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    إعداد الُمعلِّّم : جعفر المحيسن     تدريبات نحوية وصرفيّة ُمهّمة لالمتحان الوزارّي 

 ّص األّول :ــنّ ـــال
ى عل مقصورافالنجاح ليس ،   نابغةك لست وال تتعلل بأنّ ، نصيبوليس لك منه  الخير ُمنَِّحه غيرك وال تقطب وجهك زاعما أنّ أول نصيحة لك أال تيأس  "

 أن  فشلنا عظيماً منها . إن أكبر أسباب جانباً ومن لم يدرك الغاية كلها أدرك  ، أعلى تطمح إليه مثللك  (يكونَ  أن  )وخير وسيلة للنجاح  ،  النوابغ وحدهم

 مسيرتنا( . يعوقنخلق ألنفسنا أعذاراً وأوهاماً وعوائق حتى تكون لنا سداً 

 

ن النّّص : صفة مشبّهة ، تركيباً يتضّمن حر .1س  دراً ، مص ، اسم مفعول لفعل ثالثيّ الثّي ، فعالً متعّدياً لمفعولين ، اسم فاعل لفعل ثف نهي استخرج مِّ

ن الّصرف ، حرفاً ناسخاً ،  نعت جملةصريحاً لفعل ثالثّي ،           ، اسماً معطوفاً منصوباً  اسم تفضيل ،  أداة شرط ، جمع قلّة ،  ممنوعاً مِّ

 إعراباً تاّماً . . أعرب ما تحته خّط في النّّص 2س

ن الّصرف .3س  . علّل : صرف صيغة منتهى الجموع )النّوابغ( مِّ

 . بيّن الموقع اإلعرابّي للمصدر المؤّول )أن  يكون( الوارد بين قوسين في النّّص .4س

 

 اإلجــابـــة الـنــمــوذجــيّــة :   

 التّطبيق األّول : 
 أو نابغةعظيماً / تركيباً يتضّمن حرف نهي : أاّل تيأس أو ال تُقّطب أو ال تتعلّل / اسم فاعل : زاعماً أو  نصيب أو وسيلة أو . )صفة مشبّهة : نصيحة أو1س

         ً  /: َمن  / أداة شرط، أكبرراً / مصدراً صريحاً لفعل ثالثّي: الخير، النّجاح/ اسم تفضيل: أّول، أعلى: مقصو/ فعالً متعّدياً لمفعولين: منح/ اسم مفعول جانبا

ن الّصرف ، أعذارأسباب: جمع قلّة          ( ./ اسم معطوف : أوهاماً مسيرتنا يعوق  : / حرفاً ناسخاً : أّن / نعت جملة : عوائق ، أوهاماً / ممنوعاً مِّ

 رفعه تنوين الّضّم /. أ( نصيب ، نابغة : اسم ليس مؤّخر مرفوع ، وعالمة رفعه تنوين الّضّم / ب( مثل : اسم يكون مؤّخر مرفوع ، وعالمة 2س

 جـ( جانباً : مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح .       

 . ألنّه ُمعّرف بأل .3س

    . في محل رفع خبر المبتدأ )النّجاح( . 4س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النّّص الثّاني :
ً  اريخ وهو قاٍض محايد .. يرى كلٍّ القاضي هو التّ "   هاألحياء التأثير عليه؛ ألنّ  له بالموتى ، ولهذا ال يستطيع عالقةمن األحياء وال  شيء وال يعرف مخلوقا

ورغم  ،ال ينجو من أحكامه أحداً  أنّ  اريخالتّ وعبرة ، اس(أن نذّكر بها النّ  )يصحّ عبرةاريخ هم موتى وللتّ ؛ ألنّ ليس من جنسهم، وال يستطيع الموتى شراءه

 العالمين " . فيه إلى ربّ  ن  ومَ بما فيه  اريخالتّ ينقلب فيه  يكون بيوم القيامة الذي يولد ويموت ، وموته مخلوقه اريخ ، فـإنّ عظمة التّ 

 

ن النّّص : اسم مفعول لفعل ثالثّي ، جمع قلّة ، حال جملة ، اسم فاعل لفعل غير ثالثّي ، مصدراً صريحاً لفعل غير ثالثّي ،  .1س  مصدراً مؤّوالً ،استخرج مِّ

 ل معتّل اآلخر ، نعت جملة مرفوع ، فعالً مزيداً بحرف . مبنيّاً للمجهول ، اسم فاعل لفعفعالً ناسخاً ، فعالً        

 . أعرب ما تحته خّط إعراباً تاّماً .  2س

 

 : اإلجابة النّموذجيّة
 : ُمحايد / مصدر صريح : التّأثير . )اسم مفعول لفعل ثالثّي: مخلوق / جمع قلّة : األحياء، أحكام / حال جملة : وهو قاض ٍ / اسم فاعل لفعل غير ثالثيّ 1س 

 جملة مرفوع: يصّح/مصدر مؤّول: أن  نذّكر/ فعالً ناسخاً: ليس، يكون/ فعالً مبنيّاً للمجهول: يُولَد/ اسم فاعل لفعل معتّل اآلخر: القاضي، قاض ٍ/ نعت          

 فعالً مزيداً بحرف : نُذّكر( .         

