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 חדשהה "ללפי ת 020202והדקדוק  הלשון המותאמת ליחידת התכנית

 למועד קיץ תשע"ו לתלמידי י"ב 

 

 جديدوفق املنهج ال 020202في القواعد  اإللزامّية تركيز مواد الوحدة األولى

ب الثاني عشر 
ّ

  2016 –في موعد صيف   لطّل

 

   

 الّصّف العاشر –ماّدة الّصرف 

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

 الموضوع الفرعيّ 
 مصطلحات

 أساسّية
وإستراتيجّيات لغويّة مهارات 

 تفكير
 مالحظات

عدد 
 الحصص

 االسم
 المشتّقات   اسم الفاعل 

 اسم المفعول 
 الّصفة 

 المشّبهة
 صيغة المبالغة 
  صيغة

 التفضيل
 اإلعالل 

اسم الفاعل واسم  صياغة -
املفعول من األفعال: 
املضّعف واألجوف 

 والّناقص.
 الّصفة املشّبهة. صياغة -
الصّفة املشّبهة عن تمييز  -

 صيغ املبالغة.
صيغيت املبالغة؛ تعيين  -

  "فّعال"، "مفعال".
 "أفعل التفضيل".استعمال  -
الصّفة املشّبهة عن متييز  -

اسم الفاعل من ناحية 
 داللة.

إىل ما حيصل جيري التطّرق  -
من إعالل يف األجوف 

 والّناقص.
جيري التطّرق إىل أساليب  -

أخرى للتفضيل )حنو: خري، 
 شّر...(

يشار إىل االسم املصّغر  -
واالسم املنسوب دون اخلوض 

 يف التفاصيل.
 

3 

 المصادر    المصدر
 الصريح

  المصدر
 المؤّول

املصدر املؤّول من صياغة   -
"أّن" ومعموليها، ومن "أْن" 

والفعل، وحتويل مصادر 
 مؤّولة إىل صرحية، والعكس.

التأكيد أّن املصدر املؤّول من  -
أْن والفعل، ومن أّن 

 ومعمولْيها يؤّول مبفرد.

 

 الّتثنية والجمع   الّتثنية 
  الجمع 
  المنقوص 
  المقصور 
 الممدود 

ومجع األمساء املنقوصة تثنية  -
 واملقصورة واملمدودة.

 2 
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 الفعل

   الّصحيح
 والمعتلّ 

 إسناد 
  الّسالم 
  المهموز 
 المضّعف 
  المثال 
 األجوف 

الفعل املعتّل: املثال إسناد  -
واألجوف يف املاضي 

 واملضارع واألمر.
التغيريات اليت تطرأ تمييز  -

على الفعل املعتّل بعد 
  اإلسناد.

 2 

 
 

 

 الّصّف العاشر –ماّدة الّنحو 

الموضوع 
 الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

مصطلحات 
 أساسّية

وإستراتيجّيات لغويّة مهارات 
 مالحظات تفكير

عدد 
 الحصص

الجملة 

 االسمّية

 

  المبتدأ
 والخبر

 المبتدأ 
 الخبر 
  الجملة

 االسمّية
 شبه الجملة 

املبتدأ واخلرب إعرابًا إعراب  -
 كامالً.

اثنتني من حاالت تعيين  -
وجوب تقدمي اخلرب: حني 

يكون اخلرب شبه مجلة 
نكرة، وحني يكون واملبتدأ 

 للخرب حّق الصدارة.
أكثر من خرب إدخال  -

للمبتدأ الواحد )تعّدد 
 اخلرب(.

 2 

 الّنواسخ
  "كان"

وأخواتها: 
األفعال 
 الناقصة

 الفعل الّناقص 
  "اسم  "كان

 وأخواتها
  "خبر "كان

 وأخواتها

"كان" وأخواهتا إدخال   -
 مع االمسّية اجلملة على

 اإلعراب.

املطلوبة:  األفعال الّناقصة  -
كان؛ صار؛ أصبح؛ 
أضحى؛ بات؛ َظلَّ؛ 

أمسى؛ ليس؛ ما زال /ال 
 زال؛ ما دام

2 

  "إّن"
وأخواتها: 
الحروف 
المشّبهة 
 باألفعال

  الحرف
المشّبه 
 بالفعل

  "اسم "إّن
 وأخواتها

  "خبر "إّن
 وأخواتها

"إّن" وأخواهتا إدخال   -
 )مع االمسّية اجلملة على

 اإلعراب(.

