
الصف الثاين عشر  

 ه معىن مفيد مستقل . : هي الكالم الذي يرتتب من كلمتني أو أكثر ولجلملة ا
 مجلة امسية ومجلة فعلية . اجلملة نوعان :
 هي اجلملة اليت تبدأ باسم وهلا ركنان أساسيان مها :  اجلملة االمسية :
هو االسم الذي يقع يف أول اجلملة ، لكي حنكم عليه حبكم ما . املبتدأ : - 1
الرئيسي  هو الذي يكمل اجلملة مع املبتدأ ويتمم معناها اخلرب : - 2

هو احلكم الذي حنكم به على املبتدأ     
  : أمثلة

عمل وأسلوب حياة .ثقافة  البتكارا-
نبيلة للسرد . مساحة  الرواية -
للنمو .أساسية  ركيزةيف الشارقة  العقار-
بني ثقافات خمتلف الشعوب . جسر   الّرحالت أدب-

املبتدأ مباشرة يقع اخلرب بعد          
اإلمارات متقدمة      

 قد يفصل بينه وبني املبتدأ كالم 
النّاس يف اإلسالم سواسية  كأسنان املشط             

اخلرباملبتدأ

اخلرباملبتدأ
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  : حدد نوع املبتدأ يف األمثلة اآلتية من خالل الشكل السابق
 أنا ال أّدعي أّنين مشروع ناجح                       ............................... -
....................هذا الكالم صحيح                                   ........... -
 ذلك يوم  حنلم به .                                    .............................. -
 الذين يتقدمون باندفاع كبرٍي يرتاجعون بسرعة          .............................. -
.....................أمحد شوقي شاعر عظيم     ...........  -
رأس احلكمة خمافة هللا     .............................. -
اجلو حار           ............................ -
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األفعال الناسخة 
ويسمى خربها )مثال: كان  اخلرب ويسمى امسها وتنصباملبتدأ فرتفع اجلملة االمسية ناسخة تدخل علىأفعال 

، ما فتئ، ما ما زال بات، ما برح، ما انفك،خالد  مريضاً(. من األفعال الناقصة أصبح، أضحى، ظل، أمسى، 
 .دام، صار و ليس

 : كانت السماء  صافية  . امسًا ظاهًرا  -1
 : كانوا سعداء  ضمريًا متصاًل  -2
ن األماكن املرتفعة . : كانْت ختاف م ضمريًا مسترتًا -3

 ) ليس مجلة وال شبه مجلة ( مفرد : كلمة واحدة وتكون امسًا   -1
مازال الفالحون نشيطني . –مازال الفالحان نشيطني  –مازال الفالُح نشيطًا   

 فعلية ( –مجلة : ) امسية  -2
 يأيت بعد اسم كان فعاًل مجلة فعلية :     

رون األهرام . كان السائحون يصو    
 مجلة امسية : البد من وجود ضمري يعود على اسم كان    

أصبحت الشمس ضوؤها ساطع –مازال الشرطي مالبسه جديدة  –أصبحت األهرامات شهرهتا واسعة     
  شبه مجلة : ) جار وجرور أو ظرف ( -3
سيظل املستقبل يف أيدي العلماء  –أمست األمساك يف الشبكة   -  

أنواع اسم كان وأخواهتا

أنواع خرب كان وأخواهتا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_(%D9%86%D8%AD%D9%88)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_(%D9%86%D8%AD%D9%88)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%B2%D8%A7%D9%84
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أصبح العصفور فوق الشجرة . -ارت الطائرة بني الّسحب  ص - 

وقع يف زمن املاضي .، دْلت على أّن احلدث  جاءت كان بصيغة املاضيإذا   -1
كان العمُل يف املكتب خفيًفا ( ) كان الطقُس بارًدا ليلة أمس ( )     
. ٍن ماأمر يتكرر وقوعه يف زم، دلّْت على  جاءت كان بصيغة املضارعإذا  -2

 )يكون الضباُب كثيًفا يف الصباح الباكر ( ) يكون الطقُس بارًدا يف فصل الشتاء (    
، وال تدل حينها على زمٍن . الكالم يصري إنشاًء دااًل على الطلب، فإّن  جاءت كان بصيغة األمرإذا  -3
) كْن صبورًا ( ) كْن رحيًما متواضًعا ( ) كْن على قدر املسؤولية (   

وقفُت طويالً أمام املدرسة (  ) اللغة العربية ليست صعبًة (كل كالم حيتمل الصدق والكذب  : األسلوب اخلربي (
نوعان :واألسلوب اإلنشائي   كل كالم وال حيتمل الصدق والكذب لذاته : األسلوب اإلنشائي

واع : األمر، النهي، ، وهو مخسة أن: هو ما يستدعي مطلوبًا غري حاصل وقت الطلب  إنشائي طليب -1
اإلستفهام، التمين والنداء.

