أوالً  :النحو
( )1تقسيه االسه املعرب إىل منون وغري منون
عرف كالً من :
 -1االسم المنصرف  ،وغير المنصرف ( الممنوع من الصرف )
 -2ما الحاالت التى يمنع فيها االسم من الصرف لعلة واحدة ؟ مع التمثيل .
 -3ما الحاالت التى يمنع فيها االسم من الصرف لعلتين ؟ مع التمثيل .
 -4ما الحاالت التى يمنع فيها الوصف من الصرف لعلتين ؟ مع التمثيل .
 -5ما إعراب الممنوع من الصرف ؟ مع التمثيل .
 -6مثل السم ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة مرة  ،ومجرور بالكسرة مرة أخرى .

( )2عالمات األفعال
 -1ما عالمة الفعل الماضى ؟ مع التمثيل .
 -2ما عالمة الفعل المضارع ؟ مع التمثيل .
 -3ما عالمة الفعل األمر ؟ مع التمثيل .
 -4ما حكم الفعل الماضى ؟
 -5متى يبنى القعل الماضى على الفتح الظاهر  ،ومتى يبنى على الفتح المقدر ؟ مع التمثيل .
 -6مثل لما يؤتى :
ماض معتل باأللف .
أ) فعل ٍ
ماض مبنى على فتح مقدر للمناسبة .
ب) فعل ٍ
ماض مبنى على فتح مقدر للتخفيف .
جـ) فعل ٍ
ماض أسند إلى ألف االثنين .
د) فعل ٍ
ماض أسند إلى نون النسوة .
هـ) فعل ٍ
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( )3حكه الفعل املطارع وإعرابى
 -1ما حكم الفعل المضارع ؟
 -2ما حاالت إعراب الفعل المضارع ؟ مع التمثيل .
 -3متى يبنى الفعل المضارع ؟
 -4مثل لفعل مضارع اتصلت به نون التوكيد الخفيفة مرة  ،والثقيلة مرة أخرى .
 -5مثل لفعل مضارع اتصلت به نون النسوة .
 -6متى يعرب الفعل المضارع بعالمات ظاهرة ؟
 -7متى يعرب الفعل المضارع بعالمات مقدرة ؟
 -8مثل لفعل مضارع مجزوم بعالمة أصلية  ،وآخر مجزوم بعالمة فرعية ؟

( )4إعراب األفعال اخلنسة
 -1عرف األفعال الخمسة .
 -2ما حكم إعراب األفعال الخمسة ؟ مع التمثيل .
 -3مثل لما يؤتى :
أ) مضارع مبنى على الفتح .

ب) مضارع مبنى على السكون .

جـ) مضارع عالمة رفعه ثبوت النون .

د) مضارع عالمة جزمه حذف األلف .

( )5حكه فعل األمر
 -1ما حكم الفعل األمر ؟
 -2ما حاالت بناء فعل األمر ؟ مع التمثيل .
 -3مثل لما يأتى فى جمل مفيدة :
أ) فعل أمر مبنى على حذف النون .

ب) فعل أمر مبنى على حذف الواو .

جـ) فعل أمر مبنى على الفتح .

د) فعل أمر مبنى على حذف الياء .

هـ) فعل أمر مبنى على السكون .

و) فعل أمر مبنى على الفتح وهو معتل اآلخر .
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( )6تلخيص عالمات اإلعراب
 -1ما عالمة الرفع األصلية ؟ وما مواضعها ؟
 -2ما عالمات الرفع الفرعية ؟ وما مواضعها ؟
 -3ما عالمة النصب األصلية ؟ وما مواضعها ؟
 -4ما عالمة النصب األصلية ؟ وما مواضعها ؟
 -5ما عالمة الجر األصلية ؟ وما مواضعها ؟
 -6ما عالمة الجر الفرعية ؟ وما مواضعها ؟
 -7ما عالمة الجزم األصلية ؟ وما مواضعها ؟
 -8ما عالمة الجزم الفرعية ؟ وما مواضعها ؟
 -9ما الذى يعرب بالحركات ؟
 -11ما الذى يعرب بالحروف ؟

( )7النكرة واملعرفة
 -1عرف كال من مع التمثيل :
( المعرفة  -النكرة  -الضمير  -العلم  -اسم اإلشارة  -االسم الموصول  -المقترن بـ (ألـ) -
المضاف إلى معرفة )
 -2مثل لما يأتى فى جمل مفيدة :
أ) معرفة تعين مسماها بال واسطة .

