
 

 

 

 

  )08(   : حنو وصرف: اجلزء األول 

  :اعرب ما حتته خظ اعرا� تفصيليا 

 ن1.............حرف نصب ومصدر: أن

متصل مبين فعل مضارع منصوب )ن وعالمة نصبه حذف النون النه من االفعال اخلمسة ،الواو ضمري : تصوموا 
 ن1.....على السكوم يف حمل رفع فاعل و املصدر املؤول من أن وفعلها يف حمل رفع مبتدأ

 ن1.....خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخره : خري 

  ن1....., ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ: أنت

  ن1....., خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخره : نذير

 ن1.....حرف نصب مشبه Eلفعل يفيد التمين : ليت 

  ن1.....اسم ليت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره: الشباب

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخره، و الفاعل ضمري مسترت تقديره هو، و اجلملة : يعود
  ن1.....خرب ليتالفعلية من يعود وفاعلها يف حمل رفع 

    : اللغة وأمهيتها :  الثايناجلزء

 

ُميكن التعبري عن اللغة )Yّا نظام مكّون من جمموعٍة من الرموٍز املكتوبٍة أو اليدويٍّة أو اليت ُميكن النّطق Nا،         
والتعبري عن األفكار وتقّدم اللغة العديد من الوظائف كالّتواصل مع اآلخرين، والتعبري عن الّنفس، واللعب، 

ّصة به أيضاً، لذلك قام اإلنسان Eستخدامها منذ البداية يف  املوجودة يف خمّيلة اإلنسان، واإلفصاح عن املشاعر اخلا
إّن الّلغة العربّية من أبرز الّلغات على  .التعبري عن نفسه واالخنراط Eجلماعات األخرى واالشرتاك يف ثقافاkم
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يف األلفاظ وُقدرًة على استيعاب املعاين اجللّية، إذ ُتدعى بلغة الّضاد، وهي لغٌة فضفاضٌة  اإلطالق وأكثرها جزالةً 
تُعترب الّلغة العربّية من أقدم الّلغات، ويعود أصلها إىل الّلغات الّسامية، وتُعترب األقرب كما واسعُة املدى والبيان،

أصل أقدم نصوٍص عربّية ُعِثَر عليها إىل القرن الثّالث  إليها من بني مجيع الّلغات اليت تعود لنفس األصل، ويعود
نتظم، وترجح 

ُ
بعد امليالد، وهي نصوص شعريٌّة جاهلّيٌة تتمّيز ببالغة لغتها، وأسلوNا الرّاقي، ووزYا الشعرّي امل

لّزمن نتيحًة لعّدة أغلب األقوال )ّن أصل الّلغة العربّية يعود لبالد احلجاز يف شبه اجلزيرة العربّية، وتطّورت مع ا
ختلفة مثل سوق عكاظ

ُ
وتُعترب األسواق من أبرز . عوامل، منها تعدُّد احلضارات وتعدُّد هلجاkا، وإقامة األسواق امل

 .العوامل اليت أثّرت وتسّببت يف ظهور الّلغة العربية الفصيحة وتطّورها كثرياً 
املنقطعة (اللهجات البائدة، وتعين : ا إىل قسمني اثنني، مهاقّسمت اللغة العربية من قبل الباحثني يف �رخيه         
، وأّمهها الثمودية، والصفوية واللحيانية، أّما اللهجات الباقية فأّمهها قريش، وطيء، وهذيل وثقيف، وتعّد )أو الزائلة

مع؛ فقبيلة متيم هلجة قريش أفصح اللهجات، أّما اللهجات األخرى فقد امتألت Eلكلمات الغريبة الثقيلة على الس
  .مثالً كانوا حيّولون اهلمزة يف بداية الكلمة إىل عني فيقولون ُعُذن بدًال من أُُذن

تعتمد األمم املختلفة على اإلعالم كأحد العوامل املهّمة يف إبراز إجنازاkا وإظهار تراثها )فضل صورة،            
تتمّيز اللغة اإلعالمية Eملوضوعية، والواقعية، والبساطة، واإلجياز  وللغة العربّية أمهّية َكبرية يف جناح اإلعالم؛ حيث

واملرونة، وتتوّفر مجيع هذه املّيزات يف اللغة العربية، كما تتمّيز العربية عن غريها من اللغات Eحتواء ألفاظها على 
غدوة، وهذا التفصيل الدقيق الفجر، والشروق، والضحى، وال: العديد من التعابري عن َمدلوالت الزمن، ففيها مثالً 

 .ملدلوالت الزمن من مسات اللغة اإلعالمّية أيضاً 
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