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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

 ثيَهاشةي بابةت:
 التصسٓـ، ّاذتاج٘ إلُٔ(:حمل٘ عام٘ عً املادٗ )أٍنٔ٘ عله 

إذ ٍْ زنً مً أزناٌ اللػ٘، ّمكدم٘ ضسّزٓ٘ لدزاض٘ حنٍْا ّتسانٔبَـا ّدالالتَا،  ؛ٓعدُّ ؾً التصسٓـ مً أٍهِّ علْو اللػ٘ العسبٔ٘ ّأععنَا
  (.إٌ عله الصسف ٍْ أصل العلْو) ّقدميًا قٔل: ؾٔجب العنل علٙ دزاضتُ، ّجتلٔ٘ ما غنض ميُ، ّتٔطري الْصْل إلُٔ.

 
 طريهطي بابةت:

إلُٔ؛ ألىُ مٔصاٌ العسبٔ٘ ّمعٔازٍا، مً حٔح إىُ ٓؤخر جصء  -مً حنْٖ ّلػْٖ –احتٔاج مجٔع املػتػلني باللػ٘ العسبٔ٘ الرٖ ٓبًِّٔ أٍنٔتُ:ؾ
مً حٔح إىُ بإمهاٌ الصسيفِّ أٌ ُٓصسِّف الهلن٘ ّتعَس أٍنٔتُ أٓضًا:  نبري مً اللػ٘ بالكٔاع، ّال ْٓصل إىل ذلو إال مً طسٓل التصسٓـ.

 ننا ٓسٓدِ ملعاٌ ٓكصدِ علٙ ّؾل أقٔط٘ اللػ٘...
 ئاواجني بابةت:

 أٍداف املادٗ، ّاليكاط الْاجب تعلنَا مً قبل الطالب:             

               
ٌّ مً أٍه أٍداف عله التصسٓـ:   إ

ً٘:ّمساعاٗ قاىٌْ اللػ٘ يف الهتاب٘.  صٌْ اللطاٌ عً ارتطأ يف املؿسدات، -أ ٌّ تعلُّنُ ّتدزٓطُ ٓؿٔد عصن متيع الػدَص مً ارتطأ يف الهلنات  ؾإ
ِّ مً حسّف الهلنات ّالصائد؛ إذ ًَ ارتطاب، ّتطاعدِ علٙ معسؾ٘ األصل ُِ مً اللَّخً يف ضبط صٔػَا، ُّتَٔطِّس لُ تلْٓ ٍْ  العسبٔ٘، َّتِكٔ

، أّ -مً قلب، ّىكل، ّحرف -الهلن٘، ّما ٓهٌْ ذتسّؾَا مً: أصال٘، أّ شٓادٗ، أّ صخ٘، أّ إعالل العله الرٖ ٓتياّل دزاض٘ أبئ٘
إدغاو، أّ إمال٘، ّما ٓعسض آلخسٍا مما لٔظ بإعساب ّال بياء، نالْقـ ّاالبتداء، ّإلتكاء الطانيني. ّنرلو تصػري الهلن٘، ّتهطريٍا، 

ضط٘ اللْاصل االغتكاقٔ٘ ّالتصسٓؿٔ٘، ّبٔاٌ دالالت أبئ٘ املػتكات ّمعاىَٔا املتيْع٘ ّصٔاغ٘ املػتكات ّنٔؿٔ٘ تْلٔدٍا ّتػهٔلَا بْا
 ختلْ مؿسدات الهالو مً خمالؿ٘ الكٔاع اليت ُتِدلُّ بالؿصاح٘، ّبالغ٘ املتهلنني.  ؾبنساعاٗ قْاعدِ: املدتلؿ٘،...

إىل أمجل٘ خمتلؿ٘، للخصْل علٙ معاىٕ نجريٗ مكصْدٗ، ال ختصل  تعلُّه نٔؿٔ٘ تػٔري أبئ٘ األصل الْاحد ِّمً أٍداف تدزٓظ ٍرا الؿً: -ب
    إال بَا.

