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 قســــم اللغة العـــربية             

 ................................اسم الطالب/ة: 

 ...............: الشعبة - سـالخامصف / ال

 على:
 تهــسبق دراسما  

 
 اللغة العـــربيةب
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إسالم الصانع أ/منسق اللغة العربية  أ/ محمد الجبوريمدير املدرسة    

زينب أبو املعاطي أ/ معلمة اللغة العربية  



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  أوًلا
 

 المهارات النحويــة
 
 



 

 

مع              جتمع، هذه الحروف توعشرين حرفًا من ثمانية   العربية اللغةتتكون 

 .بعضها ال ينزل عن السطر) الحروف المستقرة( وبعضها ينزل ،كلمةلتكوين بعضها  

 .ى  يدُّل على معن مفرد لفظ  هي  الكلمة ُ  ـ

 .حرف، ووفعل، اسم  وهي ثالثةُ أقسام                                                

 

 .عقلأو ال يدرك بالحواسما دلَّ على معنى  في نفسه غير ُمقتِرٍن بزمان : مُ ــــاالسـُ

 (ـ علم ـ عدل ماءـ داٍر ـ ُعصفوٍر ـ فَرٍس ـ خالد مثل ) 

 :لتكونُجملةُمفيدةُخاليفيُالمكاِنُالُمناسبًاُاسًماضعُُ

 .......................العصفور مْسجون  في  -1 

 ........................يَْقرأَ محمد    -2 

  ......................اْلِحصاُن يَُجرُّ  -3 

  .................الفأَْرةُ تَخاُف مَن  -4 

 .........................تبيُض  -5 

 أَباهُ. .......................يُطيُع  -6 

 ...................... سمك فييَْسبَُح ال -8     في الصيف. ...................يَْشتدُّ  - 7 



 

 ُمقتِرن بزماٍن  ) عمل (ما دّل على  :علـــالفُـُ

 (......ذـُيلعبُـُخُ جاَءُ) :مثل                              

 ُ:لتكونُجملةُمفيدةُُالخاليفيُالمكانُُِمناسبًاُفعلًُضعُُ

 .. الشَّعيَر........الِحصان . -1 

 ..النافذةَ........الخاِدم . -2 

 .. محمود  اْلغْصَن......... -3 

 .. المريَض........الطبيُب . -4 

فَاَء........اْلمريُض . -5   .. الّشِ

 ..بالكرةِ........اْلَولُد . -6 

 ..النَّجاُر بابا ......... -7 

  

 .إنُ ُـلمُـُفيُـُُلن: ما دّل على معنى  في غيره، مثُل  رفُ ـــالحُـُ

ُُبُ(ُـُالباءُ)ُِمْنُـُإلىُـُعنُـُعلىُـُفيُـ، و هي:  حروفُالجر،  و من الحروف العربية  
ُ)ُكُ(ُـُاللمُ)ُلُ(ُ.اُُُُُُُُُُُُُالكاف

 :لتكونُجملةُمفيدةُفيُالمكاِنُالخاليُضعُحرفًاُمناسبًاُ

 ْسبَُح اْلغاُلُم ... النهِر.يَ  -1 

 لتلميذُ ... المدرسِة.يذَهُب ا -2 

 لسكين.اقطْعُت الحبل ...  -3 

 ْرضى المعلم ... التلميِذ المؤدب.يَ  -4 

 ُب ... بلدِه.يَعُود اْلغري -5 

 ريرِ ناَم الطفُل ... الس -6 

   
 
 



 

ُُ: اآلتية الكلمات صنف 
  ـ المعلمـ  يشرح ـ رسدال ـ التلميذ ـ تعلم ـ المدرسة ـ لىـ إ ذهب د ـالول ـ هللا 

 صلّى ـ  ـ اللبن ـ برشَ  ـ أكل ـ المتوسط ـ البحرـ  على ـ تقعـ  جميلة ـ مدينة ـ العريش 

 .ـ عن مطيعـ  رجلـ  مهذبـ  المؤمنإلى ـ أن ـ  ـ ـ ِمن لمسجدي ـ ف 

ُرفــــحُلـــــفعُمـــــاس
      
      
      
      
      
      

  
ُإلى:ُوعــالنـُينقسمُاالسمُمنُحيثُ

 مثل: رجل ـ كتاب ـ عصفور.، مذكرأـ  

 مثل: فتاة ـ بقرة ـ دجاجة ـ ِمْحبَرة. ،مؤنثب ـ  

ُإلى:ُددــالعـُينقسمُاالسمُمنُحيثُُُ
 : ولد ـ بنت ـ شجرة.وهو ما دل على واحد أو واحدة، مثل ،مفردأ ـ  

                                                                                               ى مفردةنون علو اثنتين بزيادة ألف ونون، أو ياء وثنين أهو ما دل على او ،مثنىب ـ  

 ين/ بنت انبنت              بنت        

     ينأو كتاب انكتاب      كتاب                        

  أنواع. ثالثة هوو ،ناثني من أكثر على دل ما هو، جمعج ـ  

                                        و ياء وأ نونو واو بزيادة اثنين نم أكثر على لد ام هوو ،السالم المذكر جمع ـ 1  

 .مفرده على ونون   و

 ينمسلم - ونمسلم               سلمم  

 



 

 .مفرده لىع تاءو ألف بزيادة ثنتينا من أكثر على لد ما هوو السالم المؤنث جمع ـ 2 

 اتمعلم              معلمة        

 .مفرده صورة بتغير اثنتين وأ اثنين نم أكثر لىع دل ام هوو ر،التكسي جمع ـ 3 

 أوًلد               ولد    

 :مناسبال مكانها في لتاليةا الكلمات ضع 
        – لكرةا – ونالمعلم – نالطفال – الكرسي – تانيبالحق – الشجرة – القلم – لاالرج – والداأل  

 – انلكوبا – المزرعة ـ لبحرا – انالقطار – اتالسيار – انالطبيب – ونالمهندس – اتلمدرسا ا

  .تانالحشر – انرئالطا – مؤمنونلا ا

 معـــــج ىــــمثن فردـــــم

  

 

 

 

 

 :مناسبال مكانها في لتاليةا الكلمات ضع  
  قالمأ ـ ممرضات ـ صيادون ـ أمهات ـ مكتانس ـ تالميذ ـ مسلمون ـ نبحرا  

 جمع تكسير جمع مؤنث جمع مذكر مثنى مؤنث مثنى مذكر

  

