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 منصوبا ، و مجرورااالسم ٌؤتً مرفوعا ، و 
 
 
 
 
 
 

 خبر إن وأخواتها -اسم كان وأخواتها   -الخبر   –مر بنا من المرفوعات فً الجملة االسمٌة ما ٌلً : المبتدا 
 نائب الفاعل. –ٌتبقى من األسماء المرفوعه مرفوعان  هما: الفاعل 

 
 
 

مثل: )قرأت الطالبُة، ونام  شبهه بنً للمعلوم أَوكل اسم دلَّ على من فَعل الفعلَ أَو اتصف به وُسبق بفعل م تعرٌفه :

 الطفلُ، وجاري حسنٌة داُره(.

 شبه الفعل يقصد به:و
 اسم الفعل مثل: هٌهات السفُر. -2
 اسم الفاعل مثل: هذا هو الناجُح ولُده.. -0
 .أَخوك فتاٌك سالُحهصٌغ المبالغة ،مثل:  -3
 .والصفة المشبهة مثل: عاشر امرأً حسناً خلقُه -4
 واسم التفضٌل مثل مررت بكرٌٍم أَكرَم منه أَبوه. -5

 صور الفاعل: ٌؤتً الفاعل على صوٍر عدٍة، فقد ٌكون:
 اسما ظاهراً صرٌحا:اجتمع رجالن فً المسجد.-2
 ضمٌراً بارزاً متصالً : لعبت بالكره. - 0
 ضمٌر مستتر :اكتب الدرس. – 3
 االسم الموصول : َرَجَع الذي سافر. - 4
 م االشاره : سافر هذا الرجلاس - 5
 مصدراًمإوالً من الحرف المصدري والكالم الذي ٌلٌه نحو : سرنً أن تنجح ، فالمصدر المإول من   ) أن تنجح(   - 6
 تقدٌره نجاحك فً محل رفع فاعل سرنً   

 -إعرابه:
 حكم الفاعل الرفع ولكنه قد ٌاتً مجرورا لفظا فً مواضع:

 وبا فً موضع واحد هو صٌغة التعجب )أَكرْم بخالد( فزٌادة الباِء هنا واجبة.فٌجر الفاعل لفظاً وج - 2
 ؤَحرف جر زائدة هً: ))من، الباء((.بو ٌجر لفظاً جوازاً  – 0

 فؤَما ))ِمن(( فتجوز زٌادتها بعد نفً أَو نهً أَو استفهام إِذا كان الفاعل نكرة مثل: )ما سافر من أَحد(
ِ َشِهٌداً{.وأَما الباُء فتزاد بعد ))ك  فى(( مثل: }َوَكَفى بِاَّللَّ

 حكم تؤنٌث الفعل مع الفاعل :
 ٌجب تؤنٌث الفعل مع الفاعل : -أ 
 أعدْت فاطمة ُالرسالة .    إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً حقٌقً التؤنٌث ، واتصل بالفعل     مثل : -2
 الشمس غابت  -فاطمة أعدْت الرسالة   إذا كان الفاعل ضمٌراً مستتراً ٌعود على مإنث سابق ، مثل : - 0
 إذا كان الفاعل ضمٌراً مستتراً ٌعود على جمع التكسٌر لغٌر العاقل ، مثل : العصافٌر غردت . - 3
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 ٌجوز تؤنٌث الفعل مع الفاعل : -ب 
 إذا كان بٌن الفعل والفاعل المإنث فاصلٌ ما: قرأَ الٌوم فاطمة. -2
 ٌث: طلع الشمس.إذا كان الفاعل مجازي التؤْن -0
 إذا كان الفاعل جمع تكسٌر: حضر الطالب وُنشر الصحف = حضرت الطالب ونشرت الصحف. -3
 إذا كان الفعل من أَفعال المدح والذم: نعم المرأةُ أَسماء = نعمت المرأَة أَسماء. -4

 مالحظات
 ٌمتنع تؤنٌث الفعل من غٌر الحاالت السابقة . -2
 ساكنة تتصل بآخره ، مفتوح ما قبلها ، مثل : سافرت فاطمة الفعل الماضً ٌإنث بتاء  -0

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

 إفراد الفعل مع الفاعل
 مثنى أم جمعاً. أَما من حٌث اإلِفراد والتثنٌة والجمع، فالفعل المتقدم ٌالزم اإلِفراد دائماً سواٌء أَكان الفاعل مفرداً أَم  -
 تقول فً ذلك: )حضر الرجل، حضر الرجالن، حضر الرجال ( بصٌغة اإلفراد لٌس غٌر.  

