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 /سنيامطالب أ خواين املدر أ غزايئ 

 وكد  ، مين من اموكت واجلهد امكثري ذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذأ كدم ممك هذا امؼمل ا   

ىل جمهودات د راضيا مغتبطا تذمت ما تذمت من وكت وهج   يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

 .جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم 

ىل أ ن اغري      م امطامةمن هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يل مفائدة املرجوةأ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

 موكؼاواا  اجاتات تمت تا  املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال   حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي 

 حلها  نسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىلفس ام وضؼت فيه هذه امتدريبات ػىل هأ مكرتوهيا 

اجاتات  تدرية دراجة امطامة حبيث يظهر يف هناية ام  ، وامتب ند من حصة ما يلدموهه من ا 

اجاتات ا  طب  مصحوتة تاال اجاتة امصحيحة.خلواس تؼراض مال 

ال ادلخول نلموكع تامضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية واحلل مفا   ػليم أ هيا امطامة ا 

 هللا كصد امسبيلوػىل 

 درديريأ محد                                               
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 األفعال الناسخة ثالثة عشر فعالا هً:
 برح، ما فتئ، ما انفك، ما دام"."كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، لٌس، ما زال، ما  -

 عمل هذه األفعال:
 تختص هذه األفعال بالدخول على الجملة االسمٌة فترفع المبتدأ وٌسمى " اسم كان وأخواتها "و تنصب الخبر -
ةا َواِحَدةا". -وٌسمى " خبر كان وأخواتها " ، مثال:    اُس أُمَّ  قال تعالى: "َكاَن النَّ

: خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.الناُس: اسم كان مرف      وع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة    أمــــةا

 ما معنى أفعال ناسخة؟ -
 ناسخة من " نسخ الشًء إذا ؼٌره"، وكان وأخواتها ناسخة ألنها تؽٌر حكم المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسما لها، 

 وتنصب الخبر خبرا لها.

 ما معنى أفعال ناقصة؟
 ناقصة ألن معناها ال ٌتم باالسم المرفوع فقط ولكنها تحتاج دائما للمنصوب ، أو ألنها تدل على الزمن دون الحدث 

 ومن خصائص الفعل أن ٌدل على االثنٌن معا.

 شروط عمل كان وأخواتها: -
 تقسم كان وأخواتها إلى ثالثة أقسام:

 "كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، لٌس".األول: أفعال تعمل دون أي شرط وهً ثمانٌة أفعال: -ٔ
 الثانً: أفعال ال تعمل إال إذا سبقها النفً أو النهً وهً أربعة أفعال: " زال، برح، فتًء، انفك". -ٕ
 الثالث: أفعال ال تعمل إال إذا سبقها "مــــا" المصدرٌة وهو فعل واحد: "دام" -ٖ

 معانً هذه األفعال:
ؾ المخبر عنه بالخبر فً الماضً، مثل: كان الجو صحوا. وربما ٌكون االتصاؾ على وجه الدوام، قال كان: ومعناها اتصا -ٔ

 تعالى: "وكان هللا ؼفورا رحٌما"، وتؤتً كان بمعنى "صار" "وفتحت السماء فكانت أبوابا".
 وقد تؤتً بمعنى صار. أمسى: ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً المساء، مثل: أمسى الطائر عائدا إلى عشه. -ٕ
 أصبح: ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً الصباح، مثل: أصبح العامل نشٌطا. وقد تؤتً بمعنى صار. -ٖ
 أضحى: ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً الضحى، مثل: أضحى النسٌم علٌال. وقد تؤتً بمعنى صار. -ٗ
نهار، مثل: ظل الزارع نشٌطا فً حقله. وقد تؤتً بمعنى صار،       مثل: ظل: ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً ال -٘

 "ظل وجهه مسودا وهو كظٌم".
 بات: ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً اللٌل، مثل: بات الجندي ٌقظا. -ٙ
 صار: وتدل على التحوٌل واالنتقال، مثل: صار الجو صحٌحا. -7
 لكسل محبوبا.لٌس: وتدل على النفً، مثل: لٌس ا -8

 " زال، برح، فتًء، انفك" معنى األفعال األربعة السابقة هو االستمرار، ما انفك الخٌر محبوبا.ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ،9
 دام: وهً تفٌد استمرار المعنى مدة ثبوت معنى خبرها السمها، مثل: ٌفٌد النوم ما دام المرء متعبا. -ٖٔ

 كان وأخواتها من حٌث التصرؾ والجمود -
 ى ثالثة أقسام:تنقسم إل
 تام التصرؾ، أفعال تؤتً فً صورة الماضً، والمضارع، واألمر، والمصدر، والمشتق وهً سبعة أفعال:  : األول

 " كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار.
 ناقص التصرؾ ،أفعال تؤتً فً الماضً والمضارع فقط وهً أربعة أفعال: "زال، برح، فتئ، انفك". : الثانً
 .: أفعال جامدة ؼٌر متصرفة تالزم صورة الماضً فقط وهما فعالن: " لٌس، دام"  الثالث
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 صوراسم كان وأخواتها -
 ٌؤتً على ثالث صور وهً:

 اسما ظاهرا، مثل: أصبحت الفتاة متفوقة. -ٔ
 ضمٌرا متصال، مثل: كنُت من المتفوقٌن. -ٕ
 مسجونا.× ضمٌرا مستترا، مثل: العالم صار  -ٖ

 ان وأخواتهاأنواع خبر ك -
 مفرد: ما لٌس جملة وال شبه جملة، مثل: أصبح المصرٌون ماهرٌن. -ٔ
 خبر جملة:  -ٕ
 جملة اسمٌة: وهً التً تشتمل على مبتدأ وخبر وبها الضمٌر الرابط ، مثل: صار التفوق أساسه االجتهاد. -   
 ثل: ما زالت مصر تدعو للسالم.جملة فعلٌة: وهى التً تشتمل على فعل وفاعل وبها الضمٌر الرابط ، م -   
 لٌس بٌن العرب خالفات.  -خبر شبه الجملة: وٌشتمل على جار ومجرور أو ظرؾ: أصبح الحق فً مكانة عالٌة -ٖ

 س: هل ٌتقدم خبر )كان( على اسمها؟ 
 مثل: كان فً الفصل طالب نابهون. )طالب( اسم كان.،  نعم إذا كان الخبر شبه جملة

 اكان التامة وأخواته 
ا( -معنى كان التامة:  هً التً تكتفً بمرفوعها االسم وال تحتاج للخبر المنصوب،وٌعرب االسم بعدها )فاعال مرفوعا

 تؤتً األفعال: )كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، مادام، ما انفك، ما برح( تامة وناقصة حسب الجملة. -
 أمثلة:

 إلى مٌسرة".              ) كان بمعنى وجد( قال هللا تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة -
 قال هللا تعالى: "فسبحان هللا حٌن تمسون وحٌن تصبحون". ) تمسً:تدخل فً المساء، تصبح:تدخل فً الصباح(  -
 ) تبٌت: بمعنى تدخل فً اللٌل(   بات الضٌؾ فلما أصبح الصباح رحل.    -
 بمعنى ٌدخل فً الضحى( )  أضحى المسلمون ٌوم العٌد.                 -
 )ظل: بمعنى بقى أو طال(.     طلع النهار وظل الحر. -
 )بمعنى ترجع وتعود(            إلى هللا تصٌر األمور.           -
 قال هللا تعالى: "خالدٌن فٌها ما دامت السماوات واألرض".       )دام: بمعنى بقى ( -
 ال وانكشؾ، والخفاء: تعرب فاعالا "لقد برَح الخفاُء". برح هنا معناها ز -
 "ال تبرح مكانك" تبرح هنا معناها تترك والفاعل ضمٌر مستتر، مكانك: مفعول به. -
 "انفكت العقدة ". انفك هنا معناها ُحلَّت، والعقدة: تعرب فاعال. وهكذا -

 فً األمثلة السابقة نجد أن:
 بمرفوعها وٌعرب )فاعال( ولٌس اسمها. هذه األفعال المذكورة كلها )تامة( أي أنـها تكتفً  -ٔ
 نجد هذه األفعال قد تؽٌر معناها  -ٕ

 األفعال التً ال تؤتً تامة:
 تؤتً األفعال: )لٌس، ما زال، ما فتئ( ناقصة فقط وال تؤتً تامة أبدا. -

 مالحظات مهمة : 
 ٌكون تاما ٌرفع الفاعل وال عالقة الفعل " زال " مضارعه الناسخ الناقص هو "ٌزال"، فإذا جاء "ٌزول، أو ٌزٌل"  -ٔ

َماَواِت َواأْلَْرَض أَن َتُزواَل".. فعل تام وألؾ االثنٌن فاعل. له بالنواسخ، ٌُْمِسُك السَّ  َ  قال تعالى:"إِنَّ هللاَّ
 أداة شرط...(. –حٌث  –حٌثما  –حٌن  –ؼالبا فً االمتحان تؤتً كان التامة بعد: أٌنما  -ٕ
أ والخبر من حٌث التقدٌم والتؤخٌر ، ٌنطبق على جملة كان وأخواتها ؛ ألنها فً األصل جملة اسمٌة ما ٌنطبق على المبتد -ٖ 

 مكونة من مبتدأ وخبر.
ض عنها بشًء : وذلك بعد " إِْن " و" لَْو " الشرطٌتٌن . -ٗ    ٌَُعوَّ  تحذؾ " كان " مع اسمها وٌبقى الخبر وال 

 ، إن خٌراا فخٌر ، و إن شراا فشر .  مثال بعد " إن " : الناس مجزٌون بؤعمالهم
 أي : إن كان عملهم خٌراا فجزاإهم خٌر ، و إن كان عملهم شراا فجزاإهم شر .             

 مثال بعد " لو " : ) تقبل النصح ولو مراا ( .أي و لو كان النصح مراا .
 تؤتً كان زائدة بٌن )ما( و)فعل التعجب( ، مثل : ما كان أجملها ! - ٘   
تزاد )الباء( فً أخبار بعض األفعال الناقصة، إذا كانت هذه األخبار منفٌة. والؽرض من الزٌادة هً توكٌد المعنى  -ٙ   

 وتقوٌته ومن هذه المواقع: زٌادتها فً خبر لٌس مثل: لٌَس الحقُّ بضائٍِع = لٌس الحقُّ ضائعاا 
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 َبَدأ (. -أََخَذ  -َهْلَهلَ  -َعلََق  -َهبَّ  -َجَعل -َطفِق  -أَْنَشؤ  -ق اْخلَْولَ  -َحَرى  -َعَسى -أَْوَشك  -َكَرب  -) كاَد  

 كاد وأخواتها : أفعال ناقصة ناسخة تعمل عمل كان فتدخل على الجملة االسمٌة فترفع المبتدأ وٌسمى اسمها ، و تكون 
 الجملة الفعلٌة بعدها فً محل نصب خبرها .

 أقسام كاد وأخواتها
 ها من حٌث المعنى إلى ثالثة أقسام:تقسم كاد وأخوات

 أوال: أفعال المقاربة: التً تدل على قرب وقوع الخبر وهً: )أوشك، كاد، كرب( ، مثل:أوشك المرٌض أن ٌبرأ. -
 ثانٌا: أفعال الرجاء: التً تدل على رجاء حدوث الخبر وهً: )عسى، حرى، اخلولق(، مثل: عسى الحق أن ٌنتصر -
 : التً تدل على الشروع فً وقوع الخبر وهً:)بدأ. أخذ. شرع. أنشؤ. طفق. علق. هب. جعل(ثالثا: أفعال الشروع -
 .مثل : طفق القوم ٌؽادرون  

 حكم اقتران خبر كاد وأخواتها بؤن -
 َحَرى(  ٌكثر اقتران خبرها " بؤن " ،  مثل :أوشك العدل أن ٌختفً . -َعَسى  -األفعال) أَْوَشك  - ٔ
 َكَرب( ٌقل اقتران خبرها " بؤن " ، مثل :   كاَد النهار ٌنتصؾ . ) أو أن ٌنتصؾ (. -األفعال )كاَد  - ٕ
 أفعال الشروع كلها ٌمتنع اقتران خبرها بؤن ، مثل : أخذ أحمد ٌذاكر بجد     - ٖ

 مالحظات مهمة
 خـبر كاد وأخواتها ال ٌؤتً إال جملة فعلٌة فعلها مضارع ، مع ) أْن ( أو بدونها .  - ٔ
 أوشك( فٌؤتً منهما المضارع وٌعمل عملهما -ذه األفعال كلها جامدة عدا )كاد ه -ٕ

 ٌكاد زٌتها ٌضًء . -       ٌوشك اللٌل أن ٌنقضً .             -مثل :   
 عسى وبعض أفعال الشروع قد تؤتً  تامة  بمعنى أنها ترفع فاعالا وتنصب مفعوالا  . -ٖ
 طالب الكتاب . أخذ ال -شرع هللا الحق .   -مثل :  

ٌر لَُكْم(    -        ٌْ ئاا َوُهَو َخ ٌْ  المصدر المإول )أن تكرهوا( فً محل رفع فاعل لعسى . -)َعَسى أَْن َتْكَرُهوا َش
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 تـــدرٌـــب
 حدد نوع الخبر للفعل الناسخ فً األبٌات التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – ٔس

  اىععععععععععععَا.. ٗر ّاٝعععععععععععا    ٗزٝععععععععععع   عععععععععععبا ّحععععععععععع٘    اىشعععععععععععععععس ىٞععععععععععععععـط حَاٍععععععععععععععـات  ّععععععععععععععـ ٞسٕا   -ٔ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ََْعععععععععععععِ ُد اأَلْق ععععععععععععٚ عيععععععععععععٚ   -ٕ َ َيعععععععععععْث َ َ  جُٖعععععععععععا     ٗجَُق٘هُ:بععععععععععععاَت اْى ّْ عععععععععععٞاتِ ٍٗعععععععععععا ا ْشعععععععععععِل اىان َٗ 
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ََٝظعععععععععععوج َْٝ عععععععععععُسُ  ُجْسُحععععععععععع   -ٖ  َححنععععععععععععععععععـٚ ُٝععععععععععععععععععـباِدَز باىععععععععععععععععععدنٗاِ. ُأظععععععععععععععععععـاجُٖا     ُٔ فعععععععععععـٜ ُأْذِّعععععععععععـٖاَٗ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  فعععععععععععععع  يٞععععععععععععععَس فععععععععععععععٜ ٗد  ٝ ععععععععععععععُٜ. جنيج ععععععععععععععا    إذا ىععععععععععععٌ ٝنععععععععععععِ  عععععععععععع ٘ اىعععععععععععع٘داد  بٞعععععععععععععة       -ٗ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  عيعععععععععععٚ اىع عععععععععععـ٘ز   فععععععععععع ّٜ أزفععععععععععع  اىْععععععععععععبا    ٘ا اىحععععععععازٝي ٕعععععععٌ ّعععععععععبٜإُ معععععععاُ ٍععععععععِ ذبحععععععع   -٘
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٌُ باى ٞععععععععععععععععاِه ععععععععععععععععع٘اىَِٜ       -ٙ   ٍعععععععععععععا حٞيعععععععععععععُة اىَاععععععععععععع س   ٞعععععععععععععُس يٞاىعععععععععععععِٔ     أظععععععععععععععععوُ َأزظعععععععععععععععع
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ْععععععععععععععععـساُز    -3 ٍِ عععععععععععععععـٖاٍعععععععععععععععا شاهَ  ٜ  َُٝحـرج ْنبِعععععععععععععععـ ععععععععععععععععععععععععـ   أرن ج ععععععععععععععععععععععععـ٘هَ ِظععععععععععععععععععععععععـْاجُٖا     اى ظ  َ٘  ٍُحَ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 

https://dardery.site/
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َََس     َمْ نِععععععععععو دٍَ٘عععععععععععَل ٗاّعععععععععععِحْب ٝععععععععععا عْحععععععععععس         -1 ٍُعععععععععععععععععحع ُُ عبيععععععععععععععععَة أ ععععععععععععععععبَحْث    فعٞعععععععععععععععع٘
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ِن إذا ٍععععععععععععععععا مْععععععععععععععععث ٍقحععععععععععععععععدزا     -0 ًِ     ر جظيَعععععععععععععععع ْنعععععععععععععَد ٍَْسجَعُعععععععععععععُٔ ُْٝ ِاعععععععععععععٜ إىعععععععععععععٚ اى  ٌُ   َفعععععععععععععاىُظْي
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ُُ اْىُقععععععععععْدضِ َْٝعععععععععععَ هُ ُأٍنحععععععععععـٜ   -ٓٔ َقعععععععععععععععععـُٔ زاٝاجُٖعععععععععععععععععا      َأْضععععععععععحٚ جُععععععععععسا ْ٘ ٌَ ر جَُسْفعععععععععععععععععـسُِ  َف  ىِععععععععععععععععع
 