النهي                                   التتكلم مبا اليعنيك-
 التمين                              ليت الشباب يعود يوما -
 اإلستفهام                           من واضع علم العروض ؟ -
 النداء                                  يابين انصت إىل العلماء -
األمر       اجلس حيث يؤخذ بيدك والحيث يؤخذ برجلك فتجر، -
وهو ما ال يستدعي مطلوبا، وله أنواع كثرية منها : العجب، القسم، املدح، الذم .:   طليبنشاء غري إ-
التعجب                 ! ماأمجل العفو عند املقدرة - 

دالالت كان على الزمن 

اخلرب واإلنشاء 



الصف الثاين عشر  

القسم                       ية  إّن السماء صافوهللا  -
 الذم            بئس املصري عاقبة الظاملني -
  املدح لق الصدق                   نعم اخل -

 .) كان اجلو صحًوا (. كان : اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املاضي  -1
 )      ليس املاُء طاهرًا  (     ليس : النفي -2
 ) مازال احلقُّ واضًحا (   رارمازال : االستم -3
 ) أمسى الّنهاُر لطيًفا (   أمسى : اتصاف املبتدأ باخلرب يف وقت املساء -4
 ) صار العلُم مرفوًعا (   صار : التحويل والصريورة -5
. )قضيُت الليل أعمل فأصبحُت مرهًقا (    اتصاف املبتدأ باخلرب يف وقت الصباحأصبح :  -6

شائعة لرتتيب العناصر يف مجلة كان : هناك ثالث صور 
  الرتتيب األصلي :   كان + امسها + خربها     -1

 ) كانت أخيت مقبًلة على احلياة ( 
 أْن يتوسط اخلرب بني كان وامسها  : كان + خربها + امسها  -2

 ح ( ) كان عندي يقني  بالنجا        
 عليها وعلى امسها    : خرب كان + كان + امسها أن يتقدم اخلرب -3

) وحيًدا كان قليب (   

 جيب أن يتقدم اخلرب على كان وامسها إذا كان اسم استفهام  -1               

معاين كان وأخواهتا 

الرتتيب يف مجلة كان 

ملحوظة : 
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) مىت كان االمتحاُن ؟      كيف كان االحتفال ؟ (         
  كثريًا ما يتوسط اخلرب بني كان وامسها إذا كان اخلرب شبه مجلة : -2         

ليست لدي رغبة  يف اخلروج (  –كان يف عينيه غموض    –) مازال يف الّصُف طالب      

 بنوعيه :  أعد كتابة العبارة اآلتية بصيغة املثىن واجلمع السامل
كان املعلم  حاضًرا . -
: ......................................... املثىن املذكر -
: ......................................... املثىن املؤنث -
: .......................................... مجع الذكور -
...: ....................................... مجع اإلناث -

  فوائد حنوية
  : ون يف حاليت النصب و اجلر . اسم يدل على اثنني أو اثنتني بزيادة ألف ونون يف حالة الرفع أو ياء وناملثىن

 يرفع باأللف وينصب وجير بالياء          
 اسم يدل على أكثر من اثنني بزيادة واو ونون يف حالة الرفع وياء ونون يف حاليت النصب واجلر  مجع املذكر السامل :

. يرفع بالواو وينصب وجير بالياء 
 اسم يدل على أكثر من اثنتني بزيادة ألف وتاء على آخره  مجع املؤنث السامل :

 يرفع بالضمة وينصب وجير بالكسرة .          
أصبحْت املمرضات نشيطات  –مازال املسلمون جماهدين  –الطالبان جمتهدين كان    

لى الالعبات .سلمُت ع –سلمت على الالعبني  –سلمت على الرجلني  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــ الكلمة
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/ استخرج الفعل الناسخ وبني امسه ونوع خربه:1س
 ( " يكاد الربق خيطف أبصارهم "1
 لون خمتلفني "( " وال يزا2
 ( " فذحبوها وما كادوا يفعلون "3
  بالصالة والزكاة ما دمت حياً "( " وأوصاين4
يوسف حىت تكون حرضاً " ( " قالوا تاهلل تفتأ تذكر5
 ى هللا أن يكف بأس الذين كفروا "( " عس6
 قا خيصفان عليهما من ورق اجلنة "( " وطف7
 ست مؤمناً ( " وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم ل8
 ( " وما كانوا مهتدين "9

 تم يف ريب مما نزلنا على عبدنا "( " وإن كن10
 " فأصبح من اخلاسرين "( 11
 فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون " ( "12
 ( " وال يزالون يقاتلونكم "13
 ( " ليس عليك هداهم "14
 ( " فتصبح األرض خمضرة "15
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خربه امسه الفعل الناسخ
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 فن القصة 

