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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 التي ُينصب بعدها    

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

صور الفاعل، رفع الفاعل إذا كان اسًما منقوًصا.  الفاعل:     -
املفعول به، صوره. املفعول به:   -

الفعل الالزم والفعل املتعّدي.  أفعال القلوب وأفعال التحويل واألفعال األخرى التي تنصب      
مفعولني أصلهما مبتدأ وخبر.   

صيغة الفعل املبني للمجهول، نائب الفاعل للفعل املتعّدي والفعل الالزم. نائب الفاعل:   -
أنواع اخلبر، تعّدد األخبار للمبتدأ الواحد، املواضع التي يجب فيها تقدمي املبتدأ، املواضع   املبتدأ واخلبر:    -

التي يجب فيها تقدمي اخلبر.   

/يتبع في الصفحة التالية/ 
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كان وأخواتها وعملها، إّن وأخواتها )احلروف املشّبهة بالفعل(: عملها، كّفها عن العمل،   النواسخ:    -
الالم املزحلقة.   

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. عطف النسق:   -
صوره، النعت احلقيقي، إعرابه. النعت:    -

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

املطابق والتفصيل. البدل:    -
إعرابه، النائب عنه: اسم اإلشارة، بعض وكّل، العدد. املفعول املطلق   -

ظرف الزمان وظرف املكان. املفعول فيه:   -
املفعول ألجله )املنصوب(.  -

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

االستثناء بإاّل وإعرابه، إعراب االسم بعد غير وسوى. االستثناء:   -
حروف النداء، إعراب املنادى، نداء االسم املقترن بأل التعريف، حذف أداة النداء. النداء:    -

إعراب العدد، إعراب املعدود، العدد األصلي، العدد الترتيبي. العدد واملعدود:   -
خصائصه، األعالم املمنوعة من الصرف، الصفات املمنوعة من الصرف، األسماء األخرى    املمنوع من الصرف:   -

املمنوعة من الصرف، جّر املمنوع من الصرف.   

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

حذف أحد أركان الشرط.   
صيغة التعّجب: ما أفعَل الشيء )دون إعراب(. أسلوب التعّجب:   -

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

اجلمل التي لها محّل من اإلعراب. إعراب اجلمل:   -

/يتبع في الصفحة التالية/
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الوحدة األولى في األدب:
الشعر القدمي

هاّل سألت اخليل - عنترة )7 أبيات من 15-9(  -
بانت سعاد - كعب بن زهير )األبيات الثمانية األخيرة(  -

مدح األمويني - األخطل: 10 أبيات )3-2(، )17-11(  -
دع عنك لومي - أبو نواس  -

مدح املعتصم  - أبو مّتام )20 بيًتا(  -
عتاب سيف الدولة أو أطاعن خياًل - املتنّبي  -

جادك الغيث - لسان الدين بن اخلطيب  -

النثر القدمي
وصية أمامة بنت احلارث  -

األمثال: جزاء سنّمار، رجع بخّفّي حنني، ثالثة أمثال بدون قّصة  -
خطبة الوداع للرسول )صّلى اهلل عليه وسّلم(  -

من رسالة الدّرة اليتيمة - ابن املقّفع  -
معاذة العنبرية واالقتصاد - اجلاحظ  -

املقامة الدينارية - احلريري  أو املقامة املضيرية - الهمذاني    -
من رسالة الغفران - أبو العالء املعّري  )من "عبور الصراط" حّتى النهاية(  -

الشعر احلديث
املساء - خليل مطران  -

غّنيت مّكة - سعيد عقل  -
إلى العام اجلديد - فهد أبو خضرة  -

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

من هديل احلمامة املطّوقة - حّنا أبو حّنا  -
البئر املهجورة  أو السفر - يوسف اخلال  -

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  -

النبع - توفيق فّياض أو سّر في صورة - اإليراني  -

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

املسرحية
مجنون ليلى - أحمد شوقي   -
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اللغة العربية، الوحدة الثانية في األدب، وحدة تعليمية واحدة، 910141
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