 2 

الجملة 

 الفعلّية

 الفعل  الماضي 
 المضارع 
 فعل األمر 
 اإلسناد 

الفعل املعتّل إعراب  -
 املسند.

 4 
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 الّصّف العاشر –ماّدة الّنحو 

الموضوع 
 الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

مصطلحات 
 أساسّية

وإستراتيجّيات لغويّة مهارات 
 مالحظات تفكير

عدد 
 الحصص

 الّصحيح  
  ّالمعتل 
  ّالمبني 
 المرفوع 
 المنصوب 
 المجزوم 
  األفعال

 الخمسة
  المبنّي

 للمجهول

 

 الفاعل   الفاعل
 وإعرابه

 االسم الظّاهر 
 الضمير 
  المصدر

 المؤوَّل

الفاعل حني يكون تمييز  -
 .مصدرًا مؤّوالً 

نائب فاعل الفعل إعراب  -
املتعّدي فقط )بصوره 

 املختلفة(.

 واملبنّ  االسم الظّاهر املعرب -
 واملسترت الّضمري املّتصل - -

1 

 المنصوبات
 المفعول به   الاّلزم 

 المتعّدي 
  المفعول به

 وإعرابه
  المصدر

 المؤّول

 حني به املفعول إعراب -
 .مصدرًا مؤّوالً  يكون

إىل األفعال  املتعّدية تمييز  -
 مفعوَلنْي.

يف األفعال املتعّدية إىل  -
مفعولني أصلهما مبتدأ 

وخرب، يقتصر املطلوب على 
األفعال: ظّن؛ حِسَب؛  
 رأى؛ وجد؛ اّّتذ؛ ترك.

2 

 المفعول فيه  ظرف الزمان 
 ظرف المكان 

 املفعول فيه.تعيين  -
 املفعول فيه.إعراب  -
الظروف بني  تصنيف -

  معربة ومبنّية.
بعض الّظروف إعراب  -

املبنّية: أمِس؛ أيَن؛ مىت؛ 
 إذا؛ حيُث.. 

 1 

 الحال  الحال 
  الجملة

 الحالّية
  الحال

 المفَردة

وإعراب احلال مفرًدا معرفة  -
 أو مجلًة فقط.

 2 
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 الّصّف العاشر –ماّدة الّنحو 

الموضوع 
 الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

مصطلحات 
 أساسّية

وإستراتيجّيات لغويّة مهارات 
 مالحظات تفكير

عدد 
 الحصص

 الّتمييز  الّتمييز 
  المميَّز

 الملفوظ

 2  إعراب تمييز الملفوظ. -

 التوابع
  العطف   حروف

 العطف
 المعطوف 
  المعطوف

 عليه
 الجملة 
 شبه الجملة 

يف عطف اجلمل، ينبغي  -  مجل عل مُجل.عطف  -
االنتباه إىل ما ُيشرَتط يف 
هذا العطف بني اجلملة 

 املعطوفة واملعطوف عليها.

1 

 الّنعت   الّنعت
 الحقيقّي.

 جملة الّنعت 

الّنعت حني يكون  إعراب  -
 مجلًة.

مجلة الّنعت عن تمييز   -
 مجلة احلال.

 1 

 الّتوكيد   الّتوكيد 
 المؤكَّد 
  الّتوكيد

الّلفظّي 
 وإعرابه

  الّتوكيد
 المعنويّ 

 الّتوكيد املعنوّي.تحديد  -
 الّتوكيد املعنوّي.إعراب  -

دون التطّرق إىل توكيد  -
 الضمائر.

مراجعة سريعة على درس  -
البدل، للّتذكري أنّه من 

 الّتوابع.

1 

 االسم
  الممنوع من

 الّصرف
 من الممنوع 

 الّصرف:
 الصفة 
 منتهى صيغة 

 الجموع 

 من املمنوعتحديد  -
 .الّصرف

 الّصفات املمنوعةتحديد  -
الّصرف ما كان منها  من

على وزن "أفعل" 
 و"فعالن".

