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لم المشثق هو ما أخذ من ؼٌره فكلمة )كاتب( مشتقه ألنها مأخوذة من ؼٌرها ،وكلمة )رجل ( جامدة ألنها  •

تؤخذ من ؼٌرها والسؤال 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 ٌؤخذ 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 .
 صوغة 
 ٌصاغ اسم الفاعل على النحو التالً : -
 ثي على وزن فاعل :ـ من الفعل الثال 1

 مثل  : ضرب :  ضارب     وقؾ :  واقؾ          أخذ : آخذ       قال :  قائل        
 إذا كان الفعل معتل اآلخر " ناقصاً " فإن اسم الفاعل ٌنطبق علٌه ما ٌنطبق على االسم المنقوص . أي تحذؾ ٌاؤه -
 أو التعرٌؾ أو اإلضافة . األخٌرة فً حالتً الرفع والجر ، وتبقى فً حالة النصب  
 مثل :  هذا راٍم .       ومررت براٍم.       ورأٌت رامٌاً  .      مررت بالرامى .      مررت برامً الكرة   
 ـ من الفعل غير الثالثى : 2

 ٌصاغ اسم الفاعل من الفعل ؼٌر الثالثً " المزٌد " على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماً 
 ضمومة وكسر ما قبل اآلخر .م

 مثل :        طمأن : ُمطمئِن        ،         انكسر :  ُمنكِسر          ،         استعمل : ُمستعِمل 
 تنبيه:

 -أن هناك أسماء فاعل تحتاج إلى تأمل 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 بأل   ٔ
 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 : -
 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 (   
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 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 
 راً و مؤنثاً .ـ ٌستعمل اسم الفاعل مفرداً و مثنى و جمعاً ، مذك ٔ
 مثال المفرد المذكر قوله تعالى : } فإن أجل هللا آلت { .    
 ومثال المفرد المؤنث 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 المؤنث 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 .

 ات على اسم الفاعلتـــدرٌـــب
 حدد اسم الفاعل  من بٌن البدائل المتاحة  فٌما ٌلً: – ٔض

 قلبـــــــــــــــا ــــــــــــــــري ال  ــــــــــــــــــــــس  ال مــــــــــــــــاِ         ولٌـــــــــت لــــــــــًثــــــــــــــاٍو علـــــــــى  صـــــــــخٍر أصـــــــــمَّ   -ٔ
 

 الصمــاءِ ׄ     قلبـاׄ                أصمَّ  ׄ         ثـــــاوٍ  ׄ  

ــــــــــــِل واْلَفْجــــــــــــُر َضــــــــــــاِحٌك  -ٕ ٌْ ــــــــــــــــــــُ      كــــــــــــأَن َســــــــــــَواَد اللَّ ٌُ َيَْ َســــــــــــــــــــ  َأْظـــــــــــــــــــَود  يَتَبَع   يَُلـــــــــــــــــــو
 

لِ ׄ         َسَوادَ  ׄ   ٌْ  أَْسَودٌ ׄ     َضاِحكٌ ׄ                اللَّ

 بم تلـــــــــــــــــــــــــ  الم ـــــــــــــــــــــــــا د َالسظـــــــــــــــــــــــــو      فــــــــــــــــــؤادي جنــــــــــــــــــه حفلــــــــــــــــــت ربـــــــــــــــــــــــاها  -ٖ
 

 الرسومׄ     المشاهدׄ                مختلؾׄ         ربـــــاها ׄ  

مــــــــــــاِا َعلــــــــــــ  العُسَبَــــــــــــ ِ ظــــــــــــاِ  ا   -ٗ ـــــــــــــــــــواَا  ََ ب عــــــــــــــــــا     مــــــــــــا لِلص  ـــــــــــــــــــنا اعـــــــــــــــــــتَْدنا الـَ  أْ  أن 
 

مانِ اِ  ׄ    الَهـوانَ ׄ     ساِخطاً ׄ                الُعروَبةِ ׄ         لزَّ
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ـــــــــــــور اإللــــــــــــه بحقــــــــــــدهم -٘ ـــــــــــــــــــــــادم      لــــــــــــن ٌطفئــــــــــــوا نـــــ  َالسجــــــــــــــــــــــس .  َالب ــــــــــــــــــــــا س قــــ
 

