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تتكون الجملة االسمٌة من ركنٌن: المبتدأ وهو االسم المتحدث عنه )أَو المسند إلٌه(، والخبر ))أَو المسند((  -

 وهو ما نخبر به عن المبتدأ ، مثل :خالد مسافر.

 عنهأو متحدث  اسم مرفوع فً أول جملته ، محكوم علٌه بأمر، أو مخبر عنه ،المبتدأ: 

 للمبتدأ أشكال هً :  -

 اسم صرٌـــــح ، مثل : محمد كرٌم ، الطالب مجتهد. -1

 ضمٌر منفصل ، مثل : أنا مسافر غدا، هو كرٌم، هم مجتهدون. -2

 اسم إشـــــارة ، مثل : هذا أدٌب، هؤالء شعراء . -3

 اسم موصـــول ، مثل : الذي فاز بالجائزة طالب. ما قلَته صحٌح . -4

 استفهام ، مثل : ما العمل؟اسم  -5

 اسم شـــــرط ، مثل : من جّد وجد.  -6

 مصـــدر مؤول ، مثل : )َوأَن َتصوموا َخٌر لَّكم( . -7

 -إعراب المبتدأ:

 المبتدأ مرفوع دائما وقد ٌجر بحرف جر زائد ، مثل : -

 حال .) الباء ( : بحسبَِك درهُم = حسُبَك درهم . حسب : مبتدأ مجرور لفظا مرفوع م 

 ؟ٌجوز االبتداء بالنكرة  هل-

لٌكون الحكم ؛ االصل  فً المبتدأ ان ٌكون معرفة )ألنه محكوم علٌه( والمحكوم علٌه ٌجب ان ٌكون معلوما 

 فٌنفر عن االصغاء الٌه  ؛لتحٌر السامع فٌه ؛مفٌدا وذلك الن االخبار عن المجهول ال ٌفٌد

 فً  الحاالت التالٌة:فان افادت النكرة جاز االبتداء بها، وذلك 

 إذا سبقت النكرة باستفهام ،مثل : )أإله مع هللا ؟(.  -1

 إذا سبقت النكرة بربَّ ، مثل : ربَّ أخ لم تلده أمك. -2

 إذا سبقت النكرة بنفً ، مثل : ما نجاح ٌحققه التمنً. -3

 َء.إذا كانت النكرة مما لها الصدارة ، مثل ما التعجبٌة، مثل : ما أجمل السما -4

 إذا وصفت ، مثل : ضٌف كرٌم فً دارنا، رجل مؤمن خٌر من مشرك. -5

 إذا أضٌفت إلى نكرة ، مثل : كتاب علم خٌر من قنطار ذهب . -6

 إذا تقدمها خبرها وكان شبه جملة ،  مثل : فً الدار ضٌف . -7
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هو الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ فً الجملة االسمٌة، أو هوالمخبر به ،أو هوالمحكوم   به على الخبر:   -

 المبتدأ و حكمه اإلعرابً الرفع. 

  أنواع الخبر ثالثة: -

لٌس جملة وال شبه جملة ، بل  كلمة واحدة سواء أدلت على المفرد أو المثنى أو الجمع ، خبر مفرد:  -1 

  أدٌب، الطالبان مجتهدان، العلماء مصابٌح . مثل : محمد 

و هً اسمٌة أو فعلٌة و تكون فً محل رفع ، و البد لجملة الخبر أن تشتمل على ضمٌر خبر جملة :  -2

 ٌعود على المبتدأ وٌطابقه ، وٌسمى الرابط .

 المزرعة أرضها خصبة .  -مثال الجملة االسمٌة :  محمد خلقه كرٌم  -  

 الفعلٌة : الطالب ٌحّب العلم، المسافرون عادوا إلى بلدهم . مثال الجملة -  

 و تكون فً محل رفع .الظرف (:  -خبر شبه الجملة )الجار والمجرور -3

 األب فً المنزل ، الطعام على المائدة . الجار والمجرور : - 

 الفالح تحت الشجرة، القائد أماَم الجٌش. الظرف: - 

 تعدد الخبر : -

 مثل : هللا غفور رحٌم.  ، ألصل فً المبتدأ أن ٌكون له خبر واحد ، ولكن ٌجوز أن ٌتعدد الخبر لمبتدأ واحد 

 -التقدٌم والتأخٌر فً الجملة االسمٌة:

االصل فً المبتدأ التقدٌم ألنه محكوم علٌه واالصل فً الخٌر التأخٌر ألنه المحكوم به والمحكوم علٌه ٌجب 

 ولهذا تقدم المبتدأ على الخبر . –الحكم ان ٌكون موجودا قبل 

 تقدٌم المبتدأ على الخبروجوبا فً اربعة مواضع: -

 اوال : اذا كان المبتدأ من االلفاظ التً لها الصدارة، وهً

 من بالباب؟،  ، مثل: اسماء االستفهام   -1

 ، مثل : من ٌذاكر ٌنجحالشرط  -2

 ما احسن االدب ، مثل: ما التعجبٌة.  -2

   كتب عنديكم الخبرٌة ، مثل: كم  -4

 . لمحمد فً البٌتلمقترن بالم االبتداء، ، مثل:  -5

 .محمد شاعرانما نحو :  ،ثانٌا : اذا كان المبتدأ مقصورا على الخبر

الحق ٌعلو . )حتى ال نحو : ،ثالثا : اذاكان خبر المبتدأ جملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ 