ب) معرفة تعين مسماها بواسطة التكلم .

جـ) ضمير المثنى الغائب .

د) ضمير المخاطب لجماعة اإلناث .

هـ) معرفة باإلضافة إلى الضمير .

و) اسم موصول لجمع المإنث العاقل .

ز) اسم إشارة لجمع المإنث العاقل .

ح) اسم إشارة لجمع غير العاقل .

 -3اجعل العبارة اآلتية للمفردة والمثنى والجمع بنوعيهما :
( هذا هو الطالب الذى يحترم أستاذه ويحبه زمالإه )
 -4اجعل النكرة معرفة  ،والمعرفة نكرة فى العبارة اآلتية :
( أقبل صديقى فى سيارة جميلة مع أخيه ليقضيا يومًا فى القرية )
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ثانيًا  :املطالعة
موضوع  :مجـال وقدوة
 -1من والى مدينة حمص ؟
 -2ما الذى عابه أهل حمص على واليهم " سعيد بن عامر " ؟
 -3إلى من اشتكى أهل حمص واليهم ؟
 -4ماذا كان رد " سعيد بن عامر " على شكوى أهل حمص ؟
 -5من كان على رأس قائمة فقراء أهل حمص ؟
 -6كم أرسل عمر بن الخطاب إلى واليه " سعيد بن عامر" ؟
 -7ماذا كان رد سعيد بن عامر على عطية " عمر بن الخطاب " ؟
 -8على من فرق " سعيد بن عامر" العطية التى أرسلها له أمير المإمنين " عمر بن الخطاب " ؟
 -9لماذا آثر " سعيد بن عامر" جيوش المسلمين بتلك الدنانير ؟

موضوع  :االحتـاد قـوة
 -1ما السياسة التى يتبعها أعداء هذه األمة ؟
 -2أمر هللا بالوحدة  ،واالعتصام بحبل الدين  .وضح ذلك .
 -3كيف علم الرسول ( )أتباعه أن يكونوا يدا واحدة  ،وقلبًا واح ًدا فى مادياتهم ومعنوياتهم ؟
 -4ما صفات األمة المإمنة بربها ؟
 -5ما الطريق الوحيد الذى يجب أن تسلكه األمة ؟
 -6ما الذى يسر أعداءنا ؟
 -7ماذا تجنى األمة العربية من وحدتها ؟ وما الذى تجنيه من تفرقها ؟

موضوع  :أيوا األزهـرى
 -1ما سمات الرجال الذين صنعهم األزهر ؟
 -2ما المقصود بقوله ( ميراث آبائك من العلماء األزهريين ) ؟
 -3أشار الكاتب إلى شخصيات كانت الناس تفزع إلى رأيهم وعلمهم  .فمن هم ؟
 -4ما زاد طالب العلم ؟
 -5ما األمانة التى يحملها كل أزهرى على عاتقه ؟ وما واجبه نحوها ؟
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ثالجاً  :النصوص
 -1ماذا تعرف عن األزهر ؟
 -2ما رسالة األزهر الشريف ؟
 -3من قائل النص ؟ وماذا تعرف عنه ؟ وفى أى عصر عاش ؟
 -4اذكر المناسبة التى قيل فيها هذا النص ؟
 -5ما العقبات والحادثات التى قاومها ويقاومها األزهر ؟
 -6ما معنى كلمة (لبيك) ؟ وما إعرابها ؟
 -7هات من النص ما يدل على :
أ  -لم يستطع الدهر أن ينال من عزم األزهر على الرغم من مرور أكثر من ألف عام على إنشائه .
ب -األزهر أبو الجامعات ومصر تفتخر وتباهى به األمم .

