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

 نخبر به عن المبتدأ ، مثل :خالد مسافر.

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

 -  : ًللمبتدأ أشكال ه 
 حمد كرٌم ، الطالب مجتهد.اسم صرٌـــــح ، مثل : م -2
 ضمٌر منفصل ، مثل : أنا مسافر غدا، هو كرٌم، هم مجتهدون. -0
 اسم إشـــــارة ، مثل : هذا أدٌب، هؤالء شعراء . -3
 اسم موصـــول ، مثل : الذي فاز بالجائزة طالب. ما قلَته صحٌح . -4
 العمل؟اسم استفهام ، مثل : ما  -5
 جّد وجد.  اسم شـــــرط ، مثل : من -6
 مصـــدر مؤول ، مثل : )َوأَن َتصوموا َخٌر لَّكم( . -7

 :إعراب المبتدأ- 
 المبتدأ مرفوع دائما وقد ٌجر بحرف جر زائد ، مثل : -
 ) الباء ( : بحسبَِك درهُم = حسُبَك درهم . حسب : مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محال . 

 -؟ٌجوز االبتداء بالنكرة  هل 
لٌكون الحكم مفٌدا وذلك ؛ ان ٌكون معرفة )ألنه محكوم علٌه( والمحكوم علٌه ٌجب ان ٌكون معلوما فً المبتدأ  االصل 

 فٌنفر عن االصغاء الٌه  ؛لتحٌر السامع فٌه ؛الن االخبار عن المجهول ال ٌفٌد
 فان افادت النكرة جاز االبتداء بها، وذلك فً  الحاالت التالٌة:

 : )أإله مع هللا ؟(.  إذا سبقت النكرة باستفهام ،مثل -2
 إذا سبقت النكرة بربَّ ، مثل : ربَّ أخ لم تلده أمك. -0
 إذا سبقت النكرة بنفً ، مثل : ما نجاح ٌحققه التمنً. -3
 إذا كانت النكرة مما لها الصدارة ، مثل ما التعجبٌة، مثل : ما أجمل السماَء. -4
 ٌر من مشرك.إذا وصفت ، مثل : ضٌف كرٌم فً دارنا، رجل مؤمن خ -5
 إذا أضٌفت إلى نكرة ، مثل : كتاب علم خٌر من قنطار ذهب . -6
 إذا تقدمها خبرها وكان شبه جملة ،  مثل : فً الدار ضٌف . -7

 -  هو الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ فً الجملة االسمٌة، أو هوالمخبر به ،أو هوالمحكوم   به على المبتدأ : الخبر
 رفع. و حكمه اإلعرابً ال

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

  أدٌب، الطالبان مجتهدان، العلماء مصابٌح .
مل على ضمٌر ٌعود على : و هً اسمٌة أو فعلٌة و تكون فً محل رفع ، و البد لجملة الخبر أن تشت خبر جملة -2

 المبتدأ وٌطابقه ، وٌسمى الرابط .
 المزرعة أرضها خصبة .  -مثال الجملة االسمٌة :  محمد خلقه كرٌم  -  
 مثال الجملة الفعلٌة : الطالب ٌحّب العلم، المسافرون عادوا إلى بلدهم . -  
 الظرف (: و تكون فً محل رفع . -)الجار والمجرور الجملة خبر شبه -3
 الجار والمجرور : األب فً المنزل ، الطعام على المائدة . -  
 الظرف: الفالح تحت الشجرة، القائد أماَم الجٌش. -  

 - : تعدد الخبر 
 مثل : هللا غفور رحٌم لطٌف .  ، ألصل فً المبتدأ أن ٌكون له خبر واحد ، ولكن ٌجوز أن ٌتعدد الخبر لمبتدأ واحد 
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 لة االسمٌة:التقدٌم والتأخٌر فً الجم- 
 االصل فً المبتدأ التقدٌم ألنه محكوم علٌه واالصل فً الخٌر التأخٌر ألنه المحكوم به والمحكوم علٌه ٌجب ان ٌكون 

 ولهذا تقدم المبتدأ على الخبر . –موجودا قبل الحكم 

 - :تقدٌم المبتدأ على الخبروجوبا فً اربعة مواضع 
 لها الصدارة، وهً اوال : اذا كان المبتدأ من االلفاظ التً

  من بالباب؟، ، مثل:  اسماء االستفهام  -2

 ، مثل : من ٌذاكر ٌنجحالشرط  -0

  ما احسن االدب، مثل:  ما التعجبٌة. -0

   كتب عندي، مثل: كم  كم الخبرٌة -4
 . لمحمد فً البٌت، مثل: لمقترن بالم االبتداء،  -5

 .محمد شاعرو : انما نح ،ثانٌا : اذا كان المبتدأ مقصورا على الخبر
نحو : الحق ٌعلو . )حتى ال تلتبس الجملة ،ثالثا : اذاكان خبر المبتدأ جملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ 

 االسمٌة بالفعلٌة(
و : رابعا : اذا كان المبتدأ والخبر معرفتٌن او نكرتٌن متساوٌتٌن فً التخصص والتعرٌف، وال قرٌنة تفرق بٌنهما . نح

 أخً رفٌقً.

