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١ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

 الـواضــح
   في القواعد والتطبيقات اللغوية

  المستوى الثّالث والرابع
  

  

  

  

  

  

  :يحتوي على
  .مهارات االتّصالقواعد اللغة العربية لمادة  •

  .جميع قواعد النّحو والصرف مبسطة ومبوبة ومجدولة •

 .أمثلة شاملة وتمارين للتّدريب على نمط أسئلة الوزارة •

 
  

  محمد عودة: المعلم إعداد
  من الجامعة األردنية/ ماجستير لغة عربية 

  مدارس الكلية العلمية اإلسالمية

٠٧٩٧٧١٧٠٧٩  
  
 
 

 

لطلبة التّوجيهي األدبي والعلمي 
 واإلدارة المعلوماتية
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٢ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  
 

  
 :الطلبة أعزائي
بنسختها األصلية، واليت أقوم بتحديثها وتطويرها مطلع كلّ فصٍل دراسي؛  )الواضح( دوسية احلصول على على احرصوا

  :، ومنهانزوالً عند مصلحة الطلبة مجيعا
  . مهارات االتصال للمستويني الثالث والرابعقواعدالواضح يف  -١
  . الواضح يف مهارات االتصال املستوى الثالث -٢
 . الواضح يف مهارات االتصال املستوى الرابع -٣

ونسبتها إىل نفِسه، وهو    ) الواضح(ت سلوكًا غري أخالقي يقوم به البعض، وهو حماولة إعادة طباعة دوسيات             فقد الحظ 
 .ما يعارض الشرع والعرف واألخالق

  )الواضح(بعض املكتبات اليت يتوافر لديها كتاب 
 ٠٧٩٥٠٥٩١٥٣ مقابل مطعم اهلنيين طرببور مكتبة اللوتس
 ٠٧٨٨٦٣٢٠٣٨ دوار الدلّة مرج احلمام مكتبة أم القرى
 ٠٧٩٥٤٣٠٢٥٢ الشارع الرئيسي ماركا الشمالية مكتبة العوايشة
 ٥٥٦٣٠٥٥/٠٦ شارع مستودعات أمني شقري تالع العلي مكتبة زيد
 ٠٧٩٥٦٣٣٧٤٣ قرب إشارة كلية الصناعة بيادر وادي السري مكتبة النرجس
 ٤٦١٢٧٠٨/٠٦ مقابل كلية احلسني جبل احلسني مكتبة الطالب
 ٠٧٩٦١٦٠٩٣٠ شارع املستشفيات األشرفية مكتبة اإلسراء

 ٥١٥٦٠٧٦/٠٦ قرب مدرسة األمني املدينة الرياضية مكتبة املدينة الرياضية
 ٠٧٩٦٨٠٥٧٧٦ جبانب ألبان ضبعة الوحدات مكتبة الرباق
 ٠٧٨٦٤٣٤٩٨٤ مقابل كشك الشرطة املنارة مكتبة األوائل
 ٠٧٨٥٣٠٠٦٨٢ جبانب خمابز سرداح اهلامشي الشمايل مكتبة املنفلوطي
 ٠٧٩٩٢٧٧٦٦٤ قرب البلدية اجلبيهة مكتبة األردن
 ٠٧٩٥٢١٢١٢٤ مقابل البوابة الشمالية للجامعة األردنية اجلبيهة مكتبة األستاذ
 ٠٧٨٦٢١٢١٤٣ طلوع حي نزال، مقابل كتكت حي نزال مكتبة حي نزال
 ٠٧٩٩٩٩١١٥٣ شارع السعادة الزرقاء مكتبة كنش
 ٠٧٩٥٤٩٥٥٩٨ جبانب مدرسة املقابلني الثانوية للبنات املقابلني مكتبة أم العرى
 ٠٧٩٦٤١١٨١٢ دخلة البنك اإلسالمي الوحدات مكتبة األوابني 
 ٠٧٩٥٨٩٠٨٣٧ دخلة مطعم األفغاين الوحدات مكتبة محزة
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٣ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

 :املرفوعات: أوالً
 .تتألف منهما اجلملة االمسية وحكمهما الرفع:  اخلرب و املبتدأ 

  .     احلضارةأهلُ العرُب -                             .       وطينواجٌب األم إعداُد  -          
  :  املبتدأ أنواع 

 . ممدوحون احملسنون-      . حاضٌراملعلّم -  :، حنومعرباًامساً  .١
 : ، وأهم صورهمبنيا امسا .٢
 .أننت، هو، هي، مها، هن أنتم، أنتما، ،أنتِ حنن، أنا،: الضمائر     . من تعلّق عليكم األمة آماهلاأنتم  :    حنو ،ضمريا يأيت  
          . هؤالء، ذلك، تلك، أولئكهذا، هذه،: أمساء اإلشارة  . الرأي يستند إىل احلقيقةهذا:          ، حنواسم إشارة أو  
        )  اللتان مبعىن الذيمن، ما(الاليت، الذي، اليت، الذين، : األمساء املوصولة  . أخرج املسرحية معلم الفنالذي:        ، حنوامساً موصوالً أو  

  ).على املصدر املؤولركّز (  )صومك خٌري لك: التأويل(.   خٌري لكتصومأنْ :         ، مثلمؤوالًمصدراً . ٣
  )مهم جدا؛ ويأيت يف املستوى الثالث والرابع                  (: اخلرب أنواع  

 :    ، مثل)مفرد (اسم ظاهراخلرب  .١
  كبستانٌزمان كأخضُر وعصر     عصفوٌروِذكراكقُرنمن القلِب ي  
 :وهو نوعان: مجلةاخلرب  .٢
      : اخلرب مجلة امسية، مثل.  أ
        ."م جهنَُّم مأواُهأولئك : " قال تعاىل -
 . عميق يف توجيه النفس والعقل أثرها الصداقات اخلاصة -
 : اخلرب مجلة فعلية، مثل. ب

 . إىل نظرية فلسفيةيستنُد هذا الرأي -      ". نصيبهم ِمن الِكتاِب يناهلمأولئك : "  قال تعاىل-
 :، وهو نوعانشبه مجلةاخلرب  .٣
 .فوق الطاولِة الكتاب -   ".عند ربيقُل إنما علمها : " اىل قال تع-   :، مثلظرفيةشبه مجلة . أ
  .من أهم مظاهر التقدم الصناعة -      :، مثلجار وجمرورشبه مجلة . ب
  : ، حنومبتدأ، وما بعدها يعرب خربفاعلم أنّ شبه اجلملة يف حمل رفع ) مجلة شبه(إذا بدأت اجلملة بِـ : مهمة مالحظة

  .  طالٌبأمام العلِم -    . عمالٌيف املصنع -  . مبدعون معروفونشباٌب يف بلدنا -
 اخلرب ويـسمى    وتنصب املبتدأ ويسمى امسها،     فترفع تدخل على اجلملة االمسية،      :   )وأخواا  كان( الناسخة  األفعال  أو  الناقصة  األفعال
  .، ما برح، ما فتئ، ما انفك كان، أصبح، أمسى، أضحى، ظلَّ، بات، صار، ليس، مازال، ما دام:وهي خربها،

  ". وهو كظيم ُمسودا وجُهُه ظلَّوإذا ُبشر أحُدهم باُألنثى : "   قال تعاىل- 
فتنـصب   االمسية،   ة تدخل على اجلمل   ،  " إنَّ، أنَّ، لكنَّ، ليت، لعلَّ، كأنَّ        "وهي ستة حروف    : )أخواا  و  إن( :الناسخة  احلروف 

  . ويسمى خربها اخلربوترفع ويسمى امسها، املبتدأ
  .   فأخربه مبـا فعــل املشيب   يومــا    يعود الشباب ليت  أال -
  " .يف زمرة الشيطان الظامل وإنَّ، حتت لواء الرمحن العادل إنَّ  " -
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٤ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  : قواعد مهمة
  :ل، وقد تسبق هذه األفعال حبرف نفي آخر، مثنافية] زال، وانفك، وبرح، وفتئ [ اليت تسبق ) ما. (١

  .مصدرية ظرفية] دام [ اليت تسبق ) ما(،  أما "ال يزال، لن نربح، مل يزل " 
 .مصدرا مؤوالً أو ضمريا مستترا أو ضمريا متصالً أو امسا ظاهرا" كان وأخواا " يأيت اسم . ٢
  .شبه مجلة أو مجلةً أو مفردا" كان وأخواا " يأيت خرب . ٣
  .مصدرا مؤوالً، أو ضمريا متصالً، أو ا ظاهراامسيأيت اسم إنّ وأخواا . ٤
  .شبه مجلة، أو مجلةً، أو مفردايأيت خرب إنّ وأخواا . ٥

 :هو اسم مرفوع يقع بعد فعل مبين للمعلوم ويدلّ على من فعل الفعل أو اتصف به، مثل :  الفاعل 
  ).الفاعل اتصف بالفعل(  .الرجلُت  ما-    ). الفاعل يدلُّ على من فعل الفعل.  (الغائُب حضر -    

 . على آخرهفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: الطالب   . إىل كالم املعلمالطالبمن آداب طلب العلم أن يستمع  -    
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف، ألنه مثىن: الطالبان             . يف اإلذاعة املدرسيةالطالبانشارك  -    
 .ألنه مجع مذكر سامل فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو، :املهندسون        . البناء بعنايةاملهندسونصمم  -    
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ألنه مجع مؤنث سامل: الطالبات    . من املدرس أن يعيد الشرحالطالبات تطلب -   
  ):أنواعه( الفاعل صور 

 . وعدهالصادُق حيفظ:   ، مثل)الظاهر( االسم الصريح   -أ 
   :الضمري، مثل  -ب 

  .مستقبل األمة نيصنع األمهات -.     اهللا على نعمهاواشكر -.                النصيحةُت مسع-
 .        احفظ سر الصديق-.          ال تسكت على الظلم-

 .حية الطالب باملسرهؤالِء شارك -.          الرجل بعمل بطويلهذا  قام-   : اسم اإلشارة  -ج 
 . توقعتهما حدث -.             فاز باملسابقةالذي وصل -   : اسم موصول  -د 

  .              زمالءك يف رحلتهمتشاركأن  يسرين - : املصدر املؤول-هـ 
  .هو اسم مرفوع يقع بعد الفعل املبين للمجهول:  الفاعل نائب 
  ).ُعِرف: عرف(، )قُِتلَ :قَتلَ: ( مثل،كسر ما قبل آخرهبضم أوله و يبىن للمجهول  الفعل املاضي-
  .)ِسيق: ساق(، )ِصيغ: صاغَ(، )قيلَ: قال: (، مثلويقلب حرف العلة ياًء أوله يكسر) أي معتل الوسط ( إذا كان ماضيا أجوف-
  ).عرفُي :يعرف( ،)ُيكْرُم: يكِْرم: (، مثلبضم احلرف األول وفتح ما قبل اآلخر يبىن للمجهول  الفعل املضارع-
  ).ُيراُد –يريد (، )ُيعاد –يعود : (، مثلألفًاواوا أو ياًء تقلب  وإن كان ما قبل آخر املضارع -
  : ) أنواعه ( الفاعل نائب صور  
                 . الرأيذو  يستشار-      . على حسناماحملسنون  يكافَأ -  : ، مثل)الظاهر(  االسم الصريح -أ
.                  الشيء بالشيء يذكر-         حقك ؟تهل أُعطي -          :الضمري، مثل -ب
    . النظام ى علأن حيافظوايرجى من احلضور :     املصدر املؤول، مثل-ج
  ."كفروا إىل جهنم زمراً  الذينوسيق " :    اسم املوصول، مثل-د

 . السرُّ املبهمذلككُشف :     اسم اإلشارة، مثل-هـ
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٥ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  املنصوبات: ثانيا
    : املفاعيل )١(
  : اسٌم منصوٌب يدلُّ على من وقع عليه الفعلُ، مثالٌ: املفعول به -أ

    .    الشعِرياتأب حفظْت -  ".     إبراهيم نبأَواتلُ عليهم "  -
 على آخره الظّاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: نبأ، أبيات .  
- تال أعطيا فقريدينار.  
   .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمفعول به أول منصوب :  فقريال

  .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره منصوب مفعول به ثاٍن: دينارا
  .وهو ظرف الزمان أواملكان: فيهاملفعول  -ب

  : ؟ حنومىتكلّ ما دلَّ على زمان الفعل، ويسأل عنه بـ : ظرف الزمان
-  عرف احلليمو : " قال تعاىل -       . الغضِبساعةَية يومسودم مهوا على اِهللا وجوهالقيامِة ترى الذين كَذَب ".  

على آخره الظّاهرةالمة نصبه الفتحة منصوب وع)ظرف زمان (ه فيمفعول: ساعةَ، أبيات . 
  :؟ حنو أينكلّ ما دلَّ على مكان الفعل، ويسأل عنه بـ : ظرف املكان

  ". أقدام األمهات حتتاجلنة  " -.         الكتببني جلست مساًء -
حتت ،على آخره الظّاهرةمنصوب وعالمة نصبه الفتحة) ظرف مكان(مفعول فيه : بني . 

 أو ظرفًا معربا / منصوبا ظرفًا / مبنيا ظرفًا النص من ستخرجا :الوزارة سؤال
 }احفظها غيبا{ :منها نصب، حمل يف مبنية تكون الظروف بعض أن غري ،منصوبا يكون أن الظرف يف األصل
   . اآلنَ :مثل ،الفتح على مبين. ٢        .قطُّ، حيثُ: ، مثلالضم على  مبين .١
  .أمِس :مثل ،الكسر على مبين . ٤   .دنْ، لدى، إذ، إذا ل :مثل ،السكون على  مبين .٣
  ؟) ملـاذا( حدوث الفعل، ويسأل عنه بـ سببمصدر منصوب يذكر لبيان : املفعول ألجله -ج

  " . إمالق شيةَخوال تقتلوا أوالدكم  "    ". و طمعا خوفًاهو الذي يريكم الربق "  
  :حنو، عددهلبيان ، أو نوعهلبيان ، أو الفعل لتوكيديأيت  منصوبهو مصدر  :املفعول املطلق -د

  .سجدتني سجدت ِهللا -.      عميقًاإميانا آمنت باهللا - ".    تكليما وكلَّم اهللا موسى " -
  :، يف احلاالت اآلتيةاطلقًمفعوالً ُمعرب  عن فعله، وي-  أحيانا–ينوب املصدر :  فعله عن بالنائ املصدر     

    :، حنوالنهيأو  األمرمصدر يقع موقع  .١
 . ال قعوداقياما     . من األعداءانتقاما     . باملساكنيرفقًا 
 :استفهام يفيد التوبيخمصدر يقع بعد  .٢
       وقد اقترب موعد االمتحان ؟ أتكاسالً-       
  إىل وطنك وملا تبتعد عنه إال أياما ؟أشوقًا -       
  .، عجبا وطاعةًمسعا  هللا، سبحانَ اهللا، معاذَ اهللا،تبا، سحقًا، محدا،  أيضا،ا، حقًاشكرا، عفو: ويكون يف ألفاظ حمددة و منها .٣

  :  حنو؟) كيف(ويسأل عنه بـ  عند وقوع العمل، صاحبه هيئة وصف فَضلة يأيت لبيان : احلال -٢
  .كرميا وميوت، عزيزا يعيش احلرُّ   " .أَِسفًا غَضبانَولَما رجع موسى ِإلَى قَوِمِه : " قال تعاىل 
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٦ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  : أنواع احلال
      .نشيطًا أستقبلُ اليوم املدرسي -   ".    ضعيفًاوخلق اإلنسانُ : "  قال تعاىل-:   ، حنو)مفردا (امسا .١
 :مجلة .٢

 .الشمُس مشرقةٌ و خرجت إىل احلقل -    : احلال مجلة امسية، حنو. أ      
 .ت الشمسحت واقُف هو ورأيت العاملَ  -      

   .يرتل القرآن  استمعت إىل الطالِب -   :احلال مجلة فعلية، حنو. ب     
                          - املزارع حيُصُد القمح شاهدت.   

 : شبه مجلة .٣
   ".يف املهِدويكلِّم الناس "  -     ".يف زينتِهفخرج على قومه "  - :شبه مجلة جار وجمرور، حنو. أ   

  .السحاب بنيرأيت اهلاللَ  - -    . فوق الطّاولِة أعجبين منظر الورِد -      : مجلة ظرفية، حنوشبه. ب    
  :بعد اسم مفرد أو مجلة قبله ليفسرها، حنو) الغموض(ويذكر إلزالة اإلهبام ) ِمن( اسم نكرة ِبمعىن :التمييز )٣( 

  .ب من الكتإنباًء السيف أصدق -    . شيبااشتعل الرأس  -    
  :أنواع التمييز

  :وهو ما جاء مييز لفظًا من ألفاظ املقادير، وهي: متييز املفرد أو الذات )١
  .زيتونازرعت دومنًا :  املساحة-         .طحيناأمتلك قنطارا :  الوزن-     .قمحااشتريت صاعا :  الكيل-
  .ستمعاميف القاعة مخسون :  العدد-               .حريراهذا متٌر :  املقياس-
  :وهو التمييز الذي يذكر إلزالة اإلهبام يف مجلة قبله، ويكون حموالً عن: متييز النسبة أو متييز اجلملة) ٢
     ".ماالًأنا أكثر منك " :   املبتدأ-   .زيتوناغرست األرض : ملفعول به ا-   .علماازداد الطالب :   الفاعل-
  : متييز األعداد) ٣
  :، حنو)أي مضاف إليه جمرور(يكون مجعاً جمروراً،  ) ١٠ -٣( ن متييز األعداد م. أ

  " رها عليهم سبعاٍم ومثانيةَ لياٍلسخا أيسومح ."    
  :يكون منصوباً، حنو ) ٩٩ – ١١( متييز األعداد من . ب

  " عشر أحد ي رأيتاإنكوكب."    "ثالثون   ومحله اوِفصالهشهر."    
  :، حنو)أي مضاف إليه جمرور(يكون مفردا جمرورا، ... ) ئة، و ألفم( متييز األعداد . ج

  " فيهم ألف ا إال مخسني سنٍةفلبثتطالٍبيف القاعِة مائةُ    " .عام .   

  : بعدها متييز منصوب– غالبا –كلمات يأيت : قواعد مهمة
      : اسم التفضيل. ١
   ".نفرا وأعزُّ ماالًأنا أكثر منك : "  قال تعاىل– ".     مكاناقالَ أنتم شر : "  قال تعاىل-
٢ .بعض الكلمات، مثلبعد :  

 ). ما أفعلَ، أفِعل ِبـ ( كفى، ِبئس، ِنعم، حسن، ساَء، عظُم، ازداد، اشتد، وصيغتا التعجب 
         ".  شهيداوكفى باهللا : " قال تعاىل) ١(مثال 
  .عمالً ما قمت به ، نعمعمالًبئس ما قمت به ) ٢(مثال 
  ". ومقاما ُمستقَراساءت : " وقال تعاىل    ".     ومقاما مستقراإنما حسنت : " قال تعاىل) ٣(مثال 

 أحوالاجلمل بعد املعارف 
 صفاتوبعد النكرات 
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٧ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

       .                         خطورةًعظُم األمر ) ٤(مثال 
   ".إثْْماإنما نملي هلُم ليزدادوا : " قال تعاىل) ٥(مثال 
  .     هليباوُّ اشتد اجل) ٦(مثال 
    .صديقًاما أحسن عليا ) ٧(مثال 
  .قائداأكِرم ِبصالِح الديِن ) ٨(مثال 

  :ارورات: ثالثًا
  .جير االسم إذا وقع بعد حرٍف من حروف اجلر :ارور حبرف اجلر) ١

حروف اجلر: إىل، عن، على، يف، الباء، الالم، الكاف، واو القسم، تاء القسم، رب ،من.       
 . "نفسِهومن يبخل فإمنا يبخلُ عن "  
  "    صدقةً أمواِلهمخذْ من "  

  

يكون االسم جمروراً إذا كان مضافًا إليه، فاإلضافة تفيد املضاف التعريف إذا كان املضاف إليه معرفة، وتفيـده                  : ارور باإلضافة ) ٢
    .التخصيص إذا كان املضاف إليه نكرة

 :، ويعرب حسب موقعه يف اجلملة، مثلاملضاف عادةً نكرة اسم بعده، و يكون هو اسم نسب إىل: املضاف 
  .  العلوِم جديٌدكتاُب  -   

    .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: العلوِم.   مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف: كتاُب    
   -اشتريت  العلوِم كتاب .  

    مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: العلوِم.  ول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضافمفع: كتاب.  
  . العلوِمبكتاِبأعجبت  -
 .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: العلوِم.  اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف: كتاِب    
 : فة أو نكرة، مثلاملضاف إليه يكون معر 
 .عالٍجخٌري من قنطاِر  وقايٍةدرهم  -      .الطيوِرزرت حديقةَ  - 
  : تابع االسم ارور، حنو) ٣ 

 .  فأخيهسلّمت على حممٍد  -  .  "األرِض قل من رب السمواِت و"  -
  

  : قواعد مهمة  
١ .صلة باألمساء، تعرب دائممائر املتمضاف إليه، االض حنو يف حمل جر :نافٌع ناِعلْم .  
  :اجلمل الفعلية تكون يف حمل جر مضاف إليه إذا وقعت بعد الظروف، حنو. ٢
  ".        وتسودُّ وجوه تبيض وجوٌهيوم  " -
   .بدأَ التوقيُت انطلقت فعاليات املهرجان ساعةَ  -
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٨ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

    اللغوية باألسالي
  النداءأسلوب : أوالً

  :   دوات النداء طلبا إلقبال مدلوله، مثلاسم يذكر بعد أداة من أ: املنادى 
  . ال تقصر يف أداِء واجباتكحممُديا  -
 :   املنادى أنواع   
  :ينصب املنادى إذا كان: املنادى املعرب املنصوب)   أ

    :مضافًا، مثل .١
  .                 أقبلْ،اخلِري فاعلَ يا -
 . ال تكتما احلقيقةَ، القضيِةشاِهدي يا -
٢. ا باملضاف، مثلشبيه : 
 .   جبالً، ال تغامرطالعا يا  
  .   لك اجلنة، قلبهطيبايا  

 .سيارةً، ال تسرع سائقًايا   
  .                 هنيئًا لك، القرآنقارئًايا  

  :       ، مثل)وتعين االسم النكرة الذي ال ُيقصد به منادى معين(نكرة غري مقصودة  .٣
  .ال تنس أنك مسؤول عن ضة وطنكعامالً،  يا   .    تنبه،غافالًيا  

  :ن املنادى مبنيا يف حمل نصب، يف احلالتني اآلتيتنييكو: املنادى املبين) ب 
 :، مثل)أي ليس مضافًا وال شبيها باملضاف، واملكون من مقطع واحد(علما مفردا إذا كان  .١

 . ساعد احملتاجني،عاصُميا  
    .  يف التأين السالمة،فراُسيا  

  

 ". اسكُن أنت وزوجك اجلنة ،آدُمويا "  
  ". ائتنا ِبما تِعدنا إن كنت من املرسلني ،ُشعيُبقالوا يا "  

  

  :  ، مثل)أي يستجيب هلا من يسمعها، فتصبح معرفة(نكرة مقصودة  .٢
 . خذْ بيدي،رجلُيا  
  ".   كوين بردا وسالما على إبراهيم ،ناُرقلنا يا "  

  

    ". أقِْلعي مساُء ابلعي ماءِك ويا ،أرُضوقيل يا "  
  املنادى، ويكون االسم ، فتكون كلٌّ منهما هيللمؤنث) أيتها(، و  للمذكر)أيها(يؤتى قبل املنادى بلفظ ): أل(نداء املعرف بـ )     ج
 : إذا كان جامدا، حنوبدالً إذا كان مشتقًا، ويعرب نعتا الذي بعدها مرفوعا، فيعرب      
  . سيكون النجاح حليفَك،يُّها املُجدُّ يا أ 

  .لى السكون ال حملّ له من اإلعراب حرف نداء مبين ع:يا      
  .حرف تنبيه مبين ال حملّ له من اإلعراب: اهلاءمقصودة،  منادى مبين على الضم يف حمل نصب ألنه نكرة: أيُّ       
  . لضمة الظاهرة على آخرهوعالمة رفعه ا) ألنه اسم مشتق(نعت مرفوع : املُجدُّ     

  .كن متواضعا ،يا أيُّها اإلنسانُ 
  .وعالمة رفعه الضمه) ألنه اسم جامد(بدل مرفوع : اإلنسانُ      
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٩ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  أسـلوب الـشرط: ثانيا
  .  حال هلاجتد يف املسألِة تفكِّر إنْ:  الشرط هو تعليق شيء على شيء آخر، مثل-١

  .جمزوم) جتد: ( مجلة جواب الشرط-ج       . جمزوم) تفكّر: ( مجلة فعل الشرط-ب        ). إنْ (: أداة الشرط-أ     :  أركانه ثالثة
  :أدوات الشرط نوعان

  
  

  غري اجلازمةأدوات الشرط           ) جتزم فعلني (اجلازمة    أدوات الشرط 
  ذا،كلّما، لَماأما، لو، لوال، لوما، إ           إنْ، إذْما، من، ما، مهما، مىت، أيان،    
    ى، كيفما، أيلو): ١(مثال            أين، أينما، حيثما، أنلنجحت اجتهدت .  
  . املاُء النتهت احلياةلوما): ٢(مثال            .تندم يف عملك إنْ ُتهملْ): ١(مثال     
  . أصدقاءهيفقد إىل النميمة من يستمع): ٢(مثال     

  أسلوب االستفهام: ثالثًا
   :قسمان االستفهام أدوات 
      .)أ، هل(: حروف استفهام) ١(  
  .من، ما، مىت، أيان، أين، أنى، كيف، كَم، أي: أمساء االستفهام) ٢(  

  األمثلة  املعىن البالغي

  ؟" هل يستوي األعمى و البصري "   النفي

  ؟" أم جعلوا هللا شركاء " ؟           " أفاختذمت من دونه أولياء "   اإلنكار

  ربعأيف كل يوم أنت مضىن مروع ؟              تشوقك أوطان و تصيبك أ  التقرير

  ؟" هل أدلكم على جتارة تنجيكم من  عذاب أليم "   التشويق

  ؟" سواء عليهم أأنذرم أم مل تنذرهم ال يؤمنون "   التسوية

  ؟" القارعة ما القارعة و ما أدراك ما القارعة "   التهويل

  أبنت الدهر عندي كل بنت             فكيف وصلت أنت من الزحام ؟  التعجب

  ؟"  لك األولني أمل"   التهديد

   أبقى يف العذاِب وأمكُثُ ؟وحتامأموالي إني يف هواك معذٌّب            االستبطاء

  ؟" فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا "   التمين

  إالم اخللف بينكم إالما                      وهذي الضجة الكربى عالما ؟  التوبيخ

  لوادي           ريا الرحاب تغص بالورادملن املضارب يف ظالل ا  التعظيم

  ما لعيين عشيت بالنظر ؟  التحسُّر

  ".أنى يكون له ولٌد ومل تكن له صاحبةٌ "   االستحالة

  أأنت من تزعم اِحللم والكَرم ؟  التحقري
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١٠ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

   : ) جيدا فافهما ؛العامة الثانوية امتحانات يف الطلبة عنها يسألُ ( أخرى غويةل أساليب هناك 
 أسلوب ي           .ال تعبث بالكهرباء .١
 أسلوب نفي        .ال حيبُّ اُهللا كلَّ خمتال فخور .٢
 أسلوب أمر           .أحِسن إىل والديك .٣
 أسلوب تعجب      !ما أحسن خـلق التواضع  .٤
 أسلوب عرض          .أال تساعد املسكني .٥
 أسلوب حصر أو قصر    . رسولٌ قد خلت من قبله الرسلإال حممٌد ما .٦
                                   مهم جداأسلوب حصر أو قصر       } يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء ِإنَّما{  .٧
 اإلغراء والتحذيرأسلوب        . الكسلَالكسلَ  /  . اجلداجلدَّ .٨
 أسلوب نداء الندبة          .   رتاهواحس .٩
 .أسلوب مدح      . القناعةحبَّذا.  / التلميذُ باسٌم نعم .١٠
  .أسلوب ذم   . اجلشعحبذا ال/ .  املخادعةُ األسلوبساَء / . الشراب اخلمربئس .١١

   

  :  السابقة الوزارة ةلأسئ من أمثلة  
 )٢٠٠٩وزاري (    ؟ " لكدر إال عند بعدهم عن اهللا ما أصاهبم الفقر وا" :  ما األسلوب اللغوي الذي متثّله عبارة-
  )٢٠١١وزاري (                           ؟) ومن توكّل عليه كفاه(:  ما األسلوب اللغوي الوارد يف عبارة-

  األنام رتهسـطّ اـا مــعنه وارِو                  فيها  خرطق الصليها، واستن عفـِق       
  )٢٠١١وزاري (          الذي استخدمه الشاعر يف البيت السابق ؟ ما األسلوب اللغوي-
  )٢٠١٠وزاري (        : ، هو}أمل نشرح لك صدرك{:  املعىن الذي خرج إليه االستفهام يف قوله تعاىل-

   التوبيخ- التقرير                د- التعجب                ج- اإلنكار               ب-    أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧(سؤال 
 ٥٢صفحة 
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١١ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  ــرفنــوع مــــن الــصمــامل
  . ]جديدٍة مبدارس مررت: [ ، حنووإذا جر جر بالفتحة]. ُ إبراهيم سافر:[  حنو،اسٌم ال ينون: املمنوع من الصرف  

 : هي فئات، أربع الصرف من ةاملمنوع األمساءو  
  :ومينع العلم من الصرف يف احلاالت اآلتية. ....واألارالعلم لفظ يدلّ بنفسه على معين، كأمساء األشخاص والبلدان،  :مـالعل -١
                                  . زينب، عبري، سعاد، شيماء، ليلى، فاطمة،، محزة، طلحةمعاوية: حروفه أكثر من ثالثة علٍَم مؤنث كل -أ
  حممد، صاحل،(ء األجانب إضافة إىل أمساء األنبياء ما عدا ، و يشمل كل أمسا)حروفه أكثر من ثالثة (األعجمي العلم -  ب
  .مساعيل، فريوز، بطرس، إلندن ، إبراهيم،جورج :حنو ،)شعيب    
  .)، أسعد، تغلب، أمحدأكرم،  يعرب،يزيد( :أي يشبه الفعل املضارع أو املاضي، حنو :علم على وزن الفعل-ج
             .مضرر، هبل، مع:  زنة فُعل، حنوعلم على -د

  .، بورسعيد، نبوخذ نصربعلبك، حضرموت:  حنو،ازجيا م تركيب املركب العلم-هـ
               . صفوان، عدنانعثمان،: حنو، ) بعد ثالثة أحرفجاَءتازائدتان إذا  (ائدتنيز العلم املختوم بألف و نون -و
  : متنع الصفة من الصرف يف احلاالت اآلتية:ةـالصف  -٢
  : حنو ،) أو فُعلى فعالءالذي مؤنثهأفعل (صفة على وزن  -أ

   .)طُوىل: أطول(، ) فُضلى:أفضل(، ) سوداء:أسود(، ) بيضاء:أبيض(   
  .)عطشى: عطشان(، )غضىب: غضبان(، )حرى: حران(:  حنو،)لى فَعومؤنثهاعالن فَ( صفة على وزن -ب
   ...مثْىن، ثُالث موحد، أُحاد أو:  حنو،)١٠ – ١(األعداد من )  مفعل– فُعال (  الصفة املصاغة على زنة-ج
  " أُخر أو على سفٍر فعدةٌ من أياٍم فمن كان منكم مريضا"   :مثل ، )أُخر( :  فُعل، حنووزنعلى صفة  -د
 وزن علـى وهـي    ،ثالثة أحرف أوسطها ياء   أو   ،ما بعدها حرفان  ألفُه ثالثةٌ    مجع تكسري    هي كلُّ  : اجلموع  منتهى  صيغة  -٣
  : حنو، شاهبهماأو ما  ،)مفاعيل(أو  ،)مفاِعل(

 ...... جتارب، أفاِضل، جواهرابع، غنائم، روافد، مشارق، أكابر،  من،مساجد 
 .عصافري اشتريت مخسةَ : حنو  طواحني،حماريب، عصافري، نواعري، نواميس، أساطري،، مواثيق، مصابيح 

   وتكون مسبوقة،) ليست أصلية أو منقلبة عن أصل (أي   : ممدودة ألٌف أو ة،مقصور ألٌف آخره يف مزيٍد اسٍم كل  -٤
  :  حنوباألحرف األصلية لالسم،  

  ]. وقتلى جرحى رأت حبلى امرأٍة ذكرى تؤملين: [ ، حنوفاملقصورة   
   ].بيداَء إىل صحراَء هلم، ميرون ِمن أصدقاُء ، معهموأطباَء شعراَء رأوا ،عظماُء علماُء زارنا:  [ ، حنواملمدودةو   
٥-  أفضل وأكرم وأحلم :حنو،  تفضيلال اسم. 

  : قواعد مهمة
  :، حنو، فإنه يصرف)أل( بـ فرع املمنوع من الصرف أو أضيفإذا . ١

 . فصرفت) تالميذ(                   أُضيفت كلمة .  املدرسِة بعمٍل تطوعيتالميِذقام عشرةٌ من ):  ١(مثال 
 . فصرفت) أل(بِـ ) وسوداء بيضاء( كلمة فتر    ع.            " فضلٌ السوداِء على ابِن البيضاِءِن ليس الب):  " ٢(مثال 
  .ارص  ِم-ر  صزرت ِم:  مثالًح، د، نور، هنمص: العلم الثالثي ساكن الوسط جيوز صرفه أو منعه من الصرف، حنو. ٢
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١٢ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

   : الضبط مع نعهم علّة بني و الصرف من املمنوع استخرج :تطبيق 
  .} فكانت ملساكني يعملون يف البحر  أما السفينة{ -١
 . }كر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذ{ -٢
  . ومل حيموكابريوت مات األسد حتف أنوفهم                    مل يشهروا سيفً -٣
  .}ر رمضانَ الذي أُنزلَ فيه القرآن شه{ -٤
 .}ث ورباع لكم من النساء مثىن وثال وانكحوا ما طاب{ -٥
٦- ع هريرة إن الركب ما أيها الرجلرحتل         ودو هل تطيق وداع . 
 .}م على اهللا ألبره رب أشعثَ أغرب مدفوع باألبواب لو أقس{ -٧
 .للبحتري.                      *         دعوت لناري موهناً فأتاينوأطلس عساٍل وما كان صاحبا -٨
 .ذكرى ضحايانانا وبتنا          إن مل تثر عزمأبناَء يعرب ال كانت عر -٩
  .}وشروه بثمن خبٍس دراهم معدودة {  - ١٠
 .جنم زحل من جمموعتنا الشمسية - ١١
 .جلسنا يف بساتني غناء، فيها أشجار فيحاء، وكأنها ِجنانٌ خضراء - ١٢
                                                           . }فعند اهللا مغامنُ كثرية {  - ١٣
١٤ -  }إبراهيم وآل عمران على العاملني وآلاإنّ اهللا اصطفى آدم ونوح {             .  
١٥ - }رٍر وأُخضسبٌع عجاٌف وسبِع سنبالٍت خ أفِتنا يف سبع بقرات مساٍن يأكلهن يقأيُّها الصد يابسات يوسف{.  
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١٣ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  رالضمائـ
  ـصـــلـــةـــتمــــ  ـةمـــــنـــفـــصــــلـــ

  نصب و جر  رفع  )مفعول به  ( ضمائر نصب   )امبتدأ غالب( ضمائر رفع 

  ، إياناإياي   حننأنا ،  :تكلمامل

أنت                         :خاطبامل
أنِت                   

أنتما                  
                   أنتم
أننت  

 إياك  
  إياِك
  إياكما
  إياكم
إياكن  

         :غائبال
  هو
  هي
  مها
  هم
هن  

  
إياه  
  إياها
  إيامها
  إياهم
إياهن  

  التاء املتحركة
  )ت، ت، ِت(

 كتبت، كتبت، كتبِت
  اكتب: ألف االثنني

  :واو اجلماعة
واكتب  

  :نون النسوة
كتبن  

  : املخاطبةءيا
  اكتيب

  :) الفاعلنينا(
انكتب  

  ياء املتكلم
  ساعدين ِعلمي

  يل
  كاف اخلطاب

ساعدكعلمك   
لك  

  هاء الغائب
ساعدهعلم ه  
  له
  )نا(
ساعدنانا علم  
  لنا

     :مهمة قواعد 
 : )غالبا( مبتدأ بتعر املنفصلة الرفع ضمائر .١
 مم به صن كلمايت موأمسعت   يب األعمى إىل أدأنا الذي نظر   : قال املتنيب   
  .ضمري رفع منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ: أنا   

  : به مفعول بتعر املنفصلة النصب ضمائر .٢
 .)نعبد ( يف حمل نصب مفعول به مقدم للفعل ضمري نصب منفصل مبين : كإيا   "إياك نعبد "   

 : به صلتت ما حسب تعرب املتصلة الرفع ضمائر .٣
  )جنحواالطالب (           : ، حنوفاعل تعرب يف حمل رفع التامفعل إذا اتصلت بال. ١
  ) جمتهدينكانوا(           :حنو، امسه تعرب يف حمل رفع الناقصعل إذا اتصلت بالف. ٢
  ) اليومأُكِرمُت(       :حنو، فاعل نائب تعرب يف حمل رفع جهولللم املبينإذا اتصلت بالفعل . ٣
 : به تتصل ما حسب تعرب اجلر و النصب ضمائر .٤ 
  ) املعلميِنساعد(           : مثل،مفعول به تعرب يف حمل نصب بفعل إذا اتصلت. ١
  ) نافٌعِعلُمك(           : مثل،جر مضاف إليه تعرب يف حمل االسمبإذا اتصلت . ٢
  ) فوائد عظيمةٌهلم(         : مثل،جر حبرف اجلر تعرب يف حمل رف جرحبإذا اتصلت . ٣
     ) ناجٌحكإنَّ(         : مثل،امسها تعرب يف حمل نصب  أخواا أو إحدىبإنَّإذا اتصلت .٤
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١٤ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  عابـــالـتــو
   ).النعت، البدل، العطف، التوكيد : (هي ألفاظٌ تتبع ما قبلها يف إعرابه، وهي أربعة: التوابع

 :نعوت يف أربعة أشياءيتبع النعت امل، ووهو ما يذكر بعد اسم ليصفه:  )الصفة( النعت :أوالً 
  : يف احلركة اإلعرابية، مثل-٤    . يف التذكري والتأنيث-٣  . يف اإلفراد والتثنية واجلمع-٢.        التعريف والتنكري-١
  . حمبوٌبالكرُميالرجلُ  -    .جديدا اشتريت كتابا -

