
 (.األول)املستوى ، الـنَّْحِو والصَّــــــْرفِ املناِهُج الدِّراِسيَُّة، علم  العنوان:
ُمخُتَرة ذذذ م:  ٌ راِســـيَّة   املَلَ ـــة  نُبذذذ ـــِدًباِ واْاِتصـــاراِ لِلَنـــاِهِج الدِّ ْْ يَّـــُة تـَ َِ ـــُر هـــدَّ املـــامَّي الِعل تُعَتبَـ

ِ  هـدَّ املـامَّي  َْ ـ ِِ اٍت، وِمـ   ِب، وهي ُمَقسٌََّة على ِعدَّي ُمسَتًو ِة لِلطُّّلا َْ َُوجَّ
العربيَّة السُّعومَّة امل

ـــِم  ُِّ ِبِدراَســـِة ِعْل ـــَت ََ ـــمـــا  ٌة    ْرفِ الــــنَّْحِو والصَّ ََ ـــ ـــ  اهـــمِّ مـــا ِســـتَِّة ، وهـــي ُمقسَّ اٍت، وِم ُمســـَتًو
َنه املسَتوى  ََّ  ث واملساِئِل ما ًلي:ِم  املباحِ  األوَّلتض

ْبِ ِّ  -1 ََ ـــــ ــــَائِر، وا،ــــا  ا  ــــاَريِ ِمــــ  األ،ــــاِ ،  بيــــاُل ال ــــْرِ ،  ،كالضَّ واالْســــِتِْاِو، والطَّ
 . واأل،ا  املوصوَلة، وغري ذلك، وعّلماُت الِبنا ِ 

ُـدكَّر الساـاِ   -2
ُُ امل ُثَّنَّ وما ًـَْلَحق ِبه، وََجـ

عَربَة ِم  األ،اِ  اخلَََسِة، وامل
ُ
بياُل األ،اِ  امل

 وما ًـَْلَحق ِبه، وَجُ املؤنَّث الساا  وما ًلَحق ِبه، وعّلماُت ا عراِب.
اِ، وَج -3 َُ ُمدَكَِّر سالَِ ََدوم، وََجُعْا َج

قصوِر واملنقوِص وامل
َ
اِ.تَثِنَيُة امل  ُ ُمؤنَّث سالَِ

تعلَِّقــِة  ــا  -4
ُ
ــد علــى ذِكــِر األمِثلَــة امل َِ يَّــٍة َتعَت َِ َســاِئل النَّحِوَّــِة َوْنــق َمنِْليَّــِة عل

تقرًِــا امل
يِحْا، مثا ذِْكِر القاِعَدِي اليت تَنِتِظم ََتتْا األمِثَلة بِعباَرِي َسَْلة ُُمَتَصَري،  ِِ  وِاتاماِ وَتو

ــِة امللَ ــِة الِعلْ الَ ِثــري ِمــ  طَــرِ  بِ  َي َِ يَّــة َلــدى األســِلَلة والتََّــارًِ  الــيت ُتســاِعِد علــى تَن َِ
علوماِت اليت اسَتِاَمها ِم  الدَّْرِس. الطااِلا، وتُرِسيِخ 

َ
 امل
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ختةالمقد خ
 ّلوُ والسَّ  ّليُ ْا، والصَّ لَ ه وانضَ بِ تُ كُ   رَ يْـ  ا اَ  لَ أهنا، حيث انزَ واعلى  َ  ةَ غَ ُ هدَّ اللُّ نَ الدي رَ  للِ  احلَدُ 

ََّ يِّ ني، نبَـ واامت املرسلَ  األنبيا ِ  لِ على انضَ   ه اَجعني، وبعد:ه وصحبِ د وعلى آلِ نا حم
يح، حِ الصَّ  ريِ عبِ على التَّ  بَ ّلا ني الطُّ عِ ، نْي تُ ةٌ ال غاًَ  ةٌ يلَ سِ ة وَ يَّ غة العربِ د اللُّ واعِ ة قَ راسَ مِ  الا  ّل  كَّ ن

 َِ  ه.تِ ّلغَ بَ  قوف على اسرارِ ال رمي، والوُ  القرآلِ  ةِ غَ لُ  مِ ُّْ َِ ة، وتَـ ًرَّ حرِ ة والتَّ يَّ ِْ ِه الطَّ يبِ ط اسالِ بْ و
 ري.صِ النَّ  مَ عْ املو  ونِ  مَ عْ ه نِ ه،  نَّ بِ  َُ ه ال رمي، وال ًنَِ ِْ وجْ صاِ لِ االِ  هدا العَلَ  علَ ل ال جينسأَ  واللَ 

 ة.يَّ بِ غة العرَ وحدي اللُّ 
خ
خ

خ  



خ
خدخواع خراتخالق خق  خعلىختُخخينات  خم خت خ

خ-1-
، تعـــرَّ  أسذذنانُ ُخْت ســـاِمها، وَمــْ  نســـدَ َمــْدعاٌي    نَ  ذلــك اســناِنك، نـــ لا  رِ  ًَـّـاو والتَّْــاُوَل   اْمـــ

امـراِ    ساُم مِ هدا الَِ ، مبا ًولِّدَُّ ِع اليت ال طاقَة َلُه باحتَاِِلا، وناِهَيكاآلالِو واألوجا   ثرٍي ِم َ لِ 
ــ ي، وتـَْعِليــلِ دَ املِعــ ــا اللَّ َملــدَّاِت احليــاي، نــأكثِ  ة، ونـُْقــداِل كثــرٍي ِمــ يخواَ الطَّ ًُّْ رِي طــاوَ   مُ بيــُا ِمــْر ا
ِِْـا، صـباَ  متنظِ  ُقْم علـىاِ    امرِها، و با األطِ    ـا مـا ًَْصـُعُا قطُعـُه ِمـ خأنختقط ذ اِر سـاَ ، وحـدي

ذخفذنن خي؛ مَ األطعَِة احلارَِّي والبارِ    األكِل بنيَ  ال خوخوالختُخطعاٍو او غريَّ،  خالفسذا  خخنخأسذبا  خذلذ خت 
ََ لِ الدي تتعرَُّ  له األسناُل السَّ   ة.ي

 ُج ما ًأيت:ِر خْ عة، مث استَ طْ اْقراُ القِ  -1
 َّ.رِ ، وآيت مبصدَ اِ ّلثيا عّلِ ثُ نِ  -ا

 َّ.رِ ، وآيت مبصدَ اِ عّلِ مخاسيا نِ  -ب
 َا.ِْ يْ لَ عْ نِ  رُ ، واذكُ نْي يَـ باعِ   رُ ًْ رَ صدَ مَ  -ج

 ق.رَ األزْ طَّ بِ ُب ما اُ اعرِ  -2
َِ صحِّح  جابَ اُ  نات.ر التَّ ة آاِ يَّ جِ َوذَ ة النَّ ا جابَ   ِ وْ يت     ًَر

خ-2-
ـــ ـــا الـــوًزر، اتـَْرَغـــُا   اْل ابـــَ  لـــَك مدرســـِة قصـــد ابـــو ســـعيٍد الصا ًُّْ ُْلـــك، نقـــاَل لـــُه: ا

و ُّ ِنظَـــاَو امل
ا،   مَ ؟ ال ً وُل ّلومدًنِة السَّ  بِبَـْغَدامَ  ـخيبقىخبهذاخذرذُ  عَوِر األرِ  مثلُْ  ,اعةُ    اْل تقـوَو السا

نـــوَُّ ِمـــ  املـــاِل، نَاْبتـــكَ   ُو   مُثَّ كتـــاَ  ,قـــاَل: انعـــلْ  اَع بـُْقَعـــِة َجيلـــِة علـــى  ـــاِط  ّلئِـــِه ببغـــداَم ال ُوَ ِّ
وَكَتـــَا عليْـــا اســـَم ِنظـــاِو ، يذذذانن خبذُخاحســـَ   ناهذذذاوب خي، املطـــْورَ  ِمْجلَـــَة، واـــطَّ  ـــا املدرســـَة النِّظَاميَّـــةَ 

ِِ ِمـرْ   الَقـ وكـال ذلـك ,ُوق ف تخعليها اماتٍ وحا  وخانات خواسعِة  اِ املْلك، وابتاَع ِياع   ِل اخلـام
 ي.اِللرَ 
 



 ؟ ةعَ طْ هدَّ القِ  دلُّ تَ  ّلوَ عَ  -1
 ابقة ما ًأيت:ة السا عَ طْ   القِ ُج مِ ِر خْ استَ  -2

ُ عّلمَ مِ  اِ ا، -ا  ه. عرابِ  ةَ   األ،ا  اخلَسة، وابنيِّ
ُ ناعِ اِ َسة منصوب  األنعال اخلعّلِ مِ نِ  -ب  ه.لَ ، وابنيِّ
 ة.به َجلَ َّ  ِ رُ بَـ ِخا اَ عّلِ ناسِ نِ  -ج

 ازُِل كلَيت: ابتاع  معَور. -3
 ق.باألزرَ  طَّ اُعرُب ما اُ  -4

خ-3-
خم:ور خعلىخهٌهخالة خخر خد خة خت خخيءخرل خج خبخت خب خُنخس خةخفيماخيأتي،خوأبي خن خو خل خرخالمُخةا  خأذرُ خأفعالخالم خ

 ل؛ نـ لَّ الرجـوَع عـ احل َـاِ : ًنبغـي ِلسنسـاِل اْل ًتثبَّـَب قبـَل اْل ًقـوَل او ًَِعـقاَل احـُد  -1
ـــ ُِ اـــرٌي ِمـــ اإلعطذذذاُءخال ـــّلو، و  وِت احســـُ  ِمـــ  الرجـــوِع عـــ السُّ ُِ بعـــَد  بـَْعـــَد املنـــ ـــ َْن

امل
 ه عنـدعنـ سذا  خاإلت خ اـرٌي ِمـ  الر ث ب ذت خِ رِي وُحْسِ  التَّ  وا ْقداُو على العَِل بعد اِ عطا ،

 اوِل نيه.والدُّ  ا قداِو عليه
ــا ا ــدُّ  لْقــلعَ لِ خا خيذذدأي خت خُســلَل بعــحُل احل َــاِ : ايُّ األمــوِر ا ــدُّ  -2 ًُّْ ذذ ا؟ وَا ؟ نقــال:  هبــ ا خرخإض 

ْســـُ  التَّثبُّـــِب. ، وحُ مـــورِ األُ  ج  يذذذبُختَـــا ، ولَ العُ  ُتشذذذاورمُخلـــُه ثّلثـــُة ا ـــياَ :  اِ ا ـــدُّها تأًيـــد
رار  ِْ ر ب د، و هاُونالر خ، وعج لالر خا ياَ :  ّلثةُ ثَ  به اِ وا دُّها    .ا االس 

خ-4-
ُم املصامِ   ة:يَ الِ ل التا ََ ذلك   الُ  او غريَ  ةِ يَ ّلثِ   حيث كوهنا ثُ ْا مِ وانواعَ  رَ احدِّ

 .اسِ َْك ع  سؤاِل النا جْ ُصْ  وَ  -1
2-  ََ  .ٌُ ِْ َّلِ ليِ نيه نَـ ل َّ عَ ال تع
 زال.ي األحْ سِ نْ اللوُس مُ ا اواِل ُـً  -3
 ه.َالِ رِي احتِ ثْ  َ ِله بِ ضْ لِه، وعلى نَ وْ ِل بقلَِّة قَـ جُ على عقِل الرَّ  ًُْسَتَدلُّ  -4

 
 



خ-5-
ــال، قــال ح ــيم: املــؤمِ  ذذلُذذط خي خ  َ ــُ ور، ال اَّــاٌو وال ُمْغَتــاب، وال حســوٌم وال ُُمَْت خنخالَيذذ ات خبخت 

ــــ اعّلهــــا، ــــم، ُمــــ َ مبــــال، ُمَتواِصــــُل اها، ال ًــــرمُّ ســــائِّل، وال ًـَْبَخــــُل   األاــــّلِق اْســــنوِم ََ اِمُف اِِل
لَــه، مُ  انِه، حُمســ ٌ ، وزَّاٌل لِِلســا حســالِ  ََ ــثِــ ْ َع َِ َِ  يَّــاٍب عنــَد ال زع، وال وثَّــاٍب ٌر   احلــقِّ املَــه، لــي
 ا .يٌم بالضَُّعِحِ قرا ، رَ لُِ لِ  ُ، ُمواسٍ ََ عنَد الطَ 

ُ   النَّ  -1  ق صِ ابِ السا  ِا ابنيا
ُ
 ني.لِ الِاعِ  غة وا،ا َ بالَ َيَغ امل

 يم.حِ رَ  -هيَّاب  -ور  ُ اليَة:  َ َاِت التا لِ ال َ ُل زِ اَ  -2
 .قِ طَّ باألزرَ ُب ما اُ اعرِ  -3
َِ يِت ُح  جابَ حِّ صَ اُ   ًنات.َرِ ر التَّ ة آاِ يَّ جِ َوذَ ة النَّ ا جابَ   ِ وْ    

خ-6-
خاخيأتي:م خأتعج ُبخت خ

 دالِة ا سّلو. عَ  -1
 بيُ.َجاِل الرَّ  -2
 ب. رَ ِو العَ رَ كَ  -3
 و .ُحْسِ  الرَّ  -4
ر.  -5 ُْْ  َعْدِو امل
  .رِب املؤمِ صَ  -6
ُِ الرَّ  -7  اس. َصل
 ق.زاِو حبسِ  اخللُ االلتِ  -8

خ-7-
َِ يل مِ ِضِ  بأ،ا  التَّ آيت   :يٍ يدَ ِِ ة مُ لَ منْا   َجُ  ُ كّلاِ   األنعال اآلتية، وا

 َعِلم. -حّل  -جْل  -نسد 
 



خ-8-
َِ مِ  لٍ عْ نِ  در كلِّ صْ آيت مبَِ   :يٍ يدَ ِِ ة مُ لَ منْا   َجُ  ُ كّلاِ   األنعال اآلتية، وا
 ف.رِ نصَ ًَ  -ُ َِ جيتَ  -طاهد ًُ  -ًزور  -حيُزل 

خ-9-
ـايِ  َِ ِسـهرِمـِه الواِسـ َ ِ،ـُ بِ  وكـال قـد )2( اِ ائيِّ ًبتغـي منـُه َجـدماَر حـامِت الطـا)1( قصَد بعـحُل الُع ِْ  ُِ ونـَ

ا  ََّ َُ العا  ّللِة، ورمََُّّ بِ يِّ قابلِة سَ نقابَلُه حامِتٌ مُ  ،الط حامِتٌ بـرماٍ  ال ر اِ ، مث تن َّ ُمْست َجْدَوى، نرج
  : ِمــ؟ قــال   اًــَ  ًــا اَاــا العــربِ ًــٍق اْاــَرى، وقــاَل لــه: ِمــرِ   طَ ، وقابَلــُه ِمــبِ رَ ُســوقُة الَعــ الا   ًـَْلَبُســهُ 

 طـاِ  ال ـا . قـال: انـا حـامت، وكيـ الـوا  والعَ  اخلريِ ين بِ مَ ؟ قال: زوَّ  ما نعَل بك :ماِر حامِت. قال
ِي املرو َ اين بِـ:  ْل قلُب غرَي هـدا وقـد َعَرنـَك القاِصـي والـدا ؟! قال األَذى ِم  تـُْنِ ُر ما نعلُب معكَ 

 ته.امَ َ  ِونسَ حْ َر  ليِه واَ دَ ناعتَ . دحَ   اَ قْ دِّ صَ خاِ ،   ًُ والسَّ 
 ؟ ِا نْا هدا النا ََّ صال اليت تضَ ما اخلِ  -1
 ق ما ًأيت:ابِ السا  ِِّ   النَّ ُج مِ خِر ستَ اَ  -2

ََّ  ما اخلصالُ  (ا)  ؟ ِا نْا هدا النَّ اليت تض
 ق ما ًأيت:ابِ السا  ِا   النَّ ُج مِ ِر خْ استَ  (ب)

 ة.لَ قابَـ مُ  -غي تَ بْ : َـً يِت ََ لِ ُل كَ ازِ  -3
 ق.األزرَ طَّ بِ ُب ما اُ رِ اُعْ  -4
ُ بَـ اُ  -5   كي  اكطِ نيِّ

ُ
 ة:يَ الِ َات التا لِ يط ع  ال َ حِ     القاموس امل

 ََّ  .تهنامَ وِ  -وقة سُ  -ا  الط
خ
خ
خ

                                                 
 ول.: احملتاجُ ( الُعِاي1

 ة.يَّ طِ : العَ ( الدا2



خ-10-
 :قِ طَّ باألزرَ ُب ما اُ واعرِ  ،نْي يَـ  اآلتِ نْي تَـ يْ ا رُ  البَـ 

َل الَ رمِي وال ارىاُ ارى النَّاَس   لُ ــــــــــيلِ َلُه   العاملنَي اَ  خبيّلِ   ّلَّ
َ  تَ َُ ـــطاُ  العَ ائي ــــطعَ   يلُ لِ ني قَ َِ تعلَ ا قد كَ  ومايل  اِ ــمرُّ ــ َ  ثًر
 

خ-11-
ـــ لَّ نظـــاَو احل ـــِم   بّلِمنـــ ـــزِي ُمَقـــاو علـــى الطَّ عِة ا ســـّلميَّ ا العًز    كتـــاِب الِل  ِندٌ ســـتَ الغـــرَّا ، مُ ِة ًر

ُُثِل ا سّلميَّ يانَ رسولِه، عامٌل على صِ  وُسنَّةِ 
 ا، واخلُُلِق العريبِّ ال رمي.ِة الُعْليِة امل

َلــَة املســلَنَي، الــبِ  وملــا كانــب هــدَّ ذذوت خّلُم َتُضــمُّ ِقبـْ ذذخبذذي خدخالن خج خس   سذذةقد خالمُخُ  األمــاكِ  ، وهــييم  خالك 
ــِوي ْْ ِِِْم، ا علــى ااــتِ طــارِِق األرِ  ومغارِ ــمَ  نَي  َِ املســلِ  مد خأفئ ذذ ليْــا  الــيت تـَ ِِِْم وِنلــا ّلِف طََبقــا
ـــمـــوِر الدَّ   اُ  نبَنْصـــَا انظارِهـــا، وتصـــرَّ  ةيق ذذذق خالح خَّ هـــد ةُ احل وَمـــ نقـــد َجعلـــب ََ ٍة َّـــوِ ٍة ورَ ولـــِة حب 

ُِ اَحـَة والرا ينَ َأنِ ً ُُِل الطُّ  اِ صرُّنتَ  ـاُج بيـِب الِل وُزواارَُُّ ّلِمهـا، واروَّاِم بِ   نَي ِمـَِ املسـلِ  َة لَيـ زماَم ُحلا
ُِ اًـاوِسـسنٍة   مَ  َسَنِة بعد ـ اِو العـاِو؛ِم احلـجا، و  َجيـ ذن ذو خيلق خا لَِ ذ  خ خت  ذتُخخد م خق ذوتذ خخنخُيس  ، ومبـا   خم خر خس 
 .ا ٍ رٍو و اٍ  وكَ امْ   ولُة ِلم ِم  ِاَدماٍت، وما تـَْرعاُهْم به مِ ُه الدَّ تقدِّمُ 

 ا ًأيت:مبِ  قِ ابِ السا  ِا   النَّ آيت مِ  -1
ُ َّ بالطَّ رَ ُط آاِ اسم مِعول، مث اِبِ  (ا)  ط.بْ ا الضَّ بَ  سَ  ل، وابنيِّ
ُْ بيـِّ  واُ نْي حبرنَـ  اِ مًزد اِ عّلِ ثّلثيا نِ  (ب)  َا.نـُ
 .منَْا كل    لَ عْ ، واذكُر نِ ي  مخاسِ  لٍ عْ ِِ ر لِ ، وآاَ ّلثي  ثُ  ِعلٍ لِ  اِ مصدر  (ت)

 نِا.صرا تَ  -ا صْ نَ  -ظاو نِ  -2
 ؟ منْا ا كل  صْ ا نَ ة، نَا سبَ ابق منصوبَ ِ السا َات   النَّ ورمت هدَّ ال لِ 

 ول.قَ لْ َـً  -ازمام  -َات اآلتية: زواار لِ ُل ال َ ازِ  -3
4-  ُ  روَّة. -ُ    املعلم الوسيط ع  معَّن كلَيت: انلدي  كي  اكطِ ابنيِّ
 ق.ابِ السا  ِا   النَّ  قِ األزرَ بِ  اُعرُب ما اطَّ  -5

