(((تلخيص اللغه العربي )))

👈👈👈👈👈👈((اسئلة الواجب والمنتدى)) مهمه 👉👉👉👉👉

الفظ المفيد فائد يحسن السكوت عليها؟ "الكالم"
ينقسم الى فعل واسم وحرف؟" الكالم"
يقبل دخلو ال التعريف عليه؟ "االسم"
هو الذي يتغير اخره بتغير العوامل الداخله عليه؟ "المعرب"

عالمة الرفع االصليه؟" الضمه"
عالمة الجزم االصليه؟" السكون"
االسماء المعتله هي المنتهيه؟ "بحروف العله"
االسم الذي ينتهم بالف مفتوح ما قبلها يسمى؟ "مقصور"
االسم الذي ينتهي بياء مكسور ما قبلها؟ "المنقوص"
االسم الذي ال يتغير اخره بتغير موقعه من االعراب؟ "االسم المبني"
((((((اسئله مهمه من تجميع السنين الي فاتت )))))
س١
(قمت اجالالا ألبي ) تعرب اجالالا
ج)فيه.
ب)ألجله.
أ)به.
الجواب  :ب
س٢
(ياراقد الليل) تعرب راقد منادى:
أ)مضاف .ب)نكره مقصوده .ج)نكره مجهوله.
الجواب :أ

س٣
االستثناء [التام المنفي] هو الذي يذكر فيه
ج)المستثنى والمستثنى منه
ب)المستثنى منه.
أ)المستثنى.
الجواب :ج
س٤
مجزومات الفعل المضارع (لم ولما) تجزم
ج)ثالث افعال
ب)فعلين.
أ)فعالا واحدا ا.
الجواب  :أ
س٥
(فسجد المالئكة كلهم اجمعين) كلهم تعرب
ج)بدل كل.
ب)توكيد معنوي.
أ)توكيد لفضي.
الجواب :ب
س٦
العدد من  ٣الى ١٠
أ) يخالف المعدود في التذكير والتأنيث
ب)يوافق المعدود في التذكير والتأنيث
ج)جزؤه اال ول يخالف والثاني يطابقه
الجواب :أ
س٧

ضعي االعدادالمالئمه وراعي ما يجب مراعاته
أ /في مكتبتي (...........)١٦كتابا ا
ب/ذاكرت (.........)٧ساعات
ج/عندي (..........)١٢حقيبه
د/قرأت (............)٢٥كتابا ا
الجواب:
أ /ستة عشر
الجزء االول يخالف والثاني يوافق ( )١٩-٣مبني على فتح الجزئين والتمييز مفرد منصوب
ب/سبع
يخالف المعدود في التذكير والتأنيث ()١٠-٣يعرب حسب موقعه
ج/اثنتا عشرة
يوافق علي الجزئين  11و12ومبني علي فتح الجزئين
د/خمسة وعشرون
الجزء االول يخالف والثاني ملحق بجمع المذكر السالم وتمييزه مفرد منه

أ)المرفوعات.

س٨
المبتدأ من
ب) المنصوبات.
الجواب :أ

ج)الجزومات.

س٩
الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائده مع
ج) المبتدأ
ب)المسند به.
أ)المسند.

الجواب :ج

أ)مفرد.

س١٠
الخبر إما ان يكون
ج)شبه جمله.
ب)جمله.
الجواب  :د

د)جميع ماسبق

س١١
كان واخواتها
ب) تنصب المبتدأ
أ) ترفع المبتدأ.
ج)ترفع الخبر
الجواب  :أ
س١٢
إن واخواتها
ب)تنصب المبتدأ.
أ)ترفع المبتدأ.
ج) تنصب الخبر.
الجواب  :ب
س١٣
صلى زيد زيد إما ان يكون
ج)نائب فاعل.
أ)فعل .ب)فاعل.
الجواب  :ب

س ١٤
نائب الفاعل هو مفعول حذف فاعله وغيرت صيغته اذا كان ماضيا ا يضم  /اكملي
أ)اوله وكسر ماقبل أخره.
ب)اوله وفتح ماقبل اخره.
ج) اوله وآخره.
الجواب  :ب
س ١٥
(وهللا يعلم وانتم ال تعلمون) تعلمون فعل مضارع مرفوع
أ)بالواو ألنه جمع مذكر سالم
ب) بثبوت النون ألنه من االفعال الخمسه
ج)بالضمه ألنه فاعل
الجواب  :ب
س١٦
(واذا ابتلى ابراهيم ربه) الفاعل هو
ج)ابتلى
ب) ربه.
أ)ابراهيم.
الجواب :ب
س١٧
(والصافات صفا) تعرب صفا
ج)مفعول به.
ب)مفعول ألجله.
أ) مفعول مطلق.
الجواب  :أ ((الوحده االوله))

