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 الوحدة األولى
النحو   

 الدرس األول
 رفع الفعل المضارع

(1)  
 الصحيحة مما بين القوسين في كّل مما يأتي:اختر اإلجابة  -   

 

 الفعل )تهون( في جملة: )تهوُن النفُس من أجلك يا فلسطين( مرفوع وعالمة رفعه: .1
 

 لضمة المقّدرة للتعذر(ا –لضمة المقّدرة للثقل ا –ثبوت النون  –)الضمة الظاهرة                    
 :ما عداالضمة المقّدرة للتعذر  ة رفعهاوعالماألفعال اآلتية أفعال مضارعة مرفوعة جميع  .2

 

 يرى(    –   يقضي   –  يرعى      –   )يسعى                                                 
 فعل مضارع مرفوع بعالمة فرعّية هي:تشتمل على الجملة التي  .3

 

 (نّ تسهرن على راحة أبنائه األمهات –صرنَّ الحق ت لينوهللا – تجتهدين في دراستكأنت  – الحرّية ال ُتستجدى)          
 يبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به: .4

 

 (اء المخاطبةي –نون النسوة  – ةون التوكيد الخفيفن – ة)نون التوكيد الثقيل                       
 هي: أصلّيةفعل مضارع مرفوع بعالمة تشتمل على الجملة التي  .5

 

 (لمعلمات يخلصَن في عملهنّ ا – أنتما تؤديان الواجب – هو يشكو الفاقة – ضياألطباء يرجون سالمة المر )      
                                      (2) 

 :فيما يأتياألخّطاء النحوّية  صّوب -     
 .الكرةيرموا األطفال  .1
 .عامالن يؤديا عملهما بإتقانال .2
 .المعّلمة أثناء الشرحصغي إلى أنت ت .3
 المسلم يسَع في الخير بين الناس. .4
 الفلسطينّيات يقّدمون التضحّيات. .5

                                     (3) 
 :ةجملة مفيدفي كّل مما يأتي لمثل   -      

 الضمة المقّدرة للتعذر. ة رفعهمضارع مرفوع عالم .1
 للثقل.الضمة المقّدرة رفعه  ةمضارع مرفوع عالم .2
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 ثبوت النون. ة رفعهمضارع مرفوع عالم .3
 مضارع مبنّي على الفتح. .4
 مضارع مرفوع بعالمة فرعّية مسند إلى واو الجماعة. .5

                                     (4) 
 :مما يأتي كلّ  بين القوسين في مطلوب كما هوأجب   -   

 

 ملة صحيحة(واكتب الج ،المفرد المؤنث بالعبارة السابقة )خاطبملك.           تخلص في ع معلم   أنتَ  .1
 (، وغّير ما يلزملفتح)اجعل الفعل مبنّيًا على ا                             المرضى.   نَ الطبيبات يعالج   .2
 ر ما يلزم(يّ غو )اجعل الفعل مبنّيا على السكون،            الشعراء يعبرون عن عواطفهم.             .3

                                     (5) 
 أعرب ما تحته خّط في الجمل اآلتية إعرابًا تاّمًا: - 

 كل واحد منا إلى تحقيق هدفه. يسعى .1
  والدّي.ألَبرنَّ وهللا  .2
 في بناء المجتمع. يسهمنالنساء  .3
 .غنائم النصر حمالنيعاد المقاومان  .4
 ملك على جهل وإقالل لم يبنَ           مُ الناس ملكهُ  يبنيبالعلم والمال  .5
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 الدرس الثاني
 عصب الفعل المضار ن

(1)  
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين في كّل مما يأتي: -    

 عالمة نصبة الفتحة الظاهرة ما عدا:و  مما يأتي منصوب مضارعفعل كل  .1
و(اعتل اآلخر بالو م –آلخر بالياء امعتل  –عتل اآلخر باأللف م –)مهموز اآلخر                            

 (؟هل اعتدل الجو فنواصل الرحلةما نوع )الفاء( في جملة: ) .2
 تعقيب(  –  ةستئنافيّ ا  –  عطف  –  ّية)سبب                                            

 :هو "سالم هي حّتى مطلع الفجر"نوع )حّتى( في اآلية الكريمة:  .3
 حرف جازم( –حرف ناصب  –رف جر ح –)حرف عطف                                  

 بعد: (أن  مضمرة)ينصب المضارع بتقدير  .4
 كل ما سبق( –او المعية و  –الم الجحود  –)الم التعليل                                   

 :ساوم أو ألين(يا فلسطين ما كنت أل): جملة في (الـالم) .5
 المزحلقة(  -  حودالج  –  التوكيد  –  )االبتداء                                         

(2) 
 :فيما يأتياألخّطاء النحوّية  صّوب -  

 .إال هللا تعالى لن يخَش التقيّ  .1
 بخلع الحجاب. لم تكن المسلمة لترَض  .2
 استعد المتسابقان ليتباريان وصواًل إلى النهاية. .3
 .تستعدين لالمتحانأريُدِك أن   .4
 .اجرون بالقضّيةليت فلسطينّيون ما كان ال .5

(3) 
 

 :جملة مفيدة مع الضبط التامّ في مما يأتي  كلّ لل مثّ  - 
 عالمة نصبه الفتحة الظاهرة.منصوبًا و فعاًل مضارعًا  .1
 المضمرة. (أن  ـ )فعاًل مضارعًا منصوبًا ب .2
 عالمة نصبه حذف النون.منصوبًا و  فعاًل مضارعاً  .3
 مضارعًا منصوبًا ألنه معطوف على منصوب.فعاًل  .4
 فعاًل مضارعًا مبنّيًا على السكون في محل نصب. .5
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(4) 
 : بين القوسين في كّل مما يأتيمطلوب  كما هو أجب - 

 (لضبط بالشكل، مع اما قبله سبب لما بعدهًا ناصبًا، الجملة حرف في)أدخل     .أكرمك... تزورني تك لي .1
 (لفعل بعدهااستبدل حرف النفي بحرف نصب مناسب، واضبط )د.                  ج  ال ينال المهمل المَ  .2
 (ى المصاحبةيدل عل ًا ناصباً الجملة حرف في)أدخل     لم أنصح بشيء أخالفه.                        .3

(5) 
 

 أعرب ما تحته خّط فيما يأتي: - 
 .فيموتوا"عليهم  ُيقضىقال تعالى: "ال  .1
 .النجاح إال بالمثابرة لن تحّققي .2
 جسمك. كي يقوى مارس الرياضة  .3
 .بأهدافي أن  أسموأحب  .4
 بدمائهم الموت الحياة. ليشكلوايتسابق الشهداء  .5
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 الدرس الثالث
 جزم الفعل المضارع

(1)  
 

 ما بين القوسين في كّل مما يأتي:اختر اإلجابة الصحيحة م - 
 

 ربع عالمات(أ –الث عالمات ث –عالمة  –)عالمتان :      المضارع الفرعّية الفعل عالمات جزم .1
 مبنّي(  – م مجزو   – منصوب   –  )مرفوع               :(لِسر َتِص ) :في قولنا )َتِصل( لعالف .2
 م(القس  –  ودالجح  –  التعليل  - األمر)     :هي )الم( (لتقرأ دروسك يا محمدجملة: ) في (الـالم) .3
 جزم فعلين:يالجملة التي تشتمل على حرف شرط  .4

(زرع تحصدإن ت –ن تصوم خير لك أ –ما تزرع تحصد  –)من يدرس ينجح                                     
 :نحويّ  أمل على خطتالجملة التي تش .5

(أكرمك تى تأتِ م – ندم  ت في اللعب هاوقتي تقضمن  – اجتهدي تكافئي  – يصل  من يسعى إلى المجد )            
(2)  

  

 األخّطاء النحوّية فيما يأتي: ّوبص -
 .تنال االحتراممتى تفي بوعدك  .1
 عزيزي الطالب لتصغي إلى زميلك. .2
 المتفوقون درسًا يستفيدون منه. حيُثما يسمعُ  .3
 ال ترِم حجرًا في بئر شربت منها يا فاطمة. .4
 جاء موعد االمتحان ولما ندرُس. .5

                                        (3) 
 

 :جملة مفيدة مع الضبط التامّ في مما يأتي  كلّ لل مثّ  -
 النون حذف وعالمة جزمه مجزوم  شرط فعل .1
 مضارع مجزوم في جواب الطلب. .2
 حذف حرف العلة.وعالمة جزمه مجزوم  جواب شرط .3
 م.التكلّ حرف جزم ينفي حدوث الفعل من الزمن الماضي حّتى لحظة  .4
 .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون  .5
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                                           (4) 
 

    مما يأتي:كلّ  بين القوسين فيمطلوب  كما هوأجب  -
 (؟صحوات)ما سبب جزم الفعل                                           وا.        صوموا تصحّ  .1
 ى المعنى()اجعل الفعل المنصوب مجزومًا محافظًا علدموا.                 فتن ال تهملوا الدراسة .2
 (ملة)احذف سوف وأعد كتابة الج                    ُحسَن االستقبال.أينما تذهب فسوف تلقى  .3

                                           (5) 
 

 أعرب ما تحته خّط فيما يأتي: -
 . ِ يأتا مّ لانتظرت صديقي و  .1
 من رحمة هللا". تقنطوا" ال  .2
 من المدرسة. عدتُ  لّماتناولت طعامي  .3
 .تنجحبجد  ادرس   .4
 .ماألم مُ سالعمل ت ينتشرِ متى  .5
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 الدرس الرابع
 الفاعل

(1)  
 في كّل مما يأتي: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين - 

 