َِ ح  جابَ حِّ صَ اُ  نات.ر التَّ ة آاِ يَّ َوذجِ النَّ  ة  ا جابَ وْ يت     ًَر



خ(١)م ينخرقمخةخالر خإجاب خ
ِِ  -ا  سام.َّ: نَ رُ ومصدَ  ,ّلثي: نسدعل الثُّ ال

ِِ  -ب  ومصدرَّ: تـََعرُِّا. ,عل اخلَاسي: تـََعرَّ َ ال
 ة:باعيا املصامر الرُّ  -ت

 عله: َعلََّل.يل: ونِ علِ تَ  -1
 عله: َ اَوَر.طي: ونطاورَ مُ  -2

خإع ابهاخالكلمة
خأسنانُ 
 

وهـو مضـاف، واِلـا   ،رَّاهري علـى آِاـة الظا ََّ ه الضَّ ة رنعِ ، وعّلمَ ل مرنوعٌ ناعِ 
 ة.ر  با ِانَ جَ  ل   حملِّ صِ متَّ  َِري

خأنختقط  خ
خ
خ
خ

، (ال)ا، تقطـــــُ: نعـــــل مضـــــارع منصـــــوب ب ْصـــــصـــــدري ونَ ال: حـــــرف مَ 
 اِ جوبـــ  وُ ل ِـــَري مســـتَ اهري علـــى آاـــرَّ، والِاِعـــة الظاـــتَحـــالَِ  هة نصـــبِ وعّلَمـــ
ــــه الســــمِ ْصــــنَ  ل   حمــــلِ املــــؤوَّ  واملصــــدرَّ: انــــب، ًرُ تقــــدِ  ل ْعــــالِِ  ا مِعــــول ب
 .(حدار)

خالختوال خ
خ

ه حـدف ة جزِمـ، وعّلَمـ(ال)واِل: نعل مضـارع زـزوو ب مة، تُ ية جازِ ال: ناهِ 
 تقدًرَّ: انب. اِ جوب وُ ِ  ستَ ة، والِاعل َِري مُ لَّ العِ  حرف

 ا.صْ يد ونَ ِة،  لَّ: حرف توكِ الِا : عاطِ خفنن خ
خذل 

خ
خ

 عدِ لبُ و : لِ ، والّلا ( لا )ا اسم صْ   حمل نَ   ولِ على السُّ  اسم   اري مب ي  ذا:
   ا عراب.له مِ  طاب ال حملَّ ف اِ رْ   ا عراب، وال اف: حَ ِلا مِ  ال حملَّ 

خنخأسبا  خت خ
خ

ي رَ اهِ ري الظا سْ َّ ال َ ة جرِّ ، وعّلمَ ( مِ ) ـب  : حرف جر، اسباب: اسم زرورٌ مِ 
 َّ، وهو مضاف.آارِ  على

 ةه الَلَـبْ رَّ، وِ ـي علـى آِاـرَ اهِ ري الظـاْسـَّ ال َ رِّ ة َجـ ليه زـرور، وعّلَمـ ضافٌ مُ خسا  خالف خ
 .( لا ) رَب ُ اَ نْ رَ  واجملرور   حملِّ    الارمِ 

 



خ(٥)م ينخرقمخإجابةخالر خ
 ينل خأسماءخالفاع خ  :   ةغ خبال خيغخالمُخص خ (1)

 غتابمُ  -  املؤمِ   : اَّاو -ح يم  -  ور 
 لسائِ  - ُمتال  : هيَّاب  - وزاال -وم سُ حَ 

 ف امِ مُ  - لتواصِ مُ   :  .رحيم - وثَّاب
 مواسٍ  - رثِ  ْ مُ  -  حمسِ       

خهانُخز خو خخ:خخةخم خل خالك خ (2)
 ولعُ نَـ  :  ور  ُ  َ 

 نـَعَّال :  هيَّاب 
 َنِعيل :  يم حِ رَ 

(3)  
خإع ابهاخالكلمة

خبُخلُخط خي خ
 

َّ، ري علــى آاــرِ اهِ ة الظاــََّ ه الضَّــِعــنْ ة رَ ع مرنــوع، وعّلَمــضــاِر ل مُ ْعــنِ 
 .(هو) :تقدًرَّ اِ جواز   ستَ ل َِري مُ والِاعِ 

خنخالَي ات خت خ
خ
خ

َّ رِّ ة َجــوعّلَمــ ،(مــ ) ـ : حــرف جــر، اخلــريات: اســم زــرور بــِمــ
ِِ قـــال بِ لِّ عَ تَـ رَّ. والـــار واجملـــرور مُ آِاـــ اهري علـــىي الظاـــال ســـرَ  ل ْعـــال

 .(الُ طْ ًَ )
ري علـى ة املقـدَّ الِتَحـه بِ ْصـة نَ ّلَمـه منصـوب، وعَ اعلى: مِعول بِـخأعالها

( هـا)ر، وهـو مضـاف. وعدُّ ها التَّ ْورِ   ظُ مِ  ي منُ  املقصورَ األلِ 
 با ِانة. را جَ  ل مب    حملِ صِ تَّ ري مُ َِ َِ 

 
خ(١١)م ينخإجابةخالر خ

َِ اسم املِعول: ُمقاٌو، وسبَ )ا(  -1  .( لا )ه ارب انَّ  ما الضَّ ه بِ طِ بْ ا 
 ي .ضعِ ا  والتَّ ي هي: التا ًامَ تصرَّف، واحرف الزِّ ي املًزد حبرنني: ّلثِ الِعل الثُ ( ب)



 ا.صَ ه: نَ له: صال. او َنْصا، ونعلُ عْ ة، ونِ يانَ عل الثّلثي: صِ ر الِِ مصدَ )ج( 
 ُرو. او ًُْسر، ونعله : ًََسر.و، ونعله: كَ رَ او اَْم ، ونعله: اِمَ . او كَ 

صــراف. او ي: ااــتّلف، ونعلــه: ااتلــ  او َتصــرُّنا، ونعلــه: تمصــدر لِعــل مخاِســ
 تقدُّو،ونعله: تقداو.

  ب خة خبخن خب خس خخخ:خاالسمخ -2
 .( لَّ )ه اسم ألنَّ   : ظاَو نِ 

 .لَ ه ثاٍل لعَ ه مِعول بِ ألنَّ   : َنْصَا 
 ق.طلَ ه مِعول مُ ألنَّ   :  اِ نرُّ صَ تَ 

 هانُخز خو خخخ:خةخم خل خالك خ -3
 نـُعَّال  : ُزوَّار 
 انـْتَـَعل :  ازمام 

َعول :  ل وْ قَ لْ َـً  ِْ  ًـَ
خ(ةي ذو خر خ)ورلمذةخخ،فيخبا خالفذاءخ(دمأفئ خ)يطخعنخرلم ة خس خمخالو خالمعج خفخفيختكش خ -4

 اء.فيخبا خال  خ
5-  

خإع ابهاخالكلمة
خدج خس خوت خ
خ
 

لَــةَ )اســم معطــوف علـى  :دالـواو: حــرف عطــ . مسـلِ  منصــوب،  (ِقبـْ
 اهري على آارَّ، وهو مضاف.الظا  ه الِتحةة نصبِ وعّلمَ 

 رَّ.ري على آاِ اهِ ال سري الظا  َّة جرِّ مضاف  ليه زرور، وعّلمَ خبي خالن خ
خالك يم

خةس خد خق خالمُخ
 رها.اهري على آاِ ي الظا ها ال سرَ ة جرِّ ي، وعّلمَ زرورَ  بِّ لنَّ ِة لِ صِ 
 ها.آارِ  ي علىرَ اهِ ة الظا ََّ ْا الضَّ ة رنعِ ّلمَ ة، وعَ   مرنوعَ ة لألماكِ َِ صِ 

 َّ.رِ آاِ ي على رَ اهِ ة الظا ََّ ه الضَّ عِ نْ ة رَ ل مرنوع، وعّلمَ ناعِ خمد خأفئ خ

خةيق خق خالح خ
خ

َِ بِ صْ ة نَ ي منصوب، وعّلمَ   اسم ا  ارَ يال مِ   بَ طْ ل او عَ دَ بَ  ة َحـتْ ه ال
 َّ.رِ على آاِ  يرَ اهِ الظا 



خ ن خو خق خل خيذ خ
خ
خ
خ
خ

ه عِـنْ ة رَ و، وعّلمَ ا والازِ اصِ   النا َّ مِ مِ رُّ لَ تَ ع مرنوع لِ ضاِر عل مُ ًلقول: نِ 
ــالَاَعــ   األنعــال اخلَســة، وواوه ِمــألنَّــ؛ ولبــوت النُّــثُ  َِ ل ِصــتَّ  مُ ريَة 

َِ  ل، واِلـــا ُ ناِعـــْنـــ  حمـــل رَ  مبـــ ا   اٍ ْصـــنَ    حمـــلا  ل مبـــ ا ِصـــتَّ ري مُ ِـــ
 .(ما) املوصولِ  ةلَ   ا عراب صِ ِلا مِ  ة ال حملَّ مِعول به، والَلَ 

خ  خس خنخيُخت خ
خ

ـــ ـــ(م )ـر: اســـم زـــرور بـــْســـر، ًُ  : حـــرف َجـــِم ي َّ ال ســـرَ ة جـــرِّ ، وعّلَم
 .(قىلْ َـً )ل عْ الِِ قال بِ لِّ عَ تَـ الار واجملرور مُ و  اهري على آارَّ.الظا 

ــــالــــواو: حــــرف عطــــ ، تَـ  خوتذ ق د م خ  و: اســــم معطــــوف علــــى ًُْســــر، زــــرور،دُّ َق
 رَّ.ي على آاِ رَ اهِ الظِ  يرَ سْ َّ ال َ رِّ جَ  ةُ وعّلمَ 

 ر.ي على اآلاِ رَ اهِ ها ال سري الظا ة جرِّ ّلمَ ي، وعَ زرورَ  (وٍ دا قَ تَـ )ـة لَِ صِ خ  خم خسر ختُخ

 
  



خ وف خوالحُخخواألفعال خخسماء خنخاأليخت خن خب خ خوالم خ  خع خالمُخ
خة:ل خاألتث خ

 (.١٣البقري: ) َّ لك خك حك جك ُّ  قال تعا :

 (.٢١٣البقري: ) َّ زت رت يب ىب ُّ   -ا
 (.١١٠آل عَرال: ) َّ مه جه ين ىن من  ُّ  
 
 (.١٥التوبة: ) َّجي يه ىه مه جه ينىن من  خن  ُّ    

 (.٢٧النسا : ) َّ جم يل ىل مل خل ُّ   -ب
 (.١١احللرات: ) َّ هئ مئ هي مي خي حي  ُّ 
 
 (.٧٨هوم: ) َّ    جت هب مب خب حب ُّ         

 .(٢٧ا نسال: ) َّ حن جن يم ىم ُّ  -ث
 (.١٤٣النسا : ) َّيك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ 
 

 (.١٤األعلى: ) َّىه مه جه ين ُّ  -ج
 (.٢١الغا ية:) َّحل جل مك لك ُّ   
 (.٨٨األعراف: ) َّ ىم مم  ُّ   
 (.٢٣٣البقري:) َّ خب حب جب هئ مئ ُّ   

خاإليضاح:
 ، ومـريِ اِ ي مرنوعـه جـا  مـرَّ ُد انَـّاِجـ (ا)ة ة   اجملَوَعـقَ ابِ م   اآلًـات الساـالـوارِ  (ةمَّ اُ )ُل االسم اتأمَّ 
 ة.ه   الَلَ عِ قِ وْ مَ  ريُِّ غَ تَـ  بِ ريَّ غَ َّ قد تَـ رِ آاِ  طَ بْ َِ  ؛ أللَّ بٌ عرَ مُ  ، نْو اسمٌ اِ ي زرور ، ومرَّ اِ نصوبم



ــَـً )ل ْعــُظ الِِ الِحــوحــني اُ  ــالــوارِ  (وبُت ه   اآلًــة ُد انَّــِجــاَ  (ب)ة   اجملَوعــة قَ ابِ م   اآلًــات السا
 لُّ ؛ وهــدا ًــدُ اِ ة جــا  ززومــثَــالِ ، و  اآلًــة الثا اِ منصــوب ة جــا َ َيــانِ ة الثا ، و  اآلًَــاِ جــا  مرنوعــ األو 

 ة عليه.لَ ااِ ل الدا وامِ  حسا العَ ريَّ غَ َّ قد تَـ رِ ط آاِ بْ َِ  ؛ أللَّ بٌ رَ عْ ع مُ املضاِر  الِعل على الَّ 
َّ رِ آِاــ لَ  ْ َ ـ ُد الَّ اِجـ (ج)ابقة   اجملَوعـة م   اآلًـات الساـالـوارِ  (هـؤال )ي ا  ـارَ  ُل اسـمَ اتأمَّـ
 وَ زِ ولَ  ( لا )انية اسم ر، و  اآلًة الثا سْ ال َ  وَ زِ دا ولَ بتَ ل، نْو   اآلًة األو  مُ وامِ  العَ ريُّ غَ تَـ  بِ ريَّ غَ ًتَـ   

ـــ (  )ـثـــة زـــرور بـــالِ ، و  اآلًـــة الثا اِ اًضـــ ال ســـرَ  هـــدَّ  علـــى الا  ؛ وهـــدا ًـــدلُّ اِ ر اًضـــْســـال َ  وَ زِ وَل
ْاو ِْ واالسـتِ  ر ِ ْا   ذلك ا،ا  الطَّـثلُ    هدَّ اآلًات، ومِ ريَّ غَ ْا   ًتَـ   لَ  ة؛ أللا يَّ نِ بْ ة مَ ََ لِ ال َ 

 و.رس القامِ يله   الدَّ صِ ِْ ا سيأيت تَـ ر وغريها ما َائِ والضَّ  ةواأل،ا  املوصولَ 
ــْع )، (كنَّـــجَ رِ خْ نُ لَ )، (رْ كِّ نــدَ )، (حَ انلَـــ)ُظ األنعــال الِحـــوحــني اُ  ِِ  ُد الا اِجـــ (م)  اجملَوعـــة  (ًـُْر

 ِِ ر ْمــل األَ ْعــيــة جــا  نِ انِ   اآلًــة الثا علــى الِــتح، و  مبــ ا  ل مــا ٍ ْعــو  نِ   اآلًــة األُ  (حَلــنْـ اَ ) عــلال
ـــرْ ) ــــ علـــى اِ بنياــــمَ  (ذكِّ   هــــدَّ الثـــة ِمــــا   اآلًــــة الثا ، اماــــاِ َـــال مائِ ياــــنِ بْ  ول، ناملاِــــي واألمـــر مَ السُّ

بـَّن علـى يد، و  هـدَّ احلالـة ًُ وكِ ِّل بنول التَّ صِ تَّ مُ  (َجنَّكرِ خْ نُ لَ ) اجملَوعة نقد جا  الِعل املضارع
ــًُ ) الِــتح، و  اآلًــة األاــريي جــا  املضــارع ِِ بــَّن ي، و  هــدَّ احلالــة ًُ ســوَ النِّ  ّلِ بنــولِ ِصــتَّ مُ  (ْع ر

  ول.على السُّ 
ـــــواو   (َالْ )و (اسللناـــــ)و   الـــــّلا  د الا اِجـــــ (ب)و (ا)اعـــــوُم    اجملَـــــوعتني     ال ًتـــــوب وال

تــوب) ، ة، ومنْــا املبــ ا بَــعرَ م األ،ــا  مُ معظَــ و الا درِ روف.  ــدا نُــوَجيعْــا ُحــ ،نــا ة للبِ َمــّلزِ مُ  (ًو
 نـوليـد او وكِ ل بنـول التَّ َصـ  ذا اتَّ  الا  بٌ عـرَ ع مُ ، واملضـاِر اِ َـيـال مائِ نِ بْ األنعال ناملاِي واألمـر مَ  ااما 
 ة.يَّ نِ بْ ْا مَ يعُ َِ نلَ  ا احلروفُ َّن، اما بْ ُـً  هي ن نا سوَ النِّ 

خم:د خالقاع خ
 ِة عليْا.لَ ااِ ِل الدا وامِ ّلِف العَ َاِت الاتِ لِ هو تغرُي احواِل اواِاِر ال َ  :اإلع ا ُخ -1
 ُة عليْا.لَ ااِ ُل الدا وامِ العَ  بَِ لَ ِي و ل ااتَـ دَ ِة واحِ ِة حالَ ََ لِ ِر ال َ زوُو آاِ لُ  ناء:الب خ -2
ـــغَ تَـ هـــو الـــدي َـً   :  خع ذذذالمُخ -3 ـــأيت ا،ـــ ،ُقهبِ ْســـِل الـــيت تَ واِمـــرَِّ بتغـــريُِّ العَ ُل آِاـــ ْ ُر َ ـــيـَّ  اِ ًو

 ِّل.عْ ونِ 



دِي ِة واِحـزُو حالَـْلـبل َـً  ؛ةِ يَّ احلركاِت ا عرابِ ُل آارَِِّ بِ  ْ غيـَُّر  َ هو الدي ال ًتَ  :ي خن خب خالم خ -4
أيت ا، ،ديِ واحِ  وحركةِ   .اِ نرْ ّلِ وحَ عْ ونِ  اِ ًو

خينات:م  خت خ
-1- 

 يٌم ألبنائِه: ِ قَال حَ 
ــا األبنــا ،  لَّ َِ اسـتَ  ًُّْ و زِ د. التَــَصــحَ  عَ َجــَد، وَمــْ  زرَ وَ  َجــدَّ  النَّلــا ، و لَّ َمـ  ســبيلُ  دَّ اِلــ عوا  يلَّ ا
ـ اِ الواجِ  اما ِ ل   ْاوَ تَ ك به، وال تَـ ًا سامي متسَّ   براهيم، وانبَ  ًا باِلدِّ  ََّ  د؛ نـدلك كلـهُ ًـا حم

ر ثْ ُـً   .ّل َ والَِ  لا َ النَّ َِ
 ةختاخيأتي:ق خاب خةخالس خع خط خنخالق خُجخت خَ  خأسر خ -أ

  ل. طُْا بالطَّ ة، واِبِ بَ عرَ ّلثَة ا،ا  مُ ثَ  -1
  ل.الطَّ طَُْا بِ ، واِبِ نْي يَـ نِ بْ لني مَ عْ نِ  -2
  ل. الطَّ طَُْا بِ ، واِبِ نْي بَـ عرَ  مُ نْي لَ عْ نِ  -3
ُ عّلمَ فٍ حرُ ة اَ ّلثَ ثَ  -4  نا .ة البِ ، وابنيِّ

خ.ق خاألزر خبخب خر خأع ُ ختاخرُخ - 
خ-2-

خاخيأتي:م خةخت خيح خح خةخالة خأخراُرخاإلجاب خ
 ر.سْ مب  على ال َ  را ف جَ رْ حَ    : د.لِ    املسْ  اُ سأذهَ  -1

  ول.ف جر مب  على السُّ رْ حَ 
2-  َِ َِ   . كَ بَ واجِ  لْ ال ِ   ول.ع مب  على السُّ ضاِر نعل مُ  ل:ِ

  ول.ه السُّ مِ زْ ة جَ ّلمَ ع ززوو وعَ ضاِر عل مُ نِ 
  ول.مب  على السُّ  رٍ مْ ل اَ عْ نِ   ك:متسَّ  رمي. ق ال َ ك باخللُ متسَّ  -3

  ول.ه السُّ مِ زْ ة جَ ّلمَ ع ززوو وعَ ضاِر عل مُ نِ 
خ



خ-3-
خةختماخيأتي،خوُأع بُها:ب خناس ختُخخة خم خل خيخر خكانخالَال خأضُ خفيخالم خ

 .على -ح تصَِّ  -هؤال   -بنا واجِ  -اطلا 
ََّ ْ   اخللُ مِ  -1  اساَ   ليك. ِق ال رمِي اْل ....................... َع
 ِمْ  ....................... اْل نبتعَد َعْ  مصاحبِة األ رار. -2
 اْحِرْص ....................... ااتياِر الصدًق. -3
 خلُُلق.َُب ِمْ  ....................... املعلَنَي ُحسَ  اتعلَّ  -4
 ....................... العلَم ِمَ  املِْد    اللَّْحد. -5

خ-4-
 ىي ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ُّ  :قال تعا 
 (.23)ا سرا :  َّ    هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

خأق أخاآليةخالك يمة،خثمخأجيبخعماخيأتي:
 .اِ ر مبنيا وآاَ  اِ عرباستخرُج ا،ِا مُ  -1
 .نْي يَـ نِ بْ ني مَ ُج حرنَ خِر استَ  -2
 ة.نَ وَّ َات امللَ لِ اعرُب ال َ  -3

خ-5-
خالر خفيخالف خخ( اءمالق خ)مة خل خأضُ خر خ خت خضبوط ة خبالح رة خالمُخالية خت خ اغات  خها،خوأذر ُخع خوق خناسبة خحسب 

خذل خأبي ُنخأ خنخخ خب،خوت خب خالس خ خة:ي خن خب خهيخأمخت خخة خب خع  ختُخالل 
 ِة.نَ   العلِم واملعرِ زوُّم مِ ....................... طًرُقك    التَّ  -1
 اآلاًر .ٌم   متيُّزو ع  ِْ ٌل مُ  لَّ ....................... عامِ  -2
 ً .رِ اآلاَ  بِ لارُ تَ َي بِ َة واخلربَ قانَ ُبك الثَّ  سِ ما راًُب مثَل ....................... تَ  -3

خ-6-



خ،خيذ خر خب خُدخ،خيذ خع خر خب خيذ خ)مةخل خ خر خأض خ خض خخ(د خع خر خب خعد  خالمُخط هاخفيخالف خب خحسب  :ناسب،خوأذر  خالس خ اغ  خبب 
اِت.ئ ال ....................... ع  مَ امرِ  على كلِّ  -1  واطِ  الطُّبُْ
 بْاِت.واطِ  الطُّ ُ  احلقُّ ....................... ع  مَ املؤمِ  -2
 بْات.ِ  الطُّ واطِ ....................... ع  مَ    ٌد ماكِّ احَ ظراِت الطَّ   نَ ل  ًَسلَم مِ  -3

خ-7-
ذل خر خخخل خأض ُ خرُخ خيَر خم ذجُخخالث خيخفذيخث ذل ذاخي خة ختم ذم  ُُ ،خبحيذ خفذيخُرذُعهذاخاإلع خوق خُفخت خل ذل  خل خجملذة خ ابذي 
خُة:ي خن خب خُةخهيخأمخت خب خع  ختُخكل،خوأذرُ خأ خطُهاخبالش خخ ى،خوأضب خعنخاألُخ
 م .زِ لتَ ًَ  -هدَّ  -الدً  

خ-8-
خالية:اآليةخالر خخُ خفيخإع ا  خأشار خ

آل ) َّري ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّ  قال تعا :
 .(١٦٩عَرال: 

خإع ابهاخالكلمة
خوال
 

 ....... مبــ ا .....ْــا. ال: حــرف هنــي و ..........ا مــا قبلَ الــواو: حبَســ
 على .................. .

