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وذلك لبٌان المقصود منه . أو ضمٌر ،أسلوب االختصاص : هو أسلوب ٌذكر فٌه اسم ظاهر بعد ضمٌر المتكلم غالباً 
 .المخاطب أحٌاناً 

ولكننا نالحظ فٌه عموماً ، فً المثال السابق ٌبدأ بضمٌر متكلم فمثالً  : عندما أقول )أنا مهنتً البحث عن الحقٌقة( ف 
 ؛د االسم الظاهر فسر الضمٌرمهنتً البحث عن الحقٌقة( نج –المحامى  –ولكن عندما نقول )أنا ، وإبهاماً 

 لذا ٌسمى االسم الظاهر مختصاُ .            
 متفوقون( -العرب  -مثال آخر : )نحن  
ولكن جاءت كلمة  العرب  لتوضح  ، حن متفرقون .  ) نحن فً محل رفع مبتدأ و متفرقون خبر ( : ن فً األصلالجملة و

 متفرقون .  -أخصُّ العرب   -المقصود بـ ) نحن ( ، وتقدٌر الكالم :    نحن 
 والفعل ) أخص ( محذوف وجوباً ) ال ٌجوز ذكره ( ، وكلمة العرب مفعول به لهذا الفعل المحذوف . 

 أقصد(   -أخص    -مفعوالً به منصوباً بفعل محذوف وجوباً تقدٌره )أعنى   سم الذي ٌتتً بعد الضمٌر ٌكوناال:  إذن 

 مم يتكون أسلوب االختصاص؟
 وهو ٌتكون من :

 الضمٌر: وقد ٌكون} منفصال أو متصال ، للمتكلم أو للغائب{ -2
 صل مبنى فى محل رفع مبتدأ.نحن { وتعرب ضمٌر مت –]أ[ضمائر المتكلم المنفصلة  :هى } أنا  
...+ى المتكلم{ وتعرب ضمٌر متصل مبنى فى محل  -]ب[وضمائر المتكلم المتصلة: هى } ...+ نا المتكلمٌن  

 )نصب أو جر( بحسب الحرف الذى قبلها)حرف جر أو حرف ناسخ(
   -)أعنىوجوباً تقدٌره مفعوالً به منصوباً بفعل محذوف، وٌعرب و االسم الذى ٌفسر الضمٌر وٌخصصهالمختص:وه -0

 أقصد( .   -أخص  

 صور االسم المختص:
 -وللمختص ثالث صور هى: 

 مثل :  نحن األطباء نعالج المرضً .          ( محلى بتل 2) 
 مثل : نحن أطباء المستشفً نعالج المرضً .     ( مضاف إلى معرفة 0)  
ُتها األُم ،ل : أنت أٌها الشاُب درع الوطن مث ( ث()للمؤنــ أٌتها ) للمذكر(( إحدى الكلمتٌن ) أٌها 3)   ٌَّ  . عطوفةأنت أ

 

ُتها[ في أسلوب إعراب    :االختصاص]أيُّها ، أيَّ
 اسم مبنً على الضم فً محل نصب علً االختصاص بفعل محذوف وجوباً  تقدٌره ]أخص[  ، والهاء  أٌة( : -)أي

 . جامداً{ ٌعرب} نعتاً مرفوعاً إذا كان  اسماً مشتقاً ، بدالً إذا كان اسماا بعده االسم المحلى بـ )أل( ، و حرف مبنً للتنبٌه 

 مهمة: مالحظات
  .منادى مبنى على الضم فى محل نصب :أٌة( -)أيبعد أداة النداء )ٌا( تعرب)أٌها ، أٌتها( وقعت إذا  (2) 
 } ٌا أٌتها الطالبة اجتهدي{    -} أٌها الطالب اجتهد {   مثال:       
 (االسم المحلى بـ )أل( ٌعرب} نعتاً مرفوعاً إذا كان  اسماً مشتقاً ، بدالً إذا كان اسماً جامداً{0)
 معرفة . -منصوب -ٌمكن حذفه من الجملة -ٌسبقه ضمٌر -ٌقع بٌن شرطتٌن  (العالمات التً ٌعرف بها المختص :3)
 تصاص مقصوداً فً الجملة ، فقد ٌكون المراد (ال ٌتم تقدٌر االختصاص بعد كل ضمٌر للمتكلم إال إذا كان االخ4)