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

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

  من مواضع تقدٌم الخبر وجوبا  : وجوباً  -ب :  
 مثل : فً الدار ضٌف . فوق الجبل مقاتلون.   ،إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة  -2
 مثل : أٌن أبوك ؟،  كٌف الحال؟  ،إذا كان الخبر مما له الصدارة، كاسم االستفهام  -0
 ثل : فً الدار أهلها ، للنجاح طرقه .م ،إذا اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على جزء من الخبر  -3
 .شوقًاال  شاعر: ما  مثل  ،اذا كان الخٌر مقصورا على المبتدأ - 4

  ًمن مواضع حذف المبتدأ وجوبا 
 إذا كان خبر المبتدأ نشعر فٌه بالقسم . - 2

 مثل : فً ذمتً ألكافحّن من أجل وطنً . )والتقدٌر: عهد أو قسم فً ذمتً(.    
 بر المبتدأ مصدرا نائبا عن فعله.إذا كان خ - 0
 مثل: صبٌر جمٌل ) والتقدٌر : صبري صبر جمٌل( .    
 إذا كان خبر المبتدأ مخصوصاً لنعم أو بئس ولم ٌتقدم علٌهما . - 3
 مثل: نعم القائد خالد ) والتقدٌر : هو " أَي الممدوح " خالد(.  
 : اكرم الزعماء ال سٌما سعد )أي هو سعد(. بعد )ال سٌما( اذا كان المستثنى بها مرفوعا. نحو - 4

  ًمن مواضع حذف الخبر وجوبا 
 إذا كان خبرا لمبتدأ وقع بعد لوال  : مثل : لوال اختالف العرب ما قوَي الٌهود . -2
 ) فالتقدٌر : لوال اختالف العرب موجود (.  
 مع( مثل: كل إنسان وعمله إذا كان المبتدأ معطوفا على اسم بواو تدل على المصاحبة )أي بمعنى  - 0
 )و التقدٌر : كلّ إنسان وعمله ]مقترنان[ أو متالزمان ( .   
 ٌمٌن هللا قسمً(. –اذا كان المبتدأ صرٌحا فً القسم. نحو : ٌمٌن هللا ألنصفن المظلوم )أي  - 3
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 اتتـــدرٌـــب

 األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: فً  المبتدأالصورة التً جاء علٌها حدد  – ٔط

ْْ }  هبٍ رؼب٠ُ :  .ٔ ِٜ ٞا ك٢ِ َسثِّ ُٔ ِٕ اْخزََظ ب َٔ ِٕ َخْظ َزا ََٰٛ{ 

 استفهاماسم ׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َػبَػخَ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٕ َّْ اُشَّ ْٖ أََساَد إَٔ ٣ُزِ َٔ ُِ ۖ ِٖ ٤َِْ ِٓ ب ًَ  ِٖ ٤َُْ ْٞ َّٖ َد ََلَدُٛ ْٝ َٖ أَ اَُِذاُد ٣ُْشِػْؼ َٞ ُْ ا َٝ{ 

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

حٌ كَأَْطُِِذٞا ث٤َْ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٖ َٞ َٕ إِْخ ُٞ٘ ِٓ ْؤ ُٔ ُْ ب ا َٔ ْْ إَِّٗ ٌُ ٣ْ َٞ  }َٖ أََخ

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْْ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٗ اُٛ َٞ ْْ رَْو آرَبُٛ َٝ ْْ ًُٛذٟ  ا َصاَدُٛ ْٝ زََذ ْٛ َٖ ا اَُِّز٣ َٝ{ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْٖ ٣ُْلِغُذ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .٘ َٓ َٜب  َُ ك٤ِ ُط َُيَ أَرَْجَؼ ُٗوَذِّ َٝ ِذَى  ْٔ ُٖ َُٗغجُِّخ ثَِذ َْٗذ َٝ بَء  َٓ ٣َْغلُِي اُذِّ َٝ َٜب   }ك٤ِ

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َٕ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٙ ٞ ُٔ ْْ رَْؼَِ ْٗزُ أَ َٝ ِ أََٗذاداً   }كَالَ رَْجَؼُِْٞا َّللَّ

     لاسم موصوׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َٕ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .3 ٞ ُٔ ْْ رَْؼَِ ٘زُ ًُ ۖ  إِٕ  ْْ ٌُ ٞا َخ٤ٌْش َُّ ُٓ إَٔ رَُظٞ َٝ{ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْذلٍُٞظ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .1 َّٓ ٍح  ْٞ ِج٤ٌذ ك٢ِ َُ َّٓ  ٌٕ َٞ هُْشآ ُٛ َْ  }ثَ

 اماسم استفهׄ        اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ٍح َخ٤ًْشا ٣ََشُٙ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .0 ٍَ َرسَّ ْثوَب ِٓ  َْ َٔ ٖ ٣َْؼ َٔ  }كَ

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

ِٚ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٓٔ ِٕ َسثِّ ُْجََُِذ اُط٤َُِّّت ٣َْخُشُج َٗجَبرُُٚ ثِئِْر ا َٝ{ 

     لاسم موصوׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َٕ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٔٔ ٞ ُٔ زُ ٌْ ب رَ َٓ َٝ  َٕ ب رُْجُذٝ َٓ  ُْ ُ ٣َْؼَِ َّللاَّ َٝ{ 

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

َٕ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٕٔ ُشٝ ًَّ ٍّ ٣َزَّ ْٞ َِْ٘ب ا٣٥َْبِد ُِوَ ب ۗ هَْذ كَظَّ ًٔ ْغزَو٤ِ ُٓ َزا ِطَشاؽُ َسثَِّي  ََٰٛ َٝ{ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْْ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٖٔ ٌُ ََ ث٤ََْ٘ ُْلَْؼ ا ا ُٞ ََل رََ٘غ َٝ   ۚ َٰٟ َٞ إَٔ رَْؼلُٞا أَْهَشُة ُِِزَّْو َٝ{ 