خن خب خحس خت خ
خ

خ
خ

 ............   حملا  ه بنولِ صالِ على ............. التِّ  ع مب ا ضاِر ل مُ عْ نَـ 
ـــــــد الثَّ وكِ ونـــــــول التَّ  ........... حبـــــــرف الـــــــزو، ـــــــقِ ي ـــــــى  ة حـــــــرف مبـــــــ ي يَل عل

ــــــوالِاِعــــــ ........ ،................ َِ  ): ًَّرُ جوبــــــاِ تقــــــدِ وُ  ِ ٌ مســــــتَ  ريٌ َِ ل 
.................) 

 ........   حمـــــــلا ...............علـــــــى ......... بــــــ ا وصـــــــول مَ اســــــم مَ خالٌين
........................... 



 لوار خقُخ
 
 
خ

ََ لِ  نعــــل مــــاٍ  مبــــ ا  علــــى ...................... .، وواو  لْــــول مبــــ ا ل
ُ ْنـــرَ  علـــى ......................   حمـــلا  مبـــ ا  لِصـــتَّ الَاعـــة: ِـــَري مُ 

ــ ؛  ا عــرابِ ِمــ ِلــا ة ال حمــلَ يَّــلِ عْ ...................... ، والَلــة الِِ  ا ألهنَّ
......................... 

 .على ...................... حرف ............... مب ا خفي
خيلب خس خ
خ

............ وهــو ة ، وعّلَمــ(................) ـاســم .............. بــ
............... 

 .ة ...............ّلمَ ..................... ، وعَ خاهلل خ
 .ة .................به .................. ، وعّلمَ  مِعولٌ خأتواتا خ

 .اٍب مب  على ..................و ِر  حرف عط خبل
خأحياءُخ

خ
عـــــــــِه نْ ة رَ وعّلَمـــــــــ ،، وهـــــــــو مرنـــــــــوع(هـــــــــم)دا حمـــــــــدوف تقـــــــــدًرَّ  ملبَتـــــــــاـــــــــرَب 

. ..................... 
خعند
خ

......... وهـــــــو .......ه .....ة نصـــــــبِ  ـــــــال منصـــــــوب، وعّلَمـــــــرف مَ ظَـــــــ
. ............... 

خمه خرب خ
خ
خ

........ وهــــــــــــو ..................ة : ................ ، وعّلَمــــــــــــربا 
َِ بَ يْ ................. وها  الغَ  علـى  ........ مبـ ا ....ري..........َِ ة: 
 ........................... . ................   حملا 

.. ، وواو .ة ................... ، وعّلَمـــــ....ع ..........عـــــل مضـــــاِر نِ خقون خز خ  خيذُخ
َِ الَاَعــــــ  .........   حمــــــلا ....علــــــى ......... ل مبــــــ ا ِصــــــتَّ ري مُ ة : ِــــــ

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

خ
خ
خ



خ-9-
خقخفيماخيلي:ر خاألز خب خخب خر خُ ختاخرُخُأع  خ

 ر:اعِ قال الطا 
 سَاِت الطَّلرُ بالنَّ َضل و  يا ُ الضِّ  ّلوالظَّ  مَ رغ ُطلَ يَ سَ 

بسم   زَمهرُ َُ ـــــال دناــــــغنو لنا دْ ــــوًَ   ا ُ ــــبالصَّ ينا تَ ــــَِ    َ ًو
  



خةي خن خب خالم خخسماءُخاأل
خلة:األتث خ

 (.٧عد:الرَّ ) َّ       رئ ّٰ ِّ ُّ  قال تعا : -1
 (.٣٣َل:النَّ ) َّ جع مظ حط مض خض حض جض ُّ  قال تعا : -2
 (.٣٢ق: ) َّ حي جي ٰه مه جه هن ُّ  تعا :قال  -3
 (.١١١ا سرا : ) َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ  قال تعا : -4
 (.٥٢آل عَرال:) َّ مق حق مف خف حف ُّ  قال تعا : -5
 (.١٩٧البقري: ) َّخي حي  جي يه ىه مه ُّ  قال تعا : -6
 (.٢٣ا سرا :) َّ جب هئ مئ  خئ حئ جئ ُّ  قال تعا : -7
 .يا اسِ ِر العبا صْ   العَ سيبَوًِْه ونِطَوًِْه ومس َوًِْه عاَش كلي ِمْ   -8
 (٤ًوس : ) َّ جع مظ حط  مض خض  ُّ  قال تعا : -9

 ر:اعِ قال الطا  -10
 باالغوَّ اَ بْ َـً  سا َ مَ  صبا َ  عنه نيَ الوا ِ  فُ رِ صْ   ال ًَ ومَ 

خاإليضاح:
 ا عـراب،   األ،ـا ِ  األصـلَ  نـا الَّ َْ لِ ، وعَ اِ نياـبْ ومَ  اِ عربـً ـول مُ  ابق ال االسمَ رس السا بنا   الدَّ  رَّ مَ 

ــمَّــأَ رس، نْلنتَ َّ   هــدا الــدَّ مُ ورِ نُ عــدا مــا َســ ة ب حالَــَمــالزَ  ةِ يَّــنِ بْ ابقة جنــد نيْــا ا،ــاِ  مَ ل   األمثلــة السا
 ة.ْا   الَلَ عُ وقِ   مَ لَ ْا مَْا ااتَـ قُ ِارِ تُ  ال يِ دَ واحِ 

 يا  ـــارَ  ث، جنــد اســـمَ الِـــ، و  املثــال الثا (انـــب و ـــ )  ًْ ريَ َِ اين جنـــد الضَّــل والثـاـنِــي املثـــالني األوَّ 
 ، و  املثــال اخلــامِ جنــد اســم االســتِْاو(الــدي)ابــُ جنــد االســم املوصــول ، و  املثــال الرا (هــدا)
 ، و  املثـال(تِعلـوا)َري واو الَاعـة   ، والضَّـ(مـا)امس جند اسـم الطـر  ، و  املثال السا ( مَ )

ــ ِِ  ابُ جنــد اســمَ السا ــتِ ام  جنــد اعّلمــاِ اُ ، و  املثــال الثاــ(اف  )عــل ال  ،ســيبَوًْهِ )وهــي:  ،(َوًْه)ـب بــََ
 راملثال العا ِ ، و  (َاحَد عطرَ )وهو  اِ بركَّ مُ  اِ اسُ جند عدم، و  املثال التا (ومس َوًْهِ  ،ونِطَوًْهِ 
 .(سا َ صباَ  مَ )وهو  اِ بركَّ مُ  اِ رنجند ظَ 



ـــظُـــنْ اَ  ـــلَ ة وقـــد ااتَـ يَّـــنِ بْ ة َاجـــُدها مَ قَ ابِ ُر    األ،ـــا  السا َِ ة البِ ّلَمـــب عَ َِ ، (انـــب)ح   تْ نـــا  نيْـــا كـــال
ــ ه)ر   ْســ، وال َ ( ــ ُ )   ما والضا ــ(ســيبًو ، ونــتح (واو الَاعــة، الــدي، مــا، مــ ْ ) ول   ، والسا
 نـ لا  (اثـ  عطـَر واثنـيت عطـريَ )مـا عـدا  (احـَد عطـَر    تسـعَة عطـرَ )و (مسـا َ  صبا َ )    ًْ الزاَ 

َِـاين ًُ ، والز  الثا املثَّنا  ب  عرابَ عرَ وًُ  ،ل منهاألوَّ  ُ على الز ِ قَ َـً  ا عرابَ   وال حمـلَّ  ،حتْ بَّن على ال
 .ا عرابِ  له م 
خ:مد خالقاع خ

َْ يَّ نِ بْ ا،اٌ  مَ األصُل   األ،اِ  ا عراُب، وهناو  -ا  ها:رُ ٌة، ا 
 ر.ائِ َالضَّ  -1
 .بال  عراب املثَّنا عرَ َا ًُ ن هنَّ  (هدً  وهاتني)دا عَ  ارِي ماا،اُ  ا   -2
 .عربال  عراَب املثَّنا َا ًُ ن هنَّ  (نيتَ دً  واللَّ اللَّ )دا عَ  ُة مااأل،اُ  املوصولَ  -3
 ْاو.ِْ ا،اُ  االستِ  -4
 ر .ا،اُ  الطَّ  -5
 ا،اُ  األنعال. -6
َة عطــَر، ماعــدا اثــ  عطــَر واثنــيت عطــرَي، ســعَ   احــَد عطــَر    تِ بــُة ِمــاملركَّ  األعــدامُ  -7

 ح.تْ اين ًُبَّن على الَِ ، والز  الثا ُب  عراَب املثَّنا عرَ منَْا ًُ  الزَ  األولَ  ن لَّ 
 ُة.بَ روُف املركَّ الظُّ  -8
 األعّلِو.  مِ  (َوًْهِ )ـما ُاِتَم ب -9

 والِتَحُة وال ْسرُي والسُُّ ول.ّلماُت البناِ  ِهَي: الضََُّة عَ  -ب
خ:يناتم  خت خ

خ-1-
ُِ األاــرِي ِمــ ــ َُ   اِلًز اْلــَ  املــؤذِِّل، األذال الِلــِر، نَقــاو الوالــُد ِمــْ  نوِمــِه ًــرمُِّم اذاُل   اللَّيــِل رُنِــ

َُ ابنائِــِه ألماِ  الصَّــ نــأًقظَ  : نقــال لــيْم َمِي َتــدََّث وْ الَعــ ّلِي   املْســلِد، وعنــداَْهــَل بيِتــِه َوذهــَا َمــ
ـــالعَ  نـــا علـــىًنُ حيثُّنـــا مِ  ـــدُعونا    ا اـــّلِص نيـــه، نَيـــ ،لََ ي علـــيُ ْم بالـــدِّ وا اــــّلِص، ا ابنـــائِ ًو
 ر:اعِ الطا  روا قولَ وتدكَّ  (.٨ة:لزلالزَّ ) َّ   مب خب حب جب هئ مئ ُّ  :قوَل الِل تعا  وتدكَُّروا



 رِ بني احلَِ  رِ الدَّهْ  دَ ابَ  شْ عِ ًَ    البالِ  عومَ ْيَّا صُ   ًتَ ومَ 
 .دوٌي َحسَنةٌ ول م   اسّلِنُ م قُ 

خُأجيُبخعم اخيأتي:
 ابقة:طعِة السا   القِ ُج مِ خِر استَ  -ا

َِ ثّلثَ  - ُ َائَر ُمتلٍِة، واُ ة  ا.بنيِّ َْ   عّلمَة بنائ
ُ اسَم  رٍ  واُ   -  ّلمَة بنائه. عَ بنيِّ
 َا.ِْ نائِ ة بِ ّلمَ  واذكُر عَ نْي يَـ نِ بْ رنني مَ حَ   -

  ل.الطَّ ُط البيب بِ اِبِ  -ب
 .(ًُزِ هَ )ي ع  معَّن كلَة َِ علَ احبُث   مُ  -ج
 .َحرطَّ باألُب ما اُ اُعرِ  -م

خ-2-
ُ عّلمَ   نة نيَا ًأيت:وَّ َات امللَ لِ ة بنا  ال َ ابـَنيِّ

 .َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ  -1
 (.21)البقري: 

 (.1)ا اّلص:  َّيل ىل مل خل ُّ  -2
3-  َِ  .اِ طالبمخسَة عطَر ِل صْ   ال
 اخلرَي ًـَْلَق جزاَ َّ. ًعَل  مَ  -4
 طالبٌة زدٌَّي.وهدَّ ٌا زدي، طالِ هدا  -5

-3- 
خ:ي خهاخاإلع اب خع خوق خهاخوت خنائ خب خخة خب،خوأذرُ خعالت خناس خ اغخالمُخاخيأتيخفيخالف خةختم خم خل خر خخخأضُ خرل خ

 .الدً  –ال  تا  -ة عطر سبعَ  -كي    -هدَّ  -   
 له ؟! دا عِ و  تستَ  لا َ ......................... ترجو النَّ  -1
 و ......................... ما بينَْا. لِ   ع  اخللَ لِ َتَ  احليا ُ  -2



 با سّلو. نا اللُ ......................... قوو اعزَّ  -3
 ْر ......................... ًوماِ.  الطَّ ضى مِ مَ  -4
 ي.ريَ د كثِ وائِ ......................... ُكُتٌا نيْا نَ  -5
 ل.األوَّ  زِ املركَ  لوا علىُاكرو ......................... حصَّ  -6

خ-4-
خ.الٌيخ–ناخخ-هٌهخخ-خماروي خخ-أحدخعش خ
ِعــول بــه مَ  اٍ ْصــنَ  ي، و  حمــلا رَّ ٍل َمــُ ناِعــْنــرَ  حبيــث ت ــول   حمــلا  ق   َجــلٍ ا ســبَ ماــ ّلاِ اجعــُل كــ

  ل.الطَّ بط بِ ثة مُ الضَّ ي ثالِ رَّ جر  حبرف جر  مَ  اارى، و  حملا  يمرَّ 
خ-5-

 ُ  ِْاو نيَا ًأيت:ر  واالستِ ا،ا  الطَّ نا  ة بِ  عّلمَ ابنيِّ
 ؟  ماذا ت تاُ  -1
 ه.تِ رَ ْد   آاِ نياَّ صاحلاِ ًسعَ   ًعَْل   مُ مَ  -2
 ؟  يدِ َب  جازَي العِ يْ ضَ اً  قَ  -3
 ؟ ودِ يَ ما بِ   -4
 ْدَّ. تَِ    اريٍ ْو مِ دِّ قَ ما تُـ  -5
َِ مىت تبدَ  -6  ؟ ريُ ا احملا
 ؟  كي  انب -7
 ك.عَ ْا اذهْا مَ اً  تدهَ  -8
 ؟ قرات اِ كم كتاب -9

خ-6-
خةخفيماخيأتي:ن خو خل خماتخالمُخل خُأع ُ خالك خ

 (.٤الطّلق:) َّ جف مغ جغ مع جع مظ ُّ   -1
 (.١٢٨النحل:) َّ خن حن جن مم خم حم جم هل ُّ   -2



ااِل.ر طَ ة عَ عَ سبَـ بِ تاَب ب ال ِ ًْ رَ ا تَـ  -3  ًر
 .ك  ًاَّم اعطيتُ لَ القَ  -4
 .هنار ليلَ  ر اللَ م ًدكُ املسلِ  -5
 ة:يلَ قال احلطَ  -6

 اسوالنا  ف بني اللِ رْ ا العُ هَ دْ ًَ ال  هًَ وازِ و جَ عدَ ًُ ال  ل اخلريَ ًِعَ   مَ 
 وقال اًضاِ: -7

 ؟ رٌ لَ وال  َ  ال ما ٌ  لِ احلواصِ  اِ غْ زُ   رخبدي متقول ألنراٍخ ماذا 
  



خماء خس خنخاأل خت خخ ُخ  خع خالمُخ
َ خخسماءُخاأل خخ-أ خةس خم خال

خة:ل خاألتث خ
خأ(

 (.٦٩ًوس :) َّ جه هن من ُّ  قال تعا : -1
 (.٢٥١البقري: ) َّ جس مخ جخ مح جح مج  ُّ  قال تعا : -2
 (.١٦ًوس :) َّ خي حي جي يه ُّ  تعا : قال -3
 (.١٤عد:الرَّ ) َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّ  قال تعا : -4
 .حَِيكة يحَ صِ ُ    نَ َِ استَ  -5
خ (

 (.٧٨ًوس :) َّ حم جم هل مل خل حل جل مك ُّ  قال تعا : -6
 (.٣٤القصِ: ) َّ حض جض مص خص حص مس  ُّ  قال تعا : -7
َِكْظ عَلى نظانِة حانِ  -8  .َن
 (.١٠احللرات:) َّ جس مخ جخ ُّ  قال تعا : -9

كْو اح َ  -10  .ابًو
َُ اقرانِه   احلدِ ًلعَ بُأايَِّك رُت رَ مَ  -11  ة.ًقَ ُا َم

خاإليضاح:
اق ال عَ بَ اليت سَ  ةِ ت  ا األ،ا  اخلَسَ مَ قة ارى اهنا ورَ ابِ لة السا ُل األمثِ اتأمَّ   وهي: ،رنتُْ
 .ذو، نو ، حٌم ، اٌخ ، اٌب 
م لِّ املـت َ  ًا ِ  ول      غريِ  ،ةِ ضانَ ومُ  يِ مَ ت مِرَ قد جا َ  (ا)هدَّ األ،ا    زَوعة  ُظ الا واالحِ 
َِ العَ ب بِ عــرَ ُتَصــغَّر؛ لــدا نْــي تُ  و  ْــا الــواو عِ نْ ة رَ ّلَمــُ وعَ نَــرْ ة، حيــث: تُـ يَّ ة ال األصــلِ يَّــرعِ ّلمــات ال



َِ  ةِ يابَـ  نِ لِـْا األَ بِ ْصـة نَ ّلَمـا وعَ نَصـوتُ  ة،َا ة ع  الضَّـنيابَ   هـا اليـا رِّ جَ  ةُ ّلَمـوعَ  ، وتـرا ةِ َحـتْ عـ  ال
 اهر.ول      االسم الظا  ،اَِ ة مائِ سِانَ لِ  ةِ مَ ّلزِ مُ  (ذو) ُظ الا الحِ ع  ال سري، كَا اُ  ةِ يابَ نِ 

ــ لَّ ه قــد ااَتــدُت انَّــوَجــ (ب)لــة اجملَوعــة لــُب امثِ و ذا تأمَّ  ب َعــطَ حيــث انقَ  ,رو  نيْــابعــحل الطُّ
ب صــلَ ابُ واتَّ املثــال الساــم   لِّ ة    ًــا  املــت َ امس؛ وكانــب ا ِــانَ ة   املثــال الساــا ِــانَ  عــ 

َعــ  املثــال الثاــ (نــو) املــيم ب لَــة رت   ر؛ وُصــغِّ اســُ والعاِ ــني التا ب   املثــالَ ب وثـُنـَِّيــام ؛ وَجُِ
  ْا ِمـبُ ناِسـة    مـا ًُ األ،ـا  اخلََسـ ج عـ   عـرابِ نْي   هدَّ احلالة خترُ  ر،املثال احلامي عطَ 