 قـــــادمةׄ     البشائرׄ                اإللهׄ         نــــــور ׄ  

ـــــــــــــلى عنقــــــــــــً    -ٙ ــــــــــــِة ملتــــــــــــؾ  ع ــــــــــــلُ الفجٌع ــــــــــــــُ  م ــــــــــــــنوقا  إذا ا ــــــــــــــ سبا      حب ــــــــــــــن ذا يعا    َم
 

 مشنوقاً ׄ     ٌعاتبُ ׄ                ملتؾ  ׄ         جٌعةِ الف ׄ  

  َ ــــــــــــــري بحّصــــــــــــــ  مــــــــــــــن ـــــــــــــــسي  َا ــــــــــــــ     أبثــــــــــــــٌن إّنــــــــــــــك قــــــــــــــد ملكــــــــــــــت فاســــــــــــــجحً -3
 

 واصلׄ     كرٌمׄ                حّظكׄ         ملكت ׄ  

ـــــــــــــــــا    ٌــــــــــــا صــــــــــــائَد الَجْحفــــــــــــِل المرُهــــــــــــوِب جانُبــــــــــــه -8 ـــــــــــــــــاض َأْحيان ـــــــــــــــــوَح   ـــــــــــــــــيُد الن يُ   إا  الل 
 

  الناسׄ     جانُبهׄ                المرُهوبِ ׄ         صائدَ  ׄ  

ــــــــــــــــــهُ  -9 ــــــــــــــــــَت بُمْســــــــــــــــــَتْبٍق أَخــــــــــــــــــاً ال َتلُم  ـــــــــــــــــر  ُ     ولَْس   علـــــــــــــــــ  َلـــــــــــــــــعَ   َأي  الس ـــــــــــــــــاِ  الُمـَ
 

هُ ׄ         ُمْسَتْبقٍ  ׄ   بُ ׄ     الرجالِ ׄ                َتلُم   الُمَهذَّ

ــــــــــــــاق الجوانــــــــــــب ضـائــــــــــــــــٌق   -ٓٔ ـــــــــــــــدا      والبحــــــــــــُر خفـَـّ ـــــــــــــــا  ـمـ ـــــــــــــــ  ا معــ   ـ ـــــــــــــــدزي ظاعــ
 

ــاق ׄ    اإلمســـاءׄ     كمــداً ׄ               ضـائــــٌق  ׄ         خفـَـّ

ــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــود -ٔٔ ــــــــــــــــــى كٌ   فــــــــــــــــــــــــــــــــ ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــبس  قا لــــــــــــــــــــــــــــــــ       واصــــــــــــــــــبر عل
 

 قاتله  ׄ     صبركׄ                الحسودׄ         كٌد ׄ  

ـــــــــْنُهُم   -ٕٔ ـــــــــا وَع ـــــــــاَس َعنَّ ـــــــــت، النَّ ـــــــــلًِ، إِْن َجِهْل   َلـــــــــــــــــــيَْط َظـــــــــــــــــــوا   عـــــــــــــــــــالِ   ََ ـُـــــــــــــــــــو ُ ف    َس
 

 َجُهولُ ׄ     عالِمٌ ׄ                َسواءً ׄ         النَّاسَ  ׄ  

ـــــــــــــكُن موطنـــــــــــــاً   -ٖٔ ـــــــــــــر فـــــــــــــً األرواِ  تس   مت ـــــــــــــــــــــــــــاذَ    يس جـــــــــــــــــــــــــــ  لجـــــــــــــــــــــــــــ دِ     ال خٌ
 

 جالدِ ׄ     متخاذالَ ׄ                موطناً  ׄ         األروا ِ  ׄ  

ـــــــــــــَن مِ  -ٗٔ ٌْ ـــــــــــــْعري أَ ـــــــــــــَت ِش ٌْ ـــــــــــــًلَ ـــــــــــــُه َمْهَرب   َأيْـــــــــــــــَن يَْم ـــــــــــــــي َ ـــــــــــــــازِ   ِمـــــــــــــــْن َدِمـــــــــــــــ ِ     ْن
 

