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:النص  ًتؤمل

اتفق جماعة من الشباب على القٌام برحلة إلى مدٌنة 

مراكش المغربٌة ، وكان الغرض من تلك الرحلة هو 

التعرف على شباب تلك الناحٌة واالطالع على مآثرها 

.العمرانٌة واالقتصادٌة والطبٌعٌة 

وما كاد ٌنتهً الثلث الثانً من السنة الدراسٌة حتى أنهى 

كل واحد منهم إعداد متطلبات الرحلة ، وما أتى موعد 

.السفر حتى أوشَك صبرهم أن ٌنفد 

ركبوا السٌارة وتوجهوا قصدهم عسى أن ٌقضوا رحلة 

حرّي برحلتنا أن تكون مفٌدة ، وشرع كل : سعٌدة وقالوا 

واحد منهم ٌتمتع بالمناظر الجمٌلة ، وعند الوصول إلى 

مدٌنة مراكش أنشؤ الجمٌع ٌجوب البالد طوال وعرضا ، 

.وأخذوا ٌشاهدون آثارها وٌّطلعون على معالمها 

وأثناء ذلك تعرفوا على إخوان لهم تربطهم بهم روابط الدم 

والتارٌخ والتقالٌد ، ثم عادوا إلى بلدهم وقد اكتسبوا ثقافة 

.وصحة ونشاطا 

.نوعها  ًوبٌناألفعال الناقصة من النص  ًاستخرج 

خبرهاسمهنوعهالفعل الناقص 

ٌّن ، مع ذكر اسمها وخبرها والرجاء والشروع  فً ما ٌؤتً أفعال المقاربة ًع

ْرَحَمُكْم ‘ – ٌَ ُكْم أَن  ( . 8اإلسراء ) ‘ َعَسٰى َربُّ

ْذَهُب بِاأْلَْبَصاِر ‘ – ٌَ َكاُد َسَنا َبْرقِِه  ( . ٕٗالنور ) ‘ ٌَ

ٌُِسٌُغُه ‘ – َكاُد  ٌَ ُعُه َواَل  َتَجرَّ ( . 7ٔإبراهٌم ) ‘ ٌَ

ًَ بِاْلَفْتِح ‘ – ؤْتِ ٌَ ُ أَن  ( . ٕ٘المائدة ) ‘ َفَعَسى َّللاَّ

ْفَعلُوَن ‘ – ٌَ ( . 7ٔالبقرة ) ‘ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا 

1

2

أفعال المقاربة  والّشروع  والّرجاء
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.المطُر ٌهطُل  .......................1

.الوقُت أن ٌنتهً ....................... 2

.الصبُح أن ٌظهر ....................... 3

ًَ بالفرج ....................... 4 .َّللا أن ٌؤت

.الكسالُن أن ٌجتهَد ....................... 5

.الغائُب أن ٌحضَر ....................... 6

.الطفُل ٌبكً ....................... 7

.البناُء ٌنهاُر ....................... 8

:ضعي فعال من أفعال المقاربة أوالرجاء أوالشروع في المكان الخالي  :خبره واذكري فٌما ٌؤتً نوع الفعل ، بٌنً      -3

ْخَطُف أَْبَصاَرُهمْ ) - ٔ ٌَ َكاُد اْلَبْرُق  (. ٕٓمن اآلٌة: البقرة( )ٌَ

ُكفَّ َبؤَْس الَِّذٌَن َكَفُروا )  - ٕ ٌَ ُ أَْن  ( .8ٗمن اآلٌة: النساء( )َعَسى َّللاَّ

