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 8102 / 8102الثالث الثانوي العلمي    
 وظائف الصورة

 خط٠ٛ أٚي١ّٝ يف ع١ًُٝ اإلقٓاع، قاٍ ضًُٝإ ايعٝط٢: . الشسح ّالتْضٔح:1

 ٗاغحطِىقى هورتاث عسفِا كٚف ُرتعٔا    كأع اهػٔادٝ فاضِق األزَض 

 )نأع ايػٗاد٠( املػبَّ٘: ايػٗاد٠. املػبَّ٘ ب٘: نأع. ذرف األدا٠ ٚٚج٘ ايػب٘.  ْٛع٘: تػبٝ٘ بًٝؼ.  -

ٚظٝفت٘: ايػسح ٚايتٛضٝح: غسذت ايصٛز٠ َع٢ٓ ايػٗاد٠ ٚبرٍ األبطاٍ ايدَا٤ َٔ أجٌ ايٓصس، ٚذيو بتػبٝ٘ ايػٗاد٠ بايهأع 

  املع٢ٓ.اييت َألتٗا دَا٤ ايػٗدا٤، فأقٓعت املتًكٞ ب

 ٖٞ إٔ ٜبايؼ ايػاعس يف ايتصٜٛس، فٝتحاٚش اذتدَّ املعسٚف يف ايٛصف، قاٍ ايػاعس عُس أبٛ زٜػ١:   . املبالػ٘:2

 ٙا عسٗع اجملد جٚٔٛ ٗاضخيب    يف ًػاُِٚا ذٙ٘ي اهػٔٔت

٘ )ذٍٜٛ( ع٢ً ضبٌٝ االضتعاز٠ امله١ٝٓ.  - ٔ صفات أبك٢ ع٢ً صف١ َ ب،ٚ  ٖٛ ايٛج  ٚ٘  ذٍٜٛ ايػٗب: غب٘ ايػٗب بجٛب ايعسٚع، ذرف املػب٘ ب

 ، ٚايفسذ١ ايعظ١ُٝ باالضتكالٍ.ايسفع١ ٚاجملد ايرٟ بًػت٘ ضٛز١ٜٚظٝف١ ايصٛز٠: املبايػ١؛ فكد بايػت ايصٛز٠ يف ايتعبري عٔ َع٢ٓ 

 . الّتخشني أّ الّتكبٔح: 3 
ِِٔعَج . التحسني:أ  قاٍ ايبازٚدٟ:   جيسٟ يف ايصف١ بػسض ايرتغٝب أٚ ايتكسٜب أٚ إَاي١ ايٓفظ ٚايتربٝب:  ٌُ اذُتط

ٍِ ِٖٞ اهعوٍ إال صادُق اهلٌ  فوٚظ جيين مثاز اهف٘ش ٙاُعٞ    ًّ ج

 ( تػبٝ٘ بًٝؼ. املػب٘: ايعًِ.  املػب٘ ب٘: ج١ٓ. ذرف األدا٠ ٚٚج٘ ايػب٘. )ج١َّ ايعًِ -

ِ بادت١ٓ.  - ٘ ايًع ٍ تػٝب ٔ خال  َِ ٢ ايًع َٓع ٛز٠   ت ايص ٗا: ذطَّٓ ٝفت ِ. -ٚظ ٘ إىل ضًٛى طًب ايًع ُايت ٚاضت ٚاإلعحاب،  ٛز اذتبِّ  ٞ غع ْفظ املتًك  فأثازت يف 

 ، قاٍ ايػاعس عُس أبٛ زٜػ١:ايتكبٝح ٚايتٓفريجيسٟ يف ايصف١ بػسض  ٌُ ايكبِحِعَج ب. التقبيح:

ٍْ ُفضخ    عّ جِاحٚٔا غةاز  اهحعٔت كٍ هِا ًّ ًٚطو٘

 )غباز ايتعب(  املػب٘: ايتعب، املػب٘ ب٘: غباز، ذرف أدا٠ ايتػبٝ٘، ٚٚج٘ ايػب٘،  ايصٛز٠ تػبٝ٘ بًٝؼ.  -

