:
 -1صؼ وَ الفعن (آل)
ً
اإلجابةَ :مآل.
مصدرا مٌمٌا وع الطبط التّاً:
 صؼ وَ الفعن (طلب)ً
اإلجابةَ :م ْطلَب.
مصدرا مٌم ًٌا.
ص:
 -2اضتخسج وَ الٍّ ّ
ً
ً
مردا .مقاله.
مآل.

 -3اخرت زوص اإلجابة الصّخيخة لكنّ ممّا يأتي  ,واٌكمْ إىل دفرتك:
ٔ -الجملة من اآلتٌة التً تتضمن المصدر المٌمً هً:
أ -موسم الحصاد فً الصٌف.
ب -تكثر مقامات الصحابة فً األغوار.
ج -العمل العربً المشترك مطلب شعبً.
د -هذا القول مزٌد إلٌه.
اإلجابة :ج -العمل العربً المشترك مطلب شعبً.

ٕ -المصدر المٌمً من الفعل (أقام):
أَ -مقام.
ب -مقامة.
ج -مُقام.
دَ -م ْق َوم.
اإلجابة :ج -مُقام.

ٖ -كلمة (مسلك) فً جملة  :مسلك الطالب فً المدرسة ممتاز وأخالقه عالٌة.
أ -اسم مفعول.
ب -اسم مكان.
ج -مصدر صناعً.
د -مصدر مٌمً.
اإلجابة :د -مصدر مٌمً.

ٗ -المصدر المٌمً هو المخطوط تحته فً جملة:
أ -موعدنا الساعة العاشرة .
ب -والمورد العذب كثٌر الزحام.
منازلنا من القدم.
ج -هناك بذلك العلم
د -معاذ هللا أن أبوح بؤسراري.
اإلجابة :د -معاذ هللا أن أبوح بؤسراري.

السٌئة بمثلها  .كلمة (معاذ) فً الجملة :
٘ -معاذ هللا أن أقابل ّ
أ -اسم مكان.
ب -اسم مفعول.
ج -مصدر مٌمًّ .
د -مصدر مرّة.
اإلجابة :ج -مصدر مٌمًّ .

(
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 )5كي االضتفّاويّة وكي اخلربيّة
االستفيامية :
ٔ -كـ
ّ
ذذخم ػهٗ االعى ٔانفؼم ُٚٔ ،طهة تٓا انرّؼ ٍٛٛ؛ أ٘ ذحراج إنٗ خٕاب ٚٔ ،أذ ٙذًٛٛضْا يفشدًا يُصٕتًا إرا كاٌ اع ًًا َ ،حٕ:
االيرحاٌ؟
كى طانثًا َدح فٙ
ِ
الخبرية :
ٕ -كـ
ّ
ذفٛذ انرّكثٛش ٚٔ ،أذ ٙذًٛٛضْا يدشٔسًا تاإلضافح أٔ تحشف اندشّ  ،عٕاء أكاٌ اع ًًا يفشدًا أو خًؼًا َحٕ:
يشٚض شفاُِ هللا ،
ػانى خذو انٕطٍ ٔ ،كى ِي ٍْ
كى ٍ
ٍ
س١بق ٔ ،ح: ٛ
٠ٚجٛص حزفٗ ئْ د ّي عٍ ٗ١اٌ ّ
قٕل حافظ إتشاْٛى يرحذثًا ػٍ تٛرّ َ :ك ْى َي َّش ت ٙػٛشٌ نغ ُ
ْد أر ُكشُ ِ
ٔانرقذٚش َ :ك ْى َي َّش ٍج َي َّش ت ٙػٛشٌ .

َٔ َي َّش ت ٙفَ ّٛػْٛشٌ نغ ُ
ْد أَغاِ

تدزيبات الكتاب وإجاباتّا وَ دلين املعمّي

االستفيامية في ما يأتي:
اضعا عالمة سؤاؿ بعد جممة كـ
االستفيامية مف كـ
ميز كـ
ّ
ّ
ّ
ّٔ -
الخبرية  ،و ً
ّللاِ ََ ٚ
١شح ثِا ِ ْر ِْ َ
ظبثِ ِش." َٓ٠
ّللاه َِ َع اٌ َ
أ  -لبي رعبٌَ " : ٝو ُْ ِِْٓ فِئَخ لٍٍََِ١خ َغٍَجَذْ فِئَخ َوثِ َ
اإلجابة  :خثشّٚح.
ش َع َ
ث أَ ْغجَش رِ ٞط ّْ َش ،ٓ٠ال ٠هإثَٗ ٌٗ ".
ة  -لبي سسٛي ّللا طٍّّ ٝللا عٍٚ ٗ١سٍُ " :وُ ِِْٓ أَ ْ
اإلجابة  :خثشّٚح.
ج  -وُ وٍِٛ١زشا رجع هذ اٌعمجخ عَٓ ع ّّبَْ ؟
اإلجابة  :اعرفٓايّٛح.
ض ٍِهَ ٚاأل٠بد.ٞ
د  -لبي اٌجحزشَ َٚ : ٞو ُْ ٌَهَ ِِْٓ َ٠ذ َث١ضب َء عٕذٞ
ض ًٌ َوفَ ْ
ٌٙب فَ ْ
اإلجابة  :خثشّٚح.
٘ـ  -وُ دٌٚخ عشث١خ رط ًُّ عٍ ٝاٌجحش األث١ض اٌّزٛسظ؟
اإلجابة  :اعرفٓايّٛح.
ٕ -أعرب ما تحتَو خطّّ في ما يأتي:
أ  -وُ ِذسسخ فِ ٟحبفظخ ئسثذ؟
اإلجابة  :ذًٛٛض يُصٕب ٔػاليح َصثّ ذُٕ ٍٚانفرح انظاْش ػهٗ آخشِ.
األسجبة فبسرم١ب ِعب.
ت لذ ج ًَ عٓ لذ ِس طبحت فأٌمٌٗ ٝه
َ
ة  -لبي اٌشّبعشٚ :و ُْ طبح ِ
اإلجابة  :يضاف إن ّٛيدشٔس ٔػاليح خشِّ ذُٕ ٍٚانكغش.
ط في قوؿ العباس بف يعيش :
ٖ -اضبط آخر ما تحتَو خ ّ
و ُْ ئخٛح ٌهَ ٌُ ٍ٠ــــذْنَ أث ٛه٘ هُ