     اسم موصولׄ    مصدر مؤولׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

٠َُ ثِجَْؼغٍ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٗٔ ْٝ ْْ أَ ِّ ثَْؼُؼُٜ أُُُٝٞ األَْسَدب ًِزَبِة َّللاَّ  َٝ  .}ك٢ِ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ٌِزَبةِ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .٘ٔ ُْ َٖ ا ِّٓ ْْ َِٗظ٤جُُْٜ  ئَِي ٣ََ٘بُُُٜ
  }أََُُٰٝ

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  
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 أناااااااااااى كسب اااااااااااذ كسااااااااااازي   ااااااااااا  كسااااااااااازنى ى -61

  

 ى اااااااااااااااااااااىوصاااااااااااااااااااااذ   ك  اااااااااااااااااااااىنً أ       

 
     اسم موصولׄ    مصدر مؤولׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

  ااااااال   اااااااً   ااااااا  أن ااااااا  كإرك كسقاااااااى   اااااااىسى -61

  

   اااااااااااااال أ  اااااااااااااا  وساااااااااااااال أ   ااااااااااااااذع ياااااااااااااا   

 
 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ن يَى     ااااااااااااااااى   َ َ ااااااااااااااااَذ    -61 ُل كسااااااااااااااااذ   هَاااااااااااااااازل

  

ااااااااااااااش   َااااااااااااااَىكسَ   ااااااااااااااب  َ   َوكس ل    ِ  ي.َ  َاااااااااااااا ل كس

 
     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

 إ   ااااااى   اااااال ر هااااااىك كس ااااااىس   هاااااال ن اااااا   -61

  

 ع ااااااااً كسبإاااااااااىس..  اااااااا ن  أس اااااااا  كس  اااااااا ى   

 
 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ       ضمٌرׄ  

اااااااااااش  َ اااااااااااش     -02  َوَ ااااااااااال   َااااااااااا   رك  َااااااااااال    

  

ك  ااااااااااااا ل كس َ اااااااااااااى َ     اااااااااااااش   اااااااااااااذ      كسااااااااااااا    .  َ ل

 
 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

 دذد ٗٞع اُخجش ك٢ األٓثِخ اُزب٤ُخ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبدخ: – ٕط

 

ْْ }  هبٍ رؼب٠ُ :  .ٔ ِٜ ٞا ك٢ِ َسثِّ ُٔ ِٕ اْخزََظ ب َٔ ِٕ َخْظ َزا ََٰٛ{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َػبَػخَ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٕ َّْ اُشَّ ْٖ أََساَد إَٔ ٣ُزِ َٔ ُِ ۖ ِٖ ٤َِْ ِٓ ب ًَ  ِٖ ٤َُْ ْٞ َّٖ َد ََلَدُٛ ْٝ َٖ أَ اَُِذاُد ٣ُْشِػْؼ َٞ ُْ ا َٝ{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َٞ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٖ َٖ أََخ حٌ كَأَْطُِِذٞا ث٤َْ َٞ َٕ إِْخ ُٞ٘ ِٓ ْؤ ُٔ ُْ ب ا َٔ ْْ إَِّٗ ٌُ ٣ْ{.  

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ٌْ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٗ ٍْ َػ٤ِِ ِْ َِّ ِر١ ِػ ًُ َم  ْٞ كَ َٝ{.  

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

أَثَُٞٗب شَ ه}  هبٍ رؼب٠ُ :   - .٘ َٝ َػبُء ۖ  ج٤ٌِش بَُزَب ََل َْٗغو٢ِ َدز٠ََّٰ ٣ُْظِذَس اُشِّ ًَ  .}٤ٌْخ 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ْْ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٙ اُٛ َٞ ْْ رَْو آرَبُٛ َٝ ْْ ًُٛذٟ  ا َصاَدُٛ ْٝ زََذ ْٛ َٖ ا اَُِّز٣ َٝ{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ِّ ثَْؼُؼُٜ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .3 أُُُٝٞ األَْسَدب ًِزَبِة َّللاَّ َٝ ٠َُ ثِجَْؼٍغ ك٢ِ  ْٝ  .}ْْ أَ

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ـَبِس إ}  هبٍ رؼب٠ُ :   - .1 ُْ ب ك٢ِ ا َٔ ِٖ إِْر ُٛ لَُشٝا ثَب٢َِٗ اْث٤َْ٘ ًَ  َٖ  .}ْر أَْخَشَجُٚ اَُِّز٣

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ُط َُيَ }  ؼب٠ُ : هبٍ ر  - .0 ُٗوَذِّ َٝ ِذَى  ْٔ ُٖ َُٗغجُِّخ ثَِذ َْٗذ َٝ بَء  َٓ ٣َْغلُِي اُذِّ َٝ َٜب  ْٖ ٣ُْلِغُذ ك٤ِ َٓ َٜب  َُ ك٤ِ  .}أَرَْجَؼ

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ََل ُخَِّخٌ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٓٔ َٝ  ِٚ ٌّ َلَّ ث٤ٌَْغ ك٤ِ ْٞ َِ إَٔ ٣َأْر٢َِ ٣َ ٖ هَْج ِّٓ  َٕ ٞ ُٔ ُْ اُظَّبُِ ُٛ َٕ بكُِشٝ ٌَ ُْ ا َٝ ََل َشلَبَػخٌۗ   َٝ{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  
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َسثَْذ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٔٔ َٝ ْد  زَضَّ ْٛ بَء ا َٔ ُْ َٜب ا َُْ٘ب َػ٤َِْ ِٚ أَََّٗي رََشٟ اأْلَْسَع َخبِشَؼخً كَئَِرا أََٗض ْٖ آ٣َبرِ ِٓ َٝ{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     لة إسمٌةجمׄ      مفرد  ׄ  