 

 

   

 

ُ
ُ



 

ُ*النكرةُوالمعرفة*
ا :االسمُ اوَ  نَكرةً، يَكونَ  أَن   إِمَّ  َمع ِرفَةً. يَكونَ  أَن   إِمَّ
 .يدل على غير معَيَّن اسمهي ُالنكرة   

  تاعمطالب، كتاب، كلية، جامعة، رحلة، زهور، أشجار، طيور، مياه، جداول، استمثل:   

 ـ الولد ـ هذا.علي : مثل، معين يدل علىسم هي اُلمعرفةا 

  

 ة هي:بعالمعارف التي وردت في اللغة س نواعأ  
 .: محمد، أبو بكر، الفاروق، دبي، قريشمثل: م  ل  لع  ا -1 

 .ضمائر رفع منفصلةفع متصلة وئر رتنقسم إلى ضماو :الضميرـ 2 

 :ضمائر متصلةـ  
 ، (واعبل) ماعةالج  ، واو (العب) ، ألف االثنين(ناقرأ) ، نا الفاعلين(ت  قرأ) تاء الفاعل) 

 .(هح  فرِ ي  ) غيبةء ال، ها(كح  فرِ ي  ) ، كاف الخطاب(يبت  ك  )ا ، ياء المخاطبة(نَ )َكتَب   نون النسوة

 :ضمائر رفع منفصلةـ  

 غائب طبمخا متكلم  

 مفرد
 هو أنتَ  أنا مذكر

 هي أنتِ  أنا مؤنث

 مثنى
 هما أنتما نحن مذكر

 هما أنتما نحن مؤنث

 جمع
 هم أنتم نحن مذكر

 هنَّ  أنتنَّ  نحن مؤنث

  

 [هؤالءـ هاتان  ـهذان  –هذه  –هذا ]: أسماء اإلشارة ـ3  



 

 –لذين ا ـ اللتانن ـ اللذا –التي  –الذي : األسماء الموصولة ـ 4  
  تيالال –ي ئالال

  .يا طالب –: يا رجل اءدالمعرف بالنـ  5 

 .الكتاب  : كتاب            المعرف بألـ  6  

 .  )الالَّم  (رحرف الج عليها دخلَ  إِذا التَّعريفِ  )ال (أَلف ت حذَف مالحظة:ـ  

  لمِ قلل           لمقال     ِعلمِ لل           ِعلمال مثل:   

 .النحو كتاب – محمد كتاب : معرفة إلى المضاف ـ 7  

 **التركيبو الجملة **                 
ن   ال كنهال ببعض عضهاب يرتبط لكلماتا من جموعةم هو: التركيبـ  ِ           :لمث ،مكتمالً  معنىً  ت َكو 

لك ت تِقن إن ـ الصالح العمل  لمدرسةا في ـ ع م 
ن  ف ببعض هابعض يرتبط الكلمات من مجموعة يه الجملةـ  ِ  :مثل ،مكتمالً  عنىً م ت َكو 

 .الحقيبة في الكتاب   ـ الطالب يذاكر ـ مضر   الس هر   

 تركيب جملةُُُُُ

 الرجل هذا طيب الرجل هذا

ل ب تيقاظاالس أ فض ِ بكر االستيقاظ كر.الم   الم 

 تبتهاك التي القصة طويلة تبتهاك التي القصة

 المسجد في جد.المس في أصلي

 

      



 

ي ِز    :يأتي فيما كيبترال من ةالجمل   م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جميلةٌ. ال َحديقَة   مثل: باسم، تبدأ التي ةالجمل هيو، الجملةُاالسمية ـ1ُُ

تاني        َمع   ال ب س   .ألَزهارَ ا يَج 

. تلعَ طَ  مثل: فعل،ب تبدأ التي هيو ،الجملةُالفعلية ـ2ُُُ س   دروَسه. لطالب  ا ذاكر  ي ـ الشَّم 

 :تىيأ مما جملة كل نوع حدد  : دريبـــت  

 .ؤدبم الرجل - .شجاع الجندي  - .القز دةدو الصينيون ىبَّ رَ   - .اللبن برشَ  الطفل-   

              في التلميذ ديجته  .مجتهدون ميذالتال. األمين التاجر يربح -  .يوم كل الشمس تشرق   -

 .لمدرسةا    ا

 

 تركيب جملة 

   .ال َجو   لَي سَ 

   فريدٌ. أَكلَ 

   َسريٌع. الِقطار  

   .اجت َهد تَ  إِن

. ليتَ     ال مريض 

   .نورٌ  العــلم  

   ي.الَّذِ  ال ِكتاب  

   .المتعلمة البنت  



 

 

 الفعلية الجملة االسمية الجملة

  

  

  

  

 

 : وهو الذي نبدأ به الجملة، مبتدأالتتكون من ،  الجملةُاالسمية -1

 .جملة مفرد أو جملة أو شبه، وقد يكون خبر به عن المبتدألذي نُ اهو و الخبروُ

 تكون عالمة الرفع:و مرفوعان، المبتدأُوالخبرـ 

 :، مثلجمع التكسيرو المؤنث السالمجمع والمفرد تكون في ، وةـالضمأُـُ   

. ـ .  ـ(الطالُب مجتهد  )    .الطالُب إخوة   الطالباُت مجتهدات 

 .(نانُجديداالكتاب)، مثل: المثنىتكون في ، وفاأللُبُـ  
 .(نونُمتحابوالمؤمن)، مثل: المذكر السالم، وتكون في جمع واوــالجُـُ  

 ل:مث فقط فعل وفاعلبفعل، وتتكون من هي التي تبدأ و ،الجملةُالفعليةـ  2

ُدرو)ـ ، مثل:مفعول بهو اعلفو فعلأو  ،(حل ُالظلمُ ) ُالطالب   .(َسهيذاكر 
 نقسم الفعل إلى:يو  

ُـمأ ـ          أىر درس ـ ـكتب هو ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، مثل: و :اض 

 هو ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده مثل: و :مضارعب ـ   

     .... -يصلي  - سنعمل نسعى ـ 

 ة حرف من أحرف شتق صيغة المضارع من الماضي بزيادتُ  مالحظة:  

 .(يــنأت )، وهذه األحرف أربعة يجمعها قولك:أوله رعة فيالمضا  



 

 ذهب(ي      ذهب   ت         ذهب أ         ذهبن) ...ذهب: مثل     

 على صورة األمر: لمما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكَ  :رـــأمُج ـ 