 ٙ ٛز ايهس ْا بإثاز٠ غع ٓفس ٘ ايتعب بايػباز، ٝي ٚذيو بتػٝب ٓا،  ُس ع٢ً أزض ٔ ضٝطس٠ املطتع ٢ ايتعبَ  َٓع ٛز٠  ٝح؛ قبَّرت ايص ٝف١: ايتكب ظ ٝا٤.   اٛي ٚاالضت                ٚايطدط 

ِّْاتٗا، ٚذيو بترٌُٝ ايطبٝع١ َػاعس األدٜب، فتٓعهظ َػاعسٙ عً . إضفاء ىفشٔ٘ املبدع علٙ الطبٔع٘ أّ األشٔاء:4 ٢ ايطبٝع١ مبه

ُُُدٔث    ٓرٖ جسبحِا هّ جصدٓٛ    إذ ٜهٕٛ عٓصس ايصٛز٠ َطتُدًا َٔ ايطبٝع١:   بط٘اُا ًّ محاٝ 

 أضف٢ شٖٛ اإلْطإ ع٢ً جص٤ َٔ ايب١٦ٝ اييت ٜعٝؼ فٝٗا؛ ٖٚٞ ايرتب١، فايصٖٛ يإلْطإ ٚيٝظ يًرتاب، يهٓ٘ قاّ بإضفا٥٘ ع٢ً ايرتاب.

َّ . الْصف ّاحملاكاٗ:5 ّٟ:      ايػعس ايعسبٞ قا٥ِ ع٢ً تػبٝ٘ ايػ٤ٞ بايػ٤ٞ، ٚايٛقٛف ع٢ً تفاصٌٝ ايصٛز٠ يف ايرٖٔ إ  ، قاٍ ايصٖاٚ

ًُٕ    فقد جعوِخ أزكإُ جحصهصُي  أًا ًّ ظٔري ٙعضد احلٖق عص

 فكد غبَّ٘ اذتلُّ ببٓا٤ ي٘ أزنإ تتصيصٍ.  

، قايت ْاشى بايصٛز٠ َٔ ايدالي١ اذتسف١ٝ إىل إحيا٤ات َتٓٛع١ ١٦ٖٝ َعبِّس٠ تٛذٞ مبع٢ٓ أٚ غعٛز أٚ دالي١ ختسد . اإلحياء:6

 عوٟ أفٍق ٔحِسُد يف ضسِّٖ   ختٚوحٕ بودًا ًّ عةري املال٥ه١:

 )بًدًا َٔ عبري( املػب٘: بًدًا. املػب٘ ب٘: عبري، ذرف األدا٠ ٚٚج٘ ايػب٘، فايصٛز٠ تػبٝ٘ بًٝؼ.  -

  ادتُاٍ ٚايطالّ.أٚذت ايصٛز٠ باالْطالم أٚ اإلغسام أٚ ٚظٝفتٗا: 

 ٚض١ًٝ ايػعس يإلحيا٤، فايسَص ٖٛ إحيا٤ ايه١ًُ ٜهٕٛ يف ن١ًُ ٚاذد٠: . الّسمز:7

 ُقاجى احلوم اهةادٜ ضِِحصس   ألُِا ٗجرٗز اهػٌظ يف ٙدُا  

 دتأ ايػاعس إىل ايسَص )ايػُظ( يٝٛذٞ باذتلِّ، ٚزَص )باذتًو( بايعدٚإ ايصْٗٝٛٞ ايظامل.

