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 التدريب األول
  

 اقرأ ثم أجب :   

، وال يعرف اإلصغاء غير المهتمين بما يسمعون ، فهذا الفن التعلم يتطلبه إّن اإلصغاء فن      
وسيلة للتعلم واكتساب الخبرة ، فمن ينصت في وعي )فسوف يستفيد أكثر( ، ونعــم طالبا 

حرص طالبهم على اإلنصات أقدر على اإلفادة ذين يالمعلمون الفإلى معلـمـــه  المنصــــت 
 . والتوجيـــه 

 

  .حدد المحل اإلعرابي للجملة التي بين القوسين في الفقرة السابقة -1  

...................................................... .................................................. .............. 

  :الفقرة السابقة ما يأتي  أخــرج من  -2
 

  وحدد فاعله ............................                    ــ أسلوب مدح : ............................. 

  ..............وبين محلها اإلعرابي ....                       جملة وقعت نعتا   .....................  -
 ..........لها من اإلعراب ............................. وبين السبب ...................جملة ال محل ــ 

 
   اضبط  الكلمة التي تحتها  خط في الفقرة مبينا سبب الضبط -3

 .......................................   السبب ............................................  منصت ال

 ) .عبر عن األسلوب السابق بصيغة أخرى متاحة  (   ـم طالبا المنصــــت إلى معلـمـــهنعـ   -4  

.................................................. .................................................. ......... 

 
 (  ألست داعيا إلى اإلنصات ؟ )    عن السؤال اآلتي مرة وبالنفي مرة أخرى أجب باإلثبات -5 

...................................................................... .................................................. 

................................................................................................................. 
 . )اإلصغاء ( في جملتين من عندك  صغر كلمة ) أُذُن ( ، وانسب إلى كلمة -6

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

  

  :ي لكل جملة تحتها خط ، فيما يأتيحدد المحل اإلعراب -7 

 ..... ........................................................................... . يجلس المنصتونــ جلست حيث 

  ....................................... ........................................... ينصتونــ شاهـــــــــــدت طالبا 

 ........................................... .................................... . ينصتونــ ليت الطـــــــــــــالب  

 ............ .................................................................. . يرفض اإلنصاتــ ال طالب علم 

 



 

 

  التدريب الثاني 

وعلى قلب التراب   إن كثيرا من الشباب )يعتقدون ( أن هناك َمن ُمنحوا قدرة على التفّوق بغير جهد ،

وتحرم اإلنسان متعة النجاح فعلى الشباب أن يعملوا    ذهبا بعصا سحرية ،وهذه األفكار تهدم قيمة العمل ،

ي أكثر فترات العمر طاقة وعطاء ،فما أعظم إتقانهم لعمل ) يحقق ( النفع لهم،  اتقاء لمضاّر الفراغ ،فهم ف

  .والتقدم واالزدهار ألوطانهم . ووهللا ، إنهم لقادرون على تحقيق ذلك الحلم

   .بين المحل اإلعرابي للجمل التي بين القوسين -1

 .......................................................................) يعتقدون (المحل اإلعرابي لجملة 

 .......... ................................................................... : ـ المحل اإلعرابي لجملة ) يحقـق (

 :استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي-2

 .... .......... وأخرى وقعت صلة للموصول ........  ........وقعت جوابا لقسم .....................ـ جملة 

  ...............وحدد محلها اإلعرابي .................  جملة وقعت خبرا لمبتدأ ............................ -

 )  نعم من يبني الوطن الشباب العامل)    -3

 .................................................    المخصوص ..............حدد الفاعل في األسلوب السابق 

 .ثم ضعها في جملة من إنشائك  أب "    "  انسب إلى كلمة -4

................................................................... .................................................. .........    

ر كلمة ) (     )    وعينك إن أبدت لك معايبا فصنها  ) -5    .( واضبطها ضبطا بنائياعين صغـ ِـّ

............... ............................................ ................................................................... 