  :يأيت على ثالثة أوجه: النعت أنواع 
  .لة السابقة، كما يف األمث)امسا ظاهرا (مفردا -أ
  .     األمِني يثق الناس بالتاجِر -        .مجيلةً مسعت أغنيةً -       .مجيلٌ هذا منظٌر -
  .خملصون هؤالِء عمالٌ -    .جديدتان يف القرية مدرستان -
  :، حنو)امسية، أو فعلية (مجلة -ب

  ).مجلة امسية.              (غرفُُه واسعةٌن يف بيٍت  نسك-.    سُريها سريٌع شاهدت سيارةً -.  فوائدُه كثريةٌ هذا درٌس -   
  ).فعلية مجلة(.          يعملُ يف احلقِلشاهدت فالّحا  -                   . خيلُص يف عمله أُحبُّ كلَّ عامٍل -   
 : ، حنو)جار وجمرور، أو شبه مجلة ظرفية (مجلٍة شبه -ج
  .فوق كلِّ صوٍتق صوٌت للح -    .على صهوة جوادهيعجبين فارٌس  - 
 : مهمة مالحظة 

 : مثالٌ،نعت الثانية ،نكـرة منونة + نكرة منونة  
  .نعت مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره: مؤمٌن، ) خٌري من مشركمؤمٌنلعبٌد  (

 .)عيِفالضَّ أحب إىل اهللا من املسلِم القويُّ املسلم: ( مثالٌ،نعتالثانية  معرفة،+   معرفة 
  .نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر على آخره: القويُّ

 .نعت جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهر على آخره: الضَّعيِف

  : ، وذلك حنو)املبدل منه(يسمى ) أي للتمهيد(هو تابع مقصود باحلكم يتبع امسا سابقًا له يف اإلعراب ذُكر للتوطئة :  البدل :ثانيا 

  .ٍر بكأبو ة جاء اخلليف-
  : رئيسة أقسام ثالثة البدل 

  :ويكون البدل هو نفسه املُبدل منه، حنو، )بدل الكل من الكل (البدل املطابق –  أ 
  . متفوق يف دراستهالطالُب هذا - .    حممودا رأيت أخاك -.        فلسطنيمررت بوطين  -  . عادالًعمُركان اخلليفةُ  -   
  :   يكون البدل جزًءا من املبدل منه، ويشترط فيه أن يكون متصالً بضمري يعود على  املبدل منه، حنو: كلبدل البعض من  -ب   

        - مثُرُه  سقط الشجر.             
        - الطعام ثلثَُه أكلت         .  
             .مقدمِتِه أعجبت بالكتاب -        
  الت املبدل منه وليس جزًءا من أجزائه، ويشترط فيه أن يكون متصالً بضمرييعود على املبدلوهو من مشتم: بدل االشتمال -   ج
  : منه، حنو     

  .وفاِئهم دافعت عن األصدقاء -.        شجاعُتُهمأعجبين املقاتلون  -      
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١٥ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :  العطف :ثالثًا 
   .األستاذُ و ملديُراحضر : العطف تابٌع يتوسط بينه وبني متبوعه أحد أحرف العطف، مثل   

  .املعطوف عليه حرف العطف، املعطوف،: ، هيثالثة عناصريسمى هذا النمط من التراكيب عطفًا، ويتكون من  
  مجلة على مجلة، أو فعٍل على فعل، أو اسٍم على اسٍمالعطف يكون عطف. 

حرف 
  العطف

  مثال عليه  معناه

  ". الطيب وقل هل يستوي اخلبيثُ  " -  .اجلمع و املشاركة  الواو
  ".عملوا الصاحلات وإال الذين آمنوا  " -

  ". عليه فقضىفوكزه موسى  " -  ).بدون مهلة زمنية(الترتيب و التعقيب   الفاء
مع وجود مهلة   (تفيد الترتيب و التراخي       ثُمَّ

  ).زمنية
  " مأواهم إىل النارثُمَّمتاع قليل  " -
  . بدأت االمتحاناتمثّ انتظمنا يف الدراسة -

           . األنبياُءحتى ميوت الناس -   . الصبيانُحتى غلبك الناس -  .  التميز والغاية  حتى
  أو

  
  .التخيري
  . الشك

  .التقسيم والتفصيل والتنويع

  . الطبأو ادرس اهلندسةَ -
  ".        بعض يوم أوقالوا لبثنا يوما  " -
  .".. اعتمر فال جناح عليهأوفمن حج البيت  " -

  .التسوية  أم
  .طلب التعيني
  .اإلضراب

  ". صربنا أمسواء علينا أجزعنا  " -
   فٌن ؟أم أعلٌم التدريس -
  " هل تستوي الظلمات و النور أمقل هل يستوي األعمى والبصري  "-

أي نفي احلكم عـن املعطـوف       : النفي  ال
  .وتثبيته للمعطوف عليه

- ال أحب األخياراألشرار  .  
  . اجلبانُالع  يفوز الشجا-

 .  إذا وقعت بعد ي أو نفياالستدراك -  بل
 إذا وقعت بعد األمر أو اخلرب       اإلضراب -

  .املثبت

  . مسرحيةًبل مل أقرأ قصةً -
  . غرباًبل سر شرقاً -
  .           خالٌد بل ظهر زيٌد -

بعد النفي أو النهياالستدراك  لكن .  - لكِن ال تصاحب األشراراألخيار   .      
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١٦ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :  التوكيد :رابعا 
  :وهو نوعان،  نفسُهاشتريت الكتاب:  قد حيمله الكالم إىل السامع، حنوتوهٍُّمهو تابع يذكر يف الكالم ِلدفِْع    
   :وهو تكرار اللفظ املؤكّد، حنو: التوكيد اللفظي) أ(
  . أفرط بواجيبال ال -    .  القمر طلع طلع -   ". دكاكال إذا دكت األرض دكا "  -  

  .دالضمري العائد على  املُؤكَّ ) + نفس، عني، مجيع، كل، كال، كلتا( : ويكون باأللفاظ اآلتية: التوكيد املعنوي) ب(  
      - املسألةنفُسُه حلَّ الطالب      .-  كلُُّهجاء الركب.  - هم رأيت املستقبلنيحون بأيديهممجيعيلو .  

  : اوكلت كال 

 : فتعربان باحلركات املقدرة على األلف حنوالظاهرإذا أضيفتا إىل االسم  .١
 .  الطالبنيكال سلّمت على - .          الطالبنيكال رأيت -.       الطالبنيكالجنح  -   
 : حنواملثىن فتعربان إعراب الضمري املتصلوإذا أضيفتا إىل  .٢
  .هماكلتي  أعجبت بالصورتني -.     هماكليفني  أكرمت الضي-.     مهاكالأقبل الالعبان  -  

  

  :قواعد مهمة
 . إذا كانت هذه الكلمات غري متصلة بضمري فليست توكيدا معنويا-١

  .    الطّالِب جمتهدونكلُّ): ١( مثال 
  .                مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف: كلُّ
 .لكلمات متصلة بضمري، وهذا الضمري ال يعود على مؤكّد، فليست توكيدا معنويا أيضا إذا كانت هذه ا-٢

  .    جمتهدونكلُّهم): ٢( مثال 
  .      مبتدأ وليست توكيدا؛ ألنّ الضمري ال يعود على مؤكّد: كلُّهم

  .خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل: جمتهدون
  .دائما حال منصوبة) يعا مج(  كلمة -٣ 
    ).ملحق جبمع املذكّر السامل(دائما توكيد معنوي مرفوع أو منصوب أو جمرور : أمجعني/  أمجعون -٤
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١٧ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  العدد وأحكامه
  :، حنوويعربان نعتا املعدود دائما يف جنسه مذكّرا ومؤنثًا، يوافقان  )٢-١  ( العددان

  .اثنتني اشتريت جملتني -.       اثنان يف احلقيبة كتابان-      .واحدةً اشتريت جملةً -.    واحٌد يف احلقيبة كتاٌب  -
 إليـه  مضافًا من اإلعراب، ويكون معدودها  حسب موقعها وتعرباملعدود يف التذكري والتأنيث،      ختالف   )٩-٣ ( من  داألعدا 

  :          حنو،جمرورا
  .      قصٍصسبع تريت  اش-  .       طالٍّبثالثةَ كافأت -
  :، حنومركّبا، ويطابق املعدود إذا كان منفرداخيالف املعدود إذا كان  )١٠( العدد 

  ". كوكباعشرأحد يا أبِت إني رأيت "    ".            سوٍربعشِرفأتوا "  
  :   ه فيعرب متييزا، حنو جزآه مع املعدود، وأما معدوديتوافق، فتح اجلزأينعدد مركب مبين على   )١١( العدد  

  . عاملةًإحدى عشرةَ يف املصنع    .                 كتاباأحد عشرقرأت  
   : املعدود، حنوويطابقان على الفتح، مبنيا، والثاين يبقى املثىن  يعامل األول معاملة  )١٢( العدد

  ". عينا  عشرةَاثنتافانفجرت منه "   ".           نقيبا اثين عشروبعثنا منهم "  
     : حنو،ُيطابقوالثاين ،  املعدودُيخالف، األول فتح اجلزأين هي أعداد مركبة مبنية على )١٩-١٣( من األعداد  

 .   متسابقةًوأربع عشرةَ متسابقًا، أربعةَ عشرتسابق  -     
  :، حنوبالواو وتنصب وجتر بالياءفُترفع ، مجع املذكر السامل تعامل معاملة   )٩٠....٤٠ ،٣٠ ،٢٠(العقود ألفاظ  

     - اعشرون حضر االجتماعمدير           .- امخسني استقبلتاستني سررت باستقباِل -.           طالبطالب .  
ينطبق على جزئها األول ما ينطبق على األعـداد         ،  )٩٩....،٦٥ ،٣٣ ،٢٩ ،٢١( وعقود  آحاد  من  عطف  تركيب  املركبة  األعداد

  : ، حنوالعقود، وعلى جزئها الثاين ما ذُكر عن ألفاظ ) ٩-١( من 
 آليةً، ومـن  اثنتني وعشرين  مراقبا، وقد استخدموا     اثنان وعشرون  عامالً، يشرف عليهم     تسعٍة وتسعني أُسِند تنفيذ املشروع إىل      

  . يوماسبعٍة وأربعنياملتوقع أن ينجز العمل يف 
األعداد املعطوفة بعضها على بعض، تطبق األحكام وفق طبيعة كل عدد من حيث التـذكري               :  منازل  عدة  من  املؤلفة  األعداد  كتابة   

  :   له، حنوقوالتأنيث، وأما املعدود فيتأثر يف إفراده أو مجعه أو حركته بالعدد األخري الساب
  .        أدباءألفًا ومائةً وتسعةَ رأيت -.     كاتبامائةٌ ومخسةٌ وسبعون جاء -  
  . كتاباألفني ومائةً ومخسةَ عشرت  قرأ-  

  : مهمة قواعد 
  : ، وحكمها خمالفة املعدود يف التذكري والتأنيث)٩-٣(كناية عدد تشري إىل األعداد من ) ِبضع(كلمة . ١

  ". سنني ِبضعفَلَِبثَ يف السجِن : " قال تعاىل): ١( مثال 
  ). وسبعون شعبة ٌعِبضاإلميان : (قال صلّى اهللا عليه وسلّم): ٢( مثال 
  . لُصوٍص ِبضعةُسطا على البنِك ): ٣( مثال 
  مع أنّ املعدود مذكر؟..."  أمثاهلا  عشُرمن جاء باحلسنِة فله : " ورد يف اآلية. ٢
  .فاملعدود حمذوف ألنّ السياق دلَّ عليه) فله عشر حسناٍت أمثاهلا (  ألنّ التقدير -
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١٨ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  راباجلمل اليت هلا حملٌّ من اإلع
 :، حنواخلربمجلة  -١
   ".  تتكافأ دماؤهماملؤمنون   " -
  ".       كانوا إخوان الشياطنيإنّ املبذرين   " -
- للتوفيق بني املتخاصمنييسعى  ما زال املصلح                                                                                        . 
 :، حنو......يت بعد قال، حدث، سأل، صاح، هتف وتأ: املفعول بهمجلة  - ٢
   ؟هل صححت أوراق االمتحان: سألت أستاذي -
 " .                                                     آتاين الكتاب وجعلين نبياً إين عبد اهللاقال "  -
 :، وحملّها النصب، حنومعرفةوتقع بعد اسم : احلالمجلة  -٣
  .وهو يشتهيهلدواء ميتنع املريض عن ا -
  ".   يستبشرونوجاء أهل املدينِة "  -
 :، وحملها حسب موصوفها رفعا ونصبا وجرا، حنونكرةوتأيت بعد اسم  :الصفةمجلة  - ٤
   ".          يسعى و جاء من أقصى املدينة رجلٌ " -
   .     أخالقه عاليةٌ اقتديت مبعلٍم -
 .أفكاره عميقةٌ قرأت حبثًا -

   ) اجلمل بعد املعارف أحوال، وبعد النكرات صفات( :  ةمهم مالحظة 
 :ساعة، حني، إذ، إذا، حيث، يوم: وحملها اجلر، ويضاف إليها ألفاظ الزمان وبعض ألفاظ املكان، مثل: املضاف إليهمجلة  - ٥
    .              تعدُّهم ما أكثر اإلخوان حني -  
  . }راِم فولّ وجهك شطر املسجِد احلخرجتومن حيثُ {-  

 : يلي فيما خط حتتها اليت للجمل اإلعرايب املوقع بني :تطبيق    
  . }يعقلون ٍ يف ذلك آليات لقوم إنَّ{ . ١
 ) سورة الرعد(      .                                            }األغالل يف أعناقهم أولئك { . ٢
 )١٦سورة يوسف (                                                  .}  يبكون جاءوا أباهم عشاًء { . ٣
 )١١سورة النساء (                             .} األنثيني حظِّكر مثلُللذَّ يوصيكم اهللا يف أوالدكم { . ٤
 )٤٤سورة إبراهيم (                                              .}يأتيهم العذاب وأنِذِر الناس يوم { . ٥
 )١٠٦سورة الرعد (                                             . } وجوهتسودُّ يوم تبيضُّ وجوٌه و{ . ٦
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١٩ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  اجلمل اليت ال حملّ هلا من اإلعراب
   :هي اليت يفتتح هبا الكالم، حنو: االبتدائيةاجلملة  .١

  . بأبنائها وتذلُّ هبمُتعزُّ األمة -.     مل أكتب فيها كلمة لألدبمضت شهور -    
 :وهي اجلملة اليت تقع يف أثناء الكالم منقطعة عما قبلها، وتتضمن معىن جديدا، مثل : ئنافيةاالستاجلملة  .٢

  ُالعفـُو عند رسوِل اِهللا مأمـولنبئت أنَّ رسولَ اِهللا أوعدين                 و  -
  لكنهم فـي النائبـات قليــلما أكثر اإلخوان حني تعدُّهم                و -
   :، حنواملوصولةوهي اجلملة اليت تقع بعد األمساء : ملوصولصلة امجلة  .٣

 . أحسنت إليه اتِق شر من - ".   مد األرضوهو الذي "  -    
 .لنقاتلنَّ األعداءواهللا  -     :، حنوجواب القسممجلة  .٤
 . عادالً حازما-رضي اهللا عنه - كان اخلليفة عمر-           :، حنواملعترضةاجلملة  .٥
  :، حنوأنْ، أي: وهي مجلة تفسر ما قبلها، وقد تقترن حبرف تفسري مثل: التفسرييةلة اجلم .٦
       - بيص أي بأعيننافأوحينا إليه أنْ  " -    . وقعوا يف حرية وقعوا يف حيص اصنع الفُلك      ."  

  :اإلعراب من حتتها وطاملخط اجلمل منع سبب بين :تطبيق    
 )٣٥النور(                                                       .}ألرض السماوات وااهللا نور { . ١
 )١٠البقرة (    .                                             }كانوا يكذبونوهلم عذاب أليم مبا {  . ٢
 امأليب متّ           . إنباًء من الكتب              يف حده احلدُّ بني اجلد واللعِبالسيُف أصدُق . ٣
 )٧٦يس(                                  .} ما يسرون وما يعلنونا نعلمإن فال حيزنك قوهلم، { . ٤
 )١٠١النحل (               .} قالوا إنما أنت مفتٍر-واهللا أعلم مبا يرتِّل -وإذا بدلنا آية مكان آية{  . ٥
 )١١-١٠فالص(        .}...... باهللا ورسولهتؤمنون هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم { . ٦
 )٥٧األنبياء (                                     .} أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ألكيدنَّ وتاهللا { . ٧
 .قاهلا ذاقد قلتها ليقال من   امللوك غريبةٌ      وقصيدٍة تأيت  . ٨
 البن زيدون               عن طيب لقيانا جتافينا   نابو   ائي بديالً من تدانيناأضحى التن . ٩
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٢٠ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  اجلملة الفعلية؛ الفعل املاضي واملضارع واألمر 
  :وهو ما دلّ على حدٍث مقترن بالزمن املاضي:  )دائما مبين( املاضي الفعل :أوالً  

 االثنني، أو   تاء التأنيث، ألف  ( ، أو اتصلت به     )وصلَ، اكتسب، أعلم  : (إذا مل يتصل به شيء مثل     ،  يبىن الفعل املاضي على الفتح    . ١
  ...ذهبت، ذهبتا، ذهبا، اكتسبه، أعلمك، أعلمهم: ، وذلك حنو)التاء واأللف معا، أو هاء الغائب، أو كاف املخاطب

  :ت، تاء املخاطبة: ت، تاء املخاطب: تاء املتكلم: (  وهيضمائر الرفع املتحركةإذا اتصلت به   يبىن الفعل املاضي على السكون،.٢  
  .    األجيالصنعن أمهاتنا -  :  ، مثل)نَ : ، نا الفاعلني، نون النسوة ِت  
  . حضارات الشعوبصنعوااملفكرون والعلماء هم الذين  -):    واو اجلماعة ( يبىن الفعل املاضي على الضم إذا اتصلت به. ٣  
  .ترن بزمن يف احلال أو املستقبلهو ما دلّ على حدٍث مق:  )حالتني يف ويبىن / ُمعرب ( املضارع الفعل :ثانيا 
يرفع الفعل املضارع إذا مل يسبق بناصب أو جازم، وتكون عالمة رفعه الضمة الظاهرة أو املقدرة، أو ثبـوت                     :رفع الفعل املضارع   

  . احملسن جزاء إحسانهيلقى -.           األمة بشباهبا  تنهُض -    :النون إن كان من األفعال اخلمسة، حنو
  :، مثل)التعليل أن، لن، كي، إذنْ، الم: ( ينصب الفعل املضارع إذا سبقه أحد حروف النصب اآلتية: نصب الفعل املضارع .٢ 

   !            اإلساءة باإلحسان  تقابلَما أمجلَ أنْ  
  :، هي ثالث حاالتجيزم الفعل املضارع يف : جزم الفعل املضارع. ٣
  ).مل، ملاّ، الم األمر، ال الناهية : ( هيإذا سبقه أحد أحرف اجلزم و) أ ( 

  .       باملعروفِلتأمر   .  نزول املطر ينقطعمل 
  . عملَ اليوِم إىل الغدتؤجلْال    .    تنقطعتساقطت األمطار وملّا  

وب الشرط، فارجع   سبق احلديث عنها يف أسل    إذا وقع فعالً أو جوابا لشرط جازم، وأدوات الشرط اجلازمة اليت جتزم فعلني              ) ب  ( 
  :إليها

