
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

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

                 https://almanahj.com/om/12arabic                   

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

       

                  https://almanahj.com/om/12arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة ظفار الثانوية بنين اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 "  ٕٔـ  ُِٓٔظق اُضب٢ٗ ػشش اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ        ٓذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ث٤ٖ٘ "  اُِـخ اُؼشث٤خ 

  ***ٔ   *** 

 

 األدب

 للصف الثاني عشر 

  األولالفصل الدراسي 

 
 "  01ـ  01مدرسة ظفار للتعليم األساسي بنني " 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيك والتفوق



 "  ٕٔـ  ُِٓٔظق اُضب٢ٗ ػشش اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ        ٓذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ث٤ٖ٘ "  اُِـخ اُؼشث٤خ 

  ***ٕ   *** 

 

 
زٗ يف شؼشٖ 

ّ
 شخظ١

: ك٢ ٓغبصكزٜب ٝك٢  ًبٕ شؼش أُز٘ج٢ شذ٣ذ اُِظٞم ثشخظ٤ّزٚ كٌبٕ طٞسح ُ٘لغٚ ك٢ ع٤ٔغ اؽٞاُٜب :
 روذ٣غٜب ُِوٞح .

 اٗوغْ شؼشٙ ثبُ٘ظش إ٠ُ ثشٝص شخظ٤زٚ إ٠ُ أسثؼخ أهغبّ ٢ٛ : 

 ـ هغْ ه٤َ ػ٘ذ ع٤ق اُذُٝخ .  ٕ  ـ شؼش اُلزٞح ، ٣زؼٖٔ اُلخش ٝاُزٜذ٣ذ . ٔ

 ـ هغْ ه٤َ ك٢ كبسط ٝاُؼشام .  ٗ    ـ هغْ ه٤َ ك٢ ٓظش .  ٖ
 ـ فٕٛٔٗ اٌشؼش٠خ : 4

 ـ الفخر  ٖ  الوصؾ ـ  ٕ    ـ المدح  ٔ
 ـ الؽزل  7   ـ الرثاء  ٙ  ـ العتاب  ٘    ـ الهجاء  ٗ

ٌشؽل المدح المسم األكبر من دٌوان المتنبً ، ولد مدح نحو أكثر من خمسٌن شخصاً أشهرهم  ـ ادلذػ : 1
 سٌؾ الدولة ، وكان أسلوبه أٌضاً األسلوب المدٌم مصطبؽاً بثورة نفس الشاعر . 

الوصؾ عند المتنبً حًٌزا كبًٌرا من شعره ، وٌوجد فً كل المصابد وال تنفرد لصٌدة من  ٌشؽل ـ اٌٛطف : 2
لصابده بالوصؾ إال نادًرا ، وكان ٌعمد إلى ما بداخل نفسه ونفوس الناس وما ٌظهر من أخاللهم لٌصفها ، 

 ولم ٌكن ٌهتم بالظاهر من االمور . 

لد كاد ٌحصر فخره فً نفسه ممجدًا عزمه وصبره وتصلبه أبو الطٌب ٌفخر فً جمٌع أحواله ، و ـ اٌفخش : 3
 . ، وخبرته ، وشاعرٌته ، وفخره صرٌح ، جريء ، فٌه ؼلو ٌصدر عن االنفعال الشدٌد ، وفٌه أنفة وترفع 

هجاء المتنبً انتمام لكرامته ، وثؤر من زمانه ، واشمبزاز من الدناءات ، واستصؽار للناس  ـ اذلغبء : 4
 رؾ إلى الطعن الجارح البلٌػ ، ولد ٌعمد إلى السخرٌة المرٌرة .والمتنبً ال ٌع

كان المتنبً ٌدخل العتاب فً المدح وعتابه أشبه بمحاسبة ، ال تذلل فٌها وال انكسار . ومن  ـ اٌؼزبة : 5
 أشهر ما لاله فً عتاب سٌؾ الدولة : 

متشابمة ولكنه فً رثاء من ٌحبهم  كان المتنبً ٌلجؤ فً رثابه إلى ضرب الحكم وبسط فلسفة ـ اٌشصبء : 6
 كان ٌضطرم عاطفة . 

لم ٌكثر المتنبً من الؽزل ألن للبه مشؽواًل بطلب المعالى ، ولم ٌكن ٌتوق إلى مجالسة النساء  ـ اٌغضي : 7
ألن نفسه متعلمة بالموة وبكل لوي ، وعندما كان ٌمٌل إلى المرأة كان ٌفضل البدوٌة التً تمثل الطبٌعة 

لبعٌدة عن التصنع ، والؽزل عند المتنبً فً مجمله تملٌدي ضعٌؾ العاطفة ٌؤتً فً بداٌات بعض الفطرٌة ا
 المصابد . 

 : برز المتنبً فً شعر الحكمة أكثر من ؼٌره ، وكان ذلن سببًا ربًٌسا من أسباب خلود ذكره . ـ احلىّخ 8

 أثٛ اٌغ١ت ادلزٕجٟ 



 "  ٕٔـ  ُِٓٔظق اُضب٢ٗ ػشش اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ        ٓذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ث٤ٖ٘ "  اُِـخ اُؼشث٤خ 

  ***ٖ   *** 

 

ة إال أنه كان متمردًا على األوضاع االجتماعٌة وعلى الرؼم من اعتزاز المتنبً بانتمابه للثمافة العربٌة اإلسالمٌ
 السابدة فً عصره وظهر ذلن فً لصابده حٌث وازن بٌن األصالة والتجدٌد 

: المحافظة على التمالٌد الشعرٌة المدٌمة من حٌث الشكل العام لبناء المصٌدة والحفاظ على  ِظب٘ش األطبٌخ فّٓ
 الوزن والمافٌة 

 ن ٌبدأ المصٌد بؤبٌات من الحكمة بداًل من الؽزل . : أنه كا ِٚٓ ِظب٘ش اٌزغذ٠ذ
 كما جدد فً لصٌدة الرثاء التً كانت تموم على ثالث عناصر هً : 

 ـ تعزٌة النفس  ٖ  ـ التفجع  ٕ  ـ التؤمل  ٔ
 ولكن المتنبً جعلها تموم على 

 ـ الفخر بالنفس   ٖ  ـ التفجع  ٕ  ـ التؤمل  ٔ
 تعزٌة النفس .  حٌث جعل الفخر بنفسه   بداًل من

 
 :  أ ـ اٌشؼش األٔذٌغٟ 

 ٟ٘ ٗشأ اُشؼش ك٢ صالصخ أثؼبد 
 ـ اُج٤ئخ اُضوبك٤خ  ٖ  ـ ٓغبُظ اُـ٘بء  ٕ  ـ ٓغبُظ أُؤدث٤ٖ  ٔ

 :  ٚاجتٗ يف ر١بس٠ٓ 
 ـ ؽش٣وخ اُؼشة  ٔ  ـ ؽش٣وخ أُؾذص٤ٖ  ٕ

 ػ٠ِ ٓلزشم ث٤ٖ ٓزٛج٢ أث٢ رٔبّ ٝاُجؾزش١ . كٌبٕ ٣شٜذ رغذ٣ذ ثشَّبس ٝأث٢ ٗٞاط ، ٣ٝوق 
 

 ِالِؼ اٌشؼش األٔذٌغٟ 

 رو٤ِذ اُششم ك٢ األدة ٝأعٔبء أُذٕ ٝأعٔبء اُشؼشاء ٝأعٔبء أُِٞى ٝأُوبثْٜ 
 ٠ٚشعغ رٌه إىل عججني 

 ـ إٔ أُغزٔغ ُْ ٣ٌٖ ػشث٤ًب طشكًب ، ثَ ٓض٣ًغب ٖٓ ػ٘بطش ٝع٘غ٤بد ٓزؼذدح  ٔ
 خ ٝاإلعالّ ، ٝٓشًضٛٔب اُششم ثؾذ سا٣خ اُؼشٝـ إٔ اكززبػ األٗذُظ رْ ر ٕ

 ِٓ أُ٘ ِٛضٛػبد اٌشؼش األٔذٌغٟ 
 سصبء أُٔبُي اُضائِخ ـ  ٘ اُضٛذ ـ  ٗ اُِٜٞ ٝأُغٕٞ ـ  ٖ ٝطق اُطج٤ؼخ ـ  ٕ اُـضٍ ـ  ٔ
 

 اِزبص األدة االٔذٌغٟ 

 . ٘ٞػخ ٝاُظٞس أُزـ  ٗ .ٝاُخ٤بٍ اُِط٤ق ـ  ٖ . ٝاُغٔبٍ أُٞع٤و٢ ـ  ٕ  خ . ثبُشهـ  ٔ
 "  ادلٛشؾبد" ِٚٓ ِظب٘ش اٌزغذ٠ذ يف األدة األٔذٌغٟ 

كبُٔٞشؼ أؽذس ك٢ اُ٘ـٔخ اُشؼش٣خ اٗوالثًب عزس٣ًب ػ٠ِ أُٞع٤و٠ ٝاُوبك٤خ ٌُٝ٘ٚ ظَ ٓشرجًطب ث٘لظ أؿشاع 
 اُشؼش ٝٓٞػٞػبرٚ . 

 ِٓ مم١ضاد إٌضش األٔذٌغٟ 

 اػزٔبد اُغغغ ـ  ٖ  إ٣ضبس أُؼ٢٘ ـ  ٕ  اإل٣غبص ـ  ٔ
ـ  ٖ ٝسعبُخ اُزٞاثغ ٝاُضٝاثغ الثٖ ش٤ٜذ ـ  ٕ    اُؼوذ اُلش٣ذ الثٖ ػجذ سثٚ ـ  ٔ ٢صبس إٌضش٠خ األٔذٌغ١خ :ِٚٓ ا

 الثٖ ؽضّ ٝؽٞم اُؾٔبٓخ 
 ِٚٓ أشٙش ػٍّبء األٔذٌظ :

 اثٖ ص٣ذٕٝ ـ  ٗ  اثٖ سشذ ـ  ٖ  اثٖ األؽٔش ـ  ٕ  اثٖ األثَّبس ـ  ٔ

 األدة االٔذٌغٟ 
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 :  ادلمبِخ ةخظبئض أعٍٛ

 ـ االع٘بد"ؽ٠ٌ ػ٤غ٠ ثٖ ٛشبّ" ٕ ًبُغغغ ٝاُغ٘بط .  اُجذ٣ؼ٤خاالػزٔبد ػ٠ِ أُؾغ٘بد ـ  ٔ
 .   االهزجبط ٖٓ اُوشإٓ اٌُش٣ْـ  ٗ     .اُوظ٤شح ػ٠ِ اُغَٔ  االػزٔبدـ  ٖ
 ـ أُضاٝعخ ث٤ٖ اُ٘ضش ٝاُشؼش .  ٙ       .االعزؼبساد ًضشحـ  ٘

 ٍف ِٓ ِمبِخ ألخشٜ ففٟ ادلمبِخ اٌمش٠ض١خ ِالِؼ شخظ١خ اٌجغً اجلغذ٠خ ختز
 ٣شرذ١ ٓالثظ ثب٤ُخ " اُطٔش " 

 ـ ٤ٛٝئخ سصخ " ٓ٘ظش ع٤ئ "  ٕ ـ ُٚ ٤ُؾخ ًضخ " ًض٤لخ "  ٔٝك٢ أُوبٓخ اُظؾبس٣خ 
 ِالِؼ شخظ١خ اٌجغً ادلؼ٠ٕٛخ ٚاؽذح يف وً ادلمبِخ ٟٚ٘ : 

 ُضوبكخ اُٞاعؼخ ـ ا ٖ .  ػ٤ن ؽبٍ اُجطَـ  ٕ    .ٝاٌُزة  ُؾ٤ِخااعزخذاّ ـ  ٔ
 اُشصم .  ٌُغتٝاُِـخ ًؾ٤ِخ  ةألداُجشاػخ ا اعزخذاّـ  ٗ

ٌُذ٣ّخ "   ِٓؾٞظخ : اعزخذاّ اُجشاػخ ك٢ األدة ٝاُِـخ ًؾ٤ِخ ٌُِغت اُشصم ؽشكخ رغ٠ٔ " اُ
ٌَذ١ّ " ُٔ  ٝاُز١ ٣ٔبسط ٛزٙ اُؾشكخ ٣غ٠ٔ " اُـ

 اٌغشع األعبعٟ ٌزأ١ٌف ادلمبِبد ٘ٛ : 
 . ٝاالدة ًبُغغغ ٝاُغ٘بط ٝاُظٞس  اُج٤ب٤ٗخ  رؼ٤ِْ اُظج٤خ ٜٓبساد اُِـخ

 رؼ٤ِْ اُظج٤خ اُغ٤ًِٞبد اُؾ٤بر٤خ اُط٤جخ . 
 ختزٍف ِٓ ِمبِخ ألخشٜ ٌٚىٓ مج١ؼٙب رزفك يف :  :فٓ ادلمبِخ  أصش اٌج١ئخ يف 

  .٣َ ٌُغت اُشصمباالعزغذاء ٝاُزؾـ  ٔ
 .  رشاعغ ه٤ْ األدة ع٤طشح ه٤ْ أُبٍ ك٢ ٓوبثَـ  ٕ

 ػ١غٝ ثٓ ٘شبَ " " ٚاٌشاٚٞ " أثٛ اٌفزؼ اإلعىٕذسٞ اذلّزأٟ دائّب امسٗ "  اٌجغً يف ِمبِبد
 " ٚاٌشاٚٞ " ٘الي ثٓ إ٠بط "  احلبسس أثٛ  اذل١ضُ اٌجغً يف ِمبِبد اٌربٚأٟ دائّب امسٗ " 

 
 ادلظبدس اٌشئ١غ١خ ٌٍؼفً اٌؼشثٟ ٟ٘ : 

الطب والرٌاضٌات والفلن والعلوم الفلسفٌة األخرى عن ب المسلمون حٌث درس العر:  ـ ادلظذس ا١ٌٛٔبٟٔ 1
 طرٌك النمل والترجمة . 

 ـ ادلظذس اٌفبسعٟ :  2
  ادلظذس اذلٕذٞ :ـ  3

  . انتمل الفكر الهندي للعملٌة العربٌة عن طرٌك الٌونان 
 الحكم " من الكتب الهندٌة التً نمل منها العرب " كتب الطب والخرافات والسحر والمواعظ و 
  " من أكثر من أهتم بأمر الهند هو " ٌحً بن خالد وجماعة البرامكة 

 : ٌات هللا الكونٌة مثلل فً آن إلى إعمال العمٌمحٌث دعا المسلوضع اإلسالم العمل فً مكانة عالٌة 
  .ختالف اللٌل والنهار ـ ا 2  ـ خلك السموات واألرض  1 
 وحفظ توازنها الجبال الراسٌة فً األرض لتثبٌتها ـ  3
 ـ اختالف الثمرات والجبال والناس والدواب فً األلوان والخصائص .  4

 ِظبدس اٌؼمً اٌؼشثٟ اإلعالِٟ 

 ش : أدة ادلمبِبد احملٛس اٌضبٌ
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 اُشي : ٛٞ اُٞهٞف ك٢ أُ٘زظق ث٤ٖ اإلٌٗبس ٝاإلهشاس 

 ِؼشفخ ِٛاػغ اٌشه: ف١ٍظ وً شٟء لبثال ٌٍشه :ٚؽبالرٗ ادلٛعجخ ِٕٙظ اٌشه

 خالف ا١ٌم١ٓ اٌزٞ ٘ٛ ٚادذاٌشه ؽجمبد فٟ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ، ػ ٍٝ 

 ِضً اٌذبالد اٌزٟ رغزٛجت اٌشه  ِؼشفخ : 
  ِٓ جٗ غ١ش ِخزظخ طذٚسٖ ـ  ٖ  غشاثخ اٌّٛػٛعـ  ٕ  ػؼف اٌغٕذ ـ  ٔ
 ـ اعزخذاَ وٍّبد رذي ػٍٝ اٌشه ِضً : دىٝ ـ صػُ ـ خبي  ٗ

 اٌزغ١ٍُ ف١ٙب ثظذق اٌّٛػٛع٠زُ ٚرٌه ٌّؼشفخ ا١ٌم١ٓ ٚاٌذبالد اٌزٟ 
 

 اٌجبدذ ؛ ألْ اٌجبدذ ٠ؼٍُ اٌذك ٠ٕٚىشٖ ِزؼّذًا ، أِب اٌشبن ٠ّىٓ أْ ٠مش ثبٌذم١مخ اٌشبن افؼ ِٓ ً
 إرا ٚجذ د١ٌاًل  . 

  . ٓوً ٠م١ٓ الثذ أْ ٠غجمٗ شه ألْ اٌشه ٠ٛدٞ إٌٝ ا١ٌم١ 
  . ِٕٗ اٌزٞ ٠شه ٠شؼش ثبٌفشح ػٕذِب ٠ظً إٌٝ ا١ٌم١ٓ وأٔٗ ٚجذ ش١ئًب ِفمٛدًا 

 
 ًٛوب ِٓ خبطخ إٌبط " اٌؼٍّبء ٚاٌفالعفخ " ألْ اٌؼٛاَ إِب أْ اٌؼٛاَ " ػبِخ إٌبط " ألً شى

ب ، دغت عٛء ظُٕٙ ، أٚ دغٓ ظُٕٙ ثبألِٛس .  ًّ ب أٚ ٠ىزثٛا دائ ًّ  ٠ظذلٛا دائ

 
 ـ ُْ ٣ٌضش أُز٘ج٢ ٖٓ اُـضٍ ك٢ هظبئذٙ . ارًش اُغجت .  ٔ

 ٛق إٌٝ ِجبٌغخ إٌغبء ألْ ٔفغٗ ِزؼٍمخ ثبٌمٛح ٚثىً لٛٞألْ لٍجٗ ِشغٛاًل ثطٍت اٌّؼبٌٝ ، ٌُٚ ٠ىٓ ٠ز
 

ٛـ ـ أُز٘ج٢ ٣ؼزض ثضوبكزٚ اُؼشث٤خ اإلعال٤ٓخ ٣ٝؾبكع ػ٤ِٜب ٌُ٘ٚ شخظ٤خ ٓزٔشدح صبئشح ػ٠ِ األٝػبع 
االعزٔبػ٤خ ُِٔغزٔغ اُز١ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ ٝأٗؼٌظ رُي ك٢ هظ٤ذرٚ ك٢ سصبء عذرٚ كغذد ك٢ ث٤٘خ أُشص٤خ ٝػؼ 

 زغذ٣ذ ك٢ شؼش أُز٘ج٢  . ٓظبٛش األطبُخ ٝاُ
ِٓ ِظب٘ش األطبٌخ : اٌّذبفظخ ػٍٝ اٌزمب١ٌذ اٌشؼش٠خ اٌمذ٠ّخ ِٓ د١ش اٌشىً اٌؼبَ ٌجٕبء اٌمظ١ذح ٚاٌذفبظ ػٍٝ 

 اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ  . 
 