. أخذ العلماء ٌبتكرون المفٌد للبشرٌة  - ٖ

ْرَحَمُكْم ) - ٗ ٌَ ُكْم أَْن  (8من اآلٌة: اإلسراء( )َعَسى َربُّ

.أن ٌتحقق الحلُم كاد  - ٘

ِبٌلِ )  - ٙ ِنً َسَواَء السَّ ٌَ ْهِد ٌَ (ٕٕمن اآلٌة: القصص( )َعَسى َربًِّ أَْن 

: مكان النقاط خبراً مناسباً ضعً   ب  

. فً األرض  -------عسى العدل  -  ٔ

.مدرجات الملعب  ---------أخذ الناس  -  ٕ

.  --------أوشك الفجر  -  ٖ

. إلى قنوط  ---------كاد الٌؤس  -  ٗ

. ----------عَسى الشمس  -  ٘

5

4

6

......................................................أوشكَ 

......................................................شرعَ 

......................................................عسى

:اكتبً ثالث جمٍل تبدأ باألفعال الناقصة اآلتٌة 

أفعال المقاربة  والّشروع  والّرجاء
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الّنداء

نوعهالُمنادىأسلوب النداءم

.  ٌا بخٌال بماله أنفق 1

باب شٌا معلمون أنتم قدوة لل2

ٌا قائد الجٌش اتق َّللا ٌنصرك َّللا 3

أ طالبات المعهد ذاكرن 4

اسمع الكالم محمُد ٌا  5

: نوعهالمنادى فٌما ٌلً مع بٌان  ًعٌن  1

" المإمنون ٌتمتعون بؤخالق طٌبة وفضائل عظٌمة ، فٌا أبناءَ   

"خرتكم آوبفضائل اإلٌمان لتسعدوا فً دنٌاكم علٌكم اإلماراِت 

.  ما فوق الخط  ًأعرب(  أ   

    

 :ً من العبارة السابقة استخرج( ب  

.............نوعه  ًوبٌن.................... أ ـ منادى 

2

3

إعرابه/ حكمه نوعهالُمنادىأسلوب النداءم

.  ال تكسل ٌا خالدُ 1

.  ٌا ُمسٌئاً أصلح أمرك2

ٌَك َّللا3 ٌُْخِز ًَ الخٌر لن  .  ٌا باِغ

.  احفظ َّللا ٌحفْظك ٌا غالمُ 4

.  ال تٌؤسوا الخٌرِ  ٌا دعاةَ 5

 : اآلتٌةوحكمه فً األسالٌب وعه ي نواذكر ،المنادى  ًعٌن 

:آخر المنادى  ًواضبط، على الكلمات اآلتٌة ( ٌا )  ًأدخل 4

.........................................ُمجٌَب الّدعاء

.........................................فاطمة

.........................................مإمن باهلل
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. أكرمً أمَّكِ .. ..................ٌا    -أ 

. أكرْمَن أمُكنّ .. ..............ٌا -ب 

.     تنبهوا للخطر .............…ٌا  - جـ

. بعباده ارحمنا ................…ٌا  -د 

.    واجبكماٌا أدّ  ................…ٌا  - هـ

.الَفْصِل تعهد طالبك ...............…ٌا -و 

: بالشكل ه ٌاضبطمنادى مناسباً فً المكان الخالً مما ٌؤتً ثم  ًضع5

-:نوعه وحكمه فً األسالٌب اآلتٌة  يواذكر ، المنادى  ًعٌن        

 . تٌؤسواال  الخٌرِ  دعاةَ ٌا  -ٔ

ر البٌئة  -ٕ . ٌا إنساُن ال تدمَّ

. بنالطف ابعباده وفاً إرٌا  -ٖ

ٗ-  ًَ ٌَك َّللا الخٌرِ ٌا باِغ ٌُْخِز . لن 

. ٌا ُمسٌئاً أصلح أمرك -٘

. ٌا مقصرٌن كفى تهاونا -ٙ

. ٌا سائقً السٌارات رفقاَ بالمارة -7

. احفظ َّللا غالمُ ٌا  -8

. ال تكسل خالدُ ٌا  -9

. ٌا ُمحمدون حافظوا على الصالة -ٓٔ

. ، انصرنا على األعداء  المظلومِ ٌا ناصَر  -ٔٔ

ًُّ ، ال تخن األمانة  -ٕٔ . عل

. ٌا كاظمٌن الغٌَظ ، العفو عند المقدرة شٌمة الكرام  -ٖٔ

والدٌه ، كما تدٌن تدان  عاقاً أٌا  -ٗٔ

6 الّنداء
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:امأل الفراغات التالٌة بما هو مطلوب بٌن القوسٌن 

