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 توطبة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللؽات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالؽات،    

الذي علم آدم األسماء كلها ؛فؤبان بذلك عن شرؾ اللؽة وفضلها ، والصبلة والسبلم على 

 سٌدنا محمد أفصح الخلق لسانا وأعربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصبلة والتسلٌم .

 د.ثم أما بع

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،      

ىل   وكد تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

أ ين أ حة أ ن أ شري غري    جمهودات جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم.

ىل أ ن امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة حبل امتدريبات ، ويف  هنا ا 

وشاء موكع مكرتوين وضؼت ا   سبيل ثلدمي  املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

من  وامتب ند فيه هذه امتدريبات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها 

جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض  حصة ما يلدموهه من ا 

جاابت اخلطب  مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.  مال 

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

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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: وضع رموز مخصصة أثناء الكتابة ، بؽرض تعٌٌن مواضع الفصل والوقؾ واالبتداء ، وأنواع  الترقٌم

 النبرات الصوتٌة ، واألؼراض الكبلمٌة أثناء القراءة .  

 : هااستعمال ضعامووأشهر عبلمات الترقٌم 

 أوالً : الفاصلة ) ، ( :

 والؽرض منها أن ٌسكت القارئ عندها سكتة خفٌفة، لٌمٌز بعض أجزاء الكبلم عن بعضه ، وتوضع فٌما ٌؤتى :

  .، مثل : إن محمداً ال ٌإذى أحداً ، وال ٌكذب فى كبلمه ، وال ٌقصر فى درسهبٌن الجمل المتصلة المعنى  -ٔ

 المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبٌهة بالجملة فى طولها ، مثل : ما خاؾ عامل بٌن الكلمات المفردة -ٕ

 صدق ، وال تلمٌذ عامل بنصابح والدٌه ومعلمٌة ، وال صانع مجٌد لصناعته ، ؼٌر مخلؾ لمواعٌده .

 بٌن أنواع الشىء وأقسامه ، مثل : فصول السنة أربعة : الربٌع ، والصٌؾ ، والخرٌؾ ، والشتاء . -ٖ

 عد لفظ المنادى : مثل : ٌا على ، أحضر الكتاب .ب -ٗ

 ثانٌاً : الفصلة المنقوطة ) ؛ ( :

 والؽرض منها أن ٌقؾ القارئ عندها وقفة متوسطة ، وأكثر استعمالها فى اآلتى : 

 بٌن جملتٌن تكون الثانٌة منهما سبباً فى األولى ، مثل : نال على الجابزة ؛ النه نجح بتفوق . -ٔ

 مسببة عن األولى ، مثل : زٌد مخلص لوطنه ؛ فبل ؼرابة أن ٌختاره الشعب ربٌساً للببلد .أو تكون  -ٕ

 ثالثاً : الوقفة أو النقطة ) . ( :

 وتوضع فى نهاٌة الجملة التامة المستوفٌة كل مكمبلتها ، مثل : فى التؤنى السبلمة ، وفى العجلة الندامة . 

 رابعاً : عبلمة االستفهام ) ؟ ( :

 فى نهاٌة الجملة المستفهم بها عن شىء ، مثل : فٌم كنت ؟ أٌن تذهب ؟ لم تتعلم ؟ وتوضع

 خامساً : عبلمة االنفعال ) ! ( :

توضع فى آخر الجملة التى ٌعبر بها عن االنفعاالت النفسٌة كفرح ، أو حزن ، أوتعجب ، أو استؽاثة ، أو 

ه ! . ما أجمل هذا البستان ! . النار ! . أؼٌثونا ! ٌا بشرى !. نجحت فى االمتحان ! . وا أسفا :دعاء ، مثل

 . وٌل للظالم ! . 

 سادساً : النقطتان ) : ( :

 النقطتان تستعمبلن لتوضٌح ما بعدهما ، وتمٌٌزه عما قبله ، وذلك ٌكون فى اآلتى :

   بٌن القول والمقول ، أو ما ٌشبهها فى المعنى ، مثل : قال حكٌم : العلم زٌن ، والجهل شٌن .  - ٔ

 وبٌن الشىء وأقسامه ، أو أنواعه ، مثل : أصابع الٌد خمسة : اإلبهام ، والسبابة ، والوسطى ... - ٕ

عض الحٌوان ٌؤكل اللحم : مثل : ب، وقبل األمثلة التى توضح قاعدة وقبل الكبلم الذى ٌوضح ما قبله  - ٖ

  .والنمر ، والذبب ، وبعضه ٌؤكل النبات : كالفٌل ، والبقر ، والؽنم  كاألسد ،
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 ( :  -سابعاً : الشرطة أو الوصلة ) 

 وتوضع بٌن ركنى الجملة إذا طال الركن األول ، ألجل تسهٌل فهمها مثل : 

 ٌنجح بتفوق .  –إن الطالب الذى ٌدأب على المذاكرة ، وال ٌضٌع وقته سدى   

 ثامناً : التنصٌص ) " " ( :

 ، وحروفه ، مثل قوله تعالى "إذا جاء نصر هللا والفتح" دوجٌن كل كبلم ٌنقل بنصهوٌوضع بٌن قوسٌهما المز

 تاسعاً : القوسان ) (:

وٌوضع بٌنهما األلفاظ التى لٌست من أركان هذا الكبلم ، كالجمل المعترضة ، وألفاظ االحتراس ، والتفسٌر ، 

مثل : القاهرة )حرسها هللا( عاصمة لجمهورٌة مصر العربٌة ، ومثل : إن كان لى ذنب )وال ذنب لى( فما له 

 .ؼٌرك 

 عاشراً : عبلمة الحذؾ : ) .... ( الخ :

 بلم المحذوؾ ، لبلقتصار على المهم منه ، مثل : أحببتك ٌا صدٌقى ، ألدبك وعملك .....وتوضع مكان الك

 تنبٌه :ال ٌوضع من هذه العبلمات فى أول السطر إال القوسان ، وعبلمة التنصٌص . 

 

 

 

 قطع .الهمزة  ووصل  الهمزة 

 همزة الوصل :  -

همزة ٌتوصل بها إلى النطق بالحرؾ الساكن ، وهً تظهر فً النطق حٌن نبدأ بنطق الكلمة التً وقعت هذه 

 مثل: ، فً  أولها ، وتختفً من النطق حٌن تقع هذه الكلمة فً وسط الكبلم الهمزة 

 همزة القطع :  --   استخرج الطالب اإلجابة من القطعة .   -    

همزة تظهر فً النطق حٌن نبدأ بنطق الكلمة التً وقعت هذه الهمزة فً أولها، وتظهر أٌضاً فً النطق   

  مثل :  ، حٌن تؤتً هذه  الكلمة فً وسط الكبلم المتصل

 الشرطً أخرج دلٌل اإلدانة .  -            أخرج الشرطً دلٌل اإلدانة .    -

 -مواضع همزة الوصل : -

 فً األسماء :   -أ

 اٌمن هللا  -اثنتان ، اٌم هللا  -امرأة ، اثنان  -ابنتان ، امرإ -ابنة  -ابنان -اسمان ، ابن  -اسم  -ٔ

 اّتـفـــاق ..... -اختـبلؾ  -مصدر الفعل الخماسً : انتهــــاء  -ٕ

 استقبلل .....ׄ  استخرا -مصدر الفعل السداسً : استدالل  -ٖ

 فً األفعال :   -ب 

 اقتلْ .........  -باضر  -بأمـــر الثـبلثـــً : اكت -ٔ

 اتَّفق ......... –اختلؾ  –ماضً الخماسً : انتهى  -ٕ

فِْق .......... –اْختلِْؾ  –أمــــر الخماسً : انتـــه  -ٖ  اّتْ

 استقلَّ ..... -جاستخر –ماضً السداسً : استدلَّ  -ٗ

 اْسَتقِلْ ...... -جاْسَتْخر –أمــــر السداسً : اْسَتِدلْ  -٘
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 فً الحروؾ   :   -ج

تً  –الذي  –الدولة   -بهمزة } أل { : الطال  السٌارة .............. –البلَّ

 تنبٌه:   

 "ال توضع الهمزة فوق األلؾ وال تحتها فٌما سبق ". 

 -حذؾ همزة الوصل :

 القاتل ؟مثل : أستقل المسافر القطار؟ ، أستسلم ،  إذا سبقت بهمزة استفهام  -ٔ

[ ، أو الم الجر   ] لِلرجل [. -ٕ  إذا سبقت ببلم االبتداء ] لَلفتى[ ، أو الم االستؽاثة ]ٌا هلَلّ

 تحذؾ من البسملة التامة : بسم هللا الرحمن الرحٌم . -ٖ

     -تحذؾ همزة )ابن( فً ثبلثة مواضع :

 بداٌة السطر: عبدهللا بن عمر .إذا وقعت بٌن علمٌن الثانً والد األول ولم تقع } ابن { فً  -ٔ

 : ٌا بن الصادق . إذا سبقت بحرؾ نداء -ٕ

 إذا سبقت بهمزة االستفهام : أبنك عثمان ؟ -ٖ

 تنبٌه:   

 تحذؾ همزة } امرإ ، امرأة { إذا سبقت بـ } أل { : فتصٌران } المرء ، المرأة {.

 

 -: مواضع همزة القطع :

 فً األسماء : - أ

 مثل: ، جمٌع األسماء } إال ما تقدم ذكره فً همزة الوصل {  -

 مثل : أكرم ، إسماعٌل ، أحمد ، أشرؾ ...........،  األعبلم       -ٔ

 مثل : أنا ، أنتم ، إٌاكم ، إٌاك ..................... ،الضمابر -ٕ

 .مثل : أَْمر، أَْخذ ، أَْكل ...................... ، مصدر الثبلثً -ٖ

 مثل : إنجاز ، إقبال ، إفساد ...............، مصدر الرباعً  -ٗ

 فً األفعال :   -ب

 ماضً الثبلثً المهموز : أََمـــَر ، أََخـــَذ ، أََكــــــلَ .......................... -ٔ

 ..........................ماضً الـربــــاعــــــً : أَْنَجـــَز ، أَقـْبـَلَ ، أَفـَْســـَد  -ٕ

 أمـــــر الـربـــاعــــــً : أَْنِجــــْز ، أَقـْـبِـلْ ، أَْفـِســْد .......................... -ٖ

 هـمـــــــزة المضارعة : أَضــِرُب ، أُذاِكــُر، أَستقِبلُ ......................... -ٗ

 فً الحروؾ :      -ج  

مثل : } همزة النداء ،همزة االستفهام ، إذا ،  ، كل الحروؾ همزتها قطع ماعدا } أل { التعرٌفٌة وذلك  -    

 .إالَّ ، إْذ ما ، إلى ، أْن ، أنَّ ، إنَّ ، أٌا {، أو، أال ،  أما 

ؾ إن نحو: } أَعلن ، أُعلن { وتحت األل ،تكتب الهمزة فوق األلؾ إن كانت حركتها الفتحة أو الضمة  -    

 } إنقاذ { . :  نحو ،كانت مكسورة 
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 نحوٌة فوابد

 قال تعالى : " وحسبوا أالَّ تكوَن فتنة " ،تتكون } أاَلَّ { من } أْن { المصدرٌة الناصبة و} ال { النافٌة   1-

اإلعراب:} الواو { عاطفة } حسبوا { فعل ماض و} الواو{ ضمٌر محل رفع فاعل} أْن { حرؾ مصدرّي 

ال { نافٌة } تكون { مضارع تام منصوب } فتنة { فاعل تكون مرفوع ، والمصدر المإّول } أن ال ونصب } 

 تكون فتنة { فً محلّ نصب سّد مسّد مفعولً حسبوا.

 قال تعالى : " إالَّ تنفروا ٌعذْبكم عذاًبا ألٌما " ،تتكون } إالَّ { من } إْن { الشرطٌة و } ال { النافٌة  2-

حرؾ شرط جازم } ال { نافٌة } تنفروا { مضارع مجزوم فعل الشرط و} الواو { ضمٌر فً  اإلعراب:} إن { 

ضمٌر فً محل نصب مفعول به والفاعل  محل رفع فاعل } ٌعّذب { مضارع مجزوم جواب الشرط و} كم {

 .منصوب} ألٌما { نعت لـ } عذابا { منصوب  مطلق المفعول نابب عن الهو } عذابا { 

 

 ال الشمسٌة المدؼمة " القمرٌة  المظهرة ، و ال  "  

 ال القمرٌة  المظهرة " :  : " 

هً التً تكتب فى أول األسماء وتظهر عند النطق ، وهى الم ساكنة ، وتسمى )ال( المظهرة  ؛ ألنها تظهر •

 المثال . –مثال : اْلــعلم ـ اْلــقلم ـ اْلــكبلم  ،عند النطق بها  

 الحروؾ اآلتٌة:  " أـ ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ؾ ـ ق ـ ك ـ م ـ هـ ـ و ـ ي "وٌؤتً بعدها حرؾ من •

 ) ابػ حجك وخؾ عقٌمه(.: والحروؾ القمرٌة ُجمعت فً قولنا•

 : "  ال الشمسٌة المدؼمة " :

مثال :  ،هً التً تكتب وال تنطق ) ألنها تدؼم بالحرؾ الذي بعدها ، فٌكتب الحرؾ الذي بعدها مشدًدا (  •

عام ا دق ـ الــطَّ هب ـ الــصِّ فاح ـ الــذَّ  لــتُّ

 وٌؤتً بعدها حرؾ من الحروؾ اآلتٌة مشدداً:   " ت ـ ث ـ د ـ ذ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ل ـ ن "•

 الحروؾ الشمسٌة جمعت فً قول أحدهم: •

 طب ثم صل رحماً تفز. صؾ ذا نعم           دع سوء ظن. زر شرٌفاً لكرم             

 

 الحروؾ تلفظ وال تكتب مثل :

 : األلؾ فً الكلمات التالٌة هناك كلمات بها حروؾ تنطق وال تكتب ، مثل

 كذلك. –الرحمن  -إله  -هللا  -هكذا  -لكن  -ذلك  -أولبك  -هذان  -هذه  -هذا 

 :زٌادة الواو فً بعض المواضع

تزاد الواو فً آخر كلمة )عمرو( فً حالتً الرفع والجر، وتحذؾ فً حالة النصب، وتنون ألنها  -ٔ

 مصروفة، وتسمى الواو )واو عمرو(. مثل:  جاء عمٌرو. وسلمت على عمٍرو. وصافحت َعْمًرا. 

 )عمر(.تحذؾ الواو فً حالة النصب و توضع عبلمة التنوٌن المفتوحة للتفرٌق بٌنها وبٌن  -: الحظ

 مثال: تكتب )عمرو( فً حالة النصب: )رأٌت عمًرا(.       

 الحظ أن )عمر( ممنوعة من الصرؾ و لذلك ال تنون.    تكتب )عمر( فً حالة النصب: )رأٌت عمَر(.  -      

 ـ تزاد الواو وسًطا فً األلفاظ اآلتٌة: أولو، أولً: بمعنى أصحاب وصاحبات، وتكون أولو فً حالة الرفع، ٕ

 فً حالتً النصب والجر. و تزاد فً: أولبك، أوالء، أوالت.    وأولً 
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 :زٌادة األلؾ فً بعض المواضع

 ـ فً كلمة )مابة( ومضاعفاتها حتى تسعمابة دون أن تلفظ، وكتابتها ببل ألؾ لٌس خطؤ. ٔ

ـ تزاد األلؾ بعد واو الجماعة للتفرٌق بٌنها وبٌن واو العلة فً األفعال المعتلة اآلخر بالواو. وتسمى  ٕ

 األلؾ الفارقة. 