ٚوأّّٔب آثـــــــبؤهُ٘ ٌََٚذٚوب

،وبيف نوعيا.
ُٗ -عد إلى القصيدة  ،واستخرج منيا (كـ) ّ
حبة
ٔفبس ُِْ ٙ
س ه
و ُْ عٍ ٝاٌ ّ
ٚسدحٌ فبحذْ ٚو ُْ جب َد َ
د ِِْٓ أ ِ
سبحب ِ
َ
ٙبة
ة اٌ هعـــــٍ ٝو ُْ ِِْٓ ٠ذ
ش ه
هح َشح َدلــــذْ ٚو ُْ ش َع ِ
ٚعٍ ٝثب ِ
جٛاة
ٌٚى ُْ أســـّعْذَ ٌىْٓ ال
طـــــــذٜ
ه
ٌٚى ُْ ٔبدْ٠ذَ ٌىْٓ ال َ

اإلجابة  :إخٕ ٍج.
اإلجابة  :خثشّٚح.
اإلجابة  :خثشّٚح.
اإلجابة  :خثشّٚح.

أضئمة الوشازة 2017/ 1997
صوب اخلطأ املخطوط حتتْ يف كنّ مما يأتي:
كتاب اشترٌت من المعرض؟ ) اإلجابة :كتابًا.
( كم
ٌ
(
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 )6كتابة األلف املكصوزة
 تكتب األلؼ المقصورة قائمة بصورة ( ا ) : )1إذا كانت منقلبة عن واو فً الفعل الثالثً  ،نحو ( رجا ).
 )2االسم الثالثً  ،نحو ( العصا ).
 )3إذا وقعت فً االسم والفعل الزائد على ثالثة أحرف وسبقت بٌاء  ،نحو ( الهداٌا )،و( ٌَحٌا ).
ّ
ً
تمٌٌزا له من الفعل ( ٌَحٌا ).
وٌشذ عن هذه القاعدة اسم العلم ( ٌحٌى )
 تكتب األلؼ المقصورة بصورة ( ى ): )1إذا كانت منقلبة عن ٌاء فً الفعل الثالثً  ،نحو ( سعى ).
 )2االسم الثالثً  ،نحو ( الفتى ).
 )3إذا وقعت فً االسم والفعل ّ
الزائد على ثالثة أحرف ،وغٌر مسبوقة بٌاء  ،نحو ( مصطفى  ،استسقى ).
 ويمكف أف يعرؼ أصؿ األلؼ في األسماءإذا كان ٌاء أو ً
واوا أٌضً ا بالرّ جوع إلى المثنى أو بر ّد الجمع إلى مفرده أو بجمع الكلمة جمع مإنث سالمًا  ،نحو:
َ
َ
َ
َ
ضوان ( من الرَّ ضْ وان ).
ر
:
رضا
،
ٌان
ذ
أ
:
أذى
،
ٌان
ت
ف
:
فتى
،
صوان
ِ َ
عصا َ :ع َ
ُ
قُرى  :قرٌة  ،ذرا  :ذروة ِ ،رشا  :رشوة.
صوات.
هُدى  :هُدٌات َ ،مها َ :م َهوات َ ،عصا َ :ع َ
تدزيبات الكتاب وإجاباتّا وَ دلين املعمّي

