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 ربرنامج المقر  

 * التوجيو اإلدارؼ واألكاديمي األسبوع األوؿ:

 * ميارات المحادثة: )تقديـ النفس( األسبوع الثاني:

 * تطبيقات صرفية: )أوزاف األفعاؿ ومعانييا(

 * ميارات المحادثة وفق استراتيجية العمل الجماعي: )الحوار( وع الثالث:األسب

 * تطبيقات لغوية: )إعراب األفعاؿ وبناؤىا، عالمات اإلعراب األصمية والفرعية(

 * ميارات المحادثة: )اإللقاء( األسبوع الرابع:

فاعل، * تطبيقات صرفية: )المشتقات: اسـ الفاعل، واسـ المفعوؿ، ومبالغة اسـ ال
 والصفة المشبية، واسما الزماف والمكاف، واسـ اآللة(

 * ميارات الكتابة: )كتابة السيرة الذاتية وطمب العمل( األسبوع الخامس:

* تطبيقات لغوية: )المفاعيل: المفعوؿ بو، والمفعوؿ فيو، والمفعوؿ المطمق، والمفعوؿ 
 معو، والمفعوؿ ألجمو(

 وؿاأل  االختبار* األسبوع السادس:

 ميارات المحادثة واإللقاء وفق استراتيجية العمل الجماعي

 (: القراءة األفقية والعموديةالة* ميارات القراءة والفيـ )استراتيجيات القراءة الفعّ  األسبوع السابع:

 الوصل والقطع، واليمزة المتوسطة والمتطرفة( تا* ميارات الكتابة )ىمز 

بداء الرأؼ، واالستنتاج(* الوظائف المغوية األسبوع الثامف:  : )التمخيص، وعرض القضية، والمقارنة، وا 

 * ميارات الكتابة: )كتابة التقارير والممخصات(

 * ميارات المحادثة وفق استراتيجية العمل الجماعي: )الحوار( األسبوع التاسع:

 * ميارات الكتابة: )عالمات الترقيـ، وأصوؿ كتابة البحث العممي(

 * ميارات القراءة والفيـ ر:األسبوع العاش

 * ميارات التحميل واالستنتاج )تحميل الجمل لغويًا ودالليًا(
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 * تطبيقات لغوية: )المبتدأ والخبر، وأنواع الخبر(

األسبوع الحادي 
 عشر:

 االختبار الثاني:

 * ميارات القراءة والفيـ

 * ميارات التحميل واالستنتاج

 * الوظائف المغوية

 * المقالة وأنواعيا  عشر: األسبوع الثاني

 * ميارات الكتابة: كتابة المقالة

 (، كسر ىمزة إفَّ وفتحياالمصادر وأوزانياو * * تطبيقات لغوية وصرفية: )العدد، 

* تطبيقات لغوية: )األساليب: أسموب الشرط، وأسموب االستثناء، وأسموب التعجب،  األسبوع الثالث عشر:
 وأسموب االختصاص(

 كتابة والمحادثة* ميارات ال

 * تطبيقات لغوية وصرفية: )التوابع: العطف، والنعت، والبدؿ، والتوكيد( األسبوع الرابع عشر:

 * ميارات اإللقاء والفيـ: )أبيات شعرية، وعبارات وأمثاؿ سائرة(

األسبوع الخامس 
 عشر:

روؽ ، والفاستعماؿ بعض التراكيب المغويةو * ميارات كتابية: )األخطاء الشائعة، 
 (المغوية

 * تطبيقات لغوية )مراجعة عامة(

 .ممحوظة: البرنامج قابل لمتعديل وفق ما تقتضيو الحاجة والضرورة، لتحقيق فمسفة المادة وأىدافيا العامة  والخاصة 
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 وعبارات ...... أقوال
 

ـَ َلَيْسَتْغِفُر ِإفَّ ال)  (ٔ م لوَعاِل ، البحراْلِحيَتاُف ِفي  حتى، ِفي اأْلَْرضاوات وَمف َمْف ِفي السَّ
 (الكواكب سائر بدر عمىال ليمةَ  القمرَكَفْضِل  دِ َعابَعَمى ال َوَفْضُل اْلَعاِلـِ 

 حديث شريف

ـْ  ُكمُُّكـ)  (ٕ  والمرأةُ ِل َبْيِتِو، ىأ  عمىَراٍع  والرَّجلُ َراٍع،  واألميرُ ِتِو، َرِعيَّ  عف وؿ  ؤُ مسْ َراٍع َوُكمُُّك
ـْ  َوَلِدِه، َفُكمُُّكـِجَيا و َزو  عمى بيتَراِعَية    (َرِعيَِّتوِ  عف وؿ  ؤُ مسْ َراٍع َوُكمُُّك

 حديث شريف

 وجيو هللا كـر طالب أبي بف عمي اإلماـ  (مفاِرُقو فأنت شئت مف أحبَّ )  (ٖ
 اإلماـ عمي بف أبي طالب كـر هللا وجيو َعرَؼ ربَّو(. )مف َعَرؼ نفَسو  (ٗ

ل عمى مف ُض ه، وافْ نظيرُ  فأنَت  ف شئتَ عمَّ  ه، واستغفِ أسيرُ  فأنتَ  إلى مف شئتَ  احتجْ )  (٘
 (.هفأنت أميرُ  شئتَ 

 اإلماـ عمي بف أبي طالب كـر هللا وجيو

كما يعرفيا  يا الجاىلُ عرفَ  ْت أؼ، فإذا أدبرَ يا إال ذو الرَّ وال يعرفُ  ،مقبمةً  تشابوُ تاألمور )  (ٙ
 (.العاقلُ 

 العرب(مف حكماء أكثـ بف صيفي )

ه ز ضرُّ و، وال يجاوِ غيظَ  ويورؼَ ، هفكرَ  لَ ويشغِ  ،وقمبَ  تعبَ أف يُ  الحسودُ  ـَ لف يعدَ )  (ٚ
 و(.نفسَ 

 العرب(مف حكماء أكثـ بف صيفي )

 المساعد، والخادـُ  ، واألخُ الصالحةُ  ، والزوجةُ البارُّ  أشياء: الولدُ  في سبعةِ  العيُش )  (ٛ
 (الشامل الكافي، واألمفُ  السابغة، والقوتُ  العاقل، والعافيةُ 

 العرب(مف حكماء أكثـ بف صيفي )

 اإلماـ الشافعي (ياكْ ممِ ؾ ولـ تَ كتْ مَ مَ  بالكممةِ  متَ ؾ إذا تكمَّ فإنَّ  ،ال يعنيؾ فيما ـْ مَّ ال تتك)  (ٜ

 نف بف قيس )مف حكماء العرب(األح (.ىـ عمى العقوبةأقدرُ  الناس بالعفوِ  أحقُّ )  (ٓٔ
 سعد هللا ونوس !(دوف قتاؿة ىزمتنا الخيان ةٍ كـ مرَّ )  (ٔٔ

 نزار قباني (.إنيـ يريدوف أف يفتحوا العالـ وىـ عاجزوف عف فتح كتاب)  (ٕٔ
)ليرتفْع منؾ المعنى ال الصوت؛ فإّف ما يجعل الزىر ينبت ويتفتَّح، ىو المطُر ال   (ٖٔ

 الرعد(.
 جالؿ الديف الرومي
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 أحالـ مستغماني يسألونؾ ىل تصمي؟ ال يسألونؾ ىل تخاؼ هللا؟(.)  (ٗٔ

 أحالـ مستغماني )لعمّي امرأة  عربية، تحزُف حيف يجب أف تفرح، ألّنيا ما اعتادِت السعادة(  (٘ٔ

 غادة السماف مونا ِوزر النوايا(.، حمَّ الصمتَ  )ألننا نتقفُ   (ٙٔ

 جبراف خميل جبراف ت بيا لألشجار(.حَ إذا با الريحَ  بأسرارؾ لمريح، فال تمـِ  حتَ )إذا بُ   (ٚٔ
 جبراف خميل جبراف ألمة كلُّ قبيمة فييا أمة(. )ويل    (ٛٔ
ر(. )ال شيءَ   (ٜٔ  محمود درويش أقسى عمى النَّفِس مف رائحِة األحالـِ وىي تتبخَّ
 محمود درويش األرض(. سعُ ؾ تتَّ مِ مْ حُ  )عمى قدرِ   (ٕٓ
 عبد الرحمف الكواكبي .(عمى العقل لعمـ، واستبداد النفسِ الجيل عمى ا مف أقبح أنواع االستبداد استبدادُ )  (ٕٔ
 نجيب محفوظ الذؼ يضعو اإلنساف عمى رأسو ليصبح جديرًا بإنسانيتو(. ىي ذلؾ التاج )الحريةُ   (ٕٕ
 دمحم الماغوط فمسطيف(. مف تحريرِ  العقل العربي أصعبُ  تحريرَ  )يبدو أفَّ   (ٖٕ
 دمحم الماغوط األكبر ىو ما يموت فينا ونحُف أحياء(.)إّف الموَت ليس الخسارَة الكبرػ، الخسارُة   (ٕٗ
 دمحم أركوف  دينية حتى ُتقنَع العرَب باتِّباعؾ(. فكرة بصبغةٍ  ف أيةَ )يكفي أف تغمِّ   (ٕ٘
 إبراىيـ الفقي الفقراء(. )احذر أف تكوف أىداُفؾ مجرَد أمنيات فتمؾ بضاعةُ   (ٕٙ
 جالؿ الديف الرومي (.شيء تفقده سيعود إليؾ في ىيئة أخرػ  فأؼُّ  )ال تحزفْ   (ٕٚ
إلييا،  منيا، نظرَ  أخذ قطعةً  فردٍ  ، كلُّ ْت وتشظَّ  ، وقعْت بيد هللاِ  مرآةً  كانْت  )الحقيقةُ   (ٕٛ

 (.يا كاممةً أنو يممكُ  وخاؿَ 
 جالؿ الديف الرومي

 جالؿ الديف الرومي )باألمس كنُت ذكيًا فأردت أف أغير العالـ، اليـو أنا حكيـ  لذلؾ سأغير نفسي(.  (ٜٕ
 ميخائيل نعيمة (!اإلنسافَ  وما أندرَ  الناَس  أكثرَ )ما   (ٖٓ
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 أبيات شعرية ......

 

 

ـْ  ال َوَمف       َصديَقوُ  َعُدّواً  َيحسْب  َيغَتِرب َوَمف  (ٔ  ـِ ُيَكرَّ  ال َنفَسوُ  ُيَكرِّ
ف       َخميَقةٍ  ِمف ِامِرغٍ  ِعندَ  َتُكف َوَميما  ُتعَمـِ  الناسِ  َعمى َتخفى خاَليا َواِ 

 زىير بف أبي ُسممى

 وداؤؾ منؾ وما تبصرُ                  دواؤؾ فيؾ وما تشعرُ   (ٕ
 وفيؾ انطوػ العالـ األكبرُ               صغير   رـ  ؾ جِ أنَّ  بُ وتحس

هللا  اإلماـ عمي بف أبي طالب كـر
 وجيو

  انِفرادا بالُخْمدِ  أحَبْبتُ  لَما       َفْرداً  الُخْمدَ  ُحِبيتُ  أّني ولو  (ٖ

 الِبالدا تْنَتِظـُ  ليَس  َسحائبُ      بأْرضي وال َعَميّ  َىَطَمْت  فال
 أبو العالء المعري 

 المتنبي ولكف                قميمِؾ ال ُيقاؿ لو قميلُ  منِؾ يكفيني قميل    (ٗ

ـُ َعمى َقدْ   (٘ ـِ الَمكارـُ       ِر أْىِل الَعْزـ تأتي الَعزاِئ  َوتأتي عَمى َقْدِر الِكرا
ـِ الَعظاِئـُ      َوَتْعُظـُ في َعيِف الّصغيِر صغاُرىا   َوَتْصُغُر في َعيف الَعظي

 المتنبي

 المتنبي ؟َوالُظَمـُ  اأَلنوارُ  ِعنَدهُ  ِاسَتَوت ِإذا          ِبناِظِرهِ  الُدنيا َأخي نِتفاعُ ا ماو   (ٙ
 فما زاَؿ في راحتيِؾ األمافْ                        بعيداف نحُف وميما افترقنا  (ٚ

ْف كاَف ملَء المكافْ                      عني وكـ مف قريبٍ  تغيبيفَ   يغيُب وا 

وُؽ يعرؼُ                   فال الُبعػُد يعني غياَب الوجوه  قيَد الزمافْ  وال الشَّ

 فاروؽ جويدة

 إّني أحبُّ وبعػُض الحػبِّ ذّباُح          ىذؼ دمشُق وىذؼ الكأُس والّراُح   (ٛ
  اَؿ منُو عناقيػد  وتفػّاحُ ػػلسػ            دؼ ػقيُّ لو شّرحتـُ جسػأنا الدمش

 سمعتـُ في دمي أصواَت مف راحوا              كػـ تِ يَ دْ راييني بمُ ػلو فتحػُتـ شو 
 جػّراحُ  إذا أحببػتُ  وما لقمػبي       عشقوا  زراعُة القمِب تشفي بعَض مف

 نزار قباني

 أشكو العروبَة أـ أشكو لِؾ العربا؟      روحتي يا كنَز أحالمي ومَ  دمشػقُ   (ٜ
 فأدمنوىا وباسوا كفَّ مف ضربا        ىـ ظيورَ  زيرافت سياُط حَ أدمػَ 

 با؟ كُف الكتُ تس ْت متى البنادُؽ كانَ         واقتنعوا  وطالعوا كتَب التاريخِ 
 با طَ وأطعموىا سخيَف القوِؿ والخُ          سقػوا فمسطػيَف أحالمًا ممّونًة 

 تبيُح عػّزَة نيدييا لمػف رِغبػا        وخّمفوا القدَس فوَؽ الوحِل عاريًة 
 وىَو ما كتبا؟  عّمف كتبُت إليوِ        ىل مف فمسطيَف مكتوب  يطمئنني 

 كّمما اقتربا  يزداُد عّني ابتعاداً           وعف بساتيَف ليموٍف، وعف حمـٍ 
 مف يعيُد لِؾ البيَت الذؼ خربا؟و          مف ييديِؾ زنبقًة؟   أيا فمسطيفُ 

 نزار قباني

 لماذا نبػدأ العتبػا؟  فيا دمشػقُ        فرشُت فوَؽ ثراِؾ الطاىػِر اليدبػا   (ٓٔ
  تستوضحي السببا وال  عمى ذراعي        فاستمقي كأغنيػٍة  حبيبتي أنػتِ 