 الجملة االسمٌة بالفعلٌة(تلتبس 
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رابعا : اذا كان المبتدأ والخبر معرفتٌن او نكرتٌن متساوٌتٌن فً التخصص والتعرٌف، وال قرٌنة تفرق 

 أخً رفٌقً.بٌنهما . نحو : 

 تقدٌم الخبر على المبتدأ

 أو وجوباً .األصل أن ٌتقدم المبتدأ على الخبر ، ولكن قد ٌحدث العكس فٌتقدم الخبر على المبتدأ جوازاً 

إذا كان المبتدأ معرفة و الخبر شبه جملة . مثل : فً التأنً السالمة . أصل الجملة : السالمة جوازاً :     -أ

 .فً التأنً 

 من مواضع تقدٌم الخبر وجوبا  : وجوباً :   -ب

 مثل : فً الدار ضٌف . فوق الجبل مقاتلون.   ،إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة  -1

 مثل : أٌن أبوك ؟،  كٌف الحال؟  ،إذا كان الخبر مما له الصدارة، كاسم االستفهام  -2

 مثل : فً الدار أهلها ، للنجاح طرقه . ،إذا اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على جزء من الخبر  -3

 .شوقًاال  شاعر: ما  مثل  ،اذا كان الخٌر مقصورا على المبتدأ - 4

 مواضع حذف المبتدأ وجوباً  -

 إذا كان خبر المبتدأ نشعر فٌه بالقسم . - 1

 مثل : فً ذمتً ألكافحّن من أجل وطنً . )والتقدٌر: عهد أو قسم فً ذمتً(.    

 إذا كان خبر المبتدأ مصدرا نائبا عن فعله. - 2

 مثل: صبٌر جمٌل ) والتقدٌر : صبري صبر جمٌل( .    

 تدأ مخصوصاً لنعم أو بئس ولم ٌتقدم علٌهما .إذا كان خبر المب - 3

 مثل: نعم القائد خالد ) والتقدٌر : هو " أَي الممدوح " خالد(.  

 بعد )ال سٌما( اذا كان المستثنى بها مرفوعا. نحو : اكرم الزعماء ال سٌما سعد )أي هو سعد(. - 4

 مواضع حذف الخبر وجوباً  -

 : مثل : لوال اختالف العرب ما قوَي الٌهود .  إذا كان خبرا لمبتدأ وقع بعد لوال -1

 ) فالتقدٌر : لوال اختالف العرب موجود (.  

 إذا كان المبتدأ معطوفا على اسم بواو تدل على المصاحبة )أي بمعنى مع( مثل: كل إنسان وعمله  - 2

 )و التقدٌر : كلّ إنسان وعمله ]مقترنان[ أو متالزمان ( .   

 ٌمٌن هللا قسمً(. –صرٌحا فً القسم. نحو : ٌمٌن هللا ألنصفن المظلوم )أي  اذا كان المبتدأ - 3

 ( https://dardery.site/archives/2475ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظؽػ عٍٝ اٌشاثػ  ) 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2475
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 ات على المبتدأ والخبرتـــدريـــب

 حدد الصورة التً جاء علٌها المبتدأ فً  األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – 1س

ُْ  لبي رعبٌٝ :  .ٔ ِٙ ٛا ـِٟ َسثِّ ُّ ِْ اْخزََص ب َّ ِْ َخْص َزا ََٰ٘  {{ 

 اسم استفهامׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َظبَعخَ  لبي رعبٌٝ :   - .ٕ َُّ اٌشَّ ْٓ أََساَد أَْ ٠ُزِ َّ ٌِ ۖ ِٓ ١ٍَْ ِِ ِٓ َوب ١ٌَْ ْٛ َّٓ َد ََلَدُ٘ ْٚ َٓ أَ اٌَِذاُد ٠ُْشِظْع َٛ ٌْ ا َٚ  {{ 

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ُْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٖ ٠ُْى َٛ َٓ أََخ حٌ ـَأَْصٍُِذٛا ث١َْ َٛ َْ إِْخ ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ب ا َّ  }} إَِّٔ

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ُْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٗ اُ٘ َٛ ُْ رَْم آرَبُ٘ َٚ ُْ ًُ٘ذٜ  ا َصاَدُ٘ ْٚ زََذ ْ٘ َٓ ا اٌَِّز٠ َٚ  {{ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ُط ٌَهَ  لبي رعبٌٝ :   - .٘ ُٔمَذِّ َٚ ِذَن  ّْ ُٓ َُٔغجُِّخ ثَِذ َْٔذ َٚ بَء  َِ ٠َْغفُِه اٌذِّ َٚ َٙب  ْٓ ٠ُْفِغُذ ـ١ِ َِ َٙب  ًُ ـ١ِ  }} أَرَْجَع

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٙ ٛ ُّ ُْ رَْعٍَ ْٔزُ أَ َٚ ِ أََٔذاداً   }} ـَالَ رَْجَعٍُْٛا َّللَّ

