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 ويتؽقن أسؾقب الـداء مـ:

 

         

 ًٓ  د بدلؿضدف- د وٓ شبقفً وهق مد لقس مضدفً  العؾؿ الؿػر  ى: الؿـد أو

 أن يؽقن كؾؿة واحدة- مػر : اسؿ شخص أو مؽدن، وتعـل كؾؿة طؾؿ

 مثؾ:  ،العؾؿ الؿػر 

 ، ققمد إلك الصالة- يد محؿدان ,    يد محؿد، قؿ إلك الصالة-  ,

 

 

 ء-داـال رفمـ أح فبقاسطة حر فدلبآسؿ الذي تطؾب إقهق 

الفؿزة )أ( و أيُّ لـداء  •

 الؼريب-

 هقد وأيد لـداء البعقد- •

يد لـداء الؼريب  •

 والبعقد-

: يبـك طؾك مد ُيرفع بف يف محؾ وحؽؿفيد أحؿُد، أصع والديؽ-  :العؾؿ الؿػر  •

 كصب-

: يبـك طؾك مد ُيرفع بف يف وحؽؿفيد غالُم، أ  إمدكة إلك أهؾفد-  :الـؽرة الؿؼصق ة •

 محؾ كصب-

 : واجب الـصب-وحؽؿف يد غدفاًل، اكتبف- :الـؽرة غقر الؿؼصق ة •

   واجب الـصب-: وحؽؿف هقد طبد الرحؿـ، اجتفد- :الؿضدف •

 : واجب الـصب-وحؽؿفيد مم ًيد واجبف، أحسـت-  :الشبقف بدلؿضدف •
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 -إلك الصالة، قؿـ تيد فدصؿد ,   يد محؿدون، ققمقا إلك الصالة- ,

 -فؽؾ مـ )محؿد، محؿدان، محؿدون، فدصؿدت ( طؾؿ مػر 

  :العؾؿ الؿػر  ىحؽؿ الؿـد 

 )يد محؿدُ  :مثؾ ا،مػر ً يبـك طؾك مد يرفع بف يف محؾ كصب فقبـل طؾك الضؿ إذا كدن  ,
ُّ
، يد ، يد فدصؿةُ ، يد طؾل

 -(، يد فدصؿدُت ُت )يد هـدا دد سدلؿً ممكثً د ( أو جؿعً مصرُ 

 -)يد محؿدان، يد طؾقدن، يد فدصؿتدن( :إذا كدن مثـك مثؾ إلػطؾك  كبـيُ  ,

 (-)يد محؿدون، يد مصطػقن، يد طؾققن :مثؾ دسدلؿً  امذكرً  دإذا كدن جؿعً  قاوطؾك ال كبـيُ  ,

 محؿدُ 

مبـل طؾك الضؿ يف محؾ مـد ى 

 كصب

 يف محؾ كصب إلػمـد ى مبـل طؾك  محؿدان

 يف محؾ كصب إلػمـد ى مبـل طؾك  فدصؿتدن فدصؿةُ 

 يف محؾ كصب القاومـد ى مبـل طؾك  مصطػقن مصرُ 

 مـد ى مبـل طؾك الضؿ يف محؾ كصب فدصؿدُت  مصطػك

 

 

 

طز  ,حسدم الديـ  ,طبد العزيز  ,)طبد الرحؿـ  ولؽـف مضدف مثؾ: اد مػر ً طؾؿً لقس  العؾؿ الؿركب* 

 مضدف- مـد ى الديـ( إذا جدءت بعد أ اة كداء ففل

 رفع بف-هق لػظ كؽرة يطؾؼ طؾك شلء معقـ يؼصد بدلـداء، وهق مبـل طؾك مد يُ  :الـؽرة الؿؼصق ة

 - اتؼ اهلل ،* يد رجُؾ       ، اجتفد-يد صدلُب *   مثؾ: , 

 ، أكتـ مخؾصدت يف العؿؾ-ت* يد مثؼػد   * يد تدجران، افعال الخقر بدلؼسط يف الؿقزان- 

 ، اتؼقا اهلل يف طؿؾؽؿ-معؾؿقن * يد
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 حرف كداء مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطراب- دي

 ب-يف محؾ كصمـد ى مبـل طؾك الضؿ  ، رجُؾ صدلُب 

 ب-مبـل طؾك إلػ يف محؾ كص مـد ى تدجران

 مـد ى مبـل طؾك الضؿ يف محؾ كصب- ُت مثؼػد

 -قاو يف محؾ كصبمـد ى مبـل طؾك ال معؾؿقن

 -رفع بف يف محؾ كصببـك طؾك مد يُ يُ  ()مثؾ الؿـد ي العؾؿ الؿػر  :الـؽرة الؿؼصق ة ىحؽؿ الؿـد 

 

 (يعدمؾ معدمؾة الـؽرة الؿؼصق ة يف اإلطراب)

اسؿ إشدرة  أو ،"لؾؿمكث  "أيتفد  "، لؾؿذكر "أيفد  "هق آسؿ الذي ٓ يـد ي بطريؼة مبدشرة وإكؿد يستخدم  

 -د(د مرفقطً تً يعرب )كع "ل ا " ـب كلـدائف- وآسؿ الؿحؾ

 قة مرضقة(- ضل إلك ربؽ راع* قدل تعدلك : ) يد أيتفد الـػس الؿطؿئـة ارج

 -مـد ى مبـل طؾك الضؿ يف محؾ كصب والفدء لؾتـبقف أيةُ 

 -كعت مرفقع الـػس

 (-كبقًراد د شقخً إن لف أبً  فد العزيزُ * قدل تعدلك: )قدلقا يد أيُّ 

 -مـد ى مبـل طؾك الضؿ يف محؾ كصب والفدء لؾتـبقف أيُّ 

 -كعت مرفقع العزيزُ 

 

 

 

 

 بؽ كستغقث(-  ؿ  قد كحذف )يد( وكعقض طـفد بؿقؿ مشد ة مػتقحة يف هندية اسؿ الجاللة )الؾفُ * 
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 الؾفؿ
 طـ حرف الـداء والؿقؿ طقٌض  ،مـد ى مبـل طؾك الضؿ يف محؾ كصب

 -الؿحذوف

 -ارحؿـد يد أهللُ * 

 أهللُ 
 مـد ى مبـل طؾك الضؿ يف محؾ كصب 

 قطع(-)بتحقيؾ ألػ القصؾ إلك هؿزة 

 
 

 
 

 د تؼصدهؿ بعقـفؿ-تعـل أكؽ تـد ي طؾك شخص أو أشخدًص 

 -بد اجتفد: هـد أكت تـد ي طؾك صدلب ٓ تؼصده ولؽـؽ تـد ي طؾك أي صدليد صدلبً  , 1

 -حرف كداء مبـل طؾك السؽقن ٓ محؾ لف مـ اإلطرابيد:  ,

 ة-مـصقب بدلػتحة الظدهرة ٕكف كؽرة غقر مؼصق  ىد: مـد صدلبً 

 ٕكف مثـك ) كؽرة غقر مؼصق ة(- :مـصقب بدلقدء مـد ىيد رجؾقـ ، تعدوكد طؾك الخقر -  , 2

 ٕكف جؿع مذكر سدلؿ )كؽرة غقر مؼصق ة(- :مـصقب بدلقدء مـد ىد مفؿؾقـ، اكتبفقا- ي , 3

 ٕكف جؿع ممكث سدلؿ ) كؽرة غقر مؼصق ة(-  :مـصقب بدلؽسرة ىا- مـد غدفالت، تـبفـ جقدً  يد , 4
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 مـد ى مبـل طؾك الضؿ يف محؾ كصب مؼصق ةكؽرة  مسؾؿُ  -يد مسؾُؿ أقؿ الصالة

 وطالمة كصبف الػتحة الظدهرة مـد ى مـصقب مؼصق ةغقر كؽرة  مسؾًؿد -يد مسؾًؿد أقؿ الصالة

 -مـد ى مبـل طؾك إلػ يف محؾ كصب مؼصق ةكؽرة  مسؾؿدن -ققؿد الصالةأمسؾؿدن يد 

 -مثـكمـصقب وطالمة كصبف القدء ٕكف مـد ى  مؼصق ةغقر كؽرة  ـمسؾؿقْ  -ـ أققؿد الصالةيد مسؾؿقْ 

 -القاو يف محؾ كصبمـد ى مبـل طؾك  مؼصق ةكؽرة  مسؾؿقن -يد مسؾؿقن أققؿقا الصالة

 مؼصق ةغقر كؽرة  مسؾؿقـ -يد مسؾؿقـ أققؿقا الصالة
مـصقب وطالمة كصبف القدء ٕكف جؿع مـد ى 

 -مذكر سدلؿ

 -مـد ى مبـل طؾك الضؿ يف محؾ كصب مؼصق ةكؽرة  ُت مسؾؿد -أقؿـ الصالة ُت مسؾؿديد 

 مؼصق ةغقر كؽرة  ٍت مسؾؿد -أقؿـ الصالة ٍت مسؾؿديد 
الؽسرة ٕكف  وطالمة كصبفمـد ى مـصقب 

 -جؿع ممكث سدلؿ

 

 -مـصقب( والثدكقة )مضدف إلقف(مـد ى هق الذي يتؽقن مـ كؾؿتقـ بعدهؿد فصؾة، الؽؾؿة إولك )

 واإلكس ألؿ يلتؽؿ رسؾ مـؽؿ(-  معشر الجـقدل تعدلك: )يد  , 1

 -مـصقب وطالمة كصبف الػتحةمـد ى  )معشر( ,

 الجـ( مضدف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة-)  ,

2 ,  
ْ
 الػصؾ، طؾقؽؿد بتؼقى اهلل- يد معؾؿل

,  
ْ
 -: ٕكف مثـكمـصقب وطالمة كصبف القدءمـد ى  ()معؾؿل

 -دف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة( مضالػصؾ) ,

 أي صدلبدت العؾؿ، اجتفدن يف الؿذاكرة- , 3

 الؽسرة-مـصقب وطالمة كصبف مـد ى  (صدلبدت) ,

 العؾؿ( مضدف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة-) ,
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 ـَ يد بُ  , 4
 
 -ٓ تشرك بدهلل ل

,  :)
 
مـصقب وطالمة كصبف الػتحة ٕكف مضدف، والقدء ضؿقر مبـل طؾك السؽقن يف محؾ جر مـد ى )ُبـَل

 مضدف إلقف-

 يد ذا الػضؾ، جد بؿد أططدك اهلل- , 5

 -لػمـصقب وطالمة كصبف إمـد ى  ا(ذ) ,

  -) الػضؾ( مضدف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة ,

 : الـصب )بدون تـقيـ( حؽؿ الؿـد ى الؿضدف :ٓحظ أن

 أو جؿع تؽسقر- ابدلػتحة إذا كدن مػر ً يـصب  , 1

 - دسدلؿً  امذكرً  دجؿعً  أو مثـك كدن إذا بدلقدء يـصب , 2

 د-سدلؿً  دممكثً د يـصب بدلؽسرة إذا كدن جؿعً  , 3

  -د مـ إسؿدء الخؿسة )يد أبد محؿد، أكت خقر صديؼ(بدٕلػ إذا كدن اسؿً يـصب  , 4

 

 

 ،يد أبل، يد صدحبل، يد صديؼل( هق كقع مـ الؿـد ى الؿضدف) :مثؾالؿـد ى الؿضدف إلك يدء الؿتؽؾؿ 

 الؿتؽؾؿ-يدء الـصب ولؽـ بػتحة مؼدرة طؾك مد قبؾ  :فحؽؿ

، والقدء ضؿقر مبـل طؾك السؽقن يف مـصقب وطالمة كصبف الػتحةمـد ى  :صديؼل ,صدحبل  ,أبل 

  -محؾ جر مضدف إلقف

 

 مثدل:  

 ـل أقؿ الصالة-يد بُ * 
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ضؿقر مبـل طؾك السؽقن يف محؾ جر ، والقدء قب وطالمة كصبف الػتحة ٕكف مضدفمـصمـد ى  ـل:بُ  ,

 -مضدف إلقف

 -ـل إهرام أكتؿ أصحدب مجد غريؼيد بَ * 

  -إهرام مضدف إلقف مجرور بدلؽسرة ،جؿع مذكر سدلؿٕكف  :مـصقب وطالمة كصبف القدءمـد ى  :ـلبَ  ,

تصؾ بف شلء يتؿؿ معـده وهق مـصقب )كؽرة + جدر ومجرور( أو )كؽرة + مد يصح أن يؽقن مضدف اهق مد  

 إلقف( 

 د-* أو ) تظؾ بف كقن الؿثـك والجؿع ( ويؽقن مـقكً 

 مـصقب وطالمة كصبف الػتحة-مـد ى  (دد واجبف، إن الـجدح حؾقػؽ- )مم يً مم يً يد  , 1

 د( مـد ى مـصقب وطالمة كصبف الػتحة-تً ككػسؽ- )سدد طـ حؼف، ٓ تؾقمـ إٓ يد سدكتً  , 2

ًٓ ي , 3  ) قدئؾقـ ( مـد ي مـصقب وطالمة كصبف القدء- -د، كعؿ الؼقل ققلؽؿ صد قً د قدئؾقـ قق

 -مـصقب وطالمة كصبف الؽسرةمـد ى  دت(قبقـ الـدس الحؼ، حػظؽـ اهلل- )سدط قدٍت دطسيد  , 4

 -( مـد ى مـصقب وطالمة كصبف الػتحةا- )محؿق ً ، أكت مؼدرا سؾقكفيد محؿق ً  , 5

 

