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اللغة العربية
للمدارس العربية

اللغة العربية، 3 وحدات تعليمية، 910331
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 والفعل املتعّدي.  أفعال القلوب وأفعال التحويل واألفعال التي تنصب مفعولني   املفعول به:   -

أصلهما مبتدأ وخبر.   
صيغة الفعل املبني للمجهول، نائب الفاعل للفعل املتعّدي. نائب الفاعل:   -

أنواع اخلبر، تعّدد األخبار للمبتدأ الواحد، املواضع التي يجب فيها تقدمي اخلبر.  املبتدأ واخلبر:    -
كان وأخواتها وعملها، إّن وأخواتها )احلروف املشّبهة بالفعل(: عملها، الالم املزحلقة. النواسخ:    -

حروف اجلّر: أنواعها )العادية والزائدة(، شبه اجلملة املبدوء بحرف جّر، املجرور باإلضافة،   اجلّر:    -
إعراب كّل من املضاف واملضاف إليه، صور املضاف إليه.   

حكم املعطوف، حروف العطف ومعانيها. عطف النسق:   -
صوره، النعت احلقيقي، إعراب النعت احلقيقي. النعت:    -
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من ماّدة الصف احلادي عشر
نوعاه:  اللفظي واملعنوي. التوكيد    -

املطابق والتفصيل. البدل    -
املفعول املطلق  -

ظرف الزمان وظرف املكان. املفعول فيه:   -
الصور التي تأتي فيها، صاحب احلال والرابط. احلال:    -
نوعاه )التمييز ملمّيز ملفوظ وملمّيز ملحوظ(.  التمييز:    -

االستثناء بإاّل وإعرابه. االستثناء:   -
حروف النداء، إعراب املنادى، نداء االسم إذا اقترن بأل التعريف، حذف أداة النداء. النداء:    -

إعراب العدد، إعراب املعدود، العدد املفرد، العدد املرّكب، العدد املعطوف، العالقة بني    العدد واملعدود:   -
العدد واملعدود.   

األعالم املمنوعة من الصرف، الصفات املمنوعة من الصرف، األسماء األخرى املمنوعة من   املمنوع من الصرف:   -
الصرف، جّر املمنوع من الصرف.   

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

بحرف.    
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:
الشعر القدمي

هاّل سألت اخليل - عنترة )7 أبيات من 15-9(  -
من معلقة طرفة بن العبد:  )19 بيًتا(  -

بانت سعاد - كعب بن زهير )األبيات الثمانية األخيرة(  -
مدح األمويني - األخطل: 10 أبيات )3-2(، )17-11(  -

دع عنك لومي - أبو نّواس  -
مدح املعتصم يوم عمورية - أبو مّتام )20 بيًتا(  -

عتاب سيف الدولة أو أطاعن خياًل - املتنّبي  -
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النثر القدمي
خطبة أكثم بن صيفي  -

وصية أمامة بنت احلارث البنتها عند الزفاف  -
خطبة الوداع للرسول )صّلى اهلل عليه وسّلم(  -

من رسالة الدّرة اليتيمة - ابن املقّفع  -
املقامة الدينارية - احلريري أو املقامة املضيرية - الهمذاني   -

من رسالة الغفران - أبو العالء املعّري  )من "عبور الصراط" حّتى النهاية(  -
االجتماع اإلنساني أو أكاذيب التاريخ - ابن خلدون  -

الشعر احلديث
املساء - خليل مطران  -

صالة إلى العام اجلديد - فدوى طوقان  -
إلى العام اجلديد - فهد أبو خضرة  -

خبز وحشيش وقمر - نزار قّباني  -
الناس في بالدي - صالح عبد الصبور  -

من هديل احلمامة املطّوقة - حّنا أبو حّنا  -
الباب تقرعه الرياح - بدر شاكر السّياب  -

املقالة
بني الكتب - خليل السكاكيني أو َمن هو املثّقف - قدري طوقان  -

احلكيم والسمكة - ميخائيل نعيمة أو الفولكلور اللبناني - أنيس فريحة  -
 

القّصة القصيرة
مارش الغروب أو الناس - يوسف إدريس   -

الساعة واإلنسان - سميرة عّزام  -

الرواية
األّيام )اجلزء األّول( - طه حسني أو قنديل أّم هاشم - يحيى حّقي 

املسرحية
مجنون ليلى - أحمد شوقي   -