و ال تزاد بعد ، و ال تزاد فً مثل: ٌدعو، ٌنجو، ٌرسو، ٌمحو، مثل: قالوا، قولوا، لن ٌقولوا، لم ٌقولوا    

 ة. وسافر مهندسو البناء. واو الجمع المضاؾ. مثل:  حضر معلمو المدرس

ـ تزاد األلؾ فً آخر االسم المنون تنوٌن نصب، إذا لم ٌكن منتهٌا بتاء التؤنٌث المربوطة، أو همزة على  ٖ

 مثال المنون التً تزاد فٌه األلؾ: رأٌت رجبًل قادًما ٌركب حصاًنا. ،األلؾ، أو همزة سبقها ألؾ

 . شاهدت سماًء صافٌة. ؤاأللؾ: شممت رابحًة ذكًٌة. ارتكب المهمل خطً أمثلة األسماء التً ال تزاد فٌها      

 التاء المفتوحةو  التاءالمربوطة

َة الظرفٌة. ،  قضاة،  فاطمة :، مثلالتاءالمربوطة: هً التً ٌمكن أن تلفظ هاًء عند الوقؾ  -  ثمَّ

 أوقات.، لٌتَ ،  بْنت،  طاوالت،   ماتَ  ، التاء المفتوحة: هً التً تبقى على حالها عند الوقؾ ، مثل: أكلَتْ  - 

 مبلحظات

 إذا أضٌؾ االسم المنتهً بتاء مربوطة إلى ضمٌر ُتفتح تاإه: طالبتك، طالبته.  -

 وإذا نطقت هاء كتبت مربوطة ،على آخرالكلمة بالسكون فإذا نطقت تاء كتبت مفتوحة لكً نمٌز بٌنهما نقؾ -

 التاء المربوطة والهاء:

 النطق والكتابة:ونمٌز بٌنهما فً 

 ، مثل : إله ، والثانٌة بدونهماطالبة -، مثل: فاطمة  فً الكتابة :  التاء المربوطة فوقها نقطتان -   

وال فً الوقؾ والوصل وتقبل التنوٌن ، والثانٌة تنطق هاء فً الوصل فً النطق : األولى تنطق تاء  -   

 تقبل التنوٌن.  

 رسم الهمزة المتوسطة

 الهمزة المتوسطة : -

 مإٍذ {.  -ببر –إما أن تكون متوسطة حقٌقٌة ، كؤن تكون بٌن حرفٌن من بنٌة الكلمة ،مثل : } سؤل •

 نشؤة {.  -وإما أن تكون شبه متوسطة ، مثل : } شٌبان •

 : الهمزة المتوسطة على األلؾ : 

 ُمكاَفؤة {. -َتؤلّم تَ  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد فتح ، مثل : } َسؤلَ -ٔ

 مْسؤلة { . -إذا كان الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد حرؾ صحٌح ساكن ، مثل : } فْجؤة -ٕ

  فابدة:

إذا وقع بعدها ألؾ االثنٌن فً هذه الحالة وكان ماقبلها من حروؾ االنفصال تكتب منفردة مثل : }جزءان{ 

 مثل: }عببان  ، كفبان{فإذا كان ما قبلها ٌوصل بما بعدها رسمت على نبرة ، 

اْخذ -ٖ ٌَ  َكؤْس {.  -َرْأس  -َبدْأُت  -َمؤْمور  -إذا كانت الهمزة المتوسطة ساكنة بعد فتح ، مثل : } 

 الهمزة المتوسطة على واو :

 إذا كانت الهمزة المتوسطة مضمومة بعد ضـــم ، مثل : } ُنإم { جمع نبوم. -ٔ  
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 فابدة:

إذا جاء بعد الهمزة المضمومة هنا والمضموم ما قبلها حرؾ الواو رسمت منفردة إذا كان ما قبلها من  

  {كبوس -ت على نبرة ، مثل: } شبون حروؾ االنفصال ، مثل : }رءوس{ فإذا كان مما ٌتصل بما بعده رسم

 .شإون{ -كإوس   -هنا كتابتها على الواو فترسم  }رإوس  واوقد أجاز

 َخَطُإهم {. -إذا كانت الهمزة المتوسطة مضمومة بعد فـتـــح ، مثل : } ٌقرإه  -ٕ  

 فابدة:

إذا جاء بعد الهمزة المضمومة هنا والمفتوح ما قبلها حرؾ الواو رسمت منفردة إذا كان ما قبلها من  

ت على نبرة ، مثل: فإذا كان مما ٌتصل بما بعده رسم بدءوا { -ٌقرءوا  -حروؾ االنفصال ، مثل : }رءوؾ 

 .سبول{ -ٌطبون  -} لجبوا 

 تفـاُإل {. -تـشــاُإم  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مضمومة بعد ساكن صحٌح أو ألؾ ، مثل : } أرإس  -ٖ  

 فابدة:

 إذا جاء بعد الهمزة المضمومة هنا والمسبوقة بساكن صحٌح أو ألؾ  حرؾ الواو رسمت منفردة إذا كان ما  

جاءوا{ فإذا كان مما ٌتصل بما بعده رسمت على  -أضاءوا  -وؾ االنفصال ، مثل : }مرءوس قبلها من حر 

 مشإوم  {. -هنا كتابتها على الواو فترسم  }مسإول  واوقد أجاز،  مشبوم { -مثل: } مسبول     ،نبرة

 ُمَإازر {. -ُمـَإّجــل  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحــة بعد ضــــم ، مثل : } ُمَإنث  -ٗ  

 ٌُــْإثـــر {. -ُمـــْإٍذ  -إذا كانت الهمزة المتوسطة ساكنة بعد ضـــــــم ، مثل : } ُمـْإمن  -٘  

 

 الهمزة المتوسطة على نبرة :

 تكتب الهمزة المتوسطة على نبرة فً الحاالت اآلتٌة :   

 ُتْنِشبٌــن {. -ِمبٌـــن  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مكسورة بعد كســــر ، مثل : } مّتـِكبٌــن  -ٔ  

 ُسبِـلــت {. -ُوبـــدت  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مكسورة بعد ضمـــة ، مثل : } ُربِـــــس  -ٕ  

ـبِــــس  -ٖ   ٌَ ـــــة {. -لَـِبـٌـــم  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مكسورة بعد فتحــــة ، مثل : }   أبِــمَّ

ـــة  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مكسورة بعد سكــون ، مثل : } ســــابِـل  -ٗ   ٌّ  أْسبِلــة {. -ُجـْزبِ

 دافِـَبـــــة {. -ظِمَبـــت  -مثل : } فِـَبــــة  إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد كســــرة ، -٘  

 دنٌبة {. -ٌٌبس  -إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد ٌاء ساكنة ، مثل : } هٌبة  - ٙ  

 ِمْبـذنـــة {. -بِـْبـــــس  -إذا كانت الهمزة المتوسطة ساكنة بعد كســــــرة ، مثل : } بِـْبـــــر  -ٙ  

 بمساِوُبك {. -بمباِدُبك  -همزة المتوسطة مضمومة بعد كسـرة ، مثل : } سُنقِرُبك إذا كانت ال -7  

 مٌبوس {. -إذا كانت الهمزة المتوسطة مضمومة بعد ٌاء ، مثل : } فٌُبها  - 8  

 رسم الهمزة المتوسطة مع عبلمة التؤنٌث :

 .الهمزة المتوسطة بإلحاق عبلمة التؤنٌث بها ، ال تكون إال مفتوحة    

 َحَدأة {. -َمؤلى  -فإن كان ما قبلها مفتوحاً أو ساكنؤً صحٌحاً ، كتبت على األلؾ ،  مثل :} نشؤٍة  -ٔ 

 وإن كان ما قبلها مضموماً ، كتبت على الواو ، مثل :} لُإلُإة {. -ٕ 

 -بٌبة  -ٌبة خط -وإن كان ما قبلها مكسوراً أو ٌاًء ساكنة ، كتبت على الٌاء } نبرة { ، مثل : } ِمَبة  -ٖ 

 تهنِبة {.
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 الهمزة المتوسطة منفردة :

 -إن كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة وقبلها الواو ساكنة او مشددة مضمومة ، مثل: }السموءل  -ٔ

 ضوءان{ 

 تساَءل{. -إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة وتقع بعد ألؾ المد ، فتكتب منفردة بعدها ، مثل :} ساَءل  -ٕ

 ٌسوٌءه  {.    -إن كانت الهمزة المتوسطة مضمومة وقبلها الواو ساكنة او مشددة مضمومة،مثل:}ضوُءه  - ٖ

 :رسم الهمزة المتطرفة

 -:الهمزة المتطرفة إما أن ٌكون ما قبلها ساكًنا أو متحرًكا  -

 ، مهما كانت حركتها .فإذا كان ما قبل الهمزة المتطرفة متحرًكا ، ُكتبت بحرؾ ٌناسب حركة ما قبلها   - ٔ

 الخَطؤ {.  -نشؤ  -ٌقَرأ  -فترتكز على األلؾ فً ، مثل : } قَرأ •

 التنبإ {. –امرإ  –اللإلإ  –وترتكز على الواو فً ، مثل : } التهٌإ •

ِكا •  قاِرئ { -ناِشا  -وترتكز على الٌاء فً ، مثل : } ٌتَّ

 بواو مشددة كتبت منفردة ، مثل: }التبوء{ إن كانت الهمزة المتطرفة مسبوقة   - أ: ملحوظة مهمة

             ال تكتب همزة امرئ المتطرفة على حال واحدة ، بسبب تبدل حركة الراء بتبدل موقع   - ب                   

 مررُت بامِرٍئ { -وجدُت امَرأَ  -اإلعراب،  مثل :   } هذا امُرإ   الكلمة من                        

 إن كان ما قبل الهمزة المتطرفة ساكناً ، أو حرؾ مد كتبت مفردة بصورة القطع هكذا } ء { ، مثل : و  - ٕ

 .فً ء{ -وضوء  -سماء  -جاَء  -الجزِء  -النّشء  -} المْرء   

 ألؾ التنوٌن } ألؾ تنوٌن النصب { بعد الهمزة المتطرفة :  - 

 وٌكون للهمزة المتطرفة المفردة } بعد ساكن { إذا اتصل بها ألؾ تنوٌن النصب حالتان :   

ٌُمكن وصله بما بعده ُكتبت الهمزة على ٌاء } بـ { ، مثل : -ٔ  إذا كان الحرؾ الذي قبل الهمزة 

 شٌباً  {. –شًء   اُبطب –ُبطء   ادفب –} دؾء      

 ،مثل : الهمزة كما هً منفردة على السطر ال ٌمكن وصله بما بعده  بقٌتإذا كان الحرؾ الذي قبل الهمزة  -ٕ

 جزًءا {. –َمْرًءا ،   جزء   -َضوًءا ،  َمْرء   –} َضوء       

 .سماء{ -ؼذاء  -ال ٌكتب الؾ التنوٌن بعد الهمزة المتطرفة إذا سبقت بؤلؾ ، مثل : }هواء  -ٖ
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 اخ على اإلنالء والذزقيودـــدريـــت

 طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش ّ:

 :                        ...........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " أهِٚ " أهِٚ حُٔؼِٕٔٞ ك٢ طَر٤ش ح٧ر٘خء .ٔ

 همزة قطعׄ           همزة وصلׄ  

 :                                             " حؿظٔخع ...........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " ك٠َ حُؼٔخٍ حؿظٔخع ٓـِْ ح٩ىحٍس  .ٕ

 همزة قطع ׄ           همزة وصلׄ  

 :                                                    " أؿ٤يٝح ...........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " ٗٚ ك٤ِش حٌُظذبأؿ٤يٝح حُو٢ ك  .ٖ

 همزة قطعׄ           همزة وصلׄ  

 :                                                                "  اكٔخٗخ...........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " ٝرخُٞحُي٣ٖ اكٔخٗخ  .ٗ

 همزة قطع ׄ           همزة وصلׄ  

      :                                                         "  اهٞس...........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " اٗٔخ حُٔئ٤ٖ٘ٓ اهٞس  .٘

 همزة قطع ׄ           همزة وصلׄ  

 :                                                        " حٓظؼ٤٘ٞح ...........ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ًِٔش  " حٓظؼ٤٘ٞح رخُٜزَ ٝح٬ُٜس  .ٙ

 همزة قطع ׄ           همزة وصلׄ  

 حُـِٔظ٤ٖحُؼخهَ ٣يػٞ ح٠ُ حُو٤َ . ٗٞع حُٞحٝ ك٠  -حىػٞح هللا ٣ٔظـذ ٌُْ  .7

  واو الجماعة _ واو الجمعׄ       واو الجماعة -واو اصلٌة ׄ  

  ؼٌر ذلكׄ       واو اصلٌة -واو الجماعة ׄ  

 "حٓظويّ حُٔؼـٕٞ ٝحُلَٗخس" ًِٔش )حٓظويّ( رٜخ أُق َٝٛ ٧ٜٗخ: : .8

 فعل أمر سداسًׄ        فعل أمر خماسًׄ   فعل ماضً سداسًׄ   فعل ماضً خماسًׄ  

 ............هخ٫ٕ طٌٖ ٖٓٔ اًح  .9

 أوتمنׄ     أبتمنׄ     أإتمنׄ     اوإتمنׄ  
٣ٍَِذ " ًِٔش ) حٓظٔغ ( رٜخ أُق َٝٛ ٧ٜٗخ: : .ٓٔ ٍٕ هَ خ ٌَ َٓ  ْٖ ِٓ َ٘خِى  ُٔ ُْ َّ ٣َُ٘خِى ح ْٞ ْغ ٣َ ِٔ ظَ ْٓ ح َٝ  " 

 فعل أمر سداسً ׄ    فعل أمر خماسًׄ   فعل ماضً سداسًׄ   فعل ماضً خماسًׄ  

 أ٢٘ٔٛ ( رٜخ ِٛٔس هطغ ٧ٜٗخ : :"أ٢٘ٔٛ كَحم حُٜي٣ن" ًِٔش )  -ٖ .ٔٔ

 فعل ماضً خماسًׄ    فعل أمر خماسًׄ    فعل ماضً رباعًׄ    فعل أمر رباعًׄ  

 ٌٛح حُطخُذ ٣وَأ ربطوخٕ.....ػ٘ي طؼ٤٘ش حُـِٔش ٗوٍٞ: - .ٕٔ

 هذان الطالبان ٌقرأان بإتقانׄ       هذان الطالبان ٌقرءان بإتقانׄ  

 الطالبان ٌقرآن بإتقانهذان ׄ       هذان الطالبان ٌقرأن بإتقانׄ  

 أر٘خإًْ أٓخٗش .........ػ٘ي ىهٍٞ إ ػ٠ِ حُـِٔش ٗوٍٞ: .ٖٔ

 إن أبناآكم أمانةׄ    إن أبناءكم أمانةׄ    إن أبنابكم أمانةׄ    إن أبناإكم أمانةׄ  

 "٣٘زـ٢ ػوي حؿظٔخع ُٔ٘خه٘ش حُظلي٣خص " ًِٔش )حؿظٔخع ( رٜخ أُق َٝٛ ٧ٜٗخ: : .ٗٔ

 مصدر سماعًׄ    مصدر رباعًׄ    مصدر خماسًׄ    مصدر سداسًׄ  
 "أػـزظ٢٘ َٜٓ ............." أًَٔ: :  .٘ٔ

 ٌجوز األولى والثانٌةׄ    سمابهاׄ     سماءهاׄ     سماإهاׄ  
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 "حْٓ حُٔلؼٍٞ ٖٓ )هَأ(: :  .ٙٔ

 مقرئׄ    مقروإׄ     مقروءׄ     مقروأׄ  
 ٓؤٍ حُطخُذ حُٔؼِْ........ػ٘ي ر٘خء حُـِٔش ُِٔـٍٜٞ ٗوٍٞ: .7ٔ

 ُسوبل المعلمׄ    ُسبل المعلم ׄ     المعلمُسؤل ׄ    ُسإل المعلمׄ  
 "أكذ ٣ُخٍس ............ " أًَٔ : :  .8ٔ

 الشواطإׄ     الشواطًءׄ     الشواطاׄ     الشواطءׄ  

( ػ٠ِ حُـِٔش طٜزق: :  .9ٔ ّٕ  " ػَٔ ٓـظٜي " رؼي ىهٍٞ )ا

 إن عمُر مجتهدَ ׄ    إن عمٌر مجتهًداׄ    إن عمَر مجتهدٌ ׄ    إن عمًرا مجتهدٌ ׄ  

 "٣يػٞ حُٔئٕٓ٘ٞ ٍرْٜ" ٗٞع حُٞحٝ ك٢ ًِٔش )٣يػٞ( : :  .ٕٓ

 واو الحالׄ    أصلٌة من الكلمةׄ     واو جمع المذكر السالمׄ    واو الجماعةׄ  

 ٌٛح حُـِء ُي...................ػ٘ي طؼ٤٘ش حُـِٔش ٗوٍٞ .ٕٔ

 هذان الجزبٌن لك ׄ        هذان الجزآن لكׄ    هذان الجزءان لكׄ    هذان الجزبان لكׄ  

 " حُٔـظٜيٕٝ ٣ٕٔٔٞ ٧ػ٠ِ حُيٍؿخص" ٗٞع حُٞحٝ ك٢ ًِٔش )٣ٕٔٔٞ( : :  .ٕٕ

 واو الحالׄ    أصلٌة من الكلمةׄ    واو جمع المذكر السالمׄ   واو الجماعةׄ  

 ٌٛٙ أػزخء حُو٤خىس..............ػ٘ي طل٣ِٜٞخ ُِٔلَى ٗوٍٞ: .ٖٕ

 هذا عبؤ القٌادة ׄ        هذا عبإ القٌادةׄ    هذا عبا القٌادة ׄ    هذا عبء القٌادة ׄ  

