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19-11-2015 

غة العربّية األعّزاء
ّ
مي الل

ّ
مات ومعل

ّ
زي، معل

ّ
زات ومرك

ّ
 حضرة مرك

 

 تحّية طّيبة وبعد؛

  

 .910151ماّدة القواعد والبالغة املطلوب تعليمها في وحدة القواعد والبالغة املوضوع: 

ة اإلصالح؛ تقسيم 
ّ
 %.30-%70املاّدة حسب خط

    

كّل ماّدة القواعد والبالغة ، 910151تشمل ماّدة الوحدة الخامسة؛ وحدة واحدة في القواعد والبالغة 

غة والتعبير، القدس املطلوبة في املرحلتْين اإلعدادّية والثانوّية
ّ
 2013، حسب منهج "الفهم والل

ً
"، إضافة

عتَبر ماّدة امتحان البجروت، االمتحان الخارجّي، 
ُ
 إلى املاّدة الواردة أدناه، وهذه ت

 

 املواّد املطلوبة:

 من األسماء: من األفعال:

ة(. .1
ّ
الّصدارة )يقتصر األمر  األسماء التي لها حّق  .1 إسناد فعل األمر )األفعال املعتل

على: ما التعّجبّية؛ املبتدأ املقترن بالم 

أن(.
ّ

 االبتداء؛ ضمير الش

نصب املضارع بعد الحروف التالية: فاء  .2

 السببّية؛ واو املعّية؛ أو؛ حّتى.

 جواز حذف املبتدأ. .2

 جواز حذف الخبر بعد "لوال". .3 جزم املضارع في جواب الطلب. .3

رط.جزم املضارع بأدوات  .4
ّ

حذف الخبر وجوًبا إذا كان املبتدأ قسًما  .4 الش

 واو االقتران.
َ
 صريًحا، أو إذا تلت املبتدأ

االستثناء: معرفة االستثناء بكّل من األدوات  .5 تعدية الفعل بالهمزة وبالّتضعيف. .5

"، غير وسوى. معرفة إعراب 
ّ

الّتالية: "إال

املستثنى. معرفة إعراب أدوات املستثنى. إلغاء 

 روف املشّبهة باألفعال.عمل الح

 زيادة الباء في خبر "ليس". .6

 البدل بعد اسم اإلشارة. .7
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 من األسماء: من األفعال:

نائب املفعول املطلق. معرفة نائب املفعول  .8

ا إلى مصدٍر كان 
ً
ق حين يأتي اسًما مضاف

َ
ل
ْ
املط

ًقا.
َ
ل
ْ
 مط

ً
 في األصل مفعوال

 معرفة حذف عامل املفعول املطلق. 

 نائب املفعول فيه. .9

روف .10
ّ
 املبنّية. الظ

 املفعول معه. .11

 تمييز "كم" االستفهامّية َو "كم" الخبرّية. .12

رط. .13
ّ

 الحذف في أركان الش

م في جواب كّل من: "لو"؛ "لوال"؛  .14
ّ
دخول الال

 "لوما".

 "نعم" َو "بئس". .15

"ال" العاملة عمل "ليس"؛ "ال" الّنافية للجنس  .16

 )شروط عملها(.

 التي ال محّل لها من اإلعراب.  الجمل .17

 

 / اسم النموذج: القواعد والبالغة ب(.  910151ماّدة البالغة املطلوبة للوحدة الخامسة )رقم النموذج 
 

باق؛ الّسجعمن علم البديع .1
ّ
رصيع )التقفية الّداخلّية(؛ ُحْسن ؛ : الجناس؛ الط

ّ
املقابلة؛ الّتورية؛ الت

 الّتعليل.

شبيه الّضمنّي؛ االستعارة؛ الكناية.: من علم البيان .2
ّ
شبيه الّتمثيلّي؛ الت

ّ
شبيه؛ الت

ّ
 الت

االستفهام البالغّي؛ الجمل الخبرّية واإلنشائّية، أساليب الّتوكيد في الجملة الخبرّية؛  من علم املعاني: .3

 ؛ القصر؛ املدح بما يشبه الذّم.األونوموتوبيا
 

 نتمّنى لتالميذنا النجاح

غة العربّية -د. راوية بربارة
ّ
زة لل

ّ
شة مرك

ّ
 مفت

 


