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 تقديـ
تلػػػػػح التواػػػػػيف والتطػػػػػوير  فػػػػػي تطػػػػػار تو ػػػػػ  الػػػػػوزارة 

اإلدارة العامة و  م مع اللغة العربية الفلاطيني وضمف أنشطة
لإلشراؼ والتأهيؿ التربوي  في االهتمػاـ بالشػ ؿ والمضػموف  

بتػػػد يؽ الموتػػػوت  وانتنػػػا  ارناػػػب للمشػػػرفيف  االوتفػػػا   ػػػاف
التربوييف بما يتنااب مع أدوارهـ المميػزة ويػتم ـ مػع  ػدرات ـ 

 ػػػاف االهتمػػػاـ أيضػػػام بالشػػػ ؿ مػػػف  ػػػمؿ و ػػػر  العاليػػػة   ػػػـ
ار طا  اللغوية التي يم ف أف ينع في ا المتابعوف  لذا  انت 

مػػػػيف ابػػػػد أ. أ هػػػػذم المػػػػذ رة التػػػػي أاػػػػدها المشػػػػرؼ التربػػػػوي
والتػػي و ػػر في ػػا  ػػؿ هػػذم ار طػػا    ملػػيف أف تػػتـ   الغفػػور

اػػػػيف بػػػػال ير والتوفيػػػػؽ االاػػػػتفادة من ػػػػا الػػػػح أ مػػػػؿ و ػػػػ  دا
معػػد هػػذم المػػذ رة  واو فػػي اػػوف العبػػد مػػا داـ العبػػد ل والاػػداد

 في اوف أ ي .
 د. خميؿ عبد الفتاح حماد

 

 أميف سر مجمع المغة العربية الفمسطيني
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 أيكتًب الميمخصى السَّبكرٌم.  أ: ػالخط

 ايكتًب الميمخصى السَّبكرٌم. الصكاب:
 

فالفعػػػػػؿ " ا تػػػػػب " فعػػػػػؿ أمػػػػػر للفعػػػػػؿ ال م ػػػػػي للم اطػػػػػب 
ر وواضح أف فعؿ ارمػر همزتػ  و ػؿ  لػذا ال ي ػح وضػع المذ 

 .همزة النطع الح همزة الو ؿ  ما هو مبّيف في أالح ال فوة
وهذا  طأ   ير وشائع لػدت ال  يػر مػف المتوػد يف باللغػة 

ـ  اْاػػ  ْف ُأْنػػُت ُوُزْو ػػُؾ  العربيػػة المعا ػػرة و ػػاؿ تعػػالحن "و  ْلنػػا يػػا  ُد
 رت فعؿ ارمر " ااػ ف " الػذي همزتػ  واآلية النر نية ذ (ٔ)اُلّ ُنة" 

 همزة و ؿ رن  أمر الفعؿ ال م ي. 
 وه ذا  ؿ فعؿ أمر الح شا لت .

 
 
 
 

                                                 

 (ٖ٘( البنرةن  ية )ٔ)
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مى األسئمة اآلتية   أ:ػالخط  .أىًجٍب عى

 .أىًجٍب عىف األسئمة اآلتية الصكاب:
 

وال ػػػوابن " أ ػػػب اػػػف " بػػػدالم مػػػف " أ ػػػب الػػػح " رف 
 ػػا المطلوبػػة  ول ػػف "الػػح اإل ابػػة اػػف اراػػئلة تعنػػي توديػػد ت ابت

ارائلة" تعني ترؾ ارائلة واإل ابة اف غيرها   ا ةم أف ورُؼ 
 ال ر "الح" يعني الم  اوزُة وترؾ الشي   ما هو معروؼ.

وهػػػذا ال طػػػأ يت ػػػرر   يػػػرام فػػػي اال تبػػػارات  لػػػذا ي ػػػب أف 
 ع وُف اال تباراِت ل ذا ارمِر.يتنب  اّلذيف ُيضُ 

 (ٔ)ْؿ فإّنما يب ؿ  ُاْف ُنْفِا "  اؿ تعالحن "وُمْف ُيْب ُ 
فااػػت دـ الوػػؽ اػػبوان  "يب ػػؿ  اػػف" ولػػـ ياػػت دـ  يب ػػؿ 

 الح والفرؽ واضح بيف اال نيف بنا م الح ما تندـ.
 

 
 
 
 

                                                 

 (ٖٛ( مومدن  ية )ٔ)
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 .مالئمة األىداؼ لمخطة المكضكعة   أ:ػالخط

 .مالءمة األىداؼ لمخطة المكضكعة الصكاب:
 

 ػػػا ألػػػػؼ واضػػػػح أف  لمػػػة " مم مػػػػة" ب ػػػا همػػػػزة  بلمػػػف ال
اػػا نة وهػػي مفتووػػة  اندئػػذ  ي ػػب أف ت تػػب منفػػردة  مػػا مػػر  فػػي 

  مة بال ار فت تب ال مزة الح نبرة.ال واب  أما  لمة ممئ
ل ػػف بعػػض  مت ػػاب اللغػػة يػػأتوف بال لمػػة "ممئمػػة" بال اػػر  

 ويريدوف "مم مة" بالفتح  وهذا  لط واضح بيف ال لمتيف.
 وممُ مةن ااـ مفعوؿ.

 اـ فااؿ.وممِئمةن ا
 واروؿ هو الذي و ع الي  الفعؿ.

 وال اني هو الذي  اـ بالفعؿ  والفرؽ واضح بيف اال نيف.
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 .معممكا المبحث نشيطكف   أ:ػالخط

 .معممك المبحث نشيطكف الصكاب:
 

 لمػػة "معلمػػو" أ ػػل ا "معلمػػوف" ااػػـ فااػػؿ للفعػػؿ "ُال ػػـ" 
 ع المذ ر الاالـ.هنا "واو" رفع  موهو  مع مذ ر االـ  والواو 

ذا  وال ي ػػػػػوز وضػػػػػع ارلػػػػػؼ الفار ػػػػػة بعػػػػػد هػػػػػذم الػػػػػواو  وا 
أ ضػػيفت هػػذم ال لمػػة فتنػػوؿن معلمػػو المبوػػث  ِاْندئِػػذ  نوػػذؼ نػػوُف 
ال لمػػػػة لإلضػػػػافة  ف انػػػػت "معلمػػػػوف المبوػػػػث" وت ػػػػبحن "معلمػػػػو 

 . (ٔ)المبوث" وننوؿ وذفت النوف لإلضافة
ونػػػػ  وي ػػػػب اإلشػػػػارة هنػػػػا تلػػػػح  لمػػػػة "نػػػػداو"  ػػػػذلؾ ال تل

 ارلؼ الفار ة  لذا ي ب أف ننتب  ل ذا ارمر.
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( أومد أبو الاعيد   روف )دليؿ النوو واإلمم (.ٔ)
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 .أعدٍدتي كسائالن كثيرةن    أ:ػالخط

 .أعدٍدتي كسائؿى كثيرةن  الصكاب:
 

ال ي ػػػح تنػػػويف الممنػػػوع مػػػف ال ػػػرؼ  مػػػا مػػػر  "واػػػائؿ" 
وهػػذم ال لمػػة  ػػيغة منت ػػح ال مػػوع  وهػػذم ال ػػيغة ممنواػػة مػػف 

لػػػػة الرفػػػػع  وتن ػػػػب ال ػػػػرؼ أي التنػػػػويف فترفػػػػع بالضػػػػمة فػػػػي وا
بالفتوػػة فػػي والػػػة الن ػػب وت ػػر بالفتوػػػة فػػي والػػة ال ػػػر تاّل تذا 
أضيفت أو ا رِّفت بأؿ اندئذ  ت ػر بال اػرة وهػي اإلاػراب العػادي 

 .(ٔ)الطبيعي
 تنوؿن أ ا ْبت  بالواائِؿ الودي ِة.

 وتنوؿن أ ا ْبت  بواائِؿ الم ادِر التعليمية.
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( يواؼ الومادي و  روفن النوااد اراااية في النوو والم رؼ.ٔ)
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 ألسئمة ليقـك الطالب بقرائتيا.كتبت مجمكعةن مف ا  أ:ػالخط

 كتبت مجمكعةن مف األسئمة ليقـك الطالب بقراءتيا. الصكاب:
 

 لمػػػػة " را ت ػػػػا" ال ي ػػػػح أْف ت تػػػػب الػػػػح نبػػػػرة فػػػػي هػػػػذم 
ال لمة تذ هي همزة متطرفة ابنت بألؼ اا نة وهي مفتووػة  لػذا 
ف ػػػي ت تػػػب  منفػػػردة  مػػػا ذ ػػػر مػػػف  بػػػؿ فػػػي ال ػػػواب الاػػػابؽ وال 

 أف ت تُب الح نبرة أو الح ارلؼ أيضام.ي حُّ مطلنام 
وهنػػاؾ الفعػػؿن "ينر هػػا" فأ ػػازوا أف ن تبػػ  ه ػػذان "ينرأهػػا" 

ْف  انت ال تابة  ارول ح تتمشح مع ور ِة الورِؼ ولفظ .  وا 
وي شار  هنا تلح  طأ شائع  لدت الم تود يف باللغػة الودي ػة 
ذا وذلػؾ  ػول ـن هػذا أمػػر ِاػلبي  وهػذا  طػػأ واضػح  وال ػوابن هػػ

 أمر ُالبي بالفتح بدالم مف ال ار  وال البي ا ا  اإلي ابي.
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 يسيري الدرس ًكٍفؽى الخطة المرسكمة لو.  أ:ػالخط

ٍفؽى الخطة المرسكمة لو.  الصكاب:  يسيري الدرس كى
 

 لمػػػة "ُوفُػػػُؽ" بػػػالفتح ولياػػػت بال اػػػر  مػػػا ناػػػمع ا ممػػػف 
نػػػام"  رف معػػػا ـ يتوػػػد وف باللغػػػة العربيػػػة وم ل ػػػا  ػػػذلؾ  لمػػػة "ُوفْ 

اللغػػػػػِة ُضػػػػػُبُطْت ُهػػػػػِذِم ال لمػػػػػُة بػػػػػالفتِح لوػػػػػرِؼ الػػػػػُواِو  مػػػػػا ُورُد فػػػػػي 
 الّ واب الّاابؽ.

 وفرٌؽ بّيٌف بيف  لمة ال  طة والِ ّطة.
طػػػةن ارمػػػر أو مػػػا يػػػراد تنفيػػػذم ويوضػػػع لػػػ  ت ػػػرا ات  فال  

 وأهداؼ وبرامج.
 والِ طةن ما ي تط مف اررض وي طط رمر ما.

رم أننػػػا ناػػػمع فػػػي ت نيػػػة " بػػػرت" " برتػػػاف" مػػػف ال ػػػدير ذ ػػػ
وهػػػػذا  طػػػػأ واضػػػػح  وال ػػػػواب " بػػػػرت" ن " بريػػػػاف"   رف ارلػػػػؼ 
المن ػػػػػورة تنلػػػػػب يػػػػػا  تذا زادت اػػػػػف  م ػػػػػة أوػػػػػرؼ فػػػػػي الت نيػػػػػة 

 وال مع. 
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امعًة.  أ:ػالخط  تخرٍجتي مف الجى

امعًة.  الصكاب:  تخرٍجتي في الجى
 

ر  ا  مػا يشػير الت رج ي وف دائمام في ال امعة وليس  ا
معنػػػػح وػػػػرؼ ال ػػػػر "مػػػػف"  لػػػػذا  ػػػػاف ال ػػػػواب أف ننػػػػوؿن ت ػػػػرج 
الطالب  في ال امعة  وليس من ا  ما نامع  ممػف يتوػد وف باللغػة 

 العربية الودي ة.
ل ذا الابب ُوُرُص الم تموف باللغة الح اات داـ "تّ ػرج 
فػػػي" بػػػدالم مػػػف "ت ػػػرج ِمػػػْف" لداللػػػة اّروِؿ الػػػح المعنػػػح أ  ػػػر مػػػف 

 ال اني وأ وب من . داللة
ُوي شار هنا تلػح   ػرة ال طػأ فػي همػزة تف  بعػد ويػث وبعػد 
النػػػوؿن ينولػػػوفن ويػػػث أف   وال ػػػوابن ويػػػث تف وينولػػػوفن  ػػػاؿن 

 أف   وال وابن  اؿن تف.
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ـي:  أ:ػالخط  ىىذًه إجابةه صحيحةه. -قاؿى المعم

ـي: ىىذًه إجابةه صحيحةه.  الصكاب:  قاؿى المعم

 

يـ الننطتاف تأتي انب النوؿ م ؿ  ػوؿ او تعػالحن اممة التر 

 " و نوؿ الشاارنقيٍؿ: إفَّ الييدل ىيدىل اهلل"

ـي * كاألرضي ممكؾى كالسَّما كاألنيجـ!  : إٌنؾ ميٍعًد تىقيكؿي ـٍ تىٍشًتكي كى  كى

نػب الننطتػيف الاػابنتيف والشػرطة لذا ال ي ػح وضػع شػرطة ا

   وه ذا.-ٖ  -ٕ   -ٔ( توضع انب العدد الترتيبي م ؿن -)

ومف المموظ أف اات داـ اممات التػر يـ بشػ ؿ د يػؽ ياػ ـ 

 في توضيح المعنح المراد واإلشارة تلي .

-وتوضػػػع ال ملػػػة المعترضػػػة بػػػيف شػػػرطتيف  ػػػذلؾ م ػػػؿن ُأُنػػػا 

  ريـ . وه ذا. -أظف– ائـٌ  وأنت  -ُرُااُؾ او  
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 مستكم الٌطالب ييبٌشري بالخير.  أ:ػالخط

 كل الٌطالب ييبٌشري بالخير.مست  الصكاب:

 

ال ي ػػػػح وضػػػػع ننطتػػػػيف توػػػػت  لمػػػػة "ماػػػػتوت" بػػػػارلؼ 

المن ػػورة رننػػا نضػػع الننطتػػيف توػػت اليػػا  ولياػػت ارلػػؼ اللينػػة 

 المن ورة  ما نشاه د ممف ي تبوُف اللغُة العربيُة الودي ُة. 

