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 غوية (ــــــــ) الثروة الل                                   
 األول : اإلنفاق في سبيل هللا .       قرآن كريم النص 
 ربوة طل وابل صفوان أصاب المن الكلمة

 مرتفع أخضر ندى مطر صخر رواها التباهي مترادفها
 

 انتهى وقار استبشار الكلمة
 ابتدأ مهانة خوف وتشاؤم ضدها

 ......برعم.....  براعم:......نفق....  أنفاق:...نحوي:نحاة:.....  الكلمات مفرد
 ....أزقة. ...زقاق:.سادة. .....سيد:.أمصار..  مصر :.أعاصير : إعصار:الكلماتجمع 

 .، المجال الذي تصنف فيه جمل)أخذ( في  المعنى السياقي لكلمة
 ....(لتعليما.......) مجال .......( تلقىالعلم عن معلميه .              ).......أخذ الطالب 

 ..(الدين) مجال...  ...(  ......عاقبأخذ هللا الكافرين أخذ عزيز مقتدر .        )..

 ....(القضاء.. ) مجال  .(   .......نالأخذ الرجل حقه من خصمه                 ).....

 ..(التعليم. ) مجال.   .........(ذهب بهمئه إلى المدرسة .           )......أخذ الرجل أبنا

 ...(التربية. ) مجال.   .........(عاقبأخذ المعلم على المهمل سوء خلقه.       )......

 ....(لحربا. ) مجال.   ..( ......شدأخذ القائد على يد المحاربين.              )......

 .في جمل) أمن (  تصريفات كلمة
 مأمن( -آمن  –مستأمن  –مأمون  –اإليمان  –مؤمن  –) األمن   

 يتقي هللا في أقواله وأفعاله. المؤمن –والسالم .         األمن نحمد هللا على نعمة -
 . آمن ومأمنتضع الودائع في مكان  –وحدانيته.   هو اليقين بوجود هللا و اإليمان -
 على المال والعرض والدم. مستأمنالمسلم  –الجانب.     مأمونالمسلم  -

 الثاني : ثورة االتصاالت.نص ال
 لئيم قلص األقاصي كاد الكلمة

 سيء الخلق قلل األباعد غدرواحتال مترادفها
 ......صالح.....       خاصم :....مستقيم...     معوج :..نافعضار:... :الكلماتضد 

 . مفرد الكلمات

 عداة آفاق مهالك الكلمة
 عدو أفق مهلك مفردها

 .جمع الكلمات

 بخار مؤونة بديل عصب
 أبخرة مؤن بدائل أعصاب

 -: في جملالمعنى السياقي لكلمة) دفع (
 مجال الحرب       ........(أزاحتدفعت اإلبل األذى عن أصحابها في المعارك .    )....  
 مجال التجارة    .......(أعطىدفع الرجل ثمن السلعة .                             )......  
 مجال الشغب       ......(ضربدفع الطالب باب الفصل بقوة .                      )....  
 ضاءمجال الق        .......(قدمدفع المحامي دليل البراءة إلى المحكمة.            )....  
 



 

 

 تصريفات كلمة ) جلس( في جمل.
 (جليس جلوس –جلسة  –مجلس  -) جالس      

الجلوس يكون بعد القيام                                           –الجليس الصالح كحامل المسك.       -
 الطالب جالس في الصف منتبها.  -في جلستك .     اعتدل –مجلس األمة يسن القوانين.   –

 
 

   النص الثالث : ريح السواحل .      للشاعر : عبد هللا العتيبي
 . الكلماتمترادف 

 ناجى ذرف الواقي بتار
 حدث سرا أدمع الحافظ قاطع

 . الكلماتضد 

 تغير عبث صبر
 ثبات جد  جزع –ضجر 

 .الكلماتمفرد 

 إحن فواصل أخدان
 إحنة فاصل خدن

 . الكلماتجمع 

 درع خصيم خصم نبيه
 دروع خصماء خصوم نبهاء

 . جملفي كل (جعل  )المعنى السياقي لكلمة
 مجال الطبيعة.     ) حول (     جعل الربيع األرض جنة خضراء .  -
 ) مجال الدين(جعل الليل سكنا بقدرته .  –     ( ) خلق وصنع هللا الظلمات والنور بقدرته .جعل  -
 جعل األب يهذب أبنائه .      ) بدأ (   مجال التربية .  -

 .تصريفات كلمة ) صرع( في جمل
 مصارع ( –صرعة  –صارع  –) مصرع     

 –                                    هذا الباطل صارع للرجال .  –الباب مفتوح على مصرعيه.         -
 ت بروق الطمع.مصارع الرجال تح_   لقي الرجل مصرعه في حادث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الرابع : )عبــــــــــرة الهجــــــــــــــــــرة ( نصال

 غرس خارقة الذ ازدري الكلمة
 زرع عمل معجز احتمى –لجأ  احتقر مترادفها

 الكلماتضد 
 ..........سالم......./عادى:......عظيمتازدراء:....... ....../أثرةإيثار:.... 

 .الكلماتمفرد 

 خصال أكناف أغوار سجايا أعراض
 خصلة كنف غور سجية عرض

 ....ثقات.......... ) ثقة (......أتربة...... ) تراب (.......آثار)أثر (.........     الكلمات جمع 
 . جمل( في المعنى السياقي لكلمة )مأل

 المجال المعنى السياقي للكلمة الجملة
 الطبيعة منظرهاأعجبه  مأل الرجل عينه من أشجار الحديقة.
 الحرب ضيقها عليه مأل القائد على عدوه األرض جنودا .

 الحياة وضع فيه حتى آخره. مأل الولد اإلناء.
 القتال أغرق في النزع مألأ الرجل قوسه ليقتل عدوه.

 المعاملة ساعده وشايعه مأل الرجل أخاه على األمر 
     . في جملكلمة ) عجز (تصريفات 

 عجز ( –معجزة  –عجوز  –)عاجز   
 يجب مساعدتها. عجوزهذه امرأة  –عن شكر أمي وأبي.         عاجزأنا  -
 . عجزعدم القدرة على امتالك النفس عند الغضب  –في بالغته .   معجزة القرآن الكريم  -

 
 النص الخامس ) يا بن الحياة ( ألبي القاسم الشابي

 . الكلماتمترادف 

 أريج الغرير اندفع أطبق تالع طرز
 عطر الساذج تسرع أغمض جبال زين

 ..........تباعد......../تقارب:........قسوة......./رفق:.....لعب)جد(...... .    الكلمات ضد
 ..............تلعة...../ تالع :....دقي......  / قيود :........جفنأجفان :....     الكلماتمفرد 
 ..األكابر.. / األكبر:.أطياف ..طيوف.... / طيف:.رداءات ..أردية...../ رداء:...كبار. كبير :.... الكلماتجمع 

 .جمل ، والمجال الذي تنتمي إليهالمعنى السياقي لكلمة ) خلق ( في  

 المجال المعنى السياقي الكلمة في جملة
 الخلق أوجده  خلق هللا اإلنسان من طين 

 األدب أبدعه خلق األديب نصا أدبيا .
 الحياة بلي خلق الثوب .
 األخالق حسن خلقه خلق الرجل.

 تصريفات كلمة ) نعم ( في جمل.
 أنعم  –النعيم  –منعم  –المنعم  –) نعمة     

 في الخير .. منعم...الغني - على نعمه.  ....المنعم......أشكر هللا   -عظيمة .         ....نعمة....اإلسالم  - 
 خير الوفير هللا علينا بال ...أنعم..... -        .النعيماألبرار في جنات ..... - 



 

 

 النص السادس ) من خطاب صاحب السمو أمير البالد (

 أسبغ منشود فاجعة إنابة حبا الكلمة
 أفاض مأمول مصيبة توبة ورجوع أعطى مترادفها

 ..............تأخر............/  تطور :.........بر.../ عقوق:..........نجاسةطهارة :.......  .ضد  الكلمات 
 . مفرد الكلمات

 أنعام نعرات أواصر مكامن الكلمة
 نعم نعرة آصرة مكمن مفردها

 . الكلماتجمع  

 مفهوم منهاج فاجعة فلك
 مفاهيم مناهج فواجع فلك

 ، و المجال الذي تنتمي إليه. جملالمعنى السياقي لكلمة )نزع ( 
 مجال الزراعة     نزع المزارع النبتة من مكانها .  ) قلعها( .                   -
 مجال األدب      نزع الرجل نعليه ودخل إلى المجلس. ) خلعهما(            -
 مجال الحياة     نزع المريض من شدة المرض.       ) أشرف على الموت( -
 مجال الظلم    نزع الظالم الضعيف ماله.              ) سلبه(                -
 مجال الخلق   نزع الطفل أباه .                       ) شابهه(                -
 مجال الوطن     نزغ المسافر إلى وطنه .             ) مال واشتاق(        -
 مجال الحرب    ده منه(           نزع المحارب عدوه سالحه .       ) جر -

 .كلمة ) رحم ( في جملتصريف 
م  -متراحم   -  مرحوم -الرحيم     -الرحمن     -) الرحمة         (ترحأ
 من عذاب هللا. مرحومالمؤمن  -   -مع الناس  متراحمالمسلم  –.  ترحماترحم المسلم على األموات  -
 الرحيم هللا هو الرحمن  –خلق كريم .                   الرحمة -
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( )أبيات شعر للحفظ ( مقررة في االمتحان 

 
هذه األبيات يحفظها الطالب إن أراد أو يحفظ ما يماثلها من شعر خارجي في 

 نفس المجاالت.