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َْ  لبي رعبٌٝ :   - .7 ٛ ُّ ُْ رَْعٍَ ۖ  إِْ ُوٕزُ ُْ ٛا َخ١ٌْش ٌَُّى ُِ أَْ رَُصٛ َٚ  {{ 

     اسم موصولׄ     مصدر مؤولׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْذفٍُٛظ  لبي رعبٌٝ :   - .8 َِّ ٍح  ْٛ ِج١ٌذ ـِٟ ٌَ َِّ  ٌْ َٛ لُْشآ ُ٘ ًْ  }} ثَ

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ٍح َخ١ًْشا ٠ََشُٖ  لبي رعبٌٝ :   - .9 ْثمَبَي َرسَّ ِِ  ًْ َّ ٓ ٠َْع َّ  }} ـَ

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

ِٗ  لبي رعبٌٝ :   - .ٓٔ ِْ َسثِّ ٌْجٍََُذ اٌط١َُِّّت ٠َْخُشُج َٔجَبرُُٗ ثِئِْر ا َٚ  {{ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٔٔ ٛ ُّ ب رَْىزُ َِ َٚ  َْ ب رُْجُذٚ َِ  ُُ ُ ٠َْعٍَ َّللاَّ َٚ  {{ 

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

َْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٕٔ ُشٚ وَّ ٍَ ٠َزَّ ْٛ ٍَْٕب ا٠٢َْبِد ٌِمَ ب ۗ لَْذ ـَصَّ ًّ ْغزَم١ِ ُِ َزا ِصَشاغُ َسثَِّه  ََٰ٘ َٚ  {{ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ُْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٖٔ ًَ ث١ََُْٕى ٌْفَْع ا ا ُٛ ََل رََٕغ َٚ   ۚ َٰٜ َٛ أَْ رَْعفُٛا أَْلَشُة ٌٍِزَّْم َٚ  {{ 

     اسم موصولׄ     مصدر مؤولׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ٌَٝ ثِجَْعٍط ـِٟ ِوزَبِة َّللاَّ  لبي رعبٌٝ :   - .ٗٔ ْٚ ُْ أَ َِ ثَْعُعُٙ أٌُُٚٛ األَْسَدب َٚ  {{. 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ٌِْىزَبةِ  لبي رعبٌٝ :   - .٘ٔ َٓ ا ِِّ ُْ َِٔص١جُُُٙ  ئَِه ٠ََٕبٌُُٙ
  }} أٌََُٰٚ

  اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  
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 أٔاااااااااااب اٌعجاااااااااااذ اٌااااااااااازٜ وغااااااااااات اٌااااااااااازٔٛثب -ٙٔ

  

 ٚصااااااااااااااااااااااذرٗ األِاااااااااااااااااااااابٔٝ أْ ٠زٛثااااااااااااااااااااااب   

 

     اسم موصولׄ     مصدر مؤولׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  
 إرا اٌماااااااَٛ لااااااابٌٛا ِااااااآ ـزاااااااٝ خٍاااااااذ إٔٔاااااااٟ -7ٔ

  

 ع١ٕااااااااااااااذ ـٍااااااااااااااُ أوغااااااااااااااً ٌٚااااااااااااااُ أرجٍااااااااااااااذ 

 

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  
ااااااااااااااااَذدْ  -8ٔ َّ ١َْٔب لٍُُااااااااااااااااٌٛة َج ِٖ اٌااااااااااااااااذ   َ٘ااااااااااااااااِز

  

اَسٜ.  َٛ اااااااااااااااُش رَااااااااااااااا ّْ اٌِج َٚ اااااااااااااااْعٍَخُ   َخجَاااااااااااااااِذ اٌم 

 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  
 إْ واااااابْ ِاااااآ رثذااااااٛا اٌزاااااابس٠  ٘ااااااُ ٔغااااااجٟ -9ٔ

  

 عٍااااااااٝ اٌعصاااااااااٛس.. ـاااااااائٟٔ أسـااااااااط إٌغااااااااجب   

 

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ       ضمٌرׄ  
ااااااااااااش٠طٍ  -ٕٓ َِ ااااااااااااش   ُِ  ٍُ ْٓ ٠َااااااااااااُه را ـَاااااااااااا اااااااااااا َِ َٚ 

  

َلي.    ااااااااااااابَء اٌاااااااااااااض  َّ ٌْ ِٗ ا ا ثااااااااااااا اااااااااااااّشً ُِ  ٠َِجاااااااااااااْذ 

 

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظؽػ عٍٝ اٌشاثػ  ) 

 

 حدد نوع الخبر فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – 2س

 

ُْ  لبي رعبٌٝ :  .ٔ ِٙ ٛا ـِٟ َسثِّ ُّ ِْ اْخزََص ب َّ ِْ َخْص َزا ََٰ٘  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َظبَعخَ  لبي رعبٌٝ :   - .ٕ َُّ اٌشَّ ْٓ أََساَد أَْ ٠ُزِ َّ ٌِ ۖ ِٓ ١ٍَْ ِِ ِٓ َوب ١ٌَْ ْٛ َّٓ َد ََلَدُ٘ ْٚ َٓ أَ اٌَِذاُد ٠ُْشِظْع َٛ ٌْ ا َٚ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ُْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٖ ٠ُْى َٛ َٓ أََخ حٌ ـَأَْصٍُِذٛا ث١َْ َٛ َْ إِْخ ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ب ا َّ   .}} إَِّٔ

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ٌُ  لبي رعبٌٝ :   - .ٗ ٍُ َع١ٍِ ٍْ ًِّ ِرٞ ِع َق ُو ْٛ ـَ َٚ  {{.  

