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و ــحـك نـقـريـتاب طـكـذا الـه

 زــي  ــمــتّ ــداع والــاإلب



 

 بــســم هللا الّرحمن الّرحيم                             

 الـــُمـــقـــدمـــة                                 

الحمدهلل على سابغ نعمائه ، والّشكر له سبحانه على وافر آالئه ، خلق اإلنسان ، وعلّمه البيان ، وجعل 

ينها الخير والنّور ، وصلّى هللا على صفوة الّصفوة اللغة العربيّة لغةً باقيةً تَحمل إلى النّاس في مضام

ريّة ُمبين ، ليُنيَر للبشنزَل بلسان ٍ عربّيٍ الُكبرى كتاباً أُ  ِمن رسله وأنبيائه ، على َمن ُجعلت معجزتُه

يّة أضُع بين يديكم الّسلسلة النّحويّة والّصرف، فإنّي رسم بأحرفه طريق هدايتها ورشادها، وبعد، ويسبيلها

ى أن ، لعّل وعسف الفروع والتّخّصصاتوتي الّطلبة ولزمالئي الُمعلّمين ليكون ُمعيناً لهم في مختلألخ

رحمه هللا  رجو ِمن ذلك إاّل رضا هللا تعالى، وصدقة جاريةً عن روح والدييستفيد منه الجميع وال أ

 تعالى .

ا وقد عالجت هذ انويّة العاّمة ،تتضّمن هذه الّسلسلة نصوص نحويّة وصرفيّة مشابهة تماماً ألسئلة الثّ 

 : نظريّة وتطبيقيّة .الجزء ِمن الّسلسلة ِمن ناحيتين 

ّي الوارد في الكتاب المدرس )القضايا اللغويّة(فقد قمُت بتحليل محتوى أسئلة  النّاحية النّظريّةأّما ِمن 

ب ِمن استعادة ما نسي أو كاد الُمقّرر ، فوجدُت أّن ِمن تمام الفائدة أْن أقوم بعرض موجز يُمّكن الّطال

 .ِمن معلومات نحويّة وصرفيّة مّرت به في صفوف سابقة 

فقد عرضت مجموعة ثريّة ِمن النّصوص النحويّة والّصرفيّة بعضها ُمجاب  النّاحية التّطبيقيّةوأّما ِمن 

ستوى عرفة مبهدف تدريب الّطلبة عليها وم مل، وبعضها غير محلولعنها بهدف التّوضيح والفائدة األش

؛ بحيث عند االمتحان الوزارّي يكون الّطالب جاهز تماماً ألّي سؤال ما وصلوا إليه ِمن حصيلة لغويّة 

وهللا أسأل أْن يُحقّق لهم اآلمال ، وأْن يُجنبني وإيّاهم الخطأ  .نحوّي وصرفّي مهما كانت صعوبته 

   النّصير ، وهو ولّي التّوفيق . والّزلل ، فالكمال هلل ُسبحانه وتعالى، هو نعم المولى ونعم
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 فإنّ  ؛ أوصيكم بتقوى هللا وصلة الرحم : ب بن أبي صفرة الوفاة ، قال لولده وأهلهـحضرت المهلّ لّما 

  .وتثري المال ، وتجمع الشمل، وتعّز الجانب  ،األجلحم تُنسئ  تقوى هللا تُعقب الجنة ، وإن صلة الرّ 

 .؛ فإني  وجدُت الرجل تعثر قدمه فيقوم من زلّته، ويزل لسانه فيوبقه اللسان يا بنّي اتّقوا الجواب وزلّة

 يا بنّي ، إذا غدا عليكم رجل وراح ، فكفى بذلك مسألة وتذكرة بنفسه  " .

ً    ، مفعول به )جملة(   :استخرج من النص  -1              مصدرا ميميـّا ً           ،  اسم مرة ،من الصرف  ممنوعا

ً  اً مصدر ،اسم فاعل لفعل ثالثّي   ،اسم مفعول لفعل غير ثالثّي               . ثيّ لفعل غير ثال صريحا

 رب ما تحته خط إعراباً تاماً .ـأع -2       

 ة )صلة( الواردة في النص .اكتب الوزن الصرفي لكلم -3       

 ما الجذر الثالثّي لكلمة )اتقوا( الواردة في النص . -4       

 . ما المحسن البديعي بين كلمتي )تعثر ، يقوم( -5       

 دا( مع ضمير المخاطب )أنتّن( مع الضبط التّام .ــصّرف الفعل )غ -6       

 ؟ كتابا( 25ت لوارد في جملة )قرأ( ا25اكتب العدد ) -7       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

ن النّصّ  االســــتــــــخـــــراج -1     : مِّ

 .قوى هللا( )أوصيكم بت:  ول به جملةـمفع    

 فابحث في النص عن الفعل ،  ك استخراج مفعول به جملة من النصإن ُطلب من: تــــوضـــيـــح *    

 هو ):( ، صاح( فما بعد النقطتين الرأسيتين هتف، نادى )سأل،أو  ل( وما في معناهـ، ق)قال ، يقول   

 .ما فعلناه مع جملة )أوصيكم( ا وهذ ، المفعول به    

 

 .)ُصفرة(  نوعاً من الصرفمم*    

    )حمزة ، من الّصرف مثل  فهو ممنوع )ة(ينتهي بتاء مربوطة أي اسم شخص :  تـــوضــــــيــح*    

 بشرط أن تدل على اسم شخص ، وعليه فإن اسم  ، قتيبة( أسامة ، قتادة ، طلحة ، عبيدة ، ُعبادة      

ً  )ُعبادة(         اسم ولكنه أي المصدر غير ممنوع من الّصرف ألنه ليس  دة()عـِّباللمصدر  مشابه كتابيّا

          إعـــداد الــُمـعـلِّّـم : جـعــفــر المحيسن                                            .فانتبه لذلك  شخص        

 (َزلّــة) : اسم مّرة أو )مصدر مّرة(*    

 . واحدة مرة وتدل على حدوث الفعل مرة فهي مصدر  ــْعــلة()ف  كّل كلمة على وزن :يــحـتـــوضــ*    

 : مثل  ويُصاغ من الفعل الثالثي الصحيح على وزن )ف ْعلة( -

 .)وقف : َوْقــفــة/ جلس : َجـْلـسة(          
  لكن نعيد األلف   –كذلك  – )ف ْعلة( )وسطه ألف( على وزنومن الفعل الماضي األجوف  -

  :مثل ، )واو أو ياء( أصلهاالمتوسطة إلى    
 .َنْومة(  : نامَ  / َهْيبة : قَْولة / هاب : ة / قالـَخـْوف : خاف َمـْوتـة / : )مات    

 : لحــــوّي والـــّصـــرفــــــّي األوّ الــــــتّــــطـــبـــيـــق الـــنــّ        

 

 اإلجـــــابـــــة الـــنّـــمـــــوذجــــــيّـــــــــة :               
 



 

  مثل :، إلى آخره )ة(  فقط نضيفالفعل الصحيح المضعّف آخره )مشّدد(   -

 ّزة( .ــّز : عَ ــّز : هــّزة  / لــذّ : لَـــذّة / عــه)     
   :مثل ،)واو أو ياء(إلى أصله اسم المرة منه بإعادة حرف العلة يأتي :ثي المعتل اآلخرالفعل الثال -

 .    (غزا ، سعى ، هفا ) وقس على النمط نفسه األفعال : . َجْلوة( :جال  َمْشية / :)مشى     
 ء الفعل مع زيادة تاكون على وزن المصدر الصريح لذلك اسم المرة منه ي الفعل فوق الثالثيّ   -

 :للداللة على المرة ، مثل  )ة(مربوطة إلى آخره     

 

 : * جـــــــدول تـــــــوضــــيحــــيّ 
 مــصـدر الــمــّرة الـــمـــصــدر الــّصــريــح الـــفــــعــــل

 ارتحالة ارتحال ارتحل

 انطالقة انطالق انطلق

 اهتزازة اهتزاز اهتزّ 

 انتفضَ 
 ارتبط           

 انتفاض
 ارتباط          

 انتفاضة
 ارتباطة 

 قـــــيّـــــمــــة : ـــوائـــد*  ف
     إذا كان المصدر الّصريح للفعل المراد اشتقاق اسم المرة منه ينتهي بتاء مربوطة ، نضيف كلمة  (1

 :وللتّفريق بينها وبين المصدر الّصريح  )المّرة(للداللة على )واحدة(      

 مصدر المّرة يحالمصدر الصر الفعل

 َرْحمة واحدة َرْحمة رِحمَ 

 َهْفوة واحدة َهْفوة هفا

 قَْسوة واحدة قـْسوة قسا

 تَْوبة واحدة تَْوبة تاب

 استفادة واحدة استفادة استفاد

 استراحة واحدة استراحة استراح

 إجابة واحدة إجابة أجاب

 . ، دحرجَ  على نفس النمط األفعال : أقام ، ربّى ، نّشأ ، زلزلَ  وقسْ 
 . إْن ُطِلب منك استخراج اسم مرة من النص فاستخرج كلمة على وزن)فَْعلة( (2
 مصادر مرة ، وال السابق  –كما في الجدول  –ربوطة ال تعتبر كلمات مصادرها تنتهي بالتاء الم (3

 )إن لم يكن  إجابتك إال بحالة واحدة وهيعالمة السؤال كاملة إن كانت هي  تُعتَمد إجابتك وتخسر     
 .في النّّص المختار غيرها(      
 ال تنَس عندها أْن ،  )ة(من فعل مصدره ينتهي بالتاء المربوطة  (اسم المرة)إن ُطلب منك صياغة  (4

  .كاملة فإن لم تضع تخسر عالمة الّسؤال  تضع كلمة )واحدة( بعدها ،     
 .للمصدر قبلها  ة()صف الالحقة السم المرة نعتا )واحدة( تُعرب كلمة (5
بات وقس عليها اعلم أّن مصدر المّرة يُثنّى ويُجَمع ، (6 ر  ْربتين ، وض  ْربة وض   نقول : ض 

 )ركلة ، هفوة ، صيحة ... إلخ( .     
 

 )مْسـألــة( . مـيـمـيـّاً : مصدراً *  

ـلـن كّل كلمة على وز : حتــوضــيــ*      ـْفـعِّ ـلـة أو م  ــْفـعـ   ِفـرة، )َمْغـ :ر ميمّي مثلفهي مصد ة()م 

 خ( .َمــْنـفَعة ، َمـــَوّدة ، َمــْرضــاة ....إل ، َمــْوِعظة ، ، َمـَجـلَبة ، َمـَخافة ، َمـْعـِرفة َمـِهـابة        



 

 )الــُمـهـلّب(اسم مفعول لفعل غير ثالثّي : * 

 من النّــّص أو غير ثالثّي ل لفعل فوق ثالثي عند استخراج اسم مفعو:   تـــــوضـــــيــح*     

ً ي قبل آخرها مفتوحوالحرف الذ (ــ)مُ الـُمـخـتـار ابحث عن كلمة مبدوءة بميم مضمومة            . ا
ـل ، مــُوظَّــف وُمــوظَّــفــون :فكلمات مثل          ج ، ُمــقــاتـ   ، ُمستهد ف وُمستهد فة  )ُمـْسـتـخـر 
 .عول فهي اسم مف (وُمستهدفات        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )الجانب( . اسم فاعل لفعل ثالثّي : *

 حارث ، ) :مثل ، فهو اسم فاعل لفعل ثالثيّ  فاعل()كل اسم على وزن :  تــوضــــــيـــح*       

 .ودارسة وحافظة وآجلة( )حارثة وسابقة  : ومؤنثها  ( ،، دارس، حافظ ، وآجلسابق          

 : تـــــنـــيــــه هــــام جـــدا * 
 انتبه جيدا لهذه النقطة الهامة جدا ؛ فليس كل كلمة على وزن )فاعل( هي اسم فاعل ، فقد تكون      
 نوعا آخر ، مثل :      

 (فعل أمرإلى عمل ِ الخير )  سابقْ  ـــ               (اسم فاعل) يردائما إلى الخ سابــق   زيــد    (أ

 (فعل أمر)     عن وطنِــكدافـــْع   ـــ         (اسم فاعل)      دافــع أَما لهذا البالء ِمنْ  (ب        
 (فعل أمرـدّوك بشجاعة  )عقـاتِّـْل   ـــ              (اسم فاعل)                قــاتــل     الّســم   ـ(ج        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 :اإلعــــــــراب  -2 
 )إعداد الُمعلِّّم : جعفرالمحيسن(          .مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة  أ( األجل :  

  : تذكر أّن المفعول به هو اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل فعندما  نقول:  تــــوضــــيـــح *  

 أن المفعول به   –كذلك   –وتذكر  ،الكتابة وقع على الدرس(  فعل)فــ  .  كتب زيد  الدرس     
 ،  فنقول : ماذا  باً ، فتكون اإلجابة هي المفعول بهغال )ماذا( ـيُــستــفــســر عنه بسؤال يبدأ بـ     
 ول عن مثال زيد : ماذا كتب زيد ؟ونق تنسيء  صلة الرحم ؟ األجل .      

 مضاف إليه مجرور ، وعالمة جّره الكسرة . اللسان : ب.
 فاالسم  ، أل()نكرة + اسم معّرف ب من صور المضاف والمضاف إليه :تــــوضـــــيــح *        

  ةمعّرف) جاءت (اللسان) ( ونكرة) ( جاءت)زلةالحظ أنّ   المعّرف بــأل هو المضاف إليه            
   . مضاف إليه مجرور )اللسان( ولهذا أعربنا بأل(            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـلــة  الوزن الصرفّي لكلمة )صلة( : -3  .عـِـّ

 حذفنا الواو من ،  )فعل(على وزن  )وصل(هو  )صلة( أصل كلمة  :تــــوضــــيـــــح *    

 نا بعد حذف الواو فأصبحا )ِصْل ــ ِعـل( أضف )فعل(حذف الفاء من األصل  فقابله )وصل(      
 لة( ـعِّ )فأصبحت  )عل(في آخر )ة( وأضفنا بالتالي )صلة( فأصبحت )صل( لكلمة  )ة(        
ــوقس عليها      ــفة ، سِّ ـبة ، صِّ ــظة : )هِّ ـقة ، عِّ ـــدة ، ثِـّ ــدة( .مة ، عِّ  ، جِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وقــي  وّي لكلمة )اتــقــوا( :ــالجذر اللغ  -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هو الطباق  المحسن البديعّي : -5
 



 

  دوتُــنّ ـغ اإلسناد إلى ضمير المخاطبة )أنتّن( : -6
    ()أنتنّ عند تصريف الفعل المعتل اآلخر باأللف القائمة إلى ضمير المخاطب :تــّوضــيــح *     

 : ) سما ، عدا ،  وقس عليها األفعال )تــُّن( .ونزيد بعدها   (قلب األلف واواً )  نقوم بــ        

 . عال ، بدا(  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  قرأْت خمسةً وعشرين  كتاباً .7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

عن  نفرةً  ، فإن للناس أمـّا بعدُ  –رضي هللا عنهما  –إلى أبي موسى األشعرّي  عمرُ  كتب الفاروقُ 
، وباشر ما تراه مناسبا من أمور المسلمين،  ، فأقـم الحدودمحمولة نسلطانهم، فاحذر أْن تدركنا ضغائ

 " .   ، لكن هللا جعلك من أثقل المسلمين حمالً  رجل  منهم أنت ؛ فإنـّما وافتح بابك لهم

           ،اسم فاعل لفعل مزيد، اسم تفضيل ،مصدرا مؤوالً  ،اسم مفعول لفعل ثالثيّ  : استخرج من النص -1
ً  مطابقبدالً        ً ، صيغة مبالغة ، علماً ممنوعاً من الصرف  ،صيغة منتهى الجموع،  ا ً  اسما      منسوبا

        . أسلوب حصر، تركيباً يتضّمن اسم مّرة ، جملة شرطيّة تركيباً يتضّمن       
 أثقل المسلمين حمالً(  منما المعنى الذي أفاده حرف الجر في جملة) -2
 م( .ـلكلمة )أق اكتب الوزن الصرفيّ  -3
 ما نوع )ما( في الجملتين اآلتيتين : -4

 أنت رجل  . ـمــاإنـ -ب تراه مناسبا             ما باشر -أ       
 ُصـْغ مع الّضبط التام :  -5

  )رضي( اسم المفعول من الفعل -ب            )فتح(اسم اآللة من الفعل  -أ      
 في الفعل )استغفر( ؟ما المعنى الذي أفادته الزيادة  -6
 أسند الفعل )رضي( إلى : -7
 ضمير جمع اإلناث )هــّن(      ب(             ضمير جمع الذكور )هم(          أ(      
ً  في النّص الّسابق إعراباً رب ما تحته خّط ـأع -8  . تاّما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلجـــابــــة الــــنّـــــمــــوذجـــــيـــّـة :                  
 ســــؤال االســـتــــخــــراج :*  
  ل ثالثي : )محمولة(ـول لفعـاسم مفع *    
 كالمثال  (مفعول) الثّي الصحيح على وزناسم المفعول يُصاغ من الفعل الثّ  : توضــيـــح     
ل (فهو اسم مفعول مشتق من الفعل الثالثّي  )محمولة(الّسابق        ذلك بين المذكر وال فرق في  )ُحمِّ
  : بين المثنى والجمع فنقول، وكذلك ال فرق  (محمول ومحمولة) والمؤنث كما نالحظ فنقول     
 .     ومحموالت ومحمولون ومحمولين  (  ِّمحمولينومحمولتين  ومحموالن و )محمولتان     

  )أْن تدركنا( :ؤّول ـــدر مــصــم* 

 اً(جدّ  همّ )المصدر المؤول مُ )أْن + فعل( تشكالن مصدرا مؤوالً   تــــوضــيــح :  

 انتبه لهذه المعلومة جيّداً عند الّسؤال عن استخراج مصدر مؤّول فابحث عن )أْن( مفتوحة      
 . ( واألغلب مضارعماض ٍ أو مضارعبعدها فعل )همزة وساكنة النّون وال    

 الــتّــطــبــيــق الــنّــحــوّي والــّصــرفـــّي الــثّــانـــي :



 

 )أثقل(   :ل  ـيـضـفـم تــاس

 يُصاغ اسم التفضيل من الفعل الثالثّي التام والمبنّي  للمعلوم مباشرة على  * تـــوضـــيـــح :

 . (نا : أدنى وُدنيا/ ود )ثقُل  : أثقل / وكبُر : أكبر وكبرى :مثل )فُْعلى وفُعال( ومؤنثه ل( )أفعوزن 

 اشتـــقـــاقــــه مــن الـــفــعــل غـيــر الــثــالثــّي : * 

 : ثم نأتي بمصدر الفعل منصوبا على التمييز مثل)أشد أو أكثر أو أعظم( نأتي باسم تفضيل مناسب    
  ( .)ارتبط  : أكثر ارتباطاً / قاتل  : أشّد قتاالً/ حاسب : أعظم حساباً ... إلخ   

 والمفاضلة :التفاوت  اشتقاقه من الفعل الثالثّي الذي ال يقبل*  
  مثل : ،ثُّم بمصدر الفعل بعدها منصوباً على التّمييز )أشّد ، أكثر(نأتي باسم تفضيل مناسب       

      ( ً ً  مات : أشّد موتا  ( ./ حُمق : أكثر حمقاً / هلك  : أشّد هالكا

 فــعــل الــّدال عــلـى لــون :اشـــتــقــاقــه مــن ال*  
 مثل : بمصدر ذلك الفعل  ثمّ  مناسب )أشّد ، أكثر ، أنصع ... إلخ( ، نأتي باسم تفضيل        
       ( ً  سوَد ، حمَر ،صفَر()وقس على النمط نفسه :  .( زرق : أشّد زرقة / بيض : أنصُع بياضا