 

 :يؿؽـ تحقيؾ الؿـد ى الؿضدف إلك شبقف بدلؿضدف والعؽس* 

 د القاجب )واجبف(، أحسـت-مم يً يد  -   يد مم ي القاجب، أحسـت- -

 (، أثدبؽؿ اهلل-لؾؼرآنحدفظقـ الؼرآن )يد  -  ، أثدبؽؿ اهلل-يد حدفظل الؼرآن - 

-  
ْ
 طؾؿد( ، اجتفدا-يد صدلبقـ لؾعؾؿ ) -   -العؾؿ اجتفدا يد صدلبل

 ا هلل، حدفظ طؾك الصالة-يد طبدً  -  - ، حدفظ طؾك الصالةيد طبد اهلل -
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 ، والؿقت يطؾبف-غدفاًل  يد , 1

 الـشدط- يف شدرك خطف، جؿقاًل  أيد , 2

 بدلعبد ، الطػ بـد يف كؾ إحقال- درفقؼً يد  , 3

 -القصـ طؾك لؾحػدظ بدلتقحد طؾقؽؿ إمة، أبـدء يد , 4

 -إمؿ رقل مصدرأكتؿ  العؾؿ صالب يد , 5

 -وآجتفد  بدلجد طؾقؽؿ العؾؿ صالبيد  , 6

 -لمخريـ قدوة أكتؿ الريدضة، هقاة أيد , 7

 - طدقبتؽ ستسقء بؿدلف، بخقاًل يد  , 8

 غقر مقٓك- ك، ٓ تعتؿد طؾدهقد مممـً  , 9

 -يد أستدذ، أكت الؼدوة لطالبؽ , 11

 -مسدءً  البقت يف اكتظرين أمحؿد، , 11

 -الشفداء قبقر فقق ضعـفد إزهدر، حدمالت أي , 12

 (-العدلؿ مسؾؿق , بديـف ققي , بدهلل مممـ , دنقمصطػ , طدمؾ , الدطدء مجقب)  ,

 ( يليت يف آمتحدن بؽثرةجقز حذف أ اة الـداء مـ الجؿؾة )ي* 

 -مبـل يف محؾ جر مضدف إلقف ٕكف مضدف- )كد( ضؿقر متصؾ :مـصقب بدلػتحة ىمـد - اغػر لـد ذكقبـد ربـد - 1

إلقف مجرور  مضدف: مصر- مضدف ٕكف بدلػتحة مـصقب ىمـد - وإمؾ الؿستؼبؾ أكتؿ مصر شبدب - 2

 -بدلؽسرة

 - مـد ى طَؾؿ مبـل طؾك الضؿ يف محؾ كصب-" هذا طـ أطرض يقسػ " :تعدلك ققلف - 3
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 -ـ  ؽُ أم   أكرمـ--------------------  يد , ب   - ؽأم   أكرمل----- ---------- دي , أ

 -------------------- بعبد ه ارحؿـد- يد ,     ------------ تـبفقا لؾخطر-  دي ,ـ ج

 -تعفد صالبؽ الػْصؾ--------------  دي , و   يد واجبؽؿد- ---- أ   --------- دي ,ـ ه

 اثؼ بدهلل (-و ,راكبق السقدرة  ,متؼقن  ,رجالن  ,) مصطػك  

 ـ مـؽ- ـ الؼريبقْ الطدلبقْ  كد ِ  ,ب   -ا( البعقد طـؽخدلدً ) كد ِ  , ( أ5)

 

 

 
 

 
 

د لف بذكر الؿتبقع قبؾف- بدلحؽؿتدبع الؿؼصق    ُيؿف 
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 هق الذي يتسدوى فقف البدل مع الؿبدل مـف، ويجقز أن يحؾ محؾف-

أحب سؿدع أحد يث 
 

 - ـالؿتػققق  متقلل الشعراوي- زار القزير  

    

 ل( د)الب )الؿبدل مـف(     )الؿبدل مـف( )البدل(       

 :صقر البدل الؿطدبؼ

+ اسؿ لؼب أو صػةوضقػة أو مفـة أو  , 1 
 

 ,الحدكؿ  ,الؿؾؽ  ,الخؾقػة  ,بدل مطدبؼ ) اإلمدم

 --(-- ,د ق صال ,العد ل  ,الػدروق  ,الرئقس  , الـبل –الطدلب  ,الؿدير 

 -بـ الخطدب ثدين الخؾػدء الراشديـ طؿر الخؾقػة ,  جدئزة كقبؾ- كزويؾ طؾ أحؿد ؿالعدلِ حصؾ  ,

ًٓ  طؿر الػدروق , -ببطؾ الحرب والسالم السد ات الرئقسب لؼ   ,  لؾعدل بـ الخطدب كدن مثد

 الخدلص-

 -بـت أو ابـ أو أم أو بلب مبدوء اسؿ كؾ هل الؽـقة ،مطدبؼ بدل=  اسؿ+  ةكـق ,۲

 اهلل رسقل خؾػدء ثدين طؿر حػص أبق ,  -الراشديـ الخؾػدء أول الصديؼ بؽر أبق ,

- 

 -مطدبؼ بدل=  بؾد , إكسدن اسؿ بعده( كدف , كد , يدء , هدء) لضؿقر بدإلضدفة فمعر   اسؿ , 3

 وصــد مصر أطظؿ إوصدن- ,   صديؼل محؿد مخؾص يف طؿؾف- ,

 ( هق الؿشدر إلقف-أل) ـب كالؿحؾبشرط أن يؽقن )ال( بعد اسؿ إشدرة = بدل مطدبؼ ) ـاسؿ معرف ب , 4

قرأُت سقرة الخؾقػة  •

 -طؿر

جؾست تحت هذه  •

 -الشجرة

 طريٌؼ- مصروصـل  •

 -لقهندأطجبتـل الزهرة  •

 -هديفاكتػعت بدلؼرآن  •

طدلج الطبقُب الؿريض  •

 -جراحف

 -كصػفدقرأُت الؼصة  •

حضر الحػؾ طؾؿدء  •

 -أغؾبفؿمصر 

طدلج الطبقب الؿريض  •

 -قؾبف

 مدرسة الؿدرسة محؿد اإلمدم
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 كرمت الؿدرسة ذلؽ الطدلب- ,  سؾؿت طؾك هذه الؿعؾؿة- ,  -مجتفدالؿعؾؿ هذا  ,

إجؿدل + تػصقؾ )كؾؿة تطدبؼ مد قبؾفد يف الدٓلة طؾك الؿعـك وطد ة مد تؽقن كػس حروف كؾؿة  , 5 

 (-اإلجؿدل

 -بدل مطدبؼ مـصقب بدلػتحة , -(الذيـ أكعؿت طؾقفؿ صراطؿ قالؿستؼ الصراطاهدكد } : قدل تعدلك ,

 -بدل مطدبؼ مـصقب بدلػتحة ,   -الحضدرات يتطؾب جفد الشبدب بـدء البـدءإن  ,

 الػطر-  زكدة الزكدةأخرجت  ,

 اإلكسدن- بـدء، بدلبـدءيجب أن هتتؿ الدولة  ,

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ًٓ )ال( بعد اسؿ اإلشدرة يعرب بـ  لقس كؾ معرف -  ٓ يختؾ معـدهد-أ فقشطرط إذا حذف مـ الجؿؾة بد

 -إمدكة شلء جؿقؾ يمكد ذلؽ اإلسالم* 

 ك-ٕكف إذا حذفـد اإلسالم مـ الجؿؾة سقختؾ الؿعـ :فدطؾ مرفقع بدلضؿةاإلسالُم:  -

 -د(إذا تؼدم البدل طؾك الؿبدل مـف أطرب )الؿبدل مـف كعتً 

 -ر الػدروق ثدين الخؾػدء الراشديـطؿ - الػدروق طؿر ثدين الخؾػدء الراشديـ-  -

 تعك    مبتدأ        بدل      مبتدأ     
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د مـ الؿبدل مـف ويتصؾ بدلبدل ضؿقر يعق  طؾك الؿبدل مـف- ويطدبؼف يف حؼقؼقً  اهق الذي يؽقن فقف البدل جزءً 

 -)التذكقر و التلكقث اإلفرا  والتثـقة والجؿع(الـقع والعد  

 ,ربعف  ,كصػف   ,ضف بع ,أكثرهؿ  ,أغؾب  ,معظؿ : )كؾؿدت إذا اتصؾ هبد ضؿقر أطربت بدل بعض مـ كؾ

 -(فؿـ , فدـ , فـشؿدل ---( + )

 -إول فصؾفد الؿسرحقة شدهدت , 2    -شراطفدرأيت السػقـة  , 1

 -أغؾبفؿسؾؿت طؾك الضققف  , 4     -ثؾثفقرأت الؼرآن  ,  3

 -عفبرت الؽقب ربش , 6  -معظؿفدغزت سػـ الػضدء الؽقاكب  , 5

 -ثؿدرهدأكؾت الشجرة  , 7

 
 

 

 

ويتصؾ ، لف يف الؿعـك دمـ أجزائف، ولقس مسدويً  اوفقف يؽقن البدل مؿد يشتؿؾ طؾقف الؿبدل مـف ولقس جزءً 

 الؿبدل مـف ويطدبؼف يف الـقع والعد -  كالبدل بضؿقر يعق  طؾ

 -روحفدأطجبتـل الػتدة  , 3  -أخالقفأطجبـل التؾؿقذ  , 2  - دفؽرهتأطجبتـل الؼصقدة  , 1

 -مالبسفأطجبـل محؿد  , 6  - أسؾقبفسحرين العؼد   , 5 -فهدياكتػعت بدلؼرآن الؽريؿ  , 4

 

 البدل التػصقؾ بعد اإلجؿدل بدل بعض مـ كؾ بشرط أن يؽقكد متعدصػقـ وقد ٓ يتصؾ بف ضؿقر مثؾ: * 

 -الضعقػقـ: الؿرأة والقتقؿ(اتؼقا اهلل يف : )قدل رسقل اهلل  -

 سعق ي- دحدن مصري وبفدز س -
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 *: 

 -()بدل كؾ مـ كؾ  أسد اهلل ------------------------ قتؾ يف غزوة أحد-  , 1

  -(اشتؿدل)بدل     ------ ------------ إزهدر أطجبتـل , 2

 -(اشتؿدل)بدل     -------- -----------يسعدين الصديؼ , 3

 -()بدل بعض مـ كؾ    ----------------  أطجبتـل الحديؼة  , 4

 -(بدل اشتؿدل)     ----------------  الشتدءيملؿـل  , 5

 
 

 لؾؿدح(( كعؿ ، حبذا)) , 1

 -حبذا( ,كعؿ )مد وكستعؿؾ فقف  استحسدن أمرٍ أسؾقب الؿدح هق أسؾقب يستخدم طـد * 

  لؾذم(( حبذا ٓ ، سئب))  , 2

 فقف )بئس وٓ حبذا( وكستعؿؾ مد أمر استؼبدح طـد يستخدم أسؾقب هق الذم أسؾقب* 

 :مؾحقضة

 :آشتؿدل( يفيشطرك بدل )البعض مـ كؾ( وبدل )

 يطدبؼ الؿبدل مـف-كالهؿد يشتؿؾ طؾك ضؿقر مؾػقظ أو مؼدر  - 1

 كالهؿد يؿؽـ تحقيؾ البدل إلك مضدف والؿبدل مـف إلك مضدف إلقف طؾك الـحق التدلل: - 2

 كصػ الدرس-  كتبُت  -    الدرس كصػف- ُت كتب -

 بلريج البستدن- ُت تؿتع -   بدلبستدن أريجف-  ُت تؿتع -
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 -كعؿ الخؾؼ الصدق* 

 -الصدق(الؿخصقص بدلؿدح ) ,  -)الخؾؼ ( :فدطؾ الؿدح ,  -كعؿ() :فعؾ الؿدح ,

 فعؾ مدض جدمد فعؾ الؿدح مبـل طؾك الػتح- :كعؿ

 -فدطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، والجؿؾة مـ الػعؾ والػدطؾ يف محؾ رفع خرب مؼدم الخؾؼ:

 لصدق: مبتدأ ممخر مرفقع وطالمة رفعف الضؿة- أو خرب لؿبتدأ محذوف تؼديره هق- ا

 فعؾ الؿدح أو الذم

 الؿدح: كعؿ ، حبذا

 الذم : بئس، ٓ حبذا

 

بذا( لف صقرة واحدة معفؿد وهل فدطؾ )حبذا ٓ ح

 -ذا( اسؿ إشدرة مبـل يف محؾ رفع فدطؾ)

 ٓ حبذا الؽذب- -حبذا الصدق 

 -دا وجقبً والؿخصقص يعرب مبتدأ ممخرً 

 الؿخصقص بدلؿدح

أو الذم ، ويعرب 

)مبتدأ ممخر( أو 

)خرب( لؿبتدأ 

 محذوف

 أكقاع فدطؾ

 (بئس  - كعؿ)

 (ألـ )ب دمؼطركً 

 -الصدق الخؾؼكعؿ  -

 -الؽذب الصػةبئس  -

 

ـ إلك اسؿ مؼطرن ب دمضدفً 

 (ل)ا

 -الؿرء الصدق صػةكعؿ 

 -اإلكسدن الغدر سؾقكبئس 

 