 ب( التّاريخ : مضاف إليه مجرور ، وعالمة جّره تنوين الكسر     ع ، وعالمة رفعه تنوين الّضّم     . أ( عبرةٌ : مبتدأ مؤّخر مرفو2س

 جـ( التّاريخ : فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة   جـ( مخلوق : خبر إّن مرفوع ، وعالمة رفعه تنوين الّضم         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النّّص الثّالث :
ً  لتَ أو حصّ   أو أفدت ماالً  ةً صحّ  هل كسبتَ  : ماذا عملت في وقت فراغك ؟ كنفسساءلتك شعارك الدائم مُ  اجعل  "   وهل  ؟ اً خيرإلى مجتمعك  أو أسديتَ  علما

ً خطته  مرسومةكان وقت فراغك  ً  كان ذلك فقد سلكتَ  هدفه ؟ إن   واضحا ً  مسلكا لشيء  يوم ص كلّ خصّ من يُ ن الزّ مِّ  قليالً  إنّ  ، سلكهتَ  أن    فحاول  وإالّ  ، قويما
ً خصبويجعلها أكثر  ،ر مجرى الحياة غيّ قد يُ  نعيّ مُ  ً وأغزر إنتاج ا  " . ا
 

ن النّّص : اسم مفعول لفعل غير ثالثّي ، اسم فاعل لفعل ثالثّي ، صفة مشبّهة ، مصدراً مّؤوالً ، فعالً متعّدياً لمفعولين  .1س  ، اسم تفضيل ،استخرج مِّ
 نعتاً مفرداً منصوباً ، اسم مكان . مصدراً صريحاً لفعل غير ثالثّي ،        

 . أعرب ما تحته خّط إعراباً تاّماً .2س

 : اإلجـابـة النّموذجيّة
 : أن  تسلك . )اسم مفعول لفعل غير ثالثّي : ُمساءلتك ، ُمعيّن / اسم فاعل لفعل ثالثّي : الّدائم ، واضحاً / صفة مشبّهة : قويماً / مصدر مؤّول1س

 لين: اجعل، يجعل/ اسم تفضيل: أكثر، أغزر/ مصدر صريح لفعل غير ثالثّي: إنتاج/ نعتاً مفرداً منصوباً: قويماً/ اسم مكان: مجرى( .فعالً متعّدياً لمفعو        
 



 

2 
 

 مرسومة : خبر كان منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح -ب . أ( علماً : مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح 2س
 منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح .جـ( خصباً : تمييز        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التّطبيق الّرابع :

تلك  أحسن في عمالً ي يؤدّ  ف الحكومة يستطيع أن  اإلنتاج ، بحيث تزيد الفائدة التي تعود من العمل ، فموظّ وجودة تعني دقة العمل  تنمية الدخل القوميّ  إنّ " 

ً ، فعلى العاملين جميعةإضافيّ ساعات  يعملَ  دون أن   مصنع زيد إنتاجه اليوميّ التي يقضيها كل يوم في مكتبه ، والعامل في ال الساعات ، قانبدقة وإت العمل ا

 " . خل القوميّ لتنمية الدّ ، ادة اإلنتاج وجودته، وزيةاالستهالكيّ  فقاتِّ مكن توفيره من النّ ما يُ  وتوفير كلّ 
 

ن النّّص  .1س  عل معتّل اآلخر ، اسم فاعل لفعل ثالثّي ، اسم مفعول لفعل غير ثالثّي ، اسم تفضيل ، اسم مكان ،اسم مّرة ، مصدراً صريحاً لف :استخرج مِّ

 اً مجروراً ، فعالً مزيداً بحرف ، حاالً مفرداً فعالً مبنيّاً للمجهول ، اسماً معطوف       

 إعراباً تاّماً .. أعرب ما تحته خّط في النّّص 2س

 )اتّقان( . . اكتب الوزن الّصرفّي لكلمة3س

 : اإلجـابـة النموذجيّة
 موّظف / )اسم مّرة : جودة / مصدر صريح لفعل معتّل اآلخر : تنمية / اسم فاعل لفعل ثالثّي : الفائدة ، العامل / اسم مفعول لفعل غير ثالثّي : .1س