 ص :والـفـعـل الـنّاقــول هـمــن الـفـعـل الــمبنّي لـلـمـج هاشـتـقـاقـ* 
 ؤّولموبعدها نأتي بمصدر  ، أجمل()أشّد، أعظمنفس القاعدة الّسابقة باإلتيان باسم تفضيل مناسب      
 ( .قأْن يُسرَ  اللئيم أفضلُ : / ُسرق أشّد أْن يُفقَد :َد ـقِ ـ)فُ  :مثل ما+ الفعل () أو ()أن + الفعلمناسب      

 .ِرَف( ـِزَم ، عُ ـ)هُ  :فسه وقس على النّمط ن           
 البحُر صافياً . ما يكون : أجمل مثال الفعل النّاقص )كان(            

ف بأل ، نقول : )أكبر ، أكبران ، األكبر ، األفضالن ،  واعلم أّن اسم التّفضيل يُثنّى ويُجمع ويُعرَّ
 األخيران ، األجود ، واألنقى ... إلخ( .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً ) ل مزيد :ـاسم فاعل لفع *  ( .المسلمين أو مناسبا

  تبدأ إن ُطِلب منك استخراج اسم فاعل لفعل مزيد فابحث في النّّص عن كلمة :تـــوضــــيــــح

ً  اً رف الذي قبل آخره فإن كان مكسورِجدت فانظر إلى الحفإن وُ  ،بميم مضمومة   فهو اسم فاعل تماما
باالُمسلِّ )لمتيكما في ك  بدأت بميم مضمومة فهي إذن اسم فاعل لفعل مزيد .ها الحظ أنّ (مين وُمناسِّ

 اسم الفاعل من الفعل المزيد أو غير الثالثّي :صياغة        
ً  قلب حرفنيل الفعل للمضارع ثُّم بتحو يُصاغ من الفعل غير الثالثيّ           مومة مض المضارعة ميما

 : ثؤن  ع ويُذَكر ويُ جمَ ويُ  ىثن  خر ، واعلم أن اسم الفاعل يُ وكسر ما قبل اآل         

 اسم الفاعل الفعل المضارع الفعل الماضي  

ُمقاتِل ،مقاتالن، مقاتالت  يقاتل قاتل
 مقاتلون، مقاتليِن ، مقاتلينَ 

ميَن ، سلِ م ،ُمسِلمة ،مُ لِ ُمس يسلم أسلم
 ُمسِلمونَ 

 ُموٍص ، ُموصية ... يوصي أوصى

ُمتفاٍن ، ُمتفانية ، وُمتفانون  يتفانى تفانى
 ، وُمتفانيات

ُمؤِمن وُمؤِمنة ، وُمؤمنون  يؤمن آمن
 وُمؤِمنان ....إلخ



 

ً ــقـطابــم دالً ــب *  )ُعـَمر( . : ا
 :* تــــــوضــــــــيــــــح     
 نفسه  ويكون هو وفي التذكير والتأنيث اسم يتبع ما قبله في الموقع اإلعرابيّ  :البدل المطابق      

 : االسم الذي قبله ولكن بلفظ مختلف مثل      
 . ُمحّمد   نجَح أخوك -        

 األخ ،  ، ومحمد نفسه )محمد(في المثال السابق بدل مطابق والحظ أّن األخ هو نفسه  )محمد(          
 وُسّمي بدال ؛ ألنه بإمكاني استبداله باالسم الذي قبله فأقول : نجح محمد أو نجح أخوك .           

 ق :ــابـطـمن صور البدل المُ *  
 :مثل ،  )اسم معّرف بأل + اسم : فاالسم الثاني بدالً مطابقاً( -أ    
 .هللا الثّاني  عـبدُ الملك  / الحسينُ بُن عبِد الملِك / الّشريُف  هشامُ  الخليفة    

ً مطابقبدال فاالسم المعرف بأل يعرب  )اسم إشارة + اسم معّرف بأل( : -ب      مثل : ا

 . آخر عهدي في اإلنتاج الحادثةوكانت تلك  -           

 . المنيع ِ  الّسور ِّ/ مررُت بذلك  متين   الّدينُ هذا  -           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ضغائن(  صيغة منتهى الجموع : *

 وهي اسم )جمع كثرة(  التكسير وتحديداً  صيغة منتهى الجموع هي من جموع :* تــــوضـــيـــح     

 مآذن، منازل، مصابيح، طواحين،  مساجد، منابر، :ن أو ثالثة مثل وسطه ألف وبعدها حرفا      
 ويشترط بهذا الجمع أال ينتهي بالتاء . ( ، بواسل مساعي، شكاوي، مصاحف، دراهم فوائد،      
 ( ليست من صيغ  عباقرة ، صيادلة ، فالسفة ، تالمذة) :فكلمات مثل ، وعليه ، )ة(المربوطة       
 .بالتاء المربوطة  تنتهيا  منتهى الجموع ؛ ألنه      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُعَمر( ) لماً ممنوعاً من الّصرف :ـع *
 :العلم الممنوع من الّصرف يقسم إلى   :تــــوضـــيــــح  *   

    يونس، إسماعيل ، يوسف ، إسحاق ، يعقوب ، داوود ، إبراهيم ، : مثل  ميّ ـجـلم األعـأ( الع      
 ، بخارى ، دمشق ، ، بغداد ، خراسان برئيل ، إسرافيل ، بيروت ، عمان، عيسى ، جموسى            
 .إلخ فلسطين ، هرقل ، كسرى ....              

 

 ، يزيد ، يعُرب ، يزن )أحمد، أيهم،فعال من لفظه مثل : أي هناك أ ب( العلم على وزن الفعل      

ب ، يشكر ، شّمر        ( .، تغلبيثرِّ

    ،بعلبك: )مثل ، لمتين ُرّكبتا وُجعلتا كلمة واحدوهو كل ك :  ( العلم المركب المزجيّ ـج      

 . معد يكرب ، سيبويه( طولكرم ، بيت لحم ، حضرموت ،                

 ، سليمان ، مروان، سفيان، عثمان، عفّان) : مثل علم المختوم بألف ونون زائدتينال د(      

 عدنان ، عمران ، لقمان ...( .                 

 ، زينب، سعاد( : )مريممثل، كّل مؤنث ال تلحقه عالمة تأنيث وهو :نويّ ـهـ( العلم المؤنّث المع      

 ّل على أنثى ولحقته عالمة تأنيث مثل :        وهو كّل مؤنث د:  المؤنث الحقيقيّ  و(     

 )فاطمة ، خديجة ، ليلى ، شيماء ، أسماء ، هيفاء( .          

 أسامة، ) :، مثل و ُكّل مذّكر ينتهي بعالمة تأنيثوهّدددااااً( : ــّم جــهِّ ـالمؤنّث اللفظّي )مُ ز(      

 .( اوية، حنظلة ... إلخحمزة، طلحة ، ُعبيدة ، ُعبادة ، حذيفة ، مع          



 

أّن الممنوع من الصرف ال يعّرف بأل وال باإلضافة فإن ُعّرف يبطل منعه من تذكر   *
المجّردة من أل التعريف ممنوعة من الصرف ، فإن ُعّرفت بأل فــ)هيفاء( الصرف 
 .هنا ليست ممنوعة من الصرف فانتبه لذلك  )الهيفاء(

 : أمـثـلـة تـوضـيـحـيّـة
 . كثيرة ٍ مدارس   رأُت فيـق -                      . الحكومةِ  مدارس ِّ في قرأتُ  - 

أي جاء بعدها مضاف إليه ألنّها معّرفة باإلضافة  في المثال األّول غير ممنوعة ِمن الّصرف)مدارس( 
  .( في المثال المقابل فهي ممنوعة ِمن الّصرف ؛ ألنّها مجّردة ِمن )أل( واإلضافة مدارس)أّما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )الفاروق(  صيغة مبالغـة : *
ً  تــــوضـــيــــح :*        كّل اسم على وزن )فاعول( فهو صيغة مبالغة بشرط أن يكون وصفا

 ثير العبس والغضب( .مثل : قابوس ، عابوس )ك    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )األشعرّي( . اسـمـاً منسوباً : *
  )ة(د تلحقها تاء مربوطة االسم المنسوب هو كّل اسم انتهى بياء مشّددة ق  تــــوضــــيــــح :*      

 :ومن أبرز صوره          
 : اسم معّرف بأل + اسم معّرف بأل ينتهي بياء مشددة مثل (أ          
 . السنويّ   االجتماعاألكاديمّي /   الفرعُ               

 .وتعربان صفة لما قبلها  انمنسوب اناسم )األكاديمّي والّسنوّي( فـ                
 : مثل مربوطة ّرف بأل ينتهي بياء مشددة وتاء اسم معّرف بأل + اسم مع( ب           

 . الّرياضيّةالّروح /  األسريّة / الحياة الوطنيّة الروحُ                   
 نكرة + نكرة )منتهية بياء مشددة قد تلحقها تاء مربوطة( مثل : (جـ            
 .( أندلسيّ  رـعْ شِ  أعرابّي/ َرُجل / طبيعيّ  / وصف اجتماعيّة حياة / وطنيّة  ) روح                 

 )رضي هللا عنهما( . رضة :ـتـجملة مع *

 )وفقك هللا ،  :عنهما()رضي هللا رى غيرالمعترضة األخ ومن أمثلة الجمل  * تــــوضــــيــــح :     

 .يه وسلّم ، عليه الصالة والّسالم( رعاك هللا ، حفظه هللا ، طيّب هللا ثراه ، صلّى هللا عل       
 أّما بعد فإّن للناس نفرةً . جملة شرط :تركيباً يتضّمن  *
 وِمن، وجواب الّشرطيتكون من أداة الشرط وفعل الشرط أسلوب الشرط  :تــــوضــــيــــح *    

 مع ، أّي( ان، أنّى، أينماإذا، َمن، متى، أي، إْن، ما، مهما، كيفما، حيثما أدوات الشرط )أّما، إّما،       
ْن( ،التّركيز على          :مثل  )إْن ، م 

ً  (أ  . إْن تتق ِّ هللا يجعْل لك مخرجا
 أينما تسكْن تلق   خيراً .  (ب

 .تلق(  :جواب الشرط /تسكنْ  :فعل الشرط/أينما :)أداة الشرط :ل أسلوب الشرط في الجملة األخيرةتحلي

 )نفرة( .: مــصــدر مـــرة  *
 إنّما أنت رجل منهم . أسلوب حصر :اً يتضّمن تركيب *

 ، مثل :)إنما(األولى : أسلوب الحصر يتكون من صورتين  تـــــوضــــيـــــح :*       

  : كقوله تعالى)حرف نفي + إال(  : والثانية .( إنّما األعماُل بالنّيّات)         
 . هذا إال بشر()وما محمد إال رسول( وقوله تعالى : )ما               

ن النّّص .   وهكذا ينتهي فرع االستخراج مِّ



 

ن( المعنى المستفاد من حرف الجر -2  . معنى )بعض( أو:التبعيض  : )مِّ

ن( معنى التبعيض خاص فقط بحرف الجر  :* تـــــوضـــــيـــــح        فقط ، وعالمة صحته أن )مِّ

ن(حرف الجر ِمن  بدالً  (بعض)كلمة نضع           :كقوله تعالى  ،يستقيم المعنىف )مِّ
 . (ُخـْذ ِمـن أمـوالـهـم صدقة)       
نأي : )ُخذ بعض أموالهم(، وكقوله تعالى: )        ( .المؤمنين رجال  صدقوا ما عاهدوا هللا عليه مِّ
 أي : )بعض المؤمنين رجال  صدقوا ما عاهدوا هللا عليه( .      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أقــِْم( هو )أفــِْل(  الوزن الّصرفّي للفعـل : -3
  )الحرف الثاني(عين الفعل حذفنا  )فعل(على وزن  )قام(لفعل أصل ا  : * تـــــوضــــيــــح  

  وهو حرف العين فأصبح (الّصرفيّ  الميزان)فقابله حذف في  ، م(ـ)ق فأصبح الفعل)األلف( و وه    
 صبحت فأ ، (الميزان)فقابله زيادة في  م(ــأق) فأصبح (مــق)على الفعل  (الهمزة) ثُّم  أضفنا ، ل(ـ)ف    
د)أذق ، أخف ، كلمات مثل : )أفـل( أي وقس عليها على نفس الوزن  (لْ ـ)أفِّ      ـد أعِّ  ( .، أجِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 : نــــــوع )مــــــا( -4
 .اسباً( اسم موصول بمعنى الذي ؛ أي الذي تراه من :)ما تراه مناسبا األولى    

 :  مثل بــ)إّن وأخواتها(متّصلة اتّصاالً مباشراً  )ما(ل زائدة كافة مكفوفة ، وهي ك )إنّما(والثانية     

 )إنّما ، ليتما ، كأنّما( .    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الــّصـيـاغــة : -5
    )  بال ضبط  تخسر ُكِتبت  ضبط الحرفين األّول والثاني( إنْ ِمْفتاح )ب : اسم اآللة من )فتح 

 نصف العالمة .     

 ء تشديد اليايماً مفتوحة على بداية الفعل مع فقط نزيد م : اسم المفعول من الفعل )رضي(      

ْرضّي عنه(تصبح         انتبه تشديد الحرف األخير مهّم جداً . ، )م 
 ياغة ص به( وهكذا مع كّل فعل الزم عند فعل الزم )ال يقبل مفعوالً فهو  )رضي(لفعل وانتبه أيضاً ل      
 )قضي ، : ومثلها  مناسب( .)جار مجرور أو ظرف نضع بعده شبه جملة  ،  منه (اسم المفعول)      
مشها ( اسم المفعول منجريمشي ،        ْقضّي عليه ، وم  مشّي فوقه، وم  )م   . ( جرّي إليهّي عليه أو م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أفادت الزيادة في الفعل )استغـفر( الّطـلب -6
،: مثل)استفعل( ّل فعل على وزنفاد الرئيسّي من كوهو المعنى المست       ،توقفنياس )استنطق، استكتب 
 لم( . ـاستزاد ، استعى )طلب العافية( ، ـفـتبدل  ، استعاستأذن ، اس   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُضوا( : الجماعة( )واوجمع الغائبين والمقصود به  إلى ضمير إسناد الفعل )رضي( -7   )ر 

 ) قضي ، لقي  ، نسي  ، بقي  ،  :مع األفعال األول وضّم ما قبل الواو ، وقس عليها الحرف فتح      
      . )  خشي  ، شقي  ، مشي 

   نا ه )نون النسوة(والمقصود به إسناده إلى  )هن(ئبات إلى ضمير الغا إسناد الفعل )رضي(*   

 مع كسر ما قبل الياء فتصبح : )نون النسوة( فقط نضيف نون مفتوحة في آخر الفعل وتسمى      
 )لقي ، ونسي و....... بقية األفعال الماضية المنتهية بياء( .: )َرِضينَ ( وقس عليها     
 



 

 ح. اإلعــــــــراب :
 اسم إّن مؤّخر مرفوع ، وعالمة رفعه تنوين الفتح . فــــرة :. نــــ1 

 على الجملة اإلسمية ، تدخل  حروف ناسخةهي  (تذكر أن )إّن وأخواتها تــــوضـــيـــح : *  

 .خبرهاالخبر  ويُسّمى ترفع ّمى اسمها والمبتدأ ويُسفتنصب     
 بصورة التقديم والتأخير ، وحتى يسهل عليك  مع خبرها (اسم إن وأخواتها)واعلم أن أكثر ما يأتي     
  :ذلك نقول     
 هي الخبر المقدم ، واالسم  )شبه الجملة(أي  شبه جملة فاعلم أنّها وأخواتها( )إنّ إن جاء بعد     
  :ومثلها  ( ،منصوب)اسم إن وأخواتها مؤّخر الذي بعدها يعرب     
ً )إّن       ً  ليتكبيرا عليك( / وكذلك :  ألهلك حقا  مثلك .   لي أخا
 نعت )صفة( مرفوع ، وعالمة رفعه تنوين الضم . :محمولة  .2

  التّعريفولموقع اإلعرابّي في ا )موصوفه(تذكر أن النعت يتبع منعوته  تــوضـــيــــح :*     

 ّن ذلك أ، الحظ ك(الموقع اإلعرابّي والتعريف والتنكير)أخرى لكن ما يهّمنا هنا  وأمور،  التنكيرو       
 :وقس عليها  )محمولة(بنكرة أخرى متعلقة بها واصفة لها وهي نكرة متبوعة  )ضغائن(      

 .ُمخلصون   ُمعلّمون  / في المدرسِة   كثيرةً مساجد   بنى المتطّوعُ  -             

 .ضمير منفصل مبني على الفتح ، في محل رفع مبتدأ  :أنـــــــت   .3
 : إما في محل رفع  ثالثة أوجه إعرابيّةضمائر الرفع المنفصلة لها جميع  : تــــوضـــيـــح*     

 ، أو ضمير منفصل  أو ضمير فصل ال محل له من اإلعراب )األكثر(موقعها وهو  مبتدأ حسب        
  .في محل رفع فاعل، لكن إْن ُسئلَت عن إعرابها في االمتحان الوزارّي فهي في محل رفع مبتدأ         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                                

، منهما ، ويُخطيء َمن يظّن حّظ  واحدٍ  ليس لكلّ  ،والمعاشرة الحلوة موهبة واقتدار الُصحبة الّسعيدة فنٌّ
الّسعادة الحقّة بقراءة كتاٍب ، أو تطبيق منهج ، فالّسعادة ال توجد في كتاب، وإنّما يُحقّق  أنّه يُمكن أنْ 

 .منحة الّطبائع النّقيّة، والفطر الّسليمة، والبصائر النّيّرة ،وهي ثمرة أخالق، وليست ثمرة علٍم  هي

 اسم فاعل ، جمع قلّة ، صفة مشبّهة ، مصدراً صريحاً لفعل غير ثالثّي ،  :استخرج من النص  (1
ً  متعّدياً لمفعولين ، فعالً         . ، فعالً مبنيّاً للمجهولضميراً في محل نصب ، فعالً ناسخا

 أعرب ما تحته خط في النص السابق إعرابا تاما . (2
 صدر صريح ، وأعربه إعراباً تاّماً .( حّول المصدر المّؤول في جملة )أْن يُحقق( إلى م3
 ( أسند الفعل )صحا( إلى ضمير جماعة الُمخاطبين .  4
 ما المعنى الّصرفّي للمفردة المخطوط تحتها في جملة :  -5

 . (موصولة)اعتنى الهاشميّون بالقدس عناية        
 بيّن نوع الخبر في جملة : )الجنوُد ُحماةُ الوطن( . -6
ن الفعل : )استفاد( .ُصغ مع الّضب -7  ط التّاّم اسم المّرة مِّ

 
 
 
 
 

 الــتّــطــبــيــق الــنّــحـــوّي والــّصـــرفــّي الـــثّــالــث :



 

 : اإلجـــــابــــــــــــــة الـــــــــــــنّـــمـــــوذجــــــيّـــــــــة
         االســــتــــخـــــراج : -1
 )الّسعيدة ، النّقيّة ، الّسليمة( .صفة ُمشبّهة :  *
  ليم(، والسّ والنّقيّ ، )الّسعيد، فـ فهي صفة مشبّهة )فعيل(ُكّل صفة على وزن : تـــــوضــــيــــــح*   

 ير ، ، قص)جميل :، وقس عليها النّظر عن تاء التّأنيث الّزائدةبغض  )فعيل(كلها صفات على وزن     
 فإْن ُطلب منك استخراج صفة مشبّهة فابحث في النّّص الوزارّي عن كلمة طويل ، لبيب ...( .      
 ( .)فعيلبوزن      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .المعاشرة ، اقتدار ، تطبيق) مصدر صريح لفعل غير ثالثّي : *