 من املمنوع اجلمعتعيين  -
الّصرف )صيغة اجلمع 
املمنوعة من الّصرف 

املطلوبة هي صيغة منتهى 
  اجلموع(

  2 
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 الّصّف الحادي عشر

 الّصّف الحادي عشر -ماّدة الّصرف

الموضوع 
 الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

مصطلحات 
 أساسّية

لغويّة مهارات 
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكير

عدد 
 الحصص

 الحروف
  همزتا الوصل

 والقطع
 همزة وصل 
 همزة قطع 

مواضع كتابة مهزة مييز ت -
 القطع ومهزة الوصل.

قراءة اهلمزات قراءة  -
 .صحيحة حسب نوعها

  

  

 الحادي عشرالّصّف  -ماّدة الّنحو 

الموضوع 
 الّرئيسيّ 

مصطلحات  الموضوع الفرعيّ 
 أساسّية

لغويّة مهارات 
 وإستراتيجّيات تفكير

عدد  مالحظات
 الحصص

الجملة 

 االسمّية

 الّنواسخ  الفعل الّناقص 
  الحرف

المشبَّه 
 بالفعل

 ما" الّزائدة" 
  الاّلم

 المزحَلقة

"ما" الزّائدة على إدخال  -
 "إّن" وأخواهتا.

 الاّلم املزحَلقة.تعيين  -

 1 

 االسم
  العدد

 والمعدود
 المعدود 
  ّالعدد األصلي 
  ّالعدد الترتيبي 
 العدد المفرد 
  العدد

 المعطوف
  العدد

 المركَّب

األصلّي  العدد إعراب -
  واملعطوف. املفرد واملرّكب

 العدد عالقةاستخراج  -
  باملعدود.

 املعدود.إعراب  -
 الرّتتييّب. العددتعريف  -

 5 

  الممنوع من
 الّصرف

  الممنوع من
 الّصرف

  َالعَلم 
 الموصوف 
  صرف ما ال

 ينصرف

األعالم  ؛ما تبّقىتحديد  -
 املمنوعة من الّصرف.

املوصوف املمنوع تمييز  -
 من الّصرف.

احلاالت اّليت استنتاج  -
ُيْصَرُف فيها املمنوُع من 

 الّصرف.

 ُيستثىن من جمموعة األعالم -
 املمنوعة من الّصرف املركَّبُ 

مزجيًّا واملعدول عن  تركيًبا
 اسم الفاعل.

املوصوف املمنوع من  -
الّصرف املطلوب: املنتهي 

 بألف الّتأنيث املمدودة.
صيغ اجلمع املمنوعة من  -

2 
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 الحادي عشرالّصّف  -ماّدة الّنحو 

الموضوع 
 الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

مصطلحات 
 أساسّية

لغويّة مهارات 
 مالحظات وإستراتيجّيات تفكير

عدد 
 الحصص

 الّصرف املطلوبة: صيغة
 اجلموع اجلموع؛ منتهى
 زائدتني. بألف ومهزة املنتهية

 الجرّ 
 الجّر باإلضافة  اإلضافة 

 المضاف 
 المضاف إليه 

املضاف إليه إعراب   -
  جمرورًا بالياء، وبالفتحة.

املضاف إليه حني تعيين  -
 يكون مجلة.

 2 

الجملة 

 الفعلّية

  الفعل  الفعل 
 المفعول به 
 نائب الفاعل 
  المضارع

 المنصوب
  "أْن"

 المضَمرة

املضارع املنصوب إعراب  -
بـِ "أْن" املضَمرة بعد الم 
الّتعليل والم اجلحود َو 

 "حىّت".

  

 المنصوبات
  المفعول

 المْطَلق
  المفعول

 المْطَلق
 2   املفعول املْطَلق.إعراب  -

 الّتمييز  الّتمييز 
  المميَّز

 الملفوظ
  المميَّز

 الملحوظ

متييز امللحوظ بعد إعراب  -
 اسم التفضيل فقط.

 2 

 األساليب
 االستفهام  االستفهام 

  أداة
 االستفهام

  حروف
 الجواب

 أدوات االستفهام.تعيين  -
االستفهام إعراب أمساء  -

الّتالية: َمن؛ ما؛ كيف؛ 
 أين، مىت.

حروف اجلواب تعيين  -
واستخداماهتا، احلروف 

املطلوبة: نعم؛ أجل؛ ال؛ 
 بلى؛ كاّل.

