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ص
امللخ

أ. عىل رأي املثل 

أسمء
  1. َمَثل )ج( َأْمَثال

  2. ِحْكَمة )ج( ِحَكم
  3. ُعْذر )ج( َأْعَذار
  4. َجَواد )ج( ِجَياد

  5. َكْبَوة )ج( َكَبَوات
  6. َنِمر )ج( ُنُمور

  7. َعَصا )ج( ِعِصّي
  8. الِحْلم

  9. الَباِرَحة
10. ِغّب

11. الَغْيظ
َجَرة 12. ِلَحاُء الشَّ

13. الَحِديد
14. الَكَراَمة × اإِلَهاَنة  
15. َسْقَطة )ج( َسَقَطات

16. َعِديٌل )زوج أخت الزوجة(
17. ِمْطَرَقة

أفعال  
18. َكِرَه × َأَحبَّ
19. َعزَّ × َهاَن

20. َأْنَبَأ - ُيْنِبئ      
21. َعاَتَب - ُيَعاِتُب

22. اَلَم - َيُلوُم
23. َطَرَق - َيْطُرُق

ِصفات
24. َكاِظم

25. الَحاِبل
26. النَّاِبل

27. ُعَضال
28. َحِميم

التعبريات
29. َرَجَع ِبَغيِر الَوْجِه الِذي َذَهَب ِبِه

ْيَر 30. َكَأنَّ َعلى رأِسِه الطَّ
31. ِمِراًرا وَتْكَراًرا
32. ُظروٌف َصْعبة
33. صديٌق حَمِيٌم

َضا 34. سريُع الَغَضِب سريُع الّرِ
35. َداٌء ُعَضال

اخِل بيَن الَعَصا وِلَحاِئها 36. َكالدَّ
ُب؟ َجاُل الُمَهذَّ 37. َأيُّ الّرِ

اأَلْمَثال
38. لَعلَّ َله ُعْذًرا وأنَت َتُلوُم.     

39. ُزْر ِغبًّا َتْزَدْد ُحبًّا.      
ك.      40. ُربَّ َأٍخ َلَك لم َتِلْدُه ُأمُّ

41. إَذا َعزَّ َأُخوَك َفُهْن.
42. ِاختلَط الَحاِبُل بالنَّاِبل.         

43. ُاْطُرِق الَحِديَد وهو َساِخٌن.      
داِئد ُتْعَرُف اإلْخَواُن.      44. عند الشَّ

45. َلِبَس له ِجْلَد النَِّمر.
46. الِحْلُم َسّيُِد األخالِق.    

47. اَل َيْأَبى الَكَراَمَة ِإالَّ ِحَماٌر.      
48. ِلُكّلِ َجَواٍد َكْبَوٌة.      

49. ﴿والَكاِظِميَن الَغْيَظ والَعاِفيَن َعِن النَّاِس﴾
50. لو َكِرَهْتِني َيِدي َلَقَطْعُتَها.         

ْيَلَة ِباْلَباِرَحِة.              51. ما َأْشَبَه اللَّ
52. َقَطَعْت َجِهيَزُة َقْوَل ُكّلِ َخِطيٍب.       
. ُلَك إذا َساَء الَجوُّ ة ُتَظّلِ َداَقُة كالِمَظلَّ 53. الصَّ

َكال  .4
؟ َكال.  - أتريُد أن أنتظَر حتَّى يغضَب َعَليَّ

ْلِم؟ َكال وألُف َكال.  - أتواِفُق على الظُّ
 - أتسمُح أْن يدخل األعداُء إلى ِبالِدك؟ َكال.

   - ُزْر ِغبًّا َتْزدْد ُحبًّا. 
   - ال ُتكِثر من اأَلْكِل َيْسَلْم بدُنَك.

- اْبَتِسْم تْبَتِسْم لَك الحَياُة.  
ا مع الناِس يْأَلُفوَك. - ال َتُكن َفظًّ  

إال   .2
 - ال َيْأَبى الكراَمَة إال ِحَمار.

واَء إال مريٌض.  - ال يتناوُل الدَّ
 - لم أتناوْل مَن الطعاِم إال الَحساَء.