ماالفظ اللذي يفيد المعني ويحسن السكوت عليه ويتألف من كلمتين او اكثر ؟ الكالم
من الجمل التي تؤدي معنى تاما ال ينتظر بعد سماعها مايزيد المتكلم فيه اذكري امثله ؟!'
 .1وقعت الواقعه
 .2اقتربة الساعه
 .3هللا الصمد
تختلف هاتين العبارتين (اذا رأيت) (جاء اليوم) فهما ال تسميان كالم لماذا ؟ النهما التبينان علي المعنى تام واذا
سمعهما المرء ظلت عينها معلقتين علي وجه المتحدث
بيني اقسام الكالم ؟االسم  ..الفعل  ..الحرف

الكلمه التي تدل علي ذات المعنى غير مقترن بزمن ؟ االسم
مادال علي حدث مقترن بزمن او معنى ؟ الفعل
مادال علي معنى في غيره فال تظهر داللته اال برتباطه بغيره ؟الحرف
من عالمات االسم ؟
..1دخول حرف الجر

 ..2قبول التنوين
 ..3دخول ال التعريف
 ..4قبول دخول ادوات النداء
(سبحان الذي اسرا بعبده ليال من المسجد الحرام الي المسجد االقصى) ماعالمة االسم هنا ؟دخول حرف الجر عليه
(مسلمات  ..قانتات ..تائبات  ..عابدات )سمية هاذهي كلها اسماء لماذا ؟النها قبلة التنوين
ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) تدل علي انها اسماء لماذا ؟ الن دخل عليها ال التعريف
(ابراهيم  ..سعيد  ..عصام ) كلها تنادا بل اسماء وال تنادا بل افعال لماذا ؟النها قبلة دخول ادوات النداء

من عالمات الفعل ؟
 ..1تاء التأنيث
 ..2قبول دخول ادوات الجزم والنصب
 ..3قبول دخول احرف المضارعه االربعه
تاء التأنيث وتاء الفاعل هما خاصتان بل فعل اذكري مثال ؟ صليت  ..دعوت  ..صلت هند  ..دعوت ليلي

(فأن تفعلوا وان تفعلوا ) قبولهما خاص علي فعل المضارع ؟! النها قبلت دخول ادوات النصب و الجزم علي الفعل
( فسيكفيهم هللا ) ماذا دخل علي الجمله ؟دخلت عليها السين
(قد افلح المؤمنون ) ماذا دخل علي الجمله ؟ دخلت عليها قد
يشارك فيها المضارع واالمر ؟
 .1ياء المخاطب
 .2نون التوكيد

ال يقبل عالمات االسم وعالمات الفعل وليسا لها عالمات ؟الحرف

(لغه عربيه الوحده التانيه )
من خصائص العربيه انها لغه ? معربه

إن وأخواتها تدخل علي الجملة االسمية? فتنصب المبتدأ وترفع الخبر
الكلم العربي ينقسم الي قسمين ? معرب ومبني
هوالذي يتغيراخره بحسب العوامل الداخلة عليه هو? المعرب
هوالذي ال تتغيربتغيراالعربيه الداخلة عليه هو? المبنى
هي التي توصل بماقبلهامن الكلم في الكتابة والنطق? ضمائر متصلة
هي التي تفصل في النطق والكتابه عما قبلها من الكلم? ضماىر منفصله
الظروف المركبه تبنى علي? الفتح
العلم المختوم (بويه ..ب..و..ي..ه) يبنى على ? الكسر
امس هو ظرف زمان لليوم الذي قبل يومك ويبنى على? الكسر
حيث هو ظرف مكان ويبنى على? الضم
الفعل المضارع اذا اتصلت به نون التوكيد الثقيله او لخفيفه فيبنى على? الفتح الفعل المضارع اذا تصلت به نون النسوة
فيبنى على? (السكون)

اعرب قال تعالى(اني رأيت احد عشر كوكبا) احد عشر? عداد مركب مبني على الفتح
اعرب (جاءني أمس صديق حميم ) امس? هوظرف زمان لليوم الذي قبل يومك مبنى على الكسر
عرب (جلست حيث جلس ابي) حيث ? هوظرف مكان مبني ع الضم
عرب قال تعالى (ان الحسنات يذهبن السيئات) يذهبن ? مبنيه على السكون التصالها بنون النسوه
اسماء االشاره؟ هذا وهذة وهاتي وهذان وهاتان وهوالء وذلك وذاك وهنا وهنالك وثم
االسماء الموصولة ؟ الذي والتي واللذان وللتان والذين والالئي والالتي ومن وما
ادوات شرط؟ ما ومن ومهما ومتى وانى و ايان وحيث وكيف واي
اسماء االستفهام ؟ كم وكيف واي ومتى وايان وما ومن وانى