 
 
 
 
 



 

        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    
 تعسٓؿُ العلنٕ ّالعنلٕ، ؾائدتُ ّأغساضُ، حمل٘ تأزخئ٘ عيُ، مصطلخات صسؾٔ٘. التصسٓـ: هةفتةي يةكةم

االغتكام  -3االغتكام الهبري،  -2االغتكام الصػري،  -1معيـاِ، أٍنٔتـُ، أقطـامُ: ) االغتكـام:  هةفتةي دووةم
 األنرب، اليخت: أىْاعُ(، أمجل٘ تطبٔكٔ٘.

 اختالف علناء العسبٔ٘ يف ذلو، أدل٘ نّل ؾسٓل ّمياقػتَا. أصل املػتكات: هةفتةي شيَيةم
يف نٔؿّٔ٘ تْلٔد البيٙ االغتكاقٔ٘ ّنٔؿّٔ٘ تػهٔلَا، ّذلو بْاضط٘: ادترز األصلٕ+  زأٖ املعاصسًٓ

 اللْاصل االغتكاقٔ٘. ّذنس أمجل٘ غاؾٔ٘ هلرِ اليعسٓ٘ الدقٔك٘.
 مؿَْمُ، صٔاغتُ مً الجالثٕ ّغريِ، شمً اضه الؿاعل، ّداللتُ، مناذج تطبٔكٔ٘.اضه الؿاعل:  هةفتةي ضوارةم

 ، دالالتَا، أمجل٘ تطبٔكٔ٘.-أّشاىَا-مؿَْمَا، أبئتَااملبالػ٘ الضه الؿاعل:  صٔؼ هةفتةي ثيَهجةم

 االمتخاٌ الؿصلٕ )الؿصل األّل( هةفتةي شةشةم

 صٔاغتُ مً الجالثٕ ّغريِ، شمً اضه املؿعْل ّداللتُ، مناذج تطبٔكٔ٘. تعسٓؿُ،اضه املؿعْل:  هةفتةي حةفتةم

 )صٔؼ مػرتن٘ بني اضه الؿاعل ّاضه املؿعْل(. )مبالػ٘ اضه املؿعْل(، هةفتةي هةشتةم

  حتكٔل الكْل يف مأٍتَا، صٔاغ٘ الصؿ٘ املػبَ٘، أمجل٘ تطبٔكٔ٘.   الصؿ٘ املػبَ٘: هةفتةي نؤيةم

 ما اؾرتم ؾُٔ اضه الؿاعل ّالصؿ٘ املػبَ٘. أبئ٘ الصؿ٘ املػبَ٘ ّدالالتَا ّأمجل٘ ذلو. هةفتةي دةيةم

 تعسٓؿُ، داللتُ، غسّط صٔاغتُ، طسٓك٘ التؿضٔل مما مل ٓطتْف الػسّط. التؿضٔل:أؾعل  هةفتةي يازدم

 تعسٓؿُ، أضالٔبُ، غسّط ما ُٓصاُؽ ميُ ِؾعال التعجُّب، أمجل٘ تطبٔكٔ٘. التعجب: هةفتةي دوازدةم

ً  امسا الصماٌ ّاملهاٌ:  هةفتةي شيَسدةم الكٔـاع ميَنـا،    مؿَْمَنا، صٔاغتَنا مً الجالثٕ ّغريِ، األلؿاظ ارتازجـ٘ عـ
 تعلٔل ذلو، مناذج تطبٔكٔ٘.

