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 االسم ٌؤتً مرفوعا ، و منصوبا ، و مجرورا
 
 
 
 
 
 

 خبر إن وأخواتها -اسم كان وأخواتها   -الخبر    -أمر بنا من المرفوعات فً الجملة االسمٌة ما ٌلً : المبتد

 نائب الفاعل. –ٌتبقى من األسماء المرفوعه مرفوعان  هما: الفاعل 

 
 
 

تعرٌفه : كل اسم دلَّ على من فَعل الفعلَ أَو اتصف به وُسبق بفعل مبنً للمعلوم أَو شبهه مثل: )قرأت 

 الطالبُة، ونام الطفلُ، وجاري حسنٌة داُره(.

 وشبه الفعل ٌقصد به:

 اسم الفعل مثل: هٌهات السفُر. -ٔ

 اسم الفاعل مثل: هذا هو الناجُح ولُده.. -ٕ

 .أَخوك فتاٌك سالُحهصٌغ المبالغة ،مثل:  -ٖ

 والصفة المشبهة مثل: عاشر امرأً حسناً خلقُه. -ٗ

 واسم التفضٌل مثل مررت بكرٌٍم أَكرَم منه أَبوه. -٘

 صور الفاعل:

 ٌؤتً الفاعل على صوٍر عدٍة، فقد ٌكون: 

 اسما ظاهراً صرٌحا:اجتمع رجالن فً المسجد.-ٔ

 ضمٌراً بارزاً متصالً : لعبت بالكره. - ٕ

 ضمٌر مستتر :اكتب الدرس. – ٖ

 االسم الموصول : َرَجَع الذي سافر. - ٗ

 اسم االشاره : سافر هذا الرجل - ٘



  

 

العربي النحو في تايلوس   

 تايلوط 3

 تايلوط

 للتواصل واتس 01156008819

مصدراًمإوالً من الحرف المصدري والكالم الذي ٌلٌه نحو : سرنً أن تنجح ، فالمصدر المإول من   )  - ٙ

 .تقدٌره نجاحك فً محل رفع فاعل سرنً أن تنجح(  

 -إعرابه:

 الرفع ولكنه قد ٌاتً مجرورا لفظا فً مواضع:حكم الفاعل 

 فٌجر الفاعل لفظاً وجوبا فً موضع واحد هو صٌغة التعجب )أَكرْم بخالد( فزٌادة الباِء هنا واجبة. - ٔ

 ؤَحرف جر زائدة هً: ))من، الباء((.بو ٌجر لفظاً جوازاً  – ٕ

 كان الفاعل نكرة مثل: )ما سافر من أَحد( فؤَما ))ِمن(( فتجوز زٌادتها بعد نفً أَو نهً أَو استفهام إِذا

ِ َشِهٌداً{.  وأَما الباُء فتزاد بعد ))كفى(( مثل: }َوَكَفى بِاَّللَّ

 حكم تؤنٌث الفعل مع الفاعل :

 ٌجب تؤنٌث الفعل مع الفاعل : -أ 

 أعدْت فاطمة ُالرسالة .    إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً حقٌقً التؤنٌث ، واتصل بالفعل     مثل : -ٔ

 الشمس غابت  -إذا كان الفاعل ضمٌراً مستتراً ٌعود على مإنث سابق ، مثل : فاطمة أعدْت الرسالة   - ٕ

 إذا كان الفاعل ضمٌراً مستتراً ٌعود على جمع التكسٌر لغٌر العاقل ، مثل : العصافٌر غردت . - ٖ

 ٌجوز تؤنٌث الفعل مع الفاعل :  -ب

 بٌن الفعل والفاعل المإنث فاصلٌ ما: قرأَ الٌوم فاطمة. إذا كان -ٔ

 إذا كان الفاعل مجازي التؤْنٌث: طلع الشمس. -ٕ

 إذا كان الفاعل جمع تكسٌر: حضر الطالب وُنشر الصحف = حضرت الطالب ونشرت الصحف. -ٖ

 اء.إذا كان الفعل من أَفعال المدح والذم: نعم المرأةُ أَسماء = نعمت المرأَة أَسم -ٗ

 مالحظات

 ٌمتنع تؤنٌث الفعل من غٌر الحاالت السابقة . -ٔ

 الفعل الماضً ٌإنث بتاء ساكنة تتصل بآخره ، مفتوح ما قبلها ، مثل : سافرت فاطمة  -ٕ

 أما الفعل المضارع فٌإنث بتاء متحركة تكون فً أوله ، مثل : ُتسافر فاطمة .