 شبٔ جَية ׄ      فعلٌةجملة  ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٔٔ-    ِْ ٌْ ٝنعععععععععع ٌ  اذا ٕعععععععععع٘ َىعععععععععع   حعععععععععععععععععسا   ٖععععععععععععععععع٘زا  ماىشععععععععععععععععععاتِ اىٖعععععععععععععععععادٛ    ر يٞععععععععععس فععععععععععٜ قيعععععععععع
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 أزٙ أي٘ٝعععععععععععععععععععل اىبعععععععععععععععععععاقِٞٞ ميَٖٞعععععععععععععععععععا   -ٕٔ
  

  ٝنّ٘ععععععععععععععاُ ىاحععععععععععععععصاُ أٗزٙ ٍععععععععععععععِ اىصّععععععععععععععد   
 

 ٔ جَيةشب ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  ىَععععععععععععا ازجحيععععععععععععـث عععععععععععععـِ اى ٞحععععععععععععـا. ٍ حسبععععععععععععا    ٕعععععععععـرٛ اىبعاجعععععععععـِٞ ماّعععععععععث بعععععععععِٞ أٍحعحعععععععععٜ   -ٖٔ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ًِ َفاِ ععععععععبِس إِىععععععععٚ َ ععععععععد         -ٗٔ إُِ ضععععععععاَ  زِشُ  اىَٞعععععععع٘ ََّنبعععععععععععععاتِ اىعععععععععععععَدٕسِ َعْعععععععععععععَل جَعععععععععععععصٗهُ     َٗ   َعععععععععععععععٚ 
 

 شبٔ جَية ׄ      ملة فعلٌةج ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ُْ ٝقععععععععععععع٘هَ ِععععععععععععععداجُٖا   -٘ٔ َِ اْىَ ٖاَىعععععععععععععـةِ َأ ععععععععععععع ٍِ ْن ععععععععععععاِد َحٞاجُٖععععععععععععا     ٗ ْشععععععععععععِل اى َٗ  َأْضععععععععععععَحْث عيععععععععععععٚ 
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

َىعععععععععععععععَث بِ اىِععععععععععععععبِ اىَشععععععععععععععَٖ٘اتِ َححّععععععععععععععٚ   -ٙٔ اِححِعععععععععععععععععععععابا    َٗ َٗ ِن َ ععععععععععععععععععععبسا     جُِعععععععععععععععععععععدن َىُٖعععععععععععععععععععع
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ِْ أق٘اُىععععععععععععععععُٔ     -3ٔ ٌُ ىععععععععععععععععٌ جنعععععععععععععععع  ٗإِذا اىَعيعععععععععععععععع
  

   بععععععععععععععَو اى ِعععععععععععععععاِه فقُ٘ىععععععععععععععٔ ىععععععععععععععِ ٝرَععععععععععععععسا 
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

َُ َعاىَِعععععععععععععا     -1ٔ ُْ معععععععععععععا ًِ إ ُن َ ععععععععععععع َٞس اىَقععععععععععععع٘   َمبٞععععععععععععععععععععععععَس إَذا ُزدنْت إىٞععععععععععععععععععععععععِٔ اىََحافِععععععععععععععععععععععععوُ     ٗإ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ُِ َْٝسععععععععععععععـٚ ُأٍنحعععععععععععععـٜ   -0ٔ ْ٘ ُج اْىَنععععععععععععع ًَ َز ٍََاجُععععععععععععععععـٖا     ٍعععععععععععععا دا َِ اْىَحَاَقععععععععععععععععـةِ أُ ُٝععععععععععععععععساَد  عععععععععععععععع َِ  َف
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٌَ ذ ععععععععععععب        -ٕٓ   ٗٝ معععععععععععععععععععوُ بعاعععععععععععععععععععْا بعاعععععععععععععععععععا  عٞاّعععععععععععععععععععا    ٗىععععععععععععَٞط اىععععععععععععر ُب ٝ مععععععععععععوُ ىحعععععععععععع
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  عبعععععععععععععععدا  ذىعععععععععععععععٞ   أظععععععععععععععع٘دا  ٍعععععععععععععععا أحقعععععععععععععععَسٓ    ٝععععععععععا فععععععععععازَض اىبٞععععععععععداِ.   ِ ععععععععععسَت فسٝعععععععععععة            -ٕٔ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٍَعععععععععسن      -ٕٕ ِِ اىحعععععععععٜ مْعععععععععَث  َٜ بعععععععععاىعَْٞ ََعععععععععِ ىععععععععع ظعععععععععععُس     ف ْْ ٜن بٖعععععععععععا فعععععععععععٜ َظعععععععععععاىِو اىعععععععععععدنٕسِ جُ  إىععععععععععع
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  افَعععععععععععععععععا حٞيعععععععععععععععععُة اىَاععععععععععععععععع س إر زم٘بٖععععععععععععععععع    إذا ىعععععععععععععععٌ جنعععععععععععععععِ إر األظعععععععععععععععُْة ٍسمبعععععععععععععععا     -ٖٕ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٕٗ-    ٍَ ْٕسِ  َىعععععععععُٔ فِعععععععععٜ اىعععععععععدن َٗ ِعَظعععععععععةَ َٝعععععععععا َ عععععععععافِ    ْ٘     ُُ ُس َْٝقَظعععععععععععععا ْٕ َْة  َفاىعععععععععععععدن عععععععععععععَث فِعععععععععععععٜ ِظععععععععععععع ْْ ُْ ُم ِ  إ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  فَععععععععععععععععععِ اىع ععععععععععععععععععص اُ جعععععععععععععععععععٞ  جباّععععععععععععععععععا    دٗ إذا ىعععععععععععععٌ ٝنعععععععععععععِ ٍعععععععععععععِ اىَععععععععععععع٘ت بععععععععععععع   -ٕ٘
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٍَععععععععِ   -ٕٙ  ٌِ ٌُ َإٔععععععععِو اىُظيعععععععع َأظَيعععععععع عععععععععععععععبُ     بععععععععاَت حاِظععععععععدا   َٗ َّعَا ِعععععععععععععععِٔ َٝحََقين ََعععععععععععععععِ بعععععععععععععععاَت فعععععععععععععععٜ  ِ   ى
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
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ُِ فععععععٜ ٗجععععععِٔ اى حععععععٚ شععععععسفا  ىععععععٔ   -3ٕ   إذا ىعععععععععععععٌ ٝنعععععععععععععِ فعععععععععععععٜ فعيعععععععععععععٔ ٗ اى   عععععععععععععو    ٗ ٍععععععا اىحععععععع
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 إُ اىَحعععععععععععععععععععب ىَعععععععععععععععععععِ ٝحعععععععععععععععععععب ٍ ٞعععععععععععععععععععع     أل عحععععععععععععٔ ىعععععععععععع٘ مععععععععععععاُ حبععععععععععععل  ععععععععععععادقا   -1ٕ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 فعععععععععععععععععععع مسٓ اُ امععععععععععععععععععععُ٘ ىععععععععععععععععععععٔ ٍ ٞبععععععععععععععععععععا    ٝ ععععععععععععععععا بْٜ اىععععععععععععععععع ٞٔ بنععععععععععععععععو قععععععععععععععععب    -0ٕ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 قسٝعععععععععععععععب ٍعععععععععععععععِ ععععععععععععععععدٗ فعععععععععععععععٜ اىقٞعععععععععععععععاض      ععععععععععععدٝو ىععععععععععععٞط ْٝ ععععععععععععع ٝععععععععععععً٘ بعععععععععععع ض   -ٖٓ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     دمفر ׄ  

 أّععععععععععععٜ ٝنععععععععععععُ٘ ىْععععععععععععاظٌ اىشعععععععععععععس اىسقٞععععععععععععو       قعععععععععععاى٘ا :اج عععععععععععر ىعععععععععععل يادٍعععععععععععا فععععععععععع جبحٌٖ   -ٖٔ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 فدععععععععععععععععععععععععععععععععٔ فدٗىحعععععععععععععععععععععععععععععععٔ ذإبعععععععععععععععععععععععععععععععْٔ     إذا ٍيععععععععععععععععععَل ىععععععععععععععععععٌ ٝنععععععععععععععععععِ ذا ٕبععععععععععععععععععْٔ    -ٕٖ
 

 شبٔ جَية ׄ      لٌةجملة فع ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

  فعععععععععععععععععع ُ فعععععععععععععععععععاَد اىععععععععععععععععععسأٛ أُ جحععععععععععععععععععسددا     إذا مْعععععععععععععععععَث ذا زأٛ فنعععععععععععععععععِ ذا عصَٝعععععععععععععععععة     -ٖٖ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٖٗ-    ٌُ  قعععععععععععد ضعععععععععععو ٍعععععععععععِ ماّعععععععععععث اىعَٞعععععععععععاُ جٖدٝعععععععععععِٔ     أعَععععععععععععٚ ٝقعععععععععععع٘د ب ععععععععععععٞسا  ر أبععععععععععععا ىنعععععععععععع
 

 ةشبٔ جَي ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ُُ     حٞعععععععععاك ٍعععععععععِ ىعععععععععٌ جنعععععععععِ جسجععععععععع٘ جحٞحعععععععععٔ   -ٖ٘ ٌُ ٍععععععععععععععا حٞععععععععععععععاك إّعععععععععععععععا  ىعععععععععععععع٘ر اىععععععععععععععدزإ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ًِ ٗىععععععععععٚ   -ٖٙ  فعععععععععععععععععععععع ُ  ععععععععععععععععععععععدا  ىْععععععععععععععععععععععاظسٓ قسٝععععععععععععععععععععععبُ     فعععععععععع ُ ٝععععععععععُل  ععععععععععدُز ٕععععععععععرا اىٞعععععععععع٘
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ٗقعععععععععععععد ٝنعععععععععععععُ٘ ٍعععععععععععععِ اىَععععععععععععععحع و اىصىعععععععععععععوُ     حاجحعععععععععععِٔ قعععععععععععد ٝعععععععععععسك اىَحععععععععععع ّٜ بعععععععععععع     -3ٖ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٍَععععععععععععٔ   -1ٖ ُُ ٍٝ٘ععععععععععععا  جَا ًُ     ٍحععععععععععععٚ ٝبيعععععععععععع  اىبْٞععععععععععععا  إذا مْععععععععععععععععععَث جبْٞعععععععععععععععععععِٔ ٗ ٞععععععععععععععععععُسك ٖٝعععععععععععععععععععد
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 س ذاك إىعععععععععععععععععععععععععٚ شٗاهِ أىعععععععععععععععععععععععععٞط ٍ عععععععععععععععععععععععععٞ    ٕعععععععععععععب اىعععععععععععععدّٞا جقعععععععععععععاد إىٞعععععععععععععل ع ععععععععععععع٘ا     -0ٖ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ٗىٞعععععععععععععث عيععععععععععععٚ  ٞععععععععععععس اىظبععععععععععععا  جعٞـــععععععععععععـو    جععععععععععععٞو عيعععععععععععٚ حعععععععععععد اىظبعععععععععععا  ّ ٘ظعععععععععععْا   -ٓٗ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ُُ ىعععععععععععععٔ دىعععععععععععععٞ      -ٔٗ  َٝععععععععععععععععس بععععععععععععععععٔ عيععععععععععععععععٚ جٞععععععععععععععععو اىنعععععععععععععععع ُِ     ٍٗعععععععععععععِ ٝنعععععععععععععِ اى عععععععععععععسا
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ّنَععععععععععععععععععععا اىَْٞععععععععععععععععععععُث ٍٞ ععععععععععععععععععععُث األحٞعععععععععععععععععععععا.ِ     ىعععععععععععَٞط ٍعععععععععععِ ٍعععععععععععاَت فاظعععععععععععحساَ  بَٞعععععععععععث     -ٕٗ  إ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ِٔ ُ عععععععـُْٞس ّعععععععـ عِٔ    -ٖٗ ِْ فعععععععٜ معععععععـ    ى ععععععععععععععععععععاد بٖععععععععععععععععععععا فْيٞحنععععععععععععععععععععوِ  َ ظععععععععععععععععععععا ُئْ     ٗىععععععع٘ ىعععععععٌ ٝنععععععع
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

عععععععععععععع٘ ٍسٝبُععععععععععععععٔ    ٗمعععععععععععٌ  اىعععععععععععب ىي ٞعععععععععععس ىعععععععععععٞط ٝ عععععععععععٞبُٔ   -ٗٗ ْٕ  ٗمععععععععععععععٌ  ععععععععععععععا ب ىي ٞععععععععععععععس ٗ
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
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   ر داز ٝعععععا  عععععاحبٜ بععععععد اىَععععع٘ت أّعععععث جععععععنْٖا   -٘ٗ

 إر اىحععععععععععععععععععٜ مْععععععععععععععععععث باألعَععععععععععععععععععاه باّٖٞععععععععععععععععععا 
 

 شبٔ جَية ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 

 

 :من بٌن البدائل المتاحة تخٌر الصواب - ٕض

 : الفعالن فً الجملة  أكثر الناس إٌماناا وعلماا .  . تصرمع هللا  كن  -ٔ

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ        تامان ׄ  

 حكم اقتران الخبر بؤن  هو: ".  درس " بدأ الطالب ٌنصتون إلى شرح الم  - ٕ

 ٝنرسׄ        ٌقل ׄ      ممتنع ׄ         واجب ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : " .ولو سئل الناُس التراب ألوشكوا       إذا قٌل هاتوا أن ٌَملُّوا وٌمنعوا "  -ٖ

 اٌمنعوׄ      أن ٌَملُّواׄ               قٌلׄ        هاتوا ׄ  

 . الفعالن فً الجملة  : بد الناس ".أع تكنالمحارم  اتق"  - ٗ

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ         تامان ׄ  

ًَ بِاْلَفْتحِ ".   -٘ ْؤِت ٌَ ُ َأن   حكم اقتران الخبر بؤن  هو: قال تعالى : "  َفَعَسى هللاَّ

 ٝنرسׄ      ٌقل ׄ      ممتنع ׄ     واجب ׄ  

 المنفذان مصممان بعبقرٌة." الجملة بعد دخول" كان" تكون على هذه الهٌئةالمشروعان " -ٙ

ׄ     مصممان بعبقرٌة ذٌنالمشروعان المنفكان   ׄ    .بعبقرٌة ٌنالمشروعان المنفذان مصممكان  .