 -1من قائل النص ؟ وماذا تعرف عنه ؟ وفى أى عصر عاش ؟
 -2اذكر المناسبة التى قيل فيها هذا النص ؟
 -3دعا الشاعر النقاذ مصر وتحريرها بالعزيز األكرم  .فما العزيز األكرم ؟ وما الخطر الذى
يدعونا من أجله ؟
 -4ما سر حب الشاعر لبلده ؟
 -5ما المقصود بكلمة ( الحمى ) ؟
 -6فى قوله  ( :نباتها ما أينعه مفض ً
ضا مذهبا ) إشارة إلى محصولين من أهم المحاصيل التى
اشتهرت بها مصر  ،فما هى ؟
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إجابات النحو
( )1تقسيه االسه املعرب إىل منون وغري منون
عرف كالً من :
-1

االسم المنصرف  :هو ما لحق آخره التنوين .
االسم غير المنصرف  :هو ما ال يلحق آخره التنوين .

 -2الحاالت التى يمنع فيها االسم من الصرف لعلة واحدة هى :
( ذهبت إلى معاهد كثير ٍة )

أ -صيغة منتهى الجوع .

ُ
سلمت على سلوى )
ب -االسم المنتهى بؤلف التؤنيث المقصورة ( .
جـ -االسم المنتهى بؤلف التؤنيث الممدودة .

( أهديتك ورد ًة بيضا َء )

 -3الحاالت التى يمنع فيها االسم من الصرف لعلتين هى :
أ  -العلمية مع زيادة األلف والنون .

رمضان )
( يصوم المسلمون فى
َ

ب -العلمية مع التركيب المزجى .

ُ
ذهبت إلى بورسعيد )
(

جـ -العلمية مع التؤنيث .

( أخذت كتابًا من حمزة ونوال وفاطمة )

د  -العلمية مع وزن الفعل .

ُ
سلمت على أحم َد )
(

هـ -العلمية مع العدل .

( ظهر قوس قُزح )

و -العلمية مع العجمة  ،بشرط أن يزيد على ثالثة أحرف .

( سمعت حديث إبراهي َم )

 -4ما يمنع من الصرف مع الوصفية هو :
أ  -الوصفية مع العدل .

( سار الجنود رُباع )

يت رجالً
ب -الوصفية مع زيادة األلف والنون  ( .س َع ُ
عطشان )
َ
جـ  -الوصفية مع وزن الفعل .

أحمر )
ب
( أعجبت سعاد بثو ٍ
َ

 -5إعراب الممنوع من الصرف :
أ  -عالمة رفعه الضمة .

( فُتحت مدارسُ كثيرةٌ )

ب -عالمة نصبه الفتحة .

ُ
مدارس كثيرةٌ )
زرت
(
َ

جـ  -عالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة .
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 أما إذا اقترن بـ (ألـ) أو أضيف كانت عالمة جره الكسرة .
ُ
صليت فى المساج ِد .
-

ُ
صليت فى مساج ِد المدينة .
-

( )2عالمات األفعال
 -1عالمة الفعل الماضى أن يقبل تاء التؤنيث الساكنة إذا كان فاعله مإنثا .
ْ
لعبت سعا ُد بالكرة .
 -لم يذاكرْ محم ٌد اليو َم .

 -2عالمة الفعل المضارع أن يقبل دخول (لم) .

 -3عالمة الفعل األمر أن يقبل ياء المخاطبة مع داللته على الطلب بنفسه .
أكرمى والديكِ .
ِ
 -4حكم الفعل الماضى البناء على الفتح دائمًا .
 -5يبنى الفعل الماضى على الفتح الظاهر إذا كان صحيح اآلخر ولم يتصل به ضمير رفع متحرك .
القطار .
ركب محم ٌد
َ
َ
ويبنى على الفتح المقدر فى ثالثة حاالت :
أ  -إذا اتصل به ضمير رفع متحرك .

ُ
ركبت القطار .
-

ب -إذا اتصل به واو الجماعة .

 -المسافرون ركبوا القطار .

ج  -إذا كان معتل اآلخر باأللف .

 -سرى نسيم عليل .