 إفراد الفعل مع الفاعل

أَما من حٌث اإلِفراد والتثنٌة والجمع، فالفعل المتقدم ٌالزم اإلِفراد دائماً سواٌء أَكان الفاعل مفرداً أَم مثنى  -

 تقول فً ذلك: )حضر الرجل، حضر الرجالن، حضر الرجال ( بصٌغة اإلفراد لٌس غٌر.  أم جمعاً. 

 

 



  

 

العربي النحو في تايلوس   

 تايلوط 4

 تايلوط

 للتواصل واتس 01156008819

 تقدٌمه على مفعوله وتؤخٌره عنه: -

وٌجوز أَن ، ثم ٌؤْتً المفعول به تقولك )قرأَ خالٌد الصحٌفَة( ، األَصل فً الترتٌب أَن ٌؤْتً الفاعل بعد الفعل   

 فتقول )قرأَ الصحٌفَة خالٌد(. ،الترتٌب   تعكس

 وجوب  تقدٌم الفاعل على المفعول به فً المواضع األَربعة اآلتٌة: - ٔ

إِذا كانت عالمات اإلِعراب ال تظهر علٌهما فحذراً من وقوع االلتباس عند عدم القرٌنة نقدم الفاعل   -أ   

مصطفى موسى(، فإِن وجدت القرٌنة جاز التقدٌم والتؤْخٌر مثل: )أَكرمْت أُختً موسى، أَكرمْت  مثل: )أَكرم 

 موسى أُختً(.

 إاِل كتابًٌن(. أَن ٌحصر الفعل فً المفعول به: )ما قرأَ خالدٌ   -ب  

 والمفعول به اسماً ظاهراً: قابلت خالداً. متصال أن ٌكون الفاعل ضمٌراً   -ج  

 أَن ٌكونا ضمٌرٌن وال حصر فً الكالم: قابلته.  -د   

 وجوب تؤخٌر الفاعل وجوباً فً المواضع الثالثة اآلتٌة: - ٕ

إِذا اتصل بضمٌر ٌعود على المفعول مثل: )سكن الداَر صاحُبها( ولوال تؤْخٌر الفاعل لعاد الضمٌر على   -أ  

 المتؤَخر لفظاً ورتبة وهو غٌر جائز. المفعول 

 إِذا كان اسماً ظاهراً والمفعول ضمٌراً مثل )قابلنً أَخوك(.  -ب 

 إِنما أَكل الرغٌف أَخوك(.أَن ٌحصر الفعل فٌه: )ما أَكرم خالداً إاِل سعٌد،   -ج 

 حذفه، وحذف فعله: -

 .الفاعل ركن فً الجملة البدَّ منه، سواٌء أَكان اسماً صرٌحاً أَم ضمٌراً راجعاً إلى مذكورفال ٌجوز حذفه 

 أَما الفعل فؤَكثر ما ٌحذف فً األَجوبة مثل قولك: )خالٌد( لمن سؤَلك.)من حضر؟(،و)خالد( فاعل لفعل

 .محذوف جوازاً 

إال أَنه ٌجب حذف الفعل اطراداً إِذا وقع الفاعل بعد أَداة خاصة باألَفعال كؤدوات الشرط وتاله مفسر للفعل 

ٌَّع الحزم اضطربت أُموره( و)الرجل( فاعل لفعل محذوف وجوباً ٌفسره  المذكور  السابق مثل: )إِذا الرجلُ ض

ٌَّع(.  )ض

 ( https://dardery.site/archives/2825ػلى الشابط   للتذسيب اإللكتشوني والتأكذ من اإلجابات اضغط) 

