
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد مجاهد علي سليمان ومحمود محمد عثمان اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  مملكة البحرین

  وزارة التربیة والتعلیم

  مدرسة أحمد العمران الثانویة للبنین

  قسم اللغة العربیة

  

  

  قواعد الصرف والنحو 

  102مقرر عرب 

  

  إعداد األستاذين

  حممود حممد عثمان   –حممد جماهد على سليمان 
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  المیزان الصرفي

َفِعَل، وأحرف الزیادة توضع في ترتیبھا في المیزان، : َعِلَم وزنھا: فمثال" فعل"توزن الكلمات الثالثیة المجردة على مادة  -
  .استفعل: استعلم وزنھا: فمثال 

  .لفعَّ: ل، وقّطع وزنھافعَّ: مدَّد وزنھا: ف ما یقابلھ في المیزان فمثالعِّف حرف من الكلمة ُضعِّإذا ُض -

وأحرف الزیادة توضع في ترتیبھا في  ،فعلل: دحرج وزنھا :فمثال" فعلل"كما توزن الكلمات الرباعیة المجردة على مادة  -
  .متفعلل: متدحرج وزنھا: المیزان، فمثال 

  فاٍع: ُفل، وقاض وزنھا: وزنھا" قل"، وِعلة: وزنھا) وثق(ثقة : إذا حذف حرف من الكلمة حذف ما یقابلھ من المیزان فمثال -

  .اذكر وزن وجذر كل صیغة من الصیغ التالیة :تدریب

  جذرھا  وزنھا  یغةالص

  رھف  مفعل  مرھف

  ضیق  متفاعلة  متضایقة

  دقق  فعیل  دقیق

  خرج  استفعال  استخراج

  نصر  افتعل  انتصر

  

  المصادر أنواعھا ودالالتھا

  .القول –الحیاة  –النصر  –الفرح : مجرد من الزمن مثل) عمل(اسم یدل على حدث  :المصدر -

  :أنواع المصادر -

  :وھي سماعیة عدا بعض األوزان مثل: جردمصادر الثالثي الم: أوال

  .فیضان –غلیان : مثل" فَعالن"ما یدل على االضطراب والحركة وزنھ  - 1

  .ُصداع –ُدوار  –ُسعال : مثل" ُفعال"ما یدل على مرض یأتي على وزن  - 2

  .زراعة –صناعة  –تجارة : مثل" ِفعالة"ما یدل على حرفة أو صناعة وزنھ  - 3

  .إباء: مثل" ِفعال"ناع وزنھ ما یدل على امت - 4

  .رحیل: مثل" فعیل"ما یدل على سیر وزنھ  - 5

  .زرقة –ُصفرة  –ُحمرة : مثل" ُفعلة"ما یدل على لون یأتي على وزن  - 6

  .نھیق –زئیر  -صھیل: مثل" فعیل"یأتي على وزن یدل على صوت  ما - 7

: ھدایة، رحم: َنَظٌر، ھدى: ھدٌّ، نظر: جلوس، ھّد: قیادة، جلس: بیع، قاد: قول، باع: قال :ومن أوزان الثالثي السماعي -

  .رفض: ،رفضرحمة

  :أنواع قیاسیة على النحو التاليوھو ثالثة  :مصادر الثالثي المزید: ثانیا

  :أوزانھ: الثالثي المزید بحرف )أ

  .إیضاح: إعادة ، أوضح: إرضاء ، أعاد: إكرام ، أرضى : أكرم : أفعل           إفعال مثل

  ) تفعلة(تربیة : تفھیم ، رّبى: فّھم : فعَّل          تفعیل مثل

  .نضال ومناضلة: مساھمة ، ناضل: مبایعة ، ساھم : قتال ومقاتلة ، بایع: قاتل : فاعل           ِفعال أو مفاعلة مثل

  :أوزانھ: الثالثي المزید بحرفین) ب

  .انفتاح: انھزام، انفتح: انكسار ، انھزم: انكسر: انفعل           انفعال مثل

  .اقتتال: اتصال، اقتتل: تكار ، اتصلاب: ابتكر: افتعل          افتعال مثل

  .تعاُون: تشاُرك ، تعاون : تواُعد ، تشارك: تواعد: تفاَعل          تفاُعل مثل

  .تفھُّم: تقدُّم ، تفھَّم: تعلُّم ، تقدَّم: تعّلم: تفعَّل           تفعُّل مثل

  :أوزانھ: الثالثي المزید بثالثة أحرف) ج

  .استرضاء: ، استرضى)استفالة(استقالة : استخراج، استقال : استخرج: مثل استفعل            استفعال
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  :وھي قیاسیة على النحو التالي :مصادر الفعل الرباعي المجرد: ثالثا