 أٔٗ وبْ ٠جذأ اٌمظ١ذ ثأث١بد ِٓ اٌذىّخ ثذاًل ِٓ اٌغضي . ـ  ِٔٓ ِظب٘ش اٌزجذ٠ذ : 
 ٔذ رمَٛ ػٍٝ صالس ػٕبطش ٟ٘ : جذد فٟ لظ١ذح اٌشصبء اٌزٟ وبـ  ٕ
 ٌٚىٓ اٌّزٕجٟ جؼٍٙب رمَٛ ػٍٝ  ـ رؼض٠خ إٌفظ  ٖ  ـ اٌزفجغ  ٕ  ـ اٌزأًِ  ٔ
  ـ اٌفخش ثبٌٕفظ ٖ  ـ اٌزفجغ  ٕ  ـ اٌزأًِ  ٔ

 د١ش جؼً اٌفخش ثٕفغٗ   ثذاًل ِٓ رؼض٠خ إٌفظ . 
 ـ ُْ ٣ٌٖ أُز٘ج٢ ٣وظش هظ٤ذرٚ ػ٠ِ ؿشع ٝاؽذ . ٝػؼ  ٖ 

 اٌشصبء + اٌفخش ثبٌٕفظ .     اٌشصبء ٚاٌفخش ثبٌٕفظ ، وبْ ٠ّضط ث١ٓ 
 اٌؼزبة + اٌّذح ٚاٌفخش ثبٌٕفظ . ٚوبْ ٠ّضط ث١ٓ اٌؼزبة ٚث١ٓ اٌّذح ، ٚاٌفخش ثبٌٕفظ أ٠ًؼب 

 ـ ٓب ػالهخ أث٤بد اُؾٌٔخ ك٢ أٍٝ اُوظ٤ذح ثٔٞػٞع اُوظ٤ذح " اُشصبء "  ٗ
 غ١ٍُ ثمؼبء هللا ٚ٘زٖ اٌّؼبٟٔ رزٕبعت ِغ غشع اٌشصبء أث١بد اٌذىّخ رذػٛ إٌٝ اٌزأًِ فٟ اٌذ١بح ٚاٌّٛد ٚاٌز

 ـ ٓب ػالهخ أث٤بد اُؾٌٔخ ك٢ أٍٝ اُوظ٤ذح ثٔٞػٞع اُوظ٤ذح " أُذػ "  ٘
 ِذح لبئذ ػظ١ُ وغ١ف اٌذٌٚخ . زٕبعت ِغ ٠ إػالء شأْ اٌؼظّبء ِٓ إٌبط  ٚ٘زاأث١بد اٌذىّخ رذػٛ إٌٝ 

 أثٛ اٌغ١ت ادلزٕجٟ 

 اٌشه ٚا١ٌمني 



 "  ٕٔـ  ُِٓٔظق اُضب٢ٗ ػشش اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ        ٓذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ث٤ٖ٘ "  اُِـخ اُؼشث٤خ 

  ***ٙ   *** 

 

 
 ُ٘وؾ ك٤ٔب ٢ِ٣ ثبإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ : أًَٔ ٌٓبٕ اـ  ٔ

 ٗشأ اُشؼش األٗذُغ٢ ك٢ صالصخ أثؼبد ٢ٛ : ٓغبُظ أُؤدث٤ٖ ، .................. ، .................. ـ  أ

 ط ـ ِجبٌظ اٌغٕبء  ، اٌج١ئخ اٌضمبف١خ 

  اٌؼشة ط ـ ؽش٠مخ ـ ارغٚ اُشؼش األٗذُغ٢ ك٢ ر٤بس٣ٖ ؽش٣لخ أُؾذص٤ٖ ، ......................  ة
  ط ـ اٌّٛشذبد  ط ـ ٖٓ ٓظبٛش اُزغذ٣ذ ك٢ االدة االٗذُغ٢ : ..............................  

 
 ـ ٖٓ ٤ٔٓضاد اُشؼش االٗذُغ٢ اُشهخ ، ٝاُخ٤بٍ اُِط٤ق دَُ ػ٠ِ رُي ٖٓ األث٤بد اُغبثوخ .  ٕ

 ، " س٠بد١ٕب "  اٌٍٙٛ " ، " طبف " ، " اٌغشٚس "ِٓ اٌىٍّبد اٌزٟ رذي ػٍٝ اٌشلخ " ؽٍك " ، " 
اِدـَٕـِٚٓ أِضٍخ اٌخ١بي اٌٍط١ف  َٚ ُْ ألس ْٕزُــــ  ب " رشج١ٗ ث١ٍغ د١ش طٛس اٌّذجٛثخ ثبٌش٠بد١ٓ " ،  ب إالّ َس٠ـــبدـ١َٕــ " ُو

ًِ " : اعزؼبسح ِى١ٕخ د١ش طٛس اٌٛطً ثأشجبس راد أغظبْ ثج١ٕٙب اٌشبػش .  ْط َٛ َْ اٌ ََ٘ظْشَٔب فُُٕٛ إْر  َٚ  " 
 
 ألٗذُغ٢ ثبُزو٤ِذ ُِشؼش ك٢ اُششم . ارًش اُغجت . ـ ارغْ اُشؼش ا  ٗ

 ـ أْ اٌّجزّغ ٌُ ٠ىٓ ػشث١ًب طشفًب ، ثً ِض٠ًجب ِٓ ػٕبطش ٚجٕغ١بد ِزؼذدح  ٔ
 ـ أْ افززبح األٔذٌظ رُ رذذ سا٠خ اٌؼشٚثخ ٚاإلعالَ ، ِٚشوضّ٘ب اٌششق  ٕ

 
 بٓخ ٓذُال ػ٠ِ اعبثزي ٖٓ اُ٘ض اُز١ ث٤ٖ ٣ذ٣ي . ـ ارًش اص٘ز٤ٖ ٖٓ خظبئض أعِٞة كٖ أُو ٔ

ٍٚ " دىٝ ػ١غٝ ثٓ ٘شبَ "  أ   ـ أعٍٛة اٌّمبِخ دذ٠ش ِغٕذ إٌٝ سا
 ـ االػزّبد ػٍٝ اٌجًّ اٌمظ١شح " اوزت جٍّز١ٓ لظ١شر١ٓ ِٓ اٌّمبِخ "   ة

 ـ ٣ؼٌظ كٖ أُوبٓبد عٔبد أُغزٔغ ك٢ رُي اُٞهذ . ارًش اص٘ز٤ٖ ٜٓ٘ب .  ٕ
 ة ـ ع١طشح ل١ُ اٌّبي ٚرشاجغ ل١ُ األدة .    .ٚاٌزذب٠ً ٌىغت اٌشصق أ ـ االعزجذاء

 ـ ٣غِؾ اُجشٝا٢ٗ اُؼٞء ػ٠ِ طلبد اُجطَ اُغغذ٣خ ٝأُؼ٣ٞ٘خ. اعز٘زظ طلز٤ٖ ٌَُ عبٗت ٜٓ٘ٔب.  ٖ
 اٌّالثظ اٌجب١ٌخ : إٌّظش اٌغٟء ، ٚدائّب ِٓ طفبد اٌجطً اٌجغذ٠خ 

  ـ ػ١ك اٌذبي  ٕ  اعؼخ ـ اٌضمبفخ اٌٛ ٔ ِٓ طفبد اٌجطً اٌّؼ٠ٕٛخ : 
 ـ اعزخذاَ اٌجشاػخ فٟ اٌٍغخ وذ١ٍخ ٌىغت اٌشصق  ٖ     

ـ ٣شٟ ثؼغ اُ٘وبد إٔ اإلعشاف ك٢ األعب٤ُت اُجالؿ٤خ ٝاألُلبظ اُـش٣جخ ك٢ أُوبٓبد أكشص عبٗجًب إ٣غبث٤ًب ٝآخش  ٗ
 عِج٤ًب . ٖٓ خالٍ هشاءري ُ٘ض أُوبٓخ اُظؾبس٣خ ؽذد اُغبٗت اُغِج٢ .  

 عٍجًب ػٍٝ اٌذجىخ ٚرٕبِٟ األدذاس أصش ط ـ 

 
 . ا٤ُ٥بد رِي ٖٓ اص٘ز٤ٖ ارًش . ٓؾذدح آ٤ُبد ٝكن اُغبثوخ األْٓ ػِّٞ ٓغ اُؼشة ـ رلبػَ ٔ

 ـ اٌزشجّخ  ٕ  ـ إٌمً  ٔ
ب ػ٠ِ اُز٢ رزؾذس ػٖ اُظٞاٛش ا٤ٌُٗٞخ ٓؤًذح اُوشآ٤ٗخ ا٣٥بد ـ رأر٢ كٞاطَٙ ًٔ  ك٢ وَاُؼ دٝس دائ

 .اُلٞاطَ  ٛزٙ ٖٓ كبطِخ ًَ إ٤ُٚ رش٤ش ٓب خالٍ ٖٓ رُي ٝػؼ .إٌُٞ ؽوبئن إ٠ُ اُٞطٍٞ
ب " رٛلْٕٛ ـ ٠زفىشْٚ ـ ٠ؼمٍْٛ " ٟٚ٘ أٌفبظ رش١ش إٌٝ ػشٚسح إػّبي اٌؼمً فٟ اٌزفى١ش  ًّ رىْٛ ٘زٖ اٌفٛاطً دائ

 بَ االعالَ ثذٚس اٌؼمً .فٟ اٌظٛا٘ش اٌى١ٔٛخ الوزشبف أعشاس هللا ـ رؼبٌٝ ـ ف١ٙب ِّب ٠ذي ػٍٝ ا٘زّ

 

 ـ ارًش صالصخ ٖٓ اُؼِّٞ اُز٢ ٗوِٜب اُؼشة أُغِٕٔٞ ػٖ ا٤ُٞٗبٕ .  7
 ـ اٌفٍه  ٖ ـ اٌش٠بػ١بد  ٕ  ـ اٌطت  ٔ  ط ـ

 .رُي اُز٘ٞع دالُخ ث٤ِّٖ صْ ٜٓ٘ب، ثبص٘ز٤ٖ ٓضَِّ . ا٣٥بد اُوشآ٤ٗخ اٌُش٣ٔخ ك٢ ا٤ٌُٗٞخ اُظٞاٛش ـ ر٘ٞػذ 8
 ـ ِذ األسع ٚجؼً ف١ٙب سٚاعٟ ٚأٔٙبس  ٕ                 ١ش ػّذ ـ سفغ اٌغّٛاد ثغ ٔط ـ 

 ـ خٍك األثً ٚسفغ اٌغّبء ٚٔظت اٌججبي ٚرغط١خ االسع  ٗ        ـ رٕٛع اٌضّبس ٚاٌججبي ٚإٌبط ٚاٌذٚاة  ٖ 

 ِظبدس اٌؼمً اٌؼشثٟ اإلعالِٟ :  اٌشاثغاحملٛس 

 احملٛس اٌضبٌش : أدة ادلمبِبد 

 األدة االٔذٌغٟ 



 "  ٕٔـ  ُِٓٔظق اُضب٢ٗ ػشش اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ        ٓذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ث٤ٖ٘ "  اُِـخ اُؼشث٤خ 

  ***7   *** 

 

 ٚوً ٘زٖ ا٠٢بد ٚرٕٛػٙب ٠ذي ػٍٝ ٚجٛد هللا ـ رؼبٌٝ ـ ٚٚدذا١ٔزٗ ٚأٗ لبدس ػٍٝ وً شٟء . 
 

 بء أًضش اُ٘بط خش٤خ هلل رؼب٠ُ . ارًش ٖٓ ا٣٥بد اٌُش٣ٔبد ٓب ٣ذٍ ػ٠ِ رُي . ـ اُؼِٔ 8
بُء "  َّ ٌْؼٍَُ ِٖ ا ْٓ ِػجَبِد ِِ  َ ب ٠َْخَشٝ اَّللَّ َّ  ط ـ لٌٛٗ رؼبٌٝ : " إَِّٔ

 
ف اُشي . ُٝٔبرا ٣ٌٕٞ اُشبى أكؼَ ٖٓ اُغبؽذ ؟  ٔ  اٌشه : ٘ٛ اٌٛلٛف فٟ إٌّزظف ث١ٓ اإلٔىبس ٚاإللشاس ـ ػّشِ

  إرا ٚجذ د١ٌاًل افؼً ِٓ اٌجبدذ ؛ ألْ اٌجبدذ ٠ؼٍُ اٌذك ٠ٕٚىشٖ ِزؼّذًا ، أِب اٌشبن ٠ّىٓ أْ ٠مش ثبٌذم١مخ  اٌشبن
 ـ ارًش ٓٞاػغ اُشي ك٢ اٌُالّ .  ٕ

  ـ طذٚس اٌخجش  ِٓ جٗ غ١ش ِخزظخ  ٖ  ـ غشاثخ اٌّٛػٛع ٕ ـ ػؼف اٌغٕذ  ٔ
  ـ اعزخذاَ وٍّبد رذي ػٍٝ اٌشه ِضً : دىٝ ـ صػُ ـ خبي ٗ

ًًب ٖٓ اُخٞاص . ٗبهش ٛزٙ اُؼجبسح  ٖ  ـ اُؼٞاّ أهَ شٌٞ
ب  ًّ اٌؼٛاَ " ػبِخ إٌبط " ألً شىًٛوب ِٓ خبطخ إٌبط " اٌؼٍّبء ٚاٌفالعفخ " ألْ اٌؼٛاَ إِب أْ ٠ظذلٛا دائ

ب ، دغت عٛء ظُٕٙ ، أٚ دغٓ ظُٕٙ ثبألِٛس .  ًّ  أٚ ٠ىزثٛا دائ

 
ف اُضٛذ ٔ  اٌض٘ذ ٘ٛ رشن ِزبع اٌذ١ٔب اٌفب١ٔخ ِٚجب٘جٙب ٚاإللجبي ػٍٝ ا٢خشح اٌجبل١خ . .  ـ ػّشِ
 ـ ػشف اُؼشة اُضٛذ هجَ اإلعالّ كٔب اُطش٣ن اُز١ ػشكٞا ثٚ اُضٛذ . ٓٔضاًل ثبص٤ٖ٘ ٖٓ اُضٛبد ك٢ اُغب٤ِٛخ.  ٕ

َّ٘بد : ػشف اٌؼشة اٌض٘ذ فٟ اٌؼظش اٌجبٍٟ٘ ػٓ ؽش٠ك اٌّغ١ذ١خ   ِٚٓ أِضٍخ اٌض
 ـ لِظ ثٓ عبػذح . ٕ  ٚسلخ ثٓ ٔٛفً . ـ  ٔ 

 ٠ُ اُضٛذ . ارًش ػبٓاَل آخش ٓٞػًؾب ٤ًق أدٟ إ٠ُ اُضٛذ ـ اُذ٣ٖ ٖٓ اُؼٞآَ اُز٢ ادد إ ٖ
اٌؼبًِ ا٢خش ٘ٛ اٌفمش ٚاٌذشِبْ : د١ش أْ ثؼغ إٌبط دبٌٚٛا أْ ٠ذممٛا ألٔفغُٙ اٌشخبء ٌٚىُٕٙ فشٍٛا 

 أٚا إٌٝ اٌض٘ذ . ٌغجت ِب ، فٍُ ٠ش٠ذٚا أْ ٠زؼجٛا أٔفغُٙ فٍج
 ؽذدٛٔب ٓغ اُزٔض٤َ ٌَُ ٗٞع . ظٜش ك٢ اُؼظش األ١ٞٓ ٗٞػبٕ ٖٓ اُضٛذ ـ  ٗ

 ٝ اٌخشٛع ٚرمٜٛ هللا ٚاٌخٛف ِٓ غؼجٗ ٚوبْ ٠ّضٍٗ اٌذغٓ اٌجظشٞ . ػٍص٘ذ ِجٕٟ ـ  ٔ
 " ساثؼخ اٌؼذ٠ٚخ "ص٘ذ ِجٕٟ ػٍٝ أعبط طٛفٟ ٚوبْ ٠ّضٍٗ ـ  ٕ

٢ اُؼزب٤ٛخ ثوُٞٚ : " ًبٕ ٣شزوٚ ٖٓ ُـخ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ ٣ظق " شٞه٢ ػ٤ق " األعِٞة اُشؼش١ ػ٘ذ اث
 " . ُٔبرا ُغأ أثٞ اُؼزب٤ٛخ إ٠ُ ٛزا األعِٞة ؟ ثجـذاد ، ٝٛٞ اعِٞة اثزؼذ ك٤ٚ ػٖ اُـشاثخ ٝاُزؼو٤ذ 

 
ضُزْٜ ، ؽ٤ٖ ٣ؼظق ثْٜ : ٛٞ اُجٌبء ػ٠ِ األَٛ ٝاألهبسة أٝ ٖٓ ْٛ ك٢ ٓ٘ إٌذةـ  ُِٔشصبء أُٞإ صالصخ ٢ٛ : 

 أُٞد . ك٤ئٖ ٣ٝج٢ٌ دًٓٞػب ؿض٣شح ، ٣ٝزشٗؼ ٖٓ ٍٛٞ أُظ٤جخ . 
: ٗٞع ٖٓ اُزؼبؽق ٝاُزؼبٕٝ االعزٔبػ٢ ؽ٤ش ال ٣ؼجش ػٖ ؽضٗٚ ػ٠ِ أُلوٞد ٝإٗٔب ٣ؼجش ػٖ ؽضٕ  ـ اٌزبثني 2

ُزا كٜٞ أهشة ُِض٘بء ٓ٘ٚ  أُغزٔغ أُؾ٤ؾ ثٚ ثبػزجبسٙ كشدًا ٜٓٔب ك٤غغَ كؼبئِٚ ؽز٠ ال ر٘غ٠ ػ٠ِ ّٓش اُضٖٓ ؛
 إ٠ُ اُؾضٕ اُخبُض . 

ٓشرجخ ػو٤ِخ كٞم ٓشرجخ اُزأث٤ٖ ، ؽ٤ش ٣٘زوَ اُشبػش ٖٓ ؽبدصخ أُٞد اُلشد٣خ اُز٢ ٣ٔش ثٜب إ٠ُ :اٌؼضاءـ  ٖ
ٍٕ كِغل٤خ ػٔ ٤وخ ًلِغلخ اُٞعٞد ٝاُؼذّ اُزل٤ٌش ك٢ ؽو٤وخ أُٞد ٝاُؾ٤بح ٝهذ ٣٘زوَ إ٠ُ اُزل٤ٌش ك٢ ٓؼب

 . ٝأُٞد
 ُٔذٕ ٝاُجِذإ سصبء ا

 ػشف اُشؼش اُؼشث٢ سصبء أُذٕ ٖٓ اُؼظش اُؼجبع٢ ٖٝٓ أٓضِخ رُي 
 ـ سصبء ثـذاد ؽ٤ٖ أطبثزٜب ًٞاسس اُٜ٘ت ٝاُزؾش٣ن ك٢ ؽشٝة األ٤ٖٓ ٝأُإٔٓٞ .  ٔ
 ـ ػ٘ذٓب ٛغْ طبؽت اُضٗظ ػ٠ِ اُجظشح ٝأؽذس ك٤ٜب اُٜ٘ت ٝاُغِت ٝاُؾشم .  ٕ

٤ٓخ ٓ٘ز اُؼظش اُؼجبع٢ اال٤ٜٗبس ٝاُزشاعغ ك٢ اُذُٝخ اُؼشث٤خ اإلعال ٝهذ اسرجؾ سصبء أُذٕ ٝاُجِذإ ثؾبالد
 اُضب٢ٗ.

