
 (.الثاين  املستوى)املناِهُج الدِّراِسيَُّة، علم الـنَّْحِو والصَّــــــْرِف،  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

ـــ ـــِم الــــنَّْحِو والصَّ ُِّ ِبِدراَســـِة ِعْل ـــَت ََ ـــ   هـــمِّ مـــا مـــا  اٍت، وِم ٌة َّة ِســـتَِّة ُمســـَتًو ََ ـــ ْرِف، وهـــي ُمقسَّ
َنه املسَتوى  ََّ  ِم  املباِحث واملساِئِل ما ًلي: الثااينتض

  معىن ُُجوع التَّ ِسري، وُجوع الِقلَّة، وُجوع الَ ثَري، وِصَيَغ ُمْنَتْى اجلَوِع.بياُن  -1
رَِفة والنَِّ َري. -2

َ
يح الفرق بني امل ِِ  تو

تَِّصَلة، ـوالـ ،نَفِصَلةَُ ـِع املعارف م  الضََّائِر الـبياُن  نوا  -3 ًاِ وُوجوبـاِ َُ َُسَتتِرَي َجـوا ، والــ
 الَعَلم، واسم اإلشاَري، وحنو ذلك.و 

 بيان ُمسوِّغات االبِتداِء بالنَّ ري. -4
تع -5

ُ
ــد علــى ذِتــِر ا مِثلَــة امل َِ يَّــٍة َتعَت َِ َســاِئل النَّحِوَّــِة َوْفــي َمنِْليَّــِة عل

لَِّقــِة  ــا تقرًِــا امل
يِحْا، مثا ذِْتِر القاِعَدِي اليت تَنِتِظم ََتتْا ا مِثَلة بِعباَرِي َسْ ِِ وِاتاماِ َلة ُُمَتَصَري، وَتو

ــِة امللَ ــِة العِ  طَــر بِ  َي َِ يَّــة َلــدى الَ ِثــري ِمــ  ا ســِوَلة والتََّــارًِ  الــيت ُتســاِعِد علــى تَن َِ ْل
علوماِت اليت يالطااِلا، وتُرسِ 

َ
  اسَتفاَمها ِم  الدَّْرِس.خ امل
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خالمقدِّتة
 ّلمُ والسَّ  ّليُ ْا، والصَّ لَ ه و فضَ بِ تُ تُ   رَ يْـ  ا اَ  لَ أهنا، حيث  نزَ و على شَ  ةَ غَ ع هدَّ اللُّ فَ الدي رَ  للِ  احلَدُ 

ََّ يِّ ني، نبَـ واامت املرسلَ  ا نبياءِ  لِ على  فضَ   ه  ُجعني، وبعد:ه وصحبِ د وعلى آلِ نا حم
َب على التَّعِبرِي الصَِّحيح،  فّل شكَّ  نا ِمراَسة َقواِعد اللُّغة العربِيَّة َوِسيَلةٌ ال غاًٌَة، فْي تُِعني الطُّّلا

ِم لَُغِة القرآِن ال رمي،  ُّْ يَّة والتَّحرًِرَّة، وتـََف ِْ َِْبط  سالِيِبه الشَّف  والُوقوف على  سراِر َبّلَغِته.و
ه ال رمي، و ن ًنَفَع ِبه، َّنَّه نِْعَم املوة ونِْعَم النَِّصري. ِْ  واللَ نسَأل  ن جيعَل هدا العََل ااِلصاِ ِلوْج

 ة.يَّ بِ غة العرَ حدي اللُّ وِ 
خ  



خي كس خالر خخعُخم خج خ
خجموُعخالق ل ةخ-أ

خلة:األتث خ
خأ(
  ْلِسَنةٌ  :  ان ِلس

َُوم  َدي :  َع َِ   َْع
 ةيَ نِ فْ  َ  :  اء ِفن

خب(
ر  ْْ ُْر :  َش  َ ْش
 َ َْبُر :  ََبْر 
  َْذرُع :   اعِذر 
خج(

 اتَ ْوق :  َوْقت 
ََل   ّلم َعْ  :  َع
 اف ْتت :  َتِتف 

خد(
َية :  َصِب   ِصبـْ
َية :  فىت   ِفتـْ
ة :  غّلم  ََ  ِغْل

خاإليضاح:



ــر واملؤنَّــي املــدتَّ ُجَعــ :يح، ونعــهب  ــاصــحِ التَّ  ي ُجــوعَ بَ نــا فيَــا َســفْ رَ عَ  ؛ ني، وُسِّيــا بــدلكََ الِ ث السا
ِْ ة املفـرَ ّلمَ ة وَسـحَّ صِ لِ   ة علـىَمـالقامِ  روسِ ف   الـدُّ رَّ َعـتَـ ف نَـ وْ ه، وَسـعِـري عنـد ُجَْ غيِـ  التَّ َـا ِمـم في

  احلـــروف،  و  ٍِ ْقـــ و نَـ  يٍ ًـــامَ زِ  بِ ريَّ غَـــَّ تتَـ مِ رَ ْفـــي مُ ورَ ُصـــ  نَّ  ؛ي بـــدلكري، الـــدي ُسِّـــ ِســـالتَّ  عِ َُجْـــ
ــغيِــه. وهـدا التَّ عِـاحلرتـات عنــد ُجَْ    ريٍ غيِـتَ  َِ ا   تَ بَ ري هـو السَّ ري،  ِســة هـدا اجلَــع  َـع التَّ يَ سـ

 .َّة اجلَعِ  مِ ة املفرَ يغَ   صِ ه مِ ه ونـَْقلِ ال سر عند ُجعِ  ف أمنا  صابه
ًان تَ  سِ وجلَع التَّ  ًان جلَوعِ عَ غة، منْا  ربَـ ي   اللُّ ريَ ثِ ري  و  مِ دَ العَ  على لُّ دُ ما ًَ  :ة، وهيلَّ القِ  ة  و

ــال َ  نــاِ جلَــوعِ ًْ شــرون وَ ة وعِ ّلثَــي، وثَ رَ َشــة َّة العَ ّلثَــ  الثَّ ِمــ  م مــ دَ علــى الَعــ مــا ًــدلُّ  :وهــي ،يِ رَ ثْـ
 ة له.ال هناًَ  ة َّة ماّلثَ الثَّ 

ــومــع وُ  ــة وال َ لَّــري: القِ  ِســالتَّ  ي ُجــعِ عَ وْ جــوم هــدا الفــرق بــني نـَ  غــةاللُّ  ةِ قَّــعلــى مِ  ي، الــدي ًــدلُّ رَ ثْـ
َِ ســتَ ب قــد ًَ رَ الَعــ   نَّ ة، َّالا يَّــالعربِ  ًانِ  لون  حــدَ ع    بــابر ِمــوع اآلَاــالنَّــ وعني م ــانَ هــدً  النَّــ  و
ــالتَّ  ــغــة،  و االتتِ خدام اللُّ   اســتِ  عوسُّ عَال م اســتِ دَ َعــني،  و لِ وعَ يغة املشــْوري  حــد النَّــفــاء بالصِّ
ًنني حَ   ر.عنه باآلاَ  هِب غْ لقاِ فاستُـ طْ مُ  د الو
 ةّلثَـ  الثَّ ِمـ يلِ لِ القَ  مِ دَ على العَ  لُّ تدُ  وعٍ لت على ُجُ ََ ُد  هنا اشتَ رس  جِ ة هدا الدَّ لَ ُل اآلن  مثِ  تأمَّ 

ًاناِ ااصَّ لِ  بُ رَ ل العَ ََ عْ ري، وقد استَـ شَ َّة العَ   ة  ا.دلك  و
ًن ُجوعـــاِ جـــاءَ  ما ا وة تُضـــة فاجملَوَعـــ ًانِ ل ِمـــا وَّ ن ًْ وهـــو الـــوَ  ،( ْفِعَلـــة)ت علـــى و  ُجـــوعِ     و

ًاناين ِمـًن الثا وهو الوَ  ،( َفـُْعل)ن ًْ ت على وَ عَ فرماٍت ُجُِ مُ  ما ضُ ية فتَ انِ ة الثا ا اجملَوعَ  ما ، ةلَّ القِ      و
 ة.لَّ القِ  ُجوعِ 
 هـــدَّ املفـــرمات و نَّ  ،  املفـــرماتعـــدماِ ِمـــ مُّ دُت  هنـــا تَضـــثـــة وَجـــالِ ة الثا رُت َّة اجملَوَعـــظَـــوَّذا نَ 
ًن عَ ُجَ  ًن الثا  ،(ال َْفع)ت على و ًانِ ث مِ الِ وهو الو  ة.لَّ وع القِ ُجُ     و

عَ ُد  ُساِء قد ة  جِ عَ ابِ ة الرا و ارياِ  نظُر َّة اجملَوعَ  ًن  تُجُِ عليـه  ُجعت نٌ ًْ . وهو وَ (ِفْعَلة)على و
 .(صِب، غّلم، فىت)، مثل: بِ رَ ت ع  العَ عَ ة ُسَِ يلَ لِ  ُساء قَ 

ًانٍ عَ ة  ربَـ لَّ القِ  جلَوعِ  ح  نَّ ضِ ي ًتَّ بَ ا سَ وما   ال ، ِفْعَلة.هي:  َْفِعَلة ،  َفـُْعل ،  ْفع ،ة  و
 



 ه:ولِ ك   قَ ْا اب  مالِ عَ وقد ُجَ 
 ِقلَّة وعُ ُجُ  الٌ  ْفع ُُثَّتَ  ِفْعَلة مُثَّ   َفـُْعلُ  ِعَلةٌ  َفْ 

خ:مد خالقاع خ
 عناَّ، معه ومَ ظِ فْ   لَ ٌد مِ ا له واحِ  ما نْي تَـ   و اثنَ نْي على اثنَـ  ًامَ  ري: هو تلُّ ما سِ ُجع التَّ  -

 م.املفرَ  يِ ورَ   صُ  ريٍ تغيِ 
 دمِ مــا ًــدلُّ علــى الَعــ :: ُجــوع القلَّــِة، وهــيوعــانِ  ســري نَ ري: جلَــع التَّ  ِســ نــواع ُجــع التَّ  -

 ة َّة مـا الّلثَـ  الثَّ م ِمـدَ ما ًدلُّ علـى الَعـ :وهي ،ريثْ ري، وُجوع ال َ شَ ة َّة العَ ّلثَ م  الثَّ 
 ة له.هناًَ 

ًان  - ًانٍ لَّ لَّة: جلَوع القِ ُجوع القِ  و  اٌل ، ِفْعَلٌة.ي:  ْفِعَلٌة ،  َفـُْعٌل ،  َْفعه ،ِة  ربعة  و
خ:يباتُخدر خت خ

خ-1-
خالر خُجخت خَ  خأسر خ خف دات ها:ُ ختُخوأذكُخخ،ة خل خموع خالق خالية خجُخنخاألبيات 

 َسامُ ـــــــــــــــا جْ ا راِمهــــــِعَبْت   مُ ـــــتَ   اِ ار ــــــــــوَّذا تانت النـُُّفوُس ِتب -1
 ا ْشَيب اِ ناعــــــ ُس قِ َحىتَّ اْتَتسى الرا   اِ لِّ َمْهٍر َقْد لَِبْسُت  ثـُْوبِل ُ  -2
َع َ ْوت -3 ََّ َِ فإْن ََت  اِتٌ  بـََلُغوا ا مَر الدي تاُمواوس  َديٌ ــــــــاٌم و َْع
َّْ   بَّاُط َ ْوِمًةٍ ـــوًٍَِة هَ ـــــــــََحَّاُل  َلْ  -4  راارُ ـــــــــَلْيِش جَ ــــِدًٍَة للْ ــــــ َنْ  امُ ــــــَش

-2-  
خالق خجُخيخب خآت خ خها:ن خز خوأبيُِّنخو خخ،ماتخاآلتيةل خنخالك خةخت خل خموع 

 َسْيف. -اء ِاب - ُغّلم -رِْجل  -ال ُسؤ  -ِشْبل 
خ-3-

َْ تَ  َِ ساُت ِة   ُُمَْتِلِف اجملاالت، فاملؤسَّ ُة هنضَ َّ ُة السعومِ ُد املَل ُة العربيَّ ش  الِ  جيا ُة َارَّجتْ يَّ العل
َِ فاءاِت العِ   ال َ مِ  ًـٍة و غدِ  ةٍ يَـ   وعِ ، ِمـةيَّـطنِ الوَ لـات املنتَ ، واملصـانُع مـِِت ا سـواَق بـأنواِع ةيَّـل



ـــة ـــْت  حنـــاَء املَل ـــِة ب ـــلِّ ُمْعطََياِ ـــا اإلنتاجيَّـــيَّـــراعِ ْضـــُة الزِّ ، والنَّ و مًو ََّ ُة واحلرَتـــ ،ةيَّـــِة واجلَالِ ُة ع
.اعَ ططائلِة للقِ  اِ ْت  رباحبَ لَ ُة جَ التِّلارَّ   نِي العامِّ واخلاصِّ

َيٍة آمنوا بِ ْضَ ًُر هدَِّ النَّ دِ ًُ   عاءِ والدُّ   رِ ْت  ْلِسَنَة الشُّ عَ فَـ رَ  ةٌ مَّ م  ُ ِْ   الفِ ُف مِ ، ًقِ  مرَ َة َسواِعُد ِفتـْ
خقيامِ َا احل يَة.هلدَِّ البّلَم مًَنْا و مَنْا   ظلِّ  ظَ  ن حيفَ َّة الِل عز وجلَّ 

يُبخعم خة خالس خع خط خأق أُخالق خ خاخيأتي:ابقة خوأج 
ًا نيِّ  عَ  -   .هناُجوَع القلَِّة اليت ورمْت   القطعِة، و ذتُر  و

 نَة.َاِت امللوَّ لِ  عرُب ال َ  -ب
خ-4-

خالر خ خق ل ٍة:ال خأتألُخالف اغ خفيخالعبارات  خيةخبجموع 
 ................... حرٌم.رجٌا وذو الِقعدِي وذو احللَِّة واحملرُم  -1
 ر ًَُت .................... ًلَعُبون   احلدًقِة. -2
   اجلنَِّة ................. تثريٌي. -3
   املدًنِة ................ َتِثريٌَي. -4

خ-5-
خكلماٍتخ خالق ل ختعخاسر خخمُعهاوأج خآتيخبأربع  ي غ خجموع  خة ،خوأض ُعهاخفيخجمٍلختفيدم.يفاءخص 

خ  



خك ث  م خُجُموُعخالخ-ب
خلة:األتث خ
خأ(

 ابٌ ِصع :  َصْعٌا / َصْعَبٌة   اٌب ثِي :   ثـَْوٌب 
 ا ٌ رِم :  ُرمح   اٌب رِق :   َرقـََبٌة 
خب(
 قـُُلوبٌ  :   قـَْلا   ُتُبوٌم  :  َتِبٌد 
 ُمُروجٌ  :   ُمرٌْج   ُعُلوٌم  :   ِعْلٌم 
خج(

 ِجريَانٌ  :   َجاٌر          َانِغلْ  :   ُغّلٌم 
 تِيَلانٌ  :   تَاٌج   ِحيَتاٌن  :   ُحوٌت 

خد(
 اءُ  َْقوًِ :   َقِويٌّ  اُء َ ْصِدق :   َصِدًٌي 
 َ ِشدَّاءُ  :   َشِدًد    َِعزَّاُء  :   َعزًٌِز 
خه(
 اءُ ظَُرف :   ظَرًِف   اء ُشَعر  :   اِعٌر ش

 اءُ ُجَلس :   َجِليس   اُء ُتَرم :   َترمٌِي 
خو(
َا :   اِمٌل ع  قـُرَّاءٌ  :   قَارٌِئ   ل اُع
الٌ  :   اِهل ج  ُتتَّاٌب :    اِتٌا ت َّْ  ُج
 



خز(
نٌة  :  اِهٌ  ت َْ  َتَتَبةٌ  :   َتاِتا   َت
 بـََرَريٌ  :   بـَرٌّ    طََلَبٌة  :   اِلٌا ط

خاإليضاح:
ًانـه،ًُفـتعرِ نـا بِ  رَّ وقـد َمـ ،ةلَّـني مهـا: ُجـع القِ وعَ ري نَـ ِسـالتَّ  جلَعِ  ي  نَّ ابِ رس السا رفنا   الدَّ عَ   ه و و

وع مَ   الثَّ مِ  مِ دَ على العَ  لُّ دُ ي: وهو ما ًَ رَ ثْـ وُجع ال َ   نا هدا.رسِ ّلثة َّة ما ال هناًة له، وهو مِو
ًاٌن تثريٌي   اللُّ رَ ثْـ وجلَوع ال َ   هـدا ر  ِصـ، وسـوف نقتَ يا َاعِ ومنْـا السَّـ ،يا ياِسـمنْـا القِ  ،غةي  و

ًانِ الدَّ  ًن ّلِحـ. وهـي تَـا نُ اِ يا ياِسـعـاِ قِ ت ُجَْ َعـاملشـْوري الـيت ُجُِ  رس على بعـ  ا و   (الِفعـ)ظ و
ًن ( )  اجملَوعــة  تَــا ًن (ب)تَــا   اجملَوعــة   (فـُُعــول)، وو ة تَــا   اجملَوَعــ  (ِفْعــّلن)، وو
ًن (م)تَــــــا   اجملَوعــــــة   (ء َْفِعــــــّل)ًن ووَ  ،(ج) ــــــّل)، وو ًن (ه)تَــــــا   اجملَوعــــــة   (ءفـَُع ، وو
ًن (و)  اجملَوعة  تَا  (فـُعَّال)  .(ً)تَا   اجملَوعة   (فـََعلة)، وو

ًان  ارى مي   الرُّ   ة.صَ صِّ خَ جوع َّليْا   ال تا املتَ وهناك  و
ع ِمــلِ ال َ  د بعـــ ُ وَجـــوقــد تُ  ََ ًانِ ِمـــ دٍ علـــى واِحـــ ُْجُعْـــاب رَ   الَعـــَـــات الـــيت م ًُْســـ  ،يِ رَ ثـــال َ     و
ــلِ مثل:تَ  ــال َ  منــا ُجــعَ ، فــإذا  رَ ( َْفِعلَــة) نِ ًْ ة علــى وَ لَّــقِ  عَ ت َُجْــَعــ، َّذا ُجُِ (امُفــؤ )ة ََ نــا يْ ي هلــا فعلَ رَ ثْـ
ـلِ مثل: تَ  ،ريثْ ة هلا َتَع تَ فَ رامِ ة مُ ََ لِ تَ   حث ع بالبَ  ي علـى رَ ثْــْـا ُجـع تَ   ُجعُ َّذ ميِ ـ ؛(قـَْلـا)ة ََ
ًن   وه دا. ،(قـُُلوب) قالفيُ  ،(فـُُعول)و
خ:مد خالقاع خ
 له. ةَ ال هناًَ  ة َّة ماّلثَ   الثَّ مِ  مدَ ي: هي ما تدلُّ على العَ رَ ثْـ ُجوع ال َ  -
ًاُن ُجوع ال َ   - ًاٌن تثـريٌي  شـْرُهثْـرِي: جلَـوع ال َ ثْ  و ًن ِفعـري  و  ،وفـُُعـوٍل، وِفْعـّلن ،الا: و

 ، وفـََعَلة.و َْفِعّلء، وفـَُعّلء، وفـُعَّال
ختدريبات:

خ-1-



خب خر خُبختاخكُخُأع  خخها،خثم خهاخوأوزان خف دات خهاخوتُخي ،خوأذكُ خأنواع خكس خاخيليخجموعخالر خَ ُجختم خأسر خ
خق:باألزر خ

 َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  ُّقال تعاة:  -1

 .(٦٢ًوسف:)
    َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ  قال تعاة: -2

 .(١٩ا حزاب:)
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاة: -3

 (.٧٤ا عراف:)   َّ  جه ين ىن من خن حن جن
 (.١٣سبأ:)   َّ مع جع  مظ حط  ُّ  قال تعاة: -4
 .(٣٨الفرقان: )   َّاك يق ىق يف  ُّ  قال تعاة: -5
  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  ُّ  قال تعاة: -6