 واخلارجيةملوسيقـا الداخلية ا

 مصادر املوسيقا الداخلية:
 )ادتٓاع ايتاّ ٚايٓاقص، ايتصسٜع، ايتٛاشٕ(. . احملشيات اللفظٔ٘:1

 ٖٚٞ )ذّج٘ غدص فطهت(. . حسّف اهلنص:2

ٌّ قّٛ زبض  إذ غصا جٓد َطٝع(. . حسف اجلَس:3  ٖٚٞ )ظ

 بني ذسٚف اهلُظ ٚادتٗس. . التياغه4



 

 ادت١ًُ.يًه١ًُ، أٚ اذتسف، أٚ  . التكساز:5

 بعٝد(. -ضريٟ، عُٝل -ٖٛ اغرتاى ايهًُتني يف صٝػ١ ٚاذد٠؛ )ٜطري . الصٔؼ االشتكاقٔ٘:6

  تهٕٛ يف ْٗاٜات ادتٌُ ايػعس١ٜ ضُٔ األضطس ايػعس١ٜ، )ع٢ً ايطٍٛ عصا٤ ال ٜٓكضٞ ٖٚٓا٤(. . التكفٔ٘ الداخلٔ٘:7

 تٓاضب٘.األيف ٚايٛاٚ ٚايٝا٤ ايطان١ٓ، إذا ُضبكِت حبسن١  . املّد الكصري:8

 األيف ٚايٛاٚ ٚايٝا٤ ايطان١ٓ، إذا تالٖا ُٖص، أٚ ُٖص٠ املّد. . املّد الطْٓل:9

 مصادر املوسيقا اخلارجية:
1 :ّٖ ١ّٝ ايبررتٟ:. حسف السّ  ٖٛ اذتسف ايرٟ ُتب٢ٓ عًٝ٘ ايكصٝد٠، ٖٚٛ اذتسف األخري، ٚإيٝ٘ تٓطب ايكصٝد٠؛ فٝكاٍ: ضٝٓ

ٌٓا ٙدُٓظ ُفطٛ                                      ٗجسّفعُخ عّ جدا كىِّ جةِظ  صُِخ ُفطٛ ع

ّٟ.. الكافٔ٘ الْاحدٗ 2    ًّ أُ٘اع اهقافٚٞ: يف ايػعس ايتكًٝد

 ٜساعا(. -ٜساِع  –ٖٞ َا نإ زّٜٚٗا َترّسنًا بفتح أٚ ضٍِّ أٚ نطس، )ٜساَع  القافية املطلقة: -

 )ضانًٓا(، )ٜساِع(.ٖٞ َا نإ زُّٚٗا َكَّدًا  القافية املقيَّدة: -

ٍّ ع٢ً ذاي١ ايػاعس ايٓفط١ٝ اييت تٓاضب ايّٓص ٚأذاضٝط٘. -  يًكاف١ٝ املطًك١ داليتٗا يف إطالم ايػعٛز، ٚتد

 ٚيًكاف١ٝ املكَّٝد٠ داليتٗا يف تكٝٝد اإلذطاع، ٚتٛذٞ غايبًا باذتصٕ أٚ ايػضب. -
 فوائد أدبية يف الدالالت واألثر يف املعنى

ُّ . الفعل املضازع:1  .ٚاالضتُساز ايتحدُّد ع٢ً ٜد

2:ٕ ُّ . الفعل املاض ٛع ع٢ً ٜد ٍٔ يف اذتدث ٚق ٜبِّٝٔايفٌع حتكُّل ٜؤنِّد ٚأ َض٢، َش  ٚ، َّ ٍُ َا أثٙس أ َّ ٚأ األٜدب ْفظ يف ٜصا ٜاِت أ ٖٔ يف ذاضس٠ ايرنس  .األٜدب ذ

ُّ . فعل األمس:3 ّٞ ايطًب ع٢ً ٜد  .ٚايٓصح ٚاإلزغاد ايتُِّٞ َٓٗا: بالغ١ٝ أغساض إىل خيسُد ٚقد ٚاالضتعال٤، اذتكٝك