  .دحرجة: وسوسة أو وسواس، دحرج: زلزلة أو زلزال ، وسوس: زلزل : أو فعالل مثلفعلل           فعللة 

  :وھي قیاسیة وأوزانھا على النحو التالي: مصادر الفعل الرباعي المزید: رابعا

  :من أوزانھ : الرباعي المزید بحرف) أ

  .ستوسُو: تزلُزل، توسوس: تدحُرح ، تزلزل: تدحرج : تفعَلل           تفعُلل مثل

  : من أوزانھ: الرباعي المزید بحرفین) ب

  .اعشوشاب: اعشوشب : افعوعل            افعوعال مثل

  

من الحیاة، ممات من الموت، موعد من الوعد، ومنام من النوم، ومنجاة  محیا: ھو مصدر یبدأ بمیم زائدة مثل :المصدر المیمي
                .من النجاة

  زیادةأحرف ال –الجذر  –االشتقاق 

  

  .اشتق من الفعل رجع) اسم فاعل(راجع : ھو اسم صیغ من فعل مثل :االسم المشتق

  .رأس –رجل  –ید : ھو االسم الذي ال یصاغ من غیره مثل :االسم الجامد

  ).أبو(أب  –ثمن  –وجھ : ھو ما كانت حروفھ كلھا أصلیة مثل: السم المجردا

  )بطؤ(، إبطاء ) صبح(مصباح : رف أو أكثر مثلھو ما زاد على أحرفھ األصلیة ح :االسم المزید

  :دالالت أحرف الزیادة

  وزنھا  داللتھا  أحرف الزیادة  الكلمة

  أفعل  التعدیة  الھمزة  أفھم

  افتعال  المبالغة  األلف -التاء  –الھمزة   اجتھاد

  فعول  المبالغة واالتصاف بصفة  الواو  طموح

  تفاعل  المشاركة  األلف - التاء   تعاون

  فّعل  التكثیر  ضعیفالت  غلَّب

  تفّعل  تشابھ االسم مع الفعل  التضعیف - التاء   تدّثر

  استفعل  الطلب  التاء -ن یالس –األلف   استعلم

  مفِعل  مصدر میمي أو زمان أو مكان  المیم  موعد

  فّعالة  المبالغة  التضعیف واأللف والتاء  رّحالة

  فعیل  المبالغة أو الصفة  الیاء  كثیر

  :مد والمشتق فیما یأتيبیِّن االسم الجا: س

  " وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین:"قال تعالى - 

  "ولما بلغ أشده آتیناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنین:"وقال -

  لــــــم الفاعــــاس

  .اسم  مشتق یدل على من قام بالفعل أو اتصف بھ: تعریفھ

  :صیاغتھ

: عادٌّ، وعى: راٍم ، عدَّ : قائم، رمى: كاتب، قام: جالس ، كتب: جلس: مثل" فاعل"على وزن  :من الفعل الثالثي المجرد - 1

  .واٍع

: أنتج: على وزن مضارعھ مع إبدال حرف المضارعة میما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر مثل :من الفعل غیر الثالثي - 2

: ُمستقیل، ارتجى: ُمختار، استقال: ُمتفاِھم، اختار: مُمربٍّ، تفاھ: ُمعلِّم، ربَّى: ُمستعِلم، علَّم: ُمنتِصر، استعلم: ُمنِتج، انتصر

  .ُمتزلِزل: ُمدحِرج، تزلزل: ُمبتِعد، دحرج : ُمرتٍج، ابتعد

                                                      .حّلل –حاور  –فّسر  –قاتل  –أحّب  -أعطى : صغ اسم الفاعل من األفعال اآلتیة: س
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  باسم الفاعل الصفة المشبھة

  .ھیفاء –حسن  –جمیل : اسم مشتق یدل على صفة ثابتة في الحال أو الدوام في الموصوف مثل: تعریفھا