 .( حبذا امدح ) الطامحين إلى النجاح ( مستخدما )   -6 

.......................................................................... ..................................................  

 ) فسوف تنهض األمة (   اجعل الجملة السابقة جملة ال محل لها من اإلعراب في تعبير من عندك -7

...................................................................... ..................................................  

 اذكر المحل اإلعرابي لكل جملة تحتها خط فيما يلي :  -8

 .............................................................   . يحث على مكارم األخالققرأت كتابا  -

 .......................................................   يحث على مكارم األخالقأعجبت بالكتاب  -

 ............................... إلى قلوب المسلمين ......................... يمكن أن يتسللال يأس   -

 ...................................... ..............................يبتعدون عن كل ما يقلقهماس  الن  -

 

 



 

 

  التدريب الثالث

، وهو الطريق لتحقيق السعادة ، والحياة من   (التقديراإلنسان به ينـــــــال )  إن العمل شرف         

فكم من علماء قدموا لإلنسانية مخترعات عظـيمة،   ،( أساسه العمل ) على أن التقدم ( تــــــدل  ) حولنا

، فالعلماء أنفسهــــم عماد األمة . وإن تتجاهل األمة   .تضــــيء للبشريـــة طريقها فساروا بمصابيـح 

 فما أعظم المجتمعات التي تقدر العلم.فاألمم ال تنهض بال علـــــم ( فال أمــــل في نهوضها  (  العلماء

  .والعلماء !! ونعمت الجهود جهودهم

  .ــ حدد الموقع اإلعرابي للجمل التي بين القوسين 1

 ........................................................................ (التقديراإلنسان به ينـــــــال = ) 

 ......................................................................................... (أساسه العمل = ) 

   ..............................................................................................(تــــــدل  = )

 .............................................................................. (فال أمــــل في نهوضها  (  

   :أخرج من الفقرة السابقة ما يأتي    -2

 .................................. : واذكر السبب    اإلعراب: ..................... ـــ جملة ليس لها محل من

 ............................  وعين المخصوص      ـــ أسلوب مدح : ....................................... 

 

 . )ابق بصيغة أخرى متاحةعبر عن األسلوب الس  (عمل الهزلي  األفراد في المجتمع ال عمل  بئســ 3

...................................................................... .................................................. ......... 

 ح ( وانسب إلى ) الحياة (ا بصغر كلمة ) مصـــ 4

............................. ............................ .............................................................. ........ 

 : ـــ هات أسلوب مدح فاعله 5

 ما الموصولة ............................................ ..................................   ضمير مستتر 

  :، فيما يأتي  ــ بين نوع الهمزة من حيث التصور والتصديق6

                          ( ............................ ) ــ أتحب المجتمع الذي يقدر العلم والعلماء ؟

 (  ............................ )                     ــ أعــــاِلــماً كـــّرم الوزيُر أم عالمــــــــةً ؟

    مغيرا ما يلزماجعل الجملة التي تحتها خط حاال (    يثري معلوماتي)  أقرأ كتابا  -7

 ................................................................................................................. 

 (   ألن يدعو العالم إلى السالم ؟ )   عن السؤال اآلتي مرة وبالنفي مرة أخرى أجب باإلثبات -8

 .............................................................................................................................

 ........................................................................................................... 



 

 

   التدريب الرابع                                                              

كتاب مقروء وهو القرآن الكريم وكتاب  ،( )يدالن على عظمته وقدرته  في خلقه كتابانهلل    

)ال يحصيها   إن آيات هللا الكونية  منظور وهو الكون وما فيه من إنسان وحيوان ونبات ومحيطات ،

 .وكلها عظات وعبر  العّد( 

  .ــ حدد الموقع اإلعرابي للجمل التي بين القوسين 1

 .. ....................................................................على عظمته وقدرته  (  يدالن) 

 ..... ................................................................................(  ال يحصيها العدّ )

      )؟ أليس الكون كتابا منظورا  )                    :أجب عن السؤال اآلتي باإلثبات -2

................................................................................................................. ....... 

