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( ٢٠٠٨�٢٠٠٩ –فصل ثان  –الصف الثاني عشر                ) قواعد النحو  والصرف ( إجابة تدريبات كتاب       

  )قواعد النحو والصرف ( كتاب  إجابات تدريبات
  الفصل الدراسي الثاني ٠٠٠ الصف الثاني عشر

@üëc@ZòÈua‹¾a@pbjíŠ‡m@ @
  )  التدريب األول( إجابة 

  : قال تعالى في سورة التوبة 
م فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه كافةوما كان المؤمنون لينفروا ( 

 غلظـة الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم  قاتلوايأيها الذين آمنوا * إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 
ـ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم م* واعلموا أن اهللا مع المتقين  ا الـذين  ن يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأم

رجسا إلى رجسهم وماتوا زادتهم ف مرضوأما الذين في قلوبهم * آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون 
* رون كّأوال يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم ال يتوبون وال هـم يـذّ  * وهم كافرون 

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف اهللا قلوبهم بـأنهم  
ا عنتم حريص عليكم بـالمؤمنين رءوف  لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه م* قوم ال يفقهون 

  ) اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم  حسبيفإن تولوا فقل * رحيم 
  : اقرأ اآليات الكريمة وأجب عما يأتي 

  : أعرب الكلمات التي تحتها خط في اآلية الكريمة السابقة إعرابا كامال  .٥
  ٠لظاهرة حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة ا �كافة  -أ 

 ٠فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل  �قاتلوا  -ب 

 ٠مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  �غلظة  -ج 

  ٠مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �مرض  -د 

  ٠مضاف إليه خبر مقدم مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة والياء في محل جر  �حسبي  -ه 

 : عين من اآليات الكريمة السابقة ما يأتي  .٦

 ) ، يتوبون يفقهون  ،يذكرون  ،يقومون  ،يرون  ،يستبشرون  ،يلونكم ( ����فعال مضارعا مرفوعا  -أ 

 ) ثبوت النون ( عالمة رفع جميع األفعال السابقة  �وبين عالمة رفعه  

 ٠عالمة رفعه الضمة المقدرة ) يراكم ( والفعل  

 )  لينذروا -ليتفقهوا  – ينفروا(  �ارعا منصوبا فعال مض -ب 

 ) حذف النون (  �وبين عالمة نصبه  
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 )  تولوا - وليجدوا(  �فعال مضارعا مجزوما  -ج 

 ) حذف النون (  �وبين عالمة جزمه  

 ) لقد جاءكم رسول من أنفسكم (  �جوابا لقسم محذوف  -د 

 ) فقل حسبي اهللا (  �جوابا لشرط مقترنا بالفاء  -ه 

 " ) أمر " ألن الجملة فعلية وفعلها طلبي (  �سبب االقتران وبين   

 ) وهم يستبشرون  –هم كافرون و(  �جملة تقع حاال  -و 

 " ) آمنوا " ، وكلمة " ماتوا " الواو في كلمة (  �واذكر صاحب الحال  

 ) يأيها (  �من ) أي (  �منادى  -ز 

  ٠منادى مبني على الضم في محل نصب  �أعربه  

 : خا مناسبا على كل جملة مما يأتي ، واضبط الجملة ضبطا كامال أدخل فعال ناس .٧

  ٠المؤمنون فائزون بالجنة  -أ 

o  ٠صار المؤمنون فائزين بالجنة  

  ٠ذو رحمة ورأفة  –صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول  - ب 

o  ٠ذا رحمة ورأفة  –صلى اهللا عليه وسلم  –كان الرسول  

 ٠المنافق منكر لما جاء به القرآن الكريم  -ج 

o ٠ت المنافق منكرا لما جاء به القرآن الكريم با 

 : ضع فعال ناسخا بدال من الحرف الناسخ فيما يأتي ، وغير ما يلزم  .٨

  ٠ليت المسلمين مجاهدون في سبيل اهللا  -أ 

o  ٠أصبح المسلمون مجاهدين في سبيل اهللا  

 ٠إن الشهيدين صادقان في عهد اهللا   - ب 

o  ٠بات الشهيدان صادقين في عهد اهللا  

  ٠مقاتلين قادرون على ردع العدو لعل ال -ج 

o  ٠مازال المقاتلون قادرين على ردع العدو  

 : بين نوع الخبر ، واذكر محله من اإلعراب فيما ياتي  .٩

 "لعل " خبر جملة فعلية في محل رفع خبر ) يحذرون (  �)  لعلهم يحذرون (  -أ 

  ٠ جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ) يذكرون (  �) وال هم يذكرون (  -ب 

  ٠" إن"شبه جملة في محل رفع خبر ) مع المتقين(  �) واعلموا أن اهللا مع المتقين (  -ج 
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 : فيما تحته خط ، وأعرب ما بعدها ) ال ( اذكر نوع  .١٠

 ) يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين  الأو(  -أ 

o  نافية  �) ال ( نوع 

o  ) ٠الخمسة  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال �) يرون  

 ) مرتين ثم ال يتوبون وال هم يذكرون (  - ب 

o  نافية  �) ال ( نوع 

o  )  ٠فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة  �) يتوبون  

 ) فإن تولوا فقل حسبي اهللا ال إله إال هو (  -ج 

o  نافية للجنس  �) ال ( نوع 

o  ) ٠حل نصب اسم ال النافية للجنس مبني على الفتح في م �) إله  

 : اجعل المبتدأ فيما يأتي لغير الواحد ، وغير ما يلزم  .١١

  ٠المؤمن يسعى لنصرة دينه ، ويصد عدوه عن بالده  

 ٠لنصرة دينها ، وتصد عدوها عن بالدها المؤمنة تسعى  �المفردة المؤنثة  -أ 

  ٠المؤمنان يسعيان لنصرة دينهما ، ويصدان عدوهما عن بالدهما  �المثنى المذكر  -ب 

 ٠المؤمنتان تسعيان لنصرة دينهما ، وتصدان عدوهما عن بالدهما  �ثنى المؤنث الم -ج 

  ٠ون عدوهم عن بالدهم ن لنصرة دينهم ، ويصدوالمؤمنون يسع �جمع المذكر  -د 

  ٠ن عدوهن عن بالدهن دن لنصرة دينهن ، ويصديالمؤمنات يسع �جمع المؤنث  -ه 

 : مع ما يناسبه مما يأتي مع الضبط استخدم أسلوب اإلغراء ، أو أسلوب التحذير  .١٢

 ) العلم السعي السعي في طلب (  � السعي في طلب العلم -أ 

 ) في العمل  إياك والتهاون(  � التهاون في العمل -ب 

  ٠إلى الوالدين  اهللا واإلحسان طاعةَ � طاعة اهللا ، واإلحسان إلى الوالدين -ج 

  ٠افقين عن المن اإلعراض اإلعراض � اإلعراض عن المنافقين -د 

 :ابن األفعال في الجمل اآلتية للمجهول ، واضبط الفعل ونائب الفاعل ما أمكن ذلك  .١٣

  ٠نُصح المتكاسلون عن الصالة  � نصح المعلم المتكاسلين عن الصالة -أ 

  ٠رِئي ذو الخلق محبوبا  � رأى الناس ذا الخلق محبوبا -ب 

  ٠يجاهد في سبيل اهللا  � يجاهد المؤمن في سبيل اهللا -ج 
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 : نم الجمل اآلتية بما هو مطلوب بين القوسين أمام كل منهما  .١٤

    ) اسم فاعل من الفعل سعى (      ٠إلى تحقيق التقدم  نساعوالكويتيون  -أ 

     ) مختص واضبطه (        ٠نخدم وطننا بعلمنا  المعلميننحن  -ب 

        ) منادى واضبطه (        ٠ال تقصر في طلب العلم  طالبيا  -ج 

   )اسم ال النافية للجنس واضبطه (       ٠ن الجهاد متقاعس ع مسلمال  -د 

      ) خبر مناسب (      ٠ منحو التقد تخطو شرعت الكويت -ه 

 : أو سبب فتحها في كل مما يأتي ) إن ( اذكر سبب كسر همزة  .١٥

 )مفعول به( مع ما بعدها بمصدر له محل إعرابي) أن(تؤول  � )واعلموا أن اهللا مع المتقين( -أ 

  ٠كسرت الهمزة ألنها في أول جملة مقول القول  � ) قل إن الفضل بيد اهللا(  -ب 

  ٠مكسورة ألنها واقعة في جواب القسم  � )واهللا إن الحياة كفاح وعمل (  -ج 

 : زن الكلمات اآلتية وزنا صرفيا  .١٦

 لون عفْالم �المؤمنون  -أ 

 لة اعفَ �طائفة  -ب 

 ونكم عي �يلونكم  -ج 

 وا عفَتَ �تولوا  -د 

 : ودها في القاموس المحيط حسب وربرتب الكلمات اآلتية  .١٧

 يرون  –يلونكم  –يفقهون  –المتقين  -أ 

o  يلونكم  �المتقين  �يرون  �يفقهون (  �الترتيب ( 

 : أعرب ما يأتي إعرابا كامال  .١٨

 ) ت وهو رب العرش العظيم لاهللا ال إله إال هو عليه توكفإن تولوا فقل حسبي (  -أ 

o  ٠لفظ الجاللة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة  �اهللا  

o  نافية للجنس تعمل عمل إن  �ال 

o  اسم ال النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب وخبـر محـذوف    �إله
  ٠) موجود(تقديره 

o  أداة استثناء  �إال 

o  المستكن في الخبر أو ضمير منفصل مبني في محل رفع بدل من الضمير  �هو
  ٠حال في محل نصب ) ال إله إال هو ( في محل ال مع اسمها والجملة 



 

( ٢٠٠٨�٢٠٠٩ –فصل ثان  –الصف الثاني عشر                ) قواعد النحو  والصرف ( إجابة تدريبات كتاب       

o  جار ومجرور  �عليه 

o  والجملة استئنافية ال محل لها من اإلعراب ( فعل وفاعل  �توكلت ( 

o  مبتدأ  �) هو ( الواو عاطفة   �وهو 

o  ٠خبر مرفوع بالضمة  �رب  

o  ٠مضاف إليه مجرور بالكسرة  �العرش  

o  ٠صفة مجرورة  �العظيم   
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  إجابة التدريب الثاني 
  الشعراء والطبيعة

 ،بالفن ، واالمتزاج بالحسن واألنس إلى الطبيعـة   واإلعجاببتذوق الجمال  شعراءالعرف (( 
الخاص عند الشعراء ، ألن الربيع يعطي  تقديرهونبضا وإحساسا ، لذلك كان للربيع  روحاومعايشتها 

من الشعراء على وصف الطبيعة فـي فصـل    أقدر، ويمنح الكون جماال وحيوية ، ومن  معنىالحياة 
بجمال ال تدركه فـإن   نشوىوالتعبير عن جمالها في لوحات فنية ؟ وإذا كانت الطيور تشدو  الربيع ،

الشعراء هم الذين يغنون لجمال يدركون أسراره ، ويعبرون عنه من خالل ما يحسونه من مشـاعر ،  
   ٠الذين لم يوهبوا شاعرية الفنان  اآلخرينبل يعبرون عن مشاعر 

 :  أعرب ما تحته خط إعرابا كامال-٢

  ٠نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �الشعراء  -أ 

  ٠معطوف مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة  �اإلعجاب  -ب 

  ٠منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة تمييز  �روحا  -ج 

والضمير الهـاء فـي    ٠اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �تقديره  -د 
  ٠محل جر مضاف إليه 

  ٠مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة  �معنى  -ه 

  ٠خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �أقدر  -و 

  ٠حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة المقدرة  �نشوى  -ز 

  ٠مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم  �اآلخرين  -ح 

 : عين من القطعة السابقة ما يأتي -٣

 ) هم (  �ي محل رفع ضميرا منفصال ف -أ 

 ) يحسونه ( ، ) تدركه ( الهاء في الفعل  �ضميرا متصال في محل نصب  -ب 

  �فعال معتال واذكر نوعه  -ج 

i.  ) أفعال ناقصة  �) يغنون  –تشدو  –يعطي 

ii.  ) فعل مثال  �) يوهبوا 

iii.  ) فعل أجوف  �) كان 
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ـ (  �فعال مزيدا وحدد حروف الزيـادة   -د  ـ  –رون يعب ـ  ) ون يغنُّ دان الفعـالن مزي
  ٠مزيد بالهمزة ) يحسونه ، يعطي ، يدركون ( ،  بالتضعيف