أداة لنداء القرٌب .  بنٌة ، احذري رفٌقات السوء .......... 1

منادى نكرة غٌر مقصودة .  ، لتجعلوا مصر خضراء جمٌلة .................ٌا 2

منادى مبنً على األلف .  ، إجابتكما رائعة .....................ٌا 3

منادى علم مفرد .  ، كن كحامل المسك ....................4

7

: القوسٌناإلجابة الصحٌحة مما بٌن  يرااخت8

 

(َكرح غير يقصٕدح –يضبف –شجيّ ثبنًضبف ) َٕع انًُبدٖ  .  انعهى   طبنت  يب ٔ.

(يجُي عهٗ انٕأ  -يجُي عهٗ انضى   -يُصٕة  )  إعراة انًُبدٖ   . يسهًٌٕيب ٕ.

( يجُي عهٗ انضى –يُصٕة ثبنفتحخ –يُصٕة ثبنيبء ) انًُبدٖ إعراة . اجتٓدٔا طالُة يب ٖ.

(يب ْذا انتهًيذ –يب ْؤالء  انتهًيذ  -انتهًيذ  ٓب أيُّيب ) 00عُد انُداء عهٗ انتهًيذ  َقٕل ٗ.

(  َكرح يقصٕدح  -يضبف  -شجيّ ثبنًضبف  -عهى يفرد) َٕع انًُبدٖ  .هللا  احفظ انُص  عجد  يب ٘.

(َعت يرفٕع –َعت يُصٕة –يُبدٖ يُصٕة ) كهًخ انعبيمإعراة . انفصم ف َظ   ٓب انعبيمُ أيُّيب  ٙ.

(َكرح غير يقصٕدح –َكرح يقصٕدح –يضبف )انًُبدٖ َٕع . أجت ثسرعخ عٍ األسئهخ  ب  طبنجيب 7.

(يب هللا–يب ْذا  -يب أيٓب  ) عُد يُبداح نفظ انجالنخ ثحرف انُداء يب  َقٕل 8.

الّنداء
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:            ما فوق الخط  ًأعرب( أ

:من القطعة  ًاستخرج( ب

...................................................................................كل منادى وبٌن نوعه وحكمه  -ٔ

:الصحٌحة مما بٌن القوسٌناإلجابة اختاري ( ج

(َكرح غير يقصٕدح –يضبف –شجيّ ثبنًضبف ) انًُبدٖ َٕع . يب طبنجب  نهعهى ٔ.

(يجُي عهٗ انٕأ  -يجُي عهٗ انضى   -يُصٕة  )  إعراة انًُبدٖ   .  يسهًيٍيب ٕ.

(  يجُي عهٗ انضى –يُصٕة ثبنفتحخ –يُصٕة ثبنيبء ) انًُبدٖ إعراة . يب طالثب  نهعهى اجتٓدٔا ٖ.

(يب ْذا انتهًيذ –يب ْؤالء  انتهًيذ  -يب أيتٓب انتهًيذح  ) : عُد انُداء عهٗ انتهًيذح  َقٕل ٗ.

(  َكرح يقصٕدح  -يضبف  -شجيّ ثبنًضبف  -عهى يفرد) َٕع انًُبدٖ   . انُصيب عجدا  هلل  احفظ ٘.

(َعت يرفٕع –ثدل يرفٕع–يُبدٖ يُصٕة) إعراة كهًخ انعبيم . انفصمَظف  انعبيمُ يب ْذا  ٙ.

(َكرح غير يقصٕدح –َكرح يقصٕدح –يضبف)انًُبدٖ َٕع . يب طبنجب  أجت ثسرعخ عٍ األسئهخ 7.

(يب أيتٓب أٔ يب ْذِ  -يب أيٓب أٔ يب ْذا) : َقٕل   انًذكرعُد يُبداح االسى انًعرف ثبألنف ٔانالو 8.

