الصف الثاين عشر

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

 أمثلة :
-

االبتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة .
الرواية مساحة نبيلة للسرد .
العقار يف الشارقة ركيزة أساسية للنمو .
الرحالت جسر بني ثقافات خمتلف الشعوب .
أدب ّ
املبتدأ

املبتدأ

يقع اخلرب بعد املبتدأ مباشرة
اإلمارات متقدمة
قد يفصل بينه وبني املبتدأ كالم
النّاس يف اإلسالم سواسية كأسنان املشط

اخلرب

اخلرب
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 حدد نوع املبتدأ يف األمثلة اآلتية من خالل الشكل السابق :
 أنا ال ّأدعي أنّين مشروع ناجح هذا الكالم صحيح ذلك يوم حنلم به . الذين يتقدمون باندفاع كب ٍري يرتاجعون بسرعة أمحد شوقي شاعر عظيم رأس احلكمة خمافة هللا -اجلو حار
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...............................
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..............................
................................
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............................
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األفعال الناسخة
أفعال ناسخة تدخل على اجلملة االمسية فرتفع املبتدأويسمى امسها وتنصب اخلرب ويسمى خربها (مثال :كان
خالد مريضاً) .من األفعال الناقصة أصبح ،أضحى ،ظل ،أمسى ،بات ،ما برح ،ما انفك ،ما زال ،ما فتئ ،ما
دام ،صار و ليس.
أنواع اسم كان وأخواهتا

ظاهرا  :كانت السماء صافية .
 -1امسًا ً
متصال  :كانوا سعداء
-2
ضمريا ً
ً

كانت ختاف من األماكن املرتفعة .
ضمريا
-3
مسترتا ْ :
ً
ً
أنواع خرب كان وأخواهتا

 -1مفرد  :كلمة واحدة وتكون امسًا ( ليس مجلة وال شبه مجلة )

الفالح نشيطًا – مازال الفالحان نشيطني – مازال الفالحون نشيطني .
مازال
ُ

 -2مجلة  ( :امسية – فعلية )

فعال
مجلة فعلية  :يأيت بعد اسم كان ً
كان السائحون يصورون األهرام .

مجلة امسية  :البد من وجود ضمري يعود على اسم كان
أصبحت األهرامات شهرهتا واسعة – مازال الشرطي مالبسه جديدة – أصبحت الشمس ضوؤها ساطع

 -3شبه مجلة  ( :جار وجرور أو ظرف )

 -أمست األمساك يف الشبكة – سيظل املستقبل يف أيدي العلماء
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السحب  -أصبح العصفور فوق الشجرة .
 -صارت الطائرة بني ّ

دالالت كان على الزمن
 -1إذا جاءت كان بصيغة املاضي  ،دلْت على أ ّن احلدث وقع يف زمن املاضي .
العمل يف املكتب خفي ًفا )
( كان
الطقس ً
باردا ليلة أمس ) ( كان ُ
ُ
 -2إذا جاءت كان بصيغة املضارع  ،دلّْت على أمر يتكرر وقوعه يف زم ٍن ما .

باردا يف فصل الشتاء )
الضباب كثي ًفا يف الصباح الباكر ) ( يكون
(يكون
الطقس ً
ُ
ُ

داال على الطلب  ،وال تدل حينها على زم ٍن .
 -3إذا جاءت كان بصيغة األمر  ،فإ ّن الكالم يصري
إنشاء ً
ً
كن على قدر املسؤولية )
رحيما متو ً
اضعا ) ( ْ
صبورا ) ( ْ
( ْ
كن ً
كن ً

اخلرب واإلنشاء




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

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

النهي

 التتكلم مبا اليعنيك -ليت الشباب يعود يوما

التمين

 -من واضع علم العروض ؟

اإلستفهام
النداء

 يابين انصت إىل العلماء اجلس حيث يؤخذ بيدك والحيث يؤخذ برجلك فتجر،-

األمر

إنشاء غري طليب  :وهو ما ال يستدعي مطلوبا ،وله أنواع كثرية منها  :العجب ،القسم ،املدح ،الذم .
 -ماأمجل العفو عند املقدرة !

التعجب
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 -وهللا إ ّن السماء صافية

القسم

 -بئس املصري عاقبة الظاملني

الذم

 -نعم اخللق الصدق

املدح

معاين كان وأخواهتا
صحوا ).
 -1كان  :اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املاضي  (.كان اجلو ً

طاهرا )
 -2ليس  :النفي ( ليس املاءُ ً
اضحا )
 -3مازال  :االستمرار ( مازال ُّ
احلق و ً
هار لطي ًفا )
 -4أمسى  :اتصاف املبتدأ باخلرب يف وقت املساء ( أمسى النّ ُ
فوعا )
العلم مر ً
 -5صار  :التحويل والصريورة ( صار ُ

فأصبحت مره ًقا ) .
(قضيت الليل أعمل
 -6أصبح  :اتصاف املبتدأ باخلرب يف وقت الصباح
ُ
ُ

الرتتيب يف مجلة كان
هناك ثالث صور شائعة لرتتيب العناصر يف مجلة كان :
-1

الرتتيب األصلي  :كان  +امسها  +خربها

( كانت أخيت مقبلًة على احلياة )

 -2أ ْن يتوسط اخلرب بني كان وامسها  :كان  +خربها  +امسها

( كان عندي يقني بالنجاح )

 -3أن يتقدم اخلرب عليها وعلى امسها  :خرب كان  +كان  +امسها

وحيدا كان قليب )
( ً

ملحوظة :

 -1جيب أن يتقدم اخلرب على كان وامسها إذا كان اسم استفهام
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( مىت كان االمتحا ُن ؟

كيف كان االحتفال ؟ )

