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النّاداء

كيف أتي السؤال في الةزارة ؟
دىنيا رب نيأ نيابين نينيني
نياستخرج ان دىني ح الدنيالعه نيأ نياسجشرجنيان جٌّ
نيخط نيأ نيا نياحلركونياملن سبو
لشّلنيآخرنيالّ مونيالحتنياج
-نياضبطني ا

ني
نينينينيني

ني-نيميّز املن دىنيامل ربنياننياملن دىنياملبيننيانيا نيمأيت:
ٌّ
نياجهنيخط ني ني
ني-نيأعربنيا

الناععلاهني ععلنيدعععلةنياملش اععبني لسع اونيحععرننياععننيأحععرننيالناععلاه نيل اجبع ني ا قبع ني اععننيأحععرننيالنععلاه:نيالهماازة ،أي ،ااا...
مسرعا ني
تمهل.نيحرننيالنالاه:ني ا نياملن دى:ني ً
ال :نيم ني ً
مسرعاّ ،

 - 7حكم إعراب المنادى :

 -7أتي المنادى معربًا (منصةبًا) اذانيك ي:

أ -مضافًا ،مثل:
ِ
اظبنيع ىنيدر ِسك نينينينينينينينيني ني
نيأقبل نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ني  م نيطالب ال ِص ني ْ
 م نيفاعل اخلري ْ
شبيها بالمضاف ،مثل:
بً -
 م نيسائ ًقا سيفا رالة نيالنيتسر ْع نينينينينينينينيني ني
ار نينينينينينينينينينيني ني
 نيم ني ً
طالعانيإب ال نيالنيتغ ْ
 م نيقارئًانيالقرآي ني نيفئال نيلك ني
 نيم نيطيّبًانيق بجهج نيلكنياجلنو ني

مقصةدا به) ،مثل:
ج -نكرة غير مقصةدة (غير المعيّنة ،أي من سمع النداء ال عتبر نفسه
ً

 م نيغافالً،نيتنباه نينينينينينينينينينيني ني
انيحملنيامب ،اذانيك ي:
( )7أتي المنادى مبنيًّا
ا

معلما ،أ ن ؤا نيأا اوني دنيملمك نينينينينينينينيني ني
 م ني ً

علما( :أينيليفسنياض فال ني املّلينياننياقطبني احل) نيالل:
اسما ً
أً -
 م نيفراس،نيانيالجأيننيالس او ني
 م نيعاصم،نيس علنياحملج إد نينيني ني
نيا نيمَع ْبج جلنيآ َ جؤاَ " ني
َص تج َ
" ني م نيآدمنياس جّ ْننيأاتني ز جإكنياجلناوني" ني " نيقَ لجلانيمَ نيشعيب أ َ
كنيتَأْ جا جرَكنيأَ ْينياعَْجع جرَك َ
ب -نكرة مقصةدة (أي ستجيب لها من سمعها ،فتصبح معرفة) ،مثل:
ني ني
ني
 م نيرجل،ني جخ ْ ني يفلي نينينينينيِ
ِِ
ِ
ِ
يفصني" ني
نيعَى اِْعَرا ِ َني
ينيا هَكني َ مَ نيسماءنيأَقْ ي" نينينيني-ني " قجع ْنَ مَ نينارنيني جك ِلينني َع ْرالداني َ َس الا َ
يفلنيمَ نيأرضنيا ْعَ َ
-ني"ني َ ق َ
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 - 7جةز في المنادى المضاف إلى اء المتكلّم حذف الياء وإبقاء الكسرة دليالً عليها ،نحة قةله تعالى:
ِ ِ
ِ
ات" ني
ق أَ ْ َهج ِنيا َننياللني َمَر ِني
اإ َ ْنيل َ َ اني َعَ اللا ِآانال ني َ ْارجز ْني
يفصنيربني ْ
نيني-ني"ني َ ا ْذنيقَ َ نيا ْعَرا ج
ملنيابيننيانيحملنيإرنياض ننياليفه ني
نيرب:نيان دىنيانملبني ع اونيامبهنيالفجثونياملق الرةنيع ىنيالب ه نيوالياءنياحمل فونيضمرينياجا
ا
كني جكْن ِ
كنياِاني ِ
نيعنني َ ا اسجَع ْغ ِف ِرينيلِ َنياْبِ ِ
دني"
نياخلَ ِائِ َني
ت ِنيا َن ْ
 - 3قد حذف حرف النّداء  ،نحة قةله تعالى " :ةسفنيأ َْع ِر ْ
ض َْ َ َ ْ
ةسف:نيان دىني-ني أداةنيالاهنيحم فوني-نيابيننيع ىنيالضصنيانيحملنيامب ني ني

نماذج في اإلعراب:ني ني
 -ا مت ِقنًا عمله ،وفقك الل.

ىنيالسّلينيالنيحملنيلهنياننيا عراب ني
ا:نيحرننيالاهنيابيننيع
ا
متقنًا:نيان دىنيانملبني ع اونيامبهنيتنلمننيالفجح نييأاهني بيفهني ملض ن ني

 -با عاصم ،ساعد المحتاجين.

ىنيالسّلينيالنيحملنيلهنياننيا عراب نيعاصم:نيان دىنيابيننيع ىنيالضصنيانيحملنيامب ني
ا:نيحرننيالاهنيابيننيع
ا
تدر بات نينيتترك للطّالبني ني

 -7ميّز المنادى المعرب من المنادى المبني في ما أتي ،واذكر نةعه:
ِ
ِ
نتنيالِّراِ ني َك ني
نيعظ جني
يفص
نيح ُّ نياجللا ِر َ
ريج
َإ جركنيم نيِ َ
نيأ -أَإ َرتَن َ
بِ
نيب -ني"ني م نيأَ ْ لنيالْ ِّجَ ِ
يفصني"
نياَ ُّنيإل َنيي ِانيا ْعَرا ِ َني
نيِلَ ج
َ َ
أرضنياجلزائر ا بطنيالشج ي
نيأرضنياجلزائر ارحب
نيج -م ني نيطال َني
نيعَىنيالْ ِبَ ِنيد َا نيمَأْتِيف ِ
صنياننيرسلٍ نياِالانيني َك اجلانيِِهنيمَ ْسجَع ْ ِزئجل َنييني"
نيح ْسَرةال َ
ج
نيد" -نيمَ َ
ِ ِ
دني"
الراكِ ِ َني
ج ِليني َ ْارَك ِي َا َنيب ني
نيا ْرَيجنياقْعنجِحتنيلَرنيِّكني َ ْ
اس ج
نيه" -ني مَ َ
يفصني"
نيعَ ٰىنياِْعَرا ِ َني
ني " -نيمَ نياَ جرني جك ِلينني َع ْرالدا َ َس الا َ

شكل أواخر الكلمات التي تحتها خط في ما أتي:
 -7اضبط بال ّ
ِِ
نيعب وَني اسَ ِمي
نيأ -مَ نيدارني َعْب عوَنيِ نيجلِل ِاهنيتَ َّ ِمينيني ني
ينيصبَ النيح ني َد َار ْ
ني َ عم َ
ِ
ينيا هَ ِنيك َ مَ نيسماءنيأَقِْ ِي" ني
ب -ني"ني َ قِ َني
ني
يفل مَ نيأرضنيا ْعَ َ
 -3أعرب الكلمات اآلتية الةاردة في التدر ب األول:
أهل....................................................................................:
ني
ني
ني

مر م....................................................................................:
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شرط:
أسالةب الا ّ

كيف أتي السؤال في الةزارة ؟
لبنيالشرطنيمثانيصنافهنياىلنيإ ز ني غرينيإ ز ني
نياستخرجنيأداةني رطنيإ زاو نيأ نيغرينيإ زاو نيأ نياسجشرجنيف لني رطنيأ نيإلابني رط نيأ نينيأسا
ٌّني
نياجهنيخط
نينينينيني-نيأعربنيا
اتنيالشرطنياجل زاونيع ىنيالف لنياآليت نيابنياإراهنيالجغيفرينيال ز
نيأدخلنياحلىنيأدا

تم معنى أوالهما إالّ بالثانية ،مثل:ني
أسلةب الشرط جملة مرّكبة من جملتين متالزمتين مسبةقتين بأداة شرط ،ال ّ
ِ
انياملسألونيتجدنيح ًّنيهل ني
إننيتفكرني

أركانه ثالثة :أ-نيأداةنيالشرط:ني(إن) نينينينيب-نيف لنيالشعرط:ني(تف ّكار)نيجمعز نينينينيج-نيف علنيإعلابنيالشعرط:ني(تجاد)نيجمعز
أدوات الشرط نةعان ني

شرط الجازمة (تجزم فعلين)
أدوات ال ّ

نينينينيا ْنيي:ني(حرف)ني/ني َا ْن نيا نيا م نياىت نيأما ي ني
نيأي ،أمنم (أسماء)
نينينيحيفلم نيأمن نيكيففم اني
كنيتندم
مثال ( :)7إن تهملنيانيعم َ
مثال ( :)7من ستمعنياىلنيالنميفموني فقدنيأصلق ه

شرط غير الجازمة
أدوات ال ّ

نيلل نيللال نيللا ني(حروف) ني

ني

نياذا كام ني(أسماء)نينيني

ني

ني

نيلنجثت .ني
َني
لت
مثال ( :)7لةنياإج َ
مثال ( :)7لةالنيامل هجنيالاج تنياحليف ة

نمةذج في اإلعراب:ني ني

خريا
خريانيتلقني ال
نيإننيتعملني الىنيالسّلينيالنيحملنيلهنياننيا عراب
إن:نيحرنني رطنيإ ز نيابيننيع
ا

تعمل:نيف لنياض رعنيجمز ني(فعل الشرط)ني ع اونيإزاهنيالسّلينيالظ رة ني الف علنيضمرينياسجرتني إلال نيتقلمر نيأات

تلق:نيف لنياض رعنيجمز ني(إلابنيالشرط)ني ع اونيإزاهنيح ننيحرننيال و ني الف علنيضمرينياسجرتني إلال نيتقلمر نيأات
 " -إِن ت ِطيعةا ف ِر ًقا ِمن ال ِذ ن أوتةا ال ِكتاب اردوكم باعد إِ مانِكم كافِ ِر ن" .