9

" ٌا مفكري األمة علٌكم واجب  مقدس   هو أن تحافظوا على الحضارة والهوٌة ، وأن تساهموا بإبداعكم 

السامً ضماناً لحق األجٌال القادمة فً حٌاة أفضل ال ٌتخللها العنف ، وال ٌعصفُ  بها الدمار ، وال 

ٌجرفها طوفانُ  المعلومات الذي ٌإدي إلى التشتت والضٌاع "

الّنداء
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حكم إعرابهنوعهالمنادىاألداة الجملة

    ٌا طالبا انتبه للدرس 

    هٌا سائقا سٌارة تمهل 

    أي وطنٌا أمتك أمانتك    

    ٌا سالم ال تهمل واجباتك 

    أٌا حافظا قصٌدة اكتبها 

    أٌا ابن اإلمارات اتق َّللا

    أٌا حاجا بٌت َّللا ال تزاحم  

    آ فصٌحا كالمه أٌن أنت ؟

    أي بائعان ال تحتكرا السلعة

    ٌا محمدان االمتحان قرٌب جدا

    ٌا رافعا راٌة الشورى 

    أٌا مقدما معروفا نحن نشكرك

    ٌا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة

    ٌا رجل دافع عن وطنك 

    أ قارىء النص أتفهم ما تقرأ

    أ سعٌد هل عاد أبوك ؟ 

    هٌا صدٌق حاول من جدٌد 

    آ مترقبا ساعة الحساب انتبه

    أي مدرب فرٌق الدولة جهزنا

    ٌا مجاهدٌن التزما مكانكما

    أٌا واقفا فً الشارع تحرك

    ٌا وطنً سؤحقق نجاحا باهرا

10

استكملً 

الجدول 

ألسالٌب 

الّنداء 

:اآلتٌة 

الّنداء
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. المنتصر فً كل معاركه بإذن َّللا............ سٌف َّللا  -ٔ

. من قبل ...............شاهدت هذا  -ٕ

................. أفزعنً البحر  -ٖ

.فً وطنٌاته..................... أعجبنً شاعر النٌل  -ٗ

.................. أمسكت اللص  -٘

. فً فناء المدرسة.........رأٌت هإالء  -ٙ

.تخصٌص عام ٍ للتسامح صاحب قرار .................كان الرئٌس  -7

.......... ٌعجبنً فً المنزل  -8

............حضر الصدٌق -9

……… قرأت القصٌدة  -ٓٔ

.............. أعجبنً الضابط -ٔٔ

:نوعه فً الجمل اآلتٌة  ًبدال مناسبا وبٌن ًضع

البدل

" إذ قال لهم أخوهم نوح أال تتقون * كذبت قوم نوح المرسلٌن " : قال تعالى  -1ٔ

" فرعون وثمود * هل أتاك حدٌث الجنود : " قال تعالى  -ٕ

" وإذ قال إبراهٌم ألبٌه آزر أتتخذ أصناما آلهة : " قال تعالى  -ٖ

. هاحٌاإُ  تعجبنً الفتاةُ  -ٗ

. الدٌنِ  صالحُ  بنى القلعة الناصرُ  -٘

. ها نصفَ  حفظت القصٌدةَ  -ٙ

. شوقً خجوال الشعراءِ  كان أمٌرُ  -7

.  مسٌلمةَ  قتل المسلمون الكذابَ  -8

.  مصرَ  الكنانةِ  حفظ َّللا أرضَ  -9

ً   اشتهر أمٌرُ  -ٔٔ . بالفصاحة والفروسٌة  المإمنٌن عل

.سلمت على صدٌقً محمود -ٕٔ

. الدنٌا مصرُ  بلدي أمُّ  -ٖٔ

. إبراهٌم النٌل حافظَ  أحب شاعرَ  -ٗٔ

.السباحة رٌاضةَ  الرٌاضةَ أحبُّ  -٘ٔ

. تحب وطنها هذه الفتاةُ  -ٙٔ

. ه خلقُ  أعجبنً العالمُ  -7ٔ

. هو النبً الخاتم  -صلى َّللا علٌه وسلم  -النبً محمد  -8ٔ

. هامتاحفَ  زرت القاهرةَ  -9ٔ

. ه نصفَ  ذاكرت الدرسَ  -ٕٓ

:نوعه فً الجمل اآلتٌة  ًوبٌنالبدل  ًعٌن2
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: بدال مناسبا فً األماكن الخالٌة من الجمل اآلتٌة  ًضع         