 اتّقان / فعل مزيد بحرف: يُمكن/ حال مفرد: جميعاً( . اسم تفضيل: أحسن/ اسم مكان: المصنع، مكتب/ فعل مبنّي للمجهول: زيَد / اسم معطوف مجرور:       

 

 ب( الّساعات : بدل مطابق مجرور ، وعالمة جّره الكسرة  .  أ( عمالً : مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح    2س

 وعالمة جّره الكسرة .د( االستهالكيّة : نعت مجرور،    جـ( العمل : مبتدأ مؤّخر مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة        

 . افتعال .3س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التّطبيق الخامس :

العنف بديالً عن  مسارات، اتخذت مسعاها ضلّ  فئات عن هذه الدعوة إال ، ولم يخرج  تأكيد كلّ الم العادل أركانه والمحبة لقد أكدت األديان الدعوة إلى السّ " 

واجه العتاة و هم ه يُ ؛ ألنّ ة ، فكفاحهم مشروع نهجهليبّ إلى استعادة حقوقهم السّ سعياً الح يرفعوا السّ  الذين يضطرون إلى أن   األحرارا أولئك الحوار ، أمّ 

 ". ةن اإلرهاب ضد الشعوب اليقظيفرضون قوانينهم الجائرة ، ويمارسو
 

ن النّّص : نعتاً مفرداً مجروراً ، . 1س  عّدياً لمفعولين ، صفة مشبّهة، جمع قلّة ، مصدراً صريحاً لفعل ثالثّي ، نعت جملة مرفوع ، فعالً متاستخرج مِّ

 اسم آلة .مصدراً صريحاً لفعل رباعّي ، اسم إشارة ، مصدراً مؤّوالً ، اسم مفعول لفعل ثالثّي ، جمع كثرة ، اسم فاعل لفعل معتّل ، جملة حال ،  

 

 رب ما تحته خّط إعراباً تاّماً .. أع2س

 اردة في النّّص .. اكتب الوزن الّصرفي لكلمة )استعادة ، اتّخذت( الو3س

 . بين نوع الخبر في جملة : )ألنّه يواجه العُتاة( .4س

 . ورد في النّص صيغة منتهى الجموع مصروفة ، استخرجها مبيّناً سبب صرفها .5س

 

 :اإلجـابـة النّموذجيّة 

  ،  نهج /الثّي: الّسالم، الّدعوة، العنفمع قلّة: األديان، أركان، األحرار/ مصدر صريح لفعل ث/ جل، الّسليبة، اليقظة: العاد)نعت مفرد مجرور -1

 حوار، : ال/ صفة مشبّهة: بديل، الّسليبة، اليقظة/ مصدر صريح لفعل رباعيّ : اتّخذتفعل متعّدي لمفعولين /عت جملة مرفوع: ضّل مسعاهان      

 روع/ جمع كثرة: العُتاة، قوانين/ اسم فاعل: الجائرةتأكيد/ اسم إشارة: هذه، أولئك/ مصدر مؤّول: أن  يرفعوا/ اسم مفعول لفعل ثالثّي: مش      

 جملة حال : وهم يفرضون / اسم آلة : الّسالح( .      

 )مسارات : مفعول به أّول منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الكسر / األحرار : بدل مطابق مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة / سعياً : مفعول  -2

 به تنوين الفتح( .ألجله منصوب ، وعالمة نص      

تِّفَالة ، اف تَعَلت   -3  اس 

 جملة فعليّة -4

 قوانين ؛ ألنّها ُعّرفت باإلضافة . -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   التّطبيق الّسادس :

ربية و التّ  يبةالطّ دعى إليه بالكلمة يُ  من العمل ال يكفي أن   المثالُ  قه . و هذاو السلوك يؤدي إليه و يحقّ   ِّن العملمِّ  عام يقتضي مثاالً  هدفعصر لكّل " 

ً امّ ع و يصير المثال تقليداً  ،ة الطيبة فعلها و للتربية أثرهاعند ذلك يصبح للكلمو ،ر في قيادات المجتمعفي قدوة رائدة و يتكرّ  دَ يتجسّ  لكن أن  ، شيدةالرّ  في  ا

  " .أو قَُصَر  طال الوقت ، ثمراتهالشعب ، تُجنى 

ن النّّص : فعالً مبنيّاً للمجهول ، مصدراً صريحاً لفعل غير ثال .1س  ثّي ، مصدراً مؤّوالً ، اسم فاعل ، صفة مشبّهة، اسماً معطوفاً مجروراً .استخرج مِّ

 . أعرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق .2س
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 : اإلجـابـة النّموذجيّة
 بة لّطيّ . )فعل مبنّي للمجهول: يُدعى ،تُجنى/ مصدر صريح: التّربية، تقليداً/ مصدر مّؤول: أن  يُدعى/ اسم فاعل: عاّم، رائدة/ صفة مشبّهة: ا1س

 ، الّرشيدة / اسم معطوف مجرور : الّسلوك( .         