 ، مثل : )إفعال(وزن رّكز عند استخراج مصدر لفعل رباعّي على ال تـــوضــــيـــــح :

 ،  )تصب ر : مثل)تفع ل( لخماسّي رّكز على والمصدر ا، إحسان ... إلخ( . إلجام، إظهار)إقدام ، 
د ، تصّوف  ( . وإْن ُطلب منك اقتدار ، اعتدال) : مثل)ا( أو كّل اسم يبدأ بهمزة وصل  ،(تهج 

 ،)ألف(والحرف قبل األخير ا س ت() فابحث عن ُكل كلمة تبدأ بــ  (مصدر لفعل سداسيّ )استخراج 
واعلم أّن المصدر يقبل وضع كلمة  .( استخراج ، استعالم ، استرحام ، استبسال ... إلخ) :مثل 

 .عمليّة االستخراج وعمليّة اإلقدام وعمليّة التّطبيق ... إلخ : قبله فيستقيم المعنى، نقول  )عمليّة(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .واحد) اسم فاعل :  *

 . (أخالق) جمع قلة : *

 من  (جمع قلة) فإن ُطِلب منك استخراج )أفعال(جمع القلة من أشهر أوزانه  تــــوضـــيــــح : *  
 )أسياف فإن وجدتها فهي جمع القلّة مثل  )أفعال(كلمة على وزن النّّص المختار فابحث عن      

 ( ، أبُحر ،أْنفُس وأْعيُنمثل : ) )أْفعُل(ومن أوزان جمع القلة األخرى :  وأقالم وأبواب ...( .
لة(و دة( .مثل   )أفعِّ  لكن انتبه ال تنَس االنتباه كّل االنتباه لجمع القلّة  : )أرغفة ، أعمدة ، أرصِّ

 .( أفعال)على وزن 

 ( .يظنّ ولين : )ـّدي لمفعـل متعـفع *
 األفعال المتعدية لمفعولين كثيرة وبنفس الوقت مهّمة جّدا للمستوى الثّالث ، فإن ُطِلب : تـوضـيـح   

 بصيغ الماضي أو المضارع أو األمر أو  )رأى وجعل وظّن(منك استخراجه فرّكز على األفعال     
 : )جعل  يجعُل اجعْل وجعال ويجعالن ويجعلون وجعلوا ... إلخ( . مع ، نقول اإلفراد والتّثنية والج    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . م إنّ فهي في محل نصب اس )إنّه( . في تركيب( الهاء) ضمير في محل نصب : *
 فإْن ُطلب منك . )الهاء والكاف ونا المتكلّمين( تذّكر أّن ضمائر النّصب المتّصلة هي : تـوضـيـح   

 استخراج ضمير في محل نصب فابحث في النّّص عن هذه الّضمائر الثاّلث بشرط أْن تتّصل إّما   
 أو متّصلة بفعل تاّم . )إّن وأخواتها(بـ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (ليست) فعالً ناسخاً : *
 كان، أصبح، أمسى، ظّل، بات، صار، مازال ) :وهي )كان وأخواتها(األفعال النّاسخة هي: تـوضـيـح  

 . أو )كاد وأخواتها( وهي : )كاد وأوشك( .( انفّك ، ليس، ما فتيء ، ما برح ، ما    

 .)تُوَجد(  فعالً مبنيّاً للمجهول :*  
 



 

 :اإلعــــــــراب  -2
 .( مؤّخر مرفوع ، وعالمة رفعه تنوين الّضّم ليساسم )حــّظ :      

 .( ، وعالمة نصبه الفتحة أنْ فعل مضارع منصوب بـ )يُحقّق :      

 نكرة (اسم كان وأخواتها( يتقّدم على اسمها إذا كان )خبر كان وأخواتهار أّن )تذكّ  :تــوضـيـح   

 : )كان أو إحدى أخواتها + جار مجرور أو ظرف + اسم  )توضيح أكثر(والخبر يأتي شبه جملة .   
ن أل(      :، وقس عليها اسمها مؤّخر فالجار والمجرور أو الّظرف هو خبر ُمقّدم، واالسم بعدهامجّرد مِّ

( ، )ليس في الصّف ُطاّلب   كان)      . علّي( لك فضل  ُكثر 
 إّما بالفتحة الّظاهرة على ، فهو فعل مضارع منصوب  )أْن(وتذّكر أّن الفعل الُمضارع إذا ُسبق بـ   
 العمَل( ، أو بالفتحة الُمقّدرة على آخره إْن كان  تُتقن  آخره إذا كان صحيح اآلخر مثل )يسّرني أْن    
 هللاَ وهو عنك راضٍ ( ، أو بحذف النّون إْن كان ِمن تلقى  عتّل اآلخر باأللف مثل : )ما أجمَل أنْ م   
 على كلمٍة واحدةٍ(        فعل مضارع منصوب بــ  تجتمعوااألفعال الخمسة ، مثل : )يُستحسُن أن    
 .، وعالمة نصبه حذف النّون ألنّه ِمن األفعال الخمسة  )أْن(   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :تحويل المصدر المؤّول وإعـرابه  -3
 ( .المصدر المؤّول في محل رفع فاعل( ، اإلعراب : )تحقيق: )أْن يُحقّق  يُمكنُ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .َصــَحــْوا) اإلسناد : -4

 عند إسناد الفعل المعتل اآلخر باأللف إلى واو الجماعة فإننا نسّكن الواو  :تــــوضـــــيـــح * 
ْوا:  حاصبلها )ونفتح ما ق  ح  ْوا :سما،  ص   . ، دعا()رجا، عفا، غفا :عالاألف( وقس على نفس النمط س م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)اسم مفعول( المعنى الّصرفّي :  -5

  نوع الكلمة ِمن المصادر والمشتقّات أي هل هي  بالمعنى الّصرفيّ قصود الم: تــوضـيـح

أم اسم فاعل أم اسم مفعول أم  –مثالً  –)مصدر صريح أو مصدر مّرة أو مصدر صناعّي 
 صفة مشبّهة أم اسم تفضيل ... إلخ( وقـد يأتي الّسؤال بصيغة أخرى تحمل نفس المعنى :

 .لّصرفّي ، اذكر نوع المشتق المخطوط تحته ما الوظيفة الّصرفيّة ، ما المبني ا

 .مـفـرد نـوع الـخـبـر :  -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـن )استفاد( :  -7  .استفادة واحدة مـصدر الـمـّرة مِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 أنّ  حسّ تَ فَ  أميّ  إنسان فطريّ  ىه مظلم من الداخل ، ثم تجلس إلأنّ  م فتحسّ تجلس مع إنسان متعلّ د ـق

صنع ال لإ (ال تكفي)المعرفة المادية ؟ إنّ هذا النور الداخلي ن يأتي، فمن أيعلى الحياة يشعّ  نوراً  بداخله
في  الخالصة المتمثلة الروحيةإال من المعرفة  ستمدّ فال يُ  ا النور الداخليّ ، أمّ مصابيح الطرقات وإضاءتها

 .االتصال الدائم باهلل 

ن النّّص :  -1  نعت منصوب، بدالً مطابقاً، اسم فاعل لفعل فوق ثالثّي، اسماً منسوباً، جملةاستخرج مِّ
 حرفاً ناسخاً ، صيغة منتهى الجموع ، مصدراً لفعل فوق ثالثّي ، فعالً مبنيّاً للمجهول ، تركيباً     
 . جّر يُفيد الّظرفيّة المكانيّة يتضّمن حرف    

 الــتّــطــبــيـق الـنّـحـوّي والـّصـرفــّي الــّرابــع :          
 



 

 أعرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . -2
ن الفعل  -3  )تحّس ، يأتي( .ُصغ اسم المفعول مِّ
 . ماالمعنى الّذي أفاده حرف العطف )ثُّم( الوارد في النّصّ  -4
 ما الموقع اإلعرابّي للجملة التي بين القوسين . -5
 علّل : صرف كلمة )مصابيح( الواردة في النّّص . -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 :اإلجـــابــــة الـــنّـــمـــوذجــيّـــة               
 االســتـخــراج : -1

 ( .ُمتعلّم ، ُمظِلم ، الُمتمثِّلةاسم فاعل لفعل فوق ثالثّي : ) -     
 ( .، الماديّة ، الّروحيّة فطرّي ، أُّمّي ، الّداخليّ اسماً منسوباً : ) -     

 ( .على الحياةيشــّع جملة نعت منصوب : ) -
 تذّكر أّن النّعت جملة يكون مسبوقاً بنكرة ، وتذّكر أّن الجمل بعد النّكرات صفات :تــوضـيــح     

ه بصوت جميل / يُعجبني طالب   يتلو آيات هللاشاهدُت شيخاً  :مثل       .يحترُم ُمعلّم 
  (نكرات)جاءت  الواردتين في المثالين  )شيخاً ، وطالب(الواردة في النّّص و )نوراً( ّن كلمةحظ أال    
 )صفة( ه الجمل تعرب نعتاً أو، هذأنّها متلّوة بجمل ُمصّدرة بفعل ، والحظِمن أل واإلضافةُمجّردات     
 روح في النّّص وتتبع ما قبلها في الموقع اإلعرابّي ، فهي في محل نصب في المثال المط    
  (هللا)شاهدُت شيخاً يتلو آيات ذلك في محل نصب في المثال األّولقبلها منصوبة، وهي ك )نوراً(ألنّ     
 قبلها مرفوع وهكذا . )طالب( فع في المثال األخير ألنّ وهي في محل ر قبلها منصوب)شيخاً( ألنّ     
 

 ( .النّور) بدالً مطابقاً : -
 . (أنّ حرفاً ناسخاً : ) -
 ( .مصابيحصيغة منتهى الجموع : ) -
 . (إضاءتها ، االتّصالمصدراً لفعل فوق ثالثّي : ) -
 ( .يُستَمدّ فعالً مبنيّاً للمجهول : ) -

  فتَح ما قبل آخره إذا كان فعالً تذّكر أّن الفعل المبنّي للمجهول يُضّم أّوله ويُ : تـوضـيـح 
 .آخره إذا كان فعالً ماضياً ُمضارعاً ، ويُضّم أّوله ويُكَسر ما قبل   

ْن ُمظلم تركيباً يتضّمن حرف جّر يُفيد معنى الّظرفيّة المكانيّة : ) -  اّل ال يُستَمّد إ/ الّداخلمِّ
ن     ( .االتّصال باهلل فيالُمتمثّلة  المعرفة الّروحيّة مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اإلعـــراب  -2
 .ّن مؤّخر منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح اسم أ نوراً : -    
 .نعت مجرور ، وعالمة جّره الكسرة الّروحيّة :  -     

  :تــوضــيــح  
 قبله شبه  وجاء مؤّخراً ألنّه نكرة والخبراسم إّن دائماً يأتي منصوباً أو في محل محل نصب،  -أّوالً  

 جملة جاّر ومجرور )بداخله( ، وفي هذه الحالة يتقّدم خبر إّن على اسمها .             
 ومجرور + اسم نكرة  أخواتها + شبه جملة ظرفيّة أو جارّ و إنّ   تـوضـيـح أكـثـر :        

 ُمقّدم، واالسم النّكرة اسم  محل رفع خبر إنّ  جملة في)مجّرد ِمن أل واإلضافة(، فشبّه ال       
ً  ليتمثل : )،  إّن مؤّخر         .(  مع  العسر ِّ يسراً  / إنّ  مثلك لي صديقا



 

 النّعت المفرد يتبع منعوته )ما قبله( في الموقع اإلعرابّي والتّعريف والتّنكير والتّذكير والتّأنيث –ثانياً  

 مجتهدةً ، ورأيَت طالبةً  مجتهدونوطاّلب  مجتهدانوطالبان  تهد  ُمجنقول : )هذا طالب             
 (الّصادق ِّ، مررُت بالّرجِل   ِّالّصادق... أعجبني الّرجُل  مجتهدتينورأيُت طالبتين                      

  (فة)نعت أو صتتبّع األمثلة الّسابقة التي بين القوسين تجد أّن الكلمات المخطوط تحتها هي           
 في الموقع اإلعرابّي والتّعريف تارة والتّنكير تارة )منعوتها أو موصوفها( وتبعت ما قبلها           
 .  أخرى ، والتّذكير والتّأنيث          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن )تحّس ، يأتي( :  -3  َمحسوس به ، َمأتّي إليه أو عندهصياغة اسم المفعول مِّ
   تاء المضارعة الّزائدةفعل مضارع ثالثّي األحرف ، والتّاء هي )تحّس( الفعل  تــوضـيــح :    

ن الفعل الثاّلثيّ ، ونحن نعلم أّن )حّس( الماضي منه       إذا  )مفعول(صاغ على وزن يُ  اسم المفعول مِّ
 ألنّه فعل الزم، فالفعل الالزم ال  )به(كان صحيح اآلخر، وأضفنا شبه جملة ِمن جاّر ومجرور بعده     
 يُصاغ منه اسم المفعول إاّل بإلحاق شبه جملة مناسبة بعده .     

 ر، والحظ أنّه فعل معتل اآلخفهو فعل ثالثّي األحرف والياء فيه ياء المضارعة الّزائدة )يأتي(أّما الفعل 
منه بتحويل حرف  )اسم المفعول(ونحن نعلم أّن الفعل المضارع الثاّلثّي المعتّل اآلخر ، نصيغ منه 

المضارعة فيه إلى ميماً مقتوحةّ مع تشديد الحرف األخير ، ووضعنا شبه جملة بعده ألنّه فعل الزم 
قضّي عليه يحتاج لشبه جملة بعده حتّى تتّم الّصياغة، نقول جنّي عليه(: )يقضي: م      هكذا .و / جنى : م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . التّرتيب والتّراخي  حرف العطف )ثّم( دائماً يُفيد معنى  -4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الــمـوقــع اإلعـــرابــّي  -5
 .جملة فعليّة في محل رفع خبر إّن ال تكفي :  -    

 . ّن()إمعنى مسبوقة بـخبر إّن؛ ألنّها وقعت في سياق جملة إّن بأُعربت في محل رفع  :تـوضـيـح    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لإلضافة أو : ألنّها جاءت مضافة .ُصرفت كلمة )مصابيح(  -6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ن النّّص :  -1  راً صريحاً لفعل فوق ثالثّي ، اسم فاعلصفة مشبّهة ، مصداسماً منسوباً ، استخرج مِّ
 ،، فعالً مبنيّاً للمجهولصناعيّاً ، ممنوعاً ِمن الّصرف اسم مفعول، اسم مكان، جمع قلّة، مصدراً      
 . جملة إنشائيّة     
2-  ً  . تاّماً  أعـرب ما تحته خّط إعرابا
ن الفعل )نؤمن( مصدراً صريحاً ، واس -3 ن الفعل )نسعى( .ُصغ مع الّضبط التّاّم مِّ  م فاعل مِّ
 بيّن الموقع اإلعرابّي للجمل اآلتية حسب ورودها في النّّص : -4

 أ( تتحقّق فيه المبادئ                ب( نؤمُن بالّسالم     
 سّم األسلوب اللغوّي في جملة : )إْن تتّحدوا يكتب لكم الفوز( . -5
 نتما( .أسند الفعل )سما( إلى ضمير الُمخاطبين ِّ )أ  -6

، المنؤمن بالس – العرب –، ونحن  نسانيةاإل المبادئتتحقق فيه   ٍسالم لِّ  في ظِ سعادة للبشرية إالّ ال 
ً ونسعى  املة في ك ، وال تنال أمتنا حقوقها، وما كنا لنفرط في ترسيخ مبادئ هادفة إلي تحقيقه حثيثا

يل حدوا في سبالعرب اتّ  حكام، فيا  ، ويتحكم القوي في مصير الضعيف الحقيقةعالم طمست فيه 
 في كل ميدان " . مرفوعةيكتب لكم الفوز ، وتعيشوا وأعالمكم  تتحدوامصلحة أمتكم ، فإن 

 ّي والــّصــرفـــّي الـخــامـــس :الــتّــطــبــيــق الــنّـــحــو



 

 بيّن نوع الخبر في جملة : )الُخلُق الحسُن يُعلي قـدر صاحبه( . -7
 ( .ـبــدربـ ولقد نصركم هللافي قوله تعالى : ) (الباء)ما المعنى الّذي أفاده حرف الجّر  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :االســتــخــراج   -1  
 ( .اإلنسانيّة: )اسم منسوب -    
 ( .حثيثاً ، الحقيقة ، القوّي ، الّضعيفصفة مشبّهة : ) -   
 ( .تحقيق ، ترسيخمصدراً لفعل فوق ثالثّي : ) -   
  ( . ملةهادفة ، كااسم فاعل : ) -   
 ( .مرفوعةاسم مفعول : ) -   
 ( .ميداناسم مكان : ) -   
 ( .أعالمجمع قلّة : ) -   
 ( .   البشريّةمصدر صناعّي : ) -   

د ـإّن كالهما ينتهي بياء مشّددة ق :المصدر الّصناعّي واالسم المنسوب، نقولللتّفريق بين  :تــوضـيـح 

در المصيُعرب صفة ويكون مسبوقاً باسم قبله ، بعكس  نسوباالسم الم تلحقها تاء مربوطة ، ولكنّ 

 . وليس شرطاً أْن يكون مسبوقاً باسم، رب حسب موقعه ـيُعـف الّصناعيّ 
 : أمـثـلـة تـــوضـــيــحـــيّة  *  

        سبّبَْت له المشاكل .  عـنصريّـتُه -1

 . ألنّه اتّصل بضمير، وجاء بداية الجملة(مصدر صناعّي؛ )    

 .   عنصريّةً  خاب َمْن ينظُر إلى النّاِس نظرةً  -2

 . نظـرة نكرة مسبوقة بنكرة   عـنصريّةالحظ أّن االسم المنسوب  صفة للنّظرة / جاء اسم منسوب    

 .البطِش الصهيونّي هـمجيّة  هـل يكـفي أْن نستنكرَ  -3

 اضح على أنّها مصدر صناعّي ؛ ( مسبوقة بفعـل وهـذا دليل وهـمجيّةالحظ أّن ) مصدر صناعّي؛    

   إذ لو كانت اسماً منسوباً لُسبِقْت باسم .    