 (.٤عد:الرَّ )  َّ جب هئ مئ خئ حئ
   َّ جن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّ  قال تعاة: -7

 .(٢٩الفتح:)
ِلِه َلَرًََقُ ْم تَ  لىَلْو  َنَُّ ْم تـَتَـوَتَُّلوَن ع)) :قال  -8  تـَْغُدو ريًـَْرًُُق الطَّ  َااللاِه َحيَّ تـَوَتُّ

 ي.مدِ رواَّ الرِّ  (( اِ وتـَُروُ  ِبطان اِ ِِخاص
 :نِبِّ قال املتَ  -9

 الُوحولُ  ِبهِ  ميرُّ  ما َأْهَونُ فَ   ااملناًــــ َاْوضَ  الَفىَت  تامَ َّذا اع
ُْولُ  احلُزونَةُ  ْتهُ ـــاعَ َ طَ  َعَصْتهُ   فَا احلصونَ   ََمرَ   ومَ   والسُّ

 :ِبِّ ل املتنَ قا -10
ًَاء دَّْهرُ ـــال اينــــــَرمَ   الِ نِبـــــــ ِم  اءٍ شـــــــغِ    ؤاميــــــــفُ   حىتَّ  با ْر
 الِ النِّص لىع الُ النِّص سارتِ َت َ          امٌ ِسْـــ  َصابـَْتهب َّذا ِصرتُ فَ         

 وقال  ًضاِ: -11
 امُ ــــــــــا ْجس اُمراِمه ِعَبْت  تَ   اِ ِتبار   النـُُّفوسُ  انتِ وَّذا ت



خ-2-
ل:خأتأتُلخال جموع خالر ال ية ، ُبوطاًخبالش ك  ه اخووزن هخت ض  خوأذ ُكُ خُتف   د خُكلٍّختنذ 

َّْان .  ُْور . ِندُت  ام . ُحرَّاس .ِصْبيان . ِعيَدان . رِفاق . َحَسَدَّ . ُش
 ا  . رُفقاء .ياء . ُُبَّلء . ُصوَّام . ِبطقِ ُسَعداء . ُسُروج . ِظراف .  شْ 

-3- 
ع خالر الية خخماتأجمُعخالك ل خ سيٍ خو أذ ُكُ خأ و ز ان ها ،خثُم خأض ُعه اخفيخجم  ٍم:خُجم لخت ك  خُتف يد 

 عاشي . َشْيخ . َجرَّي . بَاب . قـُْفل . َصِغريي . فاسي .
 َاْصلة . بـُرْج . جلَْنة .. (1)نائم . ََبْث . ًَْهَري . ِقْنو

خ-4-
سذذذيٍ ،خثُذذذم خخجمذذذعالر اليذذذة خمذذذاتخأجمذذذُعخالك ل خ خخجمذذذعت ك  خجمذذذع  تؤنذذذٍسخسذذذالماًختذذذعخبيذذذانخوزن 
خالركسي  :

 َجنَّة . َقْصَعة . ِبْدري . طَْلَحة . ًَْهَري .
خ-5-

ًِي الربيــِع قاَمــ ًــاِض اخلضــراِء، الرِّ ي نــاطِ مَ ســِة برحلــٍة َّة َّْحــَدى ْت ُجاعــُة الــرِّْحّلِت باملدرَ   َّجــا
ــــمُ  ِقْم َّليْــــا،  ياريَ ســــتقلِّنَي السَّ ــــاُم تــــرفـَُعْم النِّلــــ  طــــًر ــــم الوِه ــــنَي وَتطُّْ َقْم ب ام. شــــقُّوا طــــًر

فيْــا مــ  تْــوٍف وِغــرياٍن وتِــّلٍع؛  بالومًــاِن ومــا اِ واحلُــُزون، مــرور  ّلِل وبــنَي القيعــانِ اهلضــاِب والــتِّ 
ٍة َغنَّاءَ  م الطَّ حىتَّ انتْى  ُي َّة رِو َر ْ  ًر ََ   واٌر مِ يوِل، ولفَّْا سِ ا مياَُّ السُّ وْسَط الرِّماِل، قد َغ
، وتـَْرتَـــُع هِلااجلَـــاُل مـــع فصـــاهلـــا ترعـــى حو  ،هنـــايـــوُر بأحلاحْت فيْـــا الطُّ دَ هـــوِر، َصـــوالزُّ  ا شـــلارِ 
ـربوا حو َف رِ لْ اخلراُف اَ  َي ليـاٍل و ًـا اخليـاَم، هلـاعائْـا، فطـاَب هلـم املقـاُم ِو اٍم، َقَضـْوا و قـاُموا عـدَّ

 .هناعِ  املدًنِة وُشُلو  اِ  متَع ا وقاِت بعيد هلااّل
 ابقة ختاخيلي:ة خالس خع خط خنخالق خُجخت خ  خَ خأسر خ -أ

                                                 
ُو: ِعْدقُ  1  .النَّْخَلةِ  ( الِقنـْ



ًنَه.ُجِع ت سِ  تلا  -1  ري، و ذتُر و
 ٍر ساملاِ و عربُه.ُجَع مدتَّ  -2
 عليل.مع ِبِط فائِه ب لِّ وجٍه م ٍ  مع التَّ  ملاِ ُجَع مؤنٍث َسا -3

خالرالية ،خثمخأض ُعهاخفيخجمٍلختفيدٍمخ: -ب خأثنِّيخالكلمات 
 .َغنَّاء ، اخلضراء

 ثمخأثنيهاخوأ ض ُعه اخفيخجمٍلختفيدم:خآتيخبمف د خالكلماتخالرالية ، -ج
 .رَِعاء – ومًة 

 الملونة.خماتُأع ُبخالك ل خ -د
خ  



يُغخُتن رذ ه ىخالجموعخ-جخ خص 
خلة:األتث خ

 اِتاَم َ  :   َمْ َتا   اِجدَمس :  َمْسِلد  -1
 اِئلَرس :   اَلة رِس اِئاَسح :  ابَة َسح -2
 اِفلَقو  :   قَاِفَلة   اِربَقو  :  اِرب ق -3
 اِبرَ ت :   َ ْتََب   اِبعَ ص :  َِّْصَبع  -4
 ارِجَسف :  َسَفْرَجل   اِفرَجع :  َجْعَفر  -5
 اِمًلَمن :   ِمْنِدًل   اتِيحَمف :  ا  ِمْفت -6
 اِطيسَقر  :   اس ِقْرط  اِمًلقَن :  ِقْنِدًل  -7

خاإليضاح:
على ال ثري، وتبـد  َبـرفني  ري تدلُّ سِ  ْ ابقة وجدُ ا ُجوع تَ َّذا نظرُت َّة اجلَوع   ا مثلة السا 

 اِتنٌة.ة  وسطْا ًاء س لف، وبعدها حرفان،  و ثّلثَ  ًليَْا
ََّ يَّــة العربِ غَــوع مــ  اجلَــوع   اللُّ ومثــل هــدا النَّــ َْ دَّ ى منتْــى اجلَــوع. ولــه ِعــة ًســ ًان  شــ  رها:ي  و

ــــلَمف) ِــــلَفع)تَــــا   اجملَوعــــة ا وة، و  (اِع ــــة، وتَــــا   اجملَوعــــة الثا   (ائ ــــلَفو )اني تَــــا     (اِع
ة، َســـتَـــا   اجملَوعـــة اخلامِ   (الِـــلَفع)ابعـــة، وتَـــا   اجملَوعـــة الرا   (اِعـــل َف)و اجملَوعـــة الثالثـــة،

 تَا   اجملَوعة ا اريي.  (الِيلَفع)امسة، والسا  تَا   اجملَوعة  (اِعيلَمف)و
عَب بع  النُّ  ًان باجلَع املَاثِ  حاي ع  تلِّ ًو عنـون(اِعيـلوَمفَمفاِعل ، )ل لصيغيت هدَّ ا و  ، ًو

ــرِّ ك مبتَحــحــرِّ ة املتَ لَــقابَـ م احلــروف مــع مُ مــا وافقَْــا   عــدَ  بــدلك م جمــرَّ  : ،  يســاتِ ات  بِ ك والسا
ًائِـ اِ ظـر َّة تــون احلــرف  صــليا طــي، مون النَّ النُّ  ة  يَّ وتِ ة الصَّــاملشـا َ  ًن اِ د و   هشــبِ ًُ  (الِيــلَفع). فــو

ًان تُ يَّ قِ وبَ  (اِعيلَمف) ََ ، وهدا الرَّ (اِعلَمف) هشبِ ة ا و ًاناِ  ارى لِ  ي ًش غ منتْـى اجلَـوع يَ ِصـل  و
 َّ.رْ ما م ندتُ 

 ةََ لِ   ال َ ة مِ يَّ ة احلروف ا صلِ لَ قابَـ ّلل مُ   اِ ه مِ تُ فَـ عرِ   مَ َ ِ ة فيُ ََ لِ ل َ لِ  ر ا فة امليزان الصَّ ا معرِ  ما 
ـلِ   ال َ  ًـدَ زام علـى امليـزان مـا ًِ ، مث ًُ (فـََعلَ )ر  بأحرف امليزان الصَّ  ـلِ  َ ة، فَ ََ مـثّلِ  (اِجدَمسـ)ة ََ

ــ(َســَلدَ )ة هــي  حــرف يَّ  صــلِ  ثّلثــة  حــرفٍ  ن مــ تت ــوَّ  قابلْــا لْــا الفــاء، واجلــيم وتُ ني وتقابُ ، السِّ



ــالــّلا  ال وتقابلْــاالعــني، والــدا  ًائِــرْ ف فَْــا حَ ا املــيم وا لِــم،  ما دان، فيــزامان   امليــزان علــى فــان 
ًن ال لَة  فيصبح اهنَا   مَ  (فـََعلَ ) حرف   وه دا. (,اِعلَمف)و

ا رفعْــ ةُ ّلَمــع وعَ فَــ، فرُ ْرفصَّــ  الْــى اجلَــوع مُتَْنــُع ِمــغ منتَ يَ ِصــ  نَّ  يدلفائِــلِ  اِ م َّمتامــوبقــي  ن نعَلــ
رِّهــا ة جَ ّلَمــ، وَتــرُّ وعَ ً ٍ وِ ْنــتَـ    غــريِ ة ِمــَحــتْ ْا الفَ صــبِ نَ  ةُ ّلَمــا وعَ َصــنْ ، وتُـ ً ٍ وِ ْنــتَـ    غــريِ ة ِمــََّ الضَّــ

، (( ُد تثــــرييٌ ســــاجِ   املدًنــــة مَ  )):. فنقــــولاِ  ًضــــ ً ٍ نــــوِ تَ    غــــريِ ري ِمــــْســــعــــ  ال َ  ةِ يابَــــة نِ الفتَحــــ
 ((.َد تثريٍي ساجِ   مَ  صلَّيتُ  ))و((  َد تثرييِ ساجِ ة مَ ولَ ت الدَّ  قامَ ))و

خ:دمالقاع خ
َْى اجلَوِع وهي: تلُّ ُجِع تَ صِ  -  فاِن،  و ثّلثةٌ رْ َّ حَ ريِ  سِ َع بعَد  لِف تَ قَ وَ  ريٍ سِ  ْ يغُة ُمْنتَـ

  وسطُْا ًاٌء ساتنٌة.
َْى اجلَوِع هي: َمفاِعل ، وَفعائُل ، وَفو  -  اِلل ،، و َفاِعل ، وَفعاِعل  همُّ صيِغ منت

 .وَمفاِعيل ، وَفعالِيل
ُة ً ،وعّلمَ َُة موَن تنوِ ْا الضَّ ُة رفعِ : فت وُن عّلمَ ْرفصَّ   المتنُع صيُغ منتْى اجلَوع مِ  -

  ًضاِ. تنًو ٍ  مون يِ رَ سْ ة ع  ال َ يابَ ُة جرِّها الفتحُة نِ ، وعّلمَ ً ٍ تنوِ حُة مون تْ ْا الفَ نصبِ 
ختدريبات:

خ-1-
خأسرَ ُجخجمع خالركسي  خونوع ُهخوو ز ن ُهختماخيأتي:

-14:القيامة)  َّخك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّ  قال تعاة: -1
15). 

 خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ  قال تعاة: -2
 .( 9: اجل ا )  َّ

 (.٥امللك:)   َّيق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ  تعاة:قال  -3
 .(24:َح الرَّ )   َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ  قال تعاة: -4
 .(6:اتافا الصَّ )  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  ُّ  قال تعاة: -5



  َّخت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّ  قال تعاة: -6
 .(27:فاطر)

 .(3:جاملعاِر )  َّ جخ مح جح مج ُّ  قال تعاة: -7
 (.٢٠ًوسف:)  َّ هئ مئ خئ حئ جئ ُّ  قال تعاة: -8
 سُّ ْبُ  ساعدَي اإلًاميُّ:يقال قُ  -9

 رْ ائِ ــــروِن لنا َبصالقُ  ِم ن    ـــ وَّلِينَي ابِ اهِ الدا   
ْوِت ليَس هلا مَ    اِ وارمـــــــــــــملا ر ًُت م ََ  اِمرْ ــصلِْل

 رْ ُر وا تابِ متِضي ا صاغِ      ور ًُت قـَْومي حَنَْوها          
 رْ ُم صائِ وْ َلَة حيُث صاَر القَ    اــــــــــــــــًـَْقْنُت  ينِّ الحمََ  

 ي:قِ وْ قال  َحد شَ  -10
 وتـُْؤَاُد م  ِشَفاَِّ اجلَاِهلينا  قَّىـُد مرتبِة تـُلَ خلْ ــــــــوليس ال

 َْ  يناقِ صامرُها بَ َّذا ذهبْت مَ   ارٍ ـــٍَم تبــــى هــــول   ُمْنتَـ
ِة حني ًس  اـــــــوالفنونفينتظُم الصناِئَع   ريـــــوسرُّ العبقًر

 يناَِ اًرخ ارُي احلاتِ َّة التا   تْ ــــاهــناِل َّذا تَ ــــجوآثاُر الرِّ 
 ينانِ ساِمِعْا طَ وترُتَك   مَ   اءِ ـــنيا ثنم الدُّ   فَ و ادك مِ 

 قاَل َّبراهيُم ْبُ  ماوَم اإلًاميُّ: -11
ِْمْ  ارُي ما  ناءِ  مٌب صاحلٌ وحسُ  الث    ورََّث الرِّجاُل بني

 ااءِ راِق   ًوِم شدٍَّي  و رَ   انرِي وا وــــــــــنالدَّ   هو ارٌي مِ 
 قال لَِبيُد ْبُ  ربيعَة: -12

 عُ ا واملصانِ ًاُر بعَدنتَبَقى الدِّ و  ُع الِ لوُم الطَّو تـَْبلى النُّ  بَِليَنا وما
 ه:  قومَ ام ميدَ قال  بو متا  -13

 عُ وافِ يوٌف مَ ، سُ يعٌ هوامِ غيوٌث  عُ واِر ـــــــــــــــــــــــباٌل فَ يٌع، جِ والِ جنوٌم طَ 
خ-2-

خالر خ ذة ،خوجمذع خالك خالية خجمذع خالقل ذأت يذُِّزخفيخالجموع  ،خوأذكذُ خوزن خخيغ ختنرهذىخالجُخثذ م ،خوص  مذوع 
خف دات ه ا:وتُخخكلٍّختنها



 ان .  َْذرَِعةَ ْشَبال . َصناِمًي . ُوحُلم . ِظّلل . ِغْرب
 اِث  . ُحُروفَئَ ة . بَر الِيج . َمّل. َمز ام َصواِئم . ِصي

 اِطني.رِج . َاوامِت . ثِياب . ُعُروق .  َْثواب . َشياًَب
خ-3-

:م خيٍ ،خوأبيُِّنخنوع خالج خي ةخجمع ختكس خال خماتخالر خل خأجمُعخالك خ خع 
ـــْر  . ُتـــ . ارٌِع .  َرًَِ ـــةْيٌخ . َ ْجـــَوم . فـَْرَســـخ . ِابـــاء . َمْوَرق . َصـــِبا . شـــَشـــ ار . ًو . ِمًنـــِق

 ِمرْع .  َْفَضل. .ظَرًَِفة 
خ-4-

 ر:اعِ قال الشا  -1
 َوِعلِ مَتِْشي النَّعاُم ِبِه   َمْعِقِل ال   اِل م  ُ ُسدٍ وما الِفراُر َّة اَ ْجب

 اعر:قال الشا  -2
 اَف َّذا تانْت نِزَارَِّة ُعْربف ي  اُب ُسُيوُف اهلِْنِد وهي َحدائٌد  ُ 

ُ مث آيت مبفَرِمها، و ب هُنا.  ًِ ( جبال)ل جاءت تلَة   البيت ا وَّ  -   نوَع اجلَِع. نيا
ًُِن تلَة  -ب  .(الٍ  َْفع)و (فـُُعولٍ )، وآيت مبفرمها، مث  َُجُعُه على (ُ ُسد) 
 .(َمْعِقل)  تلَة آيت بصيغِة ُمْنَتْى اجلَوع مِ  -ج
 ٍة.ُجَع قلَّ ُجَُعُه ، مث  (يوفسُ )آيت مبفرِم  -م
 ذتُر مفَرمها.، مث  هُناُج ما سبَي صيغَة ُمنتْى اجلَع و ًِ  ستخِر  -ه

خ-5-
خالُفج خنيا:اء م خفيخذمِّخالد ختنخُخطبةخل ق ط   يِّخب ن 

واِت، َور  َاِضـــــريٌ نيا، فإهنـــــا ُحْلــــوٌي َّين ُ حــــدِّرُتم الـــــدُّ )) َْ ــــ بَـــــْت بَّ اقَـــــْت بِالَقليـــــل، و َبَ ُحفَّـــــت بالشَّ
ــرتْ بالع ََ ــْت بــالُغرور، البا مــاين، و  َتلاــتبِاآلمــال، و  اِجلــِة، وَع ًًََّـَّن ــُدوم ا ا، وال تُــؤَم  ضــر اُ  َت

 َِّ ، وَ ْوَِح َ ْطَوَل  َْعَاراِ ِمْنُ م  ًائَلٌة.  ََلْسُتم   َمساِتِ  َم  تان ائَلةٌ ، وحرااريَفِليعتْا، َغدَّارٌي 
َََحْت ، فَ اِ آثــــار  ْني هلـُـــمُ َســــ ُْم بــــالَفواِمِ ، و  ِبِفْدًــــٍة، بــــل اِ نـَْفســــا الــــدُّ ُْم ب َثـَْقَلــــتـْ النَّوائــــِا، َِْعَضــــَعتـْ



نـاِار، و َع ََ ُْم لل م َرًْـَا املنُـوِن، و اوَعفَّـَرتْـ ِْ ُْمنَـْت َعلـي ًـْـُتم ِمــ    َْرَهَقـتـْ صـاِئِا، فـاتَِّعظُوا مبَـ  رََ 
َ
بِامل

لُــوا َّ فيــَِّْاــواِنُ ْم ت ــ ّلفــ اثَ ، و ُْنزِلُــوا ا ْجــداِ رتبانــًُــْدَعوَن  قـُبُــورِِهم فَــّل ةَحُِ ِِ ، اِ يفانًُــْدَعوَن 
ـم ِجـرييٌ فَ تْ  ابرُّ ال َ ْتناٌن، وِم  ضاًرحال ِم  هلُموُجعَل  ُْ يبُـوَن جيِ  ال اٌن، ومـ  الرُّفـاِت ِجـرياٌن، فـَ
َِ وال مينَ  اِ ماِعي ُْمبَ هَ ُحَلَاُء قد ذَ  ،َاِ يْ عوَن   ت  حقاُمُهم. وُجّْلُء قد ماتَ  ،ت  ِغانـُ

ــــــاو  ــــــول: َّذ ةُســــــبَحاَن الل تـََع  مظ حطمض خض حض جض مص خص حص مس ُّ  ًـَُق
 (.٥٨القصِ:)       َّمع جع