 . )هدف : مبتدأ مؤّخر مرفوع ، وعالمة رفعه تنوين الّضّم / الّطيبة :نعت مجرور ، وعالمة جّره الكسرة( .2س

 التّطبيق الّسابع :

ى اإلرهاب نا بل قريبة ، فال تزال قوع ببعيدة، وصراعات ، ومحاوالت تستهدف زعزعة أمنها ، وليست هذه المحاوالت تحديات ة منطقتنا العربيّ تواجه " 

ى لهذه تصدّ يعلى أن  قادربأبنائه وأجهزته األمنية  الوطنلها لإلرهاب ، و حدود ال بمخاطرإلى تنمية وعي أبنائها  جاهدة األردنّ تتربص بنا ، و تسعي 

 ". تتمتعوا بخيراتهاحافظوا على أمنها ، تنعموا في أرضها ، و الوطنستأصلة جذورها ، فيا أبناء المحاوالت مُ 

 

ن النّّص . 1س ً : اسم استخرج مِّ ن  الّصرف ، مصدراً مؤّوالً ، اسم ، صفة مشبّ ، مصدر صريح لفعل مجّرد رباعيّ معطوفاً منصوبا هة، جمع قلّة، ممنوعاً مِّ

 ة ، اسم مكان .فاعل لفعل غير ثالثّي ،  تركيباً يتضّمن جملة إنشائيّ 

 الّسابق .. أعرب ما تحته خّط في النّّص 2س

 

 : اإلجـابـة النّموذجيّة
ن الّصرف: مخاط1س  ر /. )اسم معطوف منصوب: صراعات/ مصدر صريح لفعل رباعّي: زعزعة/ صفة مشبّهة: بعيدة، قريبة / جمع قلّة: أبناء / ممنوع مِّ

 أبناء الوطن، حافظوا على أمنها/ اسم مكان: منطقة( مصدر مؤّول: أن  يتصّدى/ اسم فاعل لفعل غير ثالثّي: ُمستاصلة/ تركيب يتضّمن جملة إنشائيّة: يا       

 

 جاهدة : حال منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح -ب  . أ( تحّديات : مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الكسر   2س

 جـ( قادر : خبر مرفوع ، وعالمة رفعه تنوين الّضّم .       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التّطبيق الثّامن :

ين ، يا تسمو بك إلى اليق معرفةً راء في الضراء كما تعرفه في السّ  : لتعرف هللاَ  " عظني ، فقال له : يا بنيّ  رضي هللا عنه : دمسعولعبد هللا بن  صبىقال " 

ً  بني : اذكر   ً ال تكن  نيّ على أحوالك ، يا بُ  ومطلعرقيب عليك  هللا أنّ  دائما بخطرات  مٌ في معرفة بواطن أخفوها ، واتركهم لمن هو علي اس رغبةً للنّ  متتبعا

 . " ، وباء بغضب هللا ، فمن راقب الناس ُروقبَ  الصدور يخفالقلوب وما تُ 

 

ن الّنّص : مفعوالً ألجله ، 1س ن الّصرف ، . استخرج مِّ  نعت جملة ، صفة مشبّهة ، جمع قلّة ، اسم فاعل لفعل غير ثالثّي ، ممنوعاً مِّ

 فعالً مزيداً بحرف ، فعالً مبنيّاً للمجهول ، صيغة منتهي الجموع، اسم مفعول ، حرف نهّي  .        

ّّ في النّّص إعراباً تاّماً .2س  . أعرب ما تحته خّط

  : اإلجـابـة النّموذجيّة
 : أحوال / اسم فاعل : ُمّطلع، متتبعاً / . )مفعول ألجله : رغبة / نعت جملة : تسمو بك ، أخفوها / صفة مشبّهة : رقيب ، عليم / جمع قلّة 1س

ن الّصرف: بواطن/ فعل مزيد: تُخفي، راقب/ فعل مبنّي للمجهول: روقب/ صيغة منتهى الجموع: بواطن/ اسم مفعول: مسعود          ممنوع مِّ

 حرف نهي : ال( .        