 إال خمُتيا كػذبا  أحببُت بعدؾِ          ما مف امػرأةٍ  أنِت النساُء جميعاً 

 نزار قباني

 وحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــــــــة
University Requirement Unit  
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حي    إفَّ جراحي ال ضفاَؼ ليا  يا شاـُ   عف جبيني الحزَف والتعبا فمسِّ
َبني ُكمَّما  (ٔٔ ىػ ...... َأدَّ  َعقمي َنقَص  َأراني رُ ػػػػػػ الدَّ

ذا  ِبَجيمي ِعمماً  زاَدني       ِعمماً  ازَددتُ  ما وا 
 الشافعي

 َفال ُبدَّ أْف َيْسَتِجيَب الَقػَدر            ْعُب َيْوَمًا أَراَد اْلَحَيػاَة ػػّ إذا الش  (ٕٔ
 َوال ُبدَّ لمَقْيِد َأْف َيػْنَكِسػر                 ِل أْف َيْنَجِمػػي ػْ َوال ُبػدَّ ِلمَّيػ

ـْ ُيَعاِنْقُو َشْوُؽ الْ  َىػا            ػاِة ػَحيَ َوَمْف َل ػَر في َجوِّ  َواْنَدثَػر ،َتَبخَّ

 أبو القاسـ الشابي

 َتجافينا ُلقيانا طيبِ  َعف َونابَ        َتدانينا ِمف َبديالً  الَتنائي َأضحى  (ٖٔ
 آمينا الَدىرُ  َفقاؿَ  َنَغصَّ  ِبَأف    َفَدَعوا الَيوػ  َتساقينا ِمف الِعدا غيعَ 

 ابف زيدوف 

( فقمُت ى (ْشقِدمَ  ا)قالو   (ٗٔ  َفْجر  عمى الَغِد ِمف َأْمَسْيِيما اْنَبَثقا              ماػو)َبْغداد 

 َمْيِف عمى َعْيَدْيِيما اتََّفقاءَأـ َتوْ              ُجِمعاما َتْعَجبوَف؟ َأِمْف َمْيَدْيِف قد 

 ِسماِف اأَلْمَف والَفَرقاُحبًَّا وَيْقتَ                صيَر َمعاً ػُربَّاِف المَ ػـ صاِمَدْيِف يَ أَ 
 واليوـَ َنْقَتِسـُ اآلالـَ والرََّىقا                   راَىَقًة ػْمنا مُ ػُق َتقاسَ ػْ رًا ِدَمشػَفخْ 

ـْ ُصِيَرْت   َسباِئُؾ الّذَىِب الغالي فما اْحَتَرقا      ِدَمْشُق َصبرًا عمى الَبْموػ َفَك

 دمحم ميدي الجواىري 

ـِ شرقًا ومغربارّب مف أجل ال ويا (٘ٔ ْم طفولِة وحَدىا            أِفْض بركات السِّ  
َدْت في ظامِئ الرَّمل أعشبا  وُصف ضحكَة األطفاِؿ يا ربُّ إنَّيا         إذا َغرَّ

 بدوي الجبل

 عيناِؾ غابتا نخيٍل ساعَة السَحْر  (ٙٔ
ينأػ عنيما القمر  راحَ  أو ُشرفتافِ   

ـؽ الكرو ماف تورِ حيف تبسِ  عيناؾِ   
في نَير ... كاألقمارِ  األضواءُ  ُص وترقُ   
َحر و المجذاؼ وْىنًا ساعةَ جُّ يرُ  السَّ  
ييما الّنجوـْ ...في غورَ  ما تنبُض كأنَّ   

 

 بدر شاكر السياب
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 كتاب ......كاتب و

 

 ىػ(ٕ٘٘الجاحع )ت البياف والتبييف )كتاب أدب(  (ٔ
 ىػ(ٖٙ٘أبو الفرج األصفياني )ت األغاني )كتاب أدب(  (ٕ
 ىػ(ٓٛٔسيبويو )ت الكتاب )أىـ كتب النحو(  (ٖ
 ىػ( ٕٗٔترجمة ابف المقفع ) كميمة ودمنة )قصص مترجمة(  (ٗ
ي مصطفى لطفي المنفموطي )مصر  أدبية(وقصص النظرات )مقاالت   (٘

 ـ(ٕٜٗٔت 
مصطفى صادؽ الرافعي )مصري  وحي القمـ )مقاالت أدبية(  (ٙ

 ـ( ٖٜٚٔت
 قمر كيالني )سورّية( طائر النار )رواية(  (ٚ
 حنا مينة )سورّي( النجـو تحاكـ القمر )رواية(  (ٛ

 حنا مينة )سورّي( الياطر )رواية(  (ٜ

 غادة السماف )سورّية( الرواية المستحيمة )رواية(  (ٓٔ
 غادة السماف )سورّية( شعر(عيناؾ قدرؼ )  (ٔٔ
 (مصري ) نجيب محفوظ )رواية( أوالد حارتنا  (ٕٔ
 أمل الجرّاح )سورّية( بكاء كأنو البحر )شعر(  (ٖٔ
 أحالـ مستغماني )جزائرّية( فوضى الحواس )رواية(  (ٗٔ
 بدوي الجبل )سورّي( فمسفة الحقيقة )شعر(  (٘ٔ
 (توفيق الحكيـ )مصريّ  أىل الكيف )مسرحية(  (ٙٔ
 دمحم الماغوط )سورّي( )مجموعة مقاالت(سأخوف وطني   (ٚٔ
 (فمسطيني)غساف كنفاني ما تبقى لكـ )رواية(  (ٛٔ
 نبيل سميماف )سورّي( سمر الميالي )رواية(  (ٜٔ
 )سوري( نزار قباني قالت لي السمراء )شعر(  (ٕٓ
 زكريا تامر )سورّي( النمور في اليـو العاشر )قصص(  (ٕٔ
 )سورّي( بديع حقي )قصص( التراب الحزيف  (ٕٕ
 فاروؽ جويدة )مصرّي( )شعر( كاف حمماً و   (ٖٕ
 يوسف السباعي )مصرّي( رّد قمبي )رواية(  (ٕٗ

 

 

 

 ــــــةوحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــ
University Requirement Unit  
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 تراكيب لغوية......

 
 
 اإلعر اب التركيب  

 رب يستعمل لمزماف المستقبل.أبدًا: ظرؼ زماف مع أبدا  لف أفعمو   (ٔ
، وىي تنوب عف الفعل في تفيد الدعاءسموب اإلنشائي تستخدـ في األ أىال  وسيال    (ٕ

 تأدية المعنى.
 إعرابيا: مفعوؿ مطمق لفعل محذوؼ منصوب.

 شّتاف: اسـ فعل ماض بمعنى َبُعَد. األمر شّتاف  (ٖ

 مى ىذه األفعاؿ، وال يحتاج الفعل إلى فاعل.ال تدخل إالع (ما) درست كثرمادرست/  قّممادرست/  طالما  (ٗ

 حرؼ جواب بمعنى نعـ، ال محل لو مف اإلعراب. أجل  (٘
 فعميا )آض( بمعنى رجع، وتأتي بمعنى صار. أيضا    (ٙ

 إعرابيا: مفعوؿ مطمق لفعل محذوؼ، أو حاؿ إذا أولناىا بمشتق.
اًل مطمقًا مضافة، وتعرب مفعو لمصادر التي جاءت بصيغة المثنى، مف ا دواليؾ  (ٚ

 .لفعل محذوؼ
 مؤلفة مف )الفاء( و)قط(. فقط  (ٛ

 إعرابيا: الفاء لمتزييف، وقط ظرؼ زماف مبني عمى الضـ.
 إعرابيا: ال بدّ  -ال محالة -ال شؾ -ال بأس  (ٜ

 ال: نافية لمجنس
 بأس/ شؾ/ محالة/ بّد: اسـ ال مبني عمى الفتح في محل نصب

 
 
 

 

 

 

 وحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــــــــة
University Requirement Unit  
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 قُْل وال تقل...
 

 الخطأ الصواب
 )تكرار كمما( ُسِرْرُت بؾكمما ُكمَّما َأَتْيَت  ُكمَّما َأَتْيَت ُسِرْرُت بؾ

  أخصائي  اختصاصي
 يؤّثر بػ يؤّثر في
 يتأثر في يتأثر بػ

 المدينة وجامعاتُ  دارُس م ياس المدينة وجامعاتُ ار مد
 تحرَّػ عف حقيقة األمر تحرَّػ حقيقة األمر

 ىاـأمر  ميـأمر 
ر الغياب سوَّغ الغياب  برَّ
 تخّرج مف تخّرج في
 أدَمَف عمى الشيءِ  أْدَمَف الشيءَ 

 ال يوجد طالب في الصف ال طالَب في الّصفّ 
 التالية اآلتية
 الدماء الذكية كيةالزَّ  الدماءُ 
 مدراء وف مدير 

 دعني أقوؿ لْ دعني أقُ 
 مبروؾ مبارؾ

 َفْقرة/َفَقرة الكتاب ِفْقرة الكتاب
 واجدالتَّ عمى الطالب  الحضورعمى الطالب 
 )ألف أبدًا لممستقبل( ه أبداً لـ أزرْ  ه أبدًا رَ لف أزو 

 أبداً  في حياتي لـ أرُسْب  لـ أرسْب في حياتي قطُّ 
 مثابة كذاىذا األمر ب ىذا األمر بمنزلة كذا
 أسفت لألمر أسفُت عمى األمر

 شديد داَىَمنا خطر    شديد دَىَمنا خطر  
 ينبغي عميو ينبغي لو

 وحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــــــــة
University Requirement Unit  
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 استخرجُت جواَز سفٍر جديدٍ  جديداً  استخرجُت جواَز سفرٍ 
 رحمة هللا عمى المتوفِّي )ألف المتوفِّي هللا تعالى( رحمة هللا عمى المتوفَّى

 النوايا النّيات
 إنشاء هللا إف شاء هللا
 ىذه البمد ىذا البمد

 األسعار ارتفاع مف األغنياء حتىو  الناس يعاني مف ارتفاع األسعار األغنياءحتى  الناسيعاني 
 عتبريُ  يعدّ 

 ساىـ في تأليف الكتاب مساىمة أسيـ في تأليف الكتاب إسياماً 
 أجب عمى األسئمة أجب عف األسئمة

 ت نقودؼنِفذَ  ؼت نقودنِفدَ 
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 الفروق اللّغويّة

 
 البصر والبصيرة 

 البصر الرؤية بالعيف، أما البصيرة فيي الرؤية بالقمب.
 الجموس والقعود 

 القعود فيو االنتقاؿ مف األعمى إلى األسفل )القياـ(. اسفل إلى األعمى )النائـ(، أمالجموس االنتقاؿ مف األ
 القدح والكأس 

 القدح الفارغة، أما الكأس فيي المميئة.
 الفقير والمسكيف 

 الفقير مف لـ يممؾ قوت يومو، أما المسكيف فيو مف لـ يممؾ قوت سنتو.
 الخطأ والغمط 

 .أبداً  ال يكوف صوابا عمى وجوفالخطأ ، أما في نفسو ضعو، ويجوز أف يكوف صواباً الغمط ىو وضع الشيء في غير مو 
 الخضوع والخشوع 

 الخضوع في الفعل، أما الخشوع فيو في الصوت.
 الُخطبة والِخطبة 
 .تعني اختيار الزوجة والعقد عمييا ، أما الِخطبةالكالـ الذؼ يمقى عمى جميور الناسالُخطبة 
 الحب والمودة 
 ناتج عف الحب. المودة فيي أثر سموكي عممي ، أما صفة نفسية عاطفة قمبية الحب
 االستفياـ والسؤاؿ 

 فيجوز فيو أف يكوف السائل يسأؿ عما يعمـ وعما اليعمـ.  السؤاؿ، أما االستفياـ اليكوف إال لما يجيمو المستفيـ فيو
 النبأ والخبر 

 الخبر فيجوز أف يكوف بما يعممو وبما اليعممو.أما  ،النبأ اليكوف إال لإلخبار بما اليعممو المخَبر
 االختصار واإليجاز 

 يو قمة المفع وكثرة المعاني ف اإليجاز، أما االختصار ىو إلقاؤؾ فضوؿ األلفاظ مف كالـ المؤلف مف غير إخالؿ بمعانيو
  الممس والمّس 
يكوف باليد وبالحجر وغير ذلؾ، فالمس ، أما دةباليد خاصة؛ ليعرؼ الميف مف الخشونة والحرارة مف البرو   يكوف  الممس

 واليقتضي أف يكوف باليد.
 السرعة والعجمة 
 .التقدـ فيما ال ينبغي أف يتقدـ فيو وىي مذمومةفيي العجمة ، أما التقدـ فيما ينبغي أف يتقدـ فيو وىي محمودةالسرعة 
  ضالديف والقر 
 لو أجل، أما القرض فيو ما ال أجل لو. ما الديف
 الثرى والثريا 

 الثرػ التراب وتستخدـ مجازًا لمداللة عمى األرض، أما الثريا فيي النجـو وتستخدـ مجازًا لمداللة عمى السماء.

 وحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــــــــة
University Requirement Unit  

 

 

 

 

http://www.hamsmasry.com/vb/t34702/
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 المشيور والمعروؼ 
 ف عرفو شخص واحد فحسب.المشيور يكوف معروفًا عند جماعة كبيرة العدد، أما المعروؼ فيكوف معروفًا وا  

  الكآبة والحزف 
 الكآبة تظير عمى الوجو، أما الحزف فيكوف مضمرًا في القمب.

 الباسل والشجاع 
يتعذر عمى أحد أف يصيب الباسل في الحرب بمكروه؛ لشدتو فييا وقوتو، أما الشجاع فيو الجرؼء والمقّداـ في الحرب 

 ضعيفًا كاف أو قويًا.
  مدياألبدي واألزلي والسر 

 .األبدؼ الذؼ ال نياية لو، واألزلي فال بداية لو، أما السرمدؼ فال بداية وال نياية لو
 الشعور واإلحساس 

الشعور ينبع مف الداخل دوف وجود عامل خارجي، أما اإلحساس فينتج عف عامل خارجي يؤثر في الشخص، نحو: 
 الخوؼ أو الممس.