 ....(.بم ـ اكتُ ذ ـ نَخُ )، مثل: 

ي ِز    :أتيي مافي الفعلية من اًلسمية ةالجمل   م 
 . ب  اْلَولُد ُمَهذَّ ـ  ْرُض.تِجفُّ األَ  - نقِطُع المطُر.يَ  - السَّماُء ُمْمطَرة . -  

 ى الصحة.اإلسراف في استعمال االلكترونيات خطر علـ  .كلنا نحُب اإلمارات -   

 عليةـلة الفـالجم يةـالجملة االسم

 

 

 

 

 

 :يأتي فيما اًلسمية الجملة أركان حدد 
  –افة الشارقة عاصمة الثق ـ ـ الرياضةُ مفيدة   زائد خطر على صاحبهالوزن الـ 

 ـ  البرُد قارس  ـ  ديد  الحذاُء ج. ـ األزهاُر متفتحة   – الشارُع مزدحم  ـ  الجوُّ معتدل  

 -حمه هللار –الشيخ خليفة  -اإلمارات نظيفة وُمنظمة شوارع - 

ُبرـــالخُأبتدــالم
  
  
  
  
  

 
   



 

ي ِز   :يأتي فيما األمرو والمضارع الماضي فعلال م 
 ـ تعاَل ـ قِْف ـ جرى. ْلعبُ ـ ُخْذ ـ يَ  يقِطفُ ـ رأى ـ  يِسيرُ      

 األمر المضارعُالماضي

   

   

   

 
 :بطهواض ياتي فيما الفاعل تحت خطا ضع   

  – .شرح المعلم الدرسي – .تلميذ الدرسذاكر ال – .نبطفل اللشرب ال  

 . هحافظ أحمد على أدوات – .المسلم للصالة أيتوض – .مهاأ تساعد البنت  

  – .ادينعب التلميذ في الل – .المؤمن الحق قال – .شاهد محمد الفيلم التعليمي  

 .عطف المؤمن على الصغيري – .يحترم محمد الكبير  

 :آخره اضبطو يأتي فيما به المفعول تحت خطا ضع  

  – فيها تمنح اإلمارات السعادة لمن –اء دغتناولت ال –ل الجريدة يقرأ الرج  

 .خرج النحل العسلي –باع التاجر البضاعة   – صلى الرجل الفجر 

 
  :  النقط مكان به مفعوًلا  ضع * 

 ..…………… لبس الولدـ   ـ

 ..…………… ركب السائقـ  ـ 

 ..…………… صاد الصياد ـ  ـ



 

 ..……………يقرا التلميذـ  

 
  

 .خط تحته لما لقوسينا بين مما الصحيحة اإلجابة اختر 

 ل(فاع –خبر  – )مبتدأرجل نشيط  لفالحاـ 1 

ط باليظهر ـ  2     به(مفعول  – فاعل – )مبتدأ   في الصيف ر 

 المبتدأ(خبر  –ه مفعول ب – )فاعل   لموزاالقرد  يأكلـ  3  

 اعل(ف –خبر  – )مبتدأ بالصحة م ضر   سهرالـ  4  

       
 :يأتي فيما الفعلية لةالجم أركان حدد*        

 به المفعول لـــالفاع فعلـــال الجملة

    يِسيُر السَّحاُب.

    قِطُف عِليٌّ األَزهاَر.يَ 

    لِ بالجايَْشتَدُّ اْلبَْرُد فَْوَق 

    داعب إسماعيل القط.يُ 

    .يحترم الصغير الكبير 

    .ذانسمعت األ



 

 
ُ
 

 
    
 :يأتي فيما نوعهو المبتدأ خبر حدد    

 الخبر نوع الخبر الجملة

   .لِقطاريْرَكُب اساِلم  

   الحُق فوق الجميعِ 

   النيُل ماؤه عذب  

   سعد  في البيت

   بَل.جَ الْ  وناْلِغْلَماُن  يَتََسلَّقُ 

   الحديقةُ أزهاُرها جميلة  

ُمزهرةقةُيالحد
ُ.مخلصتانالمعلمتانُ
ُ.مّكرمونالمجتهدونُ

 .متفتحاتالزهراتُ
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ُ
ُ:فيماُيليُاسميةالفعليةُإلىُ،ُوفعليةاالسميةُإلىُُالجملُحول*ُُُُ

ُتحويلهاُإلىُاسميةُ/ُفعليةُاــنوعهُلةـــالجمُُُُُُ
ُُ محمد  يَْفتَُح اْلباَب.ـ 
ُُ ِري التاجُر اْلقُطَن.يَْشت -
ُُ ُع اْلفالُح اْلقََصَب.يْزرَ  -
ُُ .قرآنيَْقرأُ ال َسعيد   -
ُُ ُخُل الهواُء في الحجرة.يَدْ  -
ُُ ى األَرِض.ُط َعلالتمر يتَساق -
ُُ .يُكرم الرجل الضيفَ  -
ُُ .تهتم اإلمارات بأصحاب الهمم -
ُد َعلَى الشجَرةِ ا - ُُ .لعُْصفوُر يُغَّرِ

اُل إلى المْصنَعيَ  - ُُ ْذَهُب العُمَّ
  

 

 

 

 

 

ئُْب  افتََرس كْبشا .    الذِّ



 

 ** أخواتها(نواسخ الجملة اًلسمية )كان و **              
 .ما زال ـ أضحى ـبات  ـل ظ ـ ليس ـصار  ـ أمسي ـ صبحـ أكان   

                           خبرلا تنصبو ،ويسمى اسمها امرفوعً  مبتدألافيبقى  الجمل االسميةتدخل على   

 ی خبرها.مويس   

 الجملة بعد دخول كان و أخواتها الجملة اًلسمية
 اشديــدا  لزحــام  ا كان الزحام  شديدٌ 

 طويالا  الليل  أصبح  الليل  طويلٌ 
 اتعبا م المريض   أمسى المريض  متعبٌ 

 ابدرا  الهالل   صار الهالل  بدرٌ 

 اواسعا  لقميص  ا ليس القميص  واسعٌ 
 اكثيفا  الضباب   ظل الضباب  كثيفٌ 

 اشبعانا  لضيف  ا بات الضيف  شبعانٌ 

 حارقة   لشمس  ا ضحتأ الشمس  حارقةٌ 
فال   زال   ما األطفال  فرحون طأ  نيفرح األأ

 