 ف إليه مجرور ، وعالمة جّره تنوين الكسرب( مسعود : مضا  . أ( صبّي : فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه تنوين الّضم  2س

 د( هللا : لفظ الجاللة اسم إّن منصوب، وعالمة نصبه الفتحة جـ( معرفة : مفعول مطلق منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح        

 نصبه تنوين الفتح و( متتبّعاً : خبر تكن منصوب، وعالمة هـ( مّطلع : اسم معطوف مرفوع ، وعالمة رفعه تنوين الّضمّ         

 ز( الّصدور : مضاف إليه مجرور، وعالمة جّره الكسرة        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : النّّص التّاسع 

سون حذرون صغياً لحديثه والمدرّ الذي يتحدث قد ال يجد مُ  المذيعهتمين بما يسمعون ، فهذا المُ  غير ومتعة ، وال يعرف متعة اإلصغاء اإلصغاء فن   إنّ " 

 . (أكثر يستفد   ينصت في وعفمن يُ  ، والعلم الفهم علمك ففيهكالم مُ اسمع البلهاء الذين ال يصغون ، ف

 

ن الّنّص : مصدراً صريحاً لفعل غير ثالثّي، اسم فاعل لفعل رباعّي ، أداة شرط ، خبراً لحرف ناسخ1س  . استخرج مِّ

 . أعرب ما تحته خّط في النّّص إعراباً تاّماً .2س
  

 : اإلجـابـة النّموذجيّة
 الُمذيع، ُمصغياً، الُمدّرسون، ُمعلّمك / أداة شرط : َمن / خبراً لحرف ناسخ : فّن( .. )مصدر صريح : األصغاء / اسم فاعل : 1س

 . أ( الفهم : مبتدأ مؤّخر مرفوع وعالمة رفعه الّضمة .2س
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 النّّص العاشر :

ً  يالً تمثة لألمة الحقيقيّ  روةالثّ  لُ العائد يمثّ  ة بحركة العمل فيها ، إنّ أمّ  في كلّ  والتطورترتبط حركة التقدم "   ،العمل  من آثار إال أثرٌ  ةالماليّ ، وما ثروتها  دقيقا

 " .مم الناهضة ولحقت بغيرها من األ ،فتالفت تخلف الماضي  ،ت وكافحت جدّ  ثمّ  ،قوة  بعدسكنت إلى الدعة  ثمّ  ، سباقةفكم من أمة كانت 

 

ً  .1س ن النّّص : اسم فاعل لفعل ثالثّي ، جمع قلّة ، مصدراً صريحا  لفعل فوق ثالثّي ، صفة مّشبهة ، تركيباً يتضّمن أسلوب حصر ، استخرج مِّ

 تركيباً يتضّمن حرف جّر يُفيد معنى التّبعيض ، صيغة مبالغة ،  نعتاً مفرداً مجروراً .        

 . أعرب ما تحته خّط في النّص إعراباً تاّماً .2س

ن الحرفين المخطوط تحتهما حسب ورد3س  هما في النّص : . بيّن المعنى المستفاد مِّ

 ـتالفت تخلّف الماضيفـ ب(   سكنت إلى الّدعة  مّ ــثُ  أ(       

ن الفعل )ترتبط( مع الّضبط التّام . 4س    . ُصغ اسم المّرة مِّ

 . بيّن نوع )كم( الواردة في النّّص .5س

 : اإلجـابـة النّموذجيّة
 اً /تركيب يتضّمن أسلوب حصر:. )اسم فاعل: العائد، الماضي، الناهضة/ جمع قلّة: آثار/ مصدر صريح: التّقّدم، التّطّور/ صفة مشبّهة: دقيق1س

ن آثار العمل/ صيغة مبالغة: سبّاقة / نعت مفرد مجرور: النّ            هضة(اما ثروتها الماليّة إاّل أثر / تركيب يتضّمن حرف جّر يُفيد التّبعيض: مِّ

 

 مة نصبه الفتحةب( الثّروة : مفعول به منصوب، وعال  . أ( التّطّور : اسم معطوف مجرور، وعالمة جّره الكسرة 2س

 د( الماليّة : نعت مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة جـ( تمثيالً : مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه تنوين الفتح       

   هـ( سبّاقة : خبركان منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح      

 

 د التّعقيب والتّرتيب .ب( الفاء : حرف عطف يُفي  . أ( ثُّم : حرف عطف يُفيد التّرتيب والتّراخي 3س

تِّبَاطة .4س  . ار 

 . خبريّة تكثيريّة .5س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النّّص الحادي عشر :       
الصادقين يسدون الطريق  المؤمنينمثل هؤالء  ال ينبع إال من قلوب مؤمنٍة ومشاعر صادقة، ال تعرف المغالطة والمراوغة، وإنّ  السالم مطلب حضاريّ  إنّ " 

السالم وطالما انطلقت  تشرون في أنحاء العالم . فنعم المطلب اإلنسانيّ للسالم من وأعداءللحرب  دعاةفثمة  ،أمام دعاة السيطرة وطغاة العالم وما أكثرهم

 . " راثعلى التّ وحفاظاً على األرواح إشفاقاً الدعوات من اآلباء واألمهات ونادت بالسالم 
 