 تقدٌمه على مفعوله وتؤخٌره عنه: -
 وٌجوز أَن تعكس ، ثم ٌؤْتً المفعول به تقولك )قرأَ خالٌد الصحٌفَة( ، األَصل فً الترتٌب أَن ٌؤْتً الفاعل بعد الفعل   
 ل )قرأَ الصحٌفَة خالٌد(.فتقو ،الترتٌب   
 وجوب  تقدٌم الفاعل على المفعول به فً المواضع األَربعة اآلتٌة: - 2
 إِذا كانت عالمات اإلِعراب ال تظهر علٌهما فحذراً من وقوع االلتباس عند عدم القرٌنة نقدم الفاعل مثل: )أَكرم  -أ   
 خٌر مثل: )أَكرمْت أُختً موسى، أَكرمْت موسى أُختً(.مصطفى موسى(، فإِن وجدت القرٌنة جاز التقدٌم والتؤْ     
 : )ما قرأَ خالٌد إاِل كتابًٌن(.أَن ٌحصر الفعل فً المفعول به -ب  
 والمفعول به اسماً ظاهراً: قابلت خالداً. متصال أن ٌكون الفاعل ضمٌراً  -جـ  
 أَن ٌكونا ضمٌرٌن وال حصر فً الكالم: قابلته. -د   
 لفاعل وجوباً فً المواضع الثالثة اآلتٌة:وجوب تؤخٌر ا - 0
 إِذا اتصل بضمٌر ٌعود على المفعول مثل: )سكن الداَر صاحُبها( ولوال تؤْخٌر الفاعل لعاد الضمٌر على المفعول  -أَ   
 المتؤَخر لفظاً ورتبة وهو غٌر جائز.   
 إِذا كان اسماً ظاهراً والمفعول ضمٌراً مثل )قابلنً أَخوك(. -ب 
 ن ٌحصر الفعل فٌه: )ما أَكرم خالداً إاِل سعٌد، إِنما أَكل الرغٌف أَخوك(.أَ  -جـ 

 حذفه، وحذف فعله: -
 .الفاعل ركن فً الجملة البدَّ منه، سواٌء أَكان اسماً صرٌحاً أَم ضمٌراً راجعاً إلى مذكورفال ٌجوز حذفه 
ؤَلك.)من حضر؟(،و)خالد( فاعل لفعل محذوف جوازاً أَما الفعل فؤَكثر ما ٌحذف فً األَجوبة مثل قولك: )خالٌد( لمن س 

إال أَنه ٌجب حذف الفعل اطراداً إِذا وقع الفاعل بعد أَداة خاصة باألَفعال كؤدوات الشرط وتاله مفسر للفعل السابق مثل: )إِذا 
ٌَّع(. ٌَّع الحزم اضطربت أُموره( و)الرجل( فاعل لفعل محذوف وجوباً ٌفسره  المذكور )ض  الرجلُ ض
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 على الفاعل اتتـــدرٌـــب

بٌن البدائل  األمثلة التالٌة من فً  الفاعل لألفعال الموضوعة بٌن القوسٌنالصورة التً جاء علٌها حدد  – ٔط

 المتاحة:

ٌْ ) ىَقَْذ } قبه رؼبىٚ : .ٔ ٌٌ ( َجبَءُم ِحٞ َِ َسُءٌٗف سَّ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ُْٞنٌ ثِبْى ٌْ َحِشٌٝص َػيَ ب َػِْزُّ ٍَ  ِٔ ْٞ ٌْ َػِضٌٝض َػيَ ِْ أَّفُِغُن ٍِّ  }َسُعٌ٘ه 

 اسم إشارةׄ     ظاهراسم ׄ      متصل ضمٌرׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

بٓ أُّ}  قبه رؼبىٚ :   - .ٕ ٍَ إَِرا  َٗ ٍَِّ  ٌُٖ ْْ َِ ِٓ  (َٝقُ٘هُ )ِضىَْذ ُعَ٘سحٌ فَ ِز ََٰٕ ٌْ َصاَدْرُٔ  ًْب  ۦٓ أَُُّٝن َََٰ  }إِٝ