 
 ،لةجملة اسمية أو فعلية أو شبه جميكون مفردًا أو  أخبر المبتدكما أن **ـ 

 فكذلك  

 .شبه جملةأو  فعليةأو  اسمية جملةأو  مفردًايكون  أخواتهاكان و خبر  

 

    

 



 

 

 :حدد الخبر ونوعه بالجدول التالي*   

 نوع الخبر الخبر جملة كان و أخواتها 
تِ  ف ة   صار  ميل ةا  الأغ رأ    .ج 
   جميل . هلون   ر  الجداصار 
ب ح   زاِرع   أصأ شأج ي سأقي الأم     .ار  األأ
   عند  الباِب. محمد  ليس 
ة  كانت     .ةِ الطَّاِول   ع ل ى النَّظَّار 

 
أِ    ل   اِقأر  م  دِ  اآلتِي ة ، ث مَّ  الأج  د ِ م   ح  ه  خ  و   الن اِسخِ  الأِفعألِ  اسأ ب رِ و ب ر  عِ الخ  ل ة   ك ل ِ  في ن وأ مأ  :ج 

 نوع الخبر الخبر االسم لةـالجم   
ةا  الغاب ة   كان تِ      . ك بير 
ب ح       ناع ل يأ  ي هب   النَّسيم   أ صأ
ة   كان تأ  ميل   رائِح  ساِء ج      ةا الح 
ل   صار   ج      .س عيداا الر 
ب ح       ض عيف  صوته  الع جوز   أ صأ
    ت أتي األ صوات   مازال تِ 

    ظل العصفور فوق الشجرة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ا إن  مَسها، اويهَسمَّى  ملبتدأَ اِصبه . فَ َتنملِة االمسيةِ تدخل على اجلحروٌف انسخٌة  وأَخواُته

 .ويسمى خبها اخَلَب َوتَ ْرَفعه 

 .اجلمَل صبورٌ  نَّ أَ َعِلْمته             اجلمَل صبوٌر. إنَّ        .      اجلمله صبورٌ   

 :دة        فائ 

  تقدمــةإن اإلمارات ممثل:  ،بداية الجملة ي: فية الكالم أوتكون فى بدا (إنَّ ) 

  ت ....  : قال أو يقول أو قل(قول)أو  (نداء)أو  (إذ  ) )حتى( أو أو (حيث  ) أو بعد 

 .صدرصح أتويلها مع امسها وخربها مبإذا  )َأنَّ(    

  (.جناُحك سرينأي: . )سرين أنك انجح     مثال:   

 .هأفهم مل يننأ سوى( )غري/ قرأته الدرسَ     مثال: ،(سوى)أو  (بَغْي ) تسبقأو    

ا إن ــ  لَةِ  َمق صودًا َمع نًى ت ع طي وأَخواُته م  ِميَّةِ  ِلل ج  ل   ،االس  ِ لَةِ  َوت َحو  م  ِميَّةِ اال َمع نى ال ج   إلَى س 

تَِلف   َجديد   َمعنى   خ   .م 

فان:    أ نَّ  إِنَّ ( ال َحر  نِ  ( و  كيدِ التَّ  َعلى يَد ال   .ال َمع نى َوث بوتِ  و 

َُوأََخوات ُ ُهاإِن 
*  *  ل ع لَّ ل يأت *    ك أنَّ *  أنَّ  *   إِنُ 
 ل ِكنَّ 



 

 ريٌب.االمتحاَن ق أن مته لِ عَ                    اهلرَم قدمٌي. إنـ  

بيهَ  ي فيد   (ك أ نَّ )    الكتاَب أستاٌذ. كأن               .التَّش 

 الكتاَب رخيٌص. لعلـــ        .التََّرج ي ي فيد  ( ل ع لَّ )  

 الفاكهَة انضجٌة. ليتـــ         .التََّمني ي فيد  ( ل يأت  )  

تِد راكَ  ي فيد  ( ل ِكنَّ )    قدمٌي. لكنَّ األاثثَ  جديدٌ  البيته ـــ     .االس 

 :دة   فائ 

 ، صولهحعند طلب أمر ال يرجى  ستخدميه  ، وهوالتََّمني ي فيد  ( حرف ل يأت  )  

 .يف حدوثه رغبوهو طلب أمر يه  التََّرج ي ي فيد  ف  (ل ع لَّ )أما  

رف  دخل أ      على كل مجلة من اجلمل اآلتية:النَّاِسخِ  الأح 
ل   م  ِميَّة   الأج  ل ة   اًلسأ مأ  إِنَّ  ج 

  النُّجهومه الِمَعة.

  اْلَِْذاءه َضيِ ق.

 السيَّارَةه َسرِيعة.
 

 .كثريٌ رْيه  اخلَ 
 

تاءه مهقِبل.  الشِ 
 

 .الصالةه راح  ةٌ 
 

 

      



 

 يةِ ا يف العبارات اآلتبني كل اسٍم َوَخَبٍ إِلنَّ وأخواُت      

ل ة   مأ ها إِنَّ  ج  م  ها اسأ ب ر   خ 

   .َلعلَّ الت  فَّاَح كثريٌ 

   .النجاَح مجيلٌ ِإنَّ 

   ُمهَْتِهٌد. طَّالبَ لْيَت الْ 

   .قبلٌ الصيَف مه َأنَّ  أيقنته 

   َلعلَّ التَّاِجَر رابٌح.

   ثري.كب  حاِاْمتَ َنَع اْلَمَطره لكنَّ الس

 

 .مشكولة اآلخر حذف اْلرف الناسخ، وأعد كتابة اجلملة     ا
لة  إنَّ  مأ  الجملة  بدوِن إنَّ  ج 

  إن القناعَة كنٌز.   

  أدركت أن العمَل انفٌع.  

 الثوب مجيٌل لكن املاَل قليٌل.
 

 إن اجلوَّ دافٌئ.  
 