 : في األم

 األم مدرسة إذا أعددتها          أعددت شعبا طيب األعراق            

 األم أستاذ األساتذة األلى         شغلت مآثرهم مدى اآلفاق            

 

 .في الوفاء

 إن الوفاء على الكريم فريضة       واللوم مقرون بذي األخالق      

 وترى الكريم لمن يعاشر منصفا    وترى اللئيم مجانب اإلنصاف      

 

 . في أمجاد العرب

 سل المعالي عنا إننا عرب        شعارنا المجد يهوانا ونهواه      

 هي العروبة لفظ إن نطقت به    فالشرق والضاد واإلسالم معناه      

 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 األول : اإلنفاق في سبيل هللا .       قرآن كريم .النص  
 

أموالهم في سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة قال تعالى ) مثل الذين ينفقون     
وهللا يضاعف لمن يشاء وهللا واسع عليم * الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا 
وال أذى لهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون * قول معروف ومغفرة خير من صدقة 

 ها أذى وهللا غني حليم* يأيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى كالذي ينفق ماله رئاءيتبع
الناس وال يؤمن باهلل واليوم اآلخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ال يقدرون 

لهم ابتغاء مرضاة هللا وتثبيتا على شيء مما كسبوا وهللا ال يهدي القوم الكافرين*ومثل الذين ينفقون أموا
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل وهللا بما تعملون 

 بصير*(
 

 .أوال : الفهم واالستيعاب

 
 : استنتج الغاية من النص القرآني.1س

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

 : استخلص المعنى الجزئي الذي اشتملت عليه اآلية األولى .2س

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

 النص القرآني ، مبينا الغاية منه.: وضح مثال مضروبا من 3س

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

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

 : اذكر ما يبطل الصدقة .4س

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

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

 : مثل لموقف يكون فيه القول ) المعروف ( خير من الصدقة .5س

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

 رآني .: عدد بعض صفات المنافقين كما وردت في النص الق6س

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

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

 رن بين وعدين ذكرهما النص القرآني.: قا7س

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

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



 

 

الرابعة( بأسلوبك.  –الثالثة  –: لخص معاني اآليات الكريمة ) الثانية 8س

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

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

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

 

 ثانيا : الثروة اللغوية .

 : هات مترادف الكلمات اآلتية .1س
 

 صفوان ربوة طل وابل صفوان أصاب المن الكلمة
        مترادفها

 
 : هات ضد كل كلمة مما يأتي.2س
 

 انتهى وقار استبشار الكلمة
    ضدها 

 
 هات مفرد :نحاة:..................  أنفاق:...................  براعم:.....................:3س
 

 سيد:..............زقاق:................مصر :.......................  هات جمع : إعصار:..:4س
 

 .، وبين المجال الذي تصنف فيه: اذكر المعنى السياقي لكلمة )أخذ( في كل جملة مما يأتي 5س
 

 ) مجال................( أخذ الطالب العلم عن معلميه .              )..........................( 

 ) مجال................(  ...(  فرين أخذ عزيز مقتدر .        )......................أخذ هللا الكا

 ) مجال...............(  .(   أخذ الرجل حقه من خصمه                 )........................

 ) مجال...............(   أخذ الرجل أبنائه إلى المدرسة .           )...........................(

 ) مجال...............(   أخذ المعلم على المهمل سوء خلقه.       )...........................(

 ) مجال..............(   ..( أخذ القائد على يد المحاربين.              )........................

 

 وضع كل تصريف منها في جملة من إنشائك.: هات من كلمة ) أمن ( ثالثة تصريفات ، 6س
...............................................  ........................................................ 

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



 

 

 ثالثا : التذوق الفني.
 

 امك ، وبين ما تركه من أثر في نفسك .: حدد من اآليات تعبيرا أثار اهتم1س
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 التعبير الخيالي التالي إلى تعبير حقيقي.. .: حول 2س
 ) مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة (

..................................................................................................... 
 إلى تعبير خيالي.: حول التعبير الحقيقي 3س

 ) يضاعف هللا األجر للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة هللا وتثبيتا من أنفسهم ( 
........................................................................................................ 

 

 رابعا : السالمة اللغوية .

 : ضع خطا تحت االسم المغرى به، وخطين تحت االسم المحذر منه في كل جملة مما يأتي 1س

 يا طالب العلم ،النجاح .            الكسل الكسل ،فإنه طريق الفشل .   

 الجد والكفاح، فهما طريقا النجاح .       إياك والكذب .  

 -:: نين نوع المغرى به والمحذر منه في كل جملة مما يأتي2س

 العلم، فهو طريق النجاح  )................( الجهل الجهل ، فهو عنوان التخلف.)..............( 

 فهما عنوان الشرف. )..................( إياك واإلهمال ).....................(‘ الصدق واألمانة 

 : قدر المحذوف في كل جملة مما يأتي :3س

 . ).............................................................(الصراحة ، فهي عنوان المروءة  

 الخيانة الخيانة ، فهي رمز الخسة والوضاعة . ).................................................( 

 -: اضبط المغرى به والمحذر منه في كل عبارة مما يأتي :4س

 .          إياكم والكبر ، فإنه بطر الحق.الجهاد الجهاد ، فإنه من فرائض اإلسالم  

 فالجنة تحت أقدامهن .                    المنافقات والمتكبرات ، فإنهن شر النساء.‘ األمهات  

 

 

 



 

 

 . خامسا : صحة الرسم الهجائي

 : اكتب كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على األلف.1س

 يتبوأ ( –مرفأ  -يقرأ    –ملجا  -مبتدأ    –) سبأ    

 : اكتب كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على السطر .2س

 بريء ( –هدوء  –سماء  –دفء  -) شيء   

 

 سادسا: التعبير .

 س: اكتب تعليقا حول اإلنفاق في سبيل هللا ، فوائده، مصادره، مبطالته، على من يجوز ،

 والمجتمع.مبينا أثره على الفرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 ) اإلغراء و التحذير (
 

 ) اإلغراء شيء محبب للنفس أدعو غيري إلى التزامه (تعريف أسلوب اإلغراء :    
 ) التحذير شيء مكره للنفس أدعو غيري إلى اجتنابه (تعريف أسلوب التحذير :    
  -: أمثلة     

 ، فهو طريق الحضارة .العلم :  أيها الطالب . 1               
 ، فهو طريق الفشل . اإلهمال: يا أبنائي.  2               

 الصدق ، فإنه منج لصاحبه . . الصدق: يا رجل 3                
 األخالق .ئ والغيبة ، فإنها من مسا الغيبة: يا نساء . 4                
 و اإلخالص ، فإنهما سالحا المعلم في الحياة . الصبر: أيها المعلمون . 5                
 واإلهمال ، فهما طريق الفشل في الحياة . . الكسل: أيها الطالب 6                
 ، فإنه دليل ضعف شخصيتك . والنفاق: إياك 7                

 -القاعدة :    
 االسم المغرى به يعرب ) مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره " الزم " (            

 االسم المحذر منه يعرب) مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره " احذر " (            
 -صور االسم المغرى به :    

وف ) مفرد ( كما في المثال األول ، و " مكرر " كما في المثال الثالث ، و " معط          
 .عليه " كما في المثال الخامس 

  -صور المحذر منه :    
) مفرد ( كما في المثال الثاني ، و " مكرر " كما في المثال الرابع ، و" معطوف عليه "    

 المثال السادس ، وبعد " إيا " كما في المثال السابع . كما في
 منه . : لفظة ) إيا ( محذر وهي مفعول به ، وما بعدها محذرمالحظة 

 -: تدريبات     
 -:    أعرب ما تحته خط فيما يأتي :1              

 الكذب فإنه طريق النار ( الكذب ، فإنه عنوان القوة (    ) يا شباب التعاون) يا أحبائي       
 ، فهو عالمة على الفشل في الحياة . إلهمال ) إياكم وا    

 ه الفتحة لفعل محذوف تقديره ) الزم (التعاون: مفعول به منصوب ، وعالمة نصب  
 الكذب : مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة لفعل محذوف تقديره ) احذر (  
 اإلهمال : مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة لفعل محذوف تقديره ) احذر (  

ا صور االسم : اجعل الكلمات التالية مغرى به أو محذرا منه في جمل من إنشائك ، مستوفي2  
 المغرى به

 الغيبة ( –الكفاح   -سوء العمل   -الجنة  –صحبة األشرار  -) العلم     
..............................................................    ............................. 