 2 
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 الّصّف الثّاني عشر

 الّصّف الثاني عشر -ماّدة الّصرف

الموضوع 
 مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

وإستراتيجّيات لغويّة مهارات 
 مالحظات تفكير

عدد 
 الحصص

 مـاالس

 والفعل

  الميزان
 الّصرفيّ 

  ّ2   تعريف امليزان الّصريّف. - الميزان الّصرفي 

 اإلبدال  استخراج اإلبدال يف صيغ  - اإلبدال
 "االفتعال".

  

 

 اني عشرالّصّف الثّ  -ماّدة الّنحو 

الموضوع 
 مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

وإستراتيجّيات لغويّة مهارات 
 مالحظات تفكير

عدد 
 الحصص

 المنصوبات
 الّنداء  المنادى 

 أداة النداء 
 الَعَلم المفرد 
 النكرة المقصودة 

 الّنداء.تعريف  -
أدوات الّنداء الّتالية: تعيين  -

  "يا"؛ "َأْي"؛ اهلمزة.
  هذه األدوات.إعراب  -
 جواز حذف األداة.تحديد  -
 املنادى املنصوب.إعراب  -
املنادى الَعَلم املفرد إعراب  -

 واملنادى النكرة املقصودة.
 النداء املعّرف بـِ "أل".تعريف  -

 2 

 األساليب
 الّتعّجب  الّتعّجب 

 ما" الّتعّجبّية" 
 فعل الّتعّجب 
 المتعجَّب منه 

الّتعّجب بصيغة "ما تعريف  -
  أفعَله!"

مجلة الّتعّجب "ما إعراب  -
 أفعَله!".

من غري املطلوب  -
تناول صيغة "أَْفِعْل 

 ِبِه". 
من غري املطلوب  -

تناول شروط 
صياغة فعل 

 الّتعّجب.

1 

 الّنفي  النفي 
  ال" الّنافية"

 للواحد
  ال" الّنافية"

 للجنس

داللة ال الّنافية للجنس تمييز  -
 عن ال النافية للواحد.

 1 
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 اني عشرالّصّف الثّ  -ماّدة الّنحو 

الموضوع 
 مصطلحات أساسّية الموضوع الفرعيّ  الّرئيسيّ 

وإستراتيجّيات لغويّة مهارات 
 مالحظات تفكير

عدد 
 الحصص

 الّشرط  الّشرط 
 أداة الّشرط 
 حرف الّشرط 
  أداة الّشرط

 الجازمة
  أداة الّشرط غير

 الجازمة
 جملة الّشرط 
  جملة جواب

 الّشرط
  فاء الجزاء/ الفاء

الواقعة في جواب 
 الّشرط

  الاّلم الواقعة في
 جواب الّشرط

  الّشرط. مجلة أركانتعيين  -
 اجلازمة الّشرط أدواتتحديد  -

 اجلازمة. وغري
حرف الّشرط اجلازم إعراب  -

 "إْن".
 أمساء الّشرط اجلازمةإعراب  -

 الّتالية: َمن؛ ما؛ مىت.
أداة الّشرط غري  إعراب -

 اجلازمة "إذا".
بأدوات الّشرط  املضارع جزم -

 .اجلازمة
الّشرط  جواب حتديد اقرتان -

  بالفاء.
الّشرط  جواب حتديد اقرتان -

 .بالالّم

 3 

 الجملة
 إعراب الُجَمل  جملة الخبر 

 جملة القول 
 جملة الحال 
 جملة الّنعت 
  جملة المضاف

 إليه
 الجملة التابعة 
  جملة جواب

 الّشرط
 جملة الّصلة 
 إعراب الجمل 

اجلمل الّتابعة اليت هلا إعراب  -
 حمّل يف اإلعراب.

اجلملة الواقعة يف حمّل إعراب  -
 جزم يف جواب الّشرط.

بعض اجلمل اليت ال تعيين  -
حمّل هلا يف اإلعراب: اجلملة 

االبتدائّية؛ مجلة الّصلة؛ اجلملة 
حمّل هلا يف الّتابعة جلملة ال 

 اإلعراب.
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ضبط 
الكلمات 

 بالّشكل

على ضبط أواخر تدريب  -  
 الكلمات بالّشكل 

 2 

 

 

 