 "ٓؼِٔٞ حُٔيٍٓش ٓخَٕٛٝ" ٗٞع حُٞحٝ ك٢ )ٓؼِٔٞ( :  .ٕٗ

 واو الحالׄ      أصلٌة من الكلمةׄ    واو جمع المذكر السالمׄ    واو الجماعةׄ  

 ٣ٌٛزٞح( : : -" ) ٣لٔزٕٞ ح٧كِحد ُْ ٣ٌٛزٞح( ٗٞع حُٞحٝ ك٢ ) ٣لٔزٕٞ   .ٕ٘

 واو الجماعة -المذكر السالم واو جمع ׄ     واو جمع المذكر السالم -واو الجماعة ׄ  

 واو الجماعة -واو الجماعة ׄ      واو الجماعة -أصلٌة من الكلمة ׄ  

 حُطخُذ ًقء ك٢ حُوَحءس ..............ػ٘ي حُظؼ٤٘ش ٗوٍٞ: .ٕٙ

 الطالبان كفؤن للقٌادةׄ       الطالبان كؾءان للقٌادةׄ  

 الطالبان كفإان للقٌادةׄ       الطالبان كفبان للقٌادةׄ  

 " حُٔـظٜيحص ٣ٕٔٔٞ ٧ػ٠ِ حُيٍؿخص" ٗٞع حُٞحٝ ك٢ ًِٔش )٣ٕٔٔٞ( : :  .7ٕ

 واو الحالׄ    أصلٌة من الكلمةׄ    واو جمع المذكر السالمׄ    واو الجماعةׄ  
 ٜٓيٍ حُلؼَ  " طلخءٍ" ٛٞ : .8ٕ

 تفؤُلׄ     تفاإلׄ      تفابلׄ     تفاُءلׄ  
 " حؿظٜي ٝا٫ ٣وَ ٓٔظٞحى" اػَحد )٣وَ( : :  .9ٕ

 مضارع مرفوعׄ      جواب الشرط مجزومׄ     فعل الشرط مجزومׄ    مستثنىׄ  
 حُطخُذ ٣وَأ ك٢ ًظخرٚ ...........ػٖ حُـٔغ ٗوٍٞ:  .ٖٓ

 الطبلب ٌقرءون فً كتبهمׄ        الطبلب ٌقرإن فً كتبهمׄ  
 .الثانٌة والثالثةׄ       الطبلب ٌقرإون فً كتبهمׄ  
 ٛـَٝح" –حُٞح٣ٖٝ ك٢ ًِٔظ٢ "ٓيػٞ ٓيػٞ ح٤٘١ُٞش ٛـَٝح أ١ٝخْٜٗ ك٢ ٝهض ح٧ُٓش ......ٗٞع  .ٖٔ

 األولى ضمٌر والثانٌة ضمٌرׄ       األولى حرؾ والثانٌة حرؾׄ  

 األولى ضمٌر والثانٌة حرؾׄ       األولى حرؾ والثانٌة ضمٌرׄ  
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 طلخإٍ ( ٗٞع حٌُِٔظ٤ٖ : : -) طلخءٍ   .ٕٖ

 فعل ماض -فعل مضارع ׄ        فعل مضارع -فعل ماض ׄ  

 فعل ماض -مصدر ׄ        مصدر –فعل ماض ׄ  

 " ٣٘زـ٢ ػ٠ِ حُطخُذ أ٫ ٣َٜٔ " اػَحد )٣َٜٔ( : :  .ٖٖ

 مضارع مرفوعׄ    مضارع مجزومׄ    مضارع منصوبׄ     مستثنىׄ  

 " أ٫ طلزٕٞ إٔ ٣ـلَ هللا ٌُْ " ح٧ىحس ) أ٫( : :  .ٖٗ

 الشرطٌة + ال(عبارة عن )إن  ׄ      عبارة عن ) أن الناصبة + ال(ׄ    أداة عرض ׄ      أداة استثناءׄ  

 حُٔئٖٓ ٣ِـؤ ا٠ُ هللا ك٢ ُلظخص حُوٞف .ٖ٘

 المإمنون ٌلجإون إلى هللا فً لحظات الخوؾׄ    المإمنون ٌلجؤون إلى هللا فً لحظات الخوؾׄ  

 المإمنون ٌلجإن إلى هللا فً لحظات الخوؾׄ    المإمنون ٌلجبون إلى هللا فً لحظات الخوؾׄ  

 حْٓ حُٔلؼٍٞ ٖٓ حُلؼَ " أٗ٘ؤ": .ٖٙ

 منشإׄ     منشاׄ     منشًءׄ     منشءׄ  

حُٔئٓ٘ااإٞ ٣َؿااإٞ ٍكٔاااش هللا ......ٗاااٞع حُاااٞح٣ٖٝ كااا٢ حُلؼاااَ -ــاااـ   -حُٔئٓ٘اااخص ٣َؿااإٞ ٍكٔاااش هللا  .7ٖ

 "٣َؿٕٞ"ٛ٘خ:

 األولى ضمٌر والثانٌة ضمٌرׄ       األولى أصلٌة والثانٌة أصلٌةׄ  

 األولى أصلٌة والثانٌة ضمٌرׄ       األولى ضمٌر والثانٌة أصلٌةׄ  

 " ا٫ طلؼِٞٙ طٌٖ كظ٘ش " ح٧ىحس )ا٫( :  .8ٖ

 عبارة عن )إن الشرطٌة + ال(o عبارة عن ) أن الناصبة + ال(ׄ       أداة عرضׄ   أداة استثناءׄ  

 ٓخ ُحٍ ..............٣زلؼٕٞ ػٖ كٍِٞ كو٤و٤ش ٨ُُٓش ح٫هظٜخى٣ش .9ٖ

 األولى والثانٌةׄ    علماءناׄ     علماإناׄ     علمابناׄ  

 أ٤ٗخء"ٓلَى ًِٔش "  .ٓٗ

 شٌٌاׄ     شاءׄ     شٌاׄ     شءׄ  

 حُٜٔزخف ٤٠٣ت حُـَكش ....ػ٘ي طؼ٤٘ش حُـِٔش ٗوٍٞ: - .ٔٗ

 المصباحان ٌضٌبان الؽرفةׄ       المصباحان ٌضٌؤن الؽرفةׄ  

 المصباحان ٌضٌآن الؽرفةׄ       المصباحان ٌضٌؤان الؽرفةׄ  

 ُْ ............... حُؼخ٢ٛ ػٖ كؼَ حُٔلَٓخص .ٕٗ

 ٌنإׄ      ٌنؤׄ      ٌناׄ      ٌنءׄ  

 طلِٔض ك٢ ٓز٤َ حُظلٞم ...........ًؼ٤َس - .ٖٗ

 تحملت فً سبٌل التفوق أعباًء  كثٌرةׄ      تحملت فً سبٌل التفوق أعباءا  كثٌرةׄ  

 تحملت فً سبٌل التفوق أعبؤً  كثٌرةׄ      تحملت فً سبٌل التفوق أعبابا  كثٌرةׄ  

 ٤ِٓ حُـِٔش حُٜل٤لش ٓٔخ ٢ِ٣: :   .ٗٗ

 إن عمرًوا ابن العاص ارتبط اسمه بإقامة الفسطاطׄ   العاص ارتبط اسمه بإقامة الفسطاطأن عمرًوا ابن ׄ  

 إن عمرًوا بن العاص ارتبط اسمه بإقامة الفسطاطׄ   إن عمًرا بن العاص ارتبط اسمه بإقامة الفسطاطׄ  
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،وكلمة )رجل ( جامدة  المشثق هو ما أخذ من ؼٌره فكلمة )كاتب( مشتقه ألنها مؤخوذة من ؼٌرها •

ألنها لم 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 

اصل االشتقاق ؛ وبالتالً  فالمصدر اسم جامد ألنه لم  كتب النحو التعلٌمٌة ؛ وٌترتب علٌه أن المصدر هو

 ٌإخذ من ؼٌره بل أخذ منه  ؼٌره.

 والمشتقات نوعان: •

اسم  –الصفة المشبهة  –اسم المفعول  –صٌػ المبالؽة  -، مثل : اسم الفاعلمشتقات عاملة  – ٔ   

 التفضٌل.........

 اسم اآللة.....................     –لمكان اسم ا –، مثل : اسم الزمان مشتقات ؼٌر عاملة  –ٕ   

 

       

 

لى من قام بعمل الفعل أو اسم مشتق من الفعل المبنً للمعلوم من حروؾ الفعل ٌدل ع اسم الفاعل :•  

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

 صوؼة

 التالً : ٌصاغ اسم الفاعل على النحو -

 : من الفعل الثبلثً على وزن فاعل ـ ٔ

 قال :  قابل        ،أخذ : آخذ  ،وقؾ :  واقؾ     ،مثل  : ضرب :  ضارب  

إذا كان الفعل معتل اآلخر " ناقصاً " فإن اسم الفاعل ٌنطبق علٌه ما ٌنطبق على االسم المنقوص .  -تنبٌه 

 األخٌرة فً حالتً الرفع والجر ، وتبقى فً حالة النصب أو التعرٌؾ أو اإلضافة .   أي تحذؾ ٌاإه

 مثل :  هذا راٍم .       ومررت براٍم.       ورأٌت رامٌاً  .      مررت بالرامى .      مررت برامً الكرة   

 ـ من الفعل ؼٌر الثبلثى : ٕ

" على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرؾ المضارعة ٌصاغ اسم الفاعل من الفعل ؼٌر الثبلثً " المزٌد  -

 مضمومة وكسر ما قبل اآلخر . مٌماً 

 مثل :        طمؤن : ُمطمبِن        ،         انكسر :  ُمنكِسر          ،         استعمل : ُمستعِمل 
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 تنبٌه:

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

 امتاز : ممتاز .  -ج احتاج : ُمـحتا -اهتّم : ُمـهَتـّم   -ّد  ارتّد : ُمرَتـ -ضلّ : ضالّ  -سّر : ساّر   -بشا

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

 الفعل متعدٌا .كان 
 شروط عمل اسم الفاعل 
 ـ أن ٌكون معرفا بؤل    ) وهنا ٌعمل بدون شروط ( ٔ

 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 :  ٕ

 أ ـ أن ٌدل على الحال ، أو االستقبال ال للماضً .                          

 ب ـ أن ٌعتمد على استفهام ، أو نفً ، أو مبتدأ ، أو موصوؾ .                         

القاطرة نازل ركابها . ) ركابها : فاعل مثال : على داللة اسم الفاعل على الحال أو االستقبال :       -

 وال ٌجوز أن نقول : القاطرة نازل ركابها أمس . ،  بالضمة ( مرفوع

 مثال على اعتماده على استفهام : -

 أمقدر أنت قٌمة األمانة ؟ ) أنت : فاعل فى محل رفع سد مسد الخبر ، قٌمة : مفعول به منصوب (   

 ول به منصوب (هل كاتب الطالب الدرس ؟ ) الطالب : فاعل مرفوع سد مسد الخبر ، الدرس : مفع   

 مثال : اعتماده على نفً :  -

 ما شاكر أخوك المحسن إلٌه .              ) أخوك : فاعل سد مسد الخبر، المحسن : مفعول به (    

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

 فاعبل مرفوعا سد مسد الخبر.

 مثل: أمسافر أخوك؟ = أٌسافر أخوك )الفعل الزم(.    

 أ: حرؾ استفهام مبنً ال محل له من اإلعراب        

 مسافر: مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة        

 أخوك: فاعل السم الفاعل )مسافر(، )سدَّ مسد الخبر(.       

 مثال اعتماده على المبتدأ :  -

 الحُق قاطٌع سٌفُُه الباطلَ .                         ) سٌفه : فاعل ، الباطل : مفعول به (   

 مثال المعتمد على ما أصله المبتدأ : -

 إن محمدا شاكر أخاك . ) أخاك : مفعول به منصوب باأللؾ (  
  مثال المعتمد على الموصوؾ : -
 به منصوب ( أقبل رجلٌ متوشٌح سٌَفُه . ) سٌفه : مفعول 
  اسم الفاعل الواقع حاال ٌعمل ألن الحال عبارة عن وصؾ لصاحبه : -

 أقبل علً متهلبل وجهه . ) وجهه : فاعل مرفوع (
 اسم الفاعل الواقع منادى ٌعمل أٌضا ألن المنادى ٌعتبر وصفا لمن أنادى علٌه :  -

 طالعا جببل .ٌا طالعا جببل . ) جببل : مفعول به ( أصل الجملة : ٌا رجبل 
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 مبلحظات مهمة

 ـ ٌستعمل اسم الفاعل مفرداً و مثنى و جمعاً ، مذكراً و مإنثاً . ٔ

 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 داببٌن { .    

 ومثال الجمع المذكر قوله تعالى : } قال ال أحب اآلفلٌن { .    

 ومثال جمع المإنث قوله تعالى : } والباقٌات الصالحات خٌر عند ربك { .   

 اعل ٌنصب مفعولٌن أٌضا .إذا جاء اسم الفاعل من فعل متعد لمفعولٌن ، فاسم الف -ٕ

 مثل : المعلم مانح الطالب جابزة .) الطالب : مفعول أول ،جابزة : مفعول ثان (   

 قد ٌضاؾ اسم الفاعل ) ؼٌر منون ( إلى معموله ) الفاعل أو المفعول (. -ٖ

 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

إن : حرؾ ناسخ ٌنصب المبتدأ و ٌرفع الخبر . و ٌاء المتكلم ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل 

الضمة الظاهرة على آخره . و الفاعل ضمٌر نصب اسم إن . مستؽفر : خبر إن مرفوع و عبلمة رفعه 

مستتر تقدٌره ) أنا( ربً : مضاؾ إلٌه مجرور و عبلمة جره الكسرة الظاهرة من إضافة اسم الفاعل إلى 

معموله . و ٌاء المتكلم ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل جر باإلضافة . كثٌرا : نابب عن المفعول 

 حة الظاهرة .المطلق منصوب و عبلمة نصبه الفت

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/1688
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 اخ على اسو الفاعلدـــدريـــت

 حدد اسم الفاعل  من بٌن البدابل المتاحة  فٌما ٌلً: – ٔس

ْ   ٤ُٝاااااااض ُاااااااـ٢   -ٔ ٍَ أٛااااااا ٍٝ ػِااااااا٠  ٛاااااااو  ػــــاااااااـخ

  
 هِزااااااااااـخ ًٜاااااااااا١ٌ حُٜوـــــــااااااااااـَس حُٜٔـااااااااااـخِء . 

 
 الصمــاءِ ׄ      قلبـاׄ                 أصمَّ  ׄ          ثـــــاوٍ  ׄ  
ااااااااااخِكي   -ٕ َٟ  َُ اااااااااا ـْ ُْلَ َِ ٝح حَى حُِ ٤ْاااااااااا َٞ اااااااااا َٓ  َٕ  ًااااااااااؤ

  
 . ُْ اااااااااااااااا  ٔ ى  ٣َظَزَ َٞ اااااااااااااااا ْٓ  ٣َُِااااااااااااااااُٞف ٣َْٝولَاااااااااااااااا٠ أَ

 
لِ ׄ          َسَوادَ  ׄ   ٌْ  أَْسَودٌ ׄ      َضاِحكٌ ׄ                 اللَّ
 كااااااااااااااائحى١ ؿ٘اااااااااااااااٚ كلِاااااااااااااااض ٍرــــاااااااااااااااـخٛخ  -ٖ

  
 رٔوظِااااااااااااااااااااق حُٔ٘اااااااااااااااااااااخٛي ٝحَُٓاااااااااااااااااااااّٞ. 

 
 الرسومׄ      المشاهدׄ                 مختلؾׄ          ربـــــاها ׄ  
ِٕ َػِاااااااااا٠ حُؼَُٝرَااااااااااِش ٓااااااااااخِهطخ   -ٗ ٓااااااااااخ  ِ  ٓااااااااااخ ُِِ

  
  َٕ َٜااااااااااااااـٞح ّْ أٗ ااااااااااااااـ٘خ حػااااااااااااااـظَْيٗخ حُ  طَطَزُّؼااااااااااااااخ.أ

 
مانِ اِ  ׄ    الَهـوانَ ׄ      ساِخطاً ׄ                 الُعروَبةِ ׄ          لزَّ
 ُاااااااااٖ ٣طلجاااااااااٞح ٗـــــاااااااااـٍٞ ح٩ُاااااااااٚ رلوااااااااايْٛ -٘

  
 ٝحُلـااااااااااااااااااَ اص ٝحُز٘ااااااااااااااااااخثَ هــــااااااااااااااااااـخىٓش. 