ׄ     ٌن مصممان بعبقرٌةذالمنف ٌنكان المشروع  ׄ    المنفذان مصممٌن بعبقرٌة. ٌن المشروعكان  .

 . خبر الفعل الناسخ : "جل العجوز ٌمشً فً الحدٌقةلم ٌكِن الر"  – 7

 .فً الحدٌقة ׄ            ٌمشً ׄ     العجوز ׄ          الرجل ׄ   

 . الفعالن فً الجملة  : ٌتساءلونالناس  ما انفك - 8

   األول ناقص والثانً تامׄ          األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ     تامان ׄ  

 تشتمل على فعل ناسخ ما عدا  :  كل الجمل التالٌة -9

 قد ٌصٌر العدو صدٌقـا ׄ   إذا كان الؽُد سؤزورك ׄ    ما أنفك للقانون حماته ׄ      ما برح المعلم بٌن طالبه . ׄ  

 خبر الفعل الناسخ "مازالت المنافسة التجارٌة شرسة بٌن دول العالم "  -ٓٔ

 بٌن ׄ     شرسة  ׄ     التجارٌة ׄ           المنافسة ׄ  

 : الفعالن فً الجملة  الماء ٌكونالزرع حٌث  ٌنبت - ٔٔ

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ        ناقصانׄ           تامان ׄ  

 : األفعال التالٌة تؤتً تامة ما عدا -ٕٔ

 بات ׄ     مابرح ׄ     صار ׄ              .ما فتئ  ׄ  

 

https://dardery.site/
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 " تكون  : الشروع" بـ " فعل من أفعال  إن." الجملة بعد استبدال "ٌستعدون لمواجهة الصعاب  المصرٌٌن إن" -ٖٔ

  لمواجهة الصعاب. االمصرٌون  ٌستعدو أخذ ׄ       ٌستعدون لمواجهة الصعاب. ون المصرٌكاد  ׄ   

 لمواجهة الصعاب. نالمصرٌون  ٌستعدو أخذ ׄ       لمواجهة الصعاب. اٌستعدوون أن المصرٌأخذ  ׄ  

ِة َوَطِفقَ  تعالى قال -ٗٔ هَِما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ ٌَْخِصَفاِن َعَل  خبر الفعل الناسخ : ‘ "ا 

ْخِصَفانِ  ׄ   ِهَماׄ          ٌَ ٌْ ةِ ׄ     ِمن َوَرقِ ׄ      َعلَ  اْلَجنَّ

 : الفعالن فً الجملة  المطر.. . فكانالسماء بالؽٌوم  تلبدت - ٘ٔ

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ        ناقصانׄ           تامان ׄ  

 " تكون  : الرجاء" بـ " فعل من أفعال  إن" الجملة بعد استبدال " :" إن المإمنٌن مدركون قٌمة العمل " – ٙٔ 

 ٌدركون قٌمة العملأن  المإمنون  عسى ׄ      قٌمة العمل. أن ٌدركوا ونالمإمنأوشك  ׄ  

 المإمنون ٌدركون قٌمة العمل كاد  ׄ      قٌمة العمل. ٌدركوا ون أن المإمنعسى  ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : لٌس فٌنا عٌٌن تنام والقدس أسٌرة بٌد االحتالل""  -7ٔ

 أسٌرة ׄ      .نائم ׄ       عٌنٌ  ׄ          فٌنا. ׄ  

 ما عدا  : تامكل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل  -8ٔ

ِ ׄ     ما انفك الناس ٌتساءلون ׄ        النعم ال تدوم ׄ     لوال هللاُ لما كنا ... ׄ     َتِصٌُر األُمورُ أاَل إِلَى هللاَّ

 : " لعل أخاك مهتم بدروسه   .  " الجملة بعد استبدال "لعل" بـ " فعل من أفعال  الرجاء " تكون  -9ٔ

   أوشك أخوك أن ٌهتم بدروسه ׄ       بدروسه   . امهتم وكأخ عسى  ׄ  

 هتم بدروسهعسى أخوك أن ٌ ׄ       بدروسه   . ٌك أن ٌهتمأخ عسى  ׄ  

ِة ".   -ٕٓ هَِما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ ٌَْخِصَفاِن َعَل  حكم اقتران الخبر بؤن  هو: قال تعالى : " َوَطِفَقا 

 ٝنرسׄ      ٌقل ׄ     ممتنع ׄ       واجب ׄ  

 بعد استبدال الفعل الناسخ بفعل من أفعال الشروع تكون الجملة: ."اخلولقت األرض أن تنبت" -ٕٔ

 األرض تنبتطفقت  ׄ     األرض أن تنبت أخذت ׄ       األرض أن تنبتعسى ׄ         تنبت األرض أن كادت ׄ  

 . الفعالن فً الجملة  :" برحهالجندي فً مكانه وما  بقً"  -ٕٕ

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : : " بشرىصار للعلم أثره فى كل ألوان النشاط ال "-ٖٕ

 النشاط. ׄ          فى كل. ׄ           أثره. ׄ        للعلم. ׄ  

ٌَْخَطُؾ َأْبَصاَرُهْم ".   -ٕٗ َكاُد اْلَبْرُق  ٌَ  حكم اقتران الخبر بؤن  هو: قال تعالى : "  

 ٝنرسׄ       ٌقل ׄ           ممتنع ׄ       واجب ׄ  

 : األفعال التالٌة تؤتً تامة ما عدا - ٕ٘

 .ما برح ׄ     مازال ׄ    مادام  ׄ         ما انفك ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
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 " الجملة بعد دخول" مازال"  تكون على هذه الهٌئة:المسلمون المخلصون لدٌنهم كثٌرون "-ٕٙ

 لدٌنهم كثٌرون ٌنالمخلصٌن المسلممازال  ׄ       المسلمون المخلصون لدٌنهم كثٌرونمازال   ׄ  

 . نٌلدٌنهم كثٌرون المخلص ونمازال المسلمׄ       نٌن لدٌنهم كثٌرٌمازال المسلمون المخلص  ׄ  

 

ٌَْرَحَمُكْم ".   -7ٕ  حكم اقتران الخبر بؤن  هو: قال تعالى : "  َعَسٰى َربُُّكْم َأن 

 ٝنرسׄ      ٌقل ׄ     ممتنع ׄ       واجب ׄ  

 بعد حذؾ الفعل تكون الجملة: ."كان أبوك ذا منصب " -8ٕ

 منصب رفٌع ذوك باأ ׄ    ك ذا منصب رفٌعباأ ׄ            ب رفٌعمنص وأبوك ذ ׄ   أبوك ذا منصب رفٌع ׄ  

 األفعال التالٌة تؤتً تامة ما عدا - 9ٕ

 لٌس ׄ      صار ׄ      أصبح ׄ                 كان  ׄ  

 . الفعالن فً الجملة  :أصبحناحتى  سرنا – ٖٓ

   تاماألول ناقص والثانً ׄ      األول تام والثانً ناقصׄ     ناقصان ׄ      تامان ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : " . أصبح المسافرون إلى العقبِة جاهزٌن للسفر"  -ٖٔ

 للسفرِ  ׄ     جاهزٌن ׄ     إلى العقبة ׄ      المسافرون ׄ  

 كل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل ناسخ ما عدا  : -ٕٖ

 لن أبرح وطنى ابدا  ׄ   ..ما فتؤت الحٌاة تتطور  ׄ      ألٌس هللا بؤحكم الحاكمٌن ؟. ׄ      صار الوقت ربٌعـا.  ׄ  

ْبَصاِر ".   -ٖٖ ٌَْذَهُب بِاأْلَ ٌََكاُد َسَنا َبْرقِِه   حكم اقتران الخبر بؤن  هو: قال تعالى : "  

 ٝنرسׄ       ٌقل ׄ      ممتنع ׄ      واجب ׄ  

 " أوشكنا أن  نحقق أحالمنا" . اسم أوشك هو: -ٖٗ

 أح ٍْاׄ      اعلٌننا " الف ׄ    المصدر المإول"أن نحقق" ׄ     ضمٌر مستتر ׄ  

 " أخذ المظلوم حقه أمام القاضً" إعراب كلمة " المظلوم " هنا هو: -ٖ٘

 يبس أٗشل ׄ      اسم أوشك ׄ     مفعول به ׄ      فاعل ׄ  

 ........الجملة هنا بعد تصوٌب الخطؤ: كان مدرسٌن المدرسة مجتمعٌن لدى المدٌر -ٖٙ

  ن المدرسة مجتمعٌن لدى المدٌركان مدرسو ׄ      ن لدى المدٌر وكان مدرسً المدرسة مجتمع ׄ  

   المدرسة مجتمعٌن لدى المدٌركان مدرسو  ׄ      ن لدى المدٌر والمدرسة مجتمع وكان مدرس ׄ  

 ........الجملة هنا بعد تصوٌب الخطؤ:ٌباشروا أعمالهم الموظفٌن طفق  – 7ٖ

 مالهمٌباشروا أع الموظفٌن أنطفق  ׄ      أعمالهمن ٌباشرو الموظفٌن طفق  ׄ  

 أعمالهم ن ٌباشرو الموظفون طفق  ׄ      ٌباشروا أعمالهم الموظفوٌن طفق  ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
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 أن ٌؽادرون  المسافرون أوشك  -8ٖ

 أن ٌؽادرون المسافرٌن أوشك   ׄ       اأوشك  المسافرون  أن ٌؽادرو ׄ  

 أن ٌؽادرون المسافرون أوشك   ׄ       ان  أن ٌؽادروٌأوشك  المسافر ׄ  

  خجالالالالالل  لصالالالالالأل ـــالالالالالــ لـــررررررررررررررالالالالالرــ     ٍٞعععععععععععة ميٖـــــعععععععععععـاٍاجعععععععععععث يٞععععععععععع٘ه بْعععععععععععٜ أ   -0ٖ
 

 :  البٌتالفعالن فً 

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

  ـن ــهالالالالالالالالالالالالالاليـ ـن ـ ــالالالالالالالالالالالالالالين  ـررررررررالالالالالالالالالالالالالالر      أحسقععععععععععث ٍععععععععععِ يي ععععععععععٜ جَٞععععععععععع ٍسامبععععععععععٜ      -ٓٗ
 

 :  البٌتالفعالن فً 

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
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لم المشثق هو ما أخذ من ؼٌره فكلمة )كاتب( مشتقه ألنها مؤخوذة من ؼٌرها ،وكلمة )رجل ( جامدة ألنها  •

تإخذ من ؼٌرها والسإال هنا :مم أخذت كلمة )كاتب( ؟ اختلؾ النحاة ففرٌق ٌرى أنها أخذت من الفعل 
الماضً )كتب (، وفرٌق ٌرى أنها أخذت من المصدر )كتابة( ، وهذا الرأي األخٌر هو المعتد به فً كتب النحو 

المصدر اسم جامد ألنه لم ٌإخذ من ؼٌره التعلٌمٌة ؛ وٌترتب علٌه أن المصدر هو اصل االشتقاق ؛ وبالتالً  ف
 بل أخذ منه  ؼٌره.

 والمشتقات نوعان: •
 اسم التفضٌل......... –الصفة المشبهة  –اسم المفعول  –صٌػ المبالؽة  -مشتقات عاملة ، مثل : اسم الفاعل – ٔ   
 ...........    اسم اآللة.......... –اسم المكان  –مشتقات ؼٌر عاملة ، مثل : اسم الزمان  –ٕ   
 

       
 
 
 اسم الفاعل : اسم مشتق من الفعل المبنً للمعلوم من حروؾ الفعل ٌدل على من قام بعمل الفعل أو اتصؾ به.•  

 مثل : كتب : كاتب ، جلس : جالس ، اجتهد : ُمجتِهد ، استمع : ُمستِمع .

 صوؼة
 ٌصاغ اسم الفاعل على النحو التالً : -

 ثً على وزن فاعل :ـ من الفعل الثال ٔ
 مثل  : ضرب :  ضارب     وقؾ :  واقؾ          أخذ : آخذ       قال :  قائل        

 إذا كان الفعل معتل اآلخر " ناقصاا " فإن اسم الفاعل ٌنطبق علٌه ما ٌنطبق على االسم المنقوص . أي تحذؾ ٌاإه -
 أو التعرٌؾ أو اإلضافة . األخٌرة فً حالتً الرفع والجر ، وتبقى فً حالة النصب  
 مثل :  هذا راٍم .       ومررت براٍم.       ورأٌت رامٌاا  .      مررت بالرامى .      مررت برامً الكرة   

 ـ من الفعل ؼٌر الثالثى : ٕ
 ٌصاغ اسم الفاعل من الفعل ؼٌر الثالثً " المزٌد " على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماا 

 ضمومة وكسر ما قبل اآلخر .م
 مثل :        طمؤن : ُمطمئِن        ،         انكسر :  ُمنكِسر          ،         استعمل : ُمستعِمل 

 تنبٌه:
 -أن هناك أسماء فاعل تحتاج إلى تؤمل إذ لم نستطع أن نكسر الحرؾ قبل األخٌر فٌها ، مثل : شـبَّ : شاّب  

 امتاز : ممتاز . -احتاج : ُمـحتاج  -اهتّم : ُمـهَتـّم  -ارتّد : ُمرَتـّد  - ضلّ : ضالّ  -سّر : ساّر 

 عمل اسم الفاعل 
ٌعمل اسم الفاعل عمل فعله ، فهو ٌرفع الفاعل إذا كان فعله الزما ، وٌرفع الفاعل وٌنصب المفعول به إذا كان الفعل  -

 متعدٌا .

 شروط عمل اسم الفاعل 
 ) وهنا ٌعمل بدون شروط (  ـ أن ٌكون معرفا بؤل   ٔ
 مثل :  أقبل الحافظ وّدك ، و الشاكر نعمتك ، و حضر المتقن صنعته .  -

 صنعته ( : تعرب مفعوال به السم الفاعل العامل . –نعمتك  –)ودك 
 ـ إذا لم ٌكن معرفا بال عمل بشرطٌن :  ٕ

  للماضً .أ ـ أن ٌدل على الحال ، أو االستقبال ال                          
 ب ـ أن ٌعتمد على استفهام ، أو نفً ، أو مبتدأ ، أو موصوؾ .                         

 مثال : على داللة اسم الفاعل على الحال أو االستقبال :      القاطرة نازل ركابها . ) ركابها : فاعل مرفوع بالضمة ( -
 مس .وال ٌجوز أن نقول : القاطرة نازل ركابها أ         

 مثال على اعتماده على استفهام : -
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 أمقدر أنت قٌمة األمانة ؟ ) أنت : فاعل فى محل رفع سد مسد الخبر ، قٌمة : مفعول به منصوب (   
 هل كاتب الطالب الدرس ؟ ) الطالب : فاعل مرفوع سد مسد الخبر ، الدرس : مفعول به منصوب (   
 
 مثال : اعتماده على نفً :  -
 أخوك المحسن إلٌه .              ) أخوك : فاعل سد مسد الخبر، المحسن : مفعول به (  ما شاكر   

 تنبٌه
-  إذا كان اسم الفاعل معتمدا على نفً أو استفهام فؽالبا ٌعرب مبتدأ وما بعده )معموله( ٌعرب فاعال مرفوعا سد

 مسد الخبر.
 مثل: أمسافر أخوك؟ = أٌسافر أخوك )الفعل الزم(.    
 أ: حرؾ استفهام مبنً ال محل له من اإلعراب        

 مسافر: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة         
 أخوك: فاعل السم الفاعل )مسافر(، )سدَّ مسد الخبر(.       

