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ال ّلغة العرب ّية

للمدارس العرب ّية
الكتابي والقواعد ،وحدتان تعليم ّيتان020201 ،
ال ّلغة العرب ّية ،ال ّتعبير
ّ
انتبه!
فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان
الممتحن أن يظهر كفاءة في كتابة موضوع إنشاء في مجاالت مختلفة.
الكتابي :على
ال ّتعبير
َ
ّ
القواعد :تشمل مادّة القواعد المادّة الواردة في منهج القواعد العرب ّية للمرحلتين اإلعداد ّية (ص )22-15
والثّانو ّية (ص  )27-23والموجودة في الكتب ال ّتالية:
السابع والثّامن وال ّتاسع؛
• "الجديد في قواعد ال ّلغة العرب ّية" للصفوفّ :
المفصلة أدناه:
• "الجديد في قواعد ال ّلغة العرب ّية" للمرحلة الثّانو ّية
ّ
الص ّف العاشر
من مادّة ّ
 اإلعراب :بالحركات ،بالحروف ،بالحذف. البناء :عالمات البناء العشر ،المبن ّيات. حاالت اإلعراب وعالماته:أ .ال ّرفع وعالماته ،ظاهرة ال ّتنوين ،المواضع التي ال يظهر فيها ال ّتنوين.
			
ب .ال ّنصب وعالماته.
			
جـ .الج ّر وعالماته.
			
الساكنين ،الجزم في الفعل المض ّعف ،الجزم في
		
د .الجزم وعالماته ،الجزم عند التقاء ّ
الفعل األجوف.
			
 الفعل والجملة الفعل ّية :الفعل الماضي ،بناؤه وإسناده إلى ّالضمائر .الفعل المضارع ،صيغته ،حركة حرف 		
المضارعة ،عالمات رفعه ،األفعال الخمسة ،نصب المضارع ،حروف ال ّنصب العشرة التي
		
ُينصب بعدها المضارع ،استعماالت هذه الحروف ،جزم المضارع ،عالمات الجزم.
		
الساكنين في المض ّعف وغيره.
 فعل األمر:صياغته من المضارع ،بناؤه ،حركته عند التقاء ّ
منقوصا.
اسما
 الفاعل:ً
صور الفاعل ،رفع الفاعل إذا كان ً
الفعل اللاّ زم والفعل المتعدّ ي .المفعول به :صوره .أفعال القلوب وأفعال ال ّتحويل واألفعال
 المفعول به:األخرى الّتي تنصب مفعولين.
		
أنواع الخبر ،تعدّ د األخبار للمبتدأ الواحد.
 المبتدأ والخبر:كان وأخواتها وعملهاّ ،إن وأخواتها (الحروف المش ّبهة بالفعل) وعملها ،ك ّفها عن العمل،
 ال ّنواسخ:اللاّ م المزحلقة.
		
حروف الج ّر :أنواعها (العاد ّية وال ّزائدة) ،شبه الجملة المبدوءة بحرف ج ّر ،اإلضافة:
		
 الج ّر:المجرور باإلضافة ،إعراب ّ
كل من المضاف والمضاف إليه ،صور المضاف إليه.
		
حكم المعطوف ،حروف العطف ،العطف بين المفردات والجمل.
 عطف ال ّنسق:الحقيقي وإعرابه.
ال ّنعت
		
 ال ّنعت:ّ
الصفحة ال ّتالية/
/يتبع في ّ
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الص ّف الحادي عشر
من مادّة ّ
والمعنوي.
فظي
 ال ّتوكيد:ّ
نوعاه؛ ال ّل ّ
المطابق وال ّتفصيل.
		
 البدل:ظرف ال ّزمان وظرف المكان.
 المفعول فيه: المفعول المطلقالصور التي تأتي فيها ،صاحب الحال وال ّرابط.
		