 -6مثل لما يؤتى :
ماض معتل باأللف ( :سرى نسي ٌم عليل )
أ) فعل ٍ
ماض مبنى على فتح مقدر للمناسبة  ( :المسافرون ركبوا القطار )
ب) فعل ٍ
ُ
ركبت القطار )
ماض مبنى على فتح مقدر للتخفيف ( :
جـ) فعل ٍ
ماض أسند إلى ألف االثنين  ( :الولدان ذاكرا الدرس )
د) فعل ٍ
ماض أسند إلى نون النسوة  ( :الطالبات ذاكرن الدرس )
هـ) فعل ٍ
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( )3حكه الفعل املطارع وإعرابى
 -1الفعل المضارع يعرب دائمًا .
 -2يرفع الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب أو الجازم  ،وينصب إذا سبقته أداة نصب ،
ويجزم إذا سبقته أداة جزم .
 -3يبنى الفعل المضارع فى حالتين هما :
 -1إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون .
 -2إذا اتصلت به نون التوكيد ( الثقلية  -الخفيفة ) يبنى على الفتح .
 -4مثل لفعل مضارع اتصلت به نون التوكيد الخفيفة مرة  ،والثقيلة مرة أخرى .
 -لتسافرنْ صباحً ا .

 -لتسافرنَّ صباحً ا .

 -5مثل لفعل مضارع اتصلت به نون النسوة  ( :الفتيات يسافرْ ن صباحً ا )
ج7،6:
عالمات إعراب المضارع المقدرة

عالمات إعراب المضارع الظاهرة
 -الضمة  ،فى صحيح اآلخر .

 -الضمة  ،فى معتل اآلخر مطلقا .

 -الفتحة  ،فى صحيح اآلخر

 -الفتحة  ،فى معتل اآلخر باأللف فقط .

ومعتل اآلخر بالواو ومعتل اآلخر بالياء
 السكون  :فى صحيح اآلخرحذف حرف العلة فى المعتل اآلخر مطلقا .
-8
 لم يذاكرْ الطالب الدرس . -الطالب لم يذاكروا الدرس .
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( )4إعراب األفعال اخلنسة
 -1األفعال الخمسة  :هى كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنين  ،أو واو الجماعة  ،أو ياء المخاطبة .
 -2إعراب األفعال الخمسة :
 -الطالب يكتبون الدرس .

أ  -ترفع وعالمة رفعها ثبوت النون .
ب -وعالمة نصبها وجزمها حذف النون .

 -الطالب لن يكتبوا الدرس .

 الطالب لم يكتبوا الدرس . -3مثل لما يأتى :

أ) مضارع مبنى على الفتح  :تاهلل ألكيدَنَّ أصنامكم
ب) مضارع مبنى على السكون  :الطالبات يكتب َْن الدرس
جـ) مضارع عالمة رفعة ثبوت النون  :الطالب يكتبون الدرس
د) مضارع عالمة جزمه حذف األلف  :الطالب لم يكتبوا الدرس

( )5حكه فعل األمر
 -1فعل األمر مبنى دائمًا .
 -2يبنى فعل األمر فى ثالثة حاالت :
أ  -يبنى على السكون إذا كان صحيح اآلخر  ،ولم يتصل به شئ  :اقرأ كتابك .
اسع فى الخير .
ب -يبنى على حذف حرف العلة مطلقا ً َ :
ج  -يبنى على حذف النون  :حافظوا على صالتكم .
 -3مثل لما يأتى فى جمل مفيدة :
أ) فعل أمر مبنى على حذف النون  :حافظوا على صالتكم .
ب) فعل أمر مبنى على حذف الواو  :اس ُم بنفسك .
اسع فى الخير .
جـ) فعل أمر مبنى على الفتح َ :
اقض بالحق .
د) فعل أمر مبنى على حذف الياء ِ :
هـ) فعل أمر مبنى على السكون  :اقرأ كتابك .
و) فعل أمر مبنى على الفتح وهو معتل اآلخر  :اسع َينَّ فى الخير .
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( )6تلخيص عالمات اإلعراب
 -1عالمة الرفع األصلية هى الضمة  ،ومواضعها :
أ  -االسم المفرد .

ب -جمع تكسير

ج  -جمع المإنث السالم .

د -المضارع الذى لم يتصل آخره بشئ .

 -2عالمات الرفع الفرعية هى :
أ ( -األلف) ← وتنوب عن الضمة فى رفع المثنى .
ب ( -الواو) ← وتنوب عن الضمة فى رفع جمع المذكر السالم  ،واألسماء الستة .
جـ( -ثبوت النون) ← وتنوب عن الضمة فى رفع األفعال الخمسة .
 -3عالمة النصب األصلية هى الفتحة  ،ومواضعها :
أ  -االسم المفرد .