 * وللقصة عناصر أساسية ، منها : 

َدين . الحدث - : تتناول القصة القصيرة حدًثا مفرًدا في زمان ومكان محدَّ  

ئيسة وثانوية . ر كائن متخّيل .. ( وهي  –يوان ح –) إنسان  : الشخصيات -  

ايحدد الكاتب زمن وقوع األحداث ومكانها ، وذلك بمايتناسب وجوَّ وفكرة القصة .: عادة م اإلطار الزماني والمكاني -  

: الراوي هو الذي يسرد األحداث وهو ليس الكاتب وقد يكون شخصية داخلية أو خارجية . الراوي ووجهة النظر -  

: طريقة الكاتب في جمع أحداثه  الحبكة -  

 - التشويق : هو عنصر جذب القارئ نحو القصة لمتابعة أحداثها وبناءعلى التشويق يتم تصنيف القصص إلى قصة شخصية أو قصة حدث . 

: هي مايريد الكاتب إيصاله إلى القارئ من فكرة مبّطنة ) المغزى ( . الفكرة -  

نوعيه و يتخللها ألفاظ عامية ( كلمة وقد يتخللها الحوار ب00001 – 500: من أهم سماتها ؟أن تكون مكثفة ، تعتمد التلميح تتراوح بين ) اللغة  -  

 * وللقصة خصائص ثالث ، هي : 

- الوحدة ) وحدة االنطباع – وحدة الفكرة – وحدة الشخصية ( . - التكثيف : - الدرامية : إثارة التوتر في القارئ للمتابعة والوصول إلى النهاية 
 ومن أهم تقنيات الكاتب في تصعيد التوتر 

   البداية المثيرة للتساؤل ، و الشخصية المحيرة ، والحوار الداخلي ، وحركة الزمان ، والمفارقات . 

 * الفكرة في القصة : لكّل قصة فكرة أو رسالة ، ونعّبر عن ذلك حين نتساءل : ماالذي يريده الكاتب ؟ لماذا اختار وجهة النظر هذه. 

( أما الفكرة فهي تلخيص لرأي الكاتب  لصداقة ....ا –لوطن ا –غربة لا –فالموضوع قد يكون كلمة ) الحرب * والفكرُة تختلف عن الموضوع ،   

* الراوي في القصة ) وجهة النظر ( : وجهة النظر تعني الزاوية التي يختارها الكاتب لتروى من خاللها القصة . وهذه الزاوية تؤثر بشكل 
مباشر على تحديد الراوي  ، فالكاتب الذي يريد لقصته أن تروى من وجهات نظر مختلفة يختار الراوي الخارجي كما في قّصتي ) نظرة خارج 

 النافذة – الحرباء ( ، وعندها يتولى الكاتب سرد األحداث بضمير الغائب .

 * المبالغة في الوصف والتصوير : تقنية من تقنيات الكاتب في تقديم نصوصه األدبية .

مكان والشخصيات وأقوالها وردود أفعالها . ومن خالل المبالغة في الوصف استطاع في قصة ) الحرباء ( يبدع في المبالغة من حيث وصف الف
  . أن يرصد سوء الواقع القائم على الظلم والطبقية والنفاق



 الحرباء رأيت النخل نظرة خارج النافذة المجال

أنطوان تشيخوف رضوى عاشور ليندا فون كيزر الكاتب

خارجيداخليخارجيي الراو 

 حدث ) حبكة ( شخصية حدث ) حبكة ( القصة

مفّتش الشرطة أتشوميلوف فوزية السيد شيفارز وعاملة النظافة الشخصية الرئيسة

جزء من النهار الشتاءيوم من أيام  صباح كل يوم الزمان

الرصيف المقابل  –منزل السيد شيفارز  المكان
بيت العاملة  –للنافذة 

مخزن الحطب –ميدان السوق  هرةالقا -ية القر 

تهتّم فوزية بالزراعة فينعتها  انقطاع العاملة عن عملها العقدة
اآلخرون بالمجنونة

إخبار المفّتش بأن صاحب الكلب هو 
 الجنرال جيجالوف

األسلوب التقليدي حيث سار الزمن دون  أسلوب السرد
انقطاع 

الذي يسهم في  االسترجاع
ماضي والحاضر الربط بين ال

وتوثيق الصلة بين الحداث 
 المتشابهة 

األسلوب التقليدي ال انقطاع في الزمن

الزراعة نبض حياة علينا أن  ضرورة إتقان العمل واإلخالص فيه الفكرة
، وعلينا ان نسعى  نهتم بها

ن شعرنا بالغربة في  لذلك وا 
المجتمع وخالفنا الكثيرين في 

  وجهة نظرهم 

الصدق في يلتزم  على اإلنسان أن
القول والفعل دون نفاق وخداع ومجاملة 

النظرة من النافذة هي البوابة الواسعة التي  عالقة العنوان
كشفت لنا األحداث من أولها إلى آخرها

