
 

 تطبيق على دروس النحو والصرف للصف السابع األساسي

 
إن رسالة المعلم عظيمة ، ألوه يربي الىشء ، فال يظه أحد رسالة المعلم سهلة ، فمستقبل األمة "         

 ".قيمة معلميهم يدركونفليت الطالب . تحت تصرفه 

 

 :اقزأ انقطعح انساتقح ثى استخزج يُٓا ( أ) 

     .خثزا نذزف َاسخ ٔتيٍ َٕعّ     -     .دزفا َاسخا يفيذ انتٕكيذ      

 .أعزب يا تذتّ خط يٍ انقطعح     -

 :أختز اإلجاتح انصذيذح نُٕع خثز انذزف انُاسخ يًا يأتي ( ب)

 {جًهح أسًيح  –جًهّ فعهيح  –يفزد  –شثّ جًهح }  .كأٌ انُجٕو يصاتيخ  .1

 {ّ فعهيح جًه –جًهّ أسًيح  –شثّ جًهح  –يفزد }  .نعم انطانة يذاكز درٔسّ  .2

 {جًهح فعهيح  –يفزد  –شثّ جًهح  –جًهح أسًيح }  .إٌ انيسز تعذ انعسز  .3

 :سٌ انكهًاخ اآلتيح ثى جزدْا يٍ أدزف انشيادج ( ج)

 تجـــــــزيذْا ٔسَٓـــــــــــــا انكهًـــــــح

   ٔاقف

   سًٕعي

   استكثز

  

 " يفتاح " ٔسٌ كهًح ( د )          

 .فعٕل -د      .يفعال  -ج      .ل يفعٕ -ب     .فاعم  -أ       

 :في تاب " اتتسى " َثذث في انًعجى عٍ كهًح ( ِ ) 

 .انًيى  -د     .انسيٍ  -ج      .انثاء  -ب    .انًٓشج  -أ   

 

 :شارك في إعزاب يا يأتي ( ٔ ) 

 إعـــــــــــــــــزاتٓا انكهًح 

 ...................دزف تٕكيذ ٔ  إٌ

 انظاْزج عهى آخزِ ..................... يُصٕب ٔعاليح َصثّ .............. ...اسى  ذراسحان

انضًح ..................... ،..............إٌ  يزفٕع .......................   جيفيذ

 عهى آخزِ................. 

 

 

omaneducportal.com



ين آخر ل ا  دروس التفوّق: تعلّم من خلاصة تجارب 

ة ب إجا كل سؤال  ل ثق:  وا بات  إجا  قسم 

www.ewathiq.com 

 بسم هللا الرحمن الرحيم         

 

 
 

 
 

 الدراسي األّو
 

   
 4من  WWW.EWATHIQ.COM                          1     بوابة واثق لمزيد من الملخصات زوروا 

 واإلنشاءالخبر 
 : األولى أمثلة المجموعة

 وفود المهنئين من كل جهة لما استخلف عمر بن عبد العزيز ، قدم عليه  .1
 تقدم للكالم من وفد الحجاز غالم صغير  .2

 : الشرح
تحمل أحكاما مقررة ، وهذه األحكام قد تكون صادقة ، وقد تكون  انظر في هذه الجمل ، تجد أنها

 لحكم على مدى صدقها هو مطابقتها للواقع ، ا غير صادقة والفيصل في
، يحتمل أن  “ ، قدم عليه وفود المهنئين من كل جهة لما استخلف عمر بن عبد العزيز “ :فقولهم 

 ويحتمل أن يكون غير ذلك يكون صادقا مطابقا للواقع ،
 الجملة الثانيةقبل ، مثل األخبار في  وهكذا الشأن في كل جملة تحمل لك خبرا لم تكن تعرفه من

: إذن تستنتج أن   
 جملة خبرية الجملة التي تحمل لك خبرا يحتمل الصدق ، أو الكذب تسمى في البالغة