بالصورة التي رسمت عمييا في ما تحتَو خطّ في ما يأتي:
بيف سبب كتابة األلؼ المقصورة
ّٔ -
ّ
اس َت َو َٰى ".
ش ْ
أ  -قال تعالى َّ " :
الر ْح َٰ َمنُ َع َلى ا ْل َع ْر ِ
اس َت َوى  :فعل زائد على ثالثة أحرف  ،واأللف فٌه غٌر مسبوقة بٌاء.
اإلجابة ْ :
الرجل هللا تعالى أنْ ٌه َبه ّ
الصالحة.
الذرٌة ّ
ب  -دعا ّ
اإلجابة  :دعا :فعل ثالثً  ،األلف فٌه منقلبة عن واو.
السفلى".
ج  -قال صلّى هللا علٌه وسلّم " :الٌد العلٌا خٌ ٌر من الٌد ّ
اإلجابة  :علٌا  :اسم زائد على ثالثة أحرف  ،واأللف فٌه مسبوقة بٌاء.
اإلجابة  :سفلى  :اسم زائد على ثالثة أحرف  ،واأللف فٌه غٌر مسبوقة بٌاء.
المكرمة أ ّم القرى .القرى :األلف فٌها أصلها ٌاء مفردها  :قرٌة.
د  -مكة
ّ
هـ  -رثى ال ّ
شاعر صدٌقه.
اإلجابة  :رثى :فعل ثالثً  ،األلف فٌه منقلبة عن ٌاء.
و  -قال ال ّ
شاعر  :وس َّمٌ ُت ُه ٌحٌى لِ ٌَحٌا فلم ٌكنْ
لردِّ قضاء هللا فٌه سبٌل ُ
ٌَحٌا  :فعل زائد على ثالثة أحرف  ،واأللف فٌه مسبوقة بٌاء.
اإلجابة ٌِ :حٌى  :اسم لتمٌٌزه من الفعل.
ٕ -امأل الفراغ بألؼ مقصورة ( ا  ،ى ) معمّ ًال  :اإلجابة  :هداٌـاٌُ ،منى ،امتطىَ ،حمـى.
اعيا كتابة األلؼ المقصورة فييا كتابة صحيحة عند الجمع :اإلجابة  :قضٌّة ،شكوىِ ،ب ْنٌة.
ٖ -اجمع الكممات اآلتية مر ً
ُٗ -عد إلى األبيات الستة األولى مف القصيدة  ،واستخرج منيا كممتيف تنتيياف بألؼ مقصورة  ،معّم ًال كتابتيما بالصورة
الّتي جاءتا عمييا .منيا :
فِدى  ،صدى  ،الحِمى  ،المدى  :أسماء ثالثٌة  ،األلف فٌها منقلبة عن ٌاء .وأٌضً ا َفدى جمع مفرده :ف ِْدٌة ( فِدى  ،ف ِْدٌة )
سنا  :اسم ثالثً  ،األلف فٌه منقلبة عن واو ( سنا ٌ /سنو ).
ومثنى صدى َ :
صدَ ٌانَ .
األقصى  :زائد على ثالثة أحرف  ،واأللف فٌه غٌر مسبوقة بٌاء.
(
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 )7التّىييص
التّىييص  :اسم نكرة منصوب ٌزٌل اإلبهام عن ما قبله  ،وهو نوعان :
ٔ -تمييز الذات (المفرد)  :وهو الّذي ٌزٌل الغموض عن لفظه أو كلمة بعٌنها تسبقه تكون
ً
عددا أو مقدارً ا من كٌل ووزن ومساحة  ،أو شبه مقدار  ،أو فرعً ا لل ّتمٌٌز  ،نحو:
أ  -قال تعالى " :إِنَّ َٰ َه َذا أَخًِ لَ ُه ت ِْس ٌع َوت ِْس ُعونَ َن ْع َج ًة َول ًَِ َن ْع َج ٌة َواحِدَ ةٌ َف َقالَ أَ ْكفِ ْلنٌِ َها َو َع َّزنًِ فًِ ا ْلخ َِطا ِ
ب".
ب  -اشترٌتُ ط ًّنا حدٌدً ا.
ً
قمحا.
جـ  -قدّ متُ للعصافٌر
حفنة ً
لبستُ
قمٌصا قط ًنا.
ً
دْ -
ٕ -تمييز الجممة ( النسبة )  :وهو ما ٌزٌل الغموض عن عالقة تربط بٌن عناصر الجملة ،
فً عالقة المبتدأ بالخبر أو الفعل بالفاعل أو الفعل بالمفعول به  ،وهو ما ٌعرف بالتّىييص احملوّه ،
أو ٌزٌل اإلبهام عن جملة ال ّتعجّ ب وجملتً المدح والذ ّم  ،وهو ما ٌعرف بالتّىييص غري احملوّه  ،نحو:
ع ُّز َن َف ًرا".
او ُرهُ أَ َنا أَ ْك َث ُر ِم ْن َك َم ًاال َوأَ َ
أ  -قال تعالى َ " :و َكانَ لَ ُه َث َم ٌر َف َقالَ ل َ
ِصاح ِِب ِه َوه َُو ٌُ َح ِ
ب  -ازداد ّ
الطلبة ً
إقباال على تعلّ ِم ال ِم َهن.
أجورا.
ً
جـ  -وف ٌّتُ ال ُع ّمال َ
د  -لِلِ دَ ُّرهُ ً
رجال.
ً
الصدْ قُ ُخلُقا.
هـ  -ن ِْع َم َّ
تدزيبات الكتاب وإجاباتّا وَ دلين املعمّي

ميز تمييز الذات مف تمييز ال ّنسبة في ما يأتي:
ّٔ -
ش َر َ
هللا ا ْث َنا َع َ
أ  -قال تعالى " :إِنَّ عِ دَّ َة ال ُّ
ش ْه ًرا".
ور عِ ْندَ َّ ِ
ش ُه ِ
اإلجابة  :شهرً ا  :تمٌٌز ذات.
َ
َ
ض َولَنْ َت ْبلُ َػ ا ْل ِج َبالَ ُط ً
وال".
ش فًِ ْاأل ْر ِ
ض َم َر ًحا إِ َّن َك َلنْ َت ْخ ِرقَ ْاأل ْر َ
ب  -قال تعالى َ " :و َال َت ْم ِ
اإلجابة  :طوال  :تمٌٌز نسبة.
ً
ج  -قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :اإلٌمانُ ِبض ٌع وسبعونَ شعبة".
ً
شعبة  :تمٌٌز ذات.
اإلجابة :
بناء!
د ما أدقّ البٌت ً
اإلجابة  :بنا ًء :تمٌٌز نسبة.
هـ  -اشترى والدي ِر ْط ًال زٌ ًتا.
اإلجابة  :زٌ ًتا  :تمٌٌز ذات.
ً
طالبة.
و  -تشتر ُك فً جماعة صدٌقات المكتبة
اثنتان وعشرونَ
ِ
اإلجابة  :طالبة  :تمٌٌز ذات.
َّ
بالمهذب صدٌ ًقا!
ز  -أكر ْم
ً
اإلجابة  :صدٌقا  :تمٌٌز نسبة.
شجرا.
ح  -ؼرست األرض
ً
اإلجابة  :شجرً ا  :تمٌٌز نسبة.
تاما:
ٕ -أعرب ما تحتَو خطّّ إعر ًابا ِّ
دره عال ًما .
أ  -لِل ّ
اإلجابة - :عاملًا  :تمٌٌز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.