 
 قـــــادمةׄ      البشابرׄ                 اإللهׄ          نــــــور ׄ  
َُ حُلـ٤ؼااااااااااِش ِٓظااااااااااق  ػااااااااااـ٠ِ ػ٘واااااااااا٢    -ٙ  كزاااااااااا

  
اااااااااااٖ ًح ٣ؼخطاااااااااااُذ ٓ٘ااااااااااا٘ٞهخ  اًح حٟاااااااااااطَرخ  .  َٓ 

 
 مشنوقاً ׄ      ٌعاتبُ ׄ                 ملتؾ  ׄ          الفجٌعةِ  ׄ  
 أرؼااااااااااا٤ٖ اّٗاااااااااااي هاااااااااااي ٌِٓاااااااااااض كخٓاااااااااااـل٢ -7

  
 ٝهااااااااااا١ٌ رلظّاااااااااااي ٓاااااااااااٖ ًااااااااااا٣َْ ٝحٛاااااااااااَ. 

 
 واصلׄ      كرٌمׄ                 حّظكׄ          ملكت ׄ  
َِ حَُُٔٛاااااااااِٞد ؿخٗزُاااااااااٚ -8 ْللااااااااا ـَ  ٣اااااااااخ ٛاااااااااخثَي حُ

  
ٕ  ح٤ُُُِّااااااااااااااَٞع طٜاااااااااااااا٤ُي حُ٘ااااااااااااااخّ أَْك٤خٗااااااااااااااخ.   ا

 
  الناسׄ               جانُبهׄ                المرُهوبِ ׄ          صابدَ  ׄ  
اااااااااااااااُٚ  -9 ُّٔ ُ اااااااااااااااظَْزٍن أَهاااااااااااااااخ  ٫ طَِ ْٔ ُٔ اااااااااااااااَض ر ْٔ َُٝ 

  
ٌ ُد.  َٜاااااااااااااا ُٔ ٍِ حُ ااااااااااااااَؼٍغ أ١َُّ حَُؿااااااااااااااخ َٗ  ػِاااااااااااااا٠ 

 
هُ ׄ          ُمْسَتْبقٍ  ׄ   بُ ׄ      الرجالِ ׄ                 َتلُمُّ  الُمَهذَّ
ـاااااااااـخم حُـٞحٗاااااااااذ ٟـخثـــاااااااااـن    -ٓٔ ـ  َُ هلـ  ٝحُزلااااااااا

  
 ًٔـاااااااااااـيح  ًٜاااااااااااـي١ٍ ٓخػــاااااااااااـش ح٩ٓٔــاااااااااااـخء. 

 
ــاق ׄ    اإلمســـاءׄ      كمــداً ׄ               ضـابــــٌق  ׄ          خفـَـّ
 ٝحٛااااااااااااااازَ ػِااااااااااااااا٠ ٤ًاااااااااااااااي حُلٔاااااااااااااااٞى -ٔٔ

  
 .كاااااااااااااااااااااااااااابٕ ٛاااااااااااااااااااااااااااازَى هخطِااااااااااااااااااااااااااااٚ   

 
 قاتله  ׄ      صبركׄ                  الحسودׄ          كٌد ׄ  
ٕٔ-   ُْ ُْٜ٘ َّ َػ٘ اااااااخ َٝػااااااا ِْاااااااضج حُ٘ اااااااخ ِٜ ْٕ َؿ ااااااا٢ِِج اِ َٓ 

  
 .ٍُ ْ  َٝؿُٜااااااااااااااااٞ ااااااااااااااااٞحء  ػااااااااااااااااخُِ َٓ  َْ  كَِاااااااااااااااا٤ْ

 
 َجُهولُ ׄ      عالِمٌ ׄ                 َسواءً ׄ          النَّاسَ  ׄ  
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ُٖ ١ٞٓ٘ااااااااااخ    -ٖٔ  ٫ ه٤ااااااااااَ كاااااااااا٢ ح٧ٍٝحِف طٔااااااااااٌ

  
 ٓظواااااااااااااااااااااااخ٫ًَ ٫ ٣َطـااااااااااااااااااااااا٠ ُـااااااااااااااااااااااا٬ِى. 

 
 جبلدِ ׄ      متخاذالَ ׄ                 موطناً  ׄ          األرواحِ  ׄ  
رااااااااااا٢ -ٗٔ ََ ْٜ َٓ ْ٘اااااااااااُٚ  ِٓ  َٖ اااااااااااْؼ١َ أ٣َْااااااااااا ِٗ  ٤َُْاااااااااااَض 

  
 .ِٚ ااااااااااااا ِٓ ْٖ َى ااااااااااااا ِٓ ٍِد   َٛاااااااااااااخ ٠ااااااااااااا٢  ْٔ َ٣ َٖ  أ٣َْااااااااااااا

 
 َدِمهِ ׄ      َهاِربٌ ׄ                 َمْهَربًׄ          ِشْعري ׄ  
ٔ٘-  ْْ ااااااااااااا ًَ ِ اَُااااااااااااا٠  ُْ رِاااااااااااااخ   َٜاااااااااااااخ حُظ اااااااااااااخُِ  أ٣ُّ

  
َٜااااااااااااااااخ.  ١ِجِ ْٞ َٓ َغ َػَِاااااااااااااااا٠  ْٓ اااااااااااااااالَُق حُااااااااااااااااي  ْٓ  أَ

 
الِمُ  ׄ   ْمعَ ׄ                 أَْسَفحُ ׄ          الظَّ  َمْوِطبَِهاׄ      الدَّ
 ٗاااااااخى اُااااااا٠ حُزلاااااااَ حٟاااااااطَحد هاااااااٞح١َ١  -ٙٔ

  
 ك٤ـ٤ز٘اااااااااااااااااااااا٢ ر٣َخكااااااااااااااااااااااٚ حُٜٞؿااااااااااااااااااااااخء. 

 
 الهوجاءׄ      رٌاحهׄ                اضطرابׄ          شاك ׄ  
ظِِلااااااااااااااا٢ -7ٔ ُٓ ِْزااااااااااااااا٢ ٣ُلاااااااااااااااّيػ٢ُ٘ رؤّٗاااااااااااااااَي   ه

  
ْْ طؼااااااااااَِف.  ّْ ُاااااااااا  ٍٝكاااااااااا٢ كاااااااااايحَى ػَكااااااااااَض أ

 
 فداكَ ׄ      روحًׄ                 ُمتلِفًׄ          قْلبً ׄ  
ٌظاااااااااااااَعٍ  -8ٔ ُٓ  ٫ طِااااااااااااان ىٛاااااااااااااَى ا٫ ؿ٤اااااااااااااَ 

  
 ٓااااااااااخ ىحّ ٣ٜاااااااااالذ ك٤ااااااااااٚ ٍَٝكااااااااااي حُزاااااااااايٕ. 

 
 البدنׄ      دامׄ                 ُمكترثٍ ׄ          دهرك ׄ  
 
ااااااااااااااال٤ُٚ رٌاااااااااااااااَ هااااااااااااااازقٍ  -7ٔ ّٔ  ٣واااااااااااااااخ١ز٢٘ حُ

  
 ٝأًاااااااااااااااااَٙ إٔ أًااااااااااااااااإٞ ُاااااااااااااااااٚ ٓـ٤زاااااااااااااااااخ. 

 
 مجٌباׄ      قبحٍ ׄ                 الّسفٌهُ ׄ          ٌخاطبنً ׄ  
 ٫ طلٔااااااااازٖ حُٔـاااااااااَي طٔاااااااااَح  حٗاااااااااض اًِاااااااااٚ -8ٔ

  
 ُاااااااااٖ طزِاااااااااؾ حُٔـاااااااااي كظااااااااا٠ طِؼااااااااان حُٜااااااااازَح 

 
 الصبراׄ      آكلهׄ                 تمراً ׄ          المجدَ  ׄ  
 ٫ٝ ه٤اااااااَ كااااااا٠ ٝى حٓاااااااَٟ ٓظِـــــــــــــاااااااـٕٞ -9ٔ

  
 حًح حُااااااااااا٣َق ٓخُاااااااااااض ٓاااااااااااخٍ ك٤اااااااااااغ ط٤ٔاااااااااااَ 

 
 مالتׄ     متلــــــــــــــونׄ                 امرىׄ          خٌر ׄ  
ِػظَااااااااش   -ٕٓ ْٞ َٓ  َِ ْٛ َُااااااااُٚ كِاااااااا٢ حُااااااااي  َٝ  ٣َااااااااخ َؿااااااااخك٬ِ  

  
  ُٕ َُ ٣َْوظَاااااااااااخ ْٛ اااااااااااٍَ٘ش كَخُاااااااااااي  ِٓ ْ٘اااااااااااَض كِااااااااااا٢  ًُ  ْٕ  اِ

 
 مالتׄ     متلــــــــــــــونׄ                 امرىׄ          خٌر ׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/1688


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 19

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم الفاعل فٌما ٌلً: – ٕس
َِمُ  -ٔ اااااااااااااااا ْ٘ َِْؼااااااااااااااااشِ  ُٓ ِٚ  كاااااااااااااااا٢ حُط  ِْ٘طوِاااااااااااااااا َٓ   

  
ـَاااااااااااااااااشُ   ُُ  ٍِ َُ  حُُّ٘اااااااااااااااااٞ طَْؼز٤ِْااااااااااااااااا خءْ  َٝ َٔ ااااااااااااااااا  ٔ  حُ

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
 ًٝااااااااٍَ ػِاااااااا٠ ٓاااااااأؼ٢ أكخى٣ااااااااَغ ٤ِٜٗـــااااااااـخ -ٕ

  
 كواااااااااااااااي ٍىص ح٧ٓاااااااااااااااٞحؽ ٓاااااااااااااااخثِٚ ٜٗاااااااااااااااَح 

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
 ٓظلااااااااااااااااااااااَى رٜااااااااااااااااااااااز٤خط٢ج ٓظلاااااااااااااااااااااااَى -ٖ

  
 رٌااااااااااااااااااااااااااخرظ٢ جٓظلااااااااااااااااااااااااااَى رؼ٘ااااااااااااااااااااااااااخث٢     

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
 أٛزااااض جكؼااااخى حُٜااااٞص ُااااْ ٣وااااٞ كخؿااااش اُاااا٢        -ٗ

  
 ُٝزااااااااااااااااخ٢ٗ حُٜاااااااااااااااايٟ ٝٛــااااااااااااااااـٞ ١ااااااااااااااااخثغ 

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
 ٓ٘و٠ااااااا٢ ػِااااااا٠ حُظِاااااااْ حُااااااا١ٌ ٓاااااااخى ر٤٘٘اااااااخ -٘

  
 رؼاااااااااااااااااِّ ٣ز٤اااااااااااااااااي حُظاااااااااااااااااخ٤ُٖٔ ٣ٜٝاااااااااااااااااِّ 

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
 أهزاااااااااااااااَ رٞؿٜاااااااااااااااي ٓ٘اااااااااااااااَهخ رٔاااااااااااااااخٓخ -ٙ

  
 كاااااااااااااااااخٓق حُ٘اااااااااااااااااٍَٝ ٝرااااااااااااااااايى ح٫ػخٓاااااااااااااااااخ 

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
 ٓاااااااااااٖ ًُاااااااااااي حُٔاااااااااااخ١ٍ ػ٤ِاااااااااااي ٓااااااااااا٬ّ -7

  
 ًاااااااااااااااااااااخىص طٔااااااااااااااااااااا٤َ ٍٝحءى ح٧ٛاااااااااااااااااااااَحّ 

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
 ٜٓااااااااااا٬  ر٘اااااااااااا٢ هااااااااااا٢ٓٞ أط٤ااااااااااااض ٓااااااااااااًٌَح     -8

  
 كااااااااااااااا٢ ٓاااااااااااااااخكٍش ٓـٔٞػاااااااااااااااش ح٧ٗاااااااااااااااٜخىِ  

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
 ٣ااااااااخ هِااااااااذ ٣ٝلااااااااي ٓااااااااخ ٓاااااااأؼض ُ٘خٛااااااااق    -9

  
 ُٔااااااااخ حٍط٤ٔااااااااض ٫ٝ حطو٤ااااااااض ٫ٝ حطو٤ااااااااض ٬ٓٓااااااااخ 

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
 كوِاااااااض ُؼ٤٘ااااااا٢ ػاااااااخٝى١ حُ٘اااااااّٞ ٝحٛـؼااااااا٢ -ٓٔ

  
 ُؼااااااااااااااااااَ ه٤ااااااااااااااااااخ٫ ١خٍهااااااااااااااااااخ ٓاااااااااااااااااا٤ؼٞىُ  

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
ٍَ ٓظ٘اااااااااااااااااااخرٜخ  ٫  -ٔٔ ْؼلَااااااااااااااااااا ـَ ُ  ٖ ااااااااااااااااااا َٟ  طَْؼَ

  
ْٗااااااااااااايحِىٙ  ْٖ أَ ااااااااااااا ِٓ اااااااااااااَض  ْٔ ِٚ كِ  رَ٘اااااااااااااَيٟ ٣ََي٣ْااااااااااااا

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
ٕٔ-  ُٙ ََ ُْ  َؿ٤ْااااااااااا َؼِ ااااااااااا ُٔ َُ حُ  ٣اااااااااااخ أ٣َُّٜاااااااااااخ حَُؿااااااااااا

  
  ُْ اااااااااااااااااَي ًاااااااااااااااااخٕ ًح حُظؼِااااااااااااااااا٤ ِٔ  َٛااااااااااااااااا٬  َُْ٘ل

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
ٍِٗااااااااااااا٢ حُااااااااااااا١ٌ ػخٗاااااااااااااَطَٚ كَٞؿْيطَاااااااااااااٚ -ٖٔ  أَ

  
  ٍِ َ  ِػؼَااااااااااااااخ  ٓظـخٟااااااااااااا٤خ  ُاااااااااااااَي ػاااااااااااااٖ أَهَااااااااااااا

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 20
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01156008819 تواصل واتس لل  

ٍٞ ٝكاااااا٢ ُؼااااااذٍ  -ٗٔ اااااا ْٜ ْٗااااااَض كاااااا٢ ُ  كظ اااااا٠ ٓظاااااا٠ أَ

  
 ٝحُٔااااااااااُٞص ٗلااااااااااَٞى ٣ٜاااااااااا١ٞ كخطلااااااااااخ  كااااااااااخُٙ   

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
 أٍٟ أه٣ٞااااااااااااااااااي حُزااااااااااااااااااخه٤٤ٖ ٤ًِٜٔااااااااااااااااااخ -٘ٔ

  
 ٣ٌٞٗاااااااااااااخٕ ٨ُكاااااااااااااِحٕ أٍٟٝ ٓاااااااااااااٖ حُِٗاااااااااااااي 

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 تخٌر الفعل الصحٌح السم الفاعل الموضوع فوق الخط فٌما ٌلً: – ٖس
حِس هٜااااااااااااخثي١ -ٔ َٝ ٍُ  ْٖ اااااااااااا ِٓ َُ ا٫ِ  ااااااااااااخ حُااااااااااااي ٛ َٓ َٝ 

  
ااااااااااَيح    ِ٘ ْ٘ ُٓ  َُ اااااااااازََق حُاااااااااايٛ ْٛ ح أَ  َ ااااااااااْؼ ِٗ ح هُِااااااااااُض  ًَ  ا

 
 نّشدׄ      ناشدׄ                 أنشدׄ          نشد ׄ  
 ٜٓااااااااَ ٛااااااااَ ٓاااااااا٬ حُوِااااااااذ ػٜ٘ااااااااخٝٓاااااااا٬  -ٕ

  
 أٝ أٓاااااااااااااا خ ؿَكااااااااااااااٚ حُِٓااااااااااااااخٕ حُٔئٓاااااااااااااا٢ 

 
 أّسىׄ      تؤّسىׄ                 آسىׄ          أسا ׄ  
ٖ-  ْٖ ْْ ٣ٌااااااااا ٍْ حًح ٛاااااااااٞ َُااااااااا  ٫ ه٤اااااااااَ كااااااااا٢ هِااااااااا

  
 كاااااااااااااااَح  ١ٜاااااااااااااااٍٞح  ًخُ٘اااااااااااااااؼخِع حُٜاااااااااااااااخى١ 

 
 هداׄ      أهدىׄ                 هدىׄ          اهتدى ׄ  
 حهِواااااااااااااٞحهاااااااااااااَ ُِز٘اااااااااااااخِس حُٜٔاااااااااااااِل٤ٖ أ٫  -ٗ