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



 

 

 الثاني : ثورة االتصاالت.نص ال

إن االتصاالت هي العصب األساسي للحياة االجتماعية ، وتطورها هو التعبير األوضحح عحن      
تطور هذه الحياة ،وفي أيامنا هذه أحدث العلم قفزة واسعة جحدا فحي مجحال االتصحاالت ، وأصحبح 
التطور الهائل في وسائل االتصال يشكل الطابع األساسي لحياتنا المعاصرة .ولو عدنا إلى تراثنا 

بي لوجدنا أن اإلبل كانت هي الوسيلة األكثر أهمية ، واألقوى فاعلية للتنقل فحي الصححراء، العر
ولهذا شكلت نبضحا أساسحيا للحيحاة العربيحة ،وقحد تنبحه الشحعراء العحرب إلحى أهميتهحا ، وجعلوهحا 

 طرفا في تصويرهم الباهر ، وكانت لهم تعبيرات جميلة ولماحة حول أهميتها في االتصال. 
 

 .الفهم واالستيعاب أوال :

 : استخلص المحور األساسي الذي يدور حوله النص.1س

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

 :اذكر ثالث معلومات وردت في النص.2س

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

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

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

 : وضح دور وسائل االتصال في جوانب الحياة المتعددة.3س

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

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

 : علل: احتالل اإلبل مكانة عظيمة لدى العرب قديما.4س 

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

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

 : استدل من النص على إمكان تحول ما يعتقده اإلنسان خياال إلى واقع.5س

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

 حاجة اإلنسان إلى التنقل. : بين العالقة بين تطور وسائل االتصال وبين6س

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

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

 

 

 

 



 

 

 بين وسائل االتصال قديما وحديثا.: وازن 7س

 وسائل االتصال حديثا وسائل االتصال قديما

  

  

 :أثر مضمون الفقرة التالية بأسلوبك..8س

إن سهولة االتصال المتمادية في تطورها .............. راحت تحد أكثر فأكثر من ضرورة     

التنقل......................... فقد أصبح في إمكان المرء أن يرى ويسمع ويخاطب من يشاء 

وهو  ...............  ممن هم بعيدون عنه ، وأن يتابع كل ما يجري في العالم ...................

جالس في مكانه من خالل األجهزة التي قربت المسافات......................................،ولقد 

أصبح لإلنسان عيون فضائية وهي....................جعلت األرض مكشوفة له ، وتمكنه من 

 ..............النظر إلى آفاق الكون ........

 ثانيا : الثروة اللغوية. 

 لمترادف في المعنى للكلمات اآلتية .: هات ا1س

 لئيم قلص األقاصي كاد الكلمة

     مترادفها

 

 : هات ضد كل كلمة مما يأتي:2س

 ضار:.........................     معوج :..................       خاصم :.....................

 : هات مفرد الكلمات التالية .3س

 عداة آفاق مهالك الكلمة

    مفردها

 



 

 

 : هات جمع الكلمات اآلتية .4س

 بخار مؤونة بديل عصب

    

 -: وضح المعنى السياقي لكلمة) دفع (في كل جملة مما يأتي :5س

 دفعت اإلبل األذى عن أصحابها في المعارك .    )........................(  

 دفع الرجل ثمن السلعة .                             ).......................(  

 دفع الطالب باب الفصل بقوة .                      )......................(  

 دفع المحامي دليل البراءة إلى المحكمة.            )......................(  

 ( في جمل من إنشائك .: ضع تصريفات كلمة ) جلس6س

 جلوس( –جلسة  –مجلس  -) جالس      

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

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

 ثالثا: التذوق الفني.

 : يقول أبو الطيب المتنبي في وصف اإلبل :1س

 ولكنهن حبال الحياة        وكيد العداة وميط األذى .          

 بين المعنى الذي أفاده التعبير الجميل الوارد في البيت. 

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

 : حول التعبير الخيالي إلى تعبير حقيقي.2س

 )لقد أصبح لإلنسان عيون فضائية جعلت األرض مكشوفة له. (   

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

 : حول التعبير الحقيقي التالي إلى تعبير خيالي.3س

 ) قد أصبح في إمكان المرء أن يرى ويسمع ويخاطب من يشاء ممن هم بعيدون عنه (   

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

 



 

 

 رابعا : صحة الرسم الهجائي.

 : هات كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على الواو .1س

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

 : هات كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على الياء.2س

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

 خامسا : السالمة اللغوية .

 ي.: حدد المحذر والمحذر منه في أسلوب التحذير التال1س

 ) إياك واإلهمال ( ............................................................................       

 : اضبط المحذر منه في العبارة اآلتية .     ) إياك الفشل (  ) إياكم والموبقات.(2س

 : صغ في جمل من إنشائك أساليب إغراء مستوفيا صور المغرى به.3س

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

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

 : صغ في جمل من إنشائك أساليب تحذير مستوفيا صور المحذر منه.4س

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

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

 تية .: صوب األخطاء النحوية الواردة في العباران اآل5س

 العلُم ، فإنه طريق النجاح .                المنافقون المنافقون ، فال تصاحبهم .   

 األبيضان ، قلل في تناولهما .             إياك والكاذبون .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 سادسا : التعبير.
 
 اكتب تقريرا عن وسائل االتصال الحديثة ، وأهميتها في حياتنا ، موضحا فوائدها وأضرارها  -

 ) التقرير (                                   
............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                 

                
 
 



 

 

 ) تدريبات نحوية على درس " اإلغراء والتحذير "(
 : ضع خطا تحت االسم المغرى به، وخطين تحت االسم المحذر منه في كل جملة مما يأتي 1س

 النجاح، فإنه طريق السعادة. .            الغش الغش فإنه طريق الفشل .   

 الجد والكفاح فهما طريقا النجاح .       إياك والكذب .  

 -: بين نوع المغرى به والمحذر منه في كل جملة مما يأتي:2س

 التخلف.)..............( ......( الجهل الجهل ، فهو عنوان.م، فهو طريق النجاح  ).........العل 

 فهما عنوان الشرف. )..................( إياك واإلهمال ).....................(‘ الصدق واألمانة 

 : قدر المحذوف في كل جملة مما يأتي :3س

 الصراحة ، فهي عنوان المروءة . ).............................................................( 

 انة الخيانة ، فهي رمز الخسة والوضاعة . ).................................................(الخي 

 -: : اضبط المغرى به والمحذر منه في كل عبارة مما يأتي4س

 الجهاد الجهاد ، فإنه من فرائض اإلسالم .          إياكم والكبر ، فإنه بطر الحق. 

 .                    المنافقات والمتكبرات ، فإنهن شر النساءفالجنة تحت أقدامهن ‘ األمهات  

 . : صوب األخطاء النحوية الواردة في العباران اآلتية5س

 العلم ، فإنه طريق النجاح .                المنافقون المنافقون ، فال تصاحبهم .   

 األبيضان ، قلل في تناولهما .             إياك والكاذبون .   

 :: أعرب ما تحته خط في كل جملة مما يأتي6س

مهمة       القراءة  

...........................................................................................: 

، فإنها مهمة .:  لقراءةا

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

 ، فأفضالهن علينا كثيرة .المعلمات 

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

 أفضالهن علينا كثيرة . المعلمات

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



 

 

   النص الثالث : ريح السواحل .      للشاعر : عبد هللا العتيبي

        
 ريح السواحل ردتني إلى وطني        إلى الزمان الذي مازال يســـكنني

 لرؤيتـــها          سواحال تتمنى عودة الســـــــــــفنإلى التي جعلت عيني 
 إلى التي أودعتني في ربابتــــها         لحنا يجدد  شوق الريح للســــــكن
 إلى الكويت أناجيها فتذرفنــــــي        على خدود الليالي دمعة الشجـــــن

 أهلي ، على سكني ليفتح القلب لألشواق نافــــــــذة          يطل منها على
 حيث الليالي جميالت ووادعـة           وطيبات كأهلي في حمى وطنـــي

 .أوال : الفهم واالستيعاب

 :استخلص الفكرة الرئيسة التي يدور حولها النص .1س

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

 : بين نوع الشعر الذي ينتمي إليه النص.2س

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

 : قسم النص إلى وحدتين فكريتين.3س

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

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

 : استخلص أبرز المشاعر واإلحساسات التي تضمنتها أبيات النص.4س

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

 : ما األمل الذي يراود الشاعر في النص .5س

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

 : علل: شعور اإلنسان بالحنين لوطنه حينما يبتعد عنه.6س

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

 مستقبلها ( –شعبها  –: وضح نظرة الشاعر إلى كل من ) تاريخ الكويت 7س

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

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

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



 

 

 : أعد عرض األبيات الثالثة األولى بأسلوبك .8س

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

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

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

 . ثانيا : الثروة اللغوية

 : هات مترادف كل كلمة مما يأتي .1س

 جىنا ذرف الواقي بتار

 حدث سرا أدمع الحافظ قاطع

 : هات ضد كل كلمة مما يأتي .2س

 تغير عبث صبر

 ثبات جد  جزع –ضجر 

 : هات مفرد كل كلمة مما يأتي.3س

 إحن فواصل أخدان

 إحنة فاصل خدن

 

 : هات جمع كل كلمة مما يأتي .4س

 درع خصيم خصم نبيه

 دروع خصماء خصوم نبهاء

 لكلمة جعل في كل جملة مما يأتي .: اذكر المعنى السياقي 5س

 جعل الربيع األرض جنة خضراء . ) حول ( مجال الطبيعة. -

جعل الليل سكنا بقدرته .     ) مجال  –جعل هللا الظلمات والنور بقدرته .    ) خلق وصنع (  -

 الدين(

  –جعل األب يهذب أبنائه .      ) بدأ (   مجال التربية .  -

 



 

 

 ) صرع( في جمل من إنشائك.: ضع من تصريفات كلمة 6س

 مصارع ( –صرعة  –صارع  –) مصرع     

لقي الرجل مصرعه في  –هذا الباطل صارع للرجال .  –الباب مفتوح على مصرعيه.         -

 حادث.