ىنيالسّلينيالنيحملنيلهنياننيا عراب
إن:نيحرنني رطنيإ ز نيابيننيع
ا
تطيعةاني:نيف لنياض رعنيجمز ني ع اونيإزاهنيح ننيالنلينييأنياهنياننيايأف نياخلمسوني لنيف لنيالشرط نيوالةاونيضمرينياجملنيابينني
ع ىنيالسّلينيانيحملنيرفبنيف عل
ردوكم:نيف لنياض رعنيجمز ني ع اونيإزاهنيح ننيالنلينييأاهنياننيايأف نياخلمسوني لنيف لنيإلابنيالشرط نيوالةاونيضمريني

اجملنيابيننيع ىنيالسّلينيانيحملنيرفبنيف عل نيوالكافنيضمرينياجملنيابيننيع ىنيالضصنيانيحملنيامبنياف ل ني ه ني
تدر بات نينيتترك للطّالبني ني

شرط الجازمة وغير الجازمة ،مبيّانًا فعل الشرط وجةابه:
مما أتي أدوات ال ّ
 -7استخرج ّ
نيأ -ني"نيا ْينيم جّن ِنياْن جّصني ِع ْشر َينيص ِر َينيمع ْغِبل ِ
د"
انيا ئَعجَع ْ ِني
َ ْ ْ ج َ ج َ ج
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نيب" -نيلَلنيأَازلْنَ َ ا الْ جقرآ َينيعَىنيإب ٍلنيلرأَمعجَه ِ
م ِّنيل الع ِّنيا ْنين َخ ْشيفَ ِونيال ِنيهني"
ْ َ َ ْ َ ََ َ ْ ج َ
نياجَ َ
نيخ ال ج
نيج -ني﴿ اِ َذانيأَذَقْعنَ نيالنني سنير ْْحوالنيفَ ِرحل ِ
انيِبَ ني﴾
َََ ج
َ
ِ
ب السني َم هنيِ جس ِنيص
َسبَ َني
ني َ اِ ْينيمعَ ْر َني
بنياملنَ مَ نيمَعنَع ْنَنيهج ني
قأْ
بنيأ ْ
َسبَ َ
نيدَ َ -ا ْنني َ َ
نيأض ِبنيال ِم َاوَنيتَ ِرفجلين
نيإ ني اَ نياعجنياللعنَ مَ ني
اىت َ
ني َ
نيه -نيأَاَ نيا جن َ

البدل:
كيف أتي السؤال في الةزارة ؟
نياستخرج :بدلني ضنياننيكل نيأ نيبدلنيا جم نيأ نيبدالًنياط الق نينينيٌّ
نيخط نيأ نيا نيالحركةنياملن سبو ني
-نياضبطنيآخرنيالّ مونيالحتنياج

ني
ني

ني-نيعيّن البدل انيا نيمأيتني اذكرنيالعه
ٌّ
نياجهنيخط نيني
ني-نيأعربنيا

ابنيمسمىنياملبل نيانه ني م ملنيع ىنيامض حه نيالل:ني ني
البدل:نيت بنياقملدني حلّصنيمجببنيامسال نيس الق نيلهنيانيا عر
ا
عمرني:ني ل نيارفلعني ع اونيرف هنيالضمونيالظ رةنيع ىنيآخر ني
-1نيك ينياخل يففوجنيعمرنيع د نيالال

فاطمة:ني ل نيانملبني ع اونيامبهنيالفجثونيالظ رةنيع ىنيآخر ني
نيأس االةبِ ِه:ني ععل نيجمع عر رني ع ا ععونيإ ععر نيالّس عنيعرةنيالظع ع رةنيع ععىنيآخ ععر ني لاضع ع ن ني

أمتنيالط لبوَنيفاطمةنيجمج ل الةني
-2نير ج
-3نيتأثعارني جكجا ن ني جل ِ
حظنيأسلةبِ ِه ني
َ
والهاء:نيضمرينياجملنيابيننيانيحملنيإرنياض ننياليفه
أنةاع البدل :

أ – بدل المطابق (بدل كل من كل) ،مّلينيالبل ني لنيافسهنياملبل نيانه نيحنل:نينيني
ج
ِ ِ
يني َالْ َق ئِ َنيل " ني
ل
ني"ني َإ َ َلنيال هجنيالْ َّ ْبَنيوَ البايتنيا ْحلََرا َنيقيفَ النيا نيل نني ِسني َالشني ْ َرنيا ْحلََرا َني َا ْهلَْ َنينيني-نيغالبانياالسصنيامل رنني أ نياللاقبني لنياسصنيا رةني لالالنياط الق ؛نيالل:ني( ق ال نيلن نياب الةنيعنني نيالحد ِ
قة) ني
ً
ةم لكني ملٌنيع يفكني" نينيبدل تفصيل .ني
نينينيني-نيأا اكنيارمق ي:نيطر قنيخ ٍري ني ارم ج ني ٍّر ني
ني-نيالل جرنيملا ي:ني ٌ
نيحمسلس نياننياملبل نيانه نيحنل:نينيني ني
نينينيب -بدل بعض من كل أو بدل جزء من كل :مّلينيالبل نيإزهالانيحقيفقيفًّ
ال
تنيالط َنيثلثه نينينينينينينينيني-نيأعجبتني لّج بنيمقدمتِ ِه.نينينينينينينينينينيني ني
سقطنيالشجرنيثمره.نينينينيني ني
نينينيني-نيني
ني-نيأك ج
ج

ننياننيامل يننيالحتنيمشجملنيع يف نياملبل نيانه ني ليفسنيإزهالانيحقيفقيفًّ نيأصيف نيالنياننيأإزائه نيحنل:
ج -بدل االشتمال :ميلالنيا ال
تنيعننيايأصلق هنيوفائِهم نينينينينيني ني
 أعجبيننياملق ت لينيشجاعتاهم نيني ني-نيداف ج مجاملني بل ني ضنياننيكلني ل نياال جم نيانياليالبنيضمرينيم لدنيع ىنياملبل نيانهني مرتبطني هني مط قهنيانيإنسهني علد
نمةذج في اإلعراب:ني ني

ت الحاسةب شاشته.
ث جني
-نيأص ْني

الحاسةب :اف ل ه انملب ع او امبه الفجثو الظ رة ع ى آخر .

شاشة :ل ض ان كل انملب ع او امبه الفجثو الظ رة نيني ل اض ن والهاء :ضمري اجمل ابين ع ى الضص ا
حمل إر اض ن اليفه .ني
عنل فطنيِرِني فرح نيوٌ عنل لق ه رنيِّه " .ني
ني"نيللصائم فرحتان :فرحةٌ َنياألستاذ :محمد عودة
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فرحتان :ابجلأ اؤخر ارفلع ع او رف ه ايألف؛ يأاه الن .نينيفرحةٌ :ل تفميفل ارفلع ني ع او رف ه الضمو الظ رة .ني
ِ
نيق ال نيلن نياملسؤ ج نياب الةنيعنني نيالحد ِّسرة الظ رة
إر ال ني
قة
نيالحد قة:ني ل جمر ر ع او نيا
تدر بات نينيتترك للطّالبني ني

 -7عيّن البدل في ما أتي ،واذكر نةعه:
نيمل نيالّرم ونيانياملس لبنيالنيالس ب
بنيهانيجج ني
أسلدنيالغ ني
ايأسلدني َني
نيأ -نياينيني َني
حني ملجنيني ٍّنيص ني ك ه نيزائلني)
نيب( -اللايف نيملا ي:نيملجنينيفرٍني
سنن النيب حر َنياا ني ح هل
ني َني
ني
نيأاريجنياملؤاندنيحمملني
نيج -نيأحيف ني
ب ني
ض ِني
نيد -اي ُّني
نيالسيفج َ
تني َ َلا ِز َي ِنيالْ َلنيقَع ْرِينيايأ ْ
َع َ
اح َ ني نينيتَعَرَك ْ
لننيغج جلني َ َ َرَ َ
ثم أعربهما:
 -7اضبط بال ّ
شكل الكلمتين المخطةط تحتها في ما أتيّ ،
ِ
ب مقدمته.
تني لّج ِني
نيني-نيأجعجْب ج

مقدمة....................................................................................:

الهاء.....................................................................................:

اس مسؤولهم.
نياحلر جني
ني-ني ا
رحبني ن ا

مسؤول....................................................................................:

هم.....................................................................................:

إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر:
رع نيا جلنياآلخر نينيني ني
نياستخرج :ف النياض الٌّ
يفم
نياضبطنيآخرنيالّ مونيالحتنياجنيخطنيضبطال نيس ال

كيف أتي السؤال في الةزارة ؟
ني
ني

ٌّ
ينياجهنيخط
ني-نيعلّل ح ننيألفنيالف لنيال
ٌّ
نياجهنيخط نيني ني
ني-نيأعربنيا

ني

-نيالف لنياملض رعنيامل جلنياآلخرني لنيال ينيمنج ينيحبرننيع وني(نيا ،و ،يني) نيحنل:ني( خشى ،قضي ،دعة) ني