٤َُِبُء ثَْؼغٍ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٕٔ ْٝ ْْ أَ َ٘بُد ثَْؼُؼُٜ ِٓ ْؤ ُٔ ُْ ا َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْؤ ُٔ ُْ ا َٝ{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َٕ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٖٔ ٞ ُٔ زُ ٌْ ب رَ َٓ َٝ  َٕ ب رُْجُذٝ َٓ  ُْ ُ ٣َْؼَِ َّللاَّ َٝ{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      ردمف  ׄ  

 أٗتتتتتتتتتتتتتتتذ ًتتتتتتتتتتتتتتتب ُتتتتتتتتتتتتتتتٞسدح ُٔغتتتتتتتتتتتتتتتب ٝشتتتتتتتتتتتتتتتزاً    -ٗٔ

 

 جتتتتتتتتتتتب دٛتتتتتتتتتتتب ا ُـ٤تتتتتتتتتتت  ػِتتتتتتتتتتت٠ ؿظتتتتتتتتتتتٖ ٗؼتتتتتتتتتتتش 

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ٝإرا اُؼ٘ب٣تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخُ َلدظزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَي ُػ٤ُٜٞٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب    -٘ٔ

  

  ُٕ َّٖ أٓتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب ُٜتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ِ ًُ ْْ كبُٔختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبُٝف   َٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     لة إسمٌةجمׄ      مفرد  ׄ  

 ٣بث٘تتتتتتتتتتتتتخ اُؼتتتتتتتتتتتتتبد أٗتتتتتتتتتتتتتذ عتتتتتتتتتتتتتش اُذغتتتتتتتتتتتتتٖ -ٙٔ

  

 رجِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٠ ػِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٠ ث٘تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٢ اإلٗغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبٕ 

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ٣تتتتتتتتتتتتتتتتتتتضددْ اُوّظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبد ػِتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٠ ثبثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٚ -3ٔ

  

 ٝأُٜ٘تتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ اُؼتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزة ًث٤تتتتتتتتتتتتتتتتتتتش اُّضدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبّ 

 

 به جملةشׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 سكتتتتتتتتتتتتتتتشف اُوِتتتتتتتتتتتتتتتت ثج٘جتتتتتتتتتتتتتتت٠ ًبُزث٤ــتتتتتتتتتتتتتتتـخ   -1ٔ

  

 ٝأٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب أٛزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ٣تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبهِج٠ ارئـــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـذ 

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

تتتتتتتتتتتجبِة ًأَٗتتتتتتتتتتتٚ       -0ٔ َُٜغ كتتتتتتتتتتت٢ اُشَّ ْ٘ تتتتتتتتتتت٤ْت ٣تتتتتتتتتتت  ٝاُشَّ

  

ِٚ َٜٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبسُ   ٌَ ٣َِظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٤ُخ ثِجبِٗج٤َْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ٤َُْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 اُظتتتتتتتتتتتتذس كبسهتتتتتتتتتتتتٚ اُشجتتتتتتتتتتتتتبء كوتتتتتتتتتتتتذ ؿتتتتتتتتتتتتتـذا   -ٕٓ

  

 ًٝأٗـّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـُٚ ث٤تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـٌذ ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال ٓظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجبحِ  

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ( ry.sitehttps://darde  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أدٔذ دسد٣ش١ ُِزذس٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  )    

 : ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبدخ ك٤ٔب ٢ِ٣ارًش دٌْ روذ٣ْ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأ  – ٖط

َٜبأ}  هبٍ رؼب٠ُ :  .ٔ ّْ َػ٠َِ هٍُُِٞة أَْهلَبُُ َٕ أَ ُْوُْشآ َٕ ا  .}كاََل ٣َزََذثَُّشٝ

   الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       التقدٌم جائز الخبر ׄ  

ث٤َِشحً }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٕ ًَ َ هَْشًػب َدَغً٘ب ك٤ََُؼبِػلَُٚ َُُٚ أَْػَؼبكًب   .}َّٖٓ َرا اَُِّز١ ٣ُْوِشُع َّللاَّ

  الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

لَش  }  هبٍ رؼب٠ُ :   -     .ٖ َٔ ُْ َٖ ا ئٍِز أ٣َْ َٓ ْٞ َ٣ ُٕ َٗغب ٍُ اإْلِ  .}٣َوُٞ

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

َٕ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٗ ِزثُٞ ٌْ بُٗٞا ٣َ ًَ ب  َٔ ٌْ ثِ ْْ َػَزاٌة أ٤َُِ َُُٜ َٝ{. 

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

 

https://dardery.site/
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ُْ َّللّاُ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .٘ َشٌع كََضاَدُٛ َّٓ  ِْٜ َشػبً ك٢ِ هُُِٞثِ َٓ  {. 

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

َٕ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٙ ُِٞ ًُ َٜب رَأْ ْ٘ ِٓ َٝ َ٘بكُِغ  َٓ َٝ َٜب ِدْفٌء  ْْ ك٤ِ ٌُ َٜب َُ َّ َخَِوَ َْٗؼب األَ َٝ{. 