النخل رمز الزرع لدى 
العربّي ولذلك كانت رؤية 
النخل تدل على االهتمام 

 بكل المزروعات

الحرباء سحلية تغير لون جلدها 
بحسب البيئة ، وتغيير المفتش القواله 
كلما تغيرت المعلومات حول صاحب 
الكلب يجعل العالقة وثيقة بينه وبين 

 الحرباء

 ذات مستوى واحد من الفصاحة  اللغة

ألن الكاتبة سيطرت على لغة السرد بتوظيف 

تنوع مستوى اللغة بين 
الفصيحة وبعض اللفاظ 

ذات مستوى واحد من الفصاحة  فقد 
سيطر الكاتب على لغة القصة وحافظ 

القصص المقررةبعض تحليل 



ت الكاتبة العامية بحيث اهتمّ  الراوي الخارجي
بواقعية اللغة . 

على فصاحتها

اليوجد ، بل على العكس وجدنا وصًفا دقيًقا  المبالغة في الوصف
للمشاهدات والرؤية بحيث اهتمت الكاتبة 
بوصف العاملة عند تنظيف كل بالطة 

ونصف وكيف تقوم بذلك خالل ساعة 
 الساعة يومّيا

اليوجد ، بل وجدنا الكاتبة 
حريصة على الوصف الدقيق 
لألشياء من حيث وصف 
المكان الذي تعمل فيه 

ووصف الشخصيات التي 
 تقابلها .

توجد المبالغة في الوصف في مواقف 
كثيرة حيث رسم الكاتب شخصية 

المفتش رسًما )  كاريكاتيريًّا ( ، أظهر 
ة الواقع القائم لنا من خالل ذلك مأسا

وهو  على الطبقية والظلم والنفاق
 مايضحك القارئ من شدة المأساة 

تقنيات الكاتب في 
تقديم الفكرة 
 والشخصيات

وصف الشخصية وأقوالها  ووصفهاوأفكارها أفعال الشخصية وأقوالها 
وأفعالها

فعالها وأقوال وصف الشخصية وأ
 اآلخرين عنها

ظف كما أنها تنفحيث إنها تهتم بعملها وهو يهتم بالتفاصيل التي يرصدها ،  شخصية عاملة النظافةمع  اّتفقت شخصية السيد شيفارز -
المكان بالطة بالطة كان يرصد عملها لحظة بلحظة . وهي إذ كانت أسيرة عملها فقد كان أسير كرسيه المتحرك . 

ختلفةموجهات نظر  ضمير الغائب، وقد أدى هذا إلى رصد األحداث منت األحداث ب( ، سرد الراوي الخارجياستخدمت الكاتبة في القصة )  -

( .  فسية ) وراح يفكر : ...تقطع رتابة السرد وتغوص في أعماق الشخصية والكشف عن مالمحها النل الحوار الداخليوظفت الكاتبة  -

رأيت النخل قصة 

 جتمعها الذي لم يكن يقدر اهتمامها بالزراعة .فوزية شخصية طبيعية ولكنها كانت تشعر بالوحدة والغربة في م -

جل نها بنتهاء أوحي نهاية القصة ) نقل أمانة الزراعة من فوزية إلى جارتها ( باألمل والتفاؤل واالستمرارية في الزراعة وعدم التوقف عت -
فوزية .

الحرباء  قصة

لدها .ر من لون جالحرباء في القصة هو المفتش أتشوميلوف الذي كان يغير من أقواله وأفعاله نفاًقا وظلًما كما الحرباء التي تغي -

يها كيف تطلقون كالبكم أ سأريكمتشوميلوف بالنفاق والظلم والمجاملة لصالح صاحب الكلب وذلك من خالل ما يأتي : تتصف شخصية أ -
ك ! .ماطولُ  ثلون للقوانين .. سأريكم العفاريت الزرق . أمن المعقول ان يطال إصبعك غنه صغير اما أنت فانظرالسادة الذين التمت

ن كانوالمبالغة في الوصف لعبت دوًرا واضًحا في رسم شخصية أتشوميلوف وماتمّثله من نفاق وظلم ومجاملة للطبقية وتقدير المسؤولا -  ين وا 
ى ان هكذا إلو حاب الكالب العفاريت الزرق أصبح يشعر بالحرارة والتعرق ويشبه الكلب بجرو صغير بريء على خطأ فبعد أن كان سيري أص

 أصبح المعضوض شيطاًنا البّد له من عقاب .
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 السؤال الثّاني:
 التي تلیھا:األسئلة عن ب جِ أ "، ثمّ قصیدة "على قدر أھل العزممن  األبیات اآلتیةاقرأ 

الّسابقة.  بیاتلأل اكتب الفكرة المحوریّة -1   
     .....................................................................................................................................................