 ) يحسون  –يدركون (  �فعال متعديا لمفعول واحد  -ه 

 يعطي  –يمنح  �فعال متعديا لمفعولين  -و 

  �اسما ممنوعا من الصرف وبين سبب منعه  -ز 

 )أ��� ( ��� وزن ) أ��ر( .١

��ودة ) ال���اء( .٢�� ال� ٠ا() '&!%م # ل" ال! �

� ال�.-%رة ') ��%ى (  .٣� ٠&!%م # ل" ال! �

  ٠ص�56 '4!�3 ال2�%ع ) '���0 (  .٤

 : ضع خطا تحت الفعل المضارع ، وأعربه إعرابا كامال فيما يأتي -٤

  ٠شاعرية الفنان  يوهبواعن مشاعر اآلخرين الذين لم  يعبرواللشعراء أن  -أ 

i.  ألنـه مـن    ؛ فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون �يعبروا
  ٠الخمسة  األفعال

ii.  جزمه حذف النون ألنه مـن   وعالمة) لم ( فعل مضارع مجزوم بـ �يوهبوا
  ٠األفعال الخمسة 

 : زن المصدر ، ثم اذكر فعله ، ووزنه فيما يأتي -٥

  وزن الفعل  فعله  وزنه  المصدر
  علفَ  نسَأ  لعفُ  سأنُ

  لعافتَ  جزامتَ  عالافت  امتزاج
مةايشَع  فَملةاع  عفَ  شايلاع  
  لعفَ  ردقَ  عيلفْتَ  ديرقْتَ
إعإفْ  ابجَأ  الععفَْأ  بجلع  

 : أكمل الجمل اآلتية بما هو مطلوب بين القوسين -٦

   ) خبر جملة اسمية (        ٠   خيالهم واسعالشعراء  -أ 
   ) خبر جملة فعلية (          ٠يريح النفس الربيع  -ب 

   ) خبر مفرد (            ٠  مغردةالطيور  -ج 

   ) خبر مقدم (      ٠في الشعراء  أثر واضح طبيعةلل -د 
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 : استبدل باألفعال المضارعة أفعاال ماضية ، واكتب الجمل صحيحة فيما يأتي -٧

 ٠نشوى  تْدالطيور شَ � ٠الطيور تشدو  نشوى  -أ 

  ٠الشعراء أدركوا أسرار جمال الطبيعة  � الشعراء يدركون أسرار جمال الطبيعة -ب 

  ٠معظم الناس ما وهبوا شاعرية الفنان  � معظم الناس لم يوهبوا شاعرية الفنان -ج 

  ٠الربيع أعطى الحياة معنى  � الربيع يعطي الحياة معنى -د 

 : إلى ياء المخاطبة ونون النسوة في جملتين تامتين مع ضبط الفعل ) تشدو ( أسند الفعل -٨

  ينأنت تشد -أ 

  ونأنتن تشد -ب 

 : كون ما يأتي -٩

 ) طى يع( جملة تشتمل على المصدر الميمي من الفعل  -أ 

i.  )يعطي الكريم مجزيالًى طَع ( 

 ) الجمال ( جملة تشتمل على المصدر الصناعي من كلمة  - ب 

i.  ) أسكن في حي الجمالية في القاهرة ( 

  ٠نائبا عن المفعول المطلق ) جميال ( جملة تشتمل على كلمة  -ج 

i.  ) اصبر جميال ( 

  ٠متعديا لفعل واحد ) رأى ( جملة يكون فيها الفعل  -د 

i.  )را رأيت عصفو ( 

 : تعجب مما يأتي في صيغ قياسية  -١٠

  ٠االمتزاج بالحسن  َلمما أج � االمتزاج بالحسن -أ 

  ٠بإدراك أسرار الجمال  نسحَأ � إدراك أسرار الجمال -ب 

 : في جملة تامة ) تشدو  –يعطي ( استخدم اسم الفاعل ، واسم المفعول من الفعلين  -١١

 ) فوق الغصن  ادشالعصفور ( ، ) ماال  الفقير معطالمؤمن (  -أ 

 ) به  مشدواللحن الجميل ( ، ) من الدولة  مساعدةً معطىالمحتاج (  -ب 

 أين تجد معنى كل كلمة مما يأتي في القاموس المحيط ؟  -١٢

 ) ين الش( باب ) عيش ( في مادة  �معايشة  -أ 

 )  الواو( باب ) يو ح( في مادة  �حيوية  -ب 

 ) السين ( باب ) أنس ( في مادة  �اإلنسان  -ج 
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 )  نونال( باب ) فنن ( في مادة  �نان الف -د 

 : أعرب الجملة اآلتية إعرابا كامال  -١٣

 ) إن الشعراء هم الذين يغنون لجمال يدركون أسراره (  -أ 

 حرف ناسخ  �إن  -ب 

  ٠اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  �الشعراء  -ج 

  ٠ضمير مبني في محل رفع مبتدأ  �هم  -د 

  ٠تح في محل رفع خبر اسم موصول مبني على الف �الذين  -ه 

i.  ٠والجملة االسمية في محل رفع خبر إن  

  ٠فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة  �يغنون  -و 

i.  ٠وواو الجماعة فاعل  

  ٠صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب ) يغنون ( وجملة  -ز 

 جار ومجرور  �لجمال  -ح 

النون ألنه من األفعال الخمسة وعالمة رفعه ثبوت فعل مضارع مرفوع  �يدركون  -ط 
  ٠، وواو الجماعة فاعل 

  ٠مفعول به منصوب بالفتحة والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه  �أسراره  -ي 

   ٠) جمال ( لـ في محل جر نعت جملة فعلية ) يدركون أسراره ( والجملة  -ك 
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  إجابة التدريب الثالث 
  املقاومة الباسلة

o ـ�ا �ـ���	بـ�رواـ�ـ�ـ�ة �ـ�ـ� ال�ـ� ورو�ــ� أ�ــ�ـوو�     � و�	ر ـ�  

o  ��   �رــــ$ـا*�� ـ'ـ��ـ� هـ)ـ'ـإ% �    �$��ا ب	�ب� #�"!	�  ول� ی

o +�ـ'ـ�1ـ0 یــ��ب إذا ذآ�ت و� �ب ال3ــ2    �ــ�ل'ـ4 ل'ــ4یـ �رـوال)�   

o �ـ�ـ	أأ�ـ �ــأم �     �36رةـ51 ـ)ـ4یـ� 1ـ� �ل�ـ��ارــ9 ا8"ــ� بــ�  

o �ـآ 4وـ�ـ4م الـ; �ـ�ـ:ت �ـ �ز+ـ1    >�' �  � ب'� ا��8�ر ـ@ـ�ص< ـ	ـ

o 1زلـ)ـو�ـ1 Bـ	ـ'ـ>�ـ5 ، وآــ�بـ �ـ�ـل�    # �  �ر ـ; أوآـGـF وادي ال�ـ

o 1زلـ�1ـ� صـ�ـ'ـ4ة لـ� �ر     !; إذا ـ�ا8ب$ �Hل ، وزا�Iال� �'"  

o Jل)�6 ال�آ �Iـ�ـ3ـأ�� �ل' �1ـــ9 و% 1ــ)ــ1    < 1 �  #�ار9 ـ�ـ	ـ�ـKـ
  ٠اذكر سبب الرفع  ٠ط في األبيات السابقة مرفوعة تحتها خ الكلمات التي-٢

  ٠فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �اإلعصار  -أ 

  ٠معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �النار  -ب 

 ٠صفة لمرفوع  � ةمسحور -ج 

  ٠خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي  �منازل  -د 

  ٠ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةمبتدأ مؤخر  �فرار  -ه 

 : عين من األبيات السابقة ما يأتي -٣

 ) أنت  ( � ضميرا منفصال في محل رفع -أ 

)  "ثاروا"،  "عصفوا "، " طلعوا "واو الجماعة في ( � عضميرا متصال في محل رف -ب 
 " ) تأطبقْ"، " توقفْ"تاء  الفاعل في ( 

 ) مدينة(يعود على ) عزت ( في قوله )  هي ( � ضميرا مستترا وبين مرجعه -ج 

  ) حرب(يعود على )  ذكرت( في قوله )  هي (   
 )بابك( يعود على ) استبيح ( في قوله ) هو (    

 – شـاب  – تْذكـر  –ها هاج – استبيح – تْعز(  � فعال ماضيا مبينا على الفتح -د 
 )  تْاعر – تْسه – تْصنع – تْحاطَ
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 )  تأطبقْ – توقفْ(  � فعال ماضيا مبنيا على السكون -ه 

  �ماضيا مبينا للمجهول واذكر نائب الفاعل فعال  -و 

o  هو( ضمير مستتر �نائب الفاعل   استبيح  �الفعل المبني للمجهول( 

o  وقائع �نائب الفاعل   ذكرت  �الفعل المبني للمجهول 

o  األحجار �نائب الفاعل   صيغت  �الفعل المبني للمجهول 

 ألنه مثنى الياء اسم مجرور بعد من وعالمة جره �) مخلبيه (  �مثنى وأعربه  -ز 

 ) عجبت عجبا ( عجبا  � نائبا عن المفعول المطلق وقدر جملته -ح 

  ٠يحمي الشباب المدينة بالروح والدم -٤

o ٠اجعل الفعل في الجملة السابقة داال على الطلب مستخدما أداة جازمة ، وغير ما يلزم  

o  ٠ليحم الشباب المدينة بالروح والدم  

 : عل مرة وإلى نون النسوة مرة أخرى وذلك في جملتين تامتين إلى تاء الفا) ثار( أسند الفعل -٥

  ٠ثرت على الظلم  -أ 

  ٠النساء ثرن على الظلم  -ب 

 ٠لن نستكين للعدو  –معشر العرب  –إننا -٦

 أسلوب اختصاص  �        ما نوع األسلوب السابق ؟  -أ 

 : أعرب ما تحته خط إعرابا كامال  - ب 

o  منصوب وعالمة ) ص أخ( مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره  �معشر
  ٠نصبه الفتحة الظاهرة 

o  ٠مضاف إليه مجرور بالكسرة  �العرب  

 : في جملتين تامتين ) نستكين ( استخدم اسم الفاعل ، واسم المفعول من الفعل  -ج 

o  ٠الذليل مستكين للظلم  �الجملة األولى  

o  ٠غير معذورالمستكان للظلم  �الجملة الثانية  

 : تية بما هو مطلوب أمامها أكمل كل جملة من الجمل اآل-٧

 )اسم تفضيل(     ٠ أعظم الناسالمجاهدون في سبيل اهللا  -أ 

 )اسم زمان (    ٠العملية االستشهادية قبيل الغروب  موعد -ب 

 )اسم مكان (        ٠المحشرأرض فلسطين أرض  -ج 

   )اسم آلة (      ٠مدفعهاستخدم الفدائي في هجومه  -د 
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 )فعول اسم م(        ٠عمل عند اهللا ال مقبولالفدائي  -ه 

 : اجعل الجمل اآلتية جوابا لقسم ، مراعيا توكيد الجواب أو عدم توكيده -٨

  ٠المقاومون ذوو بأس شديد  -أ 

o  ٠واهللا إن المقاومين لذوو بأس شديد  

  ٠يفوز الشهيد بالجنة  - ب 

o واهللا ليفوز٠الشهيد بالجنة  ن  

  ٠لن يضيع أجر المجاهدين  -ج 

o  ٠واهللا لن يضيع أجر المجاهدين  

  ٠مقاومة على العدو انتصر ال -د 

o ٠يم اهللا لقد انتصرت المقاومة على العدو او  

  ٠ما النصر بعيد  -ه 

o   ٠لعمرك ما النصر ببعيد  

 : وضح المعنى الذي يفيده كل حرف جر في سياقه فيما يأتي -٩

  ٠تفيد اإللصاق ) الباء( ����عصفوا ببابك  -أ 

 ٠للتعليل ) الالم (  �شاب الحديد لهولها  -ب 

 ٠االستعالء ) على (  � عزت على قدم العدو -ج 

  ٠التشبيه ) الكاف (  � أطبقت كالنسر المحلق -د 

 : اجعل كل حال مفردة حاال جملة مع المحافظة على المعنى فيما يأتي  -١٠

  ٠قدمت الشهيدة نفسها راضية  -أ 

o ٠ هي راضيةقدمت الشهيدة نفسها و  

  ٠العزم على النصر  عاقدينأطبق الفدائيون على العدو  - ب 

o ٠العزم على النصر  يعقدونى العدو طبق الفدائيون علأ 

  ٠العدو  مقاتالتشاركت النساء في المقاومة  -ج 

o  يقاتلْشاركت النساء في المقاومة٠العدو  ن  



 