 .الهـمـجيّةِّ  بماذا ردْدنا على غاراِت العـدوِّ  -4

ً )صفة لغارات العدّو( ، جاءت اسم اسم منسوب       .ألنّها مسبوقة باسم ؛ وكالهـما معـرفة اً ؛ منسوب ا

  . (بجار ومجرور وليس باسمالحظ أنّها مسبوقة  ؛ ر صناعيّ . )مـصدجاهليّة  أنَت امرؤ  فيك -5

 قــرأَت ؟ جـاهــلــيّــةً  كـم قــصيـدةً  -6

ً منسوب)صفة القصيدة جاهليّة(؛ جاءت اسماً اسم منسوب  جاهليّة :       ألنّها مسبوقة باسم .  ا

 :فـــــوائـــد قـــيّـــمـــة  * 
ً يُعـّد  ة وتاء مربوطة()ياء مشّدد ليس كّل ما انتهى بـ -1     )ذكـيّة،فـكـلمات ، مثل :   مصدراً صناعـيّا

 ( لكنهما أي )الياء والتّاء( أصليّتين ولستا ّي + ة)بـالحظ أنّها تنتهي ،  قـويّة، جـلـيّـة، صـبيّـة(      

 ق زائدتين كما في المصدر الّصناعّي واالسم المنسوب ، حاول أْن تحذفهما فتالحظ الفـر      

 معنًى ؟ أجب بنفسك .ذك(هــل لها        )ذكيّة      

 ، ومعنًى واضح وجلّي .م، لها معنىً نعـ :ولقـن ل لها معـنًى ؟ جاهـل( هـ       بينما كلمة )جاهـليّة     

 أينما وقـعـت تعـتبر مصدراً صناعيّاً معّرفة بأل أو مجّردة منها . )الحريّة(كلمة   -2  

 اإلجـــابــــة الـــنّـــمـــوذجـــيّـــــة :



 

  :مثل  )الكاف( ،أو المخاطب  )الهاء( ( بضمير الغائبّي + ةاالسم المتّصل بـ) إذا اتّصل -3  

 ( . إنسانيّته ، ديمقـراطيّته ... إلخ ، عـفـويّته ، عـنصريّته)      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الّصرف : ) -  .ألنّها جاءت صيغة منتهى الجموع ( ؛ مبادئممنوعاً مِّ
 ( .ُطِمَستْ فعل مبنّي للمجهول : ) -
 جملة إنشائيّة : )يا حّكام العرب اتّحدوا( . -

 : ل الصدق والكذب وتقسم إلىلجملة اإلنشائية هي كل جملة ال تحتما تــوضــيــح :*   

  لىلألو لنّداءاالسابق بصيغة  نّصّ وقد جاءت في ال( . لتّعّجب، ا، النهي، األمر، النداءفهام)االست      
 . (اتّحدوا) للثانية واألمر ، (ُحّكاميا )      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ـراب اإلعــــ -2

 .فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة المبادئ :  -    
 .حال منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح : ، مرفوعة حثيثاً  -    
  )كيف(تذّكر أّن الحال يأتي نكرة ويُستفَسر عنه بسؤال يبدأ بــ : حـول الـحـالتـوضـيـح       

 كيف نسعى لتحقيق الّسالم ؟ : ي المثال الّسابق نقول للّسؤال عن الكيفيّة والهيئة والحال ، فف      

 .نائب فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة الحقيقة :  -
 .منادى منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة حكام :  -
 .وعالمة جزمه حذف النّون ألنّه ِمن األفعال الخمسة إّن(فعل مضارع مجزوم بـ)تتحدوا:  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الــّصــيــاغــة  -3

ن الفعل )نؤمن( : ) -      ( . إيمانالمصدر الّصريح مِّ
ن الفعل )نسعى( : ) -      ( .الّساعي: أوساع ٍ اسم الفاعل مِّ
  ـح :ـــــيـــوضــتـ
(( فعل رباعّي الماضي منهنؤمنالفعل )  -الً أو    ِمن هذا والمصدر الّصريح )أفعل (وهو على وزن )آمن 

( آنس  ) :عليها  ، وقسْ )إفعال( الوزن يكون على وزن              . ، آثـر 
 ً  ( مع حذف حرف العلّة ِمن فاعلاسم الفاعل ِمن الفعل الثالثّي المعتل اآلخر يكون على وزن ) -ثانيا
 : ( ، نقول كذلكبألآخره واستبداله بتنوين كسر ، أو بإبقاء حرف العلّة إْن ُعّرف اسم الفاعل )         

 . )مضى ، هدى ، رمى(( وقس عليها : قضى : قاض ٍ أو  القاضي / مشى ماش ٍ أو الماشي)         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الــمــوقـــع اإلعــرابــّي : -4
 . نعت )صفة(في محّل جّر تتحقّق فيه المبادئ :  (أ
 )نحُن( .في محل رفع خبر المبتدأ نؤمن بالّسالم :   (ب

  :تـوضــيـــح 
 نكرة ، ونحن نعلم  أّن  الم()س؛ ألّن ما قبلها )صفة( أُعربت الجملة األولى في محّل جر نعت  أ(  

 الّصفة  ، ونحن نعلم أنّ مجرورة )سالم(، وجاءت مجرورة ألّن ما قبلهاالجمل بعد النّكرات صفات
 .واعلم علم اليقين بأن الّصفة والنّعت كالهما واحد . تبع الموصوف في الموقع اإلعرابيّ ت 

 يحتاج  )نحن(( ؛ ألّن ما قبلها ضمير منفصل نحنأُعربت الجملة الثّانية في محّل رفع خبر المبتدأ ) ب( 
 .لخبر إلتمام الجملة ، فجاءت هي المتّممة للجملة       



 

 .أسلوب الّشرط  :األســلــوب الـلـغـوّي  -5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )أنتما : َسَمْوتُما( . اد :ـــنــاإلس  -6
 عند إسناد الفعل المعتل اآلخر باأللف القائمة إلى أية ضمير المخاطبين )أنتما( : * تــــوضــــيــــح   

 على نفس النمط األفعال :  نقلب األلف واوا ً ساكنة ونفتح ما قبلها . مثل : )دعا ــــ دَعْوتما( وقسْ     
 وكذلك نقلب األلف واو ساكنة مفتوحاً ما قبلها عند اإلسناد إلى ضمير جمع  )رجا ، دنا ، عفا( .   
ْوا، ودنا : )سما: نقول)واو الجماعة( الغائبن     . : )عفا، رجا ، دعا(على نفس النمط وقسْ  دن ْوا( :سم 
ْون ، :)سما : الغائبات نون النسوة  وكذلك نفعل عند اإلسناد إلى ضمير جمع    ن( دن وْ  : دنا سم 
 . )عفا ، رجا ، دعا( على نفس النمط : وقسْ    
ْوتُن( :)سما :  )تُّن( باتوكذلك نفعل عند اإلسناد إلى ضمير جمع المخاط     على نفس  وقسْ ،  سم 
 دنا ، دعا ، رجا ، عفا( .) :النمط    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)يُعلي قـدر صاحبه(  جملة فعليّة  نــوع الـخـبـر : -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .د معنى الّظرفيّة المكانيّة يُفيحرف الجّر )الباء( :  -8

 
 إعـــداد الــُمـعـلِّّـم : جـعــفــر المحيسن        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 االعتماد على اآللة إال في األعمال عدم يكفل لهتكويناً على تكوين إنسان القرن القادم  عملَ ن أنْ ينبغي 

ً  البشريّ  النوع، وذلك للمحافظة على سالمة هذا عن أدائها ةالطبيعيّ واه ـق التي تعجزُ  سان عن اإلن دفاعا
 القرن نتصور أنّ  مرعب أنْ ه ألمر ـ، وإنّ الطاقة صورة للحضارة ، ذلك أنّ ، ضد اإلنسان اآلليّ الطبيعيّ 

 . حضارة اإلنسان اآلليّ  فيه كونتالمقبل سوف 

ن النّّص :  -1  ، ثيّ ، اسم فاعل لفعل فوق ثال ، مصدراً صريحاً لفعل خماسيّ  جمع قلّةاستخرج مِّ
ً نعت جملة ،       ً يتضّمن حرف استقبال للبعيد مصدراً مؤّوالً ، تركيبا  . ، نعتاً مفرداً منصوبا
 ب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً .أعـر -2
 )ثقب( واسم المفعول من الفعل )ُمنح( . ُصْغ اسم اآللة من الفعل -3
 )تجّرع المريض الدواء( . ما المعنى المستفاد من الزيادة في الفعل )تجّرع( في جملة :  -4
 ( .، تزر )يرث لفعلينكتب الوزن الصرفّي لا -5
 .)تكتُب( إلى ياء المخاطبة  أسند الفعل -6
 بيّن نوع الخبر في جملة : )لعّل هللا يرزقه الّشهادة( . -7
 ( .الموّظف النّزيهُ  بيّن نوع المشتّق المخطوط تحته خّط في جملة : )يحترم النّاسُ  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 راج :ـــخــتــؤال االســس  -1
 ( .األعمالجمع قلّة : ) -
 ( .االعتمادمصدر صريح لفعل خماسّي : ) -
 ( .الُمقبل ، ُمرِعباسم فاعل لفعل فوق ثالثّي : ) -
 ( .يكفُل لهنعت جملة : ) -

 الــتّــطــبــيــق الــنّــحــوّي والــّصــرفــّي الــّســادس :

 اإلجــابـــة الــنّـــمـــوذجـــيّــــة :



 

 ( .أْن نعمل ، أْن نتصّور: )مصدراً مؤّوالً  -
   ( .سوف تكون فيه حضارة اإلنسان اآلليّ تركيباً يتضّمن حرف استقبال للبعيد : )  -
 المقبل نعت مفرد منصوب :  -

منصوب فقد جاء  )القرن(جاءت )المقبل( نعت مفرد منصوب ؛ ألنّها ما قبلها  تـوضـيـح :   

 تبع منعوته في التّعريف والتّنكير والموقع اإلعرابيّ اسم إلّن منصوب ، ونحن نعلم أّن النّعت ي
   .الحظ أّن كالهما جاء معّرفاً بأل وكالهما منصوباً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اإلعــــــراب   -2
 .منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح  مفعول مطلقتكويناً :  -
 .نعت مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة الّطبيعيّة :  -
 .بدل ُمطابق مجرور ، وعالمة جّره الكسرة  النّوع : -
 .مفعول إلجله منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح دفاعاً :  -

ّما سبق تــوضــيــح  *   :بعض مِّ
 ، مثل :  تكون حروفه مشابهة لحروف الفعل قبله منصوباسم المفعول الُمطلق :  -أوالً    

ً وكلّم  هللا موسى }قال تعالى :  -1       {تكليما

ً ُحبّاً  وتُحبّون  المال  }وقال تعالى :  -2       . { جّما

 الـحـيـراِن .وقـفـة   وقَف الّرُجلُ  -3     

ُجلُ  -4       .سفرتينِّ  سافـَر الر 

مصدر منصوب يُذكر لبيان سبب وقوع الفعل، ويصّح أْن يكون جواباً لسؤال  المفعول إلجله : -ثانياً 
ً ) : وال يأتي إال نكرة وهناك مصادر خاّصة به مثلبـ )لماذا( يبدأ   ، خشية، خوفاً، ابتغاًء، وفاًء، طلبا
ً  ، تضحيةً  رغبةً  ً ـسع ، ، هروبا ً  يا ً  ، تشريفا ً ،  ، مرضاةً  ، طمعا  :( ، مثل احتراما
ً خوفاً  هـو الذي يُريكم البرقَ }ل تعالى : قا -أ      . {وطمعا

 .مرضاةِ هللاِ  ابتغاء   يُصلّى المؤمنُ  -ب    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْمنوح( .اسم المفعول من الفعل ثقب / : مِّ  هو )ثقب(اسم اآللة للفعل  :الـصـيـاغـة  -3  )منح( : )م 

 في الفعل )تجّرع( هو )التّدريج( . :  نى المستفاد من الزيادةـالمع -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تَِعل وللفعل )تزر( : ،  (يَِعلالــوزن الـّصـرفــّي للفعل )يرث( : ) -5
   ،  )فاء الفعل(وهي  )الواو((، تّم حذف فعلأصل الفعلين )ورث، وزر( على وزن ) تــوضــيــح :* 

ل(ِمن الميزان فأصبحتا  )فاء الفعل(، فقابلها حذف  )رث ، زر( فأصبحتا       ي، وبإضافة حرف )عِّ
لصارتا ) المضارعة    ل، ت عِّ ل، يجد وأجُد ونجُد( .لي ( على التّواي عِّ ب، ت صِّ ـد، ت هِّ  . وقس عليها : )ت عِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ينَ أنِت تكتبِ :  إسناد الفعل تكتب إلى )ياء المخاطبة(  -6
 ـــــّداً()مـــهـــّم ج تــــوضــــيـــــح :*  

 إلى آخره مع كسر آخر الفعل  )ين(عند إسناد الفعل المضارع إلى ياء المخاطبة فقط نضيف     
 . (تدرس، تلعب، تكتب، تقوم) : على نفس السياق وقسْ .  : تشربـِّيـن()تشرب :)ما قبل الياء( مثل    

 
 



 

 عند  )تصلي ، تقضي ، يُعطي(مثل الفعل المضارع المعتل اآلخر  مــــلـــحـــوظــــة هـــامـــة :*  

 نقولالياء، فإلى آخره وقلب أّوله تاء وكسر ما قبل  )النون(نضيف فقط)ين( إسناده إلى ياء المخاطبة   
ين( .عن األفعال السابقة     ين ، تُعطِّ  ( .شي، تم فيت، : )ينفيوقس عليها األفعال : )تُصلّين ، تقضِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جملة فعليّة )يرزقه( في محل رفع خبر لعّل  نـوع الـخـبـر : -7

 : تـــوضـيـــح   *
 أنــواع خـبـر إّن وأخواتها :* 

  : مثنى أو جمع ، مثل)كلمة واحدة( حتى وإْن كان مـفـرداً  يأتي خبر إّن وأخواتها -1

قـون   إّن الط البَ          .مـتـفـّوِّ

 ما في الّصدوِر( .يعلُم  )إّن هللا: مثل ،  جملة فعـليّة  ويأتي -2

 .رائحتُها جميلة  إّن الزهرةَ :  ، مثلجـمـلـة إسـميّة و -3

ن الجار والمجرور ، مثل :  -4  شبه جملة ، مِّ

 . في القفصِّ  العصفورَ  / ليتَ  الّشيطان في زمرة إّن الّظالمَ      

 .مامهم أاالمتحاُن صعب  على الّطلبِة لكّن النّجاَح أو شبه جملة ظرفيّة ، مثل :   

 .الّرحمِن تحت  لواء  لعّل الّشهداءَ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اسم مفعول / النّزيه : صفة مشبّهة( : )الموظ ف : نـوع الـُمـشـتـّق  -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

سهموا أن يُ و ،ضارة و الهويةعلى الح (أن يحافظوا) وـه مقدس واجب ذه األمة عليهمـفكري همُ إّن 
ً  بإبداعهم الساميّ   ،ال يتخللها العنف، وال يعصف بها الدمار أفضلاألجيال القادمة في حياة  لحقّ  ضمانا

 .  إلى التشتت و الضياع المعلوماتال يجرفها طوفان و

ن النّّص :  -1 ً استخرج مِّ  ، ِمن الّصرف اسم فاعل لفعل ثالثّي ، اسم مفعول لفعل فوق ثالثّي ، ممنوعا
ً مصدراً صريحاً لفعل ثالثّي، مصدراً صريحاً لفعل غير ثالثّي، نعت   راً معطوفاً مجرومجروراً،  مفرداً  ا

 .فعالً مزيداً بحرف 
 أعـرب ما تحته خّط أعـراباً تاّماً . -2
 حّول المصدر المؤّول الموجود بين قوسين إلى مصدر صريح ، ثُّم أعـربه إعـراباً تاّماً . -3
4- . )  صغ اسم اآللة من الفعل )نشر 
 ؟الجنود في الدفاع عن الوطن( ي الفعل)تسابق( في جملة)تسابقما المعنى المستفاد من الزيادة ف -5
 ّد( مع ضمير المخاطبين )أنتم( .ــأسند )صّرف( الفعل )ع -6
 ما الوزن الّصرفي لكلمة )سمة( ؟ -7
 (  للهجرة ؟15) بن الخّطاب القدس  سنة اكتب العدد بالحروف في جملة : فتح عمرُ  -8
 ما المعنى الذي أفادته الزيادة في الفعل )التقى( الوارد في النّّص ؟ -9

ن حرف الجّر )الباء( في جملة  -10  . (تعلّق الصبّي بأذيال أُّمـه: )ما المعنى الُمستفاد مِّ

 

 

 

 بـــع :الــتّــطـــبـــيـــق الــنّــحـــوّي والــّصــرفــــّي الــّســا



 

 

 :ســؤال االســتــخــراج  -1
 ( .ب ، الّسامّي ، القادمةواجاسم فاعل لفعل ثالثّي : ) -
 ( .ُمقّدساسم مفعول لفعل فوق ثالثّي : ) -
ن الّصرف : )  -  ( .أفضلممنوعاً مِّ
 ( .الحضارة، ضماناً، حّق، حياة، العُنف، الّدمار، طوفان، الّضياعمصدراً صريحاً لفعل ثالثّي : ) -
 ( .التّشتّتإبداع ، مصدراً صريحاً لفعل غير ثالثّي : ) -
 ( .الّسامّي ، أفضلفرد مجرور : )نعت م -
 ( .الّضياعاسماً معطوفاً مجروراً : ) -
 ( .يسهموافعالً مزيداً بحرف : ) -

  تــوضــيــح :* 
 قبل ُكّل مصدر ِمن  )عمليّة(حاول أْن تضع كلمةالمصدر الّصريح الثاّلثّي وغير الثاّلثّي:  -أوالً  

 ( لعُنف وعمليّة الّضياع ، وعمليّة اإلبداع وعمليّة التّشت تعمليّة ا)كــ المصادر الّسابقة ،          
 )عمليّة( .مصدر صريح ثالثّي أو غير ثالثّي ضع كلمة ُكّل وهكذا مع          

 ً  االسم المعطوف المجرور مسبوقاً بحرف عطف )الفاء، الواو، أو ثُّم(االسم المعطوف المجرور:  -ثانيا
 الي : )اسم مجرور بحرف جّر أو باإلضافة + حرف عطف + اسم(ويكون ترتيب الجملة كالتّ       
 + حرف عطف+ الواو :  اسم مجرور + زيد :حرف جر . )الالم :  خالدٍ و هذا الكتاُب لزيدٍ مثل :     
 . اسم معطوف مجرور ، وعالمة جّره تنوين الكسرخالد :     
 .بين العمل ِّ والّدراسة ِّ وفقُّت ومثل :     
 حرف يأتي على عّدة أوزان منها : لفعل المزيد با –ثالثاً 

  ( . أخرج ، أشرك، مثل : ) ل  ـعـأف( 1  
  ( . كبّر ، خّرج ...، مثل : ) لـعّ ـف( 2  
 ( .     ساهم ، شاهَد ، قاتَل ...، مثل : ) ل  ـفاع(  3  
 أخرَج ، يُخرج ، : ) واعلم أّن الفعل المزيد بحرف يأتي ماضياً كاألمثلة الّسابقة ، ومضارعاً نقول  
 ( . واعلم كذلك أّن الفعل المزيد بحرف يأتي مضموماً في نُخرج ، أخرجوا ، يُخرجون ، أخرجنا   
 الفعل المزيد بحرفينكذلك  األفعال المزيدةوِمن  ( .ساهَم : يُساهُم ونُساهم أُساهمالمضارع ، مثل : )   
  ،)انفعل( و . : )تخاصم ، تشابك(مثل  ،تفاعل()و  .: )اختصم ، اقترض( مثل ( : )افتعلعلى وزن    
 :مثل  )استفعل( ،على وزن  فعل مزيد بثالثة أحرفوهناك ( . )انفرط ، انحنى ، انصرف :مثل     
  تج ، استقصى( .)استغفر ، استنفذ ، استن    

 إْن ُطِلب منك استخراج نعت مفرد مجرور فأمامك خياران :النّعت المفرد المجرور :  –رابعاً 
 فاالسم النّكرة الثّاني هو النّعت المجرور ، مثل :حرف جّر + اسم نكرة + اسم نكرة :  -1    

 ( .لمهندس ٍ مجتهدٍ  هذا المشروعُ الفخمُ /  بـجبلٍ  ضخم ٍ)مررُت           
 الُمعّرف  حرف جّر + اسم معرفة )بأل أو باإلضافة أو اسم شخص( + اسم معّرف بأل، فاالسم -2    

 دور  ُمهّم في وحدة األُمِة / لقد استفدُت  للغةِّ العربيّةِّ ) :بأل الثّاني يُعرب نعتاً مجروراً ، مثل           
ْن كتاباته الُمفيدةِّ كثيراً             ( .بزيٍد الخلوق ِّ  أُعجبتُ  / مِّ

 ما فكاله )إبداعهم( تبع ما قبله)الّسامي( ق وسترى بأّن النّعت ِمن خالل ذلك ُعـْد للنّّص الّساب          
 أّما النّعت ،  بحرف الجّر الباءجاء مجروراً  )إبداعهم( معرفة ، وجاء مجروراً ألّن ما قبله          
  )القادمة( فكالهما معّرف بأل ، وجاء النّعت )األجيال(فقد تبع ما قبله  القادمة()اآلخر           