 اٌشصبء يف األدة اٌؼشثٟ 

  اٌض٘ذ :  اخلبِظاحملٛس 
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 النحــــــو

 

 للصف الثاني عشر 

  األولالفصل الدراسي 
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 ٠زوش ف١ٗ ٘ٛ أعٍٛة 

 " ٔذٓ ـ اٌؼشة ـ وشِبء "  ِضً :   غبٌجًب ػ١ّش اٌّزىٍُ : 
 " أٔزُ ـ اٌشجبة ـ أًِ األِخ "  ِضً :  ٚأد١بًٔب ػ١ّش اٌّخبؽت 
ػٍٝ االخزظبص ٠ٚٛػخ  ِٕظٛة ْ ٠ٚى٠ٛغّٝ : " ِخزًظب " ثؼذٖ اعُ ظب٘ش  ٚ٘زا اٌؼ١ّش ٠ؼٛد ػٍٝ

 اٌّمظٛد ثبٌؼ١ّش اٌزٞ لجٍٗ . 
  ٝاُزو٤شٝعبءد ًِٔخ اُؼشة ُزٞػؼ أُوظٞد ثـ ) ٗؾٖ (   ًشٓبء ٗؾٖكأطَ اٌُالّ ك٢ أُضبٍ األٍٝ : 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

  ٠ٚأرٟ االعُ اٌّخزض ػٍٝ طٛسر١ٓ 
 ـ أطذبة سعبٌخ  اٌّؼ١ٍّٓٔذٓ ـ   ـ ِؼشف  ثـ ) اٌـ ( ِضً :  ٔ
 ـ شؼبسوُ اٌؼٍُ    ؽالة اٌّذسعخأٔزُ ـ  ـ ِؼبف إٌٝ ِؼشف ثأي ِضً :  ٕ
 دسع اٌٛؽٓ  اٌشبة أ٠ـٙبأٔذ    ـ ) أٞ ( ٌٍّزوش ،  ٖ
 ِظٕغ اٌشجبي  االَ أ٠زٙبأِٔذ    ٠خ ( ٌٍّؤٔش ـ ) أ ٗ
 

 
 
 
 

 رــــــذس٠ـــــــت
 ط ٌغبٔب ، ٚأٔؼش إٌبط ػٛدا إٌب  ٠مٛي اٌجذزشٞ : ٔذٓ أثٕبء ٠ؼشَة أػشةُ ـ  ٔ

 ػ١ٓ االعُ اٌّخزض فٟ اٌج١ذ اٌشؼشٞ اٌغبثك ، ِغ ػجطٗ ثبٌشىً اٌظذ١خ .
............................................................................................................................... 

 
ة اٌخطأ اٌٛاسد فٟ ـ  ٕ ِ ّٛ  اٌجٍّخ ا٢ر١خ ثذ١ش رىْٛ جٍّخ اخزظبص . ط

 إٔب ِذبِْٛ ٕٔظش اٌذك أِبَ اٌمؼبء.
............................................................................................................................... 

 
 ِغذ " لبي رؼبٌٝ " : ٚاِشأرٗ دّبٌخ اٌذطت فٟ ج١ذ٘ب دجً ِٓ ـ  ٖ

 ػ١ٓ االعُ اٌّخزض فٟ ا٠٢خ اٌغبثمخ ِغ ث١بْ ٔٛػٗ .
............................................................................................................................... 

 ش ِشفٛع خج
 ثبٌؼّخ 

 ػ١ّش ِجٕٟ
 ٔذٓ  أخض ـ وشِبء  اٌؼشةـ  فٟ ِذً ِجزذأ

اعُ ِخزض 
ِفؼٛي ثٗ 

ظٛة ٌفؼً ِٕ
ِذزٚف 

ٚجٛثًب رمذ٠شٖ 
 أخض

اعُ ِجٕٟ ػٍٝ اٌؼُ فٟ ِذً ِفؼٛي ثٗ 
ِٕظٛة ػٍٝ االخزظبص ٌفؼً ِذزٚف 

   ٚاٌٙبء ٌٍزٕجٗٚجٛثًب رمذ٠شٖ أخض 

طفٗ ِشفٛػخ أٚ ثذي ِشفٛع 
 ِٓ ) أٞ (  أٚ ) أ٠خ  ( 

 أعٍٛة االخزظبص 
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ب اأسلوٌب  : اإلغشاء   كً ٌمبل على المٌام به .  أمٍر محموٍد لمخاطب فً ٌستخدمه المتكلم لٌرّؼِ
 .فإنه طرٌك التمدم  ٌا أبناَء الوطنالعلم  علمَ المثل : 

 اٌ
 
 ؼٍُ

 

  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره منصوب" العلم " األولى : مفعول به 
 . ه الفتحة الظاهرة على آخرهوعالمة نصب" العلم " الثانٌة توكٌد لفظً منصوب 

 

 :
 
ؾز٠ش

ّ
 كً ٌتجنبه . تنبٌه المخاطِب إلى أمٍر مكروٍه ٌستخدمه المتكلم لأسلوٌب  اٌز

 طرٌك الفشل .   ماأٌُّها العرُب فإنَّهُ والتهاون  الكسلمثل : 

 اٌىغً
 

  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره منصوبمفعول به  
 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره منصوبو " التهاون " معطوؾ 

 : طٛس اإلغشاء ٚاٌزؾز٠ش

 

           

 

 

 
 

 
 
ّ
 ــإ٠

 
  بن

 
 .   ٚاحلغذ

  إ٠ـبن
 

 
ًٌّ على السُّكوِن فً محّلِ نصٍب مفعإٌا :  وجوبًا ول به لفعٍل محذوٍؾ ضمٌٌر منفصٌل مبن

رُ   . تمدٌُرهُ أُحذِّ
 

  ٚاحلغذ 
 

 
 الواُو حرُؾ عطٍؾ، 

لفعٍل محذوٍؾ  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.منصوب  معه: مفعوٌل  الحسدَ 
 .تمدٌُرهُ اجتنبْ وجدوبًا 

  منه مصدراً مإّوالً، مثاٌل: إٌَّاُكم أْن تَظلُموا. إذا جاَء المحذَّرُ " من " ٌجوُز حذُؾ 

مجروراً بمن بعدَ المحذر منه 
 .الظلم الضَّمٌِر إٌَّا: إٌَّاُكم من 

راً ثُمَّ ٌُعطُؾ علٌه باالسِم الضمٌر  مكرَّ
 إٌَّاَن إٌَّاَن والكسَل. المحذَِّر منه:

 

معطوفاً على المحذر منه 
 إٌّان والحسدَ.  : الّضمٌِر إٌّا

 

 وذلن بؤْن تبدأَ جملتَهُ بضمٌِر النّصِب  ، ٌنفردُ أسلوُب التّحذٌِر بصورٍة أُخرى -ٗ
 :ثالثة  المناسِب ، ولهُ صورٌ المحذر منه +  ضمٌِر المخاَطِب  +  ) إٌّا( 

 

 معطوفاً علٌه :ـ  ٖ

 اإلغشاء:
 واالجتهادَ أٌُّها الّطالُّب . الجدَّ 

ؾز٠ش:
ّ
 اٌز

 .والتّهاوَن أٌّها الطُّالَّبُ  الكسلَ 

راً ،مثال - ٕ  مكرَّ

 اإلغشاء:
 العلَم ٌا أبناَء الوطن. العلمَ 

ؾز٠ش:
ّ
 اٌز

الذّلَّ أٌُّها العرُب فإنَّهُ  الذّلَّ 
 .  لٌَس من صفاتُِكْم 

 

 مفرداً ـ  ٔ
 :اإلغشاء

 . فإنَّهُ طرٌُك النَّجاحِ  االجتهادَ 
ؾز٠ش:

ّ
  اٌز

  فإنَّهُ طرٌُك الفشِل . الكسلَ 

 ٍٛة اإلغشاء ٚاٌزؾز٠ش أع
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إلخالص ك٢ أدائٚ كٜٔب اُٜذف األع٠ٔ اُز١ ٣زطِغ إ٤ُٚ ًَ ٓب أعَٔ ؽت اُؼَٔ ٝا

إٗغبٕ ؛ ألٕ رُي ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ اُٞطٍٞ إ٠ُ ٓب ٣ش٣ذ ثطش٣وخ عِٜٚ ، ٣ٝغؼِٚ ٣زـِت 
ػ٠ِ اُظؼبة اُز٢ رؼزشع ؽش٣وٚ ، ٣ٝؼغ ك٢ ٗلغٚ صوخ رٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓٞاطِخ اٌُلبػ 

 ، ك٤ظجؼ ؽش٣وٚ ٝاػًؾب ٛذكٚ ، ٓؼشٝكخ ٗزبئغٚ . 
غت إٔ ٗوجَ ػ٠ِ اُؼَٔ ثغذ ٝإخالص ٣غَٜ ػ٤ِ٘ب اُٞطٍٞ إ٠ُ ٛذك٘ب ، ك٘ؾٖ شجبة اُٞؽٖ ٣

كبُزلب٢ٗ اُزلب٢ٗ ك٢ اُؼَٔ ، ٝإ٣بًْ ٝاُزٞاًَ ، كِِٚ دس اإلٗغبٕ اُز١ ٣ظَ إ٠ُ ٛذكٚ ثؼذ ػَٔ 
 ٓزٞاطَ ، ٝٗؼْ اُظلخ اإلخالص ك٢ اُؼَٔ . 

  :٣أر٢ ٓب اُغبثوخ اُلوشح ٖٓ اعزخشط

 ................................................................................ . عٔبػ٤خ رؼغت ط٤ـخأ ـ 
 ...............................................................................  ة ـ ط٤ـخ رؼغت ه٤بعخ 

 ، ٝارًش ػ٘بطشٙ صْ أػشة ًَ ػ٘ظش . 
.................................................................................................................................

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

  . كؼِٚ ؽزف ؽٌْ ٝارًش رؾز٣ش، أعِٞةة ـ 
ْْ  كَوَبٍ"  رؼب٠ُ هبٍ ُٜ َٛب للاَّ  َٗبهَخ للاَّ  َسُعٍٞ َُ ُعْو٤َب َٝ   " 

 .اُظؾ٤ؼ ثبُشٌَ آخشٙ ٝاػجؾ ، اُغبثوخ اٌُش٣ٔخ ا٣٥خ ك٢ ٓ٘ٚ أُؾزس ػ٤ٖ
 .................................................................................   المحذر منه : 

الصالة ، فإنها عماد الدٌن والصدق الصدق ، فإنه سبٌل النجاة ، واإلخالص والطاعة 
، كى تنجح فى حٌاتن ، وإٌان إٌان ومعصٌة الخالك ، فهى سبب كل شماء ، واحذر 

 الشٌطان ، وٌا بنى الٌؤس الٌؤس " 
 استخرج من الفمرة :  ـ ٔ
 ره . فعالً محذوفاً جوازاً ثم لد ـ أ

........................................................................................................................... 
 مؽرى به بفعل محذوؾ وجوباً وبٌن صورته .  ـ ب

............................................................................................................................ 
 محذراً منه مكرراً وبٌن عامله .  ج ـ 

............................................................................................................................. 
 اإلؿشاء طٞسح خذٓبٓغز ثبُزٞاػغ األطذهبء أؽذ ثٜب رـش١ ح ٓل٤ذ عِٔخ ًٕٞ

  . ٓشح أخشٟ  ٌٓشسآلشدًا ٓشح ٝ أُؾٔٞد األٓش ػ٠ِ اُذاٍ االعْ ك٤ٜب ٣أر٢ اُز٢
............................................................................................................................. 

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

اخزرب ِؼٍِٛبره 
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 .  األحداث أو األشخاص مل لؽوي ٌنشبه المتكلم للتعبٌر عن تعجبه من األشٌاء أوع : رؼش٠فٗ
 .  ما أعظم التضحٌةمثل : 

 . من سورة البمرة"  7٘ٔ"(       فما أصبرهم على النار ) ومنه لوله تعالى : 
 ولكنهم فً الناببات للٌل فما أكثر اإلخوان حٌن تعدهم  ولول الشاعر : 

    : غت أعٍٛة اٌزؼأٔٛاع 

 

     

                        

     
                                

               
  

       

 
 
 
 

 مسبػٟرؼغت 
هً األسالٌب التً وضعت فً األصل لؽٌر التعجب 

، لكن والتً ال وزن ، أو لاعدة لٌاسٌة لها  ،
 العرب استخدموها فً موالؾ تفٌد التعجب 

ثبٌغش٠مخ ظ١بغخ أعٍٛة اٌزؼغت  ٌاٌششٚط اٌغجؼخ 
 ادلجبششح ٟ٘ أْ ٠ىْٛ اٌفؼً ادلشاد اٌزؼغت ِٕٗ :

 ) أي ٌحتاج إلى فاعل ( تاما ـ  ٕ         ثالثٌا ـ  ٔ
 مبنٌا للمعلوم ـ  ٗ  أي ؼٌر منفً مثبتا ـ  ٖ
ـ ال ٌدل على عٌب أو لون ) أي لٌس على وزن أفعل  ٘

  الذي مإنثه فعالء ( مثل : ) أزرق : زرلاء (
 ي ٌؤتً منه الماضً والمضارع واألمر ـ متصرفًا ) أ ٙ
 ) أي ٌمبل الزٌادة والنمصان (  لابال للتفاوتـ  7

: إذا فمد  الطرٌمة ؼٌر المباشرة
 الفعل شرًطا من الشروط السبعة 

 : مثل 
 أكرم بالعرب

وأعظم باإلسالم 
.

 مثل :
 ما أكرم العرب

 وما أعظم اإلسالم

 ما أفعل بـ  أفعل

إذا توفرت فٌه الطرٌمة المباشرة 
 وتكون بصٌؽتٌنالشروط السبعة 

 ل١بعٟرؼغت 

تدل لها وزن ولاعدة لٌاسٌة  ةصٌؽ هو
والدهشة ،  اإلعجاببلفظها ومعناها على 

  بطرٌمتٌنوٌصاغ التعجب من الفعل 

 أعٍٛة اٌزؼغت 

 لول الرسول ـ صلى : مثل :  هللعجؾبْ ا
إن   هللا علٌه وسلم ـ : " سبحان هللا !! 
 المإمن ال ٌنجس حٌا ، وال مٌتا " 

 ٖهلل دره فارسا . أو : هلل : مثل :  هلل دس
 دره من فارس

 هلل أنت من رجل : : مثل  هلل أٔذ 
 االعزفٙبَ اٌزٞ رضّٓ ِؼىن اٌزؼغت  . 

  لوله تعالى : } كٌؾ تكفرون باهلل وكنتم
 أمواتا فؤحٌاكم {

 : مثل : ٌا لن من ؼالم اٌزؼغجٟ إٌذاء

 أو "أفعل بـ" + مصدر الفعل " + مصدر الفعل ما "أفعل
 أعظم اتساع المحٌط ـ أعظم باتساع المحٌط ما 

 أعظم باتساع المحٌط 
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ب ِٓ اٌششٚط اٌغجؼخ ٠ظبؽ ِٕٗ أعٍٛة اٌزؼغت ثبٌغش٠مخ غري ادلجبششح وّب ٠ٍٟ :
ً
 ٚإرا فمذ اٌفؼً ششع

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 إػشاة أعٍٛة اٌزؼغت 
 اإلعالَ  1

 
 ـ ِب أػظُ

 فً محل مبتدأ مرفوع . نكرة تامة بمعنى " شًء عظٌم " ،   : ِب

 
 
والجملة الفعلٌة هو  تمدٌرهجامد مبنً على الفتح ، والفاعل ضمٌر مستتر  ًفعل ماض  : أػظُ

 .   فً محل رفع خبر المبتدأ " ما "
 مفعول به منصوب    اإلعالَ

 ثــبإلعالَ 
ْ
 أػظُِ
 
ْ
 .  مبنً على السكون ، جاء على صٌؽة األمرجامد فعل ماض   أػظُ
 .  زابد حرؾ جر  ثـ

  فً محل فاعل مرفوع للفعل " أعِظْم " مجرور لفظا ،  اسم  اإلعالَِ 
 
 
 
 

  ١ٌظ،  ثئظ،  ٔؼُ ال ٣ظبؽ ٜٓ٘ب أعِٞة اُزؼغت ألٜٗب أكؼبٍ عبٓذح  . 

   ػّٟ ، فٕٟ ، ػذَ،  غشق،  ِبد ال ٣ظبؽ ٜٓ٘ب أعِٞة اُزؼغت ألٜٗب ؿ٤ش هبثِخ ُِزلبٝد . 

 وأشدد بحمرة التمر . 
 وأشدد بؤن ٌحمر التمر  . 

 . ما أشد حمرة التمر 
 .  ما أشد أن ٌحمر التمر

 
 
ش
 
ّ
 
 لون  : ٌدل على ؽ

مبي .  ٓب أػظْ إٔ ٣ُوبٍ اُؾن أػظْ ثبٕ ٣وبٍ اُؾن .
 
