
 9000909770ماهر أبو بكر   

 

 حيّل لك أن تستكئ 

 

 ُيطلب الكورس من املكتبات اآلتية املنتشرة يف  كاّفة أحناء اململكة 

  9300039000مقابل الهنيني هاتف   -مكتبة الموتس  -طبربور 
 9303093900   مقابل البنك االسالمي -مكتبة الجاردنز  -الجاردنز 

 9300003000   -مكتبة أبو طوق  -ضاحية الحج حسن 
 9303330303  -مكتبة الحكيم  -جبل عمان 

  9377300373مكتبة الطالب   -جبل الحسين 
 9303993007 -مكتبة جبل الحسين  -جبل الحسين 
  0032000-90 -مكتبة الكتوعة  -جبل الحسين 

 9370000090 - 9303000300مكتبة النرجس  -بيادر وادي السير 
  9333333020  -قرأامكتبة  -بيادر وادي السير 
  9303033303مكتبة المدينة   -المدينة الرياضية 

 3300007 –دوار المعارف  -مكتبة آية  -خمدا 
 903300933  -مكتبة زيد الخير  -تالع العمي 

 9377237000 -مكتبة الجاحظ  -البقعة 
   9300002300 -مكتبة االمين  -البقعة 

 0777477718السمط : مكتبة عبودكو     
 93333000302السمط : مكتبة المقداد اإلسالمية  

 9333372939 -السمط : مكتبة أمين العناسوة 
 9332930020 -السمط : مكتبة معاذ  

 9330000000السمط  : مكتبة مجدالوي   
 9333939933مكتبة األحباب   –السمط 

 9303090903 - مكتبة صويمح -صويمح 
   9303330320مكتبة العمم نور  -ابو نصير 
   ممكتبة السال –أبو نصير 
  0320300  -مكتبة الزمردة  –شفا بدران 

  مكتبة المستقبل –الجبيهة 
  9333229927 -مكتبة هدايا زيد  –الفحيص 
   9300009009مكتبة االسراء  -االشرفية 
  9303900300  -مكتبة المسكاوي  –أم نوارة 

  9303700700مكتبة الزنبق  -الهاشمي الشمالي 
 9373099072مكتبة المنفموطي  -الهاشمي الشمالي 

  9300332023ة الجعبري مكتب -جبل النصر 
 9300000702األوابين  -الوحدات  
 0339009-90 -مكتبة البراق  –الوحدات 
  مكتبة حمزة –الوحدات 

 9373207032مكتبة أم العرى  -المقابمين 
 9309739093 -الخواجا  –المقابمين 

  9300732077مكتبة أم القرى  -مرج الحمام 
   900002022مكتبة طارق بن زياد  -حي نزال 
  9300039390مكتبة حي نزال   -حي نزال 

  الذراع الغربي : مكتبة ابو لبة
 9303293029 -النزهة : مكتبة عدي فميفل 

 9303000332 -النزهة : مكتبة حسان 
 9333000032 –سحاب : مكتبة جهاد 

  9303009332مكتبة العوايشة  –ماركا الشمالية 
  9377903007 -ياجوز   ياجوز : مكتبة صناع الحياة

93-0333900 
 9373079303 -المشيرفة : مكتبة جمال 

  9300003030مجمع السعادة  -مكتبة الوسام  -الزرقاء 
 933090020 –الزرقاء : مكتبة حمودة 

  مكتبة أحمد –المفرق 
 9307303230 9333003300مكتبة شومان  -مادبا 

  9303079000 -اربد : مكتبة اليقين ، مركز نوبل الثقافي 
 9330730070-اربد : مكتبة البتراء 

 9303220330 -الرمثا: المكتبة األولى 
 9300000002 -عجمون : مكتبة الدلتا 

  9333300030جرش : مكتبة اإليمان  
 9333003990جرش : عالم الرياضة 

 الرفاتي . –الكرك : رم 
 مؤتة : الثائر .
 المزار : الفايز .

 . ندى الورد -البشير :   معان
 اإلسالمّية .:   الطفيمة 

 أم القرى . –عطّية  –العقبة : الرسالة 
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 41ٕٕٕٙٗٔٗٓ صويؽح  (ايٓجاز)اجلٖٛس٠ دــــأنادمي١ٝ حمُ 1

 46ٖٙٓٓٙٓ4ٓ طرببور ٔ ــــــَسنص املعٝ 2

 44ٖٙ4ٖ٘ٔٗٓ السؽط َسنص مسا األٚا٥ٌ  3

 41ٕٖٙ٘ٓٙٓٓ دوار الّداخؽية ( 2)املعني د ايٓجازـــــأنادمي١ٝ حمُ 4

 41ٙ٘٘6ٙ1ٓٓ الوحدات ١ ـــــَسنص ايسضاي 5

 4144ٖٕٗ٘٘ٓ خريبة السوؼ ١ ـــــــَسنص ايسضاي 6

 41ٕٙٓ6٘6ٓٓ الرياضية   املديفة ١ ـــــــــَسنص املدٜٓ 7

 466ٖٗٗ6ٙٓٓ الرصيفة َسنص أٚىل ايكبًتني  8

 41ٙ٘ٙٔ4ٔٙٓ اهلامشي الشؿالي ٛاز ـــــــــَسنص األْ 9

ػػػ 46٘4ٖٖٗٗٔٓ البقعة ٢ ــــــاألقص َسنص 11

ػ(ػDVDػ)ػػاضصورسػطرسقػبػرصػ
ػالنحو والصسف .يتضّنن فيديوهات كاملة ) بالصوت والصوزة ( لشسح 

ػػػػ

ػاضطراجعػاضتيػتّمػاالرتطادػرضغؼا
 أسئلة الكتاب : مّت اعتناد احلّل من دليل املعّله  .  - 1
 أسئلة الوشازة : مّت اعتناد  احلّل من اإلجابات الننوذجية الوشازّية.   – 2
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 حيّل لك أن تستكيٖ 

 

  

  ٚايصسفايٓخٛ 

 ٗ  إحصائٌات أسئلة الوزارة للنحو والصرف

 ٘ كٌف أدرس النحو والصرف

 ٙ معانً الحروف واألدوات

 4   حروف الجر

 1ٔ أنواع ما

 1ٕ كناٌات العدد 

 ٖٓ كم االستفهامٌة والخبرٌة

 ٖ٘ كذا

 ٘ٗ اإلضافة

 4ٗ اإلضافة المعنوٌة

 6ٗ اإلضافة اللفظٌة

 ٔ٘ المتكلمأحكام المضاف إلى ٌاء 

 ٗ٘ أسماء تلزم اإلضافة

 1ٙ كسر همزة إنّ 

 ايبالغ١
44 

 46 كٌف أدرس البالغة

 46 إحصائٌات أسئلة الوزارة للبالغة

 41 علم المعانً

 6ٓ اإلسناد

 6ٖ الخبر

 66 اإلنشاء

 1ٔ األمر

 1ٙ االستفهام

 ٔٓٔ النداء

 ٙٓٔ القصر

 4ٔٔ علم البدٌع

 1ٔٔ الجناس

 ٖٕٔ  السجع

 ٕ٘ٔ  رّد العجز على الصدر

 6ٕٔ الطباق

 ٖٔٔ المقابلة

 ٖٗٔ التورٌة

 ٖٙٔ التقسٌم

 ٘ٗٔ ايكضاٜا األدب١ٝ

 ٙٗٔ  كٌف أدرس القضاٌا األدبٌة

 6ٗٔ شعر الطبٌعة

 ٔ٘ٔ الشعر السٌاسً

 ٙ٘ٔ الشعر والتفاعل االجتماعً

 6٘ٔ الموشحات األندلسٌة

 ٕٙٔ فن الرسائل

 ٙٙٔ الخطابة

 4ٙٔ الوصاٌا

 6ٙٔ شعر الجهاد

 4ٖٔ الشعر االجتماعً

 4ٙٔ شعر المدائح النبوٌة

 6ٓٔ شعر التصوف

 6ٖٔ الموسوعات

 6ٗٔ أدب الرحالت
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 2116إىل                  غتٟٛ             2118َٔ غتٟٛ                       

ػرددػطّراتػاضتصرارػسيػأدئضظػاضوزارةػاضطظاوغنػاضغررّغظػاضوحدةػاِّوضى

 أحسف اجلٓس
 1 إلى 

 1 من

 ٙ فً

 ٓٔ على

 ٗ عن

 4 الباء

 ٕ الالم

 ٔ الكاف

   

 أْٛاع َا
 ٗ االستفهامٌة

 ٙ التعّجبٌة

 1 الموصولة

 ٖ الشرطٌة

 4 الزائدة 

 ٖ النافٌة 

ٌّة  ٔ مصدرٌة زمان

 ٖ زمانٌة مصدرٌة غٌر

 

ػرددػطّراتػاضتصرارػسيػأدئضظػاضوزارةػاضطظاوغنػاضغررّغظػاضوحدةػاضثاظغظ

 نٓاٜات ايعدد
ٌّة  1ٕ كم االستفهام

ٌّة  4ٕ كم الخبر

 ٕٔ كذا

 

ػرددػطّراتػاضتصرارػسيػأدئضظػاضوزارةػاضطظاوغنػاضغررّغظػاضوحدةػاضثاضثظ

 اإلضاف١
ٌّة  6ٖ اإلضافة المعنو

ٌّةاإلضافة   ٕٖ اللفظ

 ٖٗ أسماء مالزمة لإلضافة

 ٙٔ اإلضافة إلى ٌاء المتكلّم

 

ػرددػطّراتػاضتصرارػسيػأدئضظػاضوزارةػاضطظاوغنػاضغررّغظػاضوحدةػاضرابطظ

ٖٕ  نطس ُٖص٠ إ
 1 فً ابتداء الكالم

 ٗ أول جملة الحال

 ٖ أول جملة الصفة

 ٘ أول جملة المضاف إلٌه

 1 أول جملة جواب القسم

 ٙ االستفتاح   )أال ، أما ( ًبعد أحد حرف

ة القول ٌّ  ٘ محك

 ٗ دخول الالم المزحلقة على خبرها

 ٗ استخراج اسم إنَّ أو خبرها
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 عالمة ) السؤام األوم والثاقي ( . 40ُيخّصص لؽفخو والصرف 

 كتاب الفخو والصرف مكّون مك أربغ وحدات :  – 1
 كفايات العدد . –معاقي احلروف واألدوات .  ب  –أ 

 كسر لؿزة إنَّ . –اإلضافة .                     د  –ج 

 ال ُيطؽب يف األسئؽة تعريػ معّيك، فالقواعد املوجودة ُيطؽب فنؿنا بشكل جّيد؛ لكي تستطيغ اإلجابة عؽى األسئؽة .  -2

 :  –عادة  –يأتي قطعة مك خارج الكتاب وُيطؽب  - 1      – 3
استخراج حرف جّر معّيك ، وقوع مك أقواع ما ، أو كفاية مك كفايات العدد ، أو إضافة لفظية أو معفوية، أو اسؾ مالزـ   -أ 

 لإلضافة، أو اسؾ إنَّ أو خرب إنَّ .
 أعرب ما حتتم خط . –ب 

  -ما قوع ما ؟ –لقطعة عّدة أسئؽة ترتاوح بني الصيغ اآلتية : ماذا يفيد حرف اجلّر يف اجلؿؽة ...؟ وُيطؽب بعد ا  - 2          
 بّيك اخلطأ وصّوبم . –عّؽل ...   –حّدد املضاف واملضاف إليم و  قوع اإلضافة  -ما قوع كؾ ؟

يف االمتخان الوزارن يتّؾ التقّيد مبا َوَرَد يف كتابم، و الكتاب لو املرجغ الرئيسّي لألسئؽة؛ فال تتعب قفسم بالبخث لفا  – 4
 ولفاك، والتوّسغ بشكل سؽيّب .

 وضعُت لم عدد مك املفاتيح ستسّنل عؽيم عؿؽية احلفظ والفنؾ لؽؿادة . -5

 ّؽنا ؛ لتوفري عفاء البخث يف األسئؽة الوزارية .وضعُت لم األسئؽة الوزارية كامؽة مغ ح – 6

اإلحصائيات املوجودة يف بداية قسؾ الفخو والصرف والبالغة تندف لتعريفم عؽى توّجم الوزارة يف وضغ األسئؽة، وأّن  – 7
 الفقرات تستخق التدقيق عؽينا .

 املرفق مغ الكورس لاـ جدًا وفيم شرح كاٍف لدروس الفخو والصرف ؛ فال تفّرط بم .  dvdقره  - 
 

 أنواع الفاء من الوحدة األولى .
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 ما  الباء الالم على إلى من 

بمعنى 

 )عند(

انتهاء 

الغاية 

المكانية 

أو 

 الزمانّية

بمعنى 

 (الالم)

ابتداء 

الغاية 

المكانية 

أو 

 الزمانّية

 التبعيض

السببية     

و      

 التعليل

بيان 

 الجنس

 االستعالء

السببية   

و      

 التعليل

 االستدراك

 الكاف

السببية      

      و

 التعليل

شبه     

 الملكية

 الملكية

 فً

الّظرفّية 

المكانية 

أو 

 الزمانّية

السببية   

و      

 التعليل

 التشبيه

ما           

 االسمية

ما           

 الحرفية

 اإللصاق

السببية   

و      

 التعليل

الزيادة    

و      

 للتوكيد

 القسم

 االستعانة

 عن

 المجاوزة

 البدلية

 االستفهامية

 الموصولة

 الشرطية

 التعجبية

 المصدرية

 النافية

 الزائدة
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ٌّن المعنى  - ٕاعرخشج ِٓ إٌص دشف جّش ٠ف١ذ ...                                           - 1  أفاده حرف الجّر المخطوط تحته .الذي ب
 

 

 ) هذا من أنشطة الكتاب  والحلّ المعتمد من دلٌل المعلّم (  1ْػاط 

ٌٓ مٓما ٜأتٞ X( إشا٤ ايعباز٠ ايصخٝخ١، ٚإغاز٠ ) ضع إغاز٠ )  ( إشا٤ ايعباز٠ اخلاط١٦، يف ن
ْجُن أََحبُّ إِ المعنى الذي أفاده حرف الجّر )إلى( الذي اتصل به ضمٌر المتكلّم فً قوله تعالى: ) -ٔ هِ َقالَ َربِّ السِّ ٌْ ْدُعوَننًِ إِلَ ٌَ ا  ًَّ ِممَّ [، هو انتهاء ٖٖ( ]ٌوسفلَ

ٌّة.   الغاٌة المكان
 
ِك َفاْنُظِري َماَذا َتؤُْمِرٌنَ جاء حرف الجّر )إلى( بمعنى حرف الجّر )الالم( فً قوله تعالى: ) -ٕ ٌْ ٍة َوأُولُو َبؤٍْس َشِدٌٍد َواأْلَْمُر إِلَ  [.ٖٖ( ]النملَقالُوا َنْحُن أُولُو قُوَّ

ٌٓ ْػاط    1ح
ٔ - ×                             ٕ- √ 

 

  تــــــــبــــالس     منابتداء       :َفتاح احلفظ 

                       

           ذثؼ١ط   ت١اْ إٌٛع      عثث١ح                         اترذاء اٌغا٠ح                       

 أٚ ت١اْ اٌجٕظ ()    ّىا١ٔح                       اٌاٌضِا١ٔح ٚ                    

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املع٢ٓ املطتفاد
 . ابتدا٤ ايػا١ٜ ايصَا١ْٝ –1

 

ػطنػ+ػػزطنػػػ
 ِٓ ػاَ ...( –ِٓ اٌغاػح   –ِٓ اٌّغاء  –) ِٓ اٌصثاح 

) أٞ تذا٠ح اٌذساعح ِٓ  اٌصثاح إٌٝ اٌّغاء. ِٓدسعد  - 1

 اٌصثاح (

 اٌغاػح اٌغادعح إٌٝ اٌراعؼح ِٓأرظشذه  - 2

  اٌالَ  إٌٝ االٔرٙاء   ػٕذ                : َفتاح احلفظ

 

               تّؼٕٝ اٌالَ                         أرٙاء            تّؼٕٝ ػٕذ                         

 ٚاٌّىا١ٔحاٌغا٠ح اٌضِا١ٔح                                         

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املع٢ٓ املطتفاد
اْتٗا٤ ايػا١ٜ  – 1

 املها١ْٝ.
ػإضىػ+ػطصانػ
 ِٓ اٌٛادٞ ...( –ِٓ اٌذذ٠مح  –) ِٓ ػّاْ 

 اٌؼمثح . إٌٝعافشُخ ِٓ ػّاْ  -1

 أِش٠ىا ٌٍؼًّ . إٌٝأرمٍد  - 2

 

اْتٗا٤ ايػا١ٜ  - 2
 ايصَا١ْٝ.