 : أمثلة المجموعة الثانية
 ارجع أنت ، وليتقدم من هو أسن منك  .1
 أمير المؤمنين يا  .2
 تكلم ، فهذا هو السحر الحالل  .3
 ِعظنا يا غالم ، وأوجز  .4
 ِحلم هللا عنكفال يغرنك   .5

 : الشرح
 ؟ ل هذه جمل خبرية تقدم لك حكما أو خبرا ، لم تكن تعرفه من قبله

 ال ، إنها تطلب منك شيئا أو تطلب من المخاطب شيئا
 الخليفة من الغالم أن يرجع ففي الجملة األولى يطلب

 وفي الثانية الغالم ينادي أمير المؤمنين
 الغالم أن يتكلمالثالثة أمير المؤمنين يأمر  وفي
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 يوجز الكالم في وعظه وفي الرابعة يأمر أن يعظه ، وأن
 هللا عنه وفي الخامسة الغالم ينهى أمير المؤمنين عن االغترار بحلم

  ، والطلب جاء بصيغة األمر والنداء والنهيطلب  -إذا  –ففي هذه الجمل 
 ا يريده ، والذي يريد أن يطلب شيئا ال بد أن ينشىء جملة تبين للمخاطب م

 التي ُتنشأ للطلب ال يمكن وصفها بالصدق أو الكذب ،  والجمل
 ُتنِشىء جديدا مطلوبا ألنها ال تقدم حكما سابقا ، بل

 أسن منك ليتقدم من هو :وجملة   ارجع أنت :فاألمر في جملة 
 ُتنشأ للداللة على الطلب ،  ال يوصف بأنه كاذب أو صادق وهكذا الشأن في كل جملة

  “ اإلنشاء “ وأسلوبها يسمى “ جمال إنشائية “ الجمل تسمىومثل هذه 
 

: الخالصة   
 ينقسم الكالم إلى إنشاء وخبر

: الخبر هو  كاذب كالم يحتمل الصدق أو الكذب لذاته فإن وافق الواقع فهو صادق وإن خالفه فهو 
: اإلنشاء  الصدق أو الكذبالتلفظ به ، وهو كالم ال يحتمل  كالم ال يحصل مضمونه إال إذا وقع 
 : نوعان اإلنشاء

: إنشاء طلبي .1  : إذا عبر عن الطلب 
  “ الحاكمين أليس هللا بأحكم “ :ومثال  االستفهام -أ

 المؤمنين يا أمير :ومثال  النداء -ب
 فأخبر بما فعل المشيب ::::يوما  ليت الشباب تعود :ومثال  التمني -ج
 ارجع أنت :األمر ومثال  -د

: ال تذكرّن الحرب أو أهوالها :ومثال  النهي -هـ  : : :  إال بقلب خاشع يتوجع 
: إنشاء غير طلبي  .2  : يقصد به الطلب ، وعبر عن أمور تتعلق بالمتكلم إذا لم 

-أ  بئس الرجل الكاذب :ومثال  الذم -ب .نعم الرجل الصادق :و مثال  المدح 
  “ ألكيدّن أصنامكم تالله “ :ومثال  القسم -د  “ أسمع لهم وأبصر “ : ومثال التعجب -ج
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 : نوعه فيما يأتي عين اإلنشاء ، واذكر
  بل فاسقني بالعز كأس الحنظل ::::كأس الحياة بذلة  تسقني ال  .1

 وجهنم بالعــــــز أطيب منزل ::::الحيـــاة بذلة كجهنم  ماء
 إنشاء طلبي عبر عن طلب النهي

 
 : الخزاعي قال دعبل  .2

  هللا يعلم أني لم أقل فندا :::::أقلهم  بل ما ما أكثر الناس
 عبر عن التعجب إنشاء غير طلبي