 تعسٓؿُ، أّشاىُ، دالالت أبئتُ، الهالو عً: )اختالف البياء الختالف املعيٙ(. اضه اآلل٘: هةفتةي ضواردةم

 االمتخاٌ الؿصلٕ )الؿصل الجاىٕ( هةفتةي ثازدةم

 املْضْع، أغساضُ. مؿَْمَنا، الصل٘ بٔيَنا، أٍٔن٘ اإلعـالل ّاإلبـدال:  هةفتةي شازدةم
 -3، -اإلعـالل بالتطـهني  -اإلعـالل باليكـل    -2اإلعالل بالكلب،   -1أىْاع اإلعالل باختصاز: 

 تػٔٔـس اهلنصٗ.  أمجل٘ تطبٔكٔ٘.  -4اإلعالل باذترف،  
تأثري الصْت علٙ تأضٔظ قْاعد اإلعالل. الػسض مـً اإلعـالل: )التدؿٔــ علـٙ اللطـاٌ، تكلٔـل        هةفتةي حةظدةم

 ، االقتصاد يف اليطل، االبتعاد عً التهّلـ، تٔطري ارتطاب ّتلْٓيُ،...(.ادتَد
التدؿٔــ، ّٓهٌْ ختؿٔؿَـا:   -2 التخكٔـل.  -1اهلنصٗ تهٌْ ؾَٔا ثالث٘ أغٔاء:  أّاًل: تػٔـري اهلنصٗ: هةفتةي هةذدةم

ًَ.    -أّ حرؾَا.  ج -بكلب اهلنصٗ حسَف عل٘ آخس.  ب -أ ًَ َبـِٔ اإلبـدال. منـاذج    -3أّ جعلَا َبـِٔ
 تطبكٔ٘.

 ، مع أمجل٘ تطبٔكٔ٘.-مخظ قْاعد-قْاعد إبدال اهلنصٗ مً الْاّ أّ الٔاءإبدال اهلنصٗ:  -3 هةفتةي نؤزدةم

قلب  -قلب األلـ ٓاّء، ب -معياِ، أىْاعُ: أ اإلعالل بالكلب: -1 ثاىًٔا: اإلعالل يف أحسف العل٘: هةفتةي بيصتةم
 قلب الٔاء ّاًّا. أمجل٘ تطبٔكٔ٘. -قلب الْاّ ٓاّء، ٍـ -قلب الْاّ ّالٔاء ألؿًا، د -األلـ ّاًّا، ج



 معياِ، مْاضع االعالل باليكل. أمجل٘ تطبٔكٔ٘. اإلعالل باليكل أّالتطهني: -2 هةفتةي بيصت ويةك

 أىْاع اذترف، قْاعد اذترف. أمجل٘ تطبٔكٔ٘. معياِ،اإلعالل باذترف:  -3 هةفتةي بيصت ودوو

 االمتخاٌ الؿصلٕ )الؿصل الجالح( هةفتةي بيصت وشىَ

حكٔكتُ، الؿسم بٔيُ ّبني اإلعالل، الػسض مً اإلبدال، دّز الصْت يف اإلبدال مع تْضٔح اإلبدال:  هةفتةي بيصت وضوار
 مناذج تطبٔكٔ٘. ذلو باألمجل٘، أقطاو اإلبدال ّحسّؾُ،

مع  إبدال اليٌْ مً املٔه(.(، ))اإلبدال يف تاء االؾتعال (،اإلبدال يف ؾاء االؾتعالأبسش قْاعد اإلبدال: ) هةفتةي بيصت وثيَهج
 أمجل٘ تطبٔكٔ٘ لهّل قاعدٗ مً ٍرِ الكْاعد.

 مؿَْمُ، أّشاىُ الدال٘ علٙ مجْع الكل٘ ّالهجسٗ، معاىٕ أبئتَنا، مناذج تطبٔكٔ٘.مجع التهطري:  هةفتةي بيصت وشةش

 تعسٓؿُ، أغساضُ، غسّطُ، أبئتُ، طسٓك٘ التصػري مً الجالثٕ ّغريِ، أمجل٘ تطبٔكٔ٘. :التصػٔـس هةفتةي بيصت وحةوت

تعسٓؿُ، ؾائدتُ، أزناىُ، طسٓك٘ اليطب، التػريات اليت تطسأ علٙ االضه امليطْب علُٔ، دالل٘  اليطـب: هةفتةي بيصت وهةشت
 اليطب. أمجل٘ تطبٔكٔ٘.