ُّ . اجلنل٘ االمسٔ٘:4  ٚاالضتكساز. ٚايدمي١َٛ ايجبات ع٢ً عاد٠ تد

ُّ . اجلنل٘ الفعلٔ٘:5  أنجس. اذت١ٜٛٝ ايٓصَّ ٚمتٓح ٚاذتسن١، ايتػُّس ع٢ً تد

 .ٜعّبس عٓ٘ فُٝا ٚايتعاظِ ايتصاعد َٔ ايعًٝا ٚبايدزج١ ٚباألصاي١، باملطًل، املصدز اضتعُاٍ ٜٛذٞ . املصدز:6

ُّ . اسه الفاعل:7  .املطًل ايجبات ال اذتدٚث ضبٌٝ ع٢ً ايفاع١ًٝ ع٢ً ٜد

ُّ . مبالػ٘ اسه الفاعل:8 ٠َّ يف املبايػ١ ع٢ً تد  ايٛصف. يف املبايػ١ أٚ تهسازٙ، أٚ ايفعٌ ق

ٍّ . الصف٘ املشبَ٘ باسه الفاعل:9  .َطتُسًا أٚ َطًكًا ثباتًا بايهالّ املكصٛد يف ايصف١ ثبات ع٢ً تد

ُّ . اسه املفعْل:11  .ايجبات ال اذتدٚث ضبٌٝ ع٢ً ايفعٌ عًٝ٘ ٚقع َٔ ع٢ً ٜد

ُّ . اسه التفضٔل:11 ُّم ع٢ً ٜد ِّ ع٢ً أٚ عًٝ٘، املفضٌَّ ع٢ً املفضٌَّ تف ِٔ ن  .ضٛاٙ ٖٛ ََ

12:ّٖ  .ذٖٔ املتًكِّٞ يف ٚتجبٝتٗا اذتكا٥ل تكسٜس . األسلْب اخلرب

13 .:ّٕ ُّ ع٢ً األسلْب اإلىشائ ّٞ ٚايكًل.ن املدتًف١، االْفعاالت يف ايػاعس ذاٍ ٜد  االضطساب ايٓفط

ّٟ، ٚايعسض ٚاإلخباز عٔ َٛاقف ٚذكا٥ل بعٝٓٗا. . التيكُّل بني اخلرب ّاإلىشاء:14   ادتُع بني ذاييِت االْفعاٍ ايػعٛز

 األدا٠. باختالف ارتاص١ داليت٘ ٚختتًف بايٓتا٥خ، األضباب زبط ٜفُٝد . أسلْب الشسط:15

 ايٛقٛع. حتكُُّل تفٝد . إذا الشسطٔ٘:16

ٌْ الشسطٔ٘:17  فٝ٘. أٚ ايػّو ايٛقٛع اذتُاٍ تفٝد . إ

ّ  . التكساز:18 ٚاالْطحا  ّٞ ٜكاع ايداخً ٓا٤ اإل ٜكاع١َّ: ب ٚإ  ،ٞ ًكِّ ٘ يد٣ املت ٚتسضٝد  ٢ ٝد املٓع ١َّٛٓ: يتأن َع ٗا  ٝفت ظ ٝك١َّ،ٚ  َٛض ٖس٠ يفظ١َّ  صّ.ظا ّٞ يف آي ٝك ض  امٛل

 .املتأخِّس إىل ٜفٝد ايتدصٝص، أٚ ايتػٜٛل . التكدٓه ّالتأخري:19

ِّ إىل ايرٖٔ ٜتبادز فال عًٝ٘، املكصٛز ع٢ً ايصف١ قصس ٜفٝد . أسلْب الكصس:21  .أخس٣ صف١ أ

ُِّ دفع) ايطًيب ارترب يف (ٜفٝد التْكٔد: . أسلْب21 ّٟ( اإلثبات ارترب ٚ)يف ايػوِّ، ْٚفٞ ايتٛ  .اإلقٓاع إىل ٚصٛاًل املٛقف ٚتػٝري اإلْهاز