 
 
 
 
 

https://dardery.site/archives/2825


  

 

العربي النحو في تايلوس   

 تايلوط 5

 تايلوط

 للتواصل واتس 01156008819

 ات على الفاعلتـــدريـــب

 حدد الصورة التً جاء علٌها الفاعل لألفعال الموضوعة بٌن القوسٌن فً  األمثلة التالٌة: – ٔس
ُكم بِاْلُمْإِمنٌِنَ ( َجاَءُكمْ ) } لََقْد قال تعالى: -ٔ ٌْ ْم َحِرٌٌص َعلَ ِه َما َعنِتُّ ٌْ ْن أَنفُِسُكْم َعِزٌٌز َعلَ ِحٌمٌ  َرُسولٌ مِّ  }َرُءوٌف رَّ
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ن  قال تعالى :   -ٕ قُولُ )} َوإَِذا َمآ أُنِزلَْت ُسوَرةٌ َفِمْنُهم مَّ ِذهِ  (ٌَ ُكْم َزاَدْتُه َهَٰ ٌُّ ًنا  ۦٓأَ  }إٌَِمَٰ
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ  قال تعالى :   -ٖ ُكمْ  (َفؤَْصلُِحوا )} إِنَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ  }َب
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ُكْم أَن  قال تعالى :   -ٗ ٌَ ْكفِ ٌَ ُكْم )} إِْذ َتقُولُ لِْلُمْإِمنٌَِن أََلن  َن اْلَماَلئَِكِة ُمنَزلٌَِن (ٌُِمدَّ ُكم بَِثاَلَثِة آاَلٍف مِّ  }َربُّ
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َماَء َوَنْحُن  قال تعالى :   -٘ ْسفُِك الدِّ ٌَ ٌُْفِسُد فٌَِها َو ُس لَكَ  (نَسبِّحُ )} أََتْجَعلُ فٌَِها َمْن   }بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ِئَك قال تعالى   -ٙ َنالُُهمْ ):  } أُولََٰ َن اْلِكَتابِ  (ٌَ   }َنِصٌُبُهم مِّ
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَْبَوابَ  (َوَراَوَدْتهُ )}  قال تعالى :   -7 تَِها َعن نَّ ٌْ  }الَّتًِ ُهَو فًِ َب
 اسم موصولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْكفُرْ  )} َفإِن قال تعالى :   -8 فِِرٌنَ  (ٌَ ُسو۟ا بَِها بَِكَٰ ٌْ ْلَنا بَِها َقْوًما لَّ ُإاَلِٓء َفَقْد َوكَّ ٓ  }بَِها َهَٰ
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َك ُمْسَتقًٌِما ۗ َقْد  قال تعالى :   -9 َذا ِصَراُط َربِّ ْلَنا )} َوَهَٰ ُروَن (َفصَّ كَّ ذَّ ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ  }اآْل
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْحُزُننًِ)} َقالَ إِنًِّ  قال تعالى :   -ٓٔ ٌَ  .}أَن َتْذَهُبوا بِِه  (لَ
 اسم إشارةׄ    مصدر مإولׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 أناااااااااااا الؼ اااااااااااذ الاااااااااااز  ك اااااااااااب الااااااااااازنوبا -ٔٔ

  
 األمااااااااااااااااااااانى أ  يتوبااااااااااااااااااااا (صااااااااااااااااااااذت )و   

 
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  
ْن َا  ُلُاااااااااااااااو   َجَ اااااااااااااااَذتْ  -ٕٔ  َهاااااااااااااااِزِل الاااااااااااااااذ 

  
ْ اااااااااااااُش تَاااااااااااااَواَس  (َخ َاااااااااااااِ  )  َِ اااااااااااااْؼلَ ُ َوال  الش 

 
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  
 التااااااسين هااااا  ن ااااا ي (ربحاااااوا )إ  كاااااا  مااااان -ٖٔ