   دالخبر ممتنع التوكٌׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

حٌ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .3 َٞ َٕ إِْخ ُٞ٘ ِٓ ْؤ ُٔ ُْ ب ا َٔ  إَِّٗ

  الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ُْجاََلُؽ }  هبٍ رؼب٠ُ :   -     .1 ْٕ َػ٤ََِْي إَِلَّ ا  .}إِ

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ٖ ثَْؼذُ }  هبٍ رؼب٠ُ :   -  .0 ِٓ َٝ  َُ ٖ هَْج ِٓ ُش  ْٓ ِ األ  .}َّلِلَّ

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

َُ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٓٔ ُع ِٚ اُش  ْٖ هَْجِِ ِٓ ٌٍ هَْذ َخَِْذ  ٌذ إَِل َسُعٞ َّٔ َذ ُٓ ب  َٓ َٝ{. 
     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     اجب التقدٌمالخبر وׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ِٚ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٔٔ  .}كََُِٚ أَْجُشُٙ ِػَ٘ذ َسثِّ

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

٤َْٗب ِخْض١ٌ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٕٔ ْْ ك٢ِ اُذ  َُُٜ{. 

   الخبر ممتنع التوكٌدׄ     ٌمالخبر واجب التقدׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ُْوََظضِ  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٖٔ َٖ ا ُٖ َٗوُض  َػ٤ََِْي أَْدَغ َٕ  } َْٗذ ُْوُْشآ َد٤ْ٘ب إ٤ََُِْي َٛزا ا ْٝ  }ثِٔب أَ

 الخبر ممتنع التوكٌد  ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       الخبر جائز التقدٌم ׄ  

ُُِٞد َُُٚ ِسصْ }  هبٍ رؼب٠ُ :   -      .ٗٔ ْٞ َٔ ُْ َػ٠َِ ا ْؼُشِٝف َٝ َٔ ُْ َّٖ ثِب رُُٜ َٞ ْغ ًِ َٝ  َّٖ  ..}هُُٜ

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

ِ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .٘ٔ ز٠ََٰ َْٗظُش َّللاَّ َٓ َؼُٚ  َٓ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ اَُِّز٣ َٝ  ٍُ ُعٞ ٍَ اُشَّ  .}َدز٠ََّٰ ٣َوُٞ

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     دٌمالخبر واجب التقׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

 اُؼجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُذ ٣ُوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشُع ثبُؼظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب -ٙٔ

  

 ٝاُذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش  رٌل٤تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٚ اإلشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبسٙ 

 

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

 ك٤٘تتتتتتتتتتتتتتتتتتب سعتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍٞ َّللا ٣زِتتتتتتتتتتتتتتتتتتٞ ًزبثتتتتتتتتتتتتتتتتتتٚ -3ٔ

  

 إرا اٗشتتتتتتتتتتتتن ٓؼتتتتتتتتتتتتشٌٝف ٓتتتتتتتتتتتتٖ اُلجتتتتتتتتتتتتش عتتتتتتتتتتتتبؽغ 

 

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     واجب التقدٌمالخبر ׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

جَِِّتتتتتتتتتتتتؾ ػّ٘تتتتتتتتتتتت٢ اُٞج٤تتتتتتتتتتتتٚ سعتتتتتتتتتتتتبُخً  -1ٔ ُٓ  كٔتتتتتتتتتتتتٖ 

 

 ٝإٕ ًتتتتتتتتتتتتتتتتتبٕ َل رُجتتتتتتتتتتتتتتتتتذ١ إ٤ُتتتتتتتتتتتتتتتتتٚ اُشعتتتتتتتتتتتتتتتتتبئَ 

 

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  

 أ٣تتتتتتتتتتٖ اُشٝا٣تتتتتتتتتتخ ثتتتتتتتتتتَ أ٣تتتتتتتتتتٖ اُ٘جتتتتتتتتتتّٞ ٝٓتتتتتتتتتتب -0ٔ

  

 طتتتتتتتتتتبؿٞٙ ٓتتتتتتتتتتٖ صختتتتتتتتتتشف ك٤ٜتتتتتتتتتتب ٝٓتتتتتتتتتتٖ ًتتتتتتتتتتزة 

 

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم برالخ ׄ  

َٕ إَِلَّ ٝدائتتتتتتتتتتتتتتتتغُ  -ٕٓ ٍُ ٝاألُِٛتتتتتتتتتتتتتتتتٞ تتتتتتتتتتتتتتتتب أُتتتتتتتتتتتتتتتتب َٓ َٝ 

  

ْٕ رُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشد اُٞدائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغُ   َلَ ثُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذَّ ٣ٞٓتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبً أ َٝ 

 

     الخبر ممتنع التوكٌدׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جائز التقدٌم الخبر ׄ  
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 : ك٢ األٓثِخ اُزب٤ُخ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبدخ دذد ٗٞع أُذزٝف ٝدٌْ دزكٚ – ٗط

 .ًَ ش٤ٍخ ٝؽش٣وزَٚل رٌثش اُجذاٍ ،   .ٔ

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

 أدت األدشاس َٝل ع٤ٔب أُؤٕٓ٘ٞ ثوؼب٣ب أٝؽبْٜٗ .ٕ

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوباف مبتدأ محذوׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

ٌَ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٖ ٤ ِٔ ًشا كََظْجٌش َج ْٓ ْْ أَ ٌُ ْْ أَٗلُُغ ٌُ َُْذ َُ َّٞ َْ َع ٍَ ثَ  .}هَب

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

ب أَ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٗ َٓ خُ َٝ َٔ ُُْذطَ ب ا َٓ ٞهََذحُ   ْدَساَى  ُٔ ُْ ِ ا  .}َٗبُس َّللاَّ

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

َٕ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .٘ ُٜٞ َٔ ْْ ٣َْؼ ِٜ َشرِ ٌْ ْْ َُل٢ِ َع ُ ُشَى إَِّٜٗ ْٔ  .}ََُؼ