ُّ . أسلْب اليفٕ:22  َٛقف. أٚ عا١َ ذاٍ ْفٞ أٚ ايسضا عدّ ايسفِض أٚ َٔ غ٤ٞ ع٢ً ٜد

  املتهًِ. املفسد ضُا٥س اضتعُاٍ عٓد ايرات١ٝ :دالالتٗا َٔ . الضنائس:23

 .ادتُاع١ ضُا٥س اضتعُاٍ املعاْا٠، عٓد أٚ َع١ٓٝ، ذاٍ يف ادتُاع١ األدٜب َػازن١ ع٢ً ٚايدالي١

 .ٚتّٛجٗاِتٗا ايػدصّٝات أعُام عٔ ٜفٝد ايهػف . أسلْب احلْاز:24

 اضتدزاد ايكازئ إىل ايتفهري يف ايطؤاٍ املػًل )ايرٟ ال جٛاب ي٘(؛ يهػف٘ ٚفِٗ أبعادٙ ٚأغساض٘. . االستفَاو:25
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 (ورقـــة عمــل و تدريــباللغـــة العربيـــة) 
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 ( أعسب كالًّ مً اجلنل احملصْزٗ بني قْسني، ّاذكس الشبب:1

 ٗبػددددددددداد داز اهعوددددددددٍ قددددددددد أصددددددددةخخ بٔددددددددٍ       -

ًُدددددددٕ         -  أًدددددددا ًدددددددّ ظٔدددددددرٍي ٙعضدددددددد احلدددددددٖق عص

    ٗإذا اهٚدددددددددددددددأع صدددددددددددددددٓد عِدددددددددددددددٕ قودددددددددددددددٚ ً    -

 ًٗددددددددددددددا ف٣ددددددددددددددٞ ا صدددددددددددددد   إال كةددددددددددددددازٍق     -

      أغددددددِا بودددددددًا فًِٔددددددا ُػددددددأد  فقددددددد عددددددددد      -

 هوددددددرتاث: فعسفِددددددا  فكٚددددددف ُرتعٔددددددا      قددددددى  -

ّٖ ا ِدددددداشي ٙددددددا أبددددددٛ أ دددددد ي    -  قاهددددددخ: فٗهلدددددد

 صددددخيب دعدددد٘ا اهِطددددٌاد ا ددددٚظ فجوٌطددددين        -

  بُعدددددددددُد عِٔددددددددا أجددددددددُ٘ث األزَض فجقددددددددرفين        -

    خ عوٚدددددددددددددددٕفلفلدددددددددددددددف دًعٔدددددددددددددددا ٗحِٖددددددددددددددد -

 ٗكددددددددددٍ ُةػددددددددددخ فٚٔددددددددددا زجدددددددددداي أفا ددددددددددْى     -

ٍٗ ٗاألضدددددددددٟ          -  إذا فضدددددددددلخ ا ُطددددددددداْ  فددددددددداهل

 ًا   فدددددددددددداْ ضددددددددددددا١د بِددددددددددددا األٙدددددددددددداَ حِٚددددددددددددددد   -

                                                                                                                                ٓدٌددددددددددددددددد ٚٞ دٗهدددددددددددددددددٞ ِإاّل ٓدددددددددددددددددٛ ًَٗددددددددددددددددا  -
. 

 ُٙٔددددددددددددٓددٓا  دا١ْ ًددددددددددددّ ا ٔددددددددددددى ًعٔضددددددددددددىُ   ف 

 فقددددددددددددددد جعودددددددددددددددِخ أزكاُددددددددددددددٕ فجحصهدددددددددددددددصُي   

ُٖ  دددددددددددددددد٘ٙ    ٙةلددددددددددددددددٛفزا    عوددددددددددددددددٟ ُدددددددددددددددد٘ا

 فٙػددددددددٗسن( بدددددددداهقلس  اهدددددددددرٜ هددددددددٚظ ٙٔلدددددددددىُ   

 ٘إد هودددددددددددددددددددًاز ُجع ِّددددددددددددددددددُىعوٚٔددددددددددددددددددا عدددددددددددددددددد

