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اللغة العربية
للمدارس العربية

اللغة العربية، التعبير الكتابي والقواعد، وحدتان تعليميتان، 020201
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان
التعبير الكتابي: على الممتَحن أن يظهر كفاءة في كتابة موضوع إنشاء في مجاالت مختلفة.

تشمل ماّدة القواعد الماّدة الواردة في منهج القواعد العربية للمرحلتين اإلعدادية )ص 22-15( القواعد: 
والثانوية )ص 23-27( والموجودة في الكتب التالية:   

"الجديد في قواعد اللغة العربية" للصفوف: السابع والثامن والتاسع؛    •  
"الجديد في قواعد اللغة العربية" للمرحلة الثانوية المفّصلة أدناه:     •  

من ماّدة الصف العاشر
اإلعراب:  بالحركات، بالحروف، بالحذف.  -

البناء:  عالمات البناء العشر، المبنيات.  -
حاالت اإلعراب وعالماته:  -

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

الجّر وعالماته. جـ.     
الجزم وعالماته، الجزم عند التقاء الساكنين، الجزم في الفعل المضّعف، الجزم في   د.      

الفعل األجوف.    
الفعل الماضي، بناؤه وإسناده إلى الضمائر.  الفعل المضارع، صيغته، حركة حرف    الفعل والجملة الفعلية:    -

المضارعة، عالمات رفعه، األفعال الخمسة، نصب المضارع، حروف النصب العشرة التي     
بعدها المضارع، استعماالت هذه الحروف، جزم المضارع، عالمات الجزم. ُينصب    

صياغته من المضارع، بناؤه، حركته عند التقاء الساكنين في المضّعف وغيره. فعل األمر:   -
صور الفاعل، رفع الفاعل إذا كان اسًما منقوًصا.  الفاعل:     -

الفعل الالزم والفعل المتعّدي.  المفعول به: صوره. أفعال القلوب وأفعال التحويل واألفعال   المفعول به:   -
األخرى التي تنصب مفعولين.   

صيغة الفعل المبني للمجهول، نائب الفاعل للفعل المتعّدي والفعل الالزم. نائب الفاعل:   -
أنواع الخبر، تعّدد األخبار للمبتدأ الواحد. المبتدأ والخبر:    -

/يتبع في الصفحة التالية/ 
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كان وأخواتها وعملها، إّن وأخواتها )الحروف المشّبهة بالفعل( وعملها، كّفها عن العمل،   النواسخ:    -
الالم المزحلقة.   

حروف الجّر: أنواعها )العادية والزائدة(، شبه الجملة المبدوءة بحرف جّر، اإلضافة:    الجّر:    -
المجرور باإلضافة، إعراب كّل من المضاف والمضاف إليه، صور المضاف إليه.   

حكم المعطوف، حروف العطف، العطف بين المفردات والجمل. عطف النسق:   -
النعت الحقيقي وإعرابه. النعت:    -

من ماّدة الصف الحادي عشر
نوعاه؛ اللفظي والمعنوي. التوكيد:   -

المطابق والتفصيل. البدل:    -
المفعول المطلق   -

ظرف الزمان وظرف المكان. المفعول فيه:   -
الصور التي تأتي فيها، صاحب الحال والرابط. الحال:    -

نوعاه )التمييز لممّيز ملفوظ ولممّيز ملحوظ(. التمييز:    -
االستثناء بإاّل وإعرابه. االستثناء:   -

حروف النداء، إعراب المنادى، نداء االسم المقترن بأل التعريف. النداء:    -
إعراب العدد، إعراب المعدود، العدد األصلي )العدد المفرد والعدد المرّكب والعدد    العدد والمعدود:   -

المعطوف وألفاظ العقود(، العدد الترتيبي، العالقة بين العدد والمعدود.   
خصائصه، األعالم الممنوعة من الصرف، الصفات الممنوعة من الصرف، األسماء األخرى   الممنوع من الصرف:   -

املمنوعة من الصرف.   

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

حذف أحد أركان الشرط.   