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوباوف مبتدأ محذׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

َٖ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٙ ْذَؼِش٣ ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ ُْ٘ذ  ٌُ خُ َسث٢ِّ َُ َٔ ََل ِْٗؼ ْٞ َُ َٝ{. 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

ْٖ َسة  ا}  هبٍ رؼب٠ُ :   - .3 َٓ  َْ ُ هُ َِ َّللاَّ اأْلَْسِع هُ َٝ اِد  َٝ ب َٔ  .}ُغَّ

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

ُْ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .1 ََّٜ٘ ْْ َج اُٛ َٝ أْ َٓ  َّْ ٌَ ثُ زَبٌع ه٤َِِ َٜبدُ  ۚۚ  َٓ ِٔ ُْ ثِْئَظ ا َٝ{. 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوباوف مبتدأ محذׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

٤َخٌ{}  هبٍ رؼب٠ُ :   - .0 ِٓ ْٚ َٗبٌس َدب َ٤ِٛ ب  َٓ ب أَْدَساَى  َٓ َٝ. 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

َّٝ }  هبٍ رؼب٠ُ :   - .ٓٔ هَبُُٞا أََعبِؽ٤ُش اأْلَ أَِط٤اًل َٝ َٝ َشحً  ٌْ ِٚ ثُ ٠َِ َػ٤َِْ ْٔ ٢َِٜ رُ َٜب كَ زَزَجَ ًْ َٖ ا ٤ُِ{. 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

تتتتتتتتتتتتتب َُتتتتتتتتتتتتتَي ِد٤َِْتتتتتتتتتتتتتخٌ  -ٔٔ َٓ َٖ َّللاِ  تتتتتتتتتتتتت٤ْ ِٔ  كَوَبُتتتتتتتتتتتتتـَْذ: ٣َ

  

َْ٘جِِتتتتتتتتتتتتتتتتـ٢  ا٣َتتتتتتتتتتتتتتتتخَ رَ َٞ ـَ تتتتتتتتتتتتتتتتَي اُ ْ٘ ْٕ أََسٟ َػ تتتتتتتتتتتتتتتتب إِ َٓ َٝ 

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  
 
ٕٔ-  َِ َلَ اُٜتتتتتتتتٟٞ ُتتتتتتتْ رتتتتتتتتشم دٓؼتتتتتتتب ػِتتتتتتتت٠ ؽََِتتتتتتتت ْٞ  َُتتتتتتت

  

  ِْ  َٝل أَِسْهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَذ ُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزًش اُجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبٕ ٝاَُؼَِتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

   وجوباوف محذ خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  
 . 
ٖٔ-  َُ  هتتتتتتتتتتتبٍ ُتتتتتتتتتتتت٢ ٤ًتتتتتتتتتتتتَق أٗتتتتتتتتتتتتَذ هِتتتتتتتتتتتتُذ ػ٤ِتتتتتتتتتتتت

  

  َُ ٌٕ ؽ٣ٞتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ٌْ ٝدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتض  عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌٜش دائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  
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َّٖ ٣َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَذاً  -ٗٔ  كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٢ ُػِ٘وِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٢ ألُْعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِذ٣َ

  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب  َٜ ٤ْ َِّ ر١ َدبِجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍخ ٣َُشجِّ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ٌُ ُِ 

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         زا مبتدأ محذوف جوا ׄ  
 
      شتتتتتتتتتتبى إُتتتتتتتتتت٠ اُجذتتتتتتتتتتش اػتتتتتتتتتتطشاة ختتتتتتتتتتٞاؽش١ -٘ٔ

  

 ثش٣بدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٚ اُٜٞجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبءك٤ج٤ج٘تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٢  

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

 ُغتتتتتتتتتتتتتشٟ     شتتتتتتتتتتتتتٌب إُتتتتتتتتتتتتت٢ّ جِٔتتتتتتتتتتتتت٢ ؽتتتتتتتتتتتتتٍٞ ا -ٙٔ

  

 طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجش ج٤ٔتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ كٌالٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب ٓجزِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٠ 

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  

 ٝٗؼتتتتتتتتتتتتتتتتْ كتتتتتتتتتتتتتتتتٞاسط ا٤ُٜجتتتتتتتتتتتتتتتتبء هتتتتتتتتتتتتتتتت٢ٓٞ       -3ٔ

  

 إرا ػَِوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٞا األػ٘تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخَ ثبُجَ٘تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبٕ 

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   ذوف جوازا  مح خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  
     
ـْضٝٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتب أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتبػ٢             -1ٔ ٤ْتتتتتتتتتتتتتتتتتتَق رَ ًَ تتتتتتتتتتتتتتتتتُشَى  ْٔ  ََُؼ

  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخً رَْشػتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٠ ُػٜتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٞدا  َّٓ  َْٝٗشهَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُت ِر

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  
 

 
ْ٘ــ -0ٔ ــ ِٓ ٍّ َُـتتتتتتتتتتتتـَي  ْٞ َّٖ َطــبُِـتتتتتتتتتتتتـٍخ      أَلَ ُسةَّ ٣َـتتتتتتتتتتتـ  ُٜـتتتتتتتتتتتـ

  

  َِ ِْــُجـتتتتتتتتتتتتتتـ ٌّ ثِـتتتتتتتتتتتتتتـَذاَسِح ُجــ ْٞ ـتتتتتتتتتتتتتتـب ٣َـتتتتتتتتتتتتتتـ َٔ ـ َلَ ِعـــ٤ّـَ َٝ 