(

) (األضتاذ بدز األضري) (( )079/5549003البدز)

15

الفصن الدّزاضيّ الجّاٌي (قواعد المّػة العسبيّة لمفسوع األكادمييّة)

ب  -أؼنى الناس أكث ُرهم إحسا ًنا.
اإلجابة  - :أكجسُِي  :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف  ،وهم ضمٌر متصل مبنً
فً محل جر باإلضافة.
 إحطاًٌا  :تمٌٌز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.فض ًة.
ج  -لبست خات ًما ّ
اإلجابة  - :خامتًا  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.
 فطةً  :تمٌٌز ذات منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.ٖ -امأل الفراغ بتمييز مناسب في ما يمي :
هواء.
الرٌؾ أنقى من المدٌنة
ً
أّ -
شعرا.
البحتري أسهل من أبً ت ّمام
ب-
ً
ّ
ماء.
ج  -شربتُ كو ًبا ً
أرضا.
د  -اشترٌتُ فدّ ا ًنا
ً
َّز في جممة مفيدة مف إنشائؾ.
مما يأتي ممي ًا
ٗ -اجعؿ ّ
كؿ اسـ ّ
كؤسا لب ًنا.
 كأس  :شربتُ ًحرٌرا.
ذراعا
 ذزاع  :باعنً التاجرً
ً
 زِطن  :اشترى والدي ِر ْط ًال زٌ ًتا. صاع  :اشترٌتُصاعا طحٌ ًنا.
ً
س فً ال ّ
شتاءِ ثو ًبا صو ًفا.
 ثوب  :أل َب ٌُ
الصؾ سبعة وعشرونَ طال ًبا.
 ضبعة وعشسوُ  :فًّ
لي عنقيا ) إلى الفقرة الّتي تنتيي بػ ( إ ْذ بيا تنكسر )  ،واستخرج منيما التّمييز ،
ُ٘ -عد إلى الفقرة التي تبدأ بػ (
ُ
حاولت ّ
تاما.
وأعربو إع ار ًبا ِّ
ً
صالبة  :تمٌٌز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح.
اإلجابة  - :بدت أكثر
 ازددْ تُإصرارا  :تمٌٌز نسبة منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهر على آخره.
ً

(
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 )8املٍكوص واملكصوز واملىدود
ٔ -االسـ المنقوص :اسم معرب ٌنتهً بٌاء الزمة  ،مكسور ما قبلها  ،مثل ( الها ِدي  ،القاضِ ً  ،الداعِ ً )
وإذا كان مجرّ ًدا من أل واإلضافة تحذف ٌاإه وٌعوض عنها بتنوٌن كسر على ما قبل الٌاء المحذوفة فً حالتً الرّ فع والجرّ ،
ْن على الٌاء المحذوفة :
ْن المقدرتٌ ِ
فٌعرب بالحركتٌ ِ
قاض ،
(الضمة) رفعً ا  ،مثل  :جا َء ٍ
جرا  ،مثل  :مررْ ُ
بقاض ،
ت
والكسرة ًّ
ٍ
أمّا فً حالة النصب فإنّ الٌاء تث ّبت وتكون عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على الٌاء  ،مثل قول المتنبًّ :
َ
وحسْ بُ ال َمناٌا أنْ ٌَ ُكنَّ أمانٌا
الموت شافٌا
بك دا ًء أنْ ترى
َ
كفً َ
ٕ -االسـ المقصور :اسم معرب ٌنتهً بؤلف الزمة مقصورة  ،مثل ( :ال ّدنٌا) ( ،الكبرى)
وٌعرب بالحركات المق ّدرة على آخره  ،فً جمٌع حاالته رفعً ا ونصبًا وجرً ا.
ٖ -االسـ الممدود :اسم معرب ٌنتهً بؤلف ممدودة (ألف زائدة وهمزة)
سواء أكانت هذه الهمزة أصلٌة نحو (إنشاء) أم منقلبة عن أصل نحو (رجاء  /بناء)  ،أو زائدة نحو (نجالء) ،
وٌعرب بحركات ظاهرة ّ ،إال إذا كان االسم الممدود نكرة غٌر مضافة والهمزة فٌه زائدة ،
فإنه ٌجرّ بالفتحة عوضً ا من الكسرة أل ّنه ٌكون عندئ ٍذ ممنوعً ا من الصّرف  ،نحو  :حمراء  ،وعلماء.
تدزيبات الكتاب وإجاباتّا وَ دلين املعمّي

البستي:
ٔ -عمّؿ  :حذؼ ياء االسـ المنقوص (راضي) في قوؿ أبي الفتح
ّ

راض من َمعٌ َ
شتِ ِه
ص إنْ أثرى َف َؽض ْبانُ
وصاحب الح ِْر ِ
ناعة ٍ
ُ
وذو ال َق َ
اإلجابة  :أل ّنه غٌر معرّ ف (نكرة) وغٌر مضاف وهو فً حالة رفع  ،خبر مرفوع لـ (ذو).

ٕ -اضبط ما تحتَو خطّ في ما يأتي:
َوالَ أَهْ ل ُ هَذا َك َّ
الطراؾِ ال ُم َمدَّ د
أ  -قال َط َرفة بن العبد  :رأَ ٌْتُ َبنً ؼبراء الَ ٌُ ْنكِرو َننً
اإلجابة  :غبرا َء.
َ
و َب ٌْ َن ُك ُم ال َمــــودَّ ُة واإلخـــــاء
جار ُك ْم وٌ ُكـــــونَ َب ٌْنًِ
ب  -قال ال ُح َط ٌْئة  :ألَ ْم أ ُك َ
اإلجابة  :واإلخا ُء.
ِ
ممدودا مف األفعاؿ اآلتية:
اسما
اسما
ًا
اسما
ً
ً
منقوصا ،و ً
مقصور  ،و ً
ٖ -ىات ً
اسـ ممدود
اسـ منقوص
اسـ مقصور
الفعؿ
م َ
اصطفاء.
مُصطفٍ  /المصطفً.
ُصطفى.
اصطفى
افتدى
ارتضى

مُفتدى.
مُر َتضى.