ب -جمع التكسير

جـ -المضارع الذى لم يتصل بآخره شئ

 -4ما عالمة النصب الفرعية هى :
أ ( -األلف) ← وتنوب عن الفتحة فى نصب األسماء الستة .
ب( -الياء) ← وتنوب عن الفتحة فى نصب المثنى  ،وجمع المذكر السالم .
جـ ( -الكسرة ) ← وتنوب عن الفتحة فى نصب جمع المإنث السالم .
د  ( -حذف النون ) ← وتنوب عن الفتحة فى نصب األفعال الخمسة .
 -5عالمة الجر األصلية هى الكسرة  ،ومواضعها :
أ  -االسم المفرد المنصرف .

جـ -جمع المإنث السالم .

ب -جمع التكسير المنصرف .

 -6عالمات الجر الفرعية هى :
أ  -الياء ← وتنوب عن الكسرة فى جر المثنى وجمع المذكر السالم  ،واألسماء الستة .
ب -الفتحة ← وتنوب عن الكسرة فى جر االسم الممنوع من الصرف .
 -7عالمة الجزم األصلية هى السكون  ،ومواضعها :
أ  -الفعل المضارع صحيح اآلخر إذا لم يتصل به شئ .
 -8عالمة الجزم الفرعية هى ( الحذف )  ،ومواضعها :
أ  -تنوب عن السكون فى جزم المضارع المعتل اآلخر .
 -9الذى يعرب بالحركات أربعة أشياء هى :
( االسم المفرد  -جمع التكسير  -جمع المإنث السالم  -الفعل المضارع )
 -11الذى يعرب بالحروف أربعة أشياء هى :
( المثنى  ،جمع المذكر السالم  ،األسماء الستة  ،األفعال الخمسة )
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( )7النكرة واملعرفة
 -1عرف كال من  ،مع التمثيل :
 المعرفة  :هو ما وضع ليدل على معين . النكرة  :هو ما وضع ليدل على غير معين  ،وصالح لدخول (ألـ) عليه . الضمير  :كل اسم يعين مسماه بواسطة التكلم  ،أو الخطاب  ،أو الغيبة . العلم  :كل اسم يعين مسماه بدون واسطة . اسم اإلشارة  :كل اسم يعين مسماه بواسطة ما يصاحبه من اإلشارة . االسم الموصول  :كل اسم يعين مسماه بواسطة الجملة التى تؤتى بعده  ،وتسمى صلة . المقترن بـ (ألـ) : المضاف إلى معرفة  :كل اسم نكرة أضيف إلى واحد من المعارف الخمسة المستخدمة  ،فاكتسبالتعريف من إضافته إلى أحد المعارف .
 -2مثل لما يأتى فى جمل مفيدة :
أ) معرفة تعين مسماها بال واسطة  :محمد مجتهد .
ب) معرفة تعين مسماها بواسطة التكلم  :أنا طالب .
جـ) ضمير المثنى الغائب  :هما طالبان .
د) ضمير المخاطب لجماعة اإلناث  :أنتن طالبات .
هـ) معرفة باإلضافة إلى الضمير  :كتابك جديد .
و) اسم موصول لجمع المإنث العاقل  :إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزال .
ز) اسم إشارة لجمع المإنث العاقل  :هإالء طالبات .
ح) اسم إشارة لجمع غير العاقل :
-3

هذه الشوارع واسعة .

 هذه هى الطالبة التى تحترم أستاذها وتحبها زميالتها . هذان هما الطالبان اللذان يحترمان أستاذهما ويحبهما زمالئهما . هاتان هما الطالبتان اللتان تحترمان أستاذهما ويحبهما زمالئهما . هإالء هم الطالب الذين يحترمون أساتذهم ويحبهم زمالإهم . -هإالء هن الطالبات الالتى يحترمن أستاذهن وتحبهن زمالئهن .

ٌ
أخ له ليقضيا يومًا فى قري ٍة )
 ( -4أقبل
صديق فى السيارة الجميلة مع ٍ
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