اَي.  - ال أشرُب إال الشَّ

ُنوُن  التَّوكيِد  .3
َقاِطَعنَُّه ولْن أذهَب إليه بعَد اليوِم.  - أَلُ

رنَّ عِن الدرِس يا طالُب.  - ال تتَأخَّ
ه.  - اعِرَفنَّ للكبِير َحقَّ

 - ﴿َكالَّ َلُيْنَبَذنَّ في الُحَطَمِة﴾
 ملحوظة: ال ُيؤَكد الماضي بُنوِن التَّوِكيِد. 

التعبرياتاملفردات

املالحظات

ُربَّ  .1
ك.                          - ُربَّ أٍخ لَك لم تِلْده أمُّ

ٍة نافَعٌة.   - ُربَّ ضارَّ
 - ُربَّ قريٍب بعيٌد وُربَّ بعيٍد قريٌب.                  

 - ُربَّ فقيٍر عْلُمه غزيٌر.                 
 - ُربَّ مريٍض بَداٍء ُعَضاٍل ُيْشَفى بإذن اهلل.
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ط القواعد ُأْسُلوُب الشَّ
ُحْكُم األداة ط ْ َجَواُب الشَّ ط ُجلة الشَّ األداة املثال

غير جازمة
َفُهْن

َفَتَوكَّْل
َعزَّ

إذا َعَزْمَت
إذا َعزَّ أخوك َفُهْن.

﴾ قال تعالى: ﴿َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اهلّلِ

غير جازمة
 لقطعتها
النَتَصَر

 كرهتني
َيَشاُء لو

لو َكِرَهْتِني يدي لقطْعُتها. 
ُ النَتَصَر ِمْنُهْم﴾  قال تعالى: ﴿َوَلْو َيَشاُء اهللَّ

جازمة
ال أنَس
أَْحَسْنُتْم

أنَس
أَْحَسْنُتْم إْن

إْن أنَس ال أنَس مساعَدَتَك لي.
قال تعالى: ﴿ِإْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم أِلَْنُفِسُكْم﴾

جازمة
وجد/حصد

َيْهِد 
جد/زرع
يُْؤِمْن َمْن

َمن َجدَّ َوَجَد ومن َزَرَع َحَصَد.
ِ َيْهِد َقْلَبُه﴾ قال تعالى: ﴿َوَمْن يُْؤِمْن ِباهللَّ

جاِزمة
فلن تندَم

ُ  َيْعَلْمُه اهللَّ
اْسَتَشْرَت
ما َتْفَعُلوا

ما اْسَتَشْرَت في أُموِرَك فلن تنَدَم.
﴾ُ قال تعالى: ﴿َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه اهللَّ

جازمة
فذلك شرع  اهلل

يُْدِرْكُكُم
 وجدَت
أينما َتُكونُوا

أَْيَنَما وجْدَت العْدَل فذلك َشْرُع اهلل.
 قال تعالى: ﴿أَْيَنما َتُكونُوا يُْدِرْكُكُم اْلَمْوُت﴾

ات ة عىل املَصاِدر واملْشَتقَّ مراجعٌة َعامَّ
اسم اآللة اسم الزمان/املكان اسم املفعول اسم الفاعل املصدر الَوْزن الفعل
ِمْنَشار َمْنَشر َمْنُشور َناِشر َنْشٌر َفَعَل َنَشَر
____ ُمَعْسَكَر ُمَعْسَكر ُمَعْسِكر َعْسَكَرةٌ َفْعَلَل َعْسَكَر
َقة َعالَّ ُمَعلَّق ُمَعلَّق ُمَعّلِق َتْعِليٌق َل َفعَّ َعلََّق
____ ُمَقام ُمَقام ُمِقيٌم ِإقاَمة أَْفَعَل أََقاَم
____ ُمَهاَجر ُمَهاَجر ُمَهاِجر ُمَهاَجَرة َفاَعَل َهاَجَر
____ ُمَتَناَول ُمَتَناَول ُمَتَناِول َتَناُوٌل َتَفاعَل َتَناَوَل
____ ُمْجَتَمع ُمْجَتَمع ُمْجَتِمع ِاْجِتَماٌع ِاْفَتَعَل ِاْجَتَمَع
____ ُمْسَتْقَبل ُمْسَتْقَبل ُمْسَتْقِبل ِاْسِتْقَباٌل ِاْسَتْفَعَل ِاْسَتْقَبَل
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ص
امللخ