بػػػػػػُؾ اُرْاُلػػػػػػح"  ـُ رِّ  ػػػػػػاؿ تعػػػػػػالحن " ّاػػػػػػبِح ااػػػػػػ
فػػػػػػارلؼ  (ٔ)

 وت ا رن ا ألؼ وليات يا .المن ورة ال ننط ت

وماػػػتوتن "مفػػػرد"  وي  مػػػع الػػػح ماػػػتويات  و  ّنػػػح الػػػحن 

ماتوياف وارلؼ  لبت يا  في الت نيػة وال مػع  رف  ااػدت ا تنػوؿ 

 ب ذا ارمر. 

                                                 

 (.ٔ( ارالح ن  ية )ٔ)
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ٍعًؼ الٌطالب؟  أ:ػالخط  ما ىي أسبابي ضى

ٍعًؼ الطُّالب؟  الصكاب:  ما أىٍسبابي ضى
 

ام وضػع الضػمائر بػيف مف االاتعماؿ اللغوي الشػائع وػدي 

ااػػػػػـ االاػػػػػتف اـ والماػػػػػتف ـ انػػػػػ   وهػػػػػذا غيػػػػػر د يػػػػػؽ فػػػػػي اللغػػػػػة  

دوف اتف اـ  ـ الماتف ـ ان  مباشػرة والمفروض أف ي وف ااـ اال

أية ضمائر للف ؿ ه ذان ما أنواع؟ وما اوامؿ؟ وما أاباب؟ لػذا 

 ينبغي أف نتنب  ل ذا ارمر.

ن "الُوا ػة  ومف ال دير ذ رم أف الوؽ اػبوان  وتعػالح  ػاؿ

الوا ػػة مػػا هػػي الوا ػػة" فتنبػػ  ل ػػذا ارمػػر ولػػـ ينػػؿ "  (ٔ)ُمػػا الوا ػػة "

 .(ٕ)و ذلؾن "الناراة ما الناراة"  بش ؿ د يؽ.

                                                 

(
1

 .(ٔالوا ػةن  ية )(  

(
2

 .(ٔ) الناراةن  ية(  
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الةى النفسيةى لمناس؟  أ:ػالخط  ًصًؼ الحى

الةى النفسيةى لمناس.  الصكاب:  ًصًؼ الحى

 

ال ي ح في االاتعماؿ اللغوي ال ويح أف نضع اممة 

)ِ ػػْؼ؟  م ػػؿن   انػػب الاػػ اؿ الػػذي ي ػػوف بفعػػؿ ارمػػر االاػػتف اـ

 .  ...(  ُاّبْر ن )ِ ْؼ  ِ ْؿ  اذ ْر وال ويح ؟( ُابِّْر  ِ ْؿ؟ اذ ْر؟

  اؿ الشاار أومد شو ين 

ّورْت ِمْف تّ ورات  ُوم * باب  ُوِ فا لي م موةم ِمْف شُ   سِّ   
 

 و نوؿ امرئ النيس في مطلع معلنت ن
 ِباْنط الّلوت بيُف اّلد وِؿ فوومؿ*بيب  ومنزؿِ ِ ُفا نبِؾ ِمْف ِذْ رت وُ 

 
 فناؿ اروؿن ِ ْفا  و اؿ ال انين ِ فا. وال اممة ااتف اـ بعدهما. 
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 إقرًأ الَّدرسى قراءةن جيريةن.  أ:ػالخط

 ًاقرًأ الَّدرسى قراءةن جيريةن.  الصكاب:

 

ال ي ػػػح وضػػػع همػػػزة النطػػػع توػػػت فعػػػؿ ارمػػػر ال م ػػػي 

ّنمػا همػػزة "ا ػرأ" وال توضػع ه مػػزة النطػع ال فػوؽ الوػػرؼ أو توتػ  وا 

 الو ؿ ه ذا بغير همزة  طع  ما هو معروؼ.

 (ٔ)ِاْ رْأ باْاـِ ُرّبُؾ اّلذي ُ ُلُؽ" اؿ تعالحن "

وناػػتطيع أف نميػػز همػػزة الو ػػؿ بوضػػع واو أو فػػا   بل ػػا فتاػػنط 

 في ن ؼ ال مـ لتتضح أن ا همزة و ؿ  ما هو م بيف أامم.

 ن   رية و امتة.والنرا ة  نفاف

 و لتاهما ل ا أهمية بالغة في الوياة ال ارية والوياة التعليمية.

                                                 

(
1

 .(ٔالعلؽن  ية )( 
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.  أ:ػالخط  الطَّالبي كتابةي جميؿه

 الطَّالبي كتابوي جميؿه.  الصكاب:

 

ال ي ػػػػػػح فػػػػػػي االاػػػػػػتعماؿ اللغػػػػػػوي ال ػػػػػػويح أف نضػػػػػػع 

  .ننطتيف الح ال ا   أّما التا  المربوطة فتضع ننطتيف فو  ا

" هذم هػا  الضػمير ولياػت تػا م ةلاابؽ " تابوفي ال طأ ا

 .(ٔ)مربوطة لتضع الي ا ننطام 

 

 
 
 

 

                                                 

(
1

 مومد ايدن النوو الم فح (
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 الكتابي عمي الطَّاكلًة.  أ:ػالخط

 الكتابي عمى الطَّاكلًة.  الصكاب:

 

اّل أ ػػػػبوت  وػػػرؼ ال ػػػر "الػػػػح" ال نضػػػع  ننطػػػػام توتػػػ  وا 

"الػػّي" وشػػتاف بػػيف ال لمتػػيف "الػػح" وػػرؼ  ػػر و"الػػي" ااػػـ مػػف 

 ة المعروفة  فتنوؿناراما  اإلاممي

 اليٌّ طالٌب ماهٌر.

 ال تاب  الح الط اولة.  

 فارولحن "الّح" وار رتن ُاُلح".

.  وارولحن ااـٌ وار رتن ورؼ   ر 
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 يا فاطمةي، اخترم اإلجابةى الصحيحةى.  أ:ػالخط

 يا فاطمةي، اختارم اإلجابةى الصحيحةى.  الصكاب:

 

ن ا تػػػر وللم ن ػػػةن فعػػػؿ ارمػػػر مػػػف الفعػػػؿن ا تػػػار للمػػػذ ر

ا تػػاري  رف  النااػػػدة اللغويػػػة تنػػوؿن "ي بنػػػح فعػػػؿ  ارمػػر الػػػح مػػػا 

ي  ػػػػزـ  بػػػػ  مضػػػػاِرا  " فمضػػػػارع ا تػػػػار ي تػػػػار  ت تػػػػاريف و زمػػػػ  

ي ػوفن لػـ ت تػاري  وارمػر منػ  ا تػاري ولػيسن ا تػري  مػا يظػف 

 بعض المتود يف باللغة العربية الودي ة.

 وننوؿ  للم نثن اْ تاِري. وال م ةن ننوؿ  للمذ رن اْ تر.

ومف ال دير ذ رم أف  بعض المتود يف باللغة العربية ي مع  لمة 
ْغرُيات"  " غرت" الح " غرات" وهذا غير د يؽ وال وابن "  

ْغرُياف".  والم نح "  
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 ىىرىعى الطالبي إلى الفصًؿ.   أ:ػالخط

 ىيًرعى الطالبي إلى الفصًؿ.  الصكاب:

 

فػػي لغػػة العػػرب تاّل مبنيػػام للم  ػػوؿ  الفعػػؿ "ه ػػِرع" لػػـ يػػرد 

ولػػـ يػػرد مبينػػام للمعلػػوـ  مػػا ناػػمع  مػػف المتوػػد يف باللغػػة العربيػػة 

الودي ػػػػػػػة   ا ػػػػػػػة فػػػػػػػي واػػػػػػػائؿ اإلاػػػػػػػمـ  ػػػػػػػالتلفزيوف والمػػػػػػػذياع 

 وال وؼ والم مت  وي  ر  ول ـن

 "ُهُرُات ايارات  الشرطة تلح ُمْوضِع الوادث" 

 وال واب  "ه ِرُاْت"  ما هو معروؼ.

  اؿ الشاارنو 

 نايي ون وا ُوْوُؿ ِمْنبرم ِاز  * و ا  وا ي  را وُف الي  ُوتِّح  

 و معن ُدْي اةن ديا ي.  و ا  في  معن د  يةن د  ح.

 و معن ُدْي ورن ديا ير.
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.  أ:ػالخط  كىتىبيكا الطالبي الدرسى

.  الصكاب:  كىتىبى الطالبي الدرسى
 

  وال ي ػػػح ال ي ػػػحُّ  مػػػع  الفعػػػؿ تذا  ػػػاف الفااػػػؿ  معػػػام 

ت نية الفعؿ تذا  اف الفااؿ م نػح بػؿ ي ػب تفػراد الفعػؿ دائمػام  تذا 

  اف الفااؿ م نح أو  معام فتنوؿن

  اـ الطمب.  اـ الطالباف.  اـ الطالب. 

ل ػػف ت نيػػة و مػػع ارفعػػاؿ فػػي والػػة ت نيػػة و مػػع الفااػػؿ 

 هي لغة تامح لغة " يتعا بوف في ـ" أو لغة أ لوني البراغيث.

ُف فػػػػػي ـ ُممِئُ ػػػػػٌة بالليػػػػػؿ و ػػػػػا  فػػػػػ ي الوػػػػػديث الشػػػػػريؼن "ُيُتعػػػػػاُ بو 

 ُوُممِئ ٌة بالّن اِر".
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 إستخرًج الٌصكرى الجمالية.  أ:ػالخط

 استخرًج الٌصكرى الجمالية.  الصكاب:
 

ال ي ػػػػحُّ وضػػػػع همػػػػزة النطػػػػع توػػػػت فعػػػػؿ ارمػػػػر للفعػػػػؿ 

ّنمػػا هػػي همػػزة و ػػؿ فنػػط  و مػػا اػػبؽ ضػػع وػػرؼ  الادااػػي  وا 

فا   بل ا فتتضح أن ا همػزة و ػؿ  لػذا ال ي ػح وضػع الواو أو ال

همػػػزة النطػػػع توت ػػػا  مػػػا ناػػػمع ونشػػػاهد مػػػف المتوػػػد يف وال تػػػاب 

 باللغة العربية.

وأنت ترت أننا لـ نضع الا وف الح الفعؿ مع أنػ  مبنػح 

 الح الا وف  رن  ورؾ بال ار اللتنا  الاا نيف.

 الاا ف اروؿن ا وف بنا  فعؿ ارمر.

  انين ألؼ الو ؿ في الـ التعريؼ.الاا ف ال

 فيورؾ أول ما بال ار بنا م الح الناادة اللغوية المعروفة.
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 ال تمشي بيف قاطرات الٌطالب يا محمدي.   أ:ػالخط

 ال تمًش بيف قاطرات الٌطالًب يا محمدي.  الصكاب:
 

ال ي ػػحُّ أف نضػػػع اليػػػا  للفعػػؿ النػػػا ص بعػػػد ال الناهيػػػة  

لفعػػؿ المضػػارع و زمػػ  ي ػػوف بوػػذؼ وػػرؼ رف ال الناهيػػة ت ػػـز ا

 العلة اليا   اؿ الشاارن

ل ؽ وتأتيُ      ـ    *ِمْ لُ  ال ُتْنُ  ُاْف     ااٌر اليُؾ تذا فُعْلُت ِاظي

والفعػػػؿ "تن ػػػح" د لػػػت اليػػػ  "ال الناهيػػػة" ف زمتػػػ  بوػػػذؼ وػػػرؼ 

العلة وهو ارلؼ. ووروؼ اللغة العربية للعلػة هػين ارلػؼ والػواو 

 واليا .

فػػػػػالّن ي تنػػػػػوؿن ال ت  ِمػػػػػْؿ  ف الن ػػػػػي والنفػػػػػي  مػػػػػا يلػػػػػينوفػػػػػرؽ بػػػػػي

 ي تنوؿن مومٌد ال ي ْ ِمؿ دروا .والّنفوا بؾ.
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 ىىذًه مسألةه ىامةه.   أ:ػالخط

 ىىذًه مسألةه ميمةه.  الصكاب:

 

هذم ماألة هامة  غير هذم ماألة م مة  وارولح 

ف  معناهان أي  ا دة أو اازمة  أما ال انية ف ي ماألٌة ذات  شأ

  بير واظيـ  وهناؾ في لغة العربن  لمة م ِ مة وُم م ة.

 امؿ أو دور أو وظيفة. وال انيةن وارولحن أي ذات شأف اظيـ.

 وُمّ مة ت  ُمع  الح "ُم اـ". وم  مة ت  ُمع  الح "م ّمات".

ة  لمة "م م " أي  ورا  و مع ا  ما تات دـ اللغة العربي

 أي  واري العالـ وااعة.ااعٌة  "  تنوؿن م ام   الُعالـ و م ام "
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 ىىذًه ظاىرةه لىغىكٌية.   أ:ػالخط

 ىىذًه ظاىرةه ليغىكٌية.  الصكاب:

 

ال ي ح أف ننوؿن ُلُغوّي ول ف ننوؿن ل ُغوّي  رن ا ناب 

تلح  لمة ل غة  والناب تلي ا بوذؼ التا  والتي هي اوض اف 

 ما نامع مف  وذؼ ورؼ الواو فتنوؿن ل ُغِوّي وال تنوؿن ُلُغِويّ 

 المتود يف باللغة العربية الودي ة.

و ا  في تعريؼ اللغة اند ابف  ني وهو مف الما  اللغة 

 الندامح " تّن ا أْ ُواٌت ي عبر  ب ا   ؿُّ  وـ  ُاْف أغراِض ـ"

و مع ان  وظاهرةن مفرد بمعنح نودث أو أمر ظاهر.