( ٢٠٠٨�٢٠٠٩ –فصل ثان  –الصف الثاني عشر                ) قواعد النحو  والصرف ( إجابة تدريبات كتاب       

 : اكتب األعداد اآلتية بحروف عربية مع الضبط بالشكل  -١١

) ٢١(فتيات بعد مقاومة باسلة اسـتمرت  ) ٣(رجال و) ١٥(استشهد من أفراد المقاومة  -
  ٠يوما 

o فتيات في مقاومة ) ثالث ( رجال و) خمسة عشر ( ستشهد من أفراد المقاومة ا
  ٠يوما ) ن اً وعشريواحد( باسلة استمرت 

 : احذف الناسخ من الجمل اآلتية ، وأعد كتابتها صحيحة في الفراغ أمامها  -١٢

 ) هي للجن أوكار (          ٠كأنها للجن أوكار  -أ 

 ) أنت صامدة (            ٠مازلت صامدة  -ب 

 : ما تحته خط فيما يأتي ، وبين سبب الضبط  اضبط -١٣

 ) اسم ال النافية للجنس مبني على الفتح (        ٠منتصر  متخاذلال  -أ 

 ) اسم كاد (        ٠يستسلم  العدوكاد  -ب 

 ) اسم بات (      ٠نارا حارقة  المدينةباتت  -ج 

 ) اسم عسى (      ٠أن يسدد خطانا  اهللاعسى  -د 

 ) معجم الوسيط ال( أين تجد معاني الكلمات اآلتية في  -١٤

 ) الشين ( باب ) شبب ( في مادة  �مشبوبة  -أ 

 ) الظاء ( باب ) لظي ( في مادة  �اللظى  -ب 

 ) الحاء ( باب ) حوط ( في مادة  �حاطت  -ج 

 ) العين ( باب ) عزز ( في مادة  �عزت  -د 

 : اكتب الميزان الصرفي لكل كلمة مما يأتي في الفارغ أمامها  -١٥

 ل عفْاستُ �استبيح  -أ 

 ال عفْأ �أوكار  -ب 

 ل اعفَم �منازل  -ج 

  تْعفَ �سهت  -د 

 : أعرب ما يأتي إعرابا كامال  -١٦

 ) طلعوا جبابرة عليك وثاروا ( 

o  وواو الجماعـة  فعل ماض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة  �طلعوا
  ٠ فاعل
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o  ٠حال منصوبة بالفتحة الظاهرة  �جبابرة  

o  ٠جار ومجرور  �عليك  

o فعل ماض مبني على الضم التصـاله  ) ثاروا  (عاطفة و) الواو( �ثاروا و
 ٠بواو الجماعة الفاعل 

o  ٠ال محل لها من اإلعراب ) طلعوا ابتدائية ( جملة  

o  ٠ال محل لها من اإلعراب  ) طلعوا ( على جملة  معطوفة) ثاروا ( جملة   
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  إجابة التدريب الرابع 

ياء ال مـن يعـددها ويحصـي    يشعر بجوهر األش مناعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر ((   
الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه ، وإنما مزيته أن يقـول   مزيةأشكالها وألوانها ، وأن ليس 

الناس أن يتسابقوا في أشواط البصر والسمع  ما هو ويكشف لنا عن لبابه وصلة الحياة به ، وليس هم
وإنما هم ،هم أن يتعاطفوا ويودع أحسفي نفس إخوانه ما رآه وما سمعه وخالصـة مـا    عهمهم وأطب

، ثم تذكر شيئين أو أشياء مثلـه   أحمرالتشبيه أن تذكر شيئا من استطابه أو كرهه ، وإن كان هدفك 
تطبـع   أشياء بدل شيء واحد ، ولكن التشبيه أن خمسةفي االحمرار ، فما زدت أن ذكرت أربعة أو 

ـ التبع في ذات نفسك ، ومـا ابتـدع   في وجدان سامعك وفكره صورة واضحة مما انط لرسـم   بيهش
بذاتها كما تراها ، وإنما ابتدع  محسوسةاألشكال واأللوان فإن الناس جميعهم يرون األشكال واأللوان 

  )) لنقل الشعور بهذه األشكال واأللوان من نفس إلى نفس 
 : بين نوع التابع وإعرابه فيما يلي -٢

عة على اللفظ وعالمة مرفو) أي(لـ صفة ) رالشاع( � ٠ العظيم الشاعراعلم أيها  -أ 
  ٠صفة مرفوعة وعالمة الرفع الضمة الظاهرة ) العظيم(الرفع الضمة الظاهرة ، 

  ٠معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  � ٠ وألوانهايحصي أشكالها  -ب 

  � واأللوانيرون األشكال  جميعهمإن الناس  -ج 

i.  ٠لظاهرة توكيد معنوي منصوب بالفتحة ا �جميعهم  

ii.  ٠معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  �األلوان  

  ٠الكسرة الظاهرة بدل مجرور وعالمة جره  � األشكالابتدع التشبيه لنقل الشعور بهذه  -د 

 : حدد النعت وإعرابه ونوعه فيما يأتي -٣

  ٠الشاعر المبدع يعمق اإلحساس بصوره المبتكرة  -أ 

i.  ٠مرفوع وعالمة رفعه الضمة ) نعت مفرد (  �) المبدع ( النعت  

ii.  ٠مجرور وعالمة جره الكسرة ) نعت مفرد (  �) المبتكرة ( النعت  

  ٠ليس غاية الشاعر أن يرسم صورة تخاطب الحواس  - ب 

i.  ٠في محل نصب ) نعت جملة فعلية (  �) تخاطب الحواس ( النعت  

  ٠أن تطبع في وجدان سامعك صورة واضحة  التشبيه الشعري -ج 

i.  ٠نعت مفرد مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �) عري الش( النعت  
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ii.  ٠منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة) نعت مفرد (  �) واضحة ( النعت 

  ٠إن الشاعرين المشاركين في الندوة أنشدا قصائد ألفاظها معبرة  -د 

i. ٠الياء ألنه مثنى وعالمة نصبه  منصوب ) نعت مفرد (  �) المشاركين ( النعت  

ii.  ٠في محل نصب ) نعت جملة اسمية (  �) ألفاظها معبرة ( النعت  

 : وضح الفرق بين النعت في كل جملتين مما يأتي -٤

    ٠صورها  مؤثرةاستمعت إلى قصيدة  -     ٠ مؤثرةاستمعت إلى قصيدة  -أ 

i.  نعت حقيقي مفرد  �) األولى ( مؤثرة 

ii.  نعت سببي  �) الثانية ( مؤثرة 

  ٠غايته في التأثير المبتكريبلغ الشاعر  -  ه صوره غايت  المبتكرةيبلغ الشاعر  - ب 

i.  نعت سببي  �المبتكرة 

ii.  الشاعر (  لـ نعت حقيقي مفرد  �المبتكر ( 

 : ضع مكان النقط فيما يلي المطلوب أمامها مضبوطا -٥

    ) توكيد لفظي (    ٠هو األداة األولى للثقافة  الكتابالكتاب  -أ 

    )كيد معنوي تو(  ٠في مجلة أدبية  نفسهاقرأت هذه القصيدة  -ب 

    )توكيد معنوي (    ٠تفاعلوا مع الشاعر  جميعهمالحاضرون  -ج 

    )ملحق بالمثنى (   ٠ألهبا حماسة الحاضرين  كليهماإن الشاعرين  -د 

 : في الجمل اآلتية حدد حرف العطف والمتعاطفين -٦

  ٠غاية الشاعر التأثير ال التبليغ  -أ 

 أيؤثر فيك الشاعر أم الكاتب ؟  -ب 

  ٠دان المتلقي وفكره يؤثر الشاعر في وج -ج 

  ٠ليست وسائل اإلعالم وسيلة الثقافة بل الكتاب  -د 

 ٠انتهى الشاعر من إلقاء قصيدته فحياه الحاضرون  -ه 

 ٠اقرأ للشاعرين ثم فاضل بينهما  -و 

  ٠ال أقرأ المجالت العلمية لكن الشعرية  -ز 

  ٠اقرأ لشوقي أو حافظ لتدرك السمات األصيلة للشعر  -ح 
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  املعطوف  هاملعطوف علي  حرف العطف  
  التبليغ   التأثير   ال  
  الكاتب  الشاعر   أم  
  فكره   الوجدان   و  
  الكتاب  وسائل  بل  

  الفاء  
  جملة

  )انتهى الشاعر ( 
  جملة 

  ) حياه الحاضرون(
  )فاضل(جملة   )اقرأ(جملة   ثم  
  الشعرية   العلمية  لكن  
  حافظ   شوقي  أو  

 : عين البدل وبين نوعه فيما يأتي -٧

  ٠محمد المشاركين في الندوة الشعرية  قدم األستاذ -أ 

i.  مطابق�نوعه     محمد  �البدل 

  ٠امتألت القاعة معظمها بالحضور  - ب 

i.  بدل بعض من كل  �نوعه     معظمها  �البدل 

  ٠أعجبني الشاعر إلقاؤه  -ج 

i.  بدل اشتمال  �نوعه     إلقاؤه �البدل 

  ٠شارك في تنظيم الندوة الطالبان خالد وعمر  -د 

i.  بدل بعض من كل  � نوعه    خالد  �البدل 

 : أعرب ما تحته خط -٨

 اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع معطوف  �من  -أ 

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مقدم خبر ليس  �مزية  -ب 

  ٠صفة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة  �أحمر  -ج 

  ٠معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  �خمسة  -د 

 ٠نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  � التشبيه -ه 

  ٠حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة  �محسوسة  -و 
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 : حدد التابع ، ونوعه ، وإعرابه في كل آية من اآليات اآلتية -٩

 ) أتقتلون رجال أن يقول ربي اهللا  يكتم إيمانه من آل فرعون مؤمنوقال رجل (  -أ 

 )  ادككال إذا دكت األرض دكا (  -ب 

 ) تهتدوا  نصارىوقالوا كونوا هودا أو (  -ج 

 ) يؤتكم أجوركم  وتتقواوإن تؤمنوا (  -د 

 ) فيه  قتاليسألونك عن الشهر الحرام (  -ه 

 ) فإن ربك غفور رحيم  عادفمن اضطر غير باغ وال (  -و 

 )  غيرهقال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله  صالحاد أخاهم وإلى ثمو(  -ز 
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â‰Ûaë@�‡¾a@pbjíŠ‡m@òibug@ @
امدح ما يستحق المدح وذم ما يستحق الذم مما يلي مستوفيا أجزاء المدح والذم ومنوعـا فـي    .١

 :الفاعل

 ) التواكل  –التوكل  –الجهاد  –الغش  –اإليمان (  -

o  ٠حبذا اإليمان  

o  ٠بئس ما تصنع الغش  

o  ٠المسلم الجهاد  شعارنعم 

o  ٠نعم العمل التوكل 

o ً٠التواكل  بئس صفة   
 : قابل المدح فيما يلي بضده  .٢

 ٠بئست خصلة الظلم  �        نعمت خصلة العدل  -أ 

 ٠بئس طالب العلم المقصر في تحصيله �   ٠نعم طالب العلم المواظب على تحصيله  -ب 

  ٠ تذل به الفشلبئس ما  �         ٠نعم ما تعتز به التفوق  -ج 

  ٠ال حبذا الكسل  �           ٠حبذا السعي  -د 

 : قابل الذم فيما يأتي بضده  .٣

  ٠نعم سبيال إلى الغنى التدبير  �       ٠بئس سبيال إلى اإلفالس البذخ  -أ 

  ٠نعم قرين المرء الصالح  �       ٠بئس قرين المرء الفاسق  -ب 

  ٠نعم من يسمع الصادق  �         ٠بئس من يسمع النمام  -ج 

  ٠الفضيلة  يدعى إليهنعم ما  �         ٠ة بئس ما ينكر الرذيل -د 

 :وحدد نوعه ، ثم قدر المخصوص في اآليات الكريمة التالية )) بئس (( و )) نعم (( عين فاعل  .٤

 ) وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل (  -أ 

 ) ونعم أجر العاملين (  -ب 

 ) ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين (  -ج 

 ) إن تبدوا الصدقات فنعما هي (  -د 

 ) رض فرشناها فنعم الماهدون واأل(  -ه 

 ) ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب (  -و 
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  املخصوص باملدح أو الذم  نوعه  فاعل املدح أو الذم  م
  ) اهللا ( محذوف تقديره   معرف بأل  ) الوكيل (   ١
  ) الجنة ( محذوف تقديره   مضاف إلى ما فيه أل  )أجر (   ٢
  ) النار ( حذوف تقديره م  مضاف إلى ما فيه أل  )مثوى (   ٣
  هي   الموصولة  ) ما (   ٤
  ) اهللا ( عائد على ) نحن ( محذوف تقديره   معرف بأل  ) الماهدون (    ٥