 الحال:ّ
نوعاه (ال ّتمييز لمم ّيز ملفوظ ولمم ّيز ملحوظ).
		
 ال ّتمييز:االستثناء بإلاّ وإعرابه.
 االستثناء:حروف ال ّنداء ،إعراب المنادى ،نداء االسم المقترن بأل التعريف.
		
 ال ّنداء:ّ
المركب والعدد 		
األصلي (العدد المفرد والعدد
إعراب العدد ،إعراب المعدود ،العدد
 العدد والمعدود:ّ
رتيبي ،العالقة بين العدد والمعدود.
		
المعطوف وألفاظ العقود) ،العدد ال ّت ّ
الصرف ،األسماء األخرى
الصفات الممنوعة من ّ
الصرفّ ،
الصرف :خصائصه ،األعالم الممنوعة من ّ
 الممنوع من ّالصرف.
		
املمنوعة من ّ
الص ّف الثّاني عشر
من مادّة ّ
الشرط ّية ،أركانها ّ
الشرط ،اقتران جواب ّ
(الظاهرة والمحذوفة) ،أدوات ّ
الشرط :الجملة ّ
 أسلوب ّالشرط بحرف،
حذف أحد أركان ّ
الشرط.
		
 أسلوب االستفهام :أدوات االستفهام (األسماء والحروف) ،واستعماالتها (دون إعراب).محل من اإلعراب والجمل التي ال ّ
الجمل التي لها ّ
محل لها من اإلعراب.
 -إعراب الجمل:
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ال ّلغة العرب ّية ،الوحدة األولى في األدب ،وحدة تعليم ّية واحدة020101 ،

انتبه!
فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان
ّ
الشعر القديم
 هلاّ سألت الخيل  -عنترة (األبيات )15-9الهذلي وجميل بثينة
العذري  -أبو صخر
 من الغزلّ
ّ
 دع عنك لومي  -أبو نواس خداع األماني  -أبو العتاهيةتمام ( 20بي ًتا)
 مدح المعتصم  -أبو ّال  -املتن ّبي
 عتاب سيف الدّ ولة أو أطاعن خي ً جادك الغيث  -لسان الدّ ين بن اخلطيبال ّنثر القديم
صيفي
 خطبة أكثم بنّ
 وص ّية أمامة بنت الحارث خطبة الوداع لل ّرسول  معاذة العنبر ّية واالقتصاد  -الجاحظالهمذاني
الحريري أو المقامة المضير ّية -
 المقامة الدّ ينار ّية -ّ
ّ
الصراط" ح ّتى ال ّنهاية)
 من رسالة الغفران  -أبو العالء المع ّر ّي (من "عبور ّ االجتماع اإلنساني أو أكاذيب ال ّتاريخ  -ابن خلدونّ
الشعر الحديث
 المساء  -خليل مطران من المواكب  -جبران خليل جبران صالة إلى العام الجديد  -فدوى طوقان خبز وحشيش وقمر  -نزار ق ّباني من هديل الحمامة المط ّوقة  -ح ّنا أبو ح ّناالسفر  -يوسف الخال
 البئر المهجورة أو ّالس ّياب
 -الباب تقرعه ال ّرياح  -بدر شاكر ّ

الصفحة ال ّتالية/
/يتبع في ّ
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املقالة
 ثقافة ومث ّقفون  -طه حسين أو مساواة المرأة بال ّرجل  -سالمة موسىالسكاكيني أو َمن هو المث ّقف  -قدري طوقان
 بين الكتب  -خليل ّالقصة القصيرة
ّ
 مارش الغروب أو ال ّناس  -يوسف إدريساإليراني
 ال ّنبع  -توفيق ف ّياض أو س ّر في صورة -ّ
الرواية
ّ
األ ّيام (الجزء األ ّول)  -طه حسين أو قنديل أ ّم هاشم  -يحيى ح ّقي
المسرح ّية
 -مجنون ليلى  -أحمد شوقي
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