 ٓج٢٘ ُِٔغٍٜٞ:  ٠

 : فعل منفً  ال ٠ٕغٝ ما أجمل أالّ ٌنسى الرجل وطنه وأجمل بؤالّ ٌنسى الرجل وطنه

 وأجمل بإصباح السماء صافٌة 
 صافٌة السماءوأجمل بؤن تصبح 

 ما أجمل إصباح السماء صافٌة 
 فعل نالص:  أطجؼ وما أجمل أن تصبح السماء صافٌة 

 ل باستعمال السوان . أفِض 
 أفضل بؤن تستعمل السوان

 ما أفضل استعمال السوان .
ما أفضل أن تستعمل السوان 

.
 ؼٌر ثالثً فعل :  اعزؼًّ



 "  ٕٔـ  ُِٓٔظق اُضب٢ٗ ػشش اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ        ٓذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ث٤ٖ٘ "  اُِـخ اُؼشث٤خ 

  ***ٔٗ   *** 

 

 
 الشأ اٌفمشح ا٢ر١خ ، صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ر١ٍھب :ـ  

ب ٝظشكً "  ًٔ ب ، ٝإٗبء ِٓئ ٓضًؽب ٝعذًا ، ٝال ؽجزا اٌُزبة ٗؼْ األ٤ٗظ عبػخ اُٞؽذح ، ٝهلل دسٙ ٖٓ ٝػبء ِٓئ ػِ
٣ّٞ ٣ٔش ثي ٓؾت اٌُزبة ال روِت ك٤ٚ طلؾبرٚ ، كئ٣بى ٝٛغشٙ . إٕ ؽبٍ ٗظشى إ٤ُٚ شؾز ؽجبػي ، ٝثغؾ ُغبٗي 

د ث٤بٗي ، كزغبٓذ أُلبظي ، كبٌُزبة اٌُزبة ، ٓب اًشٓٚ ٖٓ طبؽت ٝأػضص ثٚ ٖٓ ٓشاكن . " َّٞ  ، ٝع
 ٍٟ :ـ اعزخشط ِٓ اٌفمشح اٌغبثمخ ِب ٠ أ

  ..................................ط٤ـخ رؼغت عٔبػ٤خ :  ـ  ٔ
 " ما أدعج عٌنٌه ! " صوب الخطؤ فً العبارة السابمة ، ثم علل إجابتن . - ٕ

............................................................................................................................. 
 !  ـ ٓب أخؼش طالُخ ك٢ كظَ اُخش٣ق ٖ

............................................................................................................................. 
 ـ اُلؼَ " ػ٢ٔ " ال ٣ظبؽ ٓ٘ٚ أعِٞة اُزؼغت . أرًش اُغجت  ٗ

............................................................................................................................. 
 ـ اُلؼَ " ٤ُظ " ال ٣ظبؽ ٓ٘ٚ أعِٞة اُزؼغت . أرًش اُغجت  ٘

............................................................................................................................. 
 الشأ اٌفمشح ا٢ر١خ ، صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ر١ٍھب : 

" عٕ٘ٞ رزٞا٠ُ ، ٝإٗغبصاد رزغبسع ؛ ُزل٢ ثٞػذ اُوبئذ ثإٔ ػٜذا عذ٣ذا ع٤ششم ػ٠ِ أسع ػٔبٕ ، كٔب 
ت أعذس إٔ ٗؾبكع ػ٠ِ اُؼٜذ كئَّٗب ث٘بح ٛزا اُٞؽٖ ٣وغ ػ٠ِ ػبرو٘ب ٝاع ٓبٖٓ ؽِْ أػؾ٠ ؽو٤وخ ٝ أسٝػٚ

أُؾبكظخ ػ٠ِ إٗغبصارٚ ، كبُٞالء ٝاُطبػخ أث٘بء ػٔبٕ ، ٝإ٣بًْ ٝاُزلشم ، كجئغذ اُلشهخ طلخ ُشؼت ػش٣ن ، 
 ٝؽجزا اُشجبة اُز٣ٖ اعزِزٝا أٓبٗخ اُج٘بء " .

 اعزخشط ِٓ اٌفمشح اٌغبثمخ ِب ٠ٍٟ :

 أ ـ صٌؽة تعجب ، ثم حدد نوعها من حٌث : السماعً ، والمٌاسً . 
  اٌفمشح اٌغبثمخ أػشة ِب حتزٗ خظ يف

 : ..................................................................................................................... أسٝع
 .........: ............................................................................................................ ٓب

 ب ـ صحح الخطؤ النحوي الوارد فً الجملة اآلتٌة ، ثم علل إجابتن .
 ...................................................................................................ما أزرَق البحَر !ـ  ٔ

 اُلؼَ " ٓبد " ال ٣ظبؽ ٓ٘ٚ أعِٞة اُزؼغت . أرًش اُغجت 
............................................................................................................................. 

 اُلؼَ " ثئظ " ال ٣ظبؽ ٓ٘ٚ أعِٞة اُزؼغت . أرًش اُغجت 
............................................................................................................................. 

 أػذ وزبثخ ٘زٖ اجلًّ حب١ش رىْٛ أعٍٛة رؼغت  
 .......................................................................................ـ ٣غزؼَٔ أُغِْ اُغٞاى :  ٔ
 .......................................................................................:   ـ ٣ُوبٍ اُؾُن  ٕ
 .....................................................................................ـ " ال ٣٘غ٠ اُشعَ ٝؽ٘ٚ " :  ٖ

 أرًش اص٤ٖ٘ ٖٓ ط٤ؾ اُزؼغت اُغٔبػ٢ ٝأدخِٜٔب ك٢ عِٔخ ٖٓ إٗشبئي 
............................................................................................................................. 

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

 رب ِؼٍِٛبره اخز



 "  ٕٔـ  ُِٓٔظق اُضب٢ٗ ػشش اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ        ٓذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ث٤ٖ٘ "  اُِـخ اُؼشث٤خ 

  ***ٔ٘   *** 

 

 
األسالٌب النحوٌة التً استخدمها العرب للتعبٌر عن المدح ، أو الذم ، أسلوب " نعم وببس " ، و " حبذا من 

 وال حبذا " ، وؼٌرها من األفعال التً تسد مسدها كـ " ساء ، وحسن ، وضعؾ ، وكبر " 
 إػشاة أعٍٛة ادلذػ ٚاٌزَ 

 نعم َ
 الحٌاة 
 اآلخرة

  
 
 

 فعل المدح فعل ماضً جامد مبنً على الفتح  
  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفاعل الفعل نعم مرفوع 

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهمرفوع مخصوص بالمدح مبتدأ مإخر 
  

 حب 
 ذا 

 الحٌاة 
 اآلخرة

  
 

 
 

 حب فعل المدح فعل ماضً جامد مبنً على الفتح ، 
 . فاعل الفعل حبذا اسم إشارة مبنً فً محل رفع فاعل و ) ذا (

  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهمرفوع بدل من اسم اإلشارة ذا 
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهمرفوع بتدأ مإخر مخصوص بالمدح م

 

 ببس
 السلون

 االستهتار

 
 
 

 فعل الذم فعل ماضً جامد مبنً على الفتح 
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهمرفوع فاعل الفعل ببس 

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهمرفوع مخصوص بالذم مبتدأ مإخر 
 

 ال حبذا 
 
 

 السلون
 االستهتار

 
 
 

 
 

 ال حرؾ نفً مبنً ال محل له من اإلعراب  
 ى الفتح ، حب فعل المدح فعل ماضً جامد مبنً عل

 . فاعل الفعل حبذا اسم إشارة مبنً فً محل رفع فاعل و ) ذا (
  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهبدل من اسم اإلشارة ذا مرفوع 

  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهمخصوص بالمدح مبتدأ مإخر مرفوع 

 ػٍٝ صالس ؽبالد  ؽبالد فبػً فؼً ادلذػ أٚ اٌزَ : ٠أرٟ فبػً فؼً ادلذػ ٚاٌزَ
 معرفًا بااللؾ والالم 

 مضافًا إلى معرؾ بؤل
 اسم إشارة

 
 
 

 الكتاب  الصدٌكنعم 
 اإلهمال الطالب  عمل ببس
   العمل  ذاحبــ

 خظٛص ثبدلذػ أٚ اٌزَ ػٍٝ أسثغ طٛس : ؽبالد ادلخظٛص ثبدلذػ أٚ اٌزَ  : ٠أرٟ ادل
 ـ اسم علم  ٔ
 اسمٌة أو  ـ نكرة موصوفة بجملة  ٕ

 فعلٌة     
  بالذيـ معرفـًا بــ ) الـ ( موصوؾ  ٖ

 التً ـ اللذان ـ اللتان ، الذٌن ـ الالبً) الالتً(
 فًا.ـ مضا ٗ

 
 
 
 

 

 

  دمحمنعم الطالب 
 كالمه موجز .  خطٌبٌ حبــذا الخطٌب 

 ببس الرجل رجل ٌهمل عمله . 
 الذي أطاع هواه الفتى الفتىببس 

 
 الرجل الكذوب  وصٌةال حبــذا الوصاٌا 

 

 أعٍٛة ادلذػ ٚاٌزَ



 "  ٕٔـ  ُِٓٔظق اُضب٢ٗ ػشش اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ        ٓذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ث٤ٖ٘ "  اُِـخ اُؼشث٤خ 

  ***ٔٙ   *** 

 

 
ثٞػذ اُوبئذ ثإٔ ػٜذا عذ٣ذا ع٤ششم ػ٠ِ أسع ػٔبٕ ،  ُزل٢" عٕ٘ٞ رزٞا٠ُ ، ٝإٗغبصاد رزغبسع ؛ 

ٛزا اُٞؽٖ ٣وغ ػ٠ِ ػبرو٘ب  ث٘بحكٔب أسٝػٚ ٖٓ ؽِْ أػؾ٠ ؽو٤وخ ٝٓب أعذس إٔ ٗؾبكع ػ٠ِ اُؼٜذ كئَّٗب 
، كجئغذ اُلشهخ طلخ  ػٔبٕ ، ٝإ٣بًْ ٝاُزلشم أث٘بءٝاعت أُؾبكظخ ػ٠ِ إٗغبصارٚ ، كبُٞالء ٝاُطبػخ 

 اُز٣ٖ اعزِزٝا أٓبٗخ اُج٘بء " . اُشجبةُشؼت ػش٣ن ، ٝؽجزا 
 اعزخشط ِٓ اٌفمشح اٌغبثمخ ِب ٠ٍٟ :

  صٌؽة تعجب ، ثم حدد نوعها من حٌث : السماعً ، والمٌاسً . ج ـ 
........................................................................................................................... 

 صحح الخطؤ النحوي الوارد فً الجملة اآلتٌة ، ثم علل إجابتن .
 ما أزرَق البحَر !

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

 . بالذم مخصوصا اسما ـ  د
........................................................................................................................... 

 
ٓب أعَٔ ؽت اُؼَٔ ٝاإلخالص ك٢ أدائٚ كٜٔب اُٜذف األع٠ٔ اُز١ ٣زطِغ إ٤ُٚ ًَ إٗغبٕ ؛ ألٕ رُي ٣ٌٔ٘ٚ 

عِٜٚ ، ٣ٝغؼِٚ ٣زـِت ػ٠ِ اُظؼبة اُز٢ رؼزشع ؽش٣وٚ ، ٣ٝؼغ ك٢  ٖٓ اُٞطٍٞ إ٠ُ ٓب ٣ش٣ذ ثطش٣وخ
 ٗلغٚ صوخ رٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓٞاطِخ اٌُلبػ ، ك٤ظجؼ ؽش٣وٚ ٝاػًؾب ٛذكٚ ، ٓؼشٝكخ ٗزبئغٚ . 

ك٘ؾٖ شجبة اُٞؽٖ ٣غت إٔ روجَ ػ٠ِ اُؼَٔ ثغذ ٝإخالص ٣غَٜ ػ٤ِ٘ب اُٞطٍٞ إ٠ُ ٛذك٘ب ، كبُزلب٢ٗ 
َ ، كِِٚ دس اإلٗغبٕ اُز١ ٣ظَ إ٠ُ ٛذكٚ ثؼذ ػَٔ ٓزٞاطَ ، ٝٗؼْ اُزلب٢ٗ ك٢ اُؼَٔ ، ٝإ٣بًْ ٝاُزًٞ

 اُظلخ اإلخالص ك٢ اُؼَٔ . 
 ...................................................    . عٔبػ٤خ رؼغت ط٤ـخأ ـ 

 ............... . كؼِٚ ؽزف ؽٌْ ٝارًش،  ................................................... رؾز٣ش، أعِٞةة ـ 
  !الخرٌؾ  فصل فً صاللة أخضر ما

 ......................................................................... ، السابمة الجملة فً الخطؤ ب صوِّ 
 ................................................................................................  .السبب بٌان مع
ْْ  كََوبٍ"  رؼب٠ُ هبٍ ُٜ َٛب للاَّ  َٗبهَخ للاَّ  َسُعٍٞ َُ ُعْو٤َب َٝ   " 

 ............... .اُظؾ٤ؼ ثبُشٌَ آخشٙ ٝاػجؾ ، اُغبثوخ اٌُش٣ٔخ ا٣٥خ ك٢ ٓ٘ٚ أُؾزس ػ٤ٖ
 ...............    .كبػِٚ ٝارًش ............... ، ٓذػ كؼَد ـ 

 
ب ٝظشكًب ، ٝإٗبء ِٓئ ٓضًؽب ٝعذًا ، ٝال اٌُزبة ٗؼْ األ٤ٗظ عبػخ اُ"  ًٔ ٞؽذح ، ٝهلل دسٙ ٖٓ ٝػبء ِٓئ ػِ

ؽجزا ٣ّٞ ٣ٔش ثي ٓؾت اٌُزبة ال روِت ك٤ٚ طلؾبرٚ ، كئ٣بى ٝٛغشٙ . إٕ ؽبٍ ٗظشى إ٤ُٚ شؾز ؽجبػي ، 
د ث٤بٗي ، كزغبٓذ أُلبظي ،  َّٞ ، ٓب اًشٓٚ ٖٓ طبؽت ٝأػضص ثٚ ٖٓ  كبٌُزبة اٌُزبةٝثغؾ ُغبٗي ، ٝع

 ن . "ٓشاك
 .................................................................... .سماعٌة تعجب صٌؽة (أ

 .....................  .بالمدح المخصوص حدد ثم ........................................... مدح، ب ـ أسلوب

 .المنافك السوء رفٌك ج ـ ببس
 اضبطهما ثم السابك، المثال فً بالذم والمخصوص ..................  ...الذم :  فعل فاعل عٌند ـ 

 .الصحٌح بالشكل

 اخزرب ِؼٍِٛبره 



 "  ٕٔـ  ُِٓٔظق اُضب٢ٗ ػشش اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ        ٓذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ث٤ٖ٘ "  اُِـخ اُؼشث٤خ 

  ***ٔ7   *** 

 

 
، كبُزشاس االكزخبسٗؼزض ثزشاص٘ب ػظ٤ْ االػزضاص ، ُذسعخ أٗخ إرا ٓش ث٘ب اعْ ثالدٗب أصبس ك٤٘ب اُ٘خٞح ٝ  اُؼٔب٤٤ٖٗ)ٗؾٖ 

ُٚ ال ؽبػش ُٚ، كأًشّ ثأعذادٗب ٝآثبئ٘ب اُز٣ٖ عطشٝا ٓ٘غضارْٜ ك٢ راًشح اُزشاس ٣ب شجبة اُٞؽٖ كبُز١ ال ٓبع 
 اُخِٞد، ك٘ؼْ اُؼَٔ ٓب خِذٝا، كٌٖ أ٣ٜب أُٞاؽٖ خ٤ش خِق ُخ٤ش عِق، ٣ٌٖ ُي ٓضَ ٓب ًبٕ ُٖٔ هجِي ٖٓ اُزبس٣خ

 ٝاُزًشٟ، ٝاًزغت أُٜبساد أُؤد٣خ ُزُي، ٝال ر٘ظ شٌش للا ٝؽٔذٙ.....(
 ٖ ٗٞػٚ.أ( أعِٞة رؼغت، ٝث٤
 ...................................................ط( أعِٞة  إؿشاء.   

 ...................................................ة( أعِٞة ٓذػ. 

 ............................................   ٝؽذد  ٓؼ٠٘ اُض٣بدح ك٤ٚ.  ........................د( كؼال ٓض٣ذا ثؾشك٤ٖ : 
  

 ............. صْ ث٤ٖ طٞسرٚ ................ ؽذد كبػَ أُذػ ك٢ ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ :   -( ُٝ٘ؼْ داس أُزو٤ٖ ) هبٍ رؼب٠ُ: -ٔ
 طؾؼ اُخطأ  اُ٘ؾ١ٞ اُٞاسد ك٢ عِٔخ اُزؼغت ا٥ر٤خ ٓغ ث٤بٕ اُغجت: -٘

 .............. .....................................ٓب أخؼش األشغبس!    -     
اشزَٔ  -هبٍ سعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِخ ٝعِْ : ) إ٣بًْ ٝاُؾغذ، كئٕ اُؾغذ ٣أًَ اُؾغ٘بد ًٔب رأًَ اُ٘بس اُؾطت (.  -ٙ

 اُوٍٞ أُؾٔذ١ اُغبثن ػ٠ِ عِٔخ رؾز٣ش.  ػ٤ٖ أُؾزس ٓ٘ٚ ٝاػجطٚ
 

 ٚأخاله ٓ اعمزٛد اٌىشاَ ، ٚلّمُ األخ١مبس ، فمٕؼُ اٌزشث١مخ اٌظمبٌذخ ، ٚال دجمزا ِم ٓ٘جذاألخالق 
اٌغ١ئخ ِغ أفؼبٌٗ ، ف١ٕٙئمب رٍمه األ٠مذٞ اٌزمٟ اسرمٛد ِمٓ ِؼم١ٓ اٌممش ْ ، فّمب أجّمً ِمٓ اسرشمف 

أوجمبدوُ دزمٝ ال ٠شمشلٛا  كِزاد ِٓ أجً اٌّذبفظخ ػٍٝ اُجذاسسد١مٗ ! ، فأٔزُ أ٠ٙب ا٢ثبء اٌجذاس 
أٔمزُ األثٕمبء ِغمئٌْٛٛ اٌٍّٙىمخ ، ٚ ع ج١ّ٠َ٤ٕب ٠ٚغبسا فٟ ِشارغ اٌزّشد ، ٚإ٠بوُ ٚاٌزخمبري فئٔمٗ 

 . ع٤ِْأِبَ سة اٌؼضح ٠َٛ ال ٠ٕفغ ِبي ٚال ثْٕٛ إال ِٓ  رٝ هللا ثمٍت 
 أعٍٛة رؼجت . -ٖٔ
 ................................ ٚاروش ٔٛػٗ  :  ................................أعٍٛة رذز٠ش  -ٕٗ

 ......................................................................................ٚأػشة اٌّذزس ِٕٗ . 
 ................................  ٚاروش ٔٛػٗ :   ................................أعٍٛة إغشاء :  -٘
  ...................................................................................... ِٛػذب اٌّغشٜ ثٗ ٚإػشاثٗ . 

.............................................................................................................................. 
 ................................   ٚاروش فبػٍٗ :  ...............................................أعٍٛة ِذح  -
 ...................................................................................ثبٌّذح ٚأػشثٗ .  ٚاٌّخظٛص 

.............................................................................................................................. 
 ................................   ٚاروش فبػٍٗ :     ................................أعٍٛة رَ :  -ٙ
 .................................................................................................................ٚأػشثٗ :  

 فؼال ِض٠ذا ثذشف ِٛػذب اٌّؼٕٝ اٌّغزفبد ِٕٗ . -8
 

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

 اخزرب ِؼٍِٛبره 



 "  ٕٔـ  ُِٓٔظق اُضب٢ٗ ػشش اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ        ٓذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ث٤ٖ٘ "  اُِـخ اُؼشث٤خ 

  ***ٔٔ   *** 

 

 
 نحن ـ العرب ـ كرماء ـ أعٍٛة االخزظبص :  1

 اٌؼشة
 

وؾ وجوبًا اسم مختص مفعول به منصوب لفعل محذ
 تمدٌره أخص

 .فإنه طرٌك التمدم  ٌا أبناَء الوطنالعلم  علمَ الـ أعٍٛة اإلغشاء ٚاٌزؾز٠ش  :  2

 اٌ
 
 ؼٍُ

 

فعٍل لمنصوباً " العلم " األولى : مؽرى به مفعول به 
 ،  تمدٌُرهُ الزمْ وجوبًا محذوٍؾ 

 لفتحة . " العلم " الثانٌة توكٌد لفظً منصوب با
 

 :
 
ؾز٠ش

ّ
 طرٌك الفشل .   ماأٌُّها العرُب فإنَّهُ والتهاون  الكسلمثل :  اٌز

 اٌىغً
 

احذر ، و " تمدٌُرهُ وجوبًا فعٍل محذوٍؾ لمنصوباً محذر منه  
 الواو " حرؾ عطؾ ، و " التهاون " معطوؾ منصوب . 