ضؿقًرا مستطرًا وجقًبد مػسًرا 

 (-بتؿققز ) كؽرة مـصقبة

 -الصدق خؾًؼدكعؿ 

 الؽذب- خؾًؼدبئس 

 "مد"و  "مـ"كؾؿتد 

 وهؿد اسؿد مقصقل- 

كعؿ مـ تصدحبف 

الؿخؾص، كعؿ مد تػعؾف 

 الؼراءة- 

س مـ تصدحبف ئب

الخدئـ، بئس مد تػعؾف 

 الخقدكة-
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 -اإلكسدن الؽتدب صديؼكعؿ * 

 -الؿخصقص بدلؿدح )الؽتدب( ,  (-)الصديؼ :فدطؾ الؿدح ,  -كعؿ() :فعؾ الؿدح , 

 : فعؾ مدض جدمد فعؾ الؿدح مبـل طؾك الػتح- كعؿ

 -صديؼ : فدطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، والجؿؾة مـ الػعؾ والػدطؾ يف محؾ رفع خرب مؼدم

 : مضدف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة-اإلكسدن

 -أو خرب لؿبتدأ محذوف تؼديره هق ،: مبتدأ ممخر مرفقع وطالمة رفعف الضؿةالؽتدب

 مدكة-كعؿ صػة إ* 

 -)إمدكة( :قص بدلؿدحصالؿخ , -)ضؿقر مستطر( :فدطؾ الؿدح ,  -()كعؿ :فعؾ الؿدح ,

 د مػسر بتؿققز- فدطؾ كعؿ ضؿقر مستطر وجقبً  ,

 صػة: تؿققز مـصقب وطالمة كصبف الػتحة-

 

 -بئس الؼقل الؽذب* 

 -)الؽذب( ذم:الؿخصقص بدل , -)الؼقل( :فدطؾ الؿدح ,  -)بئس( :فعؾ الذم ,

 -ؾ الذم مبـل طؾك الػتح يػقد الذمفع ،: فعؾ مدض جدمدبئس

 -الؼقل: فدطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، والجؿؾة مـ الػعؾ والػدطؾ يف محؾ رفع خرب مؼدم

 أو خرب لؿبتدأ محذوف-، ب: مبتدأ ممخر مرفقع وطالمة رفعف الضؿةذالؽ

 ؿدم-ـاإلكسدن ال صديؼبئس  *

 -فعؾ الذم مبـل طؾك الػتح يػقد الذم ،فعؾ مدض جدمد س:ئب

 -ؼ: فدطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، والجؿؾة مـ الػعؾ والػدطؾ يف محؾ رفع خرب مؼدميصد

 -اإلكسدن: مضدف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة

 أو خرب لؿبتدأ محذوف-  ،الؽذب: مبتدأ ممخر مرفقع وطالمة رفعف الضؿة

 -بئس صػة الخقدكة *

 - د مػسر بتؿققزضؿقر مستطر وجقبً  بئسفدطؾ  ,
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 تؿققز مـصقب وطالمة كصبف الػتحة-صػة:  ,

 
 

 :)أل( ـمعرف ب , 1

 كعؿ الرجؾ محؿد-*    بئس الؾعبة الؿصدرطة- * 

( فدطؾ مرفقع وطالمة الذم( )الرجؾ، الؾعبة ,س( فعؾ مدض جدمد مبـل طؾك الػتح يػقد )الؿدح ئكعؿ، ب)

 -، والجؿؾة مـ الػعؾ والػدطؾ يف محؾ رفع خرب مؼدمرفعف الضؿة

  -هل( ,أو خرب لؿبتدأ محذوف تؼديره )هق  ،دأ ممخر مرفقع وطالمة رفعف الضؿة( مبتدمحؿ ،الؿصدرطة)

 :مضدف إلك معرفة , 2

 -خدئـبئس رفقؼ السقء ال*    كعؿ خؾؼ الؿرء القفدء- * 

 -( فدطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة، والجؿؾة مـ الػعؾ والػدطؾ يف محؾ رفع خرب مؼدمؼ ، رفقؼخؾ)

 ، السقء( مضدف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة-الؿرء)

  -أو خرب لؿبتدأ محذوف تؼديره )هق( ،)القفدء، الخدئـ( مبتدأ ممخر مرفقع وطالمة رفعف الضؿة

  (:مؿقز بـؽرة )أي يػسره التؿققز والضؿقر يؽقن طدئد طؾك التؿققزد ضؿقر مستطر وجقبً  , 3

 الخقدكة- دس خؾؼً ئب*     -د القفدءكعؿ خؾؼً * 

 ( والػدطؾ ضؿقر مستطر تؼديره هق والجؿؾة الذم ,الؿدح كعؿ، بئس( فعؾ مدض جدمد مبـل طؾك الػتح يػقد ))

 -ػعؾ والػدطؾ يف محؾ رفع خرب مؼدممـ ال

  -مـصقب وطالمة كصبف الػتحة( تؿققز د)خؾؼً 

 -هق(أو خرب لؿبتدأ محذوف تؼديره ) ،، الخقدكة( مبتدأ ممخر مرفقع وطالمة رفعف الضؿةالقفدء)

 :مد أو مـ الؿقصقلتدن , 4

 الؿد ي-  الجشعيتصػ بف التدجر  بئس مد*   - الحؿدسكعؿ مد يتصػ بف الؿرء * 

 الشجدع-  الجـدي كعؿ مـ يخدم القصـ*    - الحؼق ئس مـ يمذيؽ * ب

 -الذم( ,فعؾ مدض جدمد مبـل طؾك الػتح يػقد )الؿدح  بئس()كعؿ ، 
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 مـ( اسؿ مقصقل مبـل يف محؾ رفع فدطؾ، والجؿؾة مـ الػعؾ والػدطؾ يف محؾ رفع خرب مؼدم- , )مد

 الجـدي( مبتدأ ممخر مرفقع وطالمة رفعف الضؿة أو خرب لؿبتدأ محذوف  ,الحؼق   , الجشع ,)الحؿدس 

  -تؼديره )هق(

 
 

 - {+ ذا حب ـ}حبذا، ٓ حبذا وهؿد يتؽقكدن مـ  , 1

 -تستخدم حبذا لؾؿدح، ٓ حبذا لؾذم(( )وهق فعؾ مدضل جدمد يف حدلتل الؿدح والذم فؼط حب  ) ,

 -د هق اسؿ اإلشدرة )ذا( ائؿً  {، ٓ حبذاحبذا}الػدطؾ يف  , 2

 دٓ يجقز أن يتؼدم طؾقفؿد بؾ يليت  ائؿً الذم، وؿخصقص بدلؿدح أو الذم يليت بعد فعؾ الؿدح أو ال , 3

 )وُيعرب مبتدأ ممخر واجب التلخقر(- متلخر-

 -ذا الصدقحب   *

 -)الصدق( :الؿخصقص بدلؿدح , -)اسؿ اإلشدرة ذا( :فدطؾ الؿدح ,  -(فعؾ الؿدح )حب   ,

، و)ذا( اسؿ اإلشدرة مبـل طؾك السؽقن يف محؾ الؿدح مبـك طؾك الػتحض جدمد فعؾ : فعؾ مد: حب  حبذا

 -رفع فدطؾ- والجؿؾة مـ الػعؾ والػدطؾ )حبذا( يف محؾ رفع خرب مؼدم

 د مرفقع وطالمة رفعف الضؿة-: مبتدأ ممخر وجقبً الصدق

 -ٓ حبذا الؽذب* 

 -)الؽذب( :بدلذمالؿخصقص  , -)اسؿ اإلشدرة ذا(: فدطؾ الذم ,   -)ٓ حب( :فعؾ الذم 

: فعؾ مدض جدمد مبـل طؾك الػتح يػقد الذم، )ذا( اسؿ اإلشدرة مبـل طؾك السؽقن يف محؾ رفع فدطؾ ٓ حب   

 والجؿؾة مـ الػعؾ والػدطؾ )ٓ حبذا( يف محؾ رفع خرب مؼدم-

 د مرفقع وطالمة رفعف الضؿة-الؽذب : مبتدأ ممخر وجقبً 
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 :أجب ثؿ اقرأ( 1)

 ( كعؿ ، و)شتؼ مـفؿد-فعالن جدمدان لقس لفؿد مضدرع وٓ أمر، وٓ يُ  بئس 

  ُالؿؽقكة مـ الػعؾ  ف، والجؿؾة الػعؾقة قبؾاممخرً  عرب: مبتدأً الؿخصقص بدلؿدح أو بدلذم ي

 اوالػدطؾ )جؿؾة فعؾقة يف محؾ رفع خرب مؼدم، أو يعرب الؿخصقص )خربً بئس( الجدمد )كعؿ أو

 د(-لؿبتدأ محذوف وجقبً  دمرفقطً 

  فـؼقل:  (كعؿ ، وبئس)يجقز يف الؿخصقص بدلؿدح أو بدلذم أن يتؼدم طؾك 

 أو كعؿ الخؾؼ الصدق- ،الصدق كعؿ الخؾؼ -

 -أو بئس صػة الؽذب، الؽذب بئس صػة -

 د مـ الؽالم فنكف قد يحذف- م مػفقمً ذإذا كدن الؿخصقص بدلؿدح أو بدل 

  -القالديـ( )صدطة :أيؾ- صدطة القالديـ واجبة فـعؿ العؿ -

 -الؿـدفؼ يغدر بصدحبة فبئست الصػة- أي )الغدر( -

  ( اكؾؿة كؽرة مـصقبة فنهند تعرب )تؿققزً  (سئكعؿ أو ب)إذا جدء بعد 

 -تؿققز مـصقب وطالمة كصبف الػتحة :طؿاًل -  اإلخالصمثؾ: كعؿ طؿاًل 

  مبتدأ ممخر وٓ يصح تؼديؿف  د ائؿً  يعرب( حبذا ٓ –الؿخصقص بدلؿدح أو بدلذم مع )حبذا

 -حبذا وٓ -طؾك حبذا 

 -يعرب اسؿ اإلشدرة )ذا( الؿتصؾ بؽؾ مـ )حبذا ٓ حبذا( اسؿ إشدرة مبـل يف محؾ رفع فدطؾ 



 

2 

 19 

 هداية فقف بؿد الـدصؼة الحؼقؼة فحبذا الؽريؿ، الؼرآن العزيز اهلل كتدب هبد كطؼ حؼقؼة هذه يتبع أن أحؼ"

لفؿ، وكلوا طـ كؾ مخدلػة لفد، فقد أمتل طق وا إلك  حقدةقهد مـظقمة وجعؾ هبد، آمـقا إذا أجؿعقـ الـدس

 -"الحؼ: لعؾ اهلل يخرجـد مـ أزمدتـد الطدحـة، ويحؼؼ لـد غديدتـد العؾقد

 أطرب مد تحتف خط-  , أ

 استخرج مـ الػؼرة السدبؼة: , ب

 -وأطربف بدلؿدح دمخصقًص  , 2   -مـد ي وأطربف , 1

3 ,  ًٓ   -جؿؾة دكعتً  , 4   -كقطف واذكر بد

 أكؿؾ الجؿؾ التدلقة بدلؿطؾقب الؿـدسب أمدم كؾ مـفد: ,ـ ج

 ( مؼصق ة كؽرة مـد ى)  - تػؾحقا الحؼ إلك طق وا------------- يد  , 1

 (واضبطف اشتؿدل بدل)    -- - ------------------- الحؼ أقدر , 2

 :مطؾقب هق بؿد أجب ,  

 يف الجؿؾتقـ- (الفدف)واضح- أطرب كؾؿة  هدفهذا  ,واضح  الفدفهذا  , 1

 -[الجؿؾتقـ يف (الثدئر) كؾؿة لرفع طؾؾ- ]القصـ أمجد  يبـل الثدئر الشبدب , الثدئر الشبدب كعؿ , 2

ًٓ  الؿضدف اجعؾ)  - الؿثؼػقـ آراء أسعدين , 3  -(يؾزم مد وغقر بد

 -(الؽؾؿة يف أسؾقب كداء وأطرهبد )اجعؾ هذه    - الػدئزون , 4

 (-د مـ إسؿدء الخؿسة)ضع اسؿً  -حبذا ------ الخؾؼ والعؾؿ , 5

 ( فرق بقـ الؿـد ي فقؿد سبؼ وبقـ كقطف مـ حقث البـدء واإلطراب-، اكتبف)يد صدلب ,)يد محؿد، اكتبف(  , 6

 السدبؼة[  اتحدوا لتصبحقن أققيدء- ]صقب مد تحتف خط بدلعبدرة الؿصريقـأيفد  , 7

 اكشػ يف معجؿؽ طـ )العؾقد(-  ,هـ 

 
 

 ؟ مد معـك الؿـصرف
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)زاركد  :آخره جؿقع حركدت اإلطراب )الضؿة والػتحة والؽسرة( مع التـقيـ، مثؾالؿـصرف: مد تظفر طؾك 

 -(سؾؿت طؾل رجؾٍ ) ,( )رأيت رجاًل  ,( رجٌؾ 

 ومد آسؿ غقر الؿـصرف أو الؿؿـقع مـ الصرف ؟ 

 :آسؿ غقر الؿـصرف أو الؿؿـقع مـ الصرف

( لة الرفع )مـ غقر تـقيـبضؿة واحدة يف حدهق الذي ٓ يـقن تـقيـ الؿـصرف وٓ يجر بدلؽسرة، أي أكف يرفع 

( ويجر بدلػتحة كقدبة )رأيت إبراهقؿَ  :، ويـصب بػتحة واحدة فؼط )مـ غقر تـقيـ( مثؾ()جدء إبراهقؿُ  :مثؾ

 (- ) كظرت إلك إبراهقؿَ  :مثؾ)مـ غقر تـقيـ( طـ الؽسرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -الؿؼصقرة التلكقث بللػ دمختقمً  داسؿً  كدن إذا , 1