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

أَثَُٛٔب َش١ٌْ  َوج١ٌِش ل}  لبي رعبٌٝ :   - .٘ َٚ َعبُء ۖ  َٰٝ ٠ُْصِذَس اٌشِّ  .}بٌَزَب ََل َْٔغمِٟ َدزَّ

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ُْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٙ اُ٘ َٛ ُْ رَْم آرَبُ٘ َٚ ُْ ًُ٘ذٜ  ا َصاَدُ٘ ْٚ زََذ ْ٘ َٓ ا اٌَِّز٠ َٚ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ٌَٝ ثِجَْعٍط ـِٟ ِوزَبِة َّللاَّ  لبي رعبٌٝ :   - .7 ْٚ ُْ أَ َِ ثَْعُعُٙ أٌُُٚٛ األَْسَدب َٚ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ٌَْؽبِس إ}  لبي رعبٌٝ :   - .8 ب ـِٟ ا َّ ِٓ إِْر ُ٘ َٟ اْث١َْٕ َٓ َوفَُشٚا ثَبِٔ  .}ْر أَْخَشَجُٗ اٌَِّز٠

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 

https://dardery.site/archives/2475


  

 

العربيالنحو تايلوس في   

 رب٠ٍٛط 7

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

ُط ٌَهَ  لبي رعبٌٝ :   - .9 ُٔمَذِّ َٚ ِذَن  ّْ ُٓ َُٔغجُِّخ ثَِذ َْٔذ َٚ بَء  َِ ٠َْغفُِه اٌذِّ َٚ َٙب  ْٓ ٠ُْفِغُذ ـ١ِ َِ َٙب  ًُ ـ١ِ  .}} أَرَْجَع

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٓٔ ٛ ُّ ُُ اٌظَّبٌِ ُ٘ َْ ٌَْىبـُِشٚ ا َٚ ََل َشفَبَعخٌۗ   َٚ ََل ُخٍَّخٌ  َٚ  ِٗ ٌَ َلَّ ث١ٌَْع ـ١ِ ْٛ َ٠ َٟ ًِ أَْ ٠َأْرِ ٓ لَْج ِِّ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َسثَْذ  لبي رعبٌٝ :   - .ٔٔ َٚ ْد  زَضَّ ْ٘ بَء ا َّ ٌْ َٙب ا ٌَْٕب َع١ٍَْ ِٗ أَََّٔه رََشٜ اأْلَْسَض َخبِشَعخً ـَئَِرا أََٔض ْٓ آ٠َبرِ ِِ َٚ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

١ٌَِبُء ثَْعطٍ  لبي رعبٌٝ :   - .ٕٔ ْٚ ُْ أَ َٕبُد ثَْعُعُٙ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ا َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ا َٚ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٖٔ ٛ ُّ ب رَْىزُ َِ َٚ  َْ ب رُْجُذٚ َِ  ُُ ُ ٠َْعٍَ َّللاَّ َٚ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 أٔااااااااااااذ وااااااااااااب ٌااااااااااااٛسدح ٌّغااااااااااااب ٚشاااااااااااازاً    -ٗٔ

 

 جاااااااااب د٘اااااااااب ا ٌؽ١ااااااااا  عٍاااااااااٝ ؼصااااااااآ ٔعاااااااااش 

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 أٔاااااااااااب اٌعجاااااااااااذ اٌااااااااااازٜ وغااااااااااات اٌااااااااااازٔٛثب -٘ٔ

  

 ٚصااااااااااااااااااااااذرٗ األِاااااااااااااااااااااابٔٝ أْ ٠زٛثااااااااااااااااااااااب   

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ٠بثٕاااااااااااخ اٌعااااااااااابد أٔاااااااااااذ عاااااااااااش اٌذغااااااااااآ -ٙٔ

  

 رجٍااااااااااااااااااٝ عٍااااااااااااااااااٝ ثٕااااااااااااااااااٟ اإلٔغاااااااااااااااااابْ 

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ٠اااااااااااااااضددُ اٌمّصاااااااااااااااابد عٍااااااااااااااااٝ ثبثااااااااااااااااٗ -7ٔ

  

 ٚإٌّٙااااااااااااااااً اٌعاااااااااااااااازة وث١ااااااااااااااااش اٌّضداااااااااااااااابَ 

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 سـااااااااااااشؾ اٌمٍاااااااااااات ثجٕجااااااااااااٝ وبٌزث١اااااااااااااااخ   -8ٔ

  

 ٚأٔااااااااااااااااااب أ٘زااااااااااااااااااؿ ٠اااااااااااااااااابلٍجٝ ارئااااااااااااااااااااااذ 

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

اااااااااجبِة وأَٔاااااااااٗ       -9ٔ َُٙط ـاااااااااٟ اٌمَّ ْٕ ااااااااا١ْت ٠ااااااااا  ٚاٌمَّ