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  
 
ٕٓ-  ٍْ ـَ َٕ أَْدَٗتتتتتتتتتتتتت٠ َػتتتتتتتتتتتتت٤ْ تتتتتتتتتتتتتب ٌَ َُ ٍُ َلَ اُُؼوُتتتتتتتتتتتتتٞ ْٞ  َُتتتتتتتتتتتتت

  

تتتتتتتتتتتتتت  ِٓ ِٕ . أَْدَٗتتتتتتتتتتتتتت٠ إُِتتتتتتتتتتتتتت٠ َشتتتتتتتتتتتتتتَشٍف  َْٗغتتتتتتتتتتتتتتب  َٖ اإل

 

   وجوبامحذوف  خبرׄ   محذوف جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوف ׄ         مبتدأ محذوف جوازا  ׄ  
 ( https://dardery.site  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أدٔذ دسد٣ش١ ُِزذس٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ) 

 

 : ُٔب ٢ِ٣ ٖٓ ث٤ٖ اُجذائَ أُزبدخ رخ٤ش  اُظٞاة  – ٘ط

 هذّ اُخجش ٝجٞثب ثغجت: ......ٖٓ دغٖ إعالّ أُشء رشًٚ ٓب َل ٣ؼ٤٘ٚ .ٔ

     كسكال . كسخ ش   ى س  كسإذكسة ׄ      كسخ ش ش        وكس   ذأ نكشة. ׄ  

 .  قإىسك ع ً كس   ذأ ׄ    كسخ ش. ب  ك إ   ىس   ذأ ض يش  بىد ع ً  ׄ  

 أُظذس أُؤٍٝ ٛ٘ب ك٢ ٓذَ.....اُذ٤بح دائٔخ ث٘ؼ٤ٜٔب ٣ظٕ٘ٞ ٖٓ ػجبئت اُجشش أْٜٗ  - .ٕ

 نصب مفعول به ׄ    جر مضاف إلٌه   ׄ    رفع مبتدأ مؤخر  ׄ     رفع خبر  ׄ  

 هذّ أُجزذأ ٛ٘ب ٝجٞثب ألٕ: ...... ُج٤ذ رخلن األسٝاح ك٤ٚ       أدّت إ٢ُ ٖٓ هظش ٤٘ٓق - .ٖ

 .قإىسك ع ً كسخ شكس   ذأ   ׄ       .كس   سهى كسإذكسة    إ   ال  ك   ذك كس   ذأ  ׄ  

 ص ي     كس خإى   ىو   نكش ى كس   ذأ وكسخ ش  ׄ      هى ض يش     ش  بىد ع ً كس   ذأ       ب ي   ىع كسخ ش ׄ  

 ٗٞع اُخجش ٛ٘ب:......ثٔخ ٓشٌِخ رٞاجٚ أُجزٔغ اُذ٢ُٝ ك٢ ٛزا اُؼبّ  - .ٗ

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

https://dardery.site/
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ْٖ رؼّشع ُِٔظبػِت  - .٘  :ٝجت روذ٣ْ أُجزذأ ٛ٘ب ثغجت..... ثجَذ ُِٔظبئت.ٓ

 كسخ ش      ب ي   ىع هى ض يش     ش  بىد ع ً كس   ذأ      ׄ              كسإذكسة . س كس   ذأ  ׄ  

 نكش ى     ىو  ى     كس خإيصكس   ذأ وكسخ ش  ׄ             كس   ذأ  قإىسك ع ً كسخ ش. ׄ  

 ك٢ أُثب٤ُٖ: ثشٝارٚإػشاة ًِٔخ .....شث٢ ثشٝارٚ ٓزؼذدح ٝؽ٘٘ب اُؼ -ٝؽ٘٘ب اُؼشث٢ ٓزؼذدح ثشٝارٚ  - .ٙ

 وكسثىني    شثى   ك وسً    ذأ  ׄ      ك وسً   ش وكسثىني   ىع - ׄ  

 ك وسً  ىع  وكسثىني    ش ׄ     ثان  ك وسً  ىع   وكسثىني     ذأ ׄ  

 :عجت دزف اُخجش ٛ٘ب .... عبد اُ٘بط ًِْٜ  خ أُشوَُٞل  - .3

 اسم بواو تدل على المصاحبة  هبتدأ معطوفا علىالم ׄ     قع بعد لوال  المبتدأ وا ׄ  
 المبتدأ مصدر نائب عن فعله ׄ     .المبتدأ صرٌحا فً القسم ׄ  

 

 :ٝجت روذ٣ْ أُجزذأ ٛ٘ب ثغجت      ....   ٓب اُذ٤بحُ إَل ًلبح - .1

 كسخ ش      ب ي   ىع هى ض يش     ش  بىد ع ً كس   ذأ      ׄ              كسإذكسة . س كس   ذأ  ׄ  

 نكش ى     ىو  ى     كس خإيص كس   ذأ وكسخ ش  ׄ             ذأ  قإىسك ع ً كسخ ش.كس   ׄ  

 .ٝجت روذ٣ْ أُجزذأ ٛ٘ب ثغجت  ....أًجش ٓ٘ي عّ٘ب أًثش ٓ٘ي خجشح .   - .0

 كسخ ش      ب ي   ىع هى ض يش     ش  بىد ع ً كس   ذأ      ׄ              كسإذكسة . س كس   ذأ  ׄ  

 نكش ى     ىو  ى     كس خإيصكس   ذأ وكسخ ش  ׄ            .كس   ذأ  قإىسك ع ً كسخ ش ׄ  