    .  ليت السماَء متطره
 

 كأنَّ الولَد َأسٌدز
 

 
     



 

ِملِ * م   أ كأ فِ  بِِكتاب ةِ  اآلتِي ة   ل  الأج  رأ ناِسبِ  النَّاِسخِ  الأح   :الأف راغِ  في الأم 
 ح.لد قَبيالو  ......َؤدَّب مه الوالده  -       النَّتيَجة َحَسنة. ......يسهرُّين  -       

 .يفظالشارع ن ......اْشتدَّ املطره  -      اجلو دافئ ......اهْلواءه شديد  -

ْعت  -  خر.القطار مهتأَ  ......اله َأْخَبَ اْْلَمَّ  -      الَفيْضان عظيم. ......مسَِ

 ل.مالبستاين مه ......يلة مجَ اْْلَِديقة  -      النيل مهْرَتِفع. ......َهْل بَلغَك  -

 

 :ةاجلمل َماتَر كلِ ط َأواخملكان اخلايل، مث اضبيف ا للحرف الناسخ ًرا  خب عْ ضَ       

 ...يد لكنَّ الصُّور الكَتابه مهفِ  -                    ...ِإن اأَلسد  -    

 ...رَّ كَأنَّ اهلِْ   -              ...َشَعْرته َأنَّ الَبْد  -

 ... لَْيَت الدَواءَ  -                     ...َلعلَّ اجملرم  -

 ...كأن البيت   -                ...ين َأن العيد َيسهرُّ  -

 :جلملةا ماتَر كلِ يف املكان اخلايل، مث اضبط َأواخ مناسًباا  ً م اس      ضع 

 .ر ِكةمهَتحَ  ........َتعلْمته َأنَّ  -              مهْقفل. ........َلْيَت  -

 ضة.ف ........كَأن   -              مهْعَتِدل.........َلعلَّ  -

 صهوف.َمقْ  ........ٌد لكنَّ اْلِْْبه جي ِ  -                 مَسينة.........ِإنَّ  -



 

 عاقل. ........كَأن   -               جديد. ........ليت  -

  يًة، لأو مجلًة فع مسيًة،ًة المجله خب املبتدأ، قد يكونه مفرًدا، أو مث خب إن وأخواُتا *

 لٍة.مج شبهَ  وأ  

 اإِلْفراده ههنا يَ ْعين َأْن َيكوَن اخْلََبه َكِلَمًة واِحَدًة، َوِمَن اْلمهْمِكِن َأْن َيكوَن  اْلمهْفَرده: اخْلََبه    1  

         ْو مَجًْعا. مهَثّن ً أَ       

 

 

 

     

 

 
 
 
 .ِبطه يف َمْوِعِدهاُتَْ اِئَرَة  الطَّ َلَعلَّ  :ِمثل                    .ِِهَّت هههْم عاِلَيةٌ َلْيَت الطََّلَبَة  :ِمثل     

  :دة     فائ  
 1  ب مجلة امسية:ب خي أتيت لكــــ 

 بتدإ مضاف إىل معرفة. )سوره املدرسِة عاٍل(.يت ب م  أن أ   

ُالط بيبْيِنُ ُالطُ  َُخبيراِن.إِن   َخبيراٌت.بيباِتُإِن 

 ردـالمفُخبرُإنُ ُثالٌُمُِ

ُالط بيَبُ َُخبيٌر.إِن   

َُُخبَرُ ـ2ُُ ْملَُإن   :َُويَْنقَِسم ُإِلى:ة ُـاْلج 

ْملَةُاْسِمي ةُبَرُ خَُ ْملَةُبَرخَُ ج   ي ةفعلُج 



 

 . عاٍل(..سور املدرسة) ،األول دمي املضاف إليه فيكون هو املبتدأ  نبدأ اجلملة بتق ب  
 اٍل(.ع ا هاملدرسة سور ) طابقة.الثاين يعود إىل املبتدأ األول وي    نضيف ضمريًا للمبتدأ ت  

 2  ة صهْغرىمل ج: جلملةامفرًدا أو شبه مجلة تسمى هذه  املبتدأ خب    إذا كان. 
 .سج دِ يف امل حمدٌ  م -          الق راءةه مفيدةٌ  -مثل:       

  .كهبى  مجلةت: يمجلة مسه ِ اجلملة االمسية خب أما إذا كان    
 مثل: حممٌد جنَح أخوه.    حممٌد أخوه انجحه.   

رف  أدخل         :بطهاضَ ، وأعد على كل مجلة من اجلمل اآلتيةالنَّاِسخِ  الأح 
ل   م  ِميَّة   الأج  ل ة   اًلسأ مأ  إِنَّ  ج 

ُصوتهه مسموٌع. قُّ اْل

 

  الفالحون يعملون جبد. 

 .تسريه بسرعٍة.السيَّارَةه 
 

 .ةٌ كثري ابه  أبو  رْيه اخلَ 
 

تاءه   .ببِده قِبليه الشِ 
 

 .ه طوالٌ أايمه  الشهره 
 

      اخرت اإلجابة الصحيحة:  
 ماؤه نظيٌف.    ماءه نظيٌف.     مائه نظيٌف(  إن الكوَب ) 1 
   مسية(مجلة ا مجلة فعلية  . )ُتدأه  ليت العاصفةَ : نوع اخلب يف اجلملة   2 

 ية(  لة امسمجعلية   مجلة ف) .أمواجه عاليةٌ اْلَبْحره  :ع اخلب يف اجلملةنو     3  
 
 
 



 

 
 
 
 

     
     
                                  .تِ ْرَب اْلبَ يْ ق ه َسَة نَّ اْلَمْدرَ إَ                                .الكتبيف  علمَ الإنَّ        

َز                                   .بَِيديَلْيَت اأْلَْمَر          .ةِ ََتَْت الشََّجرَ َلْيَت اْلَكن ْ

 .فوَق الطاولة  لعل الكتاَب                              .يف نَعيمٍ ِإنَّ اْلمهْؤِمَن    

 
ِملأ  ـ   ل ة   ك لَّ  أ كأ مأ ب ر   ج  لوب   ي ناِسب   بِخ  طأ  :الأم 

   (ْعِليَّةٌ ٌة فِ لَ مجهْ  )َخَبٌ  ...................اجلََمل إنَّ ـ    
   )َخَبٌمفرٌد( .............. االمتحانَ  لَْيتَ           

              (َلةٌ ِشبه مجهْ  )َخَبٌ   ................ األاثثَ َلَعلَّ          
  (مسيةٌ امجهَْلٌة  )َخَبٌ  .................. القمر َكَأنَّ            

 اذج إعرابية      من**
حأ  إِنَّ ــ  تِع ة   ل ة  الر ِ مأ  .م 

فَت حِ. :إِنَّ        ٌف ناِسٌخ َمب نٌي َعلى ال   َحر 

ل ة        حأ م   :الر ِ بِِه ال فَت  َمن صوبٌ  إِنَّ  اس   .لى آِخِرهِ َرة  عَ َحة  الظَّاهِ ، َوَعالَمة  نَص 