 إضىػ+ػزطن

 إٌٝ اٌغاػح اٌخاِغح ...( –إٌٝ اٌّغاء  –) إٌٝ اٌصثاح 

 اٌّغاء . إٌٝدسعُد ِٓ اٌصثاح  - 1

 ِٕرصفٗ . إٌٝصُّد ِٓ أٚي اٌشٙش  - 2

ػإضىػ=ػاضالمػ.  مبع٢ٓ ايالّ. – 3
 ٠ذّي ػٍٝ اٌّىاْ أٚ اٌضِاْ . ٚال ٠أذٟ تؼذ ) إٌٝ ( ِا

 ه . ) ٠ؼٛد ٌه ( إ١ٌاٌمشاس ٠ؼٛد  - 1

 ه اٌخ١اس .  ) ٌه اٌخ١اس (.إ١ٌأسٜ أْ ذغرثّش أِٛاٌه ٚ - 2

 مبع٢ٓ  – 4
 . ) عٓد (

طاػػ–أبعضػػ–طاػأحّبػػ–ُتدبقػ)ػإضىػ(ػرادًةػبـػ)ػأحّبػ
ػأبعضػ(

ّٞ خ١ٌش ٚأدّة  - 1 هللا ِٓ  إٌٝلاي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ : " اٌّؤِٓ اٌمٛ

ًّ خ١ش " ) أدّة ػٕذ هللا ...(  اٌّؤِٓ اٌعؼ١ف، ٚفٟ و

 ٔفغٟ !  ) ػٕذ ٔفغٟ ( إٌِٝا أتغط اٌّجاٍِح اٌىارتح  - 2

ُُ أدّة  - 3 ّٟ اٌؼٍ  ِٓ اٌّاي  .   ) أدّة ػٕذٞ ِٓ اٌّاي ( إٌ
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 . ابتدا٤ ايػا١ٜ املها١ْٝ – 2

 

ػطنػ+ػطصانػػػ
 ِٓ اٌؼمثح ... ( –ِٓ ػّاْ  –ِٓ اٌّذسعح  –) ِٓ اٌث١د 

 ػّاْ إٌٝ إستذ.) أٞ تذا٠ح اٌغفش ِٓ ػّاْ ( ِٓعافشخ  - 1

 اٌٛادٞ . أػٍٝ اٌجثً إٌٝ أعفًِٓ ٔضٌُد  - 2

 اٌطؼاَ ) تؼط اٌطؼاَ ( ِٓأوٍُد   - 1ػطنػ=ػبطضػ. . ايتبعٝض – 3

 ِاٌه ) تؼط ِاٌه (  ِٓأٔفْك  - 2

 اٌّؤ١ِٕٓ سجاٌي صذلٛا "  ِٓ"  - 3

 (.بٝإ ايٓٛع ) بٝإ اجلٓظ – 4

 

ػطنػ=ػظورهػ،ػظورؼاػ.
فعح  –غاٌثاً ٠أذٟ ِادج ِذغٛعح تؼذ ) ِٓ (، ِثً : ر٘ة 

 ... دذ٠ذ –دش٠ش  –

 ) خاذّاً ٔٛػٗ ر٘ة (  ر٘ة . ٌِٓثغد اٌّشأج خاذّاً  -1

 ) ثٛتاً ٔٛػٗ دش٠ش ( ..  دش٠شِٓ اشرشخ اٌفراج ثٛتاً  -2

 ) أعاٚس ٔٛػٙا فّعح ( فّعح "  ِٓ" ُٚدٍُّٛا أعاَٚس  - 3

 (غٛي اٌغٙش.) تغثة غٛي اٌغٙش ِٓاٌشاّب ِشض  -1ػطنػ=ػبدببػ.  .ٚايتعًٌٝ  ايطبب١ٝ – 5

 ) تغثة اٌخٛف( اٌخٛف . ِٓعمػ  - 2

 إِالق "  ِٓ"  ٚال ذمرٍٛا أٚالدوُ  - 3

 ) تغثة إِالق ( ) اإلِالق : اٌفمش ( 

 

  2ْػاط 
 ضع دا٥س٠ّ حٍٛ زَص االجاب١ ايٓصخٝخ١ يف َا ٜأتٞ : 

 أفاد حسف اجلٓس )َٔ( بٝإ اجلٓظ يف ٚاحد٠ َٔ اآلٜات اآلت١ٝ :  -1
ْجَس قال تعالى: ) - أ  [.ٖٓ( ]الحجِمَن اأْلَْوَثانِ َفاْجَتنُِبوا الرِّ
ٌِهْم بَِهاقال تعالى: ) - ب ُرُهْم َوُتَزكِّ  [.ٖٓٔ( ]التوبةُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
َواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ قال تعالى: ) - ج ْجَعلُوَن أََصابَِعهُْم فًِ آَذانِِهْم ِمَن الصَّ  [.1ٔ( ]البقرةٌَ

 

ِٔ َتَٓاُيٛا اِئبٖس َحٖت٢ تعاىل: )أفاد حسف اجلٓس ) َٔ( يف قٛي٘  -2 ِٓٔفُكٛاَي ُٖا ُت َٕ(  رآٍ عُسإ َٔ  د.92ُتٔخٗبٛ

ة  -الّتبعٌض       ج -بٌان الجنس    ب - أ ٌّ  ابتداء الغاٌة المكان
 

َٖافاد حسف اجلٓس )َٔ( يف قٛي٘ تعاىل : ) -3 َِْصِيَٓا  ِٛ َأ َٕ َراَي ُ٘ َجَبٌٕ َع٢ًَ اِيُكِسآ َِٜت ِٔ دِّّعاََُتَص َخأغّعا َيَسَأ ٘ٔ(  راحلػس َخِػ١َٔٝ َٔ  د : 21 ايًٖ

ٌّة والّتعلٌل  -ابتداء الغاٌة                   ج -الّتبعٌض            ب  - أ  الّسبب

ٌٓ ْػاط   2ح
 ) ج ( -ٖ) ب ( ، التوضٌح : ) تنفقوا بعض ما تحبون (                  -ٕ) أ (       

 

 

 ؟ ــحف١ــــاٌظشِا عثة          املفتاح :
 

        ِىا١ّٔحٚ صِا١ٔح ظشف١ح  عثث١ح                                  

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املع٢ٓ املطتفاد

  سيػ=ػداخل:  احلكٝك١ٝ ايظسف١ٝ املها١ْٝ  – 1

فٟ  –) اٌّىاْ ِذغٛط ( ) فٟ ػّاْ 

 فٟ اٌذذ٠مح ...( –اٌث١د 

 

   سيػ=ػداخل: اجملاش١ٜ

فٟ  –)اٌّىاْ ِؼٕٛٞ( ) فٟ اٌمٍة 

 فٟ اٌّذثّح ...( –فٟ ػمٍٟ  –إٌفٛط 

 ٘ٛ ٠غىٓ فٟ ػّاْ . ) داخً ػّاْ ( . - 1

 ٚظغ اٌطؼاَ فٟ اٌثاّلجح .  ) داخً اٌثالجح (  - 2

 

 

 

 أٔد فٟ اٌمٍة. ) داخً اٌمٍة (  -1

 أثّش والِٗ فٟ ٔفٛعٕا . ) داخً ٔفٛعٕا (  - 2

  . ايظسف١ٝ ايصَا١ْٝ – 2

 

فٟ  –) فٟ اٌصثاح  سيػ+ػزطنػ.

 فٟ اٌغاػح اٌخاِغح ...( –سِعاْ 

 ٔصَٛ فٟ سِعاْ  -1

 ذصثخ األسض ِخعّشج فٟ أ٠اَ اٌشت١غ . - 2

ٙا  سيػ=ػبدببػ. ايطبب١ٝ ٚايتعًٌٝ. – 3 ّْ لاي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : " دخٍد اِشأج إٌّاس فٟ ّ٘شٍج ستطْرٙا فٍُ ذُطؼ

 األسِض "    ) تغثة ّ٘شج ستطرٙا (.ٌُٚ ذذْػٙا ذأوً ِٓ خشاِػ 
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 حيّل لك أن تستكي1 

 

  3ْػاط 
ٌٓ مج١ً حتتٗا خٓط يف ايٓٓص اآلتٞ:  َٞ اييت أفادٖا حسف اجلس )يف( ن  ٜبٝٓٔ املعاْ

ٌّام الّصٌف لهًٌبا، قٌثارة ً تمّدك بالحٌاة كلّما استمعت الى عَ      ًة بٌضاَء كزهرة الٌاَسمٌن، كنسمٍة علٌلة فً اشّد أ ٌّ  ذب حدٌثها . كانت والُء نق
 
ًْ والدٌها قل أن ٌصٌبها، فلٌس َكِمثل الوالدلقد استحوذت على مشاعرنا واهتمامنا فً مرٍض أصابها فجؤة      ٌن أحد . ، فؤصاب قلَب
 
. ثقٌة بَكَرم هللا وجوِدِه، وحمٌد دائم ٌ؛ كما أعاننا على الّثبات والّتحّدي. فما قّوة المرض وخطورته فً  فٌه َدَعواٌت وابتهاالت وَصلَواتبٌُتنا محراب،     

 شجاعة اإلنسان وصموِدِه إاّل قلٌلٌة ضئٌلة  .

ٌٓ ْػاط    3ح
ٌّة والتعلٌل.          ٌّة حقٌقٌة.     فً مرض: الّسبب  فٌه دعوات: ظرفٌة مكان

 

 

 اٌغ١ٕاخ    ػٍٝ: َفتاح احلفظ  

 

                     اعرذسان   اعرؼالء                    عثث١ح                              

        ) وٍّٙا ذثذأ تذشف اٌغ١ٓ (                                   

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املطتفاداملع٢ٓ 
  . االضتعال٤ احلكٝكٞ – 1

 
 

 
 . االضتعال٤ اجملاشٟ

ػرضىػ=ػسوقػ.
٠ىْٛ ِا لثً )ػٍٝ ( ٚتؼذ٘ا  احلكٝكٞ :

 ِذغٛعاً.

 

٠ىْٛ ِا لثً ) ػٍٝ ( أٚ تؼذ٘ا  اجملاشٟ :

 أٚ والّ٘ا ) ِجاص٠اً ( 

 اٌمٍُ ػٍٝ اٌطاٌٚح.  ) فٛق اٌطاٌٚح (  -1

 .سوثُد ػٍٝ اٌذصاْ  - 2

 

 

 

 دًّ اٌَّٙٛ ػٍٝ ورف١ٗ ) اٌَّٙٛ  : شٟء ِؼٕٛٞ( - 1

 دٍُّد سٚدٟ ػٍٝ سادرٟ . - 2

ِْد اٌّؼٍّّح ػٍٝ أدائٙا اٌّر١ّّض. ) تغثة أدائٙا( -1ػرضىػ=ػبدببػ. .ٚايتعًٌٝ ايطبب١ٝ  - 2  ُوشِّ

 تغثة جش٠ّرٗ(( ػٛلة اٌّجشَ ػٍٝ جش٠ّرٗ. -2

ّْ () ٠أذٟ تؼذ٘ا رضىػ+ػأنَّػ . االضتدزاى – 3  أ

. ّٓ َّْ = ٌى  ػٍٝ أ

ّْ خاٌذاّ أوثش ذ١ّّضاً . - 1  غالتٟ ِرفٛلْٛ، ػٍٝ أ

ّٓ خاٌذاً أوثش ذ١ّّضاً (  ) ٌى

ّْ اٌذفاظ ػ١ٍٙا صؼٌة. - 2 ًٌ ػٍٝ أ  اٌٛصٛي ٌٍمّح عٙ

 

 4ْػاط 
 اَأل ايفساغ يف اجلٌُ اآلت١ٝ مبا ٜٓاضب٘ مٓما بني قٛضني: 

ٛٓح: املع٢ٓ ايرٟ افادٙ حسف اجلٓس )ع٢ً( يف قٍٛ -1   قٝظ بٔ املً

ؤْيَ  َوأنَّ  ٌَملُّ           َدنا إذا الُمحبَّ  أنّ  َزَعموا وقد             ْشفِـً النَّ  اْلَوْجـدِ  ِمنَ  ٌَ
َنا َبُكل               ٌْ ارِ  قُْربَ  أنَّ  على          بِنـا مـا ٌُْشفَ  فلمْ  تَداَو رٌ  الدَّ ٌْ  اْلُبْعدِ  ِمنَ  َخ

 هو : ..........
، االستعالء المجازّي، االستدراك(.  ًّ  )االستعالء الحقٌق

 

 ٜفٝد حسف اجلس )ع٢ً ( يف قٛيٓا : " ناف٧ اجملتَٗد ع٢ً اجتٗادٙ " َع٢ٓ ....... -2

ٌّة والّتعلٌل، االستدراك، االستعالء(.   )الّسبب

 ٌٓ   4ْػاط ح
 السببٌة والتعلٌل. - ٕاالستدراك                          -ٔ

 

/  اٌىٍّح اٌط١ثح واٌشجشج اٌط١ثح. ) اٌفاسط ٠شثٗ إٌّش ( ِثً : اٌفاسط وإٌّش  ٜفٝد ايتػبٝ٘،
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 حيّل لك أن تستكيٓٔ 

 

  5ْػاط 
ٟٓ اآلتٞ:  -1  بٝٓٔ املع٢ٓ ايرٟ أفادٙ حسف اجلٓس )ايهاف( يف احلدٜح ايٓبٛ

َما"  رِ  ونافخِ  المسك، كحاِملِ  السوءِ  والجلٌسُ  الصالحُ  الجلٌس َمَثلُ  إِنَّ ٌْ َك،ٌُح أن إِما: المسك فحاملُ  الِك ٌَ ا منه، تبتاع أن وإِما ِذ ٌِّبة، رٌحا منه تِجدَ  أن وإِمَّ  ط
اَبَك، ٌَحرقَ  أن إِما: الكٌر ونافخُ  ٌَ   "" ))صحٌح البخاري، كتاب الّذبائح والصٌد، باب المسكخبٌَثة رٌحا منه تجد أن وإِما ثِ

 

 ( ٚاضتدسج َٓ٘ اجلٌُ اييت أفاد فٝٗا حسف اجلٓس )ايهاف( ايٓتػبٝ٘. 3عد اىل ايٓص ايٛازد يف ْػاط ) -2

ٌٓ ْػاط    5ح
ٌّة بٌضاء كزهرة الٌاسمٌن. كنسمة علٌلة فً أشّد أٌام الّصٌف لهٌبا. - ٕالتشبٌه                      -ٔ  كانت والُء نق

 

  7ْػاط 
َٞ اييت افادتٗا حسٚف اجلٓس اييت حتتٗا خٓط يف ايٓٓٓص اآلتٞ:   بٝٓٔ املعاْ

ٌُِصرُّ على التسلّق والّطٌران.   لَطالَما َنصَحه اصدقاإه صعوَد سلّم الحٌاة درجًة درجة، لكنه كان 
ّثروة. التَقٌُته بعد عام تحدًٌدا، فسؤلته: كٌف كانت قرارٌت متسّرعة غٌر مدروسة، كان آخرها قراره بالهجرة إلى إحدى الدول الغربٌة للعمل وجمع ال   

 رحلتك؟ 
 أّول ٌوم حّطت فٌه قدماي على ثرى تلك الّدولة، تملّكنً شعوٌر غرٌب حِسبته الّدهشَة أو الخوف. نـــمجاب: أ

ا؛ حتى إننً أُجبرُت على الّسهر حتى الفجر ألنجَز المطلوب. بتُّ كآلٍة صّماَء ال حّس      ًٌ ها وال روح. وِخفُت... كم خفُت أْن أتجّرد من ــفٌكان العمل مضن
 كلّ جمٌل دافئ فً داخلً إن بقٌُت هناك.