 َدِمهِ ׄ     َهاِربٌ ׄ                َمْهَربًׄ         ِشْعري ׄ  

ِ إلَــــــــــــــــى َكــــــــــــــــمْ  -٘ٔ ــــــــــــــــالُِم بِــــــــــــــــا َّ َهـــــــــــــــا الظَّ  ٌ   َأْظــــــــــــــــــــَسُو الــــــــــــــــــــد ْمَ  َعَلــــــــــــــــــــ  َمْوِ  ِـَــــــــــــــــــــا    أ
 

الِمُ  ׄ   ْمعَ ׄ                أَْسَفحُ ׄ         الظَّ  َمْوِطئَِهاׄ     الدَّ

ــــــــــــــــــــــــــي بسياحــــــــــــــــــــــــــ  الـو ــــــــــــــــــــــــــا      لـــــــــا  إلـــــــــ  البحـــــــــس ا ـــــــــ سا   ـــــــــوا سي  -ٙٔ  فيجيبن
 

 الهوجاءׄ     رٌاحهׄ                اضطرابׄ         شاك ׄ  

ــــــــــــــــــً -3ٔ ــــــــــــــــــَك ُمتلِف ٌُحــــــــــــــــــّدُثنً بأّن ـــــــــــــسِ      قْلبــــــــــــــــــً  ـــــــــــــْ   ع ـــــــــــــَ  أْ  ل ـــــــــــــداَ  عسف  زَحـــــــــــــي ف
 

 فداكَ ׄ     روحًׄ                ُمتلِفًׄ         قْلبً ׄ  

ـــــــــــــدا     ال تلـــــــــــــــق دهـــــــــــــــرك إال ؼٌـــــــــــــــر ُمكتــــــــــــــــرثٍ  -8ٔ ـــــــــــــ  الب ـــــــــــــ  زََح  مـــــــــــــا دا  ي ـــــــــــــح  في
 

 البدنׄ      دامׄ                ُمكترثٍ ׄ         دهرك ׄ  

ــــــــــــــــــــا     ٌخــــــــــــــــــاطبنً الّســــــــــــــــــفٌُه بكــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــبحٍ  -3ٔ ــــــــــــــــــــ  مجيب ــــــــــــــــــــوا ل ــــــــــــــــــــس  أا أـ  َأـ
 

 مجٌباׄ     قبحٍ ׄ                الّسفٌهُ ׄ         ٌخاطبنً ׄ  

 لـــــــــــن  بلـــــــــــا المجـــــــــــد حتـــــــــــ   لعـــــــــــ  ال ـــــــــــبسا    تمـــــــــــراً انـــــــــــت آكلـــــــــــهال تحســـــــــــبن المجـــــــــــَد  -8ٔ
 

 الصبراׄ     آكلهׄ                تمراً ׄ         المجدَ  ׄ  

ـــــــــــون -9ٔ ــــــــــرى متلـــــــــــــ ــــــــــى ود ام ــــــــــر ف ــــــــــــــ     وال خٌ ــــــــــــــ  مــــــــــــــا  حيــــــــــــــ   مي ــــــــــــــسيو مال  اذا ال
 

 مالتׄ    متلــــــــــــــونׄ                امرىׄ         خٌر ׄ  

ــــــــــا َؼــــــــــافاًِل  -ٕٓ ْهِر َمْوِعَظــــــــــةٌ ٌَ ــــــــــً الــــــــــدَّ ــــــــــُه فِ ْنــــــــــــــَ  فـِـــــــــــــي ِظــــــــــــــَن   َفالــــــــــــــد ْ ُس يَْ َصــــــــــــــااُ      َولَ ـُ  إِْا 
 

 مالتׄ    متلــــــــــــــونׄ                امرىׄ         خٌر ׄ  

 



 

 ٕٕٔٓ/ ٕٕٓٓ الثانوي الثالث  الصؾ                                                             فً النحو                     تاٌلوس
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 حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم الفاعل فٌما ٌلً: – ٕض

 