                                     محّل:في  (في دراستكم تتفوقوا أن   سعدنييالمصدر المؤول في جملة ) .1
 رفع فاعل( -رفع نائب فاعل  -جر بحرف الجر  -)نصب مفعول به                                  

 :منظرًا ومخّيما( ما إعراب كلمة )دجلة( في عبارة: )أحسن بدجلةَ  .2
مجرور  فاعل – مرفوع محاّلً  اعل مجرور لفظاً ف -فاعل مرفوع لفظًا ومحاّلً  –فاعل مجرور لفظًا ومحاّلً )

 (محاّلً مرفوع لفظاً 
 ما إعراب كلمة )مذاقه( في جملة: )النجاح لذيذ مذاقه(؟ .3

 اعل الصفة المشبهة(ف –بر المبتدأ خ –نعت  –فاعل  نائب)                                            
 هو: (هيهات أن ينجح الكسولجملة )في  (هيهات)فاعل  .4

 اء هيهات(ت –لمصدر المؤول ا –ضمير مستتر  –)الكسول                                            
 رفع فاعاًل:يواحد مما يلي ال  .5

 سم الفعل(ا –سم المفعول ا –الصفة المشبهة  –فاعل ال)اسم                                           
 الفاعل على المفعول به وجوبًا في كّل ما يلي ماعدا واحدة هي: تقّدم .6

 ثرى( أكلت فدوى الكمّ  –احترمتك  –وّدع أخي صديقي  –)استقبل عيسى موسى                       
                                          (2) 

  :                       جملة مفيدة مع الضبط التامّ في مما يأتي  كلّ على ل مثّ  - 
 مصدر مؤول في محل رفع فاعل. .1
 فاعل مجرور لفظًا مرفوع محاًل. .2
 فاعل السم فعل. .3
 فاعل تقدم على المفعول به وجوبًا. .4
 .جوازاً مفعول به تقدم على الفاعل  .5

                                         (3) 
 :يأتصحح األخّطاء النحوّية فيما ي - 

 

 ؟االمتحانهل عارف  أباك نتيجة  .1
 القمر.سطح هما الهبوط على ياستطاع رائدي الفضاء كل .2
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 وقف محامي يدافع عن موكله. .3
 انتصر مجاهدي فلسطين على العدو. .4

                                         (4) 
 :بين القوسين في كّل مما يأتيأجب كما هو مطلوب  - 

 (.كر السببمع ذ ؟م الفاعل على المفعول بهحكم تقدّ  )ما     ة السكر.             هجرت الندامى خشي .1
 وجوبًا(به ول مفعالم الفاعل على تقدّ  عّلل:)     استقبل عيسى موسى.                                 .2
 (بّينًا سبب تقّدمهم عّين المتقّدم،)            .                              تمنع الوقاية المرضإنما  .3

                                             (5) 
 

 أعرب ما تحته خّط: - 
 .بقّيةإاّل  القتلمنها  لم يبقِ  .1
 .خلقهاقابلت فتاة حسنًا  .2
 قمحهم.  الفالحون ما حاصد  .3
 عصاميًا. أن تكون يعجبني  .4
 ؟أنصارهل يبقى للظالمين من  .5
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 الدرس الخامس
المفعول به         

(1)  
 ي:أتما يكّل م فيمما بين القوسين اختر اإلجابة الصحيحة  - 

 :ناصبة لمفعولين (رأى)وردت في جملة واحدة مما يلي  .1
 (صدق منجاةرأيت ال – رأيت الشمس طالعة –رأيت الهالل بين السحاب  –ك ي)أرى الشيب يغزو مفرق     

 أصلها المبتدأ والخبر:الجملة التي نصب فيها الفعل مفعولين  .2
 (دت المحكمة الحقوق ر  – ّلمُته نظم القوافيع – تظنوا المحتل ذا إنسانية ال –وهب هللا اإلنسان عقال )    

 :جملة مفاعيل في ةناصبة لثالث (رأى)وردت  .3
 مضيئًا(رى القمر أ –رانا هللا الحق واضحًا أ –أرى الناس متعاونين  –)أرى الشر مضمحاًل                  

 (؟زعموا هذي النفوس بواقيا( في عبارة: )بواقيا) ما إعراب كلمة .4
 مفعول به ثاٍن (   –   بدل   –  نعت     – )حال                                                       

 ، هي:الجملة التي تشتمل على مصدر سد مسد مفعولين .5
 (اً يحّققوا مجد ن  أتنتصروا _ يريدون  ن  أالفرج َقريب _ آن  لي أنّ )ظننت أّن الحقيقة ال تظهر _ بدا        

 :تقدم المفعول به على الفاعل جوازًا في جملة .6
 (ل زارك صديقك؟ه -دّ ما ينال الجائزة إال المج -يربي األبناء آباؤهم -استقبلت موسى هدى)               

 حصر الفعل في الفاعل من حاالت تقدم: .7
 لفاعل وجوبًا(ا   -لفاعل جوازًا  ا  -وجوبًا    المفعول به  -)المفعول به جوازًا                               

                                          (2) 
 جملة مفيدة:في ما يأتي كّل مَمثل ل - 

 به جملة. مفعول .1
 مفعول به ضمير. .2
 به تقدم على الفاعل وجوبًا. مفعول .3
 مفاعيل. ةينصب ثالث فعل .4
 ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فعل .5

                                      (3) 
 

 ي:أتي مافي ةالنحويّ  خطاءح األصحّ  - 
 منح هللا اإلنسان عينان اثنتان وفو واحد.  .1
 ك.اأنصف أذناك من ف .2
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 وهب المدير المتفوقان جوائزًا كثيرة. .3
 مصٍغ للدروس.ظننت الطالب  .4
 إنما يعطي المحتاجين ذوي المال. .5

                                        (4) 
 

 :بين القوسين في كّل مما يأتيأجب كما هو مطلوب  -
 اعيل (مف ةديًا لثالثاجعل الفعل متع)                                      علم الطاّلب االمتحان مؤّجاًل. .1
 (اعل؟ مع بيان السببما حكم تقّدم المفعول به على الف) .                       المؤمنون  إّنما يّتقي هللا .2
 (ع بيان السببمما حكم تقّدم المفعول به على الفاعل؟ )                          يرعى الشجرة غارسها. .3

                                        (5) 
 

 أعرب ما تحته خّط:  - 
 ."خليفةإني جاعل في األرض " .1
 .أثاثاً يرد النجار الخشب  .2
 .ذليالً ني يكنت أخشى أن تظن .3
 .على حسن أخالقك دلّ ت باحترام الناسمعاملتك  .4
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 الدرس السادس
علنائب الفا   

(1)  
 مما بين القوسين في كّل مما يأتي:اختر اإلجابة الصحيحة  - 

  ا(:مهان كريمه دارال خير في ا( في جملة )كريمهكلمة )إعراب  .1
 عت(ن –نائب فاعل السم المفعول  – همفعول ب –)فاعل 

 :( هوة؟ة من الحريّ مّ أمحرومة هذه األُ نائب الفاعل في جملة ) .2
 تر(ضمير مست   –  من الحرية  –  هذه  –  ةمّ األُ )    

 :(سأل في الحوادث ذو صوابويُ ) ( في جملةذو)تعرب  .3
 عت مرفوع(ن –مبتدأ مؤخر  – نائب فاعل –)فاعل     

 رفع نائب فاعل:يواحد مما يلي مشتّق  .4
 هة(الصفة المشبّ  –يغة المبالغة ص –اسم المفعول  –)اسم الفاعل                                

 :ة )فتحت إلى الوطن الدروب(جملنائب الفاعل في  .5
 لدروب(ا –مير مستتر تقديره هي ض – "إلى الوطن"شبه الجملة   –ي فتحت )التاء ف              

                                          (2) 
 

 :في جملة مفيدةما يأتي كّل ممثل ل - 
 نائب فاعل عالمة رفعه األلف. .1
 مصدر مؤول في محل رفع نائب فاعل. .2
 .ضمير مستترنائب فاعل  .3
 مناسبة.النائب فاعل عالمة رفعه الضمة المقّدرة الشتغال المحل بحركة  .4

                                        (3) 
 

 ي:أتما يكّل م األخّطاء النحوّية في ّوبص - 
 ال يهان عاملي الخير. .1
 كوفئ المتفوقين كليهما من قبل المعلم. .2
  ؟أممنوح الطالبين جائزتين .3
 .هيك على صنيعخما مشكور أ .4
 . ةهناك مقاهي تعد نوادي ثقافيّ  .5
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                                              (4) 
 

 بين القوسين في كّل مما يأتي: مطلوبال كما هو أجب - 
 ر ما يلزم(يّ الفعل للمجهول وغ نِ اب)        قصفت طائرات العدو موقعين للمقاومة.                   .1
 ر ما يلزم(ول وغيّ الفعل للمجه )ابنِ        لم يقابل المعلم إال هذين الطالبين.                         .2
 (بالشكل ، مع الضبط)اجعل البدل نائب فاعل               ؟من استغالل ثرواتها ةأمحرومة هذه األم .3
 الجملة( )حدد نائب الفاعل في         ل: غياث بن يغوث وبشارة الخوري.      خطشاعران لقبا باأل .4

                                          (5) 
 

 أعرب ما تحته خّط: - 
 

 ؟عارارتفاع األس أسبابأمعروفة  .1
 : مالك وشاعر. توأمان يولد في لمحة .2
 البحار ماًء صالحًا للشرب. مياهحولت  .3
 حميدة لإلصالح. مساعٍ ُتبذل  .4
 .ة والفراغ"من الناس: الصحكثير نعمتان مغبون فيهما  " .5
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 الدرس السابع
 الحـــال