 الّسابقة ما یلي: بیاتاستخرج من األ - 2
 ....................................................: .......        "الموتكلمة بمعنى " -أ

 : ...........................................................    طباقًا -ب
 : ...........................................................    ) الغمامةكلمة ( جمع -ت
 ................................................: ...........   تقدیًما وتأخیًرا -ث
 : ............................................................   أسلوبًا إنشائیًا -ج
 : ............................................................    استعارة مكنیّة  -ح
 ....................................................: ........    تشبیًھا بلیغًا  -خ
 : ............................................................    منصوبًا على الّظرفیّة  -د
 : ............................................................    مضافًا إلیھ  -ذ
 .................................................: ...........    خبًرا  -ر
 لماذا استھلَّ الشاعر قصیدتھ بأبیات الحكمة؟ -3

................................................................................................................................... 
 ما تجلّت لك في األبیات.وّضح مالمح قائد المعركة ك -4

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

د نوع الّصورة البیانیّة، في قول الّشاعر: وقفت وما في الموت شّك لواقف  كأنّك في جفن الّردى وھو نائُم.   -5 حدِّ
................................................................................................................................... 

د نوع الُمحّسن البدیعي، في قول الّشاعر: بضرٍب أتى الھامات والنّصُر  غائٌب وصار إلى اللّبات والنّصر قادُم.  -6  حدِّ
................................................................................................................................... 

د نوع الّصورة البیانیّة، في قول الّشاعر: أتوك یجّرون الحدید كأنّما     سروا بجیاٍد ما لُھّن قوائُم.  -7 حدِّ
................................................................................................................................... 

 ا الّذي توحي بھ كل كلمة مّما یأتي:اكتب م -8
............................................     ب. سروا: ........................................................... أ. برقوا:

 حدّد المقصود بكلمة (خمیس)، في قول الشاعر: خمیٌس بشرق األرض والغرب زحفھ. -9
................................................................................................................................... 

 اختر اإلجابة الّصحیحة لكل سؤال فیما یلي: -10
 خافیةٌ). –مخفيٌّ  –خفاٌء  –أ. الخوافي: جمع، ُمفردهُ: (خفيٌّ 

 القمر). –الثُّریّا  –سماوي برج  –بان الجوزاء: كلمة معناھا      ( كوكب. 
 جرحى). –ُجمل  –ُمتحّدثون  –جمع كلیم، مرادفھا: (كلمات  ت. كلمى:

ي على قدر الكرام المكــارُم وتأت على قدر أھل العزم تأتي العزائـُم 
 وتصغٌر في عین العظیم العظائمُ   وتعظم في عین الّصغیر صغارھا
 وتعلم أي الّساقیین الغمائــــــــــمُ   ھل الحدُث الحمراء تعرف لونھـا
 فلّما دنا منھا سقتھا الجماجـــــــمُ    سقتھا الغمام الغُرُّ قبل نزولــــــھ

 وموج المنایا حولھا ُمتالطـــــــمُ   القنـــــا بناھا فأعلى والقنا تقرعُ 
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 النّثر(القّصة القصیرة، والنّص المعلوماتي): ثانیًا
 السؤال األول:أوًال (القّصة القصیرة): 

 :االتي تلیھلة األسئعن ب جِ أ ، ثمّ اقرأ الفقرة اآلتیة من قّصة "نظرة خارج النّافذة"

  
    

 (أ) استخرج من الفقرة الّسابقة ما یلي:      
 : ................................................) تُراقبھا. كلمة بمعنى (1     
 : ................................................) توِحش( عكس كلمة. 2         
 : ................................................ ة (ربّة) . جمع كلم3         
 : .................................................  . جناًسا4         
 : .................................................  ترادفًا .5         
 ................................: .................  حاًال  .6         
 : .................................................  مضافًا إلیھ .7         
 : ..................................................  . مفعوًال بھ 8        
 .......................: ............................ فعًال مضارًعا منصوبًا 9        
 :أِجب عّما یلي) ب(      

 ھل ترى أّن ھناك تشابًھا بین عاملة النّظافة والسیّد (شفارز)؟ ما ھو؟ -1
  ..................................................................................................................................... 
 ؟اختارت الكاتبة أن یكون بطل القّصة ُمقعدًا، كیف كان لھذه الّصفة دور أساسي في بناء القّصة -2 
....................................................................................................................................... 
 سالة الُمتضّمنة فیھا؟ما فكرة القّصة أو الرّ  – 3 

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

أیھما أدق في التعبیر بین كلمتي (تتربّص، تُراقب) في قول الكاتبة " كذلك العصافیر راحت تصوص ُمبتعدة عن        -4     

 القطط التي تتربّص بھا"، ولماذا؟
...................................................................................................................................... 