د وهين  يغة منت ح ال موع  وهي  ؿ  مع ت اير بع .ظواهر

 ألؼ ت ايرم ورفاف أو  م ة أواط ا اا ف.
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كاتي ًفمىٍسطيفى متنكعةه.  أ:ػالخط ٍضرى  خى

ٍضراكىاتي ًفمىٍسطيفى متنكعةه.  الصكاب:  خى

 

ال ي ػػػح وػػػذؼ ارلػػػؼ فػػػي  لمػػػة ْ ُضػػػراوات  رف  لمػػػة 

 ضرا  همزت ا زائػدة للتأنيػث فتنلػب ال مػزة واوام انػد ال مػع  مػع 

وه ذا أما وذؼ ارلؼ فػم دليػؿ  م نث االمام فتنوؿن  ضراوات.

 الح  وة ود ة هذا الوذؼ.

و ضػػراواتن مبتػػدأ مرفػػوع واممػػة رفعػػ  الضػػمة الظػػاهرة 

ُلْاػػطيُفن مضػػاؼ تليػ  م ػػرور واممػػة  ػػرم الفتوػػة وف الػح   ػػرم.

نيابػػػػػة اػػػػػف ال اػػػػػرة  رنػػػػػ  ممنػػػػػوع مػػػػػف ال ػػػػػرؼ باػػػػػبب العلميػػػػػة 

  الضػػػمة متنواػػػٌةن  بػػػر المبتػػػدأ مرفػػػوع  واممػػػة رفعػػػ. و والع مػػػة

 الظاهرة الح   رم.
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بىةي الجكالف أرضه عربيةه.   أ:ػالخط  ىىضى

 ىىٍضبىةي الجكالف أرضه عربيةه.  الصكاب:

 

ال ي ػػػػح فػػػػتح الضػػػػاد فػػػػي  لمػػػػة "ُهْضػػػػبة" رف المعػػػػا ـ 

مػػػػػػا أ اللغويػػػػػػة المعتبػػػػػػرة ضػػػػػػبطت الضػػػػػػاد بالاػػػػػػ وف لػػػػػػيس غيػػػػػػر.

 ؼ فنط.ووف ال ُضاد طلبام للت فيالمتود وف باللغة الودي ة فيفت

وال ضػػػػػبُة م ػػػػػطلح  وُهْضػػػػػبةن مفػػػػػرد  معػػػػػ ن ِهُضػػػػػاب.

  غرافي معروؼ أو مف وـ  غراّفي يدر   أهؿ  ُهُذا الففِّ ُوداِرا وم.

ويشػػػار هنػػػا تلػػػح أف بعػػػض النػػػاطنيف باللغػػػة ي طػػػ  فػػػي 

ػػػػػٍطر)نطػػػػػؽ  لمػػػػػة    فينوؿ"ُاػػػػػُطْر" وال ػػػػػواب بتاػػػػػ يف الطػػػػػا  (سى

اؿ"  أو اػػػطور واّلاػػػْطرن مفػػػرد  و معػػػ ن أاػػػطاٌر الػػػح وزف "أفعػػػ

 بوزف "فعوؿ".
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 ىذا قاضي ماىر.   أ:ػالخط

 ىذا قاضو ماىر.  الصكاب:

 

بؿ   ال ي ح وضع اليا  في ااـ الفااؿ للفعؿ  ضح

ي ب أف نوذؼ اليا  تذا  اف االاـ ن رة في والة الرفع وال ر  

ول ف تذا ا ّرؼ هذا االاـ أو أضيؼ تلح  لمة أ رت في وز 

 تضافة اليا  فتنوؿن

 ضي  النا

  ورأيت  اضيام.

  اضي المدينة.

. والوذؼ تنوؿن . هذا  اض   مرْرت  بناض 
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ر الٌدرًس.   أ:ػالخط  يكتبي عناصى

ر الٌدرًس.  الصكاب:  يكتبي الطالبي عناصى
 

ال ي ح وذؼ الفااؿ مف ال دؼ أيام  اف هذا ال دؼ  

رف الفااؿ ال يوذؼ مطلنام تف  اف اامام ظاهرام أو ضميرام 

 أو ماتترام ينوؿ  ابف مالؾنمنف مم 

 ف و وّاإل فضميٌر ااتتر * وبعُد ِفْعؿ  فااٌؿ فإْف ُظُ ْر 

 فالفااؿ ال يوذؼ بأي واؿ مف اروواؿ.

 و اؿ  ذلؾن

ـُ الُفُتحو منيرام  * اْلُفااؿ  اّلذي ُلمرفواي أتح زيدٌ       ِنْع
(ٔ)

 

اـ والفااؿن و    ن فااؿ ال والفااؿ هنان زيٌدن فااؿ للفعؿ ُأتح.

 والفااؿن الُفُتحن فااؿ للفعؿ ِنْعـ. الفااؿ م نيرام.
                                                 

(
1

 باب الفااؿ. انظر البيتيف فين ألفية ابف مالؾ  (
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 السُّبكرة نظيفة كجديدة.   أ:ػالخط

 السَّبكرة نظيفة كجديدة.  الصكاب:
 

ال ي ػػػػػح ضػػػػػـ وػػػػػرؼ الاػػػػػيف فػػػػػي  لمػػػػػة الاػػػػػبورة  رف 

المعػا ـ ضػبطت ال لمػة بػالفتح ولياػت بالضػـ  مػا ناػمع ا ممػف 

 نوؿن يتود وف باللغة العربية الف يوة اآلف ت

 ُابورة  المعلـِ نظيفٌة.

ن "الا بورة ال مفّعلة ت ااوي م علمام نا وام".  وتنوؿ 

وا تػػػػػرع العلمػػػػػا  اػػػػػبورة ودي ػػػػػة تاػػػػػمحن الاػػػػػبورة الذ يػػػػػة 

والّاػػػػبورة الاػػػػودا   ػػػػـ الّاػػػػبورة ح الاػػػػبورة المغناطياػػػػية تضػػػافة تلػػػػ

 ال ضرا .
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ـي.   أ:ػالخط  إسـي الطالًب يعرفيو المعم

ـي.اسـي ا  الصكاب:  لطالًب يعرفيو المعم

 

ال ي ػػػػح أف نضػػػػع همػػػػزة النطػػػػع توػػػػت  لمػػػػة ااػػػػـ أين 

توػػت همػػزة الو ػػؿ فػػي أول ػػا  مػػا نػػرت فػػي ال ػػمـ الم تػػوب فػػي 

اللغة الودي ة  واراما  في اللغة التي همزت ا همزة و ؿ موددة 

 ومعروفة وهين 

 ي ـ الّل   اِاْت.ِاْاـ  ِاْبف  ِاْبنُ   ام ر   اْمرأة  اْ ناف  اْ نتاف  ابْنـ  ا

 واراما   غ يرها  طٌع بم  مؼ  بيف أ واب اللغة العربية.
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 لتدريس المبحث. ءالمعمـ كؼ   أ:ػالخط

 ء لتدريس المبحث. المعمـ كؼ  الصكاب:

 

ال ي ح وضع ال مزة الػح وػرؼ الفػا  فػي  لمػة  ػؼ   

ح الْاػطر  رف  ال مزُة المتطرفُة الماػبو ُة بوػرِؼ اػا ف  ت ْ تُػب  الػ

وال ي ح وضػع ا الػح الفػا  أو الػح ارلػؼ أو الػح اليػا  ول ػف 

تذا  لػتن هػو معلػـ ُ ِفػػّي ف ػذا  ػائز  و معػ  أ فيػػا  أمػا هػو معلػػـ 

ن معلموف أ فا . وه ذا.   ؼ ن و مع ن أْ فا   ننوؿ 

 مفردها "  ْؼ ". وال م ة أّف "ُأْ ُفا " 

 مفردها "ُ فّي".         وأّف "ُأْ ِفيا "

 مفردها "ُ ِفيؼ"         أّف "أ ّفا " و 
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 المعممكف أكٌفاء.   أ:ػالخط

 المعممكف أٍكفاء.  الصكاب:

 

ال ي ػػح تشػػديد الفػػا  فػػي  مػػع  لمػػة  ػػؼ  فػػإذا شػػددت 

أ بوت بمعنح   ر  والمعلمػوف ار فػا  هػـ النػادروف الفػاالوف  

أما  لمة "أ ّفا " بالتشديد فتعني أن ػـ مػف ذوي الوا ػات ال ا ػة 

الػػذيف فنػػدوا الب ػػر  وهػػذا معنػػح بعيػػد اػػف ال فػػا ة التػػي ي وُ ػػؼ  

 ب ا الم علموف.

 وتنوؿن فمف ذو  فا ة.

 وتنوؿن   ر ذو  فاية.

 ومعنح اروؿن أن   ؼٌ  ول ف ل  نظرا  وأم اؿ.

 وال انػػػين أن   ؼٌ  وليس ل  نظرا  وأم اؿ.
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ـي عف نفسو: قىرىأتى الكتاب.   أ:ػالخط  يقكؿي المعم

ـي عف نفسو: قىرىأتي الكتاب.  كاب:الص  يقكؿي المعم
 

 الّ المعبػػر اػػف نفاػػ  أف ينػػوؿن  ػػرأُت وا  ال ي ػػح للمػػت لـ 

أ ػػبح معنػػح   ػػر غيػػر المػػراد  والمتوػػدث الػػذي يػػت لـ اػػف نفاػػ  

. وه ذا.  ي ب أف ينوؿن  رأت   امْعت   شاْهدت   رأْيت 

ن "ِ راُط اّلذيُف هذا ولو أف   ارئام  رأ الفاتوة مف النر ف ال ريـ فناؿ

أنعمػػػت  الػػػي ـ" ل ػػػاف معنػػػامن أنػػػ  المػػػنعـ  مػػػع أف اآليػػػة  ػػػا تن 

ـُ  والمعنػحن أف   (.ٚالفاتوةن  يػة  )"ِ راُط اّلذيُف أنعمُت الي ـ" ال مػْنِع

وظ الفرؽ بيف التعبيريف الاابنيف  ل ذا نورص هو او  تعالح  وال

معنػػح الػػد يؽ الػػح د ػػة الور ػػة فػػي اللغػػة العربيػػة لػػداللت ا الػػح ال

 والمراد بش ؿ ال يغّير المعنح المن ود.   
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 الطالب يكتبكا الدرس.   أ:ػالخط

 الطالب يكتبكف الدرس.  الصكاب:

 

ال ي ح وذؼ النوف مف هذا الفعؿ  رف وذؼ النوف 

ي وف تذا ابؽ بنا ب أو  اـز م ؿن لـ ي تبوا أو لف ي تبوا  

ابُؽ بنا ب  أو  ازـ   ل ننا نرت الناس يوذفوف النوف بغير أف ت  

  اؿ اْبف  مالؾن وهذا  طأ واضح.

ـُ ت  ِوني ِلُتروِني ُمْظلمةْ *  ووذف  ا لْل زـِ والّن ِب ِاُم ْ  ُ ُل
(ٔ) 

 والن ب  وال زـ  ي وف  بوذِؼ النوف. والرفع  ي وف  ب بوِت النوف.

هذا ػ طبعام ػ في ارفعاؿ ال ماة. وهي " ؿ فعؿ ات لت ب  ألؼ 

 واو ال مااة أو يا  الم اطبة".اال نيف أو 

                                                 

(
1

 ألفية ابف مالؾن باب ارفعاؿ ال ماة. (
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 أيُّيا الطالبةي، انتبيي.   أ:ػالخط

 أٌيتيا الطالبةي، انتبيي.  الصكاب:

 

  رف "أّيت ا ح أف ن لط بيف اات داـ "أّي ا" و"ال ي

ارولح ت ات دـ للمذ ر وال انية تات دـ للم نث  ول ف بعض أهؿ 

الات داـ اللغة مف ي لط بيف االات داميف الاابنيف فينلب ا

 .(ٔ)لي بح ا س ال واب

 وتنوؿن أّي ا الم اهد .

 وتنوؿن أيت ا ارـ .

وواضح الفرؽ بيف التعبيريف الاابنيف فتنب  ل  هداؾ او 

 ورااؾ...

                                                 

(
1

 مومد ايدن النوو الم فح. (
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 ميٍصطىفي طالبه مجتيده.   أ:ػالخط

 ميٍصطىفى طالبه مجتيده.  الصكاب:
 

ال ي ػػح وضػػع ننطػػتف توػػت  لمػػة م ػػطفح  رنػػ  ااػػـ 

ال من ػػػور واالاػػػ ـ المن ػػػور بػػػارلؼ ال نضػػػع ننطتػػػيف توت ػػػا وا 

أ ػػبوت وػػرؼ يػػا   تال  تذا  انػػت ل  ػػة اربيػػة تميػػؿ ارلػػؼ تلػػح 

وتنػػوؿ فػي  معػػ ن  وتنػوؿ فػػي ت نيػ  م ْ ػػطفحن م ْ ػُطفياف. اليػا .

م ْ ػػػػػػُطفْوف
ّن ػػػػػػـ ِاْنػػػػػػد. (ٔٔ) ُنا ُلِمػػػػػػف الم ْ ػػػػػػُطْفيف  ػػػػػػاؿ تعػػػػػػالحن "وا 

 .(ٚٗصن  ية )"اُرْ يار

يشار  هنا تل ح الفعؿ "ُلني" فػإذا أاػند تلػح واو ال مااػة  يػؿ فيػ ن و 

"ُلن ػػػوا" فينطنػػػوف هػػػذا الفعػػػؿ "ُلنُػػػْوا" والّ ػػػواب بالضػػػـ  رف الضػػػمة 

 .ننلت تلح الورؼ  بل ا  ـ وذفت اليا  فبنيت الضمة "ُلن وا"
                                                 

(
1

 ابدم الرا وين التطبيؽ ال رفي. (
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 الطُّالبي قاضيكف.   أ:ػالخط

 الطُّالبي قاضكف.  الصكاب:

 

اض  والنااػػػػدة ال ي ػػػػح وضػػػػع اليػػػػا  فػػػػي  مػػػػع  لمػػػػة  ػػػػ

ِمػػػُع ُ ْمػػػُع  اللغويػػػة تنػػػوؿ بوػػػذؼ اليػػػا  فػػػي االاػػػـ المننػػػوص تذا   

مذ ر االمام  وترت بعض المتود يف باللغة العربيػة يضػعوف اليػا  

 بغير معرفة لمات داـ اللغوي الاليـ.