((الوحده الثانيه ))

من خصائص العربيه انها لغه ?
معربه

إن وأخواتها تدخل علي الجملة االسمية?
فتنصب المبتدأوترفع الخبر
الكلم العربي ينقسم الي قسمين ?
معرب ومبني
هوالذي يتغيراخره بحسب العوامل الداخلة عليه هو?
المعرب
هوالذي ال تتغيربتغيراالعربيه الداخلة عليه هو?
المبنى
هي التي توصل بماقبلهامن الكلم في الكتابة والنطق?
ضمائر متصلة
هي التي تفصل في النطق والكتابه عما قبلها من الكلم?
ضماىر منفصله
الظروف المركبه تبنى علي?
الفتح
العلم المختوم بويه يبنى على ?
الكسر
امس هو ظرف زمان لليوم الذي قبل يومك ويبنى على?
الكسر
حيث هو ظرف مكان ويبنى على?
الضم
الفعل المضارع اذا اتصلت به نون التوكيد الثقيله او لخفيفه فيبنى على? الفتح
الفعل المضارع اذا تصلت به نون النسوة فيبنى على?
السكون
عرب قال تعالى(اني رأيت احد عشر كوكبا) احد عشر?

عداد مركب مبني على الفتح
عرب (جاءني أمس صديق حميم ) امس?
هوظرف زمان لليوم الذي قبل يومك مبنى على الكسر
عرب (جلست حيث جلس ابي) حيث ?
هوظرف مكان مبني ع الضم
عرب قال تعالى (ان الحسنات يذهبن السيئات) يذهبن ?
مبنيه على السكون التصالها بنون النسوه
?اسماء االشاره
هذا وهذة وهاتي وهذان وهاتان وهوالء وذلك وذاك وهنا وهنالك وثم
?االسماء الموصولة
الذي والتي واللذان وللتان والذين والالئي والالتي ومن وما
?ادوات شرط
ما ومن ومهما ومتى وانى و ايان وحيث وكيف واي
?اسماء االستفهام
كم وكيف واي ومتى وايان وما ومن وانى

(ملخص الوحدة الثالثة  /عالمات اإلعراب)
عالمات اإلعراب :
هي اآلثار التي يحدثها العامل اإلعرابي الداخل على الكلمة المعربة .
وهي نوعان  :أصلية و فرعية .

 -1عالمات اإلعراب األصلية :
وهي األكثر شيوعا في الكالم وهي  :الفتحة والضمة والكسرة والسكون .
 -2عالمات اإلعراب الفرعية :
وهي أقل من األصلية في الكالم وفي نوع خاص من الكلمات تنوب فيها عن األصلية
العالمة
الضمة
عالمات
الرفع

عالمات
النصب

عالمة الجر

نوعها
أصلية

األلف
الواو

فرعية
فرعية

الواو
ثبوت النون
الفتحة

فرعية
فرعية
أصلية

األلف

فرعية

الياء

فرعية

الكسرة
حذف النون
الكسرة

فرعية
فرعية
أصلية

مثال
الكلمة التي تستخدم معها
كثير من الكلمات منها ( :االسم المفرد -آمن الرسول
جمع التكسير -الفعل المضارع المرفوع)
قال رجالن
المثنى
األسماء الخمسة (أبو – أخو – حمو – فو قال أبوهم..
– ذو)
قد أفلح المؤمنون
جمع المذكر السالم
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا
األفعال الخمسة
كثير من الكلمات( :االسم المفرد – نصب واسأل القرية التي كنا فيها
لن ينال هللا لحومها
الفعل المضارع – جمع التكسير)
ّ
إن أبانا لفي ضالل مبين
األسماء الخمسة
فوجد فيها رجلين يقتتالن
المثنى
إن المتقين في جنات ونهر
جمع المذكر السالم
إن الحسنات يذهبن السيئات
جمع المؤنث السالم
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
األفعال الخمسة
في كثير من األسماء ( :االسم المفرد – وكان في المدينة تسعة رهط
جمع التكسير – جمع المؤنث السالم
المجرور)
ارجعوا إلى أبيكم
األسماء الخمسة

الياء
الفتحة
عالمة
الجزم

فرعية
فرعية

أصلية
السكون
فرعية
حذف النون
حذف حرف العلة فرعية

جمع المذكر السالم
السم الممنوع من الصرف
الفعل المضارع المجزوم
األفعال الخمسة
الفعل معتل اآلخر

وبالوالدين إحسانا
يعملون له ما يشاء من محاريب و
تماثيل
لم يلد و لم يولد ولم يكن له كفوا أحد
وال تقتلوا أنفسكم
لئن لم ينته  / ...فال تدع مع هللا...

