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اللغة العربية
للمدارس الدرزية

اللغة العربية، 3 وحدات تعليمية، 910431

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

اإلنشاء: على املمتَحن أن يظهر كفاءة في كتابة موضوع إنشائي في مجاالت مختلفة.

تشمل ماّدة القواعد املاّدة الواردة في منهج القواعد العربية للمرحلتني اإلعدادية )ص 22-15( القواعد: 
والثانوية )ص 23-27( واملوجودة في الكتب التالية:   

"اجلديد في قواعد اللغة العربية" للصفوف: السابع والثامن والتاسع؛    •  
"اجلديد في قواعد اللغة العربية" للمرحلة الثانوية املفّصلة أدناه:     •  

من ماّدة الصف العاشر
اإلعراب: معنى اإلعراب )باحلركات، باحلروف، باحلذف(.  -

البناء:  معنى البناء، عالمات البناء العشر، املبنيات.  -
حاالت اإلعراب وعالماته:  -

الرفع وعالماته، ظاهرة التنوين، املواضع التي ال يظهر فيها التنوين.     أ. 
النصب وعالماته. ب.     

اجلّر وعالماته. جـ.     
اجلزم وعالماته، اجلزم عند التقاء الساكنني، اجلزم في الفعل املضّعف، اجلزم في الفعل        د. 

األجوف.    
الفعل املاضي، بناؤه وإسناده إلى الضمائر.  املضارع، صيغته، حركة حرف املضارعة، الفعل واجلملة الفعلية:    -
عالمات رفعه، األفعال اخلمسة، نصب املضارع، حروف النصب العشرة التي ُينصب     

بعدها املضارع، استعماالت هذه احلروف، جزم املضارع، عالمات اجلزم.    
بناؤه، حركته عند التقاء الساكنني في املضّعف وغيره. فعل األمر:   -

صور الفاعل، رفع الفاعل إذا كان اسًما منقوًصا.  الفاعل:     -
الفعل الالزم، الفعل املتعّدي. املفعول به: تعدية الالزم بالهمزة والتضعيف وحرف اجلّر.    املفعول به:   -

أفعال القلوب وأفعال التحويل واألفعال التي تنصب مفعولني أصلهما مبتدأ وخبر.   
صيغة الفعل املبني للمجهول، نائب الفاعل للفعل املتعّدي، نائب الفاعل للفعل الالزم. نائب الفاعل:   -

أنواع اخلبر، تعّدد األخبار للمبتدأ الواحد، املواضع التي يجب فيها تقدمي املبتدأ، املواضع   املبتدأ واخلبر:    -
التي يجب فيها تقدمي اخلبر، وجوب حذف اخلبر.    

كان وأخواتها وعملها، إّن وأخواتها )احلروف املشّبهة بالفعل(: عملها، الالم املزحلقة. النواسخ:    -
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حروف اجلّر: أنواعها )العادية والزائدة(، شبه اجلملة، املبدوء بحرف جّر، املجرور باإلضافة،   اجلّر:     -
إعراب كّل منها، صور املضاف إليه.   

حكم املعطوف، حروف العطف وعملها. عطف النسق:   -
صوره، النعت احلقيقي، إعراب النعت احلقيقي.  النعت:    -

من ماّدة الصف احلادي عشر
نوعاه:  اللفظي واملعنوي. التوكيد    -

أنواعه:  املطابق، التفصيل. البدل    -

ظرف الزمان وظرف املكان. املفعول فيه:   -
املفعول املطلق  -

الصور التي تأتي فيها، صاحب احلال والرابط. احلال:    -
نوعاه )التمييز ملمّيز ملفوظ وملمّيز ملحوظ(.  التمييز:    -

حروف النداء، إعراب املنادى، نداء االسم إذا اقترن بأل التعريف. النداء:    -
إعراب العدد، إعراب املعدود، العدد املفرد، العدد املرّكب، العدد املعطوف، العالقة بني    العدد واملعدود:   -

العدد واملعدود.   

من ماّدة الصف الثاني عشر
اجلملة الشرطية، أركانها )الظاهرة واحملذوفة( أدوات الشرط، اقتران جواب الشرط بحرف. أسلوب الشرط:   -

حروف النفي، أنواع )ال(. أسلوب النفي:   -
أدوات االستفهام، إعراب أسماء االستفهام. أسلوب االستفهام:   -

اجلمل التي لها محّل من اإلعراب، اجلمل التي ال محّل لها من اإلعراب. إعراب اجلمل:   -
اإلبدال واإلعالل واإلدغام.  -

الوحدة األولى في األدب
من ماّدة الصف العاشر

من "معّلقة عمرو بن كلثوم"  -
المّية العرب - الشنفرى  -

خطبة قّس بن ساعدة اإليادي  -
رثاء صخر - اخلنساء  -

آيات جارية مجرى األمثال  -
من النقائض )هجاء الفرزدق جلرير، رّد جرير على الفرزدق(  -

أقول لها - قطرّي بن الفجاءة  -
معّلم القرية - يوسف نويهض  -
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من ماّدة الصف احلادي عشر
وصف الربيع - البحتري  -

رثاء فقيه - أبو العالء املعّري  -
باح الفؤاد - األمير سيف الدين التنوخي  -

احلمامة املطّوقة - ابن املقّفع  -
قيمة اإلنسان ما يحسنه - محمد آل ناصر الدين  -

مارش الغروب - يوسف إدريس  -

من ماّدة الصف الثاني عشر
مضناك - أحمد شوقي  -

إّنا غريبان - جميل صدقي الزهاوي  -
أخي - ميخائيل نعيمة   -

الشمعة احملتضرة )احملترقة( - إلياس أبو شبكة  -
إرادة احلياة )من "األرض" حّتى "حاملة بأغاني الطيور"( - أبو القاسم الشاّبي  -

أنت واليخت وأن نبحرا - سعيد عقل   -
مرحى غيالن - بدر شاكر السّياب  -

رجوع - نزيه خير  -