والنااػػدة تنػػوؿن انػػد  مػػع االاػػـ المننػػوص  مػػع مػػذ ر 

لاػػػالـ الػػػواو اػػػالمام  توػػػذؼ اليػػػا  ونضػػػع اممػػػات  مػػػع المػػػذ ر ا

والنوف رفعام واليا  والنوف ن بام و رام  وي ضـ مػا  بػؿ الػواو والنػوف 

وي ار ما  بؿ اليا  والنوف. تذف فم موؿ لليػا   بػؿ الػواو والنػوف 

 أو اليا  والنوف.
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ـي أشياءن كثيرة.   أ:ػالخط   نىفَّذ المعم

ـي أشياءى كثيرة.  الصكاب:  نىفَّذ المعم
 

اللغػػػػوي أْف ننػػػػوف  لمػػػػة أشػػػػيا   ال ي ػػػػح فػػػػي االاػػػػتعماؿ

رن ػػػا ممنواػػػة مػػػف ال ػػػرؼ  و لمػػػة أشػػػيا  وزن ػػػا لفعػػػا  ولياػػػت 

وزن ا أفعاؿ  رف  يغة أفعاؿ ليات ممنواة مػف ال ػرؼ  نػوؿ 

الػػن ـن  يػػة )او تعػالحن " تْف ِهػػُي ّتال أاػماٌ  ّاػػميتموها أنػػتـ و بػا  ـ"

ٕٖ.) 

ُأْشػُياُ  تْف ت ْبػُد  أما أشيا   نوؿ او تعالحن " ال ُتْاُأل وا ُاػفْ 

" والفػػرؽ واضػػح بػػيف أاػػما  وأشػػيا  فػػارولح م ػػروفة  ـْ ـْ ُتا ػػ    ُل  ػػ

 وال انية ممنواة مف ال رؼ  أي غير م نونة.
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.  أ:ػالخط  تسقطي األمطاري شتاءان عمى ًفمىٍسًطيفى

.  الصكاب:  تسقطي األمطاري شتاءن عمى ًفمىٍسًطيفى

 

الم تطرفػُة فػي  لمػة  ال مػزةُ التنػويف فػي ال ي ح أف نضػُع 

"شػػػػػتا م" الػػػػػح ألػػػػػؼ بعػػػػػد ال مػػػػػزة  رف النااػػػػػدة تنػػػػػوؿن تف ال مػػػػػزة 

ل مزة  أمػا تذا للتنويف بعد ا المتطرفة تذا ابنت بألؼ ال نضع ألفام 

لػػـ تاػػبؽ بػػألؼ فنضػػع ألفػػام م ػػؿن  ػػز ام أمػػان شػػتا م  فػػم ي ػػح أف 

ب بعػػػض ال تػػػا ا يفعػػػؿال مػػزة الػػػح ارلػػػؼ  مػػ التنػػػويف بعػػػد نضػػع

 . ود يفالم  

وت ُعػػػػػرب  شػػػػػتا من ظػػػػػرؼ زمػػػػػاف من ػػػػػوب واممػػػػػة ن ػػػػػب  الفتوػػػػػة 

 الظاهرة الح   رم.
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 رأٍيتي أداءان رائعان.  أ:ػالخط

 رأٍيتي أداءن رائعان.  الصكاب:
 

ِلُفػػػػام بعػػػػُد ال مػػػػزِة هنػػػػا رن  ػػػػا و ػػػػذلؾ ال ي ػػػػحُّ أْف نضػػػػُع أُ 

تنطبػػػػؽ  الي ػػػػا  ااػػػػدة  "شػػػػتا م" الاػػػػابنة ول ػػػػف هػػػػذم ال لمػػػػة شػػػػائعة 

فأ بت أف أذ رها هنػا  رهميت ػا ولشػيوا ا فػي االاػت داـ اللغػوي 

 الوديث.

و دير بالذ ر أف اللغة العربية تات دـ  مث  لمات بمعنح واود  

 و موع م تلفةن

 و مع ان ُ واص.  ارولحن  ا ة 

 و مع ان ُ ُ اِئص. ال انيةن   ي ة

 و مع ان ُ ا ّيات.  ال ال ةن  ا ية
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ـي سائالن: كـ يـك في األسبكع؟يقكؿي ا  أ:ػالخط  لمعم

ـي سائالن: كـ يكمان في األسبكع؟  الصكاب:  يقكؿي المعم
 

االاتف امية من ػوب  فػم ي ػح أف ي ػر تال  " ـ" تمييز

تذا ابؽ بورؼ  ر  وهنا لـ يابؽ بوػرؼ  ػر  لػذا  ػاف الوا ػب 

واب الا ػابؽ   ػـ تػذيؿ ال ملػة بعممػة  أف ين ب  ما ورد في ال  

  اـ الدالة الح الا اؿ.االاتف

 وتات دـ  ـ ااتف امية و برية.

 واالاتف اميةن إلفادة االاتف اـ.

 وال بريػػةن للتعبير اف ال  رة  نوؿ الشاارن

ـ    ـ تشت ي وتنوؿن ِتن ؾ )ن ـواررض  مل ُؾ والا ما ُوارُ  *م ْعِد
ٔ
) 

 
                                                 

(
1

 أبي ماضي. ياديواف تيلّ (  
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.   أ:ػالخط  قىرىٍأتي ثالثى كتبو

.قىرىٍأتي ثالثىةى ك  الصكاب:  تبو
 

التمييػػػػز ِمػػػػْف  م ػػػػة تلػػػػح اشػػػػرة ي ػػػػالؼ العػػػػدد المعػػػػدود  

فال تػػاب مػػذ ر واػػددم ي ػػب أف ي ػػػوف م ن ػػا  فننػػوؿ  م ػػة  تػػػب  

أربع   ص   ماػة ر ػاؿ  تاػع ناػا  وه ػذا  وال ي ػوز  العػدوؿ 

 اف هذم الناادة تلح غيرها. و ا  في تعريؼ التمييز في ارلفيةن

ـٌ بمعنح ِمْف مبيف ن رة  زام بما  د فا رمْ ييْنُ ب  تمِ ي   * ِاا 

 (ٔ)ومنويف اامم وتُمرام  * ُضام ُوُ فيز  ب ّرام رْ ُ ِشْبر  أ

وهػػػػػو ااػػػػػـ ن ػػػػػرة بمعنػػػػػح "ِمػػػػػْف"  والتمييػػػػػز لغػػػػػةم ُمْعُنػػػػػامن التفاػػػػػير.

 من وب  يبّيف ويفّار اامام اابنام أو  ملة اابنة ل .

 
                                                 

(
1

 .التمييز ألفية ابف مالؾن باب(  
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 كىتىٍبتي خمسيف كرقان.   أ:ػالخط

 .ف كرقةن كىتىٍبتي خمسي  الصكاب:
 

تمييػػز ألفػػاظ العنػػود مػػف اشػػريف تلػػح تاػػعيف ي ػػوف مفػػردام 

من ػػوبام وال ي ػػح أف ي ػػوف  معػػام أو م ػػرورام ول ػػف ي ػػوف مفػػردام 

صن  يػػػة  )"تف  ّهػػػُذا ُأِ ػػػي ُلػػػ   ِتْاػػػٌع ُوِتْاػػػعوُف ُنْع ػػػةم" من ػػػوبام م ػػػؿن

ٕٖ). 

وم ػػؿن  ػػرأت  م ػػيف  تابػػام  و ماػػيف   ػػة  وه ػػذا  وهػػذا تمييػػز 

  ما هو معروؼ في لغة العرب. العدد 

 ف ي الّفضة.  أما الُوِرؽن مفردن ُوُرٌؽ. أو أوراؽور ة 

و ػػػػػا  فػػػػػي النػػػػػر ف ال ػػػػػريـن " فػػػػػاْبُع  وا أوػػػػػد ـ ِبػػػػػُورِ  ـ ُهػػػػػذم تلػػػػػح 

 (.ٜٔل  ؼن  ية ا)المدينة"
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 قىرىٍأتي مكاضيعان كثيرة.  أ:ػالخط

 قىرىٍأتي مكاضيعى كثيرة.  الصكاب:
 

نوع مف ال رؼ م ؿ  لمة "مواضيع" ال ي ح تنويف  المم

ف ػػي ممنواػػة مػػػف ال ػػرؼ  رن ػػػا  ػػيغة منت ػػػح ال مػػوع  وهػػػذم 

ال ػػيغة ابػػارة اػػف  ػػؿ  مػػع ت اػػير بعػػد ألػػؼ ت اػػيرم ورفػػاف أو 

 م ػػػػػة أواػػػػػط ا اػػػػػا ف  وهػػػػػي ترفػػػػػع بالضػػػػػمة فػػػػػي والػػػػػة الرفػػػػػع  

وتن ػػب بالفتوػػة وت ػػر بالفتوػػة  ػػذلؾ تال تذا أ ضػػيفت أو اّرفػػت 

 م ؿن  بأؿ.

ومػررت بمواضػػيُع  ورأيػت مواضػيُع  ميلػػةم. مواضػيع   ميلػػٌة. هػذم)

ومػػررت بالمواضػػيِع  مػػْررت  بػػبعِض مواضػػيِع التعبيػػر.)و  .( ميلػػة  

 .(ال ميلة
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 المعمماف نشيطيف.   أ:ػالخط

 المعمماف نشيطاف.  الصكاب:

 

ال ي ح أف ي وف  بر الم نح من ػوبام أو م ػرورام  ل ػف 

ام واممػػػة رفعػػػ  ارلػػػؼ  رنػػػ  هػػػذا ال بػػػر ي ػػػب أف ي ػػػوف مرفواػػػ

  و ا  في تعريف ن  ر باليا .رفع بارلؼ وي  م نح والم نح ي  

 تُذا ِبم ْضُمر  م ُضافام و ِ مُ *  بارلِؼ ْارفِع الم  نح ُوِ مُ 

(ٔ) ْابنيف وابنتيف ُيْ ريافِ   *   لتا ُ ُذاُؾ ْا ُناِف وْا ُنتافِ 
 

 لتػػا  وا نػػاف وا نتػػاف   ػػم و  فػذ ر هنػػا الم نػػح ومػػا ي لوػػؽ  بػ  وهػػون

ومػا ا ػّمي بػ  الم نػح  ػذلؾ يلوػؽ  واللذاف واللتاف  وهذاف وهاتػاف.

 أي بارلؼ رفعام وباليا  ن بام و رام. ب .

 

                                                 

(
1

 ألفية ابف مالؾن باب الم نح.(  
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ـي نشيطه.   أ:ػالخط  كافى المعم

ـي نشيطان.  الصكاب:  كافى المعم
 

" ي ػػػػػوف من ػػػػػوبام   برهػػػػػا"ي ػػػػػوف مرفواػػػػػام و "ااػػػػػـ  ػػػػػاف"

  . ما ورد في ال طأ الاابؽ رفعال ي   "نشيطام"ل بروا

فلفػػػظ (. ٖٕالناػػػا ن  يػػػة  ) ػػػاؿ تعػػػالحن " تف  او ُ ػػػاُف ُغف ػػػورام ُرويمػػػام"

واممػػػة رفعػػػ  الضػػػمة الظػػػاهرة الػػػح  ال ملػػػةن ااػػػـ  ػػػاف مرفػػػوع

غفورامن  بػر  ػاف من ػوب واممػة ن ػب  الفتوػة الظػاهرة و    رم.

 رويمػػػامن  بػػػر  ػػػػاف  ل ػػػاف من ػػػوب واممػػػة ن ػػػػب و  الػػػح   ػػػرم.

  اؿ ابف مالؾن  الفتوة الظاهرة الح   رم.

 (ٔ)تنِ ب   ُ ُ اُف اّيدام ا ُمْر  *ُترفع   اُف الم بتدا ْاامام ُوالْ ُبْر 

 
                                                 

(
1

 ألفية ابف مالؾن باب  اف وأ وات ا. (
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 إف لمتعميـ دكره عظيـه.   أ:ػالخط

 إف لمتعميـ دكران عظيمان.  الصكاب:

 

اػف  رفػع وتػح لػو تػأ ر شػيئام ااـ تف ي وف من ػوبام وال ي  

تف  أو توػػػدت أ وات ػػػا ف لمػػػة "دور" ت ػػػػوف ااػػػمام إلف  فػػػي ال ملػػػػة 

تف  للمتنػػػػػيف " ن-اػػػػػبوان  وتعػػػػػالح-وم لػػػػػ   ػػػػػوؿ الوػػػػػؽ  الاػػػػػابنة 

ف لمػػػػػة ُمُفػػػػػازام ااػػػػػـ تف  من ػػػػػوبة واممػػػػػة (. ٖٔن  يػػػػػة النبػػػػػأ)ُمُفػػػػػازام"

ف  وأ وات ا  ما يلين. (ٔ)ن ب ا الفتوة الظاهرة الح   رها  وا 

ن لل ن للتر ي.  تو يد.تف  وأف   ولعؿ 

ن للتشبي .  وليتن للتمنح.  و أف 

ن لماتدراؾ.  والن لنفي ال نس ن ام. ول ف 

 

                                                 

(
1

 ي و  روفن النوااد اراااية.يواؼ الوماد(  
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ـي ًمٍف أحكاـ التجكيد.   أ:ػالخط  اإلضغا

ـي ًمٍف أحكاـ التجكيد.  الصكاب:  اإلدغا

 

الضػػاد   مػػا يتػػوهـ ت تػػب  ملػػة "اإلدغػػاـ" بالػػداؿ ولياػػت ب

  مف يامع ال لمة.