ـــــــــــرٍ    -ٔ ـــــــــــْوِم اْم ـــــــــــــــــَس ُمـــــــــــــــــَنع    بَِ ـــــــــــــــــَ اِ     َلـــــــــــــــــ ْ     َهـــــــــــالَّ َنَهـــــــــــاَك ُنَهـــــــــــاَك َعـــــــــــْن لَ يْ َِ ـــــــــــــــــَ    يُْل
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 ف ــــــــــــــــــد زد  األمــــــــــــــــــوا  ظــــــــــــــــــا ل  نـــــــــــــــــــسا    وكـــــــــــرر علـــــــــــى ســـــــــــمعً أحادٌـــــــــــَث نٌلهـــــــــــــــا -ٕ
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

  ي    بكــــــــــــــــــــــــــــــابتي  متســــــــــــــــــــــــــــــسد بعنــــــــــــــــــــــــــــــا    متفــــــــــــــــــــــــــرد بصــــــــــــــــــــــــــبٌاتً، متفـــــــــــــــــــــــــــرد -ٖ
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ــــــً        -ٗ ــــــ  حاجــــــة إل ــــــم ٌق ــــــاد الصــــــوت ل ــــــت ،فع  َلبـــــــــــــــــــاني ال ـــــــــــــــــــد  َ ــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــا      أهب
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 بعــــــــــــــــــــص  يبيــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــالمين َيـــــــــــــــــــــص     سنقضـــــــــً علـــــــــى الظلـــــــــم الـــــــــذي ســـــــــاد بٌننـــــــــا -٘
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ًثالث ׄ  

ــــــــــــــــــك مشــــــــــــــــــرقا بســــــــــــــــــاما -ٙ ــــــــــــــــــل بوجه  فــــــــــــــــــــامو ال ــــــــــــــــــــسَز َبــــــــــــــــــــدد ا  امــــــــــــــــــــا    أقب
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 ــــــــــــــــــــــــــاد   عـــــــــــــــــــــــــيس َزا   األ ـــــــــــــــــــــــــسا     مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الســــــــــــــاري علٌــــــــــــــك ســــــــــــــالم -3
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 فـــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــاح   مجموعـــــــــــــــــــ  األلــــــــــــــــــــادِ     مهــــــــــــــالً بنــــــــــــــً قــــــــــــــومً أتٌــــــــــــــت مــــــــــــــذكراً    -8
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ــــــــــا ســــــــــمعت لناصــــــــــح    -9 ــــــــــك م ــــــــــب وٌح ــــــــــا قل ــــــــــا    ٌ ــــــــــ  م م ــــــــــ  َ  ا  ي ــــــــــ  َ  ا  ي ــــــــــا از مي  لم
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 لعـــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــا   ازقـــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــيعودُ     لعٌنــــــــــً عــــــــــاودي النــــــــــوم واهجعــــــــــًفقلــــــــــت  -ٓٔ
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ـــــــــــــــَ  ِمـــــــــــــــْن َأْنـــــــــــــــداِد     ال َتْعرَضـــــــــــــــــــــــنَّ لَجْعَفـــــــــــــــــــــــٍر متشـــــــــــــــــــــــابهاً  -ٔٔ ـــــــــــــــَد  يََديْـــــــــــــــ ِ فلْع  بَن
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

هـــــــــــــا الرجـــــــــــــ -ٕٔ  ٌ ـــــــــــــَرهُ ٌـــــــــــــا أَ ٌْ  َ ــــــــــــــــــــ   لَنْسِعــــــــــــــــــــَ  ـــــــــــــــــــــاا ذا التعلــــــــــــــــــــي ُ     لُ الُمَعلِّـــــــــــــُم  َؼ
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ــــــــــــــــه -ٖٔ ــــــــــــــــذي عاشــــــــــــــــرَته فوَجْدَت ــــــــــــــــً ال ــــــــــــــــازِ     أَِرن ــــــــــــــــ   ِعَ  ــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــن َأَق  متغا ــــــــــــــــيا  ل
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ــــــــ -ٗٔ ــــــــى متــــــــى أَْن  المــــــــــــوُ  نحــــــــــــوَ  يـــــــــــــوي فا حــــــــــــا  فــــــــــــا ُ  َ    َت فــــــــً لْهــــــــٍو وفــــــــً لعــــــــبٍ حتَّ
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ــــــــــــــــد    أرى أخوٌــــــــــــــــــــــك البــــــــــــــــــــــاقٌٌن كلٌهمــــــــــــــــــــــا -٘ٔ ــــــــــــــــن الصن ــــــــــــــــاا لزحــــــــــــــــصاا أَز  م  يكون
 