 (-كجقى , ىكرب , طظؿل , فضؾل , مثؾل , بشري ,ى ورضق و كقد، ولقؾك، وذكرى، ،سؾؿك) :مثؾ 

 -مثؾك بطريؼة أذاكر* 

 صقرة-الؿؼ التلكقث ألػف سببب الصرف مـ مؿـقع ٕكف الؽسرة: طـ كقدبة الػتحة جرة وطالمة مجرور كعت: مثؾك

 -ىسدفرت إلك  ولة كرب*  

بـعت مجرور وطالمة جرة الػتحة كقدبة طـ الؽسرة: ٕكف مؿـقع مـ الصرف بسبب ألػ التلكقث  :كربى

 الؿؼصقرة-

 -ىوقدمت التحقة لبشر كسؾؿ كسؾؿت طؾ , 

ألػ التلكقث 

الؿؿدو ة )زائدة( 

 ،داءقبصحراء، 

 -طؾؿدء، شفداء

 التلكقث الؿؼصقرة )زائدة (ألػ 

 ى-ربك، كطظؿ ك،سؾؿ، ىبشر 

صقغة مـتفك الجؿقع 

 معدبد مسدجد،

 دئمقا ،مبد ئ

 مػدتقحمصدبقح، 
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: اسؿ مجرور وطالمة جرة الػتحة كقدبة طـ الؽسرة: ٕكف مؿـقع مـ الصرف بسبب ألػ ى، بشركسؾؿ

 التلكقث الؿؼصقرة- 

ا أو جؿع تؽسقر، د، مػر ً د كؽرة أو طؾؿً الؿؼصقر يستقي فقف الؿـع مـ الصرف إذا كدن اسؿً : آسؿ ٓحظ أن

 أو 

 مثؾ:- صػة

 -برضقى* مررت     * لف يف خدصري ذكرى حسـة-

 د مـ الراحة-* وفروا لؾحبؾك قسطً    * سؼط يف الؿعركة كثقر مـ الجرحك-

  :فلكثر رابعة وتؽقن زائدة تؽقن أن بشرط الؿؿدو ة التلكقث بللػ مختقمة اسؿ كدن إذا , 2

  -صحراء( ,شفداء ،رحؿدء، أتؼقدء ،ءزكريد، بقداء، هقجدء، ، خضراء، حؿراء، بقضدءشعراء، وأصدقدءمثؾ: )

 - صحراءسرت يف  , 1

 صحراء: اسؿ مجرور وطالمة جرة الػتحة كقدبة طـ الؽسرة: ٕكف مؿـقع مـ الصرف بسبب ألػ التلكقث الؿؿدو ة-

  -شؼراءتؽؾؿت مع فتدة  , 2

 شؼراء: كعت مجرور وطالمة جرة الػتحة كقدبة طـ الؽسرة: ٕكف مؿـقع مـ الصرف بسبب ألػ التلكقث الؿؿدو ة- 

 -أخت مم بة لفقػدء , 4     -قدحؾة بصحراءمررت  , 3
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 :الجؿقع مـتفك صقغة طؾك اسًؿد كدن إذا , 3

 -ره حرفدن أو ثالثة أوسطفؿ سدكـوهل كؾ )جؿع تؽسقر( بعد ألػ تؽسق 

 (-مشدريع , مسدكقـ , مصدبقح ,ـ قققاك ,صقابقر  ,مـدضر  ,مشدهد  ,مسدجد  ,)حدائؼ 

 ًطؿدلؼة ,جفدبذة ,) تالمذة  :مثؾ -ؿـع مـ الصرفد فال تُ فنن كدن أوسط )صقغة مـتفك الجؿقع( متحرك , 

 -(أسدتذة ,أبدصرة  ,أشدطرة  ,درقة أف ,جفدبذة  ,صقدرفة 

  -وطالمة جرة الؽسرةاسؿ مجرور  -أسدتذة كسؾؿت طؾ*  :اكتبف

: اسؿ مجرور وطالمة جرة الػتحة كقدبة طـ الؽسرة: ٕكف مؿـقع مـ الصرف طؾك صقغة ذأسدتقطؾل سؾؿت * 

  ك-مـتف
 

 ؿـع معفد الؽؾؿة مـ الصرففال تُ  ةآسؿ ، أو الصػة الؿـتفقة بللػ التلكقث الؿؿدو ة إن كدكت ثدلث -

 (- طقاء -مقاء  -رجدء  - طدء  -ؿدء سأ -)هقاء  :مثؾ

 - بتـقيـ سؿدء تـقيـ كصب-صدفقة سؿدءً * رأيت  بدر - بتـقيـ هقاء تـقيـ رفع- هقاءٌ * هذا 

 مزطج- بجر طقاء وتـقيـفد بدلؽسر- طقاءٍ * غضبت مـ 

ٕهند مـتفقة بللػ  :الؽؾؿدت وأشبدهفد مؿـقطة مـ الصرف هذه( أصدقدء - أتؼقدء - كرمدء - طؾؿدء)

قراء( وأشبدهفد  -كسدء  -بـدء  -أكبدء  -أبـدء أمد )، دو ة وهذه إلػ يجب أن تؽقن زائدةؿالؿ التلكقث

ٕن هؿزهتد لقست هؿزة التلكقث الؿؿدو ة ولقست زائدة بؾ أصؾقة أو  :فؾقست مؿـقطة مـ الصرف

 -مـؼؾبة طـ أصؾ

 جدءت مؿـقطة مـ الصرف طؾك غقر الؼقدس-  "أشقدء  "ؿة كؾ - 2

 -{أشقدءَ يد أيفد الذيـ آمـقا ٓ تسللقا طـ }مثؾ: قدل تعدلك: 
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()

 
 

 
 

 

              

  ُقبؾفد كسرة، وكدن ، آخره يدء ٓزمة غقر مشد ةعرب إطراب الؿؿـقع مـ الصرف كؾ اسؿ مـؼقصي ،

حذف القدء يف حدلتل الرفع، والجر، ووجق  تـقيـ العقض طؾك الحرف طؾك صقغة مـتفك الجؿقع، بشرط 

 -(مبدنٍ  - مراعٍ  - مسدعٍ  - )معدنٍ  :إخقر بعد حذف القدء- مثؾ

 مرفقع بضؿة مؼدرة طؾك القدء الؿحذوفة- :معدنٍ - كثقرة معدنٍ لبعض الؽؾؿدت  *

 بدلؽسرة الؿؼدرة طؾك القدء الؿحذوفة-: مجرورة مسدعٍ حثقثة إلقرار السالم الشدمؾ-  بؿسدع* قدم الزطؿدء 

 الَعَؾؿ: هق كؾ اسؿ طؾؿ معرب اجتؿع فقف مع طؾة العَؾؿقة طؾة أخرى فدمتـع بسببفد مـ الصرف-

 ويشؿؾ ستة مقاضع بقدهند كدلتدلل:

 أطجؿل

 إبراهقؿ

 بدريس

 ألػ وكقن

زائدتدن 

رمضدن 

 طثؿدن

طؾك وزن 

 )ُفَعؾ(

 زحؾ -طؿر 

 ممكث

 بكمر

د د مزجقً تركقبً 

 بعؾبؽ

 

طؾك وزن 

 الػعؾ

 يـبع -أحؿد 

حؿزة، 

 معدوية

 أمؾسحر، 
طدئشة، 

 فدصؿة

  زيـب، سعد  هـد، وطد
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 -(----- ، ، فقزية، مؽة، رققة)طدئشة، فدصؿة :د ومعـك- مثؾلػظً د د ممكثً )أ( إذا كدن طؾؿً  

 (-----  ،، طبقدة، صؾحةمعدوية، حؿزة) :- مثؾدممكث لػظً  ًك معـ امذكرً  د)ب( وإذا كدن طؾؿً  

 (----- ، سؼر)زيـب، سعد ، مريؿ، جفـؿ،  :- مثؾدمذكر لػظً  معـًك  دممكثً  د)ج( إذا كدن طؾؿً 

 (----- ، ، قطرمؾؽ)أمؾ، قؿر، مضر، سحر ،  :- مثؾمتحرك القسط ًقد) ( كدن العؾؿ الؿمكث ثالث

 سؾؿت طؾك أمؾ-  *  رأيت مؾؽ أمس يف الؿدرسة- *   - جدءت سحرُ  *

 

 

 

 

 -قـق* والؿسقح   -* والػراطـة   -* وإجدكب  -أسؿدء إكبقدء *

  -شدرون، بقش، إسرائقؾ(، جقرج ,إسحدق  ,يعؼقب  ,يقسػ  ,ؾ إبراهقؿ إسؿدطق ,مثؾ: )آ م

 ---(-، ، إبؾقسوإسرافقؾ ,ومقؽدئقؾ  ,) جربيؾ  :مثؾ -سؿدء الؿالئؽة والجـ* أ

 -هدرون( , اوو  ,مدروت  , هدروت ,طدشقر , )قدمقس -كؾ مد كدن طؾك وزن فدطقل يؿـع مـ الصرف *

 , كقح , شؿؾة( )صدلحأن جؿقع أسؿدء إكبقدء مؿـقطة مـ الصرف إٓ مد تجؿعفؿ طبدرة )صـ  ٓحظ

 -هق ( ,لقط  , محؿد , بقشع

 

 -لؼؿدن( ,حؿدان  ,سؾطدن  ,سؾقؿدن  ,بدكستدن  ,شدوان  ,رمضدن  ,شعبدن  , سعػدن ,طثؿدنمثؾ: )

 أحرف وجب صرفف-مؾحقضة : إذا كدكت حروف آسؿ الؿختقم بدٕلػ والـقن الزائدتقـ أقؾ مـ ثالثة 

 ٕن إلػ والـقن يف هذه الحدلة تؽقن أصؾقة غقر زائدة- :، ضؿدن، جؿدن(، لسدن)سـدن، طـدن :مثؾ

 طد (- يجقز مـعف وصرفف- -مصر  -، سدكـ القسط مثؾ: )هـد إذا كدن العؾؿ الؿمكث الثالثل 

 -البقت أطؿدل تجقد هـدُ  *      -هـدِ  طؾك أشػؼت*       مم بة ادً إن هـ*       -هـدُ هذه  *
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العؾؿقة مع  اسؿ مجرور بدلػتحة رمضدن -يصقم الؿسؾؿقن يف رمضدن , 1

إلػ 

 -والـقن

 اسؿ مجرور بدلػتحة طثؿدن -اطتدى الخقارج طؾك طثؿدن , 2

 مضدف إلقف مجرور بدلػتحة رمضدن فقف الؼرآن-شفر رمضدن الذي أكزل  , 3

 
 

، )أشرف :، وإفعدل، وأٓ يؽقن آسؿ مـؼقص أخر- مثؾد بقـ إسؿدءويشطرط أٓ يؽقن القزن مشطركً 

اهلل طؾك التػقق، أو كدسؿ مثؾ:  أي يجقز استخدامف كػعؾ مثؾ: أحؿدُ - أمجد، أكرم ، أحؿد ، أسعد( ،يزيد

 أخل- أحؿدُ 

العؾؿقة مع  مضدف إلقف مجرور بدلػتحة أكقرَ  -ذهبت الك الحديؼة مع أكقرَ  , 1

 مجرور بدلػتحةاسؿ  أحؿدَ  -سؾؿت طؾك أحؿدَ  , 2 وزن الػعؾ

 

 الطركقب الؿزجل هق أن تتصؾ كؾؿتدن بعضفؿد ببعض، وتؿزجد حتك تصقرا كدلؽؾؿة القاحدة-  

 -(بقرسعقد ,كققيقرك  ,بقرتقفقؼ  ,بقرسق ان  ,بعؾبؽ  ,)حضرمقت  مثؾ:

 بقرسعقد -ذهبت الك بقرسعقد , 1

 اسؿ مجرور بدلػتحة

العؾؿقة مع 

الطركقب 

 الؿزجل

 بقرتقفقؼ -كدن لبقرتقفقؼ كػدح مشرف , 2

 حضر مقت -ذهبت الك حضر مقت , 3
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يعـل تحقيؾ آسؿ مـ وزن إلك  ، بضؿ الػدء، وفتح العقـ- والعدل"عؾفُ "العؾؿ الؿعدول طـ فدطؾ إلك  وهق

 ,قدزح  ,احؾ ز ,بؾ( ففل أسؿدء معدولة طـ أسؿدء الػدطؾقـ: ))طدمرهُ  ,زح قُ  ,حؾ زُ  ,ؿر آخر مثؾ: )طُ 

 -هدبؾ(

العؾؿقة مع  مضدف إلقف مجرور بدلػتحة قزح -ضفر ققس قزح , 1

 اسؿ مجرور بدلػتحة طؿر -مـ طؿر داشطريت قؾؿً  , 2 وزن العدل-

 

  

 

 
 

 

 

 ---(- ,ى ، ضؿآن ممكثفد ضؿلكغضبدن ممكثفد غضب طك،)ططشدن ممكثفد ططشك، جقطدن ممكثفد جق :مثؾ 

 اسؿ مجرور بدلػتحة- ,  -بغضبدنومررت  جقطدن كمثدل : سؾؿت طؾ

 -جقطدن * مررت برجؾٍ     * ططػت طؾك حققان ططشدن- 

 ا غضبدن- * رأيت أسدً 

 وزن

مػعؾ(  -)فعدل 

 مـ العد 

 -أحد ، مقحد

 وزن

خر ؾ( أُ عَ )فُ 

مػر هد أخرى 

 -خرآمذكرهد و

 وزن

 (كفعؾ -)أفعؾ 

 (كطظؿ -أطظؿ )