نيالف لنياملض رعنيامل جلنياآلخرنيباأللف،ني رفع و نصابني ضعموني فجثعونياقعلرتدنيع عىنيايألعفنيلج ع رنيظ علرنياحلركعونيع عىنيايألعفنياسجث لج نيو جزمنيحب ننيحرننيال و ني ني

-نيالف لنياملض رعنيامل جلنياآلخرنيبالةاو أو الياء نيمرفبني ضمونياقلرةنيع عىنيالعلا ني اليفع هنيانعبنياعننيظ لر ع نياللقعل نيو نصابني فجثعوني

ظ رةنيع ىنياللا نيأ نياليف ه و جزمنيحب ننيحرننيال و ني

نمةذج في اإلعراب:ني ني

نيالربد ني ني
ني خشىنيا اس جي َخشى:نيف لنياض رعنيارفلعني ع اونيرف هنيالضمونياملقلرةنيع ىنيايألفنيانبنياننيظ لر نيالج ر ني
ت
ني نمةنيالنب جنمة:نيف لنياض رعنيارفلعني ع اونيرف هنيالضمونياملقلرةنيع ىنياللا نيانبنياننيظ لر نياللاقل ني
ني ني

األستاذ :محمد عودة
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اجلل
نيلنني صفةني ُّصفة:نيف لنياض رعنيانملبني نني ع اونيامبهنيالفجثونيالظ رةنيانيآخر ني
نيِلني ب ِننيخ ل ٌلني يفجال نيني ني

نيحر ننينصبنيالف لنياملض رع:ني(نيأن ،لن ،كي ،المنيالتعليل)

-نيحر ننيجزمنيالف لنياملض رع:ني

( لم ،لماّ ،الم األمر ،ال الناهية ).

ب ِن:نيف لنياض رعنيجمز ني صني ع اونيإزاهنيح ننيحرننيال و ني

نيلم صف الجة الياةم.ني نيمم ني ِ
ن ِ ِِ
نيجمز ني ع اوج ِ ِ
َصَهجنيقَعْب َلنيا ْجلَْزِ ني"ني صفة" ني
نيا َ
َْ ج
نيح ْرننيالْ وني َ ج َلنيالْ َلا ج ني َأ ْ
نيح ْ ج َ
نيإ ْزاه َ
ض ِرعٌ َْ ج ٌ َ َ َ َ
ف:نيف ْ ٌل ج
نيال تخش إِالّ الل .نيِ
ِ
ن ِ ِِ
نيجمز ني ع اوج ِ ِ
َصَهجنيقَعْب َلنيا ْجلَْزِ ني"ني ََتْ َشى" ني
ف ني َأ ْني
نيا َ
نيح ْرننيالْ اوني َ ج َلنيايأل ج
نيح ْ ج َ
نيإ ْزاه َ
ض ِرعٌ َْ ج ٌ َ َ َ َ
تخش:نيف ْ ٌل ج
نيال تال ِق أخطاءك على غي ِرك .نيِ
ن ِ ِِ
نيجمز ني ع اوج ِ ِ
َصَهجنيقَعْب َلنيا ْجلَْزِ ني"نيتجع ْ ِقي" ني
نيا َ
نيح ْرننيالْ اوني َ ج َلنيالْيفَ هج ني َأ ْ
نيح ْ ج َ
نيإ ْزاه َ
ض ِرعٌ َْ ج ٌ َ َ َ َ
تال ِق:نيف ْ ٌل ج
التةكيد:

كيف أتي السؤال في الةزارة ؟
نلينيانيا نيمأيت:
يفلنيالنيفظي ِني
ني
ني
يفلانيا نلمًّ نيأ نيلفظيفًّ نينيني
نيا َنينني نيامل ِّ
ني-نيمي ِزنيالجلك َ
نياستخرج :تلك الَ
ٌّ
ٌّ
نياجهنيخط نيني ني
ني-نيأعربنيا
نيخط نيأ نيا نياحلركونياملن سبو
نياضبطنيآخرنيالّ مونيالحتنياجطنيانيا نيمأيت:
-نيح ّددنيالعالمةنيا عرا يفاونيل ّ مونيال حتنياج نيخ ا

ايب نيوهة نةعان :ني
نيالتةكيد:ني لنيت بنيمؤاكلنيا نيقب هني مجب هنيانياحلّصنيا عر ا

(أ) التةكيد اللفظي :لنيتَّرارنيال فظنياملؤاكل نيحنل:
ِ
نيص ًّف نيص ًّفاني" ني ني
كني َالْ َمَ ج
ضني َد ًّك نيد ًّكاني*ني َ َإ هَ َنيرُّ َ
ني"ني َك نياِذَاني جدكتنيايأ َْر جك َ
-نيا َبنيطلع القمر نيني ني

ني

 -أاتنيالف ئزنيأنت الفائز ني ني

أفرطني لاإيب ني
ني-نيالنيالني ِّ

ني-نيلقلنيجنلتنيلقد نجةت ني

ني ني
ني-ني إج دا نيباجتهادنانيجنثن

ني

نيني(ب) التةكيااد المعنااةي:ني مّععليني لّ م ع تنياآلتيفععو:ني نف ا  ،عااين ،جميااع ،كاال ( ،كااال ،كلتاااني)نياسععبلقوني السععصنياملؤكععلني
اجام ونيبضميرنيمر ط ني هني تط قهنيانياجلنسني ال لد نيحنل :ني

لبنينفسهنياملسألوَ ني ني
ني-نيحلنيالط ج
كال وكلتا :

نيالسلرَنية كلها ني
ني-ني َحفظْ ج
ت ا

ني

مو عينِها ني
متنيع ىنيامل ِني
ني-نيسا ج

(انيالرفبنيضمونياق الرة ني انيالنامب
 .7عند إضافتهما إلى االسم الظاهر فتعربان بالحركات المقدرة على األلف
ا
انياجلرنيكسرةنياق الرة) ،نحة:
فجثونياق الرة ني
ا
-نيجنحنيكالنيالط لبد نينينينينيني-نيرأمتنيكالنيالط لبد نينينينينينينينيني ني-نيسامتنيع ىنيكالنيالط لبد ني

إرا نحة:
 .7وعند إضافتهما إلى الضمير المتصل فتعربان إعراب المثنى،ني يألفنيرف ال ني ليف هنيامبال ني ًّ
أكراتنيالضيففدنيكليهما نينينينيني-نينيأعجبتني ملق لجدنيكلتيهما
 أقبلنيال عب ينيكالهما نينينينيني-نيج
األستاذ :محمد عودة

7

9707777970

نينينمةذج في اإلعراب:ني ني

نيأثنيت على الفائز ن كلهم.أثنى:نيف لنيا ٍ
اونيإر ني
ضنيابيننيع ىنيالسّلي.نيت:نيضمرينياجاملنيابيننيانيحملنيرفبنيف عل.نيكل:نيتلكيفلنيا نلينيجمر رني ع
ا
الّسرة ني لنياض ن.نيهم:نيضمرينياجاملنيابيننيانيحملنيإرنياض ننياليفه ني

 نجح الطالبان كالهما.نجح:نيف لنينيا ٍ
ضنيابيننيع ىنيالفجح نيالطالبان:نيف علنيارفلعني ع اونيرف هنيايألفنييأاهنيالن نيكال:نيتلكيفلنيا نلينيارفلعني

ع اونيرف هنيايألفنييأاهنيا ث ني مللن ني لنياض ن نيهما:نيضمرينياجاملنيابيننيانيحملنيإرنياض ننياليفه ني
 قدنيتستعملنينيك موجني(نف )نيانيالانيقِ َبنياعرا يف ٍونيخمج فو نيحنل :ني
لبنينفسه ني ني
-1نيني َ
بنيالط ج

نيانيحملنيإرنياض ننياليفه
ملنيابين
نفسه:نياف ل ني هنيانملب ني ع اونيامبهنيالفجثوني لنياض ن ني (الهاء)نيضمرينياجا
ا
ا
رننيامل ِّ جصنينفسهنيع ىنياإر ِاهنيالججر ِو ني
-2نينيأ َ
ج
نيانيحملنيإرنياض ننياليفه
ابين
نلينيارفلعني ع اونيرف ا
نفسه:نيتلكيفلنيا ا
ا
هنيالض اموني لنياض ن ني (الهاء)نيضمرينياجاملني ا
ِ
ِ
ِ
يفم " ني
يفم نيحّ ال
بنيامثال نيفإاّن نيمّسبجهنيع ىنينفسهني ك ينياهللنيع ال
-3نينيق َ نيت ىل:ني"ني َا ْننيمَ ّْس ج
ِ
نيانيحملنيإرنياض ننياليفه ني
ملنيابين
)نيضمرينياج
الهاء
(
ني
ن
لنياض
نيالّسرةني
اونيإر
ع
ني
ر
:نياسصنيجمر
ه
نفس
ا
ا
ا
ا
تدر بات نينيتترك للطّالبني ني
 -7مي ِز التةكيد اللفظي ِمن المعنةي في ما أتي:
ِ
نيأا نيالنيمجيف نيالنيايفِّبال ني
كنيكُّ نينينينينيني ني
عر:نينينيلج جّ ْننيحيف تج َ
نيأ -ق َ نيالش ج
نيب -م ني غي ِْ
نياخلري نيأقبِ ْلنينيأقبِ ْل ني
َ
نيجُّ -أان جني
نيال ِّرةٌ ني أ لا نيح زٌنيح زٌ
نيال ِّرةٌ ج
مب
مب نيالفر ججنيقر ٌ
نيد -الفر ججنيقر ٌ
نيه -اينيايأبني ايأ نينيك يف ِ م نياسؤ ِ
الينيعننيتر ِيفونيايأ ِني
الدنيتر يفوالنيس يفم نيوال
ْ
َ
ألو ِ
نيحللنياملس ِ
ِ
نيافس ني
ب
نياىلنياملّجبو ِّ
رإبنيالطُّ ج
ني َ -
لننيالفلِز ني
نيأاتنيال
ينيأحرزني َ
َ
أات َ
نيزَ -