  )  سليمان( محذوف تقديره   معرف بأل  ) العبد (   ٦
 

  ٠ي في جمل من عندك مثل لما يأت .٥

 ٠أسلوب ذم ، الفاعل فيه ضمير مستتر  -أ 

o  ٠بئس خلقا الكذب  

  ٠ح الفاعل فيه اسم موصول أسلوب مد - ب 

o  ٠نعم ما تفعله الصدق  

  ٠أسلوب ذم ، الفاعل فيه مضاف إلى ما فيه أل  -ج 

o  ٠بئس عبد الدينار البخيل  

  ٠أسلوب مدح المخصوص فيه محذوف  -د 

o  ٠محمد طالب مجتهد فنعم الطالب  

 : اضبط بالشكل الجمل التالية  .٦

    ٠بئس صفةً الغدر  �         ٠بئس صفة الغدر  -أ 

 ٠نعم ما يتصفُ به الطالب التفوقُ  �   ٠ما يتصف به الطالب التفوق نعم  -ب 

 ٠نعم عمُل المسلمِ الصالةُ في وقتها  �   ٠نعم عمل المسلم الصالة في وقتها  -ج 

 ٠بئس من يجاور المرء الخائن  �     ٠بئس من يجاور المرء الخائن  -د 

 ٠ند الشدائد اُهللا نعم المعين ع �    ٠اهللا نعم المعين عند الشدائد  -ه 

 : عين أجزاء المدح فيما يلي  .٧

 : قالت الخنساء ترثي صخرا أخاها  -أ 

o  إذا النفس أعجبها مالها     لعمر أبيه ، لنعم الفتى 

 : وقال جرير  - ب 
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o وحبذا ساكن الريان من كان  ريان من جبل ليا حبذا جبل ا 

 :وقال عمر بن أبي ربيعة  -ج 

o  إنما نحن وهم شيء واحد    إنما أهلك جيران لنا  

o عقدا ، يا حبذا تلك العقد    حدثونا أنها لي نفثت 

 : وقال زهير يمدح هرما  -د 

o  إال وكان لمرتاع وزرا     نعم امرأ لم تعر نائبة 

  املخصوص باملدح  فاعل املدح  فعل املدح  م
  ) صخر ( محذوف تقديره   الفتى  نعم   
  جبل   ــذا   حبــ  
  ساكن  ــذا   حبــ  
  تلك  ــذا   حبــ  
  هرم  )هو(قديره مستتر ت  نعم  
 : أعرب ما يلي إعرابا تاما  .٨

 ) وإن تولوا فاعلموا أن اهللا موالكم نعم المولى ونعم النصير (  -أ 

  إعرابها  الكلمة  م
  شرطية جازمة ) إن(تعرب حسب ما قبلها ، ) الواو(  وإن  

واو ( فعل الشرط ماض مبني على الضم المقدر على األلف المحذوفة في محل جزم ،   تولوا
  فاعل ) جماعة ال

واو ( على حذف النون ،  يفعل أمر مبن) اعلموا ( واقعة في جواب الشرط ، ) الفاء (   فاعلموا
  ٠فاعل ، والجملة في محل جزم جواب الشرط ) الجماعة 

  حرف ناسخ   أن
  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ) أن ( لفظ الجاللة اسم   اهللا

للتعذر  األلف المقصورةعلى الضمة المقدرة وعالمة رفعه مرفوع  )أن ( خبر ) مولى(  موالكم
   ٠المتصل مبني في محل جر مضاف إليه ) كم ( والضمير 

  ) علم ( ت مسد مفعولي دواسمها وخبرها س) أن(وجملة 
  فعل ماضي جامد للمدح مبني على الفتح   نعم
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   ٠فاعل المدح مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة   المولى  
اسـتئنافية ال  ) نعم المولى ( وجملة المدح ) اهللا ( والمخصوص بالمدح محذوف تقديره 

   ٠محل لها من اإلعراب
  فعل ماضي جامد للمدح مبني على الفتح) نعم ( عاطفة ، ) الواو(  ونعم

  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة   النصير
) نعم النصـير  ( تدأ مؤخر خبره  وهو مب) اهللا ( والمخصوص بالمدح محذوف تقديره 

معطوفة على الجملة السابقة ال محل لهـا مـن   ) نعم النصير ( خبر مقدم وجملة المدح 
  ٠اإلعراب

فـي محـل   ) نعم المولى ( وجملة ) اهللا ( عطف بيان من ) موالكم ( ويجوز أن يكون 
  )المولىنعم (في محل رفع بالعطف على ) ونعم النصير ( وبالتالي ) إن ( رفع خبر 

  ٠الكتاب  نعم ما يهدى - ب 

  فعل ماضي جامد للمدح مبني على الفتح) نعم (   نعم  
  ) نعم ( موصولة بمعنى الذي مبنية على الفتح في محل رفع فاعل   ما

يعود ) هو(الفاعل مستتر تقديره نائب الضمة المقدرة وفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه   يهدي
   ٠ة الموصول ال محل لها من اإلعراب والجملة الفعلية صل) ما(على 

مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وخبره مقدم جملـة    الكتاب
  ) هو ( أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره )  نعم ما يهدى( 

 ) ووهبنا لداوود سليمن نعم العبد إنه أواب (  -ج 

) نـا  ( فعل ماض مبني على السكون التصـاله بــ   ) وهبنا ( حسب ما قبلها ب) الواو (   ووهبنا  
   ٠الفاعلين الذي هو في محل رفع فاعل 

  مجرور بالفتحة ألنه ممنوع من الصرف ) داوود ( والالم حرف جر   لداوود
   ٠مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة   سليمان
  فعل ماضي جامد للمدح مبني على الفتح) نعم (   نعم
) سـليمان  ( والمخصوص بالمدح محذوف تقديره  ٠فاعل المدح مرفوع بالضمة الظاهرة   العبد

  ٠ال محل لها من اإلعراب اعتراضية ) نعم العبد ( وجملة 
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@pbjíŠ‡m@òibug@ @
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 : أجب عما يلي مستخدما أحرف الجواب المناسبة إثباتا أو نفيا  .١

 أزرت المتحف العلمي ؟ -أ 

o  ٠عم زرته ن �اإلثبات 

o  ٠ال ، لم أزره  �النفي  

 ألم تزر المتحف العلمي ؟  - ب 

o  ٠بلى ، زرته  �اإلثبات  

o  ٠نعم ، لم أزره  �النفي  

 هل شاركت في المناقشة النحوية ؟  -ج 

o  ٠نعم شاركت  �اإلثبات 

o  ٠ال ، لم أشارك  �النفي  

 قراءة تثري عقلك وروحك ؟  مألهو تقضي به وقت فراغك أليق بك أ -د 

o ٠عقلي وروحي  قراءة تثري  

عن السؤالين اآلتيين موضحا السبب في اختالف جواب السؤال الثني عن جـواب السـؤال    أجب .٢
 : األول 

 أشوقي شاعر ؟ -أ 

o  ٠نعم ، شوقي شاعر  

 أشوقي شاعر أم كاتب ؟  - ب 

o  ٠شوقي شاعر  

o  ال ( في حالة اإلثبـات و  ) بنعم ( السبب ألن االستفهام األول تصديقي يجاب عنه (
نفي ، أما السؤال الثاني فهم تصوري يجب تعيين أحـد الطـرفين مـن    في حالة ال

  ٠السؤال 

 : االستفهامية مكان همزة االستفهام في الموضع الذي يجوز فيه ذلك فيما يأتي ) هل ( ضع  .٣

 ٠ ، وهل ال تدخل على النفي  ال يجوز ألن السؤال منفي �   ألم تقرأ دروسك ؟  -أ 
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 رس ؟ هل قرأت الد �          أقرأت الدرس ؟  -ب 

وهـل ال   ال يجوز ألن السؤال تصوري �   أإلى الشمال اتجه الرفاق أم إلى الجنوب ؟  -ج 
  ٠تأتي للتصور

 : ضع أسئلة لإلجابات اآلتية  .٤

 أليس اهللا رؤوفا رحيما ؟  �       ٠بلى ، إن اهللا رؤوف رحيم  -أ 

 ألم تضيع وقتك ؟  �         ٠نعم ، لم أضيع وقتي  -ب 

 حصلت على الجائزة األولى ؟)أ ( هل  �     ٠نعم ، حصلت على الجائزة األولى  -ج 

 هل أنا صادق ؟ أأنا صادق ؟  �         ٠إي وربي إنك لصادق  -د 

 : أمام ما يمكن أن يكون إجابة صحيحة لما يأتي ) ����(ضع عالمة  .٥

 أليس الشاهد صادقا ؟  -أ 

o  ٠ال ، ليس الشاهد صادقا  

o  ٠ال ، إنه صادق  

o  ٠بلى ، ليس الشاهد صادقا  

o  ٠بلى ، الشاهد صادق     ��� 

o  ٠نعم ليس الشاهد صادقا    �� � 

o  ٠نعم ، الشاهد صادق  

 هل المخلص محبوب ؟  - ب 

o  ٠بلى ، المخلص محبوب  

o  ٠نعم ، المخلص محبوب    ��� 

o ٠ أجل ، المخلص محبوب     ��� 
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 رة ثالثة ، وحدد موقعهـا مـن  اجعل كل جملة مما يلي خبرا مرة ، وحاال مرة أخرى ، وصفة م .١
 : اإلعراب في كل مرة 

  ٠يتقن عمله  -أ 

o  في محل رفع خبر  �      )يتقن عمله(العامل 

o  في محل نصب حال  �    ) يتقن عمله ( أكرمت العامل 

o  في محل نصب صفة �    ) يتقن عمله ( أكرمت عامال 

  ٠ال ينطق زورا  - ب 

o  في محل رفع خبر �    ) ال ينطق زورا ( المسلم 

o  في محل نصب حال �   )ال ينطق زورا ( المسلم شاهدت 

o في محل نصب صفة �  ) ال ينطق زورا (  اشاهدت مسلم 

 ٠فكره متطور  -ج 

o  في محل رفع خبر �    ) فكره متطور ( الطبيب 

o  في محل نصب حال �    )فكره متطور ( قابلت الطبيب 

o  في محل نصب صفة �    ) فكره متطور ( قابلت طبيبا 

  ٠آراؤه قيمة  -د 

o  في محل رفع خبر �      ) آراؤه قيمة ( العالم 

o  في محل نصب حال �    ) آراؤه قيمة ( عرفت العالم 

o  في محل نصب صفة �    ) آراؤه قيمة ( كلمت عالما 

 : بين محل كل جملة تحتها خط من اإلعراب فيما يلي  .٢

وعسـى أن تحبـوا    وهو خير لكموعسى أن تكرهوا شيئا  وهو كره لكمكتب عليكم القتال (  -أ 
 )  ال تعلمونوأنتم  يعلموهو شر لكم واهللا شيئا 

ويقولـون   وما هو من الكتاببالكتاب لتحسبوه من الكتاب  يلوون ألسنتهملفريقا  منهموإن (  -ب 
 )  وهم يعلمونويقولون على اهللا الكذب  هو من عند اهللاوما  هو من عند اهللا
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يـوم  * وال نصيرا  جدون ولياال يخالدين فيها أبدا *  أعد لهم سعيراو لعن الكافرين هللاإن ا(  -ج 
 ) يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال في النار يقولون  تقلب وجوههم

 ) أليس اهللا بعزيز ذي انتقام  فما له من مضلومن يهد اهللا (  -د 

 

  حملها من اإلعراب  اجلملة  
  في محل نصب حال   وهو كره لكم  
  في محل نصب حال   وهو خير لكم   
  برفي محل رفع خ  يعلم  
  في محل رفع خبر   ال تعلمون  
  في محل رفع خبر إن ) شبه جملة (   منهم   
  في محل نصب صفة  يلوون ألسنتهم   
  في محل نصب حال   وما هو من الكتاب  
  في محل نصب مقول القول  هو من عند اهللا   
  في محل نصب حال   ) هو من عند اهللا ( وما   
  في محل نصب حال   وهم يعلمون   
  في محل رفع خبر إن   لعن الكافرين   
  ) جملة معطوفة على ما قبلها ( في محل رفع   وأعد لهم سعيرا  
  في محل نصب حال   ال يجدون وليا   
  في محل جر مضاف إليه   تقلب وجوههم   
  في محل نصب مقول القول   يا ليتنا أطعنا اهللا   
  في محل رفع بالعطف على خبر ليت   وأطعنا الرسوال  
  في محل جزم جواب الشرط   فما له من مضل   
 : أكمل ما يأتي بجمل مناسبة ،وبين محل كل جملة من اإلعراب في القوسين أمامها  .٣