 مصارع الرجال تحت بروق الطمع. -

 

 ثالثا: التذوق الفني .

يوحي به كل تعبير مما  : ضع خطا تحت االختيار الصحيح من بين الخيارات التالية ، ما1س

 يأتي .

 ) حيث الليالي جميالت ووادعة . ( 

 حالة األمن  والسالم وراحة البال                       حالة الخوف والتعب والشقاء 

 حالة الغنى والمتع وملذات الحياة                        حالة الفقر والبؤس وضيق العيش. 

 

 فني دمعة الشجن() إلى الكويت أناجيها فتذر 

 حالة األمن  والسالم وراحة البال                       حالة الخوف والتعب والشقاء

 حالة الحزن والضيق لفراق الوطن                    حالة الفقر والبؤس وضيق العيش 

 : بين الحالة النفسية التي يوحي بها كل بيت مما يأتي.2س

 ريح السواحل ردتني إلى وطني           إلى الزمان الذي مازال يسكنني   

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

 إلى التي أودعتني في ربابتها             لحنا يجدد شوق الريح للسكن  

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

 

 

 



 

 

 رابعا : صحة الرسم الهجائي.

 : اكتب كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على الواو .1س

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

 : اكتب كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على الياء.2س

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

 : أكمل الجمل اآلتية بكلمات تنتهي بهمزة متطرفة على الواو أو الياء.3س

 .. من أسماء هللا الحسنى .       عاص األجداد في البحر بحثا عن .............................

 

 خامسا : السالمة اللغوية .

 :حدد مكونات أسلوب االختصاص في كل عبارة مما يأتي .1س

 

 االسم المختص الضمير الجملة

   أعرف واجبي –الجندي  –إنني 

   نساعد الفقراء –أبناء الكويت  -نحن

   المتواكلون -المسلمين  –ليس فينا 

   رائدا الرحلة. –طالبي الفصل  –أنتما 

   مهام شاقة . –المهندسات  –علينا 

   تحرر الوطن. –شهيدات الوطن  –بكن 

 

 : امأل الفراغ في كل جملة مما يأتي بمختص مناسب .2س

 نحب وطننا مصر . –..........................  -إننا 

 نهتم بالطالب . -....................... -نحن 

 



 

 

 : اضبط االسم المختص في كل أسلوب مما يأتي ضبطا صحيحا .3س

نقوم على خدمة  –الممرضات  –إنني  _ الطالب _ أقضي وقتي في القراءة .   نحن   

 المرضى .

 كبيرة. مسؤولية –معلمات المدرسة  –علينا  –يرقى الوطن.          –شباب الكويت  –بنا  

 : حول المبتدأ في كل جملة مما يأتي إلى اسم مختص ، وغير ما يلزم .4س

الفدائيون يقدمون أرواحهم فداء للوطن .  

)...................................................................( 

األمهات رحيمات بأبنائهن .                 

..............................()...................................... 

مصممو األزياء مشهورون باإلبداع .      

)...................................................................( 

مقدما الخير يحبهما الناس.                 

.................................................................()... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سادسا : التعبير . 

 قمت بزيارة إلى معرض الكتاب ، وتجولت في نواحيه، وشاهدت المعروضات فيه .        

 اكتب تقريرا عما شاهدت ، وبين اإليجابيات أو السلبيات ، مراعيا استخدام عناصر التقرير.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 ) أسلوب االختصاص (                                       

 
 تعريفه :   

 هو أسلوب يذكر فيه اسم ظاهر بعد ضمير متكلم أو مخاطب يبين المقصود من هذا الضمير              

 -أمثلة :     

 متحدون . –العرب  –نحن                    

 أخلص  في دراستي . –الطالب  -أنا                     

 عماد نهضته . –شباب الوطن  –أنتم                    

 -التعليق :    

إذا أمعنت النظر في األمثلة السابقة وجدت أن كلمة ) العرب ( وضحت المقصود من ضمير               

 المتكلم ) نحن ( ، وكلمة ) الطالب ( وضحت المقصود من ضمير المتكلم ) أنا ( ، وكلمة ) شباب

 م المختص ( .المقصود من ضمير المخاطب ) أنتم (  ، وهذا االسم يسمى ) االس وضحت 

 إعراب االسم المختص ) مفعول به منصوب ، لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني (    

 -: أنواع االسم المختص   

 تتقدم الشعوب . ( –الشباب  –: معرف بال )   بنا 1     

 مهمة هداية الناس إلى الحق . ( –المسلمين  –) عليكم                       

 نخلص للوطن ( –أبناء الكويت  –) إننا        -فة .:: معرف باإلضا2    

 من أوائل المدرسة  –طالبي الفصل  –) كنتم                                       

 نتحد في وجه الكافرين ( –مسلمي العالم  –) ليتنا                                       

 تدريبات :          

 العبارات التالية :أعرب ما تحته خط في 

 تخلص في شرح الدروس .( – المعلمين –) إننا 

 ) المعلمين ( مفعول به منصوب ، عالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم ، لفعل محذوف تقديره  

 ) أخص (      اسم مختص .

 مجتهدان . –الطالبين  –) أنتم 

 (...............................................................................................) الطالبين 

 مهام عظيمة . ( – طالبات المدرسة –)  عليكم 

 ) طالبات ( مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع مؤنث سالم لفعل محذوف تقديره أخص    

 جرور ، وعالمة جره الكسرة ألنه مفرد .)  المدرسة ( مضاف إليه م

 في حاجة إلى الوحدة. –مسلمي العالم  –إنكم  

 مسلمي :................................................................................................ 

 ....................................العالم :...............................................................

 يرقى الوطن . –أبناء الكويت  –بكم   

 أبناء:........................................................................................................

 ....................................الكويت :............................................................... 



 

 

 الرابع : )عبــــــــــرة الهجــــــــــــــــــرة ( نصال
        

وسجاياه التي ال تشمل على مثلها نفس بشرية ما يغنيه  –صلى هللا عليه وسلم  –إن في أخالق النبي       
إن كل ما يبهر العرب من معجزات ، علمه ، عن كل خارقة تأتيه من األرض أو السماء أو الماء أو الهواء. 

وحلمه ، وصبره ، واحتمال، وتواضعه، وإيثاره، وصدقه، وإخالصه، أكثر مما كان يبهرهم من معجزات 
كتسبيح الحصى ، أو انشقاق القمر ، ومشي الشجر ......فلوال صفاته النفسية ما تركت له المعجزات في 

: ) ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا  -تعالى  –لك هو معنى قوله نفوس العرب ذلك األثر الذي تركته ، ذ
 من حولك ( .

 أوال : الفهم واالستيعاب.
 : وضح هدف الكاتب من الموضوع .1س

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

 بين ما امتاز به الكاتب عن غيره في تناول موضوع الهجرة .: 2س

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

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

 : استخلص من الموضوع الهدف من الهجرة ، ودرسا مستفادا منها.3س

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

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

 التي أبهرت العرب. –صلى هللا عليه وسلم  –: عدد صفات الرسول 4س

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

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

 .-صلى هللا عليه وسلم  –: دلل من الموضوع على صفة من صفات الرسول 5س

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

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

 علل لذلك .ابن عمه علي في فراشة .(  –صلى هللا عليه وسلم  –: ) لقد ترك رسول هللا 6س

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

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

 : استنتج من الموضوع صفتين بارزتين في شخصيتي أبي بكر وعلي بن أبي طالب .7س

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

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

 



 

 

 : أثر مضمون الفقرة السابقة بأسلوبك .8س

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

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

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

 ثانيا : الثروة اللغوية .

 تالية .: هات مترادف الكلمات ال1س

 غرس خارقة الذ ازدري الكلمة

     مترادفها

 : هات ضد كل كلمة مما يأتي.2س

 إيثار:..................../ ازدراء:......................./عادى:......................... 

 : هات مفرد كل كلمة مما يأتي.3س

 خصال أكناف أغوار سجايا أعراض

     

 

 (.......................... ) تراب (......................... ) ثقة (...................: هات جمع )أثر 4س

 : اذكر المعنى السياقي لكلمة )مأل( في كل جملة مما يأتي .5س

 

 المجال المعنى السياقي للكلمة الجملة

 الطبيعة أعجبه منظرها مأل الرجل عينه من أشجار الحديقة.

 الحرب ضيقها عليه عدوه األرض جنودا .مأل القائد على 

 الحياة وضع فيه حتى آخره. مأل الولد اإلناء.