حروف النفي، أنواع )ال(. أسلوب النفي:   -
أدوات االستفهام )األسماء والحروف(، واستعماالتها )دون إعراب(. أسلوب االستفهام:   -

الجمل التي لها محّل من اإلعراب. إعراب الجمل:   -
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اللغة العربية، الوحدة األولى في األدب، وحدة تعليمية واحدة، 020101
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

الشعر القديم
من معّلقة طرفة بن العبد )19 بيًتا(   -

بانت سعاد - كعب بن زهير )األبيات الثمانية األخيرة(  -
من الغزل العذري - أبو صخر الهذلي وجميل بثينة  -

دع عنك لومي - أبو نواس  -
رثاء ولد  - ابن الرومي  -

مدح المعتصم  - أبو تّمام )20 بيًتا(  -
عتاب سيف الدولة أو أطاعن خياًل - املتنّبي  -

النثر القديم
خطبة أكثم بن صيفّي   -

وصّية أمامة بنت الحارث  -
من رسالة الدّرة اليتيمة - ابن المقّفع  -

المقامة الدينارية - الحريري  أو المقامة المضيرية - الهمذاني    -
من رسالة الغفران - أبو العالء المعّري  )من "عبور الصراط" حّتى النهاية(  -

االجتماع اإلنساني أو أكاذيب التاريخ - ابن خلدون  -
سورة الحجرات  -

الشعر الحديث
المساء - خليل مطران  -

من المواكب - جبران خليل جبران  -
غّنيت مّكة - سعيد عقل  -

صالة إلى العام الجديد - فدوى طوقان  -
الناس في بالدي - صالح عبد الصبور  -

من هديل الحمامة المطّوقة - حّنا أبو حّنا  -
الباب تقرعه الرياح - بدر شاكر السّياب  -

املقالة
ثقافة ومثّقفون - طه حسين أو مساواة المرأة بالرجل - سالمة موسى   -

بين الكتب - خليل السكاكيني أو َمن هو المثّقف - قدري طوقان  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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القّصة القصيرة
العودة أو إحسان هلل - محمود تيمور  -

الساعة واإلنسان - سميرة عّزام  -

الرواية
األّيام )الجزء األّول( - طه حسين أو قنديل أّم هاشم - يحيى حّقي

المسرحية
المحّلل أو الجاّلد والمحكوم عليه باإلعدام - فتحي رضوان  -
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اللغة العربية، الوحدة الثانية في األدب، وحدة تعليمية واحدة، 910141
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

الشعر القديم
المّية العرب - الشنفرى  -

من معّلقة زهير أو من معّلقة عمرو بن كلثوم  -
أال ليت شعري - مالك بن الريب أو رثاء صخر - الخنساء  -

أمن آل نعم - عمر بن أبي ربيعة )وليلة ذي دوران حّتى النهاية(  -
وصف إيوان كسرى - البحتري )البيتان 1-2 واألبيات العشرة األخيرة(    -

إّني ذكرتك بالزهراء - ابن زيدون أو بني الشاعر واجلبل - ابن خفاجة   -
خمر الحقيقة - ابن الفارض )البيتان1-2  واألبيات 16-29( أو البردة - البوصيري  -

النثر القديم
خطبة احلّجاج بن يوسف    -

خطبة طارق بن زياد أو خطبة زياد بن أبيه    -
دخول الشام ووصف مدنه حّتى ذكر بعض المشاهد المباركة في القدس - ابن بطوطة  -

إيقاع عنترة بالعدّو أو حكاية الصّياد والمارد - من ألف ليلة وليلة  -
من سورة الكهف )اآليات 8-28( أو من سورة هود - قّصة نوح اآليات )53-26(  -

الشعر الحديث
الطالسم - إيليا أبو ماضي  -

إرادة الحياة - أبو القاسم الشاّبي  -
ماذا يقول النهر - نازك المالئكة  -

سوق القرية - البياتي  -
مقتل صبّي - حجازي  -

المقالة
هناك نظريتان في الفّن - جبرا إبراهيم جبرا أو هل األدباء بشر - الحسيني  -

عالقتنا بأطفالنا أو عالقتنا بعضنا ببعض - هشام شرابي  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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القّصة القصيرة
بنت العمدة - بنت الشاطئ  أو نوبية تعبر النهر - سهير قلماوي  -
وجه جديد - حليم بركات أو اهلل أعطى واهلل أخذ - محّمد نّفاع  -

الرواية
الحرام - يوسف إدريس  أو  شجرة اللبالب - محّمد عبد الحليم عبد اهلل  -

المسرحية
أهل الكهف - توفيق الحكيم  -
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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:
الماّدة الواردة في كتب "الجديد في قواعد اللغة العربية" للصفوف: السابع والثامن والتاسع، وتتضّمن كذلك   -