 ى(صغر - أصغر)

 وزن 

 فعالء ( -)أفعؾ 

 حؿراء( - )أحؿر 

 (طرجدء -أطرج )

 وزن

 (فعؾك - )فعالن

 (ططشك - ططشدن)

 جقطك( -جقطدن )



 

2 

 27 

۲ 

 :مثؾ

 أحسـ(   ,أروع   ,أمثؾ    ,أطظؿ   ,أصغر      ,)أكرب 

 -(كحسـ , كروط ,ك مثؾ , كطظؿ , ىصغر , ى)كرب

 صػة طؾك وزن أفعؾ مجرور بدلػتحة كعت أطظؿ -طؾك معؾؿ أطظؿ مـ غقرهسؾ ؿت  , 1

 صػة طؾك وزن أفعؾ اسؿ مجرور بدلػتحة أحسـ -وإذا حققتؿ بتحقة فحققا بلحسـ مـفد , 2

 

 -لقن أو طقب ككؾ مد  ل طؾ :أي 

  :مثؾ

 أجرب(   , أطقر   , أطرج   , أخضر , أسق    , أبقض , أصػر    , )أحؿر

 ( جربدء , طقراء , طرجدء , خضراء ,سق اء –بقضدء  ,صػراء  ,)حؿراء 

 صػة طؾك وزن أفعؾ مجرور بدلػتحة كعت أحؿر -أطجبت بثقب أحؿر , 1

 صػة طؾك وزن أفعؾ مجرور بدلػتحة كعت أخضر -سرت وسط زرع أخضر , 2

 صػة طؾك وزن أفعؾ مجرور بدلػتحة كعت أزرق -كتبت بؼؾؿ أزرق , 3

 

 -(طشدر , تسدع ,ثؿدن , سبدع , سداس , خؿدس ,ربدع  ,ثالث ,ثـدء , : )أحد "فعدل" 

 -(معشر , متسع , مثؿـ , مسبع ,مسدس , مخؿس , مربع , مثؾث , مثـك , مقحد): "مػعؾ"

 -(مثـك مثـك الؾقؾ صالة) : اهلل رسقل قدل* 

 -(وربدع وثالث مثـك الـسدء مـ لؽؿ صدب مد فدكؽحقا) ك:تعدل قدل* 
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 "أفعؾ  "وهق اسؿ تػضقؾ طؾك وزن  "آخر  "ممكث  "أخرى  "جؿع  "أخر  " ـوهل وصػ لجؿع الؿمكث، ف

 أأخر-  "وأصؾف 

 مثؾ:

 -خرأُ * أرسؾت برسدئؾ     -خرأُ  * وصؾتـل رسدئُؾ 

  -{خرد أو طؾك سػر فعدة مـ أيدم أُ فؿـ كدن مـؽؿ مريًض }مـف ققلف تعدلك: * 

 -أو اإلضدفة (لـ )ابد إذا لؿ يؽـ معرفً  :بدلػتحة )بدون تـقيـ( جرـصب ويُ رفع بدلضؿة ويُ ( يُ 1) 

 : مثؾ

 -( فدطؾ مرفقع وطالمة رفعف الضؿة)طؿرُ    -جدء طؿرُ  ,

 ( مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف الػتحة- )طؿرَ    -رأيت طؿرَ  ,

 -)طؿر( اسؿ مجرور وطالمة جره الػتحة   -سؾؿت طؾك طؿرِ  ,

( مؿـقطة مسدجدكؾؿة )و - وطالمة جره الػتحة-(يفـ )( اسؿ مجرور بمسدجد) -كثقرةٍ  صؾقت يف مسدجدَ  ,

 -ٕهند صقغة مـتفك الجؿقع :مـ الصرف

 : بدإلضدفة أو (لـ )اب دمعرفً  كدن إذا( 2)

  -رفع الؿؿـقع مـ الصرف بدلضؿة، ويـصب بدلػتحة، ويجر بدلؽسرةيُ 

 ( مثؾ:ال) ـؿعرف بال

 -(ال) ـبمعرفة  الؿسدجد( اسؿ مجرور بدلؽسرة- الؿسدجد)-العظقؿة الؿسدجدِ صؾقت يف * 

 -(ال) ـبمعرفة  الؿسدجد- عقل بف مـصقب وطالمة كصبف الػتحة( مػالؿسدجد) -إثرية الؿسدجدَ زرت  *

 معرف بدإلضدفة مثؾ:

 -معرفة بنضدفة الؼدهرة إلقفد مسدجد ،اسؿ مجرور بدلؽسرة :(مسدجدِ ) -الؼدهرة مسدجدصؾقت يف * 

معرفة بنضدفة  مسدجد ،( مػعقل بف مـصقب وطالمة كصبف الػتحة َمسدجد) -الؼدهرة مسدجد ُت زر*  

 الؼدهرة- 
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 تخقر الصقاب مؿد بقـ الؼقسقـ فقؿد يؾل: 

 هق الذي:  "الؿؿـقع مـ الصرف  "آسؿ  , 1

 - ( ٓ تؾحؼف الـقن  -ج( تؾحؼف الـقن  -ب( ٓ يؾحؼف التـقيـ -أ( يؾحؼف التـقيـ

 مـ إسؿدء التل تؿـع مـ الصرف لعؾة واحدة مـ بقـ أيت: , 2

 الؿختقم بللػ التلكقث الؿؿدو ة- آسؿب(  أ( آسؿ الؿختقم بتدء التلكقث الؿربقصة- 

  ( آسؿ الذي يليت طؾك صقغة الؿثـك-  ج( آسؿ الؿختقم بتدء مػتقحة- 

 و ثالثة أوسطفد سدكـ يسؿك:كؾ جؿع تؽسقر جدء يف وسطف ألػ بعدهد حرفدن أ , 3

 ب( صقغة مـتفك الجؿقع-   ( جؿع مذكر سدلؿ- أ 

  ( جؿع كثرة-    - ج( جؿع قؾة

 :لجؿقع مـ بقـ الؽؾؿدت التدلقة هلصقغة مـتفك ا , 4

  ( مالطب-  -ج( مالحدة  ب( سققف-   أ( صالب- 

 الجؿؾة هق:ؿـع مـ الصرف لعؾة واحدة يف مد يُ  --سؿعت بشرى سدرة مـ أخل , 5

  ( أخل-     ج( سدرة-  -ب( سؿعت   - ىأ( بشر

 ٕهند:  :ؾة واحدة( مؿـقطة مـ الصرف لعكؾؿة )مػدتقح ,6

 ب( مختقمة بتدء التلكقث الؿربقصة-   ( مختقمة بللػ التلكقث الؿؿدو ة- أ

  ( مـ صقغ مـتفك الجؿقع-    ج( مختقمة بللػ التلكقث الؿؼصقرة-

 :لعؾتقـ الصرف مـ يؿـع الذي ؿآس أكقاع أحد , 7

 -العؾؿ( ب    - الؿقصقل آسؿ( أ

 -الضؿدئر(     -السدلؿ الؿذكر جؿع( ج

 :أيت بقـ مـ لعؾتقـ الصرف مـ ؿـعيُ  الذي العؾؿ , 8 

  ( الؿبـل-   ج( الؿعرب-   ب( الؿذكر-    إطجؿل- أ( 
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 -أو اتصػ بف لؾدٓلة طؾك مـ قدم بدلػعؾالػعؾ الؿبـل لؾؿعؾقم هق اسؿ مشتؼ مـ 

 (-) 

 الػعؾ
 طؾؿ

 

 شؽر

 

 كصر

 

 قتؾ

 

 شد  

 

 مد  

 

 حب  

 

 أكؾ

 

 أمر

 

 آمر آكؾ حدّب  مد ّ  شد ّ  قدتِؾ كدِصر شدكِر طدلِؿ اسؿ الػدطؾ

 

 
 )وسطف حرف طؾة( كؼؾب حرف العؾة هؿزة يف اسؿ الػدطؾ ، الػعؾ إجقف

 الػعؾ
 قدل 

 

 كدم

 

 كدن

 

 صدم

 

 بدع

 

 بدئع صدئؿ كدئـ كدئؿ قدئؾ اسؿ الػدطؾ

 -كؼؾب حرف العؾة إلك يدءحرف طؾة( خره آ) الػعؾ الـدقص

 الػعؾ
  طد

 

سؿد 

 

 قضك

 

 قدضل سدمل  اطل اسؿ الػدطؾ

 فؼط: ثالث حدٓت)يدء( اسؿ الػدطؾ الـدقص تظفر يف  -  

 -العد ل محبقب مـ الـدس لالؼدض ,    )ال( بـ دإذا كدن معرفً  ,1

 حضر سدطل الربيد بدلرسدئؾ- ,  إذا كدن معرًفد بدإلضدفة ,2

 -صقتف جؿقؾ دقً سؿعت  اط ,   د:ن مـصقبً إذا كد , 3
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 ( ) 

 كليت بدلؿضدرع الؿبـك لؾؿعؾقم -  ,1   

 د مضؿقمة-كؼؾب حرف الؿضدرطة مقؿً  ,2   

 كؽسر مد قبؾ أخر- ,3   

 الػعؾ
كّؿك 

 

وسقس 

 

أكرم 

 

 شدور

 

تعؾؿ 

 

استؼدل 

 

 الؿضدرع
يـؿل 

 

يقسقس 

 

م يؽر

 

يشدور 

 

يعؾؿ 

 

يستؼقؾ 

 

ل اسؿ الػدطؾ  ُمستؼقؾ ُمعؾِؿ ُمشدِور ُمؽِرم ُمقسِقس ُمـؿ 

 
 تقجد حدٓت شدذة مثؾ:

 الػعؾ
 امتد  

 

 احتؾ  

 

 اكشؼ

 

 اختدر

 

 ُمختدرُ  ُمـشّؼ  ُمحتّؾ  ُمؿتدّ  اسؿ الػدطؾ

 يجقز ٓسؿ الػدطؾ أن يؽقن:

 الُؿحدفِظ(,الُؿممِـ,الؼدئؾ ,)الؼدضل               (الـ )د بمعرفً  ,1

 صدئؿة( ,شدكرة,العدلؿة,الؿممـة,)الؼدتؾة مؾحؼ بف تدء التلكقث   ,2

 مثؼػتدن(   , متحضرتدن , طدبدان ,)طدلؿدن                    مثـك ,3

 كقاسر( , ةسعد –طؿدل  ,كدئؿقن ,شدكرون ,)مممـقن جؿع                    ,4
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 -لظدهرة إذا كدن صحقح أخرالؿػر  بدلحركدت ا ,

 -خرب مرفقع وطالمة رفعف الضؿة الظدهرة :صدئـ  وجفف طـ الؿحرمدت- صدئـالؿسؾؿ 

 -اسؿ مجرور بؿـ وطالمة جره الؽسرة الؿؼدرة :قدض   طد ل- قدضطرفـد الحؼ مـ 

 ا:د وجرً د والقدء كصبً الؿثـك بدٕلػ رفعً  ,

 فقع بدٕلػ ٕكف مثـكفدطؾ مر :طدلؿدن   جؾقالن- طدلؿدنحضر الؾؼدء 

 ا:د وجرً د والقدء كصبً جؿع الؿذكر السدلؿ: بدلقاو رفعً  ,

 -مػعقل بف مـصقب بدلقدء ٕكف جؿع مذكر سدلؿ: الؿعؾؿقـ  الؿثدلققـ- الؿعؾؿقـكرم الرئقس 

 



 

 كرم( - –أحدث –حؿد  –بدع  –حػظ  –شؽر  –فدت  –)فدز 

 

 )يدير( الؿتجر رجؾ يؼظ )يشرف( طؾك كؾ أطؿدلف- ,1     

 آقتصد ي )يبحث( يف  قة و)يعد( تؼدريره طـ الؿشروع - ,2     

 رأيت رجدل الؿدل )يسدهؿقن( يف الؿشروطدت اإلكتدجقة - ,3     

 مـ أبـدئفد أن يمثروا الـػع العدم طؾك مـدفعفؿ الخدصة -إن الدولة )تريد(  ,4     

 

 طؾك الخقر كػدطؾف- -------------------------------------- ,1     

 كدن قدمدء الؿصريقـ --------------------- يف فـ العؿدرة- ,2     

 ----------------------------- يشرفـ طؾك طالج الؿرضك- ,3     

  ------------------------------ الذكقب إٓ اإلشراك بف- اهلل ,4     
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 د لؾحريدت -زال آستبدا  معد يً  مد ,2    مصر طدمؾة لؾسالم - ,1     

 أكت محسـة إلك الػؼراء ,4   متؼـدن طؿؾفؿد-التؾؿقذان  ,3     

 
 

 أي الرجدل الؿفذب؟ د ٓ تؾقمف               طؾك شعث-ولست بؿستبؼ أًخ  , 1

 اهلل غدفر الذكب وقدبؾ التقب- , 2

 "ؽقر--مثؾ الجؾقس الصدلح والجؾقس السقء كحدمؾ الؿسؽ وكدفخ ال" :(قدل ) , 3

 ٓ تؽـ مخؾػ القطد محتؼر أخقؽ- , 4

 

 - "لألطضدء: ٕكف يخؾصف مـ السؿقم الـدتجة طـ الـشدط الدائؿ الحللؾؽدئـ  ضروري الـقم" 

 )أ( أطرب مد تحتف خط-

 )ب( استخرج مـ الػؼرة:

 اسؿ فدطؾ مـ فعؾ معتؾ القسط- , 2   اسؿ فدطؾ مـ فعؾ صحقح- , 1

ب الخطل(-   الخقر- الؿممـ سدطل يف , 1)جـ(   )صق 

 الؿستشدر( اخطر الصقاب- ,الؿشقر  ,الذي يؼقم بدستشدرة غقره يسؿك ----------- )الؿستشقر  , 2

ر(- ,زأر  ,الػعؾ الصقاب )زار   بصقِت طدٍل-  زائرإسد  , 3  زو 

ر(- ,زأر  ,الػعؾ الصقاب )زار  صديؼف الؿريض-  زائرمحؿق   , 4  زو 
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 بـل لؾؿعؾقم لؾدٓلة طؾك مـ فعؾ الػعؾ بؽثرة وشد-مشتؼ مـ الػعؾ الؿ سؿهل ا

 

 أكقل , لع قب لؾؽرة- لع قب* محؿد صالح  لؾؽرة- ٓطب* محؿد صالح 

 لؾطعدم- أكقل* محؿد  لؾطعدم- آكٌؾ * محؿد  صقغ مبدلغة

 لفد خؿسة أوزان يف:

 جبدٌر، وأكت مصداق حذر-اهلل غػقٌر رحقٌؿ، 

 

دل فعقؾ فعقل  َفِعؾ مِْػعدل فع 

 

 فعقل- مثؾ: , 1
 أكؾ ططػ صرب شؽر غػر الػعؾ

 أكقل ططقف صبقر شؽقر غػقر القزن
 

 - مثؾ:فعقؾ , 2
 خرب طؾؿ سؿع رحؿ قدر الػعؾ

 خبقر طؾقؿ سؿقع رحقؿ قدير القزن
 

دل , 3  - مثؾ:فع 
 حؿد سبؼ وهب غػر طؾؿ الػعؾ

م قزنال در طال  دب غػ  د  سب دق وه   حؿ 
 

 - مثؾ:مِْػعدل , 4
 خدف قدل أطدن أقدم أططك الػعؾ

 مِْخَقاف مِْؼَقال مِْعَقان مِْؼَدام مِعَطدء القزن
 

 - مثؾ:َفِعؾ , 5
ـَ  َحِذرَ  الػعؾ  َثِؿَؾ  َمِرَح  َوِرعَ  َفطِ

ـْ  َحِذرْ  القزن  َثِؿْؾ  َمِرْح  َوِرعْ  َفطِ
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 فؽالهؿد يدل طؾك حدوث الػعؾ ولؽـ  ون كثرة يف اسؿ الػدطؾ- غة تشبف اسؿ الػدطؾ،صقغ الؿبدل ,1

 تعرب صقغ الؿبدلغة حسب مققعفد يف الجؿؾة- ,2

 طالمدت التلكقث والؿثـك والجؿع- التعريػ، تدخؾ طؾك صقغ الؿبدلغة )ال( ,3

صقغة مبدلغة ثؿ  طـد تحقيؾ كؾؿة إلك صقغة مبدلغة يف جؿؾة: كجعؾ الؽؾؿة يف الؿدضل ثؿ كزهند يف ,4

 اسؿ إكسدن + صقغة مبدلغة + بدقل الجؿؾة-

 أكؾ(- ,مثؾ: الػعؾ )يعطل 

 لؾطعدم- أكقل* طد ٌل     لؾػؼراء- مِْعطدءٌ * طد ٌل 

 

 

 وصقٌل أقدربف-البدر  , 3  اهلل غػقٌر ذكب التدئب- , 2        -اهلل طالُم الغقب , 1

 محؿد حؿقٌد الػعدل- , 6  الؼقال الحؼ شجدع- , 5 أخل مؼقاٌل الصدق-  , 4

 الؽريؿ مـحدر مدشقتف لضققفف- , 9   جدء الحؿقد سؾقكف- , 8 الؿممـ حّؿـدٌل الؿؽروه-  , 7

 ؽ-ت الجدذب قؾقبـد بػـ  أك , 2   إن الػـ جدطؾ لؾحقدة معـك-  , 1

 هدت مـ إفعدل التدلقة يف جؿؾتقـ اسؿ فدطؾ، وصقغة مبدلغة: , جـ

 طؾؿ[- ,غػر  ,أطدن  ,]سؿع 
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 هق اسؿ مشتؼ مـ الػعؾ الؿبـل لؾؿجفقل لؾدٓلة طؾك مـ وقع طؾقف الػعؾ-: اسؿ الؿػعقل

 :مـ الػعؾ الثالثلاشتؼدقف 

 طؾك وزن مػعقل د يصدغإذا كدن صحقحً  ,1

ـَ  ُصـِعَ  ُطِفدَ   ُشد   ُأكَِؾ  ُضؾِؿَ  ُ فِ

 مشدو  ملكقل مظؾقم مدفقن مصـقع معفق 
 

 كليت بدلؿضدرع ثؿ كؼؾب حرف الؿضدرطة مقؿ مػتقحة-)وسطف حرف طؾة( د إذا كدن الػعؾ أجقفً  ,2

 الػعؾ
 قدل

 

 بدع

 

  صدم

 

 صد 

 

 الؿضدرع
  يؼقل

 

  يبقع

 

  يصقم

 

  يصقد

 

 مصقد مصقم مبقع مؼقل الؿػعقلؿ اس

 -د مضؿقمة وكشد  الحرف قبؾ إخقركليت بدلؿضدرع وكؼؾب حرف الؿضدرطة مقؿً  :دإذا كدن الػعؾ كدقًص  ,3

 الػعؾ
 سؿد

 

  طد

 

 هدى

 

 قضك

  ّتدغؿ واو الػعؾ يف واو مػعقل مسؿق : 

: تؼؾب واو مػعقل )يدء( وتدغؿ مفدّي 

 -يف )يدء( الػعؾ

 الؿضدرع
 يسؿق

 

 يدطق

 

 يفدي

 

 يؼضل

 

  فدّي م مدطقّ  مسؿقّ  الؿػعقلاسؿ 
ّ
 مؼضل

كليت بدلؿضدرع ثؿ كؼؾب حرف الؿضدرطة  يصدغ مـ الػعؾ الؿبـل لؾؿجفقل،: الثالثلغقر مـ الػعؾ اشتؼدقف 

 د مضؿقمة وكػتح الحرف قبؾ إخقر-مقؿً 

  كدصر  طّبد  بدرك الػعؾ

  ُيـدصر  ُيعّبد  ُيبدرك الؿضدرع

 ُمـدَصر ُمعب د ُمبدَرك الؿػعقلاسؿ 
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 هـدك أفعدل يليت مـفد اسؿ الػدطؾ، واسؿ الؿػعقل بـػس الصقرة مـفد:  , 1

[ ,اطتد   ,اشتدق  ,احتدج  ,]اختدر   اطتز 

 : اسؿ فدطؾ ٕن الؿعؾؿ هق مـ قدم بدلػعؾ-مختدر*   الطدلب- مختدرٌ الؿعؾؿ  , مثؾ: 

 : اسؿ مػعقل ٕن الطدلب هق مـ وقع طؾقف الػعؾ-مختدر*    -مـ الؿعؾؿ مختدرٌ الطدلب  ,

إذا ُصؾب مـؽ اإلتقدن بدسؿ الػدطؾ واسؿ الؿػعقل مـ كػس الػعؾ يف جؿؾتْقـ، كضع الػعؾ يف جؿؾة  , 2

 كدٔيت: )استخرج الؿفـدس البطرول(-

 اسؿ فدطؾ-: مستخرج البطرول(- مستخرجكبدأ بدلػدطؾ )الؿفـدس لؾحصقل طؾك اسؿ الػدطؾ --- 

 -مػعقل: اسؿ مستخرج (-مستخرج لؾحصقل طؾك اسؿ الؿػعقل --- كبدأ بدلؿػعقل بف )البطرول

 

 

 -الػصؾ ٌمعدة مؼدطده , 2  لقس الدرس مجفقلة أجزاؤه -        , 1

 -هفؽدراحػظ  رسًا مشروحة أ , 4    هؾ محبقب العؾؿ؟ , 3

 -الشعب الػؾسطقـل مخضبة أرضف بدمدء أبـدئف , 6  -كدفلت الؿدرسة الطدلب الؿفذبة أخالقف , 5

 

 - ---------- َحِسبُت الجقش , 2              - -------------مد زال الؼؿر  , 1

تدر , 4   - ---------- ءين أن أراكيسق , 3  - --------------- كلن الس 

 - --------- أبؼقت الـقافذ , 6              - ------------  طدُء الؿظؾقم , 5

 

 مـ الؼراءة- استػدُت  , 3  ُترقُب طق ة الغدئبقـ- , 2  أضلت الحجرة- , 1 
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- , 5  -دتبت الصديؼ طؾك تلخرهط , 4 ـَ  زرُت الؿريض- , 6  شؽْرُت الؿحس

 

، وتؽقن السقدسة الؿعؾـة وراءهد الؿشطركةالؿتبد لة، والؿصدلح  الؿـدفعبقـ الدول طؾك  العالقةتؼقم "

 ".خػقة أهداف

 كر فعؾف-استخرج اسؿ الؿػعقل، واذ , 2    أطرب مد تحتف خط- , 1

 احطرم[ ,]احتؾ  

 ----------------------- - بؾغتف-  طؾقؿٌ العربل  , 1

 ----------------------- -  -الؿؼدسةأقدر الؽتب  , 2

 ----------------- -------  بربف- مستعقـالؿممـ  , 3
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 -الػعؾ هق اسؿ مشتؼ لؾدٓلة طؾك زمـ حدوث اسؿ الزمدن

 الػعؾ- مؽدن حدوثهق اسؿ مشتؼ لؾدٓلة طؾك  اسؿ الؿؽدن

 ًٓ  َمْػَعْؾ- ,: َمْػِعْؾ الثالثلالػعؾ مـ الزمدن والؿؽدن  دصقدغة اسؿ :أو

 [َمػِعؾوزن ] , 1

 -وصحقح أخر الػعؾ معتؾ إول )مثدل( ,أ 
الػعؾ صحقح إول وأخر وطقـ مضدرطف  ,ب 

 مؽسقرة-

 مقِطد  وطد

 مقِضع  وضع

 مققِعوقع 

 مقِسؿوسؿ 

الػراشدت  مقِسؿالربقع 

 )زمدن(

 الحد ث مققِعالطريؼ 

 )مؽدن(

 ضِربمَ  يضِرُب   ضرَب 

 ـِزلمَ  يـِزل   كزل

 رِجعمَ  يرِجُع   رجع

 طفبِ مَ  يفبُِط   هبط

الطققر  مفبِطدء سالؿ

 )زمدن(

 الطدئرات مفبِطالؿطدر 

 )مؽدن(

 [َمػَعؾوزن ] , 2

وصحقح  (كدقص) أخرالػعؾ معتؾ  ,أ 

 -إول

الػعؾ صحقح إول وأخر وطقـف مضدرطف إذا كدن  ,ب 

 -مػتقحة أو مضؿقمة

 مرَمك  رمك

 مسَعك  سعك

 مرَأى رأى

 مؾَفك لفك

 ملَوى أوى

 الحجدج مسَعك مؽة

 (مؽدن)

 الطققر مسعك الصبدح

 دن()زم

 مؾَعب  يؾَعُب   لِعب

 َمصَعد  يصعد  صعدَ 

 َمطَعؿ  يطعؿ  صعؿ

 َمْدَخؾ  يدخُؾ    خؾ

 َمخَرج  يخُرُج  خرَج 

الطققر  َمخَرج الصبح

 )زمدن(

 الؿؽدن َمخَرج السؾؿ

 )مؽدن(

 

 ( اسؿ الؿػعقلمثؾ ) :مـ غقر الثالثلالزمدن والؿؽدن  دصقدغة اسؿد: ثدكقً 

 خر-قبؾ أمد فتح و د مضؿقمة،قؾب الؿضدرطة مقؿً ، ودلؿضدرعكليت ب ,1

 رقػتَ مُ يػطرُق افطرَق   ػُمـتَص  ػ يـتص َػ صتاك

 ج خرَ ُمستخِرُج يست خرَج  است   ُمجتَؿع  يجتؿع  اجتؿع
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 الزرع- )اسؿ زمدن( مستخرجالشتدء  , 2  البطرول- )اسؿ مؽدن( مستخرجإرض  , 1

 البطرول- )اسؿ فدطؾ( مستخِرجالؿفـدس  , 4 (مػعقلمـ إرض- )اسؿ  جمستخرالبطرول  , 3

 كػرق بقـ )اسؿ الؿؽدن واسؿ الزمدن واسؿ الؿػعقل( مـ خالل الجؿؾة-

 الؾقؾ مؾتؼك إصدقدء- ,,, فنذا سبؼ آسؿ زمـ أصبح اسؿ زمدن          

 ٕهؾ-البقت مؾتؼك ا ,,, وإذا سبؼ آسؿ مؽدن أصبح اسؿ مؽدن         

 هؾ مؾتؼك إصدقدء؟ ,,,وإذا سبؼ آسؿ كػل أو استػفدم أصبح اسؿ مػعقل 

 -عرب طؾك حسب مققعف يف الجؿؾةيُ  ,

 
أي بزيد ة مقؿ  )َمْػَعؾ( وزن ( تليت طؾكألػ وسطف) إجقف الػعؾ مـ معظؿ أسؿدء الزمدن والؿؽدن , 1

 -فؼط طؾك حروف الػعؾ الؿدضل

 مؼدل(- ,مؼدم( )قدل  , )قدم مدار( ,مسدر( )  ار , )سدرمثؾ: 