 مثال اعتماده على المبتدأ :  -
 طل : مفعول به (الحُق قاطٌع سٌفُُه الباطلَ .                         ) سٌفه : فاعل ، البا   
 مثال المعتمد على ما أصله المبتدأ :  إن محمدا شاكر أخاك . ) أخاك : مفعول به منصوب باأللؾ ( -
 مثال المعتمد على الموصوؾ :  أقبل رجلٌ متوشٌح سٌَفُه . ) سٌفه : مفعول به منصوب ( -
 اسم الفاعل الواقع حاال ٌعمل ألن الحال عبارة عن وصؾ لصاحبه :  -
 أقبل علً متهلال وجهه . ) وجهه : فاعل مرفوع (      
اسم الفاعل الواقع منادى ٌعمل أٌضا ألن المنادى ٌعتبر وصفا لمن أنادى علٌه : ٌا طالعا جبال . ) جبال : مفعول به (  -

 أصل الجملة : ٌا رجال طالعا جبال .

 مالحظات مهمة
 راا و مإنثاا .ـ ٌستعمل اسم الفاعل مفرداا و مثنى و جمعاا ، مذك ٔ
 مثال المفرد المذكر قوله تعالى : } فإن أجل هللا آلت { .    
 ومثال المفرد المإنث قوله تعالى : } وإن الساعة آلتٌة { .    
 ومثال المثنى المذكر قوله تعالى : } وسخر لكم الشمس والقمر دائبٌن { .    
 فلٌن { . ومثال الجمع المذكر قوله تعالى : } قال ال أحب اآل   
 ومثال جمع المإنث قوله تعالى : } والباقٌات الصالحات خٌر عند ربك { .   
 إذا جاء اسم الفاعل من فعل متعد لمفعولٌن ، فاسم الفاعل ٌنصب مفعولٌن أٌضا . -ٕ
 مثل : المعلم مانح الطالب جائزة .) الطالب : مفعول أول ،جائزة : مفعول ثان (   
 ) ؼٌر منون ( إلى معموله ) الفاعل أو المفعول (. قد ٌضاؾ اسم الفاعل -ٖ
 مثل : هللا تعالى ؼافر الذنب . ) الذنب : مضاؾ إلٌه بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله (   

 رأٌت طالبا باسم الوجه . ) الوجه : مضاؾ إلٌه بإضافة اسم الفاعل إلى فاعله (      

 نموذج إعراب
 إنً مستؽفر ربً كثٌرا   

ناسخ ٌنصب المبتدأ و ٌرفع الخبر . و ٌاء المتكلم ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل نصب اسم إن .  إن : حرؾ
مستؽفر : خبر إن مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . و الفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره ) أنا( 

إلى معموله . و ٌاء المتكلم  ربً : مضاؾ إلٌه مجرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة من إضافة اسم الفاعل
ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل جر باإلضافة . كثٌرا : نائب عن المفعول المطلق منصوب و عالمة 

 نصبه الفتحة الظاهرة .

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
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 ات على اسم الفاعلتـــدرٌـــب
 حدد اسم الفاعل  من بٌن البدائل المتاحة  فٌما ٌلً: – ٔض

 قيبععععععععععععععـا مٖععععععععععععععرٛ اى  ـــــــععععععععععععععـس  اى َـععععععععععععععـاِ.        ولٌـــــــــت لــــــــــًثــــــــــــــاٍو علـــــــــى  صـــــــــخٍر أصـــــــــمَّ   -ٔ
 

 الصمــاءِ ׄ     قلبـاׄ                أصمَّ  ׄ         ثـــــاوٍ  ׄ  

ــــــــــــِل واْلَفْجــــــــــــُر َضــــــــــــاِحٌك  -ٕ ٌْ ٌُ     كــــــــــــؤَن َســــــــــــَواَد اللَّ َد َٝحَبَعنعععععععععععععععععععع َ٘  َُٝيعععععععععععععععععععُ٘  َْٗٝ َ ععععععععععععععععععععٚ َأْظععععععععععععععععععع
 

لِ ׄ         َسَوادَ  ׄ   ٌْ  أَْسَودٌ ׄ     َضاِحكٌ ׄ                اللَّ

 بَ حيعععععععععععععععععععععععععو اىَشعععععععععععععععععععععععععإد ٗاىسظعععععععععععععععععععععععععً٘     فــــــــــــــــــإادي جنــــــــــــــــــه حفلــــــــــــــــــت ربـــــــــــــــــــــــاها  -ٖ
 

 الرسومׄ     المشاهدׄ                مختلؾׄ         ربـــــاها ׄ  

ُِ َعيععععععععععععٚ اىعُسٗبَععععععععععععةِ ظععععععععععععاِي ا   -ٗ ٍععععععععععععا َُ جََ بجعععععععععععععععععععا     ٍععععععععععععا ىِيصن ّنععععععععععععععععععـْا اعععععععععععععععععععـحَْدّا اىَٖععععععععععععععععععـ٘ا ًْ أ  أ
 

مانِ اِ  ׄ    الَهـوانَ ׄ     ساِخطاا ׄ                الُعروَبةِ ׄ         لزَّ

ـــــــــــــور اإللــــــــــــه بحقــــــــــــدهم -٘  ٗاى  ععععععععععععععععععععععس .ت ٗاىبشععععععععععععععععععععععا س قــــععععععععععععععععععععععـادٍة     لــــــــــــن ٌطفئــــــــــــوا نـــــ
 

 قـــــادمةׄ     البشائرׄ                اإللهׄ         نــــــور ׄ  

ـــــــــــــلى عنقــــــــــــً    -ٙ ــــــــــــِة ملتــــــــــــؾ  ع ــــــــــــلُ الفجٌع   ٍَععععععععععععععِ ذا ٝعاجععععععععععععععُب ٍشععععععععععععععْ٘قا  إذا اضعععععععععععععع سبا      حب
 

 مشنوقاا ׄ     ٌعاتبُ ׄ                ملتؾ  ׄ         جٌعةِ الف ׄ  

  ٗيععععععععععععععرٛ بحّظععععععععععععععل ٍععععععععععععععِ مععععععععععععععسٌٝ ٗا ععععععععععععععو    أبثــــــــــــــٌن إّنــــــــــــــك قــــــــــــــد ملكــــــــــــــت فاســــــــــــــجحً -7
 

 واصلׄ     كرٌمׄ                حّظكׄ         ملكت ׄ  

ُٞعععععععععععععععععَ٘خ ج عععععععععععععععععُٞد اىْعععععععععععععععععاض َأْحٞاّعععععععععععععععععا    ٌــــــــــــا صــــــــــــائَد الَجْحفــــــــــــِل المرُهــــــــــــوِب جانُبــــــــــــه -8 ُن اىيج   إ
 

  الناسׄ     جانُبهׄ                المرُهوبِ ׄ         صائدَ  ׄ  

ــــــــــــــــــهُ  -9 ــــــــــــــــــَت بُمْســــــــــــــــــَتْبٍق أَخــــــــــــــــــاا ال َتلُمُّ ُُ     ولَْس ََُٖعععععععععععععععععرن ٛج اىسجعععععععععععععععععاِه اى   عيعععععععععععععععععٚ َشععععععععععععععععععَد  َأ
 

هُ ׄ         ُمْسَتْبقٍ  ׄ   بُ ׄ     الرجالِ ׄ                َتلُمُّ  الُمَهذَّ

ــــــــــــــاق الجوانــــــــــــب ضـائــــــــــــــــٌق   -ٓٔ   م ععععععععععععععـدزٛ ظاعــععععععععععععععـة اإلٍعــععععععععععععععـا. مَـععععععععععععععـدا      والبحــــــــــــُر خفـَـّ
 

ــاق ׄ    اإلمســـاءׄ     كمــداا ׄ               ضـائــــٌق  ׄ         خفـَـّ

ــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــود -ٔٔ ــــــــــــــــــى كٌ   فعععععععععععععععععععععععععععععععع ُ  ععععععععععععععععععععععععععععععععبسك قاجيععععععععععععععععععععععععععععععععٔ      واصــــــــــــــــــبر عل
 

 قاتله  ׄ     صبركׄ                الحسودׄ         كٌد ׄ  

ـــــــــْنُهُم   -ٕٔ ـــــــــا وَع ـــــــــاَس َعنَّ ـــــــــت، النَّ ـــــــــلًِ، إِْن َجِهْل ٌَ َٗجُٖععععععععععععععععععع٘هُ ف    َس   َيعععععععععععععععععععَْٞط َظععععععععععععععععععع٘ا.  ععععععععععععععععععععاىِ
 

 َجُهولُ ׄ     عالِمٌ ׄ                َسواءا ׄ         النَّاسَ  ׄ  

ـــــــــــــكُن موطنـــــــــــــاا   -ٖٔ ـــــــــــــر فـــــــــــــً األرواِح تس   ٍح عععععععععععععععععععععععععععاذَر ر ٝسج عععععععععععععععععععععععععععٚ ى ععععععععععععععععععععععععععع دِ     ال خٌ
 

 جالدِ ׄ     متخاذالَ ׄ                موطناا  ׄ         األرواحِ  ׄ  

ـــــــــــــَن مِ  -ٗٔ ٌْ ـــــــــــــْعري أَ ـــــــــــــَت ِش ٌْ ـــــــــــــًلَ ـــــــــــــُه َمْهَرب عععععععععععععععِٔ     ْن ٍِ ِْ َد ععععععععععععععع ٍِ  َُ َٕعععععععععععععععازِ َْاعععععععععععععععٜ  َٝ َِ   َأْٝععععععععععععععع
 

 َدِمهِ ׄ     َهاِربٌ ׄ                َمْهَربًׄ         ِشْعري ׄ  

ِ إلَــــــــــــــــى َكــــــــــــــــمْ  -٘ٔ ــــــــــــــــالُِم بِــــــــــــــــا َّ َهـــــــــــــــا الظَّ ٌُّ ِ  َِٖععععععععععععععععععععا    أ ْ٘ ٍَ َع َعَيععععععععععععععععععععٚ  ٍْ   َأْظععععععععععععععععععععَ ُ  اىععععععععععععععععععععدن
 

الِمُ  ׄ   ْمعَ ׄ                أَْسَفحُ ׄ         الظَّ  َمْوِطئَِهاׄ     الدَّ

 فٞ ٞبْععععععععععععععععععععععععععٜ بسٝاحععععععععععععععععععععععععععٔ اىٖ٘جععععععععععععععععععععععععععا.     شعععععععععاك إىعععععععععٚ اىبحعععععععععس اضععععععععع ساُ يععععععععع٘ا سٛ  -ٙٔ
 

 الهوجاءׄ     رٌاحهׄ                اضطرابׄ         شاك ׄ  

ــــــــــــــــــً -7ٔ ــــــــــــــــــَك ُمتلِف ٌُحــــــــــــــــــّدُثنً بؤّن ٌْ جععععععععععععععسِ      قْلبــــــــــــــــــً  ًْ ىععععععععععععع  زٗحعععععععععععععٜ فعععععععععععععداَك عسفعععععععععععععَث أ
 

 فداكَ ׄ     روحًׄ                ُمتلِفًׄ         قْلبً ׄ  
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 ٍعععععععععععععا داً ٝ عععععععععععععحب فٞعععععععععععععٔ زَٗحعععععععععععععل اىبعععععععععععععدُ     ال تلـــــــــــــــق دهـــــــــــــــرك إال ؼٌـــــــــــــــر ُمكتــــــــــــــــرثٍ  -8ٔ
 

 البدنׄ      دامׄ                ُمكترثٍ ׄ         دهرك ׄ  

 ٗأمععععععععععععععععععععسٓ أُ أمععععععععععععععععععععُ٘ ىععععععععععععععععععععٔ ٍ ٞبععععععععععععععععععععا     ٌخــــــــــــــــــاطبنً الّســــــــــــــــــفٌُه بكــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــبحٍ  -7ٔ
 

 مجٌباׄ     قبحٍ ׄ                الّسفٌهُ ׄ         ٌخاطبنً ׄ  

 ىعععععععععععِ جبيععععععععععع  اىَ عععععععععععد ححعععععععععععٚ جيععععععععععععو اى عععععععععععبسا    تمـــــــــــراا انـــــــــــت آكلـــــــــــهال تحســـــــــــبن المجـــــــــــَد  -8ٔ
 

 الصبراׄ     آكلهׄ                تمراا ׄ         المجدَ  ׄ  

ـــــــــــون -9ٔ ــــــــــرى متلـــــــــــــ ــــــــــى ود ام ــــــــــر ف  اذا اىععععععععععععععسٝ  ٍاىععععععععععععععث ٍععععععععععععععاه حٞععععععععععععععد جَٞععععععععععععععو    وال خٌ
 

 مالتׄ    متلــــــــــــــونׄ                امرىׄ         خٌر ׄ  

ــــــــــا َؼــــــــــافاِلا  -ٕٓ ْهِر َمْوِعَظــــــــــةٌ ٌَ ــــــــــً الــــــــــدَّ ــــــــــُه فِ ُُ      َولَ ُس َْٝقَظععععععععععععععا ْٕ َْة  َفاىععععععععععععععدن ععععععععععععععَث فِععععععععععععععٜ ِظعععععععععععععع ْْ ُْ ُم ِ  إ
 

 مالتׄ    متلــــــــــــــونׄ                امرىׄ         خٌر ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
 

 حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم الفاعل فٌما ٌلً: – ٕض

 

ـــــــــــرٍ    -ٔ ـــــــــــْوِم اْم ٌْ     َهـــــــــــالَّ َنَهـــــــــــاَك ُنَهـــــــــــاَك َعـــــــــــْن لَ ٌ  بَِشعععععععععععععععععَقاِ.    َىععععععععععععععععع َْعن ٍُععععععععععععععععع  ُْٝيعععععععععععععععععَو َ ْٞعععععععععععععععععَس 
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 فقععععععععععععععععععد زدت األٍعععععععععععععععععع٘از ظععععععععععععععععععا ئ ّٖععععععععععععععععععسا    وكـــــــــــرر علـــــــــــى ســـــــــــمعً أحادٌـــــــــــَث نٌلهـــــــــــــــا -ٕ
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

  ٜ    بنععععععععععععععععععععععععععععععابحٜ .ٍح ععععععععععععععععععععععععععععععسد بعْععععععععععععععععععععععععععععععا    متفــــــــــــــــــــــــــرد بصــــــــــــــــــــــــــبٌاتً، متفـــــــــــــــــــــــــــرد -ٖ
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ــــــً        -ٗ ــــــض حاجــــــة إل ــــــم ٌق ــــــاد الصــــــوت ل ــــــت ،فع  ٗىبعععععععععععععععععععاّٜ اى عععععععععععععععععععدٙ ٕٗــعععععععععععععععععععـ٘  عععععععععععععععععععا ع    أهب
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 بعععععععععععععععععععععصً ٝبٞععععععععععععععععععععد اىظععععععععععععععععععععاىَِٞ ٖٗٝععععععععععععععععععععصً    سنقضـــــــــً علـــــــــى الظلـــــــــم الـــــــــذي ســـــــــاد بٌننـــــــــا -٘
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ًثالث ׄ  