  

ِٗ َٔٙاااااااااااااااااابسُ   ًٌ ٠َِصاااااااااااااااااا١ُخ ثِجبِٔج١َْاااااااااااااااااا  ١ٌَْاااااااااااااااااا

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 اٌصااااااااااذس ـبسلااااااااااٗ اٌشجاااااااااابء ـمااااااااااذ ؼاااااااااااذا   -ٕٓ

  

 ٚوأٔاّاااااااااااااااااااُٗ ث١اااااااااااااااااااٌذ ثااااااااااااااااااال ِصااااااااااااااااااجبحِ  

 

 جملةشبه ׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظؽػ عٍٝ اٌشاثػ  ) 
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 اذكر حكم تقدٌم الخبر على المبتدأ فٌما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة : – 3س

َٙبـاََل أ}  لبي رعبٌٝ :  .ٔ َْ َعٍَٝ لٍٍُُٛة أَْلفَبٌُ َْ أَ ٌْمُْشآ َْ ا  .}٠َزََذثَُّشٚ

   الخبر ممتنع التقدٌمׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

َ لَْشًظب َدَغًٕب ـ١ََُعبِعفَُٗ ٌَُٗ أَْظَعبـًب َوث١َِشحً  لبي رعبٌٝ :   - .ٕ َِّٓ َرا اٌَِّزٞ ٠ُْمِشُض َّللاَّ  {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

فَش   لبي رعبٌٝ :   -     .ٖ َّ ٌْ َٓ ا ئٍِز أ٠َْ َِ ْٛ َ٠ ُْ َٔغب  .}} ٠َمُُٛي اإْلِ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

َْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٗ ب َوبُٔٛا ٠َْىِزثُٛ َّ ٌُ ثِ ُْ َعَزاٌة أ١ٌَِ ٌَُٙ َٚ  {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

َشظبً  لبي رعبٌٝ :   - .٘ َِ ُُ َّللّاُ  َشٌض ـََضاَدُ٘ َِّ  ُِٙ  .}} ـِٟ لٍُُٛثِ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

َْ  لبي رعبٌٝ :   - .ٙ َٙب رَأُْوٍُٛ ْٕ ِِ َٚ َٕبـُِع  َِ َٚ َٙب ِدْؾٌء  ُْ ـ١ِ َٙب ٌَُى ََ َخٍَمَ َْٔعب األَ َٚ  {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

حٌ  لبي رعبٌٝ :   - .7 َٛ َْ إِْخ ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ب ا َّ  } إَِّٔ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ٌْجاََلُغ  لبي رعبٌٝ :   -     .8 ْْ َع١ٍََْه إَِلَّ ا  .}} إِ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ٓ ثَْعذُ  لبي رعبٌٝ :   -  .9 ِِ َٚ  ًُ ٓ لَْج ِِ ُش  ِْ ِ األ  .}} َّلِلَّ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ًُ  لبي رعبٌٝ :   - .ٓٔ ُع ِٗ اٌش  ْٓ لَْجٍِ ِِ ٌذ إَِل َسُعٌٛي لَْذ َخٍَْذ  َّّ َذ ُِ ب  َِ َٚ  {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ِٗ  لبي رعبٌٝ :   - .ٔٔ  .}} ـٍََُٗ أَْجُشُٖ ِعَٕذ َسثِّ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ٌٞ  لبي رعبٌٝ :   - .ٕٔ ١َْٔب ِخْض ُْ ـِٟ اٌذ  ٌَُٙ {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ٌْمََصصِ  لبي رعبٌٝ :   - .ٖٔ َٓ ا ُٓ َٔمُص  َع١ٍََْه أَْدَغ َْ  } َْٔذ ٌْمُْشآ َد١ْٕب إ١ٌََِْه َ٘زا ا ْٚ  }ثِّب أَ

 الخبر ممتنع التقدٌم  ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       الخبر جائز التقدٌم ׄ  

ْعُشِٚؾ  لبي رعبٌٝ :   -      .ٗٔ َّ ٌْ َّٓ ثِب رُُٙ َٛ ِوْغ َٚ  َّٓ ٌُِٛد ٌَُٗ ِسْصلُُٙ ْٛ َّ ٌْ َعٍَٝ ا َٚ  {{.. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ِ  لبي رعبٌٝ :   - .٘ٔ َٰٝ َْٔصُش َّللاَّ زَ َِ َعُٗ  َِ ُٕٛا  َِ َٓ آ اٌَِّز٠ َٚ ُعُٛي  َٰٝ ٠َمَُٛي اٌشَّ  .}} َدزَّ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

 ٠ُماااااااااااااااااااااااااشُ  ثبٌعصاااااااااااااااااااااااااباٌعجاااااااااااااااااااااااااُذ  -ٙٔ

  

 ٚاٌذااااااااااااااااااااااااااش  رىف١ااااااااااااااااااااااااااٗ اإلشاااااااااااااااااااااااااابسٖ 

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  
 



  

 

العربيالنحو تايلوس في   

 رب٠ٍٛط 9

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 ـ١ٕاااااااااااااااب سعاااااااااااااااٛي َّللا ٠زٍاااااااااااااااٛ وزبثاااااااااااااااٗ -7ٔ