 كددددددددأَع اهػددددددددٔادٝ فاضددددددددق األزَض ٗاغحطددددددددىِ  

 فأجددددددددددددددددددددددددددداث: فجةِٚٔدددددددددددددددددددددددددددا ٙدددددددددددددددددددددددددددداْ 

    ٛ  فقددددددددددد عسفددددددددددُخ بٔددددددددددا أُفدددددددددداع ك ةدددددددددداُ

  ٛ ّٟ  ح  ددددددددددُخ هلددددددددددا زكدددددددددديب ٗأظعدددددددددداُ  ًِدددددددددد

ٕ جقةِّف   يف اهقودددددددددددددددددددت اصدددددددددددددددددددل ١ُفٗ  ودددددددددددددددددد

ٌٖددددددددا فدٓآددددددددا اهعطددددددددُف  عِٔددددددددا جسٖحودددددددد٘ا      فو

ِْ ٓددددددددددد٘ م ٙطدددددددددددلخ فدفددددددددددددٌْ٘د ًعٖ دددددددددددُى     ٗإ

ُُٖبُسد فدفددددددددددددد َُُط ددددددددددددددددٗسَطحٌدددددددددددددددددا    دددددددددددددددا١مبددددددددددددددا 

  ٗفجعٌدددددددى  ٓ٘آدددددددا ٙقضدددددددٛ مبدددددددا فجددددددددط٘ع 

 

ّٔيًا الشبب:2  ( ضع يف كّل مكاٌ خاٍل مجل٘ تام٘، ثّه اذكس حمّلَا مً اإلعساب، مب
َّ ايٓصَس ).... - .(...مسعُت غاعسًا ).... -...(....ايػُُظ )... -..(. ....ناد اذتلُّ )... -  ..(....ٚ)....اذتكٝك١ ال ختف٢  -.(. ...يع

 ( ٍات مجلتني مً تألٔفك ٓكٌْ جْاب الشسط يف كّل ميَنا مجل٘ هلا حمّل مً اإلعساب، ّاذكس الشبب.3
ًّٔ ىْع ٍرا احملّل: حب( أدخل كّل مجل٘ مً اجلنل اآلتٔ٘ يف عبازٗ، 4  ٔ  ٓكٌْ هلا حمّل مً اإلعساب، ثّه ب

-    .)ٌٌ  )فاذتلُّ ٜصسع٘(. -ايطُا٤ُ ممطس٠(. ٚ) -)إّْ٘ آضف ملا بدز َٓ٘(.  -)تػسٜدٙ مجٝ

 ( أعسب مً البٔت اآلتٕ ما حتتُ خّط إعساب مفسدات، ّما بني قْسني إعساب مجل: 5
ٌَ( جطُٞ( )يكًَت( ايربُدٚ) ايػُظ يف تساْٞ يٛ  (ََٖبا٤ُ )إْٞ )قد أحنـ   ـ

 اليت ال حمّل هلا مً اإلعساب: اجلنل ( استدسج مً األبٔات االت6٘ٔ
 فغدددددٚدٗا  ا ددددددازع فدفددددددٔٛ اهػدددددسع  إْ بطدددددقخ      -

 ٙددددددددددددا عددددددددددددسٗع اجملددددددددددددد ف دددددددددددداث ا وحقددددددددددددٟ         -

ٍِ بدددددَ  ًدددددا   - ِّ عودددددقٍ   جوفدددددسي األضدددددٚا ُ فكددددد  ًددددد

-   ٟ      أٌِٙددددددددددددا جدددددددددددداي بِددددددددددددا اهل ددددددددددددِسُ  فاُ ِدددددددددددد

ٞي  - َٗه(ددددددددددد ًَُدا ِ٘ال(  َٔدددددددددددَسدِ فاأل(ْفل(ددددددددددداِز  ه(ددددددددددد   ًَدددددددددددا ظ(

- ٕٞ ُٓددددددددددددددددددددددٛ أ(ز٠ فيق(ددددددددددددددددددددددسا١َكيٍ يف حاَجدددددددددددددددددددددد  ِإ