 .ةِ يَّ عِ رْ او نَـ  ةِ يَّ لِ صْ اَ  عّلمات ا عراب األارى
خ:دمالقاع خ

َ خ ُة رنِعْــا الــواُو نيابــِة عــ  . عّلَمــسذذُةخهذذي:خأبذذوخ،خوأخذذوخ،خوحمذذوخ،خوفذذوخ،خوذوم خاألسذذماُءخال
ُة جرِّهــا اليــاُ  نيابــِة عــ  ال ســرِي. وال حــِة، وعّلَمــتْ ُة نصــِبْا األلــُ  نيابــِة عــ  الَِ وعّلَمــ َِة،الضَّــ

 اليِة:رو  التا  بالطُّ اخلَسُة هدا ا عراَب  الا  تُعَرُب األ،ا ُ 
 اهرِي.نلو ُقِطَعْب عِ  ا ِانِة اُعرَِبْب باحلركاِت الظا  ,ال ت وَل مضانةِ  -1
ا لغرِي ًاِ  املت لمِ ال ت و  -2 يِْب  ليْا، اُعربَـْب حبركـٍة مُ  ؛َل  ِانتُْ ِِ رٍي علـى دَّ َقـن ل ُا

َُ مِ لِّ املت َ  ما قبَل ًا ِ   ِة.بَ ة املناسَ غاُل احمللِّ حبركَ ها ا تِ ْورِ   ظُ ِم َمَن
َُ ت سـرٍي اُعربَـب ِي. نلو ثـُنـَِّيْب اُعرِبْب  عراَب املثَّنا مَ ِرَ ال ت وَل مُ  -3 ، و ل َجُِعْب َج

 رِي.اهِ الظا  باحلركاتِ 
ـــ الا ا -4 ـــا ال تُعـــرُب بـــاحلروِف، و اَّ ؛ ن هنا ا تُعـــَرُب ُتَصـــغََّر. نَلـــو ُصـــغِّرْت مثـــَل: ُايَب  وُااـــي 

 رِي.اهِ الظا  باحلركاتِ 
 اِهري.بْب باحلركاِت الظا صَلْب  ا امليُم اُعرِ   امليِم، نلو اتَّ مِ  (نو)ة ََ لِ ال ختلو كَ  -5

خينات:م  خت خ
خ-1-
خأعي ُنخاألسماءخالَمسةخفيماخيلي،خوُأع بُها:

 (.٧٤األنعاو:) َّ حم جم يل ىل مل ُّ  قال تعا : -1



 (.٥٣مرمي: ) َّ ىن من خن حن  جن يم ىم ُّ  قال تعا : -2
 (.٢٨٠البقري:) َّجغ مع جع مظ حط  مض خض ُّ  :قال تعا  -3
 (.٣٠املائدي:) َّ مص خص حص مس  خس  ُّ  تعا : قال -4
 مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّ  قال تعا : -5

 (.٨ًوس :) َّ يك ىك
 َّخك حك جك مق حق مف خف حف جف مغُّ  قال تعا : -6

 (.٢٦ا سرا : )
 َب احدُكم نـَْلَيْ ظْم ناَّ. ذا تثا َ  -7
 يه.رآُي ااِ ُ  مِ املؤمِ  -8
 الِل تعا . عند اِ ا الوجْنِي ال ً وُل وجيْ لَّ ذَ  -9

خ-2-
َ خت خخا خيةخاسمباراتخاآلت خنخالع خيةخت خأضُ خفيخاألتارنخالَال خ خبُ :سة،خثمخُأع  خم خنخاألسماءخال

 َة احلجا.َة ليؤمَِّي نًرضَ سانَر ....................    م َّ  -1
 ُ  على ابنائِه.طِ عْ .................... َـً  -2
 ُت منه.دْ َِ   .................... ناستَـ مِ  اِ ُت كتابرْ عَ استَـ  -3
 .ّليٍ واِو عنَد كلِّ صَ َنظِّْ  .................... بالسِّ  -4
ََُك .................... نَ  -5  ٍل عَلْيك.ضْ ما نتَ  معلِّ
 ْمُته.رَ كْ حَضَر .................... نأَ  -6

خ
خ-3-

خالسذببخا خحض ذو خرذاتخوُأع بُهذا،ختُخالح  خبذةخب خع  خوالمُخخبذةخبذالح وف خع  خةخالمُخأتيذ ُزخاألسذماءخالَمس ذ
خاخيلي:م خ راتخت خالح خب خخ  خُأع  خفيماخ
 (.٢٣ص:) َّ نن من زن رن مم ام يل  ُّ  قال تعا : -1



 َّ ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  ُّ  قال تعا : -2
 (.٨الص :)

ا الناُس،  لَّ  ع:"ما ة الوَ   حلَّ  ه تِ طبَ   اُ مِ  -3 واِحٌد،   ربَُّ ْم واِحٌد، و لَّ اباُكماًُّْ
ا املؤمنول  ْاَوي، َنّل ِم  ُكلُُّ ْم آِلمَو وآموُ  ماُل اِايه  مرئٍ حيَِلُّ ال تُراب .........  اَّ

 ." ٍِ منهِْ يِا نَـ طِ  ع  الا  
 : قال جًرر -4

 ينا  اٍب كأبِ مِ  اَ تغلِ  ًا ارزَ  ل م نْلٌر ايب وابو امللوو مضَ 
 : قال ال َيب األسدي -5

 ًلعاُ  اِ يْ الطَّ  وذو باِ م ِّ عِ وال لَ  بُ رَ اطْ  يحلِ    البِ  اِ قوْ ب وما  َ بْ رِ طَ 
 قال مس ني الدارمي: -6

 ّل ٍ سِ  غريِ لا بِ يْ ساٍع    اِلَ كَ  له   ال اااِ مَ  اااو اااو  لا 
 َلْغِو ال ّلو. ُصْ  ناَو َع  -7
يَك ِم ْ  -8 َِ  .كَ يْ لَ اًاٍم عَ  َكم حلَِ

خ-4-
خماخيأتي:يخل خنخإنشائ خلةخت خآتيخبأتث خ
 ِعوالِ به.ُ مَ قَ نصوٍب وَ   األ،ا  اخلَسة مَ اسٍم مِ  -1
 ة.  األ،ا  اخلَسة زروٍر با ِانَ مِ  اسمٍ  -2
 ل.ا ناعِ ُ نائِ قَ   األ،ا  اخلَسة وَ اسٍم مِ  -3
 .(كال) ـُ ا،ِا لقَ   األ،ا  اخلَسة وَ اسٍم مِ  -4
 عطوٍف على اسم زرور.  األ،ا  اخلَسة مَ اسٍم مِ  -5

خ-5-
خأ خخأخ

ـ    األو  الـواو، و نـُ ة الرَّ حبيـث ت ـول عّلَمـ ،ُ َجـلٍ رنـوعني   اربَـابقني مَ اُِ اال،ني السا
 ري.ة املقدَّ َا ابعة الضَّ اهري، و  الرا ة الظا ََّ الثة الضَّ انية األل ، و  الثا الثا 



خ-6-
خفيماخيأتي:خق خط خباألزر خُأع ُ ختاخخُخ

)ًونِ:  َّجض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ  قال تعا : -1
60). 

 اِس  ليك.النا  اُّ احَ  اباوَ   لَّ  -2
 .قليلولل  َّ األونياَ   ،كثريولا اوال   -3
رُجو لَك الِ ،اخلريًتََّنَّ لَك يك اب  ااِ  -4  .ّل ًو

  



خ قخب خح خل خىخوتاخيذ خن خثذ خالمُخخ- 
خة:ل خاألتث خ

خأ(
 .دًقالِ الصِّ اقبَل  -1
 .نيمَ احلرَ ُزْرُت  -2
 املْدَّبنِي.البنِي بالطا اُْعِلْبُب  -3
 ب(

 .اثنالجاَ  نـََتياِل  -4
 .اثنتاليلتاِل َمَضْب لَ  -5
 (.١٤ًِ: )  َّ خن حن جن يم  ُّ  قال تعا : -6
 (.١٧٦النسا : )     َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  قال تعا : -7
 ج(

 .ّلمهاكِ انِتَح الباباِل   -8
َدًِ    -9 ِْ اكانأُت اجملَت ََ ِْ  .ِكَلْي

ااستَعُب    الصِدًقنِي   -10 ََ ِْ  .ِكَلْي
 .ِكْلَتامُهَانتاِل  البِ  َاَرَجب -11
ُب احملاِرتـَنْيِ   -12 َْ اامَت ََ ِْ  .كْلَتي
االَبتنْيِ  يُب على الطا نَ اثْـ  -13 ََ ِْ  .كْلَتي

 م(
 جلنِي.الرَّ  ّلكِ َضر  حَ  -14
 البنِي.الطا  ّلكِ لُب  قابَ  -15
  .ًْ ريَ قِ الَِ  ّلكِ ُب     نْ احسَ  -16
 (.٣٣ال ْ : )       َّ مف خف حف جف ُّ  قال تعا : -17



 .نْي يدتَـ صِ القَ ِكْلَتا ،عُب   -18
 .نيِ تَ حلَ الرِّ ا ِكْلتا  كُب     -19

 ه(
  يد.الرَّ ابنا األمنُي واملأموُل  -20
ُب َّ عومِ السُّ  حباصبَ  -21  .ولِ  ْ لبِ يٍم لِ ظِ  نتاٍج عَ َمْصَدَرْي ُة وال ًو
 تاب.ال ِ َمنَـّيَت قراُت ما بنَي  -22

خ:ضاحاإلي
 راًــبُ  (ا)مي   اجملَوعــة األو  الــوارِ  (البنيالطاــ، ني احلــرمَ ، دًقال الصَّــ)َــات: لِ لــُب ال َ  ذا تأمَّ 

ني بَ ركَّ ، غـري ُمـ(او ، طالِـرَ ًق ، َحـدِ َصـ)هـا: مُ ِرَ  مُ نْي بَـ رَ ْعـعلـى ا،ـني مُ  منْـا تـدلُّ  يٍ دَ واِحـ كلا   الَّ 
ـمُ  كلا   . والَّ (احلقا  جامَ ) و:  ،اِ ، وال  سنامًا (موترَ ضْ حَ ) و:  ،اِ مزجيا  اِ تركيب ق طـابِ منَْـا ًُ  مٍ رَ ِْ
ــا  ونــول   ة الرَّ   حالَــ ونــولٌ   ٌ رَّ الِــت علــى آِاــًــدَ واملعــَّن، وقــد زِ  ِــظه   اللَّ بَ صــاحِ  نــُ، ًو

، ًقٌ دِ وَصـ ًقٌ دِ ل َصـنا ع  ال نقول: اقبَ يْ نَـ غْ ي هدً  احلرنني استَـ ًامَ زِ  وعند، صا والرا حاليت النَّ 
ـــلِ عْ و، واُ واحلـــرَ  وَ رت احلـــرَ زُ    دالِ ِمـــي بَـــًـــامَ نـــا  ـــدَّ الزِّ يْ َِ نـــا قـــد اكتَـ انَّ  :، اياٍ وطالِـــ طالـــاٍ ب بِ ْب
ـلِ كَ    ِ طْ عَ  ـا املوانَـ ظِ علـى نَ  ةٍ ََ ََّ وًُ  ,واحلركـات احلـروفِ  ة  َقـة ِلـا متـاو املوانَـ َقـرِي ى هـدا االسـم سـ

م ق املِرَ طابِ وًُ  ،رَّ  آاِ  ونولٍ  او ًا  ،ونولٍ   ٍ لِ ي اَ ًامَ زِ  بِ نْي تَـ على اثنني او اثنَ  ب الدي ًدلُّ املعرَ 
 .َّنَّ ِظ واملعَّن: املثَـ   اللَّ 

دُت وَجـ (ب)انيـة مي   اجملَوعة الثا الوارِ  (واثنني واثنتني ،اثنال واثنتال)َات: لِ لُب ال َ و ذا تأمَّ 
ـــلَ  كـــلَّ   الَّ  ـــعلـــى ا،ـــني؛ ول ـــ  لـــيِ لـــه مُ  لَّ منْـــا مَ  ظٍ ِْ  ،قـــال بـــاملثَّنلحَ ه نَْـــا مُ ِظـــِْ   لَ ِمـــ مٌ رَ ِْ
ا ٍ   الرَّ  ونولٍ  ي ال ٍ ًامَ زِ ه بِ بال  عرابَ عرَ وًُ   .والرا  صاِ ونول   النَّ  نُ، ًو

ِْ لَ وكِ  ،لتامهــاّلمهــا وكِ كِ )َــات: لِ لــُب ال َ و ذا تأمَّ   (ج)ة ثَــالِ ي   اجملَوعــة الثا مَ الــوارِ  (َْــايْ تَـ لْ َــا وكِ ي
هـا رومِ وُ لِ  ؛هبِ  ةٌ قَ حَ لْ بل هي مُ  ،  املثَّنَّ ب مِ سَ يْ ْا نلَ ظِ ِْ   لَ ِلا مِ  مَ رَ ِْ َات ال مُ لِ هدَّ ال َ  الَّ  راًبُ 

 .ريِ َِ ضانا    الضَّ ر  ال ًُ طَ ؛ وذلك بِ اِ وجرا  اِ بصْ وباليا  نَ  ،اِ رنع  ه باأللِ  عرابَ  ةِ بَ رَ عْ مُ 
 



 يٍ دَ واِحــ لَّ ُكــ  ُت الا دْ َجــوَ  (م)ابعــة تني   اجملَوعــة الرا مَ الــوارِ  (لتــاّل وكِ ِكــ)تــني: ََ لِ لــُب ال َ و ذا تأمَّ 
َِ ِِ قد اُ  منَْا نلـم  ،اِ وجـرا  اِ بْصـونَ  اِ رنعـ     َجيـُ األحـوالِ َـا األلِـُْ تْـ مَ ّلزَ نَ  رٍ ظـاهِ  ب    اسمٍ ي

هــا ْورِ   ظُ ُ ِمــَنــ  مَ لِــعلــى األَ  يٍ رَ دَّ َقــمُ  حبركــاتٍ  املقصــورِ  تــا كاالســمِ بَ رِ عْ بــل اُ ، املثــَّنا  بــا  عــرابَ رَ عْ تُـ 
 ر.دُّ عَ التـَّ 

 (ه)ة َســـاخلامِ  ةِ ة اجملَوَعــلَــ  امثِ  (ومنــيت، ومْصــدري، ابنـــا)نــاي َــات املثَّ لِ ل ال َ مَّــأَ بعــد ذلــك اتَ 
 (ابنـا) ـ. نـصـا والـرا نـُ والنَّ : الرَّ ثِ ّلالـثَّ  ا عـرابِ  ول   حـاالتِ ب منْـا النُّـنَ دِ قد حُ  اجُد اهنا

 ,يدِ ــــه    الرَّ تِ ول منــــه  ِــــانَ ب النُّــــنَ دِ وُحــــ ،ثــــَّنَّ ه مُ  ؛ ألنَّــــه األلِــــِعــــنْ رَ  وعّلمــــة ،مرنــــوعٌ  اــــربٌ 
ه تِ ول منه  ِانَ ب النُّ نَ دِ وحُ  ،ه مثَّنَّ ه اليا ؛ ألنَّ بِ صْ نَ  ةوعّلمَ  ،نصوبٌ ح مَ اصبَ  اربُ  (يْ رَ دَ صْ مَ )و

ــــمَ )و ,    نتــــاج ول منــــه  ب النُّــــنَ دِ وُحــــ ،ه مثــــَّنَّ ألنَّــــ َّ اليــــا ؛رِّ ة َجــــوعّلَمــــ ،ةزــــرور با ِــــانَ  (يَت نـَ
 .مِ ً    املِرَ نوِ لتَّ ة لِ لَ قابَـ وذلك مُ  ،تابِ ه    ال ِ تِ كدلك؛  ِانَ 

 :مد خالقاع خ
 :يف ع  خت خ -1

 ِمَّ.رَ ِْ او ًاٍ  ونوٍل على مُ  ،ِي الٍ  ونولٍ ًامَ زِ  بِ نْيِ تَـ على اثننِي او اثنَ  لَّ هو ما مَ  :املثَّنَّ 
 :  وطُخشُخ -2

ـــغــرَي مُ  اِ ُمعَربــ اِ  الـــدي ًـُثـَــَّنَّ ال ً ــوَل ُمِـــَرم  االســمِ ُ  ًُطــ َ  او  اِ مزجياـــ اِ ركيبــٍا تَ ركَّ
 ِِظ واملعَّن.  اللَّ  له ُمَاثلٌ و ، اِ ًا  سنامِ 

 ب :خقُخلح ختاخي خ -3
ُلَحُق باملثَّنَّ   ذا اِـيِتا     (كـّل وكلتـا)، و(اثنـال واثنتـال)    عرابِـِه الِـاٌ  هـي ًو

ِِ  َري، اماالضَّ  َِ  ذا ُا  تا    االسِم الظاهِر، ن هنَا تُعَربال  عراَب االسِم املقصوِر.ي
 كَــا َمــرَّ بِــك   ابــواٍب تُعــرُب  عــراَب املثــَّنا  (تــالدال واللا اللاــ)، و(هــدال وهاتــال)و

 سابقٍة.
 : إع ابُخ -4

الياُ  نيابِة ه ُة نصبِ ّلمَ ُا وعَ نصَ ِة، وًُ ََّ ُ  نيابِة ع  الضَّ ه األلِ ُة رنعِ  وعّلمَ ُُ املثَّنَّ نَ رْ ُـً 
 َِ  رِي.سْ َِّ الياُ  نيابِة ع  ال َ ُة جرِّ ّلمَ وجيرُّ وعَ  حِة،تْ ع  ال

 بذ ع ُضخأحكات  : -5



ًِ    االســـِم املِـــرِم؛ ولـــدلك نـــوِ ِعـــَوٌ  عـــ  التَّ  ِهـــيو  ،اِ  ســـورٌي مائَـــ مَ نـــوُل املثـــَّنَّ 
ُ  اًضا ِانِة كَا حُيَدُف التَّ  َُتَدُف عند    هدَِّ احلالِة. اِ نًو

خ:يناتم  خت خ
خ-1-

خاآلتيةخوأسرَ ُجختنهاخالمثنىخوتاخيلحقخب ،خوُأع بُ : خأق أُخالعبارات 

 (.٢٣املائدي:)  َّ مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ُّ  قال تعا : -1
 (.٣٦ًوس : )  َّ حج مث هت مت  ُّ  قال تعا : -2
 (.٢٣ا سرا : )  َّ ىن نن ُّ قال تعا : -3
 (.١٢٨البقري: )  َّ يه ىه مه جه  ُّ  قال تعا : -4
  َّ مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ  قال تعا : -5

 (.٣١ف:ارُ الزُّ )
 (.٢٩نصلب: )    َّجم  هل مل خل حل جل مك ُّ  قال تعا : -6
 ((. زائل ّلمهاًوُو َهم ؛ وكِ نيا ًوماِل: ًوُو نرٍ  و الدُّ  )) -7
َِرَاغُ اسلنا ا ل نيَْا كثرٌي ِم نعَتاِل مغبو  )) -8  ((. : الصِّحَُّة واْل
 .((: طالُا ِعْلٍم وطالُا مال ًَْطَبعالِ  ال اثنالِ  )) -9

   َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ  قال تعا : -10
 (.٢٣ا سرا : )

حل: النَّ )    َّ مظ حط مض خض حضجض  مص خص حص مس خس ُّ   قال تعا : -11
٥١.) 