  1ـ أعٍٛة اٌزؼغت  :  3
 
 اإلعالَ  ـ ِب أػظُ

 فً محل مبتدأ مرفوع . نكرة تامة بمعنى " شًء عظٌم " ،   : ِب

 
 
جامد مبنً على الفتح ، والفاعل ضمٌر مستتر  ًفعل ماض  : أػظُ

   والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر المبتدأ " ما "تمدٌره هو 
 مفعول به منصوب    اإلعالَ

 ثــبإلعالَ 
ْ
 أػظُِ
 
ْ
 . مبنً على السكون ، جاء على صٌؽة األمرجامد فعل ماض   أػظُ
 .  حرؾ جر زابد  ثـ

  محل فاعل مرفوع للفعل " أعِظْم " فً مجرور لفظا ،  اسم  اإلعالَِ 

 ـ أعٍٛة ادلذػ ٚاٌزَ 4
 نعم َ 

 الحٌاة 
 

 اآلخرة

  
 

 
 

 فعل المدح فعل ماضً جامد مبنً على الفتح  
بر فاعل الفعل نعم مرفوع ) والجملة الفعلٌة فً محل خ

 ممدم ( 
مخصوص بالمدح مبتدأ مإخر وخبره الجملة الفعلٌة لبله 

 أو  
   خبر لمبتدأ محذوؾ وجوبًا تمدٌره هو أو هً 

 حب 
 ذا 

 الحٌاة 
 اآلخرة

  
 

 
 

 ى الفتح ، حب فعل المدح فعل ماضً جامد مبنً عل
 و ) ذا ( فاعل الفعل حبذا اسم إشارة مبنً . 

 بدل من اسم اإلشارة ذا  
مخصوص بالمدح مبتدأ مإخر وخبره الجملة الفعلٌة لبله 

 أو  
 . خبر لمبتدأ محذوؾ وجوبًا تمدٌره هو أو هً 

 

 ببس
 السلون

 
 االستهتار

 
 

 
 

 فعل الذم فعل ماضً جامد مبنً على الفتح 
فاعل الفعل ببس مرفوع ) والجملة الفعلٌة فً محل خبر 

 ممدم ( 
مخصوص بالذم مبتدأ مإخر وخبره الجملة الفعلٌة لبله 

 أو  
 خبر لمبتدأ محذوؾ وجوبًا تمدٌره هو أو هً 

 

 ال حبذا 
 
 

 السلون
 االستهتار

 
 
 

 
 

 ال حرؾ نفً مبنً ال محل له من اإلعراب  
 حب فعل الذم فعل ماضً جامد مبنً على الفتح  

 اسم إشارة مبنً .  و ) ذا ( فاعل
 بدل من اسم اإلشارة ذا   

لجملة الفعلٌة لبله مخصوص بالذم مبتدأ مإخر وخبره ا
 أو  

  . خبر لمبتدأ محذوؾ وجوبًا تمدٌره هو أو هً 

 إػشاة األعب١ٌت 



 اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ           األدةك٢ ٓشاعؼخ        ُِظق اُضب٢ٗ ػشش  اُ٘ظٞص األدث٤خ 

 

  ***ٔ   *** 

 

 

 -النحو والصرؾ : الرأ الفمرة اآلتٌة ،  ثم أجب عن األسبلة التً تلٌها: 
بوعد المابد بؤن عهدا جدٌدا سٌشرق على أرض عمان  لتفً" سنون تتوالى ، وإنجازات تتسارع ؛ 
هذا الوطن ٌمع على  بناةا أجدر أن نحافظ على العهد فإنَّا ، فما أروعه من حلم أضحى حمٌمة وم

عمان ، وإٌاكم والتفرق ، فببست  أبناءعاتمنا واجب المحافظة على إنجازاته ، فالوالء والطاعة 
 الذٌن استلذوا أمانة البناء " . الشبابالفرلة صفة لشعب عرٌك ، وحبذا 

 
 "اٌشجبة ـ  أثٕبء ـ ثٕبح ـ  رفٟ" غبثوخ : ـ أػشة أٌُِبد اُز٢ رؾزٜب خؾ ك٢ اُلوشح اُ أ 

تفً : ـ  1
.......................................................................................... .................... 

: بناة ـ  2
.............................................................................................................. 

: أبناء ـ  3
.........................................................................................  .................... 

: الشباب ـ  4
.......................................................................................................... 

 استخرج من الفمرة السابمة ما ٌلً :ب ـ 
 ......................: . فٌه الزٌادة معنى وحدد ، ...........................:  بحرفٌن مزٌدا فعال ـ 1
   ........................... :  منه محذراـ  2
: . أعربه ثم ،

........................................................................................................ 
ثم حدد نوعها من حٌث : السماعً ، والمٌاسً  .................................... : صٌغة تعجب ـ  3
 . 
 ...........................  . : بالذم مخصوصا اسما ـ  4

 لة اآلتٌة ، ثم علل إجابتن .صحح الخطؤ النحوي الوارد فً الجمج ـ 
 ما أزرَق البحَر !

.................................................................................................................
......... 
 عودا الناس وأنضر ، لسانا س   النا أعربُ  ٌعربَ  أبناء نحن : البحتري د ـ ٌمول

 ...................... :  الصحٌح بالشكل ضبطه مع ، السابك الشعري البٌت فً مختصال االسم عٌن
 . الصحٌحة باإلجابات فراغاته امأل ثم ، إجابتن دفتر إلى اآلتً الجدول انملهـ ـ 

الفعل  اآلٌة الكرٌمة 
 المزٌد 

وزنه 
 الصرفً

 أفادته الذي المعنى
 الزٌادة صٌغة

    الَحزن عنا أذهب ذيالحمد هلل ال   "تعالى لال أ

 فهو الحزن من عٌناه وابٌّضتْ  " : تعالى لال ب

 كظٌم
   

 من خٌر إن استأجره أبت ٌا " : تعالى لال ج

 األمٌن استأجرت الموي
   

 االسم الدال فٌها ٌؤتً التً اإلؼراء صورة مستخدما بالتواضع أحدهم بها تؽري مفٌدة جملة كونو ـ 
 .  مكررا المحمود األمر على

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



 اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ           األدةك٢ ٓشاعؼخ        ُِظق اُضب٢ٗ ػشش  اُ٘ظٞص األدث٤خ 

 

  ***ٕ   *** 

 

 

 -النحو والصرؾ : الرأ الفمرة اآلتٌة ،  ثم أجب عن األسبلة التً تلٌها: 
كل إنسان ؛ ألن ذلن  ما أجمل حب العمل واإلخالص فً أدابه فهما الهدؾ األسمى الذي ٌتطلع إلٌه

ٌمكنه من الوصول إلى ما ٌرٌد بطرٌمة سهله ، وٌجعله ٌتؽلب على الصعاب التً تعترض طرٌمه ، 
 وٌضع فً نفسه ثمة تمكنه من مواصلة الكفاح ، فٌصبح طرٌمه واضًحا هدفه ، معروفة نتابجه . 

إلى هدفنا ،  فنحن شباب الوطن ٌجب أن تمبل على العمل بجد وإخالص ٌسهل علٌنا الوصول
فالتفانً التفانً فً العمل ، وإٌاكم والتواكل ، فلله در اإلنسان الذي ٌصل إلى هدفه بعد عمل 

 متواصل ، ونعم الصفة اإلخالص فً العمل . 
  :ٌؤتً ما السابمة الفمرة من استخرجأ ـ 

ة : سماعٌ تعجب صٌغةـ  1
........................................................................................ 

 : تحذٌر أسلوبـ  2

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

 .............................. ه : فعل حذف حكم واذكر
 : ..............................  نوعه بٌن ثم   .............................. : مختصا اسماـ  3
 ..............................ه : فاعل واذكر  : ..............................  مدح فعلـ  4
 

 "   َوُسْمٌَاَها هللاَّ  نَالَة هللاَّ  َرُسول لَُهمْ  فَمَال"  تعالى لالب ـ 
 ..........................ح : الصحٌ بالشكل آخره واضبط ، السابمة الكرٌمة اآلٌة فً منه المحذر عٌن

 اآلتٌة .  األسبلة جمٌع عن أجب – الثانً السإال
 

 " تدوم  ال النعم فإن ج ـ اخشوشنوا
ه : صٌغت أفادته الذي المعنى د حدِّ  ثم   ....................اخشوشنوا " :  " الفعل ِزنْ 

........... 

 
 !الخرٌؾ  صلف فً صاللة أخضر د ـ ما
 ب السب بٌان مع ، السابمة الجملة فً الخطأ ب صوِّ 

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

 
 "   َوُسْمٌَاَها هللَّ  نَالَة هللَّ  َرُسول لَُهمْ  فَمَالى : " تعال هـ  ـ لال

  ...........................الصحٌح :  بالشكل آخره واضبط ، السابمة الكرٌمة اآلٌة فً منه المحذر عٌن

 
 . النهابٌة  االمتحانات ألداء ٌستعدون و ـ الطالب

 م ٌلز ما تغٌٌر مع ، اختصاص أسلوب إلى السابمة الجملة ل حوِّ 

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

 
 َوالتَّْمَوى "  اْلبرِّ  َعلَى تعالى : " َوتَعَاَونُواْ  ز ـ لال

 ...................الصرفٌة :  صٌغته معنى بٌِّن ثم ة : .....................السابم اآلٌة فً الفعل زن



 اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ           األدةك٢ ٓشاعؼخ        ُِظق اُضب٢ٗ ػشش  اُ٘ظٞص األدث٤خ 

 

  ***ٖ   *** 

 

 

 -: الرأ الفمرة اآلتٌة ،  ثم أجب عن األسبلة التً تلٌها:  -: السإال األولالنحو والصرؾ 
" الكتاب نعم األنٌس ساعة الوحدة ، وهلل دره من وعاء ملا علًما وظرفًا ، وإناء ملا مزًحا وجدًا ، 

ه . إن طال نظرن إلٌه شحذ هجرٌوم ٌمر بن محب الكتاب ال تملب فٌه صفحاته ، فإٌان و حبذاوال 
د بٌانن ، فتسامت ألفاظن ، طبا اكرمه من صاحب  ما،  فالكتاب الكتابعن ، وبسط لسانن ، وجوَّ

 وأعزز به من مرافك . "
 ا " ـ م ـ الكتاب هجر ـ " حبذا  :السابمة الفمرة فً خط تحتها التً الكلمات أ ـ أعرب

  .......................................حبذا : ...............................................................

 : .................................................................................................... هجر

 .: ................................................................................................... الكتاب

 ما : ........................................................................................................ 

 :ٌؤتً ما السابمة الفمرة من ب ـ استخرج
 ة : ..............................................................................سماعٌ تعجب ـ صٌغة 1

 ص : ...............المخت االسم حدد ثم اختصاص : ..................................... أسلوب ـ 2

 ح : ...........بالمد المخصوص حدد ثم    مدح : ..................................... ـ أسلوب 3

  ....................... بحرفٌن : مزٌدا ـ فعال 4
 ....................... ه : فٌ الزٌادة صٌغة دتهأفا الذي المعنى بٌن ثم

 :اآلتٌة الفمرة فً خط تحتها التً الكلمات أواخر بالشكل ج ـ اضبط
 :فمال الحسد،   "ه 255 ت " الجاحظ  وصف

وهو سبب كل  .العداوة إال منه تتولد لن ضجر وصاحبه عسٌر، عالجه الجسد، ٌنهن داء الحسد " 
ق لطٌعة،  األمم داء إلٌكم ملسو هيلع هللا ىلص " دب   "  النبً لال ولذلن األلرباء؛ من رحم كل ولاطع ،جماعة كل ومفّرِ

 والبغضاء "  الحسد :لبلكم من
 

 اآلتٌة األسئلة جمٌع عن أجب – الثانً السؤال

د  الذي المعنى بٌِّن ثم اآلتٌتٌن، الكرٌمتٌن اآلٌتٌن فً الواردٌن الفعلٌن فً الزٌادة حروف أ ـ حدِّ

 .منهما كل فً الزٌادة صٌغة أفادته

 ............................................................................ِلمَْوِمِه "  ُموَسى اْستَْسمَى " َوإِذِ 
 ....................: .............................................ا " الدُّْنٌَ  اْلَحٌَاةُ  َكفَُرواْ  ِلل ِذٌنَ  ب ـ " ُزٌِّنَ 

 ٌأتً التً التحذٌر صورة مستخدما النمٌمة سماع من صاحبن فٌها تحذر لصٌرة جملة ج ـ اكتب

  .آخر منه محذر على معطوفا منه المحذر فٌها
.............................................................................................................. 

 الثانٌة وتكون اختصاص، جملة األولى تكون بحٌث اآلتٌتٌن الجملتٌن فً الوارد الخطأ د ـ صّوِب

 .إجابتن علل ثم تعجب، جملة

 : .............................................................. .المضاء أمام الحك ننصر محامون إنا -أ

 ..................................................................: ...................! عٌنٌه أدعج ما -ب
 .المنافك السوء رفٌك ج ـ بئس

 .الصحٌح بالشكل اضبطهما ثم السابك، المثال فً بالذم والمخصوص الذم، فعل فاعل عٌن
 .. : ......................بالذم :  والمخصوص  : ........................ الذم فعل فاعل



 اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ           األدةك٢ ٓشاعؼخ        ُِظق اُضب٢ٗ ػشش  اُ٘ظٞص األدث٤خ 

 

  ***ٗ   *** 

 

 

 -: الرأ الفمرة اآلتٌة ،  ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها:  -النحو والصرف : السؤال األول 
نعتز بتراثنا عظٌم االعتزاز ، لدرجة أنة إذا مر بنا اسم بالدنا أثار فٌنا النخوة   العمانٌٌننحن 

م بأجدادنا وآبائنا ، فالتراث التراث ٌا شباب الوطن فالذي ال ماض له ال حاضر له، فأكراالفتخارو
، فنعم العمل ما خلدوا، فكن أٌها المواطن خٌر خلف لخٌر التارٌخالذٌن سطروا منجزاتهم فً ذاكرة 

والذكرى، واكتسب المهارات المؤدٌة لذلن، وال تنس  الخلودسلف، ٌكن لن مثل ما كان لمن لبلن من 
 شكر هللا وحمده.....(

 الخلود (. –التارٌخ   -االفتخار  -مرة السابمة : )العمانٌٌن  أعرب الكلمات التً تحتها خط فً الف -1 
 -استخرج من الفمرة السابمة ما ٌأتً: -2

 وبٌن نوعه : .....................................  أ( أسلوب تعجب : ..................................
ب( أسلوب مدح : 

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

ج( أسلوب  إغراء : 
................................................................................................. 

 ...................... وحدد معنى الزٌادة فٌه : ..... د( فعال مزٌدا بحرفٌن : ........................... 

 

 -الكلمات التً بٌن الموسٌن فً النص اآلتً بالشكل الصحٌح : راضبط  أواخ -3
) لمد جرى )الفصل (الدراسً األول بجد ونشاط، سعٌا للتفوق و)النجاح( كما ) صادف( وأن احتفلنا 

معلمٌن فً احتفالهم، بالعٌد الوطنً) الثامن( والثالثٌن المجٌد، حٌث شارن ) اآلباء ( والطالب ال
وتعددت فمرات االحتفال من) أناشٌد( ومسرحٌات، وتتبع ألئمة عمان المشاهٌر...وتردد ذكر الممولة 

سبٌل التمدم فإنه  الجد( فالجداآلتٌة : أنت )الطالب( ممصد الجمٌع فً كل ما ٌمدم من تطور وإنجاز )
 .......(والنماء

 
 -ة:أجب عن األسئلة اآلتٌ –السؤال الثانً 

 حدد فاعل المدح فً اآلٌة الكرٌمة ثم بٌن صورته .   -( ولنعم دار المتمٌن ) لال تعالى: -1
 فً اآلٌة السابمة فعل ثالثً مزٌد : - (وفجرنا األرض عٌونا  ) لال تعالى: -2

أ ( عٌن الفعل الثالثً المزٌد . : 
................................................................................. 

ب ( بٌن المعنى الذي أفادته الزٌادة . : 
......................................................................... 

 .(وامرأته حمالة الحطب فً جٌدها حبل من مسد   )لال تعالى : -3
  ......  عٌن االسم المختص فً اآلٌة السابمة : ................  -      

مع بٌان نوعه. 
.............................................................................................. 

 علل / حذف المخصوص بالذم فً البٌت الشعري اآلتً : -4
 ونعم الممات إذا لم نعز  حٌاة علً الضٌم بئس الحٌاة

 التعجب اآلتٌة مع بٌان السبب:صحح الخطأ  النحوي الوارد فً جملة  -5
ما أخضر األشجار! :  -     

....................................................................................... 
لال رسول هللا صلى هللا علٌة وسلم : ) إٌاكم والحسد، فإن الحسد ٌأكل الحسنات كما تأكل النار  -6

 الحطب (.
 ول الدمحمي السابك على جملة تحذٌر.  عٌن المحذر منه واضبطه بالشكل : ..............اشتمل الم - 



 اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ           األدةك٢ ٓشاعؼخ        ُِظق اُضب٢ٗ ػشش  اُ٘ظٞص األدث٤خ 

 

  ***٘   *** 

 

 

 -النحو والصرف : الرأ الفمرة اآلتٌة ،  ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها: 
ه السٌئة مع أخاللالكرام ، ولمم األخٌار ، فنعم التربٌة الصالحة ، وال حبذا من استوت  منبت" األخالق 
فهنٌئا تلن األٌدي التً ارتوت من معٌن المرآن ، فما أجمل من ارتشف رحٌمه ! ، فأنتم أٌها اآلباء أفعاله ، 
أكبادكم حتى ال ٌشرلوا ٌمٌنا وٌسارا فً مراتع التمرد ، وإٌاكم  فلذات من أجل المحافظة على البدارالبدار 

ٌوم ال ٌنفع مال وال بنون إال من آتى هللا  المهلكة ، وأنتم األبناء مسئولون أمام رب العزة سبٌلوالتخاذل فإنه 
 "  سلٌمبملب 

 أوال : استخرج من الفمرة السابمة ما ٌلً : 
أسلوب تعجب :  -1

................................................................................................ 
واذكر فاعله  :   ............أسلوب مدح : ................................ -

.............................. 
والمخصوص بالمدح وأعربه  : 

.................................................................................. 
 ...............واذكر نوعه  .................. أسلوب تحذٌر : ....................................... -2

وأعرب المحذر منه . : 
 ............................................................................................ 

 واذكر نوعه : ...............................  ـ أسلوب إغراء  : ...................................... 3
به . : موضحا المغرى به وإعرا

................................................................................... 
 واذكر االسم المختص  : ..................  أسلوب اختصاص : .................................... -

وأعربه موضحا نوعه  : 
........................................................................................... 

واذكر فاعله  :   أسلوب ذم  : ........................................... -6
.............................. 

وأعربه : 
.............................................................................................................. 

 واذكر نوعه  : ............................... أسلوبا إنشائٌا : ........................................ -7
 موضحا المعنى المستفاد منه : ...........   فعال مزٌدا بحرف : .......................... -8

 ثانٌا : أعرب ما تحته خط : 
 .............................................................................................منبت : ...........