 .                         أصدقاءهيفقدْ إىل النميمة يستمع من): ٢(مثال  .     تندم يف عملك ُتهملْ إنْ): ١(مثال  
  : جيزم الفعل املضارع إذا وقع جوابا لطلب، مثل:  إذا وقع يف جواب الطلب) ج ( 
   - كنفس أكِرم حيترمال-      . الناسك  تعجلْ يف أمورك تسلم                                                            . 
بنون التوكيد الثقيلـة أو     ، وعلى الفتح إذا اتصل      نون النسوة يبىن الفعل املضارع على السكون إذا اتصلت به         : بناء الفعل املضارع  . ٤

  :  ، مثلاخلفيفة
  ..          الفقراء واحملتاجني ُألساِعدنْ-  . الفقراَء واحملتاجنيساِعدنَُّأل -.          أبناءهنُيرضعن  األمهات-
  :وهو ما دلَّ على طلب وقوع الفعل من الفاعل املخاطب، ويبىن على: دائما مبين األمر، فعل :ثالثًا  
 .اكتبن، احفظُْه، اشكرنا، علِّمُهماحضر، قلْ، : إذا كان صحيح اآلخر، مثل، السكون .١
 ).ادع، اقِض، اخش(إذا كان معتل اآلخر، مثل : حذف حرف العلة .٢
 .، احفظيااحفظا، احفظو: ، مثل)ألف االثنني، أو واو اجلماعة، أو ياء املخاطبة(إذا اتصل بـ : حذف النون .٣
 .، ادرسنادرسن: إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة: الفتح .٤
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٢١ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  الصـرف
  :  ، مثل)األلف، الواو، الياء(وهو الفعل الذي خلت حروفه األصول من أحرف العلة : الفعل الصحيح) ١ (

    نزلكتب، ركض، رجع، عد ،..........  
  : كثر، مثلوت حروفه األصول على حرف علة أو أوهو ما احت: الفعل املعتل) ٢ (

  …يبس، وثق، نام، وعى    
 :وهو نوعانهو الفعل الذي تكون مجيع حروفه أصلية :  الفعل ارد) ٣(
  .رد، كَُرم، مالَ، شقي: لغالبية مفردات اللغة العربية، مثل) أو اجلذر اللغوي أو املادة اللغوية(وهو األصل اللغوي : جمرد ثالثي -أ
  .زل، ترجم، هرولَ، تأتأَ، دحرجزل: وهو أصل لغوي لكثري من مفردات اللغة العربية، مثل: جمرد رباعي -ب

  :هو ما زيد على حروفه األصول حرٌف أو حرفان أو ثالثة، مثل:  الفعل املزيد) ٤(
  .جاهد، ردد، أكرم، انفجر، اضطهد، تقاتل، استقدم، استأذن، استصلح

  .عيفالتض+ سألتمونيها : عزيزي الطالب، تذكّر أنَّ أحرف الزيادة جتمعها كلمة:  مهمة مالحظة   
 .     الطفلضحك  -:     مع متام معىن اجلملة، حنوبفاعله يكتفيوهو الفعل الذي : الفعل الالزم) ٥(
  :   بفاعله وإمنا يأخذ مفعوالً به أو أكثر لتمام معىن اجلملة، حنويكتفي الهو الفعل الذي : الفعل املتعدي) ٦ (
              . اُهللا اإلنسانَ عقالًوهب -  . ت القصةقرأْ -   
  : مثل.........كسا، ألبس، منح، منع، أذاق، أفهم  رأى، جعل، علم، وجد، أعطى، سأل، :من األفعال اليت تنصب مفعولني  
  .    كتابا صديقيأعطيت  -
- سهلةً الدراسة ظننت        .  
– رأيت لحا الصخري .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ليت تنصب مفعوالً به     ا البصرية رأىبني   فرق
 الـيت تنـصب     رأى االعتقادية  واحدا، وبني 

  :عولني، حنومف
١-  رأيتا القمرحال+ مفعول به . (طالع( 
٢-  رأيتا الصلح٢م به + ١م به (. خري( 

  

  )٢٠١٠شتوية (من أسئلة الوزارة 
 مجلة واحدة من اآلتية تضمنت فعالً ينصب        -

  :مفعولني هي
.                        فهمت القصيدة بيتا بيتا -أ
        .    رأيت الكتاب مفيدا-ب
.                    مسعت النبأ يف الصباح واقفًا-ج
 . شاهدت آثار البتراء اجلميلة-د
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٢٢ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :امليزان الصريف
 ، ومقابل احلرف الثالث)عينا(، ومقابل احلرف الثاين )فاء(أصلها ثالثيا، ضع مقابل احلرف األول خذْ أصل الكلمة، فإذا كان  . ١

  ).مرر(؛ ألنّ الراء مضعفة فهي حرفان فَعلَ، مر؛ وزا فَُعلَ، كَرم؛ وزا فَعلَحضر؛ وزا :  ؛ هكذا)الما      (
 ،)الما(، ومقابل احلرف الثالث )عينا(، ومقابل احلرف الثاين )فاء( احلرف األول وإذا كان أصل الكلمة رباعيا، فضع مقابل . ٢

  .فَعلَلَبرهن، ترجم؛ وزما :  ؛ هكذا)ثانية الما(احلرف الرابع   ومقابل   
 النسبة ألحرف األصل،، فزده كما هو يف امليزان، وباملوضع الذي زيد فيه ب)الثالثة، أو األربعة(ما زاد عن األحرف األصلية  . ٣
  :؛ وفيما يلي توضيح ذلك )التضعيف+ سألتمونيها : ( أنّ األحرف اليت تزاد جتمعها كلمة  واعلم  

 ما :  أَكْرلَوز؛ ألنَّ أصلها أفْع)مزدنا اهلمزة يف البداية)كَر ،   . 
  .، زدنا مهزة الوصل، والتاء)نشر(؛ ألنَّ أصلها افتعلَوزا : انتشر  
 .، زدنا مهزة الوصل، والنون)قلب ( ؛ ألنَّ أصلها انفعلوزا : قلب ان 
 قد يحذف بعض أحرف األصل، وذلك يف األفعال املعتلة وتصريفاا، فما حذف من أحرف األصل، يحذَف ما يقابله يف امليزان . ٤

  :، وفيما يلي أمثلة توضح ذلك)الفاء أو العني أو الالم (   
-ا ِعلْ؛:  ِصفألنَّ أصلها وز )وصف.(                        -ا فُلْ؛ ألنَّ أصلها :  كُنوز)َنكو.(  
  ).خري(وزا افْتلْ؛ ألنَّ أصلها :  اختر-                         ).قضي(وزا افِع؛ ألنَّ أصلها : اقِض  -
  .فحذفت الواو اليت تقابل الالم) ونيدعو(، أصل الكلمة )دعو( وزا يفْعون؛ ألن أصلها :   يدعون-
  .، فحذفت األلف اليت تقابل الالم)خيشاون(، أصل الكلمة )خشي(وزا يفْعون؛ ألن أصلها :  يخشونَ-
ء اليت تقابل الالم، وأما اليا    ) األصلية(، حذفت الياء األوىل     )تديني(، أصل الكلمة    )هدي(وزا تفْتعني؛ ألن أصلها   :  تهتدين -

  ) .ياء املخاطبة(الثانية اليت بقيت فهي 
  .، مل يِف، ِق، ر تلُمين، ال تخف، ال تخِف، يهب، ال يقِض، ِبع، مل يِشريِصف، مل : وقس عليها 

       : بني– يف املعىن والوزن – من الضروري أن تفكِّر يف معىن الكلمة عندما تأخذ أصلها لتزا، الحظ الفرق:  مهم توجيه  
  ). جاد -جاد ( ، وبني ) يِجدُّ-يِجُد (         

  أو يأيت دائرة... أو زن كلمة ... الصريف ؟ ) امليزان(ما الوزن : سؤال الوزارة   
  )من أسئلة السنوات السابقة. (ِزن الكلمات اآلتية صرفيا: ١س

    .اجراءاتيرثُ،  رواسي،  شرائح،  اندفاع،  تب،  هيبة،  ِسمة،  استالم،  أِقم،  استِعن،  ارِم،  أذُق،  إنتاج،  اكت      
  )من أسئلة السنوات السابقة( ):انفعل(واحدة من الكلمات اآلتية، جاءت على وزن  -: ٢س
   ازم- انتصر                د- انتفض              ج- انتفع                  ب-أ         

  :وهي) افتعل(مات اآلتية، جاءت على وزن واحدة من الكل -     
   انقطع-د        انصرف - انطفأ                 ج- انتصر                ب-أ         
  :هو) جنوما ساطعةليبقَوا (يف مجلة ) يبقَوا(الوزن الصريفّ لكلمة  -     

   يفلَوا-د        يعلَوا - يفعوا                  ج-ب      يفعلوا            - أ       
  :هو)  وازرةٌ ِوزر أُخرىتزُروال  (:يف قوله تعاىل) تِزُر(الوزن الصريفّ لكلمة  -     

   تِفع-د      تِفل   -   ج                  تِعل-        ب           فَِعل - أ       
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٢٣ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  معاين زيادات األفعال
  :...........دة يف الكلمة اليت حتتها خط يف قولنا ما املعىن املستفاد بالزيا: سؤال الوزارة

 :يأيت ملعان أمهها) مزيد باهلمزة ( أفعل . ١
 )متعٍد(.    املهرج اجلمهورأضحك –   )                    زمال.     ( اجلمهورضحك -: التعدية. أ

  )        متعٍد إىل مفعولني. ( املعلم الطالب دروسهأفهم – )       تعٍد إىل مفعول به واحدم. (َ الطالب دروسهفهم -           
  ).صارت جدباء: ( األرضأجدبت:   أي التحول من شئ إىل شئ، مثل: الصريورة. ب
  .دخل يف الصباح:   أصبح    ).دخل جندا: ( املسافرأجند   : إىل الزمان أو املكان، مثللالدخو. ج

  :رز معانيهومن أب) املزيد باأللف: ( فاعل . ٢
 . األمُّ ِطفْلَها العبت-       .املضيف ضيوفَه وعانقهم واحدا واحدا  صافح -  :بني اثنني أو أكثر، مثل: املشاركة.  أ   

                .املعلم طالبه جالس -   : أي إذا كان الفعل اجملرد الزما، أصبح هبذه الصيغة متعديا، مثل:التعدية.    ب
  :تأيت ملعاٍن أمهها) مزيد بالتضعيف(:  لفعَّ . ٣

   )متعٍد.   (زيدا كرَّمُت -                                     )الزم.  (زيٌد  كُرم -  :  التعدية.أ
          )متعٍد ملفعولني(.  أيب وجهةَ نظري فهَّمُت -         )متعٍد ملفعول به واحد(  .أيب وجهة نظري  فهم -       
  ).أزال قشرها(  .    أمحد الربتقالة قشَّر -:  ، مثلواإلزالةالسلب .ب
              ..املزارع أشجار البستان روَّى -     .الطفلُ الزجاج حطّم -   :أي أنَّ الفعل يقع بكثرة، مثل: التكثري. ج
 .)اهللا أكرب: قال(:  كبر- . )سبحان اهللا: قال: (املؤمن سبح -         : االختصار. د
  )هذا الوزن يأيت بكثرة   (:وتأيت ملعىن) مزيد هبمزة الوصل والنون(:  نفعلَا . ٤
  .فانثىن  ثىن العامل احلديد -:   تعين أن الشيء يستجيب للفعل، مثل: املطاوعة - 
   :، وأهم معانيها)مزيد هبمزة الوصل والتاء: ( افتعل . ٥

  .اجليشان التحم -    ).تلفاأي اخ. (املوظف واملدير اختصم -:     ، مثلالتشارك    
  :، وتأيت ملعاٍن أمهها)مزيد بالتاء والتضعيف( :  تفعل . ٦

  .الفضاَء تلحَّف -           .النائم يده توسَّد -    : ؛ مثلاالتخاذ.   أ
  .فالنٌ على مصيبته تصبر -      :أي حيمل نفسه على الفعل؛ مثل: التكلّف.  ب
  .الطالب الدرس تفهم -   .املريض الدواء جترع -  :دث تدرجييا ال مرة واحدة، مثلأي أن الفعل حي: التدرج.  ج
  .اهللا طاعتكمتقبل :  ، مثلالدعاء.  د
  ):مزيد بالتاء واأللف: ( تفاعل . ٧

           .الطرفان تصافح -         .الطالب وأبوه التخصصات املمكنة تدارس -    : ، مثلاملشاركة. أ
            .الرجلُ تناوم -             .الطالب ليغيب عن املدرسة متارض -: ، مثلتظاهر بالفعلال. ب   

      .اإلقبالُ على العمل التطوعي تنامى -.                الناس إىل االجتماع توافد -:   مثل التدريج؛.ج    
  : ملعاٍن أمهها، وتأيت)مزيد هبمزة الوصل والسني والتاء(:  استفْعلَ . ٨

  .املقاتلُ استأسد -      .الطني استحجر -:  ، مثل الصريورة.          ب.الطالب أستاذَه استأذنَ -:   مثل الطلب،.أ
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٢٤ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

    املصادر واملشتقات 
  املصادر. أ

  .دث الّذي متَّ أو احلالعملية، ونعرفة من خالل السؤال عن مقترٍن بزمنلفظ يدلّ على حدث غري  : الصريح املصدر -١
  : مصادر الفعل الثالثي-أ

  أمثلة عليه  وزن مصدره  نوعه  وزن الفعل
  .بيع: باع /  رد: رد / طَرق: طرق / أخذ: أخذَ  فَعل  )متعدي(مفتوح العني   فَعلَ. ١
  .ُهبوط: هبط / ُنُمو: منا / مرور: مر / ركوع: ركَع  فُعول  )الزم(مفتوح العني   فَعلَ. ٢
  .حمد: حِمد / سمع: سِمع / فَهم: فَِهم / جهل: جِهلَ  فَعل  )متعدي(مكسور العني   فَِعلَ. ٣
  .سخر: سِخر / أنف: أَِنف / خطَأ: خِطئ / بطَر: بِطر  فَعل  )الزم(مكسور العني   فَِعلَ. ٤
  مضموم العني  فَُعلَ. ٥

  يكون إال الزماوال 
  فُُعولة أو
   فَعالة

:  سـمح  صـالبة : صلُب   /    فَصاحة: فَصح   / بالغة: بلُغَ
  .فَخامة: فَخم / سماحة

  : هناك أوزان أخرى الحظها الصرفيون يف قياس مصادر األفعال الثالثية، فيأيت على وزن •
  .ُسمرة: سِمر.    ُزرقة :زِرق.         ُصفْرة: صِفر.      ُحمرة: حِمر:   ، مثللون إذا دلَّ على فُعلة -١
  :، مثل)مرض( إذا دلَّ على صوت أو داء فَعيل وفُعال  -٢

  .ُصراخ: صرخ.       ُدوار: دار.     ُصداع: صدع.     زِئري: زأر.      ُسعال: سعل.      ُعواء: عوى
  :، مثلحركة وتقلب و اضطراب إذا دلَّ على فَعالن -٣

  .خفَقان: خفَق.        طَوفان: طَاف.        ثَوران: ثَار.         غَليان: غَلى.       هيجان:  هاج
  :، مثلحرفة أو مهنة إذا دلَّ على  ِفعالة-٤

  .ِصناعة: صنع.    ِحراثة: حرث.       ِحياكة: حاك.        ِخياطة: خاط.    ِصياغة:  صاغ
  .ِشراد: شرد.        ِنفار: نفر.         ِإباء:  أىب:  ، مثلامتناع إذا دلّ على ِفعال -٥
 .تجوال: جال.  ترحال: رحل  .تعداد: عد:    ، مثلاملبالغة و الكثرةإلفادة ) تفعال(يصاغ مصدر على زنة  •
  ):وتكون قياسية( مصادر األفعال غري الثالثية -ب

  : مصادر الفعل الرباعي-١
  ة عليهأمثل  وزن مصدره  نوعه وزن الفعل

  .إقبال: أقبل/ إعداد : أعد/ إتقان : أتقن/ إكرام : أكرم  إفعال  ةمزيد باهلمز أفْعلَ. ١
  تفْعيل أو  مزيد بالتضعيف  فَعَّلَ. ٢

   تفِْعلة
  .  تأثري: أثّر/ تصنيف : صنَّف/ تطبيق : طبَّق
  .تسوية: سوى/ تضحية  : ضحى/  تربية  : ربى

مزيد باأللف بعد  فاعل. ٣
  احلرف األول

  ِفعال أو 
  ُمفاعلة

  ِقران أو مقارنة : قارن/ ِعالج أو معاجلة : عاجل
  .   ِخطاب أو خماطبة: خاطب

  .     عرقلة: عرقل/ بعثرة : بعثر/ دحرجة : دحرج  فَعللَة  جمرد رباعي فَعلل. ٤
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٢٥ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :قواعد مهمة
: أعاد: ، مثل )تاء مربوطة (، ويعوض عنها بـ     )ألف الفعل (حتذف  ، أي   )إفالة( إذا كان الفعل معتل العني فيأيت مصدره على وزن           -١

  .إفاضة: أفاض / إقامة: أقام / إعانة: أعان / إزاحة: أزاح / إعادة
  .مساواة: ساوى / مشاركة: شارك:  بعض األفعال غلبت عليها صيغة واحدة دون أخرى، مثل-٢
  .زلزال - زلزلة: زلزل. وسواس - وسوسة: وسوس: ، مثل)لفَعللة وِفعال(إذا كان الفعل مضعفًا، فمصدره على وزن  -٣

  : مصادر الفعل اخلماسي والسداسي، وهي فئتان-٢
                  . ألفًا قبل األخريونزيد احلرف الثالث، نكسر: هبمزة وصل لصياغة مصادر األفعال اخلماسية والسداسية املبدوء -١

  .اسِتعداد: استعد.      اسِتخدام: استخدم.     انِدفاع: اندفع.    ارِتباط: ارتبط.       افِتتان: افتنت:     مثال
  : إذا كان الفعل أصالً معتل العني مثل استمال، ُعوض عن األلف بتاء يف آخره، حنو-
  .اسِتدارة: استدار.          اسِتعانة: استعان.        اسِتمالة: استمال 
  :، مثلُيضم احلرف الرابع منه، بتاء زائدة لصياغة مصادر األفعال املبدوء -٢
  .تقاطُع: تقاطع.          تأمُّل: تأمَّل.          تشاؤم: تشاَءم.          تناول: تناول.     تفاقُم: تفاقَم  
  : و إذا كانت األفعال اخلماسية آخرها ألفاً، يكسر احلرف الرابع و تقلب األلف ياًء، مثل- 
  .)تعاٍد(تعادي أو : تعادى).          تفاٍن(تفاين أو : تفاىن).        تباٍر(تباري أو : تبارى  

  .هو مصدٌر يدل على وقوع احلدث مرة واحدة ):املرة اسم( املرة على الدال املصدر -٢
  .ابتسامةارتسمت على وجهه ): ٢(مثال .               من غري راٍمرميةرب   ):١(مثال 

  :، مثل)فَعلَة(لثالثي على زنة  يصاغ من الفعل ا-أ
  مصدر املرة  املصدر الصريح  الفعل
  دخلة  دخول  دخل
  بيعة  بيع  باع
  سيرة  سير   سار
  موتة  موت  مات
  صومة  صوم  صام
  قَولة  قَول  قال
رحمة واحدة        رحمة  رحم
قَسوة واحدة        قَسوة  قسا
  دهشة واحدة  دهشة  دهش

  :، مثلبزيادة تاء مربوطة على مصدره الصريح يصاغ مصدر املرة من غري الثالثي -ب
  مصدر املرة  املصدر الصريح  الفعل
  ترجيعة  ترجيع  رجع
  انِطالقة  انِطالق  انطلق
اهِتزازة اهِتزاز  اهتز  
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٢٦ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  إكرامة  إكرام  أكرم
  إعانة واحدة  إعانة  أعان
  ة واحدةاستراح  استراحة  استراح
  إجابة واحدة  إجابة  أجاب
  تغطية واحدة  تغطية  غطّى