يستخلص من ذلك أن عالمات اإلعراب الفرعية قليلة جدا ،وهي:
 -1األسماء الخمسة :وهي ( أبو – أخو – حمو  -فو – ذو ).
وهي ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء.
 -2المثنى :وهو كل كلمة دلت على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون.
وهي ترف باأللف وتنصب وتجر بالياء.
ويلحق بها:
 اثنان واثنتان. كال وكلتا  :بشرط إذا أضيفتا إلى ضمير ،مثل رأيت الطالبين كليهما. -3جمع المذكر السالم :وهو الجمع الذي ال تتغير صورته عن المفرد في الحركات وترتيب الحروف.
ويرفع بالواو وينصب ويجر بالياء.
ويلحق به:
 أولو  :بمعنى أصحاب ،مثل  :وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض. -عالمون :مثل  :الحمد هلل رب العالمين.

 علّيون :مثل  :إن كتاب األبرار لفي عليين. أرضون :مثل ... :طوقه من سبعين أرضين .. سنون :مثل :تزرعون سبع سنين دأبا ألفاظ العقود :وهي  ،) 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 ( :مثل :جاء عشرون طالبا. -4جمع المؤنث السالم :وهو ما انتهى بألف وتاء زائدتين.
وينصب بالكسرة بدال من الفتحة.
ويلحق به:
 أوالت  :بمعنى صاحبات :مثل :وإن كن أوالت حمل فأنفقوا عليهن. عرفات :نحو رأيت عرفات. -5االسم الممنوع من الصرف :ويجر بالفتحة بدال من الكسرة.
 -6األفعال الخمسة :وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة.
وترفع بثبوت النون وتنصب وتجر بحذف النون.
 -7األفعال المعتلة اآلخر:
وتجزم بحذف حرف العلة.

((((الوحده الرابعه حمذوووووفه))))

(((الوحده اخلامسه )))

*تعريف األمساء واالفعال املعتلة االخر ؟هي اليت تنتهي بواحد من حروف العله الثالثه األلف والواو والياء
*{وجاء من أقصى املدينه رجل يسعى }

أعرب يسعى''فعل مضارع مرفوع بضمه مقدره على األلف منع ظهورها التعذر
*االمساء واالفعال اليت تنتهي بياء و واو إذا كانت يف حمل رفع قدرت عليها ؟الضمه
*االسم املعتل نوعان :
-١مقصور-٢منقوص
*ماهو الذي ينتهي ابلف مفتوحه ماقبلها ؟املقصور
*ماهو الذي ينتهي بياء مكسورة ماقبلها؟املنقوص
*االفعال نوعان :

-١فعل ينتهي ابلف

-٢فعل ينتهي بواو او ايء

*اذا أضيف االسم إىل ايء املتكلم دون سائر الضمائر ؟تقدر عليه احلركات الثالث الفتحه والضمه والكسره

((الوحده السادسه ))
املرفوعات
س :١مما تتكون اجلمله االمسيه؟
تتكون من مبتدا خمرب عنه وخرب خمرب به

املبتدا حمكوم عليه واخلرب حمكوم به
س  :٢ماهو تعريف املبتدا؟

هو اسم جمرد من العوامل اللفظيه

مثال :للاه ربنا
س:٣حكم املبتدأ؟

الرفع سواءكان بعالمه اصليه او فرعيه
س:٤ماهو اخلرب؟

هو اجلزء الذي تتم به الفائده مع املبتدا

مثال :للاه الصمد <--خرب

س:٥انواع اخلرب ؟

_١مفرد

مثال:للاه الصمد
_٢مجله امسيه اوفعليه
مثال:للاه يبسط الرزق ملن يشاء
يبسط الرزق مجله فعليه

_٣شبه مجله جار وجمرور وضرف
مثال:لنا اعمالهنا ولكم اعمالكم (جار وجمرور)

أمامك يوم طويل (ضرف)

((الوحده السابعه و التامنه ))
-١كان وخواهتا تدخل ع اجلمله االمسية ..؟ .فرتفع االسم وتنصب اخلرب

-٢خرب افعال كان واخواهتا قد تكون ..؟ مفرد ومجله وشبه مجله

-٣خوات كان هي..؟امسى واصبح واضحى وظل وابت وصار ومابرح وومافىت وماانفك ومازال ومادام وليس

-٤ان واخواهتا تدخل ع اجلمله االمسيه..؟ .فتنصب املبتدا وترفع اخلرب

-٥واخوات إن هي ...؟.