 اإلعادة والتكرار 
 .أما اإلعادة فال تقاؿ إال لممرة الواحدةمرات عدة،  ء مرة واحدة وكذلؾ إعادتولتكرار يشمل إعادة الشيا

 اإلطناب واإلسياب 
 .يو التوّسع في الكالـ بال فائدةفاإلسياب ، أما بفائدة أؼ التوّسع فيو؛ اإلطناب ىو بسط الكالـ

 االعتراؼ واإلقرار 
 .وبالذؼ التعرفو أف تقّر بالذؼ تعرفو يوفاإلقرار ، أما االعتراؼ ىو أف تقر بالشيء الذؼ تعرفو

 المدح والثناء 
 .يو تكرار المدحفالثناء ، أما المدح ىو مدح شخص مرًة واحدًة بخصمة واحدة

 اليجاء والذـ 
 .يكوف ألفعالو ولوفالذـ ، أما اليجاء يكوف لمشخص نفسو فقط

 المـو والعتاب 
 .تقصيره في المودة وتضييع حقوقيا بيو الصديق والحبيب عمىيو تنفالعتاب ، أما لمـو ىو تنبيو الفاعل عمى خطئوا

 اليمز والممز 
 .يو التعييب جيراً فالممز ، أما اليمز ىو التعييب سّراً 

 األجر والثواب 
 .ال يكوف إال بعد العملفالثواب ، أما جر يكوف قبل الفعل المأجور عميواأل

 السؤاؿ واالستخبار 
 وطمب األمر والنيي.وف لطمب الخبر لسؤاؿ فيكاالستخبار طمب الخبر فقط، أما ا

 الدعاء والنداء 
 .النداء رفع الصوت بما لو معنى، أما الدعاء فيكوف برفع الصوت وخفضو

 الصوت والصياح 
 .ح فيو لمحيوافاالصوت عاـ في كل شيء، أما الصي

 الشكر والجزاء 
 الشكر ال يكوف إال عمى النعمة، أما الجزاء فيكوف منفعة ومضرة

 لوعد والعيدا 
 العيد ما كاف مف الوعد مقرونًا بشرط وىو يقتضي الوفاء، أما الوعد فيو يقتضي اإلنجاز.
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 الحسد والَغبط 
الغبط أف تتمنى أف يكوف مثل حاؿ المغبوط لؾ مف دوف زواليا عنو، أما الحسد أف تتمنى أف تكوف حالو لؾ مع 

 زواليا عنو.
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 سائرةعبارات  أمثال و
 

قػػاؿ حػػيف نبحػػث عػػف مصػػدر لممعمومػػات أو لمخبػػر، ثػػـ نتوّصػػل إلػػى الشػػخص يمثػػل عربػػي قػػديـ، : عنػػد ُجَيْينػػة الخبػػُر اليقػػيف (ٔ
 نا القصة الحقيقية.المناسب أو الجية المناسبة التي ستقوؿ ل

 .بذؿ جيدًا كبيرًا ليشرح شيئًا لكنو فشل في اإليضاح :فّسر الماء بعد الجيد بالماء (ٕ
 بيف خياريف صعبيف. ف:بيف المطرقة والسندا (ٖ
 بعد صعوبات شديدة في التفكير أو العمل، كانت النتيجة تافية. :ل فولد فأرا  بتمّخض الج (ٗ
 [ٕٙٔ]البقرة: اآلية َوَعَسى َأْف َتْكَرُىوا َشْيًئا َوُىَو َخْير  َلُكـْ ، وىو يشبو قولو تعالى: نظنو ضاراً  قد نستفيد مّما :ُرب  ضاَرٍة ناِفَعة (٘
 الموعد. إخالؼُيضرب في مثل عربي قديـ، مواعيُد عرقوب:  (ٙ
 مشكمة صغير تمّر سريعاً  ف:سحابة صي/ زوبعة في فنجاف  (ٚ
 ل الموت حرًا كريمًا عمى أف يعيش حياة ذليمة.لمف ُيفضِّ ُيضرب مثل عربي قديم، المني ُة وال الدنّية:  (ٛ
 .مثل عربي قديـ، يشير إلى شدة التوافق واالنسجاـ بيف شخصيف :وافق َشفٌّ طَبقة (ٜ
 .ب لمف َيدَّعي منفردًا ما يعجز عنو إذا ُطولب بو في الجمعيضرَ مثل عربي قديـ،  :ُكلُّ ُمْجٍر في الَخاَلء ُيَسرُّ  (ٓٔ
اف:  بالساعَديف تبِطُش  (ٔٔ ُيضرب في التعاوف بيف الرجميف، ومساعدة أحدىما اآلخر، حيػث يحققػاف بالتعػاوف مثل عربي قديـ، الكف 

 ما ال يحقق الواحد منيما منفردًا.
 األشياء الضرورية تجعل التعامل مع الممنوعات مسموحًا. :المحظورات رورات تبيحُ الض   (ٕٔ
يَف َضي ْعِت الم َبفَ ا (ٖٔ   .يا بعد فواتياإمكانيا ثـ طمبَ  الحاجة وقتَ  ط في طمبِ ب لمف فرَّ يضرَ مثل عربي قديـ،  :لص 
ف اإلنسػػاف عػػادًة يحػػب الشػػيء األجنبػػي أو الغريػػب، ويجػػده أفضػػل مػػف إأؼ  :ال كرامػػة لنبػػي فػػي وطنػػو /مزمػػار الحػػي ال ُيطػػِرب (ٗٔ

 .الوطني أو المحمي
 خوؼ شديد. قاؿ لوصف جماعة مف الناس يجمسوف بصمت أو: يعمى رؤوسيـ الطير كأف   (٘ٔ
 الغوؿ والعنقاء والخل الوفي. ، والمستحيالت الثالثة:ىذا مستحيل بالتأكيد: ىذا ِمف رابع المستحيالت (ٙٔ
ـِّ عمروٍ إذا  (ٚٔ  فال رَجَعت وال رجع الحماُر              ذىب الحماُر بأ

 بيت يستشيد بو عندما يذىب شخص غير مرغوب فيو، ترجو ذىابو وغيابو.
 .اىب إلنجاز ميمة، وعاد دوف إنجازىلوصف شخص ذُيضرب مثل عربي قديـ،  :نيفع بُخف ي حُ رجَ  (ٛٔ
ف اإلنسػػاف الػذكي يجػػب أف يػتعمـ مػػف خطئػو لكػػي يتجنػػب الوقػوع فػػي الخطػأ نفسػػو مػػرة إأؼ  :ُيمػَدغ المػػؤمف مػػف ُجْحػػٍر مػػّرتيفال  (ٜٔ

 .ثانية
 فما حصل قد حصل، ولـ يعد لمكالـ فائدة. ـو متأخرًا جدًا،يكوف المَّ  حيف يقاؿمثل عربي قديـ،  :َسَبق السيُف الَعَذؿ (ٕٓ
 سكوفُ  خافقةٍ  قبى كلِّ ىّبت رياحؾ فاغتنميا           فعُ إذا  (ٕٔ

 بيت يستشيد بو عمى وجوب اغتناـ الفرص.
 
 
 

 وحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــــــــة
University Requirement Unit  
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 2ٕٔٓ-2ٕٔٓالّسنة الدّراسيّة                               ّصةمادة: اللّغة العربيّة ألغراض خا

 جمل افتتاحية

 أو االعتراض الموافقة
 ........ أتفق معؾ في ىذا الرأؼ 
 ........نحف متفقوف في الرأؼ 
 ........أرػ أننا نشترؾ في نفس الرأؼ 
 ........ممتاز، أرػ أننا نفكر بنفس األسموب 
 ........نعـ، ىذا رأؼ وجيو 
 ........نعـ، ىذا رأؼ يستحق األخذ بعيف االعتبار 
 ممتاز، ىذا رأؼ، ولكف ىناؾ رأؼ آخر ........ 
 ........ نعـ ىذا رأؼ يستحق األخذ بعيف االعتبار، ولكف 
  اسمحوا لي أف أعرض وجية نظر مختمفة ........ \اسمحي  \اسمح 
  معكـ في ىذا الموضوع  ........ \معؾِ  \اسمحوا لي أف أختمف معؾ  \اسمحي  \اسمح 
 ........  ال أتفق معؾ في ىذا الرأؼ 
 ؼ ال يفسد لمود قضية  ........آراؤنا مختمفة، ولكف الخال 
 ........  ىذا الرأؼ يحتاج إلى مراجعة 
 .......  ىذا الرأؼ ال يمثل كل الحقيقة 

 المقاطعة: 
 ........ !عفوًا 
 ........ !لحظة 
 ........ !مف فضمؾ 
 اسمحوا لي! ........\اسمحي\اسمح 
  َسمحتـ لي ........\سمحتِ \لو سمحت 
 ........ !مف فضمؾ، لو سمحت 
 ........ !اسمح لي أف أقوؿ كممة 
  دعوني أكمل كالمي........ \دعيني  \عفوًا! دعني 

 التأكيد:
 ........ أؤكد لؾ أّف 
 ........أود أف أؤكد أّف 
 ........ ال بد أّف 
 ........مف الثابت أّف 
 ........مف المؤكد أّف 
 ........ال جداؿ في أّف 

 

 

 ــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــــــــةوح
University Requirement Unit  
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 ........كمنا نعرؼ أّف 
 .. ال شؾ في أّف...... 
 ........ الجميع يتفقوف عمى أّف 
 ........كمنا نعرؼ حقيقة أّف 
 ........ىذه قضية ال خالؼ عمييا 
 ........ىذا شيء واضح كالشمس 

 الرفض أو تفنيد الرأي:
 ........ عفوًا، أريد أف أقدـ رأيًا مختمفًا 
 ........... نعـ، ىذا رأؼ قد يكوف لو أسبابو، ولكف 
 ق األخذ بعيف االعتبار، ولكف ..........نعـ، ىذا رأؼ يستح 
 ........ ممتاز، ىذا رأؼ، ولكف ىناؾ رأؼ آخر 
 ........ اسمحوا لي أف أعرض وجية نظر مختمفة 
 أرػ أننا نفكر بنفس األسموب، ولكف ...... 
 ....... عفوًا، آراؤنا مختمفة، ولكف االختالؼ ال يفسد لمود قضية 
  مراجعة .......اسمح لي، ىذا الرأؼ يحتاج إلى 
 ...... عفوًا ىذا الرأؼ ال يمثل كل الحقيقة 
 ..... اسمح لي، ىذا الرأؼ يخالف الحقيقة 
 ....... عفوًا ىذا الرأؼ ال يتماشى مع 
 ......لو سمحت لي، كيف توصمت إلى ىذه الحقيقة 

 التوسع في الشرح
 ........ دعني أضيف إلى ىذا 
 ...... ىذا ليس ىو الجانب الوحيد 
  شق ...... \الموضوع لو أكثر مف جانبىذا 
 ....... ىذا الموضوع لو جوانب متعددة 
 ..... ىذا الموضوع لو عدة زوايا، أوليا .....، وثانييا 
  ....... ىذا الموضوع متشعب، فأواًل.......، وثانيًا 
 ........ أود أف أعود إلى ىذا الموضوع 
 ....... أود أف أعود إلى ىذه النقطة 
 دعوني ....... \دعيني  \وع جدير باالىتماـ لذلؾ دعنيىذا الموض 

 تصويب الخطأ:
 ........ دعني أذكر بأّف 
 .... بعض ما تقولو صحيح، ولكف 
 .... ولكف يجب أف ال ننسى أّف 
 .... الواقع بخالؼ ىذا 
  تخالف  ىذا .... \الحقيقة تناقض 
 .... الواقع يتنافى مع ىذا 
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 عرض القضية أو الموضوع:
 ىو أّف ........ الموضوع 
 ........ القضية تتمخص في 
 ........ىذا الموضوع يشتمل عمى 
 ........ ىذا الموضوع يتكوف مف 
 ........ أود أف أعرض ىذه القضية 
 ........ جوىر ىذا الموضوع ىو اّف 
 ........ لب القضية ىو أّف 
 ........ جذور ىذا الموضوع ترجع إلى 
  ،دعوني أوضح ........\دعيني\دعنيىذا الموضوع جدير باالىتماـ 
 ........ حتى نفيـ ىذا الموضوع، ال بّد أف نشرح أف 
 ........ أريد أف أشرح ىذا الموضوع، فيو 
 ........ ىذا الموضوع متشعب، فأواًل ........، وثانيًا 
 ........ىذا الموضوع لو عدة زوايا، أوليا ........، وثانييا 
  جانب، ........  \ناحية  \ىا الموضوع لو أكثر مف شق 

 إعادة الصياغة أو العرض:
 ........ فيمت مف كالمؾ أّف 
  قالتو )السيدة فالنة( ........\قالو )السيد فالف( \قمتو \قالتو\ممخص ما قالو 
 ........بمعنى آخر 
 ........ىل تريد أف تقوؿ أّف 
 ........ عظيـ، إذف أنت تريد 
 ........ فحوػ كالمؾ 
  تتكمـ عف ........ \الؾ جيدًا، أنت تسأؿ إذا فيمت سؤ 
  أشار فالف إلى ........ \ألمح 
 ........ إذف تستطيع أف نقوؿ إّف 
 ........ كمنا نعرؼ أف الحقيقة ىي 

 إظيار التعاطف
 ........ أفيـ وجية نظرؾ 
 ........ أقدر ىذه المشكمة 
 ........ىذه قضية ال يختمف عمييا اثناف 
 ا الموضوع ........إنني أعاطف معؾ ؼ ىذ 
 ........ ىذه قضية يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار 
 ........ ال شؾ أف ىذا الموضوع ميـ ويجب أف يدرس بعناية 
 المشكمة ........ \نعـ كمنا يدرؾ حجـ المعاناة 
 ........ ال بد وأف نتكاتف جميعًا لحل ىذه المشكمة 



 - 19 - 

 

 

 2ٕٔٓ-2ٕٔٓالّسنة الدّراسيّة                                     مادة: اللّغة العربيّة ألغراض خاّصة

 أدوات الربط

 افتتاحيات النص

 إثر (ٔ
 استنادًا إلى (ٕ
 صرح ب (ٖ
 أعرب عف (ٗ
 أعمف عف (٘
 أكد (ٙ
 انطالقًا مف (ٚ
 بخالؼ (ٛ
 خالفًا لما (ٜ
 عمى العكس مف (ٓٔ
 عمى مدػ (ٔٔ
 عمى المرء أف يدرؾ أف (ٕٔ
 في المقدمة (ٖٔ

 في ضوء / في ظلّ  (ٗٔ

 غنيٌّ عف القوؿ (٘ٔ

 قبل كل شيء (ٙٔ
 ىو معموـ كما (ٚٔ
 ال بد مف الوقوؼ عند ىذه الحقيقة (ٛٔ
 ال بد مف (ٜٔ

 بادغ ذؼ بدء (ٕٓ
 ال حاجة بنا إلى القوؿ (ٕٔ
 ال شؾ في (ٕٕ
 ما مف شؾ (ٖٕ
 مما ال شؾ فيو (ٕٗ
 مف البدييي (ٕ٘
 مف نافل القوؿ (ٕٙ
 مف الواضح (ٕٚ
 مف المعروؼ (ٕٛ
 مف الغريب (ٜٕ