مف َت ٍد  /المفتدي.
ض  /المرتضً.
مر َت ٍ

افتداء.
ارتضاء.

ٗ -أعرب ما تحتَو خطّّ في ما يأتي:
راع وكلّكم مسإول عن رع ٌّته".
أ  -قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :كلّكم ٍ
راع  :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المق ّدرة على الٌاء المحذوفة  ،أل ّنه اسم منقوص.
اإلجابة ٍ :
(م ّتفق علٌه).

الح ّر والبرد.
ستر الجسدَ ووقى من َ
ب  -خٌ ُر الكساءِ ما َ
اإلجابة  :الكساءِ  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره.

(
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ج  -ال ُّ
الصالح.
شورى أساس الحكم ّ
اإلجابة  :ال ُّ
شورى  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرّة على األلف  ،منع من ظهورها التعذر.
تخر َج فً الجامع ِة أدبا ُء وعلما ُء وشعرا ُء.
دّ -
اإلجابة  :أدبا ُء  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة عوضا عن التنوٌن أل ّنه ممنوع من الصرف.
هـ  -تقدٌ ُر العلماءِ واحترامهم ظاهرة حضار ٌّة سامٌة.
اإلجابة  :العلماءِ  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره.
الخٌر كفاعلهِ.
و  -الدّ اعً إلى
ِ
اإلجابة  :الدّاعً  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الٌاء  ،منع من ظهورها الثقل.
ممدودا.
اسما
ًا
اسما
اسما
ً
ً
مقصور  ،و ً
منقوصا ،و ً
ُ٘ -عد إلى القصيدة واستخرج منيا ً
اإلجابة  - :المقصور  :أندى  ،أزهى  ،وسْ نى  ،حمى  ،مدى  ،الذكرى  ،ال ّدنٌا.
 الممدود  :الصحراء. المنقوص  :نا ٍء  ،اللٌالً.ً
والحظة  :الماء  :لٌس اسمًا ممدودا ألنّ قبل آخره ألف أصلٌة ولٌست زائدة.
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الفصن الدّزاضيّ الجّاٌي (قواعد المّػة العسبيّة لمفسوع األكادمييّة)

المّػة العسبيّة /الكواعد  /الفصن الدّزاضيّ الجّاٌي  /جتسييب وشازي ()2018
أ) اقسأ ال ٍّصّ اآلتي ,ثيّ أجب عَ األضئمة الّيت تميْ:
ٍ
ِ
وتعاؿ عف الجيؿ بما ينتج عنو ِم ْف أدباء
بالكتاب صديقًا ! فجميسو َيحيا بنعيـ مقيـ ؛ لما فيو ِم ْف منفعة بالعمـ والتعمّـ
أكرـ
ْ
سنويا.
كتابا
عمماء مميزيف  ،إذ نجد في الدوؿ الّتي تحقّؽ
و
ً
إبداعا أف الفرد يق أر فييا (ً )ٔٙ
ً
َ
أ) اضتخسج وَ ال ٍّصّ:

 )1مصدرً ا مٌمٌا.

 )2مصدرً ا لفعل رباعً )3 .اسمًا منقوصً ا )4 .جملة تعجب قٌاسً.

ب) أعد كتابة العدد الّري يف ال ٍّصّ باحلسوف.
ج) ملاذا كتبت األلف يف ( ٌَحٌا ) بالصوزة الّيت جاءت عميّا؟
د) أعسب كمىة ( علماء ) املخطوط حتتّا إعسابًا تاوًّا.
ن فكسة أزبعة بدائن ,واحد وٍّا فكط صخيح:
ب) يتكوُّ ِرا الفسع وَ ( )4فكسات ,لك ّ
ٔ -الفعل الماضً للمصدر ( تعا ُمل ) هو:
ب -عم َل.
أ -تعمّل.
د -تعا َمل.
جَ -علم.
ٕ -الجملة ا ّلتً تعدّ جملة تعجب سماعً هً:
ب -أكرم بهذه المدارس.
أ -ما أجمل إنشاء هللا.
ّ
د -هلل درّ اللغة العربٌّة.
ج -ما أروعه من إنجاز.
ٖ -الجملة الّتً تتضمن كم الخبر ٌّة وحذؾ تمٌٌزها هً:
ب -كم ق ّدرت التعلٌم والمعلّمٌن.
أ -كم نصٌحة أفادتك.
د -كم بخٌل خسر أمواله.
ج -كم لك من ٌد بٌضاء عندي.
محول هً:
ٗ -الجملة ا ّلتً لم ٌرد بها تمٌٌز ّ
ب -نعم الصدق خل ًقا.
أ -وفٌّت العمال أجورً ا.
ً
ج -ازداد الطلبة ً
د -أنا أصدق منك قوال.
إقباال على العلم.
موذجية  )ٕٓٔٛ( :تجريبي وزاري
اإلجابة ال ّن
ّ
ص:
أ) استخرج من ال ّن ّ
مصدرا مٌمٌا  :منفعة.
ٔ)
ً
مصدرا لفعل رباعً  :إبداعً ا.
ٕ)
ً
تعال.
:
ا
منقوص
ا
م
اس
)
ٖ
ً
ً
ٍ
ٗ) جملة تعجب قٌاسً :أكرم بالكتاب صدٌ ًقا !
ب) ستة عشر.
ج) فعل زائد على ثالثة أحرف  ،واأللف فٌه مسبوقة بٌاء.
د) اسم معطوف مجرور وعالمة جره الفتحة عوضً ا عن الكسرة أل ّنه ممنوع من الصرف.
ه)
ٔ -د -تعا َمل.
ّ
ٕ -د -هلل درّ اللغة العربٌّة.
ٖ -ب -كم ق ّدرت التعلٌم والمعلّمٌن.
ٗ -ب -نعم الصدق خل ًقا.
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الفصن الدّزاضيّ الجّاٌي (قواعد المّػة العسبيّة لمفسوع األكادمييّة)

