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 أسعد اهلل أوقاتكم...
 :قال أحدهم

لهننننا النننن   ع   ُصنننن    ا حم  ننننى و    )ي صي ُهننننا  مننننا ـ 
نننننن    ننننننىُل )و   طننننننال  ا  د ف  ميننننننُ   فينننننن    الق   ج 

ن  و ال  نننننننننننناا إ اّل  ال نننننننننننناض   دننننننننننننىل    مُّ    د ج 
 
 
 

ليننننننننُ   ج  ننننننننا    أ و د هننننننننس   ة نننننننن    ن تننننننننا   خ 
إ ن   ل نننننند   إ ىل ف ا صنننننن    الي ننننننى    ز شُ   ضننننننا    و 

هس   ن ك تننننننناخُ  ـ ظنننننننن     د نننننننصوُل  ـ  ننننننن    الننننننند 
ُهم حنننننن     اإل خننننننىان   أ كنننننن    ) منننننناو       د ُفنننننندُّ

نننننننننننننن نُهمو      ق ليننننننننننننننُ   ال اب تنننننننننننننناخ   يف ل ك 
نننننننننننن    و ال  ن   ا مننننننننننننس ا   و د   يف خ   ُمذ ل ننننننننننننى 

ينننننننصُ  منننننننال   مال نننننننر النننننننسي ُ  إ ذا   ينننننننُ   ح   َت 
 األطئنح 

 وما زأيك يف معاين امشاعس؟ارشح معاين األةياخ امظاةقح ةيذاً ةيذاً.  .1
 مفسداخ وما ةني قىطني إعساب جمه. إعسابأعسب ما دحذه خط  .2
 دحدز عن املفعىل املطنق وأذكس أنىاعه وما ينىب عنه. .3
 األمشنح املناطتح. دحدز عن األفعال امخمظح مع .4
 اكذث األزقاو اآلديح أعداداً مكذىةح مع مساعاج االطم امري ينيها. .5

 كذث 03اشرتيُر  - ظالث 23جاء   -

 مفجم 01يف مكذتذي  - كذاب 200يف مكذتذ ا  -

 ظالتاا  03حرض إىل الدزض  - ظالث 03حرض إىل الدزض  -

 دحدز عن أدب املهجس وأسسه يف دطىيس األدب امعسيب امحديص. .6
 األجىةح:

 أوالً: امرشح
يىيص الشاـس اإلنظان أن يصىن ن ظه ـّ  يؤذيها، ـ دها يفي  طاملاا لامناا ويُقال فيه  .0

 الكا  الحظ .
هس ةه وخانه أو دخى ـ ه ـى الص  والذحم  مه  أوقق الديىصيه أيضاا أن يُفل م  ن ظه  .1

 األحتح واألصدقاء.



 

Arabic 4.8                           AYDI 2022 /T1 3 

فلسمبا دم خ يىصيه ايضاا أن يذحم  أـتاء الصمان وأن يكىن صتىزاا مه  أصاةه  .2
 .الؽسوف وشال الهم والمم فا يشء يتق  ـى حاله

ي ته الشاـس اإلنظان إىل أنن األصدقاء قاب  جداا ـى ـكع ما دساه وال طي  إذا حلر  .3
 ة  ال ابتاخ )املصابث  وطىء الحال.

دجسةذه الكت ج يف الحياج، وفيها ـمق والشاـس يدز  حقيقح  ددل مفاين الشاـس ـى -
األمىز وكُ ْه األمىز )لث الحياج ، فالحياج فيها الحلى واملس وهي يف دقلث مظذمس وـى اإلنظان 

 أن يص  ويذحم  أـتاءها.
 سانياً: اإلعساب:

 .جملح صلح املىصىل االطمي ال مح  لها م  اإلـساب)يصينها(:  -
 يجث أن نحدد نىؿ صلح املىصىل طىاء كان اطمياا أو حسفياا وإال ذهتر الفامح. مالحغح: 

  وال اـ  ضم  مظذرت    فف  مضازؿ مجصو  ةالظكىن ألنه وقق جىاةاا للعلث )صُ دعْش:  -
 وجىةاا دقديسه أنر.