نفسً من ثروة طائلٍة أجمعها  ىــإلحبُّ على ضٌق ذات الٌد هنا بٌن أهلً أ ّصبرلقد أتممُت الّسنة حتى شهرها االخٌر بصعوبٍة بالغة، وأٌقنُت أّن ال     
 على حساب تقدٌري واحترامً لذاتً.

 اخترقت ُحرقُة عبارتِِه صمٌَم روحً، وتذّكرت قول الّشاعر: 
َر َبْعَد اْلُغْرَبِة اْلَوَطَنا     َما ِمْن َغِرٌٍب َوإِْن أَْبَدى َتَجلَُّدهُ   إاِل َتَذكَّ

ٌٓ ْػاط   7ح
ٌّة .     - ٌّة .       –) من ( أول ٌوم : ابتداء الغاٌة الزمان ٌّة المجاز  أحّب )إلى( نفسً : بمعنى ) عند ( . -ال حّس ) فٌها ( : الظرفٌة المكان

 

  8ْػاط 
 ضع دا٥س٠ّ حٍٛ زَص االجاب١ ايٓصخٝخ١: 

َُِطٔجْداملع٢ٓ ايرٟ أفادٙ حسف اجلٓس )َٔ( يف قٛي٘ تعاىل:  -1 ٣َٛ َع٢ًَ ُأضَِّظ )َي ِٔ ايٖتِك َٔ ٍٔ ٖٚ ِّٕٛ َأ ِٕ َأَحٗل َٜ َّ َأ ٘ٔ( رايتٛب١ َتُكٛ د 118ٔفٝ
 :ٖٛ 

 بٌان الجنس -ابتداء الغاٌة المكانٌة     ج -ابتداء الغاٌة الزمانٌة    ب - أ
  

2- ِِ َُٖطُه ِِ ََا ٔفٞ املع٢ٓ ايرٟ افادٙ حسف اجلس )يف(، ايرٟ حتت٘ خط يف قٛي٘ تعاىل: )َي ٘ٔ َأَفِضُت ِْ(  َعَراْب ٔفٝ  : ٖٛد 14ايٓٛزرَعٔظٝ

ٌّة والّتعلٌل    ب - أ  الظرفٌة الزمانٌة  -الظرفٌة المكانٌة المجازٌة    ج -الّسبب
 

 املع٢ٓ ايرٟ افادٙ حسف اجلس )َٔ( قٍٛ ايفسشدم:  -3

ْبَتِسمُ  ِحٌنَ  إاِلّ  ٌَُكلَّمُ  َفما      َمهاَبتِهِ  ِمنْ  ٌُْغضى و َحٌاءً  ٌُْغِضً           ٌَ 
 هو:            
ٌّة والّتعلٌل     ب - أ  التبعً -ابتداء الغاٌة المكانٌة       ج -الّسبب

 

 املع٢ٓ ايرٟ افادٙ حسف اجلس )يف( يف قٛيٓا : " غ٢ٓ املس٤ يف تعفف٘ عُا ال ميًه٘" ٖٛ :  -4

 نٌة.الظرفٌة الزما -الظرفٌة المكانٌة المجازٌة    ج -الظرفٌة المكانٌة الحقٌقٌة     ب - أ

ٌٓ ْػاط   8ح
الفرزدق ٌمدح زٌن العابدٌن بؤّنه خجول ٌكاد ٌطبق جفونه أما محدثٌه حٌاًء ، وأٌضاً ٌغمض  ايتٛضٝذ :، ) أ  ( – ٖ    ) أ ( /   – ٕ    ) أ (    -ٔ

 . ، التوضٌح : ألّن التعّفف أمر معنوي ) ب ( – ٗ                            مهابته . بسببالناس جفونهم أمامه 

 

 
 .ًاػػإذاػأزضػتػاِّبوابػالػغعضقػبابهػ؛ػوإذاػاظػططتػاِّدبابػجاءػطداده،ػوإذاػشدتػاضػضوبػظزضتػرحطاتهضظاػػرّبػأّنػضهاضَحطدض
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 حيّل لك أن تستكئٔ 

 

 شــــــــــمـــــــــــــسـلـــ           : َفتاح احلفظ 

  

                                                عثث١ح           ٍِى١ح          شثٗ اٌٍّى١ح                                     

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املع٢ٓ املطتفاد
تػعػاضالمػبغنػذاتغنػ،ػاضثاظغظػتطضكػاِّوضىػ،ػ . املًه١ٝ - 1

ػضؼاػاضتصرفػبؼاػبغطًاػوذراءػوزغرػذضكػ.وغطصنػ
 اٌغ١اسج ٌّاصْ ) ِاصْ ٠ٍّه اٌغ١اسج (  - 1

 اٌث١د ٌخاٌذ   - 2

 اٌٍّه هلل   -  3

 اٌّضسػح ٌذغاَ .  - 4

تصونػسغؼاػاضطضصغظػراطظػ،ػوضغدتػخاصظػبغردػ . غب٘ املًه١ٝ – 2
ػططّغنػ.

 .اٌثذش ٌٍّٕاط 

 .اٌٛغٓ ٌٕا  - 2

 اٌثالد ٌّٓ ٠ذثّٙا .  - 3

 عافشُخ ٌٍؼًّ . ) تغثة اٌؼًّ ( - 1ػاضالمػ=ػبدببػ. . ايطبب١ٝ ٚ ايتعًٌٝ – 3

 جٍغد ٌٍذساعح . - 2

 اجرّؼٕا ٌّٕالشح اٌصؼٛتاخ فٟ اٌؼًّ .  - 3

 

  9ْػاط 
 َٝٓص اجل١ًُ اييت أفاد فٝٗا حسف اجلٓس )ايالّ( َع٢ٓ املًه١ٓٝ فُٝا ٜأتٞ: 

ِ قال تعالى: ) -ٔ َماَواتِ  ُجُنودُ  َولِِلَّ  [.ٗ( ]الفتحَواأْلَْرِض  السَّ
 الوطن لنا  -ٕ
 الجنة للمّتقٌن -ٖ

ٌٓ ْػاط    9ح
ٌّة عاّمة .ايتٛضٝذ ، الجملة األولى فقط )ولِل جنود السموات واالرض( ٌّة ؛ ألّنها ملك  : الجملة الثانٌة والثالثة : الالم فٌها تفٌد شبه الملك

 

عن بوُمجاَفتاح احلفظ

ة     مجاوزة                                ٌّ  بدل

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املع٢ٓ املطتفاد
  . اجملاٚش٠ – 1

 

 ذشن اٌرذخ١ٓ ( .اػٓ اٌرذخ١ٓ .  )  اترؼذْ  - 1ػ.تجاوزػوتركػطاػبطدػ)ػرنػ(ػ

) عاِذُٙ ػٍٝ  ذجاٚص ػٓ ٘فٛاخ أصذلائه . - 2

 ٘فٛاذُٙ (

 ػٓ اٌىغً .   ) اذشن اٌىغً ( أصشفْ  - 3

 تٍّغٗ ػّٕٟ اٌغالَ . ) تٍّغٗ تذالً ِّٕٟ اٌغالَ ( - 1ػرنػ=ػبداًلػطنػ. . ١ٓٝايبدي – 2

 أجثُد ػٓ أخٟ . ) أجثُد تذالً ِٓ أخٟ ( . - 2

 

 11ْػاط 
ٌَّن المعنى الذي أفاده حرف الجّر )عن( فً كلّ مّما ٌؤتً:   ب

قُوا)قال تعالى:  -ٔ ْوًما َواتَّ ًئا( َنْفسٍ  َعنْ  َنْفسٌ  َتْجِزي اَل  ٌَ ٌْ  َجلَْوُت عن بلد الَمظالم، ورغبت عن اإلقامة فٌه.  - ٕ     .[6ٗ]البقرة َش

 ٌٓ  11ْػاط ح
 المجاوزة، المجاوزة -ٕ      البدٌلة 

 
 ػظاػظحوػاضدطاءلػاضطغورػإنػضاشتػبظاػاالرضػحّضثضغتظاػط
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 حيّل لك أن تستكئٕ 

 

 نِ ٌْ سٌنَ ـبـــ   قزاــــلإ        : َفتاح احلفظ
 

                                                          عرؼأح      ا   عثث١ّح                 إٌصاق   صائذج   لغُ                                  

 أَج١ً طسٜك١ نػف٘ املع٢ٓ املطتفاد
 . اإليصام احلكٝكٞ – 1

 
 :  اإليصام اجملاشٟ      

ػاضتصاقػبغنػذغئغنػطحدودغنػ.
ػ
ػاضباءػ=ػشربػ.

 أمسكُت بالقلم . ) ٌدي ملتصقة بالقلم ( - ٔ
 أمسك صدٌقً بٌد الضرٌر لٌساعده . ) ٌد صدٌقً والضرٌر ملتصقتان ( - ٕ
 
 مررُت بالمسجد .  ) قرب المسجد ( -ٔ
 مررُت بالجامعة .  ) قرب الجامعة ( . - ٕ

 كتبُت بالقلم  ) بواسطة القلم أو استعنُت بالقلم فً الكتابة ( - ٔػاضباءػ=ػبوادطظػ. .االضتعا١ْ  – 2
 رسمُت بالرٌشة . ) بواسطة الرٌشة (  - ٕ
ًّ الكواكَب بالمنظار.  ) بواسطة المنظار (  - ٖ  ٌرصد الفلك

 ُكوفِئ بُحْسن خلقِه .  ) بسبب حسن خلقه ( -ٔػاضباءػ=ػبدببػ. ايتعًٌٝ ايطبب١ٓٝ ٚ  – 3
 ُعوقِب المجرُم بجرمه. ) بسبب جرمه ( -ٕ

ػُتدَبقػبػ)ػصغىػ(ػ+ػغطصنػحذسؼاػ.ػ-ػ1 .ايصا٥د٠  – 4
ػتػعػبطدػضغسػ.ػػ-ػ2
ػتػعػبطدػػ)ػطاػ(ػاضظاسغظػ.ػ–ػ3

 كفى بالِلِ شهٌداً .  ) كفى هللا شهٌداً ( . -ٔ
 بالموِت واعظاً . ) كفى الموُت واعظاً (كفى  - ٕ
 ـمهزوٍم .بـــلٌس الحقُّ  – ٖ
ٍم للعبٌد "بــ" وما ربُّك  – ٗ  ـظالَّ

تػعػسيػدغاقػاضَػَدمػ)ػباضضهػ(ػ+ػ . ايكطِ – 5
ػغطصنػأنػأضعػشبضؼاػ)ػأشدمػ(

 بالِل أَلدافَعنَّ عن وطنً .   )أقسم بالِل ألدافَعنَّ عن وطنً ( - ٔ
 ألجتهَدّن . ) أقسم برّبً ألجتهَدنَّ (بربًِّ  - ٕ

 

 دشف جّش ٠ف١ذ : اعرخشاجإرا غٍُِة فٟ االِرذاْ  عصٜصٟ ايطايب :

 .أرٙاء اٌغا٠ح أٚ تّؼٕٝ اٌالَ أٚ تّؼٕٝ )ػٕذ(  فاٌجٛاب ٘ٛ ) إٌٝ ( دْٚ أْ ذرؼة ٔفغه تاٌثذث ؛ ألّٔٗ اٌٛد١ذ اٌزٞ ٠ٍّه ٘زٖ اٌّؼأٟ  – 1

 اترذاء اٌغا٠ح أٚ اٌرثؼ١ط أٚ ت١اْ إٌٛع فاٌجٛاب درّاً ٘ٛ ) ِٓ ( . – 2

 اٌظشف١ح فاٌجٛاب ٘ٛ ) فٟ ( . – 3

 االعرؼالء أٚ االعرذسان فاٌجٛاب ٘ٛ ) ػٍٝ ( – 4

 اٌرشث١ٗ فاٌجٛاب ٘ٛ ) اٌىاف (. – 5

 اٌٍّى١ح أٚ شثٗ اٌٍّى١ّح فاٌجٛاب ٘ٛ ) اٌالَ ( . – 6

 جٛاب ٘ٛ ) ػٓ ( .اٌّجاٚصج أٚ اٌثذ١ٌح فاٌ – 7

 اإلٌصاق أٚ االعرؼأح أٚ اٌمغُ أٚ اٌض٠ادج  فاٌجٛاب ٘ٛ ) اٌثاء (  – 8

اٌثاء ( فئرا غٍُة اعرخشاج دشف جّش ٠ف١ذ اٌغثث١ّح ٚاٌرؼ١ًٍ  –اٌالَ  –ػٍٝ  –فٟ  –ّْ ) اٌغثث١ح ٚاٌرؼ١ًٍ ( ِشرشوح ت١ٓ ػّذج دشٚف جّش  ٟ٘ ) ِٓ : إ اْتب٘ٚ

 شٚف اٌغاتمح تذ١ث ٠ىْٛ تّؼٕٝ ) تغثة ( .ٔثذث فٟ إٌّص  ػٓ أدذ اٌذ

 

  11ْػاط 

ٌٓ ٚاحد٠ َٓٗا:  - 1  اقسأ األبٝات ايػعس١ٜٓ، ثِ بٝٓٔ املع٢ٓ ايرٟ أفادٙ حسف اجلس)ايبا٤( يف ن

 قال إبراهٌم بن عبدهللا:  - أ
ةِ  ِمنْ  بِهِ  َكَحْلتُ       بُِتْرَبها َظفِْرتُ  لَوْ  أَْرَضاً  هللاّ  َسَقى ْوقِ  ِشدَّ  أَْجَفانًِ الشَّ
 

 قال الشاعر:  - ب
َدائِدَ  هللاُ  َجَزى       ٍر       َعَرْفتُ  ُكلَّ  الشَّ ٌْ ي بَِها َخ  َصِدٌقًِ ِمنْ  َعُدوِّ
 

 قال الشاعر:  - ج
ًبا بِاْلَمْرءِ  َكَفى        ٌْ ٌْسَ  َوْجهٌ  لَهُ  َتَراهُ         أَنْ  َع  لَِسانُ  لَهُ  َولَ

 

 فسِّم يف املع٢ٓ بني اجلًُتني:  - 2
.  - أ ًُّ اللصَّ .  -ب                                أمسَك الّشرط ًُّ باللصَّ  أمسَك الّشرط
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 حيّل لك أن تستكئٖ 

 

ٌٓ ْػاط   11ح
 استطعت إمساك التربة بٌدي فاإللصاق حقٌقً .   )بها( االستعانة. لو ظفرُت بتربتها: أي  لو ايتٛضٝذ :)بتربها( اإللصاق الحقٌقً،  -أ -ٔ

ٌّة والتعلٌل.  -ب  السّبب
 زائدة للتوكٌد  -ج

ًُّ باللص: أي قبض على شًء من جسمه أو مما ٌتصل به اتصااًل مباشًرا؛ كالثوب ونحوه.  -ٕ  أمسك الشرط
 أمسك الشرطً اللص: أي أحاطه بذراعٌه فمنعه الحركة تماًما. 