 أق أُخهٌاخالنص،خوأسرَ ُجختنهختاخيأتي: -1
 ُتلَّ ُجوِع القلَِّة، و ذتُر مفرماِ ا. - 

 ِصَيَغ منتْى اجلَوِع، و ذتُر مفرماِ ا. -ب
 صيغَة مبالغٍة. -ج
 .اِ ر سامل، و ُجُعه ُجَع مدتَّ اِ منقوص اِ اُس -م

خالملونة . -2  أع ُبخالكلمات 
خ  



خفعار خالم خ
خ(خةف خع  خمخوالم خ  خك خالف قخبينخالن خخ)

خ:لةاألتث خ
خأ(

تُ  -1 َْ  َمْنِزيل. َمْدَرَسٍة َقرًَِبٍة ِم    تـََعلَّ
 ُتلِّ الُعُلوِم بِتَـَفوٍُّق.    اِلاٌ جَنََح ط -2
 .اِ َ ِاي ِتتاب ة َْهَدًُت َّ -3
 ُقرَّاِء.املِدًَنِة َمْ َتَبٌة ًـَُؤمُّْا َتِثرٌي ِم  ال   -4
خب(

 املْدَرَسِة.   ا َن -5
 قـَرَْ ُت ِتَتاَب اَ َمِب. -6
َْ  ْصرَ فـََتَح مِ  -7  اص.رو ب  العَع
 .سيا َحْفٍل َمْدرَ    يلا ا قـََلٌم  ُْهِدَي َّهد -8
 َّ  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  -9

 .(١اإلسراء:)
خاإليضاح:
 ( )ي   اجملَوعــــة ا وة مَ الــــوارِ  (م تبــــة، تتــــاب ،  طالــــا ، مدرســــة )َــــاُت: لِ لــــُت ال َ َّذا تأمَّ 

َّ، فــّل يــزُ ه ومتيِ ينُــعيِ   تَ ميِ ــ   شــيءٍ  اِ  ًضــ يِ وليســت حمصــورَ  نيَّ َعــمُ  ءٍ يْ علــى َشــ تــدلُّ  وجــدُ ا ال
ـــيُع   هـــدَّ ا مثِ طِ  ســـتَ  ، وال حَ الـــا الـــدي جَنـــَـــت فيْـــا، وال الطا الـــيت تعلَّ  املدرســـة نيِّ عـــة  ن  ُ َل
 بة اليت   املدًنة.ي، وال امل تَ ًُته َّة  اِ تاب الدي  هدَ ال ِ 

ي   مَ الـــوارِ  (الـــدي، هـــدا ، عَـــرو ، تتـــاب ا مب ،  املدرســـة ،  نـــا )َـــات: لِ لـــُت ال َ وَّذا تأمَّ 
ــلِ ه. ف َ ِســنْ جِ  ه بــني  فــرامِ يُنــَّ وتعيِ يــزُ   متيِ ِ ــميُ  علــى شــيءٍ  وجــدُ ا تــدلُّ  (ب)انيــة الثا  اجملَوعــة ة ََ

مون  رُ ْ ــه َّليْــا الفِ ِلــتَّ ة َـً َنــمعيـَّ  ةٍ َســعلــى مدرَ  حت تــدلُّ فأصــبَ  ،(بــأل) ةِ نَــجــاءت مقرِ  (مدرســة)



َّليـه  ةِ ضـافَ َّ مُ ت بعـدَ ة اليت جـاءَ ََ لِ ال َ  اِ بَ سَ بِ  َوضعنه الغُ  لًا (تتاب)املدارس، و  ها مِ غريِ 
َِ  ،(والـدي، و نـا ، وهـدا ، عَرو )ا ال لَات: .  ما (با مَ )وهي  علـى  ف تـدلُّ عـارِ ْـا مَ يعُ فل

 ْا فيْا غريها.تُ شاِر ال ًُ  أوصافٍ ي بِ زَ يـِّ ََ تَ ة مُ عروفَ ة مَ نَ  شياء معيـَّ 
يع طِ سـتَ ة نَ ّلَمـ. و ـدَّ العَ ًـفعرِ ر فيْـا التَّ ؤثِّ وتُـ ( ل)عليْـا  لَ اُ دْ  ن تَـ حَ لُ صْ  ن تَ ي رَ  ِ ة النَّ وعّلمَ 
ــلِ تَ    ن تــلَّ  كرِ دْ  ن نـُـ ــِمــ ةٍ ََ  ن  حا ِصــًَ  (م تبــة، تتــاب ،  طالــا ، مدرســة )ة قَ ابِ   ال لَــات السا
ــــ ( ل)ل عليْــــا اُ دْ تَــــ ــــتــــاب ، امل تَ ، ال ِ ا الِــــة ، الطا َســــًــــف فنقــــول: املدرَ عرِ التَّ  ر فيْــــاثِّ ؤَ وتـُ ة. َب

ـ (وحنوهـا   ، احلسـني ، احلـارثاحلَسـ)  مثـل  ( ل)ُبّلف  ـعرِ ر فيْـا التَّ ثِّ ؤَ ا ال تـُـفإهنَّ ا ًـف؛  هنَّ
 . عّلمٌ 
خ:مد خالقاع خ
 :ةٌ فَ عرِ ومَ  يٌ رَ  ِ : نَ نْي ََ سْ م االسم َّة قِ سِ ًنقَ 

َ ى شـائِ ملَّ علـى مُ  ي: هي مـارَ  ِ النَّ  -  رِي ثِّ ؤَ ُمـ ( ل)َل بَـقْ  ن تَـ ْـا تُ ّلمَ وعَ  ،هِ ِسـنْ   جِ  عٍ سـ
فا تَ فيْ  .اِ عًر

َ ى ِبَعْيِنــه. و نواُعْــمُ  لــىملَّ ع ة: هــي مــافَــاملعرِ  -ب َرُي ، والَعَلــُم ، واْســُم ا ِســتٌَّة: الضَّــســ
   هدَِّ ا نواِع.واحٍد مِ  ةبأل ، واملضاُف َّ لاىواالْسُم املوصوُل ، واحمل اإلشارِي ،

خ:يباتدر خت خ
خ-1-

خأجعُلخالن خ خ:مٍخيد خف ختُخخلٍخم خع يفخفيخجُخُعهاخبعدخالر خض خة،خثمخأ خباإلضاف خخةًخاآلتيةخت ع   ف خك ات 
 شاعر. -صدًي  -شْامي  -بيت  -شارع  -عصا  -تتاب 

خ-2-
خف:عار خنخالم خت خخعٍخو خة،خوأسمِّيخكل خنذ خف خل خَر خفختُخعار خسخت خم خوخ خخ اتٍخك خن خخالث خُجخث خَ  خأسر خ

ـز فقـال لـه عَـر: ًـا هـدا، َّن َشـ عند عَـَر بْـِ  عبـد لٍ جُ رَ سعى رجٌل بِ  ك، رنـا    مـرِ ظَ ت نَ وْ العًز
 جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ   ة:هـدَّ اآلًَـ مِ ْ ـل َتت حُ فأنت مااِ  اِ بتنَت تاذِ   فإن



 خص حص ُّ   ة:م اآلًَـــْ ـــٌل   حَ فأنـــت ماِاـــ اِ قوَّن تنـــَت صـــامِ , (6)احللـــرات:  َّ  حي

 وم ًـَُرما. لُ جُ الرَّ  تَ  َ نا عنك، فسَ وْ فَ عَ  تَ وْ وَّن شِ (، 11)القلم:  َّ مص

خ-3-
خنخأي خ،خوت خيفُخع  خوالر خخي ُخنك خنخحيسخالر خهخت خع خو خُنخنذ خ،خوأبيِّخاًخبس خناتُخخماًخكانخالَاليخاسأضُعخفيخالم خ

خة:ف خع  خالم خخأقسام خ
 ًاض.بالرِّ  ويل............ امللِك االد الدَّ  تُ رْ ًُ  -1
 ة.فَ ًر املعرِ زِ ي غَ راءَ ري القِ ثِ ا تَ الِ ............ الطا  -2
 ة.عَ   اجلامِ مِ  مٌ  قامِ ة و .............. ا تََب سَ   املدرَ م مِ ............... قامِ  -3
 ر.فَّ ظَ يد ................. مُ لِ د ب  الوَ االِ  -4
 ري ................ .مِ ي  َ   ُسِّ ل مَ عَر ب  اخلطاب  وَّ  -5
 سطاط هو .............. ْب  العاص.ة الفُ ًنَ دِ ..............  نشأ مَ  -6

خ-4-
خه:تُخد خوع خخيفُخع  خنخحيسخالر خهاخت خ  خالية،خوأبيُِّنخأثذ خعلىخاألسماءخالر خخ(أل)ُأدخُلخ

 .مار ، عباس ، شتاء ، فضل ، ًراض ، تاتا ، مهام ، فصل
خ-5-

خت خةخفيخالمملكةختشم خهض خٍ خعنخالن خة خأسطُخأكرُبخخمس خ ،خوخعار خلخخمس  خعيذُِّنها.أُخف 
خ-6-

 ة  بوا ا.يَّ يفِ ي الصَّ وامِ النَّ ح تَ فْ تَـ  يفِ ل الصَّ صْ فَ  لُ بِ قْ حني ُـً 
 انيُةخباإلضافة .،خوالث خ(أل خ)خذبخلىمرين ختع فرين خاألوخل خَ ُجخك خسر خأ خ -أ

خالملو خ -ب  ن ة.ُأع ُبخالكلمات 
خ
خ



خفعار خالم خخأنواع خنخت خ
خ مائ خض خال:خلًخأو خ

 لة خف خنذ خالمُخخي ُخم خالض خ -أ
خ:ةل خة خنف خالمُخخفع خ خال  خمائ خض خخ-لًخأو خ

خ
خمق خال  خ

خعُخو خنذ خ
خي  خم خالض خ

 خد  خف خالمُخ

خالمثنى
خهي خع خو خنذ خب خ

خعُخم خالج خ

خسن خؤ ختُخخ ك خٌ ختُخخسن خؤ ختُخخ ك خٌ ختُخخ
خ1
خ2
خ3

خملِّخك خر خالمُخ
خبَاط خالمُخ

خبالغائ خ

خأنا
خأنت خ
خهو

خأنا
خأنت خ
خهي

خنحن
خأنرما
خهما

خنحن
خأنرم
خهم

خنحن
خأنرن خ
خهن

خة:ل خة خنف خبخالمُخة خ خالن خمائ خض خخ-ثانياًخ
خ1
خ2
خ3

خملِّخك خالمر خ
خبَاط خالمُخ

خبالغائ خ

خإي اي
خإي اك خ
خإي اهُخ

خإي اي
خإي اك خ
خإي اه ا

خإي انا
خإي اُكما
خإي اهما

خإي انا
خإي اكم
خإي اهم

خإي انا
خإي اكن خ
خإي اهن خ

خاإليضاح:
  ًداِ مِ زِ َف مَ فيَا ًأيت  عرِ  رَ ظَ النَّ   عِ مْ ْا.  ُ    قسامِ شيواِ مِ  رفتر، وعَ َائِ الضَّ  سترَ ي  ن مَ سبَ 
 واإلًضا . فصيلالتَّ 

ـــ لَ اجلـــدوَ  لـــتفـــإذا تأمَّ  ـــ ر ًـــت يَ ابِ السا ََ م قِ ِســـًنقَ  لَ ِصـــاملنفَ  ريَ َِ الضَّ ـــ: ِـــَري رَ نْي ســـ ـــعٍ ْف َِ  ريُ َِ ، و
 ي.ورَ صُ  يَ شرَ منَْا اثنيت عَ  ل ل   و نَّ  ،اٍ صْ نَ 

 َِ  َتتـاج ْا، والِسـفْ نَـ بِ  لا قِ ا تسـتَ  هنَّ  ؛ةِ لَ صِ نفَ يت مُ ة، وُسِّ لَ صِ فع املنفَ ر الرَّ َائِ ففي اجملَوعة ا وة 
ـــلِ  َ ل بِ ِصـــتَّ  ن تَـ  ـــ ةٍ ََ ـــَقـــر مـــا تَـ  اـــرى. و تَث ـــرَ  عَ ِقـــوْ ر مَ َائِ ع هـــدَّ الضَّ ـــعٍ ْف  نـــت )ا مبتـــد  حنـــو: : َّما
ََ لِ  ل املبهبا عْ للفِ  ،  و فاعّلِ ( نتهدا )حنو:  اِ ،  و اَب (البدر  املبـهبا  لِ ْعـلفِ ل لِ ا فاِعـ،  و نائِ ومِ علُ ل

ََ لِ   .(هو الا ما ُترَِّم َّ)، و( نا قام َّالا ما )، حنو: (َّالا ) وذلك بعد لْولِ ل



ـــَيـــانِ و  اجملَوعـــة الثا  َِ حنـــو:  اِ مدَّ َقـــفعـــوالِ بـــه مُ ر مَ َائِ ع هـــدَّ الضَّـــَقـــة. وتَـ لَ ِصـــاملنفَ  صـــاِ ر النَّ َائِ ة 
،  و مفعـوالِ معـه حنـو: (ًََّـّاك المـا قابلـت َّ)حنـو:  الا وذلـك بعـد َّ ،مٍ دَّ َقـ،  و غري مُ (نرجو ََّّاك)
 .(قانفِ تَّ َُ لَ وََّّاك َّين )حنو:  وبٍ نصُ على مَ  ةِ وفَ طُ عْ  و مَ  ،(وََّّاكذهبُت )

خ:مد خالقاع خ
ـــ -  ِا حنـــو:  نـــا و نـــَت ِم  و املخاطَـــِا  و الغائِـــلِّ  َ رُي: اســـٌم مبـــهبٌّ ًـــدلُّ علـــى املـــتَ َِ الضَّ

 وهو.
 ٌل وهو:صِ نفَ ومُ  .وسيأيت ،ِصلٌ قسَني: متَّ َّة َرُي ُم الضَّ سِ قَ نْـ َـً  -ب

 .اِ ري َِ َِ  شرونَ وعدُمَُّ  ربعٌة وعِ  ،(الا َّ) دَ عْ ُع بَـ قَ  و َـً ّلُم به ال َ  (1)ًُبتد ُ  ما
 ، وهي:  نا ، و نت ، وهو وفروعْا.عفْ الرَّ صٌة بِ ُمتَّ  اِ َِري  شرمنْا اثنا عَ 

 ، وََّّاَُّ وفروُعْا.صِا، وهي: ََّّاَي وََّّاكَ  ارى ُمتَصٌة بالنَّ  شرواثنا عَ 
خيبات:ر خد خت خ

-1-  

خاخيأتي:م خهاخت خع خو خُنخنذ خبيِّخة،خوأُخل خة خف خنذ خمائ خالمُخأسرَ ُجخالض خ
 .(5:الفاَتة)  َّ جي يه ىه مه ُّ  قال تعاة: -1
 .(64:الواقعة)  َّين ىن نن من زن ُّ  قال تعاة: -2
 .(39:الشعراء)   َّ جي ٰه مه جه هن ُّ  قال تعاة: -3
 .(58:الداًرات)   َّىث نث مث زث رث يت ىت  ُّ  قال تعاة: -4
 (.١املَتحنة:)   َّ يه ىه مه ُّ  قال تعاة: -5
 (.٤١ا نعام:)   َّ جت هب مب ُّ  قال تعاة: -6

خ
-2- 

                                                 
ر َائِ  و غـريَّ تَضـ ،فـعر الرَّ َائِ ا مبتـد  تَضـد ِ، فْـو َّماـمبتَـ بَ عـرَ م  ن ًُ ًلـزَ  ، والّلمِ الَ ـ لِ ع    وَّ َقـ:  ي ما َـً هبِ  د ُ تَ بْ ( ما ُـً  1
 ا.صْ النَّ 



خبُهاخفيماخيأتي:،خوُأع  خة خل خة خف خنذ خ خالمُخمائ خُجخالض خَ  خر خس خأ خ
 ر:اعِ قال الشا  -1

 فِس ال باجلسِم َّنسانُ فأَنَت بالنَّ      ضائَلْاْل فَ َِ  ْ ِس واستَ فْ ْل على النـَّ  قبِ 
 قال  بو فراس احلَداين: -2

 ُمرُّ ّلمُها  مراِن  حْ  امهُ فقلُت  اُر  و الرََّمىوقاَل  صيحايب الِفر         
 قال  َحد شوقي: -3

 اْ ــــــ َّ الُقبَ ــــــــــــــــــالَِي ُ ـــــــــــأنَّ  عـــــت    ّللُ ــــــْاجراِت الظِّ ــــــ َّ   الـــــــــو نت   
 ام:قال  بو متا  -4

ُتُه املعروُف واجلوُم س     واِحي  تـَْيَتهُ ـــــ يِّ النَّ  حُر ِم هو البَ          اِحُلهْ فـَُللَّ
 اعر:قال الشا  -5

 يوُف و نَت ربُّ املنزلِ حنُ  الضُّ          اــــــــــــْدتـَنَ ــــــــا َلَوجَ ــــــــًُْرتـَنَ  لونا ــــِيفَ  ًا   
 ر:اعِ قال الشا  -6

 نِ دَ ُة البَ احَ ر  الا لو م ًَُ ْ  لَك َّ            اِ ُة فالزْمْا َتِعْش َمِل ناعَ هي القَ      
خ-3-

خبُُه:،خوُأع  خاًخبناس خالًختُخة خف خنذ ختُخخاًخي خم خيخض خكانخالَال خأضُعخفيخالم خ
 تٍة.ثابِ  اِ رُي على ُاط.............. نسِ  -1
 ُم.أ املعلِّ تافَ   ............ َم  -2
 َة اخلِرِّجيني.ََ لِ يَت تَ قَ ............. الدي  لْ  -3
يت............ ال -4 ِِ ًُ  ّلا  .هلُ ا ْعَ   طفار
 .............. . ُة َّالا سَ املدرَ  ت ترمَ  ما -5

خ-4-
ذذذالثخجُخث خآتذذذيخب ذذذ ذذذلِّخك خر خي خالمُخم خولذذذىخض ذذذدأخفذذذيخاألُخبر ذذذيكذذذونخالمُخخلٍخم  خةخضذذذمي ي ذذذان خين،خوفذذذيخالث خم 

خبات.َاط خي خالمُخم خض خخةث خال خين،خوفيخالث خب خَاط خالمُخ
خ-5-



خحراجُخُ ختاخي خما،خوأغيذِّخه خي خوع خن خب خخع خم خىخوالج خن خثذ خلمُخم،خثمخل خد خ  خف خلمُخيةخل خمي خفيخالجملةخاآلت خُلخالض خأجع خ
خي :غي خإلىخت خ

سَعى َّة ِفعِل اخلرِي.  هو ًقوُل احليَّ ًو
خ-6-

خم:ز خل خُ ختاخيذ خ،خوأغيذِّخماه خي خع خو خنذ خعخب خم خىخوالج خثن خمخوالمُخد خيةخالمف  خمخاآلت خبار خأخاطُبخبالع خ
خاَب.ََّّاَك  ُْهِدي هدا الِ ت

خ-7-
خأشارُكخفيخإع ابختاخيأتيخ:

 :هسِ فْ نَـ راِ بِ خِ تَ فْ  مُ ِبِّ نَ ا املتَـ يِّ  بو الطَّ قال 
مُ  وَ ُْسََعْت َتِلَايت َم    يبمَ  نا الدي نظَر ا عَى َّة  َ  ََ  ِبِه َص

خإع ابهاخالكلمة
 .......... مبتد . على ..........،   حملا  ل مبهبا صِ نفَ مُ  ريٌ َِ َِ   نا

 .......... . عفْ رَ  على ..........،   حملا  اسم موصول مبهبا  الدي
 فعل ماض ........ على ................ . نظر

 ا عَى
 
 

ة ........ ........ ........ على ........ منع ل ............، وعّلمَ فاعِ 
   اإلعراب.هلا مِ  ة املوصول ال حملَّ لَ ة صِ يَّ علِ ر. واجلَلة الفِ عدُّ ظْورها التَّ  م 

 له م  اإلعراب. على ............ ال حملَّ  ر مبهبا حرف جَ  َّة
  ميب
 

ل .......... علــــى ِصــــتَّ ســــري، واليــــاء ِــــَري مُ َّ ال َ ة جــــرِّ اســــم جمــــرور، وعّلَمــــ
 ة.باإلِافَ  ر  جَ    حملا  ..........