  
 ٗاااااااااااااااْ حُاااااااااااااااٌٍٟ ٍٝٝحٓاااااااااااااااَن ح١٧اااااااااااااااٞحىِ  

 
 صالحׄ      أصلحׄ                 صلّحׄ          صلح ׄ  
 ٜٓااااااااااا٬  ر٘اااااااااااا٢ هااااااااااا٢ٓٞ أط٤ااااااااااااض ٓااااااااااااًٌَح     -٘

  
 كااااااااااااااا٢ ٓاااااااااااااااخكٍش ٓـٔٞػاااااااااااااااش ح٧ٗاااااااااااااااٜخىِ  

 
 ذّكرׄ      تذكرׄ                 ذاكرׄ          ذكر ׄ  
َِى -ٙ ْ٘لَااااااااااااااااا ُٔ ِْ حُ  ٣َاااااااااااااااااخ َك٤َاااااااااااااااااخسَ ح٤َُاااااااااااااااااخثِ

  
ْٖ أََكااااااااااااايِ ٣َاااااااااااااخ   ااااااااااااا ِٓ  ِٚ اااااااااااااخ رِااااااااااااا َٓ  ٣َزَخراااااااااااااخ  

 
 تفردׄ      انفردׄ                 أفردׄ          فرد ׄ  
7-  ِٚ ِْ٘طوِاااااااااااااااا َٓ َِْؼااااااااااااااااِش كاااااااااااااااا٢  َُِم حُط  اااااااااااااااا ْ٘ ُٓ 

  
خءْ   َٔ ااااااااااااااااا  ٔ َُ حُ طَْؼز٤ِْااااااااااااااااا َٝ  ٍِ ـَاااااااااااااااااشُ حُُّ٘اااااااااااااااااٞ ُُ 

 
 شّرقׄ      شارقׄ                 أشرقׄ          شرق ׄ  
8-  ُٚ ُٔ  ٫ ططِاااااااااااااذ حُٔـاااااااااااااَي إ حُٔـاااااااااااااَي ٓاااااااااااااِ 

  
  ٍِ ْٖ ٓٔااااااااااظ٣َلخ  ٗااااااااااخػْ حُزااااااااااخ  ٛااااااااااؼذ  ِٝػاااااااااا

 
 أراحׄ      استراحׄ                 ارتاحׄ          راح ׄ  
9-  ْٙ اااااااااااخ َٜ ٘ اااااااااااخ كااااااااااا٢ حُؼُ ٌُ َْ حُط اااااااااااخؿ٢ كَ ااااااااااا ٌَ  َك

  
  ْٙ ٍِ حَُل٤َااااااااااااااااخ ح َٞ اااااااااااااااا ْٓ ِْااااااااااااااااَق أَ َِْىَٗااااااااااااااااخ َه ُ١ َٝ 

 
 طّؽىׄ      تطاؼىׄ                 أطؽىׄ          طؽى ׄ  
ّ  طَْوطُااااااااااااااااٞ  -ٓٔ اااااااااااااااازِٚ  هَااااااااااااااااَي ْ٘ ُٓ ِْزاااااااااااااااا٢  هَ َٝ 

  
َٜخ  اااااااااااااااااخ١ِجِ َٗ َؿاااااااااااااااااش  طَْوطُاااااااااااااااااٞ اُِااااااااااااااااا٠  ْٞ َٓ 

 
 تشابهׄ      شابهׄ                 أشبهׄ          شبه ׄ  
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 ٗلاااااااااٖ ٛاااااااااَ طااااااااايٕٝ ٓاااااااااٖ ٗلاااااااااٖ ٛ٘اااااااااخ -ٔٔ

  
 ٗلااااااااااااااااااٖ ٛاااااااااااااااااا٘خع حُـااااااااااااااااااي حُٔزظٔااااااااااااااااااْ 

 
 مالتׄ      تقسىׄ                 أقسىׄ          قسا ׄ  
ُٓٔـــاااااااـِْ ٛاااااااٌٟ كــــاااااااـَٝف ٛااااااا٣ٞظ٠  -ٕٔ  أٗاااااااخ 

  
 ُٝظ٘ظَٝٛااااااااااااخ كاااااااااااا٠ ؿز٤ااااااااااااـ٠٘ أٝٓـــااااااااااااـٔش. 

 
 سالمׄ        سلّمׄ                أسلمׄ         سلم ׄ  
 كاااااااااا٠ ًااااااااااَ ٣ااااااااااّٞ ٣زظااااااااااي٣ي ر٘ؼٔــــــااااااااااـٚ -ٖٔ

  
 ٓ٘ااااااااااااااااٚ ٝحٗااااااااااااااااض ُ٘ااااااااااااااااٌَ ًحى ٠ٓاااااااااااااااا٤غ 

 
ٌّعׄ                أضاعׄ         ضاع ׄ    ضاٌعׄ        ض
ح         -ٗٔ  َ زَْؼؼَاااااا ُٓ ُص      ْٝ ظِاااااا٢    اِٗ اااااا٢     َؿااااااَي  ٓ  ٣َااااااخ    أُ

  
اااااااااا٫ٞ.  ـُ ٍُ      َه ااااااااااخ      أَهُااااااااااٞ َٔ ااااااااااخ     ك٤ِ  ٔ ظََِْؼؼِ ُٓ 

 
 عّثمׄ        تعلثمׄ                عالثمׄ         علثم ׄ  
اااااااااا٠ -٘ٔ َٓ ااااااااااِي ح٨َُ ْٜ َٓ ااااااااااْض َػَِاااااااااا٠  َٓ ااااااااااخ َٗخ َٔ ر  ٍُ 

  
َٜاااااااااااااااااااااااخ  ر  ٍَ ََِهخٍص  ااااااااااااااااااااااا ْٜ ظَ ْٔ ُٓ اااااااااااااااااااااااْض  ٌَ رَ َٝ 

 
 انصرخׄ       استصرخׄ                أصرخׄ         صرخ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 حدد إعراب معمول اسم الفاعل  فٌما ٌلً: – ٗس 

َى{ .  هخٍ طؼخ٠ُ :  } – ٔ ٍُ ْي َٛ  ِٚ خثِن  رِ َٟ َٝ خ ٣َُٞك٠ٰ ا٤ََُِْي  َٓ  َٞ ٍِى  رَْؼ  كَََِؼِ َي طَخ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  
ِٝ َه٤ِِلَش } هخٍ طؼخ٠ُ :  –ٕ ٍْ َ  ك٢ِ ح٧َْ  {اِٗ ٢ َؿخِػ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  
 هخٍ طؼخ٠ُ : } ٓخ ً٘ض هخ١ؼش أَٓح كظ٠ طٜ٘يٕٝ { -ٖ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  
 هخٍ طؼخ٠ُ : } ٝحٌُخظ٤ٖٔ حُـ٤ع ...... { -ٗ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  
٘-   َ َِ  ٖٓ هِٞرُْٜ ُِوخ٤ٓشِ  هخٍ طؼخ٠ُ : } ك٣ٞ ًْ  هللا{ ًِ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  
 هخٍ طؼخ٠ُ : } ٣وَؽ ٖٓ رطٜٞٗخ َٗحد ٓوظِق أُٞحٗٚ { -ٙ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  
 .}ٝاٗخ ُـخػِٕٞ ٓخ ػ٤ِٜخ ٛؼ٤يح ؿَُح{هخٍ طؼخ٠ُ :  -7

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  
 .}كَٜ أٗظْ ٓـٕ٘ٞ ػ٘خ ٖٓ ػٌحد هللا ٖٓ ٢ٗء{ هخٍ طؼخ٠ُ :  -8

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  
اااااااااااااااُٚ  -9 ُّٔ ُ اااااااااااااااظَْزٍن أَهاااااااااااااااخ  ٫ طَِ ْٔ ُٔ اااااااااااااااَض ر ْٔ َُٝ 

  
ٌ دُ   َٜاااااااااااااا ُٔ ٍِ حُ ااااااااااااااَؼٍغ أ١َُّ حَُؿااااااااااااااخ َٗ  ػِاااااااااااااا٠ 

 
 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  
ٔٓ-  ُٙ ََ ُْ  َؿ٤ْااااااااااا َؼِ ااااااااااا ُٔ َُ حُ  ٣اااااااااااخ أ٣َُّٜاااااااااااخ حَُؿااااااااااا

  
  ُْ اااااااااااااااااَي ًاااااااااااااااااخٕ ًح حُظؼِااااااااااااااااا٤ ِٔ  َٛااااااااااااااااا٬  َُْ٘ل

 
 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ     

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 اذكر سبب إعمال اسم الفاعل فٌما ٌلً: – ٘س

ٍُ ػٖ ٝحُيٙ ٤ٗجخ { -ٔ  هُٞٚ طؼخ٠ُ : } ٫ٝ ُٓٞٞى ٛٞ ؿخ

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

 هُٞٚ طؼخ٠ُ : } ا٢ٗ ؿخػَ ك٢ ح٧ٍٝ ه٤ِلش { -ٕ

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

 هُٞٚ طؼخ٠ُ : } ٝحىػٞٙ ٓو٤ِٜٖ ُٚ حُي٣ٖ { -ٖ

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

َِ هللا  -ٗ ًْ ًِ َ  ُِوخ٤ِٓش هِٞرُْٜ ٖٓ   {.هخٍ طؼخ٠ُ: }ك٣ٞ

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

٢  } ٝهخٍ:  -٘ ِٓ ٤يًِٝزُْٜ رخ ِٛ َٞ ِٚ رخُ  {ًٍحػ٤ْ

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

حًَحص}   -ٙ ٌّ ح٣ًَٖ هللا ًؼ٤َح  ٝحُ ٌّ  {ٝحُ

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

 .طخٍى رؼٞ ٓخ ٣ٞك٠ ا٤ُي { هخٍ طؼخ٠ُ: } كِؼِي -7

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

َٜخ}  -8 ُِ ْٛ ِْ أَ ٣َِش حُظ خُِ َْ ُْوَ ِٙ ح ٌِ َٰٛ  ْٖ ِٓ َِْؿَ٘خ  َخ أَْه ر٘  ٍَ }. 

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

 هُٞٚ طؼخ٠ُ : } ٫ٝ ا٤ٖٓ حُز٤ض حُلَحّ { - -9

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

 هُٞٚ طؼخ٠ُ : } ٝهللا ٓوَؽ ٓخ ً٘ظْ طٌظٕٔٞ { -ٓٔ

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

 ( https://dardery.site/archives/1688ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 صٌػ المبالؽة : أسماء تشتق من األفعال للداللة على معنى اسم الفاعل بقصد المبالؽة .  -

  صـوغ صٌػ المبالؽة: -

 ال تإخذ صٌػ المبالؽة إال من األفعال الثبلثٌة على األوزان التالٌة : 

ال : مثل : ضراب و قوال .  و منه قوله تعالى : } إنه كان تواباُ رحٌماً {  ٔ  ـ فعَّ

 ـ ِمفعال : مثل : منوال و مكثار .و منه قوله تعالى : } و أرسلنا علٌهم السماء مدراراً {  ٕ

 ـ َفُعول : مثل : صدوق و شكور و ؼفور . ومنه قوله تعالى : } وحملها اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوالً { ٖ

 سمٌعاً بصٌراً {  ـ فعٌل : مثل : رحٌم و علٌم و أثٌم . ومنه قوله تعالى : } إن هللا كان ٗ

 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 .

 وط عمل صٌػ المبالؽة:شر

 ـ أن تكون معرفة بؤل ) وهنا ٌعمل بدون شروط (ٔ

 مثل :  هللا تعالى الؽفور ذنبك الوّهاب نعمه لمن ٌشاء من عباده .     

 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 .                          

 ب ـ أن تعتمد على استفهام ، أو نفً ، أو مبتدأ ، أو موصوؾ .                         

 مثال : على داللة صٌػ المبالؽة على الحال أو االستقبال : -

 ربه .   ) ربه : مفعول به منصوب (المإمن شكور                               

 و ال ٌجوز أن نقول : المإمن شكور ربه أمس .                              

 مثال على اعتمادها على استفهام : -

 أعبّلم 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 ( .     

 الحُق قّطاع سٌفُُه الباطلَ .   ) سٌفه : فاعل ، الباطل : مفعول به (  مثال اعتمادها على المبتدأ : -

 إن محمدا شكور أخاك . ) أخاك : مفعول به منصوب باأللؾ (  مثال المعتمدة على ما أصله المبتدأ : -

 أقبل رجلٌ حّمال سٌَفُه .         ) سٌفه : مفعول به منصوب ( مثال المعتمدة على الموصوؾ : -

و قد تعمل صٌػ المبالؽة فى ؼٌر تلك المواضع السابقة ، فقد تقع فى الجملة حاال أو منادى و ٌؤتى بعدها  -

 معمولها  . 

 أقبل علً راكبا فرسه . )فرسه: مفعول به منصوب (فمثال صٌؽة البالؽة الواقعة حاال :     -

 .ٌا كتاما األسرار . ) األسرار : مفعول به ( مثال صٌؽة البالؽة الواقعة منادى : -
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 مبلحظات مهمة  

 ـ تستعمل صٌؽة المبالؽة مفرداً و مثنى و جمعاً ، مذكراً و مإنثاً .  ٔ

 مثل قّراء و قّراءة و شكوران و شكورتان و عبّلمون و عبّلمات .    

 إذا جاءت صٌؽة المبالؽة من فعل متعد لمفعولٌن ، فصٌؽة المبالؽة تنصب مفعولٌن أٌضا .  -ٕ

 مثل : المعلم معطاء الطالب جابزة .) الطالب : مفعول أول ،جابزة : مفعول ثان (    

 ٌر منونة ( إلى معمولها ) الفاعل أو المفعول ( قد تضاؾ صٌؽة المبالؽة ) ؼ -ٖ

 مثل : هللا تعالى ؼّفار الذنب .  ) الذنب : مضاؾ إلٌه بإضافة صٌؽة المبالؽة إلى مفعولها (    

 رأٌت طالبا فرح الوجه .       ) الوجه : مضاؾ إلٌه بإضافة صٌؽة المبالؽة إلى فاعلها (       

وقد ورد منها : مؽوار من أؼار ، مقدام  –ؼٌر الثبلثً  –ن األفعال المزٌدة ـ َقلَّ مجًء صٌػ المبالؽة م ٗ

من أقدم ، معطاء من أعطى ، معوان من أعان ،  مهوان من أهان ، دراك من أدرك ، بشٌر من بّشر ، نذٌر 

 من أنذر ، زهوق من أزهق .

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 : م  -   ثل : صدٌق ، قدٌس ، سكٌر ، شرٌب .َفعِّ

 نموذج إعراب

اٌب محمد  ما كذَّ

 ما : حرؾ نفً ال محل له من اإلعراب . كذاب : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة .

 محمد : فاعل لصٌؽة المبالؽة مرفوع وعبلمة رفعه الضمة و هو ساد مسد الخبر .

توفر شرطٌن : داللتها على الحال أو االستقبال و : صٌؽة المبالؽة هنا ؼٌر معرفة و قد عملت ل  تنبٌه

 اعتمادها على نفً . و هً هنا عملت عمل فعلها فرفعت فاعبل .

 . سد مسد الخبر تعنً أن المبتدأ ال ٌحتاج للخبر لوجود الفاعل الذي أؼناه عنه 

 ( https://dardery.site/archives/1698ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 اخ على صيغ الهتالغحدـــدريـــت

 حدد صٌؽة المبالؽة  من بٌن البدابل المتاحة  فٌما ٌلً: – ٔس

 أٗاااااااااااخ ُٔاااااااااااض ًاااااااااااٌحرخ ُٝٔاااااااااااض ٓوخىػاااااااااااخ -ٔ

  
 إ ُاااااااااْ طَٝٓاااااااااٞح حُٔاااااااااٞص ػ٘اااااااااخ كاااااااااخٍكِٞح. 