تِع ة : مأ فوٌع، وَعالَمة  َرف ِعِه تَن وين  الضَّ  م   .ِرهِ آخِ  هر  علىم ِ الظ اَخبَر  إِنَّ َمر 

ر  ـــ  ه  إِنَّ الأب حأ واج  ط ِرب ة   أ مأ ضأ  .م 

ٌف ناِسٌخ َمب نٌي َعلى ال فَت حِ. :إِنَّ   َحر 

ُـ2ُُ َُخبَر  ْملَة ُهُـشبإن  :ُاْلج 

إِلى:ُكون:َويَُ

اَُوَمْجروًرا  أَْوَُظْرفًا جارًّ



 

ر   م   :الأب حأ بِِه ال فَت َحة  َمن صوبٌ  إِنَّ  اس    .لى آِخِرهِ عَ ِهَرة  الظَّا ، َوَعالَمة  نَص 

ه :        واج  واج   أ مأ ب تَدأٌ )أَم  فوٌع، َوَعالَمة  َرف عِ ( م  ة  اِه اَمر  مَّ  ( و)الهاء ِرِه،َرة  َعلى آخِ لظَّاهِ لضَّ

 ضميٌر مبنٌي في َمَحل ِ َجر  مضاٌف إليه.        

ط ِرب ة :         ضأ فوٌع، َوَعالَمة  َرف ِعِه الضَّ خبر  المبتد م  ة  أ َمر  لَة    ِهَرة  َعلى آالظَّا مَّ م   ِخِرِه، وال ج 

سميَّة  في َمَحل ِ َرف عِ           . اال   َخبَِر إنَّ

 

بِط   ة  ت هأ ِعِدها في ل ع لَّ الطَّائِر  وأ  .م 
ٌف ناِسٌخ َمب نٌي َعلى ال فَت حِ. ل ع لَّ:         َحر 

ة :        م   الطَّائِر  بِِه ال  َمن صوبٌ  لَعَلَّ  اس   .ِخِرهِ آاِهَرة  َعلى  الظَّ فَت َحة  ، َوَعالَمة  نَص 

بِط :         مَّ فِع ٌل م ضاِرٌع َمر   ت هأ  ل فاِعل    لى آِخِرِه، واعَ َرة  ة  الظَّاهِ فوٌع، َوَعالَمة  َرف ِعِه الضَّ

ِليَّ            ِفع  لَة  ال  م  ه  ه َو، وال ج  تَتٌِر تَق دير  س  . َرف عِ َخبَ ي َمَحل ِ ة  فَضميٌر م   ِر لَعَلَّ

 .ر  جَ  حرف   في:       

ِعِدها:        وأ لى آِخِرِه، َرة  عَ اهِ مة جره الكسرة  الظَّ : اسٌم مجروٌر بعد )في(، وعالموعدِ  م 

 و)ها( ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.

 

 ل يأت  الِكتاب  في الحقيبِة.ــ        
        : ٌف ناِسٌخ َمب نٌي َعلى ال فَت حِ. ل يأت   َحر 

       : م   الِكتاب  بِِه ال فَت حَ َمن صوبٌ  لَي تَ  اس   .هِ ة  َعلى آِخرِ اِهرَ ة  الظَّ ، َوَعالَمة  نَص 

 .ر  جَ  حرف   في:         

 ِه،وِشبه لى آِخرِ ة  عَ اسٌم مجروٌر بعد )في(، وعالمة جره الكسرة  الظَّاِهرَ  الحقيبِة:         

لَِة في َمَحل ِ َرف عِ َخبَِر          م   .لَي تَ ال ج 

 .واآلن دورك في اإلعراب  
  



 

 أعرب الجمل اآلتية: 
 ــ إن السماء صافية.   
 ــ لعل الساعة تدق اآلن.   
 ــ لعل أسامة في الحديقة.  
 ــ علمت أن المكتب بابه مفتوح.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ثانياا
 
 مالئـيةاإل المهارات

 
 



 

    حينئذو تنطق، ال وقد ،()قمرية تسمى حينئذ   ق،تنط قد لعربيةا اللغة في التعريف ًلمـ   

  )شمسية( تسمى    

شددٌ  حرفٌ  بعدها ويأتي ،ت لفظ وال كتبت التي التعريف )ال( مال هي :ي ةـالشمس الالم    .م 

 .الش مس مثال:  

  :هي الش مسي ة الحروف 

 (ن ل، ظ، ،ط ض، ص، ش، س، ،ز ر، ذ، ،د ث، ت،)  

م عن أمثلة   السَّيارة ـ الش راب ـ الذ رة :الش مسي ة الال 

شدد  يرغ حرفٌ  بعدها ويأتي ،لفظت  و تكتب التي التعريف )ال( الم هي :ري ةـالقم الالم    .م 

 .قمرال   مثال:   

 :هي القمرية الحروف 

 .ي و، هـ، ،م ك، ق، ف، ،غ ع، خ، ،ح ج، ب،  

م عن أمثلة      لجمعةا ـ البرد ـ يبالع ـ لفجرا :القمري ة الال 

 التالي: الجدول يف قمريةو شمسية إلى الكلمات صنف  

 شمسية ًلمها قمرية ًلمها الكلمة

برا    لص 

   سبحالم  

   الث وب

   يللخ  ا

   طريقلبِ ا

هرة    الز 

   الن حلة

   األسود

   لط ائرةا



 

   الفيل

م    لاالر 

   الكوكب

   الض يوف

   الغيوم

 

 ** نطق و ًل ت كتبالحروف التي ت   ** 
 مثل:، حروف ت نطق وًل تكتب  

 :الموجودة في ألف المدـ    

حمن ا -هللا ـ  أولئك –ذلكم  -كذلك  -ذلك  -ء هؤال -ن اهذ -هذه  -هذا      .كنل -إله  -لرَّ

ــ/  ــٌـــ)نون ساكنة تنطق وال تكتب( وترسم:  :التنوينـ     اـً  / ـــ 
 وال نكتب النون ...... منــتنطق: قل م  ــقلمثل:    