  
 ػلااااااااى الؼإاااااااااوس    اااااااا ني أس اااااااا  ال  اااااااا ا   

 
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  
 )ت اااااااااااااا ن( لااااااااااااااي أ  ال  ااااااااااااااا   رلاااااااااااااا  -ٗٔ

  
 وأ  أػاااااااااااااااااااااضا  الشجاااااااااااااااااااااا    ال اااااااااااااااااااااا  

 
 اسم إشارةׄ    مصدر مإولׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  
 )أَخااااااض ( الماااااازَ َاااااااَ َع الَ اااااا اَ  ُمَاِ ااااااؼا   -٘ٔ

  
 َوبَ اااااااااى بِ ااااااااااَ َس  اااااااااي الَح ااااااااا ِ  األَاااااااااا َِ   

 
 اسم موصولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2825للتذسيب اإللكتشوني والتأكذ من اإلجابات اضغط ػلى الشابط  ) 

https://dardery.site/archives/2825


  

 

العربي النحو في تايلوس   

 تايلوط 6

 تايلوط

 للتواصل واتس 01156008819

 حذد نوع الؼام   ي ال اػ  ال وضوع ب ن ال وا ن   ي األمثل  التال   من ب ن ال ذائ  ال تاح : – ٕط

الِِم )أَْهلَُها (  قال تعالى :  -ٔ ِة الظَّ ٌَ َنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْر قُولُوَن َربَّ ٌَ  .}} الَِّذٌَن 
 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ُكم  قال تعالى :   -ٕ ٌْ ْم َحِرٌٌص َعلَ ِه َما َعنِتُّ ٌْ ْن أَنفُِسُكْم َعِزٌٌز َعلَ  .}} لََقْد َجاَءُكْم )َرُسولٌ ( مِّ
 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ِة) قُلُوُبُهْم ( ِمْن قال تعالى : -ٖ ٌَ لٌ لِْلَقاِس ٌْ ِ أُولَئَِك فًِ َضاَلٍل ُمبٌِنٍ } َفَو  .}ِذْكِر َّللاَّ
 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ِط األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ قال تعالى : -ٗ ٌْ ٌَُض ِمَن اْلَخ ُط ( األَْب ٌْ َن لَُكُم )اْلَخ ٌَّ َتَب ٌَ ى   .}} َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ
 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 قال تعالى : } ٌخرج من بطونها شراب مختلف) ألوانه(  { -٘ 
 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 شّتان )الّسابق(  والالحق فى البراعة -ٙ
 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 (قلبه)رأٌت طالبا شجاع  -7
 اسم فعلׄ        صفة مشبهةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 لَْ اااااااااااَ  ِ اااااااااااْؼشَ أَْياااااااااااَن ِمْ ااااااااااا ُ َمْ َشباااااااااااي -8

  
 أَْياااااااااااَن يَْ  اااااااااااي) َهااااااااااااِس   ( ِماااااااااااْن َدِمااااااااااا ِ    

 
 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  
 َضاااااااااا َْ  بِاألَْنَإااااااااااِس )اْلااااااااا ِ َُد(   َأَْصااااااااا َُحوا -9

  
ا ُوُجااااااااااااااوهُ ُُ  َكلَااااااااااااااْوِ  اإِلْ ِ ااااااااااااااذِ      ُاااااااااااااااود 

 
 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  
 بؼاااااااااااااذت ديااااااااااااااس   واحتوتاااااااااااااع ديااااااااااااااس -ٓٔ

  
 ه  ااااااااااااااات للاااااااااااااا َ  الش  ااااااااااااااغ ) ااااااااااااااشاس(   

 
 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2825للتذسيب اإللكتشوني والتأكذ من اإلجابات اضغط ػلى الشابط  ) 

 
 التال  :الَ ل  ال وضوػ  ب ن ال وا ن  ي األمثل   ي ال  ؼو  ػلى ال اػ   اركش حك  ت ذي   –ٖط