 و ُسعت
 
 َايتلِ تَ 

 أنيـثاء للتَّ على ................، والتا  ل ماض مبهبا عْ فة،  ُسعت: فِ الواو عاطِ 
   ............. .هلا مِ  ال حملَّ 
َُ ر لِ سْ ال َ ك بِ رِّ ة، وحُ ََّ ه الضَّ عِ فْ ة رَ رفوع، وعّلمَ ل مَ فاعِ  َِ بَ ناسَ ل  ريَِ ة، والياء 



 ة.باإلِافَ  ر  جَ    حملا  لصِ تَّ مُ   م 
 به
 

 ا ............... .صْ نَ  على ............   حملا  وصول مبهبا مَ  اسمٌ 
 ر  َجــ علــى .............   حمــلا  ل مبــهبا ِصــتَّ البــاء حــرف جــر، واهلــاء: ِــَري مُ 

 م. مقدَّ رفع اََب  ، واجلار واجملرور   حملا اجلرا  َبرف
ه ........... ، ............ ، علــــــى عِــــــفْ ة رَ ّلَمــــــوعَ  ،ر مرفــــــوعاَّ ؤَ د  ُمــــــبتَــــــمُ   صَم

   اإلعراب.هلا مِ  ة املوصول ال حملَّ لَ ة صِ .............واجلَلة االُسيَّ 

 
خ-8-

خُأع ُبختاخخطخباألزرق:

 (.٥٩ا نعام: )  َّ    حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ  قال تعاة: -1
 .(.63: القصِ) َّ لك اك يق ىق ُّ    -2
 .ََّّاِك  عهب واُسعي ًاجاريب: رَ    مثال العَ مِ  -3

  



خلة خر خالمُخخي ُخم خض خالخ-ب
خة:ل خاألتث خ
خأ(

 سالِة.َّة َ اي رِ تتبُت  -1
 اِبِغني.النا ما  ترَ املعْدان  -2
 (.٤٥البقري: )    َّ حت جت هب  ُّ  قال تعاة: -3
. حُيِْبْب  ا مْاتُ  -4   والَمُه َّ
 هنُد. احليَّ ًاتقولنَي  نِت  -5
خب(

 .اجتْاميعلى  ترمهب  يب  -6
 .ُمصاِبك  َلَك وشارتَك الصدًُي َمْ  َرَثى  -7
ال ْف: ) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ   قال تعاة: -8

٣٧.) 
 ج(

 (.٧٣طه: )         َّ جغ مع جع مظ حط مض  ُّ  قال تعاة: -9
 .َصّلُحناَا فيه لِ نا ًُرِشدُ هو  -10

خاإليضاح:
 ( )مي   اجملَوعــــة الـــوارَ  (تقـــولني، ْبَ حُيْبِـــ، ينوا عِ اســـتَ ، مـــا  ترَ ، ُت ْبـــتَ تَ ): لـــُت ا فعـــالَ َّذا تأمَّ 

َِ ِخسَ  وجدُت  ا ، سـويونون النِّ ، واو اجلَاعة،  لف االثنني ,(1) ةتَ رِّ حَ اء املتَ التا وهي:  ،رَائِ ة 
ــاء املخاطَ    هــدَّ ِمــ دٍ واِحــ؛ فلــيس لِ رٍ ظــاهِ  ت عــ  اســمٍ ونابَــ يِ رَ باَشــبالفعــل مُ  صــلتقــد اتَّ ؛ بــةًو

ع بعـد َقـه، وال َـً د  بِـبتَـة فـّل ًُ قَ ابِ ة السا ََ لِ   ال َ مِ  ه جزءتأنَّ   دُّ عَ ه؛ بل ُـً سِ فْ نَـ بِ  لَّ قِ ستَ َائر  ن ًَ الضَّ 

                                                 
 . (ُتَّ بْ تتَ    ،متُ بْ تتَ    ،َاتُ بْ تتَ    ،تتبتِ    ،تَ تتب   ،تتبتُ )   :رٍ وَ صُ  ة ستا رتَ اء املتحَ لتا ( لِ  1



) ََّ . وتُ )َّالا ا نائِـ)ه: َْ بْـ ّلِ  و ِشـ فـاعِ ع َّالا َقـتَـ  ، وهـي الةلَ ِصـاملتَّ  فـعِ ر الرَّ َائِ َِـة ى هدَّ اجملَوَعـس
 . با فعالِ ل َّالا صِ تَّ وهلدا ال تَـ  (خٍ ناسِ  علٍ لفِ  اِ ل  و اُسفاعِ 
 (رَّحيـــاوِ ، صـــاحبه ، لـــه ، مصـــابك ، شـــارتك ، لـــك ، ْـــامي اجتِ ،  تـــرمهب )َـــات: لِ ا ال َ  ماـــ
َِ ّلثَ ُد فيْا ثَ فأجِ  (ب)  اجملَوعة  ميالوارِ  وهاء  ،اوتاف املخاطَ  ،ملِّ ًاء املت َ وهي:  ،رَائِ ة 

ــــباَشــــ و بــــاحلرف مُ  ، و باالســــمِ  ،لِ ْعــــبالفِ  صــــلت، اتَّ الغائــــا ت ــــون  ةُ ّلثَــــر الثَّ َائِ ري. وهــــدَّ الضَّ
و اوا ـا، وت ـون  (َّنَّ )، وهـي ة لّلسـمِ بَ اِصـاحلـروف النا  ي ومـعدِّ َعـل املتَـ ْعـمع الفِ  اٍ صْ ر نَ َائِ َِ 
 .را ف جَ رْ ل عليْا حَ اَ مَ  َّليْا، وتدا َّذا االسمُ  يفَ ِِ َّذا  ُ  ر  ر جَ َائِ َِ 

،   (َّرُ حيـــاوِ )  واهلـــاء ، (شـــارتك)  وال ـــاف ، (هبمَ  تـــرَ )   اليـــاءَ  ة  نا َلـــو رى   هـــدَّ ا مثِ 
ــ اْصــحمــل نَ  ، ( يب)و (يْــامِ اجتِ )  واليــاء ي. دِّ َعــعــل املتَـ بالفِ  ةِ لَ ِصــتَّ ت مُ ا جــاءَ مفعــول بــه؛  هنَّ

ر َائِ هــدَّ الضَّـــ ضــاف َّليـــه؛  نَّ مُ  را َجــ   حمـــلا ، (بهصــاحِ )  واهلـــاء  ،(كصــابِ مُ )  وال ــاف 
ََّ بدلك احلرف. وتُ  جرا  ،   حملا (له)   واهلاء، (لك)  وال اف ت باالسم، صلَ اتَّ  ى هـدَّ سـ

 .صا واجلرا ة بني النَّ ر املشرتَ َائِ بالضَّ ّلثة ر الثَّ َائِ الضَّ 
َِ  ظ  نَّ ّلِحـنُ  (ًرشـدنا، لنـا ، نـا بربِّ ، ا آمناـ، َّنـاا ) (ج) ةة اجملَوَعـلَ و   مثِ   (نـا)َـني لِّ املت َ  ريَ ِـ

ـــيء ِلـــعـــل واالســـم واحلــرف. فيَ بالفِ  صــلاتَّ  ل ْعـــفِ لِ  اِ ل،  و اُســـا فاِعــِّل،  و نائِـــ: فـــاعِ عْفــري رَ َِ َِ
ــْعــر الفِ نــاء آِاــبِ  ة ذلــكخ، وعّلَمــناِســ ، (َ ْتَرْمنــا ، ُ ْترِْمنــا)حنــو:   ونِ ل املاِــي قبلْــا علــى السُّ

عـل ر الفِ نـاء آِاـفعوالِ به بِ نه مَ وْ ة تَ  به، وعّلمَ  و مفعواِل  حلرف ناسخ اِ اُسٍا صْ ري نَ َِ َِ ًو ون 
ـــ يء. وجِيـــ( ترَمَنـــا)ح حنـــو: تْ ه علـــى الَفـــاملاِـــي قبَلـــ  و  ف اجلـــرا رْ ل عليـــه َحـــَاـــَّذا مَ  را ري َجـــَِ َِ

ـــ ِِ ََّ اهِ َّليـــه االســـم الظاـــ يفَ ُ  ســـ ـــر. ًو ـــِصـــري املتَّ َِ ى هـــدا الضَّ  ّلمـــاتِ عَ ك بـــني املشـــرَِ  ريَِ ل: الضَّ
 .صا واجلرا فع والنَّ ه بني الرَّ اتِ الشرِ ، ّلثاإلعراب الثَّ 

ع ْفـرَ  حمـلا    (اآمناـ)   (نَا)، و(َّنَّ )ا اسم صْ حمل نَ    (َّناا)   (نَا)لة  ن و رى   هدَّ ا مثِ 
 جــرا  حمــلا    (لنــا)   (نـا)، وضــاف َّليــهمُ  را َجــ حمـلا    (ّلحناَصــ)و   (نــاربَّ )   (نــا)و ،لفاِعـ

 .هفعول بِ ا مَ صْ نَ  حملا ُدنا   رشِ   ًُ ( نا)، وَبرف اجلرا 
خ
خ



خ:مد خالقاع خ
ــ -  ــلِ   ال َ طــِي، بــل هــو تــاجلزِء ِمــســتقل    النُّ : هــو مــا تــان غــرَي مُ لُ ِصــَرُي املتَّ الضَّ ِة ََ

(َّ)وال ًقُع بعد  ،هوال ًُبتد ُ بِ  ابقِة،السا   .الا
 : قسامٍ  ةِ ًنقسُم َِبََسِا َمْوقعِه م  اإلعراِب َّة ثّلثَ  -ب

ُِّ بــــالرَّ ا وَّ  ُة ، و لــــُف االثنــــني ، وواُو َتــــحرِّ اُء املتَ التاــــوهــــو ِخســــٌة:  ،فعِ ل: مــــا َــــت
اُء املخاطبِة ، ونوُن النِّ  ِة ،اجلَاعَ   .سويِ ًو

ِم ، وتـاُف اخلطـاِب ، لِّ ًـاُء املـت َ وهـو ثّلثـٌة:  ،واجلـرِّ  صـاِ ُك بني النَّ شرَِ اين: ما ًَ الثا 
 .ةِ الغيبَ  وهاءُ 
ـــلِّ ة علـــى املت َ الَّـــالدا  (نـــا)وهـــو  ،صـــِا واجلـــرِّ والنَّ  عِ ْفـــُك بـــني الرَّ شـــرَِ ث: مـــا ًَ الِـــالثا   نيَ َِ

 فقط.
خ:تدريبات

خ-1-
خة:ي خهاخاإلع اب خع خواق خة،خوأبي ُنخت خل خة خر خ خالمُخمائ خاخيأتيخالض خم خأسرَ ُجخت خ

ِز  صحابَه   قوٍم ًَ استَ  - َِ تَ سْ شار عَُر ْبُ  عبِد العًز م، فقال له ع  بعُضْم: عليَك بأهلِ لُْ
اُس: قد قال النا  رواَقصَّ  َرَجْوَت، وَّنْ  قال: وَمْ  هم؟ قال: الدً  َّن َعَدُلوا فْو ما الُعْدِر.
 َد عَُر.َْ اجتَـ 

يٌه، فقال قِ ضاَء وال  نا فَ ضاَء، فقال له: َّين ال ُ حِسُ  القَ يُد رجّلِ لِيـَُولَِّيُه القَ شِ  حضَر الرَّ  -
ِي، ولك ِحْلٌم ناءَ   الدَّ ُف مينُع صاحَبُه مِ رَ ٌف؛ والشَّ رَ فيَك ثّلُث ِاّلٍل: لك شَ  يد:شِ الرَّ 

َر   شاوَ ك؛ ومَ شاِوُر    مرِ ٌل تُ جُ َُّ، و نت رَ ؤُ طَ م ًـَُعلِّْل قلَّ اَ    الَعَلَلِة؛ وَم ْ مينعك مِ 
 .اِ دوا فيه َمْطعنجَ فَا وَ  يلِّ فقَُّه به. فـَوُ تَ تَـ  مُّ َّليك َم ضَ ينْ سَ ُه فَ قْ ا الفِ وابُه، و ما َر صَ ثُـ تَ 

 
 
 



خ-2-
خض خة خالمكروبة خباألزر خب خع  خُلخباألسماء خالمُخد خب خأسر خ ختُخمائ خق  ةخعلذىخي ذهاخاإلع اب خع خواق خًة،خوأبيُِّنخت خب خناس خ  

خل:األو خخغ  ار خالمثال خ
َ ـه َمـاجملـُد ًنالُـ -ُ  َمْ  جيـدُّ ًو ـدَ اجملَد ًناُل  -1 دُ :   حمـلِّ نصـا مفعـول   جيـدُّ ًو

 به.
 هم.مَّْ  ُتْستَـْومَُع ا سراُر عندَ قون املنافِ ليس  -2
 ًبلُغ اآلفاَق ولو بعَد حنٍي.حني املصلِ وُت صَ  -3
 ماِ .يوِف والرِّ لسُّ َُة ا وة لِ لِ ال َ  انتف اجليشان التقى  -4
ََ دِر ِوٌ  ًُ وُ للحقيقِة  -5  ى.تُه حىت ا ع
 . ا ِْ ربيِة  بنائِ تَ  تلَّ جٍْد  ْاُت  مَّ ا ُ تـَْبُدُل  -6
 ٍة.ضَّ   فِ ِمْنَلٌل مِ اهلّلَل تأنَّ  -7
ِْ املسلَون صَر انتَ  -8  َك تثريٍي.عارِ م   مَ على  عدائ
 ْاجاِ مبقَدِم العاِم اجلليِل.ابتِ االحتفاالن  ُِقيَم  -9

   هناًِة العاِم.املتفوِّقني ُة املدرسَ  ت ترمَ  -10
خ-3-

خ:ماه خي خوع خبن خخمعىخوالج خأخاطُبخبماخيأتيخالمف دم،خثمخالمثن خ
 ((. اِ قِل احليَّ ولو تان ُمرا )) 

خ-4-
 أك وُِّنختاخيأتي:

 ُل فيْا َِرُي ُماطا.ة، الفاعِ عليَّ ُجلة فِ  -1
َِ ة الفاعِ عليَّ ُجلة فِ  -2  م.لِّ  َ تَ رُي مُ َِ ُل فيْا 
 م.لِّ  َ َّة ًاء املتَ  ضافٌ ة املبتد  فيْا مُ ُجلة اُسيَّ  -3
 ا.لغائِ لِ  اِ فيْا َِري  (َّنَّ )ة ً ون اسم ُجلة اُسيَّ  -4



خ-5-
خ:عٍخوض خت خخفيخكلِّخخهخاإلع ابي خع خوق خفيماخيأتي،خأعيُنخت خخ(نا)مي خرخالض ختك  خ

 َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاة: -1

 .(53:آل عَران)
 .(67:ا حزاب) َّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت ُّ   -2

خ-6-
خأشارُكخفيخاإلع ابخلماخخطخباألزرقخ،خثمخُأكمُل:

 (1):قال َمْعُ  ْبُ   ْوس
ا اْسَتدَّ   ومٍ ــــلَّ ًـــتة  ــــه الرِّماًــ علَِّ ََّ  ماينرَ اِعُدَُّ س (2)فـََل

ُته َنْظمَ وَتْم                   َْ ا قـــــفـَلَ   وا ــــــالقَ  علَّ  لاينـَــــه ةِ يَ ــــافِ ــقاَل ـــــََّ
 َّعرا ا ال لَة

ه َُ   َُعلِّ
 
 

ـــ ،رفـــوععـــل ........ مَ  ُعلِّـــُم: فِ  اهري علـــى ة الظاـــََّ و ........ ، ........ الضَّ
ـــ(........)َّ ًرُ تقـــدِ  اِ رَّ، و........ِـــَري ........ وجوبـــآاـــ َِ ري َِ ، واهلـــاء 
 ........  ول. ل   حملا صِ تَّ مُ 

 ةَ ماًَ الرِّ 
 

 اهري علـىة ........ ، ........ الظـاوعّلَمـ ،........ به ........ منصوب
 رَّ.آاِ 

 ماينرَ 
 
 
 

 ر على .........ل ........ ........ على ........ املقدَّ عْ رمى: فِ 
 ل ........ ........والفاعِ ، َّ ..........ْورِ   ظُ ع مِ ي منَ املقصورَ 

ًاِ تقـــدِ   .....   حمـــلا ....واليـــاء ِـــَري ...  (3)ةقاًَـــلوِ ون لِ ، والنُّـــ(هـــو)ًرَّ جـــوا
 ا........ .صْ نَ 

                                                 
 .٤ّلم هارون ط السَّ  َتقيي عبد - (3/232) بينيالبيان والتَّ (  1

 ة.ميَ ًد الرَّ ح جييد تسدِ :  صبَ د( اْستَّ  2

 سر.  ال َ مِ  علَ ي الفِ يت  دا االسم  هنا تقِ : ُسِّ قاًة( نون الوِ  3



ُتهُ  َْ  َعلَّ
 
 

........  مِّ على ........ ، والتاء: ........ علـى الضَّـ م: ........ مبهبا َعلَّ 
 صـــــل ........ علـــــى ........   حمـــــلا رفـــــع ........، واهلـــــاء: ........ متَّ 

. ........ 
 ضاف.ي وهو مُ رَ اهِ ة ........ الظا ........ ثان ........ وعّلمَ  مَ ظْ نَ 
 املقدري ........ .ة ........ ........ َّليه ........ وعّلمَ  وا القَ 
 مفعول به ........ وعّلمة ........ . يةِ قافِ 
 لاينهَ 
 

َّ ْــورِ   ظُ ع ِمــنَــل ........ علــى ........ املقــدر علــى ........ مَ ْعــهلــا: فِ 
ًاِ تقدًرَّ .....ل ........ جَ والفاعِ  ........ . ........  ـون لـ... والنُّ ....وا

 ......... بهوالياء ........   حملا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



خجوباًخ خوُخر خر خس خوازاًخوالمُخ خج خر خر خس خي خالمُخم خالض خخ-ج
خة:ل خاألتث خ
خأ(

 اُس بِقُدوِمِه.فرحََّا النا   قبلَ بيُع الرَّ  -1
 َفرْيِوي ا رَض. دفَّيُ ًتَ ُْر النَّ  -2
 ِا العلِم.تـََفوُّقِا   طلَ  َحقََّقتْ تاُي الفَ  -3
رُ رُي لَ الشَّ  -4 َِ  ما ُمْمَت تعتهب  ا. تُث
خب(

 .(199:ا عراف) َّربزبيئ ىئ نئ مئ زئُّ  :قال تعاة -5
 َّمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ُّ  :قال تعاة -6

 .(62:ا عراف)
 (٢٢ا نعام: ) َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ  :قال تعاة -7
 صِ:القَ ) َّىليلام مل يك ىك مكلك اك يقُّ  :قال تعاة -8

٥٦.) 
خاإليضاح:
، ي ًتـــــدفَّ ،  قبـــــل )  نا ا فعـــــالَ دُت وَجـــــ ( )  اجملَوعـــــة ة ا وة ِمـــــلـــــة ا ربَعـــــلـــــُت ا مثِ َّذا تأمَّ 
ــثْ تُـ  ،قــتحقَّ  ــ  املَِ ــه ِمــْــا، و نَّــلُ  فاعِ َر قــد اســتَ  (رَِ َِ َري  ــان هــدا الضَّــَع مَ   لــو حاولــُت  ن  
بقى املعـىن العـام لِ اِ نّْلِ وم ِ جدُت ذلك سَ وَ ر لَ اهِ الظا  االسمَ  (هي)  و (هو) ِر املستَ  ة َلَـللُ ، ًو
 َاِ.يلِ سَ 