َِدددددددددددد٘اُي  - ُٕ    أ(جددددددددددددٟفِٗإذا اه ُٙٔددددددددددددَسق ه(دددددددددددد      َٗه(ددددددددددددٍ 

                          أجدددددددددددددددداب٘افإذا ًددددددددددددددددا ا طددددددددددددددددحػٚا غددددددددددددددددلا  -

                             إْ أُلسُٗدددددددددددددددددددددا فٌدددددددددددددددددددددا ٗا  ُِلدددددددددددددددددددددسٍٓ-

ٗهدددددددددددد٘ عو ٌدددددددددددد٘ٔن فأ ددددددددددددا١َ ا ي ظوٌددددددددددددحٍٔ                          -

                                                                                                                                ٙددددددددددا عددددددددددسٗع اجملددددددددددد جٚٔددددددددددٛ ٗفاضددددددددددخيب       -
. 

ِِّعددددددددددددٍ                            أفِاُددددددددددددٕ أمثدددددددددددسِد غٓضددددددددددددًا ًدددددددددددّ اه

 بعددددددددددددددددددًا  ددددددددددددددددداي جددددددددددددددددد٠٘ ا ػدددددددددددددددددرتث  

  ٍِ ِّ ٔحل(دددددددد ًٔدددددددد  َُ ِِفيددددددددُا األ(ْقدددددددد  ًَددددددددا َج  َّ ِٚ   َٗبدددددددد

 اهلدددددددددددددددددٔثٗ ٚددددددددددددددددُ٘  اهٖصٓدددددددددددددددد٘ فدددددددددددددددد٘ق   

 ٍِ ِِٔى ٗاهَعو(دددددددددد َّ اهٖطدددددددددد ِٚ ُّ األ(ِزِض َبدددددددددد   َخددددددددددَصا٢ٔ

َْ ف  ٔهقا٢ٔدددددددددددددددددٍى ف(ٓعدددددددددددددددددايِ   ه(ددددددددددددددددد٘ َجعو(ٌددددددددددددددددد٘

ٖٔ ف(  ُ٘جدددددددددد٘ َُدددددددددد٘ايِ دفدددددددددددًددددددددددا١ُ اه   ران( َخددددددددددرُي 

                               ١ُ ج عِددددددددددددددددٕ كسَبحددددددددددددددددٕ اهِدددددددددددددددددا فددددددددددددددددٖسفٗ

ٗإْ جفددددددددددددددددد٘ا فال ُقابودددددددددددددددددٍٔ بِطدددددددددددددددددٚاْ                      

٘ان                              هةددددددددددددداد يف ٓضدددددددددددددةٞ اهعوٚدددددددددددددا١ٔ ً ددددددددددددد  

  فدددددددددددددددددٛ ًػاُِٚدددددددددددددددددددا ذٙددددددددددددددددد٘ي اهدددددددددددددددددػٔت 

. 
 
 



 

 ( ضع يف كّل مكاٌ خاٍل مجل٘ تاّم٘، ال حمّل هلا مً اإلعساب، ّاذكس الشبب.7
َُّم ).....( َا ٜٛصًو إيٝ٘. -  أمثست ايٓد١ً اييت )....( َٔ ضٓتني. - ِِ ٚ)....(. -  إذا أزدَت ايتف ِٔ ٜطَع يًدري ٜػٓ ََ 

 ( أعسب البٔت اآلتٕ مفسدات ّمجاًل:  8
 )زأُٜت( ايٓاَع( )غسُِّٖ ايفكرُي(   )ذزٜين( يًػ٢ٓ )أضع٢( )فإِّْٞ                   

 اءــــراب والبنـــى اإلعــب علــتدري

 ( صّنه جدّاًل مماثاًل للجدّل اآلتٕ، ّصيف الكلنات اليت حتتَا خط:1
                      ؛ ٗاحدددددددددددددددُٝفَطدددددددددددددد  ذٗأُددددددددددددددا ا ٔدددددددددددددداجُس   -