ن النّصّ 1س ن الّصرف، اسماً معطوفاً مجروراً، اسم فاعل لفعل فوق ث :. استخرج مِّ  الثّي، جمع كثرة، مصدراً ميميّاً ،نعتاً مفرداً مجروراً، ممنوعاً مِّ

 مصدر صريحاً لفعل مجّرد ، جمع قلّة        

 . أعرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق إعراباً تاّماً .2س

 . بيّن نوع الخبر في جملة : )إّن مثل هؤالء المؤمنين الّصادقين يسّدون الّطريق أمام دعاة الّسيطرة( .3س

ن( في جملة : )انطلقت . ما المعنى الُمستفاد 4س ن حرف الجّر )مِّ  ن اآلباء واألمهات( .الّدعوات مِّ مِّ

 : اإلجـابـة النّموذجيّة
ن الّصرف: مشاعر/ اسم معطوف مجرور: األّمهات، مشاعر/ اسم فاعل : المؤمنين ، 1س  . )نعت مفرد مجرور: مؤمنة، صادقة/ ممنوع مِّ

 ر ميمي: مطلب/ مصدر صريح لفعل مجّرد: الّسيطرة/ جمع قلّة: اآلباء، األرواح(منتشرون/ جمع كثرة: ُدعاة، قلوب، مشاعر، ُطغاة/ مصد      

 ب( إشفاقاً : مفعول ألجله منصوب ، وعالمة نصبه تنوين الفتح .  دعاة : مبتدأ مؤّخر مرفوع، وعالمة رفعه تنوين الّضمة . أ( 2س

 . جملة فعليّة .3س

 . ابتداء الغاية المكانيّة .4س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النّّص الثّاني عشر :
كُّل منّا على اختيار الّصديق الحسن ، فََمن  ، فليحرص   لّصدق والبذل واإليثار والتّضحية، فالّصداقةُ الحقيقيّةُ تعني ا لهصديقاً مل أن  يتّخذ اإلنساُن جما أ"  

ن صديقه كّل ما يصبو  . "عليه ليعاتبه  يلتقط منه كّل خطأ ديق أن  يُراعي ظروف صديقه ، وأالّ إليه ، ويجُب على الصّ  يُحسن اختيار الّصديق يلَق مِّ

ن الّنّص : 1س  صريحاً لفعل فوق ثالثّي ، صفة مشبّهة ، فعالً مزيداً بحرف ، فعل شرط . مصدراً . استخرج مِّ

 . أعرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق .2س

 )أن  يُراعي( الوارد في النّّص .. ما الموقع اإلعرابّي للمصدر المؤّول 3س

 :اإلجـابـة النّموذجيّة 
 (: يُحسن  / فعل شرط، يُعاتبه، يُراعي: يُحسن/ فعل مزيد: الّصديق/ صفة مشبّهة، اختيار: اإليثار، التّصحيةثي. )مصدر صريح لفعل فوق ثال1س
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 تنوين الفتح . وعالمة نصبه . صديقاً : مفعول به منصوب ،2س

 . في محل رفع فاعل .3س

  

 النّّص الثّالث عشر :

ً العلم نور وقد خلق هللا النور كشّ  " ً  بصراً مُ  افا في القضاء على التخلف واالستبداد كليهما. ولذلك  سالحثل العلم للخير فليس كم ، وجعل العلم مثله واضحا

 ةالحرية أفضل من الحياة ، فما جاء البشريّ  الناس حقيقة أنّ  يعرف من العلم أن   المستبدونالعلم ؛ ألن أخوف ما يخافه  نورتحاول كل حكومة مستبدة إطفاء 

 . " العلماءمن عباده  هللايخشى ما يقول :" إنّ الوصول لعظمة هللا . والقرآن  ابتغاء دعا للعلم إالّ  من نبيّ 

 

ن النّّص : . 1س  صريحاً لفعل سداسّي ، مصدراً مؤّوالً ،اسم آلة ، اسم فاعل لفعل فوق ثالثّي ، فعالً متعّدياً لمفعولين ، مصدر استخرج مِّ

 .ل اسم تفضي       

 راباً تاّماً .إع . اعرب ما تحته خطّ 2س

ن عباده العلماء( .3س  . سّم األسلوب اللغوّي في قوله تعالى : )إنّما يخشى هللا مِّ

 

 :اإلجـابـة النّموذجيّة 
 / : االستبدادن : جعل / مصدر صريح لفعل سداسيّ ، الُمستبّدون / فعل متعّدي لمفعولي، ُمستبّدة/ اسم فاعل : ُمبصر . )اسم آلة : كّشافاً 1س

 ( .، أخوف مصدر مؤّول : أن  يعرف / اسم تفضيل : أفضل        

 

 ب( الٌمستبّدون : فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الواو . أ( سالح : اسم ليس مؤّخر مرفوع، وعالمة رفعه تنوين الّضم 2س