 االنتقاؿ مف موضوع إلى آخر

 بالنسبة إلى (ٔ
 فيما يتعمق ب (ٕ
 فيما يخص (ٖ
 أما... ؼ (ٗ
 مف جية ثانية (٘

 عمى صعيد آخر (ٙ
 في سياؽ آخر (ٚ

 مف جانب آخر (ٛ

 كما (ٜ

 

 التعبير عف الرأي ونسب الرأي إلى قائمو

 حسب (ٔ
 بالنسبة لي (ٕ
 بنظرؼ  (ٖ

 حسب اعتقادؼ (ٗ
 شخصيًا، ؼ (٘
 عمى ما أعتقد (ٙ

 وحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــــــــة
University Requirement Unit  
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 في رأيي (ٚ
 وفقًا لػ (ٛ
 عمى حد عممي (ٜ
 مف وجية نظرؼ  (ٓٔ

 وال أّدعي المعرفة بكل شيء (ٔٔ
 عمى حد تعبير (ٕٔ
 كما أظف (ٖٔ
 مف منظور شخصي (ٗٔ

 

 الستخالص واالختتاـاالستنتاج وا

 يترتب عمى ذلؾ (ٔ
 وعميو فإف (ٕ
 ينتج عف ذلؾ (ٖ
 ومف ىذا المنطمق (ٗ
 ومف ىنا (٘
 بذلؾ (ٙ
 ولمحديث بقية (ٚ
 نخمص إلى القوؿ (ٛ
 نستنتج أف (ٜ
 وهللا مف وراء القصد (ٓٔ
 وهللا أعمـ (ٔٔ
 وهللا ولي التوفيق (ٕٔ
 وما عمى الرسوؿ إال البالغ (ٖٔ
 ىذا ىو بيت القصيد (ٗٔ
 وفي النياية (٘ٔ
 ولذلؾ (ٙٔ
 وعمى ىذا األساس (ٚٔ
 عمى ما تقدـوبناء  (ٛٔ
 نكتفي بالقوؿ (ٜٔ
 إثر (ٕٓ
 إذ (ٕٔ

 إذ أف (ٕٕ
 إذف (ٖٕ
 إزاء (ٕٗ
 مجمل القوؿ (ٕ٘
 لكل ما تقدـ (ٕٙ
 لذا.. (ٕٚ
 في ضوء تأثير (ٕٛ
 في الختاـ (ٜٕ
 في آخر المطاؼ، في نياية المطاؼ (ٖٓ
 فميذا حديث آخر (ٖٔ
 خالصة القوؿ (ٕٖ
 بناء عمى ذلؾ (ٖٖ
 بناء عميو (ٖٗ
 بالنتيجة (ٖ٘
 باختصار (ٖٙ
 بالخالصة (ٖٚ
 مف خالؿ ما تقدـ (ٖٛ
 أماـ ىذا الواقع (ٜٖ
 األمر الذؼ أدػ إلى (ٓٗ
 مما يعني (ٔٗ

 التعميـ والتخصيص

 بشكل عاـ (ٔ
 عامة (ٕ
 عموماً  (ٖ
 عمى العمـو (ٗ
 عمى الجممة (٘
 بشكل خاص (ٙ
 بكل األحواؿ (ٚ

 عمى وجو الخصوص (ٛ
 بوجو الخصوص (ٜ
 خاصة / خصوصاً  (ٓٔ
 ال سيما/ سيما (ٔٔ
 بأؼ حاؿ مف األحواؿ (ٕٔ
 بأؼ شكل مف األشكاؿ (ٖٔ
 بجميع األحواؿ (ٗٔ
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 بشكل أو بآخر (٘ٔ
 بشكل خاص (ٙٔ
 بشكل مف األشكاؿ (ٚٔ
 في األعـ األغمب (ٛٔ
 ى الجممةعم (ٜٔ
 عمى أية حاؿ (ٕٓ

 في كل األحواؿ (ٕٔ
 في كل المجاالت (ٕٕ
 في كل مكاف وزماف (ٖٕ
 ال سيما (ٕٗ
 نوعًا ما (ٕ٘

 في حّد ذاتو (ٕٙ
 

 ظروؼ الزماف والمكاف وما في معناىا

 آنذاؾ (ٔ
 في ذلؾ الوقت (ٕ
 حينئذ (ٖ
 حينذاؾ (ٗ
 آنئذ (٘
 حالياً  (ٙ
 في الوقت الحالي (ٚ
 في الوقت الراىف (ٛ
 في اآلف نفسو (ٜ
 في آٍف معاً  (ٓٔ
 أعقاب / عقب (ٔٔ
 أماـ (ٕٔ
 إزاء (ٖٔ
 حياؿ (ٗٔ
 حوالي (٘ٔ
 قرابة (ٙٔ
 ُبعيد (ٚٔ
 بعيدًا عف (ٛٔ
 بينما (ٜٔ
 تجاه (ٕٓ
 ُقبيل (ٕٔ
 فيما (ٕٕ
 تحت (ٖٕ
 دوف  (ٕٗ
 حيث (ٕ٘
 حيف (ٕٙ
 حينئذ / حينذاؾ (ٕٚ

 حينما (ٕٛ
 خالؿ (ٜٕ
 طواؿ (ٖٓ
 عادة (ٖٔ
 نادراً  (ٕٖ
 قميالً  (ٖٖ
 قمياًل ما (ٖٗ
 كثيرًا ما (ٖ٘
 غالباً  (ٖٙ
 أبداً  (ٖٚ
 دائماً  (ٖٛ
 في حيف أف (ٜٖ
 في الوقت الذؼ (ٓٗ
 في الوقت الراىف (ٔٗ
 في الوقت ذاتو (ٕٗ
 في آف معاً  (ٖٗ
 في آف واحد (ٗٗ
 في بعض األحياف (٘ٗ
 وءفي ض (ٙٗ
 في غضوف  (ٚٗ
 فيما (ٛٗ
 قّمما (ٜٗ
 لدػ (ٓ٘
 ما داـ (ٔ٘
 ما لـ (ٕ٘
 منذ (ٖ٘

 ما إف... حتى (ٗ٘
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 سرعاف ما (٘٘
 وبعد ذلؾ (ٙ٘

 غالبًا / في الغالب / في غالب األحياف (ٚ٘
 ولو بعد حيف (ٛ٘

 النفي

 لـ (ٔ
 ليس (ٕ
 لّما (ٖ
 ال ... وال (ٗ
 ليس .. بل (٘
 )ىذا( ال )ذاؾ( (ٙ
 لـ.. ولف (ٚ
 بال .. أو (ٛ
 بل عمى العكس (ٜ

 التوكيد

 

 

 

 

 

 

 
 بالتأكيد (ٔ
 بالطبع (ٕ
 ال ننكر أف (ٖ
 س إاللي (ٗ
 ال أكثر وال أقل (٘
 ما .. سوػ  (ٙ
 لـ... غير (ٚ

 ال محالة (ٛ
 ال مفر (ٜ

 أّكد (ٓٔ
 دوف شؾ (ٔٔ
 كاف وال يزاؿ (ٕٔ
 دوف أدنى شؾ (ٖٔ
 َقْطعاً  (ٗٔ

 لَعمرؼ  (٘ٔ
 أقسـ (ٙٔ

 َلػ+ نوف التوكيد (ٚٔ

 لػَ   إفّ  (ٛٔ
 

 االستدراؾ والمقارنة

 لكف (ٔ
 غير أف (ٕ
 عمى أفّ  (ٖ
 إال أفّ  (ٗ

 بيد أفّ  (٘
 في حيف أفّ  (ٙ
 بينما (ٚ
 في المقابل (ٛ

 

ضافة حقيقة  التذكير وا 

 سىال نن (ٔ
 مع العمـ (ٕ

 عممًا أف (ٖ
 مع اإلشارة إلى (ٗ
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 السؤاؿ الذؼ يطرح نفسو (ٙ ولألمانة ؼ (٘
 

 االستثناء

 بصرؼ النظر (ٔ
 بغض النظر (ٕ
 إال / غير / سوػ / عدا / خال / حاشا (ٖ
 الميـ إال (ٗ
 دوف  (٘

 
 تقديـ األمثمة

 خير مثاؿ عمى ذلؾ (ٔ
 ضرب مثالً  (ٕ
 فعمى سبيل المثاؿ (ٖ
 فمثالً  (ٗ
 عمى سبيل المثاؿ ال الحصر (٘

 
 د واإلضافة واالستطرادالعطف والتعدا

 أضاؼ / إضافًة إلى / أضف إلى ذلؾ (ٔ
 .... إلى آخره (ٕ
 ... إلى ما ىنالؾ (ٖ
 إما....أو (ٗ
 أما......ؼ (٘
 األىـ مف ذلؾ كمو / األىـ مف كل ذلؾ (ٙ
 أواًل، ثانيًا، ثالثًا.. (ٚ
 أيضاً  (ٛ
 باإلضافة إلى (ٜ
 بدءًا مف.. مرورًا بػ.. وصواًل إلى / انتياًء ب (ٓٔ
 ثـ  (ٔٔ
 ثـ إف (ٕٔ
 دوف أف نغفل ... (ٖٔ
 الذؼ جئت عمى ذكره (ٗٔ
 كّل... عمى حدة (٘ٔ
 عمى رأسيا.... (ٙٔ
 عمى غرار... (ٚٔ

 ما بالؾ بػ (ٛٔ
 فضاًل عف (ٜٔ
 فكيف بػ (ٕٓ
 فمنيـ.. ومنيـ (ٕٔ
 في مقدمتيا.... (ٕٕ
 كذلؾ (ٖٕ
 كما (ٕٗ
 كما أسمفت (ٕ٘
 كما أشرت سابقاً  (ٕٙ
 كما أف (ٕٚ
 كما ىو الحاؿ (ٕٛ
 ال نغفل ىنا ذكر (ٜٕ
نما (ٖٓ  لـ يكتف بذلؾ، بل / وا 
 المذكور آنفًا / المذكور سمفاً  (ٖٔ
 لىمع اإلشارة  إ (ٕٖ
 ناىيؾ عف (ٖٖ
 وخالفو (ٖٗ
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 وسواه (ٖ٘
 وسوػ ذلؾ (ٖٙ
 وعمى رأسيا.... (ٖٚ
 ...وغير ذلؾ / وغير ذلؾ مف.... (ٖٛ
 وغيره (ٜٖ
 ...وما إلى ذلؾ (ٓٗ
 ....وما إلى ىنالؾ (ٔٗ
 بمعنى (ٕٗ
 بمعنى آخر (ٖٗ
 وفوؽ ذلؾ كمو... (ٗٗ

 
 التسوية                                              

 ال فرؽ بيف ... و.... (ٔ
 .. و .... عمى حد سواء (ٕ
 أـ..سواء ..  (ٖ
 سّياف ... و... (ٗ
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 2ٕٔٓ-2ٕٔٓالسنة الدّراسيّة                         مادة: اللّغة العربيّة ألغراض خاّصة

 
 المجرد والمزيد من األفعال

  
 أنواع الزيادة : 

 ػ الزيادة البنائية:   ٔ
يدة ، نتيجة لزيادة حرؼ أو أكثر وىي الزيادة التي تغير مف بناء الكممة األصمي، فينتج عف ذلؾ كممة جد         

 عمى الكممة األصل. 
 مكتوب كاتب نحو: كتب

 ػ زيادة إلصاقية :  ٕ
وىي الزيادة الناتجة عف أحرؼ تمصق إلى الكممة األصل دوف تغيير في بنائيا، وال تنقميا مف المجرد إلى المزيد       
 . 

 نحو : قرأ : يقرأ ، اقرأ ، أقرأ ، نقرأ .
 اؿ:أبنية األفع

 ينقسـ الفعل مف حيث عدد حروفو األصمية أو الزائدة إلى نوعيف:
 الفعل المجرد، والفعل المزيد . 

 الفعل المجرد
ىو كل فعل جردت حروفو األصمية مف أحرؼ الزيادة، بمعنى أف تكوف جميع األحرؼ المكونة لمفعل أحرفا      

 أصمية. 

 أقساـ الفعل المجرد: 
 ػ المجرد الرباعي  ٕ      ػ المجرد الثالثي ٔ

 أوزاف المجرد الثالثي :  أوال : 
 ػ الثالثي المفتوح العيف ولمضارعة ثالثة أوزاف ىي:  ٔ

 أ ػ فتح عيف مضارعو ) َفَعَل : َيْفَعُل ( ويكوف متعديًا أوالزمًا.
 َسَأَؿ : َيْسَأُؿ  -نحو : َقَرَأ : َيْقَرأُ 

 كوف متعديًا أوالزمًا.ب ػ ضـ عيف مضارعو ) َفَعَل : َيْفُعُل ( وي
 َمَكَث : َيْمُكُث .  -نحو: كَتَب : يكُتَب 

 ج ػ كسر عيف مضارعو ) َفَعَل : َيْفِعُل ( ويكوف متعديا والزما . 
 نحو : َوَعَد : َيِعُد . َضَرَب : َيْضِرُب . َقَفَز : َيْقِفُز . َنَزَؿ : َيْنِزُؿ .

يكوف إال  ُل ( ويختص ىذا الوزف باألفعاؿ الدالة عمى طبائع البشر، والػ الثالثي المضمـو العيف ) َفُعَل : َيْفعُ  ٕ
 الزما . 

 َكُرـَ : َيْكُرـُ  -نحو : َحُسَف : َيْحُسُف 

 

 

 ـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــــــــةوحــــــــــــــدة متطلب
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 ػ الثالثي المكسور العيف ولمضارعو وزناف ىما :  ٖ
 أ ػ فتح عيف المضارع ) َفِعَل : َيْفَعُل ( ويكوف متعديًا أوالزمًا.

ـَ : َيْعمَ   َنِسَي : َيْنَسى  -ـُ نحو : َعِم
 ويختص ىذا الوزف باألفعاؿ الدالة عمى اآلتي : 
 َحِزف:يحَزف   -طِرب: َيطَربُ  -ػ الفرح والحزف . نحو: فِرح: يفَرح 

 عِطش: يعَطش  -َشِبع: يشَبع  -ػ االمتالء والخمو . نحو: غِضب: يغَضب 
 عِور : َيْعَوَر  -َودُ َسِوَد : َيسْ  -ػ األلواف والعيوب . نحو: َحِمَر : يْحَمُر 

 َسِمَف: َيْسَمُف  -ػ وعمى الَخْمق الظاىر . نحو: َنِحَف: َيْنَحُف 
 ب ػ كسر عيف مضارعو ) َفِعَل : َيْفِعَل ( ويكوف متعديًا أوالزمًا.