 اسم إشارةׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

حٌ }  قبه رؼبىٚ :   - .ٖ َ٘ َُ إِْخ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ب اْى ََ ٌْ  (فَأَْصيُِح٘ا )إَِّّ ُْٝن َ٘ َِ أََخ ْٞ  }ثَ

 اسم إشارةׄ     اسم ظاهر  ׄ     ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ٌْ أَُ }  قبه رؼبىٚ :   - .ٗ َِ أَىَِ َْٝنفَُِٞن ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ٌْ )إِْر رَقُُ٘ه ىِْي ُم ذَّ َِ ُٝ) َِ َْضىِٞ ٍُ ََلئَِنِخ  ََ َِ اْى ٍِّ  }َسثُُّنٌ ثِثَََلثَِخ آََلٍف 

 اسم إشارةׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ُِ أَرَْجَؼُو }  قبه رؼبىٚ :   - .٘ َّْح َٗ بَء  ٍَ َْٝغفُِل اىذِّ َٗ َٖب  ِْ ُْٝفِغُذ فِٞ ٍَ َٖب  ُّقَذُِّط ىَلَ  (َغجِّحُ ّ)فِٞ َٗ ِذَك  َْ  }ثَِح

 اسم إشارةׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ئَِل قبه رؼبىٚ   - .ٙ ٌْ ):  } أُٗىََٰ ُٖ َِ اْىِنزَبةِ  (ََْٝبىُ ٍِّ  ٌُٖ   }َِّصٞجُ

 اسم إشارةׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َدْرُٔ )}  قبه رؼبىٚ :   - .3 َٗ َسا اةَ  (َٗ َ٘ َغيَّقَِذ اأْلَْث َٗ  ِٔ َٖب َػِ َّّْفِغ ْٞزِ َ٘ فِٜ ثَ ُٕ  }اىَّزِٜ 

 اسم موصولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْيَْ  (َْٝنفُشْ  )فَئُِ}  قبه رؼبىٚ :   - .1 مَّ َٗ ُؤََلِٓء فَقَْذ 
ٓ ََٰٕ َٖب  َِ ثِ فِِشٝ َٖب ثَِنَٰ ُْٞغ٘۟ا ثِ ب ىَّ ًٍ ْ٘ َٖب قَ  }ب ثِ

 اسم إشارةׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ب ۗ قَْذ }  قبه رؼبىٚ :   - .0 ًَ ْغزَقِٞ ٍُ َزا ِصَشاغُ َسثَِّل  ََٰٕ ْيَْب )َٗ َُ (فَصَّ ًٍ َٝزَّمَُّشٗ ْ٘ َٝبِد ىِقَ ْٟ  }ا

 اسم إشارةׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ِٔ  (ىََْٞحُضُِّْٜ)قَبَه إِِّّٜ }  قبه رؼبىٚ :   - .ٓٔ َٕجُ٘ا ثِ  .}أَُ رَْز

 اسم إشارةׄ    مصدر مإولׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 أّاااااااااااااااب اىؼجاااااااااااااااذ اىااااااااااااااازٙ مغااااااااااااااات اىااااااااااااااازّ٘ثب -ٔٔ

  

 األٍاااااااااااااااااااااااااابّٚ أُ ٝز٘ثااااااااااااااااااااااااااب (صااااااااااااااااااااااااااذرٔ)ٗ   

 

 رةاسم إشاׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

اااااااااااااااااااااَذدْ  -ٕٔ ََ َّْٞب قُيُااااااااااااااااااااٌ٘ة َج ِٓ اىاااااااااااااااااااااذُّ ااااااااااااااااااااِز َٕ 

  

اَسٙ.(َخجَااااااااااااااااااِذ )  َ٘ ااااااااااااااااااُش رَاااااااااااااااااا َْ اىِج َٗ ااااااااااااااااااْؼيَخُ   اىشُّ

 

 اسم إشارةׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 اىزاااااااابسٝي ٕااااااااٌ ّغااااااااجٜ (رثحاااااااا٘ا )إُ ماااااااابُ ٍااااااااِ -ٖٔ

  

 ػيااااااااااااٚ اىؼصااااااااااااـ٘س.. فاااااااااااائّٜ أسفااااااااااااط اىْغااااااااااااجب   

 

 اسم إشارةׄ     م ظاهراسׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 )رجاااااااااااااااااااِٞ( ىاااااااااااااااااااٜ أُ اىقَااااااااااااااااااابءح رىاااااااااااااااااااخ -ٗٔ

  

 ٗأُ أػاااااااااااااااااااااااااااضاء اىشجاااااااااااااااااااااااااااابه غٞبىٖااااااااااااااااااااااااااااب. 