 
 : قال زهير بن أبي سلمى .3

 بها وزرا إال لكان لمرتاع :::::هرم لم تعر نائبة  نعم امرأ
 إنشاء غير طلبي عبر عن المدح

 
 : قال عبد الكريم البسطي  .4

 قريبيكون وراءه فرج  :::::الذي أمسيت فيه  عسى الكرب
 عبر عن التمني إنشاء طلبي

 
- صلى هللا عليه وسلم –قال البوصيري في مدح الرسول   .5  : 

:تذكر جيران بذي سلم أمن : : : :  .مزجت دمعا جرى من مقلة بدم ؟  
 االستفهام إنشاء طلبي عبر عن

 
  “ يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال “ :قال تعالى   .6

 التمنيإنشاء طلبي عبر عن النداء و 
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  وذان الشيب والهرم أنا الثريا ::::والنقصان عن شرفي  ما أبعد العيب  .7
 التعجب إنشاء غير طلبي عبر عن

 
 باألعادي فكيف يطلبن شغال ؟ :::::شغلت المنايا  لقد ولعمري  .8

 طلبي عبر عن القسم إنشاء غير
 

  وربما صحت األجسام بالعلل :::::عتبك محمود وعواقبه  لعل  .9
  طلبي عبر عن التمني إنشاء

 
 يرقدها شوقا إلى من يبيت ::::سهدت من طرب  بئس الليالي  .10

 إنشاء غير طلبي عبر عن الذم
 

  “ يأتوننا يوم أسمع بهم وأبصر “  :قال تعالى  .11
 التعجب إنشاء غير طلبي عبر عن

 
  “ فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار تدخل النار ربنا إنك من “  :قال تعالى  .12

  إنشاء طلبي
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   م          \             \:         الخاريخ                                              هذرطت خىلت بٌج األسور للخعلين األطاطي        

 ...........................................................................................................................................................................  \اسم الطالبة    

 أسئلة مراجعة للسابع األساسي

 

  : لنىع خبر الحرف الناسخخطاً تحت اإلجابت الصحٍحت  ًضع(  أ) 

 [هفزد ـ شبه جولت ـ جولت اطويت .        ] ـ إى اليظز بعذ العظز  1

 

 [هفزد ـ جولت اطويت ـ جولت فعليت  ]دروطه    ـ لعل الطالب يزاجع 2

 

 [جولت اطويت ـ هفزد ـ شبه جولت ] الوٌشل حٌظيوه جيذ       ـ ليج 3

 

 [هفزد ـ جولت اطويت ـ جولت فعليت ] ـ كأى الٌجىم هصابيح          4

 

 [جولت اطويت ـ هفزد ـ جولت فعليت ] ـ لعل الوذًباى يخىباى          5

  (ب)

 ليض الذرُص طهال. 

 ارث األسهار فّىاحتص. 

 ((.إى هللا علين بذاث الصذور))قال حعالى 

  ليج الظعادة دائوت. 

 :واستخرجً هنها ها ٌأتً..اقرئً األهثلت السابقت    

 (.....................................................................و............................................................................)فعليي ًاطخيي (1

 (...................................................................و.........................................................................)حزفيي ًاطخيي (2

 ...............................................................وعالهت إعزابه...............................................................اطوا لحزف ًاطخ  (3

 ...............................................................وعالهت إعزابه ......................................................................خبزا لفعل ًاطخ (4

 :وغٍري هاٌلزم..لً على الجولت الحرف الناسخ ثن الفعل الناسخ هوا بٍي القىسٍيأدخ(ج)

 (.صار      -إىَّ )                 يذةُ هجخهذةالخلو         

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

 

 

 

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

 :خط  هأعربً ها تحت(د)

 . إى الذيي يظز   -                     . صار الٌهزاى ضحليي -

 إعــرابها                         الكلوت  

  

  

  

  

  

  

 

 

 .أسواء ٌىسف الجزهً \ة هعلوت الواد
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