خ
خ-2-

خة:ي خاآلت خخل خم خنخالجُخيخت خالَال خخكان خيخالم خُ خألفاظ اختثن امخف خأض خ
 ك.يْ لَ طِاِل عَ عْ  لَّ .................... َـً  -ا



 .ةِ لَ حْ ....................   الرِّ َو ا  َِ  -ب
ََ لِ .................... سَ  -ج  تال.ي
 ديَّ .................... .سلََُّب على والِ  -م
 ة.ْراِل   احلراسَ سْ .................... ًَ  -ه
اِل   امللْ  -و  ا.عَ .................... جيًر
ََّى اَحَدمُهَا -ز َا  ُوِلَد خلالٍد ........................ نس  .اِ و،َّى اآلاَر عليا  ،اِ دحم

خ-3-
خ:م خيد خف ختُخخة خمل ختنهاخفيخجُخخال  خ خرالية،خثمخأض خأثن يخاألسماء خالر خ

 دي.نانِ  -ري سطَ مِ  -ًقة دِ حَ  -ة ُحلا  -يا طِ اَ  -ل منزِ  -ة سالَ رِ  -رس نَ  -صبا  مِ  -ل جبَ 
خ-4-

خ:ة خضاف خبحيُختكونختُخخم خيد خف ختُخخل خمُخأضُ خاألسماء خالمثن ام خاآلتيةخفيخج خ
نْي ، قِ كِ  ََ  ًقال.دِ زتني ، صَ تال ، جائِ صَّ تابني ، عاِل

خ-5-
 ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن ُّ  قال تعا : -1

 (.٤١ًوس : )   َّ خبمب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي
 (.١١سا : النِّ )   َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىننن ُّ  قال تعا : -2
َُْا.باِب اهِل النَّ نُي سيِّدا  َ ُ  واحلسَ احلسَ  -3 َي اللُ َعنـْ  ة، ِر
 ك نـَيَـُعقََّك ابـُْنك.ًْ دَ تـَُعقَّ والِ  ال -4
 ًه.دَ جِل والِ ُم الرَّ تْ بائِر  َ   ال َ مِ  -5
نيا: احل َا ِ  بعحلِ ِقيَل لِ  -6 . نقاَل: امٌل بني ًََدًْك، واجٌل ُمِطلي عليك، ِصْ  لنا الدُّ

 .نالِ جرَّارُي العِ  وامالٍ  و يطاٌل نـَتَّال،
 بق:ا سَ ُج ما خِر استَ  -ا

 .  اِ ر زرور وآاَ  اِ رنوع مَ مثَّنَّ  -



 ْا.نِ دْ ا حَ بَ واذكُر سَ  ،بُهول، مث اُعرِ ب منه النُّ نَ دِ  حُ مثَّنَّ  كلا  -
 .(نالالعِ )َّن كلَة ي   البحث ع  معَِ لَ عْ ُو مُ دِ خْ استَ  -ب
 .قِ باألزرَ  طا ُب ما اُ اُعرِ  -ج

خ-6-
خالي:جخاإلع ا خالر خموذ خأشارُ خفيخن خ

 .ةباحلركَ  عالِ ولَ ِّلل كّلمها مُ الطِّ  -1
 .تا املسألتنيلْ ب كِ لَ لَ حَ  -2

خإع ابهاخالكلمة
 ِّللالطِّ 
 
 

ـــــــــ ةِ يابَـــــــــ  نِ ه األلِـــــــــة رنِعـــــــــمبتـــــــــدا مرنـــــــــوع، وعّلَمـــــــــ ه ة؛ ألنَّـــــــــََّ عـــــــــ  الضَّ
و  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .....................و ................. ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مِ املِرَ  ....................   االسمِ 
 ّلمهاكِ 
 

ــ ،بــاملثَّن قٌ لَحــه مُ  ؛ ألنَّــه األلِــة رنِعــمرنــوع، وعّلَمــ ّل: توكيــدٌ ِكــ ري َِ والضَّ
 ضاف  ليه.ر  مُ جَ  حملا  ل  صِ املتَّ 

 عالولَ مُ 
 

............... املبتـــــدا ................ ، ................. رنعـــــه 
 ه ................. .ألنَّ ؛ ................ 

 ةباحلركَ 
 
 بلْ لَ حَ 

 ة : ............... ...............، احلرَكـــــــــــالبـــــــــــا  : حـــــــــــرف جـــــــــــر
............... ............... ............... 

ََ  ول؛ التِّ نعل ماٍ  مب  على السُّ   و.رِّ حَ تَ مُ  ٍُ نْ ري رَ صاله بض
 ُ مــ نَــ  مَ ي علــى األلِــرَ دَّ َقــة مُ ه نتَحــة نصــبِ مِعــول بــه منصــوب، وعّلَمــ لتاكِ 

 وهو مضاف.، رعدُّ ها التَّ ْورِ ظُ 
 نْي تَـ املسألَ 
 
 

  ................... ................... ...................
  وَ ول ِعــ. والنُّــمثــَّنَّ  ســري؛ ألنـهة عــ  ال َ يابَــ................... اليـا  نِ 

 .مِ املِرَ  ً    االسمِ نوِ ع  التَّ 
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خباألزرقخفيماخيأتي:خُأع ُ ختاخخط خ
 ارنالقاِتلُ واملقتوُل   النا ا َِْ يْ َِ يْـ سَ َال بِ قى املسلِ  ذا التَ  )):ّلوقاَل عليه الصّليُ والسَّ  -1

.)) 
 ((.   اخلريِ  ً الِ رِ م  َ لِّ عَ العا ُ واملتَـ :(( وقال اًضاِ  -2

  



خ قخب خح خل خوتاخيذُخخمال خس خ خالر خٌ خالمُخخ ُخم خج خخ-ج
خ:لةاألتث خ

خأ(
 ة.حاِق باملدرسَ لّللتِ ليُّوَل العَ ضَر حَ  -1
ِدًَ  ْعُب لَّ  َ  -2 َا  على اجتْاِمهم.احمل
َِ ا براهِ رُت    نظَ  -3  نظرَي اح او.نَي ي
)  

 .زولنائِ روَل ابِ الصا  -4
 .دولر ِ مُ املعلَِّوَل  -5
 .ً رِ صِ نتَ مُ مازاَل املؤمنوَل  -6
 ج( 

 (.٤٦ال ْ : )         َّ جم يل ىل مل خل  ُّ  قال تعا : -7
 (.٢الِاَتة: )  َّ ىم مم خم حم ُّ  قال تعا : -8
 .نيلِ هْ األَ   ْب مِ رَّ قَ تَـ  -9

ور: النُّ )   َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّ  قال تعا : -10
٢٢.) 

 .اِ طالبطرول عِ ة حلَ و   الرِّ ا  َِ  -11
 (.٤٢ًوس : )   َّ خص حص مس خس حس ُّ  قال تعا : -12

 م(

 (.٢٧القَر: )  َّ هئ مئ هي مي خي حي جي ُّ  قال تعا : -13
 (.٥٩القصِ: ) َّ مم خم حم جم هل مل  خل  ُّ    -14

خاإليضاح:



ـــ، ول يُّـــلِ العَ )َـــات لِ ُل ال َ اتأمَّـــ ََّ َِ ا بـــراهِ ، ً  دِ احمل دها اِجـــ (ا)ي   اجملَوعـــة األو  مَ الـــوارِ  (نيي
ـلَ  ةِ ّلمَ   اثنني  مُ سَ ر مِ على اكثَ  تدلُّ  اعّلوٍ  َجوع  ونـولٍ  واوٍ  يِ ًـامَ زِ نيـه  بِ  ريٍ مول تغيِـ مِ املِـرَ  ظِ ِْ
ـــرِ   آاِ  ـــ، وال مُ والـــرِّ  اِ ْصـــ  حـــاليت النَّ  ونـــولٍ  نـــُ، او ًـــا ٍ الرَّ  ةِ هـــا   حاَل منْـــا هـــو:  كـــل    مَ رَ ِْ

ََّ و ، علي)  يا يـا املزِجـكِ   ال َّ يـث وِمـأنِ التَّ    تـا ِ ِمـ اـالٍ  لٍ عاقِـ رٍ كَّ دَ َُ لِ  مٌ لَ عَ  ، وهو( براهيمو ، دحم
ضـاف    َّ وًُ رَ دْ ُ َصـََ لْ نيَ  ا ا ِا ا ، اما (احلقا  جام) ، وا سنامي مثل:(معدي كرب)مثل: 

 بعبدي الل.وراًب عبدي الل، ومررت  الل، قال: جا  عبدونيُ  (الل عبد)علزَّ، مثل: 
 انيــةي   اجملَوعــة الثا مَ الــوارِ  (منتصــًر ، مر ــدول ، نــائزول )َــات لِ ي ااــرى    ال َ ر مــرَّ نظُــمث اَ 
ــلِ  ةٍ َِ علــى ِصــ منْــا تــدلُّ  يٍ دَ واِحــ كــلَّ   ُد الَّ اِجــ( ب) وليســب علــى  ،ا   التاــِمــ ةٍ َيــاالِ  لٍ عاقِــ رٍ كَّ دَ َُ

منْــا:  دٍ واِحــ كــلِّ   ِــرمَ مُ  علــى، والَّ ه نُ ثُــؤنَـّ الــدي مُ  (نـَْعــّلل)وال  ،ّل ْعــنَـ  الــدي مؤنثــه (لانَعــ)وزل 
 رو َ ْا الطُّـيِائِ السـتِ  ؛اَِ سالِ  رٍ كَّ دَ َات َجُ مُ لِ هدَّ ال َ  ، وِلدا َجعب(صرر د ، منتَ ز ، مُ نائِ )

 ة.قَ ابِ السا 
مي   ، الـــوارِ (ســـنني، عطـــرول ، اولـــو ، األهلـــني ، العـــاملني ، البنـــول )لـــُب ال لَـــات و ذا تأمَّ 
ــلِ كَ   ُد الَّ اِجــ (ج)الثالثــة  اجملَوعــة ب منــه اِلَــزي نَ دِ ُحــ (ابــ )ومِــرمَّ:  ،ريٍ  ِســَجــُ تَ  (بنــول)ة ََ

ـلِ . وكَ مِ ي املِـرَ ورَ ت لـدلك ُصـريَّ غَـنتَـ  ،البـا  بـالِتحِ  عند الَُ وَتركـب ب علـى َعـقـد َجُِ  (اهـل)ة ََ
ــ (اهلــني) ــ دِّ َحــ ج عــ رَ َاــ (اولــو). وةِ َِ َــاِ او ِصــلَ ليســب عَ  ا اســم جامــدمــُ اهنَّ َْ ه ال أنَـّـبِ  ُِ ال

ــول ــ  لــه مُ  ،هِظــِْ   لَ لــه ِمــ دَ واِحــ مبعــَّن: اصــحاب،  (اولــو) ا؛ أللَّ صــاحِ  عنــاَّ وهــو  مَ ِمــ مٌ رَ ِْ
ٍُ  يال اســمَ ََّ َســْا تُ تُ قَ وهــي وســابِ  عــ  الَــُ اًضــاِ؛  اــرجَ     التســعني (عطــرول) كَــا الَّ   ،َجــ

ٍُ  ه اســمُ ألنَّــ م ســور ، ةنَ َّ َســمُ ِــرَ ومُ  ،ري ِســنْــي َجــُ تَ  (ســنني)ا ه. اماــِظــِْ   لَ د لــه ِمــال واِحــ َجــ
ــ ــِقــعْ ال َـً  ثٍ نَّــؤَ َُ نضــّلِ عــ  اهنــا لِ  ،مِ وحْــا   املِــرَ ِتُ ني   الَــُ، مَ السِّ ول)ا ل. اما بِــتح  (عــالََ
ٍُ  والّلا   ، و وَّ.يا ، والعا  ا سّلمِ يبا رَ نقول العا  العَ  ،  ا،ا  الَوعِ كغريَّ مِ   نْي اسم َج
ََّ  (ج)ة ثَــالِ ي   اجملَوعــة الثا مَ َــات الــوارِ لِ ال َ  الَّ  :لوْ ة الَقــّلَصــواُ  َُ ال تســ َاِ؛ ر ســالِ كَّ دَ ُمــ ى َجــ
 ه.ب  عرابَ بَ عرِ به واُ  ةِ قَ لحَ ت مُ املطلوبة، وِلدا ُعدَّ  رو َ ْا الطُّ يِائِ استِ  ودَ لعَ 

ــابِ ة الرا ة اجملَوَعــَلــو  امثِ  ب نَ دِ قــد ُحــ (ومعلَيــك، ومْل ــي ، مرســلو )َــات لِ ُد ال َ اِجــ (م)ة َع
ــلِ  َ . نَ صــا والــرا نــُ والنَّ الرَّ  :ّلثا عــراب الــثا    حــاالتِ  ولمنْــا النُّــ  ( لا ) اــرَب  (مرســلو)ة ََ
ُُ ألنَـّـ ه الــواو؛عِــنْ ة رَ وعّلَمــ ،مرنــوعٌ  ة. اقَــه    النا تِ ول منــه  ِــانَ ب النُّــنَ دِ ســا ، وُحــ رٍ كَّ دَ َمــ ه َجــ



ول ب النُّـنَ دِ ر سـا ، وُحـدكَّ ه َجـُ ُمـه اليا ؛ ألنَـّبِ صْ نَ  منصوب، وعّلمة (كال) ارَب  ( يْلِ مُ )و
ــتِ منــه  ِــانَ  ــلِّ عَ مُ )رى. وه    الُق ر كَّ دَ ه َجــُ ُمــَّ اليــا ؛ ألنَّــة جــرِّ وعّلَمــ و،اســم زــرور بــالّلا  (يَِ
 ري.َِ ه    الضَّ تِ ول منه  ِانَ ب النُّ نَ دِ سا ، وحُ 

خ:دمالقاع خ
 :ع يفالر خ -ا

ُُ املدكِر السا ُ: هو ما ـامِي واٍو ونـولٍ  بِ نْي اثنَـ   مِ  رملَّ على اكثَ  َج او ًـاٍ  ونـوٍل  ،ًز
ــعلــى مُ  ــِــرَ لــه مُ  َّ، وكــالمِ رَ ِْ ِه، وملَّ ِســنْ   جِ ِســِه. نــ ل   ً ــْ  لــه مِــرٌم ِمــنْ   جِ ٌم ِم

ُِ  اِ   اثنني، كال ُمْلَحقعلى اكثَر مِ  غيـرِي   التَّ ِمَِّ ِمـِرَ ِة مُ ّلمَ سَ اِ  لِ و،َِّي بالسا ، بالَ
. ُِ  بعَد الَ

 :ش وطُ  -ب
 ََ  ما ًأيت: الا ُُ على هدا الَُ  ال جُي

 ا ِا . يا غريِ كِ ال َّ  وِم  ،ا ِ   التا قّلِ  اخلاليُة مِ كوِر العُ اعّلُو الدُّ  -1
 اِ .  التا قّلِ  اخلاليُة مِ كوِر العُ اوصاُف الدُّ  -2
َعـــل)  بـــاب ُ  ِمـــْصـــ ذا جـــا  الوَ  -3 كـــأحَر   عـــّل ()نَ ثُـــُه علـــى نَـّ ؤَ الـــدي مُ  (انـْ

طال َعْططى. طْ عَ كَ   (نـَْعَلى)ه على ثُ نَـّ ؤَ الدي مُ ( نـَْعّلل)باب  حراَ ، او ِم 
ََ ن نَّ  َُ مُ ه ال جُي ا.كا دَ ُُ َج

ِ
 ٍر سامل

 ح ُقخب :ل خالمُخ -ت
ُِ املـــدكَّ  ـــًُلَحـــُق َِـــ ـــوَل وُســـُنوُل واُولـــو ر السا ـــوَل واهُل ـــه الِـــاٌ  منْـــا: بـَُن ا     عراِب

َُول،  سعني.   التِّ  ،، وثّلثولوالِاُ  العقوِم وهي: عطرول وعاَل
 :  إع ابُخ -ث

ُُ املــــدكَّ ًُرنَـــ ــــُ َجــــ  ِة،ََّ ُة ذلــــك الـــواُو؛ نيابــــِة عــــ  الضَّــــُق بــــه، وعّلَمــــا ُ وامللَحـــِر السا
ُنصبال ُِ  رِي.سْ ِة وال َ وعّلمُة ذلك اليا ؛ نيابِة ع  الِتحَ  ال،وجُيرَّ  ًو ِر كَّ املدَ  ونوُل َج

ــ ا ِــانِة؛ ألهنـــا ِعــَوٌ  عـــ  وَُتــَدُف   حالـــِة ، اِ َـــه مِتوحــٌة مائِ ِق بِـــاِ  وامللَحــالسا
 نًو    االسِم املِرِم.التَّ 

خينات:م  خت خ



خ-1-
خبُ : ،خوُأع  خب خخق خح خل خمخوتاخأُخال خ خالس خٌر خ خالمُخم خ ُجختن خج خَ خأق أُختاخيأتيخوأسر خ

 قال تعا :

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ    -1
 َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 .(5- 1: املؤمنول)
: ال ْ ) َّ حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  ُّ   -2

53). 
 .(145: سا النِّ )  َّ حج مث هت مت خت حت جت  ُّ   -3
 .(141: سا النِّ ) َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ     ُّ  -4
 .(11- 10: اًراتالدا ) َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ    -5
 .(31: بأالنَّ )     َّ ىل مل خل  ُّ   -6
 قال ُعْرَوُي ب  الَوْرم: -7

ُُ الوَ  َ يََّبْتهُ  ول  ْ  َليَّ عَ   ننَي تَتابعبْ سِ  وما  اَب راِسي ع   قائ
 قال  وقي: -8

ين اْبنغِ  و لْ  ونا ِ عِْد ال على زالُ نَ  ال ااِك  ِمْصَر  نَّ ًا س َِ  اُمِقي
 قال تعا : 

 .(99: عرا الطُّ ) َّ جب هئ مئ خئ ُّ    -9
 .(91: وبةالتَّ ) َّ  جئ يي ىي ني مي ُّ     -10
 قال لبيد ب  ربيعة: -11

ٌُ الا   واألهلولَ  املالُ  اوم ُُ  تـَُرمَّ  الْ  اِ ًوم دَّ وال بُ   ومائ  الومائ
خ-2-

خ:م خيد خف ختُخخة خمل ختنهاخفيخجُخخم خد خواح خخُلخرل خم خع خ،خثمخأسرذ خا خم خسال خٌر ختُخخيةخجم  خماتخاآلت خل خأجمُ خالك خ



 را د . عاقل . قارئ . ًزد . كاتا .  ،اعيل . راكُ . حمَد . طاهر . قانب . عَر.
خ-3-

خ:ا خمسال خخ  خر خٌ خ ختُخم خيةخج خاآلت خلماتخ خجم خالك خالريختمن خخأبي ُنخاألسبا  خ
 حزي . مْعِد ًَ ِرب . اعور . ظَآل . ًزنا . غّلو . رجل . ابيحل . غضبال .

خ-4-
خة:ي خلخاآلت خم خنخالجُخيخت خكانخالَال خفيخالم خخا خم خسال خٌر ختُخخ  خم خةخج خأضُ خألفاظ اختجموع خ

 الل. ............................ ًسبِّحولَ  -1
 ...................................... ًِوزوَل بغاًِتْم. -2
 ًارِهم.لوَل ......................................    مِ جِ الّلا  -3
 ّلميِدهم كلَّ جنا .تَ رُجو ...................................... لِ ًَ  -4
ِْ ...................................... ال ًتَ  -5 ُِِس  م.حدَّثول ع  ان
 على ...................................... اْل ً ونوا ُرَحَا . -6
 ًَْظَُِر ...................................... حباجِتْم. -7
ثَابري. -8

ُ
  لَّ ................................ لْ  ًنالوا اجملَد  ال بالعَِل وامل

 ........... .قي األمُم برجاٍل ...........................رتَ تَ   -9
 ْاِمهم.َد ......................................   جِ الَل نسأُل اْل ًؤِّ  -10
  لَّ هؤالِ  األطِاَل ..................................... . -11

خ-5-
خة:ضاف خبحيُختكونختُخخم خيد خف ختُخخل خم خيةخفيخجُخاآلت خخة خالمجموع خخأضُ خاألسماء خ

 .َولسلِ عني ، مُ زارعني ، بائِ سول ، مُ ْندِ مُ 
خ-6-

خأشار خفيخنموذجخاإلع ا خالرالي:
 . يٌ نول  اوَ املؤمِ  -1



 . ي اجملدِ عِ رت    صانِ ظَ نَ  -2
 دا .عَ م سُ لْ اولو العِ  -3

خإع ابهاخالكلمة
 نولاملؤمِ 

 
 

 يٌ  اوَ 
 رتظَ نَ 

 
 
 يعِ    صانِ 
 
 اجملدِ 
 ولواُ 

 
 لمالعِ 
 عدا سُ 

 

............... ............... .......... ، .............بتدا .....مُ 
 ه ............... ............... سا ،............... ؛ ألنَّ 
 املِرم. نًو    االسمِ و  ع  التَّ و ............... عِ 

 ه ................ ................ .عِ نْ ة رَ ّلمَ وعَ  ، املبتدا مرنوعٌ ارَب 
... .................. التصـــــاله ......نعـــــل مـــــاٍ  مبـــــ  .............