 

 اسم إشارةׄ     مصدر مإولׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

جبِ ااااااااااؼبً  -٘ٔ ٍُ َل اىَغااااااااااَبَء  ََ  )أَخااااااااااضٙ( اىَّاااااااااازٛ َعاااااااااا

  

ثَْاااااااااااااٚ ثِْااااااااااااابَءَك فاااااااااااااٜ اىَحعاااااااااااااِٞط األَعااااااااااااافَِو.  َٗ 

 

 اسم موصولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  
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 فٜ األٍثيخ اىزبىٞخ ٍِ ثِٞ اىجذائو اىَزبحخ: اىؼبٍو فٜ اىفبػو اىَ٘ظ٘ع ثِٞ اىق٘عِٞ حذد ّ٘ع  – ٕط

 

ٌِ }  بىٚ : قبه رؼ .ٔ ِٓ اْىقَْشَِٝخ اىظَّبىِ َِٕز  ِْ ٍِ َب أَْخِشْجَْب  َُ َسثَّْ َِ َٝقُ٘ىُ٘ َٖب )اىَِّزٝ يُ ْٕ  .}( أَ

 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ٌْ }  قبه رؼبىٚ :   - .2 ب َػِْ ( َسُعٌ٘ه )ىَقَْذ َجبَءُم ٍَ  ِٔ ْٞ ٌْ َػِضٌٝض َػيَ ِْ أَّفُِغُن ُْٞنٌ ٍِّ ٌْ َحِشٌٝص َػيَ  .}زُّ

 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ٌْٝو ىِْيقَبِعَٞخِ } قبه رؼبىٚ : .ٖ َ٘ ٌْ  )فَ ُٖ ٍِ ( قُيُ٘ثُ جِٞ ٍُ ِ أُٗىَئَِل فِٜ َظََلٍه  ِْ ِرْمِش َّللاَّ ٍِ{. 

 فعلاسم ׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ٌُ } قبه رؼبىٚ : .ٗ َِ ىَُن اْ َشثُ٘ا َحزَّٚ َٝزَجََّٞ َٗ ُميُ٘ا  ْٞػُ )َٗ َِ اْىفَْجشِ ( اْىَخ ٍِ ِد  َ٘ ِْٞػ األَْع َِ اْىَخ ٍِ  .}األَْثَُٞط 

 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 { ( أى٘أّ )قبه رؼبىٚ : } ٝخشج ٍِ ثطّٖ٘ب  شاة ٍخزيف  .٘

 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      مبنً للمعلومفعل   ׄ  

  زّبُ )اىّغبثق(  ٗاىَلحق فٚ اىجشاػخ .6

 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 (قيجٔ) جبع سأٝذ غبىجب  .3

 اسم فعلׄ        صفة مشبهةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

َشثاااااااااااااااٜ -1 ْٖ ٍَ ااااااااااااااأُ  ْْ ٍِ  َِ ااااااااااااااا ْٝ اااااااااااااااَذ ِ اااااااااااااااْؼشٛ أَ ْٞ  ىَ

  

    ِٔ ااااااااااااااا ٍِ ِْ َد ااااااااااااااا ٍِ ااااااااااااااابِسٌة (  َٕ عاااااااااااااااٜ)  َْ َٝ َِ ااااااااااااااا ْٝ  أَ

 

 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

َّْصاااااااااااااابِس )اْىااااااااااااااجَِلَُد(  فَأَْصاااااااااااااااجَُح٘ا -0  َظاااااااااااااابقَْذ ثِبألَ

  