 َوِرَث: َيِرُث  -نحو: َحِسَب: َيْحِسُب 
  

 ثانيا : أوزاف المجرد الرباعي: 
بناء واحد عمى وزف " َفْعَمَل " ، ومضارعو " ُيَفْعِمُل " ، ويكوف متعديًا وىو الغالب، ويأتي  لمفعل الرباعي المجرد        
 الزمًا.

 طمأف: يطمئف   -بعثر: يبعثر  -نحو : َدْحَرَج: ُيَدْحِرُج 
 ويمحق بالرباعي المجرد ستة أوزاف أخرػ ىي : 

 ـ . " ُيَفْوِعُل "، وىو الز  ػ ما كاف عمى وزف " َفْوَعَل "  ٔ
 " ُيَفْعِوُؿ "، ويكوف متعديًا أوالزمًا. ػ ما كاف عمى وزف " َفْعَوَؿ "  ٕ
 " ُيْفِعُل "، متعديًا أوالزمًا. ػ ما كاف عمى وزف " َفْيَعَل "  ٖ
 " ُيَفْعِيُل "، وىو متعد .  ػ ما كاف عمى وزف " َفْعَيَل "  ٗ
 ًا أوالزمًا." ُيَفْعمي "، متعديػ ما كاف عمى وزف " َفْعمى " ٘
 " ُيَفْعِنُل "، وىو متعد.ػ ما كاف عمى وزف " َفْعَنَل "  ٙ

  أوزاف الفعل فعمل:
 ػ الداللة عمى المشابية: نحو: عمقمت القيوة؛ أؼ صارت كالعمقـ في مرارتيا.  ٔ

 ونحو: عندـ الجسد؛ أؼ صار محمرا كالعندـ. والعندـ شجر أحمر.                           
 صيرورة:  نحو: مركشت الرجل؛ أؼ صيرتو مراكشيا.ػ لم ٕ
 ػ لمداللة عمى أف االسـ المأخوذ منو آلة: نحو: تمفز )أنجز أعماال فنية في التمفاز( .  ٖ
ػ لمنحت عمى وزنو، سواء أكاف النحت مف مركب إضافي، نحو: )عمنفى( مف عبد مناؼ، و)عبقسى( مف عبد قيس،  ٗ

النحت مف جممة، نحو: )بسمل( مف قولو: بسـ هللا، و)حوقل( مف قولو: ال حوؿ وال قوة  و)عبدلى( مف عبد هللا. أـ كاف
 إال باهلل، و)حيصل( مف قولو: حيَّ عمى الصالة، و)حسبل( مف قولو: حسبي هللا. 

 ػ الظيور: نحو: برعمت الشجرة؛ أؼ ظيرت براعميا.  ٘
ت الطعاـ؛ أؼ جعمت فيو فمفال. وعصفرت الثوب؛ أؼ ػ جعمو محتويا عمى االسـ المأخوذ منو الفعل: نحو: فمفم ٙ

 صبغتو بالعصفر. 
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 الفعل المزيد 
 ينقسـ الفعل المزيد إلى قسميف :  
 ػ المزيد عمى الثالثي .  ٔ
 ػ المزيد عمى الرباعي .  ٕ

 أوال ػ المزيد عمى الثالثي : 
  يمكف زيادة الفعل الثالثي المجرد حرفا، أو حرفيف، أو ثالثة.        

 ػ الثالثي المزيد بحرؼ، ولو ثالثة أوزاف :  ٔ
 أ ػ أفعل: بزيادة اليمزة في أولو . 

 أحسف  أكـر ، حسف  نحو: كـر 
 ب ػ فعَّل: بزيادة حرؼ مف جنس عينو  وىو ما يعرؼ بالتضعيف . 

 عمَّـ نحو: عِمـ 
 ج : فاعل: بزيادة ألف بعد فائو. 

 واصل قاتل، وصل نحو: قتل
 

  زف )أفعل(معاني الو 
 ػ التعدية  ٔ
 ػ الصيرورة: نحو : أزىرت الحديقة؛ أؼ صارت ذا زىر.   ٕ
 ػ الحينونة: وىو أف يحيف زمف الشيء، نحو: أحصد الزرع؛ أؼ: حاف وقت حصاده. أؼ: صار ذا حصاد .  ٖ
: دخل في ػ الدخوؿ في الزماف، أو المكاف. نحو: أصبح الرجل؛ أؼ: دخل في الصباح . وأمسى المسافر؛ أؼ ٗ

 المساء. وأبحر المالح؛ دخل في البحر. وأعرؽ الرحالة؛ دخل في العراؽ . 
 ػ الوصوؿ إلى العدد، نحو: أثمث العدد؛ أؼ: وصل إلى ثالثة. وأتسع الجنيف؛ أؼ: وصل إلى الشير التاسع . ٘
؛ أؼ: أزلت شكواه .  ٙ  ػ لمداللة عمى السمب واإلزالة، نحو: أشكيت الميمـو
 ة عمى الكثرة: نحو: أزىر الربيع؛ أؼ: كثر زىره . ػ لمدالل ٚ
 ػ ويأتي أفعل بمعنى الدعاء : نحو : أسقيت دمحمًا، أؼ دعيت لو بالسقيا.  ٜ

 ومنو قوؿ ذؼ الرمة : 
 تكممني أحجاره ومالعبو        وأسقيو حتى كاد مما أبثو       

 معاني الوزف )فاعل(
 صارع أحمد دمحما.  ػ المشاركة بيف اثنيف أو أكثر . نحو: ٔ
 ػ لمداللة عمى أف الشيء صار ذا صفة يدؿ عمييا الفعل.  ٕ

 نحو: عاقب المعمـ الميمل.
 ػ لمداللة عمى المتابعة؛ بمعنى استمرارية الفعل وعدـ انقطاعو.  ٖ

 نحو: تابعت العمل باىتماـ؛ أؼ: واصمت متابعتو. 
 ػ لمداللة عمى معنى " فعَّل " إلفادة التكثير .  ٗ

 نحو: ضاعف الجيد؛بمعنى ضّعفو. 
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   معاني الوزف ) فعّل(
 ػ يأتي " فعَّل " لمداللة عمى التكثير والمبالغة .  ٔ

ؼ المعتمر حوؿ الكعبة؛ أؼ: أكثر الطواؼ .        نحو : طوَّ
 عنى . ػ يأتي لمتعدية: وىو أف يصير الفعل الالـز متعديا بالتضعيف " فعَّل "، وىو مشارؾ ألفعل في ىذا الم ٕ
 ػ لمداللة عمى السمب: ويعني إزالة الشيء عف الشيء .  ٗ

رت الفاكية؛ أؼ: أزلت قشرىا .   نحو: قشَّ
 ػ لمداللة عمى الصيرورة: وىو أف يصير الشيء شبييا لشيء آخر ، مشتق مف أصل الفعل .  ٘

ر الطيف ؛أؼ: صار شبييا بالحجر في جموده .  نحو:  حجَّ
 ػ الختصار الحكاية :  ٙ
 حو: كبَّر اإلماـ؛ أؼ: قاؿ هللا أكبر . ن

 سبَّح المصمي؛ أؼ قاؿ: سبحاف هللا .       
  لبَّى الحاج؛ أؼ قاؿ: لبيؾ .       

 ثانيا ػ الثالثي المزيد بحرفيف : 
 وىو ما يعرؼ بالفعل الخماسي المزيد في أولو، ولو خمسة أوزاف:        

 زما. ػ انفعل: ال تأتي صيغة " انفعل " إال ال ٔ
 تقوؿ: انتصر المجاىدوف . 

 انكسر الزجاج .        
 اندحر العدو .        

 ػ افتعل: ويكوف متعديا والزما، نحو: ارتبؾ، وارتزؽ، وارتقى، وافتتح، وافترش.  ٕ
 مثاؿ المتعدؼ: ارتجل الخطيب الخطبة. 

 افتتح المدير الحفل.                
 رض. افترش النائـ األ               

: ارتبؾ المتكمـ.   ومثاؿ الالـز
 التأـ الجرح .                
 اتسع الخرؽ .                

: بزيادة اليمزة في أولو، وتضعيف الالـ، وال يكوف إال الزما .  ٖ  ػ افعلَّ
 والغالب فيو الداللة عمى قوة الموف، أو العيب الحسي المالـز لمشيء . 

 ، واخضرَّ ، واغبرَّ ، واعوجَّ ، واعورَّ . نحو : احمرَّ ، واسودَّ 
 تقوؿ : احمرَّ البمح . واسودَّ العنب . 

 ػ تفعَّل : بزيادة التاء في أولو، وتضعيف العيف، ويكوف متعديا والزما.  ٗ
ل ، تغيَّر ، ط ، تعجَّ ر ، توسَّ ـ ، تأخَّ ـ ، تقدَّ ل ، تفيَّ ـ ، تسمَّـ ، توصَّ ـَ ، تكرَّ ـ ، تحيَّر ،  تنقَّل  نحو : تعّم ـ ، تجشَّ ، توسَّ

ـ ، توعَّد ، تكمَّف . ؿ ، تنبَّو ، تقمَّص ، تقوَّ ؿ ، تجوَّ ف ، تحوَّ ر ، تموَّ    تكسَّ
 مثاؿ المتعدؼ : تعّمـ الطالب الدرس . 

 تسّمـ الرجل الرسالة .                
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 وتوّعدت الميمل .                
 ومثاؿ الالـز : تقّدـ الجيش . 

 تأّخر الزائروف .                
 تجّولت في المدينة .                

ف كاف متعديا في المعنى .  ٘  ػ تفاعل: بزيادة التاء في أولو ، واأللف بعد الفاء ، وىو الـز ، وا 
 نحو: تخاصـ، تقاتل، تصارع، تشارؾ.
 تقوؿ: تخاصـ دمحم، وأحمد، وخالد . 

 تعانق الضيف والمضيف.        
 تشارؾ فالف وفالف في العمل .       

 وقد يأتي متعديا لفظا. 
 نحو: تقاسـ، وتنازع، وتراشق، وتبادؿ . 

 تقوؿ: تقاسـ الورثة الماؿ. 
 تنازع دمحم وعمّي المنزؿ.         
 تبادؿ المجتمعوف االتيامات.         

 
 المعاني الناتجة عف الزيادات السابقة في الفعل المزيد بحرفيف : 

 ػ معاني انفعل :  أوال  

 المبني لممجيوؿ )في المعنى(. -ٔ
ما، نحو: كسرتو فانكسر، وحطمتو فانحطـ، ال تخرج معاني " انفعل " عف المطاوعة، لذلؾ ال يكوف إال الز  - ٕ

وعدلتو فانعدؿ. وقد يأتي " انفعل " غير مطاوع، بمعنى أنو قد يؤخذ مف أفعاؿ غير متعدية، وىو قميل. نحو : 
ذا النجـو انكدرت {.   انكمشت، وانجردت. ومنو قولو تعالى: } وا 

 ثانيا ػ معاني " افتعل " : 
ا سواء أكاف مف األفعاؿ الدالة عمى العالج والتأثير. نحو: جمعتو فاجتمع ، وعدلتو ػ يكوف لمطاوعة " َفَعَل " غالب ٔ

  فاعتدؿ، ورفعتو فارتفع ، ونزعتو فانتزع . 
 ػ يكوف لمطاوعة " أفعل " . نحو: أنصفتو فانتصف. وأسمعتو فاستمع. وأنييتو فانتيى .  ٕ
 وػ، ونظمتو فانتظـ . ػ ولمطاوعة " فعَّل ". نحو: قربتو فاقترب. وسويتو فاست ٖ
نما يكوف مف باب اتخاذؾ أصل  ٗ ػ لالتخاذ: وىو اتخاذؾ الشيء أصمو، بمعنى أال يكوف ذلؾ األصل مصدرا، وا 

 الشيء لنفسؾ . 
 نحو : اختدـ الرجل؛ أؼ: اتخذ لنفسو خادما . 

 وامتطى الفارس الجواد؛ بمعنى: جعمو مطية لنفسو.        
 أؼ جعمو شواء لنفسو.  واشتوػ الطاىي المحـ؛      

 ػ يكوف لالشتراؾ بمعنى: " تفاعل " .  ٘
 نحو : اقتتل الولداف ؛ بمعنى تقاتال . 

 واختصـ دمحم وخالد؛ أؼ: تخاصما .        
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  واختمف زيد وعمرو ؛ أؼ: تخالفا .       
 ػ ويأتي لمداللة عمى اإلظيار .  ٙ

 نحو : اعتذر الرجل؛ . أؼ: أظير العذر . 
           واغتضب الحارس؛ أؼ: اظير الغضب .       

 ثالثا ػ معاني " افعل  " : 
 تغمب صيغة " افعلَّ " في:       

 الداللة عمى الموف. نحو: احمرَّ البمح، واخضرَّ العشب، واسوّد العنب؛ بمعنى: اشتد احمراره .  -ٔ
 ل. واعرجَّ الطفل؛ بمعنى: اشتد عوره، وعرجو . الداللة عمى العيب الحسي المالـز لممخموؽ. نحو: اعورَّ الرج -ٕ

 رابعا ػ المعاني التي تكوف لػ " تفع ل " : 
 ػ لمطاوعة " فعَّل "، سواء أكاف لمتكثير.  ٔ

رت الزجاج.  نحو : كسَّ
 حّطمت الخشب.       
 وىّدمت البناء.       

 ػ يأتي لالتخاذ:  ٕ
 توّسد دمحم الثوب؛ أؼ: اتخذه وسادة .  نحو :

 ػ التكمف: وىو رغبة الفاعل، واجتياده في حصوؿ الفعل لو حقيقة .  ٖ
 نحو: تشّجع، وتصّبر، وتجّمد، وتكّرـ.

 تقوؿ: تشّجع الالعب. 
 تصّبر المصاب؛ أؼ: تكمف الصبر .          

التكثير، وحصوؿ ػ لمتدرج: وىو العمل المتكرر في ميمة، وفي ىذه الداللة يكوف " تفعل " مطاوع " فّعل " الذؼ يفيد  ٘
 الفعل مرة بعد أخرػ، ويأتي لألمور الحسية والمعنوية . 

 مثاؿ الحسية: جرّعت المريض الدواء؛ أؼ: شربو جرعة بعد جرعة . 
  ومثاؿ المعنوية: عممت التمميذ المسألة؛ أؼ: عمميا مرة بعد مرة . 

 
 خامسا ػ معاني " تفاعل " . 

