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ةالقائمة الرئيس

(َغفََر هللاُ لهُ )رائد داود . إعداد   د/   الصف الثاني عشر  
الفصل األول

الجملة االسمية

المبتدأ
الخبر

الحذف في الجملة 

ملة الترتيب في الج
تدريبات

أفعال المقاربة والشروع

أنواعها 
أشكال الخبر 

تدريبات

إن وأخواتها

اسم إن  
خبر إن

معاني إن وأخواتها

كان وأخواتها

أنواع اسم كان
أنواع خبر كان

أخوات كان

نتقدُّم خبر كا
تدريبات

 النافية للجن ال

(ال)عناصر جملة 
تدريبات

ظن وأخواتها

تدريبات



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

فعلية

فعلية

اسمية

فعلية

اسمية

اسمية



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

محمدٌ ناجحٌ 

محمدٌ الذي يبرُّ والديه ناجحٌ 



ةالقائمة الرئيس

نجيُب محفوظ روائٌي مصريٌ 

نحن أحرارٌ 

هذا الكالُم صحيحٌ 

َمْن ال يكدُح ال يفرحُ 

العلُم في الِصغَِر كالنقِش على الحجرِ 

رأُ  الحكمِة مخافةُ هللاِ 



ةالقائمة الرئيس

محمدٌ ناجحٌ 

هو ناجحٌ 

هذا ناجحٌ 

الذي يجتهدُ ينجحُ 



ةالقائمة الرئيس

الطالُب المجتهدُ ناجحٌ 

سلوُك الطالِب محبوبٌ 



ةالقائمة الرئيس

الشوارعُ نظيفةٌ 



ةالقائمة الرئيس

دواُم الحاِل ِمَن المحالِ 

ثمرةُ النجاحِ تأتي من الصبرِ 

الطالُب مجتهدٌ 

الطالُب في الصف ِ 

الطالُب يقرأُ 



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

أن تدُخَل الجنةَ 

أن تبِرَّ والديكَ 

أن تعيَن صديقَك عند حاجته



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

الحوار

عناوين الصحف
عناوين الكتب



ةالقائمة الرئيس

الشعر

هيالمبتدأ
أناالمبتدأ



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

عندي حلٌ 

في الصف  طالبٌ 

متى االمتحاُن؟



ةالقائمة الرئيس

خبرمبتدأ
نكرة مخصوصةمعرفة
فعليةشبه جملةمفردا  

اسمية
أالمبتدالخبر
أالمبتدالخبر
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ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