َِ والتاــــــ، ورِّ َحــــــتَ .................. .................. مُ  ل ِصــــــتَّ ري مُ ا  ِــــــ
 .رنُ .................. ،   حملا على ..................  مب ا 

............ ) ـ......... بــ.......عي : اســم ...... صــانِ را   : حــرف َجــ
 ة.ول لسِانَ ب النُّ نَ دِ ر سا ، وحُ مدكَّ  ه َجُألنَّ  ؛َّ اليا ، وعّلمة جرِّ (

 .رَّ......... ........ .......... .......... ......... .......... آاِ 
ُِ  قٌ َحـــلْ ه مُ ه الـــواو؛ ألنَّـــة رنِعـــمبتـــدا مرنـــوع، وعّلَمـــ ـــكَّ املـــدَ  َِـــ وهـــو  ،ا ر السا

 مضاف.
 رَّ..................... على آاِ ة ّلمَ ...................... ، وعَ 

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

 
خ-7-

خأع ُ ختاخخط خباألزرقخفيماخيأتي:
 (.٣٥األحقاف: )          َّ خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ  قال تعا : -1
 الِ تـَْرَجُ     َ،ِْعي اْحَوَجبْ  َقدْ      اـلِّْغتْــــــــــــوبُـ  نيَ انِ ــــــــــَثَّ ال  لَّ  -2

  



خب خقُخح خل خمخوتاخيذ خال خُخالس خن خؤ خ خالمُخم خج خخ- 
خ:لةاألتث خ

خأ(
ِْ ا. -1  اجتْدِت املْرَواُت   مروِس
 باٌت ًـَْلَتزِْمَ  بتعاليِم ا سّلو.ًنباِت مؤمَّ  ل الزَّ  -2
 .للْنداِت نطاٌ  بارز -3
 ب(

 لحاُت ِمَ  املعس ر.َو الطَّ دِ قَ  -4
 بالوائِز آاَر العاو.َاُت نازِت الِاطِ  -5
 ي.لِ ََ اِج عَ   نِتيُب مثراٍت مِ نَ جَ  -6
7-  ِِ  سلَاٍت قانتات.يُب ع  مُ ر
 ج(

8- َِْ  ة.باركَ اٍو مُ اٍت   اًا تصدقُب ِبُدَرًْ
 حرا .ائُر   الصَّ هدَِّ جباٌل  اُماٌت ًْتِدي  ا السا  -9
 م(

10-  َِ  ضِل.جاَ ت اوالُت ال
 والِت اخلُلق.ْو اُ ح َِ ا -11
 العَِِّة.ُب بأوالِت بْ علِ اُ  -12

 ه(
 َصِْحة: َصَِحات. -13
 ُغرنة: ُغَرنَات ُغرُنات ُغْرنات. -14
 ِاْدمة: ِاَدمات ِاِدمات ِاْدمات. -15

خاإليضاح:



 ُدها تـدلُّ اِجـ (ا)ي   اجملَوعـة األو  مَ الـوارِ  (اِلنـدات، ًنبـات الزَّ ، املروات )َات لِ ُظ ال َ الحِ اُ 
نـا ، هنـد)  اثنتـني ومِرمهـا ر ِمـاكثَـ علـى ثــة نَّ ي املؤَ مَ ب هـدَّ األعـّلو املِـرَ لَـوقـد اَ . (مـرمي ، ًز
امي اَ  ا  وَجعب  التا مِ   ري.غيِ   التَّ م مِ املِرَ  ةِ ّلمَ رها مُ سَ   آاِ    وتا ٍ لِ بًز

ة َيــانِ ي   اجملَوعــة الثا مَ الــوارِ  (مســلَات، مثــرات ، َــات الِاطِ ، لحــات الطَّ )َــات لِ ُل ال َ أمَّــمث اتَ 
ثــة؛ مات مؤنَّ َجيــُ هــدَّ املِــرَ  ، والا (ناطَــة ، مثــري ، مســلَةطلحــة ، )هــا: مِرمَ  ُد الَّ اِجــ( ب)

امَ عب بِ أنيث، وَِجَ التَّ  ب بتا ََ تِ ا اُ ألهنَّ   م.املِرَ  ر االسمِ وتا    آاِ   ٍ الِ  يِ ًز
هــــا: مَ ِرَ مُ  ُد الَّ اِجــــ (ج)ي   اجملَوعــــة مَ الــــوارِ  ( ــــاُمات، مًرَْــــات )َــــاِت لِ لــــُب ال َ و ذا تأمَّ 

ـــًْ رَ مُ ) ـــ ر ًـــدلُّ غَّ َصـــل مُ األوَّ  (خو ـــامِ  مِْ ا ، ل؛ ولـــدلك َجعـــب بـــاألل  والتاـــعِقـــر ال ًَ دكَّ علـــى ُم
 ا .عاقل؛ وِلدا َجعب باألل  والتا  ر غريكَّ دَ َُ   لِ صْ اين وَ والثا 

ــلِ امــا كَ  نْــي مبعــَّن: صــاحبات، اســم َجــُ وليســب  (م)ي   امثلــة اجملَوعــة مَ الــوارِ  (اوالت)ة ََ
بة، وِلــدا مبعــَّن: صــاحِ  (ذات)عناهــا وهــو   مَ ِمــ مٌ و اــا ِلــا مِــرَ  ،ْــاظِ ِْ   لَ ِلــا ِمــ ِــرمَ وال مُ  َجعــاِ،
 ة ِلدا الَُ.رو  املطلوبَ ْا الطُّ يِائِ و استِ دَ عَ وذلك لِ  ،ا ث السا املؤنَّ  ب َُِبا احلقَ السَّ 

( ه)ة َسـي   اجملَوعـة اخلامِ مَ الوارِ  (ادمات، غرنات ، صِحات )َات: لِ ظرُت    ال َ و ذا نَ 
ِْحة ، ُغْرنــة ، ِاْدمــة)هــا: مَ مِرَ  ُد الا اِجــ يحْا حِ   العــني َصــمنْــا اســم ثّلثــي ســاكِ  . وكــلا (َصــ

ـــلِ   علـــى حركـــة نـــا  ال َ وقَّـــتَ ي ، والَـــُ َـً ضـــعِ التَّ  مـــ  اـــالٍ  ـــلِ ة، نال َ ََ َحة)ة ََ ِْ ة وَحـــتُ ِْ ، مَ (َصـــ
ــــعَ َْ نلَ  ة العــــني،نَ الِــــا ، ســــاكِ  َِحات)ا ُْ ــــ(َصــــ َِ االســــم ا  ذا كــــال والعــــني معــــاِ. اماــــ تح الِــــا ِ ، ب

َُ مَ  ، ننقــول   (ُغْرنَــة ، ِاْدمــة)وذلــك  ــو:  ،غــاتٍ لُ  ّلثها نلنــا نيــه ثَــ ســورَ او مَ  الِــا ِ  ووَ ضــ
ـــ، بِ (ُغَرنــــات ، ِاــــَدمات)َجعْـــا:  ُغرُنــــات ، )ه، ننقــــول نيــــه: لِـــألوَّ  يــــه، او ب تبــــاع ثانيــــهح ثانِ تْ َِ
ــــ(ُغْرنــــات ، ِاــــْدمات)ني، ســــ ِ ، او التَّ (ِاــــِدمات ــــا  ذا كــــال مِتــــو  . اما ْا او َِ  اومضــــعَّ نْي الَع

ََ ة ن نَّ ّلثَ على الثَّ  اِ دْا او زائِ لَّ تَـ عْ مُ   هنائِـ ةِ رَكـ   حَ  رٍ ظَـه مول نَ ِظـِْ علـى لَ  َاِ سـالِ  ثٍ نَـّؤَ مُ  َُ ُ َجَْ ه جي
 ة ، َاوم ، ناطَة.: َسَحر ، جنَّ مثل
خ
خ
خ



خم:د خالقاع خ
 ع يف:الر خ -أ

ُُ املؤنَّـــ ـــَجـــ ـــ :ا ُ هـــوِث السا ـــنَ   اثْـ َر ِمـــمـــا ملَّ علـــى اكثـَ ِي الـــٍ  وتـــاٍ  علـــى ًـــامَ زِ  بِ نْي تَـ
 ِمَِّ.ِرَ مُ 

 ورم :تاخُيجم خعلىخهٌهخالة خ - 
 يث.أنِ ما ُاِتَم بتاِ  التَّ  -1
 .اِ ًا وِ عنَ مَ  اِ أنيثٌث تَ نَّ ؤَ ه مُ نَّ يِث ول ِ أنِ ِة التَّ ّلمَ   عَ مِ  اِ يما كال االِ  -2
 ٍل.ٍر غرِي عاقِ كَّ دَ َُ غَُّر لِ االسُم املصَ  -3
 ِل.رِي العاقِ غَ ُر لِ كَّ ُ  املدَ صْ الوَ  -4

 :إع اب ُخ -ج
ــ ــًُرَن ُُ املؤنــِث السا ــُة الرَّ ُق بــه، وعّلَمــا ُ وامللَحــُُ َجــ ُِ الضَّ ِم، وجيــرُّ ُة كاالســِم املِــرَ ََّ نــ

ُنصَ ال سرَ  ُة ذلكوعّلمَ   حِة.تْ ِة ع  الَِ سرُي؛ نيابَ ُة ذلك ال َ ُا وعّلمَ ُي، ًو
 قخب :تاخيُلح خ - 

ـــه كلَـــُة ًُلَحـــ ُِ    عراِب ٍُ مبعـــَّن: صـــاحب (اوالت)ق  ـــدا الَـــ اٍت، ن هنـــا اســـُم َجـــ
 ِظْا.ِْ   لَ َد ِلا مِ ال واحِ   ذ ؛اِ وليسْب َجع

  :بعُضخأحكات خ -ه
ِِْا؛ نـ ل كـال حِ صَ  اِ ّلثيا ُث ثُ ُم املؤنَّ  ذا كال االسُم املِرَ  يَح العنِي ساكَنْا غـرَي ُمَضـعَّ

ـــــوَ  الِـــــا ِ  ـــــ مِت ُِ وجـــــَا نـــــتُح عيِن ـــــَد الَـــــ ـــــ ,ِه عن َُ ا  ذا كـــــال مَ اما الِـــــاِ  او وَو ضـــــ
 َِ  ني.ْس ِ حلركِة الِاِ ، او التَّ  ُح، او ا تباعُ تْ م سوَرها، جاَز   عينِه ال

خ:يناتم  خت خ
خ-1-

خ:المُخالس خَ ُجختنهاخجم خالمؤن خأسر خخ يمة خاآلتية،خثمأق أُخاآلياتخالك خ
 قال تعا :

 (.٢١ور: النُّ )  َّ      مم خم حم جم يل ىل مل ُّ    -1



 (.١١٤هوم: ) َّمت خت حت جت ُّ     -2
 (.٥٦طه: ) َّىف يث ىث نث مث  زث ُّ    -3
 (.٤ّلق: الطَّ ) َّ جف مغ جغ مع جع مظ  ُّ     -4
 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ    -5

 (.٥حرمي: التَّ ) َّ مج حج مث هت
 (.٣غاب : التَّ )   َّ      ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  -6

خ-2-
خاآلتية خجم ختُخأجمُ خالك خ ذل خم خة خفذيخجُخهاختجموع ذعُخض ذ،خثمخأ خا خمُخسال خن خؤ خلمات  فذيخةخ فوع ذنخت خي خرذ 

خب:ة خةخالن خانية،خوأبي ُنخعالت خةخفيخالث خنةوب خوت خخاألولى
 ة.قَ رَ ي . وَ رَ سانِ اري . مُ َة . سيا كاتبة . معلِّ 

 ري.طَ ري . حَ لَ ِة .  َ قْ ة . وَ لحَ ي . طَ حزَ 
خ-3-

خ:م خيد خف ختُخخة خفيخجمل خخا خمسال خخُ خن خؤ خ خجم ختُخعُخم خج خى،خثمخأ خثن ختُخخرل خخخ  خف  خمُخآتيخب خ
 تال.خلَ ستال . النَّ تال . املدرَ سالَ بال . الرِّ ًنَ الزَّ 

خ-4-
خفيمذذاخيذذأتي،خوأبذذي ُنخت خخا خمُخسذذال خن ذذؤ خأضذذُ خجمذذ ختُخ خخذذال  ذذع ذذوق خفذذيخرذذل ختكذذان  خ،نخاإلعذذ ا  خ خت 

خإع اب :خةالت خوع خ
 ساِ  .................................. .النِّ  احلاُت ِم الصا  -ا

َُِقرا ............................ حمسناٌت     -ب  ال
َ  على ابنائِ  -ج ِْ  .ْ ا  لَّ ............................ ًـَْعِط
ُُ ................................   مَ  -م َُ كثريٍي   بّلِمنا.ُتْصَن  صان
ُْ  -ه  ري.كثِ    َّ ............................. َنْضل



ِِِ َّ كلَّ  -و يَدا َِ  تـََقدُّو.ترجو ............................. لِِتْل
 راِغْم.غُل وقَب نَ ّلميِد .............................. تطْ أِلْكَثِر التَّ  -ز
 - .   لَّ هؤالِ  ............................ ًَْدُرْسَ  الطِّاا
 -  َِ ْعَ  احملا ََ  ري.ليَب ............................... ُهَنا ًَْس
 قا ................................. حمكُّ األصدِ  -ي

خ-5-
خن:ك خم ختُخخ  خج خاليةخبكل خو خلماتخالر خأجمُ خالك خ

 ة.ة . ِمْجلَ ة . حِلْية . رُقـْيَ ي . ِقربَ ي . ُابزَ مهزَ 
ََ ي . َرمية . َ ْوَ ُكسوَ   ة.ة . قَلعَ ة . اكلَ ي . نِع

خ-6-
خنخ:ك خم ختُخخ  خج خو خخالية،خثمخأجمُعهاخبكل خلماتخالر خيخفيخالبحُخعنخالك خم خعج خُمختُخَد خأسر خ
 ة.َحِلَ  -ِحلَّة  -ة ُحزمَ 

خ-7-
خأشارُ خفيخنموذجخاإلع ا خالرالي:

 ات.كرمُب اجملدا ا

خإع ابهاخالكلمة
 مبُ اكرَ 

 
 
 اتدا اجملِ 
 

ـــــــــــــــــــ نعـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا ٍ  ـــــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــــى السُّ صـــــــــــــــــــاله بضـــــــــــــــــــَري  ول؛ التِّ مب
ــــ......................... ، والتاــــ َِ    ما ل مبــــ  علــــى الضَّــــِصــــمتَّ  ريٌ َِ ا  

............................................ .................... 
ة .................... .................... مِعول به منصوب، وعّلمَ 

ُُ ألنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ ........... ............................  ه ََجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..................... ..................... 

 



خ-8-
خباألزرقخفيماخيأتي:أع ُ ختاخخط خ

 (.٦ّلق: الطَّ )       َّ     يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّ  قال تعا : -1
 ر:اعِ قال الطا  -2

 يّلِ تِ قَ  ِلا ت ولَ  الْ  ذرْ  وا  ْواتالطَّ  لنَّاتَ ن
  



خما خُخسال خن خؤ ختُخخ  خم خما خوج خسال خخ  خر خٌ ختُخخ  خم خهاخج خعُخم خدو خوج خم خوالم خخقوص خن خوالم خخقةور خةخالم خي خن خث ختذ خ
خةي خثن خالر خ)أ(خ

خ:لةاألتث خ
خأ(
خىن خثذ خالمُخخ:خخ خ  خف خالمُخ
 النـََتي :  ىت نَ 

 الَرَحي : َرحى 
 الَعَصو  :  َعصا 
ا َِو  :    قَِ  القـَ
خ (

 َمْسَعيال :   َمْسعى
َني :  َمبـََّْن   الَمبـْ

يال :  ُمْصطِى   ُمْصطَِ
 ج(

ِِ  :  القاِي   يالالقا
 قاِيال :  قاٍ  
 م(
 رنَّا ال  :   َرنَّا 

 ابتدا ال :  اْبِتدا  
 ه(

 حراوال :  حرا   



 حسناوال :  َحْسنا  
 و(
 ساوالكِ  او سا ال كِ  :  ا  ِكس
 ناوالبِ  او  ل نا ابِ  :  ا  بِن

خاإليضاح:
وغــري  (ِىْطــومستَ  ،ونــىت ،هــدى)ق، مثــل: ْطــ  النُّ   ٌ لِــَّ اَ رُ ة مــا آِاــيَّــغــة العربِ   األ،ــا    اللُّ ِمــ

ََّ  ذلك، س ـ؛ وهناو ا،ـا  ااـرى تنتَ   باالسم املقصورِ َّ هدَّ األلِ رِ ى االسم الدي   آاِ ًو ي ِْ
ه ذلـك، واالسـم ومـا ا ـبَ  (يواملنـامِ  ،يواِلـامِ  ،يواعِ الـدَّ )ي، مثـل: رَ ْسـْا كَ وقبلَ  يمَ يا  غري مطدَّ بِ 

ـ  األ،ـا  ًنتَ ر ِمـآَاـ عٌ وْ ؛ وهنـاو نـَـى باالسـم املنقـوصِ دعَ ًُـ الدي   آارَّ تلـك اليـا   يٍ ي  َـزَ ِْ
ََّ  (يا َْ وعَ  ،قا رْ وزَ ، صحرا )ي، مثل: دَ زائِ   لِ بعد اَ  س االسـم  :ي بتلـك اِلَـزيِْ ى االسم املنتَ ًو

ُِ  ةِ يَ ثنِ نة   التَّ يَّ عَ مُ  َِ صائِ األ،ا  اَ  ّلثة م الثَّ  نواعِ املَدوم. وِلدَّ األَ   .والَ
ا ِمـابِ الساـ لِ وْ و    الدَ األُ  ةِ ة اجملَوعَ لَ لُب امثِ و ذا تأمَّ  ُِ  ي، كَـااملقصـورَ  األ،ـا ِ  عوْ   نـَـق، وجـد
  على حاِلا، ْا   تـَْبَق األلِ تِ يَ نِ ثْ ، وعند تَـ فٍ احرُ  ةِ ّلثَ   ثَ ة مِ نَ وَّ  َ اهنا مُ  :ة، اييَّ ّلثِ ُظ اهنا ثُ االحِ 

ــ اصــلْا اليــا ، كَــا الَّ  (ورحــى ،نــىت)    األلِــ ْا؛ أللَّ    اصــلِ  و اــا ُرمَّت عصــا )    َ األِل
 اصلْا الواو. (وقِا

 ًـــد علـــى ثّلثـــةزِ ي الـــيت تَ   األ،ـــا  املقصـــورَ ناها ِمـــدْ َجـــانيـــة، وَ ة الثا رنـــا   اجملَوَعـــظَ نـــا  ذا نَ غـــري انَّ 
  لِـل هـدَّ األَ ْصـر    اَ ظُـنْ ه   َـً انَّ  :، اياِ طلقمُ  ة ًا ِ يَ ثنِ ا عند التَّ قلَ ْا تُ َِ لِ اَ  ننا الَّ رَ احرف، وعَ 

 ما رَ ه، تـُـتِـيَ نِ ثْ عنـد تَـ  املقصـورَ  االسـمِ  بألَّ  لُ وْ القَ   د و ِ ي. وعندئِ ّلثِ   قبل مُ الثُّ مِ  هنا، كَا نعلنا
 ف.ة احرُ ّلثَ على ثَ   ل زامَ  اِ طلقمُ  ا ًا ِ قلَ ، وتُ اِ ثّلثيا  ْا  ل كاله    اصلِ ُِ الِ 
  هـا  لًا َ  نـا الا نَ رَ لناهـا عَ ة، و ذا تأمَّ   نـوع األ،ـا  املنقوَصـِمـ رىكَـا نَـ  ة نْـيثَ الِ ة الثا ا اجملَوعَ اما 

 ة.يَ ثنِ عند التَّ  ةِ ة، ن هنا تـَُرمُّ مِتوحَ ا  ذا كانب حمدونَ ة، اما يَ ثنِ ح عند التَّ ، ن هنا تِتَ يِ وجومَ كانب مَ 
   اِلَزيَ  ي، غري الَّ لأل،ا  املَدومَ  ةِ لَ رى  امثِ يْا  كَا نَ ة، نِِ يَ ّلث الباقِ ا اجملَوعات الثا واما 



ـــلِ كَ   أللَّ  ؛ةيا ة، مهـــزي اصـــلِ َعـــابِ او  هـــدَّ اجملَوعـــات وهـــي الرا    الِعـــل: رنـــأ مـــأاوذي ِمـــ (رنـــا )ة ََ
ي   كلتـــا   الِعـــل: ابتـــدا، نـــاِلَزَ ي ِمـــمـــأاوذَ  (دا ابِتـــ)حه. وكـــدلك كلَـــة اصـــلَ  :ًعـــ  وب،الثَّـــ