كثريا ما يتوسط اخلرب بني كان وامسها إذا كان اخلرب شبه مجلة :
ً -2

ف طالب – كان يف عينيه غموض – ليست لدي رغبة يف اخلروج )
الص ُ
( مازال يف ّ
 فوائد حنوية
 املثىن  :اسم يدل على اثنني أو اثنتني بزيادة ألف ونون يف حالة الرفع أو ياء ونون يف حاليت النصب و اجلر .
يرفع باأللف وينصب وجير بالياء
 مجع املذكر السامل  :اسم يدل على أكثر من اثنني بزيادة واو ونون يف حالة الرفع وياء ونون يف حاليت النصب واجلر
يرفع بالواو وينصب وجير بالياء .
 مجع املؤنث السامل  :اسم يدل على أكثر من اثنتني بزيادة ألف وتاء على آخره
يرفع بالضمة وينصب وجير بالكسرة .
أصبحت املمرضات نشيطات
كان الطالبان جمتهدين – مازال املسلمون جماهدين –
ْ
سلمت على الالعبات .
سلمت على الرجلني – سلمت على الالعبني –
ُ

 أعد كتابة العبارة اآلتية بصيغة املثىن واجلمع السامل بنوعيه :
حاضرا .
 كان املعلمً

 -املثىن املذكر ......................................... :

 -املثىن املؤنث ......................................... :

 -مجع الذكور .......................................... :

 -مجع اإلناث .......................................... :
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الكلمة

إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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س /1استخرج الفعل الناسخ وبني امسه ونوع خربه:
 " )1يكاد الربق خيطف أبصارهم "
 " )2وال يزالون خمتلفني "
 " )3فذحبوها وما كادوا يفعلون "
 " )4وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حياً "
 " )5قالوا تاهلل تفتأ تذكر يوسف حىت تكون حرضاً "
 " )6عسى هللا أن يكف بأس الذين كفروا "
 " )7وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة "
 " )8وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً
 " )9وما كانوا مهتدين "
 " )10وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا "
 " )11فأصبح من اخلاسرين "
 " )12فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون "
 " )13وال يزالون يقاتلونكم "
 " )14ليس عليك هداهم "
 " )15فتصبح األرض خمضرة "
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الفعل الناسخ

امسه

خربه
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فن القصة
* وللقصة عناصر أساسية  ،منها :
مفردا في زمان ومكان َّ
محد َدين .
 الحدث  :تتناول القصة القصيرة حدثًا ًمتخيل  ) ..وهي رئيسة وثانوية .
 الشخصيات  ( :إنسان – حيوان – كائن ّوجو وفكرة القصة .
 اإلطار الزماني والمكاني  :عادة مايحدد الكاتب زمن وقوع األحداث ومكانها  ،وذلك بمايتناسب َّ الراوي ووجهة النظر  :الراوي هو الذي يسرد األحداث وهو ليس الكاتب وقد يكون شخصية داخلية أو خارجية . الحبكة  :طريقة الكاتب في جمع أحداثه التشويق  :هو عنصر جذب القارئ نحو القصة لمتابعة أحداثها وبناءعلى التشويق يتم تصنيف القصص إلى قصة شخصية أو قصة حدث .طنة ( المغزى ) .
 الفكرة  :هي مايريد الكاتب إيصاله إلى القارئ من فكرة مب ّ اللغة  :من أهم سماتها ؟أن تكون مكثفة  ،تعتمد التلميح تتراوح بين (  )10000 – 500كلمة وقد يتخللها الحوار بنوعيه و يتخللها ألفاظ عامية* 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  ،والشخصية المحيرة  ،والحوار الداخلي  ،وحركة الزمان  ،والمفارقات .
ونعبر عن ذلك حين نتساءل  :ماالذي يريده الكاتب ؟ لماذا اختار وجهة النظر هذه.
لكل قصة فكرة أو رسالة ّ ،
* الفكرة في القصة ّ :
* والفكرُة تختلف عن الموضوع  ،فالموضوع قد يكون كلمة ( الحرب – الغربة – الوطن – الصداقة  ) ....أما الفكرة فهي تلخيص لرأي الكاتب
* الراوي في القصة ( وجهة النظر )  :وجهة النظر تعني الزاوية التي يختارها الكاتب لتروى من خاللها القصة  .وهذه الزاوية تؤثر بشكل

قصتي ( نظرة خارج
مباشر على تحديد الراوي  ،فالكاتب الذي يريد لقصته أن تروى من وجهات نظر مختلفة يختار الراوي الخارجي كما في ّ
النافذة – الحرباء )  ،وعندها يتولى الكاتب سرد األحداث بضمير الغائب .
* المبالغة في الوصف والتصوير  :تقنية من تقنيات الكاتب في تقديم نصوصه األدبية .

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

تحليل بعض القصص المقررة
المجال

نظرة خارج النافذة

رأيت النخل

الحرباء

الكاتب

ليندا فون كيزر

رضوى عاشور

أنطوان تشيخوف

الراوي

خارجي

داخلي

خارجي

القصة

حدث ( حبكة )

شخصية

حدث ( حبكة )

الشخصية الرئيسة

السيد شيفارز وعاملة النظافة

فوزية

مفتّش الشرطة أتشوميلوف

الزمان

صباح كل يوم

يوم من أيام الشتاء

جزء من النهار

المكان

منزل السيد شيفارز – الرصيف المقابل

القرية  -القاهرة

ميدان السوق – مخزن الحطب

للنافذة – بيت العاملة

العقدة

انقطاع العاملة عن عملها

تهتم فوزية بالزراعة فينعتها
ّ
اآلخرون بالمجنونة

إخبار المفتّش بأن صاحب الكلب هو
الجنرال جيجالوف

أسلوب السرد

األسلوب التقليدي حيث سار الزمن دون

االسترجاع الذي يسهم في

انقطاع

الربط بين الماضي والحاضر

األسلوب التقليدي ال انقطاع في الزمن

وتوثيق الصلة بين الحداث
المتشابهة

الفكرة

ضرورة إتقان العمل واإلخالص فيه

عالقة العنوان

الزراعة نبض حياة علينا أن
نهتم بها  ،وعلينا ان نسعى

لذلك وان شعرنا بالغربة في

على اإلنسان أن يلتزم الصدق في

القول والفعل دون نفاق وخداع ومجاملة

المجتمع وخالفنا الكثيرين في
وجهة نظرهم
النظرة من النافذة هي البوابة الواسعة التي

النخل رمز الزرع لدى

الحرباء سحلية تغير لون جلدها

كشفت لنا األحداث من أولها إلى آخرها

العربي ولذلك كانت رؤية
ّ
النخل تدل على االهتمام

بحسب البيئة  ،وتغيير المفتش القواله

بكل المزروعات

كلما تغيرت المعلومات حول صاحب
الكلب يجعل العالقة وثيقة بينه وبين
الحرباء

اللغة

ذات مستوى واحد من الفصاحة
ألن الكاتبة سيطرت على لغة السرد بتوظيف

تنوع مستوى اللغة بين

ذات مستوى واحد من الفصاحة فقد

الفصيحة وبعض اللفاظ

سيطر الكاتب على لغة القصة وحافظ

المبالغة في الوصف

تقنيات الكاتب في

الراوي الخارجي

اهتمت الكاتبة
العامية بحيث ّ
بواقعية اللغة .