...............احترقت الدار  -ٔ

.................. سلخ الجزار الشاة  -ٕ

................... بعت الشجرة  -ٖ

........................ أنعشنا القرٌة  -ٗ

................... أعجبنا البحر  -٘

................ تمتعت بالبستان  -ٙ

................. ضاٌقنً الصٌف -7

...................تألألت السماء -8

3

4

. كانت أم المإمنٌن عائشة رضً َّللا عنها حجة فً رواٌة الحدٌث  -ٔ

: ....................المبدل منه : ....................         /   البدل 

  : .................................نوع البدل 

.ه منارتُ  م القصرُ تهدّ  -ٕ

: ....................المبدل منه : ....................         /   البدل 

 : .................................نوع البدل 

.لزٌارة وادي الملوك مقابرههم أكثرُ  السٌاحُ ذهب  -ٖ

: ....................المبدل منه : ....................         /   البدل 

 .................................: نوع البدل 

.هنصفَ األكبر  تسلقت الهرمَ  -ٗ

: ....................المبدل منه : ....................         /   البدل 

 .................................: البدل نوع 

.هانظافتُ   تنا الشوارعُ ها وسرّ أبنٌتُ  المدٌنةُ أعجبتنا  -٘

: ....................المبدل منه : ....................         /   البدل 

 .................................: نوع البدل 

. هغالفُ  الكتابُ  تمزقَ  -ٙ

: ....................المبدل منه : ....................         /   البدل 

.................................: نوع البدل 

.هعنبَ  البستانَ قطفنا  -7

: ....................المبدل منه : ....................         /   البدل 

  : .................................نوع البدل 

: ٌؤتً مما  نوع البدل فً كل جملة  ًوعٌنالبدل والمبدل منه  يمٌز البدل
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: بدال مناسبا فً األماكن الخالٌة من الجمل اآلتٌة ضعً 

...............احترقت الدار  -ٔ

.................. سلخ الجزار الشاة  -ٕ

................... بعت الشجرة  -ٖ

........................ أنعشنا القرٌة  -ٗ

................... أعجبنا البحر  -٘
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.اكتبً ثالث جمٍل حسب المطلوب فٌما بٌن القوسٌن 

( جملة فٌها بدل  مطابق  )  ٔ- ...........................................

(جملة فٌها بدل اشتمال )  ٕ- ............................................

(جملًة تبدأ بؤداة نداء )  ٖ- ............................................

البدل
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التشبٌه الضمنً
نِي  َه به ِاألبيات اآلتية تشبيهاٌت ضمنّية ، بيِّ َه والمشبَّ : المشبَّ

(الدلٌل ) المشّبه به (االدعاء ) المشّبه األبٌات

ِبَك عنًٔ ٌْ           وِمَن الَخٌِر ُبْطُء َس

ْحِب فً الَمسٌِر الَجهامُ                                أسَرُع السُّ

وما أنا ِمْنُهُم بالَعٌِش فٌـــــهمٕ

غامُ  ولكـــْن َمعِدُن الّذَهـــــــِب الرَّ

ْذُكُرنً َقْومً إذا َجّد جّدُهمْ ٖ ٌَ  َس

ٌُفتقُد البدرُ  وفـــً اللٌلة ِ الظلماِء، 

َتْرجو النَّجاَة ولَْم َتسلْك مسالَِكهاٗ

ٌََبس فٌَنَة ال تْجري على ال ِانَّ السَّ

فإْن َتفُِق األناَم وأْنَت ِمنُهْم فإنّ ٘

المســــــــــــَك َبعُض َدِم الغزالِ  

وسناٙ كؤّن ُمثاَر النَّقِع فوَق ُرإُّ

وأسٌـــــــاَفنا لٌل  تهاَوى كواكُبه      
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:النص  ًتؤمل