  .مجروراً ؛ ألّن المنعوت قبله جاء مجروراً باإلضافة           
 

 اإلجـــابــــة الـــنّـــمـــوذجـــيّــــة :



 

 اإلعـــراب : -2
 .مبتدأ مؤّخر مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة واجب  :  -    
 .مفعول ألجله منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح ضماناً :  -    
 .مضاف إليه مجرور ، وعالمة جّره الكسرة المعلومات :  -    

ن أل(تذّكر أّن المبتدأ يأتي مؤّخراً ؛ إذا كان المبتدأ نكرة  :* تــوضــيــح   ، كالمثال الموجود )مجّرد مِّ

 وهكذا مع ُكل مبتدأ نكرة  ، )واجب( والمبتدأ نكرة وهو م()عليهفي النّّص ، فالخبر شبه جملة وهو   
( .، وقس عليها  وخبر شبه جملة يُقّدم الخبر ويُؤّخر المبتدأ     : )في ذّمتي دين  / فوق الطاولةِّ كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( .في محل رفع مبتدأ(، وإعرابه : )المحافظةتحويل المصدر المؤّول إلى مصدر صريح: ) -3

 ( . ِمْنَشر: أو ِمْنَشارالــّصــيــاغـــة : ) -4
ن الّزيادة هو ) -5  ( .المشاركةالمعنى المستفاد مِّ
 تـــوضــــيــــح : )مـــهـــّم جــــداً(* 
 ( واصل، تاتل، تسابق، تعانق: )تقفعل على وزن )تفاعل( معنى الزيادة منه يفيد المشاركة مثل أي    

 .)عَدْدتم(  ّد( :ــتصريف الفعل )ع -6

 ة إلى أيّ  اشتّد(تّز ، ـّد ، اهـ)ع: مضعّف اآلخر مثل عند إسناد الفعل ال: تـــوضــــيــــح *  

 اني ساكن .متحّرك والثّ ل وع األوّ نفس النّ كتبان حرفاً من ضعيف بحيث يالتّ  كّ ـفـنضمير      

 * اإلسناد إلى ضمير المخاطبين أنتم )تُم( :   
)شّد ، مّد : على نفس النمط األفعال  اشتَدْدتم( وقسْ      اشتّد  اهتَزْزتم /     عَدْدتم /اهتّز       )عدّ     

 . ، احتّد ، استمّد ، هّب(

 "  )تين  ( : *  اإلسناد إلى ضمير المخاطبة " أنتِّ   
 . : )شّد ، مّد(على نفس النمط  تَزْزتين َ( وقسْ ـاه :تّز ـاه َدْدتين/ـع :ّد ـ)ع     

 اإلسناد إلى ضمير جمع الغائبات " نون النسوة " )ن  ( :  * 
 . : )مّد ، استمّد( على نفس النمط سْ اهتَزْزنَ ( وق :تّز ـَدْدَن / اهـع :ّد ـ)ع     

 ر المخاطبات " أنتّن " )تُّن( :*  اإلسناد إلى ضمي 
 . : )مّد ، استمّد، هّب(على نفس النمط  عَدْدتُّن/ اهتّز : اهتَزْزتُّن( وقسْ :  دّ ـ)ع     

  : فيبقى التضعيف دون فكّ )واو الجماعة( أّما عند اإلسناد والتّصريف مع ضمير جمع الغائبين  
 : )وّد ، استمّد ، احتّد( .على نفس النمط  وقسْ  وا( .تز  ـاه:  تزّ ـد وا / اهــم :ّد ـد وا / مـع : دّ ـ)ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .ِعـلـة) :الـوزن الـّصـرفـّي لكـلـمة )سـمـة(  -7

  ( ، حذفنا الواو فقابله حذف فعل( على وزن )وسم( هو )سمةأصل كلمة ) :تــوضــيـــح

 )سمة(ثُّم أضفنا التّاء المربوطة فأصبحت ، (عل)على وزن  )سم(( فأصبحت فاء الميزان)
لة)والوزن   عليها : )هبة ، صلة ، ثقة ... إلخ( . . وقسْ  (عِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )خمَس عْشرةَ(: دد ـــعــة الــابــتــك  -8

  ( جزؤها األّول يُخالف المعدود ، والجزء الثّاني 19- 13األعداد المرّكبة ِمن ) :تــوضــيــح

مؤنّث كما نالحظ ، وهي  ة()سن ( يوافق المعدود ، الحظ أّن المعدود في الّسؤال هو10)

أّما الجزء ، ( خمس) يُكتب ُمجّرداً ِمن تاء التّأنيث المربوطة في آخره (5) وعليه فإّن العدد



 

( 10) مؤنّث ولهذا فالعدد)سنة(  فالمعدود،  الثّاني فيوافق المعدود حسب القاعدة المذكورة
 .وهكذا )عشرة(  في آخره فيصبح)تاء التّأنيث المربوطة(  تلحقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (شاركةالمُ  ) معنى الزيادة من الفعل التقى هو : -9
  والحظ أّن اللقاء  )المشاركة( ،ِمن معانيه )افتعل( أفادت المشاركة ألّن الوزن  :تــوضــيـــح

 .شاركة ال يتّم إاّل بين اثنين فأكثر فأفاد معنى المُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يُفيد اإللصاق  حرف الجّر )الباء( : معنى -10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 خرةعلى صاألكبر بالفشل ستبوء وال شكّ  فلسطينعلى  الصهيونيةِ   ِراذمشَ  نْ مِ  رسةُ الشّ  إن هذه الهجمةُ 
تطعنا نا قد اسنفسه؛ فإنّ  ليعيدُ   التاريخَ  ، وإنّ ماضيها عريق   ألمةٍ  حماية امخة راياتهالشّ  الصمود العربيّ 
ها على إرادت جذوةُ  لتي لن تخبوَ د أمتنا اوح  بفضل ت والمغول كليهما ليبيينالصّ ن نحطم في الماضي أ

 . األياممرّ 

ن النّّص :  -1  ، مصدراً صناعيّاً، ممنوعاً ِمن الّصرف، اسم تفضيل، مصدر مّرة، جمع قلّةاستخرج مِّ
  ، ، صفة مشبّهة ، اسم فاعل ، تركيباً يتّضمن حرف استقبال للقريب صيغة منتهى الجموع     

  .راً صريحاً لفعل خماسّي مصدحرف تحقيق ،      
 أعـرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق . -2
 ما المعنى الّصرفّي لكلمة )رمية( في جملة : )ُرّب رمية من غير رام ٍ( ؟ -3
 صّوب الخطأ في جملة : )سوف لن أتهاوُن مع المهمل في عمله( ؟ -4
 الموقع اإلعـرابّي :حّول الّرقم الوارد في الجملة اآلتية إلى حروف مراعياً  -5

 طالبة( . 12)كافأت الُمعلِّّمةُ      
 ؟اكتب الوزن الّصرفّي لكلمة )أذُْق(  -6
  بيّن نوع الخبر في جملة )لدّي قّصة  ُمفيدة ( ؟ -7
ن الّزيادة في الفعل )يُقلّب( في قوله تعالى : )يُقلّب هللا الليل والنّهار( ؟ -8  ما المعنى الُمستفاد مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :ســؤال االســتــخــراج   -1
 ( .الّصهيونيّةمصدر صناعّي : ) -     
ن الّصرف : ) -       .( فلسطينممنوعاً مِّ
 ( . األكبراسم تفضيل : ) -    

 :من أوله ، مثل )أ( ( أسماء تفضيل محذوفة الهمزة تأتي )خير، شرّ  :ـــــوضــــــيــــــــح ت * 
هصفوِف الّرجاِل أّولها، و خيرُ "  :الّرسول عليه الّصالةُوالّسالمُ  قال     صفوف  خيرُ ، وآخرها اشـر 
هاالنساء آخرها و     . أّولها  " شر 
 ر )أخي :أْي جاءت في حديث الرسول عليه الّصالة والّسالم بمعنى التفضيل ( )خير وشرّ الحظ أّن     
 صفوف الرجال، وأشّر صفوف الرجال ...(     
  اً مصدر التفضيل فهي عندهاأما إن لم تكن بمعنى  ()أخير وأشرّ هذا إذا كانت بمعنى التفضيل      

 ( .يُهِلُك صاحبَه ّشر  ال  / أينما كنت الخير   اعمل: )لفعل ثالثي مثل صريحاً       

 الــتّــطـــبـــيـــق الـــنّــحــوّي والــّصــرفـــّي الــثّــامـــن :

 اإلجــابـــة الــنّــمــوذجـــيّـــة :



 

 . )أشر  يُهلُك صاحبه(،وال )اعمل أخير أينما كنت( دقق النظر والحظ أننا ال نستطيع أن نقول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .هجمة ، جذوة)مصدر مّرة :  -

 ( .األيّام) جمع قلّة : -

 ( .شراذم) صيغة منتهى الجموع : -

 ( .ستبوء وال شّك بالفشل الكبر) تركيباً يتضّمن حرف استقبال للقريب : -
 ( .ماضيالّشامخة ، ال)اسم فاعل :  -

 ( .عريق) صفة مشبّهة : -

 ( .قـد)حرف تحقيق :  -

د) مصدراً صريحاً لفعل خماسّي : -  ( .تـوح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلعـــراب : -2
 عوضاً عن الكسرة ألنّه ممنوع ِمن الّصرف، وعالمة جّره الفتحة )على(اسم مجرور بـ: فلسطين -    
 .، ألنّه جمع مذّكر سالم مفعول به منصوب ، وعالمة نصيه الياء  الّصليبيّين : -    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اسم مّرة : أومصدر مّرة ى الّصرفّي لـ )رمية( : المعـن -3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لن أتهاون َ مع المهمل في عمله . الّصواب : -4

 حرف للمستقبل القريب ،  لسين()ا، ( حرفان للمستقبلالسين وسوف) تــــوضــــيــــح :* 

    :فال يجوز أن نقول  )ال ولن(حرف للمستقبل البعيد ، وال يجوز أن يدخل عليهما نفي : )سوف( و 
 .: )ال يأتي الربيع إال ومعه روائحه( والصواب  )سوف ال يأتي الربيع إال ومعه روائحه العطرة( 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .شرةـاثنتي عكـتابـة الـعــدد بالحروف : ) -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .أفُـلفعـل )أذق( : )لل رفيّ الوزن الصّ  -6
 ( ومقابله تم حذف الواو( تم حذف )فعل( على وزن )ذوق( أصله )أذقالفعل ): تــوضــيــح *   

 )أفـل( .( فأصبح الوزن الهمزة(، وبعدها أضفنا )فل( على وزن )ذقالعين، فأصبحت الكلمة )     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .مفردنـــوع الــخــبــر : ) -7
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .التكثيرمعنى الزيادة : ) -8
 
 
 
 
 
 



 

 

ما لّ وجد كه يُ إنّ ، (أي العامّ سمونه )الرّ ما يُ  ظهورد امل الموحّ عليم الشّ وآثار التّ  الحديثةِ  حضارةِ نتائج الِمن 
في جنسها وعقائدها وآمالها  دةُ الموحّ  هي األمةُ  الصالحةجدت التربة الصالحة لظهوره ، وهذه التربة وُ 

 ، (لدولة والمجتمعتؤثر في ا) كةً محرّ  ناضجةً  قوة  صبحيُ  نمو إلى أنْ ويَ  ل يخلقُ كائن مستقِ  ، فكلّ 
 حساب  ". ألفحسب لها الحكام والمحكومون ويَ 

ن النّصّ  -1  جمع قلّة ، ،  ، صيغة منتهى الجموع لفعل ثالثيّ  ، اسم فاعل صفة مشبّهة :استخرج مِّ
  ، اسم مفعول لفعل معتّل فوق ثالثيّ  ،اسم فاعل لفعل غير ثالثيّ  ، لفعل ثالثيّ  اسم مفعول            

 .للمجهول ، مصدراً مؤّوالً ، فعالً مبنيّاً  مصدراً صريحاً لفعل خماسيّ             
 أعـرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . -2
  : تي( في جمل، وانثنى زيادة في الفعل )حاورما المعنى الذي تُفيده ال -3

 غصن الّشجرةِّ فانثنى أمسكُت ب -ب                حاور  الّرُجل  أبناءه -أ     
 اكتب العددين الواردين في الجملة اآلتية مراعياً الموقع اإلعـرابّي :  -4

 ُمعلِّّمات( . 9ُمعلِّّمين و  7)في المدرسة        
 اكتب الوزن الّصرفّي لكلمة )يبق وا( في جملة )ليبق وا نجوماً ساطعةً( . -5
 في هذا الكون وكوكٍب( ؟ بيّن نوع )كم( في الجملة اآلتية : )كم نجم ٍ -6
 ما المعنى الّذي أفاده حرف العطف )ثُـّم( في قوله تعالى :  -7

 . )وعلّم آدم األسماء  ُكلّها ثُّم عرضهم على المالئكة(    
 ظلمهم( .على  ما المعنى الّذي أفاده حرف الجّر)على( في قوله تعالى: )وإّن هللا لذو مغـفرة للنّاس -8
ن الفعل )انطلق( مع الّضبط التّاّم .ُصغ اسم المرّ  -9  ة مِّ

 صّرف الفعل )مـّد( مع ضمير الُمخاطب )أنتما( . -10
 صنّف المفردتين اللتين تحتهما خّط حسب مبناهما الّصرفّي : -11

 . { مثوًى للمتكبّرين أليَس في جهنمَ }قال تعالى :     

 ّص الّسابق .ما الموقع اإلعـرابّي للجلمة التي بين قوسين في النّ  -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :ســؤال االســتــخــراج  -1
 ( .الحديثةصفة مشبّهة : ) -   
 ( .الّشامل ، الّصالحة ، كائن ، ناضجةثّي : )اسم فاعل لفعل ثال -    
 ( .نتائج ، عقائدصيغة منتهى الجموع : ) -    
 ( .آمالجمع قلّة : ) -    
 ( .المحكوميناسم مفعـول لفعل ثالثّي : ) -    
 ( .ُمستِقلّ اسم فاعل لفعل فوق ثالثّي : ) -    
 ( .الُموّحداسم مفعول لفعل فوق ثالثّي : ) -    
 ( .التّعليممصدراً صريحاً لفعل غير ثالثّي : ) -    
ً مبنيّ  فعالً  -      ( .يُوَجد ، ُوِجَدتْ للمجهول : ) ا
 ( .   أْن يصبحمصدراً مؤّوالً : ) -    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب :األعـــرا -2
 .مبتدأ مؤّخر مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة ظهور :  -   
 .نعت مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة الّصالحة :  -    

 الـتّــطـبــيــق الـنّـحـوّي والـّصـرفــّي الــتّــاســـع :

 ذجـــيّـــة :اإلجــابـــة الــنّـــمـــو



 

 .خبر يُصبح منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح قـّوة :  -    
 .مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة ألف :  -    

 لى الخبر والتي ترد كثيراً في االمتحان الوزارّي هذه ِمن صور تقّدم المبتدأ ع :* تــوضــيــح 

ن)حرف الجّر   :الّصورة  الخبر  نـترابطة + اسم مرفوع( هنا ابحث ع+ اسم مجرور + جمل م  مِّ
المرفوع يُعرب مبتدأ مؤّخر فاالسم  ،مع األخذ بعين االعتبار أّن الخبر هو الّذي يتّمم معنى الجملة

  : فالجملة اآلتية مثالً 
 . (لوجيّ التّكنو التّقّدمُ ِمن أهّم اإلنجازات التي تحققت في عهد جاللة الملك عبد هللا الثّاني ابن الُحسين ) 

 .هي التي اتّمت معنى الجملة وأصبحت معها جملة تاّمة ُمفيدة ذات معنى  )التّقّدم(نرى أّن كلمة    
 ابحث أنت بنفسك عن المبتدأ في الجمل االتية : 

 أركان اإلسالم الّصالة . ن أهمّ مِّ  -   
ن أبرز فوائدِّ  -     الّصوم قوة التّحمل والصبر على الّشدائدِّ . مِّ
ن واالهم . -    ن أشّد النّاس عداًء لإلسالم ِّ اليهود وم   مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المطاوعة وفي الفعل )انثنى( : المشاركة / معنى الّزيادة في الفعل )حاور( :  -3
 . )قاتل  وساهم ( :مثل )المشاركة(دائماً يُفيد معنى  )فاعل (تذّكر أّن الفعل على وزن  :* تـوضـيـح   

 .( لُمطاوعة( يُفيد دائماً معنى )اانفعلوالفعل على وزن )     

 .في المدرسة سبعةُ معلّمين وتسع ُمعلّمات    ـدد :كتابة الـع -4

 فجاء العدد ؛(10-3)( خالفا المعدود حسب قاعدة العدد ِمن 9، 7الحظ أّن العددين ) :* تـوضـيـح  

 .مؤنّث  )ُمعلّمات(( ُمذّكراً؛ ألّن المعدودتسعُمذّكر، وجاء العدد ) )ُمعلّمين(( مؤنّثاً؛ ألّن المعدودسبعة) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يَْفعَوا  الـوزن الـصـرفـّي : -5

 .خبرية تكثيريّة  نـوع )كـم( : -6
 .( التّرتيب والتّراخي) معـنى حـرف العـطـف )ثُــّم( : -7
 .ة الُمصاحب معنى حرف الجّر )على( : -8

 ( .انطالقة) صياغة مصدر المـّرة : -9

 ( .َمـَدْدتُـمـا) تصريف الفعل )مـّد( مع ضمير المخاطب )أنتما( : -10

 ( .اسم فاعلالمتكبّرين : اسم مكان /  مثوى :الـمـعـنـى الـصـرفــّي : ) -11

 ( .في محل نصب صفة: أوفي محل نصب نعت المـوقـع اإلعـرابـّي : ) -12

 اسم نكرة منصوب جاء بعده )نعوت(، فـ )ُمحّركة(ذّكر أّن الجمل بعد النكرات صفات ت :رةتـذكــ

  . ، وتذّكر أّن الصفة تتبع الموصوفولهذا أُعـربت في محل نصب نعت )تؤثّر في الّدولة(؛جملة فعليّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاااااااّم جّددددااااً    بعـض من معـاني حـروف الجـّر :

 : صيغة الّسؤال الوزارّي 

 )استخرج ِمّن النّص حرف جّر يفيد معنى ــــــــ ؟ أو ما المعنى الذي يفـيده حرف الجر في ما يأتي( 

ــناص بحرف الجّر )وهو معـنى خ :بيان الجنس  -أوالً   ، فإن ُطِلب منك استخراج حرف جّر يفيد (مِّ

ـنبيان الجنس فهو )      ( بال  ترّدد ، ومن أبرز أمثلتها :مِّ

ْن التمس ولو خاتماً       ـن  حديٍد / لبست المرأةُ ثوباً  مِّ  حرير .مِّ



 

ن  فاجتنبوا الرجسَ }:  قال تعالى       . {األوثانمِّ

  ً   . كتبُت بالقلم ِ :  ، مثلالباء وهـو معـنًى خاص بحرف الجّر  : االستـعـانـة  -ثانيا

 .أمسكُت بيدك : ، مثل الباء  وهو معنًى خاّص بحرف الجرّ  :اإللــصـاق  -ثالثاً  

 ً  : المجاوزة  ، فمثال )عـن(وهما معنيان خاّصان بحرف الجرّ  :الـمـجـاوزة والـبـدلـيّـة    -رابعا

 الـتـدخـيـِن .  أقـلـعـُت عـن          

 .بهذه المهمة( أي بدلي عنّي  مـأبيك( و)قُ ن ـع )ُصم:  البدلية  ومثال

 :  وهـو معنًى خاّص بالحروف اآلتية  : )ُمهّم جّداً(الـّسبـبيـة والتعـلـيـل  -خامساً 