على فصاحتها

وصفا دقيًقا
اليوجد  ،بل على العكس وجدنا
ً
للمشاهدات والرؤية بحيث اهتمت الكاتبة

اليوجد  ،بل وجدنا الكاتبة

توجد المبالغة في الوصف في مواقف

حريصة على الوصف الدقيق

كثيرة حيث رسم الكاتب شخصية

بوصف العاملة عند تنظيف كل بالطة

لألشياء من حيث وصف

وكيف تقوم بذلك خالل ساعة ونصف

المكان الذي تعمل فيه

رسما ( كاريكاتيريًّا )  ،أظهر
المفتش ً
لنا من خالل ذلك مأساة الواقع القائم

يوميا
الساعة ّ

ووصف الشخصيات التي

على الطبقية والظلم والنفاق وهو

تقابلها .

أفعال الشخصية وأقوالها وأفكارها ووصفها

مايضحك القارئ من شدة المأساة

وصف الشخصية وأقوالها

وصف الشخصية وأفعالها وأقوال

وأفعالها

اآلخرين عنها

تقديم الفكرة

والشخصيات
 اّتفقت شخصية السيد شيفارز مع شخصية عاملة النظافة حيث إنها تهتم بعملها وهو يهتم بالتفاصيل التي يرصدها  ،فكما أنها تنظفالمكان بالطة بالطة كان يرصد عملها لحظة بلحظة  .وهي إذ كانت أسيرة عملها فقد كان أسير كرسيه المتحرك .
 استخدمت الكاتبة في القصة ( الراوي الخارجي )  ،سردت األحداث بضمير الغائب ،وقد أدى هذا إلى رصد األحداث من وجهات نظر مختلفة وظفت الكاتبة الحوار الداخلي لتقطع رتابة السرد وتغوص في أعماق الشخصية والكشف عن مالمحها النفسية ( وراح يفكر . ) ... :قصة رأيت النخل
 فوزية شخصية طبيعية ولكنها كانت تشعر بالوحدة والغربة في مجتمعها الذي لم يكن يقدر اهتمامها بالزراعة . ت وحي نهاية القصة ( نقل أمانة الزراعة من فوزية إلى جارتها ) باألمل والتفاؤل واالستمرارية في الزراعة وعدم التوقف عنها بنتهاء أجلفوزية .
قصة الحرباء
وظلما كما الحرباء التي تغير من لون جلدها .
 الحرباء في القصة هو المفتش أتشوميلوف الذي كان يغير من أقواله وأفعاله نفا ًقاً
 -تتصف شخصية أتشوميلوف بالنفاق والظلم والمجاملة لصالح صاحب الكلب وذلك من خالل ما يأتي  :سأريكم كيف تطلقون كالبكم أيها

السادة الذين التمتثلون للقوانين  ..سأريكم العفاريت الزرق  .أمن المعقول ان يطال إصبعك غنه صغير اما أنت فانظر ماطوُلك ! .

اضحا في رسم شخصية أتشوميلوف وماتمّثله من نفاق وظلم ومجاملة للطبقية وتقدير المسؤولين وان كانوا
 المبالغة في الوصف لعبت ًادور و ً
على خطأ فبعد أن كان سيري أصحاب الكالب العفاريت الزرق أصبح يشعر بالحرارة والتعرق ويشبه الكلب بجرو صغير بريء وهكذا إلى ان
البد له من عقاب .
أصبح المعضوض شيطاًنا ّ

اﻟﺴﺆال اﻟﺜّﺎﻧﻲ:
اﻗﺮأ اﻷﺑﯿﺎت اﻵﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﯿﺪة "ﻋﻠﻰ ﻗﺪر أھﻞ اﻟﻌﺰم" ،ﺛ ّﻢ أ ِﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ:
ﻋﻠﻰ ﻗدر أھل اﻟﻌزم ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻌزاﺋـ ُم
ﺻﻐﯾر ﺻﻐﺎرھﺎ
وﺗﻌظم ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟ ّ
ُ
اﻟﺣدث اﻟﺣﻣراء ﺗﻌرف ﻟوﻧﮭـﺎ
ھل
ﺳﻘﺗﮭﺎ اﻟﻐﻣﺎم اﻟﻐ ُ ﱡر ﻗﺑل ﻧزوﻟــــــﮫ
ﺑﻧﺎھﺎ ﻓﺄﻋﻠﻰ واﻟﻘﻧﺎ ﺗﻘرعُ اﻟﻘﻧـــــﺎ

وﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟﻛرام اﻟﻣﻛــﺎر ُم
وﺗﺻﻐٌر ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﻌظﯾم اﻟﻌظﺎﺋ ُم
ﺳﺎﻗﯾﯾن اﻟﻐﻣﺎﺋــــــــــ ُم
وﺗﻌﻠم أي اﻟ ّ
ﻓﻠ ّﻣﺎ دﻧﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺳﻘﺗﮭﺎ اﻟﺟﻣﺎﺟـــــــ ُم
وﻣوج اﻟﻣﻧﺎﯾﺎ ﺣوﻟﮭﺎ ُﻣﺗﻼطـــــــ ُم