ــبِ الرَّ  )لــة:ففــي ا مثِ  ــَقــقَّ ي ، الفتــاي حَ فَّ دَ َتــْــر َـً ل ، النَّ يــع  قَب ــثْ ي تُـ لرَ ت ، الشَّ ــ ( رَِ  ِرٌ ســتَ ري مُ َِ الضَّ
ْـا، قت  اتُ قَّ َّ، والفتاي حَ ي ماؤُ ْر ًتدفَّ ه، والنَّ لُ صْ ل فَ بيع  قبَ : الرَّ    ن نقولَ   املَ ِ َّذ مِ  ؛اِ جواً 
ََ تُ  لريوالشَّ   ر  غصاهنا.ث

َِ  تلَّ   ك  نَّ درِ و دا نُ   .اِ جواً  اِ ر ستَ ر ً ون مُ اهِ ه االسم الظا لا حمِ   ن حيلا  حا صِ ري ًَ ِ



؛ َّذ اِ جوبـْـا وُ لُ فاعِ  رَ قد اسـتَ  (اْد ، وْ مْر ، و عرضْ )ر مْ ا َ جند  فعال  (ب)ة ة اجملَوعَ لَ و   مثِ 
لـ  نا نا ذلك فإنَّ لْ ر، ولو حاوَ اهِ الظا  االسمَ  ( نتَ ) ِر ري املستَ َِ هدا الضَّ  حملَّ     ن حيلا مي ِ  ه الَّنَّ 

 يع.طِ نستَ 
 راِ سـتَ ْـا مُ لُ فاعِ  م، فلـاءَ لِّ ي املـت َ ي  َـزَ بـدوءَ مَ  (م َعلَـ، ح  َنَصـ،  ُبلِّـغ )ِة عَ ضـارِ د  فعـااِل مُ تَا جنِ 

 .( نا)َّ ًرُ قدِ جوباِ تَ وُ 
 ًَّرُ تقدِ  اِ جوبراِ وُ ستَ ْا مُ لُ ون، فلاء فاعِ ي بالنُّ وءَ بدُ مَ  (نقول، حنشر )ِة عَ ضارِ وجند  ًضاِ  فعاالِ مُ 

 .(حن )
 ًَّرُ تقدِ  اِ جوبوُ  اِ ر ستَ ه مُ لُ ر، فلاء فاعِ د املدتَّ طاب الواحِ تاء اِ بِ  اِ مبدوء ( دي) عاِ ضارِ ّلِ مُ عْ وفَـ 
 .( نتَ )

َِ  تلَّ   ِ َّة  نَّ و دا خنلُ   .اِ جوبوُ  اِ ر ستَ ر ً ون مُ اهِ ه االسم الظا حملا     ن حيلَّ ال مي ِ  ريٍ ِ
خ:مد خالقاع خ
 َان:سْ قِ  ِر رُي املستَ َِ الضَّ  -1

ِا لغائِــاهُر؛ ًو ــوُن لِ حملَّــُه االســُم الظاــ حيُــلَّ ُ   ْن مــا ميِ ــ وهــو اِ واً  َجــِرٌ ســتَ مُ  - 
 ة.بَ الغائِ   و

اهُر؛ ًو ــــوُن ُ   ن حيُــــلَّ حملَّــــُه االســــُم الظاــــوهــــو مــــا ال ميِ ــــ اِ جوبــــ وُ ِرٌ ســــتَ مُ  -ب
َُ لِ   ني  و املخاَطِا.َِ لِّ  َ  و املتَ  مِ لِّ  َ تَ ل

ُه: ٍع: فــاعِ ْفــحمــلِّ رَ     ال ً ــوُن َّالا ِرُ َرُي املســتَ الضَّــ -2 َْ  اِ نائــَا فاعــٍل  و اُســ)ّلِ  و ِشــبـْ
 .(خٍ ناسِ  لِفعلٍ 

خ:دريباتت خ
خ-1-

خمخفيماخيأتي:ك خبخالحُخب خها،خوس خرار خمخاسر خك خمخفيماخيأتي،خوحُخ  خر خسر خ خالمُخمائ خأبيُِّنخالض خ

 (.٢ عد:الرَّ ) َّىي مي  خي حي جي يه ىه ُّ  قال تعاة: -1
 اُْطُلاِ )) :ِحنَي َ ْوَصى َاالَد ْبَ  الَولِيِد  قال  بو ب ر الصِّدًِّي  -2



 .((اُي املْوَت ُتوَهْا َلَك احلي
َي باْحِرِاس.ًنبغي َ ْن نـَْعبـَُر الطَّ  -3  ًر
 اعر:قال الشا  -4

ةٍ   ُمُ  اِ َصغري َتِقَرنَّ  الَ  ََ ََِة ُتْدِمي ُمْقَلَة اَ سدِ    اَص  َّنَّ البَـُعو
 .(19:غافر) َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  :قال تعاة -5
َِ  رِ يُ لْ ر فَـ اآلاِ    بالل واليومِ ؤمِ   تان ًُ مَ  )): قال رسول الل -6  ي عليه.فِ تَّ مُ (( ه فَ يْـ م 
 قال َقطَرِيُّ ْبُ  الُفَلاَءِي: -7

 اِعيِم  ا َْبطاِل َوحْيَِك َل  تُر    اِ  َُقوُل هَلا وقد طاَرْت َشعاع
 .(15-14:ا على) َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّ  :قال تعاة -8

خ-2-
خعخكلٍّ،و خ،خونذ خه خرار خمخاسر خك خرٍ خوحُخسر خٍل،خوتُخة خنف خٍلخأوختُخة خر خيٍ ختُخم خاخيأتيخكل خض خُجختم خَ  خأسر خ
خنخاإلع اب:هخت خع خوق خوت خ

 مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  :قال تعاة -1

 (.١٠٣آل عَران:) َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 مث زث رث يت ىت متنت زت رت ىبيب نب ُّ   -2

 .(172:البقري) َّ    ىث نث
 َّ جل مك لك خكحك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ   -3

 .(8:آل عَران)
 قَاَل اَ ْعَشى: -4

َرَي َّنَّ الرَّْتَا ُمرْ وَ  ا الرَُّجلُ  اِ وَهْل تطيُي وماع  َِتُل مِّْع ُهًر ًُّْ  
خ-3-

خأكذذوُِّنخث ذذ ذذلالث  ذذر ملخكذذلهختنهذذاخعلذذىخض ذذخُجم  ذذر خسذذر خميٍ ختُخت ش  خ،خوث ذذاًخوازخٍ خج  ذذلٍخالث  أخذذ  خخُجم 
خ.اًخجوبٍ خوُخر خسر خيٍ ختُخم خعلىخض خخم لخكلهختنهاتشر خ



خ-4-
ذذذأكذذذوُِّنخأربذذذع خجُخ خيٍ خم خةخعلذذذىخض ذذذي ذذذان خفع،خوالث خال  خب ذذذخصٍّخُتَذذذر خخمي ٍخُلخاألولذذذىخعلذذذىخض ذذذم خٍلختشذذذر خم 

خك.  خرذ خش ختُخخي ٍخم خابعةخعلىخض خوال  خخةث خال خةب،خوالث خالن خب خخص خُتَر خ
خ-5-

خُأع ُبختاخيأتي:

 .(88 :احللر) َّ   حق مف خف حف جف مغ ُّ  قال تعاة: -1
ِي. تـَْنَتِفع ِبه اِ اِلَك َشيوم امَِّاْر ِم  -2  َوْقَت الشِّدَّ
 الِِقَك.ا ريَ ََتَْف غَ  الو احليَّ ، وُقِل   قـَْوِلكَ  اِ ُت  صاِمق -3
 ََّّاَُّ. الا نـَْعُبَد َّ الا ا  الَل  ََمرنَّنَّ  -4

  



خ:خالع ل مُخاًخثاني
خ:لةاألتث خ
خأ(

ٌد اَر س -1 ََّ ًِْبَيِة  ةَّ حُم  .اءِ الَقْصو اقَِتِه ن لىعاحُلَد
ََِع  -2 يِد َو َِ  ابَِة الَفنـِّيَِّة.ُ ُسَس الِ تَعبُد احل
 .ضَرموتحَ  ةافـَْرَت َّس -3
 النَّْحِو.   ابَ الِ تِسيبَـَوًِْه َصنََّف  -4
خب(

ًُي  َبو  -5  الرِّمَِّي. لىَقَضى ع َبْ ٍر الصِّدِّ
 ِمْ   َْعَظِم اخلَلَفاِء الَعبَّاِسيني.َهاُروُن الرَِّشيُد  -6
 سي.الَعبَّا صرَ ْشَعِر النَّاِس الع ِم بُو الطَّيِا املتَـَنِبِّ َ َْحَُد ْبُ  احلَسنِي   -7
 (.١٠القصِ:)  َّ       ىن نن من زن  رن  ُّ  قال تعاة: -8
ُر ا ُمَِّة  -9  .اْبُ  َعبَّاسَحبـْ

خاإليضاح:
ََّ عَ ِِ َات وُ لِ ة تِ مَ دِّ لة املتقَ   ا مثِ  ََّى ً ون َّما  َّ،َّ ع  غريِ َّ ومتيِّزِ مِ ى مع َتدُّ ت ملس  اوهدا املس
َا )ك  اِ َّنسان ه، احلَيد  وعبد، د حم  .(صواءتالقَ ) اِ  و حيوان (ةيَ تاحلدًبِ ) اِ  ان،  و مَ (وسيبًو
ـ)د  ِجـ ( )ة َفـائِ لي هلدَّ ا عّلم   الطا أمُّ وبتَ  َا  عبـد)، ويِ مَ مفـرَ  اِ  عّلمـ (صـواءة والقَ يَـواحلدًبِ  اِ دحم

ه)، واِ جياـزْ مَ  اِ ترتيبـ (حضـرموت)و ،اِ َِّـافيا  اِ ترتيبـ اِ بـرتَّ مُ ( احلَيـد ه تَـا  نَّــ(  َوًْـهِ ) ـبـ اِ ُمتومـ (سـيبًو
 .يا زجِ ا مَ رتَّ مُ 

ــلِ  ُد  نَّ  ِجــ (ب)انيــة ائفــة الثا لــة الطَّ ُل اآلن  مثِ  تأمَّــ  بــو )د اُســني  و  تثــر، مثــل: خِ الواِحــلشَّ
ــــ ب ــــر ، اُســــان (و َحــــد ،هــــارون) ـ، فــــ(  َحــــد بــــو الطيِّــــا املتنــــِبِّ ، شــــيد هــــارون الرَّ ، دًِّي الصِّ
  (اسوابـ  عباـ ،موسـى و ما ، و بـو الطَّيِّـا ، ب ـر  بو ) ، و لقابٌ  (واملتنِب، شيدوالرَّ  ،ًيدِّ الصِّ )و
 .ُتىِن ْا  تلُّ 



ِِ على الشَّ  لَّ مَ  : مااالسمف َُ نفسِ  خ ََّ ه ت ه. د، وعبدح  احلَيد، وسيبًو
ــاللَّ و  بــار  ة، وهــو  ــدا االعتِ وَــيْ ، واحلطَ ِبِّ نَ تــاملتَـ   ما دًِّي،  و الــدَّ يد، والصِّــِشــتالرَّ   : مــا  فــام املــد َ اَق

 مها. و غريِ  مِّ  و الدَّ  َّ باملد ِ إلشعارِ  عت؛تالنَّ 
َيةُ الو  َر بأٍب: تأيبُ نـْ  ،  و باْبٍ : تاْبِ  َعبَّاس.ب ٍر ،  و بأُم : تأُمِّ موَسى : هي ُتلُّ َعَلٍم َتَصدَّ

ـــ ،ة  اجلََلـــعـــه ِمـــوقِ ًـُْعـــَرُب اْلَعَلـــُم َحْســـَا مَ  َْ  ، تَـــا  مِ املفـــرَ  ر االســـمِ ر احلرتـــات علـــى آِاـــوتظ
( ََّ  .(دحم

 َْ  عبـد)َّليـه، تَـا    اِ ضافاين مُ ب الثا عرَ ، وًُ ا اإلِا ا   املرتَّ ل مِ ا وَّ  ة على اجلزءِ ّلمَ ر العَ وتظ
 .(احلَيد
ــــــ ماــــــ ــــــِمــــــ املَنــــــوعِ  ب َّعــــــرابَ عــــــرَ يُ فَـ  يا ا املزِجــــــا املرتَّ ــــــه) ـم بــــــرف َّذا م َــــــتَ   الصَّ تَــــــا     (ًو
 .(حضرموتَ )

ـــهِ ) ـم بـــتِ ا ُاـــتـــان مـاــفـــإن   هِ )ك  (ًو ه عِـــواقِ ر،   ُجيـــع مَ ْســـنـــاء علـــى ال َ لبِ لِ  مٌ ّلًِ فْـــو ُمـــ (ســـيبًو
 ة.يَّ اإلعرابِ 
خم:د خالقاع خ
 يف:ع  خالر خ -أ

َ ى ُمعَ  َع ملس ِِ ْهُ  ُموَن حُل َّليقِ ًنتَ  نيا الَعَلُم هو: ما ُو تَأَْحَـَد، ،  َقرًِنَـةٍ  ةاَجٍة َِّه الدِّ
 وَم ََّة.

 :هأقساتُخ -ب
 ظِه َّة:ًنقسُم الَعَلُم َِبََسِا َلفْ 

 ٍم.فرَ مُ  -1
 ٍا.رتَّ مُ  -2
نقَ   ّلثِة  قساٍم:سُم َِبََسِا ِماللِتِه َّة ثَ ًو
ِِ اسم: وهو ما ملَّ على الشَّ  -1  ه.نفسِ  خ
َر بأٍب،  و  ُم ،  و ابٍ . ة: وهييَ ُتنْـ  -2  ما ُصدِّ



 ا.مِه م ،  و غريِ ٍ ،  و ذَ َر مبدْ عَ ما  شْ  وهو َلَقا: -3
 ه:إع ابُخ -ج

ِم، تَـا ِر املفـرَ ُع احلرتـاُت علـى آِاـمـِة عليـه، وتَقـوامـِل املتقدِّ ًُعرُب الَعلَـُم َحَسـَا العَ 
ــِل ِمــعلــى اجلــزِء ا وَّ  تظْــرُ  َّليــه  اِ ضــافمنــه ًـُْعــَرُب مُ  يناواجلــزُء الثاــ  ا ِا اإلِــا  املرتَّ
ـ ما  َاِ,مائِ   (َوًْـهِ ) ـْم بـتَ رِف َّذا م َُتـ  الصَّـُب َّعـراَب املَنـوِع ِمـاملزِجـيُّ فيعـرَ  اا املرتَّ
 ُاِتَم  ا. ِر َّذاسْ ناَء على ال َ ُم البِ ّلًِ وًُ 

خيبات:در خت خ
خ-1-

خوالمُخخَ ُجخاألسماء خأسر خ خب خك خ  خف د خوالمُخوالُكن ىخواأللقاب  خاخيأتي:هختم خي خع خو خنذ خب 
ُد ا نبِ  اِت، وهيُع القارا قاريُ آسيا  وسَ  -1 ْْ  اخلليُل، وموسى الَ ِليُم،ياِء، ومنْم َّبراهيمُ َم

 يُح.وعيسى املسِ 
ًهرٌي، وعلقَُة َتِرُب، وامرُؤ القَ ي  َمْعدِ : ةيَّ لِ ً    اجلاهِ عراِء اجمليدِ   الشُّ مِ  -2 يِس، و

 الَفْحل.
، و بو  يايُّ ، و بو الطَّ َي الُبحرِ  بو ُعبامَ  :ياسِ با عراء اجمليدً    العصر العَ   الشُّ مِ  -3

 ي.ائِ الطا   وسٍ  يُا ب حبِ  امٍ متا 
خ-2-

ذذجُخخأكذذوُِّنخثذذالث خ ذذٍمختُخل ذذلخعلذذى:خع خم ختشذذر خخلٍخم  ذذتُخخمٍخل ذذٍد،خوع خ  خف  ذذتُخخمٍخل ذذ،خوع خاًخي خإضذذاف خخاًخيبذذ ك خبخت خ ك  بخ ك 
خ.اًخجي خز خت خخاًخت كيب

خ-3-
ًمخ،خوتذ  خاًخًمختنةذوب،خوتذ  خاًخًمخت فوعذ  خملٍةختفيدٍم،خبحيسخيكونخت ذاخيأتيخفيخجُخأضُعخكل خاسمختم خ

خ:ل خك خبالش خوأضب طُُهخخ،اًختج ورخ
ه . اب  العَيد.الرَّ  ًوسف .  بو حفِ . عبد يد .  ما لِ  بو الوَ   َح  . اسرًو

خ-4-



خب:ب خالس خخ  خك خه،خوذ خع خو خيحخنذ خوض خب،ختعخت خناس خمخالمُخل خةخالع خي خنخالَال خأضُعخفيخاألتاك خ
 ............................رسوُل الِل  اَّظفٌَّر ُسَّ االُد ْبُ  الوليِد قائٌد مُ  -1
ََِع اللَّ ؤَ ............................. الدُّ  -2  حِو.  ِعلِم النَّ  ةو ة ا ُ نَ بِ يل و
اٍم يَّ و با متا حرُ يُته وفاَق ............ البُ ٌر ذاَع صِ .............. املتنِب شاعِ  -3

.الطا   وسٍ  ......... ب   ائيَّ
4-  َْ  ِة.يَّ اسِ با العَ ِة ولَ فاِء الدَّ لَ ُر اُ  بو جعفٍر ...................  ش
 ني.بيِ ياِن والتَّ تاِب البَ ُا تِ .................. هو صاحِ  -5
ََّى ................ العَ يْ يَوُن بُ  قَـ ................. مَ  -6  ِب.رَ ٍس ًُس

خ-5-
خناءخفيماخيأتي:أوخالب خخةخاإلع اب خالت خيحخع خوض خوت خخب،ختعخإع اب خ ك خالمُخخدخوأنواع خ  خف خالمُخخم خل خأعيُِّنخالع خ

 الفتح:) َّ جن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّ  قال تعاة: -1
٢٩.) 