ــن)خاّص بحرف الجّر         ( ، مثل :   مِّ

نْ كشَف الجاني الُمتهَم  -أ           لها . عبارةٍ قا مِّ

نْ وثقُت بك  -ب   )أي بسب التزامك(         التزامك بالموعـد ِ        مِّ

ْن كلّما مّر أحدهم بآيٍة  جـ.   .ذكر الجنِّة بكى شوقاً لها مِّ

 ، مثل : وخاّص كذلك بحرف الجّر )على(      

 ـُمـعـلِّـم : جـعـفـر الـمـحـيـسن()إعــداد ال     ما هداكم( .   عــلــى)ولتكبّروا هللاَ  قال تعالى : -أ        

  ما بذلوا من أجلكم .     على  اشكروا آباءكم -ب

 ، مثل : وخاّص كذلك بحرف الجّر )في(     

    هّرةٍ .فــي دخلِت امرأة  النّاَر  -أ        

 )أي بسببه( .  ــه( فـــيقال تعالى : )فذلُكّن الذي لمتنّني  -ب

 مثل :  لباء( ،وخاّص بحرف الجّر )ا    

 أي بسبب اتّخاذكم العجل         العجَل( .  ـاتخاذكمبــ  )إنّكم ظلمتُم أنفَسكم:  قال تعالى أ(      

          قالها . كلمةٍ بـــ ُعـوقِـب زيد   ب(      

 ـكلمة قالها بتهّور( .لـ ـوقِّب زيد  ع)، مثل :  (الالم)وخاّص كذلك بحرف الجّر 

 ً نوهـو معـنًى خاّص بحرف الجّر ): يـض التّـبعـ  -سادسا  ( ، مثل :مِّ

ن  ابُن ُرشدٍ  -أ  )أي بعض من أكبر(                           أكبِر فالسفِة اإلسالِم .  مِّ

ّما قال تعالى : )لن تنالوا البّر حتى تنفقوا  -ب  )أي بعض منها(           تُحبّوَن( . مِّ

نْ اختْر  جـ.  (بعض زمالئكأي )                                         .زمالئَِك صديقاً  مِّ

 ً  ( ، وصحة وقوعها بمعـنى عـلىوهو خاّص بحرف الجّر ) : أو معنى )مع( الُمصاحبة  -سابعا

 (هااااّم جـــّداً ) : مثل  ( فـيستـقـيم المعنىرغم) المصاحبة أن نضع مكانها كلمة    

 .   ما كان يواجهه ِمن تحديات على  ة توالى استمرار الّرعاية الهاشميّ  -أ

 ( .     ما كان يواجههمع أو : ما كان يواجهه رغم )أي           

 ُشّح موارده(مع أو: ُشّح موارده معطاء رغم )األردّن أي  ُشـّحِ موارِده ِمـْعــطــاء  .  عــلـىاألردن   -ب

 :    رفـيّـة ـظّ ـال -ثامناً 

 لجّر )في ، الباء( وتُقس م إلى :   وهـذا المعنى خاّص بحرفي ا

 :، مثل)الباء أو في + اسم مكان(  : ظـرفـيّـة مـكانـيّـة -أ       

  {بـبـدر  ولقد نصركم هللاُ }قال تعالى :  -



 

 .بالمدينةِّ  عاَش زيد  طفولتَه  -

 .الحظ جاء بعـدها ما يدّل على مكان .  ظرفيّة مكانيّة في المثالين الّسابقين الباء

 {أُمماً في األرضِّ  وقّطعناهـم }عالى : قال ت -

 . {رزقكم وما توعـدونفي الّسماء و }قال تعالى :  -

 . {هللا أسوة  حسنة   رسولِّ  فـيلقد كاَن لكم }قال تعالى :  -

 {األرض أدنى  فـيُغِلبِت الّروُم }قال تعالى :  -

 . ظرفيّة مكانيّة في المثالين الّسابقين)في( 

 )الباء أو في + اسم زمان( ، مثل : :نـيّـة ظـرفـيّـة زمـا -ب       

 . {بـسـحـر نّجيناهـم}قال تعالى :  -

 {والـنّـهـار ـالـلـيـلِّ بـ وِمْن آياتِه منامكم }قال تعالى :  -

  {بضعِ سنيَن  فــي }قال تعالى :  -

  . {عاِم الفـيل فـي  ُوِلَد الّرسوُل الكريمُ  } -

 

 ً ـن( معنًى خاصٌّ بــوهـو  الّزمانيّة:بتداء الغاية ا -تاسعا   :، مثل زمانبشرط أْن يليها ما يدّل على )مِّ

ـن   واتّمـوا الّصيامَ }قال تعالى :  -  . {الليلِ مِّ

س على التّقوى}قال تعالى :  - ـن  لمسجد  أُّسِ  . {أّول يومٍ مِّ

ن  تسلّمُت عملي -  .الّشهـر الماضي مِّ

 على مكان، مثل : تُفـيد ابتداء الغاية المكانيّة إْن تالها ما يدلّ  -عاشراً 

ن  وأنزلنا }قال تعالى :  -  . {الس ماِء ماءً  مِّ

ن  صلّى هللا عليه وسلّم هاجَر الّرسولُ  -  . مّكةَ إلى المدينةِ مِّ

 ( بشرط أْن يليها ما يدّل على إلى)بـوهـو معـنًى خاّص  : الّزمانيّةالغاية  انتهاء -حادي عشر 

 :، مثلزمان   

 . {الليلِ إلـى  واتّمـوا الّصيامَ }قال تعالى :  -

 . الـفـجـرِ إلى  سهـرتُ  -

 انتهاء الغاية المكانيّة إْن تالها ما يدّل على مكان ، مثل : -ثاني عشر 

 . {المسجـِد األقصىإلـى  الحـرامِ سبحان الذي أسرى بعـبده ليالً ِمن المسجِد }قال تعالى :  -

 المحيسن( )إعداد الُمعلِّّم : جعفر        . معـقلهم إلـى عاَد الُجنُد  -

 : (عـلــىوهـو معـنًى خاّص بحرف الجّر) : االستعـالء  -عشر ثالث

 . {الفُْلِك تُحَملونعلى وعليها و}قال تعالى :  -

  .عاتِقها تحريَر القدِس   عـلــى تحمُل األُمةُ  -

 



 

 

ً ، الئم ال يخشى في الحق لومةَ  ،قوله ، فاصالً حكمه عادالً  ابِ الخطّ  بنُ  عمرُ كان  مظهره ، في  متواضعا
، كتبوا على أهلها الحصار، ولما اشتد طويالً  القدس" "  السالم أرضَ  المسلمونَ  وفي عصره حاصرَ 

 األمانكتاب ، فجاء إليهم وكتب لهم عقدهلرغبتهم في الصلح على أن يكون هو المتولي عمر  إلى
ي أرن :قال لبطريقهم  مّ ثُ  ،منهم ضار أحد  ، وأال يُ وا على دينهمـ، وأال يكرهفسهم وأموالهم وكنائسهمألن

 ً ً  المسجدُ  وال يزالُ  ،الصخرة التي كلم هللا عليها موسىعلى :فقال ،أبني عليه مسجداً  موضعا   مكانه قائما

ن النّصّ  -1  ، اسم فاعل لفعل غير ثالثّي، بحرف  ، فعالً مزيداً علماً ممنوعاً ِمن الّصرف: استخرج مِّ
  ،لمجهول، جملة إنشائيّة، مفعول به جملة، فعالً مبنيّاً لالجموع، صيغة منتهى مشبّهةصفة ، اسم مكان   
 .جمع قلّة مّرة ،  اسم   
 أعـرب ما تحته خّط إعـراباً تاّماً . -2
  للفعل )ادُع( في قوله تعالى : )ادُع إلى سبيل ربّك( . اكتب الوزن الّصرفيّ  -3
 ( .وهو منتصر   )عاد الجيشُ ما الموقع اإلعرابّي للجملة المخطوط تحتها في جملة :  -4
ن( في : )كنت -5  .أوائل الطلبة في الّصّف(  من بين المعنى المستفاد من حرف الجر )مِّ
نّي في انتقاء األصدقاء( . -6  بيّن عناصر المفاضلة في جملة : )زيد  أذكى مِّ
 بيّن نوع الخبر في جملة )تربية األوالدِّ مسؤوليّةُ الوالدين( . -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 االســتــخــراج : -1
ن الّصرف -  ( .ُعَمر ، موسى: ) علم ممنوع مِّ
 ( .حاصَر ، كلّم) :بحرف فعل مزيد  -
 ( .ُمتواِضعاً ، الُمتولّي) لفعل غير ثالثّي :اسم فاعل  -
 ( .مسجد ، موضع) اسم مكان : -
 ( .طويالً )صفة مشبّهة :  -
 ( .كنائس) صيغة منتهى الجموع : -
 ( .يُكَرهوا ، يُضام) ل مبنّي للمجهول :ـفع -
 ( .أرني موضعاً أبني عليه مسجداً جملة إنشائيّة : ) -
ً مفعول به جملة : ) -  ( .أبني عليه مسجداً  أرني موضعا
 ( .لَْومةاسم مّرة : ) -
 ( .أموالجمع قلّة : ) -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـراب :ــــــاإلعـ -2
 .ور ، وعالمة جّره الكسرة مضاف إليه مجرالّسالم :  -
 .الّظاهرة على آخره  فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمةالحصار :  -
 عوضاً عن الكسرة ألنّه ممنوع ِمن الّصرف، وعالمة جّره الفتحة )إلى(اسم مجرور بـعـمـر:  -
 .الّظاهـرة على آخره مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة كتاب :  -
 .( منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح ال يزال) اسمقائماً :  -
 

 

 .افــُع الـوزن الـّصـرفــّي للـفـعـل )ادُع( :  -3

 الــتّــطــبـــيـــق الــنّـــحـــوّي والــّصــرفـــّي الــعــاشـــر :

 ـة :ــــيّــــاإلجــابــة الــنّــمــوذجـ



 

 :* تـــــوضــــيـــــح 
  )دع(فأصبحت ،  (ـــو)دعمن  واوحذفنا ال )ف ع ل(وزنها  (ــو)دعأصلها   (افعُ         ادُع )  
ً ولّما زدنا ألف ، ع(ـ)فوالوزن     ً زدنا ألف )ادُع(الفعل في بداية  ا     ُع( .ـ)افالميزان فأصبح الوزن على  ا
  . اخش  ، احم ِّ ، ارم ِّ ، اشفِّ ، امش ِّ(ع  ، اقضِّ ، اسُم ، : )اسوقس على نفس النّمط    
 .الحرف األخير حسب اللفظ كسر أو فتح أو ضم  مع ضبط )افع(تلك األفعال وزنها  جميع   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .في محل نصب حال)الـمـوقـع اإلعــرابــّي :  -4
  تــــوضــــيـــــح :* 
  : لها عّدة صور أبرزها جملة الحال  

 ر( .)الّصورة األشه         :)و + ضمير منفصل( مثل  – أوالً 
 . وهو مبتسم   رأيُت زيدا ً -1    

 الطعام . وأنت  تمضغ ال تتكلّمْ  -2 
 تحتهما إذن هما جملة حالية .)هو ، أنت( ، فالجملتان المخطوط الحظ الواو تالها ضمير منفصل      

 ً  :د( مثل ــ)و + ق - ثانيا
 حالتُه . وقد ساءت زاَر أحمُد الطبيبَ  -1         

 .ظهره انحناًء  وقد ازدادأبو فيّاض الّسيَر  عاودَ  -2         
 قلبها على حجم المعاناة . وقد تمّرد سقطت والدتي أرضا ً -3         
 

 الجمل بعد المعارف تعرب حاالً ، مثل : -ثالثاً 

 . الّشمُس ساطعة  و استيقظ زيد   -1

 .ذهني يقظ  و راجعُت الموضوعَ  -2

 . رؤوسهم مرفوعة   عاَد الثّّوارُ  -3    

 .أسلوبُه رائع   أعجبني الُمعلِّمُ  -4    

ُجُل  -5      . يقوُل الحقَّ يعجبني الر 

 . يُلّوِّحون بأيديهممر  الجنوُد  -6    

  * مـــــلــــحــــوظــــة هــــامــــة :
 :عزيزي الطالب إن ُطلب منك استخراج جملة حال من نّص ما ، فإن وجدت 

جملة الحال فهذه هي صور  فهي جملة الحال المطلوبة  ؛ + قد( )واو + ضمير منفصل( أو )و  
 . مع التّركيز على الّصورة األولى األكثر تداوال ً في امتحان الوزارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــْن(  -5  . (التّبعيض: )معنى حرف الجّر )مِّ

تأتي ِمن بمعنى التّبعيض )بعض( في صور كثيرة سبق أْن شرحناها ، ولكن أبرز  :تــوضــيــح 

 :)ِمن + اسم تفضيل مفرد أو جمع( ، وإليكم األمثلة التّوضيحيّة صورها تكون كالتّالي : 
ن أكبر فالسفة اإلسالم ِّ .        -               ابن ُرشد مِّ

 اسم تفضيل مفرد( .  أكبر)الحظ أّن       
ن أوائل الّسابقين إلى اإلسالم ِّ  -        .بالُل بُن رباح ٍ مِّ

 . (أفعلاسم تفضيل جمع ومفرده أّول على وزن  أوائل)الحظ أّن      

 .)ياء الُمتكلِّم( الُمفّضل عليه :  / (أذكى)/ اسم التّفضيل :  (زيد)الُمفّضل :  -6



 

ي ف )الُمتكلِّّم( مع )زيد(( اسم ، وأنّه دّل على اشتراك أذكىتأّمل المثال الّسابق تجّد أّن ) :تـوضـيـح 

( ، ولذا يُسّمى االسم الُمتكلِّّم( يزيد في صفة الذّكاء على )زيد( . ونجد أّن )الذّكاءصفة واحدة وهي )
 سم األقلّ ( ، واالاالسم الُمفّضلك الّصفة )، واالسم الّذي يزيد في تل اسم تفضيل (أذكىالُمشترك بينهما )
 وقس عليها : ( .االسم الُمفّضل عليه)في تلك الّصفة 

ن القتل( ن الّصيف                  ب( قال تعالى : )والفتنةُ أشّد مِّ    أ( الّربيُع ألطف مِّ
 وأعـّز نفراً( . أنا أكثُر منك ماالً جـ( قال تعالى : )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مفرد  نــوع الــخـــبــر : -7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ــةارات الـــــمــــقـــتـــرحــــــلــــحـــــق االخــــتــــبـُمــــ
 خــــاّص وثــــرّي بالتّطـبـيقـات الـنـّحـويــّة والـّصـرفـيـّة والـبالغــيـّة

ِّق  الــتــي تُــفــيــد الـّطــالــب والــمـُعـــّلِّــم مـعــاً وهللا الــمــوّفــــ
 
 
  
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ن يوم م ، فاإلنسانُ دنياه ورحمته في آخرته في توفيقهبربه الذي يرجو  المؤمن عصمُ يَ  د  زاتقوى هللا إّن 

 اإلنسانِ  في عمر زاد يوم   ، فمتىائه في اليوم المقضى فيه باللقاءمن لق حيث ال مفرّ ، إلى ربه مولده ساعٍ 

ً ربّ  طاعةَ  يجعلَ  لنفسه أنْ صوناً  ؛ لذا وجب على المرءبمقدار هذا اليوم العمرُ  ذلك صَ قَ نَ  . له ه هدفا

 فعول ،اسم مفعالً متعديّاً لمفعولين، اسم فاعل لفعل رباعّي ، اسم تفضيل،  ـّص :. استخرج من الــنّـ1
 .مصدراً ميميّاً ، اسم فاعل لفعل معتل ، اسم إشارة ، مصدراً مؤّوالً     
 أعـرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . -2
 )استأذن الّطالب من معلّمه( ؟ في جملةما المعنى المستفاد من الزيادة في الفعل )استأذن(  -3
 ساعة( . 24( بالحروف مراعياً القواعد العاّمة في جملة : )استغرقت الّرحلة 24اكتب الّرقم ) -4
ن نطفٍة( . -5 ْن تُراٍب ثُّم مِّ ل ق ُكْم مِّ ن الحرف )ثُّم( في قوله تعالى : )وهللا خ   بيّن المعنى المستفاد مِّ
 مل اآلتية :بيّن نوع )كم( في الج  -6

 . م سهرنا وتعبناـك (ب                                             م كتاباً حفظتـك (أ      
  . كم مرة زرَت متحف األطفال (د                               . كم يبلُغ عدُد سّكان األردنّ  (جـ      

 . {ونعلى ما تصف الُمستعانُ وهللا  جميل   بر  فص}بيّن نوع الُمشتق المخطوط تحته في قوله تعالى :  -7
 بيّن نوع الخبر في قوله تعالى : )إّن األبرار لفي نعيم( . -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .قويمة  دئمباموح يقوم على إال في طُ  ، فال بطولةَ الخنوع بالعيش عيش اإلنسانُ   يقنعَ ثلى أالّ المُ البطولةُ 

هم الذين قلوب الغافلة، فما ذلك إال سلوك الوطنية المصلحةِ  عن رعايةِ  يغفلونَ وما أشقى بني الوطن الذين 

 .ومراعاة حقوق اآلخرين  ةوليّ ؤالمساإلحساس بتقوم على  ةالحقيقيّ ة ، فالحريّ حرية يظنون عملهم هذا

 ممنوعاً ِمن الّصرف، صفة مشبّهة، اسم تفضيل، اسماً منسوباً ، اسم فاعل، استخرج من النّّص : (1
 .فعالً متعّدياً لمفعولين، مصدراً صناعيّاً، مصدراً صريحاً لفعل معتل غير ثالثّي، اسم معطوفاً مجروراً 

 .، نعت جملة ، تركيباً يتضّمن أسلوب حصر  حرف جّر يُفيد المجاوزة
 أعـرب ما تحته خـّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . -2
 أسند الفعل )اسمْع( إلى ضمير جمع المخاطبات ، مع تغيير ما يلزم . -3
 بيّن نوع )ال( في جملة : )ال تجادل في الحّق( . -4
 .( رجل 25في جملة : ساهم في المشروع )د العاّمة مراعياً القواع (25) اكتب بالحروف العدد  -5
ن الّزيادة في الفعل )كبّر( في جملة : )كبّر الُحّجاُج عندما وصلوا الميقات( . -6  ما المعنى المستفاد مِّ
 اكتب الوزن الّصرفّي للفعل )تثق( في جملة )عليك أْن تثق بربّك( . -7
 بيّن نوع )كم( في الجمل اآلتية :  -8

ً ب(                                         والدي  كم أحبّ  (أ   . كم من إنسان مات عطشا
 .كـْم ِمن طالٍب فاز بجائزة القراءة د(                        . كم سفن حربيّة تجوب البحارجـ(       

 اذكر نوع الخبر في الجملة اآلتية : )القدُس أهلها صامدون( . -9
 اآلتية مصّوباً الخطأ فيها ، ومراعياً صّحة المعنى : أعـد كتابة الجملة -10

 )سوف ال يأتي الّربيُع إاّل ومعه روائحه الّطيّبة( .       
 ما الموقع اإلعـرابّي لجملة )تقوم على اإلحساس بالمسؤوليّة( الواردة في النّّص . -11
 
 

 الــتّــطــبـــيـــق الــنّـــحـــوّي والــّصـــرفـــّي األّول :

 : الــتــطــبــيق الـــنّحـــوّي والــصـّـرفـــّي الـثاني
 



 

 
 

 رالعناصمن  مفاتيحم في يدهِ  أنّ ، ك لينعلى أمثالكم األوّ  صعبُ يَ  العسير، لم يكن العرب شبابَ يا 
، فصاروا عمالً من   ِهم ارتفعوا فوق ضعف المخلوقأنّ  ؟ السرّ ريدون معرفة السرّ فتحون بها ، أتُ يَ 