ط في ما أتي:
 -7ح ّدد العالمة اإلعرابيّة للكلمتين اللتين تحتهما خ ّ
تنيكالنيالّج دنياننيا ِرضنيالّجب
نيأ -ا ج ج
نيب -ايأ ُّني ا نجج نيكلتاهمانيحرممج ينيع ىنيس ِ
اونيايأسرة
ني
ني

األستاذ :محمد عودة
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الهمزة :ني
كيف أتي السؤال في الةزارة ؟

ني(عط ه نيعط ؤ نيعط ئه) ني

يفثو:نيكراجهنيع ى
نياستخرج ك مونيا ملزةني ادنيسببنيكج ونياهلمزة نينيني ني-نياختر ا إ ونيالمثا
لملرةنيالحتنيإ هتنيع يف نيانيك مو
نياضبطنيحرننيالشدنيا:نياشأ نيانشئ نياشهعللنيسببنيكج ونياهلمزةني ا
ني-نيبيّننيأ ني ّ

نيني ني

الهمزةنيث ثونيأقس نيحبسبنيالق :ني ني

-7نيهمزتا الةصل والقطع في أول الكلمة :ني
أ-نيهمزة الةصل:ني ينيالحتنيتّجبني ملرةني(نياني)ني النيتنط نيانيدرجنيالّ

ني الاض  :ني

ني 1نياألسماء اآلتية:نيا ن نيا نو نياسص نياثن ي نياثنج ي نياارؤ نياارأة ني
ني 2نينيأمر الفعل الثالثي نيحنل:نياإ س نياركب ني

اسجمب ني ِ
اسجم ْنيب نياسجم ع ني
ني 3نيماضي الفعل الخماسي وأمره ومصدره نيحنل:ني َني
اسجِش ِراج ني
شر َج نياسجشر ِْج ني ني
ني 4نيماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره نيحنل:نياسج َ
الشجرة ني
ني 5نيهمزة ( أل التعر ف ) إذا اتّصلت باالسم نيحنل:نيامللرسو نيالبيفت ني ني

نيدائمني ني الاض  :ني
ب -همزة القطع:ني ينيالحتنيتّجبني ملرةني(نيأ ،إني)ني نيتنط ال
نيأار ني
 1نيالفعل
الثالثي مهمةز الفاء نيحنل:نيأكل نيأخ َ
ّ
 2نينيماضي الفعل الرباعي المهمةز وأمره ومصدره،نيحنل:نيأا َني َنين نيأا نيِ ْنين نياا ي ني
أكجب ني
ب ني جني
ب نيأذ جني
 3نيالفعل المضارع المسند للمتكلّم نيحنل:نيأل جني

 4نيالحروف المهمةزة نياننياللنيحر ننيال طف نيحنل:نيأو ،أم ني حر ننيالنامبنيحنل:نيأن ني حر ننيالشرط نيحنل:نيإن ني
 5نياألسماء ما عدا التي ذكرت في همزة الةصل نيحنل:نيأْحل نيأكر نيأاغ نيأفّ ر ني ني

-7نيالهمزة المتةسطة :ت جمل كتابتها على حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها ،فجّجبنيع ىنيحرننيمن سبنياحلركوني
ِ
نيا ْؤتو ني
لسّلي نيالحت نيليفست نيحبركو نيحنل :نيذئب ج
ايأقلى نيان م نيع الم ني أي نيالكسرة نيأقلى نياحلرك ت نيت يف نيالضمو نيف لفجثو نيف ا
اسنيأَلو نينيفَنيأْس ني
َاأالي ني ْني
 -3الهمزة المتطرفةنيانيآخرنيالّ مو :ت جمل كتابتها على حركة ما قبلها ،فجّجبنيع ىنيحرننيمن سبنيت كنياحلركو :ني
نيافجلحني نيحنل:نيقرأ ،نشأ ،ملجأ .ني
نيأ-نيتّجبنيع ىنيايألفنياذانيك ينيا نيقب
ال
نياضملا نيحنل:نيتكافؤ ،تباطؤ.
الني
ب-نيتّجبنيع ىني ا نياذانيك ينيا قب
نياّسلرا نيحنل:ني ِ
مخطئِ ،
مبادئ ،مةانِئ .ني
ج-نيتّجبنيع ىنيم هنياذانيك ينيا نيقب
نيال
د-نيتّجبنيع ىنيالسطرنياذانيك ينيا نيقب نيس كنال نيأ نيحرننيا ال نيحنل:نيسماء ،وضةء ،شيء ،دفء ،عبء ني ني
مونيانلاوني جنلمننيالفجحني"نيالنّصب ني"ني احلرننيال ينيقب نياننياحلر ننيالحتنيميّنني ص نيمب ني
ني اذانيك اتنياهلمزةنياجطرفونيانيكا

يفتنياهلمزةني
ني
نيأا نياذانيك ينياحلرننيال ينيقبلنياهلمزةنيالنيميّنني ص هنيمب ني ل ني ق
ل نيفإ اهن نيتجّجبنيع ىنياربة نيحنل:نيشيئًا نيدفئًا ا
جزءا نينينيني ني
ضةءا ني ً
ىنيالسطر نيحنل:ني ً
كم ني ينيع ا
ني
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المصادر والمشتقات
ني

المرة):
المرة (اسم ّ
 - 7مصدر ّ
كيف أتي السؤال في الةزارة ؟

ِ
املرنياملرةنياننينياملرنيالهيئةنياني نينيني-نياضبطني(ف ه)نيك مو نينينينيني
المرةنياننينيالف ل نيني-نيميّز
نياستخرجاملرنيارة نينيني-نيصغ أو هاتنياملرني ّ
ا
ا

لنياسصنيمل ُّ نيع ىني قلعنياحللثنيارةني احلة نيحنل:ني ني
المرة:ني
ج
مصدر ّ
ربنيرميةنياننيغرينيراٍ نينينينينينينينينينينيني-نيمجق :نيلّلنيع ِلنيهفةة ني لّلنيإلادنيكباةة ني لّلنيص ر نيناباةة ني
ني اتسمتنيع ىني إ هنيابتسامة.ني ني
نيار ْأ -صاغ من الفعل الثالثي على زنة ( فاعلة ) ،مثل:
الصر ح
المصدر ّ

الفعل
دخل

دخل ني

ع

َعْيفب ني
َس ْريني ني
َالت ني

س ر ني
ا ت ني
ق

ني

المرة
مصدر ّ
َد ْخَو
َعْيفع َو
َسْيفعَرة ني
َا ْلتَو ني
قَع ْللَو ني

رحص ني

قَع ْل ني
رحمةني(منج يني ج هنيار لاو) ني

رحمة واحدة

ع د ني

عةدةني(منج يني ج هنيار لاو) ني

نيعةدة واحدة

دع ني

دعةةني(منج يني ج هنيار لاو) ني

دعةة واحدة

أنني ني
ر َ

رأفةني(منج يني ج هنيار لاو) ني

رأفة واحدة

المرة بز ادة تاء مربةطة على مصدره الصر ح ،مثل:
ب -ومن الفعل غير الثالثي صاغ مصدر ّ
الفعل
رإب
ا

ااط

ا اجزني
أكر ني

الصر ح
المصدر ّ
ترإيفب
ِ
ااط ق
ا جِزاز

المرة
مصدر ّ
ترإيف و
ِ
ااط قو
ا جِزازة

اكرااو ني

اكرا ني

أع ي

إعانةنيني(منج يني ج هنيار لاو)

اسرتاح ني

استراحة (منج يني ج هنيار لاو) ني استراحة واحدة

أإ ب ني
األستاذ :محمد عودة

إجابة (منج يني ج هنيار لاو) ني
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 - 7مصدر الهيئة:
كيف أتي السؤال في الةزارة ؟

نياستخرج املرني يفئو نينيني-نيصغ أو ِاننياملرنياملرةنياني نينيني-نياضبطني(ف ه)نيك مو نينينينيني
هاتنياملرنياهليفئونياننينيالف ل نيني-نيميّز املرنيالهيئةني
ا

:نياسصنيمل ُّ نيع ىني يفئونيحمل نيالف ل نيحنل:
مصدر الهيئة
ج
نيكبريا نينينينينينينيال ني(:)2نيااط نياملجس
ال ني(:)1ني ِوقفةني
ج
انيالرإلنيَتفينيألَ الم ال
أ -صاغ من الفعل الثالثي على وزن (فِعلة) ،مثل:

السهم ني
انطالقة ّ

نينيدخل:ني ِدخلة نينينينينيني قف:ني ِوقافة نينينينينينينينيإ س:ني ِجلسة نينينينينينيني ز:ني ِه ّزة نينينينينينينينينينيلبس:نيلِبسة.نينينينينينينينياشى:ني ِمشية نينينينيني ني

ب -ومن الفعل غير الثالثي صاغ مصدر الهيئة باإلتياان بمصادر الفعال ،وز اادة تااء مربةطاة علاى مصادره ،أو بييار

ثم إضافته إلى اسم بعده ،نحة:
ز ادتهاّ ،

ني

نيني-نيسلّمتنيع ىنيصلمقينيتسليمة المشتاق نينينينينينينينينينينينيني ني
ِ
األسد .ني
انقضنيالناسرنيع ىنيالفرمسونيانقضاضة
نيني-ني ّ
السهم نينينينينينينينينيني ني
نيانطلقنياملجس نيانطالق (انطالقة) ّاسرتحتنياستراحةنيالمحارب ني ني
نيني-ني
ج
ني