  : صیاغتھا

  :ثي على أوزان كثیرة مثلتصاغ من الفعل الثال

  .َبَطل -َحَسن : َفَعل مثل - 1

  .َشْھم -ب عْذ: َفْعل مثل - 2

  .َنِھم  –َفِرح  –َطِرب : َفِعل مثل - 3

  .ظریف - شریف –كریم : فعیل مثل - 4

  .شبعى/ شبعان  –جوعى / جوعان  –ظمأى / ظمآن : َفْعلى مثل/ فْعالن  - 5

  .عرجاء/ أعرج  –حوراء / رأحو –حمراء /أحمر: فعالء مثل/ أفعل  - 6

  .ُھمام –ُشجاع : ُفعال مثل - 7

  .َحَصان –َرَزان  –َجَبان : َفَعال مثل - 8

  .ُصْلب: ُفْعل مثل - 9

  .سيِّء –سیِّد : َفعِّل مثل - 10

  .الطباع لعتِدُم –السجایا  محمود –القلب  طاھر: ما یشبھ اسم الفاعل واسم المفعول مثل - 11

  : ملحوظة

الفاعل فیدل  ین اسم الفاعل والصفة المشبھة أن الصفة المشبھة تدل على صفة ثابتة في الموصوف، أما اسمب وجھ االختالف
  .على الحدوث والتجدد، وكذلك تخالف الصفة المشبھة اسم الفاعل؛ ألن أوزانھا كثیرة بینما اسم الفاعل محدد الصیاغة

صفة مشبھة ) سیِّد(تدل على معنى اسم الفاعل فمثال فة المشبھة بین الصفة المشبھة واسم الفاعل، فالص وجھ التشابھ وأما 
  ".ُمؤِلم"صفة مشبھة بمعنى اسم الفاعل ) ألیم(، و"سائد"بمعنى اسم الفاعل 

  

  ولــــم المفعــــــــاس

  .ھو اسم مشتق من الفعل المبني للمجھول للداللة على من وقع علیھ الفعل: تعریفھ

  :صیاغتھ

مرجّو :مملوء، ُرِجي : مقروء، ُمِلئ : محمود ، ُقِرئ : ُحِمد : مثل" مفعول"على وزن  :المبني للمجھول من الفعل الثالثي - 1
  .مشدود -موعود ، ُشدَّ : معیب ، ُوِعد : مقول، عاب : مھدي، قال: ، ُھِدي 

وفتح ما قبل  لمضارعة میما مضمومةعلى وزن مضارعھ مع إبدال حرف ا :من الفعل غیر الثالثي المبني للمجھول - 2
  .اآلخر

  .ُمختار: ُیختار : ُاختیر  –ُمھَدى : ُیھَدى : ُأھِدي –ُمعان : ُیعان : ُأعین  –ُمباَرك : ُیباَرك : ِرك وُب –ُمكرَّم : یكرَّم : ُكرِّم : مثل

: سعي، ذنب :كُبذن مغفوٌر كسعُی مشكوٌرأنت : یعمل اسم المفعول عمل فعلھ المبني للمجھول فیرفع نائب الفاعل مثل: ملحوظة

ھذا : وقد یأتي اسم المفعول مضافا فیعرب ما بعده مضافا إلیھ مثل. على التوالي) مغفور –مشكور (نائبا فاعل السمي المفعول 
 .مضاف إلیھ مجرور بالكسرة: ، فالسیرة السیرِةرجل محمود 

  : تدریب

  )ُسِئل –ُدحِرج  –ُنوِقش  –ُفسَّر  – ُأقیم –ُأعطي (صغ اسم المفعول من األفعال اآلتیة ثم اذكر وزنھا  - 1

  .كون في إحداھما اسم فاعل وفي األخرى اسم مفعولفي جملتین ی) اختار(ضع الفعل  - 2

  ةــــــغ المبالغـــصی

  .ھي اسم مشتق یدل على المبالغة في الفعل: تعریفھا

  :أوزانھا

                                                                                            .قّھار –جّبار  –خّواف  –غّفار  –صّیاد : فّعال مثل - 1

  .رءوف –طموح  -شكور –غفور  –صبور : فعول مثل - 2
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  .حِزن –فِرح  –قِلق  –فِطن  –حِذر : فِعل مثل - 3

  .خبیر –علیم –عظیم  –قدیر  –رحیم  –كریم : فعیل مثل - 4

  .محجام –مقدام  –مفھام  –مھذار  –مكثار  –كرام ِم: فعال مثلِم - 5

  : ھناك صیغ سماعیة مثل: ملحوظة

  .رِّیبِش –ِشرِّیر   - ِصدِّیق  –ِسكِّیر : ِفعِّیل مثل

  .جوَّالة –نسَّابة  –فھَّامة  –عالَّمة : فعَّالة مثل

  )َشِرَه –قتل  –أبحر  –سمع  –عظم  –منع : (المبالغة من األفعال اآلتیة، واذكر وزنھا ھات صیغ: تدریب