 حال م صىةح وـامح نصتها ال ذحح الؽاهسج ـى آخسها.طاملاً:  -
 جملح اطميح يف مح  نصث حال. و)امقىل فيك جميه(: -
 متذدأ مسفىؿ ةالضمح الؽاهسج ـى آخسه. امقىل: -
 خ  مسفىؿ ةالضمح الؽاهسج ـى آخسه. جميُه: -
دجص  ال ف  املضازؿ فئن كان  صحي  اآلخس جصمذه ةالظكىن وإن كان  ناهيح جاشمح. ال: -

 مفذ  اآلخس جصمذه ةحرف حسف الفلح. )ال دشرت  الفتد  .
   ة  مل وملّا، مل د  ي وقىؿ الحدز، وملّا دظذخد  حذ  وقر الكا .ال س  منحىعح:

 فاـ  مسفىؿ وـامح زففه الضمح الؽاهسج ـى آخسج. خنيُه: -
 : حسف رشط جاش ، )إْن وإذما: حسفا رشط . إنْ  -
  0جملح اص  يف مح  جص  جىاب الرشط. )فاضرب(: -
-  : َّ لذىكيد الشقيلح ونىن الذىكيد حسف  ال فف  مضازؿ مت ي ـى ال ذحح الدصاله ة ىن ادىمنين

مح  له م  اإلـساب، وال اـ  ضم  مظذرت وجىةاا دقديسه أنر، وال ف  يف مح  جص  ةا 
 ال اهيح.

يجث أن نفسب ال اـ  طىاء كان ضم اا مذصاا أو مظذرتاا وجىةاا أو جىاشاا وإال مالحغح: 
 ذهتر الفامح.

 مسفىؿ وـامح زففه الضمح الؽاهسج ـى آخسه. 0اطم ـىسنكتاخ:  -
 .نكسج دامح مبف   يشء د يد الذفجث مت ي ـى الظكىن يف مح  زفق متذدأما:  -
مت ي ـى ال ذحح وال اـ  ضم   ال ذححفف  ماض جامد إلنشاء الذفجث مت ي ـى : أكثن  -

                                                           
 أففال السجاء : م عىس 0
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 خافاا لألص .هى مظذرت وجىةاا دقديسه 
 يف مح  زفق خ  لنن )ما . جملح ففليح )أكثن اإلخىان(: -
-  :   صىب وـامح نصته ال ذحح الؽاهسج ـى آخسه.مم فىل ةه اإلخىانن
.مكّنهم:  -   حسف مشته ةال ف ، وهم ضم  مذص  مت ي ـى الضم يف مح  نصث اطم لك ن
 خ  لك ن مسفىؿ وـامح زففه الضمح الؽاهسج ـى آخسه.قنيُه:  -
ُهم( )حنين  -  مح  جس ةاإلضافح.جملح ففليح يف : دنُعدُّ
،  ال خرين: -  اطم ال مت ي ـى ال ذ  يف مح  نصث. خرين ال نافيح للج ع دفم  ـم  إنن

 االطم الري يأيت ةفد ال ال افيح للج ع: مالحغح مهمح:
o .إذا كان مضافاا فهى م صىب ةال ذحح 
o .إذا كان م سداا يكىن مت ي ـى ال ذ  يف مح  نصث 
 إليه مجسوز ةالكرسج. : مضافاِمِسئ   -
ن   -  : ص ح مجسوزج وـامح جسها الكرسج الؽاهسج ـى آخسها.ُمذنننىِّ
 

 سامشاً: دكنم عىل املفعىل املطنق وما ينىب عنه مع األمشنح.
 هى مصدز  يأيت ةفد فف   م  ل ؽه ألمىز ساسح: املفعىل املطنق

 : نحى )قاد   شفت ا قذاالا دىكيد مفعه .0
 م صىب ةال ذحح الؽاهسج ـى آخسه.: م فىل معلق قذاالً -
 : نحى )قاد  شفت ا قذال  األةعال   ونحى )مشيُر مشيح  األطد  .ةيان نىع امفعه أو هيئذه .1
 : م فىل معلق م صىب ةال ذحح الؽاهسج ـى آخسه.قذال -
 : مضاف إليه مجسوز وـامح جسه الكرسج الؽاهسج ـى آخسه.األةطالِ  -
 امللفث  دوزجا  : نحى )دزُخ حىلةيان عدد امفعه .2
 : م فىل معلق م صىب ةال ذحح الؽاهسج ـى آخسه.دوزجً  -

 وينىب عن املفعىل املطنق أمىٌز منها:
 : نحى )أةمضر الرلي  كسهاا .مسادفه .0
 : نابث م فىل معلق م صىب ةال ذحح الؽاهسج ـى آخسه.كسهاً  -
 : نحى )أكلُر كش اا .ضفذه .1
 لؽاهسج ـى آخسه.: نابث م فىل معلق م صىب ةال ذحح اكشرياً  -
 : نحى )اجذهدُخ ذل  االجذهاد .إميه اإلشازج .2
للتفد   : ذا اطم إشازج مت ي ـى الظكىن يف مح  نصث نابث م فىل معلق والا ذمك -

 والكاف للخعاب.
 : ةدل م  اطم اإلشازج م صىب ةال ذحح الؽاهسج ـى آخسه.االجذهاد -
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 )اجذهدُخ ك ن االجذهاد .  إذا أضي ذا إىل املصدز نحى كه أو ةعض) مفغذي .3
 : مصدز خ يس.االجذهاد -
: نابث م فىل معلق م صىب ةال ذحح الؽاهسج ـى آخسه، وهى مضاف واالجذهاد كهَّ  -