  **نطقًل ت  كتب وحروف ت  **     
 كما هو الحال فيما يأتي:  
ر ( الع ل م اسمِ  في )و لواا (د تزا-1  ف عِ  يِ تحال يف )وَعم  بِ  َحالِ  في تزاد  وال ،َوالَجر ِ  الرَّ  ،النَّص 

 . ) التِ وأ، لووأ ،لَئِكَ وأ (فيو  

ر لَن  ثل: م أل فعالا بها تنتهي التي  )الجماعةِ  واوِ   (بَعدَ   )األَِلفد ) زاـ ت  -2   .اولبذَ  ، اويقص ِ

رافة، زلجل، وارلذئب والثأر، والدلو، والتابوت، والا: مثل تنطقال تكتب، و الالم الشمسيةـ   

 .صيدل، واشكرلسيف، والوا

 

ة   التَّاء  **                     ح  فأت وأ ط ةالم   التَّاء   و الأم  بو   **رأ



 

ط ة التَّاء       بو  رأ   : الم 

 (ة) ـ شكلها
 سة، قبيلة.َمد رَ  ، مثل:لوصلتاء عند او، عند الوقفهاء  نطقهي التي ت، التاء المربوطة   

     دةـائـف  

 ال تكون إال في آخر األسماء.   التاء المربوطةـ   

    ة، مثل: مربوطة مفتوحالتاء الت كتب  إلى ضمير المنهي بتاء مربوطة أ ضيف االسمـ إذا   

 ه(تمناقش      (، )، مناقشةهتإجاب      )إجابة   

ة   التَّاء    ح  فأت وأ  :الأم 

  ) تَ ثمَّ  :(األَحرفِ  وفي ،) تالَمو  (:األَسماء وفي ،) تَكتَب  : (األَفعال( و تكون في ت)شكلها ـ ـ 
    

 مما بين القوسين : اختر الكلمة الصحيحة   تدريب: 

 قضات ـ قضاة(. )قاض  ـ جمع   

 طالباة ـ طالبات(.   طالبة ) ـ جمع  

 مشكلة ـ مشكلت(ـ مفرد مشكالت )   

 :أتمم الجدول 

 الجمع المفرد
  فراشة

 حشرات 

  بنت

 رحالت 

     

  

 في مكانها: ةضع التاء المناسب    تدريب :  

 الجمع المفرد
  بقرة

 ساحات 

  مجلة

 معلمات 
 



 

 لعبـ.... و ،مـ...فاط..... سار..... إلى المدرسـ.....، والتقـ.... بصديقاتها حصـ..... وذهبــ  

 .معهن، وبعدها دق الجرس، وبدأ.... الحصـ.... األولى، وكانت رياضيا.....  

 تفع صو... اآلذان في المسجد خمس مرا... يوميًا.ـ ير  

 .  هو من الحيوانا...  المفترسـ.....ـ يعيش األسد في الغابـ....، و 

                         

 **التنوين**                         
 ة.ال كتاب لفظاا االسم زائدة في آخرال النون :هيالتنوين   

 فإننا نزيد ألفًا بعد الحرف األخير فتحعند تنوين االسم تنوين   

 
 تنوين فتح تنوين ضم كسرتنوين  الكلمة
 لوًءامم مملوءٌ  لوء  مم مملوء
ل لٌ  رجل   َرج   رجالً  َرج 
 شريفًا شريفٌ  شريف   شريف

 قلًما قلمٌ  قلم                 قلم
 نوًرا نورٌ  نور   نور
 الً يسب سبيلٌ  ل  يسب سبيل
 بريئًا بريءٌ  ئ  رب بريء

 
 :اليةالتاالت احلعند تنوين الفتح ، و ذلك في  زاد فيها ألفاات  هناك كلمات ال  مالحظة :  

 .بتاء مربوطةاالسم املنتهي ـ  1  
 ـ  فة  ـ هاد مؤمنة   ـ مدرسة   ـ ـ جالسة   ـ قيمة   ـ جائزة   ـ طريفة   ـ قصة   وردة  : مثل  
 .هبمزة متطرفة بعد األلفاالسم املنتهي ـ  2  
 .وفاء   ـ عاء  ـ د ء  ـ مسا رجاء   ـ ـ نداء   ـ دواء   ـ هواء   ـ ماء   ـ وقاء   رداء  : مثل 



 

 
 فهبمزة متطرفة على األلاالسم املنتهى ـ  3  
 (.خطأً ارتكب األمحق مثل :  )                       

 أبلف لينةاالسم املنتهى ـ  4  
 (.ساعد عاجز ا فتً كافأ املعلم   )مثل:                         
 

 **الهمزة كتابة **             
 عند كتابة الهمزة المتوسطة يجب مراعاة ترتيب الحركات من حيث القوة.  

مع دقو     :الجملة ذهه في الترتيب هذا ج 

                 

، خاطر   ك ِسر)      ه، ضمتهف طفل   (كتسف ،فاه فتحف أم 

 .السكون أخيًراو ،الفتحة هاتلي ،الضمة تليها ،الكسرة :هي الحركات أقوى- 

                          
 :ياء على المتوسطة الهمزة - 1
     

 الهمزة: كانت ذاإ ياء على المتوسطة الهمزة تكتب   

  (لةئِ أسأ ) مكسورة ـ  

 (ةئ  فِ  رـئأ بِ ) بكسر سبقت ـ  
ية ياءب سبقت ـ   د ِ  (ةــئ  يبِ ) م 

                    
 :اوو على المتوسطة الهمزة -2     
 الهمزة: نتكا إذا واو على لمتوسطةا الهمزة تكتب   

وس) بكسر مسبوقة غيرو مضمومة ـ  هم ،ك ؤ     (ولقَؤ   ،َخَطؤ 



 

 .(منؤ  م   ،نثؤَ م  ) بضم مسبوقة مفتوحة أو ساكنة ـ 

                  
 :ألف على المتوسطة الهمزة -3

 
 :السطر على المنفردة المتوسطة الهمزة-4

 

 

 

 

 

 



 

 

  :اهلمزة املمدودة        

 :مثاًل ف ،اكنةس، واألخرى متحركةمتتاليتني إحداِها  هي عبارة عن ِهزتني 

 نضيف طة، و ربو مجع مؤنث ساملًا حنذف التاء امل( نشأةم) عند مجع كلمة  

 ، انطق هبال قل يففيكون هناك ثِ ت( أاألف واتء فتصري الكلمة: )منش   

    دودة ممة يسمى ِهز  كحرف واحدولكي يسهل علينا النطق هبما ننطقهما  

 :على ذلك ابقي الكلمات مثل سْ وقِ  .(نشآتم) تصبح الكلمةف

 آمال      مرآة.       آمنةآدم      

      هات مجع الكلمات اآلتية: 
   