أن وكان ولكن وليت ولعل

-٦خرب ان واخواهتا قد يكون ..؟ .مفرد ومجله وشبه مجله
-٧خوات إن وأن فاهنا تفيدان..؟ .التوكيد
(-٨لعل الساعة قريب)لعل يف خوات أن تفيد ..؟الرتجي
(-٩ايليتين كنت معهم ) ليت يف خرب ان وخواهتا تفيد..؟التمين
(-١٠لكن الدرس ممتع ) لكن يف خوات إن تفيد...؟االستدراك
(-١١كأهنم خشب مسندة ) كأن يف خرب ان وخواهتا تفيد ...؟ .التشبيه

(((((( الوحده التاسعه والعاشره واحلادي عشر حمذوفه ))))))

(( الوحده الثاين عشر ))

س:1ماهو املفعول به مع ذكر مثال؟

ج:1االسم الذي يقع عليه فعل الفاعل،،مثال(:واندى نوح ربه)ابن مفعول به النه هو الذي انداه نوح واالصل يف املفعول به ان أييت بعد

الفاعل ولكنه قد يتقدم عليه وقد يتقدم على الفعل.
س:2اعريب(:وإذا ابتلى ابراهيم ربه)؟
ج:2ابراهيم مفعول به مقدم ورب فاعل مأخر.

س:3الفعل قد ينصب مفعول واحد او ينصب مفعولني،هايت مثال على نصب الفعل ملفعولني؟

ج(:3إان اعطيناك الكوثر)الكاف مفعول به اول والكوثر مفعول به اثين.
س:4ماهو املفعول املطلق مع ذكر مثال؟

ج:4هو املصدر املؤكد لعامله او املبني لنوعه او لعدده مثال(:والصافات صفا فالزاجرات زجرا).

س:5ماهو املفعول الجله مع ذكر مثال وشرحه؟

ج:5هو مصدر يبني سبب حدوث الفعل الذي قبله.مثال:قمت اجالل اليب،فاإلجالل هو سبب القيام.

س:6ماهو املفعول فيه مع ذكر مثال؟

ج:6هو ظرف الزمان واملكان ومسي مفعوال فيه النه يبني الزمان او املكان اللذين وقع فيهما الفعل،مثال:قدمت يوم اجلمعه(ظرف

زمان)،صليت خلف االمام(ظرف مكان).
س:7ماهو احلال مع ذكر عالمته؟

ج:7هو وصف يؤتى به لبيان هيئة صاحبه وعالمته يكون منصوب دائما.

س:8عريف التمييز؟
ج:8هو اسم نكره يزيل إهبام اسم أو نسبه قبله.
س:9للتمييز نوعان اذكريهما مع ذكر االمثله وشرحها؟

ج:9متييز مفرد ومتييز نسبه
مثال متييز املفرد(:وواعدان موسى ثالثني ليلة)
مثال متييز النسبه(:اشتعل الرأس شيبا).

((الوحده الثالث عشر ))

املنادى ؟اسلوب يراد به تنبيه املخاطب
اشهر ادواته ؟اي..اهلمزه ..أاي  ..هيا..أي
أزيد هذا ابوك مثال علي ؟اهلمزه اداة نداء
أي بين عليك ابلصدق ؟أي اداة نداء
هيا ريب اسئله املغفره؟هيا اداة نداء

اهم انواع املنادى؟
 .1املضاف

.2الشبيه ابملضاف
.3النكره اجملهوله
 .4العلم املفرد

.5النكره املقصوده
(ايراقد الليل مسرورآ أبوله إن احلوادث قد يطرقن اسراجا )استخرجي املضاف واملضاف اليه ؟
 .1املضاف راقد

 .2املضاف اليه الليل
ماهوا شبيه املضاف؟مايتعلق به الشئ من متام معناه
النكره اجملهوله؟!هي الليت اليراد هبا منادى بعينه إمنا يراد هبا كل من تصدق عليه مثل( ايغافال إن املوت يطلبك) غافل ال يراد الغافل

بعينه إمنا يقصد كل غافل

املضاف..الشبيه بل مضاف ..النكره اجملهوله مجيعها تبنا علي؟النصب

(قالو اينوح قد جادلتنا)نوع نوح؟ علم

النكره املقصوده؟هيا اليت ال ينادا هبا شخص بعينه مثل (ايفاعلي اخلري) مل احدد شخص بعينه بل اقصد كل من يفعل اخلري
العلم املفرد والنكره املقصوده مجيعهم يبنا علي؟الضم