ب. أنتم تلعبون بالنار 
    أسمء

  1. الِقَمار
  2. الَخْمر

  3. َرِفيٌق )ج( ِرْفَقٌة
  4. التَّْهُلَكة

  5. الَخِبيث )ج( الَخَباِئث × 
ّيِبات ّيِب )ج( الطَّ    الطَّ

  6. التَّوَبة
  7. الَعْذُل

  8. َدْيٌن

  9. َوْعٌد
10. اأُلْنُس × الَوْحَشُة

11. الُعْنُقوُد
12. ِعْفِريٌت

13. الُحرُّ × الَعْبُد
أفعال  

14. َيْقَنُط
15. َيْنُفُخ

ُد/َيْدَفُع 16. ُيَسّدِ
17. َيُمنُّ 

التعبريات
18. ِرْفَقة اأُلْنِس
19. ُأمُّ الَخَباِئِث

ِعُب بالنَّاِر 20. اللَّ
21. َأْلَقى ِبَيَدْيِه إلى التَّْهُلَكِة

22. آِخُر الُعْنُقوِد
23. َغِسيُل الُمّخِ

24. التَّوبُة النَُّصوُح
25. عَلى َكّفِ ِعْفِريٍت
26. ينُفُخ في َغْيِر َناٍر

27. َيْرَكُب َرْأَسه

28. َدْرُس ِعْلٍم
29. َحْلَقُة الُقْرآِن
30. َرْأُس اأَلْفَعى

31. الُفْرَصُة َساِنَحٌة
32. َعاَد إلى َصَواِبه

اأَلْمَثال
33. رجَعْت َحِليمُة 

    إلى َعاَدِتها القديمة.
ْيُف الَعْذَل. 34. َسَبَق السَّ

35. بْعَد َخَراِب َماْلَطة.
36. َوْعُد الُحّرِ َدْيٌن َعَلْيِه.

   3. بِمْثِلها
- أدعو اهلَل أن َيُمنَّ عليَك بِمْثلها.                 

- ال تُردَّ على اإلساءِة بِمْثِلها.
- هذه القصُة لم أسمع بِمْثِلها من قبِل.   

َئٍة بِمْثِلها﴾  ِيَّئاِت َجَزاُء َسِيّ - ﴿َوالَِّذيَن َكَسُبوا السَّ

   5. َمنَّ - َيُمنُّ - َمنًّا - َمنَّان
- َمنَّ اهلُل علينا ِبِنَعٍم كثيرٍة.  - ال َتُمّن على الفقيِر بَصَدَقِتَك.
- ﴿لقد َمنَّ اهلُل َعَلى الُمؤِمِنيَن إْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم﴾ 

         1. ُأمُّ                                
الخبائِث الخمُر                                 

الدنيا              
مصُر                      أمُّ  

الُقرى َمكُة                                    

الكتاِب الفاتحُة                                 

t
t
t
t

t

t

t

t

َد   4. َسدَّ
= َأْصلَح    اهلُل  عمَلَك               

= دفع التَّاجُر ديَنُه                 َد        َسدَّ
ب = صوَّ الالعُب الكرَة إلى الَمْرمى   

t

t

t

َرجة إىل هذه الدَّ  .2    
َك إلى هذه الدرجة؟ - هل َغَسَل أصدقاؤك الُجُدُد ُمخَّ

رجة؟                 - هل الموضوُع ُمِهمٌّ إلى هذه الدَّ
رجة؟ - هل وصَل الحاُل إلى هذه الدَّ

املفردات

التعبريات

فِر. 1. عاَد  الغاِئُب من السَّ
2. َتِعَبْت األمُّ من َعَمِل المنزِل.
ًقا.           3. َنَزَل القرآُن ُمَتَفّرِ

1. أَعادْت الشرطُة الَمْسُروقاِت لصاِحِبها.
هم بكثرِة األسئلِة. 2. أتَعَب األطفاُل أمَّ
ًقا.              3. أْنَزَل اهلُل القرآَن ُمَتَفّرِ

املالحظات
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اُن جواِب الشِط بالفاء اِْقرِتَ
سبب اقرتان اجلواب بالفاء اجلواب املثال