(1)  
 :ما بين األقواس في كّل مما يأتياختر اإلجابة الصحيحة م - 

 

 كيف(    –    تىم    –    أين    –   )لماذا  جوابًا عن سؤال ِبـ:           لمعرفة الحال فإنها تكون  .1
 ميع ما سبق(ج –نائب الفاعل  –لمفعول به ا –)الفاعل                        قد يكون صاحب الحال:   .2
  (؟رأيت الكتاب مفتوحاً ) جملة: في (مفتوحاً كلمة )إعراب ما  .3

 مفعول ألجله(  – عول به ثاٍن مف  –حال   – )نعت                                                      
 فإن عالمة نصبها: ًا،الحال جمع مؤنث سالم تإذا جاء .4

 تحة(الكسرة عوضًا عن الف –لفتحة ا –الياء  –)األلف                                                    
          :(أقبل رجل يبتسم)في قولنا :  (يبتسم) عرب جملةتُ  .5

 من اإلعراب(  ال محّل لها  -  به مفعوالً  - حاالً   –)نعتًا                                                  
 (: غادرت المنزل والمطُر منهمر  نوع )الواو( في جملة ) .6

 استئنافّية(   –   حالّية   –للمعّية      –)عاطفة                                                       
                                          (2) 

 فيما يأتي: خطاء النحوّيةب األصوّ  - 
 خرج الطالب من االمتحان مسرورون. .1
 !ما أقوى العرب وهم متحدين .2
 .، وحضر كافة الضيوفعاد أبي لوحده .3
 بهرني منظر رايات النصر خافقاتًا في السماء. .4

                                          (3) 
 

 مفيدة: ةما يأتي في جملكّل ممثل ل - 
 حال جملة اسمية. .1
 جملة.حال شبه  .2
 ة.حال منصوبة بالكسر  .3
 حال متقدمة على صاحبها. .4
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                                          (4) 
 

 :بين القوسين في كّل مما يأتيمطلوب  كما هوأجب  - 
 (اوبين نوعه ،ةعّين الحال في الجمل)                           إني رأيت الكون يسجد خاشعًا.           .1
 ر ما يلزم(وغيّ  ،)اجعل النعت حاالً                                .              لمسروراتا زائراتال تعاد .2
 ة(سميّ اجملة ال إلى ح ةل الحال المفرد)حوّ          تسمًا.               إذا أردت محبة الناس فقابلهم مب .3

                                          (5) 
 

 اًل:خّط فيما يأتي إعرابًا مفّص  أعرب ما تحته .1
 وال تفرقوا ". جميعاً عتصموا بحبل هللا ا" و  .1
 ". يبكون وا أباهم عشاًء ء"وجا .2
 ". دائبين"وسخر لكم الشمس والقمر  .3
 .في حذرعبر الطفل الشارع  .4
 ؟واأليام عابسةأبسم  كيف .5
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 الدرس الثامن
 النداء

(1)  
 ما يأتي:كّل م فيمما بين القوسين اختر اإلجابة الصحيحة  - 

 لهمزة(ا –أي  –يا أ –) يا               :أكثر أدوات النداء استخداماً  .1
 ي منادى مبنّي في محل نصب ما عدا:لما ي كلّ  .2

 ل"(االمعرف بـ " –لعلم المركب ا –النكرة المقصودة  –)العلم المفرد                                            
 مل على المنادى المنصوب:تالجملة التي تش .3

 ا طالبان تقّدما(ي –ا أيها الطالب َتقّدم ي –يا طالب تقّدم  –)يا طالب العلم تقّدم                                
 المنادى الشبيه بالمضاف في الجمل اآلتية هو:  .4

 (بائعًا، أوِف الكيليا  – فلسطين، نفديكا ي – تمّهل طالعًا جباًل،يا  – آكل الربا، ستندم)يا                       
 :ذا كانإيبنى المنادى على ما يرفع به  .5

 (المضافب شبيهاً  - مضافاً  – نكرة غير مقصودة - نكرة مقصودة)
، تقّدم( يكون:6     . المنادى في قولنا )يا عليُّ

  صب(نمبنّيًا في محّل  –مبنّيًا في محّل رفع  –منصّوبًا  –)مرفوعًا 
(2) 

 

 ي: أتفيما ي ةالنحويّ  خطاءاأل ّوبص - 
 

 يا اللهم ارحم ضعفنا. .1
 خذ بيدي. ،يقول األعمى: يا رجل   .2
 يا رفيُق المساكين، حشرك هللا معنا. .3
 يا محمدًا، اترك اللهو. .4
 بعلمكم. ال تبخلنّ  ،العلم ويا ذو  .5

                                        (3) 
 :ة مفيدةما يأتي في جملكل ممثل ل - 

 عالمة نصبة األلف.منصوب و منادى  .1
 الواو. مبنّي علىمنادى  .2
 منادى نكرة مقصودة. .3
 منادى حذف منه حرف النداء. .4
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                                          (4) 
 :بين القوسين في كّل مما يأتيمطلوب  كما هوأجب  - 

 طه بالشكل()حول المنادى الشبيه بالمضاف إلى مضاف واضب   أتحفنا بطرائفه.كتب األدب، هيا قارئًا في  .1
 ا يلزم(م، وغّير مثًنى مّرة، وجمع مذّكر سالمًا مّرة أخرى  اجعل المنادى) يها العامل أخلص في عملك.  يا أ .2
 (شكلبالاضبطه و  ًا،جمع مؤنث سالم اجعل المنادى)سعف المرضى.               يا ممرض المستشفى أ .3

                                         (5) 
 :ه خطّ أعرب ما تحت - 

 ".اهبط بسالم منا نوح "قيل يا .1
 األبصار" أولي" فاعتبروا يا  .2
 أرشفيني قطرة. ،بالدييا  .3
 انصرنا على أعدائنا. اللهم .4
 حافظن على األمانة. ،األجيال ياتمربّ يا  .5
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 الدرس التاسع
 االستثناء

(1)  
  

 ما يأتي:كّل م فيمما بين القوسين اختر اإلجابة الصحيحة  - 
 كل ما سبق(  –  عالأف  –  أسماء  –  )أحرف   أدوات االستثناء:                                  .1
 غ:  يشترط في االستثناء المفرّ  .2

 (كل ما سبق –ستفهام بدأ الجملة بات –بدأ الجملة بنفي ت –حذف المستثنى )                       
 : (إال شجرةً  رت األشجارُ أُثمَ ): جملة في االستثناءنوع   .3

 مفّرغ( –ناقص منفي  –تاّم منفي  –)تاّم موجب                                                  
 صدرية(م  – ظرفية   –  موصولة  – )نافية           : (عدا وخال وحاشا)نوع )ما( التي تسبق  .4
 (اً ر مجرو  اً اسم – فاعالً  –به  الً مفعو  –إليه  اً )مضاف :                (ما عدا)يعرب المستثنى بعد  .5
 : (سوى )، إعراب (ما غاب عن االمتحان سوى أحمد) .6

 إليه مجرور( مضاف –فعول به منصوب م –اعل مرفوع ف –)مستثنى منصوب                  
 أسلوب االستثناء إلى الحصر هي:الجملة التي خرجت من  .7

 ا عاد إال خالد(م –ما عاد لي صديق إال خالدًا  –ما عاد المسافرون إال خالدًا  –عاد المسافرون إال خالدًا )

                                      (2) 
 

 فيما يأتي: ةالنحويّ  خطاءصحح األ -
 قطفت األزهار ما خال زهرتان. .1
 أخوك. عاد الغائبون إالّ  .2
 عادت سيارات السباق ما خال واحدة . .3
 نجا المقاتلون سوى مقاتاًل. .4
  إياٍد.ما رأيت إالّ  .5

                                              (3) 
 :ة مفيدةما يأتي في جملكل ممثل ل - 

 مستثنى يجب نصبه. .1
 مستثنى يعرب فاعاًل. .2
 والنصب على االستثناء. ،تباع لما قبلهااإل  :)سوى( يجوز فيها .3
 واتباعه على البدلية. ه،مستثنى يجوز نصب .4
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                                      (4) 
 :بين القوسين في كّل مما يأتيمطلوب  كما هوأجب  -

 (الضبط التامّ مع  ")ضع "غير" بدل "إال                                  تفتحت األزهار إال زهرةً .        .1
 ر ما يلزم(وغيّ  ،اً مصدريّ  اً )أدخل على " عدا " حرف                      قرأت الكتب عدا كتاٍب.            .2
 غ، مع الضبط التاّم()حول االستثناء التاّم المنفي إلى مفرّ                  ما عاد الطالب إال طالبًا.       .3

                                         (5) 
 ي:أتأعرب ما تحته خّط فيما ي -

 .عامًا" خمسين" فلبث فيهم ألف سنة إال  .1
 .سورتينقرأت القرآن إال  .2
 .خالدٍ ما حضر الدرس أحد  سوى  .3
 .المذنبما عوقب إال  .4
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 الدرس العاشر
 المبتدأ والخبر

(1)  

 :يأتما يكّل م فيمما بين القوسين جابة الصحيحة اإل اختر -
 

 تقدم الخبر على المبتدأ وجوبًا:من حاالت  .1
ذا إ -ذا كان المبتدأ محصورًا في الخبرإ –ذا كان الخبر محصورًا في المبتدأ إ –ذا تساويا في التعريف والتنكير إ)    
 الخبر جملة فعلية( كان

  إذا كان المبتدأ من األلفاظ التي لها حق الصدارة فإنه: .2
 يحذف وجوبًا(    –     يحذف جوازاً      –   يتقدم وجوباً     –   )يتقدم جوازًا                            