 القتال أغرق في النزع مألأ الرجل قوسه ليقتل عدوه.

 المعاملة ساعده وشايعه مأل الرجل أخاه على األمر 

 

 : ضع في كل جملة مما يأتي تصريفا من تصريفات كلمة ) عجز (6س

 عجز ( –معجزة  –عجوز  –)عاجز   

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

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



 

 

 : التذوق الفني : ثالثا

 : حول التعبير الخيالي التالي إلى التعبير الحقيقي.1س

 ) مازال رسول هللا في مكة حتى علم أنها لن تكون مبعث الدعوة وال مطلع تلك الشمس المشرقة ( 

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

 خشية أن يهاجر بدينه.( –صلى هللا عليه وسلم  –) وضعت قريش العيون تراقب الرسول 

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

 : حول التعبير الحقيقي إلى تعبير خيالي .2س

 أعظم مثال يجب أن يحتذيه المسلم للوصول إلى أفضل األخالق( –صلى هللا عليه وسلم  –) إن حياة النبي 

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

 : بين المعنى الذي أفاده كل تعبير خيالي مما يأتي:3س

 )أخالق النبي أعظم مدرسة يتعلم فيها المسلمون الصد قفي القول واإلخالص في العمل والثبات في الرأي(

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

 قال تعالى ) ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك .( 

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

 واسع األمل كبير الهمة صلب النفس( – عليه وسلم صلى هللا –) كان  

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

 . رابعا : السالمة اللغوية  

 : صغ من إنشائك ما يأتي .1س 

 ختص معرفا بال .أسلوب اختصاص يكون فيه االسم الم 

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

 أسلوب اختصاص يكون فيه االسم المختص معرفا باإلضافة . 

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

 : اضبط االسم المختص في كل عبارة مما يأتي .2س

 .-صلى هللا عليه وسلم  –أقتدي بأخالق الرسول  –المسلم  –أنا  

 وله .ننتصر هلل ولرس –المسلمات  –نحن  

 تسعد البشرية بعلمنا. -العلماء –إننا  

  



 

 

 : مثل في جمل من إنشائك ألساليب اختصاص تتنوع فيها عالمات نصب االسم المختص.3س

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

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

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

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

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

 : صوب األخطاء النحوية الواردة في كل أسلوب اختصاص مما يأتي .4س

 نعتز بالكويت .          الصواب :.......................... –الكويتيون  –نحن   

 نخلص في الشرح .       الصواب :............................ –المعلمات  –إننا  

 مجتهدان .      الصواب  :........................... –طالبين المدرسة  –أنتما  

 أكفاء .      الصواب :........................... –معلمو اللغة العربية  –إنكم  

 

                                                                                                         .        خامسا : التعبير 

 ) اكتب خاطرة حول عقبات تعرضت لها في حياتك فتغلبت عليها بالصبر والثبات(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 )تدريبات على درس " أسلوب االختصاص"(                           

 : اختر الكلمة الصحيحة إعرابيا مما بين القوسين ، وضعها مكان النقط .1 

 معلمين (  -معلمي  –معلمان  –قدوة لغيرنا ) معلمون  –................ اللغة العربية  -إننا        

 الجندي ( –الجنديين  –الجنديان  –أسدان في المعركة .   ) الجنود  –..................  -نحن        

 الكويتي( –الكويتيان  –الكويتيون  –تيين ترقى الكويت .       ) الكوي –...................  -بكم        

 المعلمين ( –المعلم  –معلمين  –تفعل الخير .           ) معلما  –..................   -أنت        

 :عين األسماء المختصة في كل عبارة مما يأتي ، وبين نوعها وعالمة نصبها.2

 عالمة نصبه نوعه االسم المختص الجملة

    أعرف واجبي –الجندي  –إنني 

    نساعد الفقراء –أبناء الكويت  -نحن

    المتواكلون -المسلمين  –ليس فينا 

    رائدا الرحلة. –طالبي الفصل  –أنتما 

    مهام شاقة . –المهندسات  –علينا 

    تحرر الوطن. –شهيدات الوطن  –بكن 

 اسم مختص.: اجعل كل عبارة مما يأتي خبرا لمبتدأ بعده 3

 ) نستعد لطرد اليهود من فلسطين (........................................................................ 

 ) نسعى لنصرة العروبة واإلسالم .(....................................................................... 

 ........................................................................) أشارك في المسابقة (              .

 ) السرج المنير لهداية العلمين .(   .........................................................................

 ......................................) أفكاركما بناءة (                   .....................................

 ) أعمالكن جليلة (                   ..........................................................................

 : مثل لما يأتي :4

 أسلوب اختصاص يكون فيه االسم المختص جمع مؤنث سالما معرفا باإلضافة  . 

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

 أسلوب اختصاص يكون فيه االسم المختص جمع مذكر سالما معرفا باإلضافة  .

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

 أسلوب اختصاص يكون فيه االسم المختص جمع تكسير معرفا باإلضافة  .

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

 معرفا بأل  . أسلوب اختصاص يكون فيه االسم المختص مثنى

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

 أسلوب اختصاص يكون فيه االسم المختص مفردا معرفا باإلضافة  .

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

 أسلوب اختصاص يكون فيه االسم المختص مفردا معرفا بال  .

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



 

 

 شابيالنص الخامس ) يا بن الحياة ( ألبي القاسم ال 

 خلقت طليقا كطيف النــــسيم            وحرا كنور الضحى في سماه
 تغرد كالطير أين اندفـــــــــعت           وتشدو بما شاء وحـــي اإلله
 وتمرح بين ورود الصــــــباح           وتنعم بالنـــــــــــور أنى تراه

 الكون هذي الحياةكذا صاغك هللا يا بن الوجــود           وألقتك في 
 فمالك ترضى بذل القيـــــــــود           وتحني لمن كبلوك الجبــــــــاه
 وتغمض أجفانك النيــــــــــرات          عن الفجر والفجر عذب ضحاه

 

 أوال : الفهم واالستيعاب.  
 
 : استخلص الفكرة التي عبرت عنها األبيات السابقة .1س 

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

 : عدد القيم التي دعا إليها الشاعر في األبيات .2س

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

 : اذكر مالمح شخصية الشاعر .3س

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

 : استنتج الغاية من رسم الشاعر صورتين متقابلتين لإلنسان .4س

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

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

 بمظاهر الطبيعة في عرض أفكاره.: دلل على تأثر الشاعر 5س

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

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

 : هات من عبارات النص ما يشير إلى مظاهر الحرية والعبودية .6س

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

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

 : وضح مسؤولية اإلنسان عن فقد حريته.7س

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

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

 



 

 

 : انثر البيتين األول والثاني بأسلوبك .8س

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

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

 

 ثانيا : الثروة اللغوية . 

 

 . كل كلمة مما يأتي: هات مترادف 1س 

 أريج الغرير اندفع أطبق تالع طرز

      

 

 : هات ضد )جد(................../رفق:...................../تقارب:...........................2س 

 : هات مفرد كل كلمة مما يأتي .3س

 أجفان :....................  / قيود :....................../ تالع :.........................  

 

 : هات جمع كل كلمة مما يأتي .4س

 بير :..................../ رداء:........................ / طيف:...................... / األكبر:..............ك 

 : اذكر المعنى السياقي لكلمة ) خلق ( في كل جملة مما يأتي.5س 

 المجال المعنى السياقي الكلمة في جملة

  أوجده من عدم خلق هللا اإلنسان من طين 

  أبدعه األديب نصا أدبيا .خلق 

  بلي خلق الثوب .

  حسن خلقه خلق الرجل.

 

 تصريفات كلمة ) نعم ( في جمل من إنشائك . ت من: ها5س 

 في الخير ........... على نعمه.     الغني ..................عظيمة .           أشكر هللا .............اإلسالم   

 هللا علينا بالخير الوفير . ..............األبرار في جنات ..............         

  

 

 



 

 

 ثالثا : التذوق الفني .

 : حدد من األبيات تعبيرا أثار اهتمامك ، وبين ما تركه في نفسك ..1س 

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

 : اختر من البدائل ما يوحي به التعبير فيما يأتي .2س

 ) تمرح بين ورود الصباح (  

 الحزن والتشاؤم .  -الدعة والهدوء  -الخفة والرشاقة   -السعادة والتفاؤل    

 ) ترض بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباه (  

 قوة التحمل والصالبة .  -رفض الواقع المؤلم   -التعب والمشقة في األسر  -الخنوع والرضا بالذل       

 

 رابعا : صحة الرسم الهجائي . 

 لمات تتضمن همزة متوسطة على واو .: اكتب ك1س 

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

 : علل : رسم الهمزة المتوسطة على الواو في الكلمات اآلتية .2س 

 ................   مسؤول :........................................شؤون: .................................  

 فؤاد:...................................................    يؤم:..............................................  

 ..............................بؤس:................................................      رؤوس:............ 

 : اكتب كلمات تتضمن همزة متوسطة على ياء .3س

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

 : صوب األخطاء اإلمالئية الواردة في الكلمات اآلتية .4س 

 تفائُل يُأمل متكأين متفاِءل فِأران يأةجر الخطأ

       

 خامسا : السالمة اللغوية . 