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

 ذلك. أبرزت القّصة مغزى من مغازي الھدیّة والكلمة الطیّبة، وّضح -5
...................................................................................................................................... 

 ما داللة اللون األخضر في القّصة؟ -6
...................................................................................................................................... 

 

لقد اعتاد أن یرى الناس مسرعین مھرولین إلى أعمالھم، كما اعتاد أن یرى ربّات البیوت وھن یتسّوقن،  
ویشترین الُخبز من المخبز، كذلك العصافیر الّتي راحت تصوص بأصوات عالیة ُمبتعدة عن القطط الّتي كانت 

 اقتناصھا وافتراسھا. كذلك رأى حمامة وھي بجوار العصافیر تأنس بصیاحھا وضجیجھا. تتربّص بھا بغیّة
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 السؤال الثّالث:
 :االتي تلیھاألسئلة عن ب جِ أ ، ثمّ اقرأ الفقرة اآلتیة من قّصة "رأیُت النّخَل"

  

 (أ) استخرج من الفقرة الّسابقة ما یلي:      
 : ................................................   ) یدقُّ معنى (. كلمة ب1     
 : ................................................   ) الّرطبة( عكس كلمة. 2         
 : ................................................   . مفرد كلمة (رؤى) 3         
 : .................................................  . خبر كانت4         
 : ................................................. منصوبًا على الظّرفیّة .5         
 : .................................................  مفعوًال بھ  .6         
 ...........................................: ......  مضافًا إلیھ .7         
 : .................................................  نعتًا .8         
 :أِجب عّما یلي) ب(      

 كیف كان لنشأة فوزیّة في القریة أثر على تعلّقھا بالّزرع، وشغفھا بھ؟ -1
  .................................................................................................................................... 

 اشرح عالقة فوزیّة بزمالئھا والنّاس من الحي الّذي تسكُن فیھ. -2
  ..................................................................................................................................... 
 عالَم تدُل أحالم فوزیّة؟ -3 
....................................................................................................................................... 
 یؤیّد ذلك.فوزیّة ُمجّرد إنسانة بسیطة تشعُر بالوحدة، اذكر ما  – 4 

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

د نوع الّصورة البیانیّة في قول الكاتبة: عندما یكون الحقل قمًحا أراهُ كالذّھب الخالص، تمیل بھ الّسنابل وتنحني. -5       حدِّ

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

 ما المعنى الُمضّمن في كل عبارة تحتھا خط فیما یأتي: -6

 : ........................................................................انطفأت نارهُ، وجفّت صبّارتھُ على بیتنا الّذي أ. وبكْت 

: ........................................................................ ن شجرةكالمقطوعة مبعد أن أقمُت في القاھرة ب. أنا 

طال الّشتاُء فلم أعُد قادرةً على االنتظار، فلبسُت معطفي القدیم، وربطُت رأسي بمندیلي الّصوفي، ونزلُت إلى  
شيء على الفروع الجافة،  الّشوارع أقطعھا، وأتوقّف عند الّشجِر، أنظُر، وأتحقُّق، وعندما تفشُل عیناي في رؤیة

، وأتحّسس، وأحیانًا كانت یداي تتوقّفان، ویخفق قلبي، ثّم أكتشف أّن ما وجدُت لیس ھو المنشود.  أمدُّ یدي، أجسُّ
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 السؤال الّرابع:
 :االتي تلیھاألسئلة عن ب جِ أ ، ثمّ اقرأ الفقرة اآلتیة من قّصة "الحرباء"

  

 (أ) استخرج من الفقرة الّسابقة ما یلي: 
 : ................................................  ) بائسة. كلمة بمعنى (1     
 : ................................................) الّضجیج( عكس كلمة. 2         
 : ................................................. مفرد كلمة (میادین) 3         
 .............................................: ....  . استعارة مكنیّة4         
 : .................................................  . خبًرا5         
 : .................................................  . مفعوًال بھ 6         
 .....................: ............................  . مضافًا إلیھ7         

 : .................................................. . اسًما مجروًرا 8          
 :أِجب عّما یلي) ب(      

 ما الفكرة الّرئیسة في القّصة؟ -1
  .................................................................................................................................... 