  التضعقػ فؽ  ون غدلبًا يليت الػعؾ الثالثل الؿضعػ , 2

 (َمـؼـرّ :  )قـر   , (َمـؿـرّ :  )مـر   , (َمـػـرّ :  مثؾ: )فـر  

 -الؽثرة طؾك لتدل :قد تدخؾ تدء التلكقث الؿربقصة طؾك اسؿ الؿؽدن مـ الثالثل – 3

 -مؽتبة , مدبغة , مدرسة , مزرطة :مثؾ

 -د(مقل , مطؾع , مقسؿ , مقطد ,مستؼبؾ) زمدن كلسؿدء كؾؿدت شفقرة تليت غدلبًا , 4

 (- مـبع , مقصـ , مجدل , مققػ ,مجتؿع) مؽدن كلسؿدء فقرة تليت غدلبًاش كؾؿدت , 5
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:

   -الزحدم كثقر العذب الؿقر  , 2   -السد سة السدطة الشؿس مطؾع , 1

 مؽة مفبط القحل- , 4   -ربقع شفر , ملسو هيلع هللا ىلص ,مقلد الـبل  , 3

 -الؿغرب قبؾ العؿؾ مـ كػرغ , 6  -الؿعقشة حجرة يف مجتؿعفد إسرة , 5

 -مؾجل ,  مشرب , مطبخ ,مطؾع 

  .صبدحد الخدمسة يف الشؿس ………)ب(    -………  )أ( بؾغـد هندية الرحؾة طـد

 -الشجر ………)جـ( يف شفر يـدير 

هـدك فرق كبقر بقـ الطؿقح والطؿع: ٕن الطؿقح صػة مـ الصػدت الحؿقدة، وهق مؼرون "

 -"د بدلعزيؿة الصد قة والسعل الج

 أطرب مد تحتف خط- ,أ 

 مـ الػؼرة:استخرج  ,ب 

 صقغة مبدلغة، وزهند- , 3  اسؿ مػعقل، واذكر فعؾف- , 2  اسؿ فدطؾ، واذكر فعؾف- , 1

 ُصغ مـ الػعؾ )شؽد( اسؿ فدطؾ، وصقغة مبدلغة، واسؿ مػعقل يف جؿؾ مـ طـدك- ,جـ 

 تخقر الصقاب: ,  

 اسؿ فدطؾ(- ,اسؿ زمدن  , اسؿ مؽدن)  -, ملسو هيلع هللا ىلص ,الرسقل  مقلدمؽة  , 1

 اسؿ فدطؾ(- ,اسؿ زمدن  ,)اسؿ مؽدن     إصدقدء- مؾتؼكالؿسدء  , 2

 اسؿ فدطؾ(- ,اسؿ زمدن  ,)اسؿ مؽدن     الحضدرة- مطؾعمصر  , 3

 اسؿ فدطؾ(- ,اسؿ زمدن  ,)اسؿ مؽدن    البطرول- مستخِرجالؿفـدس  , 4

 اسؿ مػعقل(- ,دن اسؿ زم ,)اسؿ مؽدن     هبؿ- مجتؿعالطالب  , 5
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 -الػعؾهبد  ىطؾك ألة التل يم   مـ الػعؾ الثالثل الؿجر ، الؿتعدي )غدلبًد( لؾدٓلة هق اسؿ مشتؼ 

 :صقدغة اسؿ ألة

 -لسؿدط , 2   )قديؿ + حديث(- لققدس , 1

  ققدسل ]مشتؼ ولف أوزان[: ,أ 

 - مثؾ:مِْػَعدل , 1
 حراثم مرآة مـشدر مـظدر مػتدح القزن

ؿ
دي
ق

 حرث رأى كشر كظر فتح الػعؾ 
 

 - مثؾ:ْػَعؾمِ  , 2
 مِْصَعد مِـَجؾ مِشَرط مرِبَ  القزن

ؿ
دي
ق

 صعد كجؾ شرط بر  الػعؾ 
 

 - مثؾ:مِْػَعَؾة , 3
 مِؽقاة مِؾَعؼة مِسطَرة مِؽـَسة القزن

ؿ
دي
ق

 كقى لعؼ سطر كـس الػعؾ 
 

دلة , 4  - مثؾ:فع 
دطة القزن دلة سؿ  جةث غس   سق درة ال 

ث
دي
ح

 سدر ثؾج غسؾ سؿع الػعؾ 
 

 - مثؾ:فدُطقل , 5
 جدُروف شدُ وف حدُسقب القزن

ث
دي
ح

 جرف شدف حسب الػعؾ 
 

 - مثؾ:فدِطؾة , 4
 جدِرحة كدتِبة شدِحـة سدقِقة القزن

ث
دي
ح

 جرح كتب شحـ سؼك الػعؾ 

 مدة غقر مشتؼة( مثؾ:سؿدطقة )جدأسؿدء آلة هـدك و

 ,سدصقر  ,قرصدس  ,أزمقؾ  ,فلس  ,شقكة  ,شدكقش  ,رمح  ,سقػ  ,وم قد ,سؽقـ  ,فرجدر  ,قؾؿ 

 ---- ,سـدان 
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 -يف الؿحربة مدا  أسق  ,2    -الؿرء مرآة أخقف ,1

 -الؿصػدة والؿدق مـ أ وات الؿـزل ,4   -الحؼقبة تحػظ الؽتب , 3

 كسؿع كشرة إخبدر مـ الؿذيدع- ,5
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 خر فقفد-حدهؿد زا  طؾك أأ ن  أل طؾك أن شقئقـ اشطركد يف صػة ويد هق اسؿ مشتؼ مـ الػعؾ،

 -)محؿد أذكك مـ طؾل(مثؾ: 

 تجد أن )محؿد( و)طؾل( قد اشطركد يف الذكدء ولؽـ محؿد زا  طؾك )طؾل( فؽدن أكثر مـف يف الذكدء- *

 :ن مـأسؾقب التػضقؾ يتؽق

 الؿػضؾ   +   اسؿ التػضقؾ   +   الؿػضؾ طؾقف

 الطدئرة أسرع مـ الؼطدر

 ....الؿػضؾ طؾقف * اسؿ التػضقؾ * الؿػضؾ

 :طراب اسؿ التػضقؾإ

 يعرب اسؿ التػضقؾ حسب مققعف يف الجؿؾة-          

 :إطراب الؿػضؾ طؾقف

 مضدف إلقف(إذا كدن معرفة أو كؽرة ووقع مبدشرة بعد اسؿ التػضقؾ يعرب ) ,1

 )مضدف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة(  العربقة-           فروعالـحق أفضؾ          

 )مضدف إلقف مجرور وطالمة جره الؽسرة( لؾسالم-           الطرقالعدل أفضؾ          

  (مــ )عرب اسؿ مجرور بيُ  (ـَ مِ ـ )ب َؼ بِ إذا ُس  ,2

 )اسؿ مجرور بؿـ وطالمة جره الؽسرة(: التؿد ي  -صؾيف البد التؿد يآططراف بدلحؼ أفضؾ مـ 

 -)الصػة الؿشطركة( تؿققز مـصقب ضقؾآسؿ الـؽرة الؿـصقب بعد اسؿ التػ  ,3

 -)تؿققز مـصقب بدلػتحة(: مـزلة    -مـزلةمحؿد إسؿك       

 (--- , أروع –أبشع  ,قدرأ ,طؾؿأ ,أجؿؾ ,أفضؾؾ: )مث فعؾ(أ) اسؿ التػضقؾ يصدغ طؾك وزن , 1

فدن فؼدت احد هذه الشروط لؿ  يف الؽؾؿة التل سـصقغ مـفد اسؿ التػضقؾ، بد مـ تقافر سبعة شروط ٓ , 2

 -مـفد تػضقؾاليصح صقدغتفد اسؿ 

 …يجب أن تؽقن الؽؾؿة: شروط صقدغة اسؿ التػضقؾ , 3
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 أو الخؿدسل أو السداسل- : فال يصح مـ الربدطلفعؾ ثالثل , 1   

 مد(  ,ٓ  ,لـ  –)لؿ ـ : فال يصح مـ الػعؾ الؿـػل وهق الػعؾ الؿسبقق بمثبت , 2  

 لقس--( ,بئس ,كعؿ ,: فال يصح الػعؾ الجدمد )طسكمتصرف , 3  

 كد  وأخقاهتد( ,: فال يصح مـ الـدقص )كدن وأخقاهتدالػعؾ تدم ,4  

 (……ذهب هؾؽ، فـل، دت،: فال يصح مـ )مقدبؾ لؾتػدوت , 5   

 : فال يصح الػعؾ الؿبـل لؾؿجفقل-مبـك لؾؿعؾقم , 6   

 فعالء( ممكثف ,فعؾ  ا) : أي ٓ يؽقن طؾك وزنٓ يدل طؾك طقب أو لقن ,7  

 * اطقر  -- ممكثف -- طقراء-  -زرقدء--  ممكثف--  ازرق  *   -حؿراء -- ممكثف--  احؿر  * 

 

  فعالء( ,صقدغة اسؿ التػضقؾ مـ الػعؾ غقر الثالثل والقزن مـف طؾك وزف )أفعؾ  , 1

 (--- ,أحؼ  ,أروع  ,أطظؿ  ,أجدر  ,أشّد )مطدبؼ لؾشروط مثؾ: مسدطد دسؿ تػضقؾ كليت ب* 

 طدبؼ لؾشروط مـصقًبد-غقر الؿػعؾ ؿػعقل الؿطؾؼ( مـ الال)ؿصدر دلكليت ب* 

 مػضؾ + اسؿ مسدطد + الؿػعقل الؿطؾؼ

 مـ الؿـزل- أكثر ارتػدًطدإهرامدت     ارتػع

 مـ مدء الـفر- ُزرقة أشدُّ مدء البحر    َزُرَق  ,َخَضَر 

 صقدغة اسؿ التػضقؾ مـ فعؾ مبـل لؾؿجفقل أو مـػل- , 2

 (--- ,أحؼ  ,أروع  ,أطظؿ  ,أجدر  ,أشّد )مطدبؼ لؾشروط مثؾ: مسدطد دسؿ تػضقؾ كليت ب* 

 ؿمول مـ الػعؾ غقر الؿطدبؼ لؾشروط-ؿصدر الدلكليت ب* 

 مػضؾ + اسؿ مسدطد + )أن + فعؾ مضدرع(

 -أن ُيؽدفل أحؼالؿجتفد     ُيَؽدَفدُ 

 -أٓ ُتفَؿُؾ الصالة أفضؾ    ٓ ُتفَؿُؾ 
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ولؽـ حذفت  (افعؾ)وزن  حب( تستخدم لؾتػضقؾ وهؿد طؾك ,شر ,هـدك ثالث كؾؿدت وهل )خقر ,1

 إلػ يف بداية آسؿ لؽثرة آستعؿدل-

 اطؾؿ أن ممكث وجؿع اسؿ التػضقؾ يؽقن طؾك هذه إشؽدل--- ,2

 صغرى( ,كْبرى( )أصغر ,ُفْضؾك( )أْكَبر ,)َأْفَضؾ مثؾ )ُفْعؾك( هق )َأْفَعؾ( ممكث 

 ؿ(أطدض –)أطظؿ   ,أكدبر(  ,جؿع )َأْفَعؾ( هق )َأَفدِطؾ( مثؾ: )أْكَبر- 

 كربيدت( –ُفْضؾقدت( )كربى  ,جؿع )ُفْعؾك( هق )ُفْعؾقدت( مثؾ: )ُفْضؾك- 

 )َأْفعَؾ(  وزن لإلجدبة طـ هذا السمال ابحث طـ اسؿ طؾك -استخرج اسؿ تػضقؾ

 أ كك -  – أقصك , أطظؿ  ,  أحسـ  ,  أجؿؾ ,  أشد  ,  أحؾك  –مثؾ: أكرم 

 -سػؾك , طؾقد  , طظؿك  ,  كربى( مثؾ: ُفْعؾك) وزنفنذا لؿ كجد كبحث طـ كؾؿة طؾك 

 

، طظؿة البحر، شرف اإلخالص، قدرة اهلل، جؿدل الطبقعة، طظؿة  )اكتصدر العؾؿ، خضرة الزرع، ُيؽدفُل الؿجدُّ

 لسؿدء(-، صػدء ا، رقة كسقؿ البحرالصحراء

ـَ  – َشِرَب  َمد – َيْحُضر – َطُظؿَ  – َقَرأَ  – َراَح ـاْستَ )  (-َحُس

 

 َزِرَق- ,َمد َفِفَؿ  ,َلْقَس قريًبد ,َأْضَرَب  ,َمدَت  ,بِْئَس  ,َواَفَؼ  ,ُيْسِرع 

 -غقرهؿ مـ ………)ب( العؾؿدء    -الصقػ مـ لقاًل  ………)أ( الشتدء 
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 لشؿس-ا مـ دحجؿً  ………) ( إرض   -الشتدء مـ اأزهدرً  ……… )جـ( الربِقع

 -الؿدرسة مـ ……… )و( الجدمعة   -هقاء البال  ………)هـ( مصر 

 -الؾسدن حػظ الخالل أفضؾ ,-       القد العؾقد خقر مـ القد السػؾك ,   -    الجـدي العربل أشجع جـدي ,

هند لغة الؼرآن : ٕسحًراففل أكثر الؾغدت ، والخؾق تؿتدز بدلجؿدل طؾقمفد جذابة،  لغةالؾغة العربقة "

 الؿجدل: لقػسحقا الجؿقؾةحدولقا العبث بؾغتـد  حدقديـالؽريؿ، ومـبع الؿشدطر والعقاصػ، فؽؿ مـ 