 : استخدم أدوات النداء التالية في جمل من إنشائك . 1س 

 ) أ      يا    هيا    أي    (       

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

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



 

 

 : ارسم خريطة ذهنية للمنادى المفرد والمضاف والشبيه بالمضاف .2س

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

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

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

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

 

 كل جملة مما يأتي . :ميز المنادى المبني من المنادى المعرب في3س 

 

 المنادى المعرب المنادى المبني الجملة

   أمحمد افهم الشرح.

   يا طالب العلم احرص على علمك .

   أيا مستعينا باهلل أبشر .

   هيا مسلمون اتحدوا .

  

 : اضبط المنادى المفرد في حالتي البناء واإلعراب .4س

 

 هيا طالبات ( -)  يا رجل        يا رجال (    ) أيا أبطال     أيا أبطاال   (    ) هيا طالبات      

 

 : ضع مكان النقط منادى مناسبا وبين نوعه وإعرابه.5س

 

 إعرابه. نوعه المنادى الجملة

    يا ................. أبشروا بحسن الخاتمة

    العفوأيا ................... نسألك 

    أي ................. كن عالي الهمة

    أيا ................. احرصوا على العلم

    هيا .................... أطيعا والديكما

    أ .................. العلوم  أحسنتن 

  



 

 

 : مثل لما يأتي .5س

 

 اسلوب نداء يكون فيه المنادى شبيها بالمضاف . -

- ............................................................................................................... 

 أسلوب نداء يكون فيه المنادى مثنى مضافا . -

- .............................................................................................................. 

 أسلوب نداء يكون فيه المنادى جمعا مذكرا سالما شبيها بالمضاف. -

- ............................................................................................................ 

 أسلوب نداء يكون فيه االسم المنادى جمع مؤنث سالما نكرة غير مقصودة . -

- .............................................................................................................. 

 

 سادسا : التعبير . 
 

) الحرية قيمة غالية الثمن ، تنال ببذل الدم والروح ،من حققها عاش سعيدا وتمتع بجمال الحياة ، ومن    

 سلبها عاش تعيسا ، وسلب منه جمال الحياة .       اكتب في هذا الموضوع ثالث فقرات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 ء(داــــــــــــــوب النــــــــــ) أسل                        

 : هو طلب استدعاء أو تلبية الحاجة أو لفت االنتباه ، ويتكون من )أداة النداء والمنادى (تعريفه 

 أي ( -هيا   -أيا   -يا   -: ) أ   أدوات النداء

 أي بني( –يا محمد ه –أيا فاعل الخير أحسنت  –يا حلما غفا في مقلتي  -: ) أكويت      أمثلة 

 ) نوعا االسم المنادى (                                

 منادى منصوب                                       منادى مبني على ما يرفع به    

 ) حالتان (                                                       ) ثالث حاالت (         

 ( إذا كان مضافا .    بعده مضاف إليه 1)                                       علما .( إذا كان  1) 

 * أمعلم الخير أحسنت .             مسمى حيوان –اسم مكان  –) اسم انسان 

 ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة ألنه مفرد(              لفظ الجالل " هللا "( –اسم شيء مشهور  

 ينا .                                 * يا فاعلي الخير بارك هللا فيكما .أمحمد أقبل عل 

 ) منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى حذفت النون لإلضافة () مبني على الضم (                               

  من التدريبات () يا كويت يا حلما غفا في مقلتي(               * ) أيا معلمتي الرياضيات أكثرا 

 ) مبني على الضم (                                       ) منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى حذفت النون لإلضافة (  

 .. أيا قصواء ، فوق ظهرك نبي (                        * هيا مسلمي الكويت أحسنوا &إلى الفقراء ( 

 ) منصوب بالياء ألنه جمع مذكر سالم حذفت النون لإلضافة (                    ) مبني على الضم (               

 . أي هبل كم عبدك الكافرون (                          * أي طبيبات الوطن ، أنتن مالئكة الرحمة ( 

 جمع مؤنث سالم ( ) مبني على الضم (                                       ) منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه

                            ) . يا هللا أنت رب العالمين ( 

 ) مبني على الضم (

 ( إذا كان) نكرة غير مقصودة .  ( 2)                        ( إذا كان )نكرة مقصودة .  ( 2) 

 ال ، اتق هللا .    يا رجل ، اتق هللا .                                                * يا رج 

 ) مبني على الضم ألنه مفرد (                                     ) منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة ألنه مفرد (

 . هيا معلمان ،أحسنتما .                                          * هيا معلمين أحسنتما 

 ) منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى (                    ) مبني على األلف ألنه مثنى (                 

  . أيا طبيبتان لكما الفضل في الشفاء .                         * أيا طبيبتين لكما الفضل في الشفاء 

 ) مبني على األلف ألنه مثنى (                                ) منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى (

  مسلمون اتحدوا .                                           * أي مسلمين اتحدوا .أي 

 ) مبني على الواو ألجمع مذكر سالم (                       ) منصوب ، وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم (

 ت أحسنتن .أي معلمات أحسنتن .                                           * أي معلما 

 ) مبني على الضم ألنه جمع مؤنث سالم (                  ) منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع مؤنث سالم .(  

 



 

 

 (  إذا كان ) شبيها بالمضاف ( 3)                                                                 

 أتي ) يأتي بعده جار ومجرور أو اسم منصوب من عمله ، وي                                                               

 منونا إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم (                               ) مالحظة مهمة ( 

 *  أفاعال للخير  بارك هللا فيك .                                                                 

 ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة ألنه مفرد (                                                                  

 قد تحذف أداة النداء في بعض أساليب النداء                 * يا كاتبين درسا وفقكما هللا .  

 ) منصوب ، وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى (                                                                  

*أيا دافعين ضرا عن الناس ، جزاكم هللا خيرا                                                                        ) أمثلة (          

 نوبنا وكفر عنا سيئاتنا.               ) منصوب بالياء ألنه جمع مذكر سالم (* ربنا اغفر لنا ذ

 *محمد انتبه لشرح المعلم .                            * أي مناصرات للحق وفقكن هللا .

 *طالب الفصل اصبروا على العلم .                   ) منصوب  بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم (  

 

 ت :تدريبا  
 
 : استخدم أدوات النداء التالية في جمل من إنشائه . 1س
 
 أ ...........................................      يا .......................................  
 هيا ........................................      أي........................................  
 أيا ........................................... 

 
 : ارسم خريطة ذهنية  ألنواع المنادى .2س

 
 

              

 
                               

 
 

              
 
 

 علم
 

نكرة غير 
 مقصودة

 
مبني على ما 

 يرفع به

 
 منصوب

 
 مضاف

 

 المنادى
نكرة  

 مقصودة
 

شبيه 
 بالمضاف

 



 

 

 النص السادس ) من خطاب صاحب السمو أمير البالد ( 

فحري بنا شكر هذه النعم واستذكارها دائما ولعل أهم مظاهر الشكر هو التمسك بتعالين ديننحا اإلسحالمي       

الحنيف والحفاظ على ثوابتنا ومواريثنا الفاضحلة ، التحي أرسحاها اآلبحاء واألجحداد ، والوقحوف بححزم فحي وجحه 

ساءة للوطن العزيز بإثارة النعرات الطائفيحة أو القبليحة أو الفئويحة وبحث روح الفرقحة والتعصحب من يحاول اإل

والتحححزب وشححق وحححدة الصححف ، ومححا يسححتوجبه ذلححك مححن ضححرورة االرتقححاء بإعالمنححا المقححروء والمسححموع 

 ن.والمرئي وممارسة دوره المنشود في تكوين ودعم الرأي العام المستنير الذي يعزز الوالء للوط

 أوال : الفهم واالستيعاب. 

 : اذكر مناسبة الخطاب وما يتعلق به من معان دينية .1س

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

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

 : صنف القيم الواردة في الخطاب مستدال عليها من عبارات الخطاب .2س

  

 العبارة الدالة عليها نوعها القيمة

   

   

   

 

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

 في الخطاب. \: سجل مالحظاتك حول موقف إنساني ورد3س

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

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

 : استخلص من الخطاب ما يكشف عن مالمح شخصية سمو األمير.4س 

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

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

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

 



 

 

 : حدد قضية أو مشكلة عرض لها سمو األمير في خطابه.5س

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

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

 : بين من الخطاب خطورة " قضية أو مشكلة " وأثرها على المجتمع.6س

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

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

 لة (.مشك –: وضح الحلول التي ذكرها سمو األمير لحل ) قضية 7س 

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

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

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

 : لخص مضمون الفقرة السابقة بأسلوبك .8س 

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

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

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

 الثروة اللغوية ()ثانيا :  

 : هات مترادفات للكلمات اآلتية .1س

 أسبغ منشود فاجعة إنابة حبا الكلمة

      مترادفها

 : هات ضد كل كلمة مما يأتي .2س 

 طهارة :......................./ عقوق:............................/  تطور :................................ 