  

  لــــم التفضیـــــــاس

اشتركا في صفة وزاد أحدھما عن  للمؤنث لیدل على أن شیئین) ُفعلى(للمذكر و ) أفعل( ھو اسم مشتق على وزن: تعریفھ
  .األخر

  .نھر النیل ھو األطول: مثل) قد یحذف المفضل علیھ( .المفضَّل علیھ+ اسم التفصیل + المفضَّل  :مكونات أسلوب التفضیل

 .ھند كبرى الفتیات –.              السیف أصدق إنباء من الكتب - 

  .مفضَّل علیھما: الكتب ، الفتیات  –یل اسما تفض: أصدق ، كبرى  –مفضَّالن : السیف، ھند 

  :أن یكون: شروط صیاغة اسم التفضیل

  .لیس الوصف منھ على وزن أفعل الذي مؤنثھ فعالء –مبنیا للمعلوم  -قابال للتفاوت  –مثبتا  –متصرفا  –تاما  –ثالثیا 

  :ملحوظة

توصل إلى التفضیل منھ بذكر اسم تفضیل مناسب الفعل المراد التفضیل منھ شرط من الشروط السابقة فإننا ن لم یستوِفإن 
  )الفعل المضارع+ أن ( الوؤم وبعده مصدر الفعل صریحا أو) ضلأف -أحسن  –أقبح  –أجمل : (مثل

  ) ال یھین –استعد : (ھات اسم التفضیل من األفعال اآلتیة: س :تدریب

  .ستعد من غیرهالطالب الواعي أكثر أن ی./ الطالب الواعي أكثر استعدادا من غیره: ج

  . المسلم أجمل أال یھین الناس

  :حاالت استعمال اسم التفضیل 

  :الحالة األولى

  .اإلفراد والتذكیر، ویذكر بعده المفضَّل علیھ مجرورا بمن فحكمھ  .واإلضافة" لا"مجردا من أن یكون اسم التفضیل  

  :مثل

  .من الجاھلة أفضلالعالمة  –          .                                  من الجاھل أفضلالعالم  -

.                                            من الجاھَلتین أفضلالعالمتان  - .                                       من الجاھَلین أفضلالعالمان  -

.                                           من الجاھالت أفضلالعالمات  -                        .                  من الجھالء أفضلالعلماء  -

  :                                                          الحالة الثانیة 

  .اإلفراد والتذكیر ویطابق المضاف إلیھ المفضَّل فحكمھ. مضافا إلى نكرة أن یكون اسم التفضیل 

 .  الالعبة المدربة أحسن العبٍة  - .                                     الالعب المدرب أحسن العٍب -

 .  الالعبتان المدربتان أحسن العبَتین -.                                  الالعبان المدربان أحسن العَبین -

 .  الالعبات المدربات أحسن العباٍت  - .                                عبون المدربون أحسن العِبینالال -

  :الحالة الثالثة

 .مطابقة المفضل وال یذكر بعده المفضَّل علیھ فحكمھ ".ال"معرفا بـ أن یكون اسم التفضیل 

  .لیا خلقاأنِت الُع -                                                 .أنت األعلى خلقا -

  .لییان خلقا أنتما الُع -                                              .أنتما األعلیان خلقا  -

  .لییات خلقا أنتن الُع –                                               .ون خلقا أنتم األعَل -

 

  - 4-محمود محمد عثمان          - محمد مجاھد علي سلیمان / ستاذین إعداد األ – 102عرب  –قواعد الصرف والنحو 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



  :حالة الرابعةال

ال "أو اإلفراد والتذكیر كالمجرد من " ال"جواز المطابقة كالمعرف بـ  فحكمھ مضافا إلى معرفةأن یكون اسم التفضیل 
  ".واإلضافة

 .برى الناس سناُك/ أنِت أكبر - .                                      أنت أكبر الناس سنا -

  .بریا الناس سناُك/ أنتما أكبر  - .                            أكبرا الناس سنا/  أنتما أكبر  -

  .بریات الناس سناُك/ أنتن أكبر  -                              .أكابر الناس سنا/ أنتم أكبر  -

  " ولآلخرة خیر لك من األولى: "قولھ تعالى: الھمزة لكثرة االستعمال مثل اسما تفضیل حذفت منھما) خیر وشر(: ملحوظة