 نستعرضيا عمى النحو التالي : تأتي صيغة تفاعل لعدة معاني          
 ػ لممشاركة بيف أمريف فأكثر ، فيكوف كل منيما فاعال في المفع ، ومفعوال في المعنى .  ٔ

 نحو: تبارز، تصارع، تقاتل، تنازؿ.
 تقوؿ: تبارز دمحم وعمي . 

براىيـ .         تصارع خالد وأحمد وا 
 منتف عنو.  ػ التظاىر : وىو ادعاء الفاعل بحصوؿ الفعل لو، وىو ٕ

 نحو : تجاىمت األمر؛ أؼ: أظيرت مف نفسي التجاىل لألمر دوف الحقيقة.      
 ومنو: تغافمت، وتكاسمت، وتعاميت، وتناومت، وتخاذلت، وتمارضت . 

 أما في تفاعل، فإف الفاعل ال يريد ذلؾ حقيقة، وال يقصد حصولو لو، بل يوىـ الناس أف ذلؾ فيو لغرض لو .      
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 لة عمى التدرج؛ أؼ: حصوؿ الفعل شيئا فشيئا . ػ لمدال ٖ
 نحو : تزايد السيل .

 تنامى الماؿ .       
 تواردت األخبار .       
 وتكاثر النحل .      

 ثالثا ػ الثالثي المزيد بثالثة أحرؼ .
 استفعل: بزيادة اليمزة والسيف والتاء .  

 التاء لمطمب. وتكوف اليمزة في أولو لمتوصل إلى الساكف، والسيف و 
، ومصدره استفعاؿ .  وىو متعد، والـز

 المتعدؼ نحو : استعمل المريض الدواء . 
 استغفر المؤمف ربو .                

 والالـز نحو : استسمـ العدو . 
 استحجر الطيف.               
 استقاـ الظل.               
 استعظـ األمر .               

 عل(:معاني الوزف )استف
 ػ لمسؤاؿ غالبًا: وىو الطمب واالستدعاء، نحو :  ٔ

 استكتبت الطالب؛أؼ: طمبت منو الكتابة. 
 استغفرت ربي؛ أؼ: طمبت منو الغفراف. 

 ػ لمتحوؿ والتشبيو: ٔ
 نحو: استحجر الطيف؛أؼ: صار حجرًا حقيقة. 

 .إظيار معنى الفعل -ٖ
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 2ٕٔٓ-2ٕٔٓالّسنة الدّراسيّة                  غراض خاّصةمادة: اللّغة العربيّة أل

 
 عالمات الترقيم

 
   :معناىا 

ىي رموز اصُطِمَح عمييا، توضع بيف أجزاء الكالـ لتمييز بعضو مف بعض، ولتنويع الصوت بو عند قراءتو،    
 . ليعرؼ مواضع الوقف مف مواضع الوصل، ولتحديد نبرة ليجتو عند قراءتو جيرا

 

 :الوقفأىمية عالمات 

، اليمزة يختمف إمالئياً  وال سيماتتصل عالمات الترقيـ بقضية اإلمالء اتصاال مباشرًا؛ فكما رأينا أف رسـ الحروؼ    
 : فكذلؾ المعنى يختمف إلى النقيض إذا أسيء استعماؿ عالمات الترقيـ ومثاؿ ذلؾ أف تكتب

 .ي(القائل عم )ولكف عميا قاؿ: أخي ال يكذب 

 (. القائل أخي )ال يكذب  -أخيقاؿ  -ولكف عميا

 

 :(لو دققنا في وضع عالمة الترقيـ في الجممتيف لعممنا أف السبب في اختالؼ المعنى ناشئ مف وضع عالمة الترقيـ )
 . ( ولوال ذلؾ لما وقفنا عمى المقصود- -وعالمة الترقيـ )

 :فوائد استعماؿ عالمات الترقيـ
ؼ بيف الكاتب والقارغ، وكأف الكاتب يصطحب القارغ شعورا وحسا فيعممو تحقيق غرض المغة مف االتصاؿ الفكر     

أنو يستفيـ ىنا، ويتعجب ىناؾ، ويستفيـ متعجبا في ىذه العبارة ويتابع حديثو عمى طولو، ويفسر لو ىنا ما ُغِمَض، 
ؾ مف مشاعر وينقل لو كالـ غيره بنصو، ويستغني عف بعض كالـ غيره فيشير إلى ذلؾ، ويعمل ىنا إلى غير ذل

وأحاسيس ال تترجـ باأللفاظ المغوية فتقـو عالمات الترقيـ بيذه الميمة فتفصح عف غرض الكاتب، وترشد القارغ 
 . وانفعاالتو وتصطحبو في شعوره وأحاسيسو وتعينو عمى الفيـ والتػأثر بعواطف الكاتب

 عالمات الترقيـ إجماال  
  )،(الفصمة أو الشولة أو الفاصمة 

 )؛(منقوطة أو الفاصمة، ورمزىاالفصمة ال

 . ( . ) النقطة أو الوقفة، ورمزىا

 ))؟ عالمة االستفياـ الحقيقي، ورمزىا 

 )؟!(المة االستفياـ التعجبي، ورمزىا ع 

 . ( ! ) عالمة التأثر واالنفعاؿ، ورمزىا 

 . ( : ) النقطتاف الرأسيتاف، ورمزىما 

 . لؾالقوساف ورمزىما ) ( . ويسمياف اليالليف كذ 

  . المعقوفتاف ، ورمزىما ] [ . وتسمياف الحاصرتيف 

 وحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــــــــة
University Requirement Unit  
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 . عالمتا التنصيص ، ورمزىما " ". وتسمياف عالمتي االقتباس

 . ( - ) الشرطة أو الوصمة، ورمزىا 

 . ( ... ) عالمة الحذؼ، ورمزىا

 . يمينا أعمى الصفحة التالية=  عالمة التتابع، ورمزىا = ) يسار أسفل الصفحة( ومثميا

 .(   ) ألقواس المزىرة، ورمزىاا

 . ( ,, ,, ,, ) عالمة المماثمة، ورمزىا

 . ( - - ) الشرطتاف 

 

 : مواضعيا 

   :أوال : الفصمة أو الشولة أو الفاصمة

:  بيف الجمل القصيرة المتصمة المعنى التي تشكل في مجموعيا - يأتي رمضاف فتنشرح جممة طويمة ذات معنى ُكمِّيٍّ
 . القموب، ويينئ بعضيـ بعضا   تسر بطمعتو األفئدة ، وتزداد بيف الناس األلفة، وتميف لولو النفوس، و 

 . يا دمحم، أقبل . سعادة المدير، أرجو منحي إجازةبعد المنادػ:  - 

ال يندـ فاعل خير عمى ما فعل، وال كريـ عمى ما أعطى، وال عالـ عمى بيف الجمل األساسية وشبو الجمل نحو:  - 
 .وال غني عمى فقيرمتعمـ، 

 . بيف المعطوؼ والمعطوؼ عميو نحو: الكممة اسـ، وفعل، وحرؼ. الزمف ماض، ومضارع، وأمر - 

 . بيف أنواع الشيء وأقسامو: سنقسـ الفعل المضارع إلى صحيح اآلخر، ومعتل اآلخر، وأفعاؿ خمسة -

لغة العمـ والحضارة، يجب  ،ومثل ىذه المغة : نحو بيف ألفاظ البدؿ حيف يراد لفت النظر إلييا أو تنبيو الذىف عمييا - 
 . ىػ،حدثت تغيرات كبرى في العالـٖٕٗٔفي ىذه السنة، سنة  -االعتناء بيا ونشرىا

  وكاف في األولى بعض الطوؿ كأف تقع الثانية صفة أوحاال أو ظرفا، بيف جممتيف مرتبطيف لفظا ومعنى -

 . كادت السيارة تدوس أمس طفال، يظير أنو أصـ

ـُ يحوطو طالبو ، كاليالة حوؿ القمر  . خرج العاِل

 

 )؛(:ثانيا : الفصمة المنقوطة أو الفاصمة المنقوطة أو الشولة المنقوطة ، ورمزىا 

زميمي دمحما ؛ توضع بيف جممتيف وتكوف الثانية منيما في العادة مسببة عف األولى أو ليا عالقة بيا نحو: عدت  - 
 . لذلؾ يحترمني كثيرا

 . ا اإلنساف مجتيد في تحصيل العمـ؛ ومف ثـ سيصل سريعا إلى القمةىذ

 : بيف الجمل التي تذكر الصمة والسبب في حدوث ما قبميا -

 . ارحـ الحيواف وال تحممو ما ال يطيق؛ ألنو يشعر ويتألـ ولكنو ال يمكف أف يتكمـ

 . كف بشوشا أبدا؛ فإف الحزيف ال يسر أحدا

  . شامخا وعزيزا؛ ألنو عاش ال يياب إال هللا وحده -رضي هللا عنو -كاف عمر

ف أخطأ فأرشده : بيف الجممتيف المتيف ارتبطتا معنى ال إعرابا نحو -   . إذا أحسف ابنؾ فشجعو؛ وا 

خير الكالـ ما قل ودؿ؛ ولـ يطل : بيف الجمل المعطوؼ بعضيا عمى بعض إذا كاف بينيا مشاركة في غرض واحد -
 . َفُيَمل
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وجدنا الناس  :مفردات المعطوفة التي بينيا مقارنة أو مشابية أو تقسيـ أو ترتيب أو تفصيل أو ما شابو ذلؾقبل ال - 
قبمنا كانوا أعظـ أجساما، وأوفر أحالما؛ وأشد قوة، وأحسف بقوتيـ لألمور إتقانا؛ وأطوؿ أعمارا، وأفضل بأعمارىـ 

 . لألشياء اختبارا

 . والضفدع ؛والسمؾ؛ والذئب؛ والحوت ؛والنمر ؛لجمل، والثور، والحمار؛ واألسدعالـ الحيواف أنواع وأصناؼ؛ منو: ا

   :ممحوظة

يكثر وضع الفاصمة المنقوطة قبل الكممات المشعرة بالسبب والعمة نحو )لذلؾ، ألجل، لذا، ومف ثـ، لػِ، ألف، ألنو،    
 (. حيث إف، ولذا

  . ) : (ثالثا : النقطة أو الوقفة أو النقطة المربعة

القدس بمد إسالمي، وىي عاصمة فمسطيف إلى األبد. مصر كنانة هللا في أرضو، في نياية الجممة التامة المعنى:  - 
 . فمف أرادىا بسوء قصمو هللا

ـِ المعنى -   . في نياية كل فقرة، وفي نياية كل معنى بيف الفقرات، وفي آخر الكالـ التا

  ممحوظة:
: قاؿ رسوؿ هللاة التامة المعنى شريطة أال تحمل معنى التعجب أو االستفياـ. نحو : النقطة توضع في نياية الجمم   
 . "خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو"

 )؟(رابعا : عالمة االستفياـ الحقيقي 

ا َيا توضع في آخر الكالـ المستفيـ عنو سواء أكانت أداة االستفياـ اسما أـ حرفا نحو:}َأَأنَت َفَعمَت َىَذا ِبآِلَيِتنَ    
ـُ{)األنبياء  {)القيامة َٖٕٓىل َنْحُف ُمْنَظُروَف{)الشعراء }(؟، ِٕٙإْبَراِىي ِ{)البقرة }؟  (ٓٔ( ؟،}َأْيَف الَمَفرُّ َمَتى َنصُر َّللاَّ

ـَ َأِذنَت َلُيـ{)التوبة ٕٗٔ  .(؟ٔ( ؟ }َعَـّ َيَتَساَءُلوَف{)النبأ ٖٗ( ؟ كيف حالؾ ؟ }ِل

   :ممحوظة

اـ ومع ذلؾ توضع العالمة؛ ألف النبر يقـو مقاـ حرؼ األداة فال يخرجيا حذؼ حرؼ قد يحذؼ حرؼ االستفي   
 :االستفياـ عف كونيا استفيامية

 .مف حضر ؟ أبوؾ موجود ؟ تذىب إلى المسجد ؟ تسافر اليوـ ؟

ؤؾ ؟ ألمَّا أتوانيًا وقد جد قرنا :وتوضع كذلؾ بعد االستفياـ الذؼ يحمل معاني بالغية كاالستنكار والتوبيخ ونحوىا
 تصح والشيب وازع ؟ أتقولوف لمحق لما جاءكـ أسحر ىو ؟

 

 )؟!(خامسا : االستفياـ التعجبي 

وتتجاور فيو عالمتاف تشعراف القارغ بأف الكاتب ال يقصد االستفياـ الحقيقي، و لكنو يستفيـ متعجبا مف شيء،    
جل رشيد ؟!، أترمي بطرفؾ إلى الفتيات وأنت في أتتركني في ىذه السف المتأخرة و تسافر ؟!، أليس منكـ ر : نحو

 . !ىذه السف ؟
   : ( ! )سادسا : عالمة التأثر و االنفعاؿ

توضع في نياية كل جممة تحمل تأثرا ما، و تحكي انفعاال ما سواء أكاف ذلؾ تعجبا أـ إغراء أـ تحذيرا أـ ندبة أـ    
 ! لديف و الدنيا إذا اجتمعتا ! ، عجب لؾ ! ، يا ليت الغائب يعودما أجمل ا : فرحا أـ حزنا أـ استغاثة أـ تمنيا، نحو

، و اإسالماه ! ، وارأساه ! ،  ! ، لعل السجيف يعفى عنو ! ، الصالة الصالة ! ، األسد األسد ! ، النار النار
  ! ، حذار حذار مف فتكي و بطشي ! ، إليؾ عني!!، ياهلل لممسمميف ! ، أواه يا ليل وافرحتاه 
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 .! الرجاؿ دمحم ! ، بئس الخمق الكذب ! ، حبذا الصدؽنعـ 

  : ( : )سابعا : النقطتاف الرأسيتاف

 ." ... قاؿ أبو بكر : " إني وليت عميكـ و لست بخيركـ: عد القوؿ و مشتقاتو ) أقوؿ يقوؿ تقوؿ نقوؿ قائل ( نحوب -

 . حرؼالكممة ثالثة أقساـ : اسـ ، و فعل ، و قبل كالـ يفصل مجمال نحو:  -

 . تمؾ ىي النعـ التي ال يحل تركيا  :نحو : العقل، و الصحة و العمـ و الماؿ و البنوف قبل المجمل بعد تفصيل ،  -

 . السنة فصوؿ أربعة: الصيف، و الشتاء، و الربيع، و الخريفبيف الشيء و أقسامو:  - 

) مثل ، نحو، كػ ،  :بعد كممات نحو قبل األمثمة التي تساؽ لتوضيح قاعدة أو ضابط، و يكثر وضع النقطتيف -
 .  (كمثل