 : هات مفرد الكلمات .3س

 أنعام نعرات أواصر مكامن الكلمة

     مفردها

 : هات جمع كل كلمة مما يأتي .4س 

 مفهوم منهاج فاجعة فلك فلك

     



 

 

 السياقي لكلمة )نزع ( في كل جملة مما يأتي .: اذكر المعنى 5س

 نزع المزارع النبتة من مكانها .  ) قلعها( .                  مجال الزراعة -

 نزع الرجل نعليه ودخل إلى المجلس. ) خلعهما(            مجال األدب -

 نزع المريض من شدة المرض.       ) أشرف على الموت( مجال الحياة  -

 ضعيف ماله.              ) سلبه(                مجال الظلمنزع الظالم ال -

 نزع الطفل أباه .                       ) شابهه(               مجال الخلق -

 نزغ المسافر إلى وطنه .             ) مال واشتاق(         مجال الوطن -

 ل الحربنزع المحارب عدوه سالحه .       ) جرده منه(            مجا -

 : صرف كلمة ) رحم ( في جمل من إنشائك .6س

م  -متراحم   -يرحم   -الرحيم     -الرحمن     -) الرحمة          -ترحأ

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

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

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

 ثالثا: التذوق الفني. 

 تعبيرا أثار اهتمامك ، وبين ما تركه من أثر في نفسك.: حدد من الخطاب 1س

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

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

 : اختر من البدائل ما يوحي به كل تعبير مما يأتي.2س 

 ) تجنب كل ما يعكر صفو العالقات مع هذه الدول أو اإلساءة لها ( 

 الحرص على تقوية الروابط األخوية مع الدول. -الحرص على المصالح التي تربطنا بالدول      -

 الحرص على تقديم الوالء والطاعة للدول. -ور الدول وغدرها   الحرص على اجتناب شر -

 ) مد يد العون إلخوانهم المسلمين في جميع أنحاء العالم (

 كل ما سبق -العون النفسي        -العون العيني               -العون المالي            -

 اللة " تصفو األنفس"..) فيه تصفو األنفس وتنزع الهمم لالستزادة من صالح األعمال ( د

 تتبرأ من الدنيا. -ترق وتشف      -ترتاح وتسعد       -تتطهر من آثامها       -

 

 



 

 

 : اختر التعبير األجمل من التعبيرين التاليين ، واذكر السبب.1س

 ) تجنب كل ما يعكر صفو العالقات مع هذه الدول ( ) تجنب كل ما يسبب الخالف مع هذه الدول( 

 جمل :..................................................................................................التعبير األ 

 السبب:............................................................................................................ 

ي جميع أنحاء المعمورة (                                                      ) مد يد العون إلخوانهم المسلمين ف  

 ) إعانة إخوانهم المسلمين في جميع أنحاء المعمورة(

 التعبير األجمل :..................................................................................................

 ....................................................................................................السبب:........ 

  

 ) ففيه تصفو األنفس وتنزع الهمم لالستزادة من صالح األعمال وفعل الطاعات(

 ) ففيه يسعد اإلنسان ويقدم على المزيد من صالح األعمال وفعل الطاعات. ( 

 التعبير األجمل :.................................................................................................. 

 السبب:............................................................................................................ 

 ي كل عبارة مما يأتي .: حدد أركان التشبيه ف2س 

 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ()

 . ) المشبه(..............................  ) أداة الشبه ( .............. المشبه به:.................................

 ................................................................................................) وجه الشبه (...   

 رابعا : الرسم الهجائي.

 : امأل الجدول التالي بكلمات تحتوي على همزة متوسطة.1س  

 على السطر على األلف على الواو على الياء

    

    

    

    

  

 

 

 



 

 

 اإلمالئية في الكلمات اآلتية .:صوب األخطاء 2س

 الصواب الخطأ الصواب 

  مسئول  فِؤران

  َمئوى  يتفاأل

  مملوأة  قراأة

 

 خامسا : السالمة اللغوية . 

 : اذكر عالمات اإلعراب الفرعية للمنادى في حالتي اإلعراب والبناء .1س 

 عالمة اإلعراب عالمة البناء الجملة

   أيا مسلمون اتحدوا 

   طالبين افهما . هيا

   يا معلمات بارك هللا فيكن

   هيا معلمين اشرحوا الدرس.

 

 معلمات ( في جمل من إنشائك . -مهتمون    -مسلمان   -: وظف المنادى ) رجل  2س 

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

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

 يكون المنادى فيه على النحو التالي :: مثل ألسلوب نداء 3س 

 ) منادى نكرة مقصودة مثنى (  ...........................................................................  

 ) منادى مضاف جمع مذكر سالم (....................................................................... 

 (...............................................................................................) منادى علم  

 ) منادى شبيه بالمضاف مثنى (..............................................................................  

  

 

 

 



 

 

 : صوب الخطأ في طبك المنادى .4س

              أيا طالع جبال احذر السقوط .                   )...........................(                                                    

 هيا معلمين الخير بارك هللا فيكما .              )............................(

)............................(                                                                                             يا طالباتا للعلم اجتهدن.            

 يا دافعي شرا بارك هللا فيكما .                  )............................(

  

 سادسا : التعبير .   

سحرية في أيدي كارهي الوطن ، لو أشهروها لدمروا  الفتن والتعصب والتحزب وسائل    

 الوطن ، ولذا يجب أخذ الحيطة والحذر ، وأن نتكاتف لمواجهة هذه الفتن الفاسدة.

 اكتب موضوعا من ثالث فقرات حول المعاني السابقة       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 ) تدريبات على درس "أسلوب النداء" (                         

 :ميز المنادى المعرب وعالمة إعرابه ، عن المندى المبني ، وعالمة بنائه.1س 
  

     أ محمد احسن إلى الفقراء
     يا طالب العلم أحسن الطلب.
     هيا متعلمون احذروا اإلهمال

     الرحلةأيا مرشدين ال تبعدا عن 
     أي مقدمات الخير أحسنتن .

     هيا مانعات خيرا اتقين هللا
     يا راجعين من الرحلة استريحوا
     أي صانعا للمعروف وفقك هللا.

           
 : اضبط المنادي في كل جملة مما يأتي ، وبين سبب الضبط.2س 

 سبب الضبط. المنادى المضبوط الجملة 
   في شرح الدرسأمعلم أخلص 

ًً أخلصي في شرح الدرس.    يا معلمةً
   هيا طالب العلم وفقكم هللا.

   أيا ممرضاُت ساعدن المرضى.
   أي مقدمة خيرا لك األجر من هللا.

   هيا ذاهبات إلى المدرسة وفقكن هللا.
  

 

 : اذكر عالمات اإلعراب الفرعية للمنادى في حالتي اإلعراب والبناء في كل جملة مما يأتي  3س

 

 يا طالبان اهتما بالدرس. )..................................................................(    

 .....................(يا طالبين اهتما بالدرس. )............................................    

 هيا مسلمون اتحدوا .     )................................................................(    

 هيا مسلمين اتحدوا .     ).................................................................(    

 .......................................................(أ كويتيات حافظي على وطنك .)...........    

 أكويتياٌت حافظي على وطنك.  ).................................................................(    

 



 

 

 : وظف األسماء التالية في جمل من إنشائك بحيث تكون منادى .4س 

 

 فاهم الشرح( –ممرضات  – مهندسون -طالب   –معلمان  -) كويتي     

 

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

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

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

  
 : مثل في أسلوب نداء لما يطلب منك بين القوسين.5س
 

 ................................................................  ) منادى علم اسم دولة (
 ..............................................................   ) منادى نكرة مقصودة مثنى( 
 ...................................................... ) منادى نكرة غير مقصودة جمع مذكر سالم( 
 مثنى (.....................................................  ) منادى مضاف  
 .....................................................  ) منادى شبيه بالمضاف جمع مؤنث سالم( 

 
 : صوب الخطأ في كل كلمة تحتها خط في كل أسلوب نداء فيما يأتي .6س

 

 أ خالدا أحسن إلى والديك .            )..........................(   

 .                 ).........................(يا طالٌب أحسن األدب    

 هيا مربياتا اهتممن بتربية األبناء.    ).........................(   

 هيا مقدمين الخير شكركم هللا.         )..........................(   

 أيا طالبي علما أحسنوا الشرح.        )..........................(   

 محبو الوطن انهضوا به .             )...........................(أ   

  

  
                    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ) تدريبات نحوية وإمالئية على الدروس المقررة (
 التدريب األول 

 : اقرأ الفقرة اآلتية ، ثم أجب على األسئلة التي تليها .1 
 

أيها األبناء ، العلم ، فإنه طريحق التقحدم ، والجهحل الجهحل ، فإنحه سحبيل التخلحف ، والعمحل واالجتهحاد ،         
فهما طريقا بناء األوطان ، الكسل والتخاذل ، فإنهما رذيلتان مضحيعتان لألعمحال ومحبطتحان للعحزائم ، وإيحاكم 

حريصححون علححى بنححاء الححوطن علححى العلححم  –ت أبححاء الكويحح –والغححرور ، فإنححه مضححيعة لقيمححة الرجححال ، ونحححن 
أعبححاء ثقيلححة مححن أجححل  –المتعلمححين  –يححنهض الححوطن ويتقححدم ، ولححذلك علينححا  –الطححالب  –واألخححالق ، وبنححا 

 النهوض بوطننا الغالي الكويت .
 