إلدغػػػاـ نواػػػافن بغنػػة أو بغيػػػر غنػػػة  في ػػػوف ومعلػػـو أف ا

بغنػػػػة مػػػػع وػػػػروؼ "ينمػػػػو" وي ػػػػوف بغيػػػػر غنػػػػة مػػػػع الػػػػرا  والػػػػمـ  

 .ووروؼ اإلدغاـ ي مع ا  ول  ـن يرملوف

والعمػػػػػؿ بالت ويػػػػػد أو تطبيػػػػػؽ أو امػػػػػ  فػػػػػرض الػػػػػح  ػػػػػؿ 

 .(ٗالمزمؿن  ية )مالـ  لنول  تعالحن "وّرتؿ النر ف ترتيمم"

 

 

 

 

 



 

51 

 

 

 

 

 الخير يمقى الجزاء.مىٍف يسعى في    أ:ػالخط

 مىٍف يسعى في الخير يمؽى الجزاء.  الصكاب:

 

فعػػػػؿ الشػػػػرط و ػػػػواب الشػػػػرط م زومػػػػاف  وي ػػػػوف ال ػػػػـز 

 بالا وف تذا  اف  الفعؿ  ويح اآل ر م ؿن مف يدرْس ين ْح.

وي وف ال ـز بوذؼ النوف مع ارفعاؿ ال ماة م ؿن "يأُّي ػا الّػذيُف 

 .(ٚمومدن  ية  )ـْ وي بْت أْ دام ـ" ُمن وا تْف ُتْن  روا اُو ينْ ر   

وي ػػػوف ال ػػػـز بوػػػذؼ وػػػرؼ العلػػػة تذا  ػػػاف الفعػػػؿ معتػػػؿ 

اآل ر  ووروؼ العلةن ارلؼ والواو واليا   وفي ال واب الاػابؽ 

وذفت ارلؼ مف "ياعح" ووذفت ارلؼ مف "يلنح" ل وف الفْعلػيف 

 م زوميف رن ما وا عاف في الشرط وال واب.

 

 

 



 

50 

 

 

 

 

 ي طالبان في الفصؿ.أعجبن   أ:ػالخط

 أعجبني طالبه في الفصؿ.  الصكاب:

 

الفااػػؿ ال ي ػػوف من ػػوبام بػػأي شػػ ؿ مػػف ارشػػ اؿ  ول ػػف 

الفااؿ ي وف مرفواام  وفي هذا الم اؿ ت وف "طالب" فاامم مػ  رام 

فعػػػؿ و نػػػوف الو ايػػػة  )للفعػػػؿ أا بنػػػي وهػػػذا الفع ػػػؿ يوتػػػوت الػػػح 

  وبنػح الفااػؿ (مفعوؿ بػ واليا  المت لة ب   وهي الوا عة موؿ  ال

المػ  ر وهػو  لمػة طالػٌب  والضػمير تذا  ػاف مفعػوالم بػ  و ػػب أف 

يت ػػُؿ بالفعػػؿ  ويػػ  ر الفااػػؿ   مػػا هػػو معػػروؼ فػػي  وااػػد اللغػػة 

 العربية.

والنػػػػوف فػػػػي ال مػػػػؿ الاػػػػابنة ت ػػػػوف وػػػػرؼ و ايػػػػة  لو ايػػػػة 

 الفعؿ مف ال ار بدون ا  لذا  انت الزمة في ارفعاؿ.

 

 



 

52 

 

 

 

 

ـى العبارًة الخاطئة.)×( عالمةى  ضع   أ:ػالخط  أما

ـى العبارًة الخطػأ.)×( ضع عالمةى   الصكاب:  أما

 

ال ي ػػػح أف تو ػػػػؼ العبػػػػارة بأن ػػػػا " اطئػػػػة" رف معنػػػػح 

" اطئة" أي ممّ رة الح الذنب. والدليؿ  وؿ الوػؽ تعػالحن "وُ ػاُ  

 .(ٜالوا ةن  ية  )ِفْراوف  ُوُمْف ُ ْبل  والم تف ات  بالُ اِطئة"

أين غيػػر ال ػػويوة أو  "العبػػارة ال طػػأ"م ػػف أف ننػػوؿ وي

 غير ال ائبة  ف ذا تعبير منبوؿ وأفضؿ مف الاابؽ.

بػػد مػػف ذ ػػرم بالناػػبة ل لمػػة غيػػر  و ػػد شػػاع  وهنػػا أمػػر ال

 ػػػول ـن ال ت ػػػب اػػػف اراػػػئلة الغيػػػر مطلوبػػػة. وهػػػذا غيػػػر د يػػػؽ 

وال ػػػويح أف ننػػػوؿن ال ت ػػػب اػػػف اراػػػئلة غيػػػر المطلوبػػػة  رف 

 ـٌ مب ـ ال ي ع رؼ   ما ينوؿ  الما  اللغة ارفذاذ. غير اا
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 إختار اإلجابةى الصحيحةى.   أ:ػالخط

 اختًر اإلجابةى الصحيحةى.  الصكاب:
 

ال ي ح أف ننوؿ "ا تػار"  فعػؿ أمػر  ول ػف ا تػر ف يبنػح 

فعػػؿ ارمػػر الػػح الاػػ وف  ػػـ توػػذؼ منػػ  ارلػػؼ  رن ػػا ا تمعػػت 

توػػػذؼ ارلػػػؼ بب البنػػػا  فوهػػػي اػػػا نة مػػػع الاػػػ وف العػػػارض باػػػ

  بابب التنا  الاا نيف.

أما ال مػزة توػت ارلػؼ أيضػام فغيػر  ػويوة  رف الفعػؿ 

همزتػػ  همػػزة و ػػؿ وال ي ػػح وضػػع همػػزة  طػػع توػػت ال لمػػة أو 

 الفعؿ الذي همزت  همزة و ؿ.

ااػػػـ  "م  تػػػارللغػػػُة العربيػػُة تاػػػت دـ   لمػػُة "ومػػف ال ػػػدير ذ ػػرم أف  ا

 فعوؿ  والذي يّفرؽ  بين ما هو الاياؽ.ااـ م "م  تار"و  فااؿ
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: قٌممتي أظافرم.   أ:ػالخط  يقكؿي الٌطالبي

: قٌممتي أظفارم.  الصكاب:  يقكؿي الٌطالبي

 

التعبيػػػر اللغػػػوي الاػػػليـ أف ننػػػوؿن  لمػػػت أظفػػػاري ولياػػػت 

أظػػػافري  مػػػا هػػػو شػػػائع لػػػدت المتوػػػد يف باللغػػػة العربيػػػة الودي ػػػة 

وػػػؾ  ِ ْلػػػدؾ مْ ػػػؿ   الم ػػػؿن "مػػػااآلف. و"أظفػػػار"  مػػػع "ظ ْفػػػر" وفػػػي 

 ظ ْفِرؾ".

لنبويػػة والتػػػي ُاػػػّدها و ػػص ارظفػػػار أو تنليم ػػػا مػػف اػػػنف الفطػػػرة ا

 و د  اؿ الشاارن .(النبي مومد )

ُذا المنية  أنشبْت أظفاُرها    !ألفيت  ؿ تميمة ال تنفع   *وا 

 ن  لمت الش رة. لمة " ّلـ" في النوؿ و د نات دـ... 
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 أسبابى تدني التحصيؿ؟اذكٍر    أ:ػالخط

 اذكٍر أسبابى تدني التحصيؿ.  الصكاب:

 

ال ي ػػحُّ أف نضػػُع اممػػُة االاػػتف اـِ انػػُب الاػػ اؿ الػػذي 

بدأ بفعؿ ارمر م ؿن اذ ْر  ِ ْؼ  ُاػدِّْد   ُػاِرْف   ػؿ هػذم ارفعػاؿ 

ي ح أف ناأؿ ب ا  ل ف ال ي ػح أف ت ػتـ  ملػة الاػ اؿ بعممػة 

  يػر مػػف الػذيف يضػػعوف اال تبػػارات  االاػتف اـ "؟"  مػػا نػرت لػػدت

 المتنواة. 

ػػػػػؿ. ػػػػػُؿ  والتو ػػػػػيؿن م ػػػػػدر للفعػػػػػؿ الربػػػػػااين ُو   فتنػػػػػوؿن ُو  

وتن ب الم ػدر الػح المفعػوؿ المطلػؽ   الطالب  ُتْو ِيمم ُرائعام.

رن  م در مػف  ػنس الفعػؿ فػي  ملتػ  وهػو م ػدر  مػا ذ ػرت 

ِ ُؼ ب لمة "رائعام"  .مفعوؿ مطلؽ مبيف للنوع  رن  و 

 

 



 

56 

 

 

 

 

 كرقةه حمراءه. ذهً ىى  أ : ػالخط
 كرقةه حمراءي. ذهً ىى  الصكاب : 

 

ال ي ح تنويف الممنوع مف ال رؼ في والة مف واالت  

تف  ػػاف مرفواػػام أو من ػػوبا أو م ػػرورام وال ينػػوف تال تذا  ػػاف فػػي 

 ضرورة الشعر م ؿ  وؿ البارودين 

ر  غِ اوُ فُ ا منايُ الُ  وأفوام     وؿ *وأومـ  الر اِؿ اوازبٌ    وؿ
(ٔ) 

فنػػػد نػػػوف  لمػػػة " اػػػوازب" وهػػػي ممنواػػػة مػػػف ال ػػػرؼ   

يػػػػػزت للشػػػػػعرا   و ػػػػػا  التنػػػػػويف ضػػػػػرورة شػػػػػعرية وهػػػػػي ر  ػػػػػة أ  

ْمػر   و ػذلؾ بيضػا   فواب. وارفضؿ أف ت مع ومرا  الح ن و 

رؽالػػح بِػػْيض  واػػودا  الػػػح  .. وه ػػػذا  .ا ػػْود   وزر ػػا  الػػح ز 

 و  ضر.وتات نح  لمة  ضرا  فت  مع الح ُ ْضراوات 

 
                                                 

(
1

 ديواف ن البارودي.(  
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 ؟البطؿ في القصة ؼي صً بما تى   أ :ػالخط

ـى تى  الصكاب :  ؟البطؿ في القصة ؼي صً ب

 

تذا د ؿ ورؼ ال ر الح ااـ االاتف اـ " ما" توذؼ 

وال ي ح ت بات هذم ارلؼ م ؿ  ول  تعالحن "اـ    من  ارلؼ

ذفت ارلؼ لد وؿ ورؼ ا ( ٔالنبأ ن  ية  )يُتااُ ل وف" ل ر الح ُفو 

 ويم ف أف تات دـ في الا اؿن  مف  بؿ. تف امية  ما ُمرُ ما االا

 بماذا ن ؼ  البطُؿ في الن ة ؟  -

 وبأي شي  يم ف أف ت ؼ البطؿ في الن ة ؟  -

 . وه ذا..وماذا  اُف واؿ البطؿ في الن ة ؟ . -

 والن ة مفرد  مع ا ن   ص.  والبطؿ مفرد و مع  ن أبطاؿ
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 جممة مفيدة. المعمـ لمطالبة : ىاتً  يقكؿي  أ : ػالخط

 : ىاتي جممة مفيدة. المعمـ لمطالبةى  يقكؿي  الصكاب : 
 

هاتي"  نات دـ في اللغة العربية "هاِت"  للمذ ر و "

للم نث في ارائلة  ول ف ال ي ح  لب  االات داـ فن عؿ ما 

 ي وف للمذ ر للم نث أو للم نث للمذ ر.

داـ ول ف تذا  اف الف ؿ ب  طمب وطالبات اندئذ ي ح اات 

التغليب فنات دـ ما هو للمذ ر "هات" وه ذا و م ة ارمر 

 هاتين للم نث    هاِتن للمذ ر أفن 

هات" للتغليب أين تذا  اف في الف ؿ ويم ف أف نات دـ "

 .(ٔ)طمب وطالبات فنغلب المذ ر الح الم نث

 ينوؿ المعلـ للطالبة ن هاتي  ملة مفيدة.

                                                 

(
1

 ألفية ابف مالؾ ن باب ال مـ.(  
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 .لتاريخاضؿى المسممكف ًعبر انى  أ : ػالخط

ٍبرى التاريخ.ماضؿى المسمنى  الصكاب :   كف عى

 

 لمة "ُاْبُر" بفتح العيف أدؽ مف  ارها   لذا ال ي وح 

أف ننوؿ "ِاْبُر"  ما نامع ممف يتود وف بلغة الضاد و لمة 

"ُاْبُر" ظرؼ من وب واممة ن ب  الفتوة الظاهرة الح   رم   

ف  لمة "ُاْبُرة " وت تلؼ  لمة "ُاْبُر" ا وهي بمعنح "  مؿ".

 التي  ا ت في  وؿ الشاارن 

للم ات ػاـِ ِوِاْبرة  لّلرائػي! *يػا ُللغ ػروب ومػا ب  ِمف ُابػُرة  
(ٔ) 

 بمعنحن ِاُظة. وِاْبرة  بمعنحن ُدْمعة   وُاْبرةبمعنحن ِ مؿ وُاْبر

 

                                                 

(
1

 ديواف مطراف(  
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ـى   أ : ػالخط  بشرح  الفكرة المناسبة. المعمميفى  قا

ـى  الصكاب :   بشرح الفكرة المناسبة. المعممكفى  قا
 

ذا   تذا  اُ   مع  المذ ر الاالـ مرفواام يرفع بالواو  وا 

 ا  من وبام ين ب باليا   و ذلؾ ال ر  ول ف غير العارؼ 

بنوااد اللغة العربية ربما ال يدرؾ هذم الونينة في عؿ ما هو 

  تنما الم منوف ت وة""من وب مرفواام أو الع س.  اؿ تعالحن 

 عريؼ  مع المذ ر الاالـ في ارلّفيةن و ا  في ت

 (ٔ)واْرُفْع ِبواو ُوُبيا أ رر وأْن ِب  * ُااُلـ  مِع ُاامر  وم ْذنبِ 

. لذا  والف ر ن مفرد و مع  ْأفُ اٌر. والف رة ن مفرد و مع   ِفُ ر 

 ي ح أف ننوؿ ف ر رئياة أو أف ار رئياة. 

