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 : كد١َ سٍٛ املآد٠َ   
     ِْ ّٔ ايعسب ؾٍٛ ٚايكٛأعدٚايكٛابط ٚاأُل بايكٛاْني ٚاملعاٜري ايٓشٛ ٖٛ عً اييت ُٜعسف بٗاا أساٛاٍ    املطتٓبط١ َٔ اضتكسا٤ٔ نال

ٙٔ، ٚغاٜت٘: االضتعا١ْ ع٢ً فِٗ ٚ إعسإب ٚبٓا٤،ايرتانٝب ايعسب١ٝ َٔ  ٘ٔ، ٚاال خطأبُٜعسف بٗا ؾش١ ايهالّ ٚفطاد سرتاش اهلل ٚزضٛي
 ع٢ً باملداَط طاعدُٜ ايرٟ ٓشٛاي ع٢ً، ٚقبط األيفاظ ٚايعبازات عٔ ارتطأ يف ايهالّ، ٚفا٥دت٘: َعسف١ ؾٛاب ايَهًِٔ َٔ خط٦٘

 .ض١ًُٝ بؿٛز٠ٕ ؾشٝش١ٕ ٔباملدأط فِٗ
 :أ١ُٖٓٝ املآد٠

ٌ  رتطأا َٔ ايًطإ يعؿ١ُٔ املج٢ً دا٠األ ٖٞ ايٓشٛ إٔ َٔ اْطالقّا ٠املآد ٖرٙ ١أُٖٖٝ تأتٞ    ِٔ َٔ ايصيا  يف يف ايٓطٔل، ٚؾٕٛ ايكً
٘ٔايهتاب١ ّٔ قٛاعٔد َعسف١َ ٕفإ ، ٚعطفّا عًٝ ِّا ايٓعا ٌُامُلٓطسد ٖٞ أ يٓشٛ ٟٓ دا٤ألا يتؿشٝض طسٜك١ٕ فك  ٕفاإ ِٖ َث َٚٔ ،يد٣ ايطًب١ ايًػٛ
َِ ٕٔ ع١ًُٖٝ ايتداُطب ٚاي ايًػ١ٜٛ ْع١ُٔألا ٚاالطالع ع٢ً ،١ايٓشٜٛٓ دايكٛأع ٖك ِّال تٛاُؾٌ االدتُااعٞ ياد٣ دازضاٞ ايٓشاٛ     ضُٝط

ِّٞ سٖت٢ بعد ختسدِٗ َٔ ادتاَع١.  ايعسب
 : األٖداف، ٖٚٞ ١ًُٕ َٔحتكٝل ُد إىل ايٓشٛ دزاض١ تٗدف: أٖداف املآد٠

 قبط ايًطإ َٔ ارتطأ يف ايبٝإ، ٚؾٕٛ ايكًِ عٔ ايصيٌ يف ايتبٝإ. -

يًٓشٛ َٔ ؾ١ًٕ ٚثٝكا١ٕ بااملع٢ٓ، فاايٓشٛ ٜاجرُي يف عكٛيٓاا ًَها١       ت١ُٝٓ ايعكٌ اإلْطاْٞ ٚإثسا٤ َعسفت٘، ٚإغٓا٤ َدازن٘، ملا  -
ٟٓ فٝ٘.إىل ايكٝاع  ٜٚدفعٓا، ٚايتعًٌٝ ايتفهري ِٔ املع٢ٓ ٚاألثس ايٓشٛ  ٚاملٛاش١ْ، ٚدق١ املالسع١ ٚايرتنٝص، متٗٝدّا يفٗ

ّٔ بايفؿش٢ يف تهٜٛٔ عادأت يػ١ٖٜٛ ض١ًُٝ، - ٍٔ االيتصا ب١ ايًتني ال ُبٖد يًطاياب إٔ  ٚايهتا ايتداُطب عًُٝيت ٚذيو َٔ خال
 .بايكٛأعٔد ايٓش١ٖٜٛ املٓطسد٠ ًٜتصّ فُٝٗا

-     ٕٔ ٍٔ ايٖسبٔط بني أثٔس ايكاعد٠ٔ ايٓش١ٖٜٛ فُٝا بعدٖا ٚفُٝا قبًاٗا، ٚنجاس٠ امٔلاسا ٠ٖٛ املالسع١ ًَٚه١ االضتٓباط، َٔ خال ت١ُٝٓ ق
 ع٢ً ذيو.