  

 إرا أماااااااااك ِعاااااااااشٌٚؾ ِااااااااآ اٌفجاااااااااش عااااااااابغع 

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  
جٍَِّااااااااااػ عّٕااااااااااٟ اٌٛج١ااااااااااٗ سعاااااااااابٌخً  -8ٔ ُِ  ـّاااااااااآ 

 

 ٚإْ واااااااااااااابْ َل رُجااااااااااااااذٞ إ١ٌااااااااااااااٗ اٌشعااااااااااااااب ً 

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  
 أ٠اااااااآ اٌشٚا٠ااااااااخ ثااااااااً أ٠اااااااآ إٌجااااااااَٛ ِٚااااااااب -9ٔ

  

 صاااااااابؼٖٛ ِاااااااآ صخااااااااشؾ ـ١ٙااااااااب ِٚاااااااآ واااااااازة 

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  
َْ إَِلَّ ٚدا ااااااااااااعُ  -ٕٓ ااااااااااااب اٌّاااااااااااابُي ٚاألٍُ٘ااااااااااااٛ َِ َٚ 

  

ْْ رُااااااااااااااااشد اٌٛدا ااااااااااااااااعُ   َلَ ثُااااااااااااااااذَّ ٠ِٛاااااااااااااااابً أ َٚ 

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظؽػ عٍٝ اٌشاثػ  ) 

 حدد نوع المحذوف وحكم حذفه فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة : – 4س

 .وً ش١ٍ  ٚغش٠مزَٗل رىثش اٌجذاي ،   .ٔ

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

 أدت األدشاس َٚل ع١ّب اٌّؤِْٕٛ ثمعب٠ب أٚغبُٔٙ .ٕ

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

ًٌ  لبي رعبٌٝ :   - .ٖ ١ ِّ ًشا ـََصْجٌش َج ِْ ُْ أَ ُْ أَٔفُُغُى ٌَْذ ٌَُى َّٛ ًْ َع  .}} لَبَي ثَ

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

خُ  لبي رعبٌٝ :   - .ٗ َّ ٌُْذطَ ب ا َِ ب أَْدَساَن  َِ َٚ ٛلََذحُ   }  ُّ ٌْ ِ ا  .}َٔبُس َّللاَّ

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

َْ  لبي رعبٌٝ :   - .٘ ُٛٙ َّ ُْ ٠َْع ِٙ ُْ ٌَفِٟ َعْىَشرِ ُ ُشَن إَِّٔٙ ّْ  .}} ٌََع

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

َٓ  لبي رعبٌٝ :   - .ٙ ْذَعِش٠ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ُْٕذ  خُ َسثِّٟ ٌَُى َّ ََل ِْٔع ْٛ ٌَ َٚ  {{. 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

ُ  لبي رعبٌٝ :   - .7 ًِ َّللاَّ اأْلَْسِض لُ َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ َسة  اٌغَّ َِ  ًْ  .}} لُ

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

ُُ  لبي رعبٌٝ :   - .8 ََّٕٙ ُْ َج اُ٘ َٚ أْ َِ  َُّ ًٌ ثُ زَبٌ  ل١ٍَِ َِ َٙبدُ  ۚۚ  }  ِّ ٌْ ثِْئَظ ا َٚ{. 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

١َخٌ{ لبي رعبٌٝ :   - .9 ِِ ْٗ َٔبٌس َدب َ١ِ٘ ب  َِ ب أَْدَساَن  َِ َٚ  {. 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

أَِص١اًل  لبي رعبٌٝ :   - .ٓٔ َٚ ِٗ ثُْىَشحً  ٍَٝ َع١ٍَْ ّْ َٟ رُ ِٙ َٙب ـَ َٓ اْوزَزَجَ ١ٌِ َّٚ لَبٌُٛا أََعبِغ١ُش اأْلَ َٚ  {{. 

 وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  
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ااااااااااب ٌَااااااااااَه ِد١ٍَْااااااااااخٌ  -ٔٔ َِ َٓ َّللاِ  اااااااااا١ْ ِّ  ـَمَبٌاااااااااااَْذ: ٠َ

  

َْٕجٍِااااااااااااااٟ  ا٠َاااااااااااااخَ رَ َٛ ْٕاااااااااااااَه اٌَؽ ْْ أََسٜ َع اااااااااااااب إِ َِ َٚ 

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

 

َلَ اٌٙااااااٜٛ ٌااااااُ  -ٕٔ ْٛ ًِ ٌَاااااا  رااااااشق دِعااااااب عٍااااااٝ غٍََاااااا

  

  ُِ  َٚل أَِسْلااااااااااااااااَذ ٌاااااااااااااااازوش اٌجاااااااااااااااابْ ٚاٌَعٍَاااااااااااااااا

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

 . 