اذا كان املنادى مقرتن أبل؟ جيب ان يسبقه ايايها للمذكر واي ايتها للمؤنث

إذا كان املنادا مقرتن أبل ؟يبنا علي الضم ويعرب صفه
اعريب أييها الناس اتقو ربكم ؟

اي  ..حرف نداء

أي  ..منادى مبين علي الضم

ها  ..حرف تنبيه ال حمل له من االعراب

الناس ..صفه

((( الوحده الرابع عشر واخلامس عشر حمذوووف )))

((الوحده السادس عشر))

-٢حروف اجلر هي؟ من 'إيل 'عن'على'الباء'الالم'يف'الكاف'حيت 'واوالقسم 'اتء القسم'رب 'مذ'منذ
-٣التوابع اربعه ؟١

 -1التوكيد
 -٢البدل

 -٣النعت

 -٤العطف
-٣املضاف يعرب علي حسب موقعه يف اجلمله؟صح
املضاف اليه يكون جمرور ابالضافة ؟صح
 -٥التوابع هي اليت تتبع ماقبلها يف االعراب وليس هلا أعراب مستقبل عنه؟صح
 -٦توكيد لفظي هو أعاده مرتني او ثالاث بقصد التوثيق والتقرير؟صح
-٧النعت هوصفه ؟صح

 -٨البدل هو التابع املقصود ابحلكم ؟صح
 -٩معين بدل االشتمال ان البدل اليكون عني البدل منه؟صح
-----------

-٦حروف العطف واشهرها؟ الواو والفاء ومث و واو و وال
-٨توكيد معنوي يكون الفاظ؟ نفس ،عني  ،كل  ،وكال ،وكلتا ،ومجيع  ،وعامه،وأمجع  ،ومجعاء،وامجعون،ومجع
-٩البدل له انواع -١بدل الكل  -٢بدل البعض -٣بدل االشتمال

((((((الوحده السابع عشر حمذوووووووفه)))))

(((الوحده الثامن عشر)))
"إذا" هلا معان وأشهرها أن تكون أداة شرط ؟
غري جازمة وتدل على الزمان .
وأن هي ؟ أداه .

وإن هي ؟ للمشكوك فيه .
وإذا هي ؟ ظرف وشرط .

مها يف االصل أداات أستفهام عن الزمان وتستعمالن أدايت شرط ؟ مىت وأاين .
ماهي االداة اليت تستعمل يف االستفهام عن الشيء العظيم ؟ اداة أاين .
حرف متين يتعلق ابملستحيل غالبا ؟ هي ليت .
ماهو حرف يدل على التوقع ؟ لعل وهو الرتجي
حنو( لعل للا يرمحنا ).

( لعل للا حيدث بعد ذلك أمرا ) ؟ هو االشفاق .
الرتجي يف ؟ احملبوب وهو أشهر معاين لعل .
واالشفاق يف ؟ املكروه .
حرف خيلص املضارع لالستقبال ويسمى حرف التنفيس وتوسيع ؟ حرف السني .

تنقل املضارع من الزمان الضيق وهو ؟ احلال .
واىل الزمان الواسع ماهو ؟ االستقبال .
"سوف" مرادفة للسني ويرى بعض النحويني ؟ أهنا أطول منها زماان .
"قد" هلا معان ومنها ؟ التحقيق والتقليل .
وللتحقيق فتدخل على ؟ املاضي واملضارع .
وللتقليل فتدخل على ؟ املضارع .
"كم" هلا نوعان ماهي؟ أستفهاميه وخربية .
االستفهاميه ؟ هي اداة استفهام يسال هبا عن عدد تراد معرفته .
اخلربية ؟ اليراد هبا االستفهام إمنا يراد هبا االخبار .
وتسمى " كم " اخلربية وتكون مبعىن ؟ كثري .

واالسم الذي بعدها يكون جمرورا ومبن مذكورة او مقدرة ويكون ؟ مفردا ومجعا .
من االخطاء الشائعة اخلطا يف العربية داء قدمي وظهر ابلقرن ؟ القرن االول للهجرة .
خطا :كلما قرأت كلما أستفدت .

صواب  :كلما قرأت استفدت .
خطا  :هذا رأي خاطئ .

صواب  :هذا رأي خطأ  .الن اخلاطئ هو اآلمث وليس الذي خالف الصواب .
خطا  :الخيفاك.

صواب  :الخيفى عليك .
خطا  :أكد على احلضور .
صواب  :اكد احلضور .
خطا  :من هو الذي فتح االندلس ؟ ماهو أمسك؟ .