 
 الموتׄ      ترومواׄ                 مخادعاׄ          كذابا ׄ  
َِٜاااااااااااْ  -ٕ ًُ  ُّ  ُااااااااااا٫ٞ حُٔ٘اااااااااااوشُ ٓاااااااااااخَى حُ٘اااااااااااخ

  
   ٍُ ُّ هَظ اااااااااااااااااخ  حُـاااااااااااااااااُٞى ٣ُلوِاااااااااااااااااَ ٝح٩هااااااااااااااااايح

 
الُ ׄ      اإلقدامُ ׄ                 الجودُ ׄ          المشقةُ  ׄ    َقتَّ
 حٓاااااااخ طاااااااَٟ ح٫ٓاااااااي طو٘ااااااا٠ ٝٛااااااا٠ ٛاااااااخٓظٚ -ٖ

  
 خف٠ ُؼٔااااااااااَٟ ٝٛااااااااااٞ ٗزّاااااااااا٘ااااااااااٝحٌُِااااااااااذ ٣و 

 
 نّباحׄ      لكلباׄ                 صامتهׄ          االسد ׄ  
٘خ٣اااااااااااااااااااخ   -ٗ َٔ ٍَ حُ َٕ َى٫ّ  ِكٜاااااااااااااااااااخ٢ٗ ًاااااااااااااااااااخ

  
رخػاااااااااااااااخ  َٝ اااااااااااااااَٟ  َٗ َٝ ٛاااااااااااااااخ  ٍَ َٝ ُؿزخ  كَواااااااااااااااخ

 
 َشرىׄ      ُؼباَرهاׄ                 الَمناٌاׄ          َداّللَ  ׄ  
َخ٣َااااااااااااا -٘ ُع حُؼ٘  ُٖ َؿااااااااااااا٬َ ١َٝااااااااااااا٬   خأََٗاااااااااااااخ حرااااااااااااا

  
ااااااااااااااااشَ   َٓ ااااااااااااااااِغ حُِؼٔخ َٟ َِك٤ُٗٞااااااااااااااااخٓظَاااااااااااااااا٠ أ  طَؼ

 
عُ ׄ          َجبَل  ׄ   اׄ                 َطبلَّ ٌَ َنا  الِعماَمةَ ׄ      الثَّ
ٙ-    ْ ْٔ ٤اااااااااااُي كؤَٗاااااااااااِض ٗااااااااااا ِٔ ُى حَُل ْٞ  َُاااااااااااِي حَُؼااااااااااا

  
 .  َ ااااااااااااؼخَػي ؿ٤ْااااااااااااَ ِظاااااااااااا ُٗ ُااااااااااااْ ٣َْلـااااااااااااْذ  َٝ 

 
 ِظلِّ ׄ      ُشعاَعكׄ                 الَحِمٌدُ ׄ          الَعْودُ  ׄ  
   كاااااااااااااااٌٍ أٓاااااااااااااااٍٞح ٫ ط٠ااااااااااااااا٤َ ٝآاااااااااااااااٖ -7

  
 .ٓاااااااااااااخ ُااااااااااااا٤ْ ٓ٘ـ٤اااااااااااااٚ ٓاااااااااااااٖ ح٧هااااااااااااايحٍ 

 
 األقدارׄ      منجٌهׄ                 أموراׄ          حذر ׄ  
ٍ  ػ٤ِااااااااااااااااٚ ٍٝرااااااااااااااااٚ    -8 َُ ٓاااااااااااااااايٍح  ٝحُو٤اااااااااااااااا

  
 ؿٞػااااااااااااااخٕ ٓلااااااااااااااَّٝ حَُػخ٣ااااااااااااااش ٛااااااااااااااخِى   

 
 صادِ ׄ      محرومׄ                 جوعانׄ          مدرارٌ  ׄ  
 حُلااااااااااان ك٤اااااااااااٚ ٛاااااااااااٞ ح٧ٓاااااااااااخّ ٤ًٝاااااااااااق -9

  
 ؿ٬ُااااااااااااااااااااااااٚ حُز٘ااااااااااااااااااااااااخء٫ ٝهللا ؿااااااااااااااااااااااااَ  

 
 البناءׄ      جبللهׄ                 األساسׄ          الحق ׄ  
ٔٓ-  َُ ْزاااااااااـ  ٜ ااااااااا٠  حُاااااااااي ِٓغ ٗاااااااااـ٤ٔظَُي حُ ِٜ  أٍحَى َػ

  
  َُ ااااااااااا ْٓ ٟ ٜٗااااااااااا٠  ػ٤ِاااااااااااَي ٫ٝ أ َٞ   أٓاااااااااااخ ُِِٜاااااااااااـ

 
ْبـرُ ׄ          َعِصىَّ  ׄ    نهىٌ ׄ      لِهـَوىاׄ                 الصَّ
ٞ  طؼظ٣َ٘اااااااااااااا٢ ٓااااااااااااااَحٍس -ٔٔ  ٝاٗاااااااااااااا٢ ُلِاااااااااااااا

  
  ْْ  ٝاٗااااااااااااااااااااا٢ ُظاااااااااااااااااااااَحى  ُٔاااااااااااااااااااااخ ُاااااااااااااااااااااا

 
دِ ׄ      تراكٌ ׄ                 مرارةׄ          حلوٌ  ׄ     أعوَّ
ٕٔ-   ُْ ُْٜ٘ َّ َػ٘ اااااااخ َٝػااااااا ِْاااااااضج حُ٘ اااااااخ ِٜ ْٕ َؿ ااااااا٢ِِج اِ َٓ 

  
 .   ٍُ ْ  َٝؿُٜاااااااااااااااٞ اااااااااااااااٞحء  ػاااااااااااااااخُِ َٓ  َْ  كَِااااااااااااااا٤ْ

 
 َجُهولُ   ׄ      عالِمٌ ׄ                 َسواءً ׄ          النَّاسَ  ׄ  
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٣َااااااااااااااااااٍي  -ٖٔ ٤َاااااااااااااااااايٍ َٝ ًَ ظَاااااااااااااااااايُّ َْٗلاااااااااااااااااا١ٞ  ْٔ  طَ

  
٣ْاااااااااااانْ   َِ ـَ ااااااااااااي ْص ُِ ُٓ ِؽ  ْٞ اااااااااااا َٔ ٍِ حُ ْٖ ِهاااااااااااا٬َ اااااااااااا ِٓ 

 
قْ ׄ   ِ   الَمْوجِ ׄ                 ِخبلَلِ ׄ          َنْحوي ׄ   ٌْ  َؼِر
ـاااااااااـخم حُـٞحٗاااااااااذ ٟـخثـــاااااااااـن    -ٗٔ ـ  َُ هلـ  ٝحُزلااااااااا

  
 ًٔـااااااااااـيح  ًٜااااااااااـي١ٍ ٓخػــااااااااااـش ح٩ٓٔــااااااااااـخء . 

 
ــاق ׄ    اإلمســـاءׄ      كمــداً ׄ                 ضـابــــٌق  ׄ         خفـَـّ
 ٝحٛااااااااااااااازَ ػِااااااااااااااا٠ ٤ًاااااااااااااااي حُلٔاااااااااااااااٞى -٘ٔ

  
 كااااااااااااااااااااااااااااابٕ ٛااااااااااااااااااااااااااااازَى هخطِاااااااااااااااااااااااااااااٚ   

 
 قاتله  ׄ       صبركׄ                 الحسودׄ          كٌد ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1698ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 حدد  الوزن الذي جاءت علٌه صٌؽة المبالؽة  من بٌن البدابل المتاحة  فٌما ٌلً: – ٕس
 أٗاااااااااااخ ُٔاااااااااااض ًاااااااااااٌحرخ ُٝٔاااااااااااض ٓوخىػاااااااااااخ -ٔ

  
 إ ُاااااااااْ طَٝٓاااااااااٞح حُٔاااااااااٞص ػ٘اااااااااخ كاااااااااخٍكِٞح. 

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
َِٜاااااااااااْ  -ٕ ًُ  ُّ  ُااااااااااا٫ٞ حُٔ٘اااااااااااوشُ ٓاااااااااااخَى حُ٘اااااااااااخ

  
   ٍُ ُّ هَظ اااااااااااااااااخ  حُـاااااااااااااااااُٞى ٣ُلوِاااااااااااااااااَ ٝح٩هااااااااااااااااايح

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
 
 حٓاااااااخ طاااااااَٟ ح٫ٓاااااااي طو٘ااااااا٠ ٝٛااااااا٠ ٛاااااااخٓظٚ -ٖ

  
 خف٠ ُؼٔااااااااااَٟ ٝٛااااااااااٞ ٗزّاااااااااا٘ااااااااااٝحٌُِااااااااااذ ٣و 

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
٘خ٣اااااااااااااااااااخ   -ٗ َٔ ٍَ حُ َٕ َى٫ّ  ِكٜاااااااااااااااااااخ٢ٗ ًاااااااااااااااااااخ

  
رخػاااااااااااااااخ  َٝ اااااااااااااااَٟ  َٗ َٝ ٛاااااااااااااااخ  ٍَ َٝ ُؿزخ  كَواااااااااااااااخ

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
َخ٣َااااااااااااا -٘ ُع حُؼ٘  ُٖ َؿااااااااااااا٬َ ١َٝااااااااااااا٬   خأََٗاااااااااااااخ حرااااااااااااا

  
َِك٤ُٗٞااااااااااااااااخ  ااااااااااااااااشَ طَؼ َٓ ااااااااااااااااِغ حُِؼٔخ َٟ  ٓظَاااااااااااااااا٠ أ

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
ٙ-    ْ ْٔ ٤اااااااااااُي كؤَٗاااااااااااِض ٗااااااااااا ِٔ ُى حَُل ْٞ  َُاااااااااااِي حَُؼااااااااااا

  
 .  َ ااااااااااااؼخَػي ؿ٤ْااااااااااااَ ِظاااااااااااا ُٗ ُااااااااااااْ ٣َْلـااااااااااااْذ  َٝ 

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
   كاااااااااااااااٌٍ أٓاااااااااااااااٍٞح ٫ ط٠ااااااااااااااا٤َ ٝآاااااااااااااااٖ -7

  
 .ٓاااااااااااااخ ُااااااااااااا٤ْ ٓ٘ـ٤اااااااااااااٚ ٓاااااااااااااٖ ح٧هااااااااااااايحٍ 

 
 َفِعلׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
ٍ  ػ٤ِااااااااااااااااٚ ٍٝرااااااااااااااااٚ    -8 َُ ٓاااااااااااااااايٍح  ٝحُو٤اااااااااااااااا

  
 ؿٞػااااااااااااااخٕ ٓلااااااااااااااَّٝ حَُػخ٣ااااااااااااااش ٛااااااااااااااخِى   

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
 حُلااااااااااان ك٤اااااااااااٚ ٛاااااااااااٞ ح٧ٓاااااااااااخّ ٤ًٝاااااااااااق -9

  
 ٫ ٝهللا ؿااااااااااااااااااااااااَ ؿ٬ُااااااااااااااااااااااااٚ حُز٘ااااااااااااااااااااااااخء 

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
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ااااااااا٠  حُاااااااااي ِٓغ  -ٓٔ ِٜ َُ أٍحَى َػ ْزاااااااااـ  ٜ  ٗاااااااااـ٤ٔظَُي حُ

  
  َُ ااااااااااا ْٓ ٟ ٜٗااااااااااا٠  ػ٤ِاااااااااااَي ٫ٝ أ َٞ   أٓاااااااااااخ ُِِٜاااااااااااـ

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
ٞ  طؼظ٣َ٘اااااااااااااا٢ ٓااااااااااااااَحٍس -ٔٔ  ٝاٗاااااااااااااا٢ ُلِاااااااااااااا

  
  ْْ  ٝاٗااااااااااااااااااااا٢ ُظاااااااااااااااااااااَحى  ُٔاااااااااااااااااااااخ ُاااااااااااااااااااااا

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
ٕٔ-   ُْ ُْٜ٘ َّ َػ٘ اااااااخ َٝػااااااا ِْاااااااضج حُ٘ اااااااخ ِٜ ْٕ َؿ ااااااا٢ِِج اِ َٓ 

  
 .   ٍُ ْ  َٝؿُٜاااااااااااااااٞ اااااااااااااااٞحء  ػاااااااااااااااخُِ َٓ  َْ  كَِااااااااااااااا٤ْ

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
٤َاااااااااااااااااايٍ  -ٖٔ ًَ ظَاااااااااااااااااايُّ َْٗلاااااااااااااااااا١ٞ  ْٔ ٣َااااااااااااااااااٍي طَ َٝ 

  
٣ْاااااااااااانْ   َِ ـَ ااااااااااااي ْص ُِ ُٓ ِؽ  ْٞ اااااااااااا َٔ ٍِ حُ ْٖ ِهاااااااااااا٬َ اااااااااااا ِٓ 

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
 
ـاااااااااـخم حُـٞحٗاااااااااذ ٟـخثـــاااااااااـن    -ٗٔ ـ  َُ هلـ  ٝحُزلااااااااا

  
 ًٔـااااااااااـيح  ًٜااااااااااـي١ٍ ٓخػــااااااااااـش ح٩ٓٔــااااااااااـخء . 

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  
 ٝحٛااااااااااااااازَ ػِااااااااااااااا٠ ٤ًاااااااااااااااي حُلٔاااااااااااااااٞى -٘ٔ

  
 كااااااااااااااااااااااااااااابٕ ٛااااااااااااااااااااااااااااازَى هخطِاااااااااااااااااااااااااااااٚ   

 
 مفعالׄ      فّعالׄ                 فعٌل ׄ          فعول ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1698ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 حدد إعراب معمول صٌػ المبالؽة   فٌما ٌلً: – ٖس

 

 ىػخَء حُٔظ٤ِٖٓٞ .  هللاُ ٤ٔٓغ   -ٔ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 ٝؿٜٚ خٍأ٣ض ١خُزخ كَك -ٕ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 ٍرٚ ٍ  حُٔئٖٓ ٌٗٞ -ٖ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

ٍ   حُ٘ـخع  -ٗ ح  ٞ  حُلن  ه

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 ٣خ ٓل خًخ   حُيٓخء حٗظظَ حُـِحء -٘

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

ٍ  حٌَُٔٝٙ .  -ٙ ـخ ّٔ  حُٔئٖٓ ك

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 . حُظخثز٤ٖإ ٍري ٛٞ حُـلٍٞ ًٗٞد   -7

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  
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٘خ٣اااااااااااااااااااخ   -8 َٔ ٍَ حُ َٕ َى٫ّ  ِكٜاااااااااااااااااااخ٢ٗ ًاااااااااااااااااااخ

  

رخػاااااااااااااااخ  َٝ اااااااااااااااَٟ  َٗ َٝ ٛاااااااااااااااخ  ٍَ َٝ ُؿزخ  كَواااااااااااااااخ

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

َخ٣َااااااااااااا -9 ُع حُؼ٘  ُٖ َؿااااااااااااا٬َ ١َٝااااااااااااا٬   خأََٗاااااااااااااخ حرااااااااااااا

  

ااااااااااااااااِغ   َٟ َِك٤ُٗٞااااااااااااااااخٓظَاااااااااااااااا٠ أ ااااااااااااااااشَ طَؼ َٓ  حُِؼٔخ

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

   كااااااااااااااٌٍ أٓااااااااااااااٍٞح ٫ ط٠اااااااااااااا٤َ ٝآااااااااااااااٖ -ٓٔ

  

 .ٓاااااااااااااخ ُااااااااااااا٤ْ ٓ٘ـ٤اااااااااااااٚ ٓاااااااااااااٖ ح٧هااااااااااااايحٍ 

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1698ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 اذكر سبب إعمال صٌػ المبالؽة  فٌما ٌلً: – ٗس

 ىػخَء حُٔظ٤ِٖٓٞ .  هللاُ ٤ٔٓغ   -ٔ

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

 ٝؿٜٚ خٍأ٣ض ١خُزخ كَك -ٕ

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

 ٍرٚ ٍ  حُٔئٖٓ ٌٗٞ -ٖ

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

ٍ   حُ٘ـخع  -ٗ ح  ٞ  حُلن  ه

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

 ٣خ ٓل خًخ   حُيٓخء حٗظظَ حُـِحء -٘

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

ٍ  حٌَُٔٝٙ .  -ٙ ـخ ّٔ  حُٔئٖٓ ك

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

 . إ ٍري ٛٞ حُـلٍٞ ًٗٞد حُظخثز٤ٖ  -7

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

٘خ٣اااااااااااااااااااخِكٜاااااااااااااااااااخ٢ٗ    -8 َٔ ٍَ حُ َٕ َى٫ّ  ًاااااااااااااااااااخ

  
رخػاااااااااااااااخ  َٝ اااااااااااااااَٟ  َٗ َٝ ٛاااااااااااااااخ  ٍَ َٝ ُؿزخ  كَواااااااااااااااخ

 
 اعتمدت على موصوؾׄ    اعتمدت على ما أصله مبتدأׄ      اعتمدت على نفًׄ    معرفة بـ)ال( ׄ  
َخ٣َااااااااااااا -9 ُع حُؼ٘  ُٖ َؿااااااااااااا٬َ ١َٝااااااااااااا٬   خأََٗاااااااااااااخ حرااااااااااااا

  
َِك٤ُٗٞااااااااااااااااخ  ااااااااااااااااشَ طَؼ َٓ ااااااااااااااااِغ حُِؼٔخ َٟ  ٓظَاااااااااااااااا٠ أ