ز َمواقِ  ر ب  عبدََ عُ لِ  -2  ِته.لاعَ لُّ على قوِي َّميانِه وشَ دُ ُف تَ العًز
 ابقني نِْفَطَوًْه.حِو السا َاِء النَّ لَ   عُ مِ  -3
 ِط.حِر ا بيِ  املتوسِّ يد على ساحِل البَ عِ تقُع مدًنُة بورسَ  -4

خ-6-
خُأع ُبختاخخط خباألزرق:

 َية.بـَْعَلَبكا آثار تارِ ملدًنِة  -1
َر  -2 َْ  ه.مان مبقاماتِ ًع الزَّ دِ بَ اْشتَـ

  



خم خاإلشار خخثالثاً:خاسمُخ
خة:ل خاألتث خ
خأ(

 ٌر.ٌع ماهِ صانِ ذا  -1
 ُم حمبوٌب.املعلِّ ذاَك  -2
 (٢البقري: ) َّ ىممم خمحم جم يل ىل ُّ  قال تعاة: -3
 تاجراِن  ميناِن.ذاِن  -4
 (.٣٢القصِ:) َّ جب هئ مئ  خئ ُّ قال تعاة:  -5
 ب(

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّ  تعاة: قال -6
 .(١٥٦ا عراف: ) َّ

قٌة.عُة عَ اجلامِ يت  -7  ًر
 يقٌة.َِ ريُي عَ حَ البُ تيك  -8
 (.١٣٤البقري: ) َّ لك خك حك جك ُّ  قال تعاة: -9

 لَيدتاِن ذتيتاِن.تِ تاِن  -10
تاِن.حِ بيبَتاِن رَ الطَّ َك تانِ  -11 ََ  ي

 ج(

 (٨٤طه: ) َّ مئ خئ حئ جئ يي ُّ  قال تعاة: -12
 ْ َّ.سِ دارِ باٌت َّة مَ ذاهِ غرياُت الصَّ  والِء  -13
 .(5:البقري) َّزب رب  يئ ُّ  قال تعاة: -14

 د(
 .للِ  ل ا روا ُ بدَ تُ هْنا  -15
اوْ ُل فَـ تنساُب اجلداوِ وهناك  -16 َْ  يا سِ دُ نْ ساٍط سُ  على بِ نْيِ مثَل اللُّلَ   قَـ



 (.٣٨آل عَران: ) َّيل ىل مل خل  ُّ  قال تعاة: -17
خاإليضاح:

ـــبالتَّ  ـــائِ لـــة الطا ل    مثِ أمُّ  ،(ذا ، ذاك ، ذلـــك ، ذان ، ذانـــك)َـــات لِ ال َ  ُد  نا  ِجـــ ( )ة ا وة َف
ٍ عَ مُ  يءٍ  و شَ  َّنسانٍ  ري َّةشِ تُ  ََّ َات تُ لِ ة عليه، فْدَّ ال َ اللَ لدَّ لِ  نيَّ ُت رْ   َشـي  ينِّ ى  ُسـاء َّشـارَ سـ

ََّ ها ًُ وما بعدَ  ها، ا َّة ما بعدَ   َّليه. اِ شار ى مُ س
َُ لِ  اِ بناسِ دَّ مُ ة  جِ فَ ائِ   هدَّ الطا  يِ اإلشارَ  ل   اسمِ أمُّ وبالتَّ  ( ذلـك)و( ذاك)و (ذا) ـَّليه. ف شارِ ل
 مثـىنَّ  شـار  َـا َّة تـلِّ ًُ  (ذانـك)و (ذان)ل. و و غـري عاقِـ لٍ عاقِـ رٍ تَّ دَ ُمـ مٍ رَ ْفـمُ  شار  ا َّة تـلِّ ًُ 
 ل.عاقِ   و غريِ  لر عاقِ دتَّ مُ 

َُ لِ  اِ بناِســمُ  اِ ي  ًضــُد اســم اإلشــارَ  ِجــ (ب)ة يَــانِ ة الثا َفــائِ ة الطا لَــو   مثِ   (يت)و (ذَِّ ) ـشــار َّليــه. فــل
 (تانــك)و (تــان). ولــةٍ عاقِ   و غــريِ  ةٍ َلــعاقِ  ثــةٍ نَّ ؤَ مُ  (1) يٍ مَ فــرَ مُ  شــار  ــا َّة تــلِّ ًُ  (تلــك)و( تيــك)و
 .عاقلٍ   و غريِ  عاقلٍ  ثٍ ؤنَّ مُ  مثىنَّ  شار  َا َّة تلا ًُ 
 و  اِ ر دتَّ ُمـــ اِ قـــطلَ  َـــا َّة اجلَـــع مُ شـــار فيُ  (ج)ة ثَـــالِ ة الثا َفـــائِ لـــة الطا    مثِ  ( ُولوـــك)و ( ُوالء)ا  ماـــ
 .لِ العاقِ  ريِ غَ َا لِ ُْ وقلَّ جميوُـ  ،اِ ثنَّ ؤَ مُ 

ي َّة امل ــان، فيــد اإلشــارَ تُ  (م)ة َعــابِ ة الرا َفــائِ لــة الطا    مثِ  (هنالــك)و (هنــاك)و (هنــا)َــات لِ وال َ 
  هنـاك نا هنـا، وارَتلنـا ِمـلْ زَ . نقول: نَـ (َّة) و  (م ) ـب ْْا، وهو اجلرا بْ ة  و شِ يَّ رفِ م الظَّ تلزَ  ْاوتلُّ 

ا  املخاطَـ بتغـريُّ رف ًتغـريَّ اخلطاب، وهي حَ  ي هدَّ تافُ ل بأُساء اإلشارَ صِ وقد ًتَّ  ك.َّة هنالِ 
ََ  ثىنَّ م وًُ رَ فْ فيُـ   ث:نَّ ؤَ ر وُـً تَّ دَ ع وًُ وجي

 (.٢١،9مرمي: ) َّ جب هئ  مئ خئ ُّ  - َّ ىي ني  مي زي ُّ  

 (.٣٧ًوسف: ) َّ  حن جن مم خم ُّ   

 (.٣ًونس: ) َّ      لك اك يق ىق  ُّ  

 (.٣٢ًوسف: ) َّ    نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّ  

                                                 
 ل.العاقِ  َّة ُجع غريِ  (ذَّـ)شار ب( تَا ًُ  1



 د.عْ دى البُـ اهنا مع ال اف مَ يد باقرِ فِ ي وتاف اخلطاب، وتُ اإلشارَ  د بني  ُساءِ عْ ط الم البُـ توسَّ وتَ 
 َا   اإلشــاريعَاهلا، والســيا ر   اســتِ وهــو ا تثَــ اِ واً ي َجــيــه علــى  ُســاء اإلشــارَ نبِ ل هــاء التَّ وتــداُ 
 فتقول: هدا ، وهدَّ ، وهدان ، وهاتان ، وهؤالء. ًارِ القَ  َّة

ف، ه ا لِـــِعـــفْ رَ  ةُ ّلَمـــع وعَ فَـــ، فريُ املثـــىنَّ  ب َّعـــرابَ عـــرَ ه ًُ  فإنَّـــة، مـــا عـــدا املثـــىنَّ يَّـــنِ بْ اإلشـــاري مَ  و ُســـاءُ 
، وذًـ  وذًنـَك اِ قـول: ذان وذانـَك وتـان وتانـَك رفعـَّ اليـاء، فترِّ ه وَجـبِ صْ نَ  ةُ ّلمَ وعَ  ا وجيرنصَ وًُ 
 .اِ وجرا  اِ وتـَْيِنَك نصب نيَ وتَ 

 يِ وهـو اسـم اإلشـارَ  ،منـه لَ ع املبـدَ بَـتْ دالِ َـً بـاِ بَـب غالِ عـرَ ي ًُ بعد اسم اإلشـارَ  ( ل) ـى باحمللَّ  واالسمُ 
ـــلِ ف َ  ه،عِـــقِ وْ مَ  اِ َبَســـ  منـــه وهـــو اســـمُ  لَ املبـــدَ   نَّ  ؛رفـــوعٌ مَ  لٌ دَ ل بَـــ  املثـــال ا وَّ  (تـــابال ِ )ة ََ

  .دَ بتَ مُ  عٍ فْ رَ  اإلشاري   حملا 
خ:مد خالقاع خ
 يف:ع  خالر خ -1

 بإشارٍي ِحسِّيٍَّة َّليه. اِ قرونمَ  اِ يندلوَلُه تـَْعيِ مَ  نيا اسُم اإلشارِي: هو اسٌم ًـُعَ 
 :هأقساتُخ -2

 (اذ) ـ. فــلٍ عاِقــ ّلِ وغــريَ ، عــاقِ اِ ثــؤنَّ ومُ  اِ ر دتَّ ، ُمــاِ ومثــىن  وُجعــ اِ فــرممُ  يِ ًــأيت اســُم اإلشــارَ 
َُ لِ  َُ لِ  (يت)و (ذَِّ )و ِر،ِم املـــــدتَّ فــــرَ ل  (انتـــــ)ر، و املـــــدتَّ للَثـــــىنَّ  (انذ)ثــــِة، وِي املؤنَّ مَ فـــــرَ ل

ـــــ ـــــعَ وْ نَـ بِ  لللَـــــع ( ُوالء)ث، ونَّـــــ املؤَ ىنَّ للَثـَ ـــــه، وًَ ْي ـــــِق ـــــه لغـــــرِي العاِق ـــــ)ِل، ولُّ جميُو  (اُهن
ََ لِ   . انِ ل

 ه:بعضخأحكات خ -3
ـُا ًُشـار َّليـه جمـرَّ تان قًرٌا وبعيـٌد، فالقَ بَ تْـ املشاُر َّليه لُه رُ   وتـافِ  دِ ْعـ  الم البُـ ِمـ اِ مًر

يـِه نبِ اوُل هاِء التَّ ال اِف فقط. ًو ثُر مُ ،  و بِ اِ يُد ًُشاُر َّليه  َا مععِ والبَ  اخلطاب،
ُع مع الّلا  ْاعلى  ُساِء اإلشارِي، ل نَّ  َِ  م.ال ََتَْت

 ه:إع ابُخ -4



 عربـان َّعـراَب املثـىنَّ فَْـا مُ  (ذان وتـان) ظَـِي املثـىنَّ فْ  لَ ُجيُع  ُساِء اإلشارِي مبنيـٌة؛ َّالا 
ََ ِي لِ ا اســُم اإلشـــارَ باليـــاء.  ماـــ اِ وجــرا  اِ ونصـــب، بـــا لفِ  اِ رفعــ  فَبـــهبٌّ علـــى (هنــا) ـــاِن ل
 ة.يَّ رفِ ٍا على الظَّ صْ نَ   وِن   حملا السُّ 

خ:يباتُخر خد خت خ
خ-1-

خها:نائ خالتاتخب خةخوع خي خهاخاإلع اب خع خواق خمخوت خأبي ُنخفيماخيأتيخأسماءخاإلشار خ
 .(5:البقري) َّ زب رب  يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ   -1
 .(26:فنياملطفِّ ) َّ مغ جغ مع جع ُّ   -2
 (.١٠٢ا نعام: ) َّ حن جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خل ُّ  -3
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّ   -4

 .(31:ا نفال) َّخت  حت
 (.٩١َل:النَّ ) َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ   -5
 (.٦٤العن بوت: ) َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّ    -6
ًعاتالنا ) َّزت رت يب ىب نب مب ُّ   -7  .(26:ا
ُ م هِدًََِّوَس   َّنَّ الشَّْيطاَن قد)) : سولِ لرَّ لِ  ماعِ ة الوَ طبَ   اُ مِ  -8 ِِ  ((.ن ًـُْعَبَد    َر

خ-2-
خباً:ناس خمختُخاخيأتيخاسمخإشار خم خخاٍلخت خخكانٍخت خخُعخفيخكل خأض خ

 ِه.عِ نَ صْ ُع َّة مَ انِ ُا .................... الصا دهَ ًَ  -1
 بَخ.ااان الطَّ با جييُد ................... الطَّ  -2
...................... الطا  حلََّقت -3  ائرتاِن   اجلوِّ
ه..................... العامُ عامِ  -4 َِ  ٌل بعل
 ون.ّلميُد جمدُّ .................... التَّ  -5
 مون هم َّاوتك..................... القامِ  -6



 . َّ هُ َ   بناءَ عْ ِِ رْ ْات ُـً ................ ا مَّ  -7
ًهاُر  -8  ُجيلٌة................. ا 
9-  ََ  ؟ ميَ ّلوَي اجملوَّ ع ................. التِّ  تس

 وَفُه.عرُ ًِي مَ دِّ ر .................. الصِّ  ش ُ  -10
 وارُس.................  طّلٌل مَ  -11
يِه، وجوابِه عنِ ّلِمه فيَا ال ًَ : تَ نْيِ تَـ لَ جِل   ................. اخلصْ اقةُ الرَّ ُف َحَ تُعرَ  -12

اعَ   سأُل عنُه.ال ًُ  َا
خ-3-

ذ او خ،ختذعخالمُخمٍخيذد خف ختُخخةٍخل ذم خإليذهخفذيخجُخخاًخشذارخةختُخي ذاآلت خخنخاألسماء خت خخاسمٍخخأجعُلخكل خ خةخبذينخأنذواع خح 
َ خ خ:طاب خال
 ِات.رافتان .املَرِّ نان . الزَّ يْ باء . العَ جال . ا طِّ ت . الرِّ نْ رتان . البِ تا . املسطَ تابان . ال ُ ال ِ 

خ-4-
َ خجُخو ختاخيأتيخإلىخأ خخأحولُخ خ:طابهخال
 ِل.، وال متِش مع ذلك اجلاهِ  ْد ع  تلَك ا ماتِ باعَ فتَ  اِ مَت  ن ت وَن حمبوبرَ َّن  َ 

خ-5-
ذذجُخخأكذذوُِّنخخمذذس خ سخؤن ذذلمُخ يذذب،خول خ خالق خٌك خلُمذذمخل ختنهذذاخاسذذمخإشذذار خخةٍخمل ذذجُخخ،خفذذيخكذذل خمٍخيذذد خف ختُخخلٍخم 

خ.كان خلم خيد،خول خع خعخالب خم خلج خيد،خول خع خالب خخىن خثذ خيب،خوللم خ  خالق خ
خ-6-

م ع خ خيدد خأيخالس خذاخال  خخا س 
خض خية خ خك خب خح  خم خل خُط خوالف خس خبالك خخ(أيال  خ)ة  خأُخر خ   . خوأ خضِّخو خح  خذلك، خنذ خذكُخُح خو خُ  خك خخ(ذا)ع راخل خفي

خن.ي خرذ خالحال خ
خ-7-



خُأع ُبختاخيأتي:
ًمُق: -1  ًقوُل الفر

ُر اجملامِ ا ًا جَ َّذا ُجعتن   لوهب مبثِلْْم ي فِ  ولوَك آبائِ   عُ ًر
 روِسِه.  مُ دٌّ الُا جمُِ هدا الطا  -2
 م.ِْ َحاَء بأبنائِ ؤالِء اآلباِء  ن ً ونوا رُ على هَ  -3
 َاِن.صْ هدان اَ  -4

  



خول خصُخو خالم خخمُخرابعاً:خالس خ
خة:ل خاألتث خ
خأ(

 (.٦١: البقري) َّجح مج حج  مث هت مت خت ُّ  قال تعاة: -1
 .راءِ قَ   َّة الفُ َتسِ  للَّيت اِ هنيو -2
 (.٢٩فصلت: )  َّ خل حل جل مك ُّ  قال تعاة: -3
 ِة.يَّ بِ رَ اخليوِل العَ   مِ  قابَ  سَ اللادانِ اجلواماِن  -4
 َا.ِْ اين ع  َحلِّ َعَلَز َّْاو  اللاتنياملسألتنِي  تُ َحَللْ  -5
 َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاة: -6

 (٢-1 املؤمنون:)
يتلت رُم املدرسُة ا -7  ْقَ .فوَّ ًتَ  ّلا
َ  ًسعْدَن   حياِ  َّ.ًتعلَ  ئيّلا لا -8 َْ 
ََ وَهُبوا لِ  ةا ُ هُم  -9   نفَسْم.ِد لْ ل

  جنَب ا بطاَل. اُ ةه َّ  -10
 ب(

  حسنَت َّليِه.  ْ مَ ي شرَّ اتِّ  -11
  ْحَسَ  َّلَْيَك.  ْ مَ َ ْحِس  َّة  -12
 .اِ َوَك صغري علَّ   مَ  ة حِسْ  َّ -13
َِى.شْ ًَ  َم ساِء النِّ  ِم  -14  رِْتَ    َّسعاِف املر
 تتبَتُه.ا  م َعَلَبهِب  -15

خاإليضاح:
ـــبالتَّ  الاـــدي والاـــيت واللاـــدان واللاتـــان والاـــدً  )ة   اجملَوعـــة ا وة وهـــي: نَـــَـــات امللوَّ لِ ل   ال َ أمُّ
ــلِ تَ   تــلَّ   ُد  نَّ  ِجــ (واُ ة ئــيّلا وال ّليتوالــ علــى  لُّ دُ ها وال َتــْا مبــا بعــدَ لِ ْصــة َّة وَ ة منْــا حمتاَجــََ
ََّى اُسـ  هدا النَّ مِ  اسمٍ  وتلُّ  ْا.تِ لَ بغرِي صِ  نيُمعَ  ََّى وْ مَ  اِ وع ًَُسـ ت اجلَلـُة الـيت جـاءَ صـواِل، وُتَسـ



 اِ ه َّفــرامَلــبْـ َــا قَـ لِ  اِ بناِســة قــد جــاء مُ َفــائِ   هــدَّ الطا  االســَم املوصــولَ  ة املوصــول. و جــدُ لَ بعــدَّ ِصــ
َِ لِ  (الـايت)ل. وعاقِـ ّلِ  و غـريَ عـاقِ  رم املـدتَّ للَفـرَ  (الادي)ـ. فاِ يثوتأنِ  اِ وتدتري  ة  و لَـثـة عاقِ نَّ املؤَ  يِ مَ فـرَ ل
 ة.لَ عاقِ  غريَ 
 ث املؤنَّــللَثــىنَّ  (تــنياللَّ )و (اللاتــانِ )ل. وعاِقــ ّلِ  و غــريَ ر عــاقِ  املــدتَّ لَثــىنَّ لِ  (اللاــدًْ ِ )و (اللاــدانِ )و

جلَـــع اإلنـــاث.  (يتّلا الـــ)و  (ئـــيالّلا )ل. ور العاِقـــجلَـــع املـــدتَّ  (الاـــِدً َ )ل. وعاِقـــ ّلِ  و غـــريَ عـــاقِ 
 ِل. العاقِ رْيِ غَ ْا لِ توِر واإلناِث وندَر جميوُ جلَِع الدُّ ( اُ ة)و

ََّى هـــدا النَّـــ ؛  نَّـــوُع املوصـــوَل املخـــتَ وًَُســ  اِ ر تَّ دَ  واجلَـــع ُمـــم واملثـــىنَّ   املفـــرَ ِمـــ ه قـــد َحــدَّم ل ـــل  َِّ
 ه.فُ رِ عْ نَـ تَا سَ   كِ رَ املشتَـ  به، وهدا ُبّلفِ  اِ ااصا  اِ ظفْ لَ  اِ ومؤنث
ــوبالتَّ   مِ بــني املفــرَ  ةِ تَ  جــُدها مشــَر  (امــو   ْ َمــ)انيــة وهــي: ة   اجملَوعــة الثا نَــَــات امللوَّ لِ ل   ال َ أمُّ
 غــريِ : لِ (امــ). واِ ثــؤنَّ  و مُ  اِ ر دتَّ ، ُمــاِ   و جمَوعــتــان  و مثــىنَّ   اِ فــرمل مُ لعاِقــ: لِ (َم ْ )ـواجلَــع، فــ واملثــىن
 .اِ ثؤنَّ  و مُ  اِ ر مدتَّ  ،اِ   و جمَوعتان  و مثىنَّ   اِ ل مفرمالعاقِ 
ََّى هدا النَّ ًُ و   دٍ ٍظ واِحـْفـلَ تا بِ لَ َِ عْ ني قـِد اسـتُـ تَـََ لِ هـاتني ال َ  ؛  نَّ اِ موصوالِ مشرت (اَمْ  وم)وع س
َُ لِ   ِة.قَ ابِ ا   ا مثلِة السا تَا ر ًن  اِ ثومؤنَّ  اِ ر مدتَّ  ، واجلَعم واملثىنَّ رَ فْ ل

 ، فــا لفاملثــىنَّ  بــان َّعــرابَ عرَ فإهنَــا ًُ  (اللاــدان واللاتــان) عــدا املثــىنَّ  ة مــايَّــة مبنِ وا ُســاء املوصــولَ 
ِْ  رِّ للَ ولِ  صاِ لنَّ ة لِ ّلمَ والياء عَ رفعَْا،  ةعّلمَ   َا.في
ـــلَ َِ شـــتَ ِة مُ  ُجلَـــر َّالا دتَ ة املوصـــول جنـــُدها م تُـــلَ ل   ِصـــأمُّـــوبالتَّ  َِ  عـــوُم َّة االســـمرٍي ًَ َِ ِة علـــى 

ََّ ًُ  املوصول، ر ة، تَـا هـي    تثَـيَّـعلِ ا فِ ة َّماـْا، وهـدَّ اجلَلَـروطِ   ُشـِمـ طٌ رْ ، وهـو َشـدالعائِ ى س
وت ون     (،٦١: البقري) َّجح مج حج  مث هت مت خت ُّ  ة حنو:لة،  و اُسيَّ ا مثِ 
 اِ رور وجمــ اِ ك،  و جــارا قَــوْ   فَـ ك َمــََحُــرْ ك َـً ونَــ  مُ م َمــحنــو: ارَحــ اِ فــرْ ظَ  :ة  يه ُجَلــبْ ِشــ اِ ة  ًضــلَ الصِّــ