 في محل رفع خبر  �        ) ينفع أصحابه ( العلم  -أ 

 في محل رفع خبر ال النافية للجنس �      ) يقصر في طلبه ( ال طالب علم  -ب 

 في محل نصب خبر أصبح  �      ) يشعر بالندم (  أصبح المهمل -ج 
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 في محل نصب خبر بدأ  �        ) تهدأ ( بدأت األمور  -د 

 في محل نصب مقول القول  �    ) ا هللا أكبر ( قال الفدائي قبل الهجوم  -ه 

  حالفي محل نصب  �      )  ينافس أقرانه(  رأيت محمدا -و 

 في محل نصب حال  �      )وهم منتصرون ( عاد الجنود  -ز 

  خبر عادفي محل نصب  �        ) يقاتلون( عاد الجنود  -ح 

 في محل نصب مفعول به ثان �    ) يثابرون على العلم ( ظننت الطالب  -ط 

 في محل جر نعت  �    ) أبياتها حماسية ( استمعت إلى قصيدة  -ي 

 جزم بالعطف على جواب الشرطفي محل  �  )لن يخيبو(من يخلص في عمله فلن يندم  -ك 

 رفع معطوففي محل  �    ) يطيع ربه (  المجتهد يستثمر وقته و -ل 

 : استخرج مما يأتي الجمل التي لها محل من اإلعراب  .٤

 : قال ابن الرومي  -أ 

o  يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر     ما أنسى خبازا مررت به 

o  وراء كالقمر ـا قـين رؤيتهـوب    ما بين رؤيتها في كفه كرة 

o  في صفحة الماء يرمي فيه بالحجر    إال بمقدار ما تنداح دائرة 

  :وقال آخر  -ب 

o  وليس كل ذوات المخلب السبع     إن السالح جميع الناس تحمله 

 : وقال آخر  -ج 

o على صفحات الماء وهو رفيع     تواضع تكن كالنجم الح لناظر 

o  إلى طبقات الجو وهو ضعيف     وال تك كالدخان يعلو بنفسه 

 : وقيل  -د 

o من كان يألفهم في المنزل الخشن     إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا 

  لها من اإلعرابحم  اجلملة  
  في محل نصب صفة  مررت به   أ

  في محل نصب صفة  يدحو الرقاقة  
  في محل رفع صفة  في صفحة الماء   
  في محل نصب حال  يرمى فيه بالحجر  
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  في محل رفع خبر إن  جميع الناس تحمله   ب
  في محل رفع خبر المبتدأ  تحمله   
  في محل نصب حال  الح لناظر   ج
  نصب حال في محل  وهو رفيع   
  في محل نصب حال  يعلو بنفسه   
  في محل نصب حال  وهو ضعيف  
  في محل رفع خبر إن  إذا ما أيسروا ذكروا   د

  جر مضاف إليه في محل    أيسروا   
  في محل نصب خبر كان   يألفهم  
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@pbjíŠ‡m@òibug@ @
@la‹Ç"a@åß@b�@Ý«@ü@�Ûa@Ýà§a@ @

  : اذكر السبب  ٠ها من اإلعراب الجمل التي تحتها خط فيما يأتي ال محل ل .١
 ) من دون اهللا  استطعتمقل فأتوا بسورة  من مثله وادعوا من (  -أ 

o  ألنها جملة صلة الموصول �السبب 

 ) عنهم سيئاتهم  لكفرناولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا (  -ب 

o  ألنها جملة جواب الشرط غير الجازم  �السبب 

 )  ؤمنون باهللا ورسولهت* يم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أل(  -ج 

o  ألنها جملة تفسيرية �السبب 

 ) أنى يؤفكون  قاتلهم اهللاهم العدو فاحذرهم (  -د 

o  ألنها جملة دعائية �السبب 

 ) األعز منها األذل  ليخرجنلئن رجعنا إلى المدينة (  -ه 

o  ألنها جملة جواب القسم  �السبب 

 ) يع وصلوات وب لهدمت صوامعدفع اهللا الناس بعضهم ببعض  ولوال(  -و 

o  ألنها جملة جواب الشرط غير الجازم  �السبب 

  وأنصبوتلك التي أهتم منها     أنك لمتني  -اللعن  تأبي - أتاني -ز 

o  ) ألنها جملة ابتدائية  �السبب ) أتاني 

o  ) للدعاء ( ألنها جملة اعتراضية  �السبب ) أبيت اللعن ( 

o  ) معطوفة على جملة الصلة �السبب ) أنصب 

 : تحته خط فيما يأتي إعرابا مفصال مفردات وجمال أعرب ما  .٢

 إلى ضوء باليفاع تحرق     الحت عيون كثيرة لعمري لقد  -أ 

  إعرابها  الكلمة
  التصاله بتاء التأنيث الساكنة فعل ماض مبني على الفتح   الحت 
  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  عيون 
  ظاهرةصفة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة ال  كثيرة 

  ال محل لها من اإلعراب جملة جواب القسم) الحت عيون كثيرة ( وجملة 
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 )  من هو مسرف كذابإن اهللا ال يهدي (  - ب 

  إعرابها  الكلمة
  موصولة بمعنى الذي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به   من 
  ضمير مبني في محل رفع مبتدأ   هو 

  اهرة خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظ  مسرف 
  خبر ثاني مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة   كذاب 

  ال محل لها من اإلعراب جملة صلة الموصول) هو مسرف كذاب (وجملة 

 )  أمواتافي سبيل اهللا  قتلوا الذينوال تحسبن (  -ج 

  إعرابها  الكلمة
  اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به   الذين 
  للمجهول مبني على الضم وواو الجماعة نائب فاعل فعل ماضي مبني   قتلوا 

  مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة   أمواتا 
  صلة الموصولال محل لها من اإلعراب جملة )  قتلوا( وجملة 

 ٠إلى الغد  ال تؤخر عمل اليومنصحتك  -د 

  إعرابها  الكلمة
  ناهية جازمة للفعل المضارع   ال 

  ) أنت ( ع مجزوم وعالمة جزمه السكون والفاعل مستتر تقديره فعل مضار  تؤخر 
  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة   عمل 
  مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة   اليوم 

  ال محل لها من اإلعراب جملة تفسيرية) ال تؤخر عمل اليوم ( وجملة 
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 حتها خط إلى جمل لها محل من اإلعراب ، وحدد كـل اقرأ الحديث اآلتي ، ثم صنف الجمل التي ت .٣
 : منها ، وجمل ليس لها محل من اإلعراب ، واذكر السبب في الجدول اآلتي 

من  قالإن اهللا : ((  صلى اهللا عليه وسلم هللاقال رسول ا: قال   عنهرضي اهللاعن أبي هريرة  -أ 
 ٠مما افترضته عليـه   ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب فقد آذنته بالحربعادى لي وليا 

كنت سمعه الذي يسمع به وبصره  أحببتهإلي بالنوافل حتى أحبه فإذا  يتقربوما يزال عبدي 
ولـئن   ألعطينـه ولئن سألني  ٠الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها 

يكـره  ترددي عن قبض نفس المـؤمن   أنا فاعلهوما ترددت عن شيء  ٠ه نذياستعاذني ألع
 )) وأكره مساءته وال بد له منه  لموتا

 

اجلملة التي هلا حمل 
اجلملة التي ال حمل هلا   موقعها  من اإلعراب

  السبب  من اإلعراب

  اعتراضية  رضي اهللا عنه  )إن ( خبر   قال

  فقد آذنته بالحرب
جملة واقعة في جواب الشرط 

  في محل جزم
في جواب   ألعطينه

  القسم
      )زالما ي(في محل نصب خبر   يتقرب
      في محل جر مضاف إليه  أحببته

      في محل جر صفة  أنا فاعله
      في محل نصب حال  يكره الموت

 

 : استخدم كل جملة من الجمل التالية في جملتين وفق المطلوب أمامها  .٤

 ) دعائية  –خبر لناسخ (          ٠نصره اهللا  -أ 

 إن الدين نصره اهللا  .١

 ٠صادق اليقين  –نصره اهللا  –المجاهد  .٢

 ) استئنافية  –جواب لشرط جازم (          ٠لحق ال يضيع ا - ب 

 ٠إن تسع إلى حقك فالحق ال يضيع  .١

 ٠فالحق ال يضيع  ٠ال تقلق على حقك  .٢
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 ) جواب قسم  –حال (        ٠ألبي نداء الواجب  -ج 

 ٠التحقت بالجيش ألبي نداء الواجب  .١

  ٠واهللا أللبين نداء الواجب  .٢

 ) ية تفسير –مضاف إليه (          ٠يعمل بإخالص  -د 

  ٠المعلم يوم يعمل بإخالص ترق األمة  .١

  ٠هل أدلك على طريق النجاح ؟ تعمل بإخالص  .٢

 ) جملة صلة  –نعت (      ٠ال يتكاسل عن أداء الواجب  -ه 

  ٠يعجبني رجل ال يتكاسل عن أداء الواجب  .١

  ٠أحب الذي ال يتكاسل عن أداء الواجب  .٢
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@pbjíŠ‡m@òibug@I@�Ì—nÛaH@ @
  : جمل من إنشائك  صغر األسماء اآلتية في .١

  يف نَُأ:  أنف  
  يط طَقُ: قط  
  يح مر: رمح  
  يرة َئب: بئر  
  يب َؤذُ: ذئب  
  يرح سم: مسرح  
  يصد رم: مرصد  
  يدع فَض: ضفدع  
  يهد ده: هدهد  

 :األعالم اآلتية وردت مصغرة اذكر مكبرها  .٢

 الكوت       : الكويت  

 حسن       : حسين  

 عمر  : عمير  

 ق      رز: رزيق   

 سهل        : سهيل  

 زهر : زهير  

 : صغر األسماء التالية مع ضبط بنية الكلمة بعد التصغير  .٣

 يراء    مس: سمراء  

 ىحسينَ: حسني  

 يقاء   رو: ورقاء  

 س يرافَُأ: أفراس  

 ينة        نَج: جنة   

 ينسة  كَم: مكنسة  

 ة   كيشُ: شكوى  
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 ة يهم: مهاة    

 :كل اسم مصغر من األسماء التالية   اذكر مكبر .٤

 ملعقة   : مليعقة  

 أقالم   :أقيالم   

 بلحة    : بليحة  

 ترجمان : تريجمان  

 مسلمة   : مسيلمة  

 أوس : أويس  

 هرة  : هريرة  

 مزنة : مزينة  

 ٠طب اح: حويطب  

 :صغر كل اسم من األسماء اآلتية   .٥

 يعب ولُ:العب   

 يط وس: سوط  

 يرق وب: بيرق  

 طرة يوقُ:قاطرة   

 يرِعاتوشُ: شوارع  

 ة   يرقُ: قرية  

 يرية وج: جارية  

 يرة ونُ: نار  

 ية  ونُ: نواة  

 يل لَه: هالل  

 : األسماء اآلتية أعالم لفتيات فصغرها  .٦

 يرة     مس: سمر   

 ية   هم: مها  

 يدة     عس: سعاد  

 ة بيبر: رباب  
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 ة   يضر:رضا   

 سة   يمشُ: شمس  

 يزة  زع: عز  

 يلة مُأ: مل أ 

 :األسماء اآلتية مؤنثة فصغرها  .٧

 ويقة  س: ساق   

 ة  نينَس: سن  

 يلة جر: رجل  

 فة يفَكُ: كف  

  ٠يعة لَض: ضلع  

 :بين ما حدث من تغيير عند صياغة كل اسم مصغر مما يأتي   .٨

  ٠ياء التصغير وقبلت الواو ياء وأدغمت في ضم األول ) غزوة ( : غزية  

 ٠وقلبت األلف ياء وأدغمت في ياء التصغيرضم األول ) غزال ( : غزيل  

  ٠زيدت ياء التصغير قبل آخره ضم األول و) سرج (  :سريج   

 ٠وقلبت األلف واوا وزيدت ياء التصغيرضم األول و) صاعقة ( : صويعقة  

 ٠تصغيرقلبت األلف واوا وزيدت ياء الضم األول و) ساقية ( : سويقية  

 : فصغرها على االعتبارين قد يسمى باألسماء التالية رجال وقد يسمى بها نساء  .٩

 )       ميس شُ –ميسة شُ : (شمس   

 ) مير قُ –ميرة قُ: ( قمر  

 )  وير نُ –ويرة نُ: ( نور  

 ) ريد و –ريدة و: ( ورد  

 )جيد م –جيدة م: ( مجد  

 : قال الشاعر يشكو الزمان  .١٠

 بتَني مع استحقاقها الرتال الناس حظهم    وأخطأالحمد هللا ، ن 

 راقهم اإلشفاقُـيأبى ف    البها أصيبيةٌوعاقني عن ط ـوالحدب  

i.  ٠استخرج كلمة مصغرة في البيتين  

 أصيبية  
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ii.  ٠أعرب ما تحته خط  

مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسـرة الظـاهرة والهـاء     �استحقاقها  .١
  ٠مضاف إليه 

  ٠ل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاع �الرتب  .٢

المة نصبه الفتحـة الظـاهرة والضـمير    مفعول به منصوب وع �فراقهم  .٣
 ٠مبني في محل جر مضاف إليه ) هم ( المتصل 

 : قال الشاعر في صديق له حبس وقيد ، وكان بينهما قطيعة  .١١

  األكباد صدعتُادت له ـك     عـموج يينةعخبر أتاني من  

 األقياد تظاهرأمسى عليه     ه ــن عيينة أنـلما أتاني م 

 عند الشدائد تذهب األحقاد     نخلت له نفسي النصيحة إنه  

i.  ٠اذكر اسما مصغرا في األبيات  

o يينةع 

ii.  النصيحة  –موجع  –أحقاد : ( صغر الكلمات ( 

o  أحيقاد  �أحقاد 

o  مويجع  �موجع 

o  ة �النصيحةحّيالنُص 

iii.  أعرب ما تحته خط : 

o  ٠ الفتحة ألنه ممنوع من الصرفمجرور وعالمة جره  اسم �عيينة  

o  ٠نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �األكباد  

o  ٠فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  �تظاهر  

 : قال أبو العالء  .١٢

 الشدادا السبعمكاني  دوين    سيلقى  أمديوكم من طالب  

 ) لعالية التي لن يستطيع أحد الوصول إليها يفتخر الشاعر بمكانته ومنزلته ا(  �اشرح البيت  -أ 

 ) دوين (  �حدد االسم المصغر فيه  -ب 

 )الشُّديدات �الشداد ) ( يلب وطُ �طالب ( �) الشداد  –طالب ( صغر الكلمتين  -ج 

 : أعرب ما تحته خط فيه  -د 
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منصوب وعالمـة نصـبه الفتحـة    ) طالب(مفعول به السم الفاعل  �أمدي  -أ 
  ٠ر مبني في محل جر مضاف إليه ضمي) الياء(المقدرة و

  ٠ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  �دوين  -ب 

  ٠مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  �السبع  -ج 

 : قال شاعر قديم  .١٣

 ولم أقاس الدجى في حندس الظلم     لوال أميمة لم أجزع من العدم  

i.  ٠سما مصغرا في هذا البيت واذكر مكبره اعين  

o أم  �مكبره     أميمة  �صغر االسم الم 

ii.  ٠فصغر هذا الجمع ) الدجية ( جمع ) الدجى ( إذا عرفت أن 

o  التصغير� الدجات ي 

 : بين الغرض من التصغير في كل اسم مصغر فيما يأتي  .١٤

      ٠طفيل الغنوي من شعراء العرب في العصر الجاهلي  -أ 

o  التدليل(  �الغرض ( 

      ٠تثير الرياح الشديدة حبيبات الرمال  - ب 

o  تقليل عدد المصغر (  �الغرض ( 

        ٠قابلت صديقي قبيل الموعد  -ج 

o  تقريب الزمان (  �الغرض ( 

    ٠من العادات الدخيلة أن ترى شابا يسير حامال كليبا  -د 

o  الداللة على صغر الحجم �الغرض 
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 : انسب إلى كل اسم مما يأتي في جملة من عندك  .١

  يالرياض �الرياضة  -أ 

  يالتعاون �التعاون  -ب 

  ياإلسالم �اإلسالم  -ج 

  يفالصح �الصحافة  -د 

 يبرتقاِل �برتقالة  -ه 

  يصح �صحة  -و 

  يفرنس �فرنسا  -ز 

 يكمثرِ �كمثرى  -ح 

  يإندونيس �إندونيسيا  -ط 
 : قال المتنبي يمدح ابن العميد  .٢

 رأيه فارسية أعياده     عربي لسانه فلسفي  -أ 

o بة في البيت وبين كل اسم منسوب إليه استخرج األسماء المنسو : 

o  عرب  �المنسوب إليه   عربي  �االسم المنسوب 

o  فلسفة  �المنسوب إليه     فلسفي �االسم المنسوب 

o  فارس �المنسوب إليه   فارسية  �االسم المنسوب 

 : انسب إلى كل اسم من األسماء اآلتية وبين ما حدث فيه عند النسب  .٣

 ) التأنيث تاء الياء وت حذف (     يلبقَ �قبيلة  -أ 

 )تاء التأنيث الياء وحذفت (      ينزم �مزنية  -ب 

 )حذفت تاء التأنيث (      يفض �فضة  -ج 

 ) حذفت ألفه المقصورة (     يهولند �هولندا  -د 

 ) حذفت الياء (    يالمرتض �المرتضى  -ه 

 : التالية يمكن أن يكون المنسوب إليه اسما من األسماء األربعة ) الحيوي ( في كلمة  .٤

 ) الحية  –الحياة  –" المطر"الحيا  –الحي (  -أ 

o  ٠استخدمها في أربع جمل بحيث يختلف المنسوب إليه في كل جملة  
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 ٠النيل شريان حيوي للمصريين  .١

 ٠الماء الحيوي عذب  .٢

 ٠يعنى الناس بأمورهم الحيوية  .٣

 ٠يعنى علم األحياء بدراسة الكائنات الحيوية  .٤

 ) : المسموع وفق ( أكمل الجدول اآلتي  .٥

  املنسوب إليه  املنسوب  املنسوب إليه  املنسوب
ŽÞŽñ^ãflê<   flê×Â  يعلوِ  نهاية>

ربعي  Äe…  �çfÞflë< <نبي  
  í–ée  يبيض  صحراء  يصحراوِ
>_�  يأخوِ   ð^–ée  يبيضاوِ>

 

 : استخرج كل اسم منسوب مما يأتي واذكر المنسوب إليه  .٦

  ٠ ذو األصبع العدواني من شعراء العصر الجاهلي -أ 

o  الجاهل  �الجاهلي ( ، ) العدوان  �العدواني (  �االسم المنسوب ( 

 ٠اختلفت آراء الكوفيين والبصريين في المسائل النحوية  - ب 

o  النحويـة  ) ( البصرة  �البصريين ) ( الكوفة  �الكوفيين (  �االسم المنسوب
 ) النحو  �

 ٠ازدهر الشعر السياسي في العصر األموي  -ج 

o  أمية  �األموي ) ( السياسة  �السياسي (  �االسم المنسوب ( 

  ٠الرياضة البدنية  تعطي الجسم نشاطا حيويا  -د 

o  حياة  �حيويا ) ( البدن  �البدنية (  �االسم المنسوب (  



 

( ٢٠٠٨�٢٠٠٩ –فصل ثان  –الصف الثاني عشر                ) قواعد النحو  والصرف ( إجابة تدريبات كتاب       

  إجابات تدريبات املراجعة
  إجابة التدريب األول

  قال تعالى في سورة آل عمران  
 } كُمبر نم ةرغْفوا ِإلَى مارِعسا وهضرع نَّةجاتُوومالس   ـينتَّقتْ ِللْمدُأع ضالَْأر١٣٣(و ( ينالَّـذ 

 ينمالْكَاظو اءرالضو اءري السف قُوننْفظَينِ النَّاسِ  الْغَيع ينافالْعواللَّهو    ينـنسحالْم ـبح١٣٤(ي (
ذَكَروا اللَّه فَاستَغْفَروا ِلذُنُوبِهِم ومن يغْفر الذُّنُوب ِإلَّا اللَّـه   َأنْفُسهمَأو ظَلَموا  والَّذين ِإذَا فَعلُوا فَاحشَةً

 ونلَمعي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي لَم١٣٥(و ( ُأولَِئكماُؤهزج   ـنرِي منَّاتٌ تَججو هِمبر نةٌ مرغْفم
تتَح ينلامالْع رَأج معنا ويهف ينخَاِلد ارا الَْأنْه١٣٦(ه( {  
  إالم تدعو اآليات الكريمة ؟  .١
 من المتقون الذين ذكرتهم اآليات ؟ ومتى تقبل التوبة من الذنب كما فهمت من اآليات ؟  .٢

 : حدد من اآليات  .٣

  ٠فعال مبنيا للمجهول ، واذكر نائب الفاعل  -أ 

o  ُأ(  �الفعلعضمير مستتر  �نائب الفاعل       ) ت د 

  ٠أسلوب مدح ، وبين المخصوص فيه  - ب 

o  الجنة ( محذوف تقديره  �المخصوص     نعم أجر العاملين و �المدح( 

  ٠أسلوب شرط ، واذكر أركانه  -ج 

o  ٠ذكروا اهللا ٠٠٠إذا فعلوا فاحشة  �الشرط  

o  إذا  �األداة 

o  فعلوا فاحشة  �جملة الشرط 

o  ا اهللا ذكرو �جملة الجواب 

  ٠نعتا جملة وحدد محلها  -د 

o  جر  �في محل     عرضها السموات واألرض  �نعت جملة 

o  رفع  �في محل       تجري من تحتها األنهار �نعت جملة 

  ٠واذكر السبب  ٠جملة في محل جر  -ه 

o  فعلـوا  (  نعـت لمجـرور   )عرضها السموات واألرض (  �جملة في محل جر
 مضاف إليه ) فاحشة 

 ٠خبرا جملة اسمية وقعت  -و 
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o  جزاؤهم مغفرة (  �الجملة ( 

  ٠جملة ال محل لها من اإلعراب مع ذكر السبب  -ز 

o  ٠جملة صلة الموصول  �السبب     ) ينفقون (  �الجملة  

 : في جمل من عندك صغر الكلمات اآلتية  .٤

 ) األنهار  –األرض  –جنة ( 

o  أمام المنزل جنينة صغيرة (     جنينة  �جنة ( 

o  ت األرض أريضا تحت أقدام الطغاة صار(    ةاألريض �األرض ( 

o  في الحديقة أنيهار وغدران ذات مياه عذبة (   األنيهار  �األنهار ( 

 : انسب إلى كل اسم مما يلي ، ثم ضعه في جملة من إنشائك  .٥

o  عرض  –رب  –السموات 

o  السموات�  )السماِئ – السماويللخلق أجمعين  سماويالقرآن نور (   )  ي ( 

o  رب� ربانيأنار القرآن قلب المسلم بنور (          رباني ( 

o  عرض� عرضعرضيكتبت مالحظاتي في جدول (        ي  ( 

 : أعرب الكلمات التي تحتها خط في اآليات الكريمة السابقة وذلك في الفراغات التالية  .٦

o  ٠خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �السموات 

o  للمتقين ( ل جر صفة اسم موصول مبني على الفتح في مح �الذين ( 

o  ٠مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  �الغيظ 

o  ٠لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  �اهللا  

o  مبني فـي  ) هم ( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، والضمير  �أنفسهم
 ٠محل جر مضاف إليه 

o  مبني ) هم ( رفعه الضمة الظاهرة والضمير  مبتدأ ثان مرفوع وعالمة �جزاؤهم
  ٠في محل جر مضاف إليه 

 : أجب باإلثبات عما يأتي  .٧

o  ٠بلى ، يغفر اهللا الذنوب  �      أال يغفر اهللا الذنوب ؟ 

o  ٠نعم ، يعدل الجنة جزاء   �      أيعدل الجنة جزاء ؟  

o ٠نعم ، أحسن تالوة القرآن الكريم  �    هل تحسن تالوة القرآن الكريم ؟  

o  ٠بلى ، يفتح اهللا باب التوبة للعاصين  �  ألم يفتح اهللا باب التوبة للعاصين ؟  
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  إجابة التدريب الثاني
  : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال 

إال ظله ، إمام عادل ، وشاب نشأ في عبـادة ربـه ،    ظلسبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال (   
لق بالمساجد ، ورجالن تحابا في اهللا ، اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة مع قلبهورجل 

شـماله مـا    تعلم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال اهللا إني أخاف : ل فقال امنصب وجم ذات
  ) عيناه خاليا ففاضت هللاتنفق يمينه ، ورجل ذكر ا

  إالم يدعونا الحديث الشريف ؟  .١
 : الحديث  أعرب ما تحته خط في .٢

  ٠اسم ال النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب  � ظل -أ 

ضمير مبني ) الهاء ( ومبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  � قلبه -ب 
  ٠في محل جر مضاف إليه على الضم 