 مضاف إليه.
 ونحى )ندمُر ةفض  ال د  

 : نابث م فىل معلق م صىب ةال ذحح الؽاهسج ـى آخسه.ةعضن  -
 : نحى )جلع ال اُح القسفصاء .ما يدل عىل نىعه .4
 : نابث م فىل معلق م صىب ةال ذحح الؽاهسج ـى آخسه.امقسفطاء -

 زاةعاً: دحدز عن األفعال امخمظح مع األمشنح املناطتح.
 هي ك  فف  مضازؿ ادصلر ةه:

 يكذتان –: نحى دكذتان أمف االسنني -
 يكذتىن –: نحى دكذتىن واو امجامعح -
 : نحى دكذت ياء املؤنشح املخاطتح -

 األففال الخمظح هي ستىخ ال ىن ـامح زفق 
 ـ  الىظ  يداففىننحى: ج ىدنا  -
o فف  مضازؿ مسفىؿ وـامح زففه ستىخ ال ىن ألنه م  األففال الخمظح والىاو يدافعىن :

 ضم  زفق مذص  مت ي ـى الظكىن يف مح  زفق فاـ 

 حرف ال ىن : عالمح نطتها وجصمها 
o و حسف جاش .أ إذن   –يك  –ل   – )أن أي دخ  ـليها حسف ناصث 
 نحى: أحث أن دجذهدا -
o حسف ناصث.أن : 
o فف  مضازؿ م صىب ةأن وـامح نصته حرف ال ىن ألنه م  األففال الخمظح دجذهدا :

 واأللف ضم  زفق مذص  مت ي ـى الظكىن يف مح  زفق فاـ .
 أنر  مل دذأخسي ـ  أداء الىاجث -
o ف  املضازؿ ودقلث شم  ال ف  : حسف ن ي وجص  وقلث )د  ي وقىؿ الحدز ودجص  ال مل

 م  املضازؿ إىل املايض .
o فف  مضازؿ مجصو  ةلم وـامح جصمه حرف ال ىن ألنه م  األففال الخمظح دذأخسي :

 والياء )ياء املؤنشح املخاظتح  ضم  زفق مذص  مت ي ـى الظكىن يف مح  زفق فاـ .
 طم امري ينيها.اكذث األزقاو اآلديح أعداداً مكذىةح مع مساعاج االخامظاً: 

 دركري ةقاعدج امعدد
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 امعدد
 ي قظم الفدد إىل أزةفح أقظا  وهي كاآليت:

 األـداد امل سدج. -0
 األـداد املسكتح. -1
 أل اػ الفقىد. -2
 األـداد املفعىفح. -3

ا األعداد امرصيحح دقظم إىل:  أمَّ
 مفسدج -
o دىافق مفدودها يف اإلفساد والذش يح والجمق والذرك  والذأنيص. واحد واسنان 

 جاءخ إحدي العالتاخ 

  ال ظاء.  ةاس ذ  م مسزُخ 
o دخالف املفدود. من سالسح إىل دظعح 

 خالف املفدود  ـ دي دظفح كذث( 

    ّةُ ي يف املظجد طتفح حّ ماخ )حّ ماخ مركس ح 
o  عرشج( 11امعدد( 

 .دخالف إذا كانر م سدج: جاء  ـرشج ظاب، جاء  ـرش ظالتاخ 
 مسكتح: -
o (  ـرش  ظالتاا    خمظح  04حرض 
o (  مضاف إليه  دظع عرش: َتييص، شيدٌ   دظق  ـرشج  زوايح )00قسأ شيد : 
o   مضاف إليه  جامفي  7شيد  )أزةفح  ـرش   ظالتاا و )03الذق :   طتفح  أطادرج  )اطادرج 

 )جامفي : ص ح .
  .دامئاا ميك  ا دقديسها كاآليت: الذق  شيد  ـمساا فيكىن )ـمساا  مكان )أزةفح  ـرش  

 الفدد املسكث دامئاا مت ي ـى فذ  الجصأي .: منحىعح 
 مذعاطفح:  -
o .حرض خمظح  وـرشون زجاا 
o ( َُتييص .وزقح  خمظاا وطتف  وزقحا م  املقسز )74ظلث  األطذاذ : 
 وفيها يظذىي املركُس واملؤنص.  حظث مىقفها م  الجملحأمفاظ امعقىد:  -
o  ًجاء سالسىن طامتا 
o  ًجاءخ سالسىن طامتح 