 ." ." الكون كتاب آياته مقروءة    : خبرا اجعل النعت في العبارة اآلتية  -3

 ............................................................................................. ....... ................... 

 . في آيات هللا الكونية التفكيرحب ذا   -4 

 اضبط ما تحته خط فيما سبق ................................................................................    

 أسلوبين مختلفين . في  (  الُمعرضين عن التفكير في آيات هللا)  ذُمَّ  -5

............................................................................. ................................................

 .............................................................................................................. 

  .في جملتين من إنشائك "كتـاب   "، وصغر كلمة " قرآنال   "انسب إلى كلمة  -6

......................... ....................................................................................................

 .............................................................................................................. 

  :ــ ضع سؤاال مناسبا للجواب اآلتي 7

 ....... ........................................................................................... طبيبا  ــ نعم . لست 

 ..... ...........................................................................................  طبيب   ــ نعم . أنا 

  :، فيما يأتي  ــ صوب الخطأ  8

 سبيل هللا .................................................................في  قاتلين الم قاتلون ــ نعم الم

   النفاَق ....................................................................... ــ ال حبـــــــــــــــــــــــــذا 

 أذين الطفل مصابة بالتهاب ...........................................................................   -

 يستخدم الطالب القلم الفرنساوي بكثرة ...............................................................  -

 .) لقد اقترب رمضان (      تعبير من عندك  اجعل الجملة التالية ال محل لها من اإلعراب  في  -9

............................................................................................................ ........... 



 

 

 

   التدريب اخلامس                                                            

 

أن يجعل للحياة العليا في الجنة حياة دنيا إعدادية، وخلق  – تعالى –شاءت حكمة هللا    

ألم يمنح هللا تعالى اإلنسان  .ولتكون هذه التزكية ثمنا لتلكم الجنة ها ليزكي نفسه ،اإلنسان في

،و)تزّكي(  (  تطّهر النفس) إلى وسائل ( يقود ) إن التفكير السليم     مقّومات هذه التزكية ؟.

  .الروح ،وتسمو باإلنسان نفسه

  .ــ حدد الموقع اإلعرابي للجمل التي بين القوسين 1

 .........................................................................................................   (يقود ) 

  .................................................................................................  ( تطّهر النفس)

 ..........................................................................................................  )تزّكي(

   :أخرج من الفقرة السابقة ما يأتي    -2
 

 .................................. : واذكر السبب   ـــ جملة ليس لها محل من اإلعراب: ..................... 
  اسما منسوبا .............................................     واذكر المنسوب إليه .......................... -

  .من إنشائك ةفي جمل "الجنة  "صغر كلمة  -3
 .................................................................................................................... 

مات هذه التزكية ؟  –تعالى  –ألم يمنح هللا   :أجب عن السؤال اآلتي باإلثبات -4  اإلنسان مقو 
 
 .................................................................... .........................................:اإلجابة باإلثبات -
 

 فرق بين الجملتين اللتين تحتهما خط في الجملتين التاليتين :  -5

 ................. ............................................................... رأيت رجالً ) يقرأ القرآن ( –أ 
 .............. .............................................................. يقرأ القرآن (رأيت الرجل )  –ب 

  ،  اجعل الجملة السابقة جوابين لشرطين بحيث تكون في األولى في محل جزم   (  يفوز بالجن ة)     -6
وفي الثانية ال محل لها من اإلعراب 

............................................................................................................... 

  :ــ صوب الخطأ ، فيما يأتي7 
   .......................... ...............................................أمس ؟  جتهد في الدراسة ألن ت 

   الخيانة ال حبذا .......................................................................................... •
 ........................................................ ....نعم تصرفا  إنصاَت الطالب إلى معلمهم  •

 وغير ما يلزم :  والواقعة صفة حاال  اجعل الجملة الواقعة حاال صفة -8

 ...................... ......................................................... يغرد  . أبصرت البلبل

 ........ ........تعالى.............................................................مؤمن يسبح هللا  جاء 