ــــــــــــــــــك مشــــــــــــــــــرقا بســــــــــــــــــاما -ٙ ــــــــــــــــــل بوجه  فععععععععععععععععععععاٍ  اىشععععععععععععععععععععسٗز ٗبععععععععععععععععععععدد ارذاٍععععععععععععععععععععا    أقب
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 معععععععععععععععععععععععععادت جععععععععععععععععععععععععععٞس ٗزا.ك األٕعععععععععععععععععععععععععساً    مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الســــــــــــــاري علٌــــــــــــــك ســــــــــــــالم -7
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 فعععععععععععععععععععٜ ظعععععععععععععععععععاحة  ٍ َ٘ععععععععععععععععععععة األشعععععععععععععععععععٖادِ     مهــــــــــــــالا بنــــــــــــــً قــــــــــــــومً أتٌــــــــــــــت مــــــــــــــذكراا    -8
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ــــــــــا ســــــــــمعت لناصــــــــــح    -9 ــــــــــك م ــــــــــب وٌح ــــــــــا قل  ىَععععععععععا ازجَٞععععععععععث ٗر اجقٞععععععععععث ٗر اجقٞععععععععععث ٍ ٍععععععععععا    ٌ
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 ىععععععععععععععععععععععو يٞعععععععععععععععععععععار  ازقعععععععععععععععععععععا ظعععععععععععععععععععععٞع٘دُ     لعٌنــــــــــً عــــــــــاودي النــــــــــوم واهجعــــــــــًفقلــــــــــت  -ٓٔ
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

عععععععععععععععداِدٓ    ال َتْعرَضـــــــــــــــــــــــنَّ لَجْعَفـــــــــــــــــــــــٍر متشـــــــــــــــــــــــابهاا  -ٔٔ ّْ ِْ َأ ععععععععععععععع ٍِ عععععععععععععععَدٙ ََٝدْٝعععععععععععععععِٔ فيْععععععععععععععععَث  َْ  ب
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  
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هـــــــــــــا الرجـــــــــــــ -ٕٔ ٌُّ ـــــــــــــَرهُ ٌـــــــــــــا أَ ٌْ ٌُ     لُ الُمَعلِّـــــــــــــُم  َؼ َْْ ِعععععععععععععععععععععَل مععععععععععععععععععععاُ ذا اىحعيععععععععععععععععععععٞ  َٕعععععععععععععععععععع ن ى
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ــــــــــــــــه -ٖٔ ــــــــــــــــذي عاشــــــــــــــــرَته فوَجْدَت ــــــــــــــــً ال  ٍح اضععععععععععععععععٞا  ىععععععععععععععععَل عععععععععععععععععِ َأَقععععععععععععععععو  ِعَرععععععععععععععععازِ     أَِرن
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ــــــــ -ٗٔ ــــــــى متــــــــى أَْن  اىَععععععععععععُ٘ت ّحععععععععععععَ٘ك ٖٝعععععععععععع٘ٛ فاجحععععععععععععا  فععععععععععععآُ  ٗ    َت فــــــــً لْهــــــــٍو وفــــــــً لعــــــــبٍ حتَّ
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 ٝنّ٘ععععععععععععععععاُ ىاحععععععععععععععععصاُ أٗزٙ ٍععععععععععععععععِ اىصّععععععععععععععععد    أرى أخوٌــــــــــــــــــــــك البــــــــــــــــــــــاقٌٌن كلٌهمــــــــــــــــــــــا -٘ٔ
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
 

 السم الفاعل الموضوع فوق الخط فٌما ٌلً: تخٌر الفعل الصحٌح – ٖض
هُر إاِل ِمـــــــــــــــْن ُرَواِة قصـــــــــــــــائدي -ٔ ِشععععععععععععَدا      َوَمـــــــــــــــا الـــــــــــــــدَّ ْْ ٍُ ا َأْ ععععععععععععبََ  اىععععععععععععدُٕس   إَذا ُقيععععععععععععُث ِشععععععععععععْعس 

 

 نّشدׄ    ناشدׄ                أنشدׄ         نشد ׄ  

ــــــــــب عنهــــــــــا -ٕ  أٗ أظعععععععععععععععععما جسحعععععععععععععععععٔ اىصٍعععععععععععععععععاُ اىَ ظعععععععععععععععععٜ    وســــــــــال مصــــــــــر هــــــــــل ســــــــــال القل
 

 ىأسّ ׄ    تؤّسىׄ                آسىׄ         أسا ׄ  

ـــــــــــنْ  -ٖ ـــــــــــْم ٌك ـــــــــــو لَ ـــــــــــٍم اذا ه ـــــــــــً قل ـــــــــــر ف  حععععععععععععععععععسا   ٖعععععععععععععععععع٘زا  ماىشعععععععععععععععععععاتِ اىٖععععععععععععععععععادٛ    ال خٌ
 

 هداׄ    أهدىׄ                هدىׄ         اهتدى ׄ  

 شعععععععععععععععععععٌ اىعععععععععععععععععععرزٙ ٗزٗاظعععععععععععععععععععَي األ ععععععععععععععععععع٘ادِ     قــــــــــــــــل للبنــــــــــــــــاِة المصــــــــــــــــلحٌن أال اخلقــــــــــــــــوا -ٗ
 

 صالح ׄ    أصلحׄ                صلّحׄ         صلح ׄ  

 فعععععععععععععععععععٜ ظعععععععععععععععععععاحة  ٍ َ٘ععععععععععععععععععععة األشعععععععععععععععععععٖادِ     مهــــــــــــــالا بنــــــــــــــً قــــــــــــــومً أتٌــــــــــــــت مــــــــــــــذكراا    -٘
 

 ذّكرׄ    تذكرׄ                ذاكرׄ         ذكر ׄ  

ــــــــــــــــــــِرد -ٙ ــــــــــــــــــــائِِس الُمْنَف ٌَ ــــــــــــــــــــاَة ال ٌَ ــــــــــــــــــــا َح ِْ َأَحعععععععععععععععدِ     ٌَ ععععععععععععععع ٍِ ٍَعععععععععععععععا بِعععععععععععععععِٔ   َٝعععععععععععععععا َٝبَابعععععععععععععععا  
 

 تفردׄ    انفردׄ                أفردׄ         فرد ׄ  

ـــــــــــــــــــهِ ُمْشـــــــــــــــــــِرُق الطَّ  -7 ـــــــــــــــــــِة فـــــــــــــــــــً َمْنِطقِ ََا.ْ     ْلَع جَْعبِْٞععععععععععععععععععععُس اىعنعععععععععععععععععععع َٗ عععععععععععععععععععع٘زِ  ْج  ُىَ ععععععععععععععععععععُة اى
 

 شّرقׄ    شارقׄ                أشرقׄ         شرق ׄ  

  عععععععععععععَب ِٗعععععععععععععْ  ٍعععععععععععععحسٝحا  ّععععععععععععاعٌ اىبععععععععععععاهِ     ال تطلـــــــــــــــب المجـــــــــــــــَد إن المجـــــــــــــــَد ســــــــــــــــلَُّمهُ  -8
 

 أراحׄ    استراحׄ                ارتاحׄ         راح ׄ  

ـــــــــــــاؼً -9 ـــــــــــــا فـــــــــــــً الُعَصـــــــــــــاهْ  َحَكـــــــــــــَم الطَّ ازِ اىَحَٞعععععععععععععععععععآْ     َفُكنَّ َ٘ عععععععععععععععععععا َيْيعععععععععععععععععععَو َأْظععععععععععععععععععع َّ ُ سِْد َٗ 
 

 طّؽىׄ    تطاؼىׄ                أطؽىׄ         طؽى ׄ  

ـــــــــــــــــــَدٌم َتْخُطـــــــــــــــــــو َوَقْلبـــــــــــــــــــً ُمْشـــــــــــــــــــبِهٌ  -ٓٔ َجععععععععععععععععععععة  جَْ ُ عععععععععععععععععععع٘ إِىععععععععععععععععععععٚ َشععععععععععععععععععععاِ  َِٖا    َق ْ٘ ٍَ 
 

 تشابهׄ    شابهׄ                أشبهׄ         شبه ׄ  

ـــــــــــدون مـــــــــــن -ٔٔ ـــــــــــا نحـــــــــــن هـــــــــــل ت  ّحعععععععععععععععععععععِ  عععععععععععععععععععععْات اى عععععععععععععععععععععد اىَبحععععععععععععععععععععععٌ    نحـــــــــــن هن
 

 مالتׄ    تقسىׄ                أقسىׄ         قسا ׄ  

ــــــــــلمأنـــــــــا   -ٕٔ ــــــــــروؾ هـــــــــوٌتى ُمســـ  ٗىحْظسٕٗعععععععععععععععا فعععععععععععععععٚ جبٞعععععععععععععععـْٚ أٗظـــعععععععععععععععـَة     هـــــــــذى حــــ
 

 سالمׄ      سلّمׄ               أسلمׄ        سلم ׄ  

 ٍاعععععععععععععععععععٞعذاك ٍْعععععععععععععععععععٔ ٗاّعععععععععععععععععععث ىشعععععععععععععععععععنس     فــــــــــــى كــــــــــــل ٌــــــــــــوم ٌبتــــــــــــدٌك بنعمـــــــــــــــــــه -ٖٔ
 

ٌّعׄ               أضاعׄ        ضاع ׄ    ضاٌعׄ     ض

https://dardery.site/
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ـــــــً     َؼـــــــَدْوُت      -ٗٔ تِـــــــً    إِنِّ ـــــــا    أُمَّ اٌَ َ عععععععععععععا            ُمَبْعَثــــــــرا ََعععععععععععععا      َأُقععععععععععععع٘هُ      َيُ ععععععععععععع٘ر      ٍُحََيْعرِ  فِٞ
 

 عّثمׄ     تعلثمׄ               عالثمׄ        علثم ׄ  

ـــــــــــــى -٘ٔ َمـــــــــــــا َناَمـــــــــــــْت َعلَ َعععععععععععععععععععععععععععا    َمْهـــــــــــــِد ال ََســـــــــــــى ُربَّ ٖن ٍُْعحَْ عععععععععععععععععععععععععععسَِيات  َزب بََنعععععععععععععععععععععععععععْث  َٗ 
 

 انصرخׄ     استصرخׄ               أصرخׄ        صرخ ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
 

 حدد إعراب معمول اسم الفاعل  فٌما ٌلً: – ٗض

َك َوَضاِئٌق بِِه َصْدُركَ   } تعالى :  قال – ٔ ٌْ ٌُوَحٰى إَِل َك َتاِرٌك َبْعَض َما   . {َفَلَعلَّ

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
ْرِض َخلٌَِفة } تعالى :  قال –ٕ ً َجاِعلٌ فًِ اأْلَ  {إِنِّ

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 تعالى : } ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون { قال -ٖ

 ٌهمضاؾ إلׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 تعالى : } والكاظمٌن الؽٌظ ...... { قال -ٗ

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 تعالى : } فلعلك تارك بعض ما ٌوحى إلٌك { قال -٘

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 تعالى : } ٌخرج من بطونها شراب مختلؾ ألوانه { قال -ٙ

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 

 .}وإنا لجاعلون ما علٌها صعٌدا جرزا{تعالى :  قال -7

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 .}فهل أنتم مؽنون عنا من عذاب هللا من شًء{ تعالى :  قال -8

 مضاؾ إلٌهׄ     رؾظׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
ـــــــــــــــهُ  -9 ـــــــــــــــاا ال َتلُمُّ ـــــــــــــــَت بُمْســـــــــــــــَتْبٍق أَخ ُُ     ولَْس ََُٖعععععععععععععععععرن ٛج اىسجعععععععععععععععععاِه اى  عيعععععععععععععععععٚ َشععععععععععععععععععَد  َأ

 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 

ـــــــــــَرهُ  -ٓٔ ٌْ ـــــــــــُم  َؼ هـــــــــــا الرجـــــــــــلُ الُمَعلِّ ٌُّ ـــــــــــا أَ ٌ     ٌُ َْْ ِعععععععععععععععععععععَل مععععععععععععععععععععاُ ذا اىحعيععععععععععععععععععععٞ  َٕعععععععععععععععععععع ن ى
 

 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول به ׄ        فاعل ׄ     

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 

 اذكر سبب إعمال اسم الفاعل فٌما ٌلً: – ٘ض

 قوله تعالى : } وال مولود هو جاٍز عن والده شٌئا { -ٔ

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 خلٌفة {قوله تعالى : } إنً جاعل فً األرض  -ٕ

 اعتمد على موصوؾׄ   مبتدأأصله  اعتمد على ׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 قوله تعالى : } وادعوه مخلصٌن له الدٌن { -ٖ

 اعتمد على موصوؾׄ   اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على صاحب حالׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 .{وبُهم من ِذْكِر هللافوٌلٌ للقاسٌِة قل} قال تعالى:  -ٗ

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 

https://dardery.site/
https://dardery.site/
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ِه بالَوِصٌد} وقال:  -٘ ٌْ  {وكلبُهم باِسٌط ذراع

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 { كثٌراا والّذاكراتوالّذاكرٌن هللا}   -ٙ

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 .{فلعلك تارك بعض ما ٌوحى إلٌك  قال تعالى: } -7

 اعتمد على موصوؾׄ   أصله مبتدأاعتمد على ׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

الِِم َأْهُلَهاَربَّ }  -8 ٌَِة الظَّ ِذِه اْلَقْر  .{ َنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهٰ

 اعتمد على موصوؾׄ   مبتدأ ما أصله اعتمد علىׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 قوله تعالى : } وال آمٌن البٌت الحرام { - -9

 اعتمد على موصوؾׄ    تدأاعتمد على مبׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 قوله تعالى : } وهللا مخرج ما كنتم تكتمون { -ٓٔ

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  
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 صٌػ المبالؽة : أسماء تشتق من األفعال للداللة على معنى اسم الفاعل بقصد المبالؽة .  -

  صـوغ صٌػ المبالؽة: -
 ػ المبالؽة إال من األفعال الثالثٌة على األوزان التالٌة :ال تإخذ صٌ 
ال : مثل : ضراب و قوال .  و منه قوله تعالى : } إنه كان تواباُ رحٌماا {  ٔ  ـ فعَّ
 ـ ِمفعال : مثل : منوال و مكثار .و منه قوله تعالى : } و أرسلنا علٌهم السماء مدراراا {  ٕ
 و ؼفور . ومنه قوله تعالى : } وحملها اإلنسان إنه كان ظلوماا جهوالا {ـ َفُعول : مثل : صدوق و شكور  ٖ
 ـ فعٌل : مثل : رحٌم و علٌم و أثٌم . ومنه قوله تعالى : } إن هللا كان سمٌعاا بصٌراا {  ٗ
 ـ َفِعل : مثل : َحِذر و َفِطن و َقلِق . و منه قوله تعالى : } بل هم قوٌم َخِصمون {  ٘

 عمل صٌػ المبالؽة
 تعمل صٌػ المبالؽة عمل اسم الفاعل ، و بنفس الشروط ، فترفع الفاعل ، وتنصب المفعول به .

 نحو : هذا رجل نحاٌر أبله ، و محمد مكثار العطاء .

 شروط عمل صٌػ المبالؽة:
 ـ أن تكون معرفة بؤل ) وهنا ٌعمل بدون شروط (ٔ
 اء من عباده . مثل :  هللا تعالى الؽفور ذنبك الوّهاب نعمه لمن ٌش    
 نعمه : تعرب مفعوال به لصٌؽة المبالؽة العاملة ( –) ذنبك    
 ـ إذا لم تكن معرفة بال تعمل بشرطٌن :  ٕ

 أ ـ أن تدل على الحال ، أو االستقبال ال للماضً .                          
 أ ، أو موصوؾ .ب ـ أن تعتمد على استفهام ، أو نفً ، أو مبتد                         

 مثال : على داللة صٌػ المبالؽة على الحال أو االستقبال : -
 المإمن شكور ربه .   ) ربه : مفعول به منصوب (                              
 و ال ٌجوز أن نقول : المإمن شكور ربه أمس .                              