 ة التي حذف منها الخبر وجوبًا:جملال .3
 جندي وسالحه( كلّ  – نّ في عنقي ألجتهدَ  –بر  جميل ص –بئس الطالب الكسول  )                        

 إذا كان المبتدأ نصًا صريحًا في القسم: .4
 حذف الخبر وجوبًا(ي –تقدم الخبر وجوبًا ي –يحذف المبتدأ وجوبًا  –)يتقدم على الخبر وجوبًا               

 يحذف الخبر وجوبًا إذا: .5
 (داّلة عليه ُوِجدت قرينة –القسم ب الخبر مشعراً إذا كان  –لخبرافي حصر المبتدأ  –بعد لوال وقع المبتدأ )  

 المبتدأ وجوبًا هي:منها الجملة التي حذف  .6
 بعه(مرئ وطا كلّ   -صبر جميل  – ؟نا أفاعٍ زو عمرك كيف تغل –)لوال المحبة في جوانحه                    

 م فيها الخبر على المبتدأ وجوبًا هي:ة التي تقدّ جملال .7
 (ةقوّ  قّ نما في الحإ - إنما الحياة كفاح - لمحمد  مجتهد - أنت صديقي)                                 

 
 

                                                 (2) 
 ما يأتي في جملة مفيدة:كّل ممثل ل -

 ة.خبر جملة فعليّ  .1
 فاعل سد مسد الخبر. .2
 ة.خبر جملة اسميّ  .3
 خبر متقدم على المبتدأ وجوبًا. .4
 خبر محذوف وجوبًا. .5
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                                                 (3) 
 ي:أتفيما ي ةالنحويّ  خطاءصحح األ - 

 للمؤسسات األهلية دورًا في محاربة األمية. .1
 لوطني.  نّ أيم هللا قسمي ألخلَص  .2
 في المحكمة قاضي عاداًل. .3
 جتماع متى؟اال .4
 .ةمسجدان في القري .5
 قسم في ذمتي ال يضيع حق وراءه مطالب. .6

 

                                                 (4) 
 :بين القوسين في كّل مما يأتيأجب كما هو مطلوب  -

1.    .  (وازاً جعل الخبر متقدمًا على المبتدأ جا)                               في المدينة مسجد 
 ة(جعل الخبر المفرد جملا)           الشعب واٍع بكل ما يحيط به.                          .2
 د(ل الخبر الجملة إلى مفر )حوّ               طل.                       الحق يعلو على البا .3
 (وما السبب؟ م في الجملة؟)ما المتقدّ         ميلة؟                         أين عيونك الج .4
 ذوف(ر الخبر المح)قدّ                          نن لوالدي.                    أيم هللا ألحس .5
 ()ما حكم تقدم الخبر؟ مع ذكر السبب               .                      أسرارهلكل بيت  .6

 

                                                 (5) 
 أعرب ما تحته خّط: -

 ."هللا الموقدةنار  وما أدراك ما الحطمة" .1
 متعددة. مصارفهاالزكاة  .2
 معنى. ما كان للعيشل الوفاءلوال  .3
 النصر؟ متى .4
 .هادٍ لكل قوم  .5
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 الدرس الحادي عشر
 كان وأخواتها

(1)  
 ما يلي:كّل م في ة مما بين القوسيناختر اإلجابة الصحيح - 

 :   (مازال عند الطيبين من الثراء لنا بقية)في جملة  (الزال)اسم  .1
 بقية(   –   من الثراء   –   الطيبين   –  )عند            

 :(كان المتنبي سقاًء أبوهفي جملة: ) (أبوهإعراب كلمة ) .2
 خبر لمبتدأ محذوف( –ة المبالغة غصيلفاعل  –عت السم كان ن –)اسم كان مؤخر                        

 :ألنّ  (أضحى)م اسم تقدّ  (،إنما أضحت الزراعة استثماراً في جملة: ) .3
 (تساويا في التنكيرخبرها و اسمها  –في التعريف تساويا  سمها وخبرهاا –سمها افي حصر خبرها  –في خبرها  حصر )اسمها
 :جملة جوازا فيمع اسمها وردت كان محذوفة  .4

 ( تعمل خيرًا تجدهإن   –و تزرع خيرًا تحصده ل -يحّقق آماله لو اإلنسان يتمنى  – قل الحّق ولو كلمة)   
 :     (لست بمسافر اليومإعراب كلمة )اليوم( في جملة: ) .5

 ليس( خبر – اسم ليس –رف زمان ظ –سم الفاعل )مفعول به ال                                                
 : (شجرة)إعراب  (،زرع ولو شجرة)ا .6

 لمبتدأ محذوف(خبر  –خبر كان المحذوفة  –ؤخر م مبتدأ –)مفعول به                                          
 تحذف كان مع اسمها جوازا إذا وقعت بعد: .7

 تين(ولو الشرطيّ  إن    –وحيث  إذ    – الولو  أن    –ين ّيتستفتاح)أال وأما اال                                         
 :وجوباً م فيها خبر كان على اسمها التي تقدّ  ةالجمل .8

 (صديقي أخي كان – ا كانت فلسطين إاّل عربّيةم –م أك مستعدًا لالمتحان ل –)أضحى في بلدتنا مسجدان        
 أن تسبقه:    كي يكون ناقصاً  (دام)الفعل ُيشترط في  .9

 ة(ة الظرفيّ ا المصدريّ م   –  ةما المصدريّ    – ما النافية   – )ما الموصولة                                    
 . الجملة التي تقدم فيها خبر كان على اسمها جوازًا:10    

 (ان للمتحف ُزّوارهك –ي ن معلمي صديقكا -على العطاء  كان لدينا القدرة -متى كان االجتماع؟)               
                                                 (2) 

 

 ما يأتي في جملة مفيدة:كّل ممثل ل - 
 وجوبًا. خبرها)كان( على  اسمتقدم  .1
 .جوازاً حذف )كان( مع اسمها  .2
 .هفي اسمفعل ناقص حصر خبره  .3
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 . الظرفّية ةفعل ناقص تقدمت عليه ما المصدريّ  .4
 فعل ناقص تقدمت عليه ما النافية. .5

                                           (3) 
 

 ي:أتفيما ي ةالنحويّ  خطاءصحح األ - 
 !أجمل بكون العرب متحدون  .1
 ة للصلح.قيقيّ ليس هناك مساعيًا ح .2
 كان أبيك ذي فضل. .3
 خر.أحدهما مواٍز لآل ارسم خّطين يكون  .4
 ة.كان الشاعر القروي ذو نزعة قوميّ  .5

                                               (4) 
 

 :بين القوسين في كّل مما يأتيأجب كما هو مطلوب  - 
 (حةصحي الجملةكتابة )اجعل متى خبرًا لفعل ناسخ وأعد                        االجتماع؟متى  .1
 لحذف(احكم  ، مبّيناً ر المحذوف)قدّ      زرع ولو شجرة.                                     ا .2
 لزم(ير ما )أدخل صار على الجملة وغيّ                                  أخوك محاٍم.          .3
 لزم(ير ما )اجعل خبر أمسى مفردًا وغيّ   أمسى المطر ينهمر بغزارة.                           .4
 بب؟(م في الجملة؟ وما الس)ما المتقدّ    مازال في عيني بصر.                               .5

                                          (5) 
 أعرب ما تحته خّط:  - 

 ان.وال لعّ  نبطعاّ ليس المؤمن  .1
  .خضراء اأوراقه ةالشجر  تما زال .2
 وإن شرًا. خيراً إن  امرئ ما اكتسبلكل  .3
 منذ كانت الحياة. ةالمحبكانت  .4
 .صاحبهكان في البيت  .5
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 الدرس الثاني عشر
تهااأخو و إن   

(1)  
 ي:أتما يكّل م فية مما بين القوسين اختر اإلجابة الصحيح - 

 نا نقول:فإنّ  (أخوك ذو مال)على جملة  (إنّ )ندخل  إذا أردنا أن   .1
 أخيك ذا مال( نّ إ –أخاك ذو مال  إنّ  –ا مال ذخاك أ إنّ  –أخاك ذي مال  )إنّ                  

 على اسمها وجوبًا هي: (إنّ )خبر فيها الجملة التي تقدم  .2
 ّن النصر قريب(إ ،يم هللاا – مبعض الظن إث إنّ  – ةائدفي المطالعة ف إنّ  –بطش ربك لشديد  )إنّ         

 وقعت: األنه( الصيام يعود النفس على الصبر أال إنّ ) في جملةوجوبًا  (إنّ )سرت همزة كُ  .3
 ي صدر جملة جواب القسم(ف –عد القول ب –في ابتداء الكالم  –ة يّ حستفتا)بعد أال اال         

 :(أنّ )من حاالت وجوب فتح همزة  .4
 مؤواًل جزءًا من جملة(ذا وقعت مصدرا إ –برها بالالم قترن خاإذا  –ذا وقعت بعد أال إ –إذا وقعت في ابتداء الكالم )     

 بعد القول من حاالت: (إنّ )وقوع  .5
 جوب تقدم خبرها على اسمها(و  –جوب تقدم اسمها على خبرها و  –وجوب كسر همزة إَن  –وجوب فتح همزة إّن )      

 كأّن(    –   ليت    –    لعلّ     –  )لكّن          :ة هوالحرف الذي يفيد الترجي من الحروف التالي .6
 الم األمر(  –  ةناصب  –  ةمزحلق  –  )حرف جر     :"الـالم في قولة تعالى " كال إن اإلنسان ليطغى .7