 في رأیك متى یكون اإلنسان ُمتلّونًا في مواقفھ مثل الحرباء؟ -2
  ..................................................................................................................................... 
 "خریوكین" بأنّھ شخص انتھازي، ما الّذي یؤّكد ذلك في القّصة؟یمكن أن نصف  -3 
....................................................................................................................................... 
 ي التعبیر بین كلمتي (سُحٌن، وجوهٌ)؟أیھما أدق فیقول الكاتب "وتطلُّ من المتاجر سحٌن ناعسةٌ"،  – 4 

....................................................................................................................................... 
 ؟العبارة الّسابقةما الذي أفادتھ كلمة "ناعسة" في  -5 

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

 ما الفرق بین كلمتي "یُقھقھ" و "یضحك"؟ -6     

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

 اختر الصواب مّما یلي: -7    

 .)الّجنرال، العامل ،ُمفتّش الشُّرطة(الحرباء في القّصة ھو  •

 .)النّفاق، الخیانة، الّصدق( من أبرز مالمح شخصیّة "أتشومیلوف" •

 ألقت القّصة الّضوء على بعض عیوب الُمجتمع (المصري، الّروسي، الفرنسي). •

رطي السُّوق یسیر ُمفتّش الشُّرطة أتشومیلوف في معطف جدید، ویحمل في یده لُفافةً، ومن خلفھ یسیر شُ  عبَر میدان
أحمر الّشعر، ومعھُ غرباٌل مملوٌء لحافّتھ بثمار عنب الثّعلب الُمصادرة. والّسكون ُمخیٌّم، وال أحد في الّسوق، وتطلُّ 

 أبواب المتاجر المفتوحة على العالم بنظرٍة كابیٍة كاألشداق الجائعة. 
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1-	اجلملة االسمية 
ثالثًا النّحو:  

 تتكّون الجملة االسمیة من (المبتدأ والخبر) مثل (الطالب مجتھد) –

مبتدأ: ھو اسم نبدأ بھ الجملة االسمیة ولھ عّدة أنواع ال

أمثلة على ماسبق 

 :تلك..)  الضمیر المنفصل –ذلك  –ھذه  –: (ھذا أسماء اإلشارةزید)  -علي  –العلم: (محمد 

 التي..)  -الكرسي) االسم الموصول :( الذي  –: (الكتاب أنت ...)     المعرف بالـ –أنا  –ھي  –(ھو  

 .سائق الدراجة) –ف إلى معرفة: قائد المسیرة المضا

 الشعر) -عناوین الصحف –عناوین الكتب  –: قد یحذف المبتدأ لعدة أسباب ومنھا (الحوار ملحوظة

 : وھو المتّمم للمبتدأ وھو على أنواعالخبر

 )الطالبان مجتھدان –زید شجاع المفرد مثل ( – 1أنواع الخبر أمثلة على 

 )التالمیذ یجتھدون –الطالب یدرس الجملة مثل ( – 2         

 شبھ الجملة وھو على نوعبن: ظرف كما في قولنا (الكتاب فوق المكتب) – 3
 .جار ومجرور مثل ( المعلم في الصف)
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طالب)  أحیانا إذا كان شبھ جملة (في الساحة  : تبدأ الجملة االسمیة بالمبتدأ ولكن قد یتقّدم الخبرفائدة
المحاضرة).  أو اسم استفھام (أین

 :ف الجمل كما ھو مطلوب في الجدولصنّ        

 ة فترفع األول ویسمى اسمھا وتنصب الثاني ویسمى خبرھاتدخل على الجملة االسمی

 مازال) –مادام  –لیس  –صار  –بات  –ظل  -أمسى  –أضحى  –أخوات كان (أصبح 

 ضمیر متصل) –ضمیر مستتر  –أنواع اسم كان (اسم ظاھر 

شبھ جملة) –جملة  -أنواع خبر كان (مفرد

أمر)–مضارع  –تأتي كان على ثالث صیغ (ماض 

ن وأخواتھا) معاٍن تدّل على ذاتھا.لـ (كا

 یأتي ترتیب جملة كان كالتالي (كان + اسمھا + خبرھا)

 ى اسمھا مثل ((كان في الصف طالب)ملحوظة: قد یتقّدم خبر كان عل
 ملحوظة: یجب أن یتقّدم خبر كان علیھا إذا كان اسم استفھام. مثل ((أین كان أخوك)).

 نوعھ الخبر نوعھ المبتدأ الجملة
 المؤمن یخلص في عملھ
 شباب الیوم حماةُ المستقبل

 ھذا الطفل ذكي
 أنا في القاعة
 كیف حالك ؟

 فوق المبنى علٌم كبیر

تدريب

2-كان وأخواتها
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:صنّف حسب الجدول

 نوع الخبر   الخبر        نوع االسم     اسمھ           الفعل                 الُجمل 

 كان الجو صحوا.
في أصبحت الشمس 

 .المنتصف 
یمیل قرب الشارع ظل  

 .لیس باستطاعتي مساعدتك 
 .ینا بخیر والحمد �أمس

 أین كانت المباراة ؟
 .ھذه البنت مجتھدة  زالت ما

 ستنجح مادام الوقت مبكًرا

)أنشأ –أخذ  –طفق  –شرع أوشك) والرجاء (عسى) والشروع ( –كاد أفعال المقاربة (

.ضمیًرا مستتًرا أو ضمیًرا متصًال)أو  ااسًما ظاھرً عمل الفعل الناسخ ویأتي اسمھا ( تعمل