 مثال على اعتمادها على استفهام : -
 أعاّلم أنت قٌمة األمانة ؟     ) أنت : فاعل فى محل رفع سد مسد الخبر ، قٌمة : مفعول به منصوب (    
 مثال : اعتمادها على نفً :  -

 ما شكور أخوك المحسن إلٌه . ) أخوك : فاعل سد مسد ا لخبر، المحسن : مفعول به ( .     
 الباطلَ .   ) سٌفه : فاعل ، الباطل : مفعول به (مثال اعتمادها على المبتدأ :  الحُق قّطاع سٌفُُه  -
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 مثال المعتمدة على ما أصله المبتدأ :  إن محمدا شكور أخاك . ) أخاك : مفعول به منصوب باأللؾ ( -
 مثال المعتمدة على الموصوؾ : أقبل رجلٌ حّمال سٌَفُه .         ) سٌفه : مفعول به منصوب ( -
 ى ؼٌر تلك المواضع السابقة ، فقد تقع فى الجملة حاال أو منادى و ٌؤتى بعدها معمولها  . و قد تعمل صٌػ المبالؽة ف -
 فمثال صٌؽة البالؽة الواقعة حاال :    أقبل علً راكبا فرسه . )فرسه: مفعول به منصوب ( -
 مثال صٌؽة البالؽة الواقعة منادى : ٌا كتاما األسرار . ) األسرار : مفعول به ( -

 مهمة  مالحظات 
 ـ تستعمل صٌؽة المبالؽة مفرداا و مثنى و جمعاا ، مذكراا و مإنثاا .  ٔ
 مثل قّراء و قّراءة و شكوران و شكورتان و عاّلمون و عاّلمات .    
 إذا جاءت صٌؽة المبالؽة من فعل متعد لمفعولٌن ، فصٌؽة المبالؽة تنصب مفعولٌن أٌضا .  -ٕ
 ئزة .) الطالب : مفعول أول ،جائزة : مفعول ثان (مثل : المعلم معطاء الطالب جا    
 قد تضاؾ صٌؽة المبالؽة ) ؼٌر منونة ( إلى معمولها ) الفاعل أو المفعول (  -ٖ
 مثل : هللا تعالى ؼّفار الذنب .  ) الذنب : مضاؾ إلٌه بإضافة صٌؽة المبالؽة إلى مفعولها (    

 : مضاؾ إلٌه بإضافة صٌؽة المبالؽة إلى فاعلها (رأٌت طالبا فرح الوجه .       ) الوجه        
وقد ورد منها : مؽوار من أؼار ، مقدام من أقدم ،  –ؼٌر الثالثً  –ـ َقلَّ مجًء صٌػ المبالؽة من األفعال المزٌدة  ٗ

معطاء من أعطى ، معوان من أعان ،  مهوان من أهان ، دراك من أدرك ، بشٌر من بّشر ، نذٌر من أنذر ، 
 ن أزهق .زهوق م

ـ وردت لصٌػ المبالؽة أوزان أخرى ؼٌر التً ذكرنا وقد اعتبرها الصرفٌون  القدماء ؼٌر قٌاسٌة إال أنها وردت فً  ٘
 القرآن الكرٌم ، و من هذه األوزان هً : 

 فُّعال : مثل : ُكبار ، ُوّضاء . و فُعال بتخفٌؾ العٌن . كقوله تعالى : } إن هذا لشًٌء عجاب {  - 
ٌل : مثل : صدٌق ، قدٌس ، سكٌر ، شرٌب . فَ   -   عِّ

 نموذج إعراب
اٌب محمد  ما كذَّ

 ما : حرؾ نفً ال محل له من اإلعراب . كذاب : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
 محمد : فاعل لصٌؽة المبالؽة مرفوع وعالمة رفعه الضمة و هو ساد مسد الخبر .

قد عملت لتوفر شرطٌن : داللتها على الحال أو االستقبال و اعتمادها على  : صٌؽة المبالؽة هنا ؼٌر معرفة و  تنبٌه
 نفً . و هً هنا عملت عمل فعلها فرفعت فاعال .

 . سد مسد الخبر تعنً أن المبتدأ ال ٌحتاج للخبر لوجود الفاعل الذي أؼناه عنه 
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 صٌػ المبالؽةات على تـــدرٌـــب
 ل المتاحة  فٌما ٌلً:من بٌن البدائ  صٌؽة المبالؽةحدد  – ٔض

ـــــــــــــا -ٔ ـــــــــــــذابا ولســـــــــــــت مخادع ـــــــــــــا لســـــــــــــت ك  إُ ىععععععععععععٌ جسٍٗعععععععععععع٘ا اىَعععععععععععع٘ت عْععععععععععععا فععععععععععععازحي٘ا     أن
 

 الموتׄ     ترومواׄ                مخادعاׄ         كذابا ׄ  

ـــــــــــــاُس ُكلَهـــــــــــــم  -ٕ ـــــــــــــاَد الن ـــــــــــــقُة س ـــــــــــــوال المش ًُ َقحنععععععععععععععععععععاهُ      ل  اى ععععععععععععععععععععُ٘د ُٝ قِععععععععععععععععععععس ٗاإلقععععععععععععععععععععدا
 

الُ ׄ     اإلقدامُ  ׄ               الجودُ ׄ         المشقةُ  ׄ    َقتَّ

 ا ٚ ىعَعععععععععععععسٙ ٕٗععععععععععععع٘ ّبّعععععععععععععشعععععععععععععٗاىنيعععععععععععععب ٝ     امـــــــــا تـــــــــرى االســـــــــد تخشـــــــــى وهـــــــــى صـــــــــامته -ٖ
 

 نّباحׄ     لكلباׄ                صامتهׄ         االسد ׄ  

ــــــــــــــــــــــا  -ٗ باعععععععععععععععععععا    ِحصــــــــــــــــــــــانً كــــــــــــــــــــــاَن َداّللَ الَمناٌ َٗ َشععععععععععععععععععسٙ  َٗ  َف ععععععععععععععععععاَ  ُ باَزٕععععععععععععععععععا 
 

 َشرىׄ     هاُؼبارَ ׄ                الَمناٌاׄ         َداّللَ  ׄ  

ـــــــــــــــ -٘ ٌَ َنا ُع الثَّ ـــــــــــــــالَّ ـــــــــــــــاَل وَط ـــــــــــــــُن َج ـــــــــــــــا اب ٍَعععععععععععععععععععَة جَعسُِفّ٘ٞعععععععععععععععععععا    اأََن  ٍحَعععععععععععععععععععٚ أَضععععععععععععععععععععِ اىِعَا
 

عُ ׄ         َجاَل  ׄ   اׄ                َطالَّ ٌَ َنا  الِعماَمةَ ׄ     الثَّ

ىعععععععععععععععٌ َْٝح عععععععععععععععْب ُشععععععععععععععععاَعل  ْٞعععععععععععععععس ِظعععععععععععععععو      لَـــــــــــــِك الَعـــــــــــــْوُد الَحِمٌـــــــــــــُد فؤَنـــــــــــــِت شـــــــــــــْمٌس   -ٙ َٗ 
 

 ِظلِّ ׄ     ُشعاَعكׄ                الَحِمٌدُ ׄ         الَعْودُ  ׄ  
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ــــــــــــــــــن -7 ــــــــــــــــــورا ال تضــــــــــــــــــٌر وآم ــــــــــــــــــذر أم   ٍععععععععععععععععا ىععععععععععععععععٞط ٍْ ٞععععععععععععععععٔ ٍععععععععععععععععِ األقععععععععععععععععداز      ح
 

 األقدارׄ     منجٌهׄ                أموراׄ         حذر ׄ  

 ج٘ععععععععععععععععععاُ ٍحعععععععععععععععععسًٗ اىسعاٝعععععععععععععععععة  عععععععععععععععععاِد      والخٌـــــــــــــــــــُر مـــــــــــــــــــدراٌر علٌـــــــــــــــــــه وربـــــــــــــــــــه    -8
 

 صادِ ׄ     محرومׄ                جوعانׄ         مدرارٌ  ׄ  

ـــــــــــــق فٌـــــــــــــه هـــــــــــــو األســـــــــــــاس وكٌـــــــــــــؾ -9  ر ٗ  جععععععععععععععععععععععععععععو ج ىععععععععععععععععععععععععععععٔ اىبْععععععععععععععععععععععععععععا.    الح
 

 البناءׄ     جاللهׄ                األساسׄ         الحق ׄ  

ْبـــــــــــــرُ  -ٓٔ مِع شـــــــــــــٌمُتَك الصَّ عععععععععععععسُ     أراَك َعِصــــــــــــىَّ الــــــــــــدَّ ٍْ َٚ عيٞعععععععععععععَل ٗر أ َ٘ٙ ّٖععععععععععععع   أٍعععععععععععععا ىيِٖعععععععععععععـ
 

ْبـرُ ׄ         َعِصىَّ  ׄ    نهىٌ ׄ     لِهـَوىاׄ                الصَّ

ـــــــــــــــــً مـــــــــــــــــرارة -ٔٔ ـــــــــــــــــٌو تعترٌن ـــــــــــــــــً لحل ٌْ     وإن  ٗإّعععععععععععععععععععععععععٜ ىحعععععععععععععععععععععععععساَك ىَعععععععععععععععععععععععععا ىععععععععععععععععععععععععع
 

دِ ׄ     تراكٌ ׄ                مرارةׄ         حلوٌ  ׄ   ٘ن   أع

ـــــــــْنُهُم   -ٕٔ ـــــــــا وَع ـــــــــاَس َعنَّ ـــــــــت، النَّ ـــــــــلًِ، إِْن َجِهْل ٌَ َٗجُٖعععععععععععععععععع٘هُ        َس  فَيععععععععععععععععععَْٞط َظعععععععععععععععععع٘ا.  عععععععععععععععععععاىِ
 

 َجُهولُ   ׄ     عالِمٌ ׄ                َسواءا ׄ         النَّاسَ  ׄ  

ـــــــــــــــــــــدٍ  -ٖٔ ٌَ ـــــــــــــــــــــوي َك ـــــــــــــــــــــدُّ َنْح ـــــــــــــــــــــٍد َتْمَت ٌَ ٍُعععععععععععععععدنْت ىَِ سِْٝعععععععععععععععوْ     َو زِ  ْ٘ ََععععععععععععععع ِْ ِيعععععععععععععععَ ِه اى ععععععععععععععع ٍِ 
 

قْ ׄ  ِ   الَمْوجِ ׄ                ِخالَلِ ׄ         َنْحوي ׄ   ٌْ  َؼِر

ــــــــــــــاق الجوانــــــــــــب ضـائــــــــــــــــٌق   -ٗٔ    مَـععععععععععععععـدا  م ععععععععععععععـدزٛ ظاعــععععععععععععععـة اإلٍعــععععععععععععععـا.    والبحــــــــــــُر خفـَـّ
 

ــاق ׄ    اإلمســـاءׄ     كمــداا ׄ               ضـائــــٌق  ׄ         خفـَـّ

ــــــــــــــــــى كٌــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــود -٘ٔ  فعععععععععععععععععععععععععععععععععع ُ  ععععععععععععععععععععععععععععععععععبسك قاجيععععععععععععععععععععععععععععععععععٔ      واصــــــــــــــــــبر عل
 

 قاتله  ׄ     صبركׄ                الحسودׄ         كٌد ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
 فٌما ٌلً: من بٌن البدائل المتاحة   الوزن الذي جاءت علٌه صٌؽة المبالؽة حدد  – ٕض

ـــــــــــــا -ٔ ـــــــــــــذابا ولســـــــــــــت مخادع ـــــــــــــا لســـــــــــــت ك  إُ ىععععععععععععٌ جسٍٗعععععععععععع٘ا اىَعععععععععععع٘ت عْععععععععععععا فععععععععععععازحي٘ا     أن
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

ـــــــــــــوال  -ٕ ـــــــــــــاُس ُكلَهـــــــــــــم ل ـــــــــــــاَد الن ـــــــــــــقُة س ًُ َقحنععععععععععععععععععععاهُ      المش  اى ععععععععععععععععععععُ٘د ُٝ قِععععععععععععععععععععس ٗاإلقععععععععععععععععععععدا
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

 ا ٚ ىعَعععععععععععععسٙ ٕٗععععععععععععع٘ ّبّعععععععععععععشعععععععععععععٗاىنيعععععععععععععب ٝ     امـــــــــا تـــــــــرى االســـــــــد تخشـــــــــى وهـــــــــى صـــــــــامته -ٖ
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

ــــــــــــــــــــــاِحصــــــــــــــــــــــانً كــــــــــــــــــــــاَن َداّل   -ٗ باعععععععععععععععععععا    لَ الَمناٌ َٗ َشععععععععععععععععععسٙ  َٗ  َف ععععععععععععععععععاَ  ُ باَزٕععععععععععععععععععا 
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

ـــــــــــــــ -٘ ٌَ َنا ُع الثَّ ـــــــــــــــالَّ ـــــــــــــــاَل وَط ـــــــــــــــُن َج ـــــــــــــــا اب ٍَعععععععععععععععععععَة جَعسُِفّ٘ٞعععععععععععععععععععا    اأََن  ٍحَعععععععععععععععععععٚ أَضععععععععععععععععععععِ اىِعَا
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

ىعععععععععععععععٌ َْٝح عععععععععععععععْب ُشععععععععععععععععاَعل  ْٞعععععععععععععععس ِظعععععععععععععععو      ٌـــــــــــــُد فؤَنـــــــــــــِت شـــــــــــــْمٌس  لَـــــــــــــِك الَعـــــــــــــْوُد الَحمِ  -ٙ َٗ 
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

ــــــــــــــــــن -7 ــــــــــــــــــورا ال تضــــــــــــــــــٌر وآم ــــــــــــــــــذر أم   ٍععععععععععععععععا ىععععععععععععععععٞط ٍْ ٞععععععععععععععععٔ ٍععععععععععععععععِ األقععععععععععععععععداز      ح
 

 َفِعلׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

 اُ ٍحعععععععععععععععععسًٗ اىسعاٝعععععععععععععععععة  عععععععععععععععععاِد  ج٘عععععععععععععععععع    والخٌـــــــــــــــــــُر مـــــــــــــــــــدراٌر علٌـــــــــــــــــــه وربـــــــــــــــــــه    -8
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

ـــــــــــــق فٌـــــــــــــه هـــــــــــــو األســـــــــــــاس وكٌـــــــــــــؾ -9  ر ٗ  جععععععععععععععععععععععععععععو ج ىععععععععععععععععععععععععععععٔ اىبْععععععععععععععععععععععععععععا.    الح
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

ْبـــــــــــــرُ  -ٓٔ مِع شـــــــــــــٌمُتَك الصَّ َٚ ع    أراَك َعِصــــــــــــىَّ الــــــــــــدَّ َ٘ٙ ّٖععععععععععععع عععععععععععععسُ أٍعععععععععععععا ىيِٖعععععععععععععـ ٍْ   يٞعععععععععععععَل ٗر أ
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