 ٠ضفة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة  � ذات -ج 

مـة نصـبه   بأن المضمرة بعد حتـى وعال فعل مضارع منصوب  � تعلم -د 
 ٠الفتحة الظاهرة 

ضمير متصل الهاء وفاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى  � عيناه -ه 
  ٠في محل جر مضاف إليه مبني على الضم 

 : بين موقع كل جملة مما يأتي من اإلعراب  .٣

  ٠في محل جر مضاف إليه  �ال ظل إال ظله  -أ 

 ٠في محل رفع صفة  �نشأ في عبادة اهللا  -ب 

 ) مقول القول ( في محل نصب مفعول به  � إني أخاف اهللا -ج 

 :صغر كل اسم مما يأتي في جملة من إنشائك مضبوطة بالشكل  .٤

 مأمي �إمام  -أ 

 لديوع �عادل  -ب 

 المسيجدات �المساجد  -ج 

 : انسب إلى كل اسم مما يأتي في جملة من عندك مضبوطة بالشكل  .٥

 يهريرِ �هريرة  -أ 
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 ييوم �وم ي -ب 

 يشماِل �شمال  -ج 

 ينيمي �يمين  -د 

 : بين نوع كل أسلوب مما يأتي وحدد أركانه  .٦

 ) متكئين فيها على األرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا (  -أ 

o  أسلوب مدح 

o  نعم  �فعله 

o  الثواب  �فاعله 

o  الجنة ( محذوف تقديره  �المخصوص بالمدح ( 

 ٠نعم ما يتمسك به المسلم طاعة اهللا  - ب 

o  أسلوب مدح 

o  نعم  �فعله 

o  لة الموصو( ما  �فاعله ( 

o  طاعة  �المخصوص بالمدح 

  ٠بئس ضعفا االنقياد وراء الشهوات  -ج 

o  أسلوب ذم 

o  بئس �فعله 

o  ضعفا ( دل عليه التمييز ) هو ( مستتر تقديره  �فاعله ( 

o  االنقياد  �المخصوص بالذم 

 لمتفرق أمورها األهواء     حبذا العيش حين قومي جميع  -د 

o  أ(�%ب '�ح 

o  ��:ال�  ;< 

o  =��0��  ذا 

o ص%-&� ال��@  �#0ل��ح  ال

 : ضع سؤاال لكل جواب مما يأتي  .٧

 أل�I اB�# DیB ذي ا�!.0م ؟ �       ٠#�� ، إن اB� DیB ذو ا�!.0م  Aأ 

 أل) ی:�O ال:0(L� M� Nاب اKخ�ة ؟  �     ٠��) ، ل) ی:�O ال:L� M� N)0اب اKخ�ة  Aب 

 اك ؟أه� ه� ه�اك �.�S إل� 5�0Q اD ؟ �      ٠��) ، ه�ا�M�.� M إل� 5�0Q اA  Dج 

3�� �Lر  Aد �3�� �Lر ؟ �         U٠ ، ل�I ل��3�� �Lر ؟  ه� ل��  أل�
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  إجابة التدريب الثالث
 F��2 4J�8 5ی�	ی5 ال):J'ال �1  

o ــ# 4ىـال'4 ــول�   �ءـــــ)ــو�� ـ6ــ	ــ�ن تــــ:1ـ� الــو#    �ء ـــ�ـ�ت ضـ�+)ـ�ل
o  �ـ1 �ـخ�ی� �� إل; ال'4ى ب�      ت�5�3د ، ـ�ء ال��ـ��"�Jال �  ��ؤوا 1
o 1ـی �ل9 ـ �  �اء ــ	ـ�ــ< الـBـ�ــ!ــ� یـــ� و1ـ'ـ)ـ1    1� ت'�ى ال�O ا8خOق
o تـ� لـل �ـIدـ �)ی��1  ــ�I، ل�یـ)ـــدی     و�4ه �ـــNء بـــFـ)ـ�cء ــــــ�ر[ ا�  
o ـ� #ـ!ـزا�Kال Fـ�ـ ��Gال� >U+�J2     ویــ'ــ�ي بــ@ــی �  �1�ء ـ�ـ0 الـــ�لــ
o  ف��Nال F1�� �  FI ���� ر��ء ـ�ـ� یــ'ــ�ــeــF 1ـــ#    8ز51أد��ك �
o �  �ء ــ�ـــ�ب صــ�ـIـ0 الــJــ�5I و% �    � ــ'ـ�"ـ�ـ� �ـNـ� تـJـ�ن #ـ�ـ1!�
o ال�4; ــص� f3ص �1 gدـــ�    ; ���� ا�لـ� بـــ)ـــ، و� �و�ـ�ـ Oء ـ)ــ�  

  ؟  -صلى اهللا عليه وسلم  –ماذا في األبيات من خلق الرسول  .١
 : األبيات استخرج من  .٢

 :ثالث جمل ال محل لها من اإلعراب ، وبين نوع كل منها  -أ 

o  جملة ابتدائية (  �ولد الهدى ( 

o  معطوفة على جملة ابتدائية (  �فالكائنات ضياء ( 

o  ، جملة صلة الموصول (  �له األخالق جاء الوجود ( 

o  جملة جواب الشرط غير الجازم  �لقامت وحدها 

  ٠ها جملة تعرب نعتا ، وحدد محل - ب 

o  في محل جر ) يلقي عليك رجاء (  �جملة النعت 

o  في محل نصب ) يضيء بنوره اآلناء (  �جملة النعت 

o  في محل رفع ) يغري بهن الكرماء (  �جملة النعت 

  ٠جملة في محل جر مع ذكر السبب  -ج 

o   ) أزمة ( صفة لـ ) يلقى عليك رجاء ( 

o  ) مضاف إليه ) تهوى العال ) ( صحب الدجى  

 : ما تحته خط أعرب  .٣

o  ٠نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة  �الهدى 

o  ٠اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �ثناء  

o  ٠منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  �خير  

o  نحيي ( مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره  �تحية ( 
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o  ٠الضمة الظاهرة مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه  �األخالق  

o  مبني في محل جر ) ها ( حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة والضمير  �وحدها
  ٠مضاف إليه 

o  ٠فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة  �شمائل  

o  ٠فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة  �حاد  

 : زن كل كلمة مما يأتي  .٤

 عالف �ضياء  -أ 

 ةلَعفْتَ �تحية  -ب 

 ل فُتَ �تقم  -ج 

 :انسب إلى كل اسم مما يأتي في جملة من عندك  .٥

  ياألخالق � األخالق  -أ 

 يدين �دين  -ب 

 يالفلوِ �الفال  -ج 

امدح ما يستحق المدح ، وذم ما يستحق الذم فيما يأتي في جمل من إنشائك ، مسـتوفيا أنـواع    .٦
 : الفاعل في المدح والذم 

 ٠حبذا الهدى  �الهدى  -أ 

 ٠نعم المسلمون الكرماء  �الكرماء  -ب 

 ٠الضعاف  بئس رجاالً �الضعاف  -ج 

  ٠المتفككون أفراد الشعب بئس  �المتفككون  -د 

 ": صغر ما يأتي في جملة من إنشائك  .٧

 ) إذا كانت علما لمذكر ( نوير  �و ) إذا كانت علما لمؤنث (  نويرة �نور  -أ 

 أزيمة  �أزمة  -ب 

 ة الدجي �الدجى  -ج 
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 ج

  إجابة التدريب الرابع
  : للشاعر هاشم الرفاعي ) التنفيذ رسالة في يوم ( من قصيدة 

o ـ]ا �4یـه h�(ال i���  �� jBـب    تBوتـ!ـ�یـ FـJان4 ـ�ـ�ر بـ��   

o ـوتIإن الــ�ل لـ Fة لــ�ــ3ــ�یـ@ـ�ـأ"    5 ـJن ـ1 ;ـ��@Zال!$��< ل� �  

o ال�3ى وإن ــ�ــأ� �"�F4ت  هJـ"!    أخGتـ Uـ@ـJـ� أ#ـIن ـ'ـ�ب4خ �  

o  �J6� وه�و��وح  �'��ـ6ـ�    ت�3 "�Jـ	ت ص�ـ  ی!ـ F��9 ال��I  

o 1ه)ــ0 ال��6ـــد �  ��ن ـ�!Iـ�ـ� "ـ)ـ4 هــودم الF    �'B أOHل9 ـ�ك #ــ

o ب �J�#أ �ــ'ــ�!; إذا 1Jــ �یــل    �ب;ـال �ـ	ـ >�Hن  �ـ�Nد ال���Jت  

o 1ال�ــو �  5 ال�ب�ن ــ4وء ورا�ـ'ـ4 الـ�ـب    ی��ن ه	�ب'�  1�j ـ�اصـ

o (ىــــإن ا�!4ام ال�eف ال�� F# ر�ـ� یـأ1     eـ�ـ�ـ� �ـ�ـGـ	ن ـ5 ال�آ�  

o �#ـJـ�ج یـIـ!ـ@Zة 1ــــ�0 ال�ن    :��1ا ـ�Z�6وت وال�	ال� �  أ��ى 1

  ما الذي تكشفه لك األبيات من شخصية الشاعر ؟  .١

 : وردت الجمل التالية في األبيات بين موقع كل منها مع ذكر السبب  .٢

  ٠ مضاف إليه في محل جر  � تشف عن بشريتي -أ 

  ٠في محل جر معطوفة على مجرور  � وانتمور بعد ث -ب 

 ) مقول القول ( في محل نصب مفعول به  � إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان -ج 

 ٠اعتراضية ال محل لها من اإلعراب   � وإن هي أخمدت -د 

 رفع خبر المبتدأ في محل  �ستظل تغمر أفقهم بدخان  -ه 

 ) تظل ( في محل رفع خبر  ����تغمر أفقهم  -و 

 في محل نصب حال  � سياطهموهو تحت  -ز 

 في محل جر صفة  �يتقيه الجاني  -ح 

  ٠)  إذا ( في محل جر باإلضافة إلى  � أفعمت بهما الربى -ط 

  ٠ال محل لها من اإلعراب جملة جواب الشرط غير الجازم  �لم يبق غير تمرد الفيضان  -ي 

  ٠صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب  � يكون هبوبه -ك 
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 ٠في محل رفع صفة  ����يثير حفيظة البركان  -ل 

  ٠في محل نصب حال  �يقتلع الطغاة  -م 

 : انسب إلى األسماء اآلتية في جمل من عندك  .٣

 ) لإلنسان ضروري  يالنفسالطب (      يالنفس �النفس  -أ 

 )في كراستي  ياأفقرسمت خطا (      يأفق � أفق -ب 

 )  يدموِدار بين الجيشين قتال (      يدموِ � دم -ج 

 ) ملتهبة  ةيالبركانالحمم (    يالبركان �البركان -د 

  :صغر ما يأتي في جمل من إنشائك  .٤

 ) طريف  حديثاستمعت إلى (     ث يدح � حديث -أ 

 ) للمصاب  حاتيرقُسببت الجروح (     حات يرقُ � قروح -ب 

 ) يلسع بها أعدائه  اتطَيوسلقنديل البحر  (    طات يوس ����سياط  -ج 

 ) تضيء المكان  رةيونُأشعل الرجل (     ة رِيالنو � النار -د 

 :أعرب كل كلمة تحتها خط في الفراغ التالي  .٥

  ٠ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  �حين  -أ 

 ٠الفتحة الظاهرة على الياء المحذوفة مضاف إليه مجرور وعالمة جره  �ثوان  -ب 

   ٠سم مقصور صفة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة المقدرة للتعذر ألنها ا �أسمى  -ج 

  ٠منفصل مبني في محل رفع نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور  ضمير �هي  -د 

  ٠مبني في محل رفع مبتدأ  ضمير �هو  -ه 

 ٠ألنه اسم مقصور  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة للتعذر نائب�الربى  -و 

  ٠فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �غير  -ز 

  ٠ى الذي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر موصول بمعن اسم �ما  -ح 

 : أجب عما يأتي بجمل تامة  .٦

 أليس محزنا أن يوصف من يدافع عن أرضه بأنه إرهابي ؟  -أ 

o  ٠بلى ، محزن أن يوصف من يدافع عن أرضة باإلرهابي 

 ألم ير العالم ممارسات المعتدين الهمجية ؟ - ب 



 