  ...." إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم العمي" و

  :تدریب

  . ثِن واجمع ھذه الجملة جمعا سالما وغیِّر ما یلزم –أنت األفضل منزلة بین زمالئك  -

  .معا سالما وغیِّر ما یلزمثِن واجمع ھذه الجملة ج -المھمل أدني الطالب درجات  -

  

  داللة صیغ الفعل الماضي والمضارع واألمر على الزمن

  

  . الفعل یكون حدثا في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل ولذلك یتحدد الزمن من خالل السیاق والقرائن

  :داللة صیغ الفعل الماضي على الزمن في الجمل التالیة : والأ

  : داللة صیغ الفعل المضارع على الزمن فیما یلي: ثانیا 

  : ثالثا داللة فعل األمر على الزمن فیما یلي

  

  :مثل  طلب حدوث الفعل في المستقبل تدالن على في سیاق الدعاء) الماضي والمضارع ( صیغتا :  رابعا

  .وفقك اهللا وسدد خطاك  -

    .اهللا یحرسك من كل عین المة -
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  القرینة  لةالدال  الفعل  الجملة

  لموسمھ  یدل على الماضي والحاضر والمستقبل  زرع  زرع الصینیون األرز لموسمھ

  صباح أمس  یدل على الزمن الماضي  ركب  ركب توفیق القطار صباح أمس

  اآلن  یدل على الحاضر  حدث  یتذكر توفیق اآلن ما حدث في الصین

  )إن(أداة الشرط   لیدل على المستقب  أخذ -سمع  إن سمع القصة أخذ العبرة منھا

  القرینة  الداللة  الفعل  الجملة

  یدل على الماضي والحاضر والمستقبل  یتوارث  یتوارث الصینیون األرض من جیل إلى جیل

  )االستمرار(              

  من جیل إلى جیل

  زرعونت  تزرعون الیوم األرز ثم تحصدونھ غدا

  تحصدون

  یدل على الحاضر

  یدل على المستقبل

  الیوم

  غدا

  دائما  یدل على االستمرار  تبنون  تبنون البیوت دائما من الحجر

  القرینة  الداللة  الفعل   الجملة

طلب یدل على   بلیدالن على الحاضر والمستق  خذ - اسمع  صدیقي وخذ عن الصیني درسا اسمع یا
  الحاضر والمستقبل

  في المستقبل  یدل على المستقبل  ابنوا  ابنوا بیوتكم حلوة في المستقبل

  الیوم  یدل على الحاضر  اترك  متعب یھا الرجل اترك العمل الیوم ألنكأ
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  :مثل  تدالن على االستمرار في سیاق الحكمة أو القاعدة العلمیة) الماضي والمضارع ( صیغتا  :خامسا