 نـا الا ًْ ة، راَ يَـثنِ   املَـدوم عنـد التَّ لنـا هـدا القسـم ِمـة نيْـا. و ذا تأمَّ يَّ األصلِ    احلروفال لَتني مِ 
 ب على حاِلا.يَ قِ ه قد بَ مهزتَ 
ر، ث: احَـــــنَّـــــؤَ هـــــي مُ  (حـــــرا ) أللَّ  ؛يـــــثأنِ لتَّ ســـــة، نْـــــي لِ ة اجملَوعـــــة اخلامِ َلـــــاِلَـــــزي   امثِ ا اماـــــ
ة، كَــا نــرى   يَــثنِ عنــد التَّ  اِ ا واو قلَــتُ    املَــدوموع ِمــي هــدا النَّــ . ومهــزَ َســث: حَ نَّــؤَ مُ ( نا ْســوحَ )

 ة.لَ األمثِ 
ــ ســا :   ال ِ او ًــا ،  ذ ًُقــال ِمــ ة عــ  واوٍ بَــلِ نقَ ة، ن هنــا مُ َســامِ ا اِلَــزي   امثلــة اجملَوعــة السا واما

ــلِ نــا : بـَنَـْيــُب، نــاِلَزي   كَ ومــ  البِ  َكَســْوُت، ــلِ ، اصــلْا واو، وهــي   كَ (ســا كِ )ة ََ  (نــا بِ )ة ََ
ة، كَـا يَّ األصـلِ  يِ ة اِلَـزَ لَـعامَ ة مُ يَـثنِ ه عند التَّ ل مهزتُ عامَ   املَدوم، تُ وع مِ النَّ  اصلْا ًا . ومثل هدا

ه، او زتُــه جيـوز نيـه ال تبقـى مهَْ انـا :يـث، ايأنِ لتَّ ة اِلَـزي الــيت لِ لَـعامَ مُ  لتعاَمـ رب الَّ جيـوز عنـد الَعـ
 لة.، كَا نرى   األمثِ اِ ا واو قلَ تُ 

خ:دمالقاع خ
ِِـِه    اصـِلْا،  ل كـال ثُ  -1 علـى   ل زامَ  اِ طلقـْلِبْـا ًـاِ  مُ وبقَ  ،اِ ّلثياـًثَّنَّ املقصوُر بـرمِّ ال

 .فٍ حرُ ِة اَ ّلثَ ثَ 
 ِة.ِتوَحِة  ل كانب حمدونَ ي، وبرمِّها مَ ومَ وجُ املنقوُص بِتِح ًائِه،  ل كانب مَ ًثَّنَّ  -2
أنيــث، لتَّ ُا واواِ  ل كانــْب لِ ِة، وتُقَلــيَّ ِة  ل كانــب اصــلِ َيــثنِ تبقــى مهــزُي املَــدوِم عنــد التَّ  -3

ا واواِ،  ل كانب ُمْبَدلِة مِ  وجيوُز بقاُؤها    واٍو او ًاٍ .وقلبُْ
خ:تم ينات

خ-1-
خي :غي خنخت خثخفي خت خد خُنختاخح خالية،خوأبي خفيخاآلياتخالر خخقوص خن خوت خختثن ىختقةور خخُجخرل خَ  خأسر خ

 11سا : النِّ  َّزن رن مم ام يلىل مل يك ىك ُّ     -1



 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث ُّ   -2
 (.١٠٧املائدي: )  َّ مص

 (.٥٢التوبة: ) َّمن زن رن مم ام يل ىل ُّ     -3
 (.٣٦ًوس : ) َّ    حج مث هت مت  ُّ    -4
 (.١٧ق: ) َّمي خي حي جي يه ىه مه جه  ُّ    -5

خ-2-
خة:ي خثن خهانخعندخالر خج خُنختاخيجوزخفي خو خبي خةخوأُخي خماتخاآلت خل خيخالك خأُثن خ

 وى أْ مَ  -يِا  هَ  -عاٍل تَ مُ  - نطا   -ال ا   - مو  -نيا مُ  -وى ثْ مَ  -ِا  صَ  -ِحدا  
 اين.الدا  -او   - هدا  

خ-3-
خعنختعنىخالك خ ُُ خ:ة خم خل خر خخخكل خىخل خثن خالمُخي،خثمخآتيخب خم خعج خاليةخفيختُخماتخالر خل خأبح

 .وا خا  . مُ لا  . سَ عْ مَ 
خ-4-

خنان: مخبنخس خحخه خد خم خي خي خه خقالخزُخ
 اِ ُاُلقتـَْلَق السََّاَحَة ِمْنُه والنََّدى   اِ َهرمعلى ِعّلَّتِِه  اِ ًوم تـَْلقَ  ْل 
 اوع  اْعناِقْا الرِّبَق الُعنايِ ي اًدِ   رُّ ابـَْيحُل نيَّاٌ  ًـَُِ ُِّك ع اَغَ 

 .اِ يا امبِ  اِ حرْ ل  َ ب األوَّ يْ ا رُ  البَـ  -ا
 ني.تَ قَ ابِ ني السا تَ ََ لِ ث ال َ آيت مبؤنَّ  (، ابيحل اغرا ) -ب

 ري.  تغيِ ث نيه مِ واذكُر ما حدَ  ،ث واَجُعهمث اث ِّ املؤنَّ 
   ع  معَّن :طْ ي   ال َ َِ علَ و مُ خدِ استَ  -ج

 .(قابَ الرِّ  –ناي العُ  -دى النَّ )
 ما ُاطَّ باألزرق.اعرُب  -م



خ-5-
خم:يد خف ختنهاخفيخجملة ختُخخال  خ خرُخوأض خخ،اخيأتيةختم خم خل خر خخخ خرل خف  خمُخآتيخب خ

 حراوالا ال . صَ دا يال . العَ اعِ وال . السا صَ عَ 
 يال . جنّلواليال . ناجِ َِ طْ ًال . املستَ هامِ 

خ-6-
خما:ه خي خع خو خنذ خ  خب خم خوالج خىخثن خة خوالمُخث خنذ خؤ خم خالمُخ  خالية خالمف  خبارم خالر خالع خُبخب خأخاط خ

، وُكْ  ماعِ   ِر.ع  املن َ  اِ ي   املعروِف ناهِ  اِ يال خَتَْش قوَل احلقِّ
خ-7-

خالر خُ خالك خأض ذذذ ذذذاليذذذة خفذذذيخجُخلمذذذات  م خم ،خوتنةذذذوبة ،ختذذذ  خ  خوعذذذة خت ذذذ فُخم خبحيذذذُختكذذذوُنخت خيذذذد خف ختُخخل خم 
خثالثة :خم خوتج ورم خت  خ

 .يالعَ سْ مَ  –جا ال رَ  -يال راعِ 
خ-8-

خُ ختاخُخط خباألزرقخفيماخيأتي:أع  خ
 ِِ  اِس بالعدِل.بني النا  َالِ يال حي ُ القا

 ريال.بِ املدًنِة كَ ِيا طْ ستَ مُ 
 .ا ً دا العَ ُب على اثَّن املدرِّ 

  



خمال خس خ خالر خٌ خالمُخخ ُخم خج خ ( )
خ:لةاألتث خ

خأ(
خ ر خٌ خالمُخخ ُخم خج خخ:خخ خ  خف خالمُخ

 ُمْصَطَِنْي  -ُمْصَطَِْول  :  ُمْصَطَِى 
خُمْسَتْدَعنْي  -ُمْسَتْدَعْوَل   : ُمْسَتْدَعى 

خ (
 الدَّاِعنيَ  -الدَّاُعول  :   الدَّاِعي 

 اِمً اِل -اُمول اِل :   اِمي اِل
خج(
 رنَّائني -رنَّاؤول  :   َرنَّا  
 بنَّاؤول / او بنَّاوول :   بـَنَّا  
 حدَّاؤول / او حدَّاوول :   َحدَّا  

خاإليضاح:
ا عنـــدما َجُِ َجـــ  اجملَوعـــة األو ، وَ  ة املقصـــورِ َلـــ ذا تأمَّلـــُب امثِ  ُِ َُ َعـــد ، قـــد اِ ســـامل رٍ كَّ دَ ُمـــ ب َجـــ

ــقِ منْــا األلــ ، وبَ  بنَ دِ ُحــ َِ َي ســتو اِ َــْــا مائِ ة قبلَ َحــتْ ب ال  صــانــُ والنَّ   هــدا حــاالت الرَّ  ي، ًو
 ر.كَّ   َجُ املدَ  والرا 
ـا عنـد َجعِ انيـة، نـ ذا تأمَّ ة املنقوص   اجملَوعـة الثا لَ اما امثِ   وجـدُت ًـا  اَِ سـالِ  رٍ كَّ دَ ْـا َجـُ ُمـلتُْ

َِـالَُ، كَا َتوَّلب تلك ال سرَ  ب ال سري قبل ًا ِ يَ قِ ب، وبَ نَ دِ املنقوص نيْا قد حُ  ة ََّ ي    
 ْا.بَ ناسِ تُ الَُ لِ  قبل واو

 ر ســاملاِ كَّ دَ َجــُ ُمــب عنــد َجعْــا لَــراهــا قـد ُعومِ نــا نَ ة، ن نَّ ثَــالِ ة الثا ي   اجملَوَعــاملَــدومَ  ا األ،ــا ُ اماـ
ـــثنِ ْـــا عنـــد التَّ تَ لَ معامَ  ـــقِ بَ ة، نَـ َي ـــا  ذا كانـــب اَ َي  ذا كانـــب  اِ ْـــا واو بُ لْ هـــا وقَـ قاؤُ بَ  ة، وجـــازَ يَّ لِ ْصـــب مهِز



ـــ حا ِصـــًــا . وال ًَ  او   واوٍ ِمـــ ةِ لَــدَ بْ مُ  ََ يـــث، أنِ لتَّ ه لِ تُـــمـــا كانــب مهزَ    املـــدومِ ُ هــدا الَـــُ ِمــال جي
 اجملَوعة، كَا راًنا. ة هدَّلَ بني امثِ  ثالٌ م له مِ رِ لدلك   ًَ 

خ:مد خالقاع خ
ـــ -1 ََ َُ مـــدكَّ عنـــدما جُي ـــه وتبقـــى الَِ ُف الِ ٍر ســـاملاِ، َُتـــدَ ُُ املقصـــوُر َجـــ تحـــُة قبـــَل الـــواِو ُِ

 والياِ .
ُُ املنقـــوُص ََجـــ -2 ـــاِ  َُ مـــدكَّ عنـــدَما جُيَـــ ر ســـاملاِ، َُتـــدُف ًـــاُؤَّ، وتبقـــى كســـرتُه قبـــَل ً

، وًُضمُّ ما ُِ ُِ لِ قبل واِو  الَ َُ الَ  بة.ناسَ ل
 .اِ ة متاميَ ثنِ ِ ، معامَلَتُه   التَّ ِر الساُل املَدوُم   َجُِ املدكَّ ًُعامَ  -3

خم ينات:ت خ
خ-1-

َي اللُ تعا  عنه:   ُاطبٍة لعليِّ بِ  ايب طالاٍ مِ   ِر
َِرِم، َمَلَك السَّ ))  ُنـْ

ََد، الواحِد امل ِِ َواِت الُعّلاحلَُد لِل األحِد الصَّ َلىني ، واألر ِْ ، وااتاَر السُّ
ـــِدِّني َاْلِقـــه، اَُمنـــ ارِ ِمــْ  ِايـــ ْْ ـــْم اصـــِياَ  ُمْصـــَطَِنْيَ انبيـــا ، َم ُْ حـــىت جُنبـــاَ  اَ  علـــى َوْحيِـــِه، وجعَل

ـــ  انتْـــْب نُبـــوَّي الل، وانضـــبْ  ََّ ـــٍد كراَمتُـــُه    حم  وِ ، واكـــرَ اِ حَمْتِـــدِل ِل املعـــامِ   انَضـــ، نأارَجـــُه ِم
غــ
َ
ــد، اِ َمْنَبتــارِس امل ََّ َِ  اِ اللَّْــم آِت حم َعــَة وال ُْصــَطَِنْيَ حمَِلَّتــه، و  يلَ ِضــالوِســيَلة، والرِّنـْ

ة، واجعــْل   امل
َد ني، وسـيِّ ة، وامَّى األَمانـة، وكـاَل  مـاَو املتَِّقـبلَّـَغ الرِّسـالَ  ُه قـداألعَلنْيَ مرَجَته، اللَّْم  نَّا نطُْد انَـّ

 ((.املرَسِلني 
ُ مُ ة املقصـورَ ََ ر السـالِ املـدكَّ  َجوعَ  ِِّ   هدا النَّ خرُج مِ استَ  -ا هـا، مَ ِرَ ي واملنقوصـة، وابـنيا

 عند الَُ. ريٍ   تغيِ نيْا مِ  وما حدث
َِ نَ َات امللوَّ لِ ي ع  معَّن ال َ َِ علَ احبُث   مُ  -ب  .يٍ يدَ ِِ مُ  ُعْا   َجلٍ ة، مث ا

خ-2-
خة:ن خك خم خ خالمُخعلىخاألوجُخخا خم خسال خر خٌ خ ختُخم خأجمُ خالكلماتخاآلتيةخج خ

 عداا  -عاٍص  -سقا   -مؤٍم  -و ا   -باٍو  -اعلى  -معتٍد 



 امىن. -مرتٍج  -ناٍج  -َوِا   -متلٍق  -مستا   -ُمداٍر  -معطى 
خ-3-

ختُخيخبثالث ةخجُخآت خ خم.يد خف ختُخخُعهاخفيخجمل خ،خوأض خمدو  خوالم خخقةور خوالم خخنقوص خلم خةخل خم خمخسال خ  خر خٌ خموع 
خ-4-

 اعر:قال الطا 
اـــــــاحلِْلَم َحىتَّ تَ وَلْ  َتْسَتِطيُ   واْسَتْبِق ِومَُّهمْ عَلى األْمنـَنْيَ ََتلَّْم  ََ  َحلَّ
ُ  (اأَلمنني)آيت مبِرم  -1 ُِ  ريٍ   تغيِ ث نيه مِ دَ  ما حَ وابنيِّ  .عند الَ
 ة.نَ َات امللوَّ لِ ُب ال َ اعرِ  -2

خ-5-
ٌر خخاليةخجم  خأجمُ خاألسماءخالر خ ذ،خوأضُعهاخفذيخجُخا خم خسال خت لخم،خبحيذُخيكذونخاألو خيذد خف ختُخخل خم 

خن:ك خم ختُخخ  خج خو خخل خُختج ورا خبكُخال خانيختنةوبا ،خوالث خوالث خخت فوعا ،
 .ماعٍ  –ا،ى  -دئ بتَ مُ 

خ-6-
خن:ك خم ختُخخ  خج خو خخل خمخأخ ىخعلىخرُخت  خخا خمسال خخ  خر خٌ ختُخخ  خم خم،خوأجمُعهاخج خ  خةخت خي خاآلت خخأثن يخاألسماء خ

 .اطاا  ، موسى ، ساٍع ، َسرَّا 
  



خمال خس خالخُن خؤ خالمُخخ ُخم خج خ)ج(خ
خ:لةاألتث خ

خأ(
خُؤن خ خالمُخم خج خخخخخخخخخخخخخ خ:خف  خالمُخ

 اتَعَصو  :   َعصا 
 اتَرَحي :   َرحى 
 ياتلَ ُحبْـ  :   ُحبـَْلى 

 ياتَِ طْ تَ ُمسْ  :  ُمْسَتْطَِى 
خ (
 ياتاجِ النا  :   ية اجِ النا 
 ياتاسِ الرا   :          ة يَ اسِ الرا 
 ج(
 دا اتابتِ  :   دا  ابتِ 
 ْزا اتاستِ  : ْزا  استِ 
 قراوات َ  :   قرا    َ 
 حراواتصَ  :  حرا   صَ 
 اواتاو ،َ  - ا ات،َ  :   ا  ،َ 
 جاواتاو رَ  - جا اترَ  :   جا  رَ 

خ
خ
خ



خاإليضاح:
 لعامَ تُ  ْاابق، وجدُت اهنا كلَّ   الدول السا  يَ ة واملَدومَ ي واملنقوصَ املقصورَ   ذا تأمَّلُب األ،ا َ 

ـــ  َجـــُ املؤنَّـــ  ـــثنِ ْـــا   التَّ تَ لَ عامَ ا  مُ ث السا ـــلِ ُرمَّت اَ  اِ ياـــّلثِ  ل كـــال ثُ  املقصـــورَ  الَّ : ة، ايَي ه    ُِ
ــلِ اَ  ة نــ لَّ ّلثَــ، و ل كــال زائــداِ علــى ثَ (َرَحيــاتو عَصــوات )مثــل:  ْا،اصــلِ  ، اِ طلقــمُ  ا ًــا ِ قَلــه تُ َِ
 و .األُ  ةِ اجملَوعَ ة لَ رى   امثِ ، كَا نَ (ومستطِيات ُحبليات)مثل: 
ـَّ تُـ ًــا َ  ا املنقـوص نـ لَّ واماـ ــَـا تُـ ثلَ ح، مِ تَ ِْ ـاِ ة متامـيَـثنِ ح   التَّ تَ ِْ ِِ ة ة اجملَوَعــلَـ  امثِ  حٌ ، كَـا هــو وا
، ةِ يَّ صـلِ قـى،  ل كانـب اَ بْ ه تَـ تَـمهزَ  الَّ  ةثَـالِ ة الثا ه   اجملَوَعـتِـلَ   امثِ ح ِمـِضـتَّ يَ ا املَدوم، نَـ واما  ة.يَ انِ الثا 

و  ــــقراوات )يــــث، مثــــل: أنِ لتَّ ا واواِ  ل كانــــب لِ قَلــــ، كَــــا تُ (ْزا اتاســــتِ و ابتــــدا ات ) مثــــل:
،ا  )ل، كَا   َجُ صْ   اَ مِ  ةِ لَ دَ بْ ا واواِ  ل كانب مُ لَ قْ نيْا ال تبقى او تُـ  ، وجيوز(صحراوات

 .اِ متامة يَ ثنِ واملنقوص واملَدوم   التَّ  املقصورِ  ل اح اوَ متاثِ  ْا اح او. وهدَّ كلَّ (رجا و 
خ:مد خالقاع خ
 .اِ ِة متاميَ ثنِ التَّ  لَتْا  عامَ اِ ، مُ ِث السا   َجُِ املؤنَّ  املقصورُي واملنقوصُة واملَدوميُ ُل األ،اُ  تُعامَ 

خ:يناتم  خت خ
خ-1-

ذتذاخجُخخُجخرذل خَ  خأسر خ ذج خخ  خم  ذخا خمُخسذال خن ذؤ خ ختُخم  اخيذأتي،خم ذنخالمنقذوصخوالمقةذورخوالمذدو خت خت 
خي :نختغي خت خفي خخُنختاخحدثوأبي خ

 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّ  قـــــال تعـــــا : -1
 .(5 - 1: املرسّلت)   َّ ين ىن نن من زن

  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   قــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــا : -2

 .(3 - 1: الصانات)
اُت َصَدى السِّ الدِّكْ  -3  ني.نِ ًر
 .اواُت األاّلقِ السُّْعَدًاُت َحْسن -4
َرِت البِ  -5 َِّ  ة.ًثَ ّلُم با نطا اِت احلدِ ُع



خ-2-
خ :م خهانخعندخالج خج خُنختاخيجوزخفي خو خ،خوأبي خا خمسال خخُ خن خؤ ختُخخ  خم خاليةخج خلماتخالر خأجمُ خالك خ

 ندا  . قناي .  نطا  . منتدى . اربعا  . اارى . نّلي . اعتدا  . سِلى . بَِنا .
خ-3-

ختُخث خيخب خآت خ خوالمقةور خوالمدو  ،خوأض خن خلم خمة خل خثة خسال خن خؤ خالث ةخجموع  ختنهذاخفذيخجملذة خخُ خرال  خقوص 
ختفيدم .