اااااااااااااااااااذِ     َِ ُِ اإِلْث ْ٘ ٌُ َميَااااااااااااااااااا ُٖ ُٕ ُجااااااااااااااااااا٘ ُٗ  ُعاااااااااااااااااااً٘دا 

 

 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      للمعلوم فعل مبنً  ׄ  

 ثؼااااااااااااااااااذد دٝاااااااااااااااااابس   ٗاحز٘راااااااااااااااااال دٝاااااااااااااااااابس -ٓٔ

  

 ٕٖٞااااااااااااااااااابد ىياااااااااااااااااااْجٌ اىشفٞاااااااااااااااااااغ )قاااااااااااااااااااشاس(   

 

 اسم فعلׄ        صٌغة مبالغةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قغ أحَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ  ) 
 

 التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:الجملة الموضوعة بٌن القوسٌن فً األمثلة فً المفعول على الفاعل  اذكر حكم تقدٌم  –3س

ََل َْٝخشَ }  قبه رؼبىٚ :   - .ٔ َٗ ( َُّٔ ْ٘ َْٝخَش َٗ  ِ َُ ِسَعبََلِد َّللاَّ َِ ُٝجَيُِّغ٘ َ (اىَِّزٝ َُ أََحًذا إَِلَّ َّللاَّ ْ٘{. 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ب غَبئِفَخٌ )}  قبه رؼبىٚ :   - .ٕ ََ ُٖ َْٖذ َػَزاثَ ْىَْٞش َٗ )  َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َِ اْى ٍِ{. 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َِ }  قبه رؼبىٚ :   - .ٖ ٌْ )اىَِّزٝ ُٖ غَ  ( ارََّخُزٗا ِدَْٝ َٗ ىَِؼجًب  َٗ ا  ً٘ ْٖ َّْٞبىَ ٌُ اْىَحَٞبحُ اىذُّ ُٖ ْر  .}شَّ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ب فِٜ اْىَغبِس إ}  قبه رؼبىٚ :   - .ٗ ََ ُٕ ِِ إِْر  ْٞ َٜ اْثَْ َِ َمفَُشٗا(  ثَبِّ  .}ْر) أَْخَشَجُٔ اىَِّزٝ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ٌَّ }  قبه رؼبىٚ :   - .٘ ٌْ )ثُ ًذا ىَِْْؼيَ  (  ثََؼْثَْبُٕ ٍَ ب ىَجِثُ٘ا أَ ََ َٰٚ ىِ ِِ أَْحَص ْٞ ُّٛ اْىِحْضثَ  .}ٌَ أَ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  
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ٍُ }  قبه رؼبىٚ :   - .ٙ ِْ قَِطَشا ٍِ  ٌْ ُٖ ٌُ اىَّْبسُ )َعَشاثِٞيُ َُٖٕ ُج٘ ُٗ رَْغَشٚ  َٗ ) {. 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َِ ظَ } ) قبه رؼبىٚ :   - .3 أََخَز اىَِّزٝ َْٞحخُ َٗ ٘ا اىصَّ َُ َِ  (  يَ ٞ َِ ٌْ َجبثِ ِٕ  .}فَأَْصجَُح٘ا فِٜ ِدَٝبِس

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

أَّـضْىَْب اْىَحِذٝذَ ) }  قبه رؼبىٚ :   - .1 ِٔ ثَأٌْط َ ِذٝذٌ  (َٗ  .}فِٞ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ئٍِز َلَّ }  قبه رؼبىٚ :   - .0 ٍَ ْ٘ ٌْ َْٝفَُغ اىَّزِ  )فََٞ ُٖ ْؼِزَسرُ ٍَ ٘ا  َُ َِ ظَيَ ٝ)  َُ ٌْ ُْٝغزَْؼزَجُ٘ ُٕ ََل  َٗ{.  

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َسثَْذ  قبه رؼبىٚ :   - .ٓٔ َٗ ْد  زَضَّ ْٕ بَء ( ا ََ َٖب اْى ْٞ ِٔ أَََّّل رََشٙ اأْلَْسَض َخبِ َؼخً فَئَِرا) أََّضْىَْب َػيَ ِْ آَٝبرِ ٍِ َٗ  {{. 

    تنعممׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َ } ) قبه رؼبىٚ :   - .ٔٔ ب َْٝخَشٚ َّللاَّ ََ ِْ  إَِّّ بءُ  ٍِ ََ ِٓ اْىُؼيَ  .} ( ِػجَبِد

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َِ إَِرا }  قبه رؼبىٚ :   - .ٕٔ َِ اىَِّزٝ بثِِشٝ ِش اىصَّ ثَشِّ ِصٞجَخٌ )َٗ ٍُّ  ٌُٖ َُ ( أََصبثَْز ِٔ َساِجؼ٘ ْٞ إَِّّب إِىَ َٗ  ِ  .}قَبىُْ٘ا إَِّّب لِِلّ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 إُ حظّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜ ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذقٞق   -ٖٔ

  

 ٝاااااااااااااااااااااااااااااااااً٘ سٝاااااااااااااااااااااااااااااااااح )ّثاااااااااااااااااااااااااااااااااشٗٓ (    

 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 ٗإّاااااااااااااااااٜ ٗإُ مْاااااااااااااااااُذ األَخٞاااااااااااااااااَش صٍبُّااااااااااااااااأُ   -ٗٔ

  

) رَْغاااااااااااااااااازطْؼُٔ األٗائااااااااااااااااااُو(     ٌْ  ٍٟد ثَااااااااااااااااااب ىاااااااااااااااااا

 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 ْاااااااااابً  ( فااااااااااٜ ٍْبصىْاااااااااابَل) ٝشفااااااااااغ اىعااااااااااٞف ػٞ -٘ٔ

  

 إَل ىعااااااااااااااااااااااااااااابحل ٍْاااااااااااااااااااااااااااااب ٍٗجزغاااااااااااااااااااااااااااااٌ   

 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 ( https://dardery.site) ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قغ أحَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ       

 

 : ٍِ ثِٞ اىجذائو اىَزبحخ فَٞب ٝيٜ  ٘عِٞاىَ٘ظ٘ع ثِٞ اىق رأّٞث اىفؼوارمش حنٌ  – ٗط

ِ}  قبه رؼبىٚ :  .ٔ ََ ِ (  َجبَءُٓ  )فَ ُشُٓ إِىَٚ َّللاَّ ٍْ أَ َٗ ب َعيََف  ٍَ َٰٚ فَئَُ  َٖ ِٔ فَبّزَ ثِّ ِ سَّ ٍِّ ِػظَخٌ  ْ٘ ٍَ{. 

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

)قَبَه }  قبه رؼبىٚ :   - .ٕ َٗ ) َٗ  َٰٚ َ٘ع ٍُ ُُ َرُسِّٜٗ أَْقزُْو  ْ٘ ُ فِْشَػ  ْىَْٞذُع َسثَّٔ

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َِ  (  أََخزَ }َٗ }  قبه رؼبىٚ :   - .ٖ ٞ َِ ٌْ َجبثِ ِٕ َْٞحخُ فَأَْصجَُح٘ا فِٜ ِدَٝبِس ٘ا اىصَّ َُ َِ ظَيَ  .}اىَِّزٝ

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َشأَرُُٔ ٱ( فَأَْقجَيَذِ )قبه رؼبىٚ :  }   - .ٗ ٍحٍۢ فَ  ۥٍْ ٌٌ فِٚ َصشَّ قَبىَْذ َػُجٌ٘ص َػقِٞ َٗ َٖب  َٖ ْج َٗ  .}َصنَّْذ 

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

فَشُّ  (  َٝقُ٘هُ )}  قبه رؼبىٚ :   -     .٘ ََ َِ اْى ْٝ ئٍِز أَ ٍَ ْ٘ َٝ ُُ َّغب  .}اإْلِ

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ُْ }  قبه رؼبىٚ :   - .ٙ َُ ىَِْْفٍظ أَ ب َمب ٍَ َٗ(  َِ ٍِ َُ إَِل (  رُْؤ َِ َل َْٝؼقِيُ٘ ْجَظ َػيَٚ اىَِّزٝ َْٝجَؼُو اىشِّ َٗ  ِ ُِ َّللاَّ  .} ثِئِْر

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َٖب ُحجًّب  (  قَبهَ )َٗ }  قبه رؼبىٚ :   - .3 ِٔ قَْذ َ َغفَ ِْ َّْفِغ َٕب َػ ُِٗد فَزَب َشأَحُ اْىَؼِضِٝض رَُشا ٍْ ِذَِْٝخ ا ََ حٌ فِٜ اْى َ٘  .}ِّْغ

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َٖبَس )رَْجِشٛ قبه رؼبىٚ :   -     .1 ّْ َجَؼْيَْب اأْلَ َٗ  {  )  ٌْ ِٖ ِ رَْحزِ ٍِ{. 