الشعر القدمي
من معّلقة امرئ القيس )البيت األّول واخلامس(، )دارة جلجل: األبيات 10-17(، )الليل: األبيات 44-40(،   -

)الفرس: األبيات 56-49(
المّية العرب - الشنفرى  -

أقول لها - قطري بن الفجاءة  -
أمن آل نعم - عمر بن أبي ربيعة )وليلة ذي دوران حّتى النهاية(  -

أراك عصّي الدمع - أبو فراس احلمداني   -
إّني ذكرتك بالزهراء - ابن زيدون أو بني الشاعر واجلبل - ابن خفاجة   -

النثر القدمي
األمثال: قطعت جهيزة، وافق شّن طبقة، مثالن بدون قّصة   -

خطبة اجلهاد - علّي بن أبي طالب  -
دخول الشام ووصف مدنه حّتى ذكر بعض املشاهد املباركة في القدس - ابن بطوطة  -

من رسالة الزوابع والتوابع )مع صاحب أبي نواس( - ابن َشهيد  -
إيقاع عنترة بالعدّو أو حكاية الصّياد واملارد - من ألف ليلة وليلة  -

الشعر احلديث
الطالسم - إيليا أبو ماضي  -

إرادة احلياة - أبو القاسم الشاّبي  -
سوق القرية - البياتي  -

مقتل صبّي - حجازي  -
عاشق من أفريقيا - الفيتوري  -

املقالة
هناك نظريتان في الفّن - جبرا إبراهيم جبرا أو هل األدباء بشر - احلسيني  -

التحديد واالختيار أو من الوصية الثامنة - خالد محّمد خالد  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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القّصة القصيرة
الصبّي األعرج - توفيق عّواد  أو نخلة على اجلدول - الطّيب صالح  -

وجه جديد - حليم بركات أو اهلل أعطى واهلل أخذ - محّمد نّفاع  -

الرواية
عرس الزين - الطّيب صالح  أو  زينب - هيكل  -

املسرحية
أهل الكهف - توفيق احلكيم  -
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اللغة العربية، القواعد والبالغة "ب"، وحدة تعليمية واحدة، 910151
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

املواّد املطلوبة هي حسب منهج القواعد العربية للمرحلتني اإلعدادية والثانوية الصادر عام 1990، وتشمل:
املاّدة الواردة في كتب "اجلديد في قواعد اللغة العربية" للصفوف: السابع والثامن والتاسع، وتتضّمن كذلك   -

الفوائد فيها.  
املاّدة املطلوبة في تركيز الوحدة األولى.  -

الفوائد التالية الواردة في كتب "اجلديد في قواعد اللغة العربية" للمرحلة الثانوية واخلاّصة بالوحدة الثانية     -
للقواعد، وهي:

من ماّدة الصف العاشر:
عالمات اإلعراب في ملحقات املثّنى، وفي ملحقات جمع املذّكر السالم.  -

حركة الهمزة الزائدة في أّول األمر.  -
شبه الفعل وعمله عمل الفعل، الفاعل بعد حرف جّر زائد. الفاعل:    -

شبه الفعل وعمله، سّد أّن ومعموليها مسّد املفعولني. املفعول به:    -
عمل اسم املفعول، عمل الفعل املبني للمجهول، املتعّدي ملفعولني. نائب الفاعل:    -

وقوع املبتدأ نكرة، املبتدأ عندما يكون مجروًرا ِبـ )رّب( أو ِبـ )واو رّب(، وجوب حذف    املبتدأ واخلبر:   -
املبتدأ، ضمير الفصل أو العماد.    