َ ( قال تعالى :   -ٔ
ْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ َّللاَّ ٌَ ْخَشْوَنُه )َواَل  ٌَ ِ َو ٌَُبلُِّغوَن ِرَسااَلِت َّللاَّ  .}} الَِّذٌَن 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة(  ِمَن اْلُمْإِمِنٌنَ  قال تعالى :   -ٕ ٌَ  .}} )َوْل
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ا قال تعالى :   -ٖ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ ْتُهُم اْلَح َخُذوا ِدٌَنُهْم(  َلْهًوا َولَِعًبا َوَغرَّ  .}} الَِّذٌَن )اتَّ
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ِن إِْذ ُهَما فًِ اْلَغاِر إ}  قال تعالى :   -ٗ ٌْ ًَ اْثَن  .}ْذ) أَْخَرَجُه الَِّذٌَن َكَفُروا(  َثاِن
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ِن أَْحَصىَٰ لَِما لَبُِثوا أََمًدا  قال تعالى :   -٘ ٌْ  .}} ُثمَّ )َبَعْثَناُهْم (  لَِنْعلََم أَيُّ اْلِحْزَب
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  
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اُر ( قال تعالى :   -ٙ  .} } َسَرابٌِلُُهْم ِمْن َقِطَراٍن )َوَتْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّ
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

اِرِهْم َجاثِِمٌنَ  قال تعالى :   -7 ٌَ َحُة (  َفؤَْصَبُحوا فًِ ِد ٌْ  .}} )َوأََخَذ الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 .}فٌِِه َبؤٌْس َشِدٌدٌ  } ) َوأَنـزْلَنا اْلَحِدٌَد( قال تعالى :   -8
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ٌُْسَتْعَتُبونَ  قال تعالى :   -9 نَفُع الَِّذٌَن َظلَُموا َمْعِذَرُتُهْم( َواَل ُهْم  ٌَ  ( ْوَمئٍِذ الَّ ٌَ   .}} َف
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ْت َوَرَبْت  قال تعالى :   -ٓٔ َها اْلَماَء ( اْهَتزَّ ٌْ َك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا) أَنَزْلَنا َعلَ اتِِه أَنَّ ٌَ  .}} َوِمْن آ
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ْخَشى َّللاََّ  قال تعالى :   -ٔٔ ٌَ َما   .} ِعَباِدِه اْلُعلََماُء ( ِمنْ  } )إِنَّ
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ِه َراِجعونَ  قال تعالى :   -ٕٔ ٌْ ا إِلَ ِ َوإِنَّ ا َّلِلّ ِصٌَبٌة ( َقالُوْا إِنَّ ابِِرٌَن الَِّذٌَن إَِذا )أََصاَبْتُهم مُّ ِر الصَّ  .}} َوَبشِّ
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 إ  حظّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذ      -ٖٔ

  
 يااااااااااااااااااااااااااو  سياااااااااااااااااااااااااا  )نثااااااااااااااااااااااااااشول (    

 
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  
 وإنااااااااااااي وإ  ك ااااااااااااُ  األَخ ااااااااااااَش صمانُاااااااااااا ُ   -ٗٔ

  
 آلٍت ب اااااااااااااا لاااااااااااااْ ) تَْ ااااااااااااات ْؼ ُ األوائاااااااااااااُ (    

 
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  
 ال) يش ااااااغ ال اااااا ي ػ  ااااااا   (  ااااااي م اصل ااااااا -٘ٔ

  
 إال ل اااااااااااااااااااااااحع م ااااااااااااااااااااااا وم ت اااااااااااااااااااااا    

 
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2825للتذسيب اإللكتشوني والتأكذ من اإلجابات اضغط ػلى الشابط  ) 

 
 اركش حك  تأن ث ال ؼ  ال وضوع ب ن ال وا ن     ا يلي من ب ن ال ذائ  ال تاح  : – ٗط

ِ  قال تعالى :  -ٔ ِه َفانَتَهىَٰ َفلَُه َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى َّللاَّ بِّ ن رَّ  .}} َفَمن) َجاَءهُ  ( َمْوِعَظٌة مِّ
 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