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  
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ًسا ﴾ (  } إِْر )قَبىَذِ  قبه رؼبىٚ :   - .0 َحشَّ ٍُ ب فِٜ ثَْطِْٜ  ٍَ َُ َسةِّ إِِّّٜ ََّزْسُد ىََل  َشا َْ َشأَُد ِػ ٍْ  ا

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ُِ َّللَاّ (  قَبىَِذ )}  قبه رؼبىٚ :   - .ٓٔ ٌْٝش اْث ُُٖ٘د ُػَض  .}اْىَٞ

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َظ إَِراقبه رؼبىٚ :  }   - .ٔٔ َْ رََشٙ اىشَّ ِِ  (  غَيََؼذ )َٗ ٞ َِ ٌْ َراَد اْىَٞ ِٖ فِ ْٖ ُس َػِ َم َٗ  .}رََّضا

 تنع   ممׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ٌْ }  قبه رؼبىٚ :  .ٕٔ أَْػُُُْٖٞ َٗ ا  ْ٘ ىَّ َ٘ َُ  (  رَفِٞطُ )رَ ْْفِقُ٘ ب ُٝ ٍَ ِغ َحَضًّب أََلَّ َِٝجُذٗا  ٍْ َِ اىذَّ ٍِ{. 

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ٌذ إَِل َسُعٌ٘ه قَْذ  قبه رؼبىٚ :   - .ٖٔ ََّ َح ٍُ ب  ٍَ َٗ ُعوُ (  َخيَْذ )}  ِٔ اىشُّ ِْ قَْجيِ ٍِ{. 

 ممتنع   ׄ       جائز  ׄ       واجب  ׄ  

َٰٚ }  قبه رؼبىٚ :   - .ٗٔ ِ (  َٝقَُ٘ه )َحزَّ َٰٚ َّْصُش َّللاَّ زَ ٍَ َؼُٔ  ٍَ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ اىَِّزٝ َٗ ُعُ٘ه   .}اىشَّ

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َٖب قبه رؼبىٚ :  }   - .٘ٔ َّ ْٗ ًَ رََش ْ٘ َٕوُ )َٝ رََعُغ ُموُّ  (  رَْز َٗ ب أَْسَظَؼْذ  ََّ ْشِظَؼٍخ َػ ٍُ َٖب ُموُّ  يَ َْ ٍو َح َْ  .}َراِد َح

 ممتنع   ׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 

 ( https://dardery.site) ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قغ أحَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ     

 

 رخٞش  اىص٘اة  ىَب ٝيٜ ٍِ ثِٞ اىجذائو اىَزبحخ : – ٘ط

 

ٌْ }  ٚ : قبه رؼبى .ٔ ْثيُُن ٍِ َزا إَِلَّ ثََشٌش  ََٰٕ َْٕو  ٘ا  َُ َِ ظَيَ ٙ اىَِّزٝ َ٘ ٗا اىَّْْج أََعشُّ  ..........إػشاة ميَخ " اىزِٝ" .}َٗ

 خبرׄ         مبتدأׄ     مفعولׄ      فاعل  ׄ  

ِ َحِغٞجًب}  قبه رؼبىٚ :   - .ٕ َمفَٚ ثِبلِلَّ َٗ  َ َُ أََحًذا إَِل َّللاَّ ْ٘ َل َْٝخَش  غ رقذٌٝ اىَفؼ٘ه ْٕب ثغجت:ْ........َٝز.} .َٗ

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

 خوفا من اللبس لخفاء العالمة اإلعرابٌةׄ        الفاعل والمفعول كالهما ضمٌرانׄ  

َْٞل َحِغٞجًب}  قبه رؼبىٚ :   - .ٖ ًَ َػيَ ْ٘  ..............إػشاة ميَخ "ّفغل":.}اْقَشْأ ِمزَبثََل َمفَٚ ثَِْْفِغَل اْىَٞ