( ٢٠٠٨�٢٠٠٩ –فصل ثان  –الصف الثاني عشر                ) قواعد النحو  والصرف ( إجابة تدريبات كتاب       

o  ٠بلى ، رأى العالم ممارسات المعتدين الهمجية  

 أيخفى الحق على من يدعون نصرته إلى هذا الحد ؟  -ج 

o ٠ إلى هذا الحد الحق على من يدعون نصرته ال ، ال يخفى  

 أيعد من يضحي في سبيل وطنه إرهابيا أم مناضال ؟  -د 

o  ٠يعد من يضحي في سبيل وطنه مناضال  

 : قابل المدح فيما يأتي بضده  .٧

 ٠به المرء اإلحجام  بئس ما يتصف �  نعم ما يتصف به المرء اإلقدام  -أ 

 ٠بئس خلق الرجل األنانية  �    نعم خلق الرجل اإليثار  -ب 

 ٠ال حبذا الضعف  �        حبذا العزم -ج 

 ٠بئس طبعا الخيانة  �      نعم طبعا الوفاء  -د 
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  إجابة التدريب اخلامس 
اإلنسـانية إلـى آفـاق     هـداة شتى ، وكانوا  ميادينادنا مجدا علميا شامخا في دلقد بنى أج

إن الشعلة التي سرت : " الثقافة والفكر ، فقال أحدهم  مؤرخوقبا طويلة ، وقد شهد بهذا المعرفة ح
ما سرت من الجمر الخامد  أول تسرإلى الحضارة األوروبية فأضاءت لها مجاهل الطريق الوعرة لم 

   ٠" تحت أكوام الرماد من حضارة اليونان والرومان وال من غزاة الشمال بل العرب 
به منصرفين عـن متاعـب    نتغنىما كان ، ألننا نحب أن نعيش في الماضي أو  ولسنا نذكر  

الحاضر وتحديات الغد ، ولكننا نذكره ألننا نحب أن نرفع أعيننا إلى العال ، وأن نذكي فـي أنفسـنا   
إذا صـحت   نحـن بأن ما صنعه أسالفنا في الماضي نستطيع أن نصـنعه   اإليمانونفس كل عربي 

   ٠د العزائم وحسن اإلرشا
لم يكن لنا بد من أن نصل حاضـرنا بماضـينا   } طال شوقنا لها { وإذا شئنا أن ترتفع آمال   

نستلهمه ونستوحيه ، فاإلبداع العلمي في العصور القديمة الزاهرة يعود إلى صفات عقلية أصـيلة  
  ٠ولكن الصدأ يزيله الصقل  ربما عالها الصدأ ،

   ٠ذلك وضح  ٠للحضارة العربية أثرها في أوروبا  .١
  لماذا نشيد بحضارتنا العربية ؟  .٢
  ما وسيلتنا إلى النهوض في رأيك ؟  .٣
 : استخرج من الفقرات السابقة  .٤

  ٠ثالثة أسماء منسوبة ، واذكر المنسوب إليه  -أ 

o  يالعلم  �العلم 

o ِأوروبأوروبا � ي 

o ِعربعرب � ي 

o عقلعقل  �ة ي 

  ٠جملة في محل رفع ، وبين موقعها  - ب 

o  ) في محل رفع خبر إن  �) سر لم ت( ، ) نحب 

o  في محل رفع خبر �  يعود 

o  ) في محل رفع خبر لكن �) نذكره ( ، ) يزيله الصقل 

o  في محل رفع خبر أن  �نستطيع 
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o  في محل رفع صفة  �طال شوقنا إليها 

o  في محل رفع خبر المبتدأ  �يعود إلى صفات عقلية 

  ٠جملة في محل نصب ، وبين السبب  -ج 

o مقول القول ( في محل نصب مفعول به  �ت إن الشعلة التي سر ( 

o  ليس ( في محل نصب خبر  �نذكر ( 

  ٠جملة في محل جر ، وبين السبب  -د 

o  إذا ( في محل جر باإلضافة إلى  �صحت العزائم ( 

o  إذا ( في محل جر باإلضافة إلى  �شئنا أن نرتفع ( 

  ٠جملة جواب شرط غير جازم ،وبين حكمها  -ه 

o ٠ال محل لها من اإلعراب  �ل حاضرنا بماضينا لم يكن لنا بد من أن نص 

  ٠جملة صلة وبين حكمها ، من حيث المحل اإلعرابي وعدمه  -و 

o  ٠ال محل لها من اإلعراب �) ، صنعه كان  سرت ، (جملة 

 : صغر ما يأتي في جمل من إنشائك  .٥

 ٠يستعظم بعض الناس مجيدا يحققونه  �    يد جم �مجد  -أ 

 ٠بمييدين مزدحم  مررت �    ين دييم �ميدان  -ب 

 ٠مرت على المسلمين حقيبات ضعف  �    ات بيقَح �حقب  -ج 

  ٠صغير الهمة فقير إلى عزيمة  �   ةميزالع �العزيمة  -د 

 : أعرب الكلمات التي تحتها خط  .٦

 بفي وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة أنه ممنوع من الصرف اسم مجرور  �ميادين  -أ 

  ٠ة نصبه الفتحة خبر كان منصوب وعالم �هداة  -ب 

 ٠ وحذفت النون لإلضافة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم �مؤرخو  -ج 

  ٠وعالمة جزمه حذف حرف العلة فعل مضارع مجزوم  �تسر  -د 

  ٠نائب عن المفعول المطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  �أول  -ه 

  ٠وعالمة نصبه الفتحة المقدرة  ) نعيش ( بالعطف على  فعل مضارع منصوب �نتغنى  -و 

  ٠مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  �اإليمان  -ز 

مبني على الضم في محل رفع توكيد لفظي للفاعـل المسـتتر    رفع منفصل ضمير �نحن  -ح 
 ) نصنعه ( وجوبا في 
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 : أعرب ما تحته خط في أساليب المدح والذم التالية  .٧

  ٠المؤمن على صالته  محافظةحبذا  -أ 

o  مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة   �محافظة
 ) هو ( والجملة قبله خبر ، أو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره  ٠

  ٠والنميمة  الغيبة حبذاال  - ب 

o  اسم إشارة مبني على ) ذا (  ٠مبني على الفتح  جامد فعل ماض) حب (  �حبذا
 ٠ السكون في محل رفع فاعل 

o ٠مخصوص بالذم مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضـمة الظـاهرة    �يبة الغ 
 )هي ( والجملة قبله خبر ، أو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره 

  ٠اهللا  كتاب نورانعم  -ج 

o  ٠تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  �نورا  

o  ٠مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة   �كتاب 
 )هو ( والجملة قبله خبر ، أو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره 

  ٠ المصيروبئس  جهنممأوى الفاسق  -د 

o  ٠خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  �جهنم  

o  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة والمخصوص بالذم محذوف تقديره  �المصير
 ) جهنم ( العائد على )  هو( 
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  إجابة التدريب السادس
  : من رسالة مناضل إلى أمه وهو يتأهب للقيام بعملية فدائية خطيرة 

، وقد أوصيت بـأن يرسـل    سراعالست أستشعر نذير الخطر ،ولكن الحوادث تجري ! أماه   
   ٠إذا قدر لي أال أعود من مهمة فدائية سأقوم بها وشيكا  هذاإليك كتابي 

نفسـك علـى    تروضيس أمامك إال أن وأحب أن تعيشي باألمل في عودتي ، فإذا لم أعد فلي  
الواقع ، وعزاؤك عن فقدي أن تعلمي أن قسطي من هذا الجهاد كان من أروع األعمال وأجلها شأنا 
، ولم أدخر جهدا في سبيل النهوض بالواجب وواهللا ما آنسني في بعدي عنك إال ذكرياتي معـك ،  

ة في قلبـي نفحـة مـن روحـك ،     ولو أنني أعلم أن تخاذلي يرضيك لترددت ، ولكن روح الوطني
   ٠ فيض ما ارتويت منكمن وتضحيتي قطرة 

  : استخرج مما سبق  .١
 مفعول به )  أن تخاذلي ( ، ) مفعول به ( ي أن تعيش � مصدرا مؤوال في محل نصب -أ 

 )مفعول به ( كان من أروع األعمال أن قسطي 

 ) مسبوق بالباء (  أن يرسل � مصدرا مؤوال في محل جر -ب 

أن تروضـي  )/ خبر ( أن تعلمي ) / نائب فاعل ( أال أعود  �في محل رفع  مصدرا مؤوال -ج 
 )اسم ليس(

 ) وهو يتأهب للقيام بعملية فدائية (  � حاال جملة -د 

  � ، وبين اسمه وخبره احرفا ناسخ -ه 

 ) تجري  (�خبره   ) الحوادث(  �اسمه  )  لكن (  �الحرف الناسخ  •

 ) كان من أروع األعمال (�بره خ  )  قسطي(  �اسمه  )   أن(  �الحرف الناسخ  •

 ) أعلم  (�خبره   )  ياء المتكلم(  �اسمه  )   أن(  �الحرف الناسخ  •

 ) يرضيك  (�خبره     ) تخاذلي  ( �اسمه  )   أن(  �الحرف الناسخ  •

 ) نفحة(�خبره     ) روح (  �اسمه  )  لكن (  �الحرف الناسخ  •

  � فعال ناسخا ، وحدد اسمه -و 

o  التاء الضمير المتصل  �مه اس    ليس  �الفعل الناسخ 

  
 



 

( ٢٠٠٨�٢٠٠٩ –فصل ثان  –الصف الثاني عشر                ) قواعد النحو  والصرف ( إجابة تدريبات كتاب       

  � اسمين منسوبين ، واذكر ما نسب إليه كل منهما -ز 

o  الوطن �الوطنية 

o  فداء  �فدائية 

  � جملتين ال محل لهما من اإلعراب مع ذكر السبب -ح 

o  ٠جملة ابتدائية  �لست أستشعر نذير الخطر ! أماه  

o  ٠ استئنافية �ا عجري سراتولكن الحوادث 

o  ما ( ل صلة الموصو �ارتويت ( 

 :صغر كال من  .٢

 لةيسر �رسالة   -أ 

 يرطَخُ �خطر  -ب 

 يبتَكَُ �كتاب  -ج 

 يرة طَقُ �قطرة  -د 

 : انسب إلى  .٣

  يحربِ �حرب  -أ 

 أمي �أم  -ب 

  جهادي �جهاد  -ج 

 : امدح ما يلي مستوفيا أنواع الفاعل في أساليب من إنشائك  .٤

 حبذا الجهاد �الجهاد  -أ 

 الفدائي الرجُل نعم �الفدائي  -ب 

 ٠ التضحيةُ عمُل المرءنعم  �التضحية  -ج 

  ٠ األم امرأةٌنعم  �األم  -د 

 : اجعل كال مما يأتي جوابا لقسم مناسب في جملتين من إنشائك  .٥

 ٠جهدي  نبذلَواهللا أل �أبذل جهدي  -أ 

  ٠المؤمنين  لغايةُ واهللا إن الشهادةَ �الشهادة غاية المؤمنين  -ب 

 : ث جمل من إنشائك اجعل الجملة اآلتية نعتا ، ثم حاال ، ثم صلة في ثال .٦

  ٠يتأهب لعملية فدائية  -

o  ) نعت في محل نصب �  ) شاهدت بطال يتأهب لعملية فدائية 
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o  ) حال في محل نصب  �  ) شاهدت البطل يتأهب لعملية فدائية 

o  ) صلة ال محل لها من اإلعراب  �) شاهدت البطل الذي يتأهب لعملية فدائية 

 : تية في معجمك في أي المواد تجد معاني الكلمات اآل .٧

 ) فدي( مادة  �فدائية  -أ 

 ) همم ( مادة  �مهمة  -ب 

 ) روي ( مادة  �ارتويت  -ج 

 ) ارتوى  –خي ير –آنس (  .٨

 : هات من كل فعل من األفعال السابقة في جمل من إنشائك  -

o  مرتوٍ  –مرخٍ  –مؤنس (  ����اسم الفاعل ( 

١. المسلم ٠أخاه في الشدة  مؤنس  

 ٠العنان لفرسه  ٍرخم الفارس .٢

  ٠من ماء النيل  مرتوٍالمصري  .٣

o  مرتوى  –مرخي  –مؤنس (  ����اسم المفعول ( 

 ٠بحديثه  سنَْؤمالصالح  .١

 ٠على المسرح  يخَرمالستار  .٢

  ٠بالماء  ىتَورمالزرع  .٣

o  ارتواء  –إرخاء  –إيناس / مؤانسة (  ����المصدر ( 

  ٠ إيناسا/  مؤانسةآنس المسلم أخاه  .١

 ٠ إرخاءأرخى العامل الستار  .٢

  ٠ ارتواءارتوى الزرع من الماء  .٣

  
  