 
                                                 

(
1

 ألفية ابف مالؾن باب  مع المذ ر الاالـ.(  
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ـى   أ : ػلخطا  يف برسـ المنظر.المعممٍ  قا

ـى  :  الصكاب  المعمماف برسـ المنظر. قا

 

ن ب  وي رُّ باليا   لذا ال ي ح الم نح يرفع بارلؼ وي   

ن ب  فااؿ الم نح  ما في ال طأ الاابؽ  وه ذا ينطبؽ هذا 

ن  م و لتا   وا نتاف  واللذاف ل مـ الح الم نح والملوؽ ب  م ؿا

  اؿ الشاار ن  واللتاف وهذاف وهاتاف  ذلؾ .

 اف أ ي  ُوُياُت    ِ مُنا غني  
 

 ونوف  تذا ِمْتُنا أشُّد ُتُغاِنُيا 
 

 . (الطالباف  مهما)أو  ( م الطالبيف)ويم ف أف نات دـن 
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 . ا أمره بديييٌ ذى ىى   أ : ػالخط

 ا أمره بىدىًىٌي.ذى ىى  الصكاب : 
  

  (ُبدي ة   ُانيدة   ُمدينػة)فعيلة" م ؿ الناب تلح وزف " 

  ل ػػف  (  وه ػػذا  ُمػػُدنيّ ُانُػػديّ  ُدهّي ُبػػ)ا  فننػػوؿن يوػػذؼ التػػا  واليػػ

ن يف من ـ ال يوذفوف اليا  فينولوفبعض المات دميف للغة المود 

 وال واب ن ُبُدِهّي  (ٔ)بدي ي وهذا غْير د يؽ

 وهذا ن مبتدأ مبنح في موؿ رفع

 أمٌر ن  برم مرفوع واممة رفع  الضمة الظاهرة الح   رم.

 وع واممة رفع  الضمة الظاهرة الح   رم.ُبُدِهٌي ن نعت مرف

أمػػػا  ػػػول ـ ن هػػػذا أمػػػر بػػػدي ي ف ػػػارج اػػػف النااػػػدة الاػػػابنة التػػػي 

 ف لت النوؿ في ا مف  بؿ.
                                                 

(
1

 مادي و  روف ن النوااد اراااية في النوو وال رؼ.يواؼ الو(  
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 حديثان؟. الطالبي  ا ينظري مَّ عى   أ : ػالخط

 حديثان؟. الطالبي  َـّ ينظري عى   الصكاب :
 

ت وُذؼ  ارلؼ  مف ما االاتف امية اند د وؿ ورؼ  

ـ  يتاا لوف"ال ر ال (  ٔالنبأ ن  ية )ي ا  ما ورد مف  بؿ في  "ُا

ود وؿ ورؼ ال ر يوذؼ ألؼ  "اف ماو ذلؾ هنان ُاـ  أ ل ا "

 ما االاتف امية.

 وهناؾ فعمف ل ما أهمية بالغة وينع في ما ال لط في اللفظ اللغوي الاليـ ن 

 اروؿ ن " ُاُرُؼ"      ويلفظن " ُاِرُؼ"  وهو لفظ  طأ.

  اني ن "ُوُرُص "    ويلفظن " ُوِرُص" وهو لفظ  طأ.وال

. و اؿ ُاُرُؼ"( أين "ٖٓمومدن  ية )"و اؿ تعالح في اروؿن "فلُعُرْفت ـ بايماهـ

 أي " ُوُرُص"  (ٜٕٔالناا ن  ية)"ـولو ُوُرْ تتعالح في ال انين "
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  اهلل.إالٌ  أشيدي أفَّ ال إلوى   أ: ػالخط

 إال اهلل. أشيدي أٍف ال إلوى  الصكاب : 
 

( فػػػي  لمػػػة التوويػػػد  مػػػا ناػػػمع مػػػف ال ي ػػػح تشػػػديد ) أف 

الم ذنيف أو الطمب  رف  أْف هنا م ففة مف النػوف ال نيلػة وتػدغـ 

الػػمـ  فػػي النػػوف الاػػا نة وتنطػػؽ " أاّل" ب ػػذا الشػػ ؿ  مػػا ورد لفػػظ 

 ارذاف في شرع اإلامـ. 

اػػمـ وبابػػ   و لمػػة التوويػػد ذات داللػػة واضػػوة  رن ػػا ِمْفتػػاح اإل

هذا ولند اات دـ الما  اللغة " لمة" وأرادوا ب ػا ال لمػة المفػردة أو 

 ّم ت ن ا  لمػٌة ه ػُو  ائل ػا   اؿ تعالح ن " ال مـ ال  ير أو ال طبة.

(  و ػا  هػذا ٓٓٔالمػ منيفن  يػة )وِمْف ورائ ـ برزٌخ تلح يوـِ ي ْبع  وف"

الوام فيمػػػػػػا ُلعلّػػػػػػي أامػػػػػػؿ  ػػػػػػ ار عػػػػػػوف رب النػػػػػػوؿ بعػػػػػػد  ولػػػػػػ ن "

 (.ٓٓٔ  ٜٜالم منوفن  ية)تر ت"
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  كثيرةو  ى مناىجو مى عى  معتي اطٌ   أ: ػالخط

  كثيرةو  ى مناىجى مى عى  معتي اطٌ  الصكاب : 
 

الممنوع مف ال رؼ ي ر بالفتوة بدال مف ال اػرة تال تذا 

 أ ضيؼ أو ّارؼ بأؿ  ما ورد ِمْف  بؿ.

و لمة مناهج ممنواػة مػف ال ػرؼ  فتعػرب ااػـ م ػرور 

فتوة نيابة اف ال ارة رن ا ممنواة مف ال رؼ  رن ا  يغة بال

منت ػػػح ال مػػػوع أمػػػا   يػػػرةن ف ػػػي  ػػػفة م ػػػرورة بال اػػػرة العاديػػػة  

  رن ا ليات ممنواة مف ال رؼ.
 و ا  في الممنوع مف ال رؼ  وؿ ابف مالؾ ن 

 (ٔ)ُو  ر  بالفتوِة ما ال ين رْؼ*ُما لـ ي ُضْؼ أويؾ  بعد أْؿ ُرِدؼْ 

اللغػػة العربيػػػة الفعػػؿ ن ْاضػػطلع بمعنػػػح ن  ػػاـ ون ػػػض بالشػػي  و الفعػػؿ اّطلػػػع بمعنػػح ن  ػػػرأ  وتاػػت دـ

 ونظر في الشي .

  

                                                 

 ألفية ابف مالؾن باب الممنوع مف ال رؼ.  (ٔ)
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 المؤمنيف.  سكرةى  تي قرأٍ   أ : ػالخط

 المؤمنكف. سكرةى  تي قرأٍ  الصكاب : 
 

ااػػػػت دـ الوػػػػؽ اػػػػبوان  وتعػػػػالح أاػػػػما  للاػػػػور النر نيػػػػة 

وأ طلػػؽ الػػح  -  ػػلح او اليػػ  واػػلـ -بإيوػػا  ذلػػؾ لنبيػػ  مومػػد 

 ؿ اورة ااـ مف اراػما   ومػف هػذم اراػما  " اػورة الم منػوف" 

وهذا االاـ أ بح المام ي ننؿ ويو ػح  مػا هػو فػي الرفػع والن ػب 

مػػػذ ر اػػػالـ وااػػػـ فااػػػؿ  مػػػع ل لمػػػة وال ػػػر مػػػع أن ػػػا ااػػػـ  مػػػع 

 " ن مضاؼ تلي  م رور بال ارة المنػدرة منػع مػف ظ ورهػاوتعرب  لمة "الم منوف"م مف" 

 ػػػاؿ  اشػػػتغاؿ الموػػػؿ بور ػػػة الو ايػػػة لماػػػـ الػػػح غيػػػر اػػػادة تاػػػراب  مػػػع المػػػذ ر الاػػػالـ.

ـْ ُ اِشع وُف""ُ ْد ُأْفُلح الم  ِمن وفُ  تعالحن ـْ في ُ مِت    الّذيُف ه 
(ٔ). 

 " ن  مع مذ ر االـ مرفوع و امم  رفع  الواو.ف" الم منو 

                                                 
 (ٕ   ٔالم منوفن  ية ) (ٔ)
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  .جيدان  ك الدرسى اكتبي   أ : ػالخط

  .جيدان  كا الدرسى اكتبي  الصكاب : 

 

ال ي ػػػح وػػػذؼ ارلػػػؼ الفار ػػػة مػػػف ارفعػػػاؿ وواضػػػح أف 

   مػػػا ورد اػػػابنام هػػػذم ارلػػػؼ توضػػػع بعػػػد ارفعػػػاؿ ولػػػيس اراػػػما

ن فعؿ عربوالفعؿ ي   .فننوؿ ن ا تبوا  لـ ي تبوا  لف ي تبوا... وه ذا

الػػواو و أمػػر مبنػػح الػػح وػػذؼ النػػوف رنػػ  يشػػب  ارفعػػاؿ ال ماػػة 

  اؿ  اوب  ارلفّيةن فار ة. ضمير فاال  وارلؼ

 (ٔ)وا عْؿ لنوِو ُيْفعمِف النُّوُنا*رفعام و ُتدْايُف وُتْاأل وُنا

رفػػػػع ارفعػػػػاؿ ال ماػػػػة ب بػػػػوت النػػػػوف مػػػػع ألػػػػؼ اال نػػػػيف وواو أي ت  

 ال مااة ويا  الم اطبة.
 

                                                 
 ألفية ابف مالؾن باب ارفعاؿ ال ماة. (ٔ)
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  .ميذبةه  طالبةه  فاطمةه   أ: ػالخط

  .ميذبةه  طالبةه  فاطمةي  الصكاب : 
 

الاػـ الممنػوع مػف ال ػرؼ وفاطمػة ااػـ ال ي ح تنػويف ا

" ممنوع مف ال رؼ أي التنويف فننوؿن فاطمة  ولػيس "فاطمػةٌ الـ 

تف  انػػت فػػي موضػػع الرفػػع وه ػػذا فػػي موضػػع الن ػػب  وي ػػوز 

ويموػػظ أف  - مػػا ورد اػػابنام -تنوينػػ  تْف ورد فػػي ضػػرورة الشػػعر 

 ؿ أاػما  اإلنػاث ممنواػة مػف ال ػرؼ أي غيػر منونػة وياػت نح 

الواػػػػط في ػػػػوز  ػػػػرف  االاػػػػـ الم نػػػػث ال م ػػػػي اػػػػا ف  مػػػػف ذلػػػػؾ

نػت  انػت وّ ن دْاػد   ُوِهْنػد   ِمْ ػر . ول ػف تذا ن  وي وز منعػ  م ػؿ

ذا لػػـ تنػػوّ  ف أ ػػبوت معرفػػة. فلػػو  لػػت ن  اهبطػػوا ِمْ ػػرام . ن ػػرة وا 

 ل اف المعنح  ؿ أو أي  طر.
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 .ديفػالخطاب ثاني الخمفاء الراش ابفي  عمري   أ : ػالخط

  .ديفػالخطاب ثاني الخمفاء الراش بفي  عمري  الصكاب : 

 

توػػػػذؼ ألػػػػؼ ابػػػػف و ابنػػػػة تذا وردت بػػػػيف المػػػػيف  و ػػػػاف 

ال اني أبام لألوؿ من ما  ل ف ال ي ح أف تبنح ارلؼ بغير وػذؼ 

   ما ورد في ال طأ الاابؽ.

 " ويناِّم   الما   اللغِة تلح  م ِة ُأْ ُااـن وامر "الـ

 و غزة وم ة و فلاطيف.االْاـ ن م ؿن مومد و فاطمة 

دِّ   أـ الفضؿ.ر بأب أو أـ م ؿ ن أبو الوليد و ال  نُيةن ما   

 ارامػش.أشعر بمػدح أو ذـ م ػؿ ن الفػاروؽ وال ػدِّيؽ واراشػح و الّلنبن ما 

   اؿ ابف مالؾن

 (ٔ)واامام أتح و  نيةم وُلُنُبا * وأُ رْف ُذا تْف ِاُوام ُ ِوُبا

                                                 
 ألفية ابف مالؾ باب العلـ  (ٔ)
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 .  يناسبوي  بما الفراغى  كمؿً ا  أ : ػالخط

  . بما يناسبوي  الفراغى  أكمؿً  الصكاب : 
 

زة ارمػػر مػػف الفعػػؿ الربػػااي  طػػع ولياػػت و ػػمم  مػػا همػ

ا تػب. ف ػذم   وهػذم ال مػزة ت تلػؼ اػف همػزة الفعػؿ يتوهـ الػبعض

 ليس  م يام.أ مؿ بالنطع رن ا لفعؿ ربااي و  ل فو ؿ و 

 ْ لْس وهمزة ال م ي و  ؿ م ؿ ن ا ْذ  ْر   ا ْ ت ْب   اِ 

 وهمزة الربااي  طع م ؿ ن أْدِ ْؿ   أ ِبْت  أ ِرْج 

 وهمزة المضارع مف  ؿ ارفعاؿ  طع م ؿ ن 

 أ تب  . أي أنا .

 أات رج  ن أي أنا . 

 أاتغفر  ن أي أنا .
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 عف المسجد األقصى المبارؾ . كران جمع صي إ  أ: ػالخط

  عف المسجد األقصى المبارؾ . كران اجمع صي  الصكاب : 
 

همزتػ  همػزة و ػؿ   لػذا ال ي ػح أف  "ا مع"عؿ ارمر ف

نضػػع همػػزة  طػػع توػػت همػػزة الو ػػؿ ب ػػا والػػذي يوػػدد أف نضػػع 

ن وا مػع ف ػي فيػتـ النطػؽ الاػليـ فننػوؿورؼ الفا  أو الػواو  بل ػا 

 تذف و ؿ وليات  طعام.