اتفق جماعة من الشباب على القٌام برحلة إلى مدٌنة مراكش المغربٌة ، وكان 

الغرض من تلك الرحلة هو التعرف على شباب تلك الناحٌة واالطالع على مآثرها 

.العمرانٌة واالقتصادٌة والطبٌعٌة 

وما كاد ٌنتهً الثلث الثانً من السنة الدراسٌة حتى أنهى كل واحد منهم إعداد 

.متطلبات الرحلة ، وما أتى موعد السفر حتى أوشَك صبرهم أن ٌنفد 

حرّي برحلتنا : ركبوا السٌارة وتوجهوا قصدهم عسى أن ٌقضوا رحلة سعٌدة وقالوا 

أن تكون مفٌدة ، وشرع كل واحد منهم ٌتمتع بالمناظر الجمٌلة ، وعند الوصول إلى 

مدٌنة مراكش أنشؤ الجمٌع ٌجوب البالد طوال وعرضا ، وأخذوا ٌشاهدون آثارها 

.وٌّطلعون على معالمها 

وأثناء ذلك تعرفوا على إخوان لهم تربطهم بهم روابط الدم والتارٌخ والتقالٌد ، ثم 

.عادوا إلى بلدهم وقد اكتسبوا ثقافة وصحة ونشاطا 

.نوعها  ًوبٌناألفعال الناقصة من النص  ًاستخرج 

خبرهاسمهنوعهالفعل الناقص 

ٌّن  والرجاء والشروع  فً ما ٌؤتً أفعال المقاربة ًع
، مع ذكر اسمها وخبرها

ْرَحَمُكْم ‘ – ٌَ ُكْم أَن  ( . 8اإلسراء ) ‘ َعَسٰى َربُّ

ْذَهُب بِاأْلَْبَصاِر ‘ – ٌَ َكاُد َسَنا َبْرقِِه  ( . ٕٗالنور ) ‘ ٌَ

ٌُِسٌُغُه ‘ – َكاُد  ٌَ ُعُه َواَل  َتَجرَّ ( . 7ٔإبراهٌم ) ‘ ٌَ

ًَ ِباْلَفْتِح ‘ – ؤْتِ ٌَ ُ أَن  ( . ٕ٘المائدة ) ‘ َفَعَسى َّللاَّ

ْفَعلُوَن ‘ – ٌَ ( . 7ٔالبقرة ) ‘ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا 
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.المطُر ٌهطُل  .......................1

.الوقُت أن ٌنتهً ....................... 2

.الصبُح أن ٌظهر ....................... 3

ًَ بالفرج ....................... 4 .َّللا أن ٌؤت

.الكسالُن أن ٌجتهَد ....................... 5

.الغائُب أن ٌحضَر ....................... 6

.الطفُل ٌبكً ....................... 7

.البناُء ٌنهاُر ....................... 8

:ضعي فعال من أفعال المقاربة أوالرجاء أوالشروع في المكان الخالي 
:بٌنً فٌما ٌؤتً نوع الفعل ، واذكري خبره 

ْخَطُف أَْبَصاَرُهمْ ) - ٔ ٌَ َكاُد اْلَبْرُق  (. ٕٓمن اآلٌة: البقرة( )ٌَ

ُكفَّ َبؤَْس الَِّذٌَن َكَفُروا )  - ٕ ٌَ ُ أَْن  ( .8ٗمن اآلٌة: النساء( )َعَسى َّللاَّ

. أخذ العلماء ٌبتكرون المفٌد للبشرٌة  - ٖ

ْرَحَمُكْم ) - ٗ ٌَ ُكْم أَْن  (8من اآلٌة: اإلسراء( )َعَسى َربُّ

.كاد الحلُم أن ٌتحقق  - ٘

بٌِلِ )  - ٙ نًِ َسَواَء السَّ ٌَ ْهِد ٌَ (ٕٕمن اآلٌة: القصص( )َعَسى َربًِّ أَْن 
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