 - 3اسم الفاعل:
كيف أتي السؤال في الةزارة ؟

-نياستخرج اسصنيف عل نيأ نيأمس هنيالف ع د نينيني ني-نيميّز اسصنيالف علنياننياسصنياملف ل نياني ني نينينينينينيني-نيصغنياسصنيالف علنياننينيالف ل ني ني

اسم الفاعل:نياسصنياشج نيمل ا نيع ىنياحللثني املجامفني ه
صياغته :ني

 .7من الفعل الثالثي على وزن ِ
(فاعل) ،نحة:ني
نيقطب:ني ِ
قاطع نينينينينينينينيني ع:نيبائِع نينينينيس ى:نيساع ني
نينينينينينيأان:ني ِ
آمن نيس :نيسائل نيسأ :نيسائل نيني
رد:نيرا ّد
ني ا
 .7من الفعل غير الثالثي:

خالص ااة:نياذانياج ععبنيان ععكنيأينيتس ععجشرجنياس اام فاعا اال ا ععن
الل ثي؛ ف حبثنيعننيك مونيع ىني زيني( ِ
فاعال) نيحنعل:ني(ق تعل ني

عنني
نيداع) ني اععننيغععرينيالل ثععينياحبععثنيعع ني
ذائع نيا ع ئص نيص ع حب ٍني
ك مععونيتبععلأنيبماايم مضاامةمةنيني كساارنياحلععرننيقبععلنيايأخععري ني
ِ
نيحملِّثني )
نياس ملي جني
نياق تِل ج
نياسجلِرد ج
حنل:ني(اس ص ج
ج

( )7اإلتيان بالفعل المضارع ني ني

ميما مضمةمة ،وكسر الحرف قبل اآلخر ،نحة:
( )7إبدال حرف المضارعة ً
تظ ر:نيمجظ ر-نيم ِ
نيأق :نيمقيفصني -مقيم نينينينيني ني
تظاهر نيتطلر:نيمجطلرني-نيمتطةر ني
ا جسص:نيمبجسصني-نيم ِ
بتسم

األستاذ :محمد عودة

:نيمجلىلني-نيم ٍّ
تةل.
تلىل ا
ني ا

أق :نيمجقيفلني– مقيل
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 - 4اسم المفعةل:
كيف أتي السؤال في الةزارة ؟
نياستخرج اسصنياف ل نينينيني-نيميز اسصنياملف ل نياننياسصنيالف علنياني ني نينينينينيني-نيصغ أو ِهاتنياسصنياملف ل نياننيالف ل
ّ

اسم المفعةل:نياسصنياشج نيمل نيع ىنياحللثني اللاقبنيع يفه
صياغته:

 -7من الفعل الثالثي:

(الصحيح) على وزن (مفعةل) ،مثل:
أ -الفعل الثالثي ّ
نيقج ِطب:نيمقطةعنينينينينيسأ :نيمسؤولنينينينينينيا ال:نيممدودنينينينينيني ني
نيقرأ:نيمقروءنينينينينينينيع ص:نيمعلةم ني

نياجمر:نيمنصةر ني

نيب -الفعل الثالثي (المعتل األجةف ،والمعتل النّاقص) :ني

التييرات الصةتية على اسم المفعةل:

الفعل

اسم المفعةل

كيفية صياغته

قال

يفم نيافجلحو
ا تيف يني ملض رعني( قةل)ني نيق بنياليف هنيا ال

رمى

يفم نيافجلحونيوتشد د اآلخر
ا تيف يني ملض رعني( رمي)ني ق بنياليف هنيا ال

باع
دعا

َاقل ني
َابيفب ني

يفم نيافجلحو
ا تيف يني ملض رعني( بيع)ني نيق بنياليف هنيا ال

رايني ني
َا ٌّ
لعل ني
َا اني

يفم نيافجلحونيوتشد د اآلخر
ا تيف يني ملض رعني( دعة)ني ق بنياليف هنيا ال

 -7ومن الفعل غير الثالثي:

ميما مضمةمة ،وفتح الحرف قبل اآلخر ،نحة:
( )7اإلتيان بالفعل المضارع ني( )7إبدال حرف المضارعة ً
أهل:نيم مل نيمهم ٌل.نينينينينينينياسجلرد:نيمسجلرد نيمستةر ٌد.نينينينينينيارتلى:نيمرتلي نيمرتدى

نيأكر :نيمجّر نيمكرم.

خالصااة:نياذانياج ععبنيانععكنيأينيتسععجشرجنياساام مفعااةل اععن الف ععلنيالل ثععي؛ ف حبععثنيعععننيك مععونيع ععىني زيني(مفعااةل) نيحنععل:ني

(انملر نياقطلع نيافّلك) ني اننيغرينيالل ثينياحبثنيعننيك مونيتبلأنيبميم مضامةمةنيزائعلةنياعبنيفاتحنياحلعرننيقبعلنيايأخعري ني
نياسج د… )
تلى ج
نيار َ
نيا د ج
نياؤلف ج
نيحم َلث ج
سجلرد ج
ج
حنل:ني(ا َ

مهمة:
قةاعد ّ

الزمانيحلقتنياسصنياملف ل نيشبه جملةني(إ رني جمر ر نيأ نيظرفيفو) نيالل :ني
 1نياذانيك ينيالف لني ً

نةم تحته.
نينينيني ا
ك:نيمشكةك فيه نينيمئس:نيميؤوس منه نينياكجلى:نيمكتةى به.نينينيإ سني:نيمجلةس فةقه نينينينيا :نيم ٌ

 2نيقعلنيمجشع هنياسععصنياملف عل نياععبنياسعصنيالف ععلنيانيايأف ع نيالمعتلاةني نيالمضااعفة الخماسااية نيفنف ِّعرقني يفن مع نياععننيخع نيسعيف قنياجلم عو نيالععل:نينينينيني
محتل نينينينينينينينينينينينينينياخج ر:نيخيج رني-نيمختار
احجل:نيحيجلني-ني ّ
ا
انني اإبنيالمحتلنيأينيمق َنيالمحتل نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني

مجّصني؟نينينينينينيا ْننيمختارني
َا ْننيمختارنيقر
َ
األستاذ :محمد عودة

نيالنملصنيالش رماوني؟نينينينينينينيني
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ني

نيايأ ىلنياسصنيمفعةلني الل ايفونياسصنيفاعل ني

ني

نيايأ ىلنياسصنيمفعةلني الل ايفونياسصنيفاعل ني
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 - 5الصفة المشبهة:
كيف أتي السؤال في الةزارة ؟
-نياستخرج صفونياشبا و نينيني

المفونياملشبا ونياننينيالف ل
ني-نيصغني ا

ني

المفونياملشب ونياننيصيفغونياملب لغونياني نينينينينيني
ني-نيميّز ا

دائمااا أو غالبًااا ني ععينيتع جعل ُّ نيع ععىنياملزام ع ني الطاب ع ئبنيأ ني
ّ
الصاافة المشاابّهة:نياسععصنياشععج نيمع جعل ُّ نيع ععىنياععننيمجامععفني لف ععلنياتصااافًا ً
ال يفلبنيأ نيايأللاي ني تجم غنيانيالغ لبنياننيالف لنيالل ثينيالالزم ني أ رنيأ زاهن :ني
مثال

أشهر أوزانها

 -7أفاعل الذي مؤنثه فاعالء

(أزرق:نيزرق ه) ني(أْحر:نيْحراه) ني(أ ه:ني ه) ني ني

 -7فاعالن الذي مؤنثه فاعلى

ني(عطْش ي:نيعطشى) ني(غضب ي:نيغضىب) ني
(حرياي:ني َحريى) َ

 -6فاع ٌل
ِ
يل
 -7فع ٌ

َح َس ٌن ني َطَ ٌل َنير َغ ٌل ني
ب نياَ ْ ٌ ني
َس ْ ٌل ني َ ْ ٌص َنير ْح ٌ
نيَبيفل ني َ سيفص ني َ يفل ني
نيس يفص ني َكري َ
اَلمل َ
نيإب ي ني
نيح
َ
نيخراب َ
َحَرا َ

ني(ع ب) ني ج ج ع نيفجرات ني
أجإ ٌّ
جني(ار) جنيزال َ
ِ
فَرِح َِ
ِ
نيإ ِش ٌب ني َ ِش ٌب ني
ٌ
س نيفَط ٌن نيلَبِ ٌ نياَّ ٌل َ
نيجن ٌ

 -3فاعال
 -4ف ِع ٌل
 -5فاع ٌل

 -2فاعال

 - 6صيية المبالية:

كيف أتي السؤال في الةزارة ؟

نياستخرج صيفغونياب لغو نينينينينينيني-نيصغ أو ِهاتنيصيفغونياملب لغونياننينيالف ل

لغونياننيالمفونياملشب ونيا ني
نينيني-نيميّز صيفغونياملب
ا

نيمل ا نيع ىنياحللثني اننيأ نيا نيمقل ني هنيع ىني إهنيالكثرةني المبالية ني تجشج نيانياألغلبنياننيالف لني
صيية المبالية:نياسصنياشج ج
الل ثينيالمتع ّدي ني أ رنيأ زاهن :
مثال

أشهر أوزانها

 -7فا ّعال
 -7فعةل

نيقلا نيك اب نيغ اف ر ني
اقراه ا
غفلر نيسؤ نيصل ق ني

 -3فعيل
ِ -4مفعال

رحيفص نيمسيفب نيع يفص نيف يفص نينينينيني(تشترك مع الصفة المشبّهة) ني
ضيف ع ِنياقلا ني
ِا ْ ار ِنيا ّْل ر ِنيا ْلرار ِنيا ْ
نيح ِر نينينينينينينينينينينينينينينينينينيني(تشترك مع الصفة المشبّهة) ني
فَ ِ ص َ