                                         (2) 
 

 ما يأتي في جملة مفيدة:كّل ممثل ل - 
 م على خبره وجوبًا.اسم لحرف ناسخ تقدّ  .1
 حرف ناسخ يفيد التمني. .2
 وجوبًا. )إّن( مكسورة الهمزة .3
  همزة وجوبًا.ال ةحو فت)أّن( م .4

                                            (3) 
 ي:أتفيما ي ألخطاء النحوّيةصحح ا - 

 إنما أخاك رجل ذا كرامة.  .1
 إن للمنزل بابان يعمالن بالكهرباء. .2
 ًا.إن أبو العالء المعري شاعرًا عباسيّ  .3
 لعل مساٍع حميدة تبذل إلزالة الخالف. .4
 .أال أن الحياة جميلةً  .5
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                                               (4) 
 

 بين القوسين في كّل مما يأتي:أجب كما هو مطلوب  - 
 (لة صحيحة، واكتب الجم)احذف ما الزائدة              ما المؤمنون أخوة.                       إنّ  .1
 لسبب(امع ذكر  ؟)ما حكم فتح همزة أنّ   .                             ةمن التهم يءك بر حسبك أنّ  .2
 (حةصحي الجملة ، واكتب)استبدل ليس بحرف ناسخ                     ليس في الغابات راٍع.      .3
 ّل على اسمها()عّلل: تقّدم خبر لع      .                                      للمعارك فرسانها لعلّ  .4
 ر همزة إّن(ن سبب كس)بيّ               إن النصر لقريب.                                   ،يم هللاا .5

                                         (5) 
 

 عرب ما تحته خّط:أ - 
 ."مستحيالً  عشرون كأننا " .1
 .مرابطاً  في فلسطين لشعباً إّن  .2
 .النفس على الصبريعّود أال إّن الصيام  .3
 الدنيا لهو ومتاع. الحياةإنما  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 نحوّية تطبيقّيةقطع 
 ثم أجب عن األسئلة التي تليها: ،اقرأ الفقر اآلتية

                                                 (1) 
ف ينهم من اختالالعلماء رغم ما يحدث ب إكرامالعلم نور وّضاء، ومطلب ساٍم، ألنه زينة لصاحبه وما أجمل "      

 مياديني ف ئلينجاوذلك ألنهم يسعون  ،" إنما يخشى هللا من عباده العلماء":رون من هللا تعالىوتباين، وهم مقدَّ 
 في الحياة الفضلى ورحمة بالبشرية". رغبةشتى 

 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي: .1
 .خبرًا مفردًا لحرف ناسخ -  .مضارعًا مرفوعًا بعالمة فرعية فعالً  -     .مفعواًل به واجب التقديم -
ُه. منقوصاً  اسماً  -  .نعتًا مجرورًا وبين عالمة جره -    ، وِزن 

 .تاماً  إعراباً  في العبارة عرب ما تحته خطأ .2
 

                                                 (2) 
 واجبهل عن أداء دائبًا، فمن يتكاس سعياً يسعى إليه المجدون  غالٍ ، فالنجاح هدف جميعاً يسرني أن تنجحوا "      

 ". المجدّ  إالّ  نجاحيفشل، فال تكسلوا فتندموا، ولن ينال ال
 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي: .1

   .بعالمة أصلية مجزوماً  مضارعاً  فعالً  -  مشتقًا، وبّين نوعه. -    
 ، وبّين عالمة رفعه.  مرفوعاً  مضارعاً  عالً ف -.        مؤوالً  مصدراً فاعاًل  -     

 )فتندموا(؟ :ما نوع الفاء في كلمة. 2
 .تاماً  إعراباً  في عرب ما تحته خط. أ3

 

                                                 (3) 

من  مزيداً كتسبوا يحّتى  ؛يتجه أبناؤنا إليه في محرابها، وينبغي أن   جميعاً يتعبد الناس  رسالةالجمال  إنّ "      
 ". للعالسمو تشعر بجمال الوجود وت حّس مرهف وذ لشاكيأيها ا فأنتالجمال في حياتهم، فحيثما تستيقظ الضمائر 

 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي: .1
 خبرًا مفردًا. -    أن مضمرة.ب منصّوباً  فعال مضارعاً  -        

   .مضارعًا مجزومًا مع بيان سبب الجزم -                    اًل وبّين نوعها.حا-         
 الفقرة السابقة في جملة: )إّن الجمال رسالة ...(. في كسر همزة إنَّ  عّلل .2
 حّتى يكتسبوا مزيدًا من الجمال(؟ ). التي أتى عليها الفاعل في جملة: ما الصورة .3
 الشاكي...(؟ما نوع )الفاء( في قوله: )فأنت أيها  .4
 .تاماً  إعراباً  أعرب ما تحته خط .5
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                                           (4) 
بمداد  خلودهمة كتبوا عنوان المجاهدين، والخالدون في دنيا الحيا الدائببعيدًا ما دام الكفاح  األمل"لن يذهب       

 ".اإلنسانيةألنهم بعملهم نبراس  ؛كفاحهم فلنا فيهم القدوة الحسنة
 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي: .1

   ، واضبطه بالشكل.باً مضارعًا منصو  - مبتدأ مرفوعًا بعالمة فرعية -    
 .اسم فاعل -          .خبرًا لفعل ناسخ -

 (مع التعليل. لخبر على المبتدأ؟)ما حكم تقدم ا  )لنا فيهم القدوة الحسنة( .2
 ّن(أهمزة  فتح)بين سبب   اإلنسانّية.()...ألّنهم بعملهم نبراس  .3
 (يلزم ّير ماابدأ الجملة السابقة بالنداء، وغ))الخالدون في دنيا الحياة كتبوا خلودهم بمداد كفاحهم.(  .4
 إعرابًا تامًا.في الفقرة السابقة أعرب ما تحته خط  .5

 
                                           (5) 

لتاريخ ، واحياة خاملةيريُد وهو يرضى بوالعمل، وما كان اإلنسان ليظفَر بما  المثابرة وليدُ النجاح في الحياة "     
 بنىتُ  بهينالناء رقهم، ونسجوا أرداء عزتهم بكفاحهم، وبهؤالوا صحيفة مجدهم بعَ خير شاهد على ذلك، فالعظماء خطُّ 

 ، ويتصل حاضرها المشرق بماضيها المجيد". األّمة ةحضار 
 الفقرة السابقة ما يأتي:استخرج من  .1

 خبرًا جملة فعلّية. -  فاعاًل ضميرًا متصاًل. - .فعاًل مضارعًا مرفوعًا بعالمة مقدرة -
 اسم تفضيل. -  مضارعًا منصوبًا بأن مضمرة. -       

 )ما حكم تقدم المبتدأ على الخبر؟ مع التعليل.(  ."العظماء خّطوا صحيفة مجدهم" .2
 .(ة صحيحة)اربط بين الجملتين بأداة شرط مناسبة، واكتب الجمل". تصون كرامتهاتبني األّمة حضارتها. " .3
 أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة إعرابًا تامًا. .4

 
                                             (6) 

 الفنانين مائعة، تعلّ بديعًا، فأحمر قاٍن، وأصفر فاقع، ثم نقش جميل وهندسة ر  لعباً "لعب الربيع بألوان األزهار     
ما إلبداع؟ فاليد من مبلغ الربيع في فنه وجماله، فأين التق أن يبلغوافنهم، وتلهمهم اإلبداع في التنسيق، ثم هيهات 

 يؤمن بعظمة الخالق". الجمالالخالق! فالمتأمل في هذا  صنعأبدع 

 قرة السابقة ما يأتي:استخرج من الف -1
   فاعاًل ضميرًا متصاًل. -  دأ.خبرًا واجب التقديم على المبت -
 بًا بعالمة فرعية.مفعواًل به منصو  -  عالمة ظاهرة.صفة منصّوبة ب -
 " ما أبدع صنع الخالق!"                    )علل تقّدم المبتدأ على الخبر.( -2
 فردة جملة اسمية.()اجعل الحال الم   استقبلت الربيع مبتهجًا. -3
 )بّين نوع االستثناء، ثم ضع )غير( بداًل من )إال( واضبطها.(  تفتحت األزهار في الربيع إال زهرة. -4
 أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة إعرابا تامًا. -5
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                                                 (7) 
لى األخضر عالجائر المفروض طوقه على أبناء شعبنا تكاد آثاره تخنق الجميع، وتقضي  الحصار"إّن هذا        

هات ذب الج، ولوال اإليمان لجزعت قلوب كثير من الناس بعد أن أصبح اإلنسان سلعة سياسية تخضع لتجااليابسو 
لفرج حن نرى ااألحوال، فن، ومهما ضاقت األموربالذل والهوان مهما تأزمت  لنقبلالمتصارعة في المنطقة فما كنا 

دائد شاونين في وا متعقريبًا... صبر جميل وهللا المستعان.، وللمرابط ثوابه عند هللا فال تقنطوا من رحمة هللا، وكون
ه يفز ه وعملعصيبة فرضها المستعمر عليكم... يمين هللا إن التكافل والتعاون لمطلوبان، فمن يتق هللا في قول

 برضاه".
 الفقرة السابقة ما يأتي:استخرج من  -1
 خبرًا لمبتدأ محذوف، مع ذكر سبب الحذف. -  مبتدأ حذف خبره مع ذكر سبب الحذف. -
 فعاًل مضارعًا مجزومًا، مع بيان سبب جزمه. -   إّن مكسورة الهمزة مع بيان السبب. -
 )ليت( مكان )بات(، وغير ما يلزم()ضع             نون متعاونين.بات المواط -2
 تحته خط في الفقرة السابقة إعرابًا تامًا.أعرب ما  -3
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 الوحدة الثانية
 البالغة