 
 اعتمدت على موصوؾׄ      اعتمدت على مبتدأׄ         نفً اعتمدت علىׄ         معرفة بـ)ال( ׄ  
   كااااااااااااااٌٍ أٓااااااااااااااٍٞح ٫ ط٠اااااااااااااا٤َ ٝآااااااااااااااٖ -ٓٔ

  
 .ٓاااااااااااااخ ُااااااااااااا٤ْ ٓ٘ـ٤اااااااااااااٚ ٓاااااااااااااٖ ح٧هااااااااااااايحٍ 

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

 ( https://dardery.site/archives/1698ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

https://dardery.site/archives/1698
https://dardery.site/archives/1698


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 29

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 

  

 

اسم ٌشتق من الفعل المبنً للمجهول للداللة على وصؾ من ٌقع علٌه الفعل . مثل : ُضرب مضروب ، أُكل 

 ُشرب مشروب ، ُبث مبثوث ، ُوعد موعود ، أُتى مؤتً ، ُملا مملوء .مؤكول ، 

 صوغ اسم المفعول : 

 مثل : الحق صوته مسموع . والشاي مشروب لذٌذ الطعم .:  ـ من الثبلثً على وزن مفعول ٔ

 و قوله تعالى : } فجعلهم كعصؾ مؤكول {   

 و قوله تعالى : } ٌوم ٌكون الناس كالفراش المبثوث {   

 فإن كان الفعل الثبلثى معتل الوسط باأللؾ  : -

ونستبدلها ،ثم نحذؾ حرؾ المضارعة ،نؤخذ الفعل المضارع من الفعل المراد اشتقاق اسم المفعول منه   

 ، باع ٌبٌع مبٌع .  بمٌم مفتوحة .  مثل : قال ٌقول مقول 

 أو الٌاء .فإن كان وسط المضارع ألفاً ترد فً اسم المفعول إلى أصلها الواو  -

 خاؾ ٌخاؾ مخوؾ ، فاأللؾ أصلها الواو ألن مصدرها " الخوؾ " . -مثل : 

 هاب ٌهاب مهٌب ، فاأللؾ أصلها الٌاء ألن مصدرها " الهٌبة " . -       

نؤتً بالمضارع منه ثم نحذؾ حرؾ المضارعة ونضع مكانها وإن كان الفعل معتل اآلخر " ناقصاً " :  -

ٌاًء .  مثل : دعا ٌدعو  ملحرؾ األخٌر الذي هو حرؾ العلة سواء أكان أصله واواً أمٌماً مفتوحة ونضعؾ ا

. ًّ ًّ ، سعى ٌسعى مسع  مدعّو ، رجا ٌرجو مرجّو ، رمى ٌرمً مرم

  ـ وٌصاغ من ؼٌر الثبلثً " المزٌد " : ٕ

:  أنزل ٌنزل على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر . مثل 

 ُمنَزل ، 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 نابباً للفاعل  

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

 شروط عمل اسم المفعول:

 ـ أن تكون معرفة بؤل ) وهنا ٌعمل بدون شروط (ٔ

 فاز المصون لسانه .  ) لسانه : نابب فاعل ( -مثال :   -  
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 ـ إذا لم تكن معرفة بال تعمل بشرطٌن :  ٕ

 أ ـ أن تدل على الحال ، أو االستقبال.                          

 ب ـ أن تعتمد على استفهام ، أو نفً ، أو مبتدأ ، أو موصوؾ .                         

 مثال : على داللة صٌػ المبالؽة على الحال أو االستقبال : الضعٌؾ مهضوم حقه . -

 و ال ٌجوز أن نقول : الضعٌؾ مهضوم حقه أمس .         

 (سد مسد الخبر ك ؟         ) أخوك : نابب فاعـل مرفوع أمذموم أخومثال على اعتمادها على استفهام :   -

 (     سد مسد الخبر ما محمود الكذب  .     ) الكذب : نابب فاعـل مرفوع     مثال اعتماده على نفى :          -

 أنت محروم ثمرة عملك .   ) ثمرة : نابب فاعــل مرفوع (مثال اعتماده على مبتدأ :            -

 هذا مسكٌن مهدودة قوته .     ) قوته: نابب فاعـــل مرفوع (  مثال اعتماده على موصوؾ :       -

 وٌؤتى بعده معموله   ، فقد ٌقع فى الجملة حاال أو منادىفعول فى ؼٌر تلك المواضع السابقةو قد ٌعمل اسم الم -

 ) وجهه : نابب فاعل مرفوع  (   أقبل علً مهموما وجهه .  - فمثال اسم المفعول الواقع حاال : -

 )فضله: نابب فاعل مرفوع  (           .  معروفا فضلهٌا  -مثال اسم المفعول الواقع منادى :  -

 مبلحظات مهمة  

 ـ ٌستعمل اسم المفعول  مفرداً و مثنى وجمعاً ، مذكراً و مإنثاً . مثل مسموع و مسموعة و مسموعان  و  ٔ

 و مسموعات .مسموعتان ومسموعون     

إذا جاء اسم المفعول من فعل متعد لمفعولٌن ، فاسم المفعول ٌنصب  مفعولٌن أٌضا . األول ٌصبح ناببا  -ٕ

عن  الفاعل والثانى كما هو مفعول به ثان : مثل : أ ُمعَطى الطالب جابزة ؟ .) الطالب : نابب فاعل ،جابزة : 

 .مفعول ثان (

 ( إلى معموله ) نابب الفاعل ( : قد ٌضاؾ اسم الفاعل ) ؼٌر منون -ٖ

 مثل : رأٌت طالبا مسرور الوجه . ) الوجه : مضاؾ إلٌه بإضافة اسم المفعول  إلى نابب الفاعل (    

 ٌؤتى فى االمتحان : استخرج اسم مفعول عامبل واكتب فعله مضبوطاً بالشكل .:  مهم -ٗ

س (  -مثل :  معروفة ) ُعِرؾ (       .المنثورة ) ُنثِر ( -المقدس ) قُدِّ

 نموذج  إعراب

 أخوكمحبوب أ

: نابب فاعل مرفوع  أخوكمبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .   الهمزة لبلستفهام  ، محبوب  :  محبوبأ

 فً محل جر. الفتح( بعده مضاؾ إلٌه مبنً على الكاؾو الضمٌر ) ، سد مسد الخبر  ،بالواو

 ( https://dardery.site/archives/1791ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 اخ على اسو الهفعىلدـــدريـــت

 حدد اسم المفعول  من بٌن البدابل المتاحة  فٌما ٌلً: – ٔس

 "حُ٘خّ ح٧ٍٝ طوخكٕٞ إٔ ٣ظوطلٌْ ك٢ ٝحًًَٝح اً أٗظْ ه٤َِ ٓٔظ٠ؼلٕٞهخٍ طؼخ٠ُ :   " -ٔ

 الناسׄ     األرضׄ                 مستضعفونׄ          قلٌل ׄ  

ٕ   هخٍ طؼخ٠ُ : } - ٕ  {ٝٓخ أٍِٓ٘خ ك٢ ه٣َش ٖٓ ٣ٌَٗ ا٫ هخٍ ٓظَكٞٛخ اٗخ رٔخ أٍِٓظْ رٚ ًخكَٝ

 كافرونׄ      مترفوهاׄ                 نذٌرׄ          قرٌة ׄ  

ِّ  } هخٍ طؼخ٠ُ : -ٖ خ٧ْػ٬ ًَ  َِ ُْزَْل آُص ك٢ِ ح َ٘ ْ٘ ُٔ ُْ ٍِ ح ح َٞ ـَ ُْ َُُٚ ح َٝ} 

 ألْعبلمِ اׄ      اْلَبْحرِ ׄ                 اْلُمْنَشآتُ ׄ         اْلَجَوارِ  ׄ  

ِّ  هخٍ طؼخ٠ُ : }  -ٗ  َ َل ُٔ ُْ َْ٘ي ر٤َْظَِي ح ٍع ِػ ٍْ َُ  ١ًِ  َِ حٍى َؿ٤ْ َٞ ٣ ظ٢ِ رِ  ٍ ًُ  ْٖ ِٓ ُْ٘ض  ٌَ ْٓ َخ اِٗ ٢ أَ ر٘  ٍَ} 

تِكَ ׄ                  َزْرعٍ ׄ          َوادٍ  ׄ   ٌْ مِ ׄ      َب  اْلُمَحرَّ

 ًااااااااااااْ ط٘ااااااااااااظ٢ٌ ٝطوااااااااااااٍٞ أٗااااااااااااي ٓؼاااااااااااايّ -٘

  
 ٝح٧ٍٝ ٌِٓااااااااااااااااي ٝحُٔاااااااااااااااأخء ٝح٧ٗـااااااااااااااااْ. 

 
 األنجمׄ      ملككׄ                 األرضׄ          معدم ׄ  
 كٔاااااااااااااااخء ٛااااااااااااااازخف حُٔ٘ااااااااااااااا٣ٌٍٖ ٧ٗاااااااااااااااٚ      -ٙ

  
 ٛااااااااااااااازخف راااااااااااااااٚ ٍُم ح٧ٓااااااااااااااا٘ش أٗـاااااااااااااااْ. 

 
 أنجمׄ      األسنةׄ               المنذرٌنׄ          صباح ׄ  
 ك٤اااااااااااااااخ ٛاااااااااااااااوَس ؿٔؼاااااااااااااااض ٜٓـظااااااااااااااا٤ٖ       -7

 
ااااااااخ     أكااااااااخءح اُاااااااا٠ كٔااااااااٜ٘خ حُٔ٘ظواااااااا٢.   ٔ ظََِْؼؼِ ُٓ 

 
 المنتقًׄ      حسنهاׄ                 مهجتٌن      ׄ         صخرة ׄ  
 ٣ااااااااااااااااخ َُِؿااااااااااااااااخٍ ُلااااااااااااااااَس ٓااااااااااااااااٞءٝىس    -8

  
 هظِاااااااااااااااااض رـ٤اااااااااااااااااَ ؿ٣َاااااااااااااااااَس ٝؿ٘اااااااااااااااااخف. 

 
 جناحׄ      جرٌرةׄ               موءودة   ׄ          حرة ׄ  
 حٛاااااااااااااااازَ ٌُااااااااااااااااَ ٜٓاااااااااااااااا٤زش ٝطـِااااااااااااااااي -9

  
 ٝحػِااااااااااااْ رااااااااااااخٕ حُٔااااااااااااَء ؿ٤ااااااااااااَ ٓوِااااااااااااي. 

 
 مخلدׄ      المرءׄ                 تجلدׄ          مصٌبة ׄ  
 ٓخراااااااااااااخٍ ى٣٘اااااااااااااي طَٟااااااااااااا٠ إٔ طيٗٔاااااااااااااٚ -ٓٔ

  
 ٝػٞرااااااااااي حُاااااااااايَٛ ٓـٔااااااااااٍٞ ٓااااااااااٖ حُاااااااااايْٗ. 

 
 الدنسׄ      مؽسولׄ                 ثوبكׄ          دٌنك ׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/1791ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم المفعول فٌما ٌلً: – ٕس

ـ٠ُْٞد‘  هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -ٔ َٔ ُْ َِ ح  ػ٤ِْٜ ٫ٝ ح٠ُخ٤ُٖ{ َؿ٤ْ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ِّ هُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -ٕ ٝ َُ ْل َٔ ُْ ح َٝ  َِ خثِ  ٔ ْْ َكن  ُِِ ِٜ حُِ َٞ ْٓ ك٢ِ أَ َٝ} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

َٖ هُٞٚ طؼخ٠ُ: }  -ٖ ٤ِِ َٓ َْ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ َؿخِػُُِٞٙ  َٝ ُٝٙ ا٤َُِِْي  حىُّ ٍَ  {اِٗ خ 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
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خءِ  طؼخ٠ُ : }هُٞٚ  -ٗ َٔ حُ٘  َٝ  ٍِ َؿخ  َ َٖ حُ ِٓ  َٖ ظ٠ََْؼل٤ِ ْٔ ُٔ ُْ ح َٝ  ِ َِ هللا  ز٤ِ َٓ َٕ ك٢ِ  ْْ ٫َ طُوَخطُِِٞ ٌُ خ َُ َٓ َٝ} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ٍِ  هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -٘ َٖ ح٧َْْه٤َخ طَل٤َْ ْٜ ُٔ ُْ َٖ ح ِٔ ْْ ِػَ٘يَٗخ َُ ُ اِٜٗ  َٝ} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ٍٍ هُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -ٙ ًُٞ ؤْ َٓ ٍق  ْٜ َؼ ًَ  ْْ َؼَُِٜ ـَ  {كَ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ْزؼُٞعِ  هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -7 َٔ ُْ ِٕ ح ح ََ ُْلَ خ ًَ  ُّ ُٕ حُ٘ خ ٌُٞ َ٣ َّ ْٞ َ٣} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

حهُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -8 ٌَ َٰٛ  ََ ح هَْز ّ ٞ ُؿ َْ َٓ ًَُ٘ض ك٤َِ٘خ  خُُِق هَْي  َٛ  {هَخُُٞح ٣َخ 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

٤ ّخ هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -9 ِٔ ٘  ٓ ٤ خ  ْٔ ًُُ٘ض َٗ َٝ ح  ٌَ َٰٛ  ََ ضُّ هَْز ِٓ  {هَخَُْض ٣َخ ٤َُْظ٢َِ٘ 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

َٕ  هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -ٓٔ ْزَؼُيٝ ُٓ َٜخ  ْ٘ ٠َ٘ أَُُٝجَِي َػ ْٔ ُُْل ٘ خ ح ِٓ  ْْ زَوَْض َُُٜ َٓ  َٖ ٣ ٌِ ٕ  حُ   {اِ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  

ااااااااْجَض ٝحًظٔااااااااْذ أََىرااااااااخ -ٔٔ ِٗ  ْٖ اااااااا َٓ  َٖ  ًااااااااٖ حراااااااا

  
ااااااااااااااااِذ.  َٔ  ٣ُـ٤٘ااااااااااااااااَي ٓلٔااااااااااااااااُٞىُٙ ػااااااااااااااااٖ حُ٘ 

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
ٝح ٓـااااااااااااااااَيًْ -ٕٔ َِىُّ  ٫ ط٤ؤٓااااااااااااااااٞح إٔ طٔااااااااااااااااظ

  
َٛااااااااااااٟٞ ػااااااااااااْ حٍطواااااااااااا٠.  ِااااااااااااٍٞد  ـْ َٓ  كِااااااااااااَد  

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
صْ  -ٖٔ ََ اااااااااااااْؼ١َ أ١َُّ أَْكاااااااااااااَيحٍع َؿااااااااااااا ِٗ  ٤َُْاااااااااااااَض 

  
ااااااااااااااايح.  َٛ ٞ ُٓ ٘خ   ـْ ااااااااااااااا ِٓ َٝكاااااااااااااااَي  ٍُ َُاااااااااااااااْض  َِ ْٗ  أَ

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
َىس   -ٗٔ ْٞ كَااااااااااااااااخث٢ َػاااااااااااااااا َٝ ّ٘اااااااااااااااا٠ ُاااااااااااااااا٢  َٔ  ٣َظَ

  
  ْٕ ُٝف ٣َااااااااااااخْر٠َ أَ َُ اااااااااااا ـْ َٔ ٟ حُ َٞ َٜاااااااااااا حُ  َٗؼُااااااااااااَٞىح.َٝ

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ   

ِْظُُٚ  -٘ٔ اااااااااااااااااا َٓ ٍْ ااااااااااااااااااخ أَ َٔ  ِ ًُ  ٣َااااااااااااااااااخ ِٗااااااااااااااااااَيحء  

  
 . ْْ طَطَاااااااااااااااااااااا ٍْ رِاااااااااااااااااااااخَُلع  ح َٝ ْوُٜاااااااااااااااااااااٍٞح   َٓ ى   ٍُ 

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثبلثً ׄ  
 تخٌر الفعل الصحٌح السم المفعول الموضوع فوق الخط فٌما ٌلً: – ٖس

ٍّ هُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -ٔ ََ ـْ َٓ  ْٖ ِٓ  ْْ ح كَُٜ  َ ْْ أَْؿ ؤَُُُٜ ْٔ ّْ طَ َٕ أَ ْؼوَُِٞ ُٓ} 

 ُتُثوقِلׄ       ُثّقلׄ                  أُثقِلׄ         ُثقِل  ׄ  

َ٘خصُ هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -ٕ َٜ ْل ُٔ ُْ ح َٝ   ْْ ٌُ خُٗ َٔ ْض أ٣َْ ٌَ َِ َٓ خ  َٓ خِء ا٫ِ   َٔ َٖ حُ٘  ِٓ} 