ُ٘ ايطايب ُافٝ سناتاذت طقبٚ ،بؿٛز٠ٕ فؿٝش١ٕ ؾشٝش١ ،املعاْٞ ٚفِٗ املباْٞ إسهاّ - ُ٘ ُافٝٚ ٜهتب  .ٜٓطك

ِٖ يف أضًٛٔب ايتعبري ايفؿٝض املستبط بكٛأعٔد ايٓشٛ، ٚ األدبٞ ايترٚم إمنا٤  - ايتعبري عٔ أفهأزْا، َٚػاعسْا، ٚزغبأتٓا َٔ َث
ُُ َُظ  ٌَُٕ  رتابط١ٕ، ؾشٝش١ٕ فؿٝش١.تٓاضك١ٕ 
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ِّ ايرٟ ٜعُٝػٕٛ فٝ٘،ايؿشٝش١ َع ايٛضٔط االد احملادث١َٔٔ  ايطًب١ٔ متهنٔي -  .فؿٝض ؾشٝض بٓطٕل ايهتاب١ٚ تُاع
 :خس٣اأُل بايعًّٛ عالقت٘

ٔ  ٚغريُٖاا  املعاْٞ، ٚعًِ ايؿسف، بعًِ ضُٝٓا ٚال ايعسب١ٝ ايًػ١ عًّٛ مبععِ ايٓشٛ عًِ ٜستبط     باني  ؿاداز٠ اي ٚيا٘  ايعًاّٛ،  َا
٘ٔ سب١ٖٝ فكاّل عٔبايًػ١ٔ ايع ارتاؾ١ ّٛايعًُ ١ٔيبكٝٓ ضاُعاأل ٖٛ :أٟ ،ايعسب١ٝ ايعًّٛ  ايعًّٛ ايػسع١ٖٝ.ب عالقت

، ٖٞ: ارتٓط١ اييت ٜٓتٗذٗا ايتدزٜطٕٝٗٛ َع طًبتِٗ يتشكٝٔل ايػا١ٜٔ املكؿٛد٠ َأ تاسبٝتِٗ   ايتدزٜظ طسٜك١ُ :املاٖد٠تدزٜظ طسٜك١ 
َٖا  .زتٗٛدٚأقٌ  ضبٌٝٚتعًُِٝٗ، بأٜطس  ّٔ بعٔض أْٛأع ايطسٔم : فٗٞ ساي١ْ خآؾ١ْ َٔ طسا٥ٔل ايتدزٜظ، نضًٛب ايتدزٜظُأأ اضتددا

ُُٗا. َُعادت١ٔ َٛقٛعإت دزاض١ٕٖٝ ُتال٥ٔ ُّ َاع       يف  ٌٔ ايطاياب ٚتطاٛزٙ، ٜٚاتال٤ ٚايطسٜك١ُ ايتدزٜط١ٖٝ ايٓادش١ ٖٞ اييت تتذاُٚب َع عكا
٘ٔ ٚخربات٘، َع األخر بٓعس االعتباز ايفسٚم ايفسد١ٖٜ  :أتٞٚتكّٛ طسٜك١ُ ايتدزٜظ يدٜٓا ع٢ً َا ٜ .بني ايطًب١ قدزات

ِٖ     :، ٖٚٞ ايطسٜك١ُ اييت تبدُأ بايهًٖٝأت أٟغسح املاٖد٠ بٓا٤ّ ع٢ً ايطسٜك١ٔ ايكٝاض١ٖٝ -1 ذنس ايكاعد٠ ايه١ًٖٝ أٚ ايكاإْٛ ايعااّ، ُثا
ٖٔد ٚايتطبٝكات. ٍٔ َٓٗا إىل ادتص٥ٝأت، أٟ: األَج١ًٔ ٚايػٛا ١َٖ ايه١ًٖٝ االْتكا ُّ بعسٔض ايكاعد٠ٔ ايعا ع٢ً  ففٞ ٖرٙٔ ايطسٜك١ٔ ْكٛ