ﺳﺎﺑﻘﺔ.
 -1اﻛﺗب اﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺣورﯾّﺔ ﻟﻸﺑﯾﺎت اﻟ ّ
.....................................................................................................................................................
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 - 2اﺳﺗﺧرج ﻣن اﻷﺑﯾﺎت اﻟ ّ
........................................................... :
أ -ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ "اﻟﻣوت"
........................................................... :
ب -طﺑﺎﻗًﺎ
........................................................... :
ت -ﺟﻣﻊ ﻛﻠﻣﺔ )اﻟﻐﻣﺎﻣﺔ(
........................................................... :
وﺗﺄﺧﯾرا
ث -ﺗﻘدﯾ ًﻣﺎ
ً
............................................................ :
ج -أﺳﻠوﺑًﺎ إﻧﺷﺎﺋﯾًﺎ
............................................................ :
ح -اﺳﺗﻌﺎرة ﻣﻛﻧﯾّﺔ
............................................................ :
خ -ﺗﺷﺑﯾ ًﮭﺎ ﺑﻠﯾﻐًﺎ
د -ﻣﻧﺻوﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ّ
............................................................ :
اﻟظرﻓﯾّﺔ
............................................................ :
ذ -ﻣﺿﺎﻓًﺎ إﻟﯾﮫ
............................................................ :
ﺧﺑرا
رً -
 -3ﻟﻣﺎذا اﺳﺗﮭ ﱠل اﻟﺷﺎﻋر ﻗﺻﯾدﺗﮫ ﺑﺄﺑﯾﺎت اﻟﺣﻛﻣﺔ؟
...................................................................................................................................
 -4وﺿّﺢ ﻣﻼﻣﺢ ﻗﺎﺋد اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺟﻠّت ﻟك ﻓﻲ اﻷﺑﯾﺎت.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ﺻورة اﻟﺑﯾﺎﻧﯾّﺔ ،ﻓﻲ ﻗول اﻟ ّ
اﻟردى وھو ﻧﺎﺋ ُم.
 -5ﺣ ِد ّد ﻧوع اﻟ ّ
ﺷﺎﻋر :وﻗﻔت وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوت ﺷكّ ﻟواﻗف ﻛﺄﻧّك ﻓﻲ ﺟﻔن ّ
...................................................................................................................................
ﺳن اﻟﺑدﯾﻌﻲ ،ﻓﻲ ﻗول اﻟ ّ
ﻏﺎﺋب وﺻﺎر إﻟﻰ اﻟﻠّﺑﺎت واﻟﻧّﺻر ﻗﺎد ُم.
ﺻر
ٌ
 -6ﺣ ِد ّد ﻧوع اﻟ ُﻣﺣ ّ
ﺷﺎﻋر :ﺑﺿر ٍ
ب أﺗﻰ اﻟﮭﺎﻣﺎت واﻟﻧّ ُ
...................................................................................................................................
ﺻورة اﻟﺑﯾﺎﻧﯾّﺔ ،ﻓﻲ ﻗول اﻟ ّ
ﯾﺟرون اﻟﺣدﯾد ﻛﺄﻧّﻣﺎ ﺳروا ﺑﺟﯾﺎ ٍد ﻣﺎ ﻟ ُﮭ ّن ﻗواﺋ ُم.
 -7ﺣ ِد ّد ﻧوع اﻟ ّ
ﺷﺎﻋر :أﺗوك ّ
...................................................................................................................................
 -8اﻛﺗب ﻣﺎ اﻟّذي ﺗوﺣﻲ ﺑﮫ ﻛل ﻛﻠﻣﺔ ﻣ ّﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
أ .ﺑرﻗوا ............................................ :ب .ﺳروا........................................................... :
ﺧﻣﯾس ﺑﺷرق اﻷرض واﻟﻐرب زﺣﻔﮫ.
 -9ﺣد ّد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻛﻠﻣﺔ )ﺧﻣﯾس( ،ﻓﻲ ﻗول اﻟﺷﺎﻋر:
ٌ
...................................................................................................................................
 -10اﺧﺘﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼّﺤﯿﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺆال ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺨﻔﻲ – ﺧﺎﻓﯿﺔٌ(.
)ﺧﻔﻲ – ﺧﻔﺎ ٌء –
أ .اﻟﺨﻮاﻓﻲ :ﺟﻤﻊُ ،ﻣﻔﺮدهُ:
ﱞ
ﱞ
ﱡ
) ﻛﻮﻛﺒﺎن – ﺑﺮج ﺳﻤﺎوي – اﻟﺜﺮﯾّﺎ – اﻟﻘﻤﺮ(.
ب .اﻟﺠﻮزاء :ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌﻨﺎھﺎ
ت .ﻛﻠﻤﻰ :ﺟﻤﻊ ﻛﻠﯿﻢ ،ﻣﺮادﻓﮭﺎ) :ﻛﻠﻤﺎت – ُﻣﺘﺤ ّﺪﺛﻮن – ﺟُﻤﻞ – ﺟﺮﺣﻰ(.
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ﺼﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة ،واﻟﻨّﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ(:
ﺛﺎﻧﯿًﺎ اﻟﻨّﺜﺮ)اﻟﻘ ّ
ً
ﺼﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة( :اﻟﺴﺆال اﻷول:
أوﻻ )اﻟﻘ ّ
ّ
اﻗﺮأ اﻟﻔﻘﺮة اﻵﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺼّﺔ "ﻧﻈﺮة ﺧﺎرج اﻟﻨﺎﻓﺬة" ،ﺛ ّﻢ أ ِﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ:
ﯾﺗﺳوﻗن،
ﻟﻘد اﻋﺗﺎد أن ﯾرى اﻟﻧﺎس ﻣﺳرﻋﯾن ﻣﮭروﻟﯾن إﻟﻰ أﻋﻣﺎﻟﮭم ،ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺎد أن ﯾرى رﺑّﺎت اﻟﺑﯾوت وھن
ّ
وﯾﺷﺗرﯾن اﻟ ُﺧﺑز ﻣن اﻟﻣﺧﺑز ،ﻛذﻟك اﻟﻌﺻﺎﻓﯾر اﻟّﺗﻲ راﺣت ﺗﺻوص ﺑﺄﺻوات ﻋﺎﻟﯾﺔ ُﻣﺑﺗﻌدة ﻋن اﻟﻘطط اﻟّﺗﻲ ﻛﺎﻧت
ﺗﺗرﺑّص ﺑﮭﺎ ﺑﻐﯾّﺔ اﻗﺗﻧﺎﺻﮭﺎ واﻓﺗراﺳﮭﺎ .ﻛذﻟك رأى ﺣﻣﺎﻣﺔ وھﻲ ﺑﺟوار اﻟﻌﺻﺎﻓﯾر ﺗﺄﻧس ﺑﺻﯾﺎﺣﮭﺎ وﺿﺟﯾﺟﮭﺎ.
)أ( اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﺗُﺮاﻗﺒﮭﺎ(
ﺗﻮﺣﺶ(
 .2ﻋﻜﺲ ﻛﻠﻤﺔ ) ِ
 .3ﺟﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ )رﺑّﺔ(
 .4ﺟﻨﺎﺳًﺎ
 .5ﺗﺮادﻓًﺎ
ً .6
ﺣﺎﻻ
 .7ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﯿﮫ
ً
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﮫ
.8
ً .9
ﻓﻌﻼ ﻣﻀﺎرﻋًﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑًﺎ

................................................ :
................................................ :
................................................ :
................................................. :
................................................. :
................................................. :
................................................. :
.................................................. :
.................................................. :

أﺟﺐ ﻋ ّﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
) ب( ِ
 -1ھل ﺗرى أ ّن ھﻧﺎك ﺗﺷﺎﺑ ًﮭﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧّظﺎﻓﺔ واﻟﺳﯾّد )ﺷﻔﺎرز(؟ ﻣﺎ ھو؟
.....................................................................................................................................
ﺻﺔ؟
ﺻﻔﺔ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘ ّ
ﺻﺔ ُﻣﻘﻌدًا ،ﻛﯾف ﻛﺎن ﻟﮭذه اﻟ ّ
 -2اﺧﺗﺎرت اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ أن ﯾﻛون ﺑطل اﻟﻘ ّ
.......................................................................................................................................
اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟ ُﻣﺗﺿ ّﻣﻧﺔ ﻓﯾﮭﺎ؟
 – 3ﻣﺎ ﻓﻛرة اﻟﻘ ّ
ﺻﺔ أو ّ
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 -4أﯾﮭﻣﺎ أدق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﯾن ﻛﻠﻣﺗﻲ )ﺗﺗرﺑّص ،ﺗُراﻗب( ﻓﻲ ﻗول اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ " ﻛذﻟك اﻟﻌﺻﺎﻓﯾر راﺣت ﺗﺻوص ُﻣﺑﺗﻌدة ﻋن
اﻟﻘطط اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺑّص ﺑﮭﺎ" ،وﻟﻣﺎذا؟
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ﺻﺔ ﻣﻐزى ﻣن ﻣﻐﺎزي اﻟﮭدﯾّﺔ واﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟطﯾّﺑﺔ ،وﺿّﺢ ذﻟك.
 -5أﺑرزت اﻟﻘ ّ
......................................................................................................................................
ﺻﺔ؟
 -6ﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﻠون اﻷﺧﺿر ﻓﻲ اﻟﻘ ّ
......................................................................................................................................
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اﻟﺴﺆال اﻟﺜّﺎﻟﺚ:
ُ
"رأﯾﺖ اﻟﻨّﺨ َﻞ" ،ﺛ ّﻢ أ ِﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ:
اﻗﺮأ اﻟﻔﻘﺮة اﻵﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺼّﺔ
طﺎل اﻟ ّ
ﺻوﻓﻲ ،وﻧزﻟتُ إﻟﻰ
ﺷﺗﺎ ُء ﻓﻠم أﻋُد ﻗﺎدرة ً ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗظﺎر ،ﻓﻠﺑﺳتُ ﻣﻌطﻔﻲ اﻟﻘدﯾم ،ورﺑطتُ رأﺳﻲ ﺑﻣﻧدﯾﻠﻲ اﻟ ّ
ﺷوارع أﻗطﻌﮭﺎ ،وأﺗوﻗّف ﻋﻧد اﻟ ّ
اﻟ ّ
أﻧظر ،وأﺗﺣﻘّ ُق ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﺷ ُل ﻋﯾﻧﺎي ﻓﻲ رؤﯾﺔ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻔروع اﻟﺟﺎﻓﺔ،
ﺟر،
ُ
ﺷ ِ
ﺳس ،وأﺣﯾﺎﻧًﺎ ﻛﺎﻧت ﯾداي ﺗﺗوﻗّﻔﺎن ،وﯾﺧﻔق ﻗﻠﺑﻲ ،ﺛ ّم أﻛﺗﺷف أ ّن ﻣﺎ وﺟدتُ ﻟﯾس ھو اﻟﻣﻧﺷود.
أﻣد ﱡ ﯾدي،
أﺟس ،وأﺗﺣ ّ
ﱡ
)أ( اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﯾﺪ ﱡ
ق(
 .2ﻋﻜﺲ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﺮّطﺒﺔ(
 .3ﻣﻔﺮد ﻛﻠﻤﺔ )رؤى(
 .4ﺧﺒﺮ ﻛﺎﻧﺖ
 .5ﻣﻨﺼﻮﺑًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻈّﺮﻓﯿّﺔ
ً
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﮫ
.6
 .7ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﯿﮫ
 .8ﻧﻌﺘًﺎ

................................................ :
................................................ :
................................................ :
................................................. :
................................................. :
................................................. :
................................................. :
................................................. :