 ".لؾغدت إخرى: لتحتؾ مؽدهند، ومد محؿق  فعؾ همٓء

 أطرب مد تحتف خط- ,أ 

 استخرج مـ الػؼرة:  ,ب

 صقغة مبدلغة ووزهند- , 3  اسؿ مػعقل، واذكر فعؾف- , 2  اسؿ فدطؾ، واذكر فعؾف- , 1

 اسؿ تػضقؾ، واذكر فعؾف- , 5   اسؿ مؽدن، وزكف- , 4

 )الػالح محراٌث لألرض بدلؿحراث(- كقع الؿشتؼقـ طؾك الطرتقب  ,جـ 

 اخطر الصقاب- ,  صقغة مبدلغة، واسؿ مؽدن، اسؿ مؽدن واسؿ آلة(  ,)صقغة مبدلغة، واسؿ آلة 

 كقػ تؽشػ يف الؿعجؿ طـ )خؾق (؟ ,  
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تعفد اهلل بحػظفد  العدلؿ، وهل أخؾد لغدت بؿلثقرهتدجذابة ومؿتعة لؽؾ محبقفد، غـقة  العربقة لغتـد)إن 

زاز هبد وإكرام لػفؿ الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية -- فعؾقـد آطت مػتدحالؽقن إلك مـتفده، وهل  مبتدأمـ 

 -طروبتـد( لـمكد :أهؾفد

 :بدرة السدبؼة ثؿ أجبعاقرأ ال 

 أطرب مد تحتف خط-  ,أ

 استخرج مـفد: , ب

 آلة(-اسؿ  ,اسؿ زمدن , ـ الؿػضؾ طؾقفتػضقؾ وطق   أسؾقب ,صقغة مبدلغة ,اسؿ مػعقل  ,)اسؿ فدطؾ 

 يف الؿعجؿ؟ (كقػ تؽشػ طـ كؾؿة )جذابة ,جـ 

 -جتؿع( اسؿ مؽدن يف جؿؾة مـ إكشدئؽؾ )اعهدت مـ الػ ,  

 

ا أمدم التحديدت مـحفد اهلل قدئدً  شدمخةالرسدٓت، ومؾتؼك الحضدرات، تؼػ  مقصـ مصربؾدكد )

يف  رغبةدء دمال لد يـد ي بدلسالم ٓ آستسالم ويسدي كصدئحف وتقجقفدتف وتحذيراتف لسػدحمخؾًص 

طدقدت لتقفقر حقدة أرغد ويف الققت كػسف يـد ي بدستثؿدر ال ،دلسالمبإيؼدف رحك الحرب لقـعؿ العدلؿ 

  -(إكسدن إمـ والرخدء كؾقل لقـدل فقف ملمومستؼبؾ 

 -أطرب مد تحتف خط ,أ 

اسؿ  ,عؾف فاسؿ مػعقل وحد   ,لػعؾ ثالثل وآخر لػعؾ غقر ثالثل اسؿ فدطؾ) :استخرج مـ الػؼرة ,ب 

 آلة(- سؿا ,ـ فعؾف اسؿ تػضقؾ وطق   ,مؽدن 
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ؼد أيؼـقا أن الؽػدح الؿسؾح هق فالسػدحقـ القفق   أركدنالػؾسطقـقة فزلزلت  آكتػدضةاكطؾؼت )

، وأطظؿ مدء رخقصة يف سبقؾفدددل إٓ ببذل الـت ٓ غدلقةالقصـ الؿغتصب فدلحرية  الطريؼ القحقد لر 

 -(د  هق مػتدح الجـة، والـصر صرب سدطةسبقؾ حؼف فدٓستشف يف اشفقدً شلء أن يؿقت اإلكسدن 

 -ـ سبب الضبطمد تحتف خط وبق   اضبط ,أ 

 -اسؿ تػضقؾ , 3  -صقغة مبدلغة , 2   اسؿ مػعقل- , 1: استخرج مـ العبدرة ,ب 

 - ............. وفعؾف  ............. مشتؼ كقطف: "مػتدح" ,ج

 "؟الؽػدح"يف أي مد ة تؽشػ طـ معـك  ,  

 

طؾك كؾ الؿعتديـ الذيـ  الؿصريوالجقش  الشعبالتدريخ الؿصري حدفؾ بدٓكتصدرات التل حؼؼفد 

طؾك طدو مغرور أجربتف بال كد طؾك أن  اكصرً حدولقا غزوه، ولقس هـدك مققع يف بال كد إٓ وقد شفد 

 (-د قتاله وأسراهتدركً  دويؿضل إلك بال ه مفزومً  الخقبةيجر أذيدل 

 -ـ سبب الضبطفقق الخط وبق   مد ضبطا ,أ 

 -اسؿ فدطؾ , 3 -اسؿ مػعقل , 2 مؽدن-  اسؿ , 1 ة:مـ العبدر استخرج ,ب 

 :ضع الؿطؾقب مؽدن الـؼط فقؿد يليت ,ـ ج

 (-"ربأج"ا لػعؾ )مصدرً  ------------الجقش العدو طؾك آكسحدب ---- أجرب , 1

 (-"شفد"قغة مبدلغة مـ الػعؾ طؾك اكتصدراتـد- )ص ----------------العدلؿ كؾف  , 2

 :دت الؿطؾقب يف جؿؾة مـ طـدكه ,  

  ۔"یقق"اسؿ تػضقؾ مـ الػعؾ  , 2   -"رمف"اسؿ آلة مـ  , 1
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يعؽس اهتؿدم الدولة بؿشدركة الؿرأة يف مسقرة التؼدم  دا حضدريً عد إكجدزً يالؿرأة قدضقة يف مصر  تعققـ)

ًٓ الؿرأة طـصرً لتؽقن  شربم الؿـشق ، وهر  (-ويعؿ الرخدء الجفد يف كؾ مقضع فقتضدطػ ا فعد

 -مد تحتف خط أطرب ,أ 

 مـ العبدرة: استخرج ,ب 

  فعؾ ثالثل-اسؿ مػعقل مـ  , 2  اسؿ فدطؾ مـ فعؾ غقر ثالثل-  , 1

 -اسؿ مؽدن , 4    -صقغة مبدلغة , 3

 -تليت بف يف جؿؾة سؿ زمدن وضع مدامـف اسؿ مػعقل، و غْ ُص  "استق ع"الػعؾ  ,ـ ج

 -بقـ الؿػضؾ والؿػضؾ طؾقف "الؿـصب أكثر ففؿد مـ السدهل" ,  

  -بقـ كقع كؾؿة الؿذيدع يف الجؿؾة "مد أفصح الؿذيدع حقـ يتحدث يف الؿذيدع" ,هـ 

 

قاطقة عزلقـ-- والحؽقمة الـ لة بقـ شعقبف، فال مقضع فقف لؾؿالؿتبد الؿصدلح)العدلؿ الققم تحؽؿف 

يف  أماًل جدهدة ٓستـفدض الفؿؿ  وتسعك، تحؼقؼ هدففد الؿـشق  لرخدء شعبفدأحرص مـ غقرهد يف 

رهد الشديد مـ تؾقث الضؿدئر وارتؽدب الـؼدئص ففؾ ذلؿعقشل لؾجؿقع، مع حارتػدع الؿستقى ا

 (-الؼؾقبلؿػتدح الرخدء إٓ قدطة التؼقس وكؼدء 

 -الؽؾؿدت التل فقق الخط أطرب ,أ 

 :استخرج مـ العبدرة السدبؼة ,ب 

 -فدطؾ مـ فعؾ ثالثل وآخر مـ فعؾ غقر ثالثل اسؿ ,

 -اسؿ مػعقل مـ فعؾ ثالثل وآخر مـ فعؾ غقر ثالثل ,

 كر فعؾف-ذسؿ تػضقؾ واا ,

 -اسؿ آلة وزكف ,

 -اسؿ مؽدن واذكر فعؾف ,
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 ".طؾك الشدائد صبدرالؿممـ " :كقع الؿشتؼ الذي تحتف خط ـبق   ,جـ 

 
 

 لؿفزومد لثؼتف بـػسف فال مقضع فقفد د لؼدرتف وتبعً وفؼً  اإلكسدنؾصراع يلخذ مـفد ل دانقم)حقدة الـدس 

 أرفعوٓ مـدل فقفد لؽسقل، وإكؿد الؿقضع فقفد القاثؼ بـػسف الذي يسعك لحقدة أفضؾ وإلك مستقى 

 مـ تػدؤلف( بؿػتدح أبقاهبدوحقـئذ تػتح الحقدة لف 

 تحتف خط يف العبدرة السدبؼة- أطرب مد ,أ  

 :استخرج مـفد مد يليت ,ب 

 اسؿ مػعقل وأطربف-  ,   كر فعؾف- اذاسؿ فدطؾ و ,

 -كر كقطفداذاسؿ آلة و ,    -صقغة مبدلغة ثؿ زهند ,

 ػضؾ طؾقف-بؿأكؿؾ الجؿؾة  ,   ------------------ -ف أفضؾ سالقاثؼ بـػ ,ـ ج

  -ؼط اسؿ مؽدن مـدسبـضع مؽدن ال , -بحث قضديدهؿالعرب ل------------------ مصر  ,  

 

ٓ يؿؽـ أن يتحؼؼ إٓ بتؼقية طؼقدهتؿ، وذلؽ بتعؾؿفؿ أصقل الديـ وققاطده،  دفؽريً إطدا  الشبدب  إن)

 الحؼقؼلوالعؿؾ طؾك اإللؿدم الؽدمؾ بجقهره وققؿف-- ولقعؾؿ كؾ شدب أن ققة طؼقدتف هل الؿؼقدس 

ققؿ روحقة وخؾؼقة  طؾك دهق إفضؾ إذا مد كدن قدئؿً  الصحقحة الؿػدهقؿػؽري، وأن إ راك إلطدا ه ال

 (-ـد الديـل الؿجقدثمستؿدة مـ ترا

 :اخطر اإلجدبة الصحقحة مؿد بقـ الؼقسقـ فقؿد يليت ,أ 

 (-صػة ٓسؿ إن ,تؿققز  ,) حدل   ٕهند:  :ةقبد( مـصكؾؿة )فؽريً  , 1

 (-كعت مرفقع ,كعت مـصقب  ,)خرب مرفقع    الحؼقؼل( تعرب:)كؾؿة  , 2

 (-سبؼف حرف جر ,مضدف إلقف  ,صػة لؿجرور )  ٕكف  :اسؿ مجرور (الؿػدهقؿ) , 3

 :استخرج مـ الؼطعة مد يليت , ب
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 فعؾف- واذكراسؿ مػعقل  , 2   -كر وزكفاذاسؿ فدطؾ و , 1

 اسؿ تػضقؾ وبقـ الؿػضؾ- , 4   -اسؿ آلف واذكر وزكف , 3

 -سؿ مؽدن يف جؿؾة مػقدةا( سعكمـ الػعؾ ) غُص  ,ـ ج

 (-م م ل,م  م ل ,م  ل يف مد ة )ا "اإللؿدم"تؽشػ طـ معـك كؾؿة  ,  

 

طـ القجق ، يػؼد اإلكسدن  العؼؾوكعؿة، لؽـ طـدمد يغقب هذا  لزيـةد اهلل بف اإلكسدن بالذي حؼؾ الع )إن

ثؿرة، وارفة الظؾ كثقرة الثؿدر إلك أغصدن يدبسة سؼطت ويتحقل مـ شجرة م خقراتف  صقابف، ويبد

 (-لؾـدس والؿجتؿع فدئدة أ ككثؿدرهد بال 

 -مد تحتف خط يف الؼطعة السدبؼة أطرب ,أ 

  [-صقغة مبدلغة ,اسؿ فدطؾ مـ غقر ثالثل  ,اسؿ تػضقؾ ]: مـ الػؼرة مد يليت أخرج ,ب 

  ؟"استؼدمة"تدء بآخر كؾؿة لؿدذا لحؼت ال , -اإلسالم  طد إلك آستؼدمة ,ـ ج

 -اسؿ الػدطؾ فقؿد تحتف خط زق  م ,     مد لفذا البالء مـ  افع؟( أ2) افع طـ حؼؽ وحؼ كؾ مظؾقم- ( 1)  ,  

 -سؿ مؽدناضع  ,  ------ العرب لبحث مشؽالهتؿ-----مصر - ,هـ 

 -"اكتصدر ,اكطالق " زن ,و 
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د ومسدهؿة مصر ؾقحفد، فدٕمر مقققف طؾل خدمتفد البشرية جؿقعً ست ؿدىٓ يؼدس بإمؿ  تؼدمن )إ 

 (-أمر جدير بدٓحطرام، ففل ملوى إحرار العدلؿيف استؼرار  الؿممـة

 -مد تحتف خط أطرب ,أ 

 قطفدواذكر كثالثة مصد ر مختؾػة،  , صقغة مبدلغة , كر فعؾفاذاسؿ فدطؾ ويليت: مد  العبدرةمـ  استخرج ,ب 

 -اسؿ مؽدن , ـ كقطفوبق   ،اتقكقدً  , ػعقل ثالثلاسؿ م ,

 سدر (- ,ذاع  ,: )صرق تقةأسؿ ألة مـ إفعدل اهدت  ,ـ ج

 -ب بدإلثبدت(جأ) , ا لؾؿحبة والقئدم؟ قس السالم رمزً لأ ,  

 لقس(؟ ,ل ـف يصدغ اسؿ التػضقؾ مـ الػعؾقـ )ٓ الؿدذ , هـ
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