هُ ( } َو)َقالَ  قال تعالى :   -ٕ ْدُع َربَّ ٌَ  فِْرَعْوُن َذُرونًِ أَْقُتلْ ُموَسىَٰ َوْل
 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

اِرِهْم َجاثِِمٌَن }} وَ  قال تعالى :   -ٖ ٌَ َحُة َفؤَْصَبُحوا فًِ ِد ٌْ  .}أََخَذ (  الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ
 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعقٌٌِم  ۥْمَرأَُتهُ ٱقال تعالى :  } )َفؤَْقَبلَِت(   -ٗ ٍةٍۢ َفَصكَّ  .}فِى َصرَّ
 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َن اْلَمَفرُّ  قال تعالى :   - ٘ ٌْ ْوَمئٍِذ أَ ٌَ قُولُ (  اإْلِنَساُن  ٌَ ( {{. 
 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  
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ْعقِلُونَ  قال تعالى :   -ٙ ٌَ ْجَس َعلَى الَِّذٌَن ال  ْجَعلُ الرِّ ٌَ ِ َو  .}} َوَما َكاَن لَِنْفٍس أَْن) ُتْإِمَن (  إاِل بِإِْذِن َّللاَّ
 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ا  قال تعالى :   -7  .}} َو)َقالَ (  نِْسَوةٌ فًِ اْلَمِدٌَنِة اْمَرأَةُ اْلَعِزٌِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحًبّ
 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 .}} َوَجَعْلَنا اأْلَْنَهاَر )َتْجِري (  ِمن َتْحتِِهمْ  قال تعالى :   - 8
 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ًرا ﴾ قال تعالى :   -9  } إِْذ )َقالَِت (  اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنًِّ َنَذْرُت لََك َما فًِ َبْطنًِ ُمَحرَّ
 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ٌر اْبُن َّللاَّ  قال تعالى :   -ٓٔ ٌْ ُهوُد ُعَز ٌَ  .}} )َقالَِت  ( اْل
 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ِمٌنِ   -ٔٔ ٌَ َزاَوُر َعن َكْهفِِهْم َذاَت اْل ْمَس إَِذا) َطلََعت (  تَّ  .}قال تعالى :  } َوَتَرى الشَّ
 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ٌُْنِفقُونَ  قال تعالى :  -ٕٔ ِجُدوا َما  ٌَ ْمِع َحَزًنا أاَلَّ  ٌُُنُهْم )َتفٌُِض (  ِمَن الدَّ  .}} َتَولَّْوا َوأَْع

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ُسلُ  قال تعالى :   -ٖٔ ٌد إاِل َرُسولٌ َقْد )َخلَْت  ( ِمْن َقْبلِِه الرُّ  .}} َوَما ُمَحمَّ

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ِ  قال تعالى :   -ٗٔ ُسولُ َوالَِّذٌَن آَمُنوا َمَعُه َمَتىَٰ َنْصُر َّللاَّ قُولَ  ( الرَّ ٌَ ىَٰ )  .}} َحتَّ

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ا أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت   -٘ٔ ْوَم َتَرْوَنَها )َتْذَهلُ (  ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ ٌَ  .}َحْمٍل َحْملََهاقال تعالى :  } 

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2825للتذسيب اإللكتشوني والتأكذ من اإلجابات اضغط ػلى الشابط  )  

 
 تخ ش  الإوا   ل ا يلي من ب ن ال ذائ  ال تاح  : – ٘ط

َذا إاِلَّ َبَشٌر ِمْثلُُكمْ  قال تعالى :  -ٔ ْجَوى الَِّذٌَن َظلَُموا َهلْ َهَٰ وا النَّ  ...........إعراب كلمة " الذٌن" }} َوأََسرُّ

 خبرׄ         مبتدأׄ     مفعولׄ      فاعل  ׄ  

ِ َحِسًٌبا قال تعالى :   -ٕ َ َوَكَفى بِاَّللَّ
ْخَشْوَن أََحًدا إاِل َّللاَّ ٌَ  .........ٌمتنع تقدٌم المفعول هنا بسبب:} .} َوال 