الجواب: جملة اسمية
الجواب: َأْمر
الجواب: َنْهٌي

الجواب : استفهام
الجواب : ُمْقَتِرن بـ»قد«

الجواب : ُمْقَتِرن بـ»السين«
الجواب : ُمْقَتِرن بـ»سوف«

الجواب : ُمْقَتِرن بـ»لن«
الجواب : ُمْقَتِرن بـ»ما النافية«

ف( الجواب : »ليس« )فعٌل غير متصّرِ

فذلَك َشْرُع اهلِل
َفُهْن

فال َتْخسر آخرَتَك
فماذا أقول للمدرس؟

فقد فاَز
فسأذهُب

فسوف ينجُح
فلن يتغيَر شيٌء

فما َظَلَم
َفَليَس ِمنَّا

  1. َأْيَنما وجدَت العْدَل فذلَك َشْرُع اهلِل.
  2. إذا َعزَّ أخوَك َفُهْن.

  3. إْن خِسرَت ُدنياَك فال َتْخسر آخرَتَك.
  4. إن جئُت متأخًرا فماذا أقوُل للمدرس؟

  5. َمن أطاَع اهلَل فقْد فاَز.

  6. إن تأخرَت فسأذهُب.
  7. َمن يجتهْد في ُدروسه فسوف ينجُح.

  8. َمْهَما َفَعلُت فلن يتغيَر شيٌء.
  9. َمن شاَبَه أباُه فما َظَلَم.
َنا َفَليَس ِمنَّا«. 10. »َمْن َغشَّ

ُد واملَِزيُد من األفعاِل امُلَجرَّ
وزُنه نوُعه الفعل امَلِزيُد وزُنه نوُعه ُد الفعل  امُلَجرَّ
أَْفَعَل ثالثي مزيد بحرف أْسَمَع المعلُم الطالَب القصيدَة َفِعَل ثالثي َسِمَع الطالُب القصيدَة
ل فعَّ ثالثي مزيد بحرف َظ المعلُم الطفَل القرآَن َحفَّ َفِعَل ثالثي َحِفَظ الطفُل القرآَن
َفاَعَل ثالثي مزيد بحرف َصاَلَح الصديُق صديَقُه َفُعَل ثالثي لو َصُلَح األُب َلَصُلحْت األسرُة
ِاْفَتَعَل ثالثي مزيد بحرفين ِاْنَتَصَر المسلمون في َغْزوِة َبْدٍر َفَعَل ثالثي َنَصَر اهللُ الُمسلميَن في َغْزوِة َبْدٍر
ِاْنَفَعَل ثالثي مزيد بحرفين ِاْنَعَقَد االجتماُع في الشركِة َفَعَل ثالثي َعَقَد المديُر االجتماَع في الّشركِة

ِاْفَعلَّ ثالثي مزيد بحرفين ِاْخَضرَّ النباُت في الربيِع َفُعَل ثالثي بيِع َخُضَر النباُت في الرَّ
َتَفاَعَل ثالثي مزيد بحرفين َتَساَءَل الطالُب عن زميلهم َفَعَل ثالثي إذا َسأَْلَت فاسأل اهلل
َل َتَفعَّ ثالثي مزيد بحرفين َم الطالُب بَشْكَواه إلى المديِر َتَقدَّ َفِعَل ثالثي اُج من السفِر َقِدَم الُحجَّ

ِاْسَتْفَعَل ثالثي مزيد بثالثة أحرف ِاْسَتْقَبَل الُمرِشُد الّسائحين َفِعَل ثالثي دقَة َقِبَل الفقيُر الصَّ
َتَفْعَلَل رباعي مزيد بحرف َتَدْحَرَجِت الكرُة َفْعَلَل رباعي َدْحَرَج الالعُب الكرَة

ِاْفَعَللَّ رباعي مزيد بحرفين فاِء ِاْطَمأَنَّ المريُض بالّشِ َفْعَلَل رباعي َطْمأََن الطبيُب المريَض

_____________________ : 1.  ِمراًرا وَتكراًرا 
_____________________ : 2.  ما شاَء اهللُ 
_____________________ : 3.  إْن لم 

القواعد

_____________________ : 4.  ما ُدمَت  
_____________________ : 5.  أَِعُدَك  
_____________________ : 6.  ال َمثيَل له 