ِ ايطًب١ ثِ ْطًب َِٓٗ أَج١ًّ تٓطبُل ع٢ً ايكاعد٠ٔ، يػسٔض تجبٝتٗاا يف   ، ٚبعادٖا تاأتٞ عًُٝا١ ايتكاِٜٛ َأ خاالٍ       أذٖااْٗ
فتدزُٜظ ايٓشٛ اْطالقّا َٔ ايطسٜك١ٔ االضتكسا١ٖٝ٥ ٜعتُُد عًا٢   يًٛقٛٔف ع٢ً َطت٣ٛ اضتٝعابِٗ يًُاٖد٠. ، ٚذيواضتفطازِٖ

ُِ ايكا ًَََه١ٕ ُُٜأزُضٗا ايطايب(.زنٓنٔي ز٥ٝطني، ُٖا: )ٖك ِٖ )ممازضتٗا يف ايهالّ(، يتهٕٛ )  عد٠ٔ( ُث

ٞ  ،)االضتٓباط١ٖٝ، أٚ االضتٓتاد١ٖٝ( االضتكسا١ٝ٥ ايطسٜك١ ع٢ً بٓا٤ّ املاٖد٠ غسُح -2  :أٟ ٚاضتكؿاا٥ٔٗا،  بادتص٥ٝااتٔ  تبادأ  ايايت  ٖٚا
١َٖ  ايكاعد٠ٔب ٚاْتٗا٤ّ ابتدا٤ّ َٔ َعِسٔض األَج١ًٔ ٚايٓؿٛٔف، ِٔٚ أايعا ٌُ ايُهًٓٞ، اذته ٖٔد األَج١ًٔ ٔحِسَط يف ٚتتُج  َُكاٖدَّا،  ٚايػٛا

ٍٔ متٗٝدّا ٖٔد ع٢ً ايطًبا١ٔ، َٚأ ثاِ اضاتٓتاز      .ايٓتا٥ٔر أٚ ايكاعد٠ٔ إىل يًُٛؾٛ ُّ بعسٔض األَج١ًٔ ٚايػٛا ٚيف ٖرٙٔ ايطسٜك١ٔ ْكٛ
تكِٜٛ َطت٣ٛ ايطًب١ َٔ خالٍ طسح األضا١ً٦   ع١ًُُٖٝتأتٞ  ايكاعد٠ ايه١ًٖٝ أٚ اذتهِ ايعاّ َٔ تًو األَج١ً املكٖد١َ، ٚبعدٖا

 .ٚاضتذٛابِٗ عًِٝٗ

 تٛدٝ٘ َع املعسٚق١، املٛاد بني ايسبط ايطابك١، بػ١ٝ احملاقس٠ يف ذنسْاٙ ملا ضسٜع١ بإعاد٠ ْكّٛ ادتدٜد٠ باحملاقس٠ ايبد٤ قبٌ -3
 .إىل ايطًب١ األض١ً٦

ّٕ     بٝإ ُنٚ ،غسسٗا ثِ (Data showاأليف١ٝ، ٚعسقٗا ع٢ً ايا) أبٝات االْطالم َٔ قسا٠ٔ٤ -4 ٌ َا ٜتعًٓال بٗاا َأ أسهاا
ٌٔ ٚاملعاؾس٠ ايٓش١ٜٛ ايرتاث١ٝ باآلزا٤ تطعُٝٗا َع فكاّل عٔ املٓاسٞ ايًػ١ٜٛ، ؛حن١ٖٜٛ ِٔ أد  .ايتٛقٝضٚايبٝإ  َٔ

عابِٗ يًُاآد٠  ُأْفطاِٗ، ملعسفا١ َاد٣ اضاتٝ     عٓاد  َٔ ٚاألَج١ً ايرتانٝب ٚايعبازات بؿٝاغ١ احملاقس٠ تهًٝف ايطًب١ أثٓا٤  -5
 .إدزانِٗايٓش١ٖٜٛ، ٚايٛقٛف ع٢ً َطت٣ٛ 