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة

  مأخذ  أمل

  أثر  أمل

  مئذنة  منشأة

  مفاجأة  أجل

 



 

 
 

 هات المثنى من الكلمات اآلتية:ــــ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المثنى الكلمة 
 أملج

 

 ءجز 

 

 أمرف

 

  أمبد 

  منشأ

  نبأ



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :ثالثاا
 
 بالغيةال المهارات

 
 



 

 
 الب   وم  ـــــــلع  

 
 ةالغ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ديععلم الب   علم المعاني

 تشبيه محسنات لفظية

 ةعار  تِ اسأ 

 اني  علم الب  

 باقـالطِ 

 ناسالجِ 

 محسنات معنوية

 جعالس  

 قابلةالم  

 وريةالت  

 بريةاألساليب الخ  

 يةاألساليب اإلنشائِ 

 صناقِ  تـــام



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 التعبير المجازي التعبير الحقيقي
 الجندي شجاع

وهو أن الجندي  معنى حقيقيدل على 
 شجاع.

 .الجندي أسد
ليس  فالجندي)مجازي(؛  معنى خياليدل على 

سد لعالقة المشابهة أسداا، ولكن ش به باأل
 بينهما في الشجاعة.

 رجعت إلى الوطن.
وهو الرجوع إلى  معنى حقيقيدل على 
 الوطن.

 جعت إليه.فر   ناداني الوطن  
ًل ينادي ؛ ولكن  فالوطن؛  معنى خياليدل على 

 على سبيل التخيل.
 العربي مشهور بالكرم.

وهو أن العربي  معنى حقيقيدل على 
 كريم.
 

 .لكل ضيف   فتوح  العربي بيته م
بالكرم، ولم يصرح  العربيدل على اتصاف 

به، بل أتى بما يدل عليه وهو البيت المفتوح 
 للضيوف.

 إلى قريته. عاد الرجل  
وهو عودة الرجل  معنى حقيقيدل على 

 إلى قريته.

 .ه إلى فعل الخيرِ دعا الرجل قريت  
القرية ، فالرجل لم يدع   معنى خياليدل على 
دعا أهل القرية؛ وذكر القرية  ، ولكننفسها

 .ألنها محل لألهل
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قابلة  الم 

 الت ورية

 :قوله تعالى مثل نيمتضادت نيجملتبين 
، ولي  )فلي   ا(كوا ك  بأ ضحكوا قليالا  .ثيرا

 
 .نيتأ م  ل  ك   تنيم  لَّ ك  فلما  متني لَّ ك  حتى  لباب  ا رقت  ط  
عي -)تعب  ك في :معانيال تأ م  تأني( -ت كلم  ح  ر   .ج 

 معنوية محسنات-1

 :متضادتين كلمتينبين يكون  الِطـباق
 ..... أنثى( -ذكر) (راحة -)تعب  :أي عكس بعضهما



 

 
 

  
 
 
 ه
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 محسنات لفظية-2

 جعالس  -أ

 ناسالجِ -ب 

ويكون  مل،توافق أواخر فواصل الجُ  وه
ُ،ُعحرمانُمشرو الصومُ):فقط مثل النثر في

 .(عشوعُهللُوخضو،ُوخُ عوتأديبُبالجو

 ناقِص تـــام

 .و:ُتشابهُلفظينُمعُاختلفهماُفيُالمعنىه

الحروف، وحركاتها، و أن يتفق اللفظان في ه
 ى:مثل قوله تعال ،وترتيبها

المجرمون ما  يقسم الساعة﴿ويوم تقوم  - 
ُ﴾ساعةغير لبثوا 

ُاُ- ُ(المغربفيُُلمغربَُ)صليت 

ُ:مثلُ.ترتيبهاُوأحركاتها،ُُوأاللفظانُفيُنوعُالحروف،ُُختلفهوُأنُي
ُ.أعترفوبفضلُعلمكُُأغترفمنُبحرُجودكُ -
ُ.طامسٌُوظلٌمُُدامسٌُليٌلُُ-
 (ليَحيا يحيى)َسمْيتُه  -
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



 

   

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األساليب 

بر  :يةاألساليب الخ 
 تيب اليلااألس يه
 حتمل الصدق أو الكذبت

 :ةئياألساليب اإلنشا
ال  تيب اليلااألس يه
 حتمل الصدق أو الكذبت

 :مثل رـــــأ مأ 
ِجعأ إل ى   والديك، وأِطع أوامرهما.اِرأ

 :مثل يـــن هأ 
لق  وت  .ثلهأتي  مِ ًل ت نأه  عن خ 

 :مثل ماستفها
الَِّذين  ًل ي عأل م ون) ون  و  ت ِوي الَِّذين  ي عأل م   ) ه لأ ي سأ

 :مثل نيــتم
 .سهل   ليت اًلمتحان  

 :مثل داءـــن
 يا أسعد  انتبه.

 :مثل 
 .رهاختبافي  نجح سالم



 

 
 

  
 
 
 

 يأتي: اختر اإلجابة الصحيحة فيما

 بالغية تدريبات

  )لن أستخدم اًللكترونيات في األلعاب( -1
 إنشائي ) نفي( -    إنشائي ) نهي( -      إنشائي )أمر( -

  أ(أرِضِهمفي  مت  ما د   ِهمرِض ا) -2
 س جــع -      جناس )ناقص( -    ( متـــا) جناس -

  (نجحت  في اًلختبارات بامتياز) -3
 تشبيه -      تعبير مجازي -    تعبير حقيقي -

  (اًلمتحانات على األبواب) -4
 ِجنــاس -    تعبير مجازي   -    تعبير حقيقي -

له ) -5  (وغ ضب  العاقل في فِعأِله‘غ ض ب  الجاِهل في ق وأ
 
قابـلة   -    بـاقطِ  -  رادفت   -    م 



 

 

 ت مت المذكرة بحمد هللا

 طالبي وطالباتيأحبابي لى اللقاء إ
 .بصفوف الخامس

 (تنسوني من دعواتكم ال حبتكم،عاًما سعيدًا بص   كان)
 

 علمة اللغة العربية حبتكم مم
 أ / زينب أبو المعاطي