 ماناإلي، و صاغهم الخوف ومعنى الفقرمعنى  بوا في أنفسهملّـ غلبوا على الدنيا لما غ .أعمال الخالق 
 . ، ونبذ العنف ، وحب اآلخر دّ ـوالج ودفعتهم إلى العمل بهم فوق ملذات الدنيا ، سمتْ  ةنفسيّ  صياغة

ن النّّص :  -1  اسم فاعل ، اسم مفعول ، جمع قلّة ، اسم تفضيل ، ممنوعاً ِمن الّصرف ، استخرج مِّ
  ، تركيباً يتضّمن حرف جّر يُفيد التّبعيض، فعالً ثالثيّاً مزيداً بحرف، اسماً معطوفاً مجروراً      
  ، مصدراً صريحاً لفعل ثالثيّ ، مصدراً لفعل غير ثالثيّ ،  فعليّة، جملة إنشائيّة خبراً جملة     
 . فعالً ناسخاً، نعتاً جملة     
 أعـرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . -2
ن الّسماء ماًء( . -3  بيّن نوع الخبر في قوله تعالى : )ألم تر  أّن هللا أنزل مِّ
 ب اللغوّي الُمتضّمن في قوله تعالى : )إنّما المؤمنون إخوة ( .ما األسلو -4
ن الّزيادة فيما تحته خّط : ) -5  صديقي بما قام به( .عيّرُت ما المعنى المستفاد مِّ
 بيّن الموقع اإلعـرابّي للجملة المخطوط تحتها في قوله تعالى : -6

 ( .أُخرجت للنّاس)كنتم خير أُّمٍة         
 عل )غـدا( مع ضمير جمع الُمخاطبات مع تغيير ما يلزم .صّرف الف -7
 ( .12اكتب العدد الوارد في الجملة اآلتية مراعياً القواعد العاّمة : )تبدأ األخبار الّساعة  -8
ن الفعل )يروي( . -9  ُصغ اسم الفاعل واسم المفعول مِّ

ن( في قوله تعالى :  -10 ن حرف الجّر )مِّ ن فّضٍة( .بيّن المعنى الُمستفاد مِّ  )وُحلّوا أساور مِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 لكلّ  ؛ ذلك أنّ طبيعيّ  األمروهذا  ،عصر ىعصر إل (من)دير مواطن الجمال في تق الذوقيختلُف 
ً عصر  ً خاصّ   مزاجا ً مفويعتبرونه  سيغه القدماءُ ، فما كان يُ عن سواه تختلفُ  بيئاتومقاييس و، ا في  رطا

ً  الجمال ما أصبحنا اآلن نجدُ ، أو ربّ القدر، أو بنفس الجمال قد ال نجده اآلن كذلك  ،في نقيضه تماما
ثرة ، ولكحيناً ِمن الّدهرشاعت  تعابير، فمنها ميلةِ في لغتنا الج ألدبيةِ ا  ِعابيرالتّ ى ويصدق هذا عل

 .لسنة واألقالم أدركها االبتذال األ ىودورانها عل استعمالها

ن النّصّ  -1  نعت جملة، نعتاً مفرداً مجروراً  صيغة منتهى الجموع، ممنوعاً ِمن الّصرف، : استخرج مِّ
 ، صفة مشبّهة، مصدراً قياسيّاً لفعل ثالثيّ اسم فاعل لفعل ثالثّي، ضميراً في محل نصب مفعول به     
 .ف جّر يُفيد الّسببيّة والتّعليل، ظرفاً معرباً مصدراً صريحاً لفعل سداسّي، جمع قلّة ، حر     
 أعـرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . -2
ن( الواقع بين قوسين . -3 ن حرف الجّر )مِّ  ما المعنى الُمستفاد مِّ
 ما المعنى الّصرفّي للكلمة المخطوط تحتها في قوله تعالى : -4

 . {ومتاع  إلى حينٍ  ُمستقر   ولكم في األرض}    

 اكتب الوزن الّصرفّي للفعل )نجد( الوارد في النّّص . -5

 ما المعنى الّذي يُفيد حرف الجّر )على( في قوله تعالى :  -6

 يماً وأسيراً( .)وآتى المال على ُحبّه مسكيناً ويت       

 الّرجُل اندفاعاً قويّاً( .اندفع ما المعنى الّذي أفادته الّزيادة في الفعل المخطوط تحته في جملة : ) -7

لُم يبني بيوتاً ال عماد  لها( . -8  بيّن نوع الخبر في جملة : )العِّ

 لـث :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الـثاالــتــطــبــيق الـــنّ 
 

 ـّرابـع :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الالــتــطــبــيق الـــنّ 
 



 

ن الفعل )ارتبط( مع الّضبط التّاّم . -9  ُصغ اسم المّرة مِّ

 . طالبة( 32لعدد الوارد في جملة )نجح في االمتحان اكتب بالحروف ا -10
ن الّدهر ِّ . -11  أعـرب المفردة المخطوط تحتها في جملة : سأذكرك حيناً مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 ال إيماناً  ، يؤمنْ  تهفي حيا الّصعوبات، فهو مهما صادفته  بطبعه متفائله بربّ  المؤمنَ  اإلنسانَ إّن 

 حاجتنا إلى اإليمان ، فما أشد   التفاؤلبهذا  سعيداً يحيا  فال عجب أنْ  ،يسراً  مع العسر  بأنّ  يتزعزعُ 
 .يه المادة على الروح ـالذي طغت ف العصر هذا عقباتفاؤل ! لنذلل والتّ 

ن النّّص :  -1  اسم فاعل لفعل غير ثالثّي، فعالً مزيداً بحرف، نعتاً جملة ، مصدراً مؤّوالً ،استخرج مِّ
ً اسم        ، ، مصدراً لفعل خماسيّ  يد االستعالءـ، حرف جّر يُف يّاً ُمجّرداً ـ، فعالً رباع معطوفاً مجروراً  ا
 . أداة شرط     
 في النّّص إعـراباً تاّماً .أعـرب ما تحته خّط  -2
 طالباً( .   23( في جملة )التحق بالجامعة 23اكتب بالحروف العدد ) -3
  ما األسلوب اللغوّي المتضّمن في قوله تعالى : )وما ُمحّمد  إاّل رسول( . -4
 بيّن نوع الخبر في جملة : )ما زالت اإلشاعات الكاذبة ينفُخ في أبواقها الُمستعمرون( . -5
 اكتب الوزن الّصرفّي لكلمة )هيبة( مع تغيير ما يلزم . -6
7- . )  صنّف الجملة اآلتية إلى خبريّة أم إنشائيّة : )قابلني يا ُمحّمد في المكتبةِّ
 حّول المصدر المؤّول المخطوط تحته إلى مصدر صريح في الجملة االتية :  -8

ن شأنه      د   )المرُض مِّ  بُنية المجتمع( . أْن يُهّدِّ
 ما المعنى المستفاد من الزيادة في الفعل )كبّر( في جملة :  -9

 . )كبّر المسلمون عندما رأوا سقوط قالع العدو واحدة تلو األخرى(      
 الوحي( . الُمكّرمة مهبطحّدد نوع المبنى الّصرفّي للمفردتين المخطوط تحتهما في جملة : )مّكة  -10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 . في المشرق والمغرب ! لقد ثرنا على المستعمرين، وجاهدناهم، ونعَم الجهادُ  ما أغربنا نحن العربَ 

التي  عةالمصطن الحدودَ  واالستقالل، وعندما تحّررنا أصبحنا نقّدسُ  ةِ لنيل الحريّ  التّضحياتِ  أكبروقدمنا 
 .ديننا الحنيف  تاركيند بها أقامها أعداؤنا، ونعتنق مبادئ هّدامة، ظننا أن نسع

 ، لغةصيغة مبا، اسم مكان، فاعل لفعل ثالثي اسم، صفة مشبّهة، اسم تفضيل استخرج من النّّص : -1
 راً صريحاً لفعل ثالثّي، مصدراً صناعيّاً، اسم مفعول لفعل غير ثالثّي ، مصدجمع كثرة ،جمع قلّة     
 فعالً مزيداً بحرف ، صيغة منتهى الجموع ، اسم فاعل لفعل غير ثالثّي ، مصدراً صريحاً لفعل      
 . ، اسماً معطوفاً مجروراً فعالً متعديّاً لمفعولين، معتّل  ، مصدراً مؤّوالً      
 تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . أعـرب ما -2
ن الفعل )أقال( . -3  ُصغ مع الّضبط التّام اسم المّرة مِّ
ن الكاتب في اإللقاءبين عناصر المفاضلة في الجملة اآلتية : ) -4  . (الّشاعر أكثر براعةً مِّ
 ما الموقع اإلعرابّي للجمل والتراكيب المخطوط تحتها في ما يأتي : -5
 المصطنعة . نقدس الحدود وعندما تحررنا  أصبحنا أ(    

 .الوارد في النّّص  )أْن نسعد (تركيب  (ب 
 ما المعنى الّصرفّي للكلمات اآلتية : )الجهاد ، االستقالل ، تاركين( . -6 

 ـخـامـس :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الالــتــطــبــيق الـــنّ 
 

 ـّسـادس :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الالــتــطــبــيق الـــنّ 
 



 

 النّص .ين )جاهدناهم ، نقدس( الوارد في ما المعنى المستفاد من الزيادة في الفعل -7 
 الّصرفّي لكلمة )المصطنعة( الواردة في النّّص ؟ما الوزن  -8 
( .ما المعنى المستفاد من حرف الجّر )على(   -9   في جملة : )الّرجُل على عاّلته محبوب 

 مجلّة( . 43اكتب العدد في الجملة اآلتية مراعياً القواعد العاّمة : )في مكتبتي  -10
 : )قابلُت صديقي أمس( .صنّف الجملة اآلتية إلى خبريّة أم إنشائيّة  -11
 بيّن نوع الخبر في قوله تعالى : )إّن ما توعدون آلٍت( . -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ه سهالً ومسعاه موفّقاً، فإن طريقَ  ، يجعلُ الهدف دُ ه من دراسته، فتحديهدفَ  الّطالبُ  يحّدد  نْ ما أجمَل أ

كان هاويا ً دراسة األدب وّجه  إلى الِعْلم صرف همه إلى قراءة الكتب والمراجع العلميّة، وإنْ  كان ميّاالً 

يق الّطر مفتاحُ هما ، ألنّ  تهاوأكثر من حفظ النّصوص ومطالع ، ونثرها شعرها جهده إلى الفنون األدبية

 وصقلها .  الموهبة ة تنّمي إلى

 حرف شرطاسماً منسوباً ، ،صفة مشبّهة، اسم فاعل لفعل ثالثيّ ، مصدراً مؤوالً :استخرج من النّصّ  -1
ً ، صدراً صريحاً لفعل ثالثّيٍ م        ثرة     ، جمع كصيغة مبالغة ،مصدراً صريحاً لفعل مزيد، مصدراً ميميّا
 ،  ، خبراً لحرف ناسخ ، نعتاً مفرداً مجروراً فضيل ، صيغة منتهى الجموع ، اسم ت اسم آلة     

  . فعالً متعّدياً لمفعولين     
 راباً تاّماً .ـإع في النّّص الّسابق أعرب ما تحته خطّ  -2
 ُصغ مع الضبط التّام : -3
( . -ب              ي( الصريح من الفعلين )وّجه ، تنمّ  المصدر -أ      اسم اآللة من الفعل )صرف 
ن الفعل )رحم( مع الّضبط التّاّم . -4  ُصغ اسم المّرة مِّ
 ة( الواردة في النّّص .اكتب الوزن الصرفّي لكلمة )األدبيّ  -5
 ما المعنى المستفاد من الّزيادة في الفعل )وّجه( الوارد في النـّّص . -6
 شؤون الّطلبة( عميدتحتها في جملة: )ذهبُت للجامعة لمقابلة ما المبنى الّصرفّي للكلمة المخطوط  -7
 د العاّمة : ـياً القواعـإلى حروف مراع حّول الّرقم الوارد في الجملة اآلتية -8

 ديناراً( . 15 وا لحامل هذا الّشيك مبلغـ)ادفع        
 ( ثُّم أعربه .حّول المصدر الموؤل في جملة )إّن هللا يُحّب أْن يرى أثر نعمته على عبده -9

ن حرف الجّر)على( في قوله تعالى : )ولتكبّروا هللا على ما هداكم( . -10  ما المعنى الُمستفاد مِّ
11- . )  بيّن نوع الخبر في جملة )النهُر ماؤه عذب  فرات 
 بيّن نوع )كم( في جملة : )كـم صوالٍت ُصلنا والنّصُر حليفنا( . -12
 ( في قوله تعالى : )فأنّى تؤفكون( .ما المعنى الذي تفيده )الفاء -13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

عُد صما زالت تقوم على نشز في المسجد ي. في اتقان صنعتها اإلنسان من أعجب ما شيّده خرةِ الصّ  ةُ بّ ـق

خام وهي مفروشة   . أبواب أربعة ُ ولها،  إليه في درج من ُرخام  عرج الّرسولُ منها  .  ساحاتها بالر 

 .الصانعين  ظمأع جّل هللاُ  ، ونعةُ الصّ  متِ عْ ! نِ  معناها ! وما أروعَ  شكلها فما أحسنَ .  ماءإلى السّ  األعظمُ 

 ،اسم تفضيل ،اسم مكان، اسم مفعول، اسم فاعل، فعل رباعيّ مصدراً ل استخرج من النّص : -1
 .نتهاء الغاية المكانيّة حرف جّر يفيد ا، تركيباً يتضّمن  جملة حال، جمع قلّة  

 ـّسـابـع :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الـبــيق الـــنّ الــتــطـ
 

 ـثّـامـن :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الالــتــطــبــيق الـــنّ 
 



 

  ُصْغ مع الّضبط التّام :  -2
 . المصدر الصريح من الفعل )شيّد(( أ        
( . (ب           اسم المكان القياسّي من الفعل )عرج 

 الصفة المشبهة من الفعل )جّل( . (جـ   
   بيّن الموقع اإلعرابّي لجملة )تقوم على نشز( . -3
 . بيّن المعنى المستفاد من حرف الجر )من( في الجمل اآلتية : 4

ن أ(  قبة الصخرة        أعجب ما شيده اإلنسان . مِّ
 ُل عليه الصالة والّسالم .ها عرج الرسومنـــ ب(     
ن  درج ج(       رخام .مِّ
ً كتاب 35)قرأ الباحُث  في جملة اكتب بالحروف الرقم الوارد -5  . مراعياً القواعد العاّمة (ا
 ن( ؟ـما الوزن الصرفّي للفعل )استع -6
 حّول المصدر المؤّول في الجملة اآلتية إلى مصدر صريح ، ثُم أعـربه : -7

 دورك في العمل االجتماعّي( . أْن تواصل)يجُب      
ن الّزيادة في الفعل )ينحني(  في جملة :  -8  ما المعنى المستفاد مِّ

  .انحناءةً تدّل على التّعب( ينحني  ل)كان الّرج       
ْلم ِّ( . -9  أعرب كلمة )طلباً( في جملة : )يسافر الّشباُب طلباً للعِّ

 ما المعنى الّصرفّي للمفردة المخطوط تحته في الجملة اآلتية :  -10
 قبلة المسلمين األولى( . األقصى المسجُد )         

 ما الموقع اإلعرابّي للجملة المخطوط تحتها في قوله تعالى : -11
 ( .وهم في غفلة معرضون)اقترب  للنّاس حسابهم        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ً  عبد العزيز بنُ  عمرُ  خرجَ  ً  يوما  :، فالتقى راكباً من المدينة، فسأله عن حالها، فقالالبالدِ  أخبارَ  مستطلعا

 . فُسرّ نصوب  م العدلِ  ، وميزانُ ، والمظلوُم بها منصور  مقهور إني تركُت المدينةَ والظالُم بها .لُ الحا مَ عْ نِ 

: لُ جُ ( فقال الرّ إلّي مما طلعت عليه الشمسُ  أحبّ  الّصفةِ  هذه ها علىكلّ  البالد تكونَ  )وهللا ألنْ :وقال عمر

 عصرك ! ك يا فاروقـدلَ ـما أع

 ، جمع قلّة، اسم مفعول، اسم فاعل لفعل ثالثيّ  ،اسم فاعل لفعل سداسيّ  ( استخرج من النّّص:1
 ، اسم آلة، اسم تفضيل، مصدراً مؤّوالً، جملة حال، صيغة مبالغة،فممنوعاً من الّصر حرفاً ناسخاً،    
  . ، فعالً مبنيّاً للمجهول جملة إنشائيّة، بدالً مطابقاً، مفعول به جملة    
 رب ما تحته خّط إعرابا تاماً . ـ( أع2
ً (  ُصْغ من الفعل )طلع( مضبوط3   مفعول . مكان، اسم فاعل، اسم ، اسمبالشكل ما يأتي : اسم مّرة ا
 الوارد في النّص .  )خرج( ( ُصُغ مضبوطاً بالشكل المصدر الصريح القياسي للفعل4
 . (المدينة من التقى راكباً ) في ما يأتي : ه( ما المعنى المستفاد من حرف الجّر المخطوط تحت5
 . مع الّضبط التّامّ  ى(ض  ، ارت   رْ زِّ ـــ، ت   نْ ـكُ ـالوزن الّصرفّي لألفعال )ي   اكتب( 6
 ( استشارة .15( اكتب العدد بالحروف في جملة : يحتاج المشروع إلى )7
 . أهدافه(يحقق  أنْ   ِّالُمعلّم يجب على) ّي للمصدر المؤّول في جملة( بيّن الموقع اإلعراب8
 ( . متميّزاً  ( ما المعنى الّصرفّي للكلمة المخطوط تحتها في جملة : ) نفذ الُمهندُس مشروعاً 9

 نوع )الواو( في قوله تعالى : )والّضحى والليل إذا سجى( . ( بيّن10
ن األولى( .11  ( اذكر نوع الخبر في قوله تعالى : )ولآلخرةُ خير لك مِّ

 ـتّـاسـع :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الالــتــطــبــيق الـــنّ 
 



 

 

الموت،  قدره بعدَ  الناس لروح البطل الذي يجهلُ  عزيةٍ ت مُ هي أعظ المجهول وإقامةُ ضريح للجنديّ 
 ر ِواـالمغ القائدِ  روحِ  ورُ ـشع يكونُ  ، ولكن كيفَ  هبرَ ـق ورُ يتمثّلها من يز صورة  يكونَ  وكلّهم يرجو أنْ 
  . النّوائب  د صارعَ ـه وققبره فال يذكرونَـب حين يمّر الناسُ 

ً اسم تفضيلل، اسم مفعو،صيغة مبالغة، صفة مشبهة ( استخرج من النّّص:1  ، نعت جملة، ظرفاً معربا
 ،  صيغة منتهى الجموع، جملة حال، اإللصاق يفيد حرف جرّ ، د مصدراً صريحا لفعل معتل مزي    
  .نعتاً مفرداً مجروراً ،  ، مصدراً مؤوالً  اسم مكان ،فعالً مزيداً بحرف    
 سب ورودها في النّّص :ح( بيّن الموقع اإلعرابّي للجمل اآلتية 2

 ب( المصدر المؤّول )أن يكون( .                     زيةـم تعـظـأ( هي أع          
 رب ما تحته خّط في النّّص السابق .ـ( أع3
 ( ُصْغ مع الضبط التّام : 4