 سداسًׄ    خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  
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 السم الفاعل الموضوع فوق الخط فٌما ٌلً: تخٌر الفعل الصحٌح – ٖض
هُر إاِل ِمـــــــــــــــْن ُرَواِة قصـــــــــــــــائدي -ٔ ا َأْ ــــــــــــبََو الــــــــــــد ُس ُمْنِ ــــــــــــَدا      َوَمـــــــــــــــا الـــــــــــــــدَّ  إَذا ُقلــــــــــــُ  ِلــــــــــــْعس 

 

 نّشدׄ    ناشدׄ                أنشدׄ         نشد ׄ  

ــــــــــب عنهــــــــــا -ٕ  أَ أظـــــــــــــــــما  سحـــــــــــــــــ  الصمـــــــــــــــــاا الم ظـــــــــــــــــي    وســــــــــال مصــــــــــر هــــــــــل ســــــــــال القل
 

 ىأسّ ׄ    تأّسىׄ                آسىׄ         أسا ׄ  

ـــــــــــنْ  -ٖ ـــــــــــْم ٌك ـــــــــــو لَ ـــــــــــٍم اذا ه ـــــــــــً قل ـــــــــــر ف  حــــــــــــــــــسا   ـــــــــــــــــــوزا  ـال ــــــــــــــــــعا ِ الـــــــــــــــــــادي    ال خٌ
 

 هداׄ    أهدىׄ                هدىׄ         اهتدى ׄ  

 لـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــرز  َزَاظـــــــــــــــــــَ  األ ـــــــــــــــــــوادِ     قــــــــــــــــل للبنــــــــــــــــاِة المصــــــــــــــــلحٌن أال اخلقــــــــــــــــوا -ٗ
 

 صالح ׄ    أصلحׄ                صلّحׄ         صلح ׄ  

 فـــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــاح   مجموعـــــــــــــــــــ  األلــــــــــــــــــــادِ     مهــــــــــــــالً بنــــــــــــــً قــــــــــــــومً أتٌــــــــــــــت مــــــــــــــذكراً    -٘
 

 ذّكرׄ    تذكرׄ                ذاكرׄ         ذكر ׄ  

ــــــــــــــــــــِرد -ٙ ــــــــــــــــــــائِِس الُمْنَف ٌَ ــــــــــــــــــــاَة ال ٌَ ــــــــــــــــــــا َح ـــــــــــــــ ِ ِمـــــــــــــــْن َأَحـــــــــــــــدِ     ٌَ ِ ـــــــــــــــا يَبَابـــــــــــــــا  َمـــــــــــــــا ب  يَ
 

 تفردׄ    انفردׄ                أفردׄ         فرد ׄ  

ـــــــــــــــــــهِ ُمْشـــــــــــــــــــِرُق الطَّ  -3 ـــــــــــــــــــِة فـــــــــــــــــــً َمْنِطقِ ََ َْعبِيْــــــــــــــــــــُس الع ــــــــــــــــــــَما ْ     ْلَع ــــــــــــــــــــوزِ   ُلَغــــــــــــــــــــُ  الن 
 

 شّرقׄ    شارقׄ                أشرقׄ         شرق ׄ  

  ــــــــــــع   َِعــــــــــــْ  معــــــــــــتسيحا  نــــــــــــاع  البــــــــــــا ِ     ال تطلـــــــــــــــب المجـــــــــــــــَد إن المجـــــــــــــــَد ســــــــــــــــلَُّمهُ  -8
 

 أرا ׄ    استرا ׄ                ارتا ׄ         را  ׄ  

ـــــــــــــاؼً -9 ـــــــــــــا فـــــــــــــً الُعَصـــــــــــــاهْ  َحَكـــــــــــــَم الطَّ ـــــــــــــــــــا ْ     َفُكنَّ ـــــــــــــــــــَوازِ الَحيَ ـــــــــــــــــــَ  َأْظ ـــــــــــــــــــا َ ْل ُ سِْدَن ََ 
 