ٔ  بٝإ َع يػّٜٖٛا ٚداليّٖٝا ٚؾسفّٖٝا، حتًًٝٗا ثِ (Data showايا) ع٢ً ايػعس١ٜ ايػٛاٖد عسض  -6 ٟٓ،   ايػااٖد  َاٛط ايٓشاٛ
ٞٓ ايٓطل ايرتنٝباٞ ايطايب ٜتعٖسفست٢  ٚٓق٘ ايعسب ٟٓ ٜٚتر   .ايرتاثٞ َٔ خالٍ ايػاٖد ايػعس

ٟٓ يطًب١ بكسا٠٤تهًٝف ا  -7 ـٓ ايٓشٛ ِ    قسا٤تِٗ تؿشٝض بٗدف غسح احملاقس٠، َٔ االْتٗا٤ بعد ايٓ  َٚعسفا١ َاد٣ اضاتٝعابٗ
 .  يًُآد٠

٘ٔ اإلض١ً٦ إيِٝٗ، ٚإعداد ايبشٛخ ايكؿري٠ ٚ  -8 ِٖ إغساى ايطًب١ يف احملاقس٠ عٔ طسٜٔل تٛدٝ  َٓاقػتٗا.َٔ َث

 . ٚاإلداب١ ع٢ً تطاؤالتِٗ ايًػ١ٖٜٛ ٚايٓش١ٖٜٛ، ٚاذتٛاز َعِٗ ايطًب١ ملٓاقػ١ احملاقس٠ َٔ األخري٠ ايدقا٥ل ختؿٝـ  -9
  حنٟٛ. َٛقٛع نٌ غسح َٔ االْتٗا٤ بعد ستاقس٠ نا١ًَ يًتطبٝكات ايٓش١ٖٜٛ، ٚذيو ختؿٝـ -10  
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 :ايٛضا٥ٌ ايتٛقٝش١ٝ
ِٖ عسقاٗا عًا٢     -1 ٌٔ فكسات ٚستاٚز، َٚأ ثا ٌُ املٛقٛعأت ع٢ً َغِه  Data)يطاالٜدات( اياا  ايػاسا٥ض )ا  غسُح املاٖد٠، ٚدع

show) .ٌٗاملاٖد٠ بؿٛز٠ َأِض ُُٕٛ َٗ  بػ١َٝ تٛقٝٔض املاٖد٠ بأضًٕٛب َأِفكٌ، ٚدعٌ ايطًب١ٔ َِٜف
2- .١ُٖ  اضتعُاٍ )ايطبٛز٠( ٚنتاب١ ايٓكاط ايكسٚز١ٜ ٚايتعًٝكات ايع١ًُٝ املٗ
ِٔ خالٍ َطِسٔح آزا٥ِٗ، ٚتٛد -3 َٔ ٍٔ يًطًب١ٔ يًُػازن١ٔ ٚايٓكاؽ  ُِ يف  ٝ٘ اضتفطازأتِٗ، ٚإبدا٤ َالسعأتِٗ، ايايت  إفطاُح اجملا تطاٗ

 إغٓا٤ٔ احملاقسأت ٚإثسا٥ٗا.
١ُٓ، ثِ ايٓؿٛٔف ايرتاث١ٝ ٚايٓش١ٖٜٛ َٔ زتُٛع١ٕ اختٝاز -4  .ايطًب١ ٜدٟ بني ٚٚقعٗا َٓاقػتٗا املٗ
 :ايتكِٜٛ  
  :االَتشإ -1
ِّ اييت األضايٝب أسُد ٖٛ االَتشإ    جتس٣ يًُاٖد٠، ٚ ٚفُِٗٗ ايطًب١ اضتٝعاب دزد١َ خالي٘ َٔ ٜكَٝظ إٔ ميهٔ يًتدزٜط

 االَتشاْات ايتشسٜس١ٖٜ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:
 (.%100) )االَتشإ ايٓٗا٥ٞ( =  (%60) عٞ( +ايٖطدزد١ ) (40%)