 

 13 ْػاط
 :ٜأتٞ َا يف ايٓصخٝخ١ اإلجاب١ زَص حٍٛ دا٥س٠ّ ضع

 قٛي٘:  يف )ايبا٤ (اجلٓس حسف أفادٙ ايرٟ املع٢ٓ -1
ُ٘ ِٔ )ٔإْٖ َٔ َٕ َُا ِٝ ُ٘ ُضًَ ِٔ َٚٔإْٖ ٘ٔ ٔبِط ًٖ َُ اي ِٔ ٔٔايٖسِح  :د 31ٖٛرايٌُٓ )ايٖسٔحٝ

ٌّة -ج                  االستعانة-ب              للتوكٌد الزٌادة -أ       والّتعلٌل الّسبب
 

ًُِكِٛا ٚال : (تعاىل قٛي٘ يف)ايبا٤(اجلٓس حسف أفادٙ ايرٟ املع٢ٓ -2 ِٜٔدُٜهِ ُت ًُُِٗه١ٔ ٔإىل ٔبأ   ) ايٖت

ٌّة -أ       القسم -ج              والتوكٌد الزٌادة-ب          والّتعلٌل الّسبب
 

 :ايػاعس قٍٛ يف )عٔ(اجلٓس حسف أفادٙ ايرٟ املع٢ٓ -3

 :هو          أٌتامُ  أّننا وِدْدنا حّتى                 آبائِِهم عن األٌتامَ  وتَكّفلَ                   
ٌّة -ج                المجاوزة -ب                       البدلٌة -أ      والّتعلٌل الّسبب
 

 :ايػاعس قٍٛ يف )ايبا٤(اجلٓس حسف أفادٙ ايرٟ املع٢ٓ -4

 أشقٌاءُ  ٌُنكروَنه بما ُهمُ  قوٌم           الّدٌاناتِ  نِكرُ ٌُ  إّنما                     
ٌّة -أ             االستعانة -ج                اإللصاق -ب             والّتعلٌل الّسبب

 
 :يالتفأم ع٢ً َٛعٔد ايٓسح١ًٔ" ،ٖٛ "ٖاتُفت٘; :قٛيٓا اجلٓس )ايالّ( يف حسف أفادٙ ايرٟ املع٢ٓ -5

ٌّة                شبه -أ ٌّة-ب الملك ٌّة -ج                    الملك  والّتعلٌل الّسبب

ٌٓ ْػاط   13ح
        : أي مستعٌناً باسم هللا . ايتٛضٝذ،  ) ب ( – ٔ

متعد  و ٌحتاج مفعوالً به وهو ) أٌدٌكم ( فالباء جاءت زائدة ؛ ألّنه ٌمكن حذفها؛ أي ال تلقوا  (تلقوا)هذه حالة خاصة ، فالفعل  ايتٛضٝذ :، ) ب ( – ٕ

      أٌدكم ) أنفسكم ( إلى التهلكة(
 ) ج (  – ٘                ) أ (   – ٗ         ) أ (      – ٖ

 

 . المساء فًبٌته  إلىالحقل  منتوّجه الفالح  .ٔ
 «اللٌل لىثّم أتّموا الصٌام إ»  .ٕ
 .الخداع  عنابتعدت  .ٖ
 «الفلك ُتحملون علىو»  .ٗ
 . ـإهمالهلـُعوقِب العامل  .٘
 . قمٌص أبٌهبــأمسك الطفل   .ٙ
 . إهمالكبــظلمت نفسك  .4
 «سندس منٌلبسون ثٌاباً خضراً » .6
 . ــالسّكٌنبقطعت اللحم  .1
 .ـمازن لـ  المزرعة .ٓٔ
 «ا بالِلالناس من ٌقول آمنّ  من»   .ٔٔ
المسجد  إلىالمسجد الحرام  منسبحان الذي أسرى بعبده "  .ٕٔ

 "األقصى
 . الجسر علىسرت  .ٖٔ

 . الكؤس فًبقً ماٌء  .ٗٔ
 «الِل وكٌالً بـوكفى »  .٘ٔ
 ! الّناس إلىما أبغض المنافق  .ٙٔ
 . البنٌان المرصوصكالمإمن للمإمن  .4ٔ
 . شعره مننا أنشدَ  .6ٔ
 . الكسل عنرغبُت  .1ٔ
 إٌجاد الحلول المناسبة .لــكان اللقاء هاماً  .ٕٓ
 . أبٌك عنتصّدق  .ٕٔ
 . القلب مودة فً لــك .ٕٕ
 .الصباح  فًأحّب الدراسة  .ٖٕ
 . أّنه وفى بوعده علىواجه صعوباٍت  .ٕٗ
 . ـالِل ألجتهدنّ بـ .ٕ٘
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 حيّل لك أن تستكيٗٔ 

 

 : ايتدزٜبات اإلضاف١ٝ ٌٓ ــــــــــــــح

 .          ابتداء الغاٌة المكانٌة .1
 الظرفٌة الزمانٌة.      انتهاء الغاٌة المكانٌة

 انتهاء الغاٌة الزمانٌة .2
 المجاوزة .3
 االستعالء الحقٌقً .4
 والسببٌة . التعلٌل .٘
6.  ًّ  اإللصاق الحقٌق
 السببٌة التعلٌل و .7
 بٌان النوع .8
 االستعانة .9

ٌّة .11  الملك
 التبعٌض .11
 انتهاء الغاٌة المكانٌة.      الغاٌة المكانٌةابتداء  .12
13.  ًّ  االستعالء الحقٌق

ٌّة .14  الظرفٌة المكانٌة الحقٌق
 زائدة .15
 عندبمعنى  .16
 التشبٌه .17
 التبعٌض .18
 المجاوزة .19
 السببٌة والتعلٌل  .21
 البدلٌة .21
ٌّة .22 ة المجاز ٌّ  الظرفٌة المكان
ٌّة .23  الظرفٌة الزمان
 االستدراك .24
 القسم .25

 

 

ِٓ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝـــــ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ث

ًّ متحّدٌاً المعٌقات التً ٌفرُضها الزمان والمكان، وكان  كـــمْ " شهدت األعوام األخٌرة تساُرعاً هائالً فً مجال االتصاالت، فــ هذا مشكلة حلّها التطور التكنولوج
ة أكثر ب ٌّ  مــااإلنجازات الرائعة، فــالتحّدي من قبل ضرباّ من المستحٌل. إن الفضل ٌعوُد لصانعً المعرفة، وما قاموا به من تطبٌقات حدٌثة، ورّبما َسِعدت البشر

 أعظم ما حّققه العلم! " .
ٌّل. ٌّة والتعل  أ( اســتخرج من النّص : اسماً مجروراً بحرف جّر افاد السبب

ٌٓ مٓما ٜأتٞ : ( ب  بٝٓٔ املع٢ٓ أفادٙ حسف اجلٓس املدطٛط حتت٘ يف ن
 قبل ... منوكان هذا التحّدي  -ٖ               ه ...بـوما قاموا  -ٕ          مجال االتصاالت. فــًشهدت األعوام األخٌرة تساُرعاً هائالً  -ٔ

 ج( اذنس املع٢ٓ ايرٟ أفادٙ حسف اجلٓس )ايهاف( يف قٛي٘ تعاىل : 
 "مَثلُ الذٌن ٌنفقون أموالهم فً سبٌل هللا كمثل حّبٍة أنبتت سبَع سنابل ".                    

 :" واستوت على الجودّي". ( املع٢ٓ ايرٟ أفادٙ حسف اجلٓس ) ع٢ً ( يف قٛي٘ تعاىل د

ٌّة والتعلٌل. -ب               االستعالء المجازّي .  -أ .                د -ج             السبب ًّ  االستدراك. -االستعالء الحقٌق

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ًّ : شكوت لُشرٌح بعض ما غّمنً، فؤخذ بٌدّي كلتٌهما ، وقال: كم ناصح لك. ولكّنً وددت لو تسمع نصٌحتً : إذا شكوت فتوّجه إلى هللا، فالذي  قال الشٌبان
سنة ، ولم أخبر عنها أحدا، ثم تشكو إلٌه قد ٌكون صدٌقاً فُتحزنه على شكواك، او عدواً غٌر مؤمون الجانب فٌشمت بك. انظر إلى عٌنً ما أبصرت بها من كذا 

 قال: ما أبلَغ الذي جاء على لسان العبد الّصالح : " إنما أشكو بثً وحزنً إلى هللا ". 

 حرف جّر ٌفٌد السببٌة .         أ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :

ٌٓ مٓما ٜأتٞ:  ب(اذنس املع٢ٓ ايرٟ أفادٙ حسف اجلٓس املدطٛط حتت٘ يف ن
ًّ من نفسً . -ٕ       طارِد المإمنٌن ". قال تعالى :" وما أنا ب - ٔ  ٌا محّمد ، أجب عن زمٌلك. -ٗ    اللّهم إّنً أسؤلك من فضلك .   -ٖ     وطنً أحّب إل

 

ِٓ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ، ث

ٌّة تؤخذ بٌد أبنائها إلى العمل المثمر  من بداٌة حٌاتهم، وتحمل على عاتقها تكرٌمهم. أال إّن تقّدم المجتمع لن ٌستمر إذا لم ٌكن " إنما العمل عبـادة، واألمة القو
 اس".مستثمر طاقات أبنائه. فما أجمل خدمة الوطن! فعلٌنا أالّ نكّثر من قولنا عملنا كذا وكذا مفتخرٌن، فما ٌقّدم المرء من خٌر ٌنفع النّ 
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 حيّل لك أن تستكي٘ٔ 

 

 الغاٌة.  حرف جر ٌفٌد ابتداء   أ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :

 ( بٝٓٔ َع٢ٓ حسف اجلس املدطٛط حتت٘ يف نٌ مٓما ٜأتٞ: ب
 عاتقها.على تحمل  - ٕ                                   العمل المثمر.  إلىتؤخذ أبنائها  - ٔ
 

 َع٢ٓ حسف اجلس )َٔ( يف قٛي٘ تعاىل:  -ج( 

 " فاجتنبوا الّرجس من األوثان ":
ة      -أ  ٌّ ٌّة -د                           بٌان الجنس -ج                   الّتبعٌض -ب                   السبب  البدل

 

 اقسأ ايٓٓص اآلتـــٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

أبنائه متجاهلَ االهتمام بهم ،فإذا لم ٌَر الطفل أباه إالّ قلٌاًل، " إّن فً حٌاتنا المنزلٌة نقصاً؛ سببه قضاء اآلباء وقتاً طوٌالً بعٌدٌن عن منازلهم. فكــم أٍب ٌغٌب عن 
 سوء مغبته ".ولم ٌوّفر له ما ٌّسد حاجته، فما الفرق بٌنه وبٌن الٌتٌـم؟ فما أروع أْن ٌهب األب حٌاته ألسرته! أال إّن لإلهمال عاقبته وللتهاون 

 حرف جر ٌفٌد الّظرفٌة.    اضتدسج َٔ ايٓٓص: ( أ

 

ٌٓ مج١ً مٓما ٜأتٞ: ب   ( اذنس املع٢ٓ ايرٟ أفادٙ ) حسف اجٓلس( يف ن
ًّ الكواكب بالمنظار.   -ٔ  تسلّمت عملً من الّشهر الماضً. -ٖ                         وضعت الحقٌبة على الخزانة. -ٕ         ٌرصد الفلك
 

  املع٢ٓ ايرٟ ٜفٝدٙ ) حسف اجلٓس ( يف بٝت ايػعس اآلتٞ :ج ( 

ٌَ) ته  َّ ٓف ُِّدعٔ آبا٥ِٗ     حٓت٢ َٚد االٜتا  ( ٖٛ : ْا أْٓٓا أٜتا
ٌّة . –ج                 البدلٌة . –ب            المجاوزة . –أ   التوكٌد . –د               السبب

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

هت لسانَك؛ فإنَّ الّسامع شرٌك القاتل. وقال ابن "رأى عمرو بن عتبة رجالً ٌشتم رجالً ،  وآخر ٌسمع منه ،فقال للمستمع: نّزه سمعَك عن استماع الفحش كما نزَّ
 حً لكم ".إّنً أحّذركم الّدنٌا ؛ فإّنها حلوة خضرة ، ُحّفت بالّشهوات. كم واثق من فجعته. فاحذروا ما حّذركم هللا، واسمعوا ُنص الفجاءة بعَد رإٌته حال الُدنٌا :

 أ( اضتدسج َٔ ايٓٓص:
 حرف جّر ٌفٌد االلصاق. -ٕ                         حرف جّر ٌفٌد المجاوزة.  -ٔ
 

 املع٢ٓ ايرٟ ٜفٝدٙ حسف اجلٓس )َٔ( يف قٛي٘ تعاىل :" زٓبٓا إْٓٞ ُأضَهُٓت َٔ ُذزٜٖٔتٞ ٔبٛإد غري ذٟ شزٕع " :ب ( 
ٌّة والتعلٌل -انتهاء الغاٌة          د -جـ       التبعٌض             -بٌان الجنس           ب - أ  الّسبب

 2111صٝفٞ 

 اقسأ ايٓٓص اآلتــــــــٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

الطباع هو األحبُّ دائماً إلى أصدقائه والناس أجمعٌن؛ فإذا عادى "ال ٌكوُن أحُدنا ناضجاً حنى ٌحاسَب نفَسه فً كلّ وقـت ؛ فكم مرة ساءلَت نفسَك؟ إِنَّ محموَد 
ِجْد ." ٌَ م   الكذب كان سلوُكه خالٌاً من النفاِق وما كان كاذباً ، وإْن لم ٌفعل فهو نادٌم ، وما ٌقدِّ

 أ( اضتدسج َٔ ايٓٓص : 
 .حرف جر بمعنى عند -ٕ                       حرف جر ٌفٌد الظرفٌة الزمانٌة. -ٔ
 

 املع٢ٓ ايرٟ ٜفٝدٙ حسف اجلس )ايالّ( يف قٛيٓا: "ايبخس يًٓاع" ،ٖٛ :ب ( 

 الظرفٌة المكانٌة -شبه الملكٌة              د -السببٌة والتعلٌل         جـ -الملكٌة                     ب -أ

 .ػبحػدػاضَبذرغاػسضمػغباضواػررسُواػشغطظػاضدظػ؛سػشـضوبًاأدـطــدػاضظـــاػعمطحونػااضطتد
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 اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ثها بالهفواِت،  َفَكفـى بالفجر شاهداً على عظمِة "مــا أبهى منظر والدِة الفجر من الظالم ! وهللاِ إّنه لوحٌة ترُدنا إلى الفطرِة التً ُجبِلنا علٌها قبلَ أن نلوِّ
ة تبثُّ فٌنا سٌتلّذذ بجمال المنظِر ، ثم ٌتساءل : كـم ساعة سنخّصص ٌومٌاً للتدبُّر والتفكُّر فً قدرة هللاِ ؟ أال إّنه الفجر آٌٌة من كــذا آٌالخالق. كم واحد مّنا 

 الحنٌن لخالِق الكون ".

 الغاٌـــة.حرف جر ٌفٌد انتـهاء  -ٕ         جملة فٌها حرف جر زائد للتوكٌد. - ٔ    اضتدسج َٔ ايٓٓص : ( أ
 

ُٓا٤ ال حٖظ فٝٗا" ٖٛ : ب (   املع٢ٓ ايرٟ ٜفٝدٙ حسف اجلس )ايهاف( يف ايكٍٛ :" باَت املػرتب نآي١ٕ ص

 االســتعالء -د            الظرفٌة -جـ                  السببٌة والتعلٌل -ب             التشبٌــه -أ 

 

 ١ً اييت تًٝ٘ :           اقسأ ايٓص اآلتـــٞ، ثِ أجب عٔ األض٦

ٌّاح؛ فكم سائح ٌتجّولُ فً جَنباته كلَّ  ٌوم؛ لمشاهدة معالمه .وكـم  " إنَّ من تطؤ قدماهُ أرض األندلس ال بدَّ أن ٌزور قصَر الحمراء؛ إذ إنَّه مهوى أفئدِة الس
ٌِّنها تماثٌل األُســود .إنَّما قصُر الحمراء  ٌة . فما أنت فاعلٌ إْن زرَت أرض األندلس ؟"زائر ٌؤخُذه جمال الباحات التً تز ٌّ  تحفة فن

 اضتدسج َٔ ايٓٓص:                                                            ( أ
 حرف جر ٌفٌد السببٌة والتعلٌل. -ٕ                        حرف جر ٌفٌد الظرفٌة.     -ٔ

 

 األض١ً٦ اييت تًٝ٘:اقسأ ايٓص اآلتــٞ، ثِ أجب عٔ 

ًَ الحٌاة فً آَخر؛ فكانت أحبُّ إلى نفسه من كلِّ ما ٌراه. إّن الصحراَء موطُن  "ما أغرَب الصحراء ! كـم ناظر صوَبها حملَته على أُكفِّ الخوف، ثّم بثَّت معان
ُب كذا لوناً من ألوان العذاب، وحرارةٌ الفحٌة ف ٌُسبِّ ً النهار َتذوُب منها األحشاء. فـكفى بالِلِ خالقاً عظٌماً من قبلُ ومن المتناقضات؛ َبْرٌد قارٌس فً اللٌل 

 بعُد".