  

  .حدوث الفعل) شكل(مصدر يدل على هيئة   ): اهليئة اسم ( اهليئة على الدال املصدر -٣ 
  .انطالقة السهم انطلق املتسابق): ٢(مثال .        هذا الرجل تخفي أملًا كبرياِوقْفة): ١(مثال 

  .     ِهزة: هز.       ِجلْسة: جلس.      ِبيعة: باع.      ِدخلَة: دخل   :، مثل )ِفعلَة(ثي على وزن   يصاغ من الفعل الثال-أ
يتبعـه   إىل اسم بعده أو      إضافة اللفظ ، مثّ   بزيادة تاء مربوطة على مصدره، أو من غري زيادا        يصاغ من الفعل غري الثالثي      . ب

  :، مثل)صفة(نعت 
  ).    إطاللة مجيلة(أو   .                   البدِر) إطالل(إطاللة : أطَلَّ 
 ). انتفاضة عارمة(أو   .          الغاضب) انتفاض(انتفاضة : انتفض 
 ).  استراحة طويلة(أو   .                  استراحة احملارب: استراح 
 ).انطالقة سريعة(أو   ).              انطالقة السهم(انطالق : انطلق 

  .انقضاضة األسِدانقض النسر على الفريسة ): ٢(مثال .         تسليمة املشتاقسلّمت على صديقي : )١(  مثال 

  . وال يتغير املعىنمبصدر صريحزائدة يف أوله، وميكن استبداله ) م(هو مصدر يبدأ بـ  :امليمي املصدر -٤
 .لقضاء اهللا مردَّ ال): ٢(مثال .                   مطلبك حقق اهللا ):١(   مثال 
  :، مثل)مفِْعل(، أو )مفْعل: ( يصاغ املصدر امليمي من الفعل الثالثي على أحد الوزنني، مها-أ
  .        مسقى: سقى  .     مقام: قام  .   ملْمس: ملس    .مشرب: شِرب  .مأْكَل: أكَل:   مفْعل) ١
  :مثل] تل الفاء، أي املثال الصحيح الالماملع[يصاغ على هذا الوزن من الفعل : مفِْعل) ٢

  .موِسم: وسم.           موِعد: وعد.        موِلد: ولد.     موِقف: وقَف
علـى  ( يصاغ املصدر امليمي من غري الثالثي على وزن مضارعه، بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة، وفتح ما قبل آخره                    -ب

  :   ، مثل)وزن اسم املفعول
  ).ُمبتغىيبتغي، : ابتغى(، ) ُمرتجىيرجتي،: ارجتى(، )ُمعتقَديعتقد، : اعتقد(

  ).إنسانية= (ـة + يـ + إنسان : مصدر يصاغ بزيادة ياء مشددة و تاء مربوطة يف آخره  :الصناعي املصدر -٥
 .ريةاحل يدافع الشعب عن): ٢(مثال .                يف التفكري السطحية ابتعد عن ):١(   مثال 
 ).مسؤولية، مدنية، اشتراكية، وطنية، قومية، جاهلية: (واملصدر الصناعي شائٌع يف كالمنا، فنقول 

  :الحظ ما يلي للتفريق بينهما,,, يشترك املصدر الصناعي مع االسم املنسوب  : مهمة مالحظة 
 . األمة ترفع من شأاعلمية .١

                          
  . أمة راقيةةالعلمياألمة  .٢

 .فهي مصدر صناعي  مبتدأ،  )علمية( يف اجلملة األوىل جاءت  •
  .إذن هي اسم منسوب ] صفة [ نعتاً ) علمية (  أما يف اجلملة الثانية فقد جاءت  •
 .ةتعلمت العربي: قد يأيت املوصوف ملفوظاً كاجلملة السابقة، أو مقدراً، مثل •
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٢٧ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

 زائدتان، وإذا حذفتا، فال يؤثر ذلك على املعىن، وهنـاك بعـض             الياء املشددة وتاء التأنيث   ال تنس عزيزي الطالب أنّ      :  مهم  توجيه  
تأمـل  الطالب خيطئون يف ذلك، فيعتقدون أنّ كل اسم ينتهي بياء مشددة وتاء التأنيث مصدرا صناعيا أو امسا منسوبا، ولتعميق ذلـك                      

   ].صبيَّة، قوية، نقية، حممية، منفية: [الكلمات اآلتية
  : ميز املصدر الصناعي من غريه يف الكلمات اليت حتتها خط فيما يأيت:  تطبيق    
 .جاهليةأنت امرؤ فيك . ٣     ؟الفرنسيةهل تتقن . ٢    . ناجحةعمليةأُجريت للمريض . ١

      .ة للعلماء فيثاغورس آفاقًا واسعنظريةفتحت . ٤
  .اإلنسانية بالقيم غنيةثقافتنا . ٦    .املوضوعيةو املقالية غٌين باألسئلة اللغويةو األدبيةكتاب الثقافة .٥

، ويصلح أن حيل حمله اسـم مفـرد         مجلة فعلية أو امسية    يليه   حرف مصدري هو تركيب لغوي يتكون من       :املؤول  املصدر  -٦

  .يؤدي معناه و إعرابه) مصدر صريح(
  :ويقدر التركيب بـ ] زيارة[يؤول بكلمة ] أن تزور[املصدر املؤول .   األقاربأن تزوريسرين :  مثال

  ).يسر( للفعل فاعل األقارِب، وعليه فإن املصدر املؤول يف حمل رفع زيارة يسرين - 
  :وبناًء على ما تقدم، تابع اجلدول اآليت لتعرف املصدر املؤول وإعرابه* 

  موقعه اإلعرايب  تأويله  توظيفه يف مجلة مفيدة  تابعه  صدرياحلرف امل
  فاعل  النجاح  ن تنجحأينبغي لك   فعل ماٍض أو مضارع  أنْ

  مفعول به  جناحك  أنَّك ناجٌحعرفْت   امسها و خربها  أنَّ

  )دائما(مفعول به   النجاح  لو ينجحمتىن   الفعل  لو

 )دائما(ور حبرف اجلرجمر  لزيارتك  لكي أزوركجئت   الفعل املضارع  لكي

 أم أنذرمأسواٌء عليهم "   الفعل  مهزة التسوية
  "مل تنذرهم ال يؤمنون 

  )دائما(مبتدأ مؤخر   إنذارهم

  ما املصدرية-
   ما املصدرية الظرفية-

  الفعل
  الفعل

  ما جتيبفكر قبل 
  ما حييتأحب األخيار 

  اإلجابة
 مدة حيايت

  مضاف إليه
  )دائما(ظرف زمان 

  :يأيت فيما اإلعراب من خط حتته الذي املؤول املصدر موقع بني :تطبيق
   . اإلنسان ما حيبأنْ يعملاحلرية  - ١
٢ -  األمة خٌري هلاأنْ تتوحد . 
  . دقّة املرحلة اليت جتتازهاأن تقدريرجى منك  - ٣
 .} من تراب أن خلقكمومن آياته {  - ٤
 .} احلق بكلماتهقأن حيوتودونَ أنَّ غري ذات الشوكة تكون لكم، ويريد اهللا {  - ٥
   . } ما دمت حياو أوصاين بالصالة و الزكاة {  - ٦
٧ -  ِلمأنك جمتهٌدع. 
 .}ما تبينجيادلونك باحلق بعد {  - ٨
  . اخلطأَ وتصر عليهأنْ تعرف، ولكن العيب أنْ ختطئليس عيباً  - ٩
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٢٨ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  املشتقات. ب
  :سبعة خمصوصة وعددها من الفعل املاضي على أوزان ) مأخوذة( هي أمساء مشتقة : املشتقات

  .يقوم باحلدث) ما(أو ) من(اسم مشتق يدلّ على احلدث وعلى  :الفاعل اسم -١
  " . قلوبهم للقاسيةفويلٌ : " قال تعاىل): ١(مثال 
  . أموالَهم يف وجوه اخلريالباذلنييقدر الناس ): ٢(مثال 
  . له نصيحتهٌمقدمله مودته، و ُمخلٌص صديقه، وُمعٌنيالصديق ): ٣(مثال 
   :صياغته
  :، حنو)فاِعل(من الفعل الثالثي على وزن  .١
 .  ساٍع: سعى  .    باِئع: باع.         قاِطع: قطع   
  : من الفعل غري الثالثي .٢

 .اإلتيان بالفعل املضارع، مثّ قلب حرف املضارعة ميما مضمومة وكسر احلرف قبل األخري   
  .ُمقيٌميقيم، : أقام    .ُمتطوريتطور، : تطور    .رُمتظاِهيتظاهر، : تظاهر  : أمثلة للفهم

  .يقع عليه احلدث) ما(أو ) من(اسم مشتق يدل على احلدث و   :املفعول اسم -٢
  :صياغته

  : من الفعل الثالثي-١
  :، مثل)مفُعول(على وزن ) الصحيح ( الفعل الثالثي- أ

  .معلوم: علم.       مقروء:     قرأ.  ممدود: مد.      مسؤول: سأل.     مقطوع:  قُِطع
  ):املعتل األجوف، واملعتل الناقص( الفعل الثالثي - ب

  : الصوتية على اسم املفعولتالتغريا

  اسم املفعول  كيفية صياغته  الفعل

  مقوم إليه  ).مقوم(و قلب الياء ميماً مفتوحة ) يقوم(اإلتيان باملضارع   قام

  مبيع  ).مبيع( قلب الياء ميماً مفتوحة و) يبيع(اإلتيان باملضارع   باع

  مقضي عليه  .وقلب الياء ميماً مفتوحة وتشديد اآلخر) يقضي(اإلتيان باملضارع   قضى

  مدعو  .وقلب الياء ميماًً مفتوحة وتشديد اآلخر) يدعو(اإلتيان باملضارع   دعا

  : صياغته من الفعل غري الثالثي -٢
  . احلرف قبل األخريفتحو، قلب حرف املضارعة ميما مضمومة فعل، مثّ  من أياإلتيان بالفعل املضارع

  .ُمكرميكرم، : أكرم  .ُمرتدىيرتدي، :       ارتدى.ُمستورٌديستورد، :        استورد.ُمهملٌيهمل، :  أمهل
  
  
  

  

 فاحبـث ؛  الثالثي من اسم فاعلٍ إذا طُلب منك أن تستخرج      : خالصة
ومـن غـري     ،)قاتل، ذائق، نائم  : (، حنو )فاِعل(زن  وعلى  عن كلمة   
 احلرف قبل   كسر زائدة مع    مبيم مضمومة  احبث عن كلمة تبدأ      الثالثي
  .......).مسِلم، مسلمون، مستوِرد، مقاِتل (: حنو،األخري

ـ      ؛  الفعل الثالثي  من اسم مفعول إذا طُلب منك أن تستخرج      : خالصة زن ى و فاحبث عـن كلمـة عل
 زائدة  مبيم مضمومة ، ومن غري الثالثي احبث عن كلمة تبدأ         )منصور، مقطوع، مفكوك  : (، حنو )مفعول(

 )..…ف، معاد، مستعادؤلَّمستورد، مرتدى، محدث، م (: حنو احلرف قبل األخري،فتحمع 
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٢٩ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :قواعد مهمة
  : أو الظرف، مثل إال مع تتمة؛ كاجلار واجملرور،الفعل الالزم اسم املفعول من ال يصاغ. ١

نوٌم حتته: نام.    جملوس فوقه:    جلس .ُمكتوى به: اكتوى.  ميؤوس منه: يئس.  مشكوك فيه:     شكم.  
  :، مثلنائب اسم املفعولمبعىن مفعول ويسمى ) فَِعيل(قد يأيت اسم املفعول على وزن . ٢

  .بيح، جريح، حبيب، كحيل، خليط، مزيج، طريحذ:  وقس عليهما-.    مكروهكريه مبعىن .     مقتول   قتيل مبعىن 
، فنفرق بينهما من خالل سـياق اجلملـة،          اخلماسية ةاملضعف و   املعتلة  يف األفعال  اسم املفعول مع اسم الفاعل    قد تتطابق صيغة    . ٤
 .ُمختار) =   مختار –خيتار ( اختار   .             حمتلّ) =    محتل –حيتل ( احتلّ :     مثل
م ُمختارن نة ؟        ُمختار قريتكم ؟      ماسم فاعل والثانية مفعولاسم األوىل    هذه النصوص الشعري.  

  .فاعلاسم والثانية اسم مفعول األوىل                            .        احملتلَّ أن يقاوم احملتلِّمن واجب 

  . من املُتعدي- غالبا–دث على وجه املبالغة والكثرة، وتشتق اسم مشتق يدلّ على من يقوم باحل :املبالغة صيغة -٣
                  :، وأمههاأوزان مساعية مشهورة: أوزاا
 فَِعل فَعيل ِمفْعال فَُعول فَعال الوزن
 حِذر، جِحد ليمسميع، فَهيم، ع .ِمضياع، ِمقدام .غَفور، صدوق .كذَّاب، غفّار مثال عليه

 :، هيقلّ شهرةأوزان أ -
 فُعال ِمفعيل فاعول فُعلَة ِفعيل فُعال الوزن
 كُبار ِمسكني فاروق، ناطور همزة، لُمزة، حفَظة ِصديق، ِشريب كُبار مثال عليه

  .ائٍميتصف به اتصافًا دائما أو شبه د) ما(أو ) من(اسم مشتق من الفعل الالزم يدلّ على احلدث وعلى  :املشبهة الصفة -٤
  . يف املتصفثابت، وتدلّ على معىن الالزمهي صفة تشتق من الفعل  : من الثالثيصياغتها -١

  مالحظات  مثال  أشهر أوزاا
  ممنوع من الصرف  . أبله، بلهاء/ أمسر، مسراء/ أزرق، زرقاء   أفْعل الذي مؤنثه فَعالء-١
  ممنوع من صرف  .جوعان، جوعى/ غضبان، غضىب/عطْشان،عطشى   فَعالن الذي مؤنثه فَعلى-٢
    ).طاهرة(حرام، حالل، خراب، جبان، حصان    فَعال-٣
    .، شجاع، فُرات)عذب(، زالل )مر(أُجاج    فُعال-٤
    .فَِرٌح، نِجٌس، فَِطٌن، لَِبٌق، نِكٌد، جِشٌع، بِشٌع   فَِعلٌ-٥
    .حسٌن، بطَلٌ، رغٌَد   فَعلٌ-٦
    .هلٌ، شهٌم، رحٌب، نذْلٌس   فَعلٌ-٧
    .ِملٌْح، ِرخٌو، ِخصب، ِجلْف   ِفعلٌ-٨
    .مر، حر، حلٌْو، صلٌْب   فُعلٌ-٩
  هذا الوزن يشترك مع اسم الفاعل  .طاِهر، صادق، فاضل، ثابت   فاِعلٌ-١٠
ترك مع املصدر، ونائب  هذا الوزن يش    .طَويل، سليم، كَرمي، بخيل، وسيم، جميل، بعيد   فَِعيلٌ-١١

  .اسم املفعول، وصيغة املبالغة
  

إذا طُلب منك أن    : خالصة
صفة مـشبهة؛   تستخرج  

احبث عن كلمة يصلح أن     ف
  : نقول قبلها
  ................هذا رجل

  .............أو هذا شيٌء
  .............أو هذه امرأةٌ
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٣٠ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

 : تصاغ الصفة املشبهة من الفعل غري الثالثي على وزن اسم الفاعل، مثل-٢
  .معتِدل: اعتدل/   متطرف   : تطرف/    متكبر  : تكبر/  متواِضع  : تواضع/   مناِفق  : نافق

  ، يدالّن على زمن احلدث ومكانهامسان مشتقان :واملكان الزمان امسا -٥
  . الرسول الكرميَمسرىالليلُ ): ٢(مثال   .      الرسول الكرميمسرى القدس): ١(مثال 
  . الطائرة على املدرجمهِبطوصلنا إىل املطار ): ٤(مثال    الطائرة ؟                مهِبطأين ): ٣(مثال 
 ).مفْعل أو مفِْعل: ( على وزينيصاغ امسا الزمان و املكان من الفعل الثالثي •

  :يف احلاالت التالية) مفْعل( يصاغان على وزن . ١
 .)مسبحيسبح، : سبح(، )مرتعيرتع، : رتع: (إذا كان الفعل الثالثي مفتوح العني يف املضارع، مثل  -أ 
 ).مسكَنيسكُن، : كنس (،)مدخليدخل، : دخل: (إذا كان الفعل الثالثي مضموم العني يف املضارع، مثل  -ب 
  ).مسعى: سعى (،)مرعى: رعى (،)مرمى: رمى): (أي معتل احلرف األخري( إذا كان الفعل ثالثيا ناقصا   - ج 
  :يف احلاالت التالية) مفِْعل(يصاغان على وزن .  ٢
  ).موِقف :وقف(، )موِرد: ورد: (، مثل)أي معتل احلرف األول(  إذا كان الفعل الثالثي مثاالً -أ 
  : إذا كان الفعل الثالثي مكسور العني يف املضارع؛ مثل-  ب
  .)معِرضيعِرض، : عرض (،)مجِلسجيِلس، : جلس(، )منِزليِرتل، : نزل (،)مهِبطيهِبط، : هبط    (
 : ، مثل)اسم املفعول( يصاغ امسا الزمان واملكان من الفعل غري الثالثي على وزن  •

  .ُمنحنى: احنىن .     ُمنتهى: انتهى.     ُمفترق:     افترق.ُمنطَلَق: انطلق   

تدل على أنّ شيئني اشتركا يف صفة واحدة، وأنّ أحـدمها زاد علـى اآلخـر       ) أفْعلَ( صيغة مشتقة على وزن      :التفضيل  اسم  -٦

  ) .املفضل عليه(واآلخر يسمى ) املفضل(ويسمى 
 .      من املاِلأنفُعالعلم ): ٢(مثال     ".         نا منا  إىل أبيأحبُّليوسف وأخوه ): " ١(مثال 
 " . نفرا أعزُّو منك ماالً رأكثأنا ): " ٤(مثال         .  جائزةً األصغر نال الطالب): ٣(مثال 

  .)املال: (املفضل عليه  .)العلم: (املفضل      ).أنفع: (يف املثال الثاين اسم التفضيل

  كيف يصاغ اسم التفضيل ؟
  :يصاغ اسم التفضيل بطريقتني

، للتفاوت أو املفاضـلة   ، القابل   للمعلوم املبين،  املثبت،  املتصرف،  التام الثالثيمن مصدر الفعل    ) أفْعل( على وزن    طريق مباشرة  . ١
  : مثل،)فعالء(الذي مؤنثه ) أفعل(وليس الوصف منه على وزن 

  شد  مال  وعى  ساق  قال  دعا  خف بِخلَ  كَثُر  الفعل
  أشد  أميل  أوعى  أسوق  أقْول  أدعى  أخف أبخل  أكثر  سم التفضيلا
 : يصاغ اسم التفضيل بطريق غري مباشرة، مثل .٢

- ا الظلمدُّ سوادمن الظالمأش  .      
  . على شراء املصنوعات الوطنية من غريهمأكثر إقباالً املخلصون -
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٣١ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :قواعد مهمة
ويستدلّ على ذلـك    ). أسوأ(مبعىن  ) شر(وكلمة  ) أحسن(مبعىن  ) خري(ا امسي تفضيل، إذا كانت      ميكن أن تكون  ) خري وشر (كلمتا  . ١