 -5ف ِعل

 -6فاعةل
 -7فِ ّعيل
األستاذ :محمد عودة

ف ر ق نيا الر ني
ِصلِّم ني ِ ِّرمب ني
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والزمان:
 - 7اسما المكان ّ
كيف أتي السؤال في الةزارة ؟

نياستخرج :اسصنياّ ينيأ نياسصنيزا ي نينينينينينيني نيينياننياسصنيالزا ينياني
نيميّز اسصنياملّا

ني

نيالزا ينياننيالف ل نيابنيضبطنيعدنيالّ مو نيني ني
ني-نيصغ اسصنياملّ ينيأ ا
صةب الخطأنيانياسجشلا نياسصنياملّ يني(معرض)نيانيمج وني
ني-ني ّ

ني

الزمان:نيامس ينياشجق ينيملالاينيع ىنياحللثني زا يني قلعهنيأ نياّ يني قلعه ني مجم غ ينيان :ني
اسما المكان أو ّ
 الفعل الثالثي على وزني( :مفعل أو مف ِعل). -7على وزن ( مفعل) في الحاالت التالية:

نيأ -اذانيك ينيالف لنيالل ثينيمفتةحنيال دنيانيالمضارع نيالل:ني(رتب:نيمرتَب نيمرتع) ني(سبح:نيمسبَ جح نيمسبح)

نيالل:ني(دخل:نيملخل نيمدخل)،ني(سّن:نيمس جّ جن نيمسكن)
نيب -اذانيك ينيالف لنيالل ثينيمضمةمنيال دنيانيالمضارع
ج
(أينيا جلنياحلرننيايأخري):ني(راى:نيمرمى)،ني(رعى:نيمرعى)،ني(س ى:نيمسعى) ني
نيج -نياذانيك ينيالف لنيمعتالً ً
ناقصاني ْ
 -7على وزن (مف ِعل) في الحاالت التالية:
أني-نينياذانيك ينيالف لنيالل ثينيا ج النيمثاالً واوًّاني(أينيأ لهني ا ) نيالل:ني( رد:نيمةِرد) ( ،قف:نيمةقِف) ني

نينيب-نياذانيك ينيالف لنيالل ثينيمكسةرنيال دنيانيالمضارع؛نيالل :ني
ض نيمع ِرض) ني
نينينيني( بط:نيم بِط نيمهبِط)،ني(از :نيمْن ِز نيمن ِزل) ني(إ س:نيجيِس نيمجلِ )،ني(عرض:نيم ِر جني

 ومن غير الثالثي على وزن (اسم المفعةل) ،نحة:ني

نيااط :نيمنطلق نينينينيافرتق:نيمفترق نينينينينيااج ى:نيمنتهى نينينينينياحننني:نيمنحنى ني

يفلنيمسرىنيالرسل نيالّري ني
ال ني(:)1نيالقلسنيمسرىنيالرسل نيالّري نينينينيني نيال ني(:)2نيال ج
ال ني(:)3نيأمننيمهبِطنيالط ئرةني؟نينينينينينينينينينينينينينينيني نيال ني(:)4ني ص ن نياىلنياملط رنيمهبِطنيالط ئرةنيع ىنيامل ْل َرج

 - 2اسم اآللة:

كيف أتي السؤال في الةزارة ؟
-نياستخرج :اسصنيآلو نيني-نيصغ اسصنياآللو اننيالف ل نيني-نيميّز اسصنياآللونياننيصيفغونياملب لغونياني

نيني-نياضبط لشّلنيالج نيك مو

ىنيأداةنيمجصنيِب نيالف ل ني مأيتنياننيالف لنيالل ثينيع ىنيخمسة أوزان مشهةرة:ني
نيمل ُّ نيع
ُّ
نياسم اآللة:نياسصنياشج ج
األوزان القياسية السم اآللة :
ِ -7مفعلِ :ا ْلفَب ِنيا ْشَرط ِنيا ّْبَس ِنياْن َجل ِنيا َس ان ِنيا ْر َإلني
ِ
ِ
ِ
مب ح ني ِاْنش ر ِنياْنظ ر ِنيا ْقيف س ِنيا ْ م ع ِنيانط د
 -7مفعالِ :ايفزاي ْ
نيحمراث نيا ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مف ة ِنيا قو ني
 -3مفعلة :اطرقو نياميفلة نيالفأة نيا ْ

ني

الميم مكسةرة

غس لو نيث اإو نيسيفا رة ني
-4نيني ّ
فعالة :ا
-5نينيفاعةل :ح سلب نيس الر
األستاذ :محمد عودة
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عالمات الترقيم :
عالمة الترقيم

مةاضعها

الفاصلة ( ) ،

المثال

دنياجلملنياملجم وني(المترابطة)نيامل ن ني الم ع ععلقنيفض ع عيف و،ني الّ ع ع بنيرذم ع ععو،ني احلس ع ععلنيانقم ع ععوني
عجز .ني

الفاصلة المنقةطة ( ؛ ) ل جم ع ععلنيال ع ععحتنيتّع ع ععلينياح ع ععلا نيسع ع ع نيعببال ني -نيا ايني ع ع انياجل ع ع َزنيمقع ععل نيع ع ععىنياافج ع ع حنيالشع ععراونيع ع ععىني
لألخرى نيأ نيقبلنيالج لادني الجفميفل ني اجملجمبنياحمل انيي؛ني غيفونياملب درةنيانيالجثرك ني

عالمة االستفهام ( ؟ ) انيهن مونيمج ونياالسجف

ني ع نياخلطععونيع ععىنيتنع ُّعلعنيافرداهتع ؛نيا إرائيفععوني اللق ئيفاععونيال إيفاو ني

اىتنياسج كرتنيدر سك؟ ني

ني

مننيالنميفثو .ني
لل جني
تلضبنيانيهن مونيالفقرةنيأ نياجلملنيالج او نيا ِّني

النقطة ( ) .

صنيأكلرنياننيأينيمجؤتىني ه
ني
ع ع ع ع ع ع ععلني(قع ع ع ع ع ع ع ع نيمق ع ع ع ع ع ع ععل نيتق ع ع ع ع ع ع ععل ني قالنيأحلنياحلّم ه:نيال
حّى حععلنيث نيأخععرب نيسععأ نيأإ ع ب ني سألجه:نياننيأمننيلكني اني؟نيفأجاب:نياننيأيب ني
ر ى ) ني

النقطتان الرأسيتان
():

الجذر الليةي:
 -كيف أتي السؤال :ني

-نيا نيالجذرنيال غلينيلّ موني

ني؟نينينينينيني-نيأ نيا نيجذرنينيك موني

ني؟

ني-نيأ نيا نيالما ّدة اللية ةنيلّ موني

ني؟

نيغالبًانيا ني كةن الجذر ثالثيًّا نيحيفثنياأخ نياحلر ننياألصليةنيحبيفثنيال تييّر المعنى ،مثل :نيالنيتخف:نينيخلن نينينينينينيالنيتخ ِ
ف:نيخفي ني
نيمأيتنياننيدر سنيالّج ب ني مجّجبني ل ينيحرك ت نيالل:نيني-نيا س :نيسلم.

ني

-نياإجم ع:نيجمع نينينينيني-نيمقجن لي:نيقنع ني

 -ن ه:ني نني Xنيبني

نياجل رنيخي لنيانني(نياأللفني) نيالل:ني-نيزم رة:نيزار Xنيزورني
ني
ني
ني
ني

األستاذ :محمد عودة
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ني

رقو عملني()7نياملبثث:نيال غونيال ر يفو نيالفملنياللراسينيايأ ني ني
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اقرأ النص اآلتيّ ،

علارنيالمنعونيكبعرية؛نيكمع نيحعلثني
"نيل ط قونيالنل مونيآث
رنيالارةني اقلةنيإباع رة نيف اط قعونيلق مفعونياعننياعلفبنيعمع ق نيقعلنيت ا
ا
اني عضنياععلينياليف ع ي نيفعأمنني ععينيااسع ايفونياععننيمعلارنياملععلي ني مقجععلني ع ِ
عؤالهنيالبشاار؟نيااععهنيحمع َربنياععننيالناع سنيمجعيف ص ني
ا
ا
فأّننيمّلينيلهنياّ يني دني يننيآد ني؟ني"ني ني
ا

 .7استخرج من النص السابق:
ني
ني
املرنيارة :ني
ني-ني
ني
يفلانيا نلمًّ :ني ني
ني-نيتلك ال
ا
ني-نياسصنيف علنيلف لنيغرينيث ثي :ني
ني
ني ني-نيصيفغونياب لغو :ني
ني-نياسصنياف ل نيلف لنيغرينيث ثي :ني
ني
ني-نياسصنياّ ي :ني

ني-نيصفونياشبا و :ني
ني-نياسصنيآلو :ني
ني

اردنيانيالنصنيابنيالضبطنيالج ا نيني
تدمرني)نيالل
المرة ،ومصدر الهيئةنياننيالف لني( ّ
ا
 .7صغ مصدر ّ
المرة ....................................:مصدر الهيئة
مصدر ّ
ٌّ
نياجهنيخطنيانيالنصنياعرانيال نيت ًّنيا
 .3أعربنيا

ني

ني ني

ني

ط بما تناسب والمعنى المقصةد في ما أتي:
كل كلمة تحتها خ ّ
ب) اضبط (فاء) ّ
ني ثبنيخ ل ٌلنيلِنجلةنيالغرم نيوثبةني ِني-ني ثبنيخ ل ٌلنيوثبة ني
ايأسل ني
َ
ني ني

رقو عملني()7نياملبثث:نيال غونيال ر يفو نيالفملنياللراسينيايأ ني ني
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اقرأ النص اآلتيّ ،