 اضتدسج َٔ ايٓٓص:                                                               ( أ
 حرف جر بمعنى )عند(. -ٕ                        حرف جر ٌفٌد االستعالء.         -ٔ

 

 ايٓص اآلتــٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘:اقسأ 

ٌُمّثلها  ٌّة فكرةٌ تنبع فً داخل الّنفِس،  الرضا بالماضً ،واالقتناُع " قد ٌكوُن من أسباب السعادة امتالُك الماِل أو تقلُّد المنصِب. على أّن السعادة الحقٌق
ٌُعٌننا أسمى من بالحاضر ، واالطمئنان للمستقبل. فكم الهٍث ٌرٌد كسَب اماٍل او من د بما  ْحَظ إال بالّتعِب والشقاء. إال إن القناعة والرضا مع الَتزوُّ ٌَ صب لم 

 الغنى والمنصِب مَع الشقاء ".

 اضتدسج َٔ ايٓص :                                                               ( أ

 حرف جر ٌفٌد االستدراك.  -ٕ      حرف جر ٌفٌد الظرفٌة المجازٌة.                   -ٔ

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

م بالمساحة وعدد السكان ، بل بما تصبو إلٌه من إنجازاٍت فتحّققها. فكم من دولة محدودِة المساح ٌَّ ة قلٌلِة السكان فً نظرَي أنها " لَعمري إّن مكانة الّدول ال ُتق
 عالٌة؛ إذ أنجزْت كذا مهّمة عظٌمة قامت على عواتِق أبنائها الذٌَن ما وهنْت عزائمهم . فكم دولة تظنُّها حّققت ذاَتها ؟ ".وصلت إلى منزلٍة 

ٌُفٌد انتهاء الغاٌة - ٔ  أ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :  ٌُفٌد االستعالء   - ٕ                       . حرف جر   .حرف جر 

 

 اآلتٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓٓص 

ًّ . رّبما دلَّ ذلك على " نالحُظ فً اآلونة األخٌرِة إقبالَ طلبة الجامعاِت على العمل فً مٌادٌِن الحٌاة ؛ فٌتوّجه كذا طالبـؤً إلـى العمل بعد انتهاِء ال ٌوم الدراس
ٌُّز؛ إذ إنّ  –فً اعتقادي  –الحاجة، لكّنه  ٌُملٌه عقلُه المتفّتح؛ فهو أكثُر الناس طموحاً " دالٌّ أكثَر على التم  الطالب ٌعملُ من حّسه بالمسإولٌة ، وما 

 أ( اضتدسج َٔ ايٓٓص ايطابل :
ٌّة والتعلٌل  -ٔ  تركٌباً ٌتضمن حرف جر ٌفٌد الظرفٌة الزمانٌة -ٕ                              حرف جر ٌفٌد السبب
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 ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓص اآلتٞ ، 

ا. إنَّ ال ٌّ ٌُصٌب نْفس المرِء . فكم لحظة حزٍن أو َفَرح ٌعٌشها بعُضنا ٌوم ُر "ٌعٌُش اإلنساْن كذا مناسبة تجٌش فٌها مشاعُره بـما قد  ٌَّ ٌّة متقلّبة ؛ تتغ نفس اإلنسان
ٌُّر األحداِث ، على أّن العاقل ٌتعّوُد ضْبط النَّْفس ، وٌنؤى ب  ها عن المٌِل والهوى ؛ فؤجملُ ما تكوُن الّنفس ُمّتزنة " .مع تغ

 اضتدسج َٔ ايٓٓص :                                                            ( أ
 حرف جر ٌفٌد المجاوزة . -ٕ                                حرف جر ٌفٌد االستدراك . -ٔ

 

 عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أجب 
ًّ ، فوهللاِ إنّ  ً  وآخـر سلب التعاملَ معها ٌكمُن فً سلوِك الفرِد ،  )أكثُر ما ٌستوقفُنً فً ظلِّ انتشاِر وسائِل االّتصاِل هو كٌفٌُة تعاملً معها ؛ فهً ذاُت أثٍر إٌجاب

هما ! وإلٌَك الخٌاُر ، ف ٌْ ٌّة قد وقَعْت فً أحِد األثرٌِن أو كل ٌُحاَسُب باختٌاِرِه. (فكم شخص  كلٌّ 

ة .  أ( اضتدسج َٔ ايٓٓص : ٌّ  حرف جّر ٌفٌد السبب

 الخٌاُر ( الواردة فً النّص ؟  إلٌـكَ ) و َا املع٢ٓ ايرٟ أفادٙ حسف اجلٓس ) إيـ٢ ( يف عباز٠ ب ( 

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ٌُكثروَن م)إنَّ أجملَ المشاهداِت  ًّ مناسُك الحجِّ ، ما أروع لحظاتِها ! إذ الحّجاُج مشتِركوَن فً كذا شعٌرة على اختالِف األلواِن واللغاِت،  ن التلبٌِة وأحبُّها إل
 والدعاِء ، وِكال األمرٌِن ُمحبٌَّب عنَد هللاِ والُمإّدو شعائِرهم ٌكرُمهم هللا على طاعتِهم( .

 جّر بمعنى )عند( .حرف    أ( اضتدسج َٔ ايٓٓص :

 )ٌكرُمهم هللاُ على طاعتِهم( الواردة فً النص . َا املع٢ٓ ايرٟ أفادٙ حسف اجلٓس )ع٢ً( يف عباز٠ -ب (   

 

ِٓ أجِب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ث

َم ٌسّبُب كذا مرضاً لإلنساِن، فقلُت له : كْم عدد ما ٌنقلُه الّذباُب من جراثٌَم؟ فقالَ : إنَّ ) قالّ لً معلّمً ٌوماً : ما أخطَر الّذباَب ! فما تحملُه الّذبابُة من جراثٌ
 الّذبابَة الواحدَة تحملُ مالٌٌَن الجراثٌِم إلى جسِم اإلنسان، وإذا استحكمْت فٌه قتلْته وما رحمْته، وكْم إنساٍن ماَت من ذبابة (

 أ ( اضتدسج َٔ ايٓص : 
ٌّة والتعلٌل .تركٌباً ٌتض - ٔ  حرف جّر ٌفٌد انتهاء الغاٌة . - ٕ                          ّمن حرف جّر ٌفٌد السبب

    

 اقسأ ايٓٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘: 
تسعى إلى )الحواُر خٌُر الوسائِل لتحقٌِق التقارب بٌَن الناِس ما عاشوا على هذِه األرِض، وحواُر الثقافاِت وجٌه من أوجِه التواصِل، وهو ما 

ُة فً كذا مناسبة ، وهً تحّقُق بالحواِر أمرٌِن: سعادة اإلنسان والطمؤنٌنة، وكالهما هدٌف نبٌلٌ لمحّبً ا ٌّ لسالم، وكم مإتمر تحقٌقِِه الشعوُب الح
 ُعقَِد للحوار أزالَ الفوارَق بٌَن الّناِس(. 

 اضتدسج َٔ ايٓٓص:  ( أ

ٔ-  . ًّ  حرف جر ٌفٌد التبعٌض.  -ٕ                       حرف جّر ٌفٌد االستعالء الحقٌق

 

 

 

 

 

 

 . وغوضدػرذراتػاضطراتػطنػرحمػاضتجاربػ،وضدػاضطرءػطرةػطنػرحمػاِّمػُغ
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 2118غتٟٛ  
          اإلنجازاتأ(  
ٌّة -ٔب(   ة المكان ٌّ                الظرف
          االستعانة  - ٕ
ٌّة  - ٖ  ابتداء الغاٌة الزمان

              التشبٌهج(  
 االستعالء الحقٌقًد ( 

 2111غتٟٛ  
 الباء  – ٕعن         -  ٔأ ( 
 التبعٌضب ( 

 2114غتٟٛ  
عن  - ٕعلى     – ٔأ (   

 2111صٝفٞ  
 إلى  – ٕفً          – ٔأ (

ٌّةب (  شبه الملك  

 2114صٝفٞ  
 أ (  الباء        ب ( معنى الالم

 2118صٝفٞ  
 أ(  على .
 زائدة للتوكٌد       -ٔب (  

     بمعنى عند - ٕ
     التبعٌض – ٖ
 البدل -ٗ

 2111غتٟٛ   
 إلى – ٕكفى بالفجر شاهداً       –أ ( ا 
التشبٌهب (   

 2115غتٟٛ  
 أ(  إلى     ب ( السببٌة والتعلٌل

 

 2111صٝفٞ  
 الالم – ٕفً    – ٔأ ( 

 2115صٝفٞ  
إلى – ٕ   ذبابةمن  -ٔأ (     

 2119غتٟٛ   
 أ ( من .
 انتهاء الغاٌة         – ٔب ( 
 االستعالء المجازّي  – ٕ

 ج ( بٌان الجنس  

 2112غتٟٛ  
إلى – ٕعلى     – ٔأ (   

 2116غتٟٛ  
من – ٕعلى      - ٔأ (    

 2112صٝفٞ  
على – ٕفً     – ٔأ (   

 

 2119صٝفٞ  
 أ ( فً 
            االستعانة –ب (  ا 

ٕ -  ًّ       االستعالء الحقٌق
ٌّة - ٖ  ابتداء الغاٌة الزمان

ٌّةج (   البدل

 2113غتٟٛ  
على – ٕإلى    – ٔأ (   

 

 
 

 
 2113صٝفٞ  

فً اآلونة – ٕ   من – ٔأ (   
 

عصٜصٟ ايطايب

إّن حضورك  الدورة املكّثفة اليت ُتعَقد يف املراكز اليت أتشّرف بالتدريس فينا يساعدك عؽى استعادة 
وفنؾ كّل ما درستم خالم الفصل بطريقة سنؽة ومبسطة وتؤّلؽم لؽخصوم عؽى أعؽى العالمات 

اعتبارًا مك ،عؽؿًا أّن الدورات كّؽنا  ستكون باستخداـ  شاشة العرض) الداتا شو ( تبدأ الدورات  
15  /11  
 وتشؿل الفخو والصرف والبالغة والقضايا األدبية .  فقط نيتنا يومكون مّدتو

 أمساء املراكز منكورة يف الصفخة الثاقية يف بداية الدوسّية  .

 .ػاضحغاةػالػتططيػدروداػطجاظغظػِّحد
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ٌّن نوع ما  – ٕ                 .  تركٌباً ٌتضّمن ) ما ( الموصولة أو النافٌة أو ..استخرج من الّنّص  – ٔ    فً ما ٌؤتً ... ب
 علّل  - ٗ                                      أعرب ) ما ( المخطوط تحتها .                        – ٖ

 

  شطن   الـــــم    ةٌ ــــــمــــــــــــكــــــــــســـــــــ                          :َفتاح احلفظ
                               

ة                                                     ٌّ ٌّة          موصولة  استفهام ٌّة    نافٌة   مصدرٌة  كاّفة    تعجب  شرط
 

 

) تأتٞ امسّا (
 أَج١ً طسٜك١ ايهػف ايٓٛع

 االضتفٗا١َٓٝ
 . اٌجٍّح تذا٠ح فٟ ذمغ أْ ٠جة أٞ ؛ اٌصذاسج دكّ  ٌٙا  – ٔ
 . غاٌثاً  اٌؼالً غ١ش ػٓ تٙا ٠ُغرفُٙ  – ٕ
 (  ؟)  تـ اٌجٍّح ذٕرٟٙ  – ٖ

 ما بك ؟     - ٔ
 ما األخبار ؟      - ٕ
 

 املٛصٛي١
 ( اٌزٞ)  ِىأٙا ٔعغ أْ ٠ّىٓ أٞ ؛(  اٌزٞ)  تّؼٕٝ  - ٔ
 . اٌجٍّح أثٕاء فٟ  غاٌثاً  ذمغ – ٕ
 . غاٌثاً  اٌؼالً غ١ش ػٍٝ ذذيّ  – ٖ

 ٌعجبنً ما تفعله . ) ٌعجبنً الذي تفعله (    - ٔ
.  بما ٌنفعنا  -صلى هللا علٌه وسلم  -جاءنا رسولنا  - ٕ
بالذي ٌنفعنا ()   

 

 ايػسط١ٝ
 . اٌجٍّح تذا٠ح فٟ مغذ أْ ٠جة أٞ ؛ اٌصذاسج دكّ  ٌٙا – ٔ
 فؼً ٠ّغّٝ:  األٚي ؛ ِجضِٚاْ ِعاسػاْ فؼالْ تؼذ٘ا ٠أذٟ – ٕ

ّّٝ:  ٚاٌثأٟ ، اٌششغ   اٌششغ جٛاب ٠ُغ
ٖ-  ) ْْ  ٔغرط١غ أْ ٔعغ ِىأٙا دشف اٌششغ ) إ

 ما تقرْأه ٌفْدك .  - ٔ
 الشرط (  ) ٌفدك : جواب الشرط () تقرأه : فعل 

 " وما تفعلوا من خٌٍر تجدوه عند هللا "     قال تعالى :  - ٕ
 ) تفعلوا : فعل الشرط ( ) تجدوه: جواب الشرط (

 نستطٌع أن نضع ) إْن ( مكان ) ما (.

 ايتعٓجب١ٝ
 . اٌصذاسج دكّ  ٌٙا – ٔ
ًَ )  ٚصْ ػٍٝ ؼًف تؼذ٘ا ٠أذٟ – ٕ  اٌفرخ ػٍٝ ِثٕٟ(  أفؼ
ًَ +  ِا)    أٞ ؛ ِٕصٛب اعُ+   (  ِٕصٛب اعُ+  أفؼ
  بـ ) ! ( اٌجٍّح ذٕرٟٙ – ٖ

ما أجملَ القمَر ! -ٔ  
ما أروَع حدٌَثك ! - ٕ  
ما أنبلَ الشهٌَد ! - ٖ  
 

  ) نحتاجه فً اإلعراب (     والفعل املتعّدي تركري    : الفعل الالشو

 به. هو فعل ال ٌحتاج مفعوالً  ايفعٌ ايالشّ : -1

 اجتمع . –وقف  –انكسر  -نزل   -جلس   –مثل : سقط  ال ٌقبل الهاء، :ػطرغػظػصذغه

 

 هو فعل ٌحتاج إلى مفعول به .:  ايفعٌ املتعدٟ  - 2

 أخرج   –كتب  -استخرج   –وهب  –علم  –ٌقبل الهاء ، مثل : ضرب  :طرغػظػصذغهػ

 فعٌ َتعٓد اضتٛف٢ َفعٛي٘ : - أ
 به ، والمفعول به موجود فعالً .  مفعوالً  هو فعل ٌحتاج 

 .كتب الطالُب الواجَب .             رأٌُته فً الحدٌقة    شاهد مازٌن البرنامَج .

 .إذا اتصل الفعل المتعّدي بـ ) هاء أو كاف ( فهو حتماً متعد  استوفى مفعوله  اْتب٘ :
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 فعٌ َتعدٍّ مل ٜطتٛٔف َفعٛي٘ -ب 
 ه ، ولكّن المفعول به غٌر موجود .ب هو فعل متعد  ٌحتاج مفعوالً 

 . كتب الطالبُ .       رأٌُت فً الحدٌقة.     شاهد مازٌن 

 أَج١ً إعسابٗا ْٛع   َا
ػاضجطضظػػسيتطربػحدبػطوشطؼاػ َا  االضتفٗا١َٓٝ 

 أعمػاضحاالتػاضططضوبظػ:

 ما + جار ومجرور = ) ما : مبتدأ (  -ٔ
 ما + اسم معرفة = ) ما : مبتدأ (  - ٕ

 ما بك ٌا صدٌقً ؟  ) ما + جار ومجرور ( - ٔ
 نك ٌا موسى ؟ " ) ما + معرفة : تلك (ٌ" وما تلك بٌم - ٕ
 ما األخبار ؟   ) ما + معرفة : األخبار ( -  ٖ

 فً كل الجمل السابقة تعرب ما :
 مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ .اسم استفهام 

ػتطربػحدبػطوشطؼاػسيػاضجطضظػ َا  املٛصٛي١ 
سيػاضصتابػػحاالتػػثالثػتّمػذصرػ

ػوعيػاضططضوبظػ:
حرف جر + ما = ) ما ( فً محل جّر  - ٔ

 بحرف الجّر .
 
جار ومجرور فً بداٌة الجملة + ما =  -ٕ

 ) ما ( فً محل رفع مبتدأ مإّخر .
 
اسم نكرة + ما الموصولة = ) ما(  فً  -ٖ

 محل جّر مضاف إلٌه.  