المّػة العسبيّة /الكواعد  /الفصن الدّزاضيّ الجّاٌي  /الدوزة الوشازية الشتوية ()2018
أ) اقسأ ال ٍّصّ اآلتي ,ثيّ أجب عَ األضئمة الّيت تميْ:
ٍ
ِ
ِ
ِ
ّعيف ِ
كاد ْت أف
فكـ
اس إلى أف َي ِزنوا كمماتيـ! و َّأال
ّ
كممة َ
المثمى ،مترف َ
(ما أ َ
عف ّ
حوج ال ّن َ
الس ّي ِِ م َف القوؿْ ،
يتحدثوا ّإال بالكممة ُ
ِ
ِ
مف ال ّن ِ
صاحبيا ،وكا َن ْت ُّ
ذلؾ منجاةٌ لو).
در َمف يحفظُ لسا َن ُو!
أشد ًا
تقتؿ
َ
فيكوف في َ
ُ
تأثير َ
َ
ار في الحطب ،فممّو ٌ
 -1اضتخسج وَ ال ٍّصّ الطّابل:
أ -جملة تعجّ ب سماعًّ .

ب -مصدرً ا مٌم ًٌّا.

دً -
فعال من أفعال المقاربة.

ج -مصدرً ا لفعل ثالثًّ .

 -2ملاذا مل تظّس عالوة اإلعساب عمى آخس كمىة (ال ُمثلى) الوازدة يف الٍّصّ؟
ط يف الٍّصّ إعسابًا تاوًا.
 -3أعسب وا حتتْ خ ّ
ن فكسة أزبعة بدائن ,واحد وٍّا فكط صخيح:
ب) يتكوُّ ِرا الفسع وَ ( )5فكسات ,لك ّ
اٌظح١حخ ِ ّّب ٠أر:ٟ٘ ٟ
 -1اٌجٍّخ
ّ
ٌ
حضش خًغح ٔأستؼٌَٕ طانثًا.
أ-
َ
حضش خًغحً ٔأستؼ ٍَٛطانثًا.
ج
َ

حضش خًظٌ ٔأستؼٌَٕ طانثًا.
ب-
َ
حضش خًغًا ٔأستؼ ٍَٛطانثًا.
د-
َ

 -2ئعشاة وٍّخ (لظ١ذح) ف ٟجٍّخ (و ُْ لظ١ذح رحفظه َِٓ اٌشع ِش؟):
ج -ذًٛٛض يُصٕب.
ب -يضاف إن ّٛيدشٔس.
أ -يفؼٕل تّ يُصٕب.
 -3اٌّٙضح ف ٟوٍّخ (غَّٕبء):
ب -صائذج.
أ -أصهّٛح.

ج -يُقهثح ػٍ ٔا ٍٔ.

د -خثش يشفٕع.

د -يُقهثح ػٍ ٚاء.

 -4اٌجٍّخ اٌّزٚ ٟسد فٙ١ب خطأ ف ٟاالسُ إٌّمٛص اٌّخطٛط رحزٗ:
أ -رْث ُ
صق.
ب -أَا
ْد إنٗ انًذسع ِح ياشًٛا.
عاع ف ٙطه ِ
ة انشّ ِ
ٍ
ّ
ْ
ج -انرحق ُ
دْ -زا تش ٌج ػان.ٙ
قاف.ٙ
د تانُّاد٘ انث ّ
اٌظح١حخ فِ ٟب رحزٗ خظّ ٚسدد ف ٟجٍّخ:
 -5اٌىٍّخ ّ
ب -دَػٗ انًؤيٍُ ستُّّ.
أَٚ -حٛا انٕطٍُ ف ٙقهٕتُا.
ً
دََ -دٗ انغضا ُل يٍ األع ِذ.
خًٛال.
ج -تَُا انًُٓذطُ قصشًا
شتوية ٕٓٔٛ/
موذجية  :دورة
اإلجابة ال ّن
ّ
ّ
أ)
السابق:
ص ّ
ٔ -استخرج من ال ّن ّ
ُ
ّ
سماعً :فلل ِه د ٌر َمن ٌحفظ لسا َنهُ!.
تعجب
ّ
أ -جملة ّ
مصدرا مٌم ًٌّا :منجاةٌ.
ب-
ً
القول.
:
ثالثً
لفعل
ا
مصدر
ج-
ّ
ً
ِ
دً -
فعال من أفعال المقاربة :كادَ ْ
ت.
ص؟
ٕ -لماذا لم تظهر عالمة اإلعراب على آخر كلمة (ال ُمثلى) الواردة فً ال ّن ّ
اإلجابة :أل ّنها اسم مقصور وٌعرب بالحركات المق ّدرة على آخره  ،فً جمٌع حاالته رفعً ا ونصبًا وجرً ا.
ٖ -أعرب ما تحته ّ
ص إعرا ًبا تا ًما.
خط فً ال ّن ّ
اإلجابة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ب) ٔ) أ )ٕ .ج )ٖ .ب )ٗ .د )٘ .أ.
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الفصن الدّزاضيّ الجّاٌي (قواعد المّػة العسبيّة لمفسوع األكادمييّة)