 الفاعل ضمٌر متصل والمفعول به اسم ظاهراׄ       الفعل فً المفعول به حصر  ׄ  

 خوفا من اللبس لخفاء العالمة اإلعرابٌةׄ         الفاعل والمفعول كالهما ضمٌرانׄ  

َك َحِسًٌبا قال تعالى :   -ٖ ٌْ ْوَم َعلَ ٌَ  ...............إعراب كلمة "نفسك":}} اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْل

    فاعل مرفوع بالضمة الظاهرةׄ                        بالكسرة اسم مجرور  ׄ  

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محالׄ           فاعل مجرور بالكسرةׄ  
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نَفَعَنا قال تعالى :   -ٗ ٌَ ٍن لًِّ َولََك ۖ اَل َتْقُتلُوهُ َعَسىَٰ أَن  ٌْ ُت َع ....الفعل "قالت"  .}} َوَقاَلِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن قُرَّ

 واجب التؤنٌث بسبب:

 ٌعود على مإنث سابق  الفاعل ضمٌر مستترׄ       الفاعل مجازي التؤنٌث  ׄ  

 جمع تكسٌر لغٌر العاقلالفاعل ضمٌر مستتر  ٌعود على ׄ      التؤنٌث حقٌقًالفاعل ׄ  

ِ  اْلُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَركَ  ِمنَ  } َوإِْن أََحدٌ  قال تعالى :   -٘ ْسَمَع َكالَم َّللاَّ ٌَ  ....إعراب كلمة " أحد":} .َفؤَِجْرهُ َحتَّى 

 مفعول بهׄ     فاعلׄ     خبرׄ       مبتدأ   ׄ  

َر إِْحَداُهَما اأْلُْخَرى قال تعالى :  -ٙ  . ......إعراب كلمة " األخرى"}} أَْن َتِضلَّ إِْحَداُهَما َفُتَذكِّ

 مفعول بهׄ     فاعلׄ     خبرׄ       مبتدأ   ׄ  

ْسَتؤِْخُرونَ  قال تعالى :   -7 ٌَ ٍة أََجلََها َوَما   .........إعراب كلمة" أمة"}} َما َتْسبُِق ِمْن أُمَّ

    فاعل مرفوع بالضمة الظاهرةׄ                         اسم مجروربالكسرة  ׄ  

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محالׄ           فاعل مجرور بالكسرةׄ  

َنتْ  قال تعالى :   -8 ٌَّ ىَٰ إَِذا أََخَذِت اأْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ  ..... الفعل " أخذت " جائز التؤنٌث بسبب:}} َحتَّ

 جمع تكسٌر لمذكرالفاعل ׄ         الفاعل مجازي التؤنٌث  ׄ  

 الفاعل جمع تكسٌر لمإنثׄ     مفصول عن الفعل التؤنٌث حقٌقًالفاعل ׄ  

 اعل نقول:فٌنال ذو العلم مكانته العلٌا...........عند جمع ال -9

 ٌنال ذوا العلم مكانتهم العلٌاׄ        ٌنالون ذووالعلم مكانتهم العلٌا  ׄ  

 ٌنال ذوو العلم مكتنتهم العلٌاׄ       ٌنالوا ذوو العلم مكانتهم العلٌاׄ  

 وإرا الؼ اياااااااااااااااا ُ الحظتاااااااااااااااااَع ُػ ونُ اااااااااااااااااا    -ٓٔ

 وجب ت ذي  ال  ؼو  ه ا ب  ب:  

 نَاااااااااااااااااْ   ال خااااااااااااااااااوُ  ُكل  ُااااااااااااااااانم أماااااااااااااااااا ُ  

 

 الفاعل ضمٌر متصل والمفعول به اسم ظاهراׄ        الفاعلحصر الفعل فً   ׄ  

 اتصل بالفاعل ضمً ٌعود على المفعولׄ    اسم ظاهرا والفاعلضمٌر متصل  المفعول  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2825للتذسيب اإللكتشوني والتأكذ من اإلجابات اضغط ػلى الشابط  ) 
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