أﺟﺐ ﻋ ّﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
) ب( ِ
 -1ﻛﯾف ﻛﺎن ﻟﻧﺷﺄة ﻓوزﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠّﻘﮭﺎ ّ
ﺑﺎﻟزرع ،وﺷﻐﻔﮭﺎ ﺑﮫ؟
....................................................................................................................................
 -2اﺷرح ﻋﻼﻗﺔ ﻓوزﯾّﺔ ﺑزﻣﻼﺋﮭﺎ واﻟﻧّﺎس ﻣن اﻟﺣﻲ اﻟّذي ﺗﺳﻛُن ﻓﯾﮫ.
.....................................................................................................................................
ﻋﻼم ﺗد ُل أﺣﻼم ﻓوزﯾّﺔ؟
-3
َ
.......................................................................................................................................
ﺟرد إﻧﺳﺎﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﺷﻌُر ﺑﺎﻟوﺣدة ،اذﻛر ﻣﺎ ﯾؤﯾّد ذﻟك.
 – 4ﻓوزﯾّﺔ ُﻣ ّ
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ﺳﻧﺎﺑل وﺗﻧﺣﻧﻲ.
ﺻورة اﻟﺑﯾﺎﻧﯾّﺔ ﻓﻲ ﻗول اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ :ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺣﻘل ﻗﻣ ًﺣﺎ أراه ُ ﻛﺎﻟذّھب اﻟﺧﺎﻟص ،ﺗﻣﯾل ﺑﮫ اﻟ ّ
 -5ﺣ ِد ّد ﻧوع اﻟ ّ
......................................................................................................................................
 -6ﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟ ُﻣﺿ ّﻣن ﻓﻲ ﻛل ﻋﺑﺎرة ﺗﺣﺗﮭﺎ ﺧط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
ْ
وﺑﻛت ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺗﻧﺎ اﻟّذي اﻧطﻔﺄت ﻧﺎرهُ ،وﺟﻔّت ﺻﺑّﺎرﺗﮫ ُ........................................................................ :
أ.
ب .أﻧﺎ ﺑﻌد أن أﻗﻣتُ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة ﻛﺎﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﻣن ﺷﺟرة........................................................................ :
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اﻟﺴﺆال اﻟ ّﺮاﺑﻊ:
اﻗﺮأ اﻟﻔﻘﺮة اﻵﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺼّﺔ "اﻟﺤﺮﺑﺎء" ،ﺛ ّﻢ أ ِﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ:
ﻋﺑر ﻣﯾدان اﻟﺴﱡﻮق ﯾﺴﯿﺮ ُﻣﻔﺘّﺶ اﻟ ﱡﺸﺮطﺔ أﺗﺸﻮﻣﯿﻠﻮف ﻓﻲ ﻣﻌﻄﻒ ﺟﺪﯾﺪ ،وﯾﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﯾﺪه ﻟُﻔﺎﻓﺔً ،وﻣﻦ ﺧﻠﻔﮫ ﯾﺴﯿﺮ ُﺷﺮطﻲ
َ
ّ
ّ
أﺣﻤﺮ اﻟ ّﺸﻌﺮ ،وﻣﻌﮫُ ﻏﺮﺑﺎ ٌل ﻣﻤﻠﻮ ٌء ﻟﺤﺎﻓﺘﮫ ﺑﺜﻤﺎر ﻋﻨﺐ اﻟﺜﻌﻠﺐ اﻟ ُﻤﺼﺎدرة .واﻟﺴّﻜﻮن ُﻣﺨﯿّ ٌﻢ ،وﻻ أﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺴّﻮق ،وﺗﻄﻞﱡ
أﺑﻮاب اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﻈﺮ ٍة ﻛﺎﺑﯿ ٍﺔ ﻛﺎﻷﺷﺪاق اﻟﺠﺎﺋﻌﺔ.
)أ( اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﺑﺎﺋﺴﺔ(
 .2ﻋﻜﺲ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﻀّﺠﯿﺞ(
 .3ﻣﻔﺮد ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﯿﺎدﯾﻦ(
 .4اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﯿّﺔ
 .5ﺧﺒﺮًا
ً
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﮫ
.6
 .7ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﯿﮫ
 .8اﺳ ًﻤﺎ ﻣﺠﺮورًا

................................................ :
................................................ :
................................................ :
................................................. :
................................................. :
................................................. :
................................................. :
.................................................. :

أﺟﺐ ﻋ ّﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
) ب( ِ
ﺻﺔ؟
اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ّ
 -1ﻣﺎ اﻟﻔﻛرة ّ
....................................................................................................................................
ﺗﻠوﻧًﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗﻔﮫ ﻣﺛل اﻟﺣرﺑﺎء؟
 -2ﻓﻲ رأﯾك ﻣﺗﻰ ﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن ُﻣ ّ
.....................................................................................................................................
ﺻﺔ؟
 -3ﯾﻣﻛن أن ﻧﺻف "ﺧرﯾوﻛﯾن" ﺑﺄﻧّﮫ ﺷﺧص اﻧﺗﮭﺎزي ،ﻣﺎ اﻟّذي ﯾؤ ّﻛد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘ ّ
.......................................................................................................................................
 – 4ﯾﻘول اﻟﻛﺎﺗب "وﺗط ﱡل ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺟر ﺳﺣ ٌن ﻧﺎﻋﺳﺔٌ" ،أﯾﮭﻣﺎ أدق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﯾن ﻛﻠﻣﺗﻲ )ﺳُﺣ ٌن ،وﺟوهٌ(؟
.......................................................................................................................................
ﺳﺎﺑﻘﺔ؟
 -5ﻣﺎ اﻟذي أﻓﺎدﺗﮫ ﻛﻠﻣﺔ "ﻧﺎﻋﺳﺔ" ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟ ّ
.......................................................................................................................................
 -6ﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻛﻠﻣﺗﻲ "ﯾُﻘﮭﻘﮫ" و "ﯾﺿﺣك"؟
.....................................................................................................................................
 -7اﺧﺗر اﻟﺻواب ﻣ ّﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• اﻟﺤﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺼّﺔ ھﻮ ) ُﻣﻔﺘّﺶ اﻟ ﱡﺸﺮطﺔ ،اﻟﺠّﻨﺮال ،اﻟﻌﺎﻣﻞ(.
• ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺨﺼﯿّﺔ "أﺗﺸﻮﻣﯿﻠﻮف" )اﻟﺼّﺪق ،اﻟﻨّﻔﺎق ،اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ(.
اﻟروﺳﻲ ،اﻟﻔرﻧﺳﻲ(.
• أﻟﻘت اﻟﻘ ّ
ﺻﺔ اﻟﺿّوء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻋﯾوب اﻟ ُﻣﺟﺗﻣﻊ )اﻟﻣﺻريّ ،
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ﺛﺎﻟﺜًﺎ اﻟﻨّﺤﻮ:

 -1اجلملة االسمية

– ﺗﺘﻜ ّﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ )اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ( ﻣﺜﻞ )اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﺘﮭﺪ(
اﻟﻤﺒﺘﺪأ :ھﻮ اﺳﻢ ﻧﺒﺪأ ﺑﮫ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ وﻟﮫ ﻋ ّﺪة أﻧﻮاع

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ
اﻟﻌﻠﻢ) :ﻣﺤﻤﺪ – ﻋﻠﻲ  -زﯾﺪ( أﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎرة) :ھﺬا – ھﺬه – ذﻟﻚ – ﺗﻠﻚ (..اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ:
)ھﻮ – ھﻲ – أﻧﺎ – أﻧﺖ (...