اإلخبار عن الضمٌر فقط ، وبالتالً فلٌس هناك حاجة فً الجملة لتقدٌر االختصاص ، والفاصل فً ذلك هو سٌاق     
 فمثالً : ، الجملة 

 نحن فً محل رفع مبتدأ وأبناء خبر ، ولٌس هناك أسلوب اختصاص فً الجملة . .نحن أبناُء العروبة 
 نحن فً محل رفع مبتدأ ، وجملة ) نتحلى باألخالق .نتحلى باألخالق الحمٌدة  -أبناَء العروبة  - نحن 

 ) أبناء العروبة( جاءت لتفسر الضمٌر ) نحن ( لذلك كلمة ) أبناء (  ، الحمٌدة ( فً محل رفع خبر          
 .تقدٌره )أخص ( عل محذوف وجوباً إعرابها :مفعول به منصوب على االختصاص بف         
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 :نماذج إعرابية  - 
 }نحن ـ العرب ـ نسعى إلى تحقٌق السالم{. -2

 العرب: مفعول به منصوب لفعل محذوف، تقدٌره}أخص أو أعنً أو أقصد{. نحن: ضمٌر مبنً فً محل رفع مبتدأ. 
 محل رفع خبر. نسعى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة ، والفاعل ضمٌر مستتر ، والجملة الفعلٌة فً 

 تحقٌق: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة.     إلى : حرف جر مبنى ال محل له من اإلعراب. 
 السالم: مضاف إلٌه مجرور، وعالمة جره الكسرة.

 }علٌنا ـ أٌها المعلمون ـ تنمٌة العقول{. -0
 ً فً محل نصب. أٌها: )أي( منصوب علً االختصاص مبن  علٌنا: جار ومجرور فً محل رفع خبر مقدم. 

 والهاء للتنبٌه،)المعلمون( نعت مرفوع وعالمة رفعه الواو. تنمٌة: مبتدأ مؤخر مرفوع،)العقول( مضاف إلٌه مجرور. 

 ( https://dardery.site  للزذسٗت اإللكزشًّٖ صّسّا هْلع أحوذ دسدٗشٕ للزذسٗجبد اإللكزشًّ٘خ  ) 

 

 رٌـــبتـــد

 :من بٌن البدائل التالٌة تخٌر الصواب - 1ط

 :  هنا " أولً " كلمة إعراب ......." الشكر فً الضراء –الصبر  ًأول –علٌنا  - 2

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه الٌاء ׄ    المقدرةمبتدأ مؤخر مرفوع و عالمة رفعه الضمة ׄ  

 الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب و عالمة نصبه  ׄ    الظاهرة مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة  ׄ  

 

  
ٗااااااااااابع   ّال ااااااااااا     ّالواااااااااااب  -0  ّأًاااااااااااب اثاااااااااااي الش 

  

 ء. ّدادٓ هاااااااااااااااااااااااااااااااااب صا   ٘اااااااااااااااااااااااااااااااااش ّداد   

 

 ـ  جش الوجزذأ )أًب( فٖ ُزا الج٘ذ 

ٗبع  ׄ     هب صا   ٘ش ّدادׄ    ّدادٓ هب صا   ٘ش ّدادׄ      ال  ׄ     اثي الش 

 اااااااااااااااااا مؤثااااااااااااااااا        اااااااااااااااااا م ااااااااااااااااا  م   ااااااااااااااااا   لنااااااااااااااااا  -3

 بإ ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ن    اااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ل   اااااااااااااااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااااااااااااااااا     

  
 إعشاة كلوخ " هجذ ٌُب:

  جش ׄ      هفعْ  ثَ ׄ                    فبع  ׄ      هجزذأ ׄ  

 كلوخ الوعلو٘ي :  ....... إعشاة ال صلٌب ًحي الوعلو٘ي ًٌشش الخ٘ش : - 4

 ثذ  ׄ     هفعْ  ثَ ׄ                     فبع  ׄ     صا  ال اسن ׄ  

اااااااااااااااا -8 ااااااااااااااااْ  ف  ع ج ااااااااااااااااذُ ُجااااااااااااااااذ  ث ع ف  ُِّٗ ااااااااااااااااب ال  ًٌَّٖ  أ   إ 