المّػة العسبيّة /الكواعد  /الفصن الدّزاضيّ الجّاٌي  /الدوزة الوشازية الصيفية ()2018
أ) اقسأ ال ٍّصّ اآلتي ,ثيّ أجب عَ األضئمة الّيت تميْ:
كاف
( َ
اىـ
أر ُ

ِ
العرب  ،وفي ِ
بف ِ
أحد ّ ِ
ِ
الرحمف مف ِ
ِ
قوما ُّ
لؤما مف إخو ِان َؾ ؛
أكرـ
عبد
تموم ُو قائمةً :ما ر ُ
طمح ُة ُ
أشد ً
أيت ً
األياـ شر َعت امرأتُ ُو ُ
حاؿ قدرِتنا عمى إكر ِ
اىـ يأتوَننا في ِ
ناؾ ويتركوَن َؾ في ِ
اميـ ،
فقر َؾ  ،فقاؿ ليا  :ما َ
يمزموَن َؾ في ِغ َ
أنبؿ أخالقَيـ ! أر ُ

ِ
ويتركوَننا في ِ
كرـ ِ
القياـ بحقّ ِيـ  ،فاهلل اهلل عمى ِ
وح ِ
سف مقالِ ِو ! ).
حاؿ عجزنا عف
نفس طمح َة ُ

 -1اضتخسج وَ ال ٍّصّ الطّابل:
ستاػ.ٙ
أ -يصذسًا نفؼم
ّ

ً
ذًٛٛضا.
ب-

عًاػ.ٙ
ج -خًهح ذؼدّ ة
ّ

د -يصذسً ا يًًّٛٛا.

ِ -اع ًًا يقصٕسًا.

ص إعسابًا تاوًا.
 -2أعسب الكمىة املخطوط حتتّا يف ال ٍّ ّ
ن فكسة أزبعة بدائن ,واحد وٍّا فكط صخيح:
ب) يتكوُّ ِرا الفسع وَ ( )5فكسات ,لك ّ
 -1اٌىٍّخ اٌّز ٟوزجذ وزبثخ طح١حخ فِ ٟب رحزٗ خظّ ٚسدد ف ٟجٍّخ:
ب ًَٗ -انضس ُ
ع ف ٙانحذٚق ِح.
اندٕ يًطشًا.
أ -غذٖ
ُّ
َ
ّ
ُ
ُ
انثحش.
فٙ
ح
انشثك
د
ّا
ٛ
انص
سيا
د
.
هللا
يٍ
األخش
ق
ذ
انًرص
سخا
ج-
َ
ِ
ِ
 -2اٌضجظ اٌظح١ح ٢خش وٍّخ ( ضش٠ش ) ف ٟجٍّخ ( وُ ضش٠ش أثذٌَٗه ّللاه ثجظ ِش ِٖ ثظ١شح ) :
ضشٚش.
د-
ضشٚش.
ج-
ب -ضشٚشًا.
أ -ضشٌ ٚش.
َ
ٍ
 -3اٌجٍّخ اٌّز ٟاسزخذَ فٙ١ب االسُ إٌّمٛص اسزخذاِب طح١حب فِ ٟب ٠أر:ٟ٘ ٟ
ٓى.
حاو
حاو ػُّ.
أَّ َٔ -ك َم ان ًُرّٓ ُى ُي ٍ
انذفاع ػٍ ان ًُرَّ ِ
ب -ذَشافَ َغ ُي ِ
ِ
ّ
َ
ٓى.
د -ذَشاف َغ ُيحايٙ
حاي ٙػُّ.
جَّ َٔ -ك َم ان ًُرّٓ ُى ُي
انذفاع ػٍ ان ًُر ِ
َ
ِ
اجزَ ََ ٙذ ):
 -4اٌّظذس اٌظش٠ح ٌٍفعً ( ْ
دُ -يداَْذج.
ج -إخْ ٓاد.
ب -اخْ رِٓاد.
أِ -خٓاد.
اٌظح١حخ فِ ٟب ٠أر:ٟ٘ ٟ
 -5اٌجٍّخ ّ
انًؤذًش تضؼحٌ ٔأستؼٌَٕ تاحثاً.
أ -شاسكَ فٙ
ِ
انًؤذًش تضؼًا ٔأستؼ ٍَٛتاحثًا.
فٙ
ج -شاسكَ
ِ

انًؤذًش تض ٌغ ٔأستؼٌَٕ تاحثًا.
ب -شاسكَ فٙ
ِ
انًؤذًش تضؼحً ٔأستؼ ٍَٛتاحثًا.
د -شاسكَ فٙ
ِ

صيفية ٕٓٔٛ/
موذجية  :دورة
اإلجابة ال ّن
ّ
ّ
السابق:
ص ّ
ٔ -استخرج من ال ّن ّ
إكرام.
رباعً:
مصدرا لفعل
أ-
ّ
ً
ِ
ً
تمٌٌزا  :لإمًا.
ب-
َ
ُسن مقالِ ِه !
تعجب
ّ
ج -جملة ّ
نفس طلحة وح ِ
كرم ِ
سماعً  :فاهلل هللا على ِ
ً
مصدرا مٌم ٌّا  :مقالِهِ.
د-
ً
ناك أو الغنى.
ا:
مقصور
ا
م
اس
غِ
َ
ً
هً -
ٕ -اسم شرع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
ب):
 -1ج -سخا انًرص ّذ ُ
األخش يٍ هللاِ.
ق
َ
ضشٚش.
 -2ج-
ٍ
ّ
َ
ٓى.
 -3د -ذَشاف َغ ُيحايٙ
انذفاع ػٍ ان ًُر ِ
ِ
 -4ب -اخْ رِٓاد.
انًؤذًش تضؼحٌ ٔأستؼٌَٕ تاحثًا.
 -5أ -شاسكَ فٙ
ِ