صواب  :من الذي فتح االندلس ؟ ما امسك ؟ .
خطا  :تعترب اجملاملة خلقا كرميا .

صواب  :تعد اجملاملة خلقا كرميا .
خطا :حنن كمسلمني النكذب .

صواب  :حنن املسلمني النكذب .
خطا  :أراه يوميا .

صواب  :أراه كل يوم .
خطا  :أجاب على سؤاله .

صواب  :أجاب عن سؤاله .
خطا :جاء لو حده .
صواب  :جاء وحده .
خطا  :كم أنت رائع .

صواب مآ أروعك  .الن "كم" أداة استفهام عن عدد وال تستعمل ابلتعجب

مهارات اللغة العربية

ماهو النداء الثالث؟
تلك املادة احملذرة من خطر األنباء الكاذبة اليت يتداوهلا الفاسقون اليت قد تودي اخلالفات بعض طوائف االمه
الكيفية اليت وضعها للا عز وجل اليت يتم معاجله هذا االمر اخلطري يبدأ مبراحل ؟
/١مرحلة اإلصالح

/٢نصرة الفئة املظلومة اليت تكون واجبة يف حالة االنصياع للصلح
/٣املصلحني أن حيكمو بينهما ابلعدل والقسط
النداء الرابع  :اذا كأن النداء خيتص ابألدب مع للا عزوجل ورسوله صلى للا عليه وسلم يف أن اليتقدم املؤمن عليهما برأي

النهي عن السخرية؟

السخرية أشد االدواء اليت تفتك ابجملتمع وهي اهسلوب منفر متعال حيتقر فيه الساخر ممن يسخر منه
مماتودي السخريه؟

تؤدي آىل احلقد والكراهية واىل العالقات االجتماعية
ِ
سب او مال او جاه او منصب وإمنا يتفاضلون ابلتقوى
مايدري الساخر أن يسخر منه فد يكون أفضل منه فاملؤمنون ال يتفاضلون بن َ

دليل ع ذلك(إن اكرمكم عند للا اتقاكم)
النهي عن اللمز

ماهو اللمز :هو الطعن حبيث يطعن املسلم اخاه املسلم يف دينه او يف امانته او يف نسبه او عمله
دليل على اللمز؟
(وال تلمزوا اباللقاب)
ماهو التنابز اباللقاب؟ واأللقاب يقصد هبا تلك االلقاب اليت تطلق على بعض الناس اليذائهم والتشهري هبم

النداء اخلامس:هي املادة اخلامسة
وهلا ثالث بنود؟

-١جتنب الظن السيء وهي نتيجه أن ايمث فاعله
_٢النهي عن التجسس
_٣النهي عن الغيبة
النداء السادس

ماهي أسباب اإلميان وتعريفه كي تتبني هلم الطريق فيصلو اليه وتصدق دعواهم ويعرف للا عبادة املؤمنني وبني هلم صفات عدة ؟

_١االميان ابهلل امياان كامال التشوبة شائبه وتصديقا اتما وطاعة لألوامر واجتنااب النواهي
-٢اخللوص التام من الريبة والشك
-٣اجلهاد ابلنفس واملال

ما االستفهام اذا كأن التنبية والنهي للمومنني عن التقدمي بني يدي للا ورسوله ؟ استفهام إنكاري .الذي ينكر على هؤالء االعراب وما

يدعون ومايزعمون

ماهي أسس التقوى يف هذه سورة احلجرات ؟

-التزام املؤمن بعدم التقدمي والسبق يف ابداء الرأي بني يدي للا ورسوله

صل للا عليه وسلم
األدب يف خفض الصوت يف حضرة النيب الكرمي َالعمل عل االصالح بني املختلفني ِمناملؤمننياجتناب السخريه واللمز والتنابز اباللقابمعاين بعض الفاظ سورة احلجرات؟
-التقدموا:التعجلوا بقضاء للا

حتبط:تذهب ابطلة ألقوال هلايغض؛يكف يف لني ومنه غض الصوت وغض البصر:أي كفه وخفضه-امتحن؛اخترب وابتلى

فاسق:اخلارج ّعن القصد واملنسلخ من احلق والفسوق اخلروج عن قصد االميان وحمجته بركوب الكبائر والعصيانتبينوا،تثبتوا والتتعجلو بقبوله حىت تعرفو صحتهعنتم؛العنت :املكروه والشدة و املشقة-الرشد :االستقامة على طريق احلق