  :من السياق، مثل
  . فهي اسم تفضيل) أحسن(خري مبعىن . } من صدقٍة يتبعها أذىخٌريقولٌ معروف ومغفرةٌ {:قال تعاىل): ١(مثال 
 .فهي اسم تفضيل) أحسن(خري مبعىن . }وخلقته من طني منه خلقتين من ناٍر خٌريقال أنا {:قال تعاىل): ٢(مثال 
  .خري ليست اسم تفضيل.              } يرهخريافمن يعمل مثقال ذرٍة { :و قوله تعاىل ): ٣(مثال 
  ...كُربى، وسطى، قُصوى، دنيا، علْيا: ، مثل)فُعلى(قد يكون السم التفضيل مؤنث على وزن . ٢
  
  
  
  
  

  

  اسم مشتق يدل على الذي وقع الفعل بوساطته  :اآللة اسم -٧ 
  :األوزان القياسية السم اآللة    
  .ِمدفَع، ِمشرط، ِمكْبس، ِمنجل، ِمسن، ِمرجل :  ِمفْعل-١
  .ِميزان، ِمحراث، ِمصباح، ِمنشار، ِمنظار، ِمقْياس، ِمذْياع:  ِمفْعال-٢
  .فاة، ِمكواة، ممحاةِمطرقة، ِمصيدة، ِمدفأة، ِمص:  ِمفْعلة-٣
  :هناك أوزان عديدة أخرى السم اآللة تعرف من خالل معناها يف السياق، مثل:  مالحظة 

  .  فأس، قوس، سيارة، رامجة، مكيف، صاروخ، قَدوم، ساطور، ِسكّني، شوكة، جرس، رمح، منخل، منصل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 داِئًما الميم مكسورة

) لفُعلـى ا أو أفعـل (احبث عن كلمة علـى وزن      إذا طُلب منك أن تستخرج اسم تفضيل،        :  مالحظة 
   :، حنوالتفضيل، مع األخذ بعني االعتبار أن تفيد هذه الكلمة ومجعهما وتثنيتهما

  .أنفع،  أحسن،  أكرم،  أكرب،  الكُربى،  احلُسىن، الدنيا،  الصغرى،  أشد حمرةً،  أسرع انطالقاً
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٣٢ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

 األدوات
  : ومعانيها اجلر حروف -١

  ].، عن، على، يف، الباء، الالم، الكاف، واو القسم، تاء القسم، خال، حاشا، عدا، مذ، منذ، رب، حىتمن، إىل [
  ).رب، واو رب : ، وهيشبيهة بالزائدة /   زائدة  / أصلية (   :تنقسم إىل ثالثة أقسام

  :أشهر أحرف اجلر الزائدة
  :، مثلنكرة جمرورها و أنْ يكون ستفهامي أو نفي أو ا) سبقها(تقدمها تكون زائدة إذا :  ِمن-أ

 . شيء ِمنمل يبق يف البيت   ".  خالٍق غري اهللا ِمنهل "  
  :، مثلخرب ليس و ما، ويف فاعل كفى، و يف صيغة التعجب أفعل بـوتكون زائدة يف :  الباء-ب  

   .زيٍدب أكرم -.      ا شهيداهللاب كفى -.    نافٍعب ليس الكسلُ -".    للعبيدظالٍمبو ما ربك " -    
  .حلروف اجلر معاٍن عديدةٌ ُتفهم من السياق، وهذا عرٌض لبعضها، فتفهمها وقس عليها 

 أمثلة معناه احلرف

  
  
ِمن 

  التبعيض . ١
 )بيان النوع(بيان اجلنس  . ٢
 )هل، ما(بعد : زائدة للتوكيد . ٣
 ابتداء الغاية الزمانية . ٤
 ابتداء الغاية املكانية . ٥
 السببية والتعليل . ٦

  .}... من فمنهم املؤمنني رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، نِم{
  .} طٍني الزب منإنا خلقناهم { ،} األوثانمنفاجتنبوا الرجس {

  .} خالٍق غري اهللا منهل { ، } وال منوما هلم من دونه { 
  . الفجرمنأعمل 

  . املدينةمنخرجت 
 . جالل املوقفمنالتزم احلضور الصمت 

  
  
 يف

  ملكانيةالظرفية ا . ١
 الظرفية الزمانية . ٢
 الظرفية اجملازية . ٣
 السببية والتعليل . ٤
 )مبعىن مع(املصاحبة  . ٥

  } .... بيوت أذن اهللا أن ترفع يف{ 
  . حزيرانيفتعطّل املدارس 

  .} رسول اهللا أُسوة حسنة يفلقد كان لكم { 
  .     هرة يفدخلت امرأة النار

 }   زينته يففخرج على قومه { 

  
 عن

  اجملاوزة . ١
 ية والتعليلالسبب . ٢

  . التدخنيعنأقلع صاحيب .              البلدعنسافرت 
  قناعة جبدواهعنما قمت بإصالحه إال 

  
  
 على

  االستعالء احلقيقي . ١
 االستعالء اجملازي . ٢
 السببية والتعليل . ٣
 )مبعىن مع(املصاحبة  . ٤

  . الشجرةعلىما زالت الثمار .        الطاولةعلىالكتاب 
  } قلوٍب أقفاهلا على أفال يتدبرون القرآن أم{ 

  . ظلمهعلىعوقب 
 .} ظلمهم علىوإن ربك لذو مغفرة للناس {
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٣٣ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  
 الباء

  )يف(الظرفية املكانية  . ١
 الظرفية الزمانية . ٢
 السببية والتعليل . ٣
 االستعانة . ٤
 اإللصاق  . ٥
 زائدة للتوكيد . ٦

   }       ببدٍرولقد نصركم اهللا { 
   }بالنهار و سارب بالليلومن هو مستخٍف { 
  } العجل باختاذكمتم أنفسكم إنكم ظلم{ 
  بالسكنيقطعت التفاحة }          البحربعصاكأن اضِرب { 

  . أمهبأذيالتعلّق الطفلُ 
 .} احلاكمنيبأحكمأليس اهللا {.       } للعبيدبظالموما ربك {

  
  
 الالم

   انتهاء الغاية الزمانية . ١
  انتهاء الغاية املكانية . ٢
  امللك . ٣
 السببية والتعليل . ٤
  االختصاص . ٥

  }      مسمى ألجلكل جيري { 
  .لدياركأيها الغريب، عد .   } هلا ملستقرٍّوالشمس جتري { 
  } ما يف السموات وما يف األرض هللا{ 

  .              إلكرامكجئت 
 .للمؤمنني                   اجلنة .للمجاهدينالنصر 

  
 الكاف

  التشبيه
   سببية–التعليل 

 زائدة للتوكيد

   ".مشكاةكمثل نوره " 
  ". هداكم كماواذكروا اهللا " 
 ". شيء كمثلهليس " 

  .، ال أخون العهدواهللا القسم الواو
 ..."والضحى والليل إذا سجى...".   " والليِل إذا يغشى

 ".  ألكيدنّ أصنامكم بعد أن تولُّوا مدبرينتاهللاو" القسم التاء

  انتهاء الغاية املكانية  . ١ إىل
 يةانتهاء الغاية الزمان . ٢

  .  الديارإىلسرت 
 " . الليلإىلمثّ أمتوا الصيام " 

    :ما أنواع -٢
 مثال تفسريها وحاالا )ما ( نوع 

 . تصنعه من خري يوف إليكما  :اسم شرط جازم حيتاج إىل فعل وجواب شرط ما الشرطية. ١

 ".عندكم ينفد وما عند اهللا باق  ما"  .يعرب حسب موقعه يف اجلملة) الّذي( مبعىن اسم موصول ما املوصولة. ٢
؟                  "  تلك بيمينك يا موسىما"  اسم مبين على السكون، يستفهم به عن غري العاقل ما االستفهامية. ٣

                    ! أمجلَ الصدق ام .هي نكرة تامة يف حمل رفع مبتدأ دائماً، وخربها اجلملة الفعلية ما التعجبية. ٤
 .                  حضر املعلّم ما - .وهي حرف نفي ال حملّ له من اإلعراب ما النافية. ٥
  ما املصدرية . ٦

 )مصدرية ظرفية(أو 
  . حرف مصدري يؤول مع ما بعده مبصدر-
 . تؤول بظرف-

  ".  آمن الناسماوآمنوا كـ" 
 .} دمت حياماة وأوصاين بالصالة والزكا{

 . حضر املعلّم سكت الطالبماإذا  . إذا، مىت، حرف اجلر: حرف زائد تأيت بعد ما الزائدة. ٧
حرف زائد يكف ما قبله عن العمل، يرتبط غالبـا بـاألحرف             ما الكافة. ٨

 ).إنّ وأخواا(الناسخة 
  .} املؤمنون إخوةإنما {-
 .الطقس مجيلٌإنما  -
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٣٤ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :اأمهّه  ) الواو ( أنواع -٣

  : الـفـاء أنواع -٤
 مثال تفسريها ومعناها نوعها

 .فسمٌريجاء زيٌد  ).بدون مهلة زمنية(تفيد الترتيب مع التعقيب  العطف. ١
  ).أنْ مضمرة( حرف ينصب الفعل املضارع بـ - السببية. ٢

، وقد )بسبب/ من أجل ( أستطيع أن أستبدهلا بـ -
  .تعلّل القيام بالفعل أو عدمه

في أو ي أو طلب أو استفهام أو ترج أو  يسبقها ن-
متن. 

               .فُتوِقدهومل يعد يف الربا زيٌت 
   .       فترسبال تتكاسلْ 
  .فأُكِْرمكهالَّ زرتين 

  .}... فأفوزيا ليتين كنت معهم{ 
} ه وما يدريك لعلّه يزكّى أو يذّكرالذّكرى فتنفع{. 

 .َ اجلليسفنعمالكتاب خري جليٍس،  . كالما جديدا ال عالقة له مبا قبله) بدأت(تستأنف  االستئناف.٣
يف الواقعة  . ٤

جواب الشرط
يقترن جواب الشرط بالفاء يف واحدة من احلاالت 

  :اآلتية
مجلة امسية أو طلبية أو فعالً : إذا كان جواب الشرط
 )ال، ما، قد، السني، سوف(جامدا، أو مسبوقة بـ 

  . } اهللا به عليٌمفإنّفعلوا من خٍري وما ت{
  . أن ينجحفعسىمن يدرس 
 . ينجحفسوف من يدرس .    ينجحفقدمن يدرس 

 ٥- قـد :  
 مثال تفسريها ومعناها نوعها

 .أزورك مساًءقد  .مضارعإذا تالها فعل  والتشكيكالتقليل 
 .}أفلح املؤمنون قد{ ماٍضإذا تالها فعل   والتوكيدالتحقيق

 مثال ها وحاالاتفسري نوع الواو
      }.... والليل إذا سجىوالضحى{ . الذي يأيت بعدهحرف جر، جير االسم الظاهر  واو القسم. ١
 و هي ما - بعد املعرفة –تقع يف صدر مجلة حالية  واو احلال. ٢

 .الظرفية موقعها" إذ " يصح وقوع 
  .  ضاحكوجههوجاء املعلم 

 . نائمونأطفالهود األب عا
حرف مبين ال حمل له من اإلعراب، تأيت يف أول  واو االستئنافية. ٣

 .مجلة مستقلة املعىن عن اجلملة اليت قبلها
 نِبئت أنّ رسولَ اهللا أوعدين             

.  عند رسول اهللا مأمولُالعفوو         
.           املعلم الصفدخلوجاء مسري 

واالسم الذي بعده منصوب على ) مع(حرف مبعىن  ملعيةواو ا. ٤
 .أنه مفعول معه

  .            الشاطئوسرت 
 . القمرضوَءوسهرنا 

تعطف اجلملة الفعلية على اجلملة الفعلية وال يأيت  واو املعية العاطفة. ٥
.بعدها إال فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا

      مثله      تأيتَوال تنه عن خلٍق 
                 عاٌر عليك إذا فعلـت     

وأتكذب . عظيمالناس بالصدق تأمر   .
وهي ملطلق اجلمع واملشاركة، حيث تعطف امساً علة         واو العطف. ٦

 .اسٍم، وتعطف فعالً على فعٍل
  . }إبراهيموولقد أرسلنا نوحا { 

 .  يشرحوكان املعلم يقرأ 
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٣٥ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  : ال أنواع  - ٦
 مثال تفسريها ومعناها نوعها

 .} تنهرهماال تقلْ هلما أُف والو{.        تستعن بغري اهللاال حرف جيزم جيزم الفعل املضارع  ال الناهية. ١
 .أكلَ وال شرب ال         .آكلُ وال أشربال  .وهي حرف يدخل على املضارع واملاضي ال النافية .٢
حرف عطف، يفيد نفي احلكم عن املعطوف  طفةال العا .٣

 .بعد ثبوته على املعطوف عليه
  . الباطلالينتصر احلقُّ 

 فسه النتما استحسن ال واحلُسنصرالب. 

  : الالم أنواع - ٧
 مثال تفسريها ومعناها نوعها

 .}د رهبةً  أشألنتم{  يف بداية اجلملة ) مع املبتدأ(هي الم مفتوحة، تأيت  الم االبتداء. ١
ــالم . ٢ الــ

 املزحلقة 
، وميكن أن تدخل على )إنَّ(على خرب ) غالبا(تدخل 
 )زائدة للتوكيد( وهي .امسها

  .}لشتىإنَّ سعيكم { 
 .}... آلياٍتإنّ يف ذلك{

 . إىل اخلريِلتدُع .هي حرف جيزم الفعل املضارع الم األمر. ٣
  :ابحرف مبين على الفتح، يقع يف جو الم اجلواب. ٤

 . الالم الواقعة يف جواب القسم  /  لوال  /   لو
  .    ألكرمتكلو جئت 
 . احملتاجألساعدنّ واهللا .      احلنانالنقرضلوال األم 

تكون مكسورة، إال إذا اتـصلت بـضمري فتكـون           الالم اجلارة. ٥
 .مفتوحة

  .}ما يف السماوات وما يف األرضِلله {
 .}ال يؤتون الناس نقريا نصيٌب من امللك فإذاً لَهمأم {

 .ألقاِبلَكجئت  .املضمرة جوازا) أنْ(تنصب الفعل املضارع بـ  الم التعليل. ٦

 ٨ - الثالث املستوى صُّخت( كَم(:   
  :اسم استفهام، يستفهم به عن عدد غري حمدد، مثل: كم االستفهامية) ١ (

 ).عدها يعرب متييزااالسم ب(       اشتريت ؟كتابا كم -     يف صفِّك ؟طالبا  كم-  
  :وهي اسٌم مبعىن كثري، مثل: كم اخلربية) ٢ (

 ]).من[االسم بعدها يعرب مضافًا إليه، أو امسا جمرورا بـ . ( من متهٍم بريءكم: أو.    متهٍم بريءكم 
  . من ليلٍة سهرت مع كتيبكم:  أو.    ليلٍة سهرت مع كتيبكم 

  :)ثالثال املستوى صُّخت( سوف السني، - ٩
، املستقبل القريب  على   السني وتدل   .وال جيوز أن يدخل بعدمها نفي     ،  االستقبال حرفان يدخالن على الفعل املضارع فيجعالنه مفيداً      

  :حنو، املستقبل البعيد على فتدلأما سوف 
 ).، أي قرب زمان زيارتهاملستقبل القريبدلّت السني على (      .  املريضسأعوُد - 
  .) وهو يوم القيامة،املستقبل البعيددلّت سوف على (   . }ربك فترضى يعطيك ولسوف  {- 

  .، مثل)االتصال بالضمائر مثالً(هي كلمات تدل على ما تدل عليه األفعال ولكنها ال تقبل عالمات األفعال  :فعلال اسم   
  . أسرعمبعىن) سرعان/ (مبعىن افترق ) شتان/ (مبعىن بعد ) هيهات: (اسم الفعل املاضي، حنو .١
 .مبعىن أتوجع ) آه و أواه/ (مبعىن أتأمل ) أخ/ (مبعىن أتضجر ) أف(: اسم الفعل املضارع، حنو .٢
 .مبعىن استجب) آمني/ (مبعىن أقبلْ ) حي/ (مبعىن احذر ) حذاِر/ (مبعىن أسرع ) هيا/ (مبعىن الزم ) عليك(: اسم فعل األمر، حنو .٣
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٣٦ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :ئيةاإلنشا اجلملةو اخلربية جلملةا 
  :ب، مثلو الكذأ الصدق حيتمل ا خربهي اجلملة اليت حتملُ: اجلملة اخلربية

-إنَّ -    . مجيلٌ الطقسصديقي أمس -    . مفيٌد الدرس قابلت. 
  :و تتحقق ِبِصيغ متعددة منها الصدق أو الكذب  حيتملال هي اجلملة اليت تتضمن كالماً :اجلملة اإلنشائية

   ؟واجبكهل كتبت : ستفهاماال - ٣    .ال مل دروسك: النهي - ٢  .جنيساعد احملتا : األمر - ١
  .ليت الوقت طويلٌ : التمين - ٦   .رمحةً بالفقراء: هاملصدر النائب عن فعل - ٥  .هنتبايا يوسف  : النداء - ٤
  !  الربيعمجلَما أ: التعجب - ٩    .الشراب اخلمرِبئس : الذم - ٨.       م الطالب خالٌدِنع: املدح -٧ 

  . يقتربج عسى الفر.   لعلّك ناجٌح: الرجاء -١١    . أقسم باهللا العظيم أن أقوم بواجيب كامالً: القسم -١٠

 ): الكثرة ومجوع القلة، ُجموع ( :نوعان التكسري مجع 
  : يةو تأيت على أربعة أوزان، جتمعها اجلملة اآلت) ١٠ – ٣(وهي ما دلّت على العدد من  : مجوع القلّة .١

 :، مثل)األوُجه على األقنعةَ يرتدون والفتيةُ األطفالُ   (
 .ِصبية، ِرفقة: ِفعلة - د        .أحزمة، أرِصفة: أفِعلة -        ج.أثواب، أبواب: أفعال -     ب  .ل، أنفُسأرج: أفُعل -       أ
  .........غُرف ، سحرة، أَسرى: على أوزان غري أوزان القلّة السابقة، حنو وهي ما جاءت: مجوع الكثرة .٢

  :السامل املذكّر مجع 
  .واجلر النصب يف حاليت ياء ونون، أو الرفع على آخر املفرد يف حالة واو ونونهو ما سلم بناء مفرده عند اجلمع، ويتم بزيادة  

  ].بالياء، وينصب وجير بالواوع يرف  [.الكاذبنيال تصِغ إىل   .الفائزينكافأ املدير   . األرضالفالحونَحيرثُ : مثل

 :السامل املؤنث مجع 
  .واجلر النصب حاليت  مكسورة يفألف وتاء، أو الرفع مضمومة على آخر املفرد يف حالة وتاءألف هو ما يصاغ بزيادة 

 ].بالكسرةوينصب وجير ، بالضمةيرفع .   [املمرضاِت اجلوائز على وزعت  .املعلماِتكرمت املديرةُ   .الطالباُتسافرت : مثل
  ):الرابع املستوى ختصُّ( أبدا – قطُّ 

  :نصب مفعول فيه، حنو قول الفرزدقظرف زمان الستغراق الزمن املاضي، يسبقه النفي أو االستفهام مبين على الضم يف حمل : قطُّ
  .لوال التشهُّد كانت الؤه نعم     إال يف تشهُّدهقَطُّ" ال" ما قال -
  ). ما، مل (قطّنستخدم مع     .قطُّ مل أكذب -        .قطُّبت ما كذ -
  :ظرف الستغراق املستقبل، منصوب بالفتحة، ومنون دائما فال يضاف، ويستعمل مع النفي، حنو:      أبدا