-4-  
ي الل عنه:  قال عليُّ  ِر

َي وَ هياتِـحَ  بَـةَ غْ رَ  ربَ الصَّـَل جَعـ اِ َرِحَم اللُ عبـد"  ـ، والتـَُّقـى عـدَّ ِْ ِِـي  تَ ُر موَل مـا ًَْ ـُتم، وًَ ناتِـه، ًُْظ
ـَة َلزِو الطَّ  بأقلَّ ِمَّا ًعلم، ََحلَّ

قَة الغرَّا ، وامل ـ، واغتَـضـا يْ البَـ ًر َْ َنـْ
 َل، وبـامَر األَجـل، وتـزوََّم ِمـ نَم امل

 ." لََ العَ 
ُُ كَ  -1 ُ ب، واُ اَِ ث سالِ ؤنَّ ا  َجُ مُ را يضا  والغَ يت البَ ََ لِ اَج ِْ دَ  ما حَ نيِّ  ري.  تغيِ َا مِ ث ني
 :نْي تَـ يَ الِ  التا نْي تَـ ََ لِ ي ع  معَّن ال َ َِ علَ احبُث   مُ  -2

َْ الغرا   ل.ا   املن
 ة.نَ َات امللوَّ لِ ُب ال َ عرِ اُ  -3

خ-5-
خ :نخإنشائ خمخت خيد خف ختُخخل خم خُعهاخفيخجُخ،خوأض خا خمُخسال خؤن ختُخخيةخجم  خاآلت خخاألسماء خُ خأجم خ

 .سْا –هدى  -معلا   -سلَى 
خ-6-

خنةخفيماخيأتي:و خماتخالمل خل خُ خالك خُأع  خ
 (.٣٢ براهيم: )      َّ حس جس مخ جخ مح ُّ  قال تعا : -1
 ائني.نا البَـ قابلُب  -2



 نازِِِل ا.ؤوَل مَ  ُ يات راعِ ْاُت األمَّ  -3
 .ًاتالعامِ ظرُت    اخليِل نَ  -4
 .ا الدا العَ سابَق تَ  -5

  



  رُخراس خقخ  خب خس خةخعلىختاخعات خخيناتُخم  خت خ
خ-1-

 ام :قا اس حمَوم العَ قال عبا 
 اركانِـهِ  ُق التَّاوُّ بنيوانُ ا التَّ يلِة نيِه هدضِ اُو هدَِّ الَِ ني، وِقو ليٍغ و قناٍع وتـَْبيِ بْ تَـ  تابُ كِ القرآُل ال رمُي  " 

ِتـــِه وَمْقَصـــِدَّ، ن ـــلُّ ركـــٍ  مـــْ  اركانِـــه  ـــًتَـ واح اِمـــه، وبـــنَي عقائِـــِدَّ وعباراتِـــه، وبـــني ُحلَّ ل نيـــه زَّ نَـ
 ." مُّ  اتِ او ًَ  ِبه ما تِ اليت تَ َر اركانِِه يِلِه سائِ   تِضِ  قُ وانِ وًُ  ،َِّ بأقدارِ 
 ي:ل خقختاخي خاب خالس خخص خنخالن خُجخت خَ  خأسر خ -أ

ُ بَ رَ عْ ة ا،ا  مُ ّلثَ ثَ  -1  ة  عرا ا.ّلمَ  عَ ة، وابنيِّ
ُ ةٍ بَ عرَ مُ  ة انعالٍ ّلثَ ثَ  -2   عرا ا. ةَ ّلمَ  عَ ، وابنيِّ
ُ يَّ نِ بْ ة ا،ا  مَ ّلثَ ثَ  -3  ْا.نائِ ة بِ ّلمَ  عَ ة، وابنيِّ
ُ ة حروفٍ ّلثَ ثَ  -4  ْا.نائِ ة بِ ّلمَ  عَ ، وابنيِّ
ُ ث سالِ نَّ ؤَ َجُ مُ  -5  ه.ة  عرابِ ّلمَ  عَ َاِ، وابنيِّ

 نة.لو خماتخالمُخل خأع ُ خالك خ - 
خ-2-

 جل مك لك خكحك جك مق حق مف خف حف جف ُّ  :تعا قال  -1

 .(190: ريقَ البَـ )   َّ خل حل
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :قال تعا  -2

 .(70: البقري)    َّجه ين
   َّمح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّ  :قال تعا  -3

 .(115: األعراف)
ََّ )   َّ ري ٰى ين ىن نن من زن ُّ  :قال تعا  -4  .(53: دحم
 .(43: عرا الطُّ )      َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  : قال تعا  -5



 – 10: اًراتالدا )   َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ : قال تعا  -6
11). 

 .(17: ق) َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ُّ  :قال تعا  -7

خُجختاخيأتي:  خَ خسر خابقةخوأ خأق أُخاآلياتخالس خ
ُ بَ رَ عْ ة ا،ا  مُ ثّلثَ  -1  ة  عرا ا.ّلمَ  عَ ة، وابنيِّ
 ُ ا.عرِ واُ  اَِ ر سالِ كَّ دَ ُ مُ ب َجَْ ة َجُِعَ وصَ قُ نْـ ة ا،ا  مَ ّلثَ ثَ  -2
ُ يَّ نِ بْ ة ا،ا  مَ ّلثَ ثَ  -3  ْا.نائِ ة بِ ّلمَ  عَ ة، وابنيِّ
ُ حِ السم صَ  اَِ ر سالِ كَّ دَ َجُ مُ  -4  ه. عرابِ  ةَ ّلمَ  عَ يح، وابنيِّ
ُ بَ عرَ ة انعال مُ ثّلثَ  -5  ه.ة  عرابِ ّلمَ  عَ ة، وابنيِّ
ُ ة، واُ يَّ نِ بْ ة انعال مَ ثّلثَ  -6  ْا.نائِ ة بِ ّلمَ  عَ بنيَّ

خ-3-
  َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ  :تعا قال  -1

 .(22)األنعاو: 
 .(115: البقري) َّخك حك جك مقحق مف خف حف جف مغ  ُّ     -2
 .(249)البقري:  َّىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت ُّ    -3
 (.30 – 29ر: )املدثِّ  َّ يت  ىت نت مت زت رت يب ُّ     -4
 .(215: البقري) َّخك حك جك ُّ         -5
 .(255)البقري:  َّخس حس جس مخ جخ مح جح  ُّ   -6
 من خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  -7

 (.125)األنعاو:  َّجي يه ىه مه جه ين ىن
 اعر:قال الطا  -8

 لاوُ ْا اللِّ عُ طَ جْ اَ  اسَ النا  راًبُ   ن ينا  ٍُ طَ   جَ مِ  دارحَ  دارِ حَ 
 يُ.نِ ق الرَّ لب ذا اخللُ قابَ  -9
 :  حيثة واملثال مِ   اآلًَ  (ذا)ني ل باقارِ  -ا



 وع. النَّ  (1)
 نا  وا عراب.البِ  (2)

 ق.باألزرَ طَّ ُب ما اُ رِ عْ اُ  -ب
-4- 

خ:اخيأتيم خماخت خبه خخق خح خل خمخوتاخأُخال خالس خخ  خم خىخوالج خثن خُجخالمُخ  خَ خأسر خ
 .(35: األحقاف) َّ خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ  قال تعا : -1
 .(141: سا النِّ ) َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  قال تعا : -2
 .(36: ًوس )  َّ حج مث هت مت ُّ  قال تعا : -3
 .(11: سا النِّ ) َّ ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن  ُّ  قال تعا : -4
 .(114: هوم) َّمت خت حت جت ُّ    قال تعا : -5
 .(6: ّلقالطَّ ) َّ    يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّ  قال تعا : -6

خ-5-
خاآلتيةخا خ:سما ختنخاألسماء خالَمسةخوأع بُ أضُ خفيخاألتارنخالَالية ختنخالعبارات 

ا او مظلوِما. -1
ِ
 اُْنُصْر .......................... ظامل

 .......................... حِِ عَُر بُ  اخلطَّاب. -2
 ِاْحِرْص على نظانِة .......................... بالسَِّواو. -3
ُْ .................. واعطْ  على .................. . -4  اِط

خ-7-
خأوخُجم   خنخالعباراتخالر خأسرَ ُجخت خ خ:ثخفي د خي خالٌيخح خغي خوالر خخ  خم خ خالج خذرُخوأخ،اليةختاخثُذن ي 

َُ لِ  -1  ْامي.صُر او الطَّ لاهدًَ    سبيِل الِل  ْحَدى احُلْسنَـيَـنْيِ النَّ ل
ُستطِياِل مزوَّماِل بأحدِث األجْزِي واآلالِت الطِّ  -2

 ة.يَّ بِ هداِل امل
َتناِجيرِ ًنَِ  الا ِمَ  األمِب ا -3

ُ
 اِل باحلدًِث موَل صاِحِبَْا.َم امل

ِِي -4  ة.الَ  ظْاِر احلقِّ وُنْصَرِي الَعد الِ واحملاِمي ساِعي القا



ض -5
ُ
ُِ  اِل هاِمًااملناراِل امل   .اِل للسُّ

 ًلة.وِ باِق املساناِت الطَّ ا اِل   سِ دا تباَرى العَ  -6
 ياب.عوَل    صّلِ  الثِّ وَل بارِ ناؤُ الرَّ  -7
ََ َاُت ِز املعلِّ  -8 ِْ ا دَّاٌت   ع  .ِل

خ-8-
 .مب يالٍ  ع احملصولَ كال املزاِر  -1
 و.   غريِ ة اِلامَّ ال َتِ ْل اموَرَو  -2
 .اخلريِ ل ََ عَ ًا ااي ال َتِ لَّ ِمْ   -3

خ:اخيأتييُبخعم خج خة،خثمخأُخق خاب خلس خلخام خأق أُخالجُخ
ِبُط اوااِ  -ا ِْ  .قِ باألزرَ  طا ما اُ  رَ ا

ُ  -ب  :يةالِ َات التا لِ عاين ال َ  مَ ابنيِّ
 (كال ، َتِ ْل ، ت لَّ )

ُ اِ ّلِ مبنيا عْ ُج نِ خِر استَ  -ج  ه.نائِ ة بِ ّلمَ  عَ ، وابنيِّ
 .اِ  ِ مستَ  اِ َِري  -م
ُ روف، واُ ة حُ ثّلثَ  -ه  ْا.نائِ ة بِ ّلمَ  عَ بنيِّ
ُ ، واُ ل  صِ تَّ مُ  اِ ري َِ َِ  -و    ا عراب.ه مِ عَ قِ وْ  مَ عنيِّ
 ، مث اُِعه   َجلة مِيدي.(كال)آيت مبضارع الِعل  -ز
 -  ِِ  .يٍ يدَ ِِ مُ  ةٍ مث اُِعه   َجلَ  ،(َتِ ل)ل عْ   الِِ ي مِ آيت باملا
 -  ِِ َِ  ،(َتِ لا )ل عْ   الِِ ي مِ آيت باملا  .يٍ يدَ ِِ مُ  ةٍ عُه   َجلَ مث ا

خ-9-
ـــْم. ويل ؟ قـــال اتـَْقِضـــيْاة  لَّ يل عنـــدَو حاَجـــَة قـــاَل لِعبـــِد الِل بـــِ  عـــامر: ًَـــوِ عاى الَّ مُ ًُـــروَ  : نـََع

َْل تَ  عندَو حاجةٌ   ؟ يْاقضِ ن
 .كتَ اجَ ل حَ سَ : نعْم، نقالَ 

ََْا يل ُمورَو : اللِ  قال عبدُ  ُد اْل تـَ ياَعَك اليت مَتُْلُ ْاًر ِِ   .ائِ ا بالطا و



ةُ   .اهاك  ًا تُ بْ هَ وَ : َقْد نقاَل معاًو
 ؟ الِل: وما حاجُتَك اعزََّو الل نقاَل عبدُ 

ةُ  ينقاَل معاًو ِِ  .اِعي عليَّ : حاجيت ال تـَُرمَّ 
خاخيأتي:يُبخعم خج خة،خثمخأُخق خاب خةخالس خع خط خأق أُخالق خ
 .ِِّ لنَّ لِ  اِ بناسِ مُ  اِ نوانُُ عُ َِ اَ  -ا

 .(كياعَ ِِ )ة ََ لِ ع  معَّن كَ   ِ طْ ي   ال َ َِ علَ ُو مُ خدِ استَ  -ب
 :أيتة ما ًَ عَ طْ   القِ ُج مِ خِر استَ  -ج

 .اِ   ستَ مُ  اِ َِري  -1
ُ  اِ ا، -2    ا عراب.ه مِ عَ وقِ  مَ موصواِل، مث ابنيِّ
ُ  اِ حرن -3  ه.نائِ بِ  ةَ ّلمَ  عَ وابنيِّ
ُ  اِ مبنيا  اِ ا، -4  ه.نائِ ة بِ ّلمَ  عَ وابنيِّ

َْ  ،ي املثَّنَّ بارَ العِ ُا  دَّ اااطِ  (تكسل حاجَ ) -م  ه.يْ عَ وْ نَـ بِ  َُ وال
 طَّ باألزرق.ُب ما اُ رِ اُعْ  -ه

خ-10-
ـــوكانـــب بينَ  ًومـــاِ دقة َصـــ: قـــال يل ســـْل بـــ  عقـــال َوـُــوت بـــ  املـــزرِّ  ـــا ُم ـــداعبات ن َِ  ك اللُ بَ رَ : 

 .يكَ بِ اَ     اسمِ  ك اللُ : احوجَ عاِ رِ سْ نقلب له مُ  با،ك،
ِبُط العِ  -ا ِْ   ل.الطَّ ابقة بِ بارَي السا ا

 :ما ًأيت ِا   النَّ خرُج مِ استَ  -ب
 ل.عْ الِِ  لِ زْ على وَ  اِ ا، -1
 بُُه.عرِ واُ  اَِ ث سالِ نَّ ؤَ َجُ مُ  -2
 .ر  جَ  واارى   حملا  اٍ صْ ي   حملِّ نَ مرَّ  ّلِ جا َ صِ تَّ مُ  اِ َِري  -3
 بُُه.عرِ حاالِ مث اُ  -4
 .ٍُ نْ رَ  ّلِ   حملا صِ تَّ مُ  اِ َِري  -5
ِِ عْ نِ  -6  َّ.نا َ ة بِ ّلمَ  عَ بنيِّ ياِ واُ ّلِ ما



 ُ ا.ة مث اُعرِ قَ ابِ ي السا بارَ العِ بِ   املقصومَ ابيك( اُبنيِّ  ك    اسمِ )احوجَ  -ج
 طَّ باألزرق.ُب ما اُ عرِ اُ  -م

خ-11-
 م َ بْ اَ  ووهَمْنِطٍق ي ذِ ع   مُ جِ رْ تَـ ُـً    َّر غريِ دْ دبو  وعلى صَ ي  مَ هِ واَ 
  لَّمُ ــــــًت الوهو  غاِ ــــــيلِ بَ  ِحيــــــضْ وًُ    َّرُ َْ عُ  الَ ــــــــَا طكلَّ رياِ  ـــــــــــــــصِ قَ  راَُّ نَ 

 :ابقنييتني السا املقصوم بالبَ  -ا
 حيحة.ة الصَّ ا جابَ  ااتارُ  (لم ، املربايي  ، القَ السَّ )

َِ  مِ نْي تَـ يْ خرُج ما   البَـ استَ  -ب ُ َائِ     ة.يَّ ْا ا عرابِ عَ واقِ ْا ومَ وعَ  نَ ر، وابنيِّ
 ْا.نائِ ة بِ ّلمَ  عَ بنيِّ واُ  روفٍ   حُ  مِ نْي تَـ يْ ج ما   البَـ خِر استَ  -ج
 .قِ رَ األزْ بِ  طَّ ب ما اُ ُعرِ اُ  -م

خ-12-
خاع :قالخالش خ

 املطوراتِ  لِ هْ   اَ مِ  بَ نْ ماِ و ل كُ وْ َـً    ةــــَـــبك نائِ تْ  ذا نابَـ  واوَ ر سِ  اوِ 
 رآيِ َْ ـــــــــــــــــــــــــ بِ ْا  الا سَ ــــــى نِرَ ــــــــوال تَ    ناأى ومَ منْا ما نَ  رُ صِ بْ تُـ  نْيُ العَ 

 .اِ ابيا  اِ ا رُ  البيتني  رح -ا
 :نْي يتَـ   البَ ُج مِ خِر استَ  -ب

ُ عْ نِ  كلا  -1  ب منْا واملب . املعرَ ل، وابنيِّ
 بُُه.عرِ ، واُ اَِ ث سالِ ؤنَّ َجُ مُ  -2
ُ ريٍ َِ َِ  كلا  -3  ه ا عرايب.عَ قِ وْ  مَ ، وابنيِّ

خ-13-
 ؟ نقاَل لُه: ما ِعلَُّتك اِ ًضرِ مَ  عاَم احلسُ  بُ  برهاَل رجّلِ 

ُُ قالَ   الرُّْكَبتَـنْي.: وَج



ــر بيتـــاِ نَ : والِل لقـــْد نقــاَل احلســـ ُ  ـــِســـقـــال جًر ـــل منــهاألوَّ  طرَ يب الطَّ قـــوُل   الطَّ  :طِر الثـــاين، ًو
َِ ِلداِ  الرُّْكَبتَـنْيِ مَ   واُ .ولي

 َّ.رَ آاِ  يبَ سِ ه ونَ لَ رت اوَّ كَ ك ذَ تَ يْ باخلري، لَ  و اللُ رَ طَّ : ال بَ نقال املًرحل
َِ  -ا  ق.بَ سَ  َالِ  اِ ناسبمُ  اِ ُُ عنوانا

 :ما ًأيت ِا   النَّ استخرُج مِ  -ب
ُ  كلا  -1  ه.نائِ ة بِ ّلمَ  عَ نعل ماٍ ، وابنيِّ
، مث اعربُُه. -2  مثَّن 
 ا.صْ نَ  ر   حملا ، وآاَ را جَ  ّلِ   حملا صِ تَّ مُ  اِ َِري  -3
 ِْاو، مث اعربُُه.اسلوب استِ  -4
 .اِ ست  مُ  اِ َِري  -5
 ة.َِ لِ َف ُمتَ عارِ ثّلث مَ  -6

 َّ.رِ املًرحل(    آاِ ه: )نقال   قولِ  ل مِ اِبط بالطَّ  -ج
 ق.باألزرَ  طا ب ما اُ عرِ اُ  -م

خ
خ-14-

خ:ل ب يُدخبنخربيعةقالخ
 ُمائِ وَ ــــــال ما رَ ــــتُ  ال وماِ ـــــــً وال بدَّ    ُمائِ وَ  لول  الا ــــــــواأله وما املالُ 

ُُ هو   ذْ  بعدَ  اِ امرمحيوُل    ئهِ وْ َِ وَ  ْابِ كالطِّ الا    املر ُ  اوم  ساِط
 رانُ رُ ــــــوآا ِ  ــــــــــــــًـَبْ  ما رُ ـــــــَتبِّ ُـً    لٌ عامِ ـــــنّلل عامِ  الا   اسُ النا  اوم

ُُ كلَيت  -ا ُُ ككَّ َجُ مدَ  (رانُ -ل عامِ )اَج ِا، واِ
 ي.يدَ ِِ ة مُ منَْا   َجلَ  ّلاِ ر سامل

ُِ آيت مبلحَ  -ب  بُُه.عرِ ا ، واُ ر السا املدكَّ  ق َِ
 .ربِّ تَ : ُـً ط  ع  معَّنغوي لل َ َي اللَّ علَ تخدو مُ اس -ج
 آيت مبثَّن واعربُُه. -م



َِ خرُج ما   األبيات مِ استَ  -ه ُ  ،َائر    ْا.وعَ  نَ وابنيِّ
 ق.طَّ باألزرَ ُب ما اُ عرِ اُ  -و

خ-15-
َْى، مِ ة يَ تْـ هم نِ  ْم، ونـارقوا مـا كـاَل عليـِه قـوُمْم ِمـدوا    احلقا هُ   اويل النـُّ  بـاميِ عِ   ، وآمنوا بـر ِِّ

َْدوهم، نأووا    كٍْ   َط ِْ  ،قسـب قلـو م  عيـوِل اوللـَك البـابرِي األ  ًَْسـتـُرُهم ِمـاألوثاِل نا
ــ ْم النَّــي لِقــو ــا  الل ال ًُ نني، َظ اللُ اوللــَك املــؤمِ نحِِ ِْ ــُل    مِ ِصــتَ  اِ احقابــوَو علــي ، نيَ نِ لــاِت السِّ
   آًاِت الل.اصحاَب ال ِْ  آًٌة مِ   لا 

ُُ ِلدَّ القِ  -ا  .اِ بناسِ مُ  اِ نوانة عُ طعَ اِ
 :يتة ما ًأعَ طْ   القِ خرُج مِ استَ  -ب

 .ٍُ نْ رَ  ّلِ   حملا صِ تَّ مُ  اِ َِري  -1
ُ حملَّه مِ َاِ ـسالِ  اِ ثمؤنَّ  اِ َجع -2    ا عراب.، وابنيِّ
 .حبرف الرا  را جَ  ّلِ   حملا صِ تَّ مُ  اِ َِري  -3
 بُُه.عرِ ، واُ اَِ سالِ  اِ ر دكَّ مُ  اِ َجع -4
 ا ، واعربُُه.ر السا َُِ املدكَّ  اِ لحقمُ  -5
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