اﻟﻤﻌﺮف ﺑﺎﻟـ) :اﻟﻜﺘﺎب – اﻟﻜﺮﺳﻲ( اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل  ):اﻟﺬي  -اﻟﺘﻲ(..

اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ :ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺴﯿﺮة – ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺪراﺟﺔ(.
ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﻗﺪ ﯾﺤﺬف اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب وﻣﻨﮭﺎ )اﻟﺤﻮار – ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻜﺘﺐ – ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﺼﺤﻒ -اﻟﺸﻌﺮ(
اﻟﺨﺒﺮ :وھﻮ اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ وھﻮ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﺨﺒﺮ  – 1اﻟﻤﻔﺮد ﻣﺜﻞ )زﯾﺪ ﺷﺠﺎع – اﻟﻄﺎﻟﺒﺎن ﻣﺠﺘﮭﺪان(
 – 2اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺜﻞ )اﻟﻄﺎﻟﺐ ﯾﺪرس – اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﯾﺠﺘﮭﺪون(
 – 3ﺷﺒﮫ اﻟﺠﻤﻠﺔ وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﺒﻦ :ظﺮف ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎ )اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻮق اﻟﻤﻜﺘﺐ(
ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺜﻞ ) اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ(.
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ﻓﺎﺋﺪة :ﺗﺒﺪأ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺘﺪأ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﯾﺘﻘ ّﺪم اﻟﺨﺒﺮ أﺣﯿﺎﻧﺎ إذا ﻛﺎن ﺷﺒﮫ ﺟﻤﻠﺔ )ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ طﻼب(
أو اﺳﻢ اﺳﺘﻔﮭﺎم )أﯾﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة(.

تدريب

ﺻﻨّﻒ اﻟﺠﻤﻞ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺠﺪول:

اﻟﺠﻤﻠﺔ
اﻟﻤﺆﻣﻦ ﯾﺨﻠﺺ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ
ﺷﺒﺎب اﻟﯿﻮم ﺣﻤﺎةُ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ھﺬا اﻟﻄﻔﻞ ذﻛﻲ
أﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻛﯿﻒ ﺣﺎﻟﻚ ؟
ﻓﻮق اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠ ٌﻢ ﻛﺒﯿﺮ

اﻟﻤﺒﺘﺪأ

ﻧﻮﻋﮫ

اﻟﺨﺒﺮ

ﻧﻮﻋﮫ

-2كان وأخواتها
ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻓﺘﺮﻓﻊ اﻷول وﯾﺴﻤﻰ اﺳﻤﮭﺎ وﺗﻨﺼﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﯾﺴﻤﻰ ﺧﺒﺮھﺎ
أﺧﻮات ﻛﺎن )أﺻﺒﺢ – أﺿﺤﻰ – أﻣﺴﻰ  -ظﻞ – ﺑﺎت – ﺻﺎر – ﻟﯿﺲ – ﻣﺎدام – ﻣﺎزال(
أﻧﻮاع اﺳﻢ ﻛﺎن )اﺳﻢ ظﺎھﺮ – ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ – ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ(
أﻧﻮاع ﺧﺒﺮ ﻛﺎن )ﻣﻔﺮد -ﺟﻤﻠﺔ – ﺷﺒﮫ ﺟﻤﻠﺔ(
ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺻﯿﻎ )ﻣﺎض – ﻣﻀﺎرع –أﻣﺮ(
ﻣﻌﺎن ﺗﺪ ّل ﻋﻠﻰ ذاﺗﮭﺎ.
ﻟـ )ﻛﺎن وأﺧﻮاﺗﮭﺎ(
ٍ
ﯾﺄﺗﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﻠﺔ ﻛﺎن ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ )ﻛﺎن  +اﺳﻤﮭﺎ  +ﺧﺒﺮھﺎ(
ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﻗﺪ ﯾﺘﻘ ّﺪم ﺧﺒﺮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﻤﮭﺎ ﻣﺜﻞ ))ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﻒ طﻼب(
ﻣﻠﺤﻮظﺔ :ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻘ ّﺪم ﺧﺒﺮ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ إذا ﻛﺎن اﺳﻢ اﺳﺘﻔﮭﺎم .ﻣﺜﻞ ))أﯾﻦ ﻛﺎن أﺧﻮك((.
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ﺻﻨّﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول:

تدريب

اﻟﻔﻌﻞ

اﻟﺠُﻤﻞ

ﻧﻮع اﻻﺳﻢ

اﺳﻤﮫ

اﻟﺨﺒﺮ

ﻧﻮع اﻟﺨﺒﺮ

ﻛﺎن اﻟﺠﻮ ﺻﺤﻮا.
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ .
ظﻞ ﯾﻤﯿﻞ ﻗﺮب اﻟﺸﺎرع
ﻟﯿﺲ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ .
أﻣﺴﯿﻨﺎ ﺑﺨﯿﺮ واﻟﺤﻤﺪ .š
أﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎراة ؟
ﻣﺎ زاﻟﺖ ھﺬه اﻟﺒﻨﺖ ﻣﺠﺘﮭﺪة .
ﺳﺘﻨﺠﺢ ﻣﺎدام اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮًا

-3املقاربة والرجاء والشروع
أﻓﻌﺎل اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ )ﻛﺎد – أوﺷﻚ( واﻟﺮﺟﺎء )ﻋﺴﻰ( واﻟﺸﺮوع )ﺷﺮع – طﻔﻖ – أﺧﺬ – أﻧﺸﺄ(
ً
ﻣﺘﺼﻼ(.
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﺳﺦ وﯾﺄﺗﻲ اﺳﻤﮭﺎ )اﺳ ًﻤﺎ ظﺎھ ًﺮا أو ﺿﻤﯿﺮًا ﻣﺴﺘﺘﺮًا أو ﺿﻤﯿﺮًا
ً
ﻣﺆوﻻ(.
ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺨﺒﺮ )ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ أو ﻣﺼﺪ ًرا
ﻣﻠﺤﻮظﺔ :إذا ﺧﺮﺟﺖ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺮوع ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎھﺎ أﻋﺮﺑﺖ إﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎم ﻣﺜﻞ) :أﺧﺬ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ُﺟﺎﺋﺰةً(
 - 1ﺻﻨّﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺠﺪول
اﻟﻔﻌﻞ  /ﻧﻮﻋﮫ

اﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻋﺴﻰ ﷲ أن ﯾﻐﻔﺮ ﻟﻲ
أﺧﺬت أراﻗﺐ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻜﺒﯿﺮ
أﻛﺎد ﻻ أﺻ ّﺪق ﺷﯿﺌًﺎ

اﻻﺳﻢ /ﻧﻮﻋﮫ

تدريب

اﻟﺨﺒﺮ /ﻧﻮﻋﮫ

 - 2ﺿﻊ داﺋﺮة ﺣﻮل اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺮوع ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ.
أﻧﺸﺄ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﺸﺮح اﻟﺪرس
أﺧﺬ اﻟﻤﺘﻔ ّﻮق ﺟﺎﺋﺰة

-

أﻧﺸﺄ اﻟﻤﺰارع ﺳﻮر اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ.
-

أﺧﺬ اﻟﻄﻔﻞ ﯾﺒﻜﻲ.
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-4إن و أخواتها
ﺗﺪﺧﻞ إن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻓﺘﻨﺼﺐ اﻷول وﯾﺴﻤﻰ اﺳﻤﮭﺎ وﺗﺮﻓﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﯾﺴ ّﻤﻰ ﺧﺒﺮھﺎ.
ﯾﺄﺗﻲ اﺳﻢ إن ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ )اﺳﻢ ظﺎھﺮ أو ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘّﺼﻞ(.
ﯾﺄﺗﻲ ﺧﺒﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع )ﻣﻔﺮد -ﺟﻤﻠﺔ – ﺷﺒﮫ ﺟﻤﻠﺔ(.
ﻣﻌﺎن ﻋ ّﺪة :إن  +أن )ﻟﻠﺘﻮﻛﯿﺪ( ّ
ﻟﻜﻦ )ﻟﻼﺳﺘﺪراك( ﻟﯿﺖ )ﻟﻠﺘﻤﻨﻲ(
ﻟـ إن وأﺧﻮاﺗﮭﺎ
ٍ
ﻟﻌﻞ )ﻟﻠﺘﺮﺟّﻲ( ﻛﺄ ّن )ﻟﻠﺘﺸﺒﯿﮫ(
ﯾﺄﺗﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﻠﺔ إن ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ )إن  +اﺳﻤﮭﺎ  +ﺧﺒﺮھﺎ( ﻣﺜﻞ :إن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﺘﮭﺪ.
ﻗﺪ ﯾﺘﻘ ّﺪم ﺧﺒﺮ إن ﻋﻠﻰ اﺳﻤﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﺷﺒﮫ ﺟﻤﻠﺔ .ﻣﺜﻞ :إن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ طﻼﺑًﺎ.

ﺻﻨّﻒ اﻟﺠﻤﻞ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺠﺪول:

تدريب
اﻟﺠﻤﻠﺔ

اﻟﺤﺮف
اﻟﻨﺎﺳﺦ

اﺳﻤﮫ

ﻧﻮع
اﻻﺳﻢ

ﺧﺒﺮه

ﻧﻮع
اﻟﺨﺒﺮ

ﻛﺄن اﻟﻠﯿ َﻞ ﺑﺎر ٌد
إن ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎن ﻟﺴﺤﺮًا
ﻟﻌﻞ ھﺬااﻟﺮﺟﻞ ﻣﺜﻘّ ٌ
ﻒ
ﻟﯿﺖ ﻟﻲ ﺻﺪﯾﻘًﺎ ﻣﺨﻠﺼًﺎ
ﺳﻤﻌﺖ أن
اﻻﻣﺘﺤﺎن َﻗﺮﯾﺐٌ
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احلروف الناسخة
 تدخل على اجلملة االمسية فتنصب املبتدأ ويسمى امسها وترفع اخلرب ويسمى خربها
 احلروف الناسخة ومعانيها :
 ( إ ّن  ،أ ّن ) للتوكيد -ليت  :التمين

 لعل  :الرجاءلكن  :االستدارك
 ّ كأ ّن  :التشبيه صوب اخلطأ يف اجلمل اآلتية :

إ ّن
السماء صافيةٌ
َ
يوما
ليت الشباب يعود ً
لعل هللا يأيت بالفرج .

لكن
السماء صافيةٌ
اجلو بارد ّ
َ
كأ ّن اجلندي أس ٌد يف املعركة

الـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
ثقيل على النفس
إ ّن يف تأجيل إجناز األعمال عبءٌ ٌ
عجز ٌ
وذل
كأ ّن يف نظراته ٌ

أخوك ؟ إنّين أعرف أ ّن لك أختان فحسب .
لعل لصاحب السؤال مقص ٌد ال نعلمه .

ال تقويل إ ّن أبوك مسح لك باستخدام أْحر الشفاه !
ليت عيناي تلتقيها .

كأهنّما وحيدين يف هذا العامل

اخلطأ

الصواب

الصف الثاين عشر
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تدريبات إثرائية
مجال وفق األمناط التالية :
اكتب ً

 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 تصبح نواميس النفس قانون طبيعي للكون . أصبح املسلمون منقسمون على أنفسهم . -كان سيف ذو شعر أسود .

 -عيناه كانتا صغريتان وثاقبتان .

 أن يكون الكالم مراجع من قبل املسؤولني .تذكر جي ًدا :

فائدة استخدام الفعل املضارع ( التجدد واالستمرار )
قد  +فعل مضارع تفيد ( الشك االحتمال )
قد  +فعل ٍ
ماض تفيد ( التوكيد والتحقي