     -  مع                .أبداًلن أكذب انستخدملن (أبد.(  

  :، على وزنياء املخاطبة، أو ألف االثنني، أو واو اجلماعة :هي كلُّ فعٍل مضارع اتصلت به:   اخلمسة األفعال  
 ].حبذف النون وجتزم وتنصب، بثبوت النون ة األفعال اخلمسترفع.   [ يفعلون، تفعلون، يفعالن، تفعالن، تفعلني 
       . احلقتقوال أنتما مل -  . احلقتقوال أنتما لن -  . احلقتقوالن أنتما -: مثل

  . أٌب، أٌخ، حٌم، فو، ذو:   اخلمسة األمساء  
  .أن تكون مضافة لغري ياء املتكلم) ٢(  .أن تكون مفردة) ١(  : ، بشرطنيبالياء روجت ،باأللف وتنصب، الواوب ترفع

  .  من رواة احلديث– رضي اهللا عنه -هريرة  أبو -
  .هريرة أيبروي هذا احلديث عن  -    .هريرة من رواة احلديث أباإنَّ  -
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٣٧ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

 : الترقيم عالمات  
  املثال  مواضعها  عالمة الترقيم

 . بني اجلمل املتصلة املعىن -١  )، ( الفاصلة 
  . بني أقسام الشيء الواحد -٢
  .بعد لفظ املُنادى -٣
  .بني القَسم وجوابه -٤

 . لب املؤمن طاهر، وال يعرف احلقدق
  .تكبرية اإلحرام، والقيام: أركان الصالة

  .يا علي، استذكر دروسك
  .قنواهللا، ألتصد

  .أستذكر دروسي؛ طلبا للنجاح  .ا لألخرىمل اليت تكون إحداها سببجلل  )؛ ( الفاصلة املنقوطة 
  ؟ مىت استذكرت دروسك  .يف اية مجلة االستفهام  )؟ ( عالمة االستفهام 
توضع يف اية اجلملة التعجبية أو املعـربة عـن            ( ! )عالمة التعجب 

  . الدعاءالفرح أو احلزن أو االستغاثة أو
  !  ما أمجل اإلميان

  ! النار النار              !  واحسرتاه
  .لدين النصيحةا  .توضع يف اية الفقرة أو اجلمل التامة  ( . )النقطة  

  عد القولب ( : )النقطتان الرأسيتان 
  بعد التمثيل 

  بعد الشيء وأقسامه
  .عند ذكر معاين األلفاظ

   ."قل هو اهللا أحد : " قال تعاىل
   .هذه العبارة: مثال

   الصالة-٢  شهادة ال-١: أركان اإلسالم مخسة
  .اليهود والنصارى: أهل الكتاب

  - رضي اهللا عنه -     - تغمده اهللا برمحته -  قبل اجلملة املعترضة وبعدها   )-    -( الشرطتان 

 يوضع بينهما كلمة أو مجلة تفسر كلمة غامضة  (  )القوسان 
  .سبقتها

  . الواقعة يف وسط الكالمأو األرقام

  .ثروةالهو مصدر ) البترول(الذهب األسود 
  

  .على مهارات حنوية) ١(تدربنا يف الوحدة 
  توضع مكان الكالم احملذوف  ......ف عالمة احلذ

  يف اية مجله قطعت لسببأو 
  .أحسنت صنعاً...أما أنت
حلدث، السيارة قادمةلو مل أر ...  

 يعيةالبد) األلوان(احملسنات 
     : )سابقة سنوات أسئلة( الوزارة سؤال يأيت كيف 
   الوارد يف البيت الثالث ؟ اللون البديعيما ) ٣      ( . ورد يف النصطباقًااستخرج ) ٢.      ( الوارد يف اآلية الكرميةالطباقاستخرج ) ١(

 .] الكرمي واحلديث النبوي الشريف من القرآن[ االقتباس  .١
 .]م املأثور شعرا كان أم نثرا كالمن ال[ التضمني  .٢
  :و اختالفها يف املعىن، وهو نوعان ] الشكل[ و هو توافق الكلمات باملبىن : اجلناس .٣
  :وهو ما اتفقت فيه الكلمتان يف نوع األحرف، وشكلها، وعددها، وترتيبها، مثل:  اجلناس التام-  أ 

  .أرضِهممت يف  ما دوأرِضهم              داِرهم ما دمت يف فداِرهم
  :وهو ما اختلفت فيه الكلمتان يف نوع األحرف، أو شكلها، أو عددها، أو ترتيبها، مثل:  اجلناس الناقص-  ب 

  . } ملزٍة مهزٍةويلٌ لكلِّ { " .  /  اخلُري معقود يف نواصيها اخليلُ         " 
   :وهو نوعان] متعاكسني [ وهو اجلمع بني معنيني خمتلفني : الطباق .٤

  أمُر عليك وال ٌيأراك عصيَّ الدمِع شيمتك الصرب          أما للهوى :    طباق إجياب، حنو -  أ  

 واجلناس الطّباقركّزوا على 
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٣٨ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  . }ال يعلمون و الذين يعلمونقل هل يستوي الذين { :  طباق سلب، حنو-   ب 
 .}وليبكوا كثريا يالًفليضحكوا قل { .  /} ينهون عن املنكر و يأمرون باملعروف { :وهي طباق بني تركيبني، حنو: املقابلة .٥
  التناسق(وهو توافق الفاصلتني أو الفواصل يف احلرف األخري من النثر، و يرد يف القرآن الكرمي حتت مسمى : السجع .٦
  :  بني فواصل اآليات، مثل)  الصويت   

  } ـا أعطيناكإنالكوثر فصلِّ لربك ،هو واحنر إنَّ شاِنئك ،األبتر{  .  
  . }فأنذر، قم راملدثّيا أيها {  
  .قُيد و يعين غُلَّ: وهو أن تكون الكلمات خمتلفة باملبىن و متشاهبة باملعىن، حنو :الترادف .٧

اجلَذْر اللّغوي  
  :السؤال عليه يأيت كالتايل •
   .......  ما املادة اللغوية لكلمة  -
       ........  أو ما اجلذر اللغوي لكلمة -
  ......لكلمة ) داجملر(أو ما األصل اللغوي  -
 :، ومن أمثلة ذلك)فَعلَ ( اجلذر غالباً يكون على وزن  •

 اتكأ ِعظة ثقة استيزار اتبس إجياد امليزان استرياداستيعاباملشكالت الكلمة
 وكَأَ وعظَ وثق وزر يبس وجد وزنَ ورد وعب شكَلَ اجلذر
           
 ازدوج ُحفاة ابتغاء حتديات يكُف  اتفق ستقىااملشتكى اتعظ اتهم الكلمة
 زوج حفي بغي حدو كَفَف وفَق سقَي شكو وعظَ وهم اجلذر
           
 آووا مراده يروم اإليالة  ِميراث أصف يدعو ندعاسِتيقاظ تاّقى الكلمة
 أوي رود روم أول ورث وصف دعو ودع يقظَ وقى اجلذر

 اد الفعل إىل الضمائرإسن
  :إىل واو اجلماعة) الناقصة( إسناد األفعال املعتلة اآلخر: أوالً
  .قضى، رأى، رعى، غزا، رجا، دعا، حبا: ، ومثله )رموا:  (إىل واو اجلماعة يكتب) رمى(إذا أسند الفعل  
 ...قى، يفىن، يسعى، يعىنيرضى، يل: ، ومثله)يخشونَ: (إىل واو اجلماعة يكتب) يخشى(إذا أسند الفعل  
 .....اسع، ارع، ابق: ، ومثله)اخشوا:  (إىل واو اجلماعة يكتب) اخش(إذا أسند الفعل  
 ......لقي، رضي، شقي، قوي: ، ومثله)نُسوا:  (إىل واو اجلماعة يكتب) نسي(إذا أسند الفعل  
 ......يهدي، يبين، يعطي، يتقي: ، ومثله)ينفُون:  (إىل واو اجلماعة يكتب) ينفي(إذا أسند الفعل  
 .....يدنو، يقسو، يشكو، يعدو، يلهو: ، ومثله)يرُجون: (إىل واو اجلماعة يكتب) يرجو(إذا أسند الفعل  
 :إىل ياء املخاطبة) الناقص(إسناد الفعل املعتلّ اآلخر : ثانيا
  .....يرعى، يسعى، يرى، يدعى، يعطى: ، ومثله)ترقَين: (إىل ياء املخاطبة يكتب) يرقى(إذا أسند الفعل  
 ....يدعو، يدنو، خيلو، يرجو، يشدو: ، ومثله)تغِزين: (إىل ياء املخاطبة يكتب) يغزو(إذا أسند الفعل  
 .....ينفي، يكوي، يعطي: ، ومثله)تقِْضني: (إىل ياء املخاطبة يكتب) يقضي(إذا أسند الفعل  
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٣٩ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

 :إىل نون النسوة) الناقص( املعتلّ اآلخرإسناد الفعل : ثالثًا
  .عفا، رجا، دنا، مشى، قضى: ومثله)  بنين): (بىن(، و)رجونَ: (إىل نون النسوة يكتب) رجا(إذا أسند الفعل  
 .......ينهى، خيشى، يلقى، يسعى: ، ومثله)يرضين: (إىل نون النسوة يكتب) يرضى(إذا أسند الفعل  
 ..........رضي، نسي، بقي، خشي، شقي: ، ومثله)لَِقني: (إىل نون النسوة يكتب) لقي(إذا أسند الفعل  
 .....يصفو، يدعو، يدنو، يشكو: ، ومثله)يرُجون: (إىل نون النسوة يكتب) يرجو(إذا أسند الفعل  
 ....، ينهىخيشى، يرضى، يرى: ، ومثله)يسعين، تسعين: (إىل نون النسوة يكتب) يسعى(إذا أسند الفعل  
  .........ميشي، يعطي، يستدعي: ، ومثله)يهِدين: (إىل نون النسوة يكتب) يهدي(إذا أسند الفعل  

  :)حال(كلمات تأيت غالبا أو دائما :  )١( قاعدة 
  .معاِجئنا إىل املدرسة : ، مثالمعا. ٢  . }مجيعاإليه مرجعكم { : قال تعاىل: مثالمجيعا، . ١
  .قاطبةًجاء القوم : ، مثالقاطبةً. ٤  .} للناس كافّةًوما أرسلناك إال { : قال تعاىل: مثالكافّةً، . ٣
  . التفاحخاصةًأُحبُّ الفاكهة .  /  عامةًجنح الطّالب : مثال عامة، وخاصة، .٥
٦ . دحمري+ والض:  

  .ِبها اللَّيايل الَّيت طالَت لياليها  يأْسى ِلما فَعلَت        من  وحدكوأنت: )٢(مثال     . }وحدُهقَالوا آمنا باِهللا { : قال تعاىل): ١(مثال 
  :الكلمات الدالة على ترتيب. ٧

  . الثّانية توكيد لفظيصفا األوىل حال، و صفا   . } صفا صفاوجاء ربُّك واملَلَك { : قال تعاىل): ١(مثال 
  . سطْراسطْراقرأت الرواية ): ٣(مثال                          . اثننياثننيب الصف دخلَ الطّال): ٢(مثال 

  : مضاف إليه جمرور– غالبا –كلمات يأيت بعدها :  )٢( قاعدة 
  غري و سوى، . ١

  اد يف ملَّيت واعتقادي                 نـوح باٍك وال ترنـم شُمجٍدغري    ): ١(مثال 
   بائعها وأنت املشترى كفَِسوا  وإذا تباع كرميةٌ أو تشترى                  ):  ٢(مثال 
  ... بعد، قبل، فوق، حتت، حيثُ، حني، خالل:الظروف. ٢

  . } وكان وعدا مفعوالً الدياِرفَجاسوا خالل { : قال تعاىل):  ١(مثال 
  .} كلمات ربي أن تنفد لكلمات ربي لَنِفد البحر قبل قُلْ لو كان البحر ِمدادا{ : قال تعاىل):  ٢(مثال 

  .يف حمل جر مضاف إليه) تنفد أنْ(املصدر املؤول 
  .أب، أخ، حٌم، فو، ذو: األمساء اخلمسة. ٣

  . } إنّ ابنك سرق ناأبا فَقُولوا يا كمأبيارِجعوا إىل { : قال تعاىل):  ١(مثال 
  .} نوٌح أال تتقونَ همأخوهلم إذْ قالَ { : قال تعاىل):  ٢(مثال 
  .} آتت أُكُلَها وملْ تظِلم منه شيئاً اجلنَّتِنيكلتا { : قال تعاىل: مثال،  ) ِكلْتا –ِكال  ( .٤
  . } يومئٍذ يموج يف بعٍض بعضُهموتركْنا { : قال تعاىل: إذا كانت غري منونة، مثال: بعض، أي. ٥
  . إذا كانت غري منونة، أو استخدمت توكيدا معنويا:تكلّ، عني، نفس، مجيع، ذا. ٦

  .  }البسِطوال جتعلْ يدك مغلُولةً إىل عنِقك وال تبسطْها كُلَّ { : قال تعاىل):  ١(مثال 
  .قأنت الِبدايةُ والتاريخ واَأللَ إالّ عنك تختلَق            احلكاياتكلُّ :  قال الشاعر):  ٢(مثال 
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٤٠ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  تطبيقات لغوية
  :األول التطبيق

  : عن األسئلة اليت تليه اقرأ النص  اآليت، مث أجب
   مضاءة بنور إهلي، فجزيتمعارج، ووضعتهم على اهلدم عند الذائق املتفهم، أنقذت البشرية من معول  شهديا نيب اهللا، حديثك

  .ا ذُكر اهللا وذكرت، فقولتك موحاة، وحكمتك مكثارة عنا اخلري كله، وعليك الصالة والتسليم من اهللا رب العاملني م

 : استخرج من النص . ١
  .امسا منسوبا   .اسم مفعول من فعل مزيد   .مصدرا صرحيا لفعل مزيد 
  .ممنوعا من الصرف   .مصدرا صناعيا   . آلةاسم 
  .مبتدأ مؤخر   .توكيدا معنويا   .صيغة مبالغة 
  .نائب فاعل   .فعل غري ثالثياسم فاعل ل   .اسم فاعل لفعل ثالثي 
  .منادى منصوب   .مضاف إليه جمرور بالياء   .مرة) مصدر( اسم  
  .ظرف مكان منصوب   .صفة مشبهة   .مصدراً صرحياً لفعل ثالثي 

  . إعرابا تاماأعرب ما حتته خط.  ٢  
 .مصدر مرة و مصدرا صرحيا و اسم مفعول و اسم فاعل) اصطفى ( صغ من الفعل . ٣  
  ".إنما خيشى اهللا من عباده العلماء : " تقدم املفعول به على الفاعل يف قوله تعاىل:  لل ما يأيتع. ٤

  :ختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة فيما يأيتا : الثاين السؤال 
  ):نشاطًاازداد الطالب : (يف مجلة) نشاطًا(تعرب كلمة  . ١
  ).مفعول مطلق(مصدر نائب عن فعله . ييز             دمت. حال           ج.مفعول به              ب.      أ 
  :  يف الكلمات اآلتية هواملاضياسم الفعل  . ٢
  .حي. شتان            د. دونك          ج. ب    هلُم           .      أ
  ):فتندمال تظلم الناس : ( يف مجلةالفاءنوع  . ٣
  .استدراكية. واقعة يف جواب الطّلب         د.       جاستئنافية        .سببية             ب.      أ
   "احلراماإليدز مقربة اجلنس : " نوع املشتق الذي حتته خط يف مجلة  . ٤
  اسم مفعول مبعىن حمروم. د   صفة مشبهة                . صيغة مبالغة       ج. اسم تفضيل         ب.  أ
  ): اقب قرارات كثرية مل تطبق أخذت أرماولكنين لسبب (يف قوله ) ما(نوع  . ٥
  زائدة. د   نكرة مبهمة                .  جاسم موصول      . النافية             ب.   أ
  ): مل تطبق كثريةأصدرت األمم املتحدة قرارات (  يف كثريةنضبط كلمة  . ٦

  كثريةْ. د                      كثريةٌ  . جكثريٍة               .      بكثريةً     .     أ
 :هو"  ظلم قريش يوم فتح مكة عنعفا النيب :" يف مجلة  ) عن(املعىن الذي أفاده حرف اجلر  . ٧
  االختصاص.          د    اجملاوزة.      ج   السببية.        ب التبعيض.         أ
 : فيما يأيت هياخلربيةاجلملة  . ٨
  قاوِم الفساد يف وطِنك  . د  قاومت الفساد يف وطين.     ج دافع عن كرامة وطنك. ب  ال تسكت عن الفساد.        أ
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٤١ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :ثاينال التطبيق

  : أجب عن األسئلة اليت تليهمثّ،  اآليتنص الاقرأ) أ
وأما العـرب   . كما أننا ال نعرف لغريهم إال أقواالً سائرة متوارثة        . إنا ال نعرف من رعى اخلطابة كما رعاها العرب        : قال اجلاحظ 

 ينطلق هبا وهو متكئ على عصاه، أو من فوق          اخلطيبوكان لسان   . اخلطابة موروثة قدمية سيبقى أثرها حقباً طويلة      فإنّ معرفتهم   
  .من أفصح العرب خطابة -كرم اهللا وجهه  - لغ منتهاه، وكان علي بن أيب طالب إال ليبيقفمنربه، فال 

 )  عالمات٥(                                                              : السابقاستخرج من النص -١
  .        اسم مفعول،   اسم مكان،   صفة مشبهة،   فعال مزيدا حبرف،   مجلة وقعت حاالً

 )  عالمتان (      .اسم فاعل و مصدر مرة مع الضبط التام  ) يقف(  صغْ من الفعل -٢
  )  عالمات٣(                                 .               أعرب ما حتته خط يف النص إعرابا تاما-٣
فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إىل دفتر إجابتك رقم الفقـرة                ) ٥(يتكون هذا السؤال من     ) ب

  ) عالمات٥(      :                             ورمز اإلجابة الصحيحة هلا على الترتيب
  :هو)  أفصح العرب خطابة من: ( يف مجلة) من(جلر املعىن الّذي يفيده حرف ا  .١
  .زائدة للتوكيد. د  لتبعيض         ا. ج  الظرفية املكانية       . ب  السببية               .  أ     
 ). من أفصح العرب خطابة – كرم اهللا وجهه –وكان علي بن أيب طالب : ( نوع اخلرب يف مجلة  .٢
      .شبه مجلة. د  .             مسيةمجلة ا. ج  مجلة فعلية            . ب  مفرد                . أ    
  : هو) يقف( الوزن الصريف لكلمة   .٣
  .يفتعلُ. د  يِفلُ                 . ج  يِعلُ               . ب   يفعلُ            . أ    
  :)أن يتفهم (ملصدر املؤوليعرب ا.  قبل إصدار األحكام األمر اإلنسانُأن يتفهممن الذكاء   .٤
   يف حمل رفع صفة.د       يف حمل رفع فاعل.ج          يف حمل رفع مبتدأ.ب          يف حمل رفع خرب.أ    
  :هو)  املزارع أشجار البستان روى: (  يف الكلمة اليت حتتها خطٌ يف مجلةبالزيادةاملعىن املستفاد   .٥
  . التعدية. د  التكثري              . ج  ف            التكلّ. ب  املشاركة          . أ     

  :ثالثال التطبيق 

  :اقرأ النص اآليت، مثّ أجب عن األسئلة اليت تليه) أ
أي بين، إنين ناصح لك، مشفق عليك، فاعلم أن العلم واإلميـان ال             :  اجلندي بيته، دعا إليه أكرب أبنائه وخاطبه قائالً        يغادروقبلَ أن   