القصد، و الفاعل: ىو الذي يقـو بالفعل  : الصالة لغة : الدعاء، و الحج لغةبعد األلفاظ التي يراد تعريفيا نحو :  - 
 . أو يتصف بو

 

  : ( )ثامنا : القوساف

عنى، و توضع بيف الجمل التي تصاغ يوضع بيف الجمل االعتراضية التي يمكف رفعيا مف الكالـ، و يستقيـ الم -
)رضي هللا عنو (: " فإف  قاؿ أبو بكرلمثناء و المدح و الترحـ و الترضي أو المعف، و الدعاء عمى الشخص نحو: 

 ."... أحسنت فقوموني ..."، قاؿ إبميس ) لعنو هللا ( : ... ، قاؿ دمحم ) ملسو هيلع هللا ىلص (: "كف في الدنيا كأنؾ غريب

بيف ألفاظ االحتراس أو الكممات التي تفسر غامضا أو تبيف المبس الحاصل في قراءة بعض الكممات نحو:  توضع - 
الرئباؿ ) بكسر الالـ مشددة و تسكيف اليمزة ( األسد ،مصر ) بكسر الميـ وتكسيف الصاد ( بمد معطاء ، ولكف 

ىذا الكالـ )رأتني عيني  (ملسو هيلع هللا ىلص ) رسوؿ هللا قاؿ أخي( شخص ال يكذب وال يجبف، وكأف يقوؿ صحابي جميل: قاؿ)عميا 
 ).ووعاه قمبي وسمعتو أذناي

( عشرة ٓٔ( خمسة أقالـ ، و)٘عندي ) :وتوضع كذلؾ بيف األرقاـ الحسابية خشية أف تمتبس بالحروؼ اليجائية -
 . كتب

  : [ ]تاسعا  : المعقوفتاف أو القوساف المركناف ورمزىما

الزيادة مف صنع  التحقيق كثيرا عندما يتدخموف في نص بالزيادة عمى األصل تنبييا عمى أف تمؾ ويستعممو أىل   
إذا نسييا المؤلف، أو  -ملسو هيلع هللا ىلص -المحقق أو مف عمل الباحث وليست لصاحب الُمَؤلَّف كأف يزيد جممة الثناء بعد "دمحم"

وانا غامضا بوضع آخر إلى جواره أكثر وضوحا ، فعميو أف كأف يزيد حرؼ جر يستقيـ بو المعنى، أو كأف يفسر عن
 . يضع ىذيف القوسيف المركنيف أو المعقوفيف إشعارا بأف تمؾ الزيادة مف عنده ) وىذه أمانة عممية

  : " "عاشرا  : عالمتا التنصيص أو االقتباس أو الشولتاف المزدوجتاف ورمزىما

مف الناقل ولو كاف ىذا الكالـ ال يروؽ لناقمو، كأف ينقل كالـ جاحد أو  توضع بيف الكالـ المنقوؿ بنصو دوف تدخل   
فاسق ليرد عميو، ويبيف عواءه واىتراءه، فيضعو بيف عالمتي التنصيص تبيانا ألنو نقل بنصو دوف تصرؼ منو، فإف 

 : تصرؼ ونقمو بالمعنى فال يحق لو وضع تمؾ العالمة حيث قد انتفى معناىا نحو

ف أساءوا أسأت ، ولكف وطنوا أنفسكـ إف  - ملسو هيلع هللا ىلص –قاؿ : "ال يكف أحدكـ إمعة يقوؿ: إف أحسف الناس أحسنت وا 
ف أساءوا أف تجتنبوا إساءتيـ  . "أحسف الناس أف تحسنوا ، وا 

شعوب" : ال إلو والحياة مادة" ، ويقولوف : "الديف أفيوف ال -سبحانو –ونحو: يقوؿ الماديوف الذيف ال يعترفوف باهلل
 . ... "يقوؿ" ، "نقوؿ" ، "قمت"،  ".ويغمب أف يسبقيا الفعل "قاؿ
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 (( : )أىـ ىذه العالمات -حادي عشر: الشرطة أو الوصمة ورمزىا ) 

وتوضع بيف ركني الكالـ إذا طاؿ ركنو األوؿ أؼ بيف المبتدأ والخبر إذا طاؿ المبتدأ بحيث يفضي إلى اإلبياـ ، أو    
إذا طاؿ اسميا ، أو بيف خبر كاف أو كاد إذا طاؿ اسميما أو بيف المفعوؿ الثاني واألوؿ لظف إذا بيف خبر إف واسميا 

 -عمى اختالفيما -طاؿ األوؿ أو بيف جواب الشرط والشرط إذا طاؿ الشرط ، والخالصة أنيا توضع بيف ركني الكالـ
  : ده ، نحوإذا طاؿ الركف األوؿ فييـ، وكذلؾ بيف العدد رقما أو لفظا وبيف معدو 

الرجل الذي كاف يتكمـ أمس معنا حوؿ قضية فمسطيف وما يالقيو المسمموف ىناؾ ، وما يعانيو إخواننا ليل نيار 
  . مات -مف جراء الظمـ واالحتالؿ

قد عاد بسالمة   -إف دمحما الذي تفوؽ في العاـ الماضي عمى قرنائو ، وسافر لنيل درجة الدكتوراة في طب األسناف 
 . لى أرض الوطفهللا إ

 

  )- - : (ثاني عشر : الشرطتاف ورمزىما

وتوضعاف بيف الجمل االعتراضية ) التي يمكف حذفيا مف التركيب وال يختل معناه( ، وكذا بيف جمل الدعاء،    
رة نحو  : وعبارات الثناء أو عبارات الترحـ والترضي، وكذا عبارات االحتراز أو بياف الضبط أو الكممات المفسِّ

نِّي َلَغفَّار  ِلَمف َتاَب َوآَمَف { )طو  -تعالى -قاؿ  : " يا غالـ سـ هللا وكل بيمينؾ وكل مما يميؾ -ملسو هيلع هللا ىلص   -(، قاؿٕٛ:} َواِ 

" . 

 -بضـ العيف وفتح الميـ مخففة -عماف . األسد -بكسر الياء وفتح الزاي وتسكيف الباء الموحدة التحتية -اليزبر
  . فيي عاصمة األردف الشقيق -بفتح العيف وفتح الميـ مشددة -، أما عمافعاصمتيا مسقط 

 . جاره يعاتب ولده عتابا شديدا بألفاظ نابية -ولـ يكف يقصد التجسس -كاف أحمد جالسا  عمى شرفة بيتو فرأى

 

  : (...)ثالث عشر : عالمة الحذؼ ورمزىا

عدـ الحاجة إليو في ىذا السياؽ أو المقاـ نحو : ومما قاؿ توضع عند االستغناء عف بعض الكالـ المنقوؿ بنصو ل -
"... والدليل عمى أف العصا مأخوذ مف أصل كريـ ، ومف معدف شريف ، ومف المواضع التي ال الجاحع في العصا : 

 العصا لخطبو ، ولمقامو، وطوؿ -عميو السالـ -يعيبيا إال جاىل، وال يعترض عمييا إال معاند ... اتخاذ سميماف
 . "...صالتو ، وطوؿ التالوة واالنتصاب

  :لمداللة عمى كالـ محذوؼ يكثر كتابتو ، وال يريد الكاتب أف يشغمنا بو نحو  

 ...خرج ابني إلى السوؽ ليشتري حاجات البيت ، فاشترى خبز ا ، ولحم ا ، وسمن ا ، وزيت ا ، وُبن ا و

، كأف تنقل موقف خصومة تـ بيف اثنيف عمت فيو تو مكتوباً في الكالـ الذؼ يخدش الحياء ويندؼ الجبيف عند حكاي -
... وقابمو اآلخر بأشَد منو فقاؿ: وأنت خبيث لقد تفوه ىذا بقولو أنت حيواف وأصواتيما بالسب واإلىانة ، فتقوؿ: 

 .)سد الطوية و...)كالـ يندى لو الجبيفاف ،النفس

ما حياء مف ذكر والخالصة أنيا توضع إما اكتفاء ببعض المطموب، ولعدـ ا ما لحاجة إلى ما قبمو وما بعده ، وا  ه ، وا 
  .؛ ألنو مفيـو مف سياؽ الكالـلعدـ إرادة اإلكثار منو

 :رابع عشر : عالمات التتابع ورمزىا = في آخر الصفحة = في أوؿ الصفحة التالية 

إلى أف يبيف في اليامش بعض  وأكثر ما تستعمل ىذه العالمة عند تحقيق النصوص تحقيقا جيدا ، فيحتاج الباحث   
األمور ، ويسيب في بعض القضايا فيطوؿ الكالـ حتى تنتيي الصفحة ويريد متابعة الحديث فعميو أف يسار الصفحة 
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أسفل عالمة التتابع ىكذا = شبيية بفتحتيف فوؽ بعضيما ، ثـ يضع مثميما أعمى الصفحة التالية يمينا في مكاف 
 . ديث وتتابع الكالـاليامش إشعاًرا باستمرار الح

 

  : ( { } )خامس عشر : األقواس المزىرة ، أو الكأساف المزىراف ورمزىما

واستحداث  ويستعمالف لحصر اآليات القرآنية الكريمة بينيما، وكاف ذلؾ قديما قبل اختراع الحاسب اآللي   
ر البرامج التي دارت حوؿ كممات االسطوانات المدمجة التي تـ تخزيف كممات القرآف عمييا برسـ المصحف ، وسائ

القرآف الكريـ ؛ حيث لمباحث اليـو أف يكتب القرآف الكريـ برسمو المعروؼ مف خالؿ برنامج معروؼ دوف أف يعاني 
في كتابتو ودوف ما كاف يحدث مف تصوير لورقة المصحف ثـ قصيا بحسب اآليات المطموبة ثـ إعادة تصويرىا في 

استغني عنو بالبرامج الحديثة التي قامت عمى خدمة القرآف الكريـ ، ولكف ال يمنع مف  مكانيا مف الكالـ ، كل ذلؾ
  . استخداـ ىذه األقواس المزىرة اآلف مانع  وخصوًصا مع مف لـ يرزؽ بيذه البرامج أو تمؾ المستحدثات عمى أىميتيا

 

  : ( ,, ,, ,,)سادس عشر : عالمة المماثمة

 : دال مف إعادة كتابتيا في كل سطر نحووتوضع تحت األلفاظ المتكررة ب

 . يباع المتر مف الصوؼ بدينار

  . و ،، ،، ،،الحرير بديناريف

  . و،، ،، ،، القطف بربع دينار

  :ممحوظات حوؿ الترقيـ وعالماتو

 يمـز عند البدء في الكتابة ترؾ مسافة قدر إصبع مف أوؿ السطر ثـ البداية في السطر الثاني مف أوؿ السطر، -
وىكذا عند االنتقاؿ مف فقرة إلى أخرػ يترؾ بياض قدر كممة أو إصبع، ثـ يبتدغ الكاتب السطر الثاني مف أولو دوف 
ترؾ مسافة، حتى يكوف ىناؾ تنسيق يضفي عمى الكتابة جماال وراحة نفسية، تجعل القارغ راغبا في استمرار القراءة، 

 . منجذبا ليا

 

والقوسيف فقط ، فال  ، وىي كل العالمات ما عدا عالمة التنصيص،أوؿ السطرمات ال يجوز وضعيا في ىناؾ عال -
يجوز وضع الفاصمة وال الفاصمة المنقوطة وال عالمة التعجب أو التأثر وال عالمة االستفياـ أو نحوىا في بداية 

نما يراعى موضعيا   ل.الذؼ شرحناه مف قبالسطر وا 
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 2ٕٔٓ-2ٕٔٓالّسنة الدّراسّية                       ةمادة: اللّغة العربيّة ألغراض خاصّ 
 

 السيرة الذاتية 

 تعريف السيرة الذاتية :

ىي نص مكتوب يتوجو بو الكاتب إلى إحدػ المؤسسات العامة أو الخاصة بيدؼ التعريف بنفسو، 
 ... .وباإلمكانات التي يمتمكيا، والميارات التي يتقنيا، بيدؼ الحصوؿ عمى وظيفة أو عمل ما 

 مكّونات السيرة الذاتية :

 تتألف السيرة الذاتية بشكل عاـ مف قسميف رئيسيف، ىما: 
: وتتضمف اسـ الشخص، واسـ والده، ومكاف والدتو وتاريخيا، وجنسيتو، ووضعو العائمي، البيانات الشخصية -ٔ

 وعنوانو )عنواف السكف، ورقـ الياتف، والبريد اإللكتروني(.
 : ويتضمف بالترتيب األقساـ اآلتية:يةنص السيرة الذات -ٕ

 المؤىالت العممية ) الشيادات الدراسية (. -
 الخبرات العممية )الوظائف التي كاف يشغميا قبل التقدـ لمعمل الجديد(. -

 الميارات التي يتقنيا. -

 المغات التي يجيدىا قراءًة وكالمًا وكتابًة. -

 ة: ملحوظة  مهم 
ف يراعي الترتيب الزمني لمشيادات العممية التي حصل عمييا، فيذكر أواًل ينبغي عمى كاتب السيرة الذاتية أ

الشيادة األحدث فاألقدـ. كذلؾ ينبغي أف يراعي الترتيب الزمني لمخبرات العممية التي مارسيا بالطريقة نفسيا ) 
 مف األحدث إلى األقدـ (. 

  لغة السيرة الذاتية:
الرسمية؛ لذلؾ فإفَّ لغة السيرة الذاتية تكوف مباشرة وواضحة، بعيدة  تعّد السيرة الذاتية المقدمة مف الرسائل

عف المجامالت والعواطف الشخصية. كما أّف لغة السيرة الذاتية تحرص عمى الموضوعية وذكر الحقائق كما 
 ىي، دوف تحريف أو تعديل باعتبارىا وثيقة يتقدـ بيا الشخص لمحصوؿ عمى عمل أو وظيفة في مكاف ما.

  
  
  
  
  
  

 الجـــــــــــــــامعــــــــــــــةوحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات 
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  الجميورية العربية السورية                                                                  الجميورية العربية السورية                                                                  
  جامعة دمشقجامعة دمشق                

 المعيد العالي لمغاتالمعيد العالي لمغات        
 

 
 األستاذ الدكتور عميد المعيد العالي لمغات المحتـر

 

 تحية طيبة، وبعد :
ـ، والمتضمف رغبتكـ في تعييف عدد مف  ٕٗٔٓ/  ٔٔ/ ٘ٔقرأت إعالنكـ المنشور في جريدة تشريف بتاريخ 

 مدّرسّي الّمغة العربية لمناطقيف بغيرىا.
وبما أف الشروط التي أعمنتـ عنيا في نص المسابقة تنطبق عمّي، حيث إنني أحمل درجة الماجستير في 

 نا لمعمل في معيدكـ الموّقر.تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، فأرجو مف حضرتكـ النظر في الطمب المقّدـ مف جانب
وقد أرفقت مع طمبي ىذا سيرتي الذاتية التي تبّيف المؤىالت العممية، والخبرات العممية، والميارات، والمغات 

 التي أتقنيا.
 