نيقلينيالزا ينيك ينيالنا سنيا حظدنيالنجلَنيتشكيالتا اها ني أا قعلاني
طنيأاظ رنيالنا س نيفمن
نيجنلاهنيك اتنيحم ا
ا
" اينيالّل َي َ
ائطنيالسم ماونيمللاقبنيالنجعل نيانيفمعل نيالسعنونياملشجِفعو ني اع نيأ عب نيَبرمطعوني
ىنيكلنيتشّيف ونيان نيامسال ني رمسلانياخلر
ا
ع ا
ٍ
ىنيكلني يهني"ني ني
سطحنيايأرضنياملرسلاوني ن مونياننياهللنياللا بنيالق درنيع ا
 .7استخرج من النص السابق:

ني
نياسصنياّ ي :نيني
نيصفونياشبا و:ني نينياسصنيف علنيلف لنيغرينيث ثي:نياسصنياف ل نيلف لنيث ثي :ني-نيصيفغونياب لغو :ني

ني
ني
ني
ني

ني
ني
ني
ني

املرنيارة :ني
ني-ني
ا
ني
ني-ني ل ني ضنياننيكل :ني
ثي :ني
ني-نياسصنياف ل نيلف لنيغرينيث ا
ني ني
ني-نياسصنيف علنيلف لنيث ثي:

ٌّ
نيخطنيمثانيأعربها:
 .7نياضبطنيالّ مونيالحتنياج

األستاذ :محمد عودة
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 .3ايفازنياملن دىنيالمعربنياننيالمبنينيفيفم نيمأيت:
ِ
مرنياا نيالنياَزا ج نيع ىني ني
ني نيم نيسنيكيننيا َ
لنيأالني ني
ٌني
نيم نيفجيفونياللاننياملس لب
ني نيم نيامرنيم نيأ انينياحلض رةني النينُّع ع ع ع ى ني
ني
ني نيم نياع ع ع ع ع ع علان النيعبثنيالزا يني ع ع ع ععه

ني
ني
ني
ني

نيع ِل ِ
ِ
نيغبن ني-نيا ِق ِ
يفميفنَ
نياللف هني-ني ا ْي ْ ج
َْ َ
نيع ىنيإب ّصنيالسمراهنيمّجملني؟ ني
ااحنيا ْنيل َنيع جنيص ني
نيا فثبكنيانياجلل جني
كنيالزان
نياننيذانيال ينيأغرىني ني

اردنيانيالنصنيابنيالضبطنيالج ا نيني
المرة ،ومصدر الهيئةنياننيالف لني( استعان )نيالل
ا
 .4صغ مصدر ّ

ب) عيّن أداة الشرط الجازمة وغير الجازمة ،وبيّن فعل الشرط وجةابه:

نيأ َغ ععر ِك ِنيا عنِّعينيأينيحععبع ِعكنيقَع ع تِعِععي
ج
نيجي َلنيلهجنيخمََْر الإ
ني{ َ َاننيمعَج ِ نيال هَ َْنيف ني النياننيمجسرني الني النياننيعسر ني
غنني ني
نياذانيِلنيمّننيل م ِرهنيعننيعيفشو النيِ
ني{ني لَلنيمعؤ ِاخ ج نيال هنيالن ِ
ننيدا ٍنيو }.
نيعَ ٰىنيظَ ْ ِرَ نيا َ
سنيمبَنيني َك َسبجلا َا نيتَعَرَك َ
َ ْ جَ
ج َ

ِ
ِ
بنيمعَ ْف َ ِعل؟ني ني
ني
ني أاعك َنياع ْ َعمع نيتَعأْ جاعرينيالع َقع ْ َ
ِ
ب} ني
نيحيجَ ِس جني
نيحْيف ج
ث َنيال َْ
َ معَ ْرجزقْهجنيا ْن َ

رقو عملني()3نياملبثث:نيال غونيال ر يفو نيالفملنياللراسينيايأ ني
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اقرأ النص اآلتيّ ،

نيهللنيدرني
ذللينيافلسع صنياعننيأإ ع
لبنياشع عر ني مج اع نيِبع نيالبع
" م نيمسلم نيالقلسنيالمنونيايأابيف ه نيهتفلنياليف نيالق جني
ا
َ
عصنيالَع ٌعلنياني ِقف ععج صنياجلبا ع رة ني ق ععلنيثبج علانيارفلع ععونيرؤ جس ع صنياني إ ععهنيالش ع اعر نيفم ع ذانيعس ع ا نيأينياق ع ال نيل ععأل ني
أ ع ا
ّننياهن ع َ
البدنياق ا ني؟ني" ني
املقلسينياني نيامللمنونياحلزمننياسجل ني ا
ا
 .7استخرج من النص السابق:

ني ل نيا جم :ني نينيصفونياشبا و:ني نينياسصنياّ ي :ني-نيصيفغونياب لغو:ني ني

ني
ني
ني
ني

ني
ني
ني
ني

ني
ني
ني
ني

ني-نياسصنيف علنيلف لنيغرينيث ثي :ني
ني-نياسصنياف ل نيلف لنيث ثي :ني
ني-نياملرني يفئو :ني
ني ني
ني-نياسصنيف علنيلف لنيث ثي:

نيانيالنص
 .7أعرب الّ مونياملشطلطنياج
ا
مسلم........................................................................................:
نمى):
ب) صغ
املرنياملرةني املرنياهليفئوني اسصنيالف علني اسصنياملف ل نياننيالف لني( ّ
ا

ج) نيايفازنياملن دىنيالمعربنياننيالمبنينيفيفم نيمأيت:
ني

نيملا نيأمّه ني
م نيحبيفبال ج
نيزرت ال
ني
اكبدنيعج قنياخليفلنيض ارالنية
م نير َ
يفخنياحلمى ني
بنيالقسم تنيم ني َ
م نيايفِّ َ
ني
م نيسيفالينيأس فنيفمينيليفقل

األستاذ :محمد عودة
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نياىتنيغل ني
المب
م نيل جني
يفل ني ُّ
ج
نيقلسنيم نيحسن هنيا نيفراقن
م ج

عو ِ
نيأقيف نيالس ِ
نيالع جل ني
ج ا
عبتني ق ل ن نيايأ ج جنيي ني
ني ت ْ

ني
ني

رقو عملني()4نياملبثث:نيال غونيال ر يفو نيالفملنياللراسينيايأ ني
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اقرأ النص اآلتيّ ،

اجقلا ني لهنيالجف تونيكبريةنيل صني ال م ه نيقمل ني
"نيك ينياملسجلنيايأقمىنيان نيالقرينيايأ نيل جرةنيا اللانيع ميفًّ جنيُميفاعالزاني
ال
ا لبلنيال صنيس يفال نياىلنيالبثثنيعننيافج حنيامل رفونيالنياننيالقلسني حل ني لنياننيمجيفبنيأحن هنيال َِل ني اننيأ نياننيعاصنيفيفهني

يبنيش ّدادني ننيأ سني" ني ني
المث ا

النص:نينينينيني
 1استخرج من ّ
ثي
نينينينينينينينينيأ-نياسصنيف علنيلف لنيث ا
نيج-نيصفونياشبا و
املرنيارة
ني ع-ني
ني
ا
ز-نياسصنياّ يني
ني

ني

ني
ني
ني

ثيني
ب-نياسصنيف علنيلف لنيغرينيث ا
ثي
د-نياسصنياف ل نيلف لنيغرينيث ا
ني -نيصيفغونياب لغو
نيح-نياسصنيآلوني

ني
ني
ني
ني

ني
ني

ني

نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني

تاما.
النص إعرابًا ًّ
 .7أعرب ما تحته خط في ّ
ش ّدادني

ب) صغ من الفعل (دار) ما أتي:
اسم مكان.......................:

صيية مبالية......................:

ني
ني
ني

اسم فاعل .........................:اسم مفعةل...............:
مرة .........................:ني
مصدر ّ

ثم اذكرنيالعه:
ج) ايفاز املن دى المعرب من المبنيّ ،
 -1نيم نيدع نيةَنياخلري نيالنيتيفأسلا
النيتلارنيالبيفئو
 -2م نيااس جنيي ني ِّني
 -3م نيجميفبال نيال الع ه نيالطفني ن
نياس نييفئال نيأص حنيأارك
 -4م ج
رفق ني مل نيارة ني
 -5م نيس ئقينيالسيف رات ني الني
 -6نيأم نيع نيقا ني اللمه نيكم نيتلمننيتلاي

األستاذ :محمد عودة
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نيني رقو عملني()5نياملبثث:نيال غونيال ر يفو نيالفملنياللراسينيايأ ني
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اقرأ النص اآلتيّ ،

ُّ
عبنياالنيع اععونيع ععىني
ُّنيايأردي
"نيم ع نيشاابابنيال علان نيم ععل
نيأّنلذإ ع نياجقععل ال
ال
عب ني ا ع نيااجش ع رنيك يف ع تنيالطع ا
ِّا نيانيجم ع نيالطع ا
الجق ع ال نيال مع اعي ني قععلنيأا قععتني ع نيالكليّاااتنيال ِن ع ينيل ب ع حلد؛نيلجثقيف ع نيااط قععونيفّرمعاعوني شععّلنيخ ع انيق ني ع ني
املؤسسع ع تنيأح ععلثتنياِق ععونيالعيفا ععونيانياش ععرنياللق ف ععوني ال ععل ني ا ل ععتنياّ ا ععونيارالق ععونيعن ععلنيالبع ع حلد ني أص ععبثتني
انظ ر صنيل مسجقبلنيالقرمب ني
 .7استخرج من النص السابق:
نينياسصنيف علنيلف لنيغرينيث ثي:ىنياملرة:ني
ني الاملرانيداالالنيع ا
نياسصنياف ل نيلف لنيث ثي:نينينيصيفغونياب لغو:نيثي:ني
نياسصنيف علنيلف لنيث انياجهنيخط ،نيمثا أعربه.
ٌّني
 .7نياضبط ا

ني

ني-نياسصنيآلو:ني
ني-نيصفونياشبا و:ني
ني-نياسصنياّ ي:ني
ني-نياملرني يفئو:ني
ني-نياسصنيزا ي:ني

ني
ني
ني
ني

ني

ني
ني
ني
ني

ني ني
ني ني
ني

........................................................................................................