.  شـجاعا  ا، وكن صبور  العقلوعليك بالصديق الراجح عقله، وزن األمور مبيزان        . ن احلكمة يف هجرك األمور التافهة     يفترقان، وأ 
  !    وداعاً يا أيب، ما أعظم حياة اجلندية : فقال ابنه... واعلم أنين سأجته اآلن إىل ميدان الشرف والتضحية

  )  عالمات ٦(                                                              :استخرج من النص السابق . ١
  .ا،  حرفًا لالستقبالدرا صناعيمجع قلة،  صيغة مبالغة،  مصلفعل غري ثالثي،   اسم تفضيل،   اسم فاعل           

  ) عالمتان(                      الواردة يف النص من اإلعراب ؟ ، )ال يفترقان: (ما حمل مجلة . ٢
 )عالمـة(        ) .                                       دعا( من الفعل صغ اسم املفعول . ٣
٤ . أعرب ما حتته خط يف النص إعرابعالمتان(                                                 .اا تام  (  
ر إجابتك رقم الفقرة    انقل إىل دفت  . فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح        ) ٥(يتكون هذا السؤال من     ) ب

                   ) عالمات٥(           :                                ورمز اإلجابة الصحيحة على الترتيب



 حممد عودة: األستاذ -الواضح                                                                                 اجلبيهة -الكلية العلمية اإلسالمية      

٤٢ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :إىل واو اجلماعة، يكتب كما يأيت) دعا(إذا أسند الفعل  . ١
 .دعيوا. د    دعو          . ج         دعوا   . ب  دعوا               .           أ 
  : ما عدا واحدةصحيحةاجلمل اآلتية  . ٢
   .إن يف الكلية عشر ختصصات. د.    إن يف السلة عشر تفاحات. ج.    بة عشر جمالتيف املكت. ب.      عشرةُ كتبلدي. أ          
  :مصدر صريح من الفعل) إميان(  . ٣
  يأمن. د                    ن يؤم. ج                         أمن.    ب                   أمن.          أ
  :يف اجلملة السابقة هو) ِزن( الوزن الصريف لكلمة ) األمور مبيزان العقلزن( . ٤
  .ِفع. د  .               ِفل. ج  .                   ِفعل. ب.                  ِعل.  أ  
  ): قربوا الصالةَ وأنتم ُسكارىوال ت: (احلال يف قولة تعاىل . ٥

   شبه مجلة.د   مجلة امسية        .ج             مفرد         . مجلة فعلية            ب. أ
  :رابعال التطبيق

  :اقرأ النص اآليت، مثّ أجب عن األسئلة اليت تليه) أ
 ويلزم إنسان املستقبل أن يبحث عـن . اد مستمروبسبب حتسن املستوى الصحي لإلنسان، فإنّ عدد سكان هذه املعمورة يف ازدي      "

 مرتبطًا باملاء   الطعاموسوف يبقى حل مشكلة     .  لتلبية حاجات هذه الزيادة املطَّردة، وال غىن له بذلك عن املاء           مناسبمورد غذائي   
  ".ارتباطًا وثيقًا 

  )  عالمات٥(                                                          :استخرج من النص السابق . ١
      .        اسم مفعول،  اسم مكان،  حاالً مفردة،  حرفًا لالستقبال،  مصدرا لفعل رباعي

  )عالمتان(    .               ؟ حسب وروده يف النص) أن يبحث(ما املوقع اإلعرايب للمصدر املؤول  . ٢
 )عالمـة(            ).                                   بقىي( من الفعل اسم الفاعلصغ  . ٣
  )عالمتان(              .املخطوط حتتهما يف النص) الطعام، مناسب(أعرب كال من الكلمتني  . ٤
انقل إىل دفتر إجابتـك رقـم       . فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح        ) ٥(يتكون هذا السؤال من     ) ب

                   ) عالمات٥(                        :                 الفقرة ورمز اإلجابة الصحيحة على الترتيب
  :هو) اقتصاد(الوزن الصرفـي لكلمـة  . ١
   انفعال- انفال                      د- افتعال                      ج- افعال                 ب-أ
    : يف اجلمل التاليةاآللةاسم  . ٢
   كل ما ذُكر- د    اشتريت سيارة-ج       ارة  رأيت الكواكب السي-ب     مسنتاأل زرت مصنع -أ
  :االستفهامية هي ) كم( اجلملة اليت تتضمن  . ٣
   كم من العٍب فاز بامليدالية الذهبية-ب   كم معلٍم حمترٍم حيبه الطالب                    -   أ
   كم طالٍب يف هذه املدرسة ومعلم-         د كم جامعةً أُنشئ يف األردن             -   ج
  : فيما يأيت هوالقلّةمجع  . ٤
  . جنود-د.                   سحرة-ج.                معلمات-ب.                  أوقات-أ
  :هو..." من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، فمنهم من قضى حنبه: "  يف قوله تعاىلاخلربنوع  . ٥

  . اسم ظاهر-د .               شبه مجلة-ج .             مجلة فعلية-ب.           مجلة امسية-  أ
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٤٣ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :امساخل التطبيق 

  :اقرأ النص اآليت، مثّ أجب عن األسئلة اليت تليه ) أ
ا، وال تقتلوا طفالً، وال     ال ختونوا، وال تغدرو   : "  ومل ينس أن يوصيه بالضعفاء، وهو ذاهب إىل القتال         ،أسامةوشيع أبو بكر جيش     " 

وسوف مترون بأقوام فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم،        . إال ملأكلة .... شيخا، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذحبوا شاة أو بقرة         
  " .   خفقًاوتلْقون أقواما فَحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوهلا عصائب فاخفقوهم بالسيف 

  )  عالمات٥(                                                                 :استخرج من النص السابق  . ١
 .      مصدرا لفعل رباعي،  اسم فاعل لفعل غري ثالثي،  مصدرا ميميا،  مجلة وقعت حاالً، مجع قلّة

  )عالمتان(         من اإلعراب، حسب وروده يف النص؟          )  أن يوصيه(ما موقع املصدر املؤول  . ٢
 )عالمتان(           .املخطوط حتتهما يف النص) أسامة، خفقًا (  أعرب كال من الكلمتني  . ٣
 )عالمـة(    . ، الواردة يف النص) مترون بأقوامسوفو: (يف عبارة) سوف(بين املعىن املستفاد من كلمة  . ٤
ل إىل دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز       انق. فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح        ) ٥(يتكون هذا الفرع من     ) ب

)                    عالمات٥(             :                                 اإلجابة الصحيحة على الترتيب
  : الوزن الصريف للكلمة املخطوط حتتها هو،) أن يوصيه بالضعفاء ينسومل (  . ١
 .يفلَ. د يفعلَ          . ج     يفع      . يعلَ                ب.   أ          
  ]: استطعتم مافاتقوا اهللا : [ يف قوله تعاىل) مـا(نوع  . ٢
 .مصدرية. د  شرطية          . ج  نافية                  . موصولة             ب.            أ
  :الكتابة الصحيحة للعدد. ادينار) ١٦(ادفعوا ألمر حامل هذا الشيك مبلغ  . ٣
   ست عشر. د              ستة عشر.ج                   ستة عشرة.ب          ست عشرة.أ           
  ": األعمى والبصرييستويوما :" يف قوله تعاىل) يستوي(الفعل  . ٤
   مزيد حبرف .د              جمرد رباعي.ج          فحرأ مزيد بثالثة .ب         مزيد حبرفني.أ          
  :مرة مجلة واحدة مما يأيت ورد فيها مصدر  . ٥
  " .فبما رمحة من اهللا لنت هلم . " ب.         دعوة املظلوم ليس بينها وبني اهللا حجاب.            أ
  .لكل صارم نبوة.               د.      من حسن اخللق ِإقالة امللهوف.           ج

  :سادسال التطبيق  

  :اقرأ النص اآليت، مثّ أجب عن األسئلة اليت تليه) أ
 فرصـة وكان نزوهلم    يف غزوة أحد خالف رماة املسلمني ما أشار إليه الرسول عليه الصالة والسالم، فتركوا أماكنهم على اجلبل،                " 

            لت املعركة إىل هزمية للمسلمني، إذ أخذ الكفّار يضربوعود، فتحوم بالنبال وهم يف أعلى اجلبل، فأصـابوا        لألعداء مكّنتهم من الص
، وبدأت بالقتال دونه مرة بالـسيف  أذىمنهم عددا كبريا، ويف هذا الوقت أبصرت السيدة نسيبة رسول اهللا، فخافت عليه أن يصيبه               

  .إصابة) ١٢(ومرة بالرمح، حىت أصيبت بـ 
  " . وال مشاالً إال رأيتها تقاتل  دوين مييناما التفت : لشاهد الرسول الكرمي جهاد هذه البطلة فأعجب هبا، ودعا هلا، وقا

  )  عالمات٥(                                                               :استخرج من النص السابق . ١
  . اسم فاعل من فعل غري ثالثي،) ج.            مصدر مرة) ب.             مصدرا من فعل مزيد)       أ
 .مجلة يف حمل نصب حال)   هـ  .      امسا ممنوعا من الصرف) د      
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٤٤ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  )  عالمـة(                          . الوارد يف النص حبروف مضبوطة ضبطًا صحيحاالعدداكتب  . ٢
  )  عالمـة(        ). التفت ميينا وال مشاالً إال رأيتها تقاتل دوينما: (يف عبارة) ما(ما نوع  . ٣
 )  عالمات٣(                                                 .النص إعرابا تاماأعرب ما حتته خط يف  . ٤

انقل إىل دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز       . فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح        ) ٥(يتكون هذا الفرع من     ) ب
  ) عالمات٥(                                                      :اإلجابة الصحيحة هلا على الترتيب

  :عرب كلمة متعةت.  ال توصفمتعةإن يف احترام الغري  . ١
    خرب إنّ. د              اسم إنّ. ج                         بتدأا ملخرب.  ب                   مبتدأ. أ               
  : هياحلصراجلملة اليت ورد فيها أسلوب  . ٢

  .أحترم الناس إال ذا الوجهني. ب                 .ستشر أحدا إال ذا الرأيال ت.  أ              
  ".ال يسمعون فيها لغوا إال سالما " . د                     ".ال يكلّف اهللا نفسا إال وسعها " . ج              

  :يف اآلية الكرمية السابقة على أا) ذرح(نصبت كلمة . } املوت حذرجيعلون أصابعهم يف آذام من الصواعق { :قال تعاىل . ٣
  .  مفعول ألجله-د.                 متييز-ج.                 حال-ب.                  مفعول به-           أ
 : فيما يأيت هيمصدرا نائبا عن فعلهاجلملة اليت تضمنت  . ٤

  .قابلته قطعا لإلشاعات. ب      .قطعت احلبل قطعا.     أ
  .أحدث اجلراح قطعا يف املعدة. د      . هذا صديقي قطعا.ج   
 : هي يف اجلملة السابقةالكلمة الصحيحة فيما يأيت مللء الفراغ، "مهٌر هلا ..........   احلرية ثَمنها غاٍل و "  . ٥
  دماأنا.             د  دمائنا.    ج    دماؤنا.            ب  دماءنا.            أ

  :بعساال التطبيق   

  : مث أجب عن األسئلة،اقرأ النص اآليت) أ
، ويأخذها بالصرب والثبات حيال نوائب الدهر، فإن اخلطوباإلنسان العاقل من يوطن نفسه على لقاء الصعب، ويعودها على جماهبة "  

ا سيغدو يف اليوم ا عسريصعب اليوم فكل ما جيده املرء. أصابه خري اطمأن به، وإن أصابته مصيبة صرب حىت زوال الغمة، وانقشاع الكربة
  .ا ميسرالتايل سهالً

  )عالمات٦(                                                              :استخرج من النص السابق . ١
  .لفعل مخاسيا مصدر، صيغة منتهى اجلموع، ا ملفعولنيفعال متعدي، اا مفردخرب، ا لالستقبالحرفً،  اسم مفعول من فعل مزيد    
 )عالمتان(    .                اا تاماملخطوط حتتهما إعراب) اخلطوب، اليوم: (أعرب كلميت . ٢
 )ةـعالم(      ).                                      أصاب(صغ اسم مرة من الفعل  . ٣
 )ةـعالم(   الواردة يف النص من اإلعراب ؟                              ) يوطن(ما موقع مجلة  . ٤
انقل إىل دفتر إجابتك رقم الفقـرة       . فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح        ) ٥(يتكون هذا الفرع من     ) ب

  ) عالمات٥(                                                    :ورمز اإلجابة الصحيحة هلا على الترتيب
  :مجع املذكر السامل فيما يلي . ١
   العبني .د             سالطني .ج                       قوانني. ب                  اكني مس.أ       
٢ . طالبة ) ٣١( اجتاز االمتحان : ا يف مجلةيكتب العدد صحيح .  
  .إحدى وثالثون. د.      واحد وثالثني. ج     .        إحدى وثالثني. ب     .       واحد وثالثون . أ      
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٤٥ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  :املوقع اإلعرايب للجملة املخطوط حتتها يف اآلية الكرمية السابقة ،  "يبكون أباهم عشاءوجاءوا "  . ٣
  .يف حمل نصب مفعول به.  د.        يف حمل جر باإلضافة . ج         . يف حمل رفع صفة.ب         .  يف حمل نصب حال .                    أ
            : ملخاطب، فإنه يكتبإىل ضمري ا) استعد(إذا أسند الفعل   . ٤
  .تستعدُّ. د  .      استعددت. ج  .        استعدت. ب    .      استعديت. أ  
  ):ناقش(أفادت الزيادة يف كلمة . ناقش األستاذ طالبه . ٥
   الصريورة. د                املشاركة.ج                املطاوعة. ب                      التكثري.  أ

  : ثامنال طبيقالت

  : أجب عن األسئلة اليت تليه مثّ،  اآليتنص الاقرأ) أ
 بسمِعه، فبكى يوما بكاًء شديدا، فحثّه جلساؤه على ملكهاوقد كنت يا أمري املؤمنني أسافر إىل الصني، فقدمتها مرة وقد أصيب " 

لئن ذهب مسعي فإنّ : مث قال.  فال أمسع صوتهرخاصالست أبكي للمصيبة يف مسعي، ولكين أبكي ملظلوم يقف بالباب : الصرب فقال
 ".مث كان يركب الفيل ويبحث عن املظلوم . نادوا يف الناس أال يلبس ثوبا أمحر إال متظلم. بصري ال يزال سليما

 )عالمات٥(                    :استخرج من النص . ١
  . مفعول، مجلة فعلية يف حمل نصب خربمفعوالًً مطلقًا، صفة مشبهة، اسم فاعل من فعل ثالثي، اسم              

 )عالمـة(              ؟) جلساؤه(ماذا كتبت اهلمزة على واو يف كلمة  . ٢
 )عالمتان(                . مصدرا صرحيا)أصاب(صغ من الفعل  . ٣
 )عالمتان(                 .  إعرابا تاماأعرب ما حتته خط . ٤
 منها فقط صحيح، انقل إىل دفتر إجابتك رقم الفقـرة           فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد     ) ٧(يتكون هذا السؤال من     ) ب

  )عالمات ٧(                : ورمز اإلجابة الصحيحة هلا على الترتيب 
  :هو) ِعظة(الوزن الصريف لكلمة  . ١

  .ِفعة. ِعلة               د. فعل                          ج. ِفلة                   ب.                       أ
 :} حممد إال رسولٌ قد خلت من قبله الرسلُوما{: يف قوله تعاىل) مـا(نوع  . ٢
  .موصولة. شرطية                د. نافية                       ج. مصدرية             ب.                   أ
  :هو) لكل طالب ميول واهتمامات: ( يف مجلةاخلربنوع  . ٣
  مجلة امسية. شبه مجلة         د. مجلة فعلية                   ج.             بمفرد     .                    أ
  : هوالقلةاجلمع الدال على  . ٤
  املدارس. اجليوش            د. الصحف                      ج. الِصبية              ب.                   أ
 ):اإلنسانيةنية بالقيم ثقافتنا غ: (يف مجلة) اإلنسانية(جاءت كلمة  . ٥

  امسا منسوبا .   د  صيغة مبالغة   . جصفة مشبهة                  .  بمصدرا صناعيا      . أ               
 :هو"  كذّبت عاٌد فكيف كان عذايب ونذُر ؟ "  : الوارد يف قوله تعاىللالستفهام البالغياملعىن  . ٦
 التقرير.             د  النفي.        ج    يخالتوب.           ب  النهي.     أ

٧ .  صحيحةمجلة واحدة من اآلتية تعد:   
  .مل يفلح الكسول أبدا.  ب    .   الشرطة اجملتمعية وأفراد اجملتمع يعملون سوية. أ      
ـًا . ج        .  لن أعود إىل التدخن قطُّ. د   .                  جيب أن يقترن العلم واألخالق مع
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٤٦ ٠٧٩٧٧١٧٠٧٩حممد عودة  : األستاذ

  : تاسعال لتطبيقا 

  :اقرأ النص اآليت، مثّ أجب عن األسئلة اليت تليه) أ
فهو ينقل إلينا الربامج املسليةَ واملبارياِت، ويقوم بنشر املوضوعات والبحِث على أوسـع             . التلفاز وسيلةٌ مهمة خلدمة اإلنسان        " 

 دعاية ونشر، كما ميكن ألي عدد من األطباء أن يراقبوا           نطاق، كأن تعد برامج ودروٌس خاصة، وقد استغل يف أغراض اإلعالم من           
  ".     على شاشات التلفاز العمليات اجلراحية اليت يجريها كبار األطباء 

  )  عالمات٦(      :                                                          استخرج من النص السابق . ١
     .مجع قلة      .  صدرا مؤوالًم        . اسم مفعول من فعل ثالثي       

  .فعالً مبنيا للمجهول     . مصدرا لفعل غري ثالثي      .امسا معطوفًا منصوبا
 )عالمـة(        ) .                                       يقوم(صغ اسم املفعول من الفعل  . ٢
 )عالمـة(            . ، اذكرهاسم ممنوع من الصرفورد يف النص السابق  . ٣
 )عالمـة(            الواردة يف النص ؟) ينقلُ(ملوقع اإلعرايب جلملة ما ا . ٤
  )  عالمتان(      .                                            أعرب ما حتته خط يف النص إعرابا تاما . ٥
 رقـم   انقل إىل دفتر إجابتـك    . فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح        ) ٥(يتكون هذا السؤال من     ) ب

                   ) عالمات٥(         :                                الفقرة ورمز اإلجابة الصحيحة على الترتيب
  :، هو "أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن السَّماء ماء" :  يف قوله تعاىلاخلربنوع . ١
  مجلة فعلية                . ب                          مفرد .            أ
     .شبه مجلة. د    .                     مجلة أمسية.           ج
         :، هو"ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء: "  يف قوله تعاىلاللغوي األسلوبنوع . ٢
   حصر-د     شرط        -             ج أمر           -ب   نفي            -أ  
  ):     كبر(، أفادت الزيادة يف كلمة ) املسلمون وسجدوا شكرا هللا تعاىلكبر(. ٣
   املطاوعة-د           التكثري-ج       املشاركة             -ب    االختصار            -         أ
 .) على رأي أيب امجيعفأثنينا : ( يف مجلة) مجيعا(إعراب كلمة . ٤
   مفعول فيه-د         حال منصوبة-ج مفعول ألجله              -ب   مفعول به           - أ
 : يف ما يأيت هياخلربيةاجلملة . ٥

   .ال مل دروسك -  د  .   يقتربجعسى الفر -ج  .         مفيٌد الدرسإنَّ -ب          . ساعد احملتاجني-أ          
             