-بغت؛البغي،االستطالة على طريق احلق

فاءت؛رجعت ،وعادت اىل احلق وقبلت الصلح
أقسطو:اعدلو-تلمز:العيب

-تنابز والتنابز اباللقاب؛اي التداعي هبا

يغتب :اي يذكر اخاه ابلسوء يف الغبيه-التجسس:التبحث عن عورات الناس

االمث:الذنب الذي يستحق صاحبه العقابماهي األمساء اليت َخص للا تعاىل هبا نفسه ابلسورة ؟

(مسيع،عليم،غفور،رحيم،تواب،حكيم،خبري،عامل،بصري)

ماهي أساليب التعبري بسورة احلجرات؟

/١اهسلوب التقريب والتحبيب يف الثناء

/٢أسلوب التنفري من خالل ذم بعض األفعال كالتقدمي واجلهر ابلصوت واعالئه والتجسس والغيبة واحباط العمل
ومنها أساليب انشائية طلبية وغري طلبية مثل؛النداء
ماجاءيف تفسري البيضاوي (وتكرير النداء الستدعاء مزيد االستبصار واملبالغة يف االتعاظ والداللة على استقالل املنادى له وزايدة االهتمام
فيه
/٣النهي:التقدموا والترفعوا.الجتهروا.اليسخر.التلمزوا)....
/٤االمر ؛اتقوا ،اعلموا،اصلحو،قاتلوا)...

/٥االستفهام:أحيب
مااسباب نزول ذكر املفسرون عددا من أسباب النزول للسورة يف جمموع آايهتا ؟

-١االيه االوىل ذكر اانسا كانوا يقولون :لو أنزل فيه كذا لكان كذا

 -٢االيه الثانيه ؛عن ابن عباس نزلت يف اثبت بن قيس بن مشاس وكان يف أذنه وقر وكان جهوري الصوت فكان اذا تكلم رفع صوته
(-٣إن الذين ينادونك من وراء احلجرات )أن بين متيم جاءوا اىل رسول للا فنادو على الباب :اياخرج إلينا
-٣االيه (إن جاءكم فاسق )بعث رسول للا الوليد بن عقبه مصدقا اىل بين املصطلق

-٤اليسخر وذكر فيها عدد من أسباب النزول منها ؛روى عن الضحاك أن قوما من بىن متيم استهزوا ببالل ،وخباب ،وعمار)...
(-٥وإن طائفتان)أهنا نزلت يف رجلني من االنصار كانت بينهما مماراة يف حق بينهما
(-٦قالت االعراب آمنا)

حديث اإلسراء واملعراج:

تعريفها:هي حادثة تكرمي وتعظيم مل حتدث لنيب قط سوى خري خلق للا حممد الذي كرمه للا تعاىل

صل للا عليه وسلم يف جمملها موجزة
أن احاديث النيب َ
ماتناوله احلديث الشريف عدة قضااي وامور هي ؟
نزول املالئكة اىل االرض المر حلل-التهئية والتحضري

الصعود اىل السماء وطرق ابواهبا ابب ابابالوصول اىل اعلى مكان يف السماء-فرض الصلوات اخلمس

العودة اىل مكان االنطالق وهو املسجد احلراماملكان والزمان والشخصيات واالحداث
العلى وسدرك املنتهى
مكان احلدث؟ املسجد احلرام اىل املسجد األقصى اىل السماوات ه
زمان املكان ؟جزء من ليلة مث فيها االسراء اىل بيت املقدس والعروج اىل السماوات السبع فأىل سدرة املنتهي مث العودة اىل املسجد احلرام
مكان بدء الرحلة
ماهي شخصيات احلدث؟

الشخصية احملورية هي شخصية الرسول صلى للا عليه وسلم هي الشخصية املركزية اليت يدور عليها احلدث بدءا وختاما-املالئكة عليهم السالم وعلى رأسهم ِج رِربيل

ماهي األمساء ذات داللة وردت يف احلديث؟

زمزم :هذا املاء املقدس الذي بدا مبعجزة امساعيل عليه السالم

هنر النيل والفرات؛ربط مكاين ديين حيث النهران عنصرمها ابجلنه
هنر الكوثر؛هو النهر املذخور لرسول للا وألمته
مايستفاد من احلديث؟
اداب االستئذان يف الدخول
الرتحيب ابلضيوف

السؤال عما النعرف

املشاروة

االستماع للنصحيه وقبوهلا

احلياء من معاودة السؤال واالحلاح فيه
ختفيف املكلف على املكلف

((((((((((((((الوحده التاسع عشر والواحد والعشرون حمذوووووفة ))))))))))))))))))

ايرب توفيقكك✨ ويف النهايه اللهم ال سهل اال ماجعلتهو سهآل وانتا جتعل احلزن اذا شئت سهال
❤❤❤❤ ❤❤