 علٌك االهتمام بما ٌعنٌك .   ) بالذي ٌعنٌك (  -ٔ

  ؛ لذلك ٌكون اإلعراب :) حرف الجر الباء + ما ( ايتٛضٝذ :

 ما : اسم موصول مبنً على السكون فً محلّ جّر بحرف الجّر .
 
 " لِل ما فً السماوات وما فً األرض "  -ٕ

 جار ومجرور فً بداٌة اآلٌة ) لِل (  + ما   : ايتٛضٝذ 

 ما : اسم موصول مبنً على السكون فً محلّ رفع مبتدأ مإّخر .
 
 أجمل ما فً الوجود طاعة هللا . – ٖ

 اسم نكرة ) أجمل ( + ما ؛ لذلك ٌكون اإلعراب : ايتٛضٝذ :

 على السكون فً محل جّر مضاف إلٌه . ما : اسم موصول مبنً

ػتطربػحدبػطوشطؼاػطنػاضجطضظػ َا ايػسط١ٓٝ 
ػطاػغؼطُّظاػ:

 ما : مبتدأ ، فً حالتٌن : - ٔ
 ما + فعل الزم  -أ 
 توفى مفعوله ما + فعل متعد  اس -ب 

 ( ) متّصل بضمٌر الهاء أو الكاف
 
، فً حالة مقّدمما : مفعول به  – ٕ

 واحدة :
متعد  لم ٌستوِف مفعوله؛ أي ما + فعل 

أو  فعل متعّد غٌر متصل بضمٌر الهاء
 ) غالباً (  الكاف

 ما تتصّدْق به ٌّدخْره هللا لك . - ٔ
ة  ( فعل الزم ؛ ألّنه ال ٌقبل الهاء ؛ لذلك  ٌّ التوضٌح : جاء بعد ) ما الشرط

 ٌكون إعراب ما : اسم شرط مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ .
 
 ٌفْدك . هتقرأْ ما  - ٕ

ة ( فعل متعّد  ايتٛضٝذ : ٌّ استوفى مفعوله ) مفعوله هنا جاء بعد ) ما الشرط

 هو ضمٌر الهاء ( 
ًّ على السكون فً محلّ رفع مبتدأ .  ما : اسم شرط مبن

 
 ما تقرْأ ٌفدك . - ٖ

ة ( فعل متعّد ) ٌقبل الهاء ( لكّنه لم ٌستوِف  ايتٛضٝذ : ٌّ جاء بعد ) ما الشرط

 لذلك ٌكون اإلعراب : ؛ أي المفعول به غٌر موجود ؛مفعوله
ًّ على السكون فً محلّ نصب مفعول به مقّدم.  ما : اسم شرط مبن

 إعرابها ثابت . َا ايتعٓجب١ٓٝ 
اسم مبنً على السكون فً محلّ رفع 

 مبتدأ .

 ما أروَع االجتهاَد ! - ٔ
 ما أعظَم الشهادَة ! - ٕ
 محلّ رفع مبتدأ . ما : اسم مبنً على السكون فً - ٖ

 

 .ضؼاطواػرضىػردمػتػّبظاسػصّطِّ عػوشتكػسيػطحاوضظػذرحػسصرةِضالػُت
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  14ْػاط 
 ضع دا٥س٠ّ حٍٛ زَص اإلجاب١ ايٓصخٝخ١ يف َا ٜأتٞ: 

ٔٔ أبٞ ُض٢ًُ:  -1  ُتعٓد )َا( اييت حتتٗا خٓط يف قٍٛ شٖري ب

 َقْبلُ  آبائِهم آباءُ َتواَرَثُه  أََتوهُ فإّنما             َخٌرٍ  ِمن ٌَكُ  مافَ 
ٌّة             ج -موصولة        ب - أ ٌّة -شرط      تعّجب

 

َُٔٝٓٔو َٜا ُتعسب )َا االضتفٗا١َٓٝ( يف قٛي٘ تعاىل: ) -2 ًَِو ٔبَٝ ََا ٔت َٚ
ٌٓ: 17( رطََُ٘ٛض٢ َِ اضتفٗاّ بٖٓٝا يف حم  د اض

 نصب حال   -رفع فاعل         ج  -رفع مبتدأ      ب - أ
 

ٌَ ُتعسب )َا( يف قٛي٘ -3 ُٕ تعاىل: )ُقٔت َِْطا ُٙ(  ََا اِئإ َأِنَفَس
ٌٓ زفع:17رعبظ  د امّسا َبٓٝ٘ا ع٢ً ايٓطهٕٛ يف حم

 نعت   -ج          مبتدأ  -خبر               ب - أ

ٌّة ، والدلٌل مجًء  تٛضٝذ : نوع ) ما ( فً اآلٌة األخٌرة هو ) ما ( التعّجب

 وزن ) أفعلَ ( بعدها، وهو ) أكفَر ( .

 15ْػاط 

 [:282اْلَأْزِض( ]البكسة ِفي َوَما السََّناَواِت ِفي َما قال تعاىل: )ِللَِّه
ٕٓ )َا املٛصٛي١( ُتطتددّ  -1 يًٓدالي١ ع٢ً  –يف ايػايب  –عسفت أ

غري ايعاقٌ. دٓقل ايٓٓظس يف اآل١ٜ ايهسمي١، ثِ بٝٓٔ ايٓدالي١ اييت 
 محًتٗا )َا املٛصٛي١( فٝٗا. 

 
 

 أعسب )َا( اعساباّ  ٚافٝاّ . -2

 

ٌٓ ْػاط   15ح
دلّت على عموم )كلّ ما فً الّسماوات واألرض أكان عاقاًل أم غٌر  -ٔ

 عاقل(. 
 ما : اسم موصول مبنً على  السكون فً محل رفع مبتدأ مإخر.  -ٕ

 .(بقت بجار ومجرور فً بداٌة اآلٌة :ألّنها س ايتٛضٝذ) 

ٌٓ ْػاط  طوف على )ما( األولى فً محل رفع.ما الثانٌة: اسم موصول مع  14ح
 ب - ٖ                     أ – ٕ                   ب -ٔ

 أعسب ) َا (  يف َا ٜأتٞ َبّٝٓٓا ْٛعٗا  : 

 ؟ هذا الخبر المفاجئ ما  .ٔ
 . ما تقّدْمه تجده .ٕ
 . ما تقّدْم تجده .ٖ
 ما أصعَب الظلَم ! .ٗ
 .تؤملّت فً ما قلته  .٘
 ما لك ولكثرة الكالم ؟  .ٙ
 . ما تزرعه تحصده .4
  ما الذي تفعله ؟ .6
 . سرْرُت بما تقوله .1
 لك ما أردَت . .ٓٔ

 ما أعظَم الخالَق ! .ٔٔ
 .ك  نعنه من سلبٌات ٌجعِل الناس ٌحترمو ما تقلعْ  .ٕٔ
 . فً الكتاب ما تبحث عنه .ٖٔ
 أجبُت عن بعض ما أرٌد . .ٗٔ
 ما تبذلْ فً سبٌل هللا ُتجَز به . .٘ٔ
 .أخبرنً بما ترٌد  .ٙٔ
 . كلّ ما أرٌده تحّقق .4ٔ
 . ٌجعْلك ناجحاً ما تتقْنه فً عملك  .6ٔ
 ما الشًء الذي تحمله فً ٌدك ؟ .1ٔ
. ما تعملْ آلخرتك تجْده أمامك -ٕٓ        

: ٌٓ  احل

ًّ على السكون فً محلّ رفع مبتداسم استفهام مب .ٔ    .التوضٌح : ما استفهامٌة + اسم معرفة ) هذا (                           أ .ن
ًّ على السكون فً محلّ رفع  .ٕ   ..                             التوضٌح :  ما الشرطٌة + فعل متعّد استوفى مفعوله وهو  الهاء  مبتدأاسم شرط مبن
ًّ على السكون فً محلّ نصب مفعول به .ٖ  ..                      التوضٌح :  ما الشرطٌة + فعل متعّد لم ٌستوِف مفعوله ) تقّدم ( اسم شرط مبن
ًّ على السكون فً محل .ٗ ٌّة تعرب مبتدأ دائماً  رفع  مبتدأ اسم مبن  .. ) تعّجبٌة (                     التوضٌح :  ما التعجب
ًّ على السكون فً محلّ جر بحرف الجّر . .٘  .التوضٌح : ما الموصولة  ُسبقت بحرف جّر                   اسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محلّ رفع مبتداسم استفهام مب .ٙ ٌّة + جار ومجرور ؛ لذلك تعرب مبتدأ                          أ .ن  .التوضٌح :  ما  االستفهام
ًّ على السكون فً محلّ رفع مبتدأ .4  ..                            التوضٌح :  ما الشرطٌة + فعل متعّد استوفى مفعوله وهو الهاء  اسم شرط مبن
ًّ على السكون فً محلّ رفع مبتداسم استفهام مب .6    .التوضٌح :  ما استفهامٌة + اسم معرفة ) الذي(                         أ .ن
ًّ على السكون فً محل  .1  ما الموصولة  ُسبقت بحرف جّر ..                  التوضٌح :   جّر بحرف الجرّ اسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محلّ رفع مبتدأ .ٓٔ  .ضٌح :   جار ومجرور فً بداٌة الجملة + ما الموصولة .                         التو اسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محل رفع  مبتدأ .ٔٔ ٌّة تعرب مبتدأ دائماً  اسم مبن  .. ) تعّجبٌة (                    التوضٌح :  ما التعجب
ًّ على السكون فً محلّ رفع مبتدأ .ٕٔ  .رطٌة + فعل الزم ) ال ٌقبل الهاء  ( .                            التوضٌح :  ما الش اسم شرط مبن
ًّ على السكون فً محل  .ٖٔ   بجار ومجرور وقعا فً بداٌة الجملة..                 التوضٌح :  ما  الموصولة ُسبقت  رفع مبتدأ مإّخراسم موصول مبن
ٔٗ.  ًّ  .الموصولة ُسبقت باسم نكرة ) بعض(ة.                     التوضٌح :  ما على السكون فً محل جر باإلضاف اسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محلّ نصب مفعول به .٘ٔ  ..                     التوضٌح :  ما الشرطٌة + فعل متعّد لم ٌستوِف مفعوله ) تبذل ( اسم شرط مبن
ًّ على السكون فً محلّ جر بحرف الجّر . .ٙٔ  .بقت بحرف جّر التوضٌح :  ما الموصولة  سُ                   اسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محل جر باإلضافة .4ٔ  ..                    التوضٌح :  ما الموصولة ُسبقت باسم نكرة ) كلّ( اسم موصول مبن
ًّ على السكون فً محلّ رفع مبتدأ .6ٔ    .اء.                           التوضٌح :  ما الشرطٌة + فعل متعّد استوفى مفعوله وهو  اله اسم شرط مبن
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ًّ على السكون فً محلّ رفع مبتداسم استفهام مب .1ٔ   .التوضٌح :  ما استفهامٌة + اسم معرفة ) الشًء (  أ .                      ن
ًّ على السكون فً محلّ نصب مفعول به .ٕٓ  ..                    التوضٌح :  ما الشرطٌة + فعل متعّد لم ٌستوِف مفعوله ) تعمل ( اسم شرط مبن

 

 ) تأتٞ حسفّا (

١َٓطسٜك١ ايهػف  ْٛعٗا  أَج١ً َٚعًَٛات ٖا
صدز١ٜ غري امل – 1
 صَا١ْٓٝ اي

 ِا)  اٌّؤٚي اٌّصذس ِىاْ صش٠ذاً  ِصذساً  ٔعغ أْ ٠ّىٓ -1
 ( . تؼذ٘ا اٌفؼً+ 

 . فؼٍُه ٠غّشٟٔ=  ذفؼً ِا ٠غّشٟٔ
 

ّٟ  دشف:  ذؼشب(  ٚدذ٘ا)  ِا - 2  . اٌغىْٛ ػٍٝ ِثٕ
 

ي اٌّصذس – 3 ّٚ  ِٓ ِٛلغ دغة ٠ؼشب(  اٌفؼً+  ِا)  اٌّؤ
ٕا ِٚا ، اٌجٍّح ُّّ ٙ٠ : 

ي اٌّصذس=   ِا+  جشّ  دشف - أ ّٚ  ِذً فٟ(   اٌفؼً+  ِا)  اٌّؤ
 . اٌجشّ  تذش جشّ 
ًّ  فٟ(  اٌفؼً+  ِا)  اٌّؤٚي اٌّصذس=  ِا+  ٔىشج اعُ – ب  ِذ

 . إ١ٌٗ ِعاف جشّ 
ًّ  فٟ(  اٌفؼً+  ِا= )  ِا+  فؼً – ج  إرا ، تٗ ِفؼٛي ٔصة ِذ

 ( ؟  ِارا)  تـ اٌفؼً ػٓ اٌغؤاي واْ
 

 غ١ش اٌّصذس٠ح( ِا)  ف١ٙا ذشد اٌرٟ اٌرشاو١ة ِٓ – 4
  ...( ػٕذِا – س٠ثّا –... وّا)  اٌضِا١ّٔح

اُس( . قال تعالى :  - ٔ  )آِمُنوا َكَما آَمَن النَّ

ٌمكن أن نضع مكان المصدر المإّول ) ما + آمن (  ايتٛضٝذ :

 مصدراً صرٌحاً ) إٌمان ( ؛ أي آمنوا كإٌمان الناس
وبما أّن ) ما ( ُسبقت بحرف جّر ، فٌكون المصدر المإّول فً محل 

 جّر بحر الجّر .
 
ُكُم قال تعالى :  - ٕ ٌْ  اأْلَْرُض بَِما َرُحَبْت( .)َوَضاَقْت َعلَ

 ) بما رحبت ( = ) برحابتها ( ايتٛضٝذ :

 وأٌضاً فً محلّ جّر بحرف الجّر .
 
َت لََنا(قال تعالى :  - ٖ ٌْ َك أَْجَر َما َسَق ٌَ ْجِز ٌَ  )لِ

 ) أجر ما سقٌت ( = ) أجر السقاٌة (  ايتٛضٝذ :

؛ ألّنه ٌُعرب المصدر المإّول ) ما سقٌت ( فً محلّ جّر مضاف إلٌه 
 ُسبق باسم نكرة ) أجر ( .

 
 شاهدُت ما صنعَت  - ٗ

 ما صنعَت = صناعتك .ايتٛضٝذ : 

 اإلعراب : ) ما صنعَت ( فً محل نصب مفعول به .
 ماذا شاهدُت ؟    شاهدُت ما صنعت .

  (؟ق المصدر المإّول بفعل + استطعنا أن نسؤل عنه بـ ) ماذا بأي سُ 
+  ِّذج)  ػثاسج(  تؼذ٘ا اٌفؼً+  ِا)  ِىاْ ٔعغ أْ ٔغرط١غ  -1 صَا١ْٓٝايصدز١ٜ امل

 (  اٌفؼً ِصذس
 . د١اذٟ ِّذج عأدرشِه=  د١١دُ  ِا عأدرشِه

 

 .اٌغىْٛ ػٍٝ ِثٕٟ دشف( :  ٚدذ٘ا)  ِا – 2
 

 ِذً فٟ دائّاً  ٠ؼشب(  اٌفؼً+  ِا)  اٌّؤٚي اٌّصذس – 3
 . صِاْ ظشف ٔصة
 ( اٌضِا١ّٔح اٌّصذس٠ح ِا)  ٌـ اٌّشٙٛسج اٌرشاو١ة ِٚٓ

 ( داَ ِا  – اعرطؼد ِا  – ػشد ِا  – تم١د ِا  – د١١د ِا) 

 سؤحافظ على صالتً ما عشُت . - ٔ

 ما عشُت = مّدة عٌشً . ايتٛضٝذ :

 المصدر المإّول ) ما  عشت ( فً محل نصب ظرف زمان .
 