 : أخرج من الفقرة كل اسم مختص ، وبين نوعه وعالمة إعرابه.1س 

 عالمة إعرابه نوعه االسم المختص

   

   

   

  

 : أخرج من الفقرة كل أسلوب إغراء وبين اسم مغرى به ، وبين نوعه ، وعالمة إعرابه .2س

 عالمة إعرابه نوعه االسم المغرى به الجملة

    

    

  

 : أخرج من الفقرة كل أسلوب تحذير ، وبين االسم المحذر منه ، ونوعه ، وعالمة إعرابه3س

 عالمة إعرابه نوعه االسم المحذر منه الجملة

    

    

    

 

 : أغر صاحبك أو حذره من كل صفة مما يأتي ، مستوفيا صور اإلغراء والتحذير .4س

 النفاق .( –الغش  –اإلهمال  –الكذب  –التقوى  -الصدق   –) التعاون     

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

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

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



 

 

 : اجعل كل عبارة مما يأتي خبرا لمبتدأ بعده اسم منصوب على االختصاص .5س

 

 (أحافظ على سالمة البيئة. –تسعين من أجل النجاح  -تخلصان للوطن      -) نحترم المعلمين    
................................     .................................................................... 

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

 
 التالي بكلمات همزتها متطرفة .:امأل الفراغات في الجدول 6س

  
 همزة متطرفة على السطر همزة متطرفة على الواو همزة متطرفة على الياء همزة متطرفة على األلف

    
    
    
    

    
    

  
 : جمع حروف كل كلمة مما يأتي .7س

 
 ؤ   )..............................( –ط  –ب  –ا  –ت    
 ل )..............................( –ئ  –أ  –ت  –ل  –م   
 ط )..............................( –أ  –ت  –ا  –ب  –ي  
 ل )................................( –ا  –ا  –ء  –ي  –أ  –ش  
   
 علل رسم الهمزة المتطرفة على حالتها في كل كلمة مما يأتي . :8س 
  

 السبب مزة المتطرفةرسم اله الكلمة
   تباطؤ
   دافئ
   ملجأ
   هواء
   شيء
   سوء

   بريء



 

 

 التمرين الثاني 
 

أيها المواطنون ، الوطن ، فإنه بيتكم الكبير ، والدفاع الدفاع عنه ، فإنه مالذكم األول واألخير ،         

والعمل واالجتهاد ، فهما طريقا بنائه ، وإياكم والتفريط فيه ،  والتهاون التهاون ، فإنه مضيعة لحضارة 

 –الكويتيين  –حماته ، وعليكم  -وطن أبناء ال –الوطن. والتكاسل ، فهو سبب تخلف األوطان ،فأنتم 

أعباء  –المواطنين  –ينهض الوطن ويتقدم ، ولذلك علينا  -بنيأات الكويت  –وبكن  –واجبات تجاه وطنكم  

 ثقيلة من أجل النهوض بوطننا الغالي الكويت .

 
 : أخرج من الفقرة كل اسم مختص ، وبين نوعه وعالمة إعرابه.1س
 

 ة إعرابهعالم نوعه االسم المختص
   

   

   
   

 
 : أخرج من الفقرة كل أسلوب إغراء وبين اسم مغرى به ، وبين نوعه ، وعالمة إعرابه .2س
 

االسم المغرى  الجملة
 به

 عالمة إعرابه نوعه

    

    

    
 

 : أخرج من الفقرة كل أسلوب تحذير ، وبين االسم المحذر منه ، ونوعه ، وعالمة إعرابه3س
 

االسم المحذر  الجملة
 منه

 عالمة إعرابه نوعه

    

    

    
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 :ميز المنادى المعرب وعالمة إعرابه ، عن المندى المبني ، وعالمة بنائه.4س
  

     أ محمد احسن إلى الفقراء
     يا طالب العلم أحسن الطلب.
     هيا متعلمون احذروا اإلهمال

     أيا مرشدين ال تبعدا عن الرحلة
     أي مقدمات الخير أحسنتن .

     هيا مانعات خيرا اتقين هللا
     يا راجعين من الرحلة استريحوا
     أي صانعا للمعروف وفقك هللا.

          
 : اضبط المنادي في كل جملة مما يأتي ، وبين سبب الضبط.5س 

 

المنادى  الجملة 
 المضبوط

 سبب الضبط.

   الدرسأمعلم أخلص في شرح 
ًً أخلصي في شرح الدرس.    يا معلمةً

   هيا طالب العلم وفقكم هللا.
   أيا ممرضاُت ساعدن المرضى.

   أي مقدمة خيرا لك األجر من هللا.
   هيا ذاهبات إلى المدرسة وفقكن هللا.

  

 : اذكر عالمات اإلعراب الفرعية للمنادى في حالتي اإلعراب والبناء في كل جملة مما يأتي  6س

 يا طالبان اهتما بالدرس. )..................................................................(    

 ....................(يا طالبين اهتما بالدرس. ).............................................    

 هيا مسلمون اتحدوا .     )................................................................(    

 هيا مسلمين اتحدوا .     ).................................................................(    

 أ كويتيات حافظي على وطنك .)..................................................................(    

 أكويتياٌت حافظي على وطنك.  ).................................................................(    

 

 . : وظف األسماء التالية في جمل من إنشائك بحيث تكون منادى7س 

 فاهم الشرح( –ممرضات  –مهندسون  -طالب   –معلمان  -) كويتي     

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

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

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

  
 



 

 

 : مثل في أسلوب نداء لما يطلب منك بين القوسين.8س
 اسم دولة (................................................................  ) منادى علم 

 ..............................................................   ) منادى نكرة مقصودة مثنى( 
 ...................................................... ) منادى نكرة غير مقصودة جمع مذكر سالم( 
 منادى مضاف مثنى (.....................................................  )  
 .....................................................  ) منادى شبيه بالمضاف جمع مؤنث سالم( 

 : صوب الخطأ في كل كلمة تحتها خط في كل أسلوب نداء فيما يأتي .9س

 أ خالدا أحسن إلى والديك .            )..........................(   

 يا طالٌب أحسن األدب .                 ).........................(   

 هيا مربياتا اهتممن بتربية األبناء.    ).........................(   

 هيا مقدمين الخير شكركم هللا.         )..........................(   

 أيا طالبي علما أحسنوا الشرح.        )..........................(   

 (أ محبو الوطن انهضوا به .             )...........................  

 

 

 : أغر صاحبك أو حذره من كل صفة مما يأتي ، مستوفيا صور اإلغراء والتحذير .10س
 الفوضى .( -البطالة  –لعمل ا –الفرقة  –التعاون  –الجهل  –) العلم     

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

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

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

 وب على االختصاص .: اجعل كل عبارة مما يأتي خبرا لمبتدأ بعده اسم منص11س
 أدافع عن وطني.( –تقومين بواجبك تجاه الوطن  -تحترمان المعلم      -) نخلص للوطن    

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

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

 -ثل في جمل من إنشائك لما يأتي :: م12س
 ) اسلوب إغراء يكون فيه االسم المغرى به معطوفا عليه( 

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

 ) اسلوب اختصاص يكون فيه االسم المختص معرفا باإلضافة . 

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

 ) اسلوب تحذير يكون فيه االسم المحذر منه مثنى مكررا ( 

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

 ) اسلوب اختصاص يكون فيه االسم المختص جمع مذكر سالما مضافا ( 

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



 

 

 :امأل الفراغات في الجدول التالي بكلمات همزتها متطرفة .13س

  

همزة متطرفة على 

 األلف

همزة متطرفة على  همزة متطرفة على الواو همزة متطرفة على الياء

 السطر

    

    

    

    

  

 : جمع حروف كل كلمة مما يأتي .14س

 ل   )..............................( -ا-ؤ-ل-ك-ت   

 ئ  )..............................( -ر –ت  –ج  -م  

 أ )..............................( -ل –ك  –ت  –ي  

 ل  )................................( -ؤ ل –ل  –ؤ  –ا  

  
 : علل رسم الهمزة المتطرفة على حالتها في كل كلمة مما يأتي .15س

  

 السبب رسم الهمزة المتطرفة الكلمة
   تكافؤ
   هادئ
   مبتدأ
   سماء
   دفء
   هدوء

   جريء
 

 .: اكتب كلمات تتضمن همزة متوسطة على واو 16س

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

 على الواو في الكلمات التالية . : علل : رسم الهمزة المتوسطة17س

 .....................................لؤلؤ :.................................................................

 فؤاد:........................................................................................................

 شؤون:.....................................................................................................

 مسؤول :...................................................................................................



 

 

 

 : اكتب كلمات تتضمن همزة متوسطة على ياء .18س

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

 

 : علل : رسم الهمزة المتوسطة على الياء.19س 

 متكئين :............................................................................................ 

 :...............................................................................................أفئدة 

 ذئب:...............................................................................................

 .........................................جريئة :....................................................