ـــــــــــــــــً مـــــــــــــــــرارة -ٔٔ ـــــــــــــــــٌو تعترٌن ـــــــــــــــــً لحل ٌْ     وإن  ٗإّعععععععععععععععععععععععععٜ ىحعععععععععععععععععععععععععساَك ىَعععععععععععععععععععععععععا ىععععععععععععععععععععععععع
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

https://dardery.site/
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ـــــــــْنُهُم   -ٕٔ ـــــــــا وَع ـــــــــاَس َعنَّ ـــــــــت، النَّ ـــــــــلًِ، إِْن َجِهْل ٌَ ٗ    َس  َجُٖعععععععععععععععععع٘هُ    فَيععععععععععععععععععَْٞط َظعععععععععععععععععع٘ا.  عععععععععععععععععععاىِ
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

ـــــــــــــــــــــدٍ  -ٖٔ ٌَ ـــــــــــــــــــــوي َك ـــــــــــــــــــــدُّ َنْح ـــــــــــــــــــــٍد َتْمَت ٌَ ٍُعععععععععععععععدنْت ىَِ سِْٝعععععععععععععععوْ     َو زِ  ْ٘ ََععععععععععععععع ِْ ِيعععععععععععععععَ ِه اى ععععععععععععععع ٍِ 
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

ــــــــــــــاق الجوانــــــــــــب ضـائــــــــــــــــٌق   -ٗٔ  ـدزٛ ظاعــععععععععععععععـة اإلٍعــععععععععععععععـا.  مَـععععععععععععععـدا  م عععععععععععععع    والبحــــــــــــُر خفـَـّ
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

ــــــــــــــــــى كٌــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــود -٘ٔ  فعععععععععععععععععععععععععععععععععع ُ  ععععععععععععععععععععععععععععععععععبسك قاجيععععععععععععععععععععععععععععععععععٔ      واصــــــــــــــــــبر عل
 

 مفعالׄ     فّعالׄ                فعٌل ׄ         فعول ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
 

 حدد إعراب معمول صٌػ المبالؽة   فٌما ٌلً: – ٖض

 

 دعاَء المظلومٌن .  هللاُ سمٌعٌ  -ٔ

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 وجهه ارأٌت طالبا فرح -ٕ

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 ربه رٌ المإمن شكو -ٖ

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
ٌ  الشجاع  -ٗ ال  الحق  قوَّ

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
اكاا  الدماء انتظر الجزاء -٘  ٌا سفَّ

 همضاؾ إلٌׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 المإمن حّمـالٌ المكروه .  -ٙ

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 . إن ربك هو الؽفور ذنوب التائبٌن  -7

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 
ــــــــــــــــــــــا  -8 باعععععععععععععععععععا    ِحصــــــــــــــــــــــانً كــــــــــــــــــــــاَن َداّللَ الَمناٌ َٗ َشععععععععععععععععععسٙ  َٗ  َف ععععععععععععععععععاَ  ُ باَزٕععععععععععععععععععا 

 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
ـــــــــــــــ -9 ٌَ َنا ُع الثَّ ـــــــــــــــالَّ ـــــــــــــــاَل وَط ـــــــــــــــُن َج ـــــــــــــــا اب ٍَعععععععععععععععععععَة جَعسُِفّ٘ٞعععععععععععععععععععا    اأََن  ٍحَعععععععععععععععععععٚ أَضععععععععععععععععععععِ اىِعَا

 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
ـــــــــــــــــن -ٓٔ ـــــــــــــــــورا ال تضـــــــــــــــــٌر وآم   ٍععععععععععععععععا ىععععععععععععععععٞط ٍْ ٞععععععععععععععععٔ ٍععععععععععععععععِ األقععععععععععععععععداز      حـــــــــــــــــذر أم

 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               فعول بهمׄ        فاعل ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
 

 فٌما ٌلً: صٌػ المبالؽة اذكر سبب إعمال  – ٗض

 دعاَء المظلومٌن .  هللاُ سمٌعٌ  -ٔ

 اعتمدت على موصوؾׄ         اعتمدت على مبتدأׄ            اعتمدت على نفًׄ        معرفة بـ)ال( ׄ  

 وجهه ارأٌت طالبا فرح -ٕ

 اعتمدت على موصوؾׄ         اعتمدت على مبتدأׄ            عتمدت على نفًاׄ        معرفة بـ)ال( ׄ  

https://dardery.site/
https://dardery.site/
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 ربه رٌ المإمن شكو -ٖ

 اعتمدت على موصوؾׄ         اعتمدت على مبتدأׄ            اعتمدت على نفًׄ        معرفة بـ)ال( ׄ  

ٌ  الشجاع  -ٗ ال  الحق  قوَّ

 اعتمدت على موصوؾׄ         على مبتدأ اعتمدتׄ            اعتمدت على نفًׄ        معرفة بـ)ال( ׄ  

اكاا  الدماء انتظر الجزاء -٘  ٌا سفَّ

 النداءاعتمدت على ׄ         اعتمدت على مبتدأׄ            اعتمدت على نداءׄ        معرفة بـ)ال( ׄ  

 المإمن حّمـالٌ المكروه .  -ٙ

 اعتمدت على موصوؾׄ         أاعتمدت على مبتدׄ            اعتمدت على نفًׄ        معرفة بـ)ال( ׄ  

 . إن ربك هو الؽفور ذنوب التائبٌن  -7

 اعتمدت على موصوؾׄ         اعتمدت على مبتدأׄ            اعتمدت على نفًׄ        معرفة بـ)ال( ׄ  

ــــــــــــــــــــــا  -8  ِحصــــــــــــــــــــــانً كــــــــــــــــــــــاَن َداّللَ الَمناٌ
  

باعععععععععععععععععععا  َٗ َشععععععععععععععععععسٙ  َٗ  َف ععععععععععععععععععاَ  ُ باَزٕععععععععععععععععععا 
 

 اعتمدت على موصوؾׄ         اعتمدت على ما أصله مبتدأׄ     فًاعتمدت على نׄ        معرفة بـ)ال( ׄ  

ـــــــــــــــ -9 ٌَ َنا ُع الثَّ ـــــــــــــــالَّ ـــــــــــــــاَل وَط ـــــــــــــــُن َج ـــــــــــــــا اب  اأََن
  

ٍَعععععععععععععععععععَة جَعسُِفّ٘ٞعععععععععععععععععععا   ٍحَعععععععععععععععععععٚ أَضععععععععععععععععععععِ اىِعَا
 

 اعتمدت على موصوؾׄ         اعتمدت على مبتدأׄ            اعتمدت على نفًׄ        معرفة بـ)ال( ׄ  

ـــــــــــــــــن -ٓٔ ـــــــــــــــــورا ال تضـــــــــــــــــٌر وآم    حـــــــــــــــــذر أم
  

  ٍععععععععععععععععا ىععععععععععععععععٞط ٍْ ٞععععععععععععععععٔ ٍععععععععععععععععِ األقععععععععععععععععداز 
 

 اعتمدت على موصوؾׄ         اعتمدت على مبتدأׄ            اعتمدت على نفًׄ        معرفة بـ)ال( ׄ  
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اسم ٌشتق من الفعل المبنً للمجهول للداللة على وصؾ من ٌقع علٌه الفعل . مثل : ُضرب مضروب ، أُكل مؤكول ، 

 مبثوث ، ُوعد موعود ، أُتى مؤتً ، ُملئ مملوء .ُشرب مشروب ، ُبث 

 صوغ اسم المفعول : 
 : مثل : الحق صوته مسموع . والشاي مشروب لذٌذ الطعم . ـ من الثالثً على وزن مفعول ٔ
 و قوله تعالى : } فجعلهم كعصؾ مؤكول {   
 و قوله تعالى : } ٌوم ٌكون الناس كالفراش المبثوث {   
 لثالثى معتل الوسط باأللؾ  :فإن كان الفعل ا -
ونستبدلها بمٌم مفتوحة ،ثم نحذؾ حرؾ المضارعة ،نؤخذ الفعل المضارع من الفعل المراد اشتقاق اسم المفعول منه   

 ، باع ٌبٌع مبٌع .    .  مثل : قال ٌقول مقول 
 فإن كان وسط المضارع ألفاا ترد فً اسم المفعول إلى أصلها الواو أو الٌاء . -

 خاؾ ٌخاؾ مخوؾ ، فاأللؾ أصلها الواو ألن مصدرها " الخوؾ " . -: مثل 
 هاب ٌهاب مهٌب ، فاأللؾ أصلها الٌاء ألن مصدرها " الهٌبة " . -       

وإن كان الفعل معتل اآلخر " ناقصاا " : نؤتً بالمضارع منه ثم نحذؾ حرؾ المضارعة ونضع مكانها مٌماا مفتوحة  -
ٌاءا .  مثل : دعا ٌدعو مدعّو ، رجا  مي هو حرؾ العلة سواء أكان أصله واواا أونضعؾ الحرؾ األخٌر الذ

. ًّ ًّ ، سعى ٌسعى مسع  ٌرجو مرجّو ، رمى ٌرمً مرم
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  ـ وٌصاغ من ؼٌر الثالثً " المزٌد " : ٕ
 نَزل ، على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماا مضمومة وفتح ما قبل اآلخر . مثل :  أنزل ٌنزل مُ 

 انطلق ٌنطلق ُمنطلَق ، انحاز ٌنحاز ُمنحاز ، استعمل ٌستعمل ُمستعَمل  .

 عمل اسم المفعول 
 ٌعمل اسم المفعول بالشروط التً عمل بها اسم الفاعل عمل الفعل المبنى للمجهول ، فٌرفع نائباا للفاعل  

 مثل :     المعلم مشكور فضله . و مثل :   أمكسو الفقٌُر ثوباا .

 وط عمل اسم المفعول:شر
 ـ أن تكون معرفة بؤل ) وهنا ٌعمل بدون شروط (ٔ
 فاز المصون لسانه .  ) لسانه : نائب فاعل ( -مثال :   -  
 ـ إذا لم تكن معرفة بال تعمل بشرطٌن :  ٕ

 أ ـ أن تدل على الحال ، أو االستقبال.                          
 تعتمد على استفهام ، أو نفً ، أو مبتدأ ، أو موصوؾ .ب ـ أن                          

 مثال : على داللة صٌػ المبالؽة على الحال أو االستقبال : الضعٌؾ مهضوم حقه . -
 و ال ٌجوز أن نقول : الضعٌؾ مهضوم حقه أمس .         

 (سد مسد الخبر مرفوع  مثال على اعتمادها على استفهام :  أمذموم أخوك ؟          ) أخوك : نائب فاعـل -
 (     سد مسد الخبر ما محمود الكذب  .       ) الكذب : نائب فاعـل مرفوع     مثال اعتماده على نفى :          -
 مثال اعتماده على مبتدأ :           أنت محروم ثمرة عملك .   ) ثمرة : نائب فاعــل مرفوع ( -
 مسكٌن مهدودة قوته .     ) قوته: نائب فاعـــل مرفوع (  مثال اعتماده على موصوؾ :      هذا  -
 و قد ٌعمل اسم المفعول فى ؼٌر تلك المواضع السابقة ، فقد ٌقع فى الجملة حاال أو منادى و ٌؤتى بعده معموله  .  -
 ) وجهه : نائب فاعل مرفوع  (   أقبل علً مهموما وجهه .  -فمثال اسم المفعول الواقع حاال :  -
 : نائب فاعل مرفوع  (فضله)           .  معروفا فضلهٌا  -ثال اسم المفعول الواقع منادى : م -

 مالحظات مهمة  
 ـ ٌستعمل اسم المفعول  مفرداا و مثنى وجمعاا ، مذكراا و مإنثاا . مثل مسموع و مسموعة و مسموعان  و  ٔ
 مسموعتان ومسموعون و مسموعات .    
 من فعل متعد لمفعولٌن ، فاسم المفعول ٌنصب  مفعولٌن أٌضا . األول ٌصبح نائبا عن  إذا جاء اسم المفعول -ٕ
 الفاعل والثانى كما هو مفعول به ثان : مثل : أ ُمعَطى الطالب جائزة ؟ .) الطالب : نائب فاعل ،جائزة : مفعول ثان ( 
 قد ٌضاؾ اسم الفاعل ) ؼٌر منون ( إلى معموله ) نائب الفاعل ( : -ٖ
 مثل : رأٌت طالبا مسرور الوجه . ) الوجه : مضاؾ إلٌه بإضافة اسم المفعول  إلى نائب الفاعل (    
 : ٌؤتى فى االمتحان : استخرج اسم مفعول عامال واكتب فعله مضبوطاا بالشكل . مهم -ٗ
س (  -مثل :  معروفة ) ُعِرؾ (       المنثورة ) ُنثِر ( -المقدس ) قُدِّ

 نموذج  إعراب
 أخوك وبمحبأ

سد مسد  ،بالواو: نائب فاعل مرفوع  أخوكمبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .   الهمزة لالستفهام  ، محبوب  :  محبوبأ
 فً محل جر. الفتح( بعده مضاؾ إلٌه مبنً على الكاؾو الضمٌر ) ، الخبر 

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 

 المفعولات على اسم تـــدرٌـــب
 فٌما ٌلً: من بٌن البدائل المتاحة   المفعولحدد اسم  – ٔض

 

 "الناس األرض تخافون أن ٌتخطفكم فً واذكروا إذ أنتم قلٌل مستضعفون"  تعالى :  قال -ٔ
 الناسׄ    األرضׄ                مستضعفونׄ         قلٌل ׄ  

 {وما أرسلنا فً قرٌة من نذٌر إال قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون   تعالى : } قال - ٕ

 كافرونׄ     مترفوهاׄ                نذٌرׄ         قرٌة ׄ  

 {َوَلُه اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت فًِ اْلَبْحِر َكاألْعالِم  } قال تعالى : -ٖ

 ألْعالمِ اׄ     اْلَبْحرِ ׄ                اْلُمْنَشآتُ ׄ         اْلَجَوارِ  ׄ  
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ٌَّتًِ بَِواٍد َؼٌْ  } تعالى :  قال -ٗ ً َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ َنا إِنِّ تَِك َربَّ ٌْ مِ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب  { اْلُمَحرَّ
تِكَ ׄ                َزْرعٍ ׄ         َوادٍ  ׄ   ٌْ مِ ׄ     َب  اْلُمَحرَّ

ــــــــــــــدم -٘ ــــــــــــــك مع ــــــــــــــول أن ــــــــــــــم تشــــــــــــــتكً وتق   ٗاألز  ٍينععععععععععععععععععععل ٗاىعععععععععععععععععععععَا. ٗاألّ عععععععععععععععععععععٌ    ك
 

 األنجمׄ     ملككׄ                األرضׄ         معدم ׄ  

ــــــــــــــــــه      -ٙ    ععععععععععععععععععبا  بععععععععععععععععععٔ شز  األظععععععععععععععععععْة أّ ععععععععععععععععععٌ    فســــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــباح المنــــــــــــــــــذرٌن ألن
 

 أنجمׄ     األسنةׄ                المنذرٌنׄ         صباح ׄ  

ــــــــــــــــــٌن       -7 ــــــــــــــــــت مهجت ــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــخرة جمع َ عععععععععععا         فٌ   أفعععععععععععا.ا إىعععععععععععٚ حععععععععععععْٖا اىَْحقعععععععععععٍُٜحََيْعرِ
 

 المنتقًׄ     حسنهاׄ                مهجتٌن      ׄ        صخرة ׄ  

  ث ب ٞععععععععععععععععععععس جسٝععععععععععععععععععععس  ٗجْععععععععععععععععععععا قحيعععععععععععععععععععع    ٌـــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــال لحـــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــوءودة    -8
 