  

م٘اااااااااااااااااُش.    اااااااااااااااااْ ٗاااااااااااااااااب إلِ اااااااااااااااااٖ ف  ع ف   إلااااااااااااااااأ ال 

 

  جش إى " فٖ الج٘ذ ُْ:

ِ ب ׄ   ُّ  ف م٘شُ ׄ     إلٔ ال ع ف ْ ׄ       ال ع ج ُذ ׄ      أٗ 

 ......االسن الوخزض ٌُب:رزحمك أُذاف أهزٌب .  -أِٗب الشجبة    -ثٌب   -0

ُٕ  ׄ      ثٌب   ׄ    افأُذ ׄ     الشجبة    ׄ       أ
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 ..........عٌذ رظْٗت الخطأ ًمْ : رّ العلنهمذسٗي   - أِٗب الوظشٗ٘ي –ًحي  -3

 العلن اى رّهمذس  -ى ْأِٗب الوظشٗ –ًحي  ׄ      همذسٗي رٕ العلن  -ى ْأِٗب الوظشٗ –ًحي  ׄ  

 خّالثبلث خالثبً٘ ׄ      رٕ العلنّهمذس  -ى ْأِٗب الوظشٗ –ًحي  ׄ  

 ........أكو  ثبسن هخزض :..ًحي ........ ًحت اإل الص :  - 1

 العلن رٕ ׄ     العلن رّ  ׄ       رّٕ العلن ׄ     رّّ العلن ׄ  

 الوخزض :  االسن  حكن حزف فع  ....رظبى الجالد :   -الجٌْد أِٗب  - ٌبث - 0

 غبلجبׄ     هوزٌعׄ        جبئضׄ     ّاجت ׄ  

ة   -16 اااااااااااااااااذَّعٖ أل   ً ااااااااااااااااا   ال  ِ ش   ً ًَّاااااااااااااااااب ثٌاااااااااااااااااٖ   إ

  

ْ  ث بأل    ُُاااااااااااااااااا ال    ّ ااااااااااااااااااَُ   ٌ ٌ بع  ااااااااااااااااااشٗ  اااااااااااااااااابء  ث ش   .ثٌ 

 

 ـاالسن الوخزض ٌُب:

ِ ش    ׄ        ثٌٖ ׄ      إًَّب  ׄ     أل ة  ׄ     ً 

 .................إعشاة كلوخ " العلوبء " ٌُب:.ـ رٌو٘خ العمْ  العلوبءعلٌ٘ب ـ أِٗب   -11

 هجزذأׄ      ًعذׄ       هفعْ  ثَׄ        هضبف إلَ٘ ׄ  

 االسن هخزض ٌُب الظْسح الزٖ جبء علِ٘ب .........سبكي علٖ طشاص طحًٖطلت إًشبء ه -أُ  المشٕ  -ًحي   -10

لفظ ) إٔ( ׄ     لٔ هعشفخ‘هضبف  ׄ      هعشف ثأ  ׄ         ًكشح ׄ  

 ..........عٌذ جعلِب اسوب هخزظب ركْى الجولخ:"  أثٌبؤًب العبهلْى"  -17 

  أه  الجالد  -يً٘ب العبهلءأثٌب - ُنׄ     أه  الجالد  -أثٌبؤًب العبهلْى -أًزن  ׄ  

 أه  الجالد -ي ٘لًب العبهءأثٌب -أًزن ׄ     أه  الجالد -ًب العبهلْى ءأثٌب -أًزن ׄ   

 :الوخزض فٖ ُزٍ الجولخ  ...........إعشاة االسنأششف الٌبط :  -ِٗب األحشاسأ  -أًزن :- 14

 هٌظْة ׄ     هجٌٖ فٖ هح  جش ׄ    هجٌٖ فٖ هح  ًظت ׄ    هشفْع ׄ  

كٌبٍُ فِْ طذلخ   ًحُي هعشش  :" )ص( لب   -18 ُس هب رش   :الوح  اإلعشاثٖ لجولخ ) ال ًْسس( ....."".األًج٘بء  ال ًْس 