 د( ابتغاء : مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة يعرف : فعل مضارع منصوب بأن  ، وعالمة نصبه الفتحة  جـ(       

 ، وعالمة نصبه الفتحةظ الجاللة مفعول به ُمقّدم منصوبهللا : لفو(                 يخشى: فعل مضارع مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمةهـ(        

 ز( العلماُء : فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة       

 

   . أسلوب حصر3س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التّطبيق الّرابع عشر :

 بها فقط في فترات نهتمّ  أن   ، والتي ال يصحّ  ةالوطنيّ ة ، وفي مقدمتها مسألة الوحدة ة والثقافيّ كثيرة تقف في طريق مسيرتنا الحضاريّ  عقباتهناك  "

ي ة للوطن هبال شوائب فالركيزة الحقيقيّ  المفاهيمخ هادف مثمر حتى ترسّ  الفترات لمناقشة الموضوع في حوار أنسبالمشاكل ، بل إن فترات الهدوء هى 

 " . مواطن ق بين فرد وفرد بسبب عقيدة أو رأي أو لون ، والحفاظ عليها واجب كلّ فرّ ة ال تُ ة بين أبنائه : وحدة صادقة حقيقيّ الوحدة الوطنيّ 

 

ن النّّص : استخرج  .1س ن الّصرففعالً مبنيّاً للمجهول، ، مصدراً صريحاً لفعل رباعيّ ضيلاسم تف ،الً مصدراً مؤوّ اسم فاعل لفعل فوق ثالثّي ، مِّ  ، ممنوعاً مِّ

 ( .ثالثيّ لفعل  فاً مجروراً ، اسم مفعولعطو، اسماً م صفة مشبّهة ، جمع قلّة ، نعت جملة       

 . اعرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق .2س

 . بيّن نوع الخبر في جملة : )الحفاظ عليها واجب على كّل مواطن( .3س

 

 : اإلجـابـة النّموذجيّة
 مثمر ، مواطن / مصدر مؤّول : أن  نهتّم / اسم تفضيل : أنسب / مصدر صريح لفعل رباعّي : مناقشة ، حوار ، حفاظ. )اسم فاعل : ُمقّدمتها ، 1س

ن الّصرف : شوائب / صفة مشبذهة : الّركيزة / جمع قلّة : أبناء / نعت جملة : تقف ،           ال تفّرق / فعل مبنّي للمجهول : تُرّسخ / ممنوع مِّ

 الموضوع( .اسم مفعول لفعل ثالثّي : : فرد ، رأي ، لون /  اسم معطوف مجرور       

 

 ت مجرور ، وعالمة جّره الكسرةب( الوطنيّة : نع   . أ( عقبات : مبتدأ مؤّخر مرفوع ، وعالمة رفعه تنوين الّضّم 2س

    جـ( المفاهيم : نائب فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة        

 . نوع الخبر مفرد .3س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النّّص الخامس عشر :

شاملة للمسلمين واإلسالم ، والقضاء عليهم ، فكم شهيد قتل  إبادةها حرب مع العين ، ويحزن القلب ، إنّ يد لشيء سلمةِّ ما يحدث اآلن في فلسطين المُ إّن  "

المسلمين كلهم أمة واحدة  لهم أن يستيقظوا من سباتهم العميق ؟ إنّ يأن  في هذه الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على األبرياء وأين المسلمون ؟! ألم

ً  التعاونفيجب أن يتعاونوا غاية  ً  مسعىإلى الوحدة  ويسعوا للنصر والعزة ، تحقيقا  ." مجتمع متماسك  لبناء حثيثا
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ن النّّص :  .1س ن الّصرف ، استخرج مِّ  اسم فاعل لفعل غير ثالثّي ، مصدراً صريحاً لفعل غير ثالثّي، صفة مشبّهة ،نعتاً مفرداً مجروراً ، ممنوعاً مِّ

 ّوالً  ، اسماً معطوفاً مجروراً ، فعالً مبنيّاً للمجهول .مصدراً مؤ       

 . أعرب ما تحته خّط .2س

 . اكتب الوزن الّصرفي لكلمة )إبادة( .3س

 . بيّن نوع )كم( الواردة في النّّص .4س

 . بيّن عالمة إعراب الفعل المضارع )يتعاونوا( الوارد في النّّص .5س

 :جـابـة النّموذجيّة اإل
ن الّصرف : فلسطين ، إسرائيل / اسم فاعل لفعل غير ثالثّي :الّشرسة ، العميق ، متماسك / ممنو. )نعت مفرد مجرور : المسلمة ، 1س  ع مِّ