 ِة.ًقَ احلدِ  َي اليت  هرَ حنو: َقطَْفُت الزَّ 
 ن،دْ   ًسـعَ َْ لَّ عَ تَـ ي ًـَـئِـقا، الّلا بَ دان َسـاجلـوامان اللَّـ، قـراءِ َّة الفُ   ُ لليت َتِسـ اِ يونِ ة: هَ لَ ل ا مثِ أمُّ وبتَ 

ََ بــوا لِ هَ ة وَ هــم ا ُ   قا، والــواو  بَ ف   َســ ، وا لِــِســ   َتُ ِر ري املســتَ َِ ْم، جنــد الضَّــد  نفَســْلــل
 .د َّة املوصولِ ري العائِ َِ ن هو الضَّ دْ عَ سْ ون   ًَ والنَّ  وهبوا،

خ:القاعدم



خيفخ:ع  خالر خ -1
َ ى ُمَعـاالسُم  ـَع ملسـ ِِ َّ، لٍة بـه تُـدَتُر بعـدَ ِصـتَّ ٍة مُ ِة ُجلَـطَ واِسـبِ  نيَّ املوصوُل: هـو مـا ُو

ُقال ،ًَرِجُع َّليه لِة على َِريٍ َِ شتَ مُ  لُة املوصـوِل، َّ: ِصـِة بعـدَ َعـتلـك اجلَلـِة الواقِ لِ  ًو
ََّى الضَّ  س ِة ال لَ وُجلُة الصِّ  ،داِ َّة االسِم املوصوِل عائِ  ةِ لَ   الصِّ رِجُع مِ َرُي الدي ًَ ًو
   اإلعراب.حملَّ هلا مِ 

 ه:أقساتُخ -2
 ٌك.رَ شْ سَان: ااصٌّ ومُ االسم املوصول قِ 

َع منه ِلُ ل  مِ  فاخلاصُّ  -  ِِ  لفـظٌ  اِ ثؤنَّ ومُ  اِ ر تَّ دَ  واجلَع مُ م واملثىنَّ   املفرَ هو ما ُو
 :و لفاظُه هي، به ااصٌّ 
 ((. ، اُ ة ئيّلا ، ال يتّلا ال الادي ، اللاداِن ، الادًَ  ، الايت ، اللاتاِن ،)) 

ُل لِ  ََ ـــــ (اُ ة)و (الاـــــدً )ل وغـــــريَّ، َّال لعاِقـــــوتلُّْـــــا ُتْســـــتَـْع تان فإهنَـــــا ااصَّ
 ل.بالعاقِ 

ْشــــ -ب
ُ
َل بلفــــٍظ و  رَكوامل َِ  (َمــــ ْ )يــــِع، و لفاظُــــه هــــي: َِ للَ اِحــــٍد لِ هــــو مــــا اْســــتـُْع
 .(ما)و

خابُُهخ:إع  خ -3
.ْعَربفإهنَا ُـً  نياللََّدًِْ  واللَّتَ ا ُْساُء املوصولُة َمْبِنيٌَّة ماَعدا   اِن َّعراَب املثىنَّ

خ:يباتُخدر خت خ
خ-1-

خاألسماء خَ  خأسر خ خت خ ك خشر خوالمُخخة خالَاص خخة خوصول خالم خخُج خيأت خم خة خت خخي،ا خاإلع اب خع خواق خوأبيُِّن ةخي خها
خها:نائ خالتاتخب خوع خ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي  ُّ  قال تعاة: -1
 (. ٩ًونس:)

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ  قال تعاة: -2
 .(183:البقري)  َّ َّ ٍّ ٌّ



 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  قال تعاة: -3
 (.١املَتحنة:)  َّ

 َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعاة: -4

 . (٢-1 املؤمنون:)
  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ  قال تعاة: -5

 (.٣٢ا عراف:)
  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ  قال تعاة: -6

 (.٣٨املائدي: )
َُوَن ِم  ِلسانِِه  :))ّلمّلي والسَّ قال عليه الصَّ  -7  ((. ًَِدَِّ و املْسلُم َم  َسِلَم املْسِل
 مِ ـــَوهُّ ـــــــــــتاُمَّ ِم  تَ ـــــــــــعْ َـً  اـــــدََّق مـــــــوصَ    َّذا ساَء ِفْعُل املرِء ساَءْت ظُنونُهُ  -8
  حسَ  َّليك. ال تسْئ َّة َم  -9

ًْهِبِّ باِتييِف والرُّ ِسوى السَّ     عليَّ فلْم  ِجدْ ي  ِ بْ   َـً دتَّرُت مَ ـــت -10  اـــمِح الرَُّم
 وفُ ــــــــــــلُ َرْرَن  ُ ـــــــــــسَ  ئيّلا ـــــــالُه الــــــــفأفع    اِ دعُل الدي ساَء واحِ فإن ًَُ ِ  الفِ  -11
 حُيِْسُنه.ما  ئٍ يَُة تلِّ امر : قِ   ِحَ ِم علي   مِ  -12
لُة بِنُت وْ واَ  ،ِر اإلسّلم مها:  مُّ ِعَاريَ دْ ة   صَ لاعَ رتا بالشَّ َْ تان اشتَـ املر تان اللَّ  -13

ًوِر.  ا 
14-  َِ  ًَخ اهِللريَّ عَُر ْبُ  اخلطاب.ارِ ع التا الدي و
 ٌع.سْ تِ  ّلمُ السَّ الصَّّلي و  عليه ْ َّ النِبُّ نْ عَ   و يت تُ الّلا  نيَ نِ ْاُت املؤمِ مَّ  ُ  -15
ُد ْبُ  عبِد امللك. َة: عَُر ْبُ  عبدِ يَّ مَ   بهب  ُ العدِل مِ را بِ َْ دان اشتَـ اللَّ  -16 ًز ز، ًو  العًز

خ-2-
خة:لخاآلتي خم خنخالجُخيخت خالَال خخكان خولًخفيخالم خصُخو خت خخماًخأضُعخاس

  ترِْم ................ ربَّتَك. -1
 ََتُه.لَّ عَ افْْم ................. تَـ  -2



................ قَت   غرِي ِضيُع الوَ ................ ال ًُ هو اإلنساُن العاقلُ  -3
 ًنفُعُه.

 رَن جنحَ .الباُت ................ ثابَ الطا  -4
 دَقَك.دًُقَك ................ صَ صَ  -5
 رَم نفَسُه.نُي ............... حَ املس ِ  -6
 ارُي ا صحاِب ............... ًدلَُّك على اخلرِي. -7
 ُل.ي الضَّالُة ................ ًنشُدها العاقِ احل َُة ه -8
 ِن.َدُّ فعوا  عّلَم التَّ ................ رَ هم  -9

 ل ................ بدا لَك.سَ  -10
خ-3-

ٍم: ل ٍةخُتفيد  ُصوٍلخُتن اسٍبخفيخُجم  خت و  ل ٍةختماخي ل يخصل ًةخلسم  ب ه خُجم  خش  ل ٍةخأ و  ع ُلخُكل خُجم  خأج 
ُِوَن ع  اللَّْغوِ  َْدَّبٌ  - ًـُْعر  قـَْولُُه  تثُر َم  - ًَُداِّ  -نـَْفِسكَ    - فـَْوَق الدَّرجِ  - ُاُلُقُه ُم

 ِفْعَل اخلرِي. َتُِاُ  -ًؤمِّْبَ   والَمُه َّ  - ّلقارِِم ا اْ ًـَْلَتزِماِن مب  - على الشََّلَريِ  -ِفْعِله 
خ-4-

خنموذجخفيخاإلع اب:
 .يَ دَ املساعَ  يُّ حِ ْد َمْ  ًستَ ساعِ 

خإع ابهاخالكلمة
 .( نت)تقدًرَّ  اِ جوب وُ ِر ستَ ل َِري مُ لفاعِ  ون، واعلى السُّ  ر مبهبا مْ عل  َ فِ  دْ ساعِ 
 َم ْ 
 يُّ حِ ستَ ًَ 

 ا مفعول به.صْ نَ   ون   حملا على السُّ  ول مبهبا وصُ اسم مَ 
 لر. والفاعِ ي على اآلاِ رَ اهِ ة الظا ََّ ه الضَّ عِ فْ ة رَ وعّلمَ  ،ع مرفوعضاِر مُ  لٌ عْ فِ 
 .(هو)تقدًرَّ  اِ  جواً ِر ستَ مُ  َِري 



ي، واجلَلــة ِصــَلُة املوصــوِل. رَ اهِ حــة الظاــتْ ه الفَ بِ ْصــة نَ وعّلَمــ ،وبنُصــبــه مَ مفعــول  ديَ املساعَ 
   اإلعراب.هلا مِ  حملَّ  ال

 
خ-5-

: خأش ار ُكخفيخاإلع   اب 
 قاَل الَفَرًَْمُق:

 َُه  عزُّ و ْطَولُ عائِ مَ  اِ بيت   اَاَء بىَن لنَّنَّ الدي َُسََك السَّ 

خإع ابهاخالكلمة
 ا.صْ يد ونَ حرف توتِ  َّنَّ 

 .(َّنا ).............. اسم  على ..............   حملا  اسم موصول مبهبا  الدي
 َُسَكَ 
 

..... مبــهب علــى الفــتح، و .................... ....فعــل ...............
 .(هو)َّ ًرُ .................... تقدِ ِر ستَ َري مُ َِ 

 َاءَ السَّ 
 

........ ........ ........ ........ به صْ ........ منصوب و ........ نَ 
   اإلعراب ........ ........ .هلا مِ  ال حملَّ  واجلَلة

 بىن
 

ر. عــدُّ   ........ التَّ ........ ........ ........ ........ ........ منــع ِمــ
 .(هو)ستر ........ تقدًرَّ والفاعل........ مُ 

 .(بىن)ـ........ ........ متعلي ب لنا
 اِ بيت
 

 ـ.... واجلَلة ال.............. ........ ........ ........ ........ ....
 ..... اَب ........ ....... حملا  ........  

 َهمعائِ 
 

ة ......... ............ وهـو ........ .... وعّلَمـ....م: مبتد  ....معائِ 
 ........... .......... . على ........   حملا  واهلاء........... مبهبا 



  عزُّ 
 

 ة ........ ................... املبتد  .................... وعّلمَ 
 ....... نعت للَنصـوب................ ة   حملا واجلَلة االُسيَّ  ري.اهِ الظا  
 .(بيتاِ )

املرفــــوع ........... علــــى .......ل : .......وَ طْــــف، و َ طْــــالــــواو: حــــرف عَ  لُ و طوَ 
 ه ........ .ة رفعِ ................وعّلمَ 

 
خ-6-

خ:زرق خطخباأل خأع ُبختاخخُخ
 قال  بو متام: -1

 اءُ تش ماوم َتْسَتْحِي فاْصَنْع   ايل يَتَش عاقبَة اللَّ َّذا م 
 .اللِ  يلِ بِ ي   سَ فَ نْـ الدي ُـً  املالِ  اريُ  -2
 ك.قَ دَ صَ  ا َم  حبِ   -3

  



خالمبردأخوالَب 
خم خ  خك خالن خب خخداء خالبر خخغاتُخسوِّختُخ -أ

خة:ل خاألتث خ
خأ(

 ٌر.ـــــسافِ مُ ٌد  حَ ما  -1
 (.٦٢النَل:) َّ    ام يل ىل  ُّ : قال تعاة -2
 :ا نفال) َّ حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف ُّ : قال تعاة -3

68). 
 ٌر.َِ َْ نْـ مُ مطٌر  إذاارجُت ف -4
 ب(

 مخ جخ محجح مج حج مث هت مت خت حت ُّ : قال تعاة -5
 .(263 :البقري) َّجس

 باِم.اللُ على العِ ْ َّ تتبَ لواٍت  صَ ِخُس  -6
 ج(

 .(55:ِصَ القَ ) َّ يف ىف يث ىث نث ُّ : قال تعاة -7
 .(7:لزلةالزَّ ) َّ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ : قال تعاة -8
 َك.يْ لَ عَ  ًومٌ لك و  ومٌ يَ َّ ف ارِ ََ ـعلى ال اِ َبْ صَ  -9
 م(

 (.٧البقري: ) َّ  حي جي يه ُّ : قال تعاة -10
 .(35 :ق) َّ هي مي هن من مل مك ُّ  :قال تعاة -11

 اإليضاح:



ـٌد، والجُمْتَري  :  َنْـَت ِف اليت مرَّت بنا تالضَّ  حَد  نواِع املعارِ  د   ن ً ونَ   املبتَ  ا صلُ   َعلَـمِ ِْ
ــ ََّ ــرَ  ِ داء بــالنَّ ٌد رســوُل الل. وال جيــًو االبِتــ : حم  يــدفِ ال ًُ  ة، واحل ــم علــى اجملْــولِ ا جمْولَــي؛  هنَّ

ًرَ نَة َات امللوَّ لِ ا ال َ لننا َّذا تأمَّ شيواِ، غري  نَّ  عَ امِ السا   ة، وهي:قَ ابِ لة السا   ا مثِ  قِ با 
ـدٌ ، و  غشـاويٌ ، و  ًـومٌ ، و  َمـ ْ ، و  سّلمٌ ، و  ِخسُ ، و  قولٌ  ، و مطرٌ ، و  تتابٌ ، و َّلٌه ، و  حٌد )  (مًز

 ُُجَِلْا.بتدآٍت   ت مُ عَ قَـ راٍت، وقد وَ  ِ تلَّْا نَ   دناهالوجَ 
ــ اَمْت، وهــدا هــو  هنــا قــد  َفــراٌت، َّالا ِ ــَــاِت نَ لِ هــدَّ ال َ  ومــع  نَّ  ه َصــحَّ    جلِــبُا الــدي ِمــالسَّ
،  و بـَْعــَد نـَْفــيِ ا:  ن ت ـوَن ريٌي،  شــْرُه رِي تثِــداِء بـالنَّ ِة االبتِــحَّ ِصــراٌت لِ رِّ بَــ ــا. وهنــاك مُ  داءُ االبتِـ
 .( )ة تَا   اجملَوعة يَّ لائِ الفُ  (َّذا)،  و (لوال) بـَْعدَ ،  و فْاماستِ 

 .َِّافةٍ  و وْصٍف  ُصْا ِم ََصِّ ا ما َولَيَْي قد رَ  ِ النَّ  دنا  نَّ ، وجَ (ب)ِة ا َّة جمَوعَ وَّذا َنظَْرن
ــــوم،  و ْت الــــدُّعاء فــــامَ َي قــــد رَ ِ ــــنــــرى النَّ  (ج)و  اجملَوعــــة  َُ  ،  وًــــعِ نوِ التَّ ،  و ملَّــــت علــــى الُع

 ا.ِبدا ِ قسيِم التَّ 
َلـــِة عليْـــا م اخلـــَبَ تقـــدَّ ه نـــرى  نَّـــ (م)ة و  اجملَوَعـــ َْ  ،(علـــى  بصـــارهم): اجلـــار واجملـــرور ِشـــْبُه اجُل

 .(لدًنا)رف والظَّ 
 فيْـا املعـوَّلَ  ة، غـري  نَّ يَّـغـة العربِ ي   اللُّ رَ  ِ داء بـالنَّ وابِط الـيت جيـوًُ فيْـا االبتِـهدَّ هي بعُ  الضَّـ

  فّل.وَّالا داُء  ا، ة َصحَّ االبتِ ُي معىِن   اجلَلَ رَ  ِ ِت النَّ ي، فإن  فامَ رَ  ِ ُي النَّ ها هو َّفامَ و  غريِ 
خ:مد خالقاع خ

 د   ْن ًَ وَن َمْعرَِفِة.ا صُل   املبتَ 
ِي ُمَسوِّغدَ الفائِ  ََتُصلُ  َّذا  فاَمْت، و رِي َّالا  ِ داُء بالنَّ وال جيًو االبتِ   اِت منْا:ُي ِبعدَّ

 ة.يَّ لائِ الفُ  (َّذا)،  و (لوال)فْاٍم،  و ا نـَْفٌي،  و استِ َّذا َسبَـَقْ -1
 ٍة.َِّافَ ٍف  و صْ وَ َّذا ُاصَِّصت بِ  -2
َُوِم،  و التـَّ َّذا  فامَ  -3  ْقِسيِم.ت الدُّعاَء،  و َملَّت على الُع
 .اِ  و ظْرف اِ وجمرور  اِ َّذا تـََقدََّم اخلَُب عليْا، وتان جارا  -4

خ:يباتُخدر خت خ



خ-1-
خغ:وِّخس خ خالمُخك خم،ختعخذ خ  خك خة،خوتاخكانختنهاخن خف خ  خع خبردآتخت خنخالمُخأبيُِّنخفيخالعبارم خاآلتية ختاخكانخت خ

ــــ ــــنــــافُع وفيْــــا مَ ِن والُقــــرى، وهلــــا مَ ريٌي باملــــدُ ِثــــياراُت تَ السَّ ، والسَّ  ْــــا ُجــــر يثِ رِي توارِ ْثــــبُا   تَ ضــــارُّ
ًَف ثــاَب َّة ، فَــا  َحـاِ حُف   ذلــك تثــري الصُّـ بــتتَ قني و ــاوهنم. وقــد تَ ائِ الساـ ٌد ُســَع، وال جمــا

ــ ن تُ  اُ  ــاٍن تارثَــٌة، والواِجــثــٌة، وب ــلِّ مَ ففــي تــلِّ ًــوٍم حامِ  رشــِدَِّ، َِ ًدٌي، ففــي دِ نُي َشــوانِ َع َقــو
 ٌة.ّلمَ و  احليطِة سَ  ِة حزٌم،رامَ الصَّ 

خ-2-
خبماخيسو ُغخالبرداء خبه : خاإلتيان  خأجعُلخكل خاسٍمختن خاألسماء خاآلتية ختبردًأ،خبعد 

 ا.جال . عني . طالِ دي . جنم . رِ ُتُتا . قلم . نافِ 
خ-3-

خ سوِّغُخفيخكلِّخجملٍةخعنخُفخالمُخفيهاخن ك   ُم،خبحيُسخيَرل خخبردأُخت ن خإنشائيخالمُخُجم لخآتيخبَمس 
خاألخ  .

خ-4-
ختاخالٌيخس و غ خالبرداء خبالنك م خفيخاألتثلةخاآلتية؟

 .(130:افاتالصَّ ) َّ مه جه ين ىن ُّ : قال تعاة -1
 .(7 :اجلاثية) َّ لك اك يق ىق ُّ  :قال تعاة -2
 ي.رٍي ًُْطغِ ثِ   تَ ٌر مِ يْـ ي اَ فِ  ْ يٌل ًَ لِ قَ  -3
 ر:اعِ قال الشا  -4

 اًًُْداوِ   احلَاقَة  َْعَيْت مَ  الا َّ  ٌء ًُْسَتَطاُّ بِه واٍء مَ  لِّ مالِ 
 نٍة.ِي سَ بامَ   عِ ٍم ارٌي مِ لْ ُس عِ جملِ  -5
 طٌر.ُت الباَب فإذا مَ حْ تَ فَـ  -6
 ((. لهُ  يَ َا ُالِ لِ  سَّرٌ تلٌّ ُميَ ))   -7
 ًًارِي املًرِ : َ جٌر وعافيٌة َّن شاء الل. نـَُقوُل عند -8



 ر:اعِ قال الشا  -9
 (1)ْت مطاًاُه َّ للظَّع ِ ملا استَقلَّ    باٌر  وَمى تلُّ ذي ِمقةٍ طِ لوال اصْ 

 قيَُة تلِّ امرئ ما حيسِنُه. -10
 ٌد.رٌّ، وتلُّ َّفراٍط ِمنَك ُمفسِ تلُّ تقصرٍي ِبك ُمضِ  -11
 اعر:قال الشا  -12

 (2)َّذا َاَوٌر لَدًَك فقلُت ُسْحَقا   حسبُتَك   الوَغى ِمْرَمى ُحروبٍ 
 بني املْاجًر  وا نصاِر: ع  املؤااايِ  محُمرَّ  قال  َحد -13

َِ      َسراِي املسلَني  خٌ تلٌّ له مِ  ْرَعى ُحْرَمَة احي  ارِ جلي الدِّماَر ًو

خ
خ-5-

خالر ا خبلوٍنخأ زرق:شار خوأُخخ،ليأش ُحخالبيت  ختاخُكر ب  خُكخفيخإع اب 
 ر:اعِ قال الشا 

 رُ اِس عاذِ وليَس لُه م  سائِر النا    هنفسَ  َحَسٌ   ن ًعدر املرءُ  َافَ 

خإع ابهاخالكلمة
 افية.الفاء: َبسا ماقبلْا. ما: النا  فَا

 ر.ة .......... ........ اآلاِ ََّ مبتد  مرفوع، و.......... الضَّ  حس ٌ 
 بة.ة ناصِ مصدرَّ   نْ 

 ًعدرَ 
 
 املرءُ 

ي رَ اهِ ة الظاــه الفتَحــبِ ْصــة نَ .......... وعّلَمــ ـ.......... .......... منصــوب بــ
 َّ.رِ آاِ  على

 ....... .......... . اهريظا .......... ........ و ......... ......... ال

                                                 
 .ٌِ االِ  : حاٌّ َقة(  ومى: هلك. مِ  1

 د.عْ البُـ  دا  شَ  اِ : بُعدقاِ حْ ف. سُ وْ  واَ ْب ك. َاَور: جُ   املعارِ  اِل لِبطالِ ندَ : َ ي جم( مرمى حروب 2



رَّ، وهــو مضــاف، ة .......... علــى آِاــه .......... وعّلَمــنفــس: مفعــول ِبــ نفسه
..........  على ..........   حملا  ....... مبهبا ......واهلاء.......... ...