اً ما استطعت . - ٕ ٌّ  سؤبقى وف

 ما استطعت = مّدة استطاعتً . ايتٛضٝذ :

 المإول ) ما استطعت ( فً محلّ نصب ظرف زمان .المصدر 

 . تؼذٖ ِا ٔفٟ ٠ف١ذ دشف  -1 ايٓاف١ٝ 
 . أر٘ة ٌُ=  ر٘ثدُ  ِا

 . أدذٌ  ذغ١ّة ِا:  ِثً ، فؼً تؼذ٘ا ٠أذٟ لذ -2
 ( : واْ أخٛاخ)  ا٢ذ١ح اٌرشاو١ة ظّٓ ػادج ذشد
 . تشح ِا  – أفهّ  ِا  -  فرئ ِا – صاي ِا
 

 ذؼًّ أٞ(  ١ٌظ)  ػًّ فرؼًّ ، االع١ّح اٌجٍّح ذذخً لذ – 3
 :  ِثً ، اٌخثش ٚذٕصة االعُ فرشفغ إٌالص اٌفؼً ػًّ

 . لش٠ثاً  اٌٍماءُ  ِا
)  ف١ىْٛ ١ٌظ، ػًّ فؼٍّد االع١ّح اٌجٍّح ػٍٝ دخٍد (  ِا)

ح سفؼٗ ٚػالِح ِشفٛع ِا اعُ(  اٌٍماء ّّ  . اٌع

 ما  وصل أحٌد . - ٔ
 ما سافر إاّل خالٌد .

التوضٌح : ) ما ( فً المثالٌن السابقٌن دخلت على الفعل الماضً 
 وأفادت النفً .

 
 ما الحقُّ مهزوماً . - ٕ

 عمل لٌس .التوضٌح : ) ما (  دخلت على الجملة االسمٌة وعملت 
 مرفوع وعالمة رفعه الضّمة . ما  الحقُّ : اسم 

 .نصبه الفتحة )أو تنوٌن الفتح(مهزوماً : خبر ما منصوب وعالمة 
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 . اٌفرذح ٔصثٗ ٚػالِح ِٕصٛب ِا خثش:  لش٠ثاً 
 ِٕصٛب اعُ ٚجٛد ١ٌظ ػًّ اٌؼاٍِح ( ِا)  ٠ىشف ِا أُ٘
 ( . لش٠ثاً )  اٌؼثاسج فٟ

ّْ )  تـ ِرصٍح ذىْٛصائذج وافّح :   -1 ايصا٥د٠   اذصاالً (  ٚأخٛاذٙا إ
 – ١ٌرّا – ٌىّّٕا – وأّّٔا  – أّّٔا – إّّٔا)  فاصً دْٚ ِثاششاً 

 ( ٌؼٍّّا

 ( . ُسبَّ )  تـ ِرّصٍح ذىْٛصائذج :  -2
تّا  . غذاً  أعافش سَّ

 

 فئّٔٙا  ٚأخٛاذٙا؛ ّْ تئ(  ِا)  ذرصً ػٕذِا – َالحظ١ : 
ّْ   ػًّ ٠رٛلّف أٞ اٌؼًّ؛ ػٓ ذُىفّٙا  فٟ ذؤثّش فال ٚأخٛاذٙا إ

:  تؼذ٘ا ِا ٠ُٚؼشب ِٛجٛدج غ١ش وأّٔٙا ٚذصثخ ، تؼذ٘ا ِا
 . ٚخثش ِثرذأ

 
ا ُْ  إَّّٔ  . عؼادجٌ  اإل٠ّا
 ّْ  . ػاًِ غ١ش ٚٔصة ذٛو١ذ دشف:  إ
 . وافّح صائذج:  ِا

 . اٌعّح سفؼٗ ٚػالِح ِشفٛع ِثرذأ:  اإل٠ّاْ
  .اٌعّح سفؼٗ ٚػالِح ِشفٛع خثش:  عؼادج

ما العلم مفتاح العقول . - ٔ  إنَّ
 التوضٌح : ما : زائدة كاّفة ؛ ألّنها اتصلت بـ ) إّن ( اتصاالً مباشراً .

 
 
 تقوله صحٌٌح .ما  إنَّ  - ٕ

 ما : هنا موصولة .

 ألّن ؛ ما : اسم موصول بمعنى الذي ولٌست حرفاً زائداً  ايتٛضٝذ :

 ) ما ( لم تتصل بـ) إّن ( اتصاالً مباشراً .
 
 
 ُربَّما تصل الوفود صباحاً . – ٖ

 : ما : زائدة ؛ ألّنها اتصلت  ب ) ُربَّ ( .ايتٛضٝذ 

 

 16ْػاط 
َٝٓص )َا( املصدز١ٜٓ ايٓصَا١ْٓٝ َٔ )َا( املصدز١ٜٓ غري ايٓصَا١ْٓٝ يف َا  -1

 حتت٘ خٓط: 

 قال تعالى: -أ
الٌ لَِما  َما َداَمتِ َخالِِدٌَن فٌَِها )  َك َفعَّ َماَواُت َواأْلَْرُض إاِلَّ َما َشاَء َربَُّك ۚ إِنَّ َربَّ السَّ
 [.4ٓٔ( ]هودٌُِرٌدُ 
 
 قال الحطٌئة:  -ب
ُف    فُ أَُطوِّ    إلى بٌٍت َقعٌَدُتُه لَكـاعِ       ثم آوي  ما أَُطوِّ

 ) قعٌدة : امرأة ، لكاع : لئٌمة (
 
 قال الشاعر:  -ج

شءَ  ٠َُغشُّ   َّ ا اٌ َ٘ةَ  َِ َْ       ا١ٌٍّاٌٟ َر َوا َٚ  َّٓ َ٘اتَا ٌَُٗ  َر٘اَتُُٙ  َر
 
 أعمالً.ما أُنهً َتمّهل َرٌث -د
 

ٌٓ مما ٜأتٞ:  -2  بٝٓٔ ْٛع )َا( يف ن

 قال حاتم الطائً:  -أ 
 جوُدها َنفَسكَ  َضرَّ  َحّتى َوَنفَسكَ                 مالَنـــا بِالجودِ  أَهلَكتَ  َوقائِــلَةٍ 
 ٌَسَتعٌـــُدهـــا عاَدةٌ  َكرٌـــمٍ  لُِكلِّ                عاَدتـً تِلكَ  إِنَّما َدعٌنً َفقُلُت:

 
 قال كعب بن زهٌر :  -ب 
 َمكحولُ  الَطرفِ  َغضٌضُ  أََغنُّ  إاِّل  َرَحلوا      إِذ الَبٌنِ  َغداةَ  ُسعادُ  َوما

) توضٌح المعانً لالطالع فقط : البٌن : الفراق ، أغّن : فً صوتها غّنة ؛ أي 
  ٌخرج الصوت من أنفها ، غضٌض الطرف : مسترخٌة األجفان  (

 قال احمد شوقً:   -ج
جى َظْلماءَ  اْسَتْلَهمَ  رّبما  الّضٌاءْ  فاْسَتوحى الَكوَكبَ  وأتى****  الدُّ

 17ْػاط 
 اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أجب عُا ًٜٝ٘: 

 أيُّ شًٍء أحبُّ إلى الّنفس من المتعة بالّشمس والحدٌث عنها؟    
فقد أَْقَرَسنا البرُد حتى اصطّكت منه اسناُننا، وانَكَمَش ِجلُدنا وٌبِست     

 أطرافُنا، حّتى َوٍددنا إذا رأٌنا الّنار أن نحتضنها. 
فٌها شمُسها، وهً فً شتائنا  ماكلُّ شًٍء فً الّطبٌعة جمٌل، واجملُ     

 أجملُ منها فً صٌفِنا، ولها فً كلِّ جمالُ. 
جمالُ القّوة، وجمالُ القهر، وجمالُ الّسفور الّدائم ! ُنِجلُّها، فلها صًٌفا     

ونهرُب منها ولكن نحّبها؛ تقسو احٌاًنا ولكّنا نرى الخٌَر فً قسوتها، 
فرّبما هً ُمَرب  حكٌم، تقسو وترَحم تشتّد وتلٌن، تلَفُحنا بنارها، حّتى إذا 

ٌَف الودٌَع فخّفف من غلى َجوفُنا غابت عّنا وأرسلت رسولَها )القمر( اللّط
ٌَْت أن نطمئّن إلٌه ما جرَحتْ ِحّدتها وأصلَح ما أفسدت، وضّمد  ، فإذا خِش

بْته، وَطلَعت علٌنا ببهائها، وجمالها وَجاللها؛  ٌَّ رة منه فغ ٌْ فما أدرَكْتها الَغ
 أجملَها قاسًٌة وراحمة! وما أجملَها واصلًة وهاجرة!  

 بتصرف(( -ٕ٘ٗص ،ٔ))أحمد أمٌن، فٌض الخاطر، ج      
 

 أعسب َا حتت٘ خٓط يف ايٓٓٓص اعساّبا ٚافّٝا.  -1

ُٓٓت )َا( شا٥د٠.  -2  اضتدسج َٔ ايٓٓٓص مج١ً تض

 

َُا عًٌٓ اعتباز)َا( شا٥د٠ّ يف قٛي٘ تعاىل:) -3 َٕ ٔإْٖ َُٛٓٔ ُُِؤ  اِي
٠َْٛ ( راحلجسات د، ٚاعتبازٖا َٛصٛي١ّ يف قٛي٘ 11ٔإِخ

ٖٕ َٕ ََا تعاىل: )ٔإ ََا َيآتٕ ُتَٛعُدٚ َٚ ِِ ُِْت َٔ( راألْعاّ  َأ ُُِعٔجٔصٜ ٔب
 د.134
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ٌٓ ْػاط   ( اٌّؼٍُّ د١ًٌ  ِٓ ِأخٛر اٌّؼرّذ اٌذً:  ذزّوش)    16ح
ة. -أ -ٔ ٌّ  مصدرٌة زمان

ٌّة. - ب  مصدرٌة زمان

أطّوف ما أطّوف ؛ أي أطّوف مّدة تطوٌفً ، ومعنى البٌت  ايتٛضٝذ :

: انتقل طٌلة النهار بحثاً عن الرزق، ثم ألجؤ لبٌتً وال أجد فٌه إال 
 زوجتً الخبٌثة .

ٌّة. -ج  ) التوضٌح : ما ذهب = ذهاب ( مصدرٌة غٌر زمان
ٌّة. -د   مصدرٌة غٌر زمان

تمّهل رٌثما أنهً أعمالً = تمّهل مقدار وقت إنهاء  ايتٛضٝذ : 

   = إنهاء  أعمالً ؛ لذلك تكون رٌث = مقدار وقت ، ما أنهً
 

 زائدة )كاّفة(  -أ -ٕ

 : أهم ما ٌثبت أّن ما نافٌة هو مجًء  ايتٛضٝذ)  نافٌة. - ت

 ) إال ( بعدها فً سٌاق البٌت .
 زائدة. -ج

ٌٓ ْػاط   17ح
اسم موصول مبنً على السكون فً محلّ جّر أجمل ما فٌها : ما  :  – ٔ

 مضاف إلٌه .
 

ًّ حرف ما :   .ال محلّ له من اإلعرابعلى السكون  مصدري مبن
 

جرَحْت : فعل ماض مبنً على الفتح ، وتاء التؤنٌث الساكنة : ال محل لها 
 من اإلعراب .

 
 أ.: ) التعّجبٌة ( اسم مبنً على السكون فً محلّ رفع مبتدأجملها : ما ما 
 
 
 ا مّ أألّن ) ما ( فً اآلٌة األولى اتصلت بـ ) إّن ( اتصاالً مباشراً ؛  – ٕ

 ) ما ( فً اآلٌة الثانٌة فإّنها لم تتصل بـ ) إّن ( اتصاالً مباشراً 

 

 َا ْٛع ) َا ( يف َا ٜأتٞ : 

ق الكاذبُ  .ٔ ٌُصدَّ  . رّبما 
 . ما أغضبُت أحداً  .ٕ
 ما أعظم الشهٌد ! .ٖ
 ما وجدَتُه .أِرنً  .ٗ
 ما الذي حدث لٌلة أمس ؟ .٘
 رجع أبً بعد ما خرجَت . .ٙ

 «وما ربُّك بظالٍم للعبٌد »  .4
 سؤبقى وفٌاً ما بقً الدهر . .6
 انظر إلى ما فوق الجبل . .1
 ما أنبلَ َمن ٌضحً بروحه ! .ٓٔ
 أِطع والدٌك ما عشَت . .ٔٔ
 ما تبذل من مالك ٌبارك به هللا . .ٕٔ

 ما رأٌك فً االمتحان ؟ .ٖٔ
 مإلٌم .إّنما الواقع  .ٗٔ
 اجتهد كما اجتهد أخوك . .٘ٔ
ما تطالعه من كتب ٌزد ثقافتك .. ٙٔ            

 

 : ٌٓ  احل

 زائدة  .ٔ
 نافٌة .ٕ
 تعّجبٌة  .ٖ
 موصولة .ٗ
ٌّة .٘  استفهام
  مصدرٌة غٌر زمانٌة  .ٙ

 نافٌة .4
 مصدرٌة زمانٌة  .6
 موصولة  .1
 تعّجبٌة .ٓٔ
ٌّة .ٔٔ ٌّة زمان  مصدر
ٌّة .ٕٔ  شرط

ٌّة .ٖٔ  استفهام
 زائدة كاّفة . .ٗٔ
ٌّة  .٘ٔ  مصدرٌة غٌر زمان
ٌّة .ٙٔ  شرط

         

 

 حٓدد  ْٛع ) َا ( يف َا ٜأتٞ ) دٕٚ االعتُاد ع٢ً عالَات ايرتقِٝ ( : 

 ما أحسَن زٌداً  – ٔ
 ما أحسَن زٌٌد  – ٕ
 ما أحسُن زٌدٍ  – ٖ

 الحلّ : 

اً على الفتح، وبعد الفعل جاء مفعولٌ به منصوب ) القمر (. – ٔ ٌّ  ) ما ( تعّجبٌة ؛ ألّنه جاء بعدها ) أحسن ( وهو فعل التعّجب، مبن
 ) ما ( نافٌة؛ ألّنه ٌفٌد نفً ما بعده ، بمعنى ) لم ٌحسن زٌٌد ( ، و ) أحسن ( فعل ماض ، زٌٌد ) فاعل ( .  - ٕ
 ؟ ( ، ) ما ( مبتدأ ، ) أحسُن ( خبر ، ) زٌٍد ( مضاف إلٌه . ما هو أحسن شًء فً زٌد) ) ما ( استفهامٌة ، بمعنى  – ٖ
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 حيّل لك أن تستكيٕ٘ 

 

 

 

ِٓ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝـــــ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ث

ًّ متحّدٌاً المعٌقات التً ٌفرُضها الزمان والمكان، وكان " شهدت األعوام األخٌرة تساُرعاً هائالً فً مجال االتصاالت، فــكـــْم  مشكلة حلّها التطور التكنولوج
ٌّة أك ثر باإلنجازات الرائعة، هذا التحّدي من قبل ضرباّ من المستحٌل. إن الفضل ٌعوُد لصانعً المعرفة، وما قاموا به من تطبٌقات حدٌثة، ورّبما َسِعدت البشر

 لم! " .أعظم ما حّققه الع مــافــ

َٓــا.   أ ( أعسب َا حتت٘ خٓط إعسابــّا تا
ٌٓ مٓما ٜأتـــــٞ : ب( اذنس ْٛ  وما قاموا به من تطبٌقات حدٌثة... -ٕ        رّبما َسِعدت البشرٌة ...       -ٔ      ع )َا( يف ن

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ًّ : شكوت لُشرٌح بعض ما غّمنً، فؤخذ بٌدّي كلتٌهما ، وقال: كم ناصح لك. ولكّنً وددت لو تسمع نصٌحتً : إذا شكوت فتوّجه إلى هللا، فالذي  قال الشٌبان
سنة ، ولم أخبر عنها أحدا، تشكو إلٌه قد ٌكون صدٌقاً فُتحزنه على شكواك، او عدواً غٌر مؤمون الجانب فٌشمت بك. انظر إلى عٌنً ما أبصرت بها من كذا 

 ثم قال: ما أبلَغ الذي جاء على لسان العبد الّصالح : " إنما أشكو بثً وحزنً إلى هللا ". 