 : ايطعٞ ناآلتٞ ١ٜٚهٕٛ تٛشٜع دزد      
 .دزد١ص (15)ْٞ َٔ ١، ٚاالَتشإ ايجادزد (15) َٔاألٍٚ َتشإ الاط (%30): إغٗسٜ ٕاَتشاْا -

 (.%5(، املػازن١ اي١َٝٛٝ ٚايػٝابات )%5) :ايٓػاطات -

َٖ إغساى: املػازن١   ض١ً٦ هلِ.ألتٛدٝ٘ اأٚ ا عٔ طسٜل ايكسا٠٤ مجٝع ايطًب١ يف احملاقس٠ إ
 

 :تٛشٜع املفسدات عطب األضابٝع
ٍٚٓ األضبٛع  األمسا٤. َٔ ٚاملبين املعسب :األ

 .  اذتسف ٚبٓا٤ األفعاٍ، َٔ ٚاملبين املعسب: ايجاْٞ األضبٛع 
 ٚايعالَات األؾ١ًٝ يإلعساب :اإلعساب أْٛاع : :ايجايح األضبٛع
َٓ تطبٝكاتتدزٜبات ٚ  :ايسابع األضبٛع ٍٖٚ ايػٗسٟ االَتشإ) ٚاملبين املعسب سٍٛ ١عا  . (األ

 يف ايطت١ األمسا٤ إعساب ١نٝفٝٓ سٍٛ ١بٝكٝٓايتط ٚايػٛاٖد ايُٓاذز َع ايطت١ األمسا٤ إعساب -املعسبات بايٓٝاب١: : ارتاَظ ألضبٛعا
ٍٔ ٞٓ االضتعُا ٟٓ. ايكسآْ  ٚايًػٛ
 عط١ً ْٛزٚش  :ايطابع األضبٛعٚ ايطادع األضبٛع
  -.ايًػ١ٜٛ ٚايتطبٝكات ايػٛاٖد ٚاألَج١ً َع ٚاملًشل ب٘ ايطامل املرنس مجع -3 ٚسهُ٘ ٚاملًشل ب٘ املج٢ٓ -2 :ايجأَ األضبٛع
 ، ٚإعساب٘، ٚاملًشل ب٘ايطامل املؤْح مجع -4 : :ايتاضع األضبٛع
 (.االَتشإ ايػٗسٟ ايجاْٞ) .االمسا٤ اييت متٓع َٔ ايؿسف -5 :ايعاغس األضبٛع
  . ، ٚإعسابٗاارتُط١ األفعاٍ -6 :اذتادٟ عػس األضبٛع
 ، قٛأعد ٚتدزٜبات.ٚاألفعاٍ األمسا٤ َٔ املعتٌ إعساب -7 ايجاْٞ عػس األضبٛع

  طبٝكات ٚتدزٜبات عا١َ.ت   األضبٛع ايجايح عػس:
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 :مناذز َٔ األض١ً٦ ٚاألدٛب١ األمنٛذد١ٖٝ

 س/ عّيِن الشاىد يف ىذه األبيات واذكر وجو استشهاد النحاة هبا: /1ع

 /  ِِببِِو اقْ َتَدى َعِديٌّ ِِف الَكَرِم             َوَمْن ُيشابُِو أَبَُو َفما ظََلْم 1

 قْد بَ َلغا ِف اجملِد غايتاىا       /  ِإنَّ أابىا وأاب َأابىا    2

  وأَىُلها       بَِيثِرَب أدىن دارِىا نظٌر عايل  منْن أذرعات  /  تَ نَ َوْرُُتا 3

: وردت الكلمة األوىل جمرورة ابلكسرة ، والثانية منصوبة  وجو االستشهاد، قولو : ِببِو ، وأَبَو .        الشاىد يف البيت األول -ج
ك على أّن ِمن العرب َمن يعرب ىذه األمساء بلغة النقص ، فيحذف الم الكلمة ، ويُعرهبا ابحلركات األصلية الظاىرة .              ابلفتحة ، فدل ذل

 واملشهور أن يقول : ِببيو ، وأابه .