كان وأخواتها، متى تكون األفعال الناقصة تاّمة؟  زيادة الباء في خبر ليس وما احلجازية.  -
إّن وأخواتها:  تخفيف إّن وكأّن.  -

اجلّر:         حذف حرف اجلّر )نزع اخلافض(، دخول ما الزائدة على )عن( و )رّب(.  -
اإلضافة: اإلضافة املعنوية )احملضة(، واللفظية )غير احملضة(، دخول أل التعريف على املضاف، كلمات الزمة اإلضافة،   -

الظروف املضافة إلى اجلمل.
عطف النسق: العطف بني الفعلني وبني اجلملتني، إعراب الواو إذا وقعت قبل )لكن( العاطفة.  -

النعت: النعت السببي وصوره، إعراب االسم الواقع بعده.  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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من ماّدة الصف احلادي عشر:
التوكيد: إعراب، جميع، عاّمة، كاّفة، أنفس.  -
الظروف املبنية، املصدر حني ينوب عن فعله.  -

املفعول معه.  -
احلال:  متى يأتي اجلامد حااًل.  -

التمييز: متييز كم االستفهامية، متييز كم اخلبرية.  -
االستثناء: االستثناء الناقص أو املفرغ.  -

النداء: إعراب )ابن( املضافة بعد العلم املنادى، املنادى املضاف إلى ياء املتكّلم، يا حرف تنبيه.  -
العدد:  حركة الشني في )عشر( و )عشرة(، العدد )ثمانية( مع املعدود مضاًفا وغير مضاف ومرّكًبا مع العشرة،   -

إدخال أل التعريف على األعداد، أو على ما بعدها.
املمنوع من الصرف:  جواز الصرف ومنعه في بعض األسماء.  -

من ماّدة الصف الثاني عشر:
اجلملة الشرطية: العطف على فعل الشرط أو جواب الشرط.  -

أسلوب النفي: شروط عمل )ال( املشّبهة بليس، شروط عمل )ال( النافية للجنس.  -

مواضيع إضافية على الفوائد:
اإلغراء والتحذير: جواز حذف الفعل، وجوب حذف الفعل، استعمال )إّياك( في التحذير وإعراب ما بعدها.  -

االختصاص: وجوب حذف الفعل.  -
الترخيم: حاالته وإعرابه.  -

االشتغال: وجوب رفع املشغول عنه، وجوب نصبه، جواز الرفع والنصب فيه.  -
اسم الفعل  -

ال سّيما وخاّصة: إعرابهما وإعراب ما بعدهما.  -
أساليب في تطوير اللغة:  االشتقاق األصغر، النحت، الدخيل، املعّرب.  -

البالغة
من علم البيان:

التشبيه - أركانه.  -
االستعارة - التصريحية واملكنية.  -

الكناية.  -
من علم البديع:

السجع.   -
اجلناس.  -

الطباق بنوَعْيه:  السلب واإليجاب.  -
املقابلة.  -
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اللغة العربية، الوحدة الثالثة في األدب، وحدة تعليمية واحدة، 910161
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

النثر القدمي
القميص األحمر - البن عبد رّبه  -

تعّطشي للحقائق - الغزالي  -
تربية حّي بن يقظان واملعرفة األولى - ابن طفيل   -

الشعر احلديث 
ابتهاالت - ميخائيل نعيمة  -

الصبا واجلمال - بشارة اخلوري  -
ليالي كليوباتره - علي محمود طه  -

املدينة والفجر - سلمى اجليوسي أو عدم - حبيب شويري  -
البّحار والدرويش - خليل احلاوي  -

من العتبة إلى السماء - املاغوط  -
جنوى - بلند احليدري  -

املقالة
احلضارة وقضية التقّدم والتخّلف - زكي جنيب محمود  -

تعقيب على محاضرة زكي جنيب محمود - سهيل إدريس  -

القّصة القصيرة
الفجر عند النافذة الغربية - غادة السّمان  -

الكنز - زكريا تامر  -

الرواية
أّيام معه - كوليت خوري  -

املسرحية
السلطان احلائر  أو بجماليون - توفيق احلكيم  -

النقد األدبي
عناصر األدب - أحمد الشايب  -

مذاهب األدب - محمود تيمور  -