 / الّشرسة، شهيد :، تحقيقاً / صفة مشبّهةالتّعاوناإلسالم ، ،: إبادة/ مصدر صريح لفعل غير ثالثيّ ، متماسكالُمسلمة، الُمسلمين       

 ، العّزة / فعل مبنّي للمجهول : قُتل( .معطوف مجرور : اإلسالم  / اسم يستيقظواأن  أن  يتعاونوا ، مصدر مؤّول :        

 

 . أ( لشيء : الالم : الم المزحلقة حرف توكيد ، شيء : خبر إّن مرفوع ، وعالمة رفعه تنوين الّضّم 2س

 جـ( تحقيقاً : مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه تنوين الفتح اءب( يأن : فعل مضارع مجزوم بلم ، وعالمة جزمه حذف حرف الي

 د( مسعى : مفعول مطلق منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة

 

 . إفالة3س

 . كم الخبريّة تفيد التّكثير4س

 . حذف النّون .5س
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النّّص الّسادس عشر :
في  نيّ اوتثبيت للحق اإلنس تأكيدفيه  مرت بها اإلنسانية ، التىاألديان السماوية وثمرة كبرى من ثمار الحركات الفكرية واإلصالحية  رسالةالم السّ إّن  " 

 ، فهو وسيلة ناجحة لتوجيهوالتخريب الهدمدامت الحياة على أخيه اإلنسان والسالم أخيرا سبيل البناء والتشييد ال  ينكر ما أن   يّ ، وما كان إلنسان حالبقاء

 نعم البشرية في ظله بالخير والعدلت يّ قرارها نحو سالم حقيق القيادات، وعلى الفالسفة والعلماء أن يوجهوا كلها نحو سعادة البشر ورفاهيتهم الجهود

 . " والّرخاء
ن النّّص : جمع قلّة ، اسم تفضيل ، مص .1س  اسماً معطوفاً مجروراً .اسم فاعل لفعل ثالثّي ، مصدراً مؤّوالً ، دراً صريحاً لفعل فوق ثالثّي ، استخرج مِّ

 . اعرب ما تحته خّط في النّّص إعراباً تاّماً .2س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النّّص الّسابع عشر :

فما أجمل العمل من أجل  ،يتهتاريخها بحروف من نور لكفاحها من أجل رفع را مسطرعظيمة ، تلك الشخصيات  شخصياتفي تاريخ أمتنا العريقة  إنّ  "

البد أن نعمل من أجله بال شك ، فحافظوا علي مكانة وطنكم العليا تسعدوا  -أبناء الوطن  -يقدره اإلنسان النابض قلبه بحب بلده وإننا  الوطن ، ونعم رجالً 

 . وطنه إال الجاحدون " ، فما ينسي أحد فضل( أن ننساه)حن أمة لها ماض ال يمكن فن ، فمن يعمل من أجل وطنه فلن يخيب مسعاه

ن النّّص 1س ً نعت ،، أداة شرط لّة، جمع ق اسم فاعل لفعل ثالثيّ ،    ، اسم مفعول لفعل فوق ثالثيّ  هةصفة مشبّ  : . استخرج مِّ   ،  مجروراً  اً ردمف ا

 ، بدالً مطابقاً . تركيباً يتضّمن أسلوب حصر       

 . أعرب ما تحته خّط إعراباً تاّماً .2س

 . حّول المصدر المؤّول الواقع بين قوسين إلى مصدر صريح ثُّم أعربه إعراباً تاّماً .3س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :النّّص الثّامن عشر 

 األيام أيام االمتحانات  مع  كيف يقدمون عليها ولسان حالهم يقول : نِّ  الكادحينحيث نرى ، هي مرحلة االمتحانات، عصيبةمرحلة  أعتابتمر األيام ونقف على )

 نّ وإ ،العمل بجد أعظم من التكاسل فإنّ  ون حصاده السعادة فإياكم والتهاونوما أجمل العمل الذي يك، وجدّ  فمن جدّ ، االمتحاناتا الخائبون فيقولون: ال حبذا أمّ 

 ( .اسعوا تحققوا األمل المنشود الطالبفيا أيها  ، على رد الجميل قادرالعارف حق أهله 

ن النّّص : جمع قلّة ، مصدراً صريحاً لفعل خماسّي ، اسم فاعل لفعل ثالثّي ،. 1س  اسم مفعول .اسم تفضيل ،  استخرج مِّ

ً . أعرب ما تحته خّط إ2س  . عراباً تاّما

     . مع الّضبّط التّامّ  مع ضمير جمع المخاطباتالوارد في النّّص ( . صّرف الفعل )جدّ 3س

 

  آخر ثالثة نصوص تدريبيّة واختباريّة لك عزيزي الّطالب راجياً للجميع التّوفيق والنّجاح إن  شاء هللا تعالى . مــلحــوظــة :