 أ( المصدر الّصريح القياسي ّ من الفعل )يتمثّلها( .     
 . ول(ـ، اسم مفعمرة، مصدراً صريحاً، اسم مكان، اسم فاعل )اسم )يزور( : ب( من الفعل     
 مصدراً صريحاً .، ولـم مفع، اسجـ( من الفعل )يمّر( : اسم فاعل     
 ( اكتب الوزن الصرفّي للفعل )يتمثّلها( .5
 ل )صارع( الوارد في النّّص . ـ( ما المعنى المستفاد من الّزيادة في الفع6
 يقاً( .وثارتباطاً ( ما المعنى الّصرفّي للمفردة المخطوط تحتها في جملة: )ترتبط القدس بالهاشميّين 7
 ( بالحروف مراعياً القواعد العاّمة .212)فتح العرب صقلية سنة ( اكتب العدد الوارد في جملة : 8
ن كان يريد العـّزة فإّن العـّزة هلل( .9  ( بيّن نوع الخبر في قوله تعالى : )م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رائع، ومن وكم أسلوبٍ   ،فيها جامعة لمةٍ كم ك ! العربِ  لغةَ  فما أجملَ  ، البيان ساطعةُ  لغة   ةُ العربيّ اللغةُ 

نفد تفنى عجائبها، وال تال  نفائس  عن آثارها فأمامه رر، ومن يبحثْ دّ ـبال في بحرها المحيط يظفرْ  صْ غُ يَ 
 نيد  ـ، أو عجاهلو ـما هإنّ  األسرارنكر لهذه ، والمُ الباقي ، والحق  المبينُ  الدفين، والقولُ  الكنزها إنّ ، غرائبها

 . رغماً عنه رُ ـوتزده تعيشُ  ةُ ربيّ ـ، والعكابرمُ 

ن النّّص :  -1  جمع قلّة، نعت ، صفة مشبّهة، لفعل معتل  خبراً جملة فعليّة ، اسم فاعلاستخرج مِّ
 شرط ، تركيباً يتضّمن أسلوب حصر، نعتاً مفرداً مجروراً ، ممنوعاً ِمن الّصرفجملة، أداة      
 . اسماً معطوفاً مرفوعاً ، فعل شرط     
 أعـرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . -2
 ين( .اهتمام الهاشميّ محّط  ما المعنى الّصرفّي للمفردة المخطوط تحتها في جملة : )كانت القدس -3
 بيّن نوع )كم( الواردة في النّّص الّسابق . -4
 في النّّص . ين( الوارد، تزدهر صـ)يغ يناكتب الوزن الّصرفّي للفعل -5
 بيّن نوع )ال( في جملة : )ال تُجالس الباغي( . -6
ن الّزيادة في الفعل المخطوط تحته في جملة : )و -7  .بالء الُمصاب( يتزايد ما المعنى المستفاد مِّ
 ( .يُعيد األمل ما الموقع اإلعرابّي للجملة المخطوط تحته في جملة : )لكّن آخره فجر   -8
 سالماً على إبراهيم( . و بيّن نوع الواو في قوله تعالى : )يا نار كوني برداً  -9

ن الفعل )الم( . -10  ُصغ اسم المفعول مِّ
ن( في جملة بيّن المعنى ال -11 ن حرف الجّر )مِّ ً : ُمستفاد مِّ ن  )التمس ولو خاتما  حديد( .مِّ
ن الّصرف في قوله تعالى : )ولقد زيّنا الّسماء الّدنيا بمصابيح( . -12  علّل : منع كلمة )مصابيح( مِّ
ن المؤمن الّضعيف( . -13  بيّن نوع الخبر في جملة : )المؤمُن القوي  خير  مِّ

 ـعـاشـر :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الالــتــطــبــيق الـــنّ 
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 نْ إليهم مِ  األمرُ  وسيصيرُ  ،دِ ـالغ قادةسيكونون  نْ فهم مَ  ، المستقبل صورة  رى فيها ن مرآة   األمةِ شباُب 
ها جاؤُ ر حتى يتحققَ  ؛صحيحةً  ها تنشئةً تنشئ شبابَ  من الواجب على األمة أنْ  ولهذا كانَ  ؛ ختلفةمُ  ميادينَ 
 ماعيّ والعمل الج العلميّ  على التفكيرِ  (الشباب)هؤالء  نربي    بأنْ إلى ذلك إالّ  وال سبيلَ  ، شرقٍ مُ  دٍ ـفي غ
 . قوالخالّ  الجادّ 

ن النّّص :  -1   ، صفة مشبّهة ، مصدراً صريحاً لفعل معتّل ،لفعل غير ثالثّي اسم فاعل استخرج مِّ
  فعالً مزيداً بحرف ، ، نعتاً مفرداً مجروراً، بدالً مطابقاً، اسم معطوفاً مجروراً ، صيغة مبالغة    
 . فاعل لفعل ثالثّي مضعّف، اسم تركيباً يتضّمن حرف استقبال للقريب، نعت جملة     
 أعـرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . -2
 بيّن نوع الخبر في جملة : )شباب األمة مرآة نرى فيها صورة المستقبل( الواردة في النّّص . -3
ن الفعل )نُربّي( -4  . ُصغ مع الّضبط التّاّم : اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر الّصريح مِّ
ً 1999 عامالوارد في عبارة : )ُولِّدُت  حّول الرقم -5  الموقع اإلعرابّي ؟ م( إلى حروف ، مراعيا
 حّول المصدر المؤّول في جملة )يجب على الجميع أْن يتعاونوا إلنجاح النّدوة( إلى مصدر صريح، -6

 ثُّم أعـربه إعـراباً تاّماً .     
ن الفعل )استراح(  -7  مع الّضبط التّاّم .ُصغ اسم المّرة مِّ
 ( .شريفة بيّن نوع الُمشتق المخطوط تحته في جملة : )التّمريُض مهنة إنسانيّة -8
 اكتب الوزن الّصرفّي لكلمتي )ميادين ، تنشئة( الواردتين في النّّص الّسابق . -9

ن حرف الجّر )على( في جملة :  -10  ما المعنى المستفاد مِّ
 تهم انتصروا في معركة بدر الكبرى( .قلّ  على  )المسلمون          

 بيّن الموقع اإلعـرابّي للمصدر المؤّول )أْن تنشئ( الوارد في النّّص . -11
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
كما  راءِ في الضّ  هللاَ  لتعرفِ  ،نييا بُ  :فقال له  .ي نظْ ـعِ  :هللا عنه  رضيَ  بن مسعودٍ  هللاِ  لعبدِ  يٌّ صبقال 
ً  اذكرْ  ،ني يا بُ  .تسمو بك إلى اليقين  فةً معر ، راءِ ه في السّ تعرفُ  على  لع  مط و عليك رقيب   هللاَ  أنّ  دائما

ً تتمُ  ال تكنْ  ،يا بني .أحوالك   طراتِ بخ و عليم  ـن همَ م لِ هُ ، واتركْ أخفوها في معرفة بواطنَ  ةً رغبللناس  بعا
 . بغضب هللا ُروقب ، وباءَ  الناس راقبَ  نْ مَ ـ، فَ  دورُ الصَ  يخفوما تُ  القلوبِ 

ن النّّص :  -1  مفعول به جملة ، فعالً مبنيّاً للمجهول ، حرفاً يُفيد النّهي ، صفة مشبّهة ،  استخرج مِّ
 مفعول، اسم فاعل لفعل غير ثالثّي، ممنوعاً ِمن الّصرف، خبراً لحرف ناسخ، فعالً مزيداً بحرفاسم   
 .جملة إنشائيّة، نعت جملة في محل جّر   
 أعـرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . -2
 اكتب الوزن الّصرفّي للكلمات : )عظني ، تسمو ، تكن( . -3
 في جملة : )في العجلة النّدامة وفي التّأني الّسالمة( . بيّن نوع الخبر -4
ن الفعل )اصطفى( مع الّضبط التّاّم . -5  ُصغ مع الّضبط التّام اسم الفاعل واسم المفعول مِّ
ن الّزيادة في الفعل )أطلق( في جملة :  -6  بين المعنى المستفاد مِّ

 المدفعيّة عدة طلقات ابتهاجاً بالنّصر( .أطلقت )      
 استبدل بالمصدر المؤّول في ما ياتي مصدراً صريحاً وأعربه :  -7

 )يكفي أْن يذهب  مجموعة مثقّفة  لمقابلة الوزير( .      
 الّدهر( . أمد   أعرب ما تحته خّط في جملة : )سأذكرك -8
 بيّن نوع )كم( في جملة : )كم شهيد سقط على أسوار األقصى( . -9
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 )في( الوارد في قول الّشاعـر :بيّن معنى حرف الجّر  -10
 أشياء تُكسبهم حمداً في  الّدين قومي وإنّما                  ديونيفي  يُعاتبني       
 أعـد كتابة الجملة اآلتية مصّوباً الخطأ فيها ، ومراعياً صّحة المعنى :  -11

 سوف لن أُسافر ؛ ألنّي أحّب البقاء في وطني .       
ن أنفسهم( . المؤمنينب أولى   النّبيّ شتّق المخطوط تحته في قوله تعالى : )اذكر نوع المُ  -12  مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 قوا، وحقّ اأسالفنعليها  صَ رَ حَ  الصفةُ  هذه، ونا عليهاأبناءَ  نربيَ  أنْ  ، يجبُ نبيلة   س صفة  على النفاالعتماُد 

 . ي بذلكحلّ ، وما أجدرنا بالتّ  الزاهرةِ  ةِ العربيّ  الحضارةِ  مى عصورِ في أس لها ال حصرَ  إنجازاتٍ بها 

ن النّّص :  -1  عّي ، اسم تفضيل ، صفة مشبّهة ، جمع قـلّة ، مصدراً صريحاً لفعل ربااستخرج مِّ
 . ، جملة إنشائيّة، خبر جملةفاعل، حرف جّر يُفيد االستعالء ، اسمفعالً معتالً مزيداً اسماً منسوباً،      
 أعـرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . -2
 بيّن نوع الخبر في جملة )االعتماد على النّفس صفة نبيلة( الواردة في النّّص . -3
 ما الموقع اإلعـرابّي للمصدر المؤّول )أْن نربّي( الوارد في النّّص . -4
ن الّصرف في جملة : )تتلمذ إحسان بن زيدان على أساتذة أعالم( . -5  عيّن الممنوع مِّ
 بيّن الموقع اإلعـرابّي للجملة المخطوط تحتها في قوله تعالى:  -6

ن أقصى المدينة          ( .يسعى  )وجاء رجل  مِّ
ن الفعل )يتحّدى( .ُصغ مع الّضبط التّاّم  -7  اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر الّصريح مِّ
 في جملة :   ما عالمة إعـراب الفعل المضارع -8

 الّصالة جماعةً( .  فيهليؤّدوا  )ذهب الّطلبةُ إلى المصلّى       
 ( .إفادةعادة اكتب الوزن الّصرفّي للكلمة المخطوط تحتها في جملة : )في اإل -9

ً  حّدد الوظيفة الّصرفيّة للمفردة المخطوط تحتها في جملة : )كان هارون الّرشيد -10  ( .فصيحا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
ذا ـوه ،أو كثر لّ ـمال قَ  نْ نا في أيدينا مِ ـ، بما جمعْ ضاوالرّ  عادة في حياتنا القناعةَ السّ  أسبابِ  من أهمّ لعّل 
 سعادةاللنا  قُ حقّ ه ال يُ أنّ  ، ولنعلمْ  ألحدٍ  دومُ على دنيا ال تَ  الناس ، حتى ال يتكالبَ  فيه ال ريبَ  مهمّ  أمر  
 .ه على ذلك أحداثُ  ة  شاهد ةِ البشريّ  خُ تاري ريخُ الوبنا ، والتّ ـ ما اطمأنت له قإالّ 

ن النّّص : -1  اسم تفضيل ، خبراً لحرف ناسخ ، اسم فاعل لفعل غير ثالثّي، فعالً مزيداً ،  استخرج مِّ
ً ، مصدراً صناعيّاً ، جمع قلّة       . نعت جملة في محل جّر ، اسماً معطوفاً مرفوعا
 ابق إعـراباً تاّماً .أعـرب ما تحته خّط في النّّص السّ  -2
ن( في جملة :  -3 ن حرف الجّر )مِّ  ما المعنى المستفاد مِّ

ن أهّم أسباب الّسعادة في حياتنا القناعة والّرضا( .       )لعـّل مِّ
ن المؤمنين  أنفّسُهم وأموال ُهم( . -4  بيّن نوع الخبر في قوله تعالى : )إّن هللا اشترى مِّ
 )اقض ِّ( مع الّضبط التّاّم . اكتب الوزن الّصرفّي للفعل -5
 مراعياً القواعد العاّمة . (قّصة 97كتب القاّص اكتب بالحروف العدد الوارد في جملة : ) -6
7- . ) ي  ظِّ ن الفعل )ح   ُصغ مع الّضبط التّاّم المصدر الّصريح واسم الفاعل واسم المفعول واسم المّرة مِّ
ن الّزيادة في الفع -8 ن هللا( .ما المعنى الُمستفاد مِّ  ل)انقلب( الوارد في قوله تعالى : )فانقلبوا بنعمة مِّ
 
 

 ــّرابـــع عـشـر :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الق الـــنّ ــالــتــطــبــي
 

 ــّرابـــع عـشـر :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الق الـــنّ ــالــتــطــبــي
 



 

  ما المعنى الّصرفي للمفردة المخطوط تحتها في جملة :  -9
 هـ( .563صالح الّدين األيوبّي عام منبر  )بنى نور الّدين زنكي     
 بيّن نوع )كـم( في جملة : )كم يبلغ طول نهر األردّن( . -10
 لمعلّمي( .احتراماً  المخطوط تحتها في ما يأتي : )وقفتُ  أعـرب المفردة -11
12-  . )  حّدد نوع الجملة اآلتية خبريّة أْم إنشائيّة : )قابْلني يا ُمحّمد في المكتبةِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
ً  ابغينلدى النّ  فوقِ التّ  مفتاحاوالمثابرة االجتهاُد  ، فما أعظم ةُ بيّ الطّ  القدوةُ  علمائِنا العربِ ، ولنا في  جميعا

ً  قابله فعليه أنْ عثرة تُ  يجدَ  ، فمن أوشك أنْ واالحترام التقدير   يلقى المجتهدُ  أنْ  عليها  يتغلبَ ل يسعى حثيثا
 . وطنه شأنَ  حتى يرفعَ   ِبالعمل المتواصل فُ يكلَ  العلم ؛ فطالبُ 

ن النّّص :  -1  اسم فاعل لفعل غير ثالثّي، اسم فاعل لفعل ثالثّي ، اسم آلة ، مصدراً صريحاً استخرج مِّ
     ملة ،لفعل رباعّي، مصدراً صريحاً لفعل خماسّي، اسم مّرة، فعالً مزيداً بحرف، أداة شرط، نعت ج     
 .نعتاً مفرداً مجروراً ، اسماً معطوفاً منصوباً      
 أعـرب ما تحته خّط في النّّص إعـراباً تاّماً . -2
 بيّن الموقع اإلعـرابّي للمصدر المؤّول في جملة : )أوشك أْن يجد عثرة تقابله( . -3
 لواردة في النّّص .بيّن نوع الخبر في جملة : )طالب العلم يُكلّف بالعمل المتواصل( ا -4
ن الفعل )يرفع( . -5  ُصغ اسم المّرة واسم الفاعل واسم المفعول مِّ
 مدرسة( مراعياً القواعد العاّمة . 15اكتب بالحروف العدد الوارد في جملة )بنت وزارة التّربية  -6
نمُ ما المبنى الّصرفّي في الكلمة المخطوط تحتها في جملة : )الّصّديُق  -7  ( .ؤتم 
 الفريقان( .تصافح ذكر المعنى الذي أفادته الّزيادة في الفعل المخطوط تحته في جملة : )ا -8
 بيّن نوع )ما( في جملة : )إنّما أوالدنا أكبادنا تمشي على األرض( . -9

 إلى الخير( . يدعـون      اكتب الوزن الّصرفي للفعل )يدعون( في جملة : )ولتكن منكم أمة -10
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
اء بأفكار وآر متصالً  فُ بها المثقّ  ، يظلّ اآلمال يعتمد عليها في تحقيق وسيلةٍ  أهم   النافعة القراءةَ إّن 

قراءة ال عدم ؛ ألنّ على مداومتها ها الطالبُ أيّ  نفسك ، فعّودْ  مختلفةٍ  في ميادينَ  فكرين والعلماءِ هؤالء الم

 . االنتشار كلّ  الجهلُ  فينتشرُ   ِف الذهنـي إلى توقّ يؤدّ 

ن النّّص :  -1  اسم فاعل لفعل ثالثّي ، اسم فاعل لفعل معتّل فوق ثالثّي ، جمع قلّة ، استخرج مِّ

 ، ، مصدراً صريحاً لفعل ثالثّي، نعت جملة، اسماً معطوفاً مجروراً  عل غير ثالثيّ اسم مفعول لف   

 . ، فعالً مبنيّاً للمجهولمصدراً صريحاً لفعل خماسّي ، مصدراً صريحاً لفعل رباعّي معتل   

 أعـرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعـراباً تاّماً . -2

 القراءة يؤّدي إلى توقّف الذّهن( .بيّن نوع الخبر في جملة )أّن عدم  -3

ن  -4 ن( في قوله تعالى: )حرف الجرّ ما المعنى الُمستفاد مِّ ّمالن تنالوا البّر حتّى تنفقوا )مِّ  ( .ونتُحبّ  مِّ

 بيّن نوع )كم( في جملة : )كم حادث مرّوع رأيت( . -5

 ـخامس عـشـر :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الق الـــنّ ــالــتــطــبــي
 

 ـسـادس عـشـر :حـــوّي والــصـّـرفـــّي الق الـــنّ ــالــتــطــبــي
 



 

 ر لي ولوالدّي( .حّدد نوع الجملة اآلتية إنشائيّة أم خبريّة في قوله تعالى : )رّب اغف -6

ن الفعل )نهل( -7  . ُصغ مع الّضبط التّام اسم المّرة مِّ

 أعـرب المفردة المخطوط تحتها في البيت الّشعـرّي اآلتي : -8

 ه                      على آلة حدباء محمولسالمتـــ ُكّل ابن أنثى وإْن طالت     

ن الّصرف في الكلمة المخط -9  وط تحتها في جملة : علّل : صرف الممنوع مِّ

 )أبواُب مساجدِّ القدس تُحف  فنيّة  ( .     

 ما األسلوب اللغوّي الوارد في جملة : )وما النّاُس إاّل هالك  وابُن هالٍك( . -10

 :  ن نوع )ما( المخطوط تحتها في قوله تعالىبيّ  -11

ن آمن باهلل واليوم اآلخر ـما )إنّـ        ( .يعمُر مساجد  هللا م 

 ( .ُمستود ع  حّدد نوع الُمشتّق للمفردة المخطوط تحتها في جملة : )لكّل سرٍّ  -21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـمــد هللا تــعــالــــىانــتــهـــى بــحـ

 إعــــــداد الـــُمــعـــلِّّـــم : جـــعـــفـــر يـــوســـف الــمــحــيـــســــن

 0776494314خـــــــلــــــــوّي :    

 انـــتــــظـــرونـــا فـــي تـــطــبــيــقــات نـــحــويّـــة وصــرفـــيّــــة

 إْن شــــاء هللا تـــعــــالــــى أخـــرى قـــريـــبـــاً جــــــّداً 

ــن  هللا وحـــده ـــْن تــوفــيــٍق فــمِّ  هــذا وإْن كــان مِّ

ــْن نــفــســي ـــْن ســهـــٍو أو تــقــصــيــٍر أو نــســيــاٍن فــمِّ  وإْن كــان مِّ

 والــّشــيــطــانِّ وأنــا مــنــهــمــا بـــراء  

 الــعـــّزة عـــّمـــا يــصـــفــــون وســـالم  عـــلــى الــُمــرس ــلــيـــن ســبـــحـــان ربـّــك رّبِّ 

 والــــحــــمــــدهلل رّب الـــعـــالــــمــــيــــن