  .سار على الدرب وصل  من -

 . تتركب الماء من األوكسجین  والھیدروجین -

  :اشتق من الجذور التالیة :  تدریب

  )ي  -ض -ر(  –) ح  -ر –ف (  -)ل  -ص - و( –) ح  –ج  -ن(  –) ل  -م –ع (          

  )مجردا أو مزیدا ( حدثا غیر مقترن بزمن   - أ

 )مجردا أو مزیدا ( حدثا منقضیا ماضیا   - ب

 )مجردا أو مزیدا ( منقض حاضرا أو مستقبال حدثا غیر  - ت
 

  داللة الحروف المقترنة بالفعل على الزمن

  الداللة  الجملة  الحرف

  .النھي في الحال والمستقبل  .ال تكن عبدا للمادة  ال الناھیة

  .األمر في الحال والمستقبل  .لتصغ إلى صوت العقل  الم األمر

  .المستقبل القریب  .سیحضر المعلم  السین

  .المستقبل البعید  .سوف یأتي االمتحان سھال  سوف

  .النفي وقلب زمن المضارع إلى الماضي  "لم یلد ولم یولد"  لم

  .النفي في المستقبل  "ولن نشرك بربنا أحدا"  لن

  .النفي إلى زمن التكلم مع توقع حدوث الفعل  .بدأت الحصة ولّما یحضر المعلم  لّما

  .تقبلالمس  .إْن تكلم أجاد التعبیر  إْن

  .المستقبل  .یجب أْن تجتھد  أْن

  .المستقبل  .لو جلست معنا استفدت  لو

  .التحضیض في المستقبل  .ھّال سألت القوم یا ابنة مالك  ھّال

  .المستقبل  .اعمل لتؤجر  الم التعلیل

  .المستقبل  .غض الطرف كي تسعد  كي

  .العرض في المستقبل  .أال تستعد لالمتحان  أال

  .التحقیق في الماضي  "جاءكم من اهللا نور وكتاب مبینقد "  الماضي+ قد 

  .االحتمال في المستقبل  .قد یصدق الكذوب  المضارع+ قد 

  .النفي في المستقبل  .ال یفلح المھملون  ال النافیة

  .التعلیل في المستقبل  "وال تنازعوا فتفشلوا"  فاء السبییة
 

  داللة النواسخ الفعلیة على الزمن

  .سخ الفعلي یدخل على الجملة الفعلیة فیعین الزمنالنا

  الداللة  الجملة  الفعل الناسخ

  الماضي  .بات الناس آمنین –كانت اإلجازة سعیدة   بات -كان 

  الماضي والتحویل  .أضحى الجو جمیال -أصبحت السماء صافیة   أضحى -أصبح 

  لماضيالتحویل وا  أمسى الطالب مجتھدا –صار الماء ثلجا   صار -أمسى 

  االستمرار في الماضي والحاضر  أحبك مادمت صادقا –مازالت األسعار مرتفعة   مادام –مازال 

  ماانفك - مافتئ –مابرح

  ظل

  مافتئ الجنود مستعدین –مابرحت الشمس مضیئة 

  ظل الخادم مطیعا –ماانفك الطالب منصتین 

  االستمرار في الماضي والحاضر

النفي في الزمن الماضي والحاضر   "ھو السمیع البصیرلیس كمثلھ شيء و"  )فعل جامد(لیس 
  والمستقبل
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  102مراجعة عامة لقواعد عرب 

  -:اقرأ ثم أجب

 ، فم نھم م ن ال   متح دین ، وف ي می ولھم متب اینون ، وف ي تك وینھم غی ر        مطب ائعھ فالناس مختلفة لقد علمتنا الحیاة دروسا وعبرا ،

 المرم ى ، وھ ذا ی رى الحی اة كفاح ا      یعیرھا اھتماما ، فھذا عمی ق النظ رة ، وذاك س طحي التفكی ر ، وھ ذا بعی د        یكترث لھا ، وال

  .یصل إلى شيء ع باألدنى فالوآخر یراھا عذابا وشقاء ، ومنھم ذو الھمة الطموح، واإلرادة الغالبة ، ومنھم من یقن

  المال وحده وما یأتي عن طریق االحتیال واستغالل اآلخرین  یكونالذي ینشده الشاب الصالح یجب أال  األعلىإن المثل        

  .....فتلك من الوسائل الدنیئة ، والنجاح المؤسس علیھا نجاح رخیص 

  

  -:استخرج من القطعة السابقة مایأتي -أ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .اسم مفعول ، واكتب فعلھ مضبوطا  -1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .صیغة مبالغة ، واذكر فعلھا -2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .مصدرا میمیا ، وزنھ  -3

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .مصدرا لفعل ثالثي مجرد ، وعین فعلھ  -4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .ثالثي مزید بثالثة أحرف  مصدرا لفعل ثالثي مزید بحرف ، وآخر لفعل ثالثي مزید بحرفین ، وثالثا لفعل -5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .اسم فاعل لفعل ثالثي ، وآخر لفعل غیر ثالثي -6

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .صفة مشبھة ، واذكر وزنھا  -7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .اسم تفضیل ، وبین حالتھ -8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  . اسما جامدا -9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .دتھ أحرف الزیادة فیھاھات جذر ھذه الكلمة ، وبین ما أفا) استغل (  -ب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .اجعل اسم اإلشارة في ھذه الجملة للمثنى المؤنث وغیر ما یلزم.  ھذا العامل األعظم خبرة  -ج

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .ھات اسم تفضیل من ھذا الفعل في جملة من إنشائك) اكترث (  -د

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .بین داللة ما تحتھ خط على الزمن في سیاق ھذه الجملة . علمتنا الحیاة درسا  لقد -ھـ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .لمضارع على الزمن في سیاق ھذه الجملةبین داللة الفعل ا. إلى شيء یصل باألدنى فلن یقنع من -و

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  : أعرب ما تحتھ خط في القطعة السابقة –ز 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------: طبائعھم  -    

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------:متحدین  -    

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------: األعلى  -    

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------:یكون    -    
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  مع أطیب المنى بالنجاح الباھر
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