 ًظت هفعْ  ثَ ׄ     ًظت حب  ׄ     سفع ًعذ ׄ                  سفع  جش ׄ  

 .........ضع اسوب هخزظب هٌبسجب هي ث٘ي الجذائ ًخطئ ًّظ٘ت -اإلًسبى .... -ًحي  -10

 ثٌٖ ׄ       ثٌْ ׄ        ثٌ٘ي ׄ                 ثٌْى ׄ  
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 ..........عٌذ رظْٗت الخطأ ًمْ : هظٌعب للشجب  –أُِٗب األم  –أًذ   -13

 هظٌع للشجب  –أُِٗب األم  –أًذ  ׄ     هظٌعب للشجب  –ِب األم زأُٗ  –أًذ   ׄ  

 ّالثبلثخ األّلٔׄ     هظٌع للشجب  –أُٗزِب األم  –أًذ   ׄ  

 .........الظْسح الزٖ جبء علِ٘ب  االسن هخزض ٌُبإلثذاعأسزط٘ع رحم٘ك الوضٗذ هي ا  -طالثٖ  –ثكن   -11

 لفظ ) إٔ( ׄ     لٔ هعشفخ‘هضبف  ׄ      هعشف ثأ  ׄ         ًكشح ׄ  

 أًزن رّٕ األ الق سائعْى.......إعشاة كلوخ "رّٕ " فٖ الجولز٘ي ـ هب أسّع  رّٕ األ الق -10

 هضبف إلَ٘ – هفعْ  ثَׄ   هفعْ  ثَ –  ثَهفعْׄ     هضبف إلَ٘ –هضبف إلَ٘ ׄ     هفعْ  ثَ –هضبف إلَ٘  ׄ   

 ..... اكو  ثبسن هخزض هي ث٘ي الجذائ  الزبل٘خ:.الذفبع عي الو لْه٘يعي  هسئْلْى  .......إًكن  -06

 الوحبه٘ي ׄ     الوحبهْى ׄ    هحبه٘ي ׄ      هحبهْى ׄ  

 علٔ الزشر٘ت : " بئوْى إعشاة كلوخ " الظ .......أًزن الظبئو٘ي األرم٘بء : –أًزن الظبئوْى األرم٘بء  – 01

  هفعْ  ثَ – جش ׄ    هفعْ  ثَ –هجزذأ ׄ     جش –هفعْ  ثَ ׄ   هفعْ  ثَ –هفعْ  ثَ  ׄ  

 )أًزن الوعلو٘ي هجزِذّى(...إعشاة كلوخ " هجزِذّى" فٖ الوثبل٘ي: -)أًزن هعلوْى هجزِذّى(  -00

  جش – ًعذ ׄ    ًعذ –  جش  ׄ   ًعذ – ًعذ  ׄ    جش –  جش  ׄ  

 اال زظبص هي ث٘ي األسبل٘ت الزبل٘خ ه٘ض أسلْة  -07

 أًزن الوظشْٗى أكشم األهن ׄ   . أكشم ثبلوظشٗ٘ي ׄ    . أًزن الوظشٗ٘ي أكشم األهن ׄ   هب أكشم الوظشٗ٘ي ׄ   

 ..........عٌذ رظْٗت الخطأ ًمْ : هززّل٘ي للفي ّاألدة  - الوجذعْى –ًحي  -04

 ى للفي ّاألدةْهززّل  -وجذعْى ال –ًحي ׄ     هززّل٘ي للفي ّاألدة  -ي ٘الوجذع –ًحي  ׄ  

 ّالثبلثخ األّلٔׄ      ى للفي ّاألدةْهززّل  -ي ٘الوجذع –ًحي  ׄ  

 ثظذق هب ّسد فِ٘ب.........الظْسح الزٖ جبء علِ٘ب  االسن هخزض ٌُب  -الوْلع٘ي علٔ الشكْٓ  -ًمش ًحي  -08

 لفظ ) إٔ( ׄ     لٔ هعشفخ‘هضبف  ׄ      هعشف ثأ  ׄ         ًكشح ׄ  

 ( https://dardery.site  سٗت اإللكزشًّٖ صّسّا هْلع أحوذ دسدٗشٕ للزذسٗجبد اإللكزشًّ٘خ  للزذ)  
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