الفوائد فيها.  
الماّدة المطلوبة في تركيز الوحدة األولى.  -

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

من ماّدة الصف العاشر:
عالمات اإلعراب في ملحقات المثّنى، وفي ملحقات جمع المذّكر السالم.  -

حركة الهمزة الزائدة في أّول األمر.  -
شبه الفعل وعمله عمل الفعل. الفاعل:    -

شبه الفعل وعمله. المفعول به:    -
عمل اسم المفعول، عمل الفعل المبني للمجهول. نائب الفاعل:    -

وقوع المبتدأ نكرة مخّصصة، المبتدأ عندما يكون مجروًرا ِبـ )رّب( أو ِبـ )واو رّب(، ضمير الفصل   المبتدأ والخبر:   -
أو العماد.    

كان وأخواتها، متى تكون األفعال الناقصة تاّمة.  زيادة الباء في خبر ليس وما الحجازية.  -
حذف حرف اجلّر )نزع اخلافض(، دخول ما الزائدة على )عن( و )رّب(. اجلّر:          -

اإلضافة املعنوية )احملضة(، واللفظية )غير احملضة(، دخول أل التعريف على املضاف، كلمات الزمة   اإلضافة:    -
اإلضافة، الظروف املضافة إلى اجلمل.   

إعراب الواو إذا وقعت قبل )لكن( العاطفة. عطف النسق:    -
النعت السببي وصوره، إعراب االسم الواقع بعده. النعت:     -

/يتبع في الصفحة التالية/
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من ماّدة الصف الحادي عشر:
التوكيد: إعراب، جميع، عاّمة، كاّفة، أنفس.  -

المصدر حين ينوب عن فعله.  -
الظروف المبنية.  -

الحال:  متى يأتي الجامد حااًل.  -
التمييز: تمييز كم االستفهامية، تمييز كم الخبرية.  -

االستثناء: االستثناء الناقص أو المفرغ.  -
النداء: إعراب )ابن( المضافة بعد العلم المنادى، المنادى المضاف إلى ياء المتكّلم، يا حرف تنبيه.  -

العدد:  حركة الشين في )عشر( و )عشرة(، العدد )ثمانية( مع المعدود مضاًفا وغير مضاف ومرّكًبا مع العشرة،   -
إدخال أل التعريف على األعداد، أو على ما بعدها.

الممنوع من الصرف:  جواز الصرف ومنعه في بعض األسماء.  -

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

أسلوب النفي: شروط عمل )ال( المشّبهة 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 المشغول عنه، وجوب نصبه، جواز الرفع والنصب فيه.  -
اسم الفعل.  -

خاّصة: إعرابها وإعراب ما بعدها.  -
أساليب في تطوير اللغة:  االشتقاق األصغر، النحت، الدخيل، المعّرب.  -

البالغة
من علم البيان:

التشبيه - أركانه.  -
االستعارة - التصريحية والمكنية.  -

الكناية.  -
من علم البديع:

السجع.   -
الجناس.  -

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

فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

النثر القديم
القميص األحمر - البن عبد رّبه  -

تعّطشي للحقائق - الغزالي  -
عالقة إخوان الصفا بعضهم ببعض - إخوان الصفا  -
تربية حّي بن يقظان والمعرفة األولى - ابن طفيل   -

الشعر الحديث 
اللغة العربية تنعي حّظها - حافظ إبراهيم  -

من السماء - أحمد زكي أبو شادي  أو عاصفة روح - إبراهيم ناجي   -
الصبا والجمال - بشارة الخوري  -

المدينة والفجر - سلمى الجيوسي أو عدم - حبيب شويري  -
البّحار والدرويش - خليل الحاوي  -

نجوى - بلند الحيدري  -

املقالة
أزمة الشباب العربي - عبد اهلل عبد الدايم أو صورة السعادة - عّباس محمود العّقاد   -

تعقيب على محاضرة زكي جنيب محمود - سهيل إدريس  -

القّصة القصيرة
الفجر عند النافذة الغربية - غادة السّمان  -

ابني في الجامعة - مصطفى مرار أو الرجل الذي قتل العالم كّله - زكي درويش  -

الرواية
أّيام معه - كوليت خوري  -

المسرحية
السلطان الحائر  أو بجماليون - توفيق الحكيم  -

النقد األدبي
عناصر األدب - أحمد الشايب  -

المسرحية بين العاّمّية والفصحى - محّمد مندور  -