ٖٔ-  ًُ  لااااااااابي ٌاااااااااٟ و١اااااااااَؿ أٔاااااااااَذ لٍاااااااااُذ ع١ٍااااااااا

  

  ًُ ٌْ غ٠ٛاااااااااااااااااا ٌُ ٚدااااااااااااااااااض  عااااااااااااااااااٌٙش دا اااااااااااااااااا

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

َّٓ ٠َاااااااااااااااااَذاً  -ٗٔ  ـاااااااااااااااااٟ ُعِٕمِاااااااااااااااااٟ ألُْعاااااااااااااااااِذ٠َ

  

َٙااااااااااااااااااااااااااب  ١ْ ًِّ رٞ َدبِجاااااااااااااااااااااااااٍخ ٠َُشجِّ  ٌُِىااااااااااااااااااااااااا

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

      شااااااابن إٌاااااااٝ اٌجذاااااااش اظاااااااطشاة خاااااااٛاغشٞ -٘ٔ

  

 ـ١ج١جٕاااااااااااااااااااااااٟ ثش٠بداااااااااااااااااااااااٗ اٌٙٛجااااااااااااااااااااااابء 

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

ّٟ جٍّاااااااااااٟ غاااااااااااٛي اٌغاااااااااااشٜ      -ٙٔ  شاااااااااااىب إٌااااااااااا

  

 صااااااااااااااااااجش ج١ّااااااااااااااااااً ـىالٔااااااااااااااااااب ِجزٍااااااااااااااااااٝ 

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

 ٚٔعاااااااااااااُ ـاااااااااااااٛاسط ا١ٌٙجااااااااااااابء لاااااااااااااِٟٛ       -7ٔ

  

 إرا عٍَمااااااااااااااااااااااااٛا األعٕااااااااااااااااااااااااخَ ثبٌجَٕاااااااااااااااااااااااابْ 

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

ااااااااااااُشَن َو١ْااااااااااااَؿ رَْؽضٚٔااااااااااااب أـاااااااااااابعٟ             -8ٔ     ّْ  ٌََع

  

اااااااااااااااااخً رَْشعاااااااااااااااااٝ   َِّ  ُعٙاااااااااااااااااٛداَْٚٔشلَاااااااااااااااااُت ِر

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

 

َّٓ َصاابٌِااااااااااٍخ       -9ٔ ْٕااُٙاااااااااا اا ِِ ٍَ ٌَااااااااااَه  ْٛ  أَلَ ُسةَّ ٠َاااااااااا

  

  ًِ ٍْااُجاااااااااااا ٌَ ثِااااااااااااَذاَسِح ُجاا ْٛ ااااااااااااب ٠َاااااااااااا َّ َلَ ِعااا١َّاا َٚ 

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

 

ٕٓ-  ٍُ َْ أَْدَٔااااااااااٝ َظاااااااااا١َْؽ َلَ اٌعُمُااااااااااُٛي ٌََىااااااااااب ْٛ  ٌَاااااااااا

  

  ِْ َْٔغااااااااااااب َٓ اإل اااااااااااا ِِ  . أَْدَٔااااااااااااٝ إٌِااااااااااااٝ َشااااااااااااَشٍؾ 

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظؽػ عٍٝ اٌشاثػ  ) 
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 تخٌر  الصواب  لما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة : – 5س

 ثغجت:...... لذَ اٌخجش ٚجٛثب ِٓ دغٓ إعالَ اٌّشء رشوٗ ِب َل ٠ع١ٕٗ .ٔ

  فً الكالم. الخبر مما له الصدارة ׄ       الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ     الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

 ِٓ عجب ت اٌجمش أُٔٙ ٠ظْٕٛ اٌذ١بح دا ّخ ثٕع١ّٙب .....اٌّصذس اٌّؤٚي ٕ٘ب ـٟ ِذً - .ٕ

 نصب مفعول به ׄ    جر مضاف إلٌه   ׄ    رفع مبتدأ مؤخر  ׄ     رفع خبر  ׄ  

 ...... لذَ اٌّجزذأ ٕ٘ب ٚجٛثب ألْ: ٌج١ذ رخفك األسٚاح ـ١ٗ       أدّت إٌٟ ِٓ لصش ١ِٕؿ - .ٖ

 .المبتدأ مقصورا على الخبر ׄ          .التً لها الصدارة  متصل بالم االبتداءالمبتدأ  ׄ  

 ص ٌالتخص ن فًامتساوٌت نكرتانالمبتدأ والخبر  ׄ          جملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ الخبر ׄ  

 ثّخ ِمىٍخ رٛاجٗ اٌّجزّع اٌذٌٟٚ ـٟ ٘زا اٌعبَ ......ٔٛ  اٌخجش ٕ٘ب: - .ٗ

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ْٓ رعّشض ٌٍّصبعِت ثجَذ ٌٍّصب ت. - .٘  .....ٚجت رمذ٠ُ اٌّجزذأ ٕ٘ب ثغجت: ِ

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ                        الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 المبتدأ والخبر نكرتان متساوٌتان فً التخصٌص ׄ                المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 ـٟ اٌّثب١ٌٓ: ٚغٕٕب اٌعشثٟ ثشٚارٗ ِزعذدح .....إعشاة وٍّخ ثشٚارٗ -ٚغٕٕب اٌعشثٟ ِزعذدح ثشٚارٗ  - .ٙ