 ا مؤوًال).یأتي الخبر (جملة فعلیة أو مصدرً 
عناھا أعربت إعراب الفعل التام مثل: (أخذ الشروع عن مملحوظة: إذا خرجت أفعال      

 )الطالب ُجائزةً 

صنّف حسب المطلوب في الجدول  - 1

 الخبر/ نوعھ االسم/ نوعھ الفعل / نوعھ الجملة
 عسى هللا أن یغفر لي

 أخذت أراقب البیت الكبیر
 أكاد ال أصّدق شیئًا

 .ھا فعل من أفعال الشروع فیما یليضع دائرة حول الجملة التي فی - 2

 . أنشأ المزارع سور الحدیقة      - أنشأ المعلم یشرح الدرس     

 . أخذ الطفل یبكي     -           أخذ المتفّوق جائزة            

تدريب

3-املقاربة والرجاء والشروع

 تدريب
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.ع الثاني ویسّمى خبرھاسمھا وترفتدخل إن على الجملة االسمیة فتنصب األول ویسمى ا

.یأتي اسم إن على نوعین (اسم ظاھر أو ضمیر متّصل)

.شبھ جملة) –جملة  -مفردیأتي خبرھا على ثالثة أنواع (

) للتمني) لیت (وأخواتھا معاٍن عّدة: إن + أن (للتوكید) لكّن (لالستدراك لـ إن

 )ّن (للتشبیھ) كألعل (للترّجي     

.ا + خبرھا) مثل: إن الطالب مجتھدالي (إن + اسمھیأتي ترتیب جملة إن كالت

.على اسمھا إذا كان شبھ جملة. مثل: إن في الساحة طالبًاإن  قد یتقّدم خبر

 :ف الجمل كما ھو مطلوب في الجدولصنّ 

الحرف  الجملة
 الناسخ

نوع  اسمھ
 االسم

نوع  خبره 
 الخبر

 كأن اللیَل باردٌ 
 إن من البیان لسحًرا
 لعل ھذاالرجل مثقّفٌ 
 لیت لي صدیقًا مخلًصا

سمعت أن 
 االمتحان َقریبٌ 

4-إن و أخواتها

 تدريب
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الصف الثاين عشر  

  تدخل على اجلملة االمسية فتنصب املبتدأ ويسمى امسها وترفع اخلرب ويسمى خربها
 ها : احلروف الناسخة ومعاني

صافيةٌ  السماءَ ) إّن ، أّن (  للتوكيد                  إّن  -
يعود يوًما  الشبابليت  : التمين                         ليت  -
يأيت بالفرج . هللالعل   : الرجاء                         لعل  -
صافيٌة  السماءَ لكّن   : االستدارك                    اجلو بارد لكّن  -
أسٌد يف املعركة  اجلنديكأّن   : التشبيه                        كأّن  -
  : صوب اخلطأ يف اجلمل اآلتية

الصواب اخلطأ الـــــــجــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــلة 
إّن يف تأجيل إجناز األعمال عبٌء ثقيٌل على النفس

كأّن يف نظراته عجٌز وذٌل 
خوك ؟ إّنين أعرف أّن لك أختان فحسب .أ

لعل لصاحب السؤال مقصٌد ال نعلمه .
ال تقويل إّن أبوك مسح لك باستخدام أْحر الشفاه !

ليت عيناي تلتقيها . 
كأهّنما وحيدين يف هذا العامل 

احلروف الناسخة
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الصف الثاين عشر  

تدريبات إثرائية   
اكتب مجاًل وفق األمناط التالية : 

ناسخ + امسه ضمري متصل + خربه مجلة فعلية   -
.........................................................................................

ناسخ + امسه علم + خربه مجلة امسية . -
......................................................................................

ناسخ + خربه شبه مجلة + امسه اسم ظاهر . -
......................................................................................

ناسخ + امسه ضمري مسترت + خربه مجلة فعلية  -
.......................................................................................

صوب اخلطأ يف اجلمل اآلتية :  
مل يكن أهل الفتاة مستعدون الستقباله بعد ، فقد وصل أخوها قبل يومني من السفر وكان أبوها مريض-
للكون .تصبح نواميس النفس قانون طبيعي -
مون على أنفسهم . أصبح املسلمون منقس-
كان سيف ذو شعر أسود . -
عيناه كانتا صغريتان وثاقبتان . -
أن يكون الكالم مراجع من قبل املسؤولني .-

تذكر جيًدا : 
فائدة استخدام الفعل املضارع ) التجدد واالستمرار (  

قد + فعل مضارع  تفيد ) الشك االحتمال ( 
 تحقيقد + فعل ماٍض   تفيد ) التوكيد وال