 الدرس األّول
 التورية

                                                   (1) 
 أجب عن األسئلة اآلتية: -
 . ما المقصود بـ )التورية(؟1
 . عّلل: تسمية التورية بـ )اإليهام(؟2
 تعّد التورية؟. من أّي أنواع البديع 3
 . ِبَم يتحّقق جمال التورية؟4

                                                  (2) 
 اشرح التورية فيما يأتي مبّينًا سّر جمالها: -
 )ممن أنتم؟ فقال: من ماء( :. سئل الرسول يوم بدر1
 . قال الحريري في مقاماته: )أيحل للصائم أن يأكل نهارًا(2
 المعّز الموصلي:. قال 3

 لحظت من  وجنتها   شامًة          فابتسمت   تع جُب  من  حالي               
 قالت: قفوا واستمعوا ما جرى         قد هام عمي الشيخ في خالي               

 . قال سراج الدين الوّراق:4
 م  األديبأصون أديم وجهي عن أناس          لقاء  الموت  عنده              
 وربُّ الشعر عندهم بغيض             ولو  وافى  به  لهم   حبيب              

 قال نصير الدين الحّمامي:  -5
 أبيات شعرك كالقصور               وال قصور بها يعوق               
 ومن  العجائب  لفظها                حّر  ومعناها  رقيق              

 قي مداعبًا صديقه حافظ إبراهيم:. قال شو 6
 أعطيت إنسانًا وكلبًا أمانًة         فضّيعها اإلنسان والكلب حافظُ               

 .. رأيت الكلب يجري بلبنان7
 . قال سراج الدين الوّراق:8

 يا خجلتي وصحائفي سوُد غدت         وصحائف األبرار في إشراق             
 .ي في القيامة  قال  لي         أكذا  تكون صحائف الوراقومؤنُب ل             
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 . قال العلموّي في قصيدة البوريني:9
 أظهرت في وجه القصائد غّرًة          لم تلف عن عين البالغة حاجباً             

 . قال الشاعر:10
 وخلطتم بعض القرآن ببعضه         فجعلتم الشعراء في األنعام          

 ال الشاعر:. ق11
 أقول وقد شنوا إلى الحرب غارًة           دعوني فإني آكل العيش بالجبن          

 . قال الشاعر:12
 والنهر يشبه مبردًا           فألجل ذا يجلو الصدى        
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 الدرس الثاني
 التقسيم

                                                   (1) 
 أجب عن األسئلة اآلتية:  -
 . ما المقصود بـ )التقسيم(؟1
 . من أّي أنواع البديع يعّد التقسيم؟2
 . ما الفائدة البالغّية للتقسيم؟3
 . فّرق بين كّل من: التقسيم، حسن التقسيم.4

                                                     (2) 
 يأتي، مبّينًا سّر جماله:شرح التقسيم في كّل مما ا - 

 . قال تعالى:1
* لمشئمةأ. "وكنتم أزواجًا ثالثة *فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة * وأصحاب المشئمة ما أصحاب ا     

 والسابقون السابقون*".
 .قيمًا"ب. "يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور* أو يزوجهم ذكرانًا وإناثًا ويجعل من يشاء ع  
 ج. "الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"  
 د. "وهو الذي يريكم البرق خوفًا وطمعًا".  
 ه. "الذين يذكرون هللا قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم".  
 "منهومان ال يشبعان: طالب علم وطالب مال".أ.  . قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(:2
 لها، وجمالها، وحسبها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"."تنكح المرأة ألربع: لماب.   
 . قال زهير بن أبي سلمى: 3

 يمين  أو ِنفار أو جالء أ. فإن الحّق مقطُعُه ثالث         
 . قال طريح الثقفي:4

 إن يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا        شرًا أذاعوا وإن لم يسمعوا كذبوا       
 . قال الشاعر:5

 الناس صنفان: موتى في حياتهم            وآخرون ببطن األرض أحياء      
 . قال الشاعر:6

 فراحوا: فريق في اإلسار، ومثله             قتيل، ومثل الذ بالبحر هاربه      
                                             (3) 

 اكتب من إنشائك مثالين على التقسيم. -
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 لثالدرس الثا
 الخبر واإلنشاء

                                                  (1) 
 أجب عن األسئلة اآلتية:  -
 . ما المقصود بـكّل من: )الخبر(، )اإلنشاء(؟1
 . ما نوع األساليب اآلتية من حيث: )الخبر واإلنشاء(؟2
 أ. انتصر المسلمون على الكّفار في غزوة بدر.  
 ظيمعار عليك إذا فعلت ع  ب. ال تنه عن خلق وتأتي مثله        

 ج. "البّينة على من اّدعى، واليمين على من أنكر"    
 د. الصدق منجاة، والكذب مهواة.  
 ه. قال أحد الحكماء البنه: "يا بنّي، تعّلم حسن االستماع، كما تتعّلم حسن الحديث"  
 . مّثل:3

 أحدهما خبرّي، واآلخر إنشائّي.أ.  مما درست بأسلوبين 
 ب. من تعبيرك بأسلوبين أحدهما خبرّي، واآلخر إنشائّي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 الدرس الرابع
 أغراض الخبر وأضربه

 أّواًل: أغراض الخبر

                                                   (1) 
 ما المقصود بكّل من: فائدة الخبر، الزم الفائدة؟  -

                                                   (2 ) 
 غرض الخبر في كّل مما يأتي: بّين -

 الدنيا دار عمل، واآلخرة دار جزاء. .1
 إنك لتكرم الضيف، وتساعد المحتاج. .2
 .1948حدثت نكبة فلسطين عام  .3
 أنتم أّيها الحّكام، المسؤولون عن شعوبكم. .4

                                                   (3) 
 .(الزم الفائدةلـ )، واألخرى (فائدة الخبرـ )كّون جملتين خبرّيتين تكون األولى منهما ل

                                                   (4 ) 
 اآلتية: الخبر في كّل بيت من األبيات الشعرّية بّين الغرض البالغّي من -

 بقدر الكد تكتسب المعالي                 ومن طلب العال سهر الليالي .1
 بكيت يا علّي بدمع عيني               فما أغنى البكاء عليك شيئاً  .2
 تخر له الجبابر ساجدينا                 إذا بلغ الفطام لنا صبيّ  .3
 القرطاس والقلمالخيل والليل والبيداء تعرفني           والسيف والرمح و  .4
 براني البالء                وأوهن رجلّي ثقل الحديد  ادعوتك لمّ  .5
 فما لي حيلة إال رجائي                لعفوك إن عفوت وحسن ظني .6
 ومكارمي عدد النجوم ومنزلي          مأوى الكرام ومنزل األضياف .7

 
                                                 (5 ) 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لكّل مما يأتي: - 
 يفيد الخبر في قول الشاعر:   . 1

        مألنا البر حتى ضاق عنا       وماء البحر نملؤه سفينا   
 الفخر(  -المدح   -التهديد –)التهكم والسخرية                                                     
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 الخبر في قول الشاعر راثيًا أخت سيف الدولة:يفيد . 2
   غدرت يا موت كم أفنيت من عدد    بمن أحببت وكم أسكت من لجب

 الوعيد(- التحّسر واألسى  -الفتخارا -)االسترحام                                                    
 يفيد الخبر في قول الحجاج:. 3

 ي دواؤه، ومن استطال أجله فعلّي أن أعّجله"."َمن  أعياه داؤه فعند     
 التحّسر( -التهديد والوعيد -إظهار الضعف -)الفخر                                                     

 المعنى البالغي الذي أفاده الخبر في قول الشاعر: .4
 اك لم ترنيكفى بجسمي نحواًل أنني رجل      لوال مخاطبتي إيّ                     

 الحث على السعي( - لمدحا -ضعف الإظهار   -)االسترحام                                             
 قول عمر بن الخطاب: "إن السماء ال تمطر ذهبا وال فضة".. 5

 (لحث على السعيا -النصح واإلرشاد  -زم الفائدة ال  -)فائدة الخبر                                    
                                                 (6 ) 

 مّثل لكّل مما يأتي بجمل خبرّية تفيد بسياقها، وقرائن أحوالها:  
 .المدح -الفخر -عيالحث على الس -المدح  
 
 

 ثانيًا: أضرب الخبر
                                                 (1) 

 لخبر إلى ثالثة أضرب بحسب حاالت المخاطب، ماهي؟ وما المقصود بكّل ضرب؟ ينقسم ا -
                                                 (2) 

 لقوسين لكّل مما يأتي:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين ا -
 .المخاطب في قول الشاعر: ال يسلم الشرف الرفيع من األذى          حتى يراق على جوانبه الدم1 

 تردد ومنكر للخبر(م -نكر للخبر م -الي الذهنخ -)متردد في الحكم                         
 نفار . ضرب الخبر في قول زهير بن أبي سلمى: فإن الحق مقطعه ثالث       يمين أو جالء أو2 

 ثانوي( -نكاري إ -لبي ط -)ابتدائي                                          
 . ترد على من ينكر نجاح أحمد فتقول:3 

 أحمد ناجح( -ألحمد ناجح -ناجحإّن أحمد  -ناجح)إّن أحمد ل                              
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                                                 (3) 
 بّين ضرب الخبر في كّل مما يأتي: -
 . قال تعالى: "أال إّن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون".1
 . قال تعالى: "فلّما توّفيتني كنت أنت الرقيب عليهم".2
 . قال تعالى: "قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا..".3
 سمًا عن باطن متجهم.ليس الصديق بمن يعيرك ظاهرًا              مبت4
 . أال إن أخالق الفتى كزمانه             منهن بيض في العيون وسود.5
 . على قدر أهل العزم تأتي العزائم        وتأتي على قدر الكرام المكارم6
 .. زيارة الرحم واجبة7