-  ْ ًددددددددّ كددددددددٓى عودددددددٍ شٓددددددددسٝ عةقددددددددِخ                  جيِددددددد٘

اهػددددددددددٚ  فاُلوقددددددددددِخ                       ُطددددددددددٌأدحطددددددددددةَحٔا  -

ٖٙدددددددددداُز ًددددددددددّ أجددددددددددٍى ك ٌٓددددددددددا -                        أُددددددددددا ٙددددددددددا أ

                 ا ددددددٚظ جوٌطددددددين  اهِطددددددٌأدصددددددخيب دعدددددد٘ا   -

                         قدددددددددددددد باجدددددددددددددا ٗبحِدددددددددددددا  أخ٘ٙدددددددددددددمجدددددددددددددس٠  -

ِٔدددددددددددددٛ  ًدددددددددددددا شهدددددددددددددُخ أدعددددددددددددد٘ن(    - أبدددددددددددددٛ                                          ٗ 
. 

جطدددددددددري ضدددددددددريٜ ٗأخدددددددددس٠ زٓدددددددددّ أٗ ددددددددداُٛ                         

بِفخدددددددددددددددددٞ جةعدددددددددددددددددا األزٗاَ  يف اهدددددددددددددددددسًٍِّ                             

    ٛ                          ًدددددددددّ أضدددددددددسٓا شفدددددددددساُد اهعددددددددداجص اهدددددددددد٘اُ

                              هوٌددددددددددددد٘د أضدددددددددددددخةٕ خوفدددددددددددددٛ إ  أجدددددددددددددىِ 

                         كي ةددددددددداُٛ أُفددددددددداَعفقدددددددددد عسفدددددددددُخ بٔدددددددددا  

                                  ٗال غددددددددددددددددددددددرا١ُ ال غددددددددددددددددددددددساَث جٚاعددددددددددددددددددددددددًا

ٍِ يف قوددددددددددددددددت اه٘هددددددددددددددددِد ُٚددددددددددددددددِح  ٗجددددددددددددددددساُ  اه

. 
 

 الكلمة حركة إعرابها نوعها السبب

    

    

    

    

    

    

    

    

 (  صّنه جدّاًل مماثاًل للجدّل اآلتٕ، ّامألِ باملطلْب:2
ِٖدددددددد٠٘  -                              ًددددددددا زضددددددددِخ حٚددددددددُا زضددددددددِخ فيْوددددددددمي اه

-  ّ َْ  فدٌددددددددددد ٘  أٗاًل فٚٔددددددددددا  كدددددددددددا                        آخدددددددددددْس       فٔدددددددددد

                       قددددددددى ُعٌددددددددٟ قلافٔددددددددا عٗأبدددددددددعخ ٓددددددددرا اه  -

-     ٍ                         أُددددددددا اهددددددددرٜ إْ جِاضددددددددٟ اهِدددددددداُع قددددددددً٘ٔ

                                          ًددددّ أُددددَخ؟ ًددددا أُددددخ؟ قددددد ٖٗشعددددَخ زٗحددددم يف   -
. 

ٞٔ ٙددددددددددددددِ      َٛ يف اهٖدف ددددددددددددد                                  هددددددددددددد٘ أبددددددددددددداح٘ا هددددددددددددد

َْ  ًٗدددددددددددّ  ٖٗي فٔدددددددددد٘ آخددددددددددسًا فٚٔددددددددددا كدددددددددددا                         أ

 َ                           فِددددددددددددددْ٘ كأ ٚدددددددددددددداث اهلدددددددددددددد٠٘ ٗعودددددددددددددد٘

                 ٓٚٔدددددداد ِٙطددددددٟ ًٗددددددا اهلفددددددساْ ًددددددّ غدددددداُٛ

    ّ  داُددددددٛ عٔدددددددّٙ ًددددددّ غاضدددددد  ًدددددداٍض ًٗدددددد

. 
 

 

 االسم املبين نوعه حمله من اإلعراب

   

   

   

   

   

   

   
 .....................................................انتهت األسئلة..........................................................
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