وؾ   والوظ الفرؽ بيف الم بارؾ والمبر 

 ال مباُرؾ ن ااـ مفعوؿ مف ُباُرُؾ 

 ن ااـ مفعوؿ مف ُبُرُؾ  المبرُوؾ

وؾ  رّف اروؿ هو المػراد   وفي الت نئة  ؿ ن م باُرؾ وال تنؿ ن مبر 

 وال اني بعيد اف المعنح المراد.
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 .جميالن  لمطالب كتابان   أ: ػالخط

  جميؿه  لمطالب كتابه  الصكاب : 

اممة رفع  رب  لمة  تاب مبتدأ م  ر مرفوع و تع

الن رة ت  ر ويندـ ال بر شب  الضمة الظاهرة الح   رم  رف 

و لمة  تاب ن رة  ال ملة وشب  ال ملة في مو ع ال بر المندـ.

الن رة ال ي وز أف نبدأ ب ا تال تذا  انت ذات ماوغ أو تومؿ و 

 ماوغام  لذا  اؿ ابف مالؾ ن

 ما لـ ت ِفْد  عنُد ُزيد  ُنِمرمْ * وال ي وز  االْبتدا  بالّنِ رةْ 

 ور ٌؿ ِمف الِ ُراـ ِاْندُنا*ُفُما ِ ؿٌّ لناُهْؿ ُفُتحم ِفْي  ـ؟ 

 (ٔ)ِبر  ُيِزيف  وْلي ُنْس ما لـ ي ُنؿْ *ُوُرغب   في ال يِر  ير وُاُمؿْ 

 فذ ر فيما ابؽ ماوغات  مة لمبتدا  بالن رة الح ذمة  اوب ارلفية ابف مالؾ.

                                                 
 ألفية ابف مالؾ ن باب المبتدأ (ٔ)
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  كمٌ حى نى خطأي ا ذى ىى  أ : ػالخط

  كمٌ حٍ نى  ا خطأي ذى ىى  الصكاب : 
 

ُنْوػػػِوّي" بالتاػػػ يف للوػػػػا  تلػػػح  لمػػػة نوػػػػو ي ػػػوف "الناػػػب 

لػػيس الفػػتح  مػػا ناػػمع مػػف   يػػريف ممػػف يت لمػػوف باللغػػة العربيػػة و 

الف ػػػيوة  وهػػػػذا  طػػػأ شػػػػائع و  يػػػر لػػػػدت النػػػاطنيف باللغػػػػة "لغػػػػة 

 ويعرب الم اؿ الاابؽ  ما يلين  الضاد".

ن  بػػر المبتػػدأ و طػػأ .ااػػـ تشػػارة مبنػي فػػي موػػؿ رفػػع مبتػدأهػذا ن 

نوػوين  ػفة . و   واممة رفع  الضمة الظػاهرة الػح   ػرممرفوع 

. و طػأن مفػرد مرفواة   واممة رفع ا الضمة الظاهرة الح   ػرم

ن  مػع  لػ  وورد فػي الوػديث الشػريؼن    وأ طػا ن أ طػا و مع 

 "ر فع اف أ متي ال طأ والناياف وما اات رهوا الي ".
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 حالتو النفسية .  ؼي صً كٍ يى  الطالبي  أ : ػالخط

 حالتو النفسية .  ؼي صً يى  الطالبي  الصكاب : 

اند  ياغة الفعؿ المضارع مف الفعؿ و ؼ ي ب 

ُوُ ُؼ ُيِ ْؼ  وليس و ؼ ُيْو ؼ  وذؼ  الواو في  فننوؿن 

هذا الفعؿ   يرام في الـ النفس ويات دـ   ما نامع مف بعض ـ.

الـ   في ففي اربواث التربوية  ويات دـ في من ج االاتبطاو 

   ما أشرت مف  بؿ.النفس 

ن مبتدأ مرفوع واممة رفع الطالب   ويعرب النموذج  ما يلين

ن فعؿ مضارع مرفوع واممة رفع    وُيِ ؼ  الضمة الظاهرة الح أ رم

الضمة الظاهرة الح   رم والفااؿ ماتتر  وازام تنديرم هو يعود الح 

فعوؿ ب  والت  ن مو  وال ملة في موؿ رفع  بر المبتدأ "الطالب".  بالطال

ن  فة والنفاية من وب وهو مضاؼ وال ا  في موؿ  ر المضاؼ تلي .

 من وبة واممة ن ب ا الفتوة الظاهرة الح   رم.
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 ؟ في المسرحية ؾى رى كٍ ما دى   أ: ػالخط

 ؟ما دىٍكريؾى في المسرحية الصكاب : 

 لمة دور هنا  بر المبتػدأ أو مبتػدأ  بػرم مػا االاػتف امية 

مرفواػػة فػػي  ػػؿ الوػػاالت وال تن ػػب بػػأي شػػ ؿ  بلػػ   لػػذا ال لمػػة 

 مف ارش اؿ.

والماػػػػػروية مػػػػػف الفنػػػػػوف اردبيػػػػػة الودي ػػػػػة وفنػػػػػوف اردب 

ولػػـ  والماػػروية  ػػد ت ػػوف  شػػعرام أو ن ػػرام. تتم ػػؿ فػػي الشػػعر والن ػػر.

يعػػرْؼ أدبنػػا العربػػي فػػف الماػػرح  بػػؿ الع ػػر الوػػديث  وراد هػػػذا 

ن شػػو ي  وفػػي الن ػػر فػػي الشػػعرن أومػػدالفػػف وػػدي ام أديبػػاف  بيػػراف 

 توفيؽ الو يـ.
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 ي عميؾ.ممى ما يي  اكتبٍ  أ : ػالخط

 ما ييممى عميؾ. اكتبٍ  الصكاب : 

ي للم  ػوؿ مػف الفعػؿ أملػي ال نضع ننطتػيف للفعػؿ المبنػ

ي ملػػي" باليػػا  وهػػذا يػػرد فػػي دروس فننػػوؿ "ي ملػػح" بػػارلؼ ولياػػت "

  اإلمم  في المرولة اراااية.

 غة العربية وهي الح أنواع ن واإلمم  مف مباوث الل

 اإلمم  ن المنظور 

 اإلمم  ن االاتمااي 

 اإلمم  ن اال تباري  

" وهػػػو فعػػػؿ ربػػػااي الػػػح وزف  و اإلمػػػم  م ػػػدر الفعػػػؿ " أملػػػح

. وأد ػػؿ  ت ػػراج "أفعػػؿ" وم ػػدرم الػػح وزف "تفعػػاؿ" م ػػؿن أ ػػرج 

 وه ذا.  ...تاطا  تد اؿ. وأاطح
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  غزاكمٌ  البه ذا طى ىى   :  أالخط

  غىزِّم   البي ذا طى ىى  الصكاب: 

الناػػػػب تلػػػػح غػػػػزة يوػػػػذؼ التػػػػا   ػػػػـ نضػػػػع اليػػػػاُ  المشػػػػددُة إلفػػػػادة 

الناػػػػػػب  ول ػػػػػػف ال ي ػػػػػػحُّ أف نضػػػػػػع ألفػػػػػػام  ػػػػػػـ واوام ويشػػػػػػيع بػػػػػػيف 

المتوػػػد يف  ػػػول ـ ن هػػػذا ر ػػػؿ ُغػػػّزاِوي   وهػػػذا الناػػػب ي ػػػري الػػػح 

 غير الناادة اللغوية ال ويوة . 

 ْيفا أو ُا  ا فننوؿن ولو  انت ال لمة الح غرار وُ 

 وِيفيّ   ُوْيفا ن

 أو ويفاِويّ  

 أو ويفِوّي و ذلؾ ن 

 ِا ّي  ُاّ ا ن  

 أو ا اِوّي 

 أو ا ِوي  
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 " "في التعجب ؟  اءى داأل ما أجمؿى  أ : ػالخط

 ! األداءى  ؿى مما أجٍ  الصكاب : 

ت ػػتـ  ملػػة التع ػػب فػػي أفعػػؿ وأفعػػؿ بػػ  بعممػػة تع ػػب ولياػػت 

 ن وهـ البعض وت عرب ال ملة  ما يليما يتاممة ااتف اـ  

 ما ن تع بية في موؿ رفع المبتدأ مبنية الح الا وف.

 أ مُؿ ن فعؿ ماض  مبنح الح الفتح.

 والفااؿ ن ماتتر و وبام تنديرم هو. 

واردا  ن مفعوؿ ب  من وب واممة ن ب  الفتوػة الظػاهرة الػي 

ر مػا التع بيػة   رم  وال ملة مف الفعؿ والفااؿ فػي موػؿ رفػع  بػ

 "المبتدأ" الاابؽ .
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  ىىًذًه ظكاىره جغرافيةه بارزةه. أ : ػالخط

 ىىًذًه ظكاىري جغرافيةه بارزةه. الصكاب : 
 

نة في  ؿ  لمة ظواهر ممنواة مف ال رؼ أي غير منوّ 

واالت ػػػا وتعػػػرب هنػػػان  بػػػر المبتػػػدأ مرفػػػوع واممػػػة رفعػػػ  الضػػػمة 

 الظاهرة الح   رم بغير تنويف. 

(ن ذمو) ن وػرؼ تنبيػ .(هػا) بتدأ هو ااػـ اإلشػارة الم ػوف مػفنوالم

ااػػػػـ تشػػػػارة مبنػػػػي فػػػػي موػػػػؿ رفػػػػع المبتػػػػدأ و بػػػػرم  لمػػػػة "ظػػػػواهر" 

 الاابنة.

  غرافيةن  فة مرفواة واممة رفع ا الضمة الظاهرة الح   رم.

بػػارزٌةن  ػػذلؾ  ػػفة أ ػػرت مرفواػػة واممػػة رفع ػػا الضػػمة الظػػاهرة 

 الح   رم. 
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  .في الصحيفة رى الخبى  ئى رً قي  : أ ػالخط

 .في الصحيفة الخبري  ئى رً قي  الصكاب : 

 

ي ػػػػػوف نائػػػػػب الفااػػػػػؿ فػػػػػي ال ملػػػػػة انػػػػػب الفعػػػػػؿ المبنػػػػػي 

ف نائػب لفااؿ وال ي وف من وبام مطلنػا  رللم  وؿ ويرفع نائب ا

الفااػػؿ فػػي ال ملػػة الاػػابنة  ػػاف أ ػػمم "مفعػػوالم بػػ "  ػػـ توػػوؿ تلػػح 

نائػػػب الفااػػػؿ و ػػػـ الرفػػػع  نائػػػب الفااػػػؿ بعػػػد وػػػذؼ الفااػػػؿ وأ ػػػذ

 و ا  في تعريؼ نائب الفااؿن وليس الن ب.

فيما ل  ُ نيُؿ  ير  ُنائؿِ *ينوب  مفعوٌؿ ب  ُاْف ُفااؿِ 
(ٔ) 

 تنوؿ ن   ِاُر الز اج   ي ْ ُار  الز اج 

.  وتنوؿ ن ش ِرُب اللبف   ي شُرب  اللبف 

                                                 
 ألفية ابف مالؾ ن باب نائب الفااؿ  (ٔ)
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  .الدرسى  اكتبك  الطالباتي  طأ : ػلخا

 .الدرسى  فى تبٍ ك الطالباتي  الصكاب :

الطالبػػات مبتػػدأ مرفػػوع وهػػو  مػػع م نػػث اػػالـ  ػػـ الفعػػؿ 

 (ٔ)الػذي يليػػ  ي ػػب أف ي اػػند لنػػوف الناػػوة ولػػيس تلػػح واو ال مااػػة

  ما ورد في ال طأ الاابؽ.

ن فعػػػػؿ مػػػاض  مبنػػػػي الػػػػح الاػػػ وف الت ػػػػال  بنػػػػوف والفعػػػؿ  تػػػػبف

وال ملػػة مػػف . نػػوف ضػػمير مبنػػي فػػي موػػؿ رفػػع الفااػػؿالناػػوة  وال

 ػػا  فػػي الطالبػػات و  الفعػػؿ والفااػػؿ فػػي موػػؿ رفػػع  بػػر "المبتػػدأ"

 ن تعريؼ المبتدأ

 تْف   ْلُت زيٌد ااذٌر ُمف اْاتُذْر   م بتدٌأ ُزْيٌد وااذٌر ُ ُبْر 

 وأوٌؿ مبتػدأ وال ػاني            فااٌؿ أغنح فين أاار  ذاِف؟

                                                 
 ألفية ابف مالؾ ن باب المبتدأ  (ٔ)
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 .ت يابالنٌ  األعماؿى  إنَّما أ : ػالخط

 يات . بالنٌ  ما األعماؿي نَّ إ الصكاب : 

 

رف تنمػا  افػة  الاـ بعد " تّنما" الح أن   مبتدأ ذلؾايرفع 

وير ػع اإلاػراب  .اف امل ا أي تبطل  " تف  ما" وم فوفة أي ت ؼّ 

تلػػػػح ار ػػػػؿ وهػػػػو المبتػػػػدأ  ذلػػػػؾ رف هػػػػذم اردوات تػػػػد ؿ الػػػػح 

 ػػػػػؿ ح ارال ملػػػػػة االاػػػػػميةن المبتػػػػػدأ وال بػػػػػر وبػػػػػال ؼ تر ػػػػػع تلػػػػػ

 نفي ارلفية ابف مالؾ اؿ  .الطبيعي ل ا

 (ٔ)تاماُل ا وُ ْد ي ُبنِّح الُعُمؿ  *ُوُوْ ؿ  ما ِبذي الوروِؼ م ْبطؿ  

ويات نح مف هذا ارمر ارداة " ليت" التي ي وز في ا اراماؿ أو 

 . "ليتما الامـ  يعـّ "  وتنوؿن "ليتما الامـُ يعـّ " اإلهماؿ تنوؿن

                                                 
 ألفية ابف مالؾ ن باب تف وأ وات ا  (ٔ)
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  .ال تشترم األطعمة المكشكفة يا محمدي  أ : ػالخط

  .األطعمة المكشكفة يا محمدي  ال تشترً  الصكاب : 
 