 .......................................................................................................أخالق : 
 ........................................................................................................البدار : 
 .......................................................................................................فلذات : 
 ........................................................................................................سبٌل : 
 ........................................................................................................سلٌم : 

 ثالثا : اختر اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات المعطاة :
 لال العباس ٌن األحنف : -1

 إذا ألبلت من نحوكم بهبوب     وإنً ألستهدي الرٌاح سالمكم     
 ، ماضٌه ) استهدى ( ٌفٌد : ع) أستهدي ( فً البٌت فعل مضار

 الطلب  -االعتماد                     د -الصٌرورة                ج -االستحماق              ب -أ
 لال الشرٌف الرضً فً وصف ذئب : -2



 اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ           األدةك٢ ٓشاعؼخ        ُِظق اُضب٢ٗ ػشش  اُ٘ظٞص األدث٤خ 

 

  ***ٙ   *** 

 

 

 ما ٌتنفس . تضاءل فً لطرٌه شخصه          وأطرق حتى للت
 المطاوعة -المشاركة        د -التظاهر      ج -التدرج       ب -الفعل ) تضاءل ( على وزن تفاعل وٌفٌد :أ

 رابعا : بٌن المعانً التً أدتها األفعال المزٌدة التً تحتها خط مع ذكر وزنها  :
عا . بالعرفان لما عرفننً      وللن امرؤ باغ أكّل واض تبالهنلال الشاعر : 

.............................. 
ٌبعد عنن أوله     إن التخلك ٌأتً دونه الخلك .  تخلكلال الشاعر : دع ال -2

.............................. 
 لبح الجهل ! " من حٌث الصواب والخطأ ، ثم علل إجابتن .أاحكم على فعل التعجب فً جملة " ما 

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



 (  ٕٔـ  ٓٔذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ُِج٤ٖ٘ ) ٓ                    ( 7)                     طشف اُظق اُضب٢ٗ ػششٟ

  ***7   *** 

 

 

 
 اٌزٛض١ؼ ِٓ ِؼب١ٔٙب ؽشٚف اٌض٠بدح اٌفؼً اجملشد اٌظ١غخ اٌفؼً ِضبي َ

 فبػً ؽبٝس . ص٣ذ  ػٔش هبرَ  ٔ
 ٖٓ اُلبػَ ٝأُلؼٍٞ ثٚ .٢ٛٝ اُذالُخ ػ٠ِ إٔ اُلؼَ ؽبدس  أُشبسًخ األُق ؽٞس

 ٢ٛٝ اُذالُخ ػ٠ِ ػذّ اٗوطبع اُلؼَ . أُزبثؼخ األُق رجغ ربثغ ربثؼُذ اُذسط .  ٕ
 

 اٌظ١غخ اٌفؼً ِضبي َ

اٌفؼً 
 اجملشد

ؽشٚف 
 اٌض٠بدح

 اٌزٛض١ؼ ِٓ ِؼب١ٔٙب

ٕ 
 أثؾش هبئذ اُغل٤٘خ ثبُشًبة  

ن كأطجؼ ٣وِت ًل٤ٚ ػ٠ِ ٓب أٗل هبٍ رؼب٠ُ : "
 خ ػ٠ِ ػشٝشٜب "  .ك٤ٜب ٢ٛٝ خب٣ٝ

أثؾش 
 أطجؼ

 
 
ً
 
ؼ
ْ
ف    أ 

 ثؾش
 طجؼ

 أُٜضح
 أُٜضح

اُذخٍٞ ك٢ أٌُبٕ 
 أٝ اُضٓبٕ .

 . اُجؾشأ١ : دخَ ك٢ 
 أ١ : دخَ ك٢ ٝهذ اُظجبػ .

ٖ 
 أعِظ أُؼِْ ؽالثٚ هجَ اُششػ . 

 
 أُغبُخ  . أكْٜ أُؼِْ اُطالة -

 كْٜ اُطالة أُغأُخ 

 أعِظ 
 
 أكْٜ

 عِظ 
 
 كْٜ

 أُٜضح .
 

 ُٜٔضح .ا

 
 اُزؼذ٣خ

( الصّ ، كؾ٤ٖ دخِذ ػ٤ِٚ عِظاُلؼَ ) -
 ٛٔضح اُزؼذ٣خ رؼذٟ إ٠ُ ٓلؼٍٞ ثٚ .

رؼذٟ ثبُٜٔضح إ٠ُ ٓلؼٍٞ ثٚ اُلؼَ ) كْٜ (  -
 صبٕ

 

 اٌزٛض١ؼ ِٓ ِؼب١ٔٙب ؽشٚف اٌض٠بدح اٌفؼً اجملشد اٌظ١غخ اٌفؼً ِضبي َ

 كّشػ كّشػ اُٞاُذ ُٝذٙ . ٔ

ً
ّ
 فؼ

 رؼؼ٤ق اُشاء ك٢ اُلؼَ ) كشػ ( عؼِٚ ٓزؼذ٣ب إ٠ُ ٓلؼٍٞ ثٚ . أ١ : اُزؼذ٣خ اُزؼؼ٤ق كشػ

 أكبد ًضشح اُزؼ٤ِْ ( ػِْك٢ اُلؼَ ) اُالّٝأ١ : رؼؼ٤ق  أُجبُـخ  ػِْ ػَِّْ هبٍ رؼب٠ُ : " ػَِّْ اإلٗغبٕ ٓب ُْ ٣ؼِْ "  ٕ

 اُذالُخ ػ٠ِ رٞعٜٚ عٜخ اُششم . اُزٞعٚ  ششم شّشم شّشم أُغبكش . - ٖ

 إرا هبٍ : ال إُٚ إال للا ، ٝللا أًجش  اُ٘ؾذ  َِٛ َِّٛ .ًٝجشْ َِّٛ أُغِ 7
 

 اخزرب ِؼٍِٛبره 

 يف ا٠٢خ اٌغبثمخ فؼً صالصٟ ِض٠ذ : -أ ـ لبي رؼبىل " ٚفغشٔب األسع ػ١ٛٔب " 
    ............................ ـ عٌن الفعل الثالثً المزٌد . ٔ
 ............................ ـ بٌن المعنى الذي أفادته الزٌادة. ٕ

 ة ـ ؽذد ط١غخ اٌض٠بدح يف اٌفؼً اٌزٞ فٛق اخلظ ف١ّب ٠ٍٟ صُ اعزٕزظ ادلؼىن اٌزٞ أفبدرٗ اٌظ١غخ .
 ...................................... لدُّْنٌَا " .ِللَِّذٌَن َكفَُرواْ اْلَحٌَاةُ ا ُزٌِّنَ "  -ٕ ...................................: عنَّا الحزن  أذهب" الحمد هلل الذي ـ  ٔـ لال تعالى : ٔ
 ..................................... ـ أعملت الرأي فجاوزت كل العرالٌل  ٗ .............................................:  نفسه للسخرٌة عرَّضبؽٌر علم  جادلـ من  ٖ

 حبشف ادلض٠ذ اٌفؼً 



 (  ٕٔـ  ٓٔذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ُِج٤ٖ٘ ) ٓ                    ( 8)                     طشف اُظق اُضب٢ٗ ػششٟ

  ***8   *** 

 

 

 ................................................................: تعرؾ  خالؾـ  ٙ ....................................: لسمكة كٌؾ أصٌد ا علَّمنًـ ال تعطنً سمكة ولكن  ٘

 
 اٌفؼً ِضبي ِٓ ِؼب١ٔٙب َ اٌظ١غخ

اٌفؼً 
 اجملشد

ؽشٚف 
 اٌض٠بدح

 اٌزٛض١ؼ

 رفبػً

 أ١ : اصداد ٗضٍٝ أُطش ش٤ئب كش٤ئب اُزبء ٝاألُق صاد رضا٣ذ رضا٣ذ أُطش . اُزذسط ٔ

 أ١ : أُشبسًخ رٌٕٞ ث٤ٖ اص٤ٖ٘ . اُزبء ٝاألُق عذٍ رغبدٍ رغبدٍ ص٣ذ ٝػٔشٝ . أُشبسًخ ٕ

 أ١ : رظبٛش ثبُزٌبعَ ٝٛٞ ؿ٤ش ًغالٕ  اُزبء ٝاألُق ًغَ رٌبعَ رٌبعَ اُشعَ ػٖ اُؾؼٞساُزظبٛش ثبالرظبف ثبُلؼَ  ٖ
 

 اٌفؼً ِضبي ٓ ِؼب١ٔٙبِ َ اٌظ١غخ
اٌفؼً 
 اجملشد

 اٌزٛض١ؼ ؽشٚف اٌض٠بدح

 
ّ
ً
 
أُجبُـخ ك٢ اُذالُخ  ٔافؼ

 ػ٠ِ إُِٞ

هبٍ رؼب٠ُ : " ٝاث٤ؼذ ػ٤٘بٙ ٖٓ 
 اُؾضٕ ٝٛٞ ًظ٤ْ " .

 أُٜضح  ٝاُزؼؼ٤ق ث٤غ اث٤غ
٣ذٍ ػ٠ِ شذح ث٤بع 

 اُؼ٤ٖ .

أُجبُـخ ك٢ اُذالُخ  ٕ
 ػ٠ِ اُؼ٤ت

 ًضش ػُٔشٚ . ٔضح  ٝاُزؼؼ٤قاُٜ ػٔش اػٔشّ  اػّٔش اُشعَ .

 

 اٌزٛض١ؼ ؽشٚف اٌض٠بدح اٌفؼً اجملشد اٌفؼً ِضبي ِٓ ِؼب١ٔٙب َ اٌظ١غخ

 افزؼً

 أ١ : رشبسًب ك٢ االخزالف . أُٜضح  ٝاُزبء خظْ اخزظْ اخزظْ ص٣ذ ٝػٔشٝ . أُشبسًخ  ٔ

 أ١ : ؽبٝػٚ . أُٜضح  ٝاُزبء ٓضط آزضط آزضط أُبء ٓغ اُغٌش . أُطبٝػخ ٕ

 أ١ : أظٜش اُشٌٟٞ . أُٜضح  ٝاُزبء ش٠ٌ اشز٠ٌ اشز٠ٌ أُش٣غ . اإلظٜبس ٖ

 أ١ : ؽِت اٌُغت . أُٜضح  ٝاُزبء ًغت اًزغت اًزغت اُشعَ ثؼشم عج٤٘ٚ . االعزٜبد ٝاُطِت ٗ

 .ؽغبثًب أ١ : ارخزد ُٜب  أُٜضح  ٝاُزبء ؽغت اؽزغت أُشأح . اؽزغجذ  االرخبر ٘
 

 
 

 ادلض٠ذ حبشفنياٌفؼً 



 (  ٕٔـ  ٓٔذسعخ ظلبس اُضب٣ٞٗخ ُِج٤ٖ٘ ) ٓ                    ( 9)                     طشف اُظق اُضب٢ٗ ػششٟ

  ***9   *** 

 

 

 

 
 اٌظ١غخ

 ِٓ
 ِؼب١ٔٙب

 اٌفؼً ِضبي

اٌفؼً 
 اجملشد

 اٌزٛض١ؼ ؽشٚف اٌض٠بدح

 اعزفؼً
 أ١ : ؽِجٞا االعزئزإ . األُق ٝاُغٖ ٝاُزبء أرٕ اعزأرٕ اعزأرٕ اُطبُت ك٢ اُذخٍٞ . تِاُط

 أ١ : طبس ؽغشا . األُق ٝاُغٖ ٝاُزبء ؽغش اعزؾغش اعزؾغش اُط٤ٖ . اُزؾٍٞ

 أ١ : اػزوذرٚ ػظ٤ٔب . األُق ٝاُغٖ ٝاُزبء ػظْ اعزؼظٔذ ذ ػَٔ طذ٣و٢ .اعزؼظٔ االػزوبد

 

 اٌظ١غخ
 ِٓ

 ِؼب١ٔٙب

 اٌفؼً ِضبي

اٌفؼً 
 اجملشد

 اٌزٛض١ؼ ؽشٚف اٌض٠بدح

ٛػً
 
 افؼ

أُجبُـخ 
 ك٢ اُلؼَ

 أ١ : ًضش ػشجٚ . األُق ٝاُش٤ٖ ٝاُٞاٝ . ػشت اػشٞشت اػشٞشت أٌُبٕ .

 

 اٌفؼً ِضبي ِٓ ِؼب١ٔٙب اٌظ١غخ

فؼً اٌ
 اجملشد

 اٌزٛض١ؼ ؽشٚف اٌض٠بدح

 
 
بي
 
 شذح دسعخ إُِٞافؼ

 ) أٝ  اُلؼَ ( .
 ؽٔش اؽٔبسّ  اؽٔبّس .

األُق ٝاألُق ٝرؼؼ٤ق 
 اُشاء .

٣غزؼَٔ ك٢ األُٞإ ٝاُؼ٤ٞة 
 اُؾغ٤خ اُؼبسػخ .

 
 
 

 ثضالصخ ؽشٚف ادلض٠ذ اٌفؼً 



 ٕٔـ ٔٔٓذسعخ ظلبس ث٤ٖ٘ ذ ٓظطل٠ ٓؼِْ ٓبدح اُِـخ اُؼشث٤خ   شؼجبٕ ع٤       اُجالؿخ ُِظق اُضب٢ٗ ػشش : اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ 

 ***ٔ *** 

 
 ً صالصٟ ِض٠ذ :يف ا٠٢خ اٌغبثمخ فؼ -أ ـ لبي رؼبىل " ٚفغشٔب األسع ػ١ٛٔب " 

    ............................ ـ عٌن الفعل الثالثً المزٌد . ٔ
 ............................ ـ بٌن المعنى الذي أفادته الزٌادة. ٕ
 

 ٕزظ ادلؼىن اٌزٞ أفبدرٗ اٌظ١غخ .ة ـ ؽذد ط١غخ اٌض٠بدح يف اٌفؼً اٌزٞ فٛق اخلظ ف١ّب ٠ٍٟ صُ اعز
" ُزٌَِّن ِللَِّذٌَن َكفَُرواْ اْلَحٌَاةُ  -ٕ  حمد هلل الذي أذهب عنَّا الحزن ال" ـ  ٔـ لال تعالى : ٔ

 الدُّْنٌَا " .
ض نفسه للسخرٌة ٖ ـ أعملت الرأي فجاوزت كل  ٗ   ـ من جادل بؽٌر علم عرَّ

  العرالٌل 
 خالؾ تعرؾ ـ  ٙ  ـ ال تعطنً سمكة ولكن علَّمنً كٌؾ أصٌد السمكة  ٘

 
  تسارع ؛ لتفً بوعد المابد بؤن عهدا جدٌدا سٌشرق على أرضت، وإنجازات ) سنون تتوالى ـ  ٔ

عمان ، فما أروعه من حلم أضحى حمٌمة وما أجدر أن نحافظ على العهد فإنَّا بناة هذا الوطن ٌمع 
على عاتمنا واجب المحافظة على إنجازاته ، فالوالء والطاعة أبناء عمان ، وإٌاكم والتفرق ، 

 فة لشعب عرٌك ، وحبذا الشباب الذٌن استلذوا أمانة البناء (فببست الفرلة ص

 اعزخشط ِٓ اٌفمشح اٌغبثمخ ِب ٠أرٟ :

 أ( فعال مزٌدا بحرفٌن ، وحدد معنى الزٌادة فٌه .
 
الكتاب نعم األنٌس ساعة الوحدة ، وهلل دره من وعاء ملا علًما وظرفًا ، وإناء ملا مزًحا ـ  ٕ

محب الكتاب ال تملب فٌه صفحاته ، فإٌان وهجره . إن طال نظرن وجدًا ، وال حبذا ٌوم ٌمر بن 
د بٌانن ، فتسامت ألفاظن ، واحلوت معانٌن ، فالكتاب  إلٌه شحذ طباعن ، وبسط لسانن ، وجوَّ

 الكتاب ، ما اكرمه من صاحب وأعزز به من مرافك . 

 اعزخشط ِٓ اٌفمشح اٌغبثمخ ِب ٠أرٟ :

 ٌن المعنى الذي أفادته صٌؽة الزٌادة فٌه . د ( فعال ً مزٌدًا بحرفٌن ، ثم ب
 
كلمة خفٌفة ٌمولها اللسان فٌخفك لها الملب ، وٌتردد صداها فً حناٌا النفس  الوطن " ـ  ٖ

وتجاوب معها الوجدان ، وعند ذكر الوطن ستعود الذاكرة إلى ذكرٌات راسخة فً النفس ما بمٌت 
ؤملها من كلمة وحبذا الشباب الذٌن استلذوا هذه النفس وبمى بها عرق ٌنبض . استعظم فكرن وت

أمانة بنابه . وطنً العزٌز : ما أعذب ماءن وما أجمل سماءن ، وما أحلى العٌش فً ظاللن وبٌن 
جنباتن ، كلما فرلت بٌن عوامل الزمن أجدنً مرتبطا بن برباط ال ٌنمطع ومسدودا بن بعروة ال 

 تنفصم وأبمى فً شوق وحنٌن حتى أعود إلٌن .

 عزخشط ِٓ اٌفمشح اٌغبثمخ ِب ٠أرٟ :ا

 فعال مزٌد بثالثة أحرؾ ، وحدد معنى الزٌادة فٌه .