(
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الفصن الدّزاضيّ الجّاٌي (قواعد المّػة العسبيّة لمفسوع األكادمييّة)

المّػة العسبيّة /الكواعد  /الفصن الدّزاضيّ الجّاٌي  /الدوزة الوشازية الشتوية ()2019
ص اآلتي ,ثيّ أجب عَ األضئمة الّيت تميْ:
أ) اقسأ ال ٍّ ّ
ِ
ٍ
ِ
ِِ
ِ
إقباال عمى ِ
الدفيف ّْ
لو
شرب
لكؿ
السر
عصب
فيو
الحياة و ُّ
اس ً
الماء ِلما ُع ِر َ
ؼ ُ
شيء حي  ،وقد َ
ُ
ُ
ازداد ال ّن ُ
أعظ ْـ بالماء وفوائده ! َ
ٍ
ِ
ائد ُكبرى ؛ فيو منجاةٌ مف أمر ٍ
الماء يؤثُّر في ّْ
فكـ لحظ ٍة شعرنا فييا بالتّعب
ويكاد
اض كثيرٍة ،
ُ
مف فو َ
كؿ ّ
ُ
خمية في الجسـ ؛ ْ
ِ
ِ
الماء  ،و ِ
ِ
سببيا قمَّ َة ِ
الماء ! ).
نعمة
حاؼ عمى
شرب
هلل ُّ
در َم ْف ُي ُ
كاف ُ
ص الطّابل:
 -1اضتخسج وَ ال ٍّ ّ
ثالث.ٙ
أ -يصذسًا صشٚحً ا نفؼم غٛش
ّ

ب -يصذسً ا يًًّٛٛا.

ج -اع ًًا يقصٕسً ا.

د -صٛغح ذؼدّ ة قٛاعٛح.

 -2وا ٌوع ( وُ ) الوازدة يف الٍّصّ.
ص إعسابًا تاوًا.
 -3أعسب الكمىة املخطوط حتتّا يف ال ٍّ ّ
ن فكسة أزبعة بدائن ,واحد وٍّا فكط صخيح:
ب) يتكوُّ ِرا الفسع وَ ( )5فكسات ,لك ّ
اٌظح١حخ ِ ّّب ٠أر:ٟ٘ ٟ
 -1اٌجٍّخ ّ
ُ
ُ
َ
قشأخ ثالثحَ
ػشش سٔاٚحً.
ثالز
قشأخ
ب-
ػشش سٔاٚحً.
أ-
َ
َ
قشأخ ثالثحَ ػششجَ سٔاٚحً.
ً
ُ
ُ
َ
د-
ثالز ػششجَ سٔاٚح.
ج -قشأخ
اٌظح١حخ ِ ّّب ٠أر:ٟ٘ ٟ
 -2اٌجٍّخ ّ
ّ
اط.
بْ -زا عاػ ٙف ٙقضا ِء
انخٛش.
ّاع إنٗ
حٕائح انُ ِ
ِ
ِ
أ -أق ّذ ُس انغ ِ
ُ
انخٛش.
عاع
شكشخ
د
.
ذ
انثشٚ
عاػٙ
ج -خا َء
ِ
ِ
ِ
 -3اٌىٍّخ اٌّز ٟوزجذ وزبثخ طح١حخ ِ ّّب رحزٗ خظّ ٚسدد ف ٟجٍّخ:
ب -عًا انشخ ُم تأخالقِ ِّ.
أ -دػٗ انًؤيٍُ ستََّّ.
انغشق.
دَ -دٗ انطف ُم يٍ
ج -تُا انًُٓذطُ ػًاسجً.
ِ
 -4اٌجٍّخ اٌّز ٟاحزٛد عٍ ٝرّ١١ض ٔسجخ ِ ّّب ٠أر:ٟ
ُ
نثغد خاذ ًًا فضّ حً.
ب-
اندٕ تشٔدج.
أ -اشر ّذ
ُّ
ً
ُ
ناليرحاٌ ػششٌَٔ طانثًا.
د -ذق ّذ َو
ج -اشرشٚد سطال ذًشًا.
ِ
 -5االسُ اٌّّذٚد ِ ّّب ٠أر: ٟ
ّ
ق.ٙ
أ -انثاَ.ٙ
ب -انر ّ

ج -انؼصا.

د -انضّ ٛاء.

شتوية ٕٜٓٔ/
موذجية  :دورة
اإلجابة ال ّن
ّ
ّ
سبثك:
ض اٌ ّ
 -1اسزخشج ِٓ إٌّ ّ
ً
ثالث :ٟإقثاال.
أِ -ظذسا طش٠حب ٌفعً غ١ش
ّ
ةِ -ظذسا ِّ١ّ١ب :يُداجٌ.
ج -اسّب ِمظٛساُ :كثشٖ.
أػظى تانًا ِء ٔفٕائ ِذ ِِ !.
رعجت ل١بس١خ :
د -ط١غخ ّ
ْ
 -2خثشّٚح.
 -3فؼم يضاسع يشفٕع ٔػاليح سفؼّ انضًح انظاْشج ػهٗ آخشِ ٔانفاػم ضًٛش يغررش ذقذٚشِ ْٕ ٔاندًهح انفؼهٛح ف ٙيحم
َصة خثش ٚكاد.
ة):
ثالز ػششجَ سٔاٚحً.
 -1ج -قشأخُ
َ
 -2ج -خا َء عاػ ٙانثشِ ٚذ.
 -3ب -عًا انشخ ُم تأخالقِ ِّ.
اندٕ تشٔدج.
 -4أ -اشر ّذ
ُّ
 -5د -انضّ ٛاء.
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