                                                     (4) 
                          مثل لكّل مما يأتي بجمل مفيدة من إنشائك:  -
 نكارّي.خبر ضربه إ -بر ضربه طلبيّ خ -خبر ضربه ابتدائّي  
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 الدرس الخامس
 أنواع اإلنشاء

(1) 
 عرف كاّلً من: 

 اء الطلبّي، اإلنشاء غير الطلبّي.اإلنشاء، اإلنش-     
                                                    (2) 

 أكمل: 
 .……………………………و..…………………. ينقسم اإلنشاء إلى نوعين هما: 1
  ………………و………………و…………………………. من صيغ اإلنشاء الطلبي: 2
 .………………و……………و……………………. من صيغ اإلنشاء غير الطلبي 3

                                                   (3) 
 أ. بّين صيغ اإلنشاء الطلبّي في كّل مما يأتي:

 . يا فلسطين وكيف الملتقى               هل أرى بعد النوى أقدس ترب؟ 1           
 مثله            عار عليك إذا فعلت عظيم. ال تنه عن خلق وتأتي 2           

 . صبرًا في مجال الموت صبرًا             فما نيل الخلود بمستطاع 3           
 . يا ليت شعري وليت الطير تخبرني       ما كان بين علي وابن عفانا4           
 . ألم ترني بعت الضاللة بالهدى         وأصبحت في جيش بن عّفان غازيا5           

 
 الطلبّي في كّل مما يأتي:ب. بّين صيغ اإلنشاء غير 

 . قال تعالى: "عسى ربكم أن يرحمكم".    1           
 ومن رام موتا شريفا فذا    . لعمرك هذا ممات الرجال       2           
 . لعل انحدار الدمع يعقب راحة         من الوجد أو يشفي شجى البالبل3           
 !ا إذا اجتمعا      وأقبح الكفر واإلفالس بالرجل.ما أحسن الدين والدني4           
 .. استأجرت منك البيت بمائة دينار5           
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 الدرس السادس
 األمر

(1) 
ما المقصود بـ )األمر(؟  - 

                                                    (2)  
  أكمل الفراغ: -

و.................، و.................، و.................من صيغ األمر ................،   
                                                   (3) 

 بّين صيغة األمر في كّل مما يأتي: -
 . قال تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته".1
 . قال تعالى: "يا أّيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم".2
 تمّتعوا فإّن مصيركم إلى النار". . قال تعالى: "قل3
 . صبرًا على الشدائد، وعماًل الواجب.4

                                                  (4) 
 القوسين في كّل مما يأتي: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين -
 . الغرض البالغي من األمر في قول الشاعر:1
 م الكاسيواقعد فإنك أنت الطاع        دع المكارم ال ترحل لبغيتها     

 الزجر ( -التحقير  -التوبيخ  -)النصح واإلرشاد                                                           
 . جملة واحدة من الجمل اآلتية تمثل األمر الحقيقّي:2

 رني غنيًا طال عمره بغناه(أ -غفر لنا ذنوبناااللهم  -عطني الكتاب يا صديقيأ-)الوالد البنه: انتبه لدروسك         

                                                   (5) 
 بّين الغرض البالغي لألمر في كّل مما يأتي: -
 . قال تعالى: " رّبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار"1
 "يا غالم َسّم هللا وُكل  بيمينك وُكل  مما يليك". :)صّلى هللا عليه وسلم(. قال رسول هللا 2
 فاحمل الجرح وسر جبنًا لجنب        . يا أخي أنت معي في كل درب       3
 فلستم يا فرزدق بالرجال       خذوا كحاًل ومجمرة وعطرًا             . 4
 سقط اللوى بين الدخول فحومل               بك من ذكرى حبيب ومنزل          ب.  قفا ن5
 وهاتوا كريمًا مات من كثرة البذل  . أروني بخياًل طال عمره ببخله           6
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                                                  (6 ) 
 مّثل بجملة مفيدة لكّل مما يأتي: -
  .. أمر بصيغة المصدر النائب عن فعل األمر1
 .بصيغة المضارع المقرون بالم األمر. أمر 2
 . أمر يفيد التمّني.3
  .. أمر يفيد الدعاء4
 . أمر يفيد التعجيز. 5
 ..أمر يفيد االلتماس6
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 الدرس السابع
 النهي

(1) 
 أجب عن األسئلة اآلتية: -
 . عرف النهي الحقيقّي.1
 . للنهي صيغة واحدة، ماهي؟2
 . اذكر بعض المعاني البالغّية التي يخرج إليها النهي. 3

                                                   (2) 
 في كّل مما يأتي:  الغرض البالغّي الصحيح لصيغة النهي اختر -
 ء(الرجا  -  نهي حقيقيّ   - الدعاء  –)االلتماس :    تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" هو تعالى: "ربنا ال لا. ق1
 رشاد(إنصح و -  تحقير  – وبيخ ت -)نهي حقيقّي  الحق بالباطل وتكتموا الحّق" هو:تعالى: "وال تلبسوا  . قال2
 : "يا أّيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم" هو:    . قال تعالى3

 الرجاء(  -  قيقيّ حنهي   -التحقير   -  )التوبيخ                                                            
 ال تطلِب المجد إن المجد سلمه       صعب وعش مستريحًا ناعم البال  ل الشاعر:. قا4

 التمّني( -التوبيخ  -اللتماس ا -)النصح واإلرشاد                                                            
 

                                                      (3) 
 ين الغرض البالغي لصيغة النهي في كل مما يأتي:ب - 

 يا أخي ال تمل بوجهك عني    ما أنا فحمة وما أنت فرقد   .1
 إذا غامرت في شرف مروم      فال تقنع بما دون النجوم     .2
 أعيني جودًا وال تجمدا      أال تبكيان لصخر الندى          .3
 فعلت عظيم  ليك إذاتنه عن خلق وتأتي بمثله    عار ع ال .4
 ال تطلب المجد واقنع   فمطلب المجد صعب             .5
 ال تشتر العبد إال والعصا معه    إن العبيد ألنجاس مناكيد       .6
 ال تدن من منازل الشرفاء فلست منهم.                         .7
 ال تنصح بالرباط وأنت مهاجر. .8
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                                                  (4) 
 أمثل لكّل مما يأتي في جملة مفيدة:

    .. نهي غرضه الدعاء1
 . نهي غرضه التحقير.2
 . نهي غرضه التوبيخ.  3
 نهي غرضه النصح واإلرشاد.                  . 4
 . نهي غرضه التمّني.5
 . نهي حقيقّي.6
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 الدرس الثامن
 االستفهام

(1) 
 أجب عّما يأتي: -  

 عّرف االستفهام.. 1    
     اذكر األغراض البالغّية التي يخرج إليها االستفهام، مع التمثيل.. 2    

                                                   (2) 
 ستفاد من االستفهام في كّل مما يأتي:بّين الغرض البالغّي الم -

                                      .قال تعالى: " يا أّيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم" .1
 الحاكمين". ليس هللا بأحكمأقال تعالى: "  .2
 قال تعالى: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم". .3
 ما يفنى بما ال ينفذ؟   يفنى الكالم وال يحيط بفضلكم         أيحيط  .4
 ولست أبالي بعد إدراكي العال        أكان تراثًا ما تناولت أم كسبًا؟  .5
 أبنت الدهر عندي كل بنت          فكيف وصلت أنت من الزحام؟ .6
 فدع الوعيد فما وعيدك ضائري      أطنين أجنحة الذباب يضير؟    .7
 أيثاب المسيء ويعاقب المحسن؟                                    .8

                                                  (3) 
 غّي الصحيح الذي يفيده االستفهام في كّل مما يأتي:اختر المعنى البال -

 "َأَلم  ُنَرّبَك فينا وليدًا ولبثَت فينا من عمرك سنين".قال تعالى:  .1
 لنفي(ا -التقرير  -لتحقير ا -)اإلنكار                                           

 قال تعالى: "مالي ال أرى الهدهد". .2
 التعّجب(  -اإلنكار   – التقرير   -)التقريع                                      

 تعالى: "كيف تكفرون باهلل وكنتم أمواتًا فأحياكم".قال  .3
 التعّجب( -التحقير  -لتمّني ا -)اإلنكار والتوبيخ                                

 قال تعالى: " أليس هللا بأحكم الحاكمين". .4
 النفي(  -لتقرير ا -التمّني  –)اإلنكار                                          

 ين وكيف الملتقى       هل أرى بعد النوى أقدس ترب؟يا فلسط .5
 النفي(  -لتقرير  ا  -التمّني   –)التعّجب                                      
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                                                   (4 ) 
 ستفهام، وبّين الغرض البالغّي المستفاد في كّل مما يأتي:عّين أدوات اال -

 قال تعالى: "أغير هللا تدعون إن كنتم صادقين". .1
 قال تعالى: "فهل لنا من شفعاء يشفعوا لنا".  .2
 قال تعالى: "سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين".  .3
 وكيف تعّلك الدنيا بشيء        وأنت لِعّلة الدنيا طبيب؟ .4
 يسر؟فهل عندكم يا أهل مصر بقّية       تبّدل ذّل القدس بالعّز وال .5