 هذّ اُخجش ٝجٞثب ثغجت: ....٤ًق دبُي ؟       - .ٓٔ

     كسكال . كسخ ش   ى س  كسإذكسة ׄ      كسخ ش ش        وكس   ذأ نكشة. ׄ  

 .  قإىسك ع ً كس   ذأ ׄ    كسخ ش. ب  ك إ   ىس   ذأ ض يش  بىد ع ً  ׄ  

 أُذزٝف ك٠ اُجِٔز٤ٖ ثبُزشر٤ت :  ....رٓز٠ ألراًشٕ ، ٤ٔ٣ٖ َّللا ألراًشٕ ـــ ك٠  .ٔٔ

 كسخ ش ، كسخ ش ׄ    كس   ذأ ، كس   ذأ ׄ            كس   ذأ ، كسخ ش ׄ    كسخ ش ، كس   ذأ ׄ  

ّٖ ُٞاُذ١ّ     - .ٕٔ  عجت دزف اُخجش ٛ٘ب:    .....أ٣ْ َّللا ألدغ٘

 بة اسم بواو تدل على المصاح هالمبتدأ معطوفا على ׄ     المبتدأ واقع بعد لوال   ׄ  
 المبتدأ مصدر نائب عن فعله ׄ     المبتدأ صرٌحا فً القسم. ׄ  

 هذّ اُخجش ٝجٞثب ثغجت ... .ٌَُ ش٢ء إرا ٓب رْ ٗوظبٕ - .ٖٔ

     كسكال . كسخ ش   ى س  كسإذكسة ׄ      كسخ ش ش        وكس   ذأ نكشة.  ׄ  

 .  قإىسك ع ً كس   ذأ ׄ    كسخ ش. ب  ك إ   ىس   ذأ ض يش  بىد ع ً  ׄ  

 .ٝجت روذ٣ْ أُجزذأ ٛ٘ب ثغجت ..... .ػ٤ِٚ اُظجشُ  اُذٛشِ  دٝاءُ  .ٗٔ

 كسخ ش      ب ي   ىع هى ض يش     ش  بىد ع ً كس   ذأ      ׄ     كسإذكسة . س كس   ذأ  ׄ  

  بش  ى   إح ك   ذك   ه ىكس   ذأ وكسخ ش  ׄ           كس   ذأ  قإىسك ع ً كسخ ش. ׄ  

 هذّ اُخجش ٝجٞثب ثغجت ......ُٜب ك٢ اٌُجشاُُٞذ ثأٓٚ سػب٣زٚ ٖٓ  - .٘ٔ

     كسكال . كسخ ش   ى س  كسإذكسة ׄ      كسخ ش ش        وكس   ذأ نكشة. ׄ  

 .  قإىسك ع ً كس   ذأ ׄ    كسخ ش. ب  ك إ   ىس   ذأ ض يش  بىد ع ً  ׄ  

َّٕ أُذزبَج  - .ٙٔ  ... عجت دزف أُجزذأ.ثذ٤بر٢ ألُعبػذ

 له.عن فع نائب مصدر الخبر ׄ       بالقسم . الخبر مشعر ׄ   
 )ال سٌما(  الخبر واقع بعد  ׄ      بالمدح أو الذم مخصوص الخبر  ׄ   

ُّ اَُٞلدحُ" -ص –هبٍ  .3ٔ ُّ ٓب  رُذشِّ ػبػخُ رُذشِّ  :ٝجت روذ٣ْ أُجزذأ ٛ٘ب ثغجت  ....: " اُشِّ

 كسخ ش      ب ي   ىع هى ض يش     ش  بىد ع ً كس   ذأ      ׄ              كسإذكسة . س كس   ذأ  ׄ  

 .كس   ذأ وكسخ ش نكش يل    ىو  يل    كس خإص ׄ            قإىسك ع ً كسخ ش.كس   ذأ   ׄ  

 ( https://dardery.site  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أدٔذ دسد٣ش١ ُِزذس٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ) 
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ْْ َلَ رُْلِغُذْٝا ك٢ِ األَ :هبٍ رؼب٠ُ .1ٔ ُٜ َُ ََ إَِرا ه٤ِ َٝ  "" َٕ ْظُِِذٞ ُٓ  ُٖ ب َْٗذ َٔ ٝجت روذ٣ْ أُجزذأ  ْسِع هَبُُْٞا إَِّٗ

 :ٛ٘ب ثغجت

 كسخ ش      ب ي   ىع هى ض يش     ش  بىد ع ً كس   ذأ      ׄ              كسإذكسة . س كس   ذأ  ׄ  

 كس   ذأ وكسخ ش نكش يل    ىو  يل    كس خإص ׄ             كس   ذأ  قإىسك ع ً كسخ ش. ׄ  

 ػ٠ِ اُزشر٤ت : ك٢ اُجِٔز٤ٖ اُشجَ ٜٓزثخ أخالهٚ : ٗٞع اُخجش  --هٚ ٜٓزثخ اُشجَ أخال  .61

      ،      ׄ         ،  فشد ׄ    جملة ، شبه جملة ׄ    فشد ،      ׄ  

َْ : " رؼب٠ُ هبٍ .ٕٓ َٜ َِ  َػ٠َِ كَ ُع ُْجاَلؽُ  إَِلَّ  اُش  ُٖ  ا ج٤ِ ُٔ ُْ  هذّ اُخجش ٝجٞثب ثغجت ......."ا

     كسكال . كسخ ش   ى س  كسإذكسة ׄ      كسخ ش ش        وكس   ذأ نكشة. ׄ  

 .  قإىسك ع ً كس   ذأ ׄ    كسخ ش. ب  ك إ   ىس   ذأ ض يش  بىد ع ً  ׄ  
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