 األولى مبتدأ  ثان والثانٌة خبر ׄ      األولى خبر والثانٌة فاعل- ׄ  

 األولى فاعل والثانٌة خبر ׄ      ثان األولى فاعل  والثانٌة مبتدأ ׄ  

 ٌَٛل اٌّممخ  عبد إٌبط وٍُٙ  .... عجت دزؾ اٌخجش ٕ٘ب: - .7

 اسم بواو تدل على المصاحبة  هالمبتدأ معطوفا على ׄ     قع بعد لوال  المبتدأ وا ׄ  

 المبتدأ مصدر نائب عن فعله ׄ     .المبتدأ صرٌحا فً القسم ׄ  

 ....      ٚجت رمذ٠ُ اٌّجزذأ ٕ٘ب ثغجت:   ِب اٌذ١بحُ إَل وفبح - .8

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ              الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 المبتدأ والخبر نكرتان متساوٌتان فً التخصٌص  ׄ              المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 .ٚجت رمذ٠ُ اٌّجزذأ ٕ٘ب ثغجت  ....أوجش ِٕه عّٕب أوثش ِٕه خجشح .   - .9

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ                       الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 المبتدأ والخبر نكرتان متساوٌتان فً التخصٌص ׄ               المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 لذَ اٌخجش ٚجٛثب ثغجت: ....و١ؿ دبٌه ؟       - .ٓٔ

  فً الكالم. الخبر مما له الصدارة ׄ       الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ             الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

 اٌّذزٚؾ ـٝ اٌجٍّز١ٓ ثبٌزشر١ت :  ....١ّ٠ٓ َّللا ألراوشْ ااا ـٝ رِزٝ ألراوشْ ،  .ٔٔ

 الخبر ، الخبر ׄ    المبتدأ ، المبتدأ ׄ            المبتدأ ، الخبر ׄ    الخبر ، المبتدأ ׄ  

ٕٔ. -     ّٞ ّٓ ٌٛاٌذ  عجت دزؾ اٌخجش ٕ٘ب:    .....أ٠ُ َّللا ألدغٕ

 اسم بواو تدل على المصاحبة  هالمبتدأ معطوفا على ׄ      المبتدأ واقع بعد لوال   ׄ  

 المبتدأ مصدر نائب عن فعله ׄ      المبتدأ صرٌحا فً القسم. ׄ  
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 ... لذَ اٌخجش ٚجٛثب ثغجت .ٌىً شٟء إرا ِب رُ ٔمصبْ - .ٖٔ

  فً الكالم. الخبر مما له الصدارة ׄ        الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة.  ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ             الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

 .ٚجت رمذ٠ُ اٌّجزذأ ٕ٘ب ثغجت ...... ع١ٍٗ اٌصجشُ  اٌذ٘شِ  دٚاءُ  .ٗٔ

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ               الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 معرفتان ٌصح االبتداء بهماالمبتدأ والخبر  ׄ                المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 لذَ اٌخجش ٚجٛثب ثغجت اٌٌٛذ ثأِٗ سعب٠زٗ ٌٙب ـٟ اٌىجش......ِٓ  - .٘ٔ

  فً الكالم. الخبر مما له الصدارة ׄ          الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ              الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

َّْ اٌّذزبَج  - .ٙٔ  .... عجت دزؾ اٌّجزذأثذ١برٟ ألُعبعذ

 مصدر نائب عن فعله. الخبر ׄ        بالقسم . الخبر مشعر ׄ   

 )ال سٌما(  الخبر واقع بعد  ׄ      بالمدح أو الذم مخصوص الخبر  ׄ   

َُ  -ص –لبي  .7ٔ َُ ِب  رُذشِّ ظبعخُ رُذشِّ  :ٚجت رمذ٠ُ اٌّجزذأ ٕ٘ب ثغجت  ....اٌَٛلدحُ": " اٌشِّ

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ               الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 .المبتدأ والخبر نكرتٌن متساوٌتٌن فً التخصص ׄ             المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

ُْ َلَ :لبي رعبٌٝ .8ٔ ُٙ ٌَ ًَ إَِرا ل١ِ َٚ " ٚجت رمذ٠ُ اٌّجزذأ ٕ٘ب "  َْ ْصٍُِذٛ ُِ  ُٓ ب َْٔذ َّ رُْفِغُذْٚا ـِٟ األَْسِض لَبٌُْٛا إَِّٔ

 :ثغجت

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ               الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 فً التخصص المبتدأ والخبر نكرتٌن متساوٌتٌن ׄ              المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 عٍٝ اٌزشر١ت : ـٟ اٌجٍّز١ٓ اٌشجً ِٙزثخ أخاللٗ : ٔٛ  اٌخجش  --اٌشجً أخاللٗ ِٙزثخ   .9ٔ

 جملة ، جملة ׄ    جملة ، مفرد ׄ    جملة ، شبه جملة ׄ        مفرد ، جملة ׄ  

ًْ : " رعبٌٝ لبي .ٕٓ َٙ ًِ  َعٍَٝ ـَ ُع ٌْجاَلغُ  إَِلَّ  اٌش  ُٓ  ا ج١ِ ُّ ٌْ  لذَ اٌخجش ٚجٛثب ثغجت ......."ا

  فً الكالم. الخبر مما له الصدارة ׄ              الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ                    الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

                            

 ( https://dardery.site/archives/2475ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظؽػ عٍٝ اٌشاثػ  ) 
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