 منحىعح مهمح مبا يخظ: املعدود أو متييص امعدد
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 : مضاف إليه مق األـداد امل سدجمجسوز -
o مضاف إليه وليع َتييصمشال :  : الذقير طتفح ظاب  فذكىن ظاب 
o خمظُح ظاب  ومشنها : 
o مضاف إليه مشال :  : اشرتير خمظح كذث  )كذث 
  00وحذ   00: َتييص مق ةاقي األـداد م  منطىب -
o أزةفح  وـرشون زجاا يف هرا األمس وزفضُر. )زجاا: َتييص م صىب .13: حّدس ي )مشال   

: اشرتيُر خمظح الكذث مشال: ال ددخ  )النن  الذفسيف ـى الفدد وإمنا ـى املفدود، منحىعح
 وهي سقيلح يف الل ؾ لرل  م  املظذح  قىل ا اشرتير الكذث  الخمظح.

 ف عىل امعدد يكىن يف حاالخ هي:وةامنظتح إلدخال )امـــ( امذعسي
 إذا كان الفدد مضافاا، فئن ا نُدخ  )أل  الذفسيف ـى املضاف إليه. -
 كان الفدد مسكتاا، فئن ا ندخ  )أل  الذفسيف ـى الجصء األول فقغ. ذاإ  -
o .اشرتيُر الخمظح ـرش كذاةاا 
 صأي  مفاا.كان الفدد مفعىفاا ومفعىفاا ـليه، فئن ا ندخ  )أل  الذفسيف ـى الج ذاإ  -
o .اشرتيُر الخمظح والفرشي  كذاةاا 
يصاك الفدد ـى وشن فاـ  م  أج  أن يصف ما : األعداد عىل وشن فاعه: منحىعح -

 وه ا  أمس ها  وهى: قتله، ويدل ـى دسديته.
" ومشال ا: ؛ فئنه يعاةق املفدود يف الذرك  والذأنيصامعدد عندما يُطاُغ عىل وشن فاعه أنَّ "  

 اشرتير الكذاب الخامع. فذكىن الخامع ص ح والص ح ه ا ـى وشن فاـ .
: الذقير ةالسج  الخامع  ـرش  يف الدولح، وهى مسكث مت ي ـى فذ  منحىعح أخسي

 الجصأي  وإن كان الجصء األول ـى وشن فاـ .
فُْر طيداخ  امعدد مثانيح - د  / م فىل ةه، مثاين :  مثاينن : ص  يف طى  الحميديح )طيداخ 

 َتييص م صىب 
 يف امسفع وامجس مثاينألنه نُّىن وهى اطم منقىص دحرف امياء وال دكذث  -
فُْر  - د  .  أّما ه ا: ص   زجاالا مثانيحا
: ص ح  -  جاءخ ظاةاخ  مثان  )مثان 

 جاء  ساسىن ظالتاا  - اً طامت 31جاءن  -

 مكذتذ ا سامث ةح وأحد ـرش  كذاةاا يف  - اً كذاة 311يف مكذتذنا  -

 حرض إىل الدزض دظفىن ظالتاا. - اً طامت 01حرض إىل امدزض  -

: مضاف إليه وليع َتييص اشرتيُر ـرشج  كذث   - كذث   11اشرتيُر  -  )كذث 

 يف مكذتذي اس ا ـرش  مفجم - معجم 12يف مكذتذي  -
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 :املىضىؿ: أمليذه ـليكم يف محارضج طاةقح
 ةفض األخعاء املعتفيح يف محارضاخ طاةقح فاقذىض الذ ىيه: دصىيث

 يف املحارضج الشالشح وزدخ الفتازج اآلديح: .0
 يجذهدٌ : جاء الري إنه إذا وقعر يف ضدز امجمنح امىاقعح ضنح املىضىل: نحى -

   ةن )مجذهد  يجذهدٌ نظذتدل )
 يف املحارضج الشانيح وزدخ ل ؽح )وا مفذص   والصىاب ) وا مفذص ه  .1
 يف املحارضج الساةفح وزد يف إـساب )ـمسي  .2
مضاف إليه مجسوز وـامح جسه الكرسج املقدزج ـى ما قت  ياء املذكلم م ق م  عمسي:  -

يف محه نطث ؼهىزها اشذمال املح  ةالحسكح امل اطتح، والياء ضم  مذص  مت ي ـى الظكىن 
محه جس ةاإلضافح ألنها نحرف )يف محه نطث مفعىل ةه ونضع ةدالُ منها يف  مفعىل ةه.

 ادطنر ةاالطم(
 يف املحارضج الساةفح أيضاا قصيدج درشي  ل صاز قتاين  -
o  فاعه مسفىع: نابث فاـ  واإلـساب الصحي  هى )امظجنيوزد إـساب   

 
 Page:                            مؤسسة العائدي للخدمات الطالبية 
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