 لسابع(االمتخاٌ الؿصلٕ )الؿصل ا هةفتةي بيصت ونؤ

 -يف االضه،  ج -يف الؿعل،  ب -حكٔكتَا، الػسض مً اإلتٔاٌ بَا، أمانً ّجْدٍا: أ ٍنصٗ الْصل: هةفتةي شييةم
 يف اذتسف. حسنات ٍنصٗ الْصل.

 
 شةرضاوةكان :                                          

 املنتع الهبري يف التصسٓـ، للعالم٘ ابً عصؿْز اإلغبٔلٕ. -1

 غسح غاؾٔ٘ ابً اذتاجب، للعالم٘ زضٕ الدًٓ اإلضرتا باذٖ -2

 غسح التصسٓح علٙ التْضٔح، للعالم٘ خالد بً أمحد األشٍسٖ. -3

 َغرا الَعسف يف ؾً الصسف، للػٔذ: أمحد بً حمند اذَتنالّٖ -4
 الصسف الْاضح، للدنتْز: عبد ادتباز علْاٌ ىآل٘  -5

 اذ صربٖ إبسأٍه الطٔدالهايف يف الصسف ّتطبٔكاتُ، لألضت  -6

 عله االغتكام ىعسًّٓا ّتطبٔكًّٔا، لألضتاذ: حمند حطً جبل  -7

 الصسف الهايف، أميً أمني عبد الػين -8

 ، للدنتْز: عبد الصبْز غاٍني.-زؤٓ٘ جدٓدٗ يف الصسف العسبٕ-امليَج الصْتٕ للبئ٘ العسبٔ٘ -9

 دزاض٘ الصْت اللػْٖ، لألضتاذ: أمحد خمتاز عنس. -10

 معاىٕ األبئ٘ يف العسبٔ٘، د. حمند ؾاضل الطامسائٕ. -11

 البئ٘ الصسؾّٔ٘ ّأثسٍا يف تػٔري الدالل٘، للدنتْز: حمسّع حمند إبسأٍه. -12

 ، لسٓبْاز عبد اهلل خطاب.-زضال٘ ماجطتري-اللْاصل االغتكاقٔ٘ ّدالالتَا يف العسبٔ٘ -13

 اد دتٍْسٖ.، لعالم٘ إمساعٔل بً مّح-تاج اللػ٘-الصِّخاح -14

 املصباح امليري، للعالم٘ أمحد بً علٕ الؿْٔمٕ -15

 الكسازات اليخْٓ٘ ّالتصسٓؿٔ٘ جملنع اللػ٘ العسبٔ٘ بالكاٍسٗ، مجعًا ّدزاض٘ ّتكْميًا، رتالد العصٔنٕ -16



 تيَبيين : 
 وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . منوونةي ثرشيار و -

 ( درجات ٘)                   عرِّف اسَم الفاعِل؟ وبيِّن دالَلَتُو؟ وىل َتختمُف َداللُتو عن َداللِة ِصيِغ الُمبالغة َلو/ 1س

  

 مما يأتي، ُمبيِّنًا سبب مجيئو عمى الوزن الذي تراه، مع الضبط بالشكل: المفعول ُصْغ اسمَ / 2س

،  َوَقفَ       ( درجات٘)                               َفِيم(.  ،  اتََّعَظ،  َحرَص،  َجاَء،)َسأَل،  اْختَاَر،  َرَعى،  َشكَّ
 

              ( درجات٘)   الفرق َبيَن: )َفِعل، وَفِعْيل(. ، ووّضحَتعِميُقك عمى أّن )الّصفة المشبية( تدلُّ عمى الثبوت فقط ما /3س

 
 محمد عبد هللا فتح هللا البنجوينيأرجو لكم التوفيق                                        المدرس المساعد:     

                                                             ٚ/ٔٔ/ٕٖٓٔ 

 
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A( بؤ كوردي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويصتة  -

Traditional )بؤ عةرةبي و بةفؤنيت (Times New Roman) بؤئيهطميسى. 

 
 

 . هةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت 

 

 
 
 
 
 