  

 رذس٠جبد ِٕض١ٌخ 
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ثِؾ ػِْ اُجالؿخ ٗؼغٚ ػ٠ِ ٣ذ اُش٤خ ػجذ اُوبٛش 
 اُغشعب٢ٗ ك٢ ًزبث٤ٖ ٛٔب

 ػِْ أُؼب٢ٗ        ئَ اإلػغبص ك٢ : ـ دال ٔ
 ػِْ اُج٤بٕ  ـ أعشاس اُجالؿخ ك٢ :  ٕ

 أعبط ػِْ اُجذ٣غ  ٖٝٓ هجِٚ ٝػغ " اثٖ أُؼزض " 

أٍٝ ًزبة أُق ك٢ ػِْ اُجالؿخ 
 ًزبة ) ٓغبص اُوشإٓ (  

 ُـ ) أث٢ ػج٤ذ ٓؼٔش ثٖ أُض٠٘
 

 ػٍُ اٌجذ٠غ

٣جؾش ك٢ األعب٤ُت اُز٢ ثٞاعطزٜب 
 ٣زْ رؾغ٤ٖ اٌُالّ ٝرض٤٣٘ٚ ٝصخشكزٚ

 :  ٣ٝزؼٖٔ
٤خ ٝرشَٔ : ـ أُؾغ٘بد اُِلظ ٔ

اُغغغ ـ اُغ٘بط ـ االهزجبط ـ 
 اُزؼ٤ٖٔ

 ـ أُؾغ٘بد أُؼ٣ٞ٘خ  ٝرشَٔ :  ٕ

 اُطجبم ـ أُوبثِخ 

 ػٍُ اٌج١بْ

٣جؾش ك٢ اُطشم اُز٢ 
٣وذّ ثٜب أُؼ٠٘ ك٢ 

  طٞس رؼج٤ش٣خ ٓخزِلخ
  ٣ٝزؼٖٔ

 ـ اُزشج٤ٚ  ٔ
 ـ ٝأُغبص  ٕ
 ـ ٝاٌُ٘ب٣خ  ٖ

 ػٍُ ادلؼبٟٔ

  ٣ٝزؼ٣ٖٔجؾش ك٢ اُطشم اُز٢ ٣طبثن ك٤ٜب اٌُالّ ٓوزؼ٠ اُؾبٍ 
،  اُؾزف ٝاُزًش، ٝث٤بٕ أؽٞاٍ أُغ٘ذ ٝأُغ٘ذ إ٤ُٚ ، ٖٓ ؽ٤ش :  اإلعٕبدـ  ٔ

 وزؼ٤بد اُجالؿ٤خ ُزُي. ٝاُز٤٤ٌ٘ش ٝاُزؼش٣ق ، ٝاُزخظ٤ض ٝأُ ٝاُزوذ٣ْ ٝاُزأخ٤ش
 .  اخلرب ٚاٌغٍتـ  ٕ
 ـ اإلع٘بد اُخجش١ ثبخزالف اُغبٓغ ٖٓ ؽ٤ش خِٞ اُزٖٛ ، أٝ اُشي ، أٝ اإلٌٗبس  ٖ

  ـ اُلظَ ٝاُٞطَ .  ٘   ـ اُلؼَ ٝٓزؼِوبرٚ . ٗ
 ـ اُوظش ، أٗٞاػٚ ، ٝؽشهٚ  7   ـ اإل٣غبص ٝاإلؽ٘بة .  ٙ
 ـ أٗٞاع اُطِت ـ األؿشاع اُجالؿ٤خ ـ اُطِت ٣ٝ٘ذسط رؾزٚ  : ٓوذٓخ ػٖ اُطِت 8

 ب ٓج٤٘ــًب ٓؼجًشا ػٖ ٓشاد أُزٌِْٛٞ اُؼِْ اُز١ ٣جؾش ك٢ اُوٞاػذ ٝاألعظ اُز٢ إرا رٞاكشد ك٢ اٌُالّ طبس كظ٤ؾــً 

  ٣ٝ٘وغْ إ٠ُ صالصخ أكشع ٢ٛ

 ػٍُ اٌجالغخ
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ب ٕذ ٘ٛ : ادلغ ًٔ إ٠ُ اعْ روذّ ػ٤ِٚ أٝ رأخش ػ٘ٚ ، ٣ٌٕٝٞ ٝاعت  أعِ٘ذًَ ٓب رؼٖٔ ؽٌ
ٍَّ ػ٤ِٚ د٤َُ .   اُزًش إال إرا د

 ادلغٕذ إ١ٌٗ ٘ٛ : 

ٍَّ ػ٤ِٚ د٤َُ    .ًَ  اعْ اع٘ذ إ٤ُٚ ؽٌْ ٖٓ األؽٌبّ ، ٣ٌٕٝٞ ٝاعت اُزًش إال إرا د
 ِٛاضغ ادلغٕذ ٚادلغٕذ إ١ٌٗ 

 غٕذ إ١ٌٗ حتزٗ خغبْ ٍِؾٛظخ : ادلغٕذ حتزٗ خظ ٚادل
 ( إ١ٌٗ ذِغٕ+  ِغٕذ )  اجلٍّخ اٌفؼ١ٍخ 

 ٓٞاػغ أُغ٘ذ إ٤ُٚ ٓٞاػغ أُغ٘ذ األٓضِخ
   اُلبػَ اُلؼَ اُزبّ  . الحك انتصر

 ٗبئت اُلبػَ  اُلؼَ أُج٢٘ ُِٔغٍٜٞ  .  الحك نُِصرَ 
  أُظذس اُ٘بئت ػٖ كؼِٚ  حتى ٌنتصَر الحكُ  صبًرا

 ٓشكٞع أُجزذأ أُشزن  جزذأ ٤ُظ ُٚ خجش ٓ لوطنن   أنت أمنتصرٌ 
 

 ذ ( ِغٕ+   ِغٕذ إ١ٌٗ ) : اجلٍّخ االمس١خ ِٛاضغ ادلغٕذ ٚادلغٕذ إ١ٌٗ يف 
 ٓٞاػغ أُغ٘ذ   ٓٞاػغ أُغ٘ذ إ٤ُٚ األٓضِخ
 اُخجش  أُجزذأ  . منتصرٌ  الحكُ 
 خجش ًبٕ  اعْ ًبٕ . منتصًرا الحكُ كان 
 ٕ خجش إ اعْ إٕ  ،  منتصرٌ  الحكَ إن 

  منتصًراظن الجاهُل الباطل 
 "  ماءً الظمآُن  هٌحسبلال تعالى "  أُلؼٍٞ ثٚ اُضب٢ٗ ٍأُلؼٍٞ ثٚ االٝ

  نافعــًا  العلـمَ رأٌت 
 جعْلتَنًِ متسامًحا 

 

 ًبٕ ٝأخٞارٜب : أطجؼ ـ أػؾ٠ ـ أٓغ٠ ـ ثبد ـ ظَ ـ طبس  ِٓؾٞظخ : 
َّٕ ـ ٤ُذ ـ    َّٕ ـ ًأ َّٕ ٝأخٞارٜب ـ أ ََّ إ َّٖ ـ ُؼ ٌُ 
َّٖ ٝأخٞارٜب : سأٟ ـ ؽغت ـ ػِْ ـ صػْ ـ خبٍ ـ عؼَ     ظ

 ك٢ اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ 
 ٓغ٘ذ إ٤ُٚ   +  ٓغ٘ذ 
     جنؼ

 
 . ص٠ذ

رزىْٛ اجلٍّخ يف 
 ثبة اإلعٕبد ِٓ

   ٓغ٘ذ  + ٓغ٘ذ إ٤ُٚ   االع٤ٔخك٢ اُغِٔخ 
 
 
     ص٠ذ

 
 . ٔبعؼ

 ادلغٕذ ٚادلغٕذ إ١ٌٗ 
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 ـ رخ٤ش اُظٞاة ك٤ٔب ٢ِ٣ :  ٔ

  ٖٓ ٓٞاػغ أُغ٘ذ إ٤ُٚ:
 ٓب ًبٕ أطِٚ خجشا. ـ ة    أ( ٓب ًبٕ أطِٚ ٓجزذأ. 

 جشا.خُٚ أُجزذأ اُز١ ٤ُظ  ـ د  أُظذس اُ٘بئت ػٖ كؼَ األٓش.  ـ ط
 
َٖ اُزَّؼَلُِّق  " هبٍ رؼب٠ُ :  ـ  ٕ ِٓ َُ أَْؿ٤َِ٘بء  ِٛ َُْغب ُْ ا ُٜ  " . ٣َْؾَغجُ

 أُغ٘ذ ك٢ ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ اُغبثوخ، ٛٞ:
 اُغبَٛ. ـ  ة   اُؼ٤ٔش أُزظَ "ْٛ".  ـ أ

 اُزؼلق. ـ د      أؿ٤٘بء.  ـ ط
 
 هبٍ اُشبػش : ـ  ٖ

 ٌٗت عقَّ عبٗتٌ إرا اخؼش ٜٓ٘ب عب  أال إٗٔب اُذ٤ٗب ٗؼبسح أ٣ٌٍخ 
 أُغ٘ذ ك٢ طذس اُج٤ذ اُغبثن ٛٞ : 

 .ٗؼبسح  ـة        . اُذ٤ٗب ـ أ 
 .ٓؾزٝف  ـد       .أ٣ٌخ  ـط 

 
 ٝطبس ؽ٣َٞ اُغالّ اخزظبًسا ـ أسٟ رُي اُوشة طبس اصٝساًسا  ٗ

 ػ٤ٖ أُغ٘ذ ٝأُغ٘ذ إ٤ُٚ ك٢ اُشطش اُضب٢ٗ ٖٓ ٛزا اُج٤ذ . 
 ............................أُغ٘ذ إ٤ُٚ :    ............................أُغ٘ذ : 

 أُغ٘ذ إ٤ُٚ ك٢ اُشطش اُغبثن . أُغ٘ذ ٝ. ؽذد بٕ ٝاُش٤ت (هذ ٣ٞعذ اُؾت ك٢ اُشجَّ ـ )  ٘
 ............................أُغ٘ذ إ٤ُٚ :    ............................أُغ٘ذ : 

 
 .اُزب٢ُ ُج٤ذ ػ٤ِّٖ أُغ٘ذ ٝأُغ٘ذ إ٤ُٚ ك٢ طذس اـ  ٙ

 ٝٗبة ػٖ ؽ٤ت ُو٤بٗب رغبك٤٘ب  أػؾ٠ اُز٘بئ٢ ثذ٣ال ٖٓ رذا٤ٗ٘ب 

 ............................أُغ٘ذ إ٤ُٚ :    ............................أُغ٘ذ : 
 .  اُزب٢ٍُٝ ٖٓ اُج٤ذ ػ٤ٖ أُغ٘ذ ٝأُغ٘ذ إ٤ُٚ ك٢ اُشطش األـ  7

 ذ ػ٠ِ ؿ٤ش اُظجبد رغ٤َ ٤ُٝغ رغ٤ـَ ػِـ٠ ؽـذ اُظجــبد ٗلــٞع٘ب 
 ............................أُغ٘ذ إ٤ُٚ :    ............................أُغ٘ذ : 

 :ػذا أُغ٘ذ ػ٠ِ إ٤ُٚ أُغ٘ذ ك٤ٜب روذّ ا٥ر٤خ اٌُش٣ٔخ ا٣٥بد ع٤ٔغـ  8

ذُ أ ـ  ْٔ َُْؾ َٖ  َسةِّ هلل ا ٤ ِٔ َُ ُْؼَب ََّ ة ـ   ا   هَِش٣تٌ  اُغَّبَػخَ  ُؼَ
َٕ ط ـ  ًَب ً  للاُّ  َٝ ٤ِِٔب ص٤َِبثَيَ د ـ    َػ شْ  َٝ ِّٜ  اخزش اُظٞاة       كََط

 
 ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ : " إٕ أًشٌْٓ ػ٘ذ للا أروبًْ "  ػ٤ٖ أُغ٘ذ ٝأُغ٘ذ إ٤ُٚـ  9

............................أُغ٘ذ إ٤ُٚ :    ............................أُغ٘ذ : 

 اخزرب ِؼٍِٛبره 
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 ٣ٌٕٞ رشر٤جٜب ك٢ األطَ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ ٝاُغِٔخ : كؼ٤ِخ أٝ اع٤ٔخ ، ٖٓ ٓغ٘ذ ٝٓغ٘ذ إ٤ُٚ ،  رزٌٕٞ

 
 
 
 
 

 ٖٓ األؿشاع ًٔب ٢ِ٣ :  هذ ٣زـ٤ش رشر٤ت ٛزٙ اُؼ٘بطش ٝعٞثًب أٝ عٞاًصا ُـشع 
 اٌغشع اٌجالغٟ ادلزأخش ادلزمذَ ِالؽظبد اجلٍّخ َ
ِْ  اٌّغٕذ اٌّغٕذ إ١ٌٗ  عِٔخ اع٤ٔخ خجشٛب كؼَ   َظَهرَ  الهاللُ  ٔ ٌْ  رَو٣ٞخُ اُؾ
ْٖ ثَْؼذُ "ٗؾٞ هُٞٚ رؼب٠ُ : ـ  ٔ ٕ ِٓ َٝ  َُ ْٖ هَْج ِٓ ُش  ْٓ ِ اأْلَ  ٗ اٌّغٕذ إ١ٌ اٌّغٕذ  اُؼ٤ٔش ٓغ٘ذ إ٤ُٚ  " ّلِِلَّ

 اٌّغٕذ إ١ٌٗ  اٌّغٕذ  اُؼ٤ٔش ٓغ٘ذ إ٤ُٚ ٓزأخش  ػزثخ أٗذ ًبُطلُٞخ ـ   اُزخظ٤ضُ 
 اٌّغٕذ اٌّغٕذ إ١ٌٗ اُؼ٤ٔش ٓغ٘ذ إ٤ُٚ ٓزوذّ  هُٞٚ رؼب٠ُ : ) إ٣َّبَى َٗؼجُذُ (ـ  ٕ 
 اٌّغٕذ اٌّغٕذ إ١ٌٗ  اُؼ٤ٔش ٓغ٘ذ إ٤ُٚ ٓزوذّ ثؼذٙ اعْ ٓشزن  أٗب ٓشزبم 

   ٤ٗب ثجٜغزٜبصالصخ رششم اُذـ  ٔ ٖ

ِش إرا  اٌّغٕذ إ١ٌٗ  اٌّغٕذ  أُؼشف  ثبإلػبكخ ٓغ٘ذ إ٤ُٚ ٓزأخش شٔظ اُؼؾ٠ ٝأثٞ اعؾبم ٝاُؤش  اُزش٣ُٞن إ٠ُ أُزأّخِ
شِؼًشا ثـَشاثخٍ  ُٓ  ُّ ب ـ هُٞٚ رؼب٠ُ : "  ٕ  ًبٕ أُزوذِّ َٓ َٝ بِس  َٜ اَُّ٘ َٝ  َِ َّٕ ك٢ِ اْخزِاَلِف ا٤َُِّْ إِ

ب َٔ ُ ك٢ِ اُغَّ َٕ َخََِن اّلِلَّ ٍّ ٣َزَّوُٞ ْٞ وَ ُِ اأْلَْسِع ٣َ٥ََبٍد  َٝ اِد  َٝ " 
 اٌّغٕذ إ١ٌٗ  اٌّغٕذ  شجٚ اُغِٔخ ٓغ٘ذ ٓزوذّ 

ِٚ األٓشُ  ٗ ُٞ ػَ٘ي طذََس ث حِ  اٌّغٕذ اٌّغٕذ إ١ٌٗ  أُؼشف ثـ " اٍ " ٓغ٘ذ إ٤ُٚ ٓزوذّ   اُؼل غشَّ َٔ ُْ َُ ا  رؼغ٤
َُ أُغبءحِ  اٌّغٕذ اٌّغٕذ إ١ٌٗ  إ٤ُٚ ٓزوذّ أُؼشف ثـ " اٍ " ٓغ٘ذ   اُوظبص ؽٌْ اُوبػ٢ ػ٠ِ أُزْٜ ٘  رؼغ٤

ِٚ اُغٌٞدُ       إرا ََٗطَن اُغَّل٤ُٚ كال رُِغْجُٚ  ٙ ْٖ إعبثزِ ِٓ ْٝ  اٌّغٕذ اٌّغٕذ إ١ٌٗ  أُؼشف ثـ " اٍ " ٓغ٘ذ إ٤ُٚ ٓزأخش كَخ٤ٌْش  ٍٕ أ ْص َٝ أُؾبكظخُ ػ٠ِ 
 َعْغغٍ 

 أُذػ اٌّغٕذ إ١ٌٗ  اٌّغٕذ  خشأُؼشف ثـ " اٍ " ٓغ٘ذ إ٤ُٚ ٓزأ ٗؼْ اُخِن اُظذم  7
 اُزّ اٌّغٕذ إ١ٌٗ  اٌّغٕذ  أُؼشف ثـ " اٍ " ٓغ٘ذ إ٤ُٚ ٓزأخش االعزٜزبس  اُغِٞىال ؽجزا  8
 اُزؼظ٤ْ اٌّغٕذ إ١ٌٗ  اٌّغٕذ  اُؼ٤ٔش ٓغ٘ذ إ٤ُٚ ٓزأخش  ػظ٤ْ أٗذ   9

   ٓغ٘ذ  + ٓغ٘ذ إ٤ُٚ   االع٤ٔخك٢ اُغِٔخ 
 ٓغ٘ذ إ٤ُٚ   +  ٓغ٘ذ  ك٢ اُغِٔخ اُلؼ٤ِخ  . ٗبعؼٌ    ص٣ذٌ 

 . ص٣ذٌ     ٗغؼ

 أغشاع اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخري 
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 بٍ ٝخؼٖ اُجؾبساٝصجٖ اُغج  هٞاٍف إرا عشٕ ػٖ ٓو٢ُٞ   ـ  ٔ

ٝسدد ك٢ اُج٤ذ اُغبثن عِٔخ اع٤ٔخ . ػ٤ٖ اُؼ٘ظش أُزوذّ ك٤ٜب " أُغ٘ذ أّ أُغ٘ذ إ٤ُٚ 
 " ، صْ ارًش اُـشع اُجالؿ٢ ٖٓ روذ٣ٔٚ . 

 ............................اُـشع اُجالؿ٢  :  ............................اُؼ٘ظش أُزوذّ  : 
 

 ٖٓ اُزوذ٣ْ  اُجالؿ٢ اُـشعصْ ث٤ِّٖ  م "ٓشزب أٗب"  هُٞٚ ك٢ػ٤ٖ اُؼ٘ظش أُزوذّ ـ  ٕ
 ............................اُـشع اُجالؿ٢  :  ............................اُؼ٘ظش أُزوذّ  : 

 

 إرا ٢ٛ أرًزٜب اُظجبثخ ٝاُلٌش   ث٤ٖ عٞاٗؾ٢  رؼ٢ء اُ٘بسـ رٌبد  ٖ
 . اُغبثن  ج٤ذاُ ك٢ خؾ رؾزٚ ك٤ٔب إ٤ُٚ ٝأُغ٘ذ أُغ٘ذ ؽذَّد

 ............................أُغ٘ذ إ٤ُٚ :    ............................أُغ٘ذ : 
 

  ٓٞاػ٤٘ب ؽٔش ٓشاثؼ٘ب خؼش  ٝهبئؼ٘ب  عٞد ط٘بئؼ٘ب ث٤غـ  ٗ
د صْ إ٤ُٚ، ٝٓغ٘ذا ٓغ٘ذا رزؼٖٔ عِٔخ اُغبثن اُج٤ذ ػغض ٖٓ اعزخشط  اُجالؿ٢ اُـشع ؽذِّ

  .اُزوذ٣ْ ٖٓ
 ..........................................................: اُغِٔخ ٢ٛ 

 ............................اُـشع اُجالؿ٢  :  ............................اُؼ٘ظش أُزوذّ  : 
 

   أٓب٤ٗ٘ب ك٢ أُ٘ب٣ب سأ٣٘ب ُٝٞ   ٠٘ ُٓ  ٤َٗ دٕٝ ٓ٘ب اُؼغض ٣ظٜش الـ  ٘
 .اُغبثن  اُج٤ذ ٖٓ اُضب٢ٗ طشاُش ك٢ إ٤ُٚ ٝأُغ٘ذ أُغ٘ذ ٖػ٤ِّ 

 ............................أُغ٘ذ إ٤ُٚ :    ............................أُغ٘ذ : 
 

 ٝاُشجبة ٝاُغٔبٍ اُٞهذ   ٣بةإ ُٜب ٤ُظ صالصخ : اُشبػش هبٍـ  ٙ

 : ٛٞ اُغبثن اُج٤ذ ك٢ إ٤ُٚ أُغ٘ذ روذ٣ْ ٖٓ اُجالؿ٢ اُـشع

 .أُزأخش إ٠ُ اُزش٣ٞن ـ  ة   . ثبُٔغشح اُزؼغ٤َ ـ أ

 . ٝروش٣شٙ اُؾٌْ رو٣ٞخـ  د    . اُزخظ٤ضـ  ط
 

 كزخل٤٘ب ، ٗخل٤ٜب ثيِ  َطجبثخ    ثو٤ذ ٓب للا عالّ ٓ٘ب ػ٤ِيِ ـ  7
ِّْ  صْ ، اُغبثن اُج٤ذ طذس ك٢ " إ٤ُٚ أُغ٘ذ أٝ ، أُغ٘ذ " أُزوذّ اُؼ٘ظش ؽذد  اُـشع ع

  . اُزوذ٣ْ ٖٓ
 ............................اُـشع اُجالؿ٢  :  ............................اُؼ٘ظش أُزوذّ  : 

 

 ـ هبٍ رؼب٠ُ : " ٌُْ د٣ٌْ٘ ٢ُٝ د٣ٖ "  8
 روذّ أُغ٘ذ ك٢ ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ اُغبثوخ ُـشع ثالؿ٢ ٛٞ : 

 ة ـ إصبسح اُزٖٛ .    أ ـ اُزش٣ٞن إ٠ُ اٌُالّ أُزأخش .
 شٙ .د ـ رو٣ٞخ اُؾٌْ ٝروش٣    ط ـ اُزخظ٤ض ٝاُوظش .