 وتفّضموا بقبوؿ فائق االحتراـ
 

                                                 عمي دمحم سميماف                                                   ٕٗٔٓ/ ٕٔ/ ٙدمشق 
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 يانات الشخصية:أوال  : الب

 : عمي سميماف االسـ والنسبة -
 : دمحم اسـ األب -

 ـ . ٜٚٚٔ/ٖ/ٕٛ: دمشق مكاف وتاريخ الوالدة -

 : أعزب  الوضع العائمي    : سورية الجنسية -

 ( . ٚ( الشقة رقـ ) ٕٔالبناء رقـ ) –شارع خالد بف الوليد  –حي البرامكة  –: دمشق العنواف الدائـ -

  ٖٖٙٗٔٔٙ   ،ٜٜٓٔٛٛٙ٘ٚٗ : رقـ الياتف -

   alisuliman@yahho.com : البريد اإللكتروني -
 ثانيا  : البيانات العامة:

 المؤىالت العممية: 

 ـ.ٕ٘ٓٓشيادة الماجستير في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، جامعة القاىرة،  -

 ـ . ٕٕٓٓالقسـ األدبي، جامعة دمشق،  –المغة العربية وآدابيا شيادة دبمـو الدراسات العميا في  -

 ـ . ٕٓٓٓشيادة اإلجازة في المغة العربية و آدابيا، جامعة دمشق،  -

 :  الخبرات العممية

 ـ . ٕٕٔٓإلى العاـ  ٕٚٓٓمدّرس في مركز تعميـ المغة العربية بجامعة حمب مف العاـ  -

 الميارات:

- ICDL في قيادة الحاسوب 
 :المغات

 المغة األـ: المغة العربية . -

 إتقاف المغة اإلنكميزية قراءًة وكالمًا وكتابًة . -

 

                                                                                                               
 عمي دمحم سميماف
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 2ٕٔٓ-2ٕٔٓالّسنة الدّراسيّة                       مادة: اللّغة العربيّة ألغراض خاّصة

 مهارات في إعداد التقرير وكتابته

 :وأىميتو ريرقالتأوال: تعريف 

 : وأىميتيا التقارير ماىية - أ
شػطة أمختمػف ن ، فالتقارير ضرورية لتحقيق التنسيق والتعامل بػيفالكتابياالتصاؿ  التقارير وسيمة مف وسائل دّ تع      

 . والتنظيـ والتوجيو والرقابة لتخطيطوتفيد في ا عملال
 . تعريف التقرير - ب
تحميمي بشكل ا يعرضو  ما،عرض لمبيانات والحقائق المتعمقة بموضوع معيف أو مشكمة  :التقرير بأنو ؼيعرّ       
 . إلييا توصلالنتائج التي  وعرض التوصيات المناسبة في ضوء ،واستخالص النتائج ،مبسط
 أجزاء التقرير:ثانيا: 

 الغالؼ: - ٔ
 ،اسػػـ كاتبػػو، والجيػػة الموجػػو إليػػووعنػػواف التقريػػر، و  الشػػركة ....(، -الجامعػػة -يتضػػمف الغػػالؼ: اسػػـ )المؤسسػػة      

 .وتاريخ تقديمو
 قائمة المحتويات: - ٕ

ع وىي ىامة في حالة التقارير الكبيرة، وتيدؼ إلى تعريف القارغ بعناصر التقرير مف جية، ولتسػييل ميمػة الرجػو      
 طالع عميو مباشرة مف خالؿ تحديد رقـ الصفحة ليذا الجزء.إلى الجزء المراد اال

 متف التقرير: - ٖ
 ويتكوف مف:

 وعرض ألجزائو.وأىميتو،  ،وتتضمف اليدؼ مف التقريرالمقدمػة:  -أ 
حالػػة  ويتضػػمف شػػرحًا وافيػػا ومفصػػاًل لموضػػوع التقريػػر فػػي إطػػار محػػاور محػػددة )أبػػواب وفصػػوؿ فػػيالموضػػوع:  -ب 

 التقارير الكبيرة(.
 التقرير.كاتب التي خمص إلييا  النتائج والتوصيات: -ج 
قد تستدعى الحاجة مف أجل الزيادة في التوضػيح أف يرفػق مػع التقريػر مجموعػة مػف المسػتندات الميمػة المالحق:  -د 

 التقرير أنيا تساعد قارغ التقريرعمى فيـ الموضوع بشكل أفضل. التي يرػ معدّ 
التػي اسػتعاف بيػا كاتػب التقريػر فػي  -مػف كتػب ومراجػع ودوريػات أو شػبكة اإلنترنػت  -ذكػر المصػادر  التوثيػق: -ىػ 

 إعداد تقريره.
 منيا: عدة، يتسـ التقرير الجيد بصفات

 وحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــــــــة
University Requirement Unit  
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ويتضػمف ذلػؾ وضػوح اليػدؼ مػف التقريػر، و وضػػوح العػرض والتنػاوؿ لمموضػوع، وذلػؾ مػف خػالؿ حسػػف  الوضػوح: -
 تعاد عف المصطمحات المعقدة، ومراعاة مستوػ قارغ التقرير.اختيار األلفاظ واالب

سػػواء فػػي عػػرض موضػػوع التقريػػر، أو عنػػد جمػػع البيانػػات والمعمومػػات المتعمقػػة بػػو واالعتمػػاد عمػػى مصػػادر  الدقػػػػة: -
 المعمومات الموثوؽ فييا.

 شأنو.ة بالموضوع أو النتائج والتوصيات بوعدـ التحيز عند عرض الحقائق الخاّص  الموضوعية: -
قدر اإلمكاف وعدـ اإلطالة مما قد يؤدػ إلى التكرار أو ممل القارغ وعزوفو عف التقرير. ولكف بمػا ال يخػل  اإليجاز: -

 أيضًا بالتغطية الوافية المطموبة لجوانب الموضوع

مػػف الضػػرورؼ ترتيػػب وعػػرض التقريػػر بشػػكل منطقػػي مػػنظـ، وذلػػؾ مػػف  التسمسػػل المنطقػػي فػػي عػػرض المعمومػػات: -
 خالؿ:
 التدرج عند عرض الموضوعات مف البسيط إلى المعقد فاألكثر تعقيدًا. - ٔ
 الترتيب الزمني لألحداث الواردة بالتقرير. - ٕ
 .الترتيب المكاني، كمما أمكف ذلؾ - ٖ
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 2ٕٔٓ-2ٕٔٓالّسنة الدّراسيّة                       مادة: اللّغة العربيّة ألغراض خاّصة
 

 بيقاتتط
 (ٔالتدريب )

 ضعوا عالمات الترقيـ المناسبة لمقصة اآلتية:
 فرالعاشرة تحت الّص 

 
 فرآه .. لقد نسوه داخل براد الخضار الكبير وىو يرتب الصناديق المكّومة آه البرد إنيا العاشرة تحت الّص 

ا فّروجًا مثمجًا الفراريج آه ال قعد ال جدوػ غدًا يخرجونو مف ىن ىركض إلى الباب دفعو قاؿ القفل ال فائدة صرخ مش
 يأكميا مرة في السنة

دؼ دؼ .. أسنانو ال تيدأ أخرج القّداحة مّر بميبيا تحت ذقنو وأطرافو ساعة وانتيى الغاز البرد مرة ثانية البرد يزداد 
 روثب إلى الباب دفعو يائسًا أشعرتو الحركة بدؼء نسبي طفمتو فاطمة قالت لو في الصباح بابا ال تتأخ

 لف تريني يا فاطمة أبوؾ سيموت يموت ثمة حل الحركة بركة ... الحركة حياة
صناديق التفاح في الجانب األيسر تشكل سورًا طوياًل نقل السور إلى الجانب األيمف ثـّ أعاده إلى مكانو مف التاسعة 

 لياًل حتى الثامنة صباحًا وىو ينقل ... ينقل
 رج قائاًل صباح الخيرتراجع البرد مقيورًا فتحوا البراد خ

 )نجيب كيالي(
 (ٕالتدريب )

 ضعوا عالمات الترقيـ المناسبة لمفقرات اآلتية:
 قاؿ المفمس مف يأتي يـو القيامة  المفمس فينا مف ال درىـ لو وال متاع أتدروف مف المفمس قمنا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا

فيأخذ ىذا مف حسناتو وىذا مف حسناتو  ىذا وسفؾ دـ ىذا بصالة وزكاة وحج وصياـ ويأتي وقد شتـ ىذا وضرب
  ثـ طرح في النار فطرحت عميو فإذا فنيت حسناتو أخذ مف سيئاتيـ

 ويحتـر الكبير ألنو يخشى مف هللا العمي القدير  ما أرؽ قمب المؤمف إنو يحنو عمى الصغير  ويعطف عمى الفقير
  ومف عذاب يـو السعير

  يا لو مف إنساف جرغ إنو يضرب بكل األعراؼ  مف أف أقولو بيني وبيف نفسي فقاؿلقد أسمعني كالما أخجل
  يحتمي بوالده وُيتقى بمكانتو وىذا ليس بصواب والتقاليد عرض الحائط  ألنو ابف رجل كبير

  أتتكاسل يا بني واالمتحاف عمى األبواب إف ىذا لشيء عجاب لقد كنا في مثل سنؾ ىذا نجتيد ونتعب ونحصل
أتدرؼ لـ  حتى نوفر لؾ لقمة عيش ىنيئة وال نضعؾ في الحرماف الذؼ وضعنا فييألننا نحبؾ ونرجو لؾ  العمـ

 التوفيق
 
 
 

 ـــــــــــــةوحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعـ
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 (ٖالتدريب )

 صححوا األخطاء الواردة في النص اآلتي:
 

 مؤسساتو في تخريج الكوادر البشرية مساىمةفي تطوير المجتمع وتنميتو وذلؾ مف خالؿ  اً ىامّ  يؤدؼ التعميـ دوراً 
إسميا  يرتبطالجامعة مف أىـ ىذه المؤسسات حيث  تبروتع .المدربة عمى العمل في كافة المجاالت والتخصصات

 ىالبحث العممي إضافة إل البشرية ػ إعداد القو ، التعميـمنيا وظائف رئيسية عدة درج تحت نمجموعة مف األىداؼ تب
  .خدمة المجتمع

فيي مف صنع المجتمع  ،لتي تؤثر وتتأثر بالجو االجتماعي المحيط بياالجامعة أىـ المؤسسات االجتماعية ا تبروتع
ومف ىنا كانت لكل جامعة  ،و في صنع قيادتو الفنية والمينية والسياسية والفكريةتىي أدا ػ ومف ناحية أخر  ،مف ناحية

في العصر الحديث تختمف رسالتيا وغايتيا عف الجامعة  ىرسالتيا التي تتولى تحقيقيا فالجامعة في العصور الوسط
 .وىكذا لكل نوع مف المجتمعات جامعتو التي تناسبو

 ةتتعدد فيو االىتمامات وتتشابؾ فيو األمور ويواجو تغيرات وتحديات مستمرة اجتماعيفالعصر الحديث  أّما بالنسبة إلى
ويتفق كثير مف  يجعل وظائف الجامعة فيو متعددة الجوانب ومتشابكة قدوسياسية وعسكرية ومعرفية وتكنولوجية 

 ةاألساسية في ثالث ياوتتحدد وظائف ،في خدمة المجتمع ىاماً  لمجامعة دوراً  كافأنو منذ أمد بعيد عمى  ختصاصييفاال
جراء البحوث العممية والمساىمة في عممية التنشئة االجتماعية ونقل  وظائف أساسية ىي إعداد الموارد البشرية وا 

المجتمع  يا ومشكالتقضا ة لمجامعة العمل عمى صياغة وتشكيل وعي الطالب وتناوؿوتتناوؿ الوظيفة األخير  ،الثقافة
 تو.والعمل عمى خدمة المجتمع وتنمي

 
 (ٗالتدريب )

 )في مجموعات(
أفعل( في كتابة خبر )ثقافي/ طبي/  -استفعل -افعلّ  -افتعل -انفعل -تفاعل -استخدموا األوزاف اآلتية: )فاعل

 كممة( ٓ٘ا أقل مف اقتصادي/ ....( )ال تكتبو 
 

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

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

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

.................................................................................................................
................................................................................................................. 
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 (٘التدريب )

 )في مجموعات(
 كممة( ٓ٘استخدموا التوابع في كتابة خبر )ثقافي/ طبي/ اقتصادي/ ....( )ال تكتبوا أقل مف 

 

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

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

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

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

 

 (ٙالتدريب )

 )في مجموعات( 
 -صب الزيت عمى النار -اختمط الحابل بالنابل -مف التعبيرات اآلتية: )عند جيينة الخبر اليقيف ا  استخدموا خمس

 -دوف كمل أو ممل -رغـ أنفو -أقاـ الدنيا ولـ يقعدىا -رشا  ودراكا   -زوبعة في فنجاف -عادت المياه إلى مجارييا
 كممة( ٓ٘رّب ضارة نافعة( في كتابة خبر )ثقافي/ طبي/ اقتصادي/ ....( )ال تكتبوا أقل مف 

 

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

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

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

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

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

............................................................................................. ...... 
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 (7التدريب )

 )في مجموعات( 
ة الستخداميا في سياؽ شفوّي مناسب ليا. استخدموا التعبيرات التي تعممتموىا اختاروا نوعا  مف الجمل االفتتاحي

  مع مراعاة السالمة الّمغوّية.

 
 

 (2التدريب )

 .اكتبوا سيرتكـ الذاتية بعد التخرج في الجامعة
 أوال  : البيانات الشخصية:

 : ............................................االسـ والنسبة -
 ................................................. :اسـ األب -

 وتاريخيا: ..................................... مكاف الوالدة -

 : ................................... الوضع العائمي........................   :الجنسية -

 ..................................: .........................................العنواف الدائـ -

 .................................   ،................................. : رقـ الياتف -

 ......................................................................  : البريد اإللكتروني -
 ثانيا  : البيانات العامة:

  المؤىالت العممية: -

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

 :  الخبرات العممية -

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

 .................................................................................................. 
 الميارات: -

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

 المغات: -

 .................................................................................................. 
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 (2التدريب )

 اكتبوا طمب العمل الخاص بكـ وفق األنموذج اآلتي:
 

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

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

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

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

..........................: ...... 
........................................................................................................
.................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

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

 