                                                  (5) 
 ّثل لكّل غرض من أغراض االستفهام اآلتية بجملة مفيدة:م - 
 التقرير. –التعّجب  –اإلنكار  –التمّني  –التوبيخ  
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 الدرس التاسع
 النداء

                                                   (1) 
 أجب عن األسئلة اآلتية: 

 . ما المقصود بـ )النداء(؟1
 . اذكر أدوات النداء.2
 . اذكر األغراض البالغّية التي يخرج إليها النداء.3

                                                   (2 ) 
  مما يأتي:بّين الغرض البالغّي من النداء في كلّ  -
 . قال تعالى: "... ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابًا". 1
 . ولدي الحبيب.. ناديت باسمك، والجليد.2
 . إالَم يا قلب ستبقى مودتهم           وقد أذاقوك ألوانًا من الوصب           3
 . أيا قبر معٍن كيف واريَت جوده       وقد كان منه البر والبحر مترعًا      4
 اغفر لنا ذنوبنا.                                              . اللهم 5
 . يا رّب المستضعفين أغثنا.                                             6

                                                  (3 ) 
  الصحيح الذي يفيده النداء في كّل مما يأتي:اختر المعنى البالغيّ  -
 . يا درة ُنِزعت من تاج والدها            فأصبحت حليًة في تاج رضوان1

 ( زجرال -التحّسر  - الفخر  -)المدح                                                 
 . يا قلُب ويحك ما سمعت لناصٍح        لّما ارتميت وال اتقيت مالمًا . 2

 لزجر(ا -التمّني  -لتحّسر ا -)اإلغراء                                                 
 . يا شباب البالد أحييتموها         وأبيتم على المدى أن تهنوا3

 تنبيه (ال  -تعظيم مقرون بإغراء -مني ت -)نداء حقيقيّ                                 
 سبيل         تصل النفس بالليالي الشهيدة؟. يا طيور المساء هل من 4

 االلتماس(  - النصح   - الزجر  - )التمّني                                             
 . يا أعدل الناس إال في معاملتي        فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 5

 لتمّني(ا  - اإلغراء  - التحّسر  –)التنبيه                                                
 

                                                   (4 ) 
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 مّثل لكّل غرض من أغراض النداء اآلتية بجملة مفيدة:
 التحّسر. –الزجر  – التمّني – اإلغراء  
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 الوحدة الثالثة
 العروض

 الدرس األّول
 البحر المتدارك

(1) 
 أكمل الفراغ فيما يأتي: أ.

 البحر المتدارك على أستاذه الفراهيدي. تدارك ______________ .1
 ُيسمى البحر المتدارك بـ ___________________. .2
 بحر المتدارك ___________________.لالتفعيلة األصلية ل .3
 ___________.، __________، من الصور الفرعّية لتفعيلة المتدارك )فاِعلن( _________ .4
 ترد تفعيلة )فاعُل( في البحر المتدارك في _____________ فقط. .5
 علل: تسمية " البحر المتدارك " بهذا االسم. .6

 
 والمعنى: ابما يستقيم مع الموسيق ،الفراغ بكلمة من الكلمات المحصورة امألب. 

 جدوى ( –) عتبى     ال تعتب ما عندي  ________          أو تذكرني إني غضبى               .1
 عيناك( –) جمالك وسيقا حمالني                 كنهري أحزاني            نهري م   _________ .2

 
                                                  (2) 
 قّطع األبيات اآلتية عروضّيا مبّينًا التفعيلة والبحر:

 الظَُّلمِ  النوُر من   قد شعّ    فأِقل   َعث رتُه  فقديمــًا            .1
 
 نِ حَ في المِ  وثوقًا  بالنفِس و خالِقها   نثُق           ونزيُد  .2

 
 ؟هُ دُ أ قياُم  الساعِة   َموعِ           ؟هُ متى غدُ  يا ليُل الَصبُّ  .3

 
 أم  حرب   تغتاُل  الدنيا ؟ أ سالم  في هذا العصِر           .4

 
 ؟بأَنَك  إنسان              وأخوَك ُيعاني من ظلمك  أ تقول .5
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 الدرس الثاني
 البحر الخفيف 

                                                  (1) 
 :فيما يأتيأكمل الفراغ أ.  

 _______________. و__________ هما: تين يتألف البحر الخفيف من تفعيلتين أصليّ  .1
 _____________.،____________ ،_____________من صور )فاعالتن( في البحر الخفيف:   .2
ِعُلن( في البحر الخفيف: ______________  .3 َتف   ______________.، من صور )ُمس 
 _________________. هو: لتفعيلة )فاالتن( التقطيع العروضيّ   .4
تتوسطهما تفعيلة الواحد شطر التتكرر تفعيلة )فاعالتن( في البحر الخفيف ____________ في  .5

._______________ 
 

 بما يستقيم مع الموسيقا والمعنى: ،الفراغ بكلمة من الكلمات المحصورة امألب. 
 ُرفت(شَ    – )ُنسبُت       وبنفسي فخرُت  ال  بجدودي           ال بقومي _________بل َشرفوا بي  .1
 عتيادي(ا –)اشتياقي   واعتيادي على حضورك أصعب              صعب   غيابك  ى__________ عل .2

 
                                                  (2) 

 قّطع األبيات اآلتية عروضّيا مبّينًا التفعيلة والبحر: 
 ومراُد  النفوِس  أصغُر من   أن               نتعادى  فيه  و أن   نتفانى  .1

 
 كن  جمياًل تَر الوجوَد جميالً  أيُّهذا  الشــــاكـــي  و َما  بَك داء               .2

 
 بيَن طعِن الِقنا وخفِق البنُودِ       ِعش  عزيزًا أو ُمت  وأنَت  كريم          .3

 
   ثقيل                من يظّن الحياَة عبئًا ثقيالهو  عبء  على الحياةِ  .4
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 الدرس الثالث
 البحر البسيط 

(1) 
 أكمل الفراغ اآلتي:أ. 

 _______________. ،تين هما: _______________يتألُف البحُر البسيط من تفعيلتين أصليّ  .1
 ترُد تفعيلتا البحِر البسيط __________________ لتكونا ثماني تفعيالت في البيت التام.  .2
ِعُلن( في البحر البسيط ________________   .3 َتف  لبحر ( في اوصورة تفعيلة )فاِعلن، صورة تفعيلة )ُمس 

 ____________________. ،البسيط ____________ 
 _______________ فقط.ترُد تفعيلة )فاِعلن( األصلية في   .4

 
 والمعنى: ابما يستقيم مع الموسيق ،غ بكلمة من الكلمات المحصورةاامأل الفر ب. 

 قلوبنا( –مآقينا ) _     إليكم وال جّفت _________بنتم و بّنا فما ابتّلت جوانُحـــنـــــا               شوقًا  .1
 ّسَم(ق  –عطى أ)         مخلوقًا   يضيعُه     هللاُ   َيخلقِ و هللُا ______بين الّناِس رزقهُم             لم  .2
 حرت(س -قتلننا )   قتالنا            إّن العيوَن التي في طرفها َحَور             ______ ثّم لم  ُيحيين  .3

 
(2) 

 :َقّطع األبياِت اآلتية عروضّيا مبّينًا التفعيلة والبحر
 

 واألفُق َطل ق  ومرأى األرِض قد  راقا           إني ذكرُتِك   بالزهراِء ُمشتاقًا  .1
 

 َأضاَء ليَل كهوفي وهي حالكة              َفشّب  في  كلِّ  ليٍل  ُمظلٍم  َقَمرُ  .2
 

ـــُر يعصُف بالوادي   .3  ويحتدمُ  في ليلِة الهوِل واألحداُث تلتطُم           و الشَّ
 

  فيَك  تجديدُ بما  مضى أم بأمرٍ  ُد            ـــــــبأّي  حاٍل  عدَت  يا  عي  .4
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 الدرس الرابع 
 البحُر السريع

(1) 
 أكمل الفراغ اآلتي:أ. 
 ________________. ،تان للبحر السريع هما: ________________ التفعيلتان األصليّ  .1
ِعُلن( في البحر السريع هل تان الفرعّيتانصور ال  .2 َتف   ._____________، _____________ :ماتفعيلة )ُمس 
 .____________ ،: ____________ ماتفعيلة )فاِعلن( في البحر السريع هل تان الفرعّيتانصور ال  .3
ِعُلن( في البحر السريع _________________ في الشطِر الواحد. .4 َتف   ترُد تفعيلة )ُمس 

 
 بما يستقيم مع الموسيقا والمعنى: ،امأل الفراغ بكلمة من الكلمات المحصورةب. 

َحمك   رحمن أن _________           أضنيتني بالهجِر ما أظلمَك        فارحم عسى ال .1  (َيظ لمك   – )َير 
َم ع .2  لمريض(ا –ئد العا)لى ____________            ما أقصَر الليَل على الراقِد         وأهوَن الّسق 

 
(2) 

 َقّطِع األبياِت اآلتية عروضّيا مبّينًا التفعيلة والبحر: 
 أ ساحة   للحرِب  أم     محشُر             و َمورِد الموِت أم الكوَثُر؟ .1

 
 َبِتك  مرتقبًا ُرحماُه  في  َأو                ُأودعَك الّرحمنَ  في ُغرَبتك    .2

 
رُ ناٍء  عنِ  األوطاِن  يفِصُلني             عّمن  أُ   .3  ِحبُّ  البرُّ  و البح 

 
 هيهاَت ما في الّناِس من خالٍد             ال   بدَّ  من  فقٍد  و   فاقدِ   .4

 
 الحسنِ  َوجِهَك  لمرأى  ُعد  يا غريَب الداِر إنَّ بها                 شوقًا  .5
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