(اأن)ُحذف المبتدأ 
(هو)ُحذف المبتدأ 



ةالقائمة الرئيس

(اميعادن)ُحذف المبتدأ 



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

مستعدين

عبا  وقتا  صمريضا  



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

كان الطالُب مجتهدا  

كان الطالُب في دروِسه مجتهدا  



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

(هو)ضمير مستتر تقديره 
(هي)ضمير مستتر تقديره 

(هي)ضمير مستتر تقديره 
(هي)ضمير مستتر تقديره 



ةالقائمة الرئيس

كان أحمدُ ينتظرُ 
صرنا-كانوا –كنُت 

كان يرد د

كان محمدٌ يكتُب الدر َ 
كنُت أكتُب الدر َ 
كان يكتُب الدر َ 



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

كان عمي قاسيا  
كانوا على خالف

كن ا ننطلقُ 

كان أحمدُ مجتهدا  
كان أحمدُ في الصف  
كان أحمدُ ينتظرُ 



ةالقائمة الرئيس

الماضي

المضارع

كان محمدٌ مجتهدا  

كان الهدُف جميال  



ةالقائمة الرئيس

يكون الجوُّ جميال  في الربيع
يكون األُب رحيما  بأوالده

كُْن متفائال  
كُوني صادقة  



ةالقائمة الرئيس

صارَ 
التحويل

لي َ 
النفي



ةالقائمة الرئيس

ما زالَ 
االستمرار

أصبحَ 
الحال في الصباح

أمسى
الحال في المساء



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

كان محمدٌ مجتهدا  
كان في الصف طالبٌ 
كيف كان االمتحانُ 



ةالقائمة الرئيس

ُمراَجعا  
أخٌ 

يا  قانونا  طبيع
صغيرتين وثاقبتين

ذا 



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

كانوا يدرسون

كان الطالُب المجتهد فِرحا  

كان في الصف  طالبٌ 



ةالقائمة الرئيس

فِرحا  الكلُّ كان
أكثَرهمحسنٌ كان
يكاد ال يصد قسعدٌ كان
صبيتينألف االثنينصارت



ةالقائمة الرئيس

المعلماِن حاضرينِ 
المعلموَن حاضرينَ 

ِت المعلماُت حاضرات  



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

(  اسم ظاهر)إجازة 

(واو الجماعة)ضمير متصل 

(التاء)ضمير متصل 

(هو)ضمير مستتر تقديره 

(أنا)ضمير مستتر تقديره 



ةالقائمة الرئيس

زوجي إجازةكادت 
تُ كدْ -واكاد

كاد ينجحُ 

أن يفوزَ محمدٌ كاد 
نفوزُ ناِكدْ 

محمدٌ كاد أن يفوزَ 



ةالقائمة الرئيس

يختفييكاد 
أن تختفيَ تكاد 

ينجحُ كاد محمد 
أن ينجحَ كاد محمدٌ 



ةالقائمة الرئيس

أن أنِجَز العملَ 
أن ينتهيَ 
أنتهي



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

ناسخ

غير ناسخ



ةالقائمة الرئيس

ناسخ

ناسخ

غير ناسخ

غير ناسخ

ناسخ



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

نالمتخصصي

كثيرا  
نوعا  واحدا  

جاذبا  



ةالقائمة الرئيس

ــــــــــــــ: درجتي 



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

إن محمدا  ناجحٌ 

إن محمدا  في دروسه ناجحٌ 



ةالقائمة الرئيس

آدم

عبدَ الرحمن

اإلنسانَ 



ةالقائمة الرئيس

هذا

الذي

جميعَ 

(ك)الضمير 



ةالقائمة الرئيس

(ها)الضمير 

(ي)الضمير 

آدمَ إن 
....، ي، إنها، أنكأن

ناجحٌ محمدا  إن  
ناجحٌ هأن



ةالقائمة الرئيس

صديقي

إنسانٌ 



ةالقائمة الرئيس

مع الذين اتقوا

في قلبي

حتفُه من فوقه

يجب أن تبدأ



ةالقائمة الرئيس

صديقيإن هذا األمريكي 
اتقوامع الذين إن هللا 

حتفُهُ من فوقهإن الجباَن 

ناجحٌ إن محمدا  
في الصف  إن محمدا  
كتابُهُ نظيفٌ إن محمدا  



ةالقائمة الرئيس

التوكيدإن  
التمن يليتَ 
االستدراكلكن  
الترجيلعل  
التوكيدأن  
التشبيهكأن  



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

خبرهااسمها

اسمهاخبرها



ةالقائمة الرئيس

إن محمدا  في الصف  

إن  في الصف  محمدا  

عبئا  ثقيال  

عجزا  وذال  



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

شبه جملةفي رجالهمفردبليةَ الهإن بليةَ الديِن في رج
مفرديسرٌ مفردالدينَ إن  الديَن يسرٌ 

جملةتركتُ ضميرالياءإني تركتُ 

جملةيعذ بمفردهللاَ إن  هللاَ يُعذ بُ 
شبه جملةمن البيانمفردسحرا  إن  من البياِن لسحرا  



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

لكنـ  
ألنـ  

كأن  
ألن  

إن  



ةالقائمة الرئيس

إن  



ةالقائمة الرئيس

أختينِ 
مقصدا  

أباك
عيني  

وحيدانِ 



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

ـــــــــــــــــ: درجتي



ةالقائمة الرئيس

نافية
ناهية
نافية

نافية للجن نافية للجن 



ةالقائمة الرئيس

ال يسعَ 
ال الفقرُ 

ال تسألني

ال ديَن ، ال عهدَ 



ةالقائمة الرئيس

فقهَ 

ماَل ، فقرَ 

غنى ، فقَر ، ميراثَ 



ةالقائمة الرئيس

ال راسَب في الصف  

لهُ 



ةالقائمة الرئيس

أفضُل ، أسوأُ 

كالعقِل ، كالجهِل ، كاألدبِ 

يسترُ 

ينقُصهم



ةالقائمة الرئيس

من العقلأفضلُ ال ماَل 

كالعقلِ ال غنى 
يسترُ ال سقَف 

راسبٌ ال طالَب 

في الصف  ال طالَب 



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

ظن  محمدٌ أن  االمتحاَن سهلٌ 

وجدَ محمدٌ االمتحاَن سهال  

وجدَ محمدٌ أن  االمتحاَن سهلٌ 



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس

وَجدَ  –أرى –يدري –تعلمين 
َزَعمنا -أحَسُب –طننُت 

َعِرفتُ 
َعثَرتُ 
شاهدتُ 
عِرفتَ 
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ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس



ةالقائمة الرئيس