    فاعل مرفوع بالضمة الظاهرةׄ                        بالكسرة اسم مجرور  ׄ  

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محالׄ         فاعل مجرور بالكسرةׄ  

ىََل ۖ ََل رَْقزُيُُ٘ٓ }  قبه رؼبىٚ :   - .ٗ َٗ ٍِ ىِّٜ  ْٞ ُد َػ َُ قُشَّ ْ٘ َشأَُد فِْشَػ ٍْ قَبىَِذ ا َٰٚ أَُ َْٝفََؼَْبَٗ .اىفؼو "قبىذ" ٗاجت ... .}َػَغ

 :اىزأّٞث ثغجت

 ٌعود على مإنث سابق  الفاعل ضمٌر مستترׄ      الفاعل مجازي التؤنٌث  ׄ  

 جمع تكسٌر لغٌر العاقلالفاعل ضمٌر مستتر  ٌعود على ׄ      التؤنٌث حقٌقًالفاعل ׄ  

ُْ أََحذٌ }  قبه رؼبىٚ :   - .٘ إِ َٗ  َِ ٍِ  َِ ْشِشِمٞ َُ ِ  اْعزََجبَسكَ  اْى ًَ َّللاَّ َغ َمَل ََ  ...........إػشاة ميَخ " أحذ":.} .فَأَِجْشُٓ َحزَّٚ َْٝغ

 به مفعولׄ      فاعلׄ     خبرׄ        مبتدأ   ׄ  

ُْ رَِعوَّ }  قبه رؼبىٚ :  .ٙ ب اأْلُْخَشٙأَ ََ ُٕ َش إِْحَذا ب فَزَُزمِّ ََ ُٕ  ......إػشاة ميَخ " األخشٙ" .}إِْحَذا

 مفعول بهׄ      فاعلׄ     خبرׄ        مبتدأ   ׄ  

َُ }  قبه رؼبىٚ :   - .3 ب َْٝغزَأِْخُشٗ ٍَ َٗ َٖب  ٍخ أََجيَ ٍَّ ِْ أُ ٍِ ب رَْغجُِق   ........إػشاة ميَخ" أٍخ".}ٍَ

    فاعل مرفوع بالضمة الظاهرةׄ                        بالكسرة اسم مجرور  ׄ  

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محالׄ         فاعل مجرور بالكسرةׄ  
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َذْ }  قبه رؼبىٚ :   - .1 َّْٝ اصَّ َٗ َٖب  َٰٚ إَِرا أََخَزِد اأْلَْسُض ُصْخُشفَ  " جبئض اىزأّٞث ثغجت: أخزد.... اىفؼو " .}َحزَّ

 جمع تكسٌر لمذكرالفاعل ׄ        الفاعل مجازي التؤنٌث  ׄ  

 الفاعل جمع تكسٌر لمإنثׄ     مفصول عن الفعل  التؤنٌث حقٌقًالفاعل ׄ  

 ّزٔ اىؼيٞب...........ػْذ جَغ اىغبػو ّق٘ه:ْٝبه رٗ اىؼيٌ ٍنب .0

 ٌنال ذوا العلم مكانتهم العلٌاׄ        ٌنالون ذووالعلم مكانتهم العلٌا  ׄ  

 ٌنال ذوو العلم مكتنتهم العلٌاׄ        ٌنالوا ذوو العلم مكانتهم العلٌاׄ  

 ٗإرا اىؼْبٝاااااااااااااااااااااااخُ َلحظزاااااااااااااااااااااااَل ُػُّٖٞ٘اااااااااااااااااااااااب    -ٓٔ

 ٗجت رقذٌٝ اىَفؼ٘ه ْٕب ثغجت:  

  ٌْ ُُ  َّاااااااااااااااااااااا َِّ أٍااااااااااااااااااااااب ُٖاااااااااااااااااااااا  فبىَخاااااااااااااااااااااابُٗف ُميُّ

 

 الفاعل ضمٌر متصل والمفعول به اسم ظاهراׄ        الفاعلحصر الفعل فً   ׄ  

 اتصل بالفاعل ضمً ٌعود على المفعولׄ     اسم ظاهرا والفاعلضمٌر متصل  المفعول  ׄ  

 

 ( https://dardery.site) ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قغ أحَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ     
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