 .3اذكر سبب كتابة الهمزة لملرةنيالحتنيإ هتنيع يف نيانيالّ م تنياآلتيفو:
أطلقت.......................:

إقبال ...................:مؤسسات.........................:

شرط وجةابه.
شرط الجازمة وغير الجازمة ،مبيّنا فعل ال ّ
ب) اسجشرج ُما نيمأيت أدوات ال ّ
 1حيفلم نيتسجقصنيمقلرنيلكنياهللنيجن ح نيانيغ رنيايأزا ي
 2ق نيت ىل:ني(اِ َذانيتجعْجعَى ِ
د)
نيايأَ لِ َني
َس ِاريج ْ
ٰ َ
نيعَْيفهنيآمَ تجعنَ نيقَ َ نيأ َ
الغمننيع ىنيالغمن انيالغ ونيالن ئيفو
للالنياحلبنيا نيالجفنيني جني
ُّني
3
انيجيَزنيِِه)
 4ق نيت
نيسلهال جْ
ىل:ني(اننيمَع ْ َم ْل ج
َ
نيِلنيتلركنيايأاننيان نيِلنيتز نيح را
 5فأما ينياؤانكنيتأاننيغريا ني اذانيني

رقو عملني()6نياملبثث:نيال غونيال ر يفو نيالفملنياللراسينيايأ ني
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اقرأ النص اآلتيّ ،

قةي نيال ض ت ني مقيني
ظم صني جن لهنيصب الح نيف لني ّ
مر نياننيأكلرنياللام رنيتغ موالنيل جسص؛نيل انيمنمحنيايأابا هنيا ج
نينيني" نيالجا ج
اننيالقرحو ني مجفيفلنياملم بني أاراضنيالل ا نيجميعها ني لنيافيفلنيل مرأةنياملرضب ني اذانيأجضيففنياليفهنياحل يفبنيص رنيغ اهالني
نياهلضمينيض اليفف ني" ني
ان سبال ني اّلنيدف والنيلِمننيك ينيإ ز
ا
األستاذ :محمد عودة
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النص:نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ني
 .7استخرج من ّ
ثي :ني
ني
ني
ني
نيصفونياشبا و :نيني-نياسصنيف علنيلف لنيغرينيث ا
ني ني
املرنيارة :ني
ني-ني
ني
ني
ني
نياسصنيتفضيفل :نيا
ني-نيمج وني رط ني صناف نياىلنيإ زاونيأ نيغرينيإ زاو :ني
ني
ثي :ني
نياسصنياف ل نيلف لنيغرينيث اني-نيف النيا ضيفال نيهزتهنيهزةنيقطب :ني
ني
ني
ضنياننيكل :ني
ني ل نيا
ط
 .7أعرب الكلمة الحتنياج نيخ ا
ني
ني

 .3صغنياننيالف لني(ني فيدني)نيا نيمأيت:

مرة:
مصدر ّ

اسمنيمفعةل:

اسم فاعل:

ني
ني

نينيب)نيصةب الخطأ اإلمالئي انياجلم ونياآلتيفو :ني

نيمصدر هيئة:ني

نيني
ني ني
ني ني

ني ني

ني
ني

يفم نياننياال
َنيسأ نياملرمضنيحيف ته نيلّننيامي اهني هللنيإ لنيانيافسهني م ال

ني

ج)نيميّز المنادى المعرب من المبني،نيمثانيأعربنياملن دى
بنيا ْغ ِفر ِنيِلني لِلالِ َليني لِمننيدخ نيلني عيف ِحت ِ ِ ِ ِ
دني َالْ جم ْؤِانَ تني" ني
نيا ْؤانال َ ل ْ جم ْؤان َ
َ َ َ َ َ َْ َ ج
-نيق نيت ىل:ني"ني َر ِّ ْ َ َ

ني

َمسَ ئِ ِني ْصني"
َمسَ ئِ ِ ْنيص فَعَم نيأَاْعبَأَ ج ْصنيِأ ْ
نيآد جنيأَاْبِْئع ج ْصنيِأ ْ
 -قللهنيت ىل:ني"نيقَ َني مَ َ

ني

رقو عملني()7نياملبثث:نيال غونيال ر يفو نيالفملنياللراسينيايأ ني
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اقرأ النص اآلتيّ ،

" نياحللارنيأفضلنياللس ئلنيلجثقيف نيالجق ربني دنيالنا سنيا نيع لانيع ىنيايأرض ني قلنيح اق نيحلارنياللق ف تنيقفزالة نيالعيفاونياني
نيالش لب نياحليفاو نيا نيعلد نيان نيامللضلع ت ني ي نياق ني حللار نيأارمن :نيسعادةني
ا نياجمل ني ل نيا نيتس ى نيلجثقيفقه ا

نيالس
ا اس يني الطمأايفنو ني ك ه ني ٌ
يفل ِّ
نيحمليب ا
لننياب ٌ

نيفإينيعجقلنياؤمترنيل ثلارنيأزا نيالفلارقني دنيالنا سني" ني

نيني
ني
النص:نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ني
 .7استخرج من ّ
ني ني
ني
ثي :ني
ني
ني
ني
نيصفونياشبا و :نيني-نياسصنيف علنيلف لنيغرينيث ا
ني-نياسصنياّ ي :ني
ني
املرنيارة:ني ني
ني-ني
ني
ني
ني
نياسصنيتفضيفل :نيا
ني ني
ني
ني
ني
ني-ني لالالنياط الق  :ني
ني
ني
ثي:
نياسصنياف ل نيلف لنيث اني-نيمج وني رط ني صناف نياىلنيإ زاونيأ نيغرينيإ زاو :ني
ني
-نيف النيا ضيفال نيهزتهنيهزةنيقطب :ني
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 .7اضبطنيالّ مونياملشطلطنياج نيمثانيأعربها
 .3صغنياننيالف لني(نيعاشني)نيا نيمأيت:

مرة:
مصدر ّ

اسم فاعل:

ني

اسمنيمفعةل:

ني

اسم مكان:

ني

نيمصدر هيئة:ني

ني

ني

نينيب)نيصةب الخطأ اإلمالئي انياجلم ونياآلتيفو :ني
فستني لائه ني ر تنياننيا ه ني اك تنيغ ائه
ايننيأفلمهني ر حي نيع
ىنيارضهنياشئت ني تن ج
ج

ني

ني

لنيالشرط
نينيج)نيعيّننيفعلنيالشرطنيوجةابنيالشرطنيانياجلم ونياآلتيفو نيمثانيأعربنيف
ا
نيمسبنياملرهجنيجي ْلنيرزقال ني
أمنم َ

رقو عملني()8نياملبثث:نيال غونيال ر يفو نيالفملنياللراسينيايأ ني
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اقرأ النص اآلتيّ ،

أحب نيال غونيال ر يفونيكلماتها ني نيال غوج نيالحتنيتجع َنيجرب نياننيأ رزنيال غ تنيال مليفونيامل ر فونيانيالاقبنيكلريةنيانيال َِل نيف يني
" ني ُّ
ٍ
ضتنيهلجمو ني رسونيانني ضني
ق درةنيع ىنيا لاع ني ل انيفقلنيحب نياهللنيمب جزةنيالقرآينيالّري ني انيايأزانونيايأخريةنيت ار
عتنيأينيتلبتني تّلينيخ اقوني ابلعوال نيفيف نيق رئال نيالقرآي نياحفظ نيف صنيمّيفل ينيهل ني" ني
الفئ ت نيلّنا نياسجط
َ
النص:نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ني
 .7استخرج من ّ
ثي :ني
ني
ني
ني
نيصفونياشبا ه :نيني-نياسصنيف علنيلف لنيغرينيث ا
ني ني
املرنيارة :ني
ني-ني
ني
ني
ني
نياسصنيتفضيفل :نيا
ني-نياسصنياّ ي :ني
ني
ني
ثي:
نياسصنياف ل نيلف لنيث اني-نيف النيسلاسيفًّ نيهزتهنيهزةني صل :ني
ني
ني
ني
نيصيفغونياب لغو :نيني
ني-نيان دى ني اذكرنيالعه :ني
ني
ني
ني
نينينينينينينيني-ني لالالنياط الق  :ني
 .7اضبطنيالّ مونياملشطلطنياج نيمثانيأعربها
 .3صغنياننيالف لني(نيتعتبرني)نيا نيمأيت:

مرة:
مصدر ّ

نياسم فاعل:

ني
ني

نيني
ني ني

ني

ني

ني ني

نياسمنيمفعةل:

ني

نينيب)نيصةب الخطأ الليةي انياجلم ونياآلتيفو :ني
الرخ هنيفإلز نيا نياارنياهللني اإجنبنيا نيهنىنيعنه ني ني
ني
نياذاني ئتنيأينيايف نيحيف ةنيا ئ نيالرف يفوني ا
لنيالشرط
نينيج)نيعيّننيف لنيالشرطني إلابنيالشرطنيانياجلم ونياآلتيفو نيمثانيأعربنيف
ا
اننيمسبنيل شرينيمنلنيحمبونياجلميفب ني
َني
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