 جناحׄ     جرٌرةׄ                موءودة   ׄ         حرة ׄ  

ـــــــــــــــــــد -9 ـــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــٌبة وتجل   ٗاعيعععععععععععععععٌ بعععععععععععععععاُ اىَعععععععععععععععس.  ٞعععععععععععععععس ٍ يعععععععععععععععد    اصـــــــــــــــــــبر لك
 

 مخلدׄ     المرءׄ                تجلدׄ         مصٌبة ׄ  

  ٗذ٘بععععععععععععل اىععععععععععععدٕس ٍ ععععععععععععع٘ه ٍععععععععععععِ اىععععععععععععدّط    مابــــــــــــــــال دٌنــــــــــــــــك ترضــــــــــــــــى أن تدنســــــــــــــــه -ٓٔ
 

 الدنسׄ     مؽسولׄ                ثوبكׄ         دٌنك ׄ  
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 حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم الفاعل فٌما ٌلً: – ٕض

 

ِر اْلَمْؽُضوب‘  قوله تعالى : } -ٔ ٌْ  {علٌهم وال الضالٌن َؼ
 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 {ائِِل َواْلَمْحُروِم َوفًِ َأْمَوالِهِْم َحق  لِلسَّ قوله تعالى : }  -ٕ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ِك َوَجاِعُلوهُ ِمَن اْلُمْرَسلٌِنَ قوله تعالى: }  -ٖ ٌْ وهُ إَِل ا َرادُّ  {إِنَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

َساءِ َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن فِ  قوله تعالى : } -ٗ َجاِل َوالنِّ ِ َواْلُمْسَتْضَعِفٌَن ِمَن الرِّ  {ً َسبٌِِل هللاَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ٌَارِ  قوله تعالى : } -٘ ْخ َن اأْلَ ٌْ هُْم ِعنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَطَف  {َوإِنَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 {َفَجَعَلهُْم َكَعْصٍؾ َمْؤُكوٍل وله تعالى : } ق -ٙ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

اُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوثِ  قوله تعالى : } -7 ٌَُكوُن النَّ  {ٌَْومَ 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

َذاقوله تعالى : }  -8 ا َقْبلَ َهٰ ٌَا َصالُِح َقْد ُكنَت فٌَِنا َمْرُجواّ  {َقاُلوا 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

َذا قوله تعالى : } -9 َتنًِ ِمتُّ َقْبلَ َهٰ ٌْ ٌَا َل ا َقاَلْت  ٌاّ نِس ٌاا مَّ  {َوُكنُت َنْس

 ًسداسׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  
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ا اْلُحْسَنى ُأوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن  قوله تعالى : } -ٓٔ ِذٌَن َسَبَقْت َلهُْم ِمنَّ  {إِنَّ الَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ْنَععععععععععععععععععععبِ     كــــــــــن ابــــــــــَن َمــــــــــْن ِشــــــــــْئَت واكتســــــــــْب أََدبــــــــــا -ٔٔ   ُٝ ْٞعععععععععععععععععععَل ٍحَعععععععععععععععععععُ٘دُٓ ععععععععععععععععععععِ اى
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ــــــــــــــــــــَدكم -ٕٔ وا مج َٕعععععععععععععع٘ٙ ذععععععععععععععٌ ازجقععععععععععععععٚ    ال تٌؤســــــــــــــــــــوا أن تســــــــــــــــــــتِردُّ ٍَْ يععععععععععععععُ٘   ُن    فيععععععععععععععس
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ــــــــــــــــَداٍث َجــــــــــــــــَرتْ  -ٖٔ ــــــــــــــــَت ِشــــــــــــــــْعري أَيُّ أَْح ٌْ ٍَُ٘ عععععععععععععععععععدا    لَ َصَىععععععععععععععععععْث ُزَٗحعععععععععععععععععععَل ِظععععععععععععععععععْ ْا   ّْ   َأ
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ـــــــــــــــــــْوَدةا  -ٗٔ ـــــــــــــــــــائً َع ـــــــــــــــــــً َوَف ـــــــــــــــــــى ل َتَمّن َّعُعععععععععععععععَ٘دا    ٌَ  ُْ ََْ عععععععععععععععُسُٗ  َٝعععععععععععععععْابَٚ َأ َ٘ٙ اى اىَٖععععععععععععععع َٗ  
 

  
 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ـــــــــــــــــــــْلُتهُ  -٘ٔ ـــــــــــــــــــــا أَْرَس ـــــــــــــــــــــَداءا ُكلََّم ـــــــــــــــــــــا نِ ٌَ     ٌْ بِععععععععععععععععععععععععععاىَح   اْزجََ عععععععععععععععععععععععععع َٗ ٍَْقُٖعععععععععععععععععععععععععع٘زا     ُزدن 
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         الثًث ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
 

 تخٌر الفعل الصحٌح السم الفاعل الموضوع فوق الخط فٌما ٌلً: – ٖض
ا َفهُْم ِمْن َمْؽَرمٍ قوله تعالى : }  -ٔ  {ُمْثَقُلونَ َأْم َتْسَؤُلهُْم َأْجرا

 ُتُثوقِلׄ      ُثّقلׄ               أُثقِلׄ        ُثقِل  ׄ  

َماُنُكْم    َواْلُمْحَصَناتُ تعالى : } قوله -ٕ ٌْ َساِء إاِلَّ َما َمَلَكْت َأ  {ِمَن النِّ

 ُتحّصنׄ      ُحّصنׄ               أُحِصنׄ        ُحِصن  ׄ  

ٍر قوله تعالى : }  -ٖ ٌْ ا َعِمَلْت ِمْن َخ ُّ َنْفٍس مَّ اٌَْومَ َتجُِد ُكل ْحَضرا  { مُّ

 ُحوِضرׄ      ُحّضرׄ               أُحِضرׄ        ُحِضر  ׄ  

َن قوله تعالى : } -ٗ ٌَْسَتْعتِبُوا َفَما ُهم مِّ هُْم   َوإِن  ى لَّ اُر َمْثوا ٌَْصبُِروا َفالنَّ  { اْلُمْعَتبٌِنَ َفإِن 

 ُتُعوتِبׄ      ُعوتِبׄ               أُعتِبׄ        ُعتِب  ׄ  

ٌَّتًِ  قوله تعالى : }  -٘ ً َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ َنا إِنِّ تَِك َربَّ ٌْ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب ٌْ مِ بَِواٍد َؼ  { اْلُمَحرَّ

 اُنِحِرمׄ      ُحّرمׄ               أُحِرمׄ        ُحِرم  ׄ  

ٌَجِْد فًِ اأَلْرِض قوله تعالى : } -ٙ  ِ اَوَمْن ٌَُهاجِْر فًِ َسبٌِِل هللاَّ ا َوَسَعةا  ُمَراَؼما  {َكثٌِرا

 ُرّؼمׄ      وِؼمرُ ׄ               أُرِؼمׄ        ُرِؼم  ׄ  

ــــــــً     َؼــــــــَدْوُت      -7 تِــــــــً    إِنِّ ــــــــا    أُمَّ اٌَ ََعععععععععععععا      َأُقععععععععععععع٘هُ      َيُ ععععععععععععع٘ر             ُمَبْعَثــــــــرا َ عععععععععععععا     فِٞ  ٍُحََيْعرِ
 

 ُتعثِرׄ      ُعثِرׄ               ُتبعثِرׄ        ُبعثِر  ׄ  

ــــــــــــً -8 ـــــــــــــلى عنق ــــــــــــؾ  ع ــــــــــــِة ملت ــــــــــــلُ الفجٌع  ا ذا اضعععععععععععععع سبا إ مشــــــــــــــنوقاا ٍععععععععععععععِ ذا ٝعاجععععععععععععععُب     حب
 

 اُنُشنِقׄ      ُشّنقׄ               أُشنِقׄ        ُشنِق  ׄ  

ـــــــــــــِر    -9 َظ ـــــــــــــْن النَّ ـــــــــــــَداَها ِم ـــــــــــــلُّ اْلحـــــــــــــَواِدِث مْب ِْ     ُك عععععععععععع ٍِ ْنععععععععععععازِ  ٌُ اى ٍُْعظعععععععععععع ععععععععععععَسزِ  ُمْسَتْصــــــــــــَؽرِ َٗ   اىشن
 

 اُسُتصِؽرׄ     ُصوِؼرׄ               أُصِؽرׄ        ُصِؽر ׄ  

َقلُِّبَهــــــــــــــــا     َواْلَمـــــــــــــــْرُء َمـــــــــــــــا َدامَ  -ٓٔ ٌُ ٍن  ٌْ ِِ     َذا َعـــــــــــــــ  َعَيععععععععععٚ اْىَ َ ععععععععععسِ  َمْوقــــــــــوؾٌ  اى ٞععععععععععدفععععععععععٜ َأعععععععععععُٞ
 

 ُتُوّقؾׄ     ُوّقؾׄ               أُوقِؾׄ        ُوقِؾ ׄ  

ـــــــــــا -ٔٔ ـــــــــــا الظم ـــــــــــداء ٌقُتلُه ـــــــــــً البٌ ـــــــــــالعٌِس ف   ٗاىَعععععععععععععععععاُ. فععععععععععععععععع٘  ظٖ٘زِٕعععععععععععععععععا ٍحَععععععععععععععععع٘هُ     ك
 

 ُحِملׄ             َحملׄ               احتملׄ                  تحامل ׄ  

 

https://dardery.site/
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ـــــــــــــ -ٕٔ ـــــــــــــوس مرّك ـــــــــــــل النف ـــــــــــــك مـــــــــــــن ك   ف ّععععععععععععععععث إىععععععععععععععععٚ مععععععععععععععععو األّععععععععععععععععاً حبٞععععععععععععععععبُ     بٌ كؤن
 

 َرّكبׄ             ُرّكبׄ               ُرِكبׄ                  َرَكب ׄ  

ــــــــــــــــــد -ٖٔ ــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــٌبة وتجل   ٗاعيعععععععععععععععٌ بعععععععععععععععاُ اىَعععععععععععععععس.  ٞعععععععععععععععس ٍ يعععععععععععععععد    اصــــــــــــــــــبر لك
 

 ُخلّدׄ             َخلّدׄ               ُخلِدׄ                  َخلد ׄ  

  ٗذ٘بععععععععععععل اىععععععععععععدٕس ٍ ععععععععععععع٘ه ٍععععععععععععِ اىععععععععععععدّط    مابــــــــــــــــال دٌنــــــــــــــــك ترضــــــــــــــــى أن تدنســــــــــــــــه -ٗٔ
 

 اُؼتِسلׄ             اؼتسلׄ               ُؼِسلׄ                  َعَسل ׄ  

ــــــــــــــــً شــــــــــــــــرؾ  -٘ٔ ــــــــــــــــرومإذا ؼــــــــــــــــامرت ف   فعععععععععععععععععععع  جقْععععععععععععععععععععع بَععععععععععععععععععععا دُٗ اىْ ععععععععععععععععععععً٘    م
 

 رمم ׄ             رومׄ               ِرٌمׄ                  رام ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
 

 حدد إعراب معمول اسم الفاعل  فٌما ٌلً: – ٗض

 

َحةا َلهُمُ اأَلْبَواُب  تعالى : } قال -ٔ اِت َعْدٍن ُمَفتَّ  {َجنَّ
 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
ٌَْومٌ َمْجُموٌع َلُه النَّ تعالى : }قال  -ٕ  {اسُ لَِمْن َخاَؾ َعَذاَب اآلِخَرِة َذلَِك 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
ُكْم إِْخَراُجهُمْ تعالى : }قال  -ٖ ٌْ مٌ َعَل ْؤُتوُكْم ُأَساَرٰى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ ٌَ  {َوإِن 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
 ثناء فً كل مكان .رجل الخٌر مذكورة أعماله بال –ٗ

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
 دّرسنا أستاذ مشكور سعٌه ذائع صٌته . –٘

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
 كافؤت المدرسة الطالب المهذبة أخالقه . - ٙ

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
 الشعب الفلسطٌنً مخضبة أرضه بدماء أبنائه . - 7

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
ـــــــــــدٍ أ -8 ــــــــــً بل ــــــــــى اإلســــــــــالم ف ــــــــــَت إل ــــــــــى اتجه  ج عععععععععععععععععدٓ معععععععععععععععععاى ٞس ٍق ٘ عععععععععععععععععا  جْاحعععععععععععععععععآُ     ّن

 

 همضاؾ إلٌׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
ًُ باىِعَيعععععععععععععععععععِو     لََعـــــــــــــــــــلّ َعْتَبـــــــــــــــــــَك َمْحُمـــــــــــــــــــوٌد َعَواقُِبـــــــــــــــــــهُ  -9 ََعععععععععععععععععععا َ عععععععععععععععععععّحثِ األْجععععععععععععععععععععا  فُسبّ

 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
ُٞععععععععععععععععععَ٘خ ج ععععععععععععععععععُٞد اىْععععععععععععععععععاض َأْحٞاّععععععععععععععععععا    ٌـــــــــــا صـــــــــــائَد الَجْحفـــــــــــِل المرُهـــــــــــوِب جانُبـــــــــــه -ٓٔ ُن اىيج  إ

 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
 

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  ) 
 

 اذكر سبب إعمال اسم الفاعل فٌما ٌلً: – ٘ض

َحةا َلهُمُ اأَلْبَواُب  تعالى : } قال -ٔ اِت َعْدٍن ُمَفتَّ  {َجنَّ
 الحالاعتمد على صاحب ׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

اسُ  لَِمْن َخاؾَ تعالى : }قال  -ٕ ٌَْومٌ َمْجُموٌع َلُه النَّ  {َعَذاَب اآلِخَرِة َذلَِك 
 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

ُكْم إِْخَراُجهُمْ تعالى : }قال  -ٖ ٌْ مٌ َعَل ْؤُتوُكْم ُأَساَرٰى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ ٌَ  {َوإِن 
 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 رجل الخٌر مذكورة أعماله بالثناء فً كل مكان . –ٗ
 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  
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 دّرسنا أستاذ مشكور سعٌه ذائع صٌته . –٘
 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 كافؤت المدرسة الطالب المهذبة أخالقه . - ٙ
 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 الشعب الفلسطٌنً مخضبة أرضه بدماء أبنائه . - 7
 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

ـــــــــــدٍ أ -8 ــــــــــً بل ــــــــــى اإلســــــــــالم ف ــــــــــَت إل ــــــــــى اتجه  ج عععععععععععععععععدٓ معععععععععععععععععاى ٞس ٍق ٘ عععععععععععععععععا  جْاحعععععععععععععععععآُ     ّن
 

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

ًُ باىِعَيعععععععععععععععععععِو     قُِبـــــــــــــــــــهُ لََعـــــــــــــــــــلّ َعْتَبـــــــــــــــــــَك َمْحُمـــــــــــــــــــوٌد َعَوا -9 ََعععععععععععععععععععا َ عععععععععععععععععععّحثِ األْجععععععععععععععععععععا  فُسبّ
 

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

ُٞععععععععععععععععععَ٘خ ج ععععععععععععععععععُٞد اىْععععععععععععععععععاض َأْحٞاّععععععععععععععععععا    ٌـــــــــــا صـــــــــــائَد الَجْحفـــــــــــِل المرُهـــــــــــوِب جانُبـــــــــــه -ٓٔ ُن اىيج  إ
 

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيحدزٝب اإلىنحسّٜٗ شٗزٗا ٍ٘قع أحَد دزدٝسٛ ىيحدزٝبات اإلىنحسّٗٞة  )  
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