 اخزرب ِؼٍِٛبره 
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 ٚ ك٤ٔب ٣أر٢: إ٤ُ ٝأُغ٘ذ أُغ٘ذ ػ٤ِّٖأ ـ 
 أُغ٘ذ إ٤ُٚ أُغ٘ذ اُغِٔخ ّ
   " ٣ٌٕٞ ُٜب ؿطبٌء "  ٔ
ََّ سٝؽ٢ " ٕ    إرا ٓب اعز
   ذ ٌُِلش ك٤ْٜ ٓخبُجٚ"و"ٝهذ ػِ ٖ
   كٌبٕ اُذٛش اكظؼ ٗبؽٌن.  ٗ
   ُغذ ثٚ ُِخ٤ش ٓزجًؼًب  ٘
   ُْٜ ٝعٞٙ.  ٙ
   الٛٔب. ُغب٢ٗ ٝع٤ل٢ طبسٓبٕ ً 7
   ٣ُؼزظش ػٞد١ ػ٠ِ اُغٜذ.  8
 

 طؼجًب ه٤بد٣ب"كوذ ً٘ذ هجَ ا٤ُّٞ "روذّ أُغ٘ذ إ٤ُٚ ػ٠ِ أُغ٘ذ ك٢ هٍٞ اُشبػش: 
 ٓب اُـشع اُجالؿ٢ اُز١ هظذٙ اُشبػش ٖٓ اُزوذ٣ْ: ............................................
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 إىل لغّنيِٓ ؽ١ش اخلرب ٚاإلٔشبء اٌجالغخ  ػٍُ يف خرٕمغُ اجلٍّ

 

 الجملة الخبرٌة 

الجملة الخبرٌة هً الجملة التً تحمل خبراً معٌناً ٌحتمل الصدق أو الكذب أو 
 .ذهب دمحم إلى المدرسة وٌنمسم إلى لسمٌن ٌحتمل الصواب أو الخطؤ مثال : 

 والجملة اإلنشابٌة  
تحتمل الصدق أو الكذب أو  أما الجملة اإلنشابٌة فهً التً ال

ستعمال وتنمسم إلى الصواب أو الخطؤ بل تنشؤ هً ألؼراض اال
 نوعٌن : 

                                             

 إنشاء ؼٌر طلبً  إنشاء طلبً  منفًخبري   خبري مثبت
         

 تلمب السودان ـ  ٔ
 بسلة ؼذاء العالم .

 الشمس ساطعةـ  ٕ
. 

 . الصدق فضٌلةـ  ٖ
ولفت طوٌال ـ  ٗ

  أمام لبة الصخرة .

ال ٌنجح ـ  ٔ 
 .  المهمل

ـ ال ٌفلح  ٕ
 الظالم . 

 نعم الرجل الشجاع  مدح   ؟  اضع علم العروض َمن و االستفهام  

 ببس المصٌر عالبة الظالمٌن  ذم   . ٤ُذ اُشجبة ٣ؼٞد ٣ٞٓب  التمنً   
 ما أجمل العفو عند الممدرة !  تعجب   أهْ اُظالح . ٣ب ث٢َّ٘  النداء  
لو على وهللا أللولن الحك و لسم   .  ال تُإجْل عمَل الٌوِم إلى الؽَدِ  النهً   

 فسً ن
  

األمر 
ومن 

 صوره 

    لِل الحكَّ ولو على نَفسن.ـ  ٔ فعل األمر 
بَٗبِد إ٠َُِ  األمر الصرٌح    َٓ ا اأْلَ ْٕ رَُؤدُّٝ ْْ أَ ًُ ُش ُٓ ْ َ ٣َأ َّٕ اّلِلَّ إِ

ب( َٜ ِِ ْٛ  أَ
   

كُٞاعجؾبٗٚ ) -هُٞٚ  الم األمر + المضارع    َّٞ ٤َُْطَّ ُْؼَز٤ِِن  َٝ ج٤َِْذ ا ُْ     (ثِب
ُْج٤َْذِ -عجؾبٗٚ-هُٞٚ  الجار والمجرور    ِ َػ٠َِ اَُّ٘بِط ِؽظُّ ا ّلِِلَّ َٝ  :    
ٍٚ ؽز٠ ٗغٔغ أُؼِْ .  اعْ كؼَ األٓش       ط

 اخلرب ٚاإلٔشبء

http://www.aljbor.net/vb/showthread.php?t=25072
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 ف١ّب ٠ٍٟ أشٙش أمسبء فؼً األِش  ٚأوضش٘ب اعزخذاِب:

 ِضبي صِِٕٗؼٕبٖاعُ اٌفؼً  ِضبي صِٕٗ ِؼٕبٖاعُ اٌفؼً

 اسم فعل أمر الزم علٌن  آمٌن ٌا رب أمراسم فعل  استجب آمٌن
علٌن بالرفك فً معاملة 

 الحٌوان

 .مكانن أٌها اللص اسم فعل أمر اثبت مكانن  حً على الصالة اسم فعل أمر ألبل حً

 .أمامن أٌها الجندي اسم فعل أمر تمدم أمامن  هٌا إلى المدرسة اسم فعل أمر أسرع هٌا

 .روٌدن ٌا أخً اسم فعل أمر تمهل روٌدَنَ   َهلُمَّ إلٌنا اسم فعل أمر تعالَ  َهلُمَّ إلً

 اسم فعل أمر أحضر َهلُّم كذا
 لل َهلُمَّ شهداءكم الذٌن
 .ٌشهدون أن هللا َحًرم هذا

 !بله الرذابل اسم فعل أمر اترن بله 

 هات برهانن اسم فعل أمرأعطنً هات  .صه عن بذيء الكالم اسم فعل أمر اسكت صهٍ  = صهْ 

 إٌه
دنً من ز

 الحدٌث
هاكم البرهان على لولً اسم فعل أمر خذ هان أو ها  إٌه من الشعر اسم فعل أمر

 دونن الكتاب اسم فعل أمر خذ دوننَ   مه عن فعل السوء اسم فعل أمر كؾ مه

 إلٌن الكتاب اسم فعل أمر خذ إلٌن  حذار من صدٌك السوء اسم فعل أمر احذر حذار

      إلٌن عنً راسم فعل أم ابتعد إلٌن عن

 اخزرب ِؼٍِٛبره 

 .التعجب د ـ  .المدح ج ـ  .التمنً ب ـ  .المسم ـ أ :الطلبً اإلنشاء أنواع ـ من ٔ
  :إلى السابمة الكرٌمة اآلٌة جملة تصنؾ ، " اْلعَاِمِلٌنَ  أَْجرُ  ـ "َونِْعمَ  ٕ
 . الطلبً الخبر ـ د  . الطلبً ؼٌر اإلنشاء ـ ج .اإلنكاري الخبر ـ ب .  الطلبً اإلنشاء ـ أ

 " أمر وال علٌن نهً للهوى الصبر   أما شٌمتن الدمع عصً أران ـ "  ٖ
 " الطلب وعدمه حٌث منفٌها" اإلنشاء نوع بٌن ثم استخرجها ،  .إنشابٌة جملة السابك البٌت فً 

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

جا خاب هل البٌض واستشهد     معالٌنا عن العوالً الرماح سلِ ـ " ٗ  "  فٌنا الرَّ
 ............................. السابك؟ تالبٌ صدر فً الوارد الطلبً اإلنشاء نوع ما
 ـ اجعل األسلوب الخبري اآلتً أسلوبًا إنشابًٌا ٌإدي المعنى نفسه ، وؼٌر ما ٌلزم .  ٘

 " االمتثال لمول السفهاء ٌحٌد باإلنسان عن طرٌك الحك " 
............................................................................................................... 

 نوع األسلوب فً لول الشاعر : " سلً إن جهلِت الموم عنَّا ... " أسلوب إنشابً . علل ذلن . 
............................................................................................................... 

إن كنت فً سنة فالدهر ٌمظان   ـ    نوع اإلنشاء فً صدر البٌت السابك هو  عظةٌ ٌا ؼافالً وله فً الدهر مو
 ب ـ طلبً أسلوبه التمنً .    أ ـ طلبً أسلوبه النداء     : 

 د ـ ؼٌر طلبً أسلوبه المدح   ج ـ ؼٌر طلبً أسلوبه الرجاء  
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 ت روذ٣ش أُزٌِْ ُؾبٍ أُخبؽت ٢ٛٝ ٣أر٢ األعِٞة اُخجش١ ػ٠ِ صالس طٞس ؽغ
 

 أعٍٛة خربٞ اثزذائٟ  

 وهو الذي ال ٌحتاج إلى تاكٌد 
 . اٌٛص٠ش ؽضش احلفًِضً : 

وذلن عندما ٌكون المخاطب خالً 
 الذهن من مضمون الخبر 

 أعٍٛة خربٞ عٍجٟ   

وهو الذي ٌحتاج إلى التاكٌد بمإكد واحد 
 فمط . 
  لذ ؽضش اٌٛص٠ش احلفً . ِضً : 

ذلن عندما ٌكون المخاطب ٌشن أو و
 ٌتردد فً تصدٌك الخبر 

 أعٍٛة خربٞ أىبسٞ   

وهو الذي ٌحتاج إلى التؤكٌد بؤكثر من 
 مإكد . 
 ٌمذ ؽضش اٌٛص٠ش احلفًمثل : 

وذلن عندما ٌكون المخاطب ٌنكر 
 الخبر 

 
 

 ٔٗ /ٕٔ /ٕٓٔٗ 
     

 األغشاع األط١ٍخ 
 :فبئذح اخلرب 

ْ إكبدح أُخبؽت ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ ؿشع أُزٌِ
 ٓؼٕٔٞ اُخجش 

ّْ ثضؽلٚ اُؼظ٤ْ  ٣وبٍ إٔ اإلعٌ٘ذس ُٔب ٛ
ّٝصع ػ٠ِ هٞادٙ ع٤ٔغ ٓب ٌِٓذ ٣ذاٙ ، ُٝٔب 

ُعئَِ ػٔب اؽزلع ُ٘لغٚ أعبة : اؽزلظُذ 
 ُ٘لغ٢ ثبألَٓ 
 الصَ اٌفبئذح : 

ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ ؿشع أُزٌِْ إكبدح أُخبؽت 
 : ٓضَ إٔ أُزٌِْ ػبُْ ثٔؼٕٔٞ اُخجش 

ض٤ِٓٚ أُغزٜذ : ) إٗي إٗغبٕ ٓ٘ظْ ؽبُت ُ -ٔ
، رغؼَ ٝهذ ُِوشاءح اُؾشح ، ٝٝهزب ُِٔزاًشح ، 

 ٝٝهزب ُِزغ٤ِخ ( .
 ٝاُذ الث٘ٚ : ) إٗي رغز٤وع ٓجٌشا ًَ ٣ّٞ  -ٕ

 

 األغشاع اٌجالغ١خ  
 ٣أر٢ األعِٞة اُخجش١ ٤ُل٤ذ ثؼغ أُؼب٢ٗ اُز٢ رلْٜ ٖٓ ع٤بم اٌُالّ ٜٝٓ٘ب : 

  عبثخ ؽ٤جخ ك٢ االٓزؾبٕ . : أٗذ أعجذ إ االعزؾغبْـ  ٔ
 :  االعزغشاةٚ اٌزؼغتـ  ٕ

 ٓذ٣ش ُٔٞظق اػزبد اُزأخ٤ش : إٗي عئذ ٓجًٌشا عذًا 
 : ٓضَ هٍٞ أُز٘ج٢ :  اٌفخشـ  ٖ

 ٝاُغ٤ق ٝاُشٓؼ ٝاُوشؽبط ٝاُوِْ      اُخ٤َ ٝا٤َُِ ٝاُج٤ذاء رؼشك٢٘ 
 : ٓضَ : ٓؼِْ ُطبُجٚ " إٗي رزٌِْ ًض٤ًشا ثذٕٝ إرٕ " اٌٍَٛـ  ٗ
ْٗض٠َ " هُٞٚ رؼب٠ُ : ٓضَ :  احلغشحـ  ٘ ب أُ َٜ َػْؼزُ َٝ َُْذ َسّةِ إ٢ِِّٗ   " هَب

 (  ٖٙآٍ ػٔشإ: ٖٓ ا٣٥خ) 
 :  هٍٞ اُخ٘غبء رشص٢ أخبٙ طخش

 فمد أضحكتنً زمنا طوٌال   أال ٌا صخر إن أبكٌت عٌنً 
  إ٢ُٜ ػجذى اُؼبط٢ أربى: ٓضَ :  االعرتؽبَـ  ٙ

 لأنت للعفو أهو أتٌت جرما شنٌعا 
 لٌ دـوإن لتلت فع  نٌ ـفإن عفوت فم

 النصح واإلرشاد : من أصلح حال دنٌاه أصلح هللا له حال آخرته 
 

  من أدوات التوكٌد : 
 .  حضر الوزٌر الحفل لدمثل :  الماضًـ لد + الفعل  ٔ
 حضر الوزٌر الحفل .  لمدـ  ٕ
وا ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُ ـ إنَّ : مثل : لوله تعالى : "  ٖ

اَلِة  ْبِر َوالصَّ ابِِرٌنَ اْستَِعٌنُوا بِالصَّ َ َمَع الصَّ "  إِنَّ اَّللَّ
 "  ٓٗ" البمرة  ـ     

ـ الفعل المضارع أوله الم التوكٌد وآخره نون التوكٌد   ٗ
َ  َولٌََْنُصَرنَّ مثل : لوله تعالى : "  ُ َمْن ٌَْنُصُرهُ إِنَّ اَّللَّ اَّللَّ

 " ٓٗـ  " الحج   "  لَمَِويٌّ َعِزٌزٌ 

 من أسالٌب التوكٌد : 
 ـ التوكٌد اللفظً مثل : الحك الحك منتصر .  ٔ
واستمبله الطالب  نفسهـ التوكٌد المعنوي مثل : حضر الوزٌر  ٕ

 . كالهماورحب به المدٌر ومساعده  جمٌعهم
 ـ أسلوب المصر وله صور متعددة منها :  ٖ

  " : إنما : لوله تعالى َ :  ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماءُ إِنََّما ٌَْخَشى اَّللَّ
 "  2ٕ" فاطر ـ   

  النفً واالستثناء مثل : ال ٌفلح إال المجتهد 

  . تعرٌؾ المبتدأ والخبر : مثل : أنت الحك 

 ٚأٔٛاػٗ اٌجالغ١خ أغشاضٗ اخلرب

 خلربع ااأغش



 ٕٔـ ٔٔٓذسعخ ظلبس ث٤ٖ٘ ذ ٓظطل٠ ٓؼِْ ٓبدح اُِـخ اُؼشث٤خ   شؼجبٕ ع٤       اُجالؿخ ُِظق اُضب٢ٗ ػشش : اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ 

 ***ٕٔ *** 

 
 :الرومً ابن لول فً الخبر من البالؼً ـ الؽرض ٔ

 بعد على الرٌب لرب على بعٌدا    مزاره فؤضحى عنً الردى طواه
 .التعجب ـ د   .النصح ـ ج   .التحسر ـ ب  .االسترحام ـ أ

 
 التالً ؟ البٌت فً الخبر إلماء من البالؼً الؽرض ـ ما ٕ

 األسر خٌرهما أمرٌن من وحسبن  ٌعٌبنً ال لما أمضً ولكننً
 
   ماتوا وما ماتوا اؼتربوا هم فإن  مواطنهم  فً حٌاة الكرام ـ موت ٖ

  . إنكاري خبر إلى ابتدابً خبر من السابك البٌت من األول الشطر فً الخبر حّول
............................................................................................................... 

 
 :البهالنً مسلم أبو ـ لال ٗ

 .عظٌمة كل تواب ٌا الذنب من   وؼرة جهال الخّطاء عبدن أتى
 : هو السابك البٌت فً الخبر من البالؼً الؽرض

 .االسترحام ـد     .الفخر ـ ج  .التعجب ـ ب    .العتاب ـ أ
 
 :هو إلمابه ؼرض فإن الخبر، بمضمون عالم المتكلم بؤن المخاطب إلفادة الخبر ٌلمى عندماـ  ٘
 .االستحسان (د   .الفابدة الزم (ج   .التعجب (ب    .الخبر فابدة (أ

 
 ٌإذٌنا لٌس من باألذى نبتدي أن    شرفا أخاللنا أبت لموم إناـ  ٙ

 ..........................نوعه :  بٌِّن  .خبر السابك البٌت صدر فً ورد
د ثم   ..........................................: إلمابه من البالؼً الؽرض حدِّ

 
ًَّ  أنزلت لما إنً ربّ  فمال الظل إلى تولى ثم لهما فسمى " : تعالى لالـ  7  " فمٌر خٌر من إل

 : هو السابمة الكرٌمة اآلٌة فً الخبر من البالؼً الؽرض
 . اللّوم (د .   االستحسان (ج  . التعجب (ب   . االسترحام (أ

 
  . والمفزع  المشتكى إلٌه من ٌا   كلها للشدابد ٌرجى من ٌا : الشاعر ـ لال 2

 : إلى السابك البٌت شطرا بهما ئابتد اللتان الجملتان تنتمً
 . الطلبً ؼٌر اإلنشاء (د   . الطلبً اإلنشاء (ج . الطلبً الخبر (ب  . االبتدابً الخبر (أ

 
 لٌالٌنا  بٌضا بكم وكانت سودا  فؽدت ، أٌامنا لفمدكم ـ حالت 9
 ..........................؟  السابك البٌت فً الخبر إلماء من البالؼً الؽرض ما
 

ً   أنشؤه هللا كؤنّ  ، ُملن ـ ربٌبُ  ٓٔ  طٌنا  الورى إنشاء ولدّر ، مسكا

 .......................... .السابك البٌت فً الخبر نوع اذكر

 اخزرب ِؼٍِٛبره 