ٌٓ مٓما ٜأتٞ :                اذنس ْٛع )َا( يف ن
 ما أبلغ الذي جاء على لسان العبد الّصالح. -ٗ      شكوت لُشرٌح بعض ما غّمنً .   -ٖ           إّنما أشكر بثً ... -ٕ وما أخبرت عنها أحداً.       -ٔ

 

ٌٓ مج١ً مٓما ٜأتٞ:       اذنس ْٛع ) َا ( يف ن

 ما ٌقدم المرء من خٌر ٌنفع الناس. -ٕ                               فما أجمل خدمة الوطن! -ٔ

 

 اقسأ ايٓٓص اآلتـــٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

،فإذا لم ٌَر الطفل أباه إالّ إّن فً حٌاتنا المنزلٌة نقصاً؛ سببه قضاء اآلباء وقتاً طوٌالً بعٌدٌن عن منازلهم. فكــم أٍب ٌغٌب عن أبنائه متجاهلَ االهتمام بهم " 
 ال إن لإلهمال عاقبته وللتهاون سوء مغبته ".قلٌاًل، ولم ٌوّفر له ما ٌّسد حاجته، فما الفرق بٌنه وبٌن الٌتٌـم؟ فما أروع أْن ٌهب األب حٌاته ألسرته! أ

 اذنس ْٛع)َا( يف نٌ مج١ً مٓما ٜأتٞ: 
َهَب األُب حٌاته() ف -ٕ           الفرق بٌنه وبٌن الٌتٌم(        ) ما -ٔ ٌَ  ) إذا لم ٌوّفر له األب ما ٌسّد حاجته( -ٖ                        ما أروع أْن 

 

 اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :اقسأ ايٓص 

هت لسانَك؛ فإنَّ الّسامع شرٌك القاتل. وقال  "رأى عمرو بن عتبة رجالً ٌشتم رجالً ، وآخر ٌسمع منه، فقال للمستمع: نّزه سمعَك عن استماع الفحش كما نزَّ
 ابن الفجاءة بعَد رإٌته حال الُدنٌا :
 رة ، ُحّفت بالّشهوات. كم واثق من فجعته. فاحذروا ما حّذركم هللا، واسمعوا ُنصحً لكم ".إّنً أحّذركم الّدنٌا ؛ فإّنها حلوة خض

ة.          أ( اضتدسج َٔ ايٓٓص: ٌّ ٌّة غٌر زمان  ما مصدر

ٌٓ مما ٜأتــٞ :   ب (   أنهاُكم َعْنُه" . مــاقال تعالى: "َوما أُرٌُد أَْن أُخالَِفُكْم إلى    أعسب َا حتت٘ خـٓط يف ن

 

 اقسأ ايٓٓص اآلتــــــــٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ه والناس أجمعٌن؛ فإذا "ال ٌكوُن أحُدنا ناضجاً حنى ٌحاسَب نفَسه فً كلّ وقـت ؛ فكم مرة ساءلَت نفسَك؟ إِنَّ محموَد الطباع هو األحبُّ دائماً إلى أصدقائ
ِجْد ."عادى الكذب كان سلوُكه خالٌاً من النفاِق وم ٌَ م   ا كان كاذباً ، وإْن لم ٌفعل فهو نادٌم ، وما ٌقدِّ

 َا ْٛع )َـا( يف مج١ً: )َٚا نإ ناذبّا( -ٔ
 أعسب )َا( يف مج١ً: )َٚا ٜكدِّّ َٜٔجِد(.  -2
ُٕ" : دٓيَو ُاُتعٓد )َا( يف ايكٍٛ:"زٓب -3  ع٢ً ايسأٟ ايٖظٓٛ

 تعجبٌة -د        مصدرٌة غٌر زمانٌة     -جـ موصولة                 -ب      زائدة              -أ  
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 حيّل لك أن تستكيٕٙ 

 

 

 اقسأ ايٓٓص اآلتــٞ ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ثها بالهفواِت، مــا " َفَكفـى بالفجر شاهداً على عظمِة أبهى منظر والدِة الفجر من الظالم ! وهللاِ إّنه لوحٌة ترُدنا إلى الفطرِة التً ُجبِلنا علٌها قبلَ أن نلوِّ
ر فً قدرة هللاِ ؟ أال إّنه الف جر آٌٌة من كــذا آٌة تبثُّ فٌنا الخالق. كم واحد مّنا سٌتلّذذ بجمال المنظِر ،ثم ٌتساءل :كـم ساعة سنخّصص ٌومٌاً للتدبُّر والتفكُّ

 الحنٌن لخالِق الكون ".

 أعسب َا حتت٘ خط يف ايٓص إعسابا تاَّا. أ ( 
ٌٓ مٓما ٜأتـــٞ :(  ب                                                    َا ْــٛع )َا( فـٞ ن

َك أجَر ما سقٌَت لنا» قال تعالى:  -ٔ ٌَ ه . -ٕ                                    «لٌجز ٌُحسُّ  شرَح الطالُب للمرشد ما 
 

 :                                  َا ْٛع )َـا( يف نٌ َٔ اجلًُتني اآلتٝتني

ــ -ٔ ٌٌّة".   ـما"إنَّ  أنت فاعلٌ إْن زرَت أرض األندلس ؟ " مــا"فـ -ٕ                            قصُر الحمراء تحفة فن

 

 اقسأ ايٓص اآلتــٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘:

ًَ الحٌاة فً آَخر؛ فكانت أحبُّ إلى نفسه من كلِّ ما ٌراه. إّن الصحراَء موطُن "ما أغرَب الصحراء ! كـم ناظر صوَبها حملَته  على أُكفِّ الخوف، ثّم بثَّت معان
ُب كذا لوناً من ألوان العذاب، وحرارةٌ الفحٌة فً النهار َتذوُب منها األحشاء. فـكفى بالِلِ  ٌُسبِّ لُ ومن  خالقاً عظٌماً من قبالمتناقضات؛ َبْرٌد قارٌس فً اللٌل 

 بعُد".

 تركٌباً ٌتضمن )ما( الموصولة.   اضتدسج َٔ ايٓٓص:

 

  اقسأ ايٓص اآلتــٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘:

ٌُمّثلها  ٌّة فكرةٌ تنبع فً داخل الّنفِس،  بالماضً، واالقتناُع الرضا " قد ٌكوُن من أسباب السعادة امتالُك الماِل أو تقلُّد المنصِب. على أّن السعادة الحقٌق
ْحَظ إال بالّتعِب والشقاء. إال إن القناعة والرضا مع التَ  ٌَ د ببالحاضر ، واالطمئنان للمستقبل. فكم الهٍث ٌرٌد كسَب اماٍل او منصب لم  ٌُعٌننا أسمى من  مازوُّ

 الغنى والمنصِب مَع الشقاء ".

ٚٗد مب  ُٜعٝٓٓا" إعسابّا تاَّا.  اأعسب )َا( يف "َع ايَتص

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

م بالمساحة وعدد السكان، بل بما تصبو إلٌه من إنجازاٍت فتحّققها. فكم من دولة محدودِة المساحة ٌَّ قلٌلِة السكان فً نظرَي  " لَعمري إّن مكانة الّدول ال ُتق
 عظٌمة قامت على عواتِق أبنائها الذٌَن ما وهنْت عزائمهم .فكم دولة تظنُّها حّققت ذاَتها ؟ ". أنها وصلت إلى منزلٍة عالٌة؛ إذ أنجزْت كذا مهّمة

 تركٌباً ٌتضمن ما الّنافٌة اضتدسج َٔ ايٓٓص :  أ ( 

ٌٓ مٓما ٜأتٞ : ب (  ٌُفْدَك . مـا  أعسب َا حتت٘ يف ن  تقرأْ 

 

 تًٝ٘ :اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت 

ًّ . رّبما دلَّ ذلك على " نالحُظ فً اآلونة األخٌرِة إقبالَ طلبة الجامعاِت على العمل فً مٌادٌِن الحٌاة ؛ فٌتوّجه كذا طالبـاً إلـى العمل بعد انتهاِء ال ٌوم الدراس
ٌُّز؛ إذ إّن الطالب ٌعملُ من حّسه بالمسإو –فً اعتقادي  –الحاجة ،لكّنه  ٌُملٌه عقلُه المتفّتح؛ فهو أكثُر الناس طموحاً "دالٌّ أكثَر على التم  لٌة ،وما 

 تركٌباً ٌتضمن ما زائدة  اضتدسج َٔ ايٓٓص ايطابل : 1أ 

 ُتعسب )َا( يف ايعباز٠ "َا بَو جتًُظ ٖٓا؟ " يف حمٌ : -ب 

 *نصب ظرف زمان   *نصب مفعول به           *رفع مبتدأ                *رفع فاعل          
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 حيّل لك أن تستكي4ٕ 

 

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ٌّة متقلّبة ؛  ما"ٌعٌُش اإلنساْن كذا مناسبة تجٌش فٌها مشاعُره بـ ا. إنَّ النفس اإلنسان ٌّ ٌُصٌب نْفس المرِء . فكم لحظة حزٍن أو َفَرح ٌعٌشها بعُضنا ٌوم قد 
ٌُّر األحداِث ، على أّن العاقل ٌتعّوُد ضْبط النَّْفس ، وٌنؤى بها عن المٌِل والهوى ؛ فؤجملُ ما تكوُن الّنفس ُمتّ  ُر مع تغ ٌَّ  زنة " .تتغ

 ايٓٓٓص . أعسب َا حتت٘ خط يف  -1
ُٕ" ؟ -2 ٌُ َا تهٛ   َا ْٛع )َا( يف ايرتنٝب :"فأمج

 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ًّ ، فوهللاِ إنّ  ً  وآخـر سلب ا ٌكمُن فً سلوِك الفرِد التعاملَ معه )أكثُر ما ٌستوقفُنً فً ظلِّ انتشاِر وسائِل االّتصاِل هو كٌفٌُة تعاملً معها ؛ فهً ذاُت أثٍر إٌجاب
ٌُحاَسُب باختٌاِرِه. ( هما! وإلٌَك الخٌاُر ، فكلٌّ  ٌْ ٌّة قد وقَعْت فً أحِد األثرٌِن أو كل  ، فكم شخص

 َا ْٛع )َا( يف عباز٠ )أنجُس َا ٜطتٛٔقُفين( ايٛازد٠ يف ايٓٓص ؟ أ ( 
 أعسب َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ إعسابّا تاَّا :ب ( 

 شارَد الذهِن ؟بَك ٌا أحمُد ،  مــا
 

 اقسأ ايٓص اآلتٞ ، ثِ أجب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :

ًّ مناسُك الحجِّ ، ما أروع لحظاتِها ! إذ الحّجاُج مشتِركوَن فً كذا شعٌرة على اختالِف األلوا ٌُكثروَن من التلبٌِة )إنَّ أجملَ المشاهداِت وأحبُّها إل ِن واللغاِت، 
 األمرٌِن ُمحبٌَّب عنَد هللاِ والُمإّدو شعائِرهم ٌكرُمهم هللا على طاعتِهم( .والدعاِء ، وِكال 

 بٝٓٔ ْٛع )َا( يف عباز٠ )َا أزٚع حلظأتٗا! ( ايٛازد٠ يف ايٓص . 

 

ِٓ أجِب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ث

تحملُه الّذبابُة من جراثٌَم ٌسّبُب كذا مرضاً لإلنساِن، فقلُت له:  كْم عدد ما ٌنقلُه الّذباُب من جراثٌَم؟ فقالَ : إنَّ ) قالّ لً معلّمً ٌوماً : ما أخطَر الّذباَب ! فما 
 الّذبابَة الواحدَة تحملُ مالٌٌَن الجراثٌِم إلى جسِم اإلنسان، وإذا استحكمْت فٌه قتلْته وما رحمْته، وكْم إنساٍن ماَت من ذبابة (

 تركٌباً ٌتضّمن ما النافٌة . ٔ ايٓص :اضتدسج َ - 1

 عًٌٓ ناّل مٓما ٜأتٞ :  - 2

ْت ) ما ( زائدة فً جملة  ) إنَّما األمُم األخالُق ( . ُعدَّ

ِٓ أجِب عٔ األض١ً٦ اييت تًٝ٘ :  اقسأ ايٓٓص اآلتٞ، ث

تسعى إلى )الحواُر خٌُر الوسائِل لتحقٌِق التقارب بٌَن الناِس ما عاشوا على هذِه األرِض، وحواُر الثقافاِت وجٌه من أوجِه التواصِل، وهو ما 
ُة فً كذا مناسبة ، وهً تحّقُق بالحواِر أمرٌِن: سعادة اإلنسان والطمؤنٌنة، وكالهما هدٌف نبٌلٌ لمحّبً ا ٌّ لسالم، وكم مإتمر تحقٌقِِه الشعوُب الح

 ُعقَِد للحوار أزالَ الفوارَق بٌَن الّناِس(. 

ة.         اضتدسج َٔ ايٓٓص:  -أ  ٌّ ٌّة الزمان  جملة تتضّمن )ما( المصدر
١َُٓ يف أخالٔقٗا(.  -ب  ٕٓ( يف مج١ً: )إُْٓا األ  مل ٜعٌُ حسف ايٓصب )إ

 

 . طؼطاػوثػتػباضظاسػأتركػأدراركػضظغدك
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 حيّل لك أن تستكي6ٕ 

 

 2118غتٟٛ 
 .ما : التعجبٌة اسم مبنً على السكون فً محلّ رفع مبتدأأ ( 

 اسم موصول - ٕ                  زائدة – ٔب (  

 2112صٝفٞ  
 اسم موصول مبنً على السكون فً محلّ جّر بحرف الجّر .

 

 2118صٝفٞ  
         كاّفة زائدة  - ٕ                          نافٌة – ٔ
 تعّجبٌة - ٗ                  اسم موصول - ٖ

 2113غتٟٛ    
                       ما وهنت عزائمهم . -أ 
اسم شرط مبنً على السكون فً محلّ نصب مفعول به . -ب    

 2119غتٟٛ   
ٌّة - ٕ     تعّجبٌة – ٔ  شرط

 2113صٝفٞ   
رفع مبتدأ -ب                            رّبما دلّ ذلك . -أ   

 2119صٝفٞ   
ٌّة – ٔ       تعّجبٌة – ٕ                     استفهام
 اسم موصول - ٖ

 2114غتٟٛ   
 اسم موصول مبنً على السكون فً محل جّر بحرف الجّر . - ٔ
ٌّة - ٕ مصدرٌة غٌر زمان  

 2111غتٟٛ  
 ) ما( فً ) كما نّزهت (  -أ 
 اسم موصول مبنً على السكون فً محلّ جّر بحرف الجّر. -ب 

 2114صٝفٞ  
 ( أو بمعنى الذي) اسم موصول  -أ 
ًّ على السكون فً محلّ رفع مبتدأ . -ب   اسم استفهام مبن

 2111صٝفٞ  
ًّ على السكون فً محلّ نصب مفعول به . - ٕ    نافٌة – ٔ       اسم شرط مبن
 زائدة  - ٖ

 2115غتٟٛ  
 ما التعّجبٌة

 2111غتٟٛ   
ًّ على السكون فً محلّ رفع مبتدأا(  ٌّة اسم مبن  . تعجب

ٌّة - ٔ  ب (  ٌّة غٌر زمان (            اسم موصول) قُبِل فً اإلجابات : مصدر
 اسم موصول  - ٕ

 2115صٝفٞ  
                         ما رحمته . - ٔ
 اتصاالً مباشراً ألّنها اتصلت ب ) إّن (  - ٕ

 2111صٝفٞ   
                          كاّفة زائدة  - ٔ
ٌّة - ٕ  استفهام

 2116غتٟٛ  
   ما عاشوا -أ 
ألّن حرف النصب ) إّن ( اتصل بـ ) ما ( الكاّفة اتصاالً مباشراً . -ب   

 2112غتٟٛ  
 من كلّ ما ٌراه .

 
 

           

 .الفٌدٌوهات المرفقة بكورس الماهر هاّمة جداً  – ٔ
ٌمكنكم االستفادة من خالل متابعة صفحتً على الفٌسبوك وهً صفحة تفاعلٌة مع الطالب تستطٌعون   - ٕ

 –نحو وصرف )  من خاللها التواصل معً وطرح األسئلة بشكل مباشر إضافة إلى أّننً أقوم بتنزٌل أسئلة
 ٌومً مع حلّها والتعلٌق علٌها .( بشكل بالغة 

 https://www.facebook.com/maherarabicتوجٌهً مهارات االتصال        
 https://www.facebook.com/profile.phpالصفحة الشخصٌة : ماهر أبو بكر 
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