 ة.باإلِافَ 
ـــِل .......... مرفـــوع، وقَـــ ( نْ )و  دَّ َســـّلِ ســـدَّ مَ ع فـــاعِ ومـــا مالـــْت عليـــِه   تأًو

 .اخلََب 

 

خ-6-
خبخبلونخأزرق:ر خُبختاخكُخأش ُحختاخيأتي،خوأع  خ

 اعر:قال الشا  -1
 اِن؟ــــــــــــــوًَماٌن ميرُّ َّثـَْر ًَم   يُع   غرِي نـَْفعٍ ضِ اٌب ًَ  شب

َُ    هبِّ ََ ـــــــٌي بالتَّ ــــــــــــــما َرجاٌء حمقَ   يِــــ وانالتَّ ٌي بِ ومَ  و حياٌي حم
 :يا ريِ شَ الل القُ  َة ب  عبدقال الصِ  -2

 اِة  ُسعبابَ ي الصَّ وَتزَع  ْن ماعِ    اِ عفَا َحسٌ   ن تأيَت اَ ْمَر طائِ 
  



خهرُخراس خقخد خب خيناتخعلىختاخس خم  خت خ
خ-1-

 فلسطني
ــليبِ  َّنَّ  ــَة ِفلســطنَي بالصَّ ــْت بــه ا ُ يبَ ِصــ شــدِّ مــا  ُ   ِمــتانــْت يني  َنْ َب َن اللُ َِْــا، وقــْد  ذِ ارِ ُة   تمَّ

 تعـاة مـ ْ بإذنـِه ُدها  نقِ نا سنُ  نَّ  شكُّ ًِ . فْل نَ نُي على ًِد صّل  الدِّ لسطِ فِ ر رَّ حَ تَ  ن تَـ  هسبحانَ 
لنــا ! لُي تــَا  يا ِد اإلســّلمِ ا القائِــِي هــدريَ مثــِل ِســ ة ن نعــوَم َّ ؟! وَ ْحــِر بِنــا حنــ  املســلَني ًْــومَ 
ــا  َْبناَءنــا هــنصــِر ح مثــلُ  ــنّلفُ ؤالِء هــم َ ْســطِّــني. فَي ــم ًـَُفرِّطــوا ِبِشــٍَب ِمــ   وا  ــدا الــدِّ ا، متسَّ ًِ  فَل

ْم، و  ِِ  َقرًٌِا. اللِ  رَ صْ نَ  ، فإنَّ اللِ  رِ صْ   نَ وا مِ تيَأسُ  ال َْر
 ةختاخيلي:ق خاب خةخالس خع خط خنخالق خأسرَ ُجخت خ -أ

 .هنَُاو ً ة لَّ القِ  اُسني جلَوعِ  -1
 ة.فَ رِ عْ اين مَ ي والثا رَ  ِ ُل نَ اُسني ا وَّ  -2
ـــ -3 ـــا وا  :نْي لَ ِصـــفَ نْـ   مُ ًْ ريَ َِ َِ َِ َُ لِ  عٍ ْفـــري رَ َِ ل  ـــلِّ  َ تَ ل ـــني، واآلَاـــَِ َِ  عٍ ْفـــرَ  ريُ َِ ر 

 ني.بِ لغائِ لِ 
.رَّ ٍا، ومَ صْ ّلِ جاء   حملِّ نَ صِ تَّ مُ  اِ ري َِ َِ  -4  ِي   حملِّ جرِّ
 .اِ ُر جواً ، واآلاَ اِ جوبمها وُ    حدُ ًْ رَِ ستَ   مُ ًْ ريَ َِ َِ  -5
ُ  َاِ لَ عَ  -6  َعُه.وْ  نَـ و بنيِّ
 اسٌم موصوٌل. :ُل اسُم َّشارٍي، واآلارُ ا وَّ  :اُسنيِ  -7

 نخكلمات.أع ُبختاخلوِّنخت خ -ب
خ-2-

 قال عَرو ْب  تلثوم: -1
 اوماُء الَبْحِر منْلؤَّ َسِفينَ   حىتَّ ِاَق عنَّا  رَّ البَـ مِنَا 

 قالت ََحُْدونُة ا ندلسيَّة: -2
 يمِ َِ ِث العَ يْ الغَ ُف اَُّ ُمضاعِ سق  واٍم اِء مضَة الرَّ ا لْفحَ قانوَ 

 .(تألناخ،خعن اخ،خوقانا)اليةخلماتخالر خفيخالك خخ(نا)مي خوردخالض خ -أ



 ٍة.ََ لِ   اإلعراِب   تلِّ تَ  َذتُر موِقَعُه مِ 
.أع  خ -ب  ُبختاخخط خباألزرق 

خ-3-
خمخفيماخيأتي:  خك خأ ذكُ ختسوِّغاتخالبرداءخبالن خ

 .رَ يْـ ِع السَّ طِ تَ سْ   نوٍر م نَ ٌة مِ يَّ قِ لوال بَ  -1
 .(116:البقري)  َّخت حت جت  ُّ  قال تعاة: -2
 لاٌي.نْ مَ  دقِ   الصِّ  -3
 ُع.َِ تَ سْ ر ًَ لو وآاَ تْ َـً  اٌ طالِ  -4
 ؟ فسِ   ِغىَن النَّ هل ِغىِن ارٌي مِ  -5

خ-4-
:قالخالعب خ خاُسخب نخاألحنف 

 ًرُ دِ اِء جَ فقلُت وِمْثلي بِالُب   ب يُت على ِسْرِب القطَا َّْذ َمرْرَن يب
 ريُ َقْد َهوًُِت َ طِ   َّة مَ  يلِّ عَ لَ   ناَحهُ رُي جَ عِ ًُ   هْل مَ  اط ِسْرَب القَ 

  شرُ  البيتنِي السابقنِي بُأسلوٍب  ميب. - 
 ِر؟اعِ ِ  الشا مَ ِة   ًَ يَ منِ ِة فَا هي؟ وهل مي ُ  َتقيُي هدَِّ ا ُ يَ نَـ مْ ُر  ُ اعِ متىنا الشا  -ب
 اآلَن؟ تيف؟هل مي ُ  َتقيُي هدَِّ ا منيِة  -ج
ُ  -م  َر وما استَ  اِ واً  ما   البيتنِي مْ  َِائر متصلٍة ومسترٍي، و عنُي ما استَر جَ  بنيِّ

 .اِ جوبوُ 
ُ ،  حدِّمُ وصولٍ ي اسم مَ بارَ   العِ  (ريطِ وًُِت  َ   قد هَ َّة مَ  يلِّ علَ ) -ه   ااصٌّ هو َّ، مث  بنيِّ

 ٌك.شرَ  م مَ 
 رِي.ثْ ونوعَ اجلَِع قلَّةِ  م تَ  ،هنََاري، و َذُتُر وًْ  سِ ُجع تَ  (نا ب . جَ رْ سِ )يَت: ََ لِ  ُجُع تَ  -و

خ-5-
 .ِمنهُ ََّّاَك وما ًـُْعَتدُر  -1



 َّتراُم ا ستاِذ ََّّاَك.سَّرين  -2
 (.١املَتحنة:) َّ يه  ىه مه  ُّ  قال تعاة: -3
 لُم  عطيُتك ََّّاَُّ.القَ  -4

َِ ابقِة مِ َ ستخرُج ما   اجلَِل السا  -   .ُ اٍة، مث  ُعر لَ صِ نفَ َائَِر مُ   
ُ  (ين، منهرَّ سَ ) -ب  . َُاعر ، و ُ نْيِ تَـ قَ ابِ نِي السا تَ ََ لِ َرِي   ال َ  نوَع الضَّ  بنيِّ
 لَثىنَّ ِة لِ قَ ابِ َل   العبارِي السا صِ َرَي املنفَ : َ جعُل الضَّ (ر منهدَ عتَ اك وما ًُ ًَّا ) -ج

 ه.يْ عَ وْ نَـ ِع بِ َْ ولللَ 
ًرَ ُب ما اُ  ُعرِ  -م  .قِ طَّ با 

خ-6-
 قال  بو ِفرَاس: -1

 ايلًَ  َِب رِ عُ شْ اَرتا لو تَ  ًَا ج   ةٌ ََحامَ  يبْت ِبُقر  قوُل وقْد ناحَ 
 قال ا عشى: -2

 ََ  رِّ اجلاِر َتَتِتلُ سِ ا لِ وال َتراه  ا ْ  ً رَُّ اجلرياُن طلعَتْليسْت ت
 واَُسعي ًا جارَي. ،رب: ََّّاِك  َعهبالعَ     مثالِ مِ  -3
4- :  قاَل املتنِبِّ

ُْمفْ ا قَتَل ا حراَر تالعَ وم  ُظ الَيدا ؟باحلرِّ الدي حيفَ  لكَ   ومَ   ِو َعنـْ
 امرَّ ََ ــــــــيَم تَ وِ لَّ ـــــَت الـَت  ترمْ ــــــوَّْن  ن   َتهُ لَ رمَي مَ َّذا  نَت  ترْمَت ال َ  

 قَاَل  َبُو الَفْتِح الُبْسيِت: -5
 اَن َّحسانُ ا استْعَبَد اإلنسَفطالَ    ُمالنَّاِس َتْستَـْعِبْد قلو  ةْ  َّ حسِ 

 -  ُ  ُ ُ رِ لَة، واملستَ صِ صلَة، واملنفَ َائَر املتَّ الضَّ  فيَا سبَي بنيِّ قَع  وْ تارِها، ومَ  حْ َم استِ َي، و بنيِّ
   اإلعراِب.منْا مِ  تل  

 ُة.لَّ رُي  و القِ ثْ   حيُث ال َ ، و ذُتر َنوَعْا مِ هُنا سرِي مث  ًِ  ستخرُج ُجوَع التَّ  -ب
ًِن نْيِ تَـ ََ لِ ُج ما سبَي تَ خِر  ستَ  -ج َُْا على و  م  يا ياسِ ، و ذتُر نوَع اجلَِع  قِ (ِفعالٍ ) و َُجُع

 ؟ يا ُساعِ 
 .هُنا، و ًِ ْى اجلَوعِ غ منتَ يَ ى صِ اَقٍة على َّحدَ َة َحَ ََ لِ  ُجُع تَ  -م



خ-7-
ًًد اخلري. ه . اخلنساء . احلطيوة . اب  رشد .    بو مالمة .  م البنني . نفطًو

ي ، ومرَّ اِ ي منصوبومرَّ ، اِ ي مرفوعي َبيث ً ون مرَّ يدَ فِ ي   ُجلة مُ بَ ا سَ ما  اسمٍ   ُِع تلا  - 
 .اِ جمرور 

ُ  -ب  فظ.  حيث اللَّ ة مِ قَ ابِ ا عّلم السا    قسامَ  بنيِّ
ُ  -ج  ْا.تِ   حيث ماللَ ة مِ قَ ابِ ا عّلم السا    قسامَ  بنيِّ
 ة:يَ الِ ة التا  ُعرُب اجلَلَ  -م

ه وجلسَ  ياء الدِّ   قبل سيبًو ِِ  ً .مع 
خ-8-

 قال ًَّليَّا  بو َماِي: -1
ْق  تدُتُر مْ   نَا ؟   طَ  النُّلوِم  نَا ُهَنا و   حدِّ

 الرَح  ال يايل: قال عبد -2
 ميَّ  رقُا موطهِب وَمَناًِيلدَ قَ     ا فوَق اجلباِل موطِّدٌ َّين ُهن

 اعر:قال الشا  -3
َُوا  َْ َُوا  بَلِدي ُ ِحبُِّك َفوَق ما اتَـّ  فوق الدًَ  َلَغْوا وما َعِل

خن:ابقةخت خأسرَ ُجختاخفيخاألبياتخالس خ
   اإلعراِب.ا مِ ْو ذتُر حملَّ  ُساِء اإلشاري،  - 

 لِة.صِ صلِة واملنفَ ِر املتَّ َائِ الضَّ  -ب
، مثَّ  عربُُه. -ج  مثىن 
 ، مث  عربُُه. انٍ ظرِف مَ  -م
َُْا رٍي، و ًَ  سِ ُجعي تَ  -ه ِْ نـُ  َا.و ذتُر نـَْوَعي
 الِث:  البيِت الثا مِ  يتًَأ اَا ُ ِجيُا ع -و

 قة:ابِ   العباري السا  (ما)،  (ما ا َوا) -1
 حيحة. اتار اإلجابة الصَّ  ( ةفْام ، املوصولَ ّلستِ في ، لِ للنَّ  )



 ابقة:  العباري السا  (ما)،  (ما علَوا) -2
 حيحَة. اتار اإلجابََة الصَّ  ( ةيَ ، نافِ  ةيَّ رطِ شَ ة ، يَّ فْامِ استِ  )

خ-9-
 اس:وا قال  بو نَـ 

 اََ ًُناِغي اخلبَز والسَّ   اِ ـــ توبمُ ر ًُت الفْضَل 
 ىـر َسُه وَب َ  ن َّسَ و   فقطََّا حنَي  بَصَرين
ا  ْن َحلْفُت ل ََّ  اَِِح  مُ ائِ صبأينِّ   هُ ــفل

َا  قر  ا بياَت السا  -   ا ًأيت:ابقَة ، مثَّ  جيُا ع
 ؟ اعرُ فُة اليت  شاَر َّليْا الشا ما الصِّ  -1
د ِ   تَ بْ مُ  َامنْ ّلاِ ابقتنِي، مثَّ  جعُل تُ  ن ُِّر ال لَتنِي السا  (َكاخلبز ، السَّ ) -2

 .نْي تَـ يدَ فِ مُ  ُجلتني
ََّ ، وماذا ًُ مُهااِن.  َذُترُ تضامَّ تَ اِن مُ تََ لِ ِة تَ قَ ابِ ا بياِت السا    -3 وع   ى هدا النَّ س

 ؟ ِعْلم الَبّلَغةِ 
   ا بيات ما ًأيت:ُج مِ  ستخِر  -ب

 مثَّ  عربُُه. َاِ َعلَ  -1
 َِريِا متصّلِ   حملِّ َنْصٍا. -2
 َِريِا متصّلِ   حملِّ جر  باإلِافِة. -3
.َِريِا متصّلِ  -4    حملِّ جر  َبرِف اجلرِّ

َُْاُجَع ت سرٍي، و ًِ  (صائم -ر س ) ُجُع َتلَيَتْ  -ج  َِْا.و بنُي نوَعي نـَ
ِحَ االسَّ )ملاذا حلقت ا لف تلَيَتْ  -م  ؟ (ََ ا . ِو
  َبُث   َ حِد املعاِجِم ع  معىن: ًُناِغي ، قطََّا ، ن ََّس. -ه
ًرِق. -و   عرُب ما ُاطَّ با 

خ
خ-10-



 :يٌ ُمتارَ   بياتٌ 
 دُ عْ والبُـ  أيُ النَّ هِنا   مو وهنٌد  تى مِ   َدا ِهنٌد و رٌض  ا ِهندُ ـــــــ ال حبَّ  -1
 را ن َ  ِقُرى َِحْ ُجًرٍج    الب ُ و   اــــُلْـــــــــلَبكُّ وَ هْ ــــــلقْد  ن رتهب بعْ  -2
واوُهُم قًرُش ا ترَ  -3 ََ  اروقَ ــــــــــ وعُ ُعّلــــــال   اِ وا فُروعـــــــطَابُ   موَن َّذا انـَْت
 ياُ لِ ــــــــيُ ٍة فَـ تَ ـــــــي ِميـــــــماعِ  وَّيدعُ سَ   يرَّ ــــتبعد ف ل اْبِ  حُ  ال با ِعْرَو  -4
َُخوِّفُ  -5

 ّلمِ ـــــُا ا حــــــــاحِ ْلٍر مَتىنَّ صـــــــحَ   خهِ ـــــِل َشيْ تَ قْ ََ ـــــنا بِ ــــــــًا ذا امل
ِِ  َاِ ــــــــِحلْ و   اِ نــــــعَت ِمًََ ــــــنَي جَ نِ ـــــؤمِ َُ ــمرَي ال َ  -6  لومِ حُ ــــي ا لوِ دَ لِ ّلِ ـــــفا
ا.ابقِة مِ ُج ما   ا بياِت السا  ستخِر  -  َْ    ن راٍت، مثَّ  ُعرِّفـُ

ُ تِّ مَ ابقِة بسِ   ا بياِت السا آيت مِ  -ب  تل  منْا.   نوعَ عاِرَف ، و بنيِّ
 ؟  ستخدمُ  فَا معىَن تل  منه (احللوما حّلم ، )مت س ورَ امِ س والسا   البيتني اخلامِ  -ج

َُْاي، مث  ً َِ علَ مُ  ُ  نـُ ََ ِم تلِّ تَ  نوَع اجلَِع، وآيت مبفرَ و بنيِّ   ِل.ضبوطِا بالشَّ منْا مَ  ةٍ ِل
ًرِق. عرُب ما اُ  -م  طَّ با 

خ-11-
 اعر:قال الشا 

َِى سَ ومَ   اًِبهَمع  ْن تُعدَّ َتَفى املرَء نُبّلِ   اًاَُّ تلُّْلا  ذا الدي تُر
 ؟ تيْ ُر   هدا البَـ اعِ َّالَم ًدُعو الشا  -1
ُ َف، و بعارِ   مَ ِت مِ يْ ُج ما   البَـ خِر  ستَ  -2   نواَعْا. نيِّ
 نُه.ًِ ْى اجلَوِع، و َ نتَ غ مُ يَ إلحَدى صِ  اِ ُج ُجع ستخِر  -3
 .(لاًاسَ )ِف ع  معىن شْ ي   ال َ َِ علَ ُم مُ  ستخدِ  -4
 رِق.طَّ با ًْ ُب ما اُ  ُعرِ  -5
 
 
 



خ-12-
خماخيأتي:ُلخل خثِّخت خأُخ

 ه.ظُ فْ   حيُث لَ  نواِع الَعَلِم مِ  -1
َُ اسِم َّشارَ  -2 َُ ِر مرَّ تَّ دَ ي مثىنَّ لل  ِث  ارى.نَّ ؤَ ي ولل
 وصوٍل للَثىن بنوعيِه.اسٍم مَ  -3
 ة.اللَ   حيُث الدا  نواِع الَعَلِم مِ  -4
 ٍك.شرَ وصوٍل مُ اسٍم مَ  -5
 ًِا.رِ لقَ ر لِ يِد وآاَ عِ اسِم َّشارٍي للبَ  -6
 ااتّلِف املسوِِّغ. ربِع ُجٍل املبتد  فيْا ن رٌي مَع  -7
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