مضاف إليو ، فدل ذلك على : وردت كلمة ) أابىا ( ابأللف مع أهنا  وجو االستشهاد، قولو : أاب أابىا .      الشاىد يف البيت الثاين
 أّن من العرب َمن يُعرهبا بلغة الَقْصر ، فيُلزمها األلف ِف الرفع ، والنصب ، واجلر . واملشهور أن يقول : أاب أبيها .

 وجو االستشهاد روي بثالثة أوجو:      قولو: )من أذرعاٍت( الشاىد يف البيت الثالث،

عرب إعراب مجع يُ  -2 ) من أذرعاٍت ( كسر التاء منونةً   .وىذا ىو املذىب الصحيح.نوينعرب إعراب مجع املؤنث السامل مع التيُ  -1
عرب إعراب املمنوع من الصرف ) للعلمية والتأنيث ( . يُ  -3    تنوين ) من أذرعاِت( من دوناملؤنث السامل من غري التنوين . كسر التاء 

 من أذرعاَت ( .تح التاء ) ف

 ارع؟ وما ىي عالمة بنائو؟مىت يُبىن الفعل املض /2ع

 يبىن الفعل املضارع يف حالتّي:

.   الفتح / يُبىن الفعل املضارع على 1  / يُبىن الفعل املضارع على2إذا اتَصَلْت بو نون التوكيد اتصاالً ُمباشراً : ىْل تكتُ ََبَّ    ىْل تكتُ ََبْ
  .ْعَن ضِ رْ األمهات ي ُ إذا اتَصَلْت بو نون الِنسوة:   السكون

 /مىت يُعرب )كال وكلتا( ملحقان ابملثىن؟ ومىت يعرابن ابحلركات األصلية املُقدرة؟3س

ومررت  ، كليهما وكلتيهما ورأيت ، ، حنو: جاءين كالمها وكلتامها ، وذلك بشرط إضافتهما إىل الضمريملحقان ابملثىن (كلتاو  كاليعرب)
  .بكليهما وكلتيهما 

 ورأيت ، وكلتا الطالبتني ، حنو: جاءين كال الطالبني ابحلركات األصلية املقدرة على األلف ابَ رِ عْ ف وأُ لزمتهما األل اسم ظاىرفإن أضيفا إىل 
 .كال الطالبني وكلتا الطالبتني
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 :أِٖ املؿادز ٚاملسادع
 (.ٖا180ت) طٝبٜٛ٘ي ايهتاب، (1
 (. ٖاا285ت) ُرٓبديً املكتكب، (2
 (.ٖاا672ت) َايو ابٔ ١( ع٢ً أيف769ٓٝعكٌٝ )ت ابٔ غسح (3
 .  (ٖاا538ت) ايصشتػسٟ ،املفٓؿٌ (4
 . (ٖاا643ت) ٜعٝؼ بٔال ،املفؿٌ غسح (5
 .(ٖاا688ت) يالضرتاباذٟ ،ايهاف١ٝ ع٢ً ايسقٞ غسح (6
  ٖا(.761بٔ ٖػاّ األْؿازٟ )تَػين ايًبٝب عٔ نتب األعازٜب، ال (7
 (.ٖاا672ت) َايو البٔ املكاؾد، ٚتهٌُٝ ايفٛا٥د تطٌٗٝغسح ايتطٌٗٝ:  (8
 .ايػالٜٝين ؿطف٢ايعسب١ٝ، َ ايدزٚع داَع (9

 .   اهلامشٞ ألمحد ايعسب١ٝ، يًػ١ األضاض١ٝ ايكٛاعد (10
 .  ايطاَسا٥ٞ ؾاحل فاقٌ يًدنتٛز ،ايٓشٛ َعاْٞ (11
 .ْٗس ٖادٟ يًدنتٛز ،ايتطبٝكٞ ايٓشٛ (12
ٖٔد، د.مجٌٝ أمحد ظفس.ايٓشٛ ايكسآْٞ.. قٛأعد ٚغٛ (13  ا
 .سطٔ عباع يًدنتٛز ايٛايف، ايٓشٛ (14
 . ايٓشٛ ايتطبٝكٞ: خايد عبدايعصٜص (15
 غسح أيف١ٝ ابٔ َايو: ابٛ فازع ايدسداح. (16

 