المضارع فإن  ي ـز بػأي  تذا د لت ال الناهية الح الفعؿ

اممػػة مػػف اممػػات ال ػػـز تف  ػػاف بالاػػ وف لل ػػويح اآل ػػر أو 

لعلػة تف  ػاف معتػؿ وذؼ النوف لألفعاؿ ال ماة أو وذؼ ورؼ ا

ال " باليػا  بػؿ ال ػويح أف ننػوؿن "ال تشتري"اآل ر  لذا ال ي ح 

 ." بوذؼ ورؼ العلةتشترِ 

وواضػػح أف اراػػلوب الّاػػابؽ أاػػلوب ن ػػي  ػػائـ الػػح ال ػػؼ اػػف 

ولػػػو  لػػػتن  ."ال ت مػػػؿ درواػػػؾ أو وا باِتػػؾ"فعػػؿ الشػػػي  وم الػػ ن 

س نفػػي ولػػي   ر ػػبح اراػػلوب أاػػلوبُ "الطالػػب ال ي مػػؿ  درواػػ "

 ن يام.
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 . فاطمػة األطعمة المكشكفة يا ال تشترً  أ : ػالخط

 ال تشترم األطعمة المكشكفة يا فاطمة. الصكاب : 

 

تذا د لت ال الناهية الح فعؿ مف ارفعاؿ ال ماة  ما  

ل ملة الاابنة فإف ال ـز ي وف بوذؼ النوف واليا  تعرب افي 

 .تشتري" ؿ "فاام لل ملة أو للفع

ويا فاطمة ندا  وهو الـ مفرد وي بنح الح ما يرفع ب  والوؽ أف 

 الندا  الح ضربيف  بيريفن 

 اروؿ الم نادت الم عرب   وال اني الم ناُدت الُمْبنح 

 :والمبني الح ضربيف        والمعرب الح ضروب ن     

ـ  المفرد   -ٔ   لم ضاؼ        الم نادت ا -ٔ  الُعُل

 الن ِ رة  الُمْن  ودة . -ٕ   الشبي  بالمضاؼ المنادت -ٕ

ودة. -ٖ  الن رة غير الُمْن  
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 كثيرة . ت مكادان أٍ رى قى  أ : ػالخط

 . كثيرةن  مكادَّ  تي رأٍ قى  الصكاب : 

 

ف نػوّ " ممنواة مف ال رؼ  لذا فم ي ػح أف ت  مواد لمة "

 مػػػػا فػػػػي ال طػػػػأ الاػػػػابؽ  ول ػػػػف ت ن ػػػػب بالفتوػػػػة الظػػػػاهرة بغيػػػػر 

 .  رن ا ممنواة مف ال رؼ  ما ابؽتنويف

وػػث " بػػدال مػػف مػػادة  مػػا وياػػت دـ أهػػؿ  الفّػػِف  لمػػُة " مب

ن مفػرد  معػ  والمػادة .المباوػثن مفرد  معػ  والمبوث . اف اابنام 

وهػػو  ػػؿ  مػػع ع ت اػػير ممنػػوع مػػف ال ػػرؼ "ن  مػػوالمػػواد .المػػواد

 ورفاف أو  م ة أواط ا اا ف. هت اير بعد ألؼ ت اير
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ن   أ:ػالخط  خمدكف عالـ اجتماع عربي  إب

 خمدكف عالـ اجتماع عربي . ابف  الصكاب:
 

" مف اراما  التػي همزت ػا همػزة و ػؿ  لػذا ال ابف لمة "

ي تبوف أو  ي ح أف نضع توت ا همزة  طع  ما نرت ونامع ممف

" مػػػػف اراػػػػما  العشػػػػرة التػػػػي ابػػػػفو لمػػػػة " .ينطنػػػػوف بلغػػػػة الضػػػػاد

 همزت ا همزة و ؿ  ما ورد مف  بؿ . 

تشػػاف  والػػـ اال تمػػاع مػػف العلػػوـ اإلناػػانية التػػي ي عػػزت ا 

" الذي ُ ع د وُنظ ر ل ذا العلـ  ابف  لدوفتلح العرب للعالـ العربي "

العلػػـ  واداػػت زورام وب تانػػام وأ ػػذت أوروبػػا اػػف ابػػف  لػػدوف هػػذا 

ن ػػا  ػػاوبة هػػذا العلػػـ وناػػبت  لعلمائ ػػا متنااػػية ابػػف  لػػدوف فػػي أ

 هذا ارمر. 
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 مةخات

 

حقيقةن، البحثي في المغة نعمةه جميمةه، ال يدركييا إال مىٍف 
مارسيا ك خبرىا، كىٍيؼى ال ؟ كالبحثي يككفي مكضكعيو لغةى أىصَّح 

ـي  الكتب أال كىىيكى    .القرآفي الكري
 

كالمغةي العربيةي كالجكىرًة الثمينة كيمَّما قٌمبتيا كجدت 
كجيان جديدان كفريدان، كقد حبا اهلل المغة العربية سمة الجماؿ 

ـٍ يتَّقكفكالجالؿ قاؿى تعالى: " قيرآنان عربيان غي  ."رى ذم ًعكىجو لىعمَّيي
 

، أال كىك عمينا دكره ال ييستيافي بو -أبناءى المغةً -كنحفي 
 .لمغًة لتكاكبى الحضارةى الحديثةى المحافظةي عمى ا

 كقاؿ حافظ إبراىيـ عف المغة العربية : 
 ؟صدفاتي فىيىٍؿ سىاءىلكا الغَّكاصى عىفٍ  * ر كامفه دُّ أىنىا البحري في أحشاًئو ال

 بحره مميءه بالدًُّر فىيىٍؿ ًمٍف بىاًحث؟  ةي فالمغ
 

 



 

88 

 

 

 

 
 ادرالمراجع كالمص

 
 النر ف ال ريـ.  -ٔ

 ابف مالؾن ارلفيةن ال ز  اروؿ وال اني.  -ٕ

 أومد أبو الاعيد و  روفن دليؿ النوو واإلمم . -ٖ

 أومد شو ي الشو يات.  -ٗ

 تيليا أبو ماضين الديواف.  -٘

 ابدم الرا وين التطبيؽ النووي.  -ٙ

 ابدم الرا وين التطبيؽ ال رفي.  -ٚ

 مومد ايدن النوو الم فح. -ٛ
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 يواف.مطرافن الد  ليؿ -ٜ

 المن د في اللغة ارامـ.   -ٓٔ

يواؼ الومادي و  روفن النوااد اراااية في النوو  -ٔٔ

 وال رؼ.
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 غزة - جموع اللغت العربيت الفلسطيين املدرسينظام 
 

بشأف نظاـ م مع اللغة العربية  ٖٕٔٓ( لانة ٜٔبنا  الح  رار وزير التربية والتعليـ العالي ر ـ )
تـ ااتماد م مع اللغة العربية الفلاطيني   وبنا  الح  رار م مع اللغة العربية الفلاطيني الفلاطيني.

 :المدراي وفؽ النظاـ اآلتي
 :ُمادة 

 (. يامح هذا النظاـ )نظاـ م مع اللغة العربية الفلاطيني المدراي
 :ِادة م

 وف مف يتـ تش يؿ م مع لغة اربية فلاطيني مدراي مر زي الح ماتوت المديريات يت .ٔ
رئيس ل نة تعزيز اللغة العربية في م مع اللغة العربية الفلاطيني بغزة ومشرفي اللغة 

 .العربية الم تاريف في المديريات
ينب ؽ اف م مع اللغة العربية الفلاطيني المدراي المر زي هيئة م مع فراية في  ؿ  .ِ

فظة ومدرس لغة موافظة مف الموافظات تت وف مف أود مشرفي اللغة العربية في الموا
ادادية في الموافظة  ويث ي نتدب المدرس لرئااة ل نة  اربية مف  ؿ مدراة  انوية وا 

 .الم مع المدراي الم ونة مف تمميذ ناب يف
 :ّمادة 

 :أهداؼ الم مع
 .الوفاظ الح اممة اللغة العربية -ٔ
 .نشر م طلوات العلـو واآلداب والفنوف -ِ
 .اممي في اللغة والعلـو واآلداب والفنوفتش يع االهتماـ بالتراث العربي واإل -ّ
 .تش يع اات داـ العربية الف وح والود مف اات داـ العامية -ْ
 .تش يع البوث العلمي في الـو اللغة العربية -ٓ
 .تعزيز م انة اللغة العربية في النفوس وتش يع الت  ص في ا -ٔ

 :ْمادة 
 :م اـ الم مع المدراي

 .وت ويب ا     الت ارية والمنشآت الم تلفة والمفتات ر د ار طا  في أاما  المواؿ     -ٔ
 .ا تراح أاما  المواؿ الت ارية بالعربية بدال مف اراما  ار نبية    -ٕ
 . تابة راائؿ الش ر للمومت والم ااات التي ااتمدت االاـ العربي ال ار نبي    -ٖ
مؿ الح ت ويو ا وم اتبة أ واب ا ر د ار طا  اللغوية الواردة في واائؿ اإلامـ والع    -ٗ

 .تل ترونيا وور يا ونشرها الح موا ع التوا ؿ اال تمااي
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 .اند دورات في  ليات اال طمح ومنح اراما  للماميات ال ديدة والماميات ار نبية    -٘
 .تنشا   اادة بيانات لو ر الم طلوات ار نبية ونشرها في موا ع التوا ؿ اال تمااي مع المعال ة-ٙ
 (.اند ماابنات تم يف اللغة العربية )المتود وف بالف وح دوف أ طا -ٚ
ر د الم طلوات ار نبية الدار ة بيف الناس ونشر الم طلوات العربية البديلة ووضع منتروات -ٛ

 .لتاميت ا
 .نشر اراما  العربية لأل  زة والم طلوات العلمية ال ديدة ووضع منتروات لتاميت ا-ٜ

 .م ت ة وأبواث ومرا عات  تابة مناالت لغوية-ٓٔ
 :ٓمادة 

ي تمع م لس تدارة الم مع المدراي مرة  ؿ أابوايف أو  لما دات الوا ة تلح ذلؾ  وي وف اال تماع 
ذا ٔ% و ٓ٘ انونيا تذا وضرم ) ( مف أاضائ  مف بين ـ الرئيس أو نائب   وي در  رارات  بارغلبية  وا 

 .تااوت ار وات ر ح ال انب الذي في  الرئيس
 :ٔمادة 

 .يبدأ العاـ المالي للم مع المدراي في بداية العاـ الدرااي  وينت ي بانت ا  اإل ازة ال يفية -ٔ
 :تتألؼ واردات الم مع مف -ِ

 .المبالغ التي ي    ا الم مع ارـ    - أ
 .المبالغ التي ت    ا المدراة    - ب
 .المدراي ال بات واإلاانات الدا لية وال ار ية التي ترد للم مع    - ت
  .ريع المشاريع االات مارية التي ينـو ب ا الم مع المدراي    - ث

 :ٕمادة 
 :يش ؿ الم مع المدراي ل انا تنـو بتونيؽ أهداف   ومف ل ان  -ٔ

 .ل نة الماابنات    - أ
 .ل نة الم طلوات    - ب
 .ل نة الدرااات واربواث والتنارير    - ت
 .ل نة العم ات العامة    - ث
 .ل نة المو ع اإلل تروني والمطبواات    - ج

 
يندـ م لس تدارة الم مع المدراي موازنت  الانوية لماتماد ومباشرة العمؿ مف   ات    -ٕ

 .اال ت اص
 .يندـ م لس تدارة الم مع المدراي تناريرم لل  ات الم ت ة -ٖ

 :ٖمادة 
 .اللغة العربية الفلاطينييشرؼ الح تنفيذ هذا النظاـ ل نة تعزيز اللغة العربية في م مع 
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 جموع اللغت العربيت الفلسطيين إدارةجملس 
 

 رئيس مجمع المغة العربية   أ.د يكسؼ مكسى رزقة  .ُ
 نائب رئيس مجمع المغة العربية  أ.د كماؿ أحمد غنيـ  .ِ
 أميف الصندكؽ  أ.د كـر محمد زرندح  .ّ
 أميف السر  د. خميؿ عبد الفتاح حماد  .ْ
 ضكع  أ.د عطاهلل أبك السبح  .ٓ
 عضك   أ.د نعماف شعباف عمكاف .ٔ
 عضك  أ.د عبد الخالؽ محمد العؼ  .ٕ
 عضك  أ.د نكاؿ اسماعيؿ فرحات  .ٖ
 عضك  د. محمد اسماعيؿ حسكنة  .ٗ

 عضك  د عبد الفتاح أبك زايدة  .َُ
 عضك   أ.د جياد العرجا   .ُُ
 عضك  أ.د مكسى أبك دقة   .ُِ

 

 جموع اللغت العربيت املدرسي إدارة جملس 
 

 أ.د. كماؿ غنيـ  المجمع المدرسي رئيس .ُ
 أ. أميف عبد الغفكر  نائب الرئيس المجمع المدرسي .ِ
 أبك العكؼأ. يحيى    أميف السر .ّ
 سىأ. ابراىيـ عي   أميف الصندكؽ .ْ
 أ. دنيا الدلك   لجنة المسابقات .ٓ
 اكتماؿ عدكافأ.    لجنة المصطمحات .ٔ
 معتز الحاجأ.    لجنة الدراسات .ٕ
 أ. فؤاد عطية قات العامة كالمكقع اإللكتركنيالعال .ٖ

 



 

93 

 

 

 

 
 

 إصداراث
 غزة - جموع اللغت العربيت الفلسطيين املدرسي

 

، أ.د. كوال أمحد غنين ، وصناعت املصطلحاث اجلديدةآلياث التعريب  -1

4112. 

كوال غنين أ.د. ،  جموع اللغت العربيت الفلسطيين املدرسي :اجملوع املدرسي -4

 .4112، جموع اللغت العربيت الفلسطيين املدرسيوجملس إدارة 

 .4112، أ. أهني طه عبد الغفور ،  األخطاء اللغويت الشائعت -3
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 غزة -المغة العربية الفمسطيني  مجمع

 جنكب مفترؽ أنصار
 الطابؽ األكؿ –برج غزة المركزم 
 

 2641279(8)970+ ىاتؼ:

  2641280(8)970+: كخسنا

gaza_lang@yahoo.comEmail:     
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