 طّؽىׄ    تطاؼىׄ                أطؽىׄ         طؽى ׄ  

ـــــــــــــــــــَدٌم َتْخُطـــــــــــــــــــو َوَقْلبـــــــــــــــــــً ُمْشـــــــــــــــــــبِهٌ  -ٓٔ ــــــــــــــــــــ    َْ ُ ــــــــــــــــــــو إِلــــــــــــــــــــ  َلــــــــــــــــــــاِ  ِـَا    َق  َمْوَ 
 

 تشابهׄ    شابهׄ                أشبهׄ         شبه ׄ  

ـــــــــــدون مـــــــــــن -ٔٔ ـــــــــــا نحـــــــــــن هـــــــــــل ت  نحـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــنا  الغـــــــــــــــــــــد المبتعـــــــــــــــــــــ     نحـــــــــــن هن
 

 مالتׄ    تقسىׄ                أقسىׄ         قسا ׄ  

ــــــــــلمأنـــــــــا   -ٕٔ ــــــــــروؾ هـــــــــوٌتى ُمســـ  َلتنصسَ ـــــــــــــــا فـــــــــــــــ   بيــــــــــــــــن  أَظـــــــــــــــــــم      هـــــــــذى حــــ
 

 سالمׄ      سلّمׄ               أسلمׄ        سلم ׄ  

ـــــــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــــــكس     فــــــــــــى كــــــــــــل ٌــــــــــــوم ٌبتــــــــــــدٌك بنعمـــــــــــــــــــه -ٖٔ ـــــــــــــــــــ  َان  م ـــــــــــــــــــي ذا  من
 

ٌّعׄ               أضاعׄ        ضاع ׄ    ضاٌعׄ     ض

ـــــــً     َؼـــــــَدْوُت      -ٗٔ تِـــــــً    إِنِّ ـــــــا    أُمَّ ـــــــــــــا            ُمَبْعَثــــــــًراٌَ ـــــــــــــو       ُمتََلْع ِم  ـــــــــــــو ُ      َ ُج ـــــــــــــا      َأُق  فِيَم
 

 عّثمׄ     تعلثمׄ               عالثمׄ        علثم ׄ  

ـــــــــــــى -٘ٔ َمـــــــــــــا َناَمـــــــــــــْت َعلَ ـــــــــــــــــــــــــــا    َمْهـــــــــــــِد ال ََســـــــــــــى ُربَّ َ ـ  ـــــــــــــــــــــــــــسَِ ا   َزب ـــــــــــــــــــــــــــْ  ُمْعتَْ  بََك ََ 
 

 انصرخׄ     استصرخׄ               أصرخׄ        صرخ ׄ  
 
 

 حدد إعراب معمول اسم الفاعل  فٌما ٌلً: – ٗض

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

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

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
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 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 بع  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 -3

 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 ـــــــــــــــاً ال َتلُم  ـــــــــــــــَت بُمْســـــــــــــــَتْبٍق أَخ ـــــــــــــــــ  َلـــــــــــــــــعَ   َأي  الس ـــــــــــــــــاِ  الُمـَـــــــــــــــــر  ُ     ولَْس  عل

 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ׄ  
 

ـــــــــــَرهُ  -ٓٔ ٌْ ـــــــــــُم  َؼ هـــــــــــا الرجـــــــــــلُ الُمَعلِّ  ٌ ـــــــــــا أَ  َ ــــــــــــــــــــ   لَنْسِعــــــــــــــــــــَ  ـــــــــــــــــــــاا ذا التعلــــــــــــــــــــي ُ     ٌ
 

 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول به ׄ        فاعل ׄ     
 

 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 األر   -ٕ

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               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( ׄ  

ِه بالَوِصٌد} وقال:  -٘ ٌْ  {وكلبُهم باِسٌط ذراع

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

 { كثٌرًا والّذاكراتوالّذاكرٌن هللا}   -ٙ

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

اُس{ -3 ُه النَّ ْجُموٌع لَّ ٌَْومٌ مَّ لَِك 
 .قال تعالى: }َذٰ

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

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

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               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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