 ُتحّصنׄ      ُحّصنׄ                    أُحِصنׄ         ُحِصن  ׄ  

ٍَ هُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -ٖ ْٖ َه٤ْ ِٓ َِْض  ِٔ خ َػ  ٓ  ٍْ َُّ َْٗل ًُ ُي  ـِ َّ طَ ْٞ ح٣َ  َ ْل٠َ ُّٓ } 

 ُحوِضرׄ      ُحّضرׄ                أُحِضرׄ         ُحِضر  ׄ  
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َٖ هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -ٗ  ٓ خ ُْٛ  َٔ ظَْؼظِزُٞح كَ ْٔ إِ ٣َ َٝ    ْْ ُ  ُٜ ٟ  ٞ ْؼ َٓ  ٍُ ٝح كَخُ٘ خ َُ زِ ْٜ َٖ كَبِٕ ٣َ ْؼظَز٤ِ ُٔ ُْ  { ح

 ُتُعوِتبׄ      ُعوتِبׄ                  أُعتِبׄ         ُعتِب  ׄ  

َْ٘ي ر٤َْظَِي  هُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -٘ ٍع ِػ ٍْ َُ  ١ًِ  َِ حٍى َؿ٤ْ َٞ ٣ ظ٢ِ رِ  ٍ ًُ  ْٖ ِٓ ُْ٘ض  ٌَ ْٓ َخ اِٗ ٢ أَ ر٘  ٍَ ِّ  َ َل ُٔ ُْ  { ح

 اُنِحِرمׄ      ُحّرمׄ                  أُحِرمׄ         ُحِرم  ׄ  

ِٝ هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -ٙ ٍْ ْي ك٢ِ ح٧َ ـِ َ٣ ِ َِ هللا  ز٤ِ َٓ َْ ك٢ِ  َٜخِؿ ُ٣ ْٖ َٓ خَٝ  ٔ حَؿ ََ َؼش   ُٓ َٓ َٝ ح   َ ؼ٤ِ ًَ} 

 ُرّؼمׄ       ُروِؼمׄ                  أُرِؼمׄ         ُرِؼم  ׄ  

ُص      -7 ْٝ ظِااااااا٢    اِٗ ااااااا٢     َؿاااااااَي  ٓ ح٣َاااااااخ    أُ  َ زَْؼؼَااااااا ُٓ         

  
اااااااااا٫ٞ.  ـُ ٍُ      َه ااااااااااخ      أَهُااااااااااٞ َٔ ااااااااااخ     ك٤ِ  ٔ ظََِْؼؼِ ُٓ 

 
 ُتعثِرׄ       ُعثِرׄ                  ُتبعثِرׄ         ُبعثِر  ׄ  
َُ حُلـ٤ؼااااااااااِش ِٓظااااااااااق  ػااااااااااـ٠ِ ػ٘واااااااااا٢ -8  كزاااااااااا

  
 اًح حٟاااااااااااطَرخ ح. ٓ٘ااااااااااا٘ٞهخ  ٓاااااااااااٖ ًح ٣ؼخطاااااااااااُذ  

 
 اُنُشنِقׄ       ُشّنقׄ                  أُشنِقׄ         ُشنِق  ׄ  
9-    َِ ْٖ حُ٘ ظَااااااااااا ااااااااااا ِٓ َٛخ  حِىِع ْٓزاااااااااااَيح َٞ ُْلااااااااااا َُّ ح ااااااااااا ًُ 

  
  ْٖ ااااااااا ِٓ  ٍِ ُْ حُ٘ اااااااااخ ْؼظااااااااا ُٓ َٝ َِ ـَ ااااااااا ْٜ ظَ ْٔ ُٓ .ٍِ ََ ااااااااا  ٘  حُ

 
 اُسُتصِؽرׄ      ُصوِؼرׄ                  أُصِؽرׄ         ُصِؽر ׄ  
َٜاااااااااااااخ     -ٓٔ ٍٖ ٣ُوَِ زُ ح َػااااااااااااا٤ْ ًَ  َّ اااااااااااااخ َىح َٓ ُء  َْ ااااااااااااا َٔ ُْ ح َٝ 

  
  ِٖ هاااااااٞف   حُـ٤اااااااايكااااااا٢ أَػاااااااا٤ُ ْٞ َٓ  َِ َُْوطَاااااااا  َػَِاااااااا٠ ح

 
 ُتُوّقؾׄ      ُوّقؾׄ                  أُوقِؾׄ         ُوقِؾ ׄ  
ِْ كااااااااا٢ حُز٤ااااااااايحء ٣وظُُِٜاااااااااخ  -ٔٔ  حُظٔاااااااااخًاااااااااخُؼ٤

  
ٍِٛااااااااااااااخ   ٍُ ٝحُٔااااااااااااااخُء كااااااااااااااٞم ظٜٞ  .ٓلٔااااااااااااااٞ

 
 ُحِملׄ      َحملׄ                 احتملׄ                   تحامل ׄ  
اااااااااااًؤٗاااااااااااي ٓاااااااااااٖ ًاااااااااااَ حُ٘لاااااااااااّٞ  -ٕٔ ًّ  ذ  َٓ

  
 كؤٗااااااااااااااض اُاااااااااااااا٠ ًااااااااااااااَ ح٧ٗااااااااااااااخّ كز٤ااااااااااااااُذ. 

 
 َرّكبׄ      ُرّكبׄ                 ُرِكبׄ                   َرَكب ׄ  
 حٛااااااااااااااازَ ٌُاااااااااااااااَ ٜٓااااااااااااااا٤زش ٝطـِاااااااااااااااي -ٖٔ

  
 .ٓوِاااااااااااايٝحػِااااااااااااْ رااااااااااااخٕ حُٔااااااااااااَء ؿ٤ااااااااااااَ  

 
 ُخلّدׄ      َخلّدׄ                 ُخلِدׄ                   َخلد ׄ  
 ٓخراااااااااااااخٍ ى٣٘اااااااااااااي طَٟااااااااااااا٠ إٔ طيٗٔاااااااااااااٚ -ٗٔ

  
 ٝػٞرااااااااااي حُاااااااااايَٛ ٓـٔااااااااااٍٞ ٓااااااااااٖ حُاااااااااايْٗ. 

 
 اُؼتِسلׄ      اؼتسلׄ                 ُؼِسلׄ                   َعَسل ׄ  
 ٓاااااااااااااَّٝاًح ؿاااااااااااااخَٓص كااااااااااااا٢ ٗاااااااااااااَف  -٘ٔ

  
 كااااااااااااااااا٬ طو٘اااااااااااااااااغ رٔاااااااااااااااااخ ىٕٝ حُ٘ـاااااااااااااااااّٞ. 

 
 رممׄ      رومׄ                  ِرٌمׄ                   رام ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1791ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 حدد إعراب معمول اسم المفعول  فٌما ٌلً: – ٗس

حُد  هخٍ طؼخ٠ُ : } -ٔ َٞ ُْ ح٧َْر لَظ َلش  َُُٜ ُٓ  ٍٕ  {َؿ٘ خِص َػْي

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

ُّ طؼخ٠ُ : }هخٍ  -ٕ ُٔٞع  َُُٚ حُ٘ خ ـْ َٓ   ّ ْٞ َُِي ٣َ ًَ ِس  ََ حَد ح٥ِه ٌَ ْٖ َهخَف َػ َٔ ُِ} 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

ْْ طؼخ٠ُ : }هخٍ  -ٖ حُؿُٜ ََ ْْ اِْه ٌُ ّ  َػ٤َِْ  َ َل ُٓ  َٞ ُٛ َٝ  ْْ ٰٟ طُلَخُىُٝٛ ٍَ خ َٓ ْْ أُ ًُ إِ ٣َؤْطُٞ َٝ} 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

 رخُؼ٘خء ك٢ ًَ ٌٓخٕ .ٍؿَ حُو٤َ ًٌٍٓٞس أػٔخُٚ  –ٗ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

ٓ٘خ أٓظخً ٌٍٓ٘ٞ ٓؼ٤ٚ ًحثغ ٤ٛظٚ . –٘ ٍّ  ى

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

 ًخكؤص حُٔيٍٓش حُطخُذ حٌُٜٔرش أه٬هٚ . - ٙ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                به مفعولׄ         فاعل نابب ׄ  

 حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ٓو٠زش أٍٟٚ ريٓخء أر٘خثٚ . - 7

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

 ّٗاااااااا٠ حطـٜااااااااَض اُاااااااا٠ ح٩ٓاااااااا٬ّ كاااااااا٢ رِااااااااـيٍ أ -8

  

 طـاااااااااااااايٙ ًااااااااااااااخُط٤َ ٓوٜٞٛااااااااااااااخ  ؿ٘خكااااااااااااااخُٙ  

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

حهِزُااااااااااااااااُٚ  -9 َٞ ااااااااااااااااٞى  َػ ُٔ ْل َٓ َّ َػْظزَااااااااااااااااَي   ََُؼاااااااااااااااا

  

  َِ ُّ رخُِؼَِااااااااااااااا اااااااااااااااّلِض ح٧ْؿٔاااااااااااااااخ َٛ اااااااااااااااخ  َٔ رّ َُ  ك

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  

َِ حَُُٔٛااااااااِٞد ؿخٗزُااااااااٚ -ٓٔ ْللاااااااا ـَ  ٣ااااااااخ ٛااااااااخثَي حُ

  

ٕ  ح٤ُُُِّااااااااااااااَٞع طٜاااااااااااااا٤ُي حُ٘ااااااااااااااخّ    أَْك٤خٗااااااااااااااخا

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نابب ׄ  
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 اذكر سبب إعمال اسم المفعول فٌما ٌلً: – ٘س

حُد  هخٍ طؼخ٠ُ : } -ٔ َٞ ُْ ح٧َْر لَظ َلش  َُُٜ ُٓ  ٍٕ  {َؿ٘ خِص َػْي

 اعتمد على صاحب الحالׄ    اعتمد على مبتدأ    ׄ             اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

َُِي طؼخ٠ُ : }هخٍ  -ٕ ًَ ِس  ََ حَد ح٥ِه ٌَ ْٖ َهخَف َػ َٔ ُِ ُّ ُٔٞع  َُُٚ حُ٘ خ ـْ َٓ   ّ ْٞ َ٣} 

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

ْْ طؼخ٠ُ : }هخٍ  -ٖ حُؿُٜ ََ ْْ اِْه ٌُ ّ  َػ٤َِْ  َ َل ُٓ  َٞ ُٛ َٝ  ْْ ٰٟ طُلَخُىُٝٛ ٍَ خ َٓ ْْ أُ ًُ إِ ٣َؤْطُٞ َٝ} 

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

 ٍؿَ حُو٤َ ًٌٍٓٞس أػٔخُٚ رخُؼ٘خء ك٢ ًَ ٌٓخٕ . –ٗ

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

ٓ٘خ أٓظخً ٌٍٓ٘ٞ ٓؼ٤ٚ ًحثغ ٤ٛظٚ . –٘ ٍّ  ى

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ                نفً اعتمد علىׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

 ًخكؤص حُٔيٍٓش حُطخُذ حٌُٜٔرش أه٬هٚ . - ٙ

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

 حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ٓو٠زش أٍٟٚ ريٓخء أر٘خثٚ . - 7

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

 ّٗاااااااا٠ حطـٜااااااااَض اُاااااااا٠ ح٩ٓاااااااا٬ّ كاااااااا٢ رِااااااااـيٍ أ -8

  

 طـاااااااااااااايٙ ًااااااااااااااخُط٤َ ٓوٜٞٛااااااااااااااخ  ؿ٘خكااااااااااااااخُٙ  

 

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

ااااااااااااااااٞى   -9 ُٔ ْل َٓ َّ َػْظزَااااااااااااااااَي  حهِزُااااااااااااااااُٚ ََُؼاااااااااااااااا َٞ  َػ

  

  َِ ُّ رخُِؼَِااااااااااااااا اااااااااااااااّلِض ح٧ْؿٔاااااااااااااااخ َٛ اااااااااااااااخ  َٔ رّ َُ  ك

 

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

َِ حَُُٔٛااااااااِٞد ؿخٗزُااااااااٚ -ٓٔ ْللاااااااا ـَ  ٣ااااااااخ ٛااااااااخثَي حُ

  

ٕ  ح٤ُُُِّااااااااااااااَٞع طٜاااااااااااااا٤ُي حُ٘ااااااااااااااخّ أَْك٤خٗااااااااااااااخ   ا

 

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ                نفًاعتمد على ׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  
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01156008819 تواصل واتس لل  

 

   

 

على أن شٌبٌن اشتركا فً صفة معٌنة وزاد أحدهما على اسم مشتق من الفعل على وزن " أفعل " للداللة 

 اآلخر فً تلك الصفة . مثل : أكرم ، أحسن ، أفضل ، أجمل .

 تقول : محمد أكرم من علً. - 

 فى المثال تجد :   المفضل ) محمد ( واسم التفضٌل ) أكرم ( والمفضل علٌه ) علّى (

 صوغ اسم التفضٌل :  -

 روط التً ٌصاغ بها أفعل التعجب وهً كالتالً :ٌصاغ اسم التفضٌل بالش    

 ـ أن ٌكون الفعل ثبلثٌا ، مثل : َجُملَ ، و كرم ، وحسن ، و طاب ، و كفر .  ٔ

 ـ أن ٌكون تاما ؼٌر ناقص ، فبل ٌكون من أخوات كان ، أو كاد ، أو ما ٌقوم  مقامها .  ٕ

 ـ أن ٌكون مثبتا ؼٌر منفً ، فبل ٌكون مثل : ما علم ، وال ٌنسى ، وال ٌخشى ، ولم ٌفعل .  ٖ

 ُسِمع،  ُضِربم ، لِ ـ أن ٌكون مبنٌا للمعلوم ، فبل ٌكون مثل : عُ  ٗ

 ـ أن ٌكون متصرفا ، ؼٌر جامد ، فبل ٌكون مثل : نعم وببس ، ولٌس ، وعسى ونحوها  ٘

 ، أي أن ٌصح الفعل للمفاضلة بالزٌادة والنقصان ، فبل ٌكون مثل : مات ، وؼرق ـ أن ٌكون قاببل للتفاوت  ٙ

ـ أال ٌكون الوصؾ منه على وزن " أفعل فعبلء " ، مثل : عرج ، وعور ، وحمر ، فالوصؾ من األلفاظ  7

 السابقة على وزن أفعل ومإنثه فعبلء فنقول : أعرج عرجاء ، و أعور عوراء ، و أحمر حمراء .

فإذا استوفً الفعل الشروط السابقة صؽنا اسم التفضٌل منه على وزن " أفعل " مباشرة . نحو : أنت   -

 أصدق من أخٌك . وقوله تعالى : } والفتنة أكبر من القتل { 

 صوغ اسم التفضٌل من الفعل ؼٌر مشتوفً الشروط

منه مباشرة نؤتً باسم التفضٌل  أما إذا افتقد الفعل شرطاً من الشروط السابقة فبل ٌصاغ اسم التفضٌل -

 :بالطرٌقةاآلتٌة 

 أعظم ( .  -أكثر    -مثل  : ) أشـّد  ،نؤتً باسم تفضٌل مساعد مطابق للشروط    - ٔ

 مثل  : ،ثم نؤتً بالمصدر منصوباً من الفعل ؼٌر المطابق للشروط  بعد اسم التفضٌل المساعد مباشرة  – ٕ

 أكثر ارتفاعاً                  تمٌٌز منصوب         ارتفع                        -   

 تمٌٌز منصوب               أشـد زرقة                  زرق                    -   
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ا للمجهول  - ٖ ًٌّ ا أو مبن ًٌّ أتٌنا باسم تفضٌل مناسب مستوٍؾ أو ناقصا  إذا كان الفعل المراد التفضٌل فٌه منف

الً  وجبنا بمصدر للشروط   مثل : ،   الفعل بعده مإوَّ

 / محممد أفضل أن ٌكون مدرسا منه مهندسا المحسن أحق أن ٌكافؤ .    /  العلم أحسن أال ٌهمل .

 (( وؼٌر القابل للتفاوت )مات ، فنً ، هلك..ال ٌؤتً اسم التفضٌل من الفعل الجامد )ببس ونعم و عسى  - ٗ

 الحظ الفرق بٌن المثالٌن اآلتٌٌن :

 مصر أعظم شؤنا . ) شؤنا : تمٌٌز منصوب(     -  مصر أعظم بلد . ) بلد : مضاؾ إلٌه مجرور(    -

كان من جنس المفضل ٌعرب مضافا إلٌه . و إذا لم ٌكن  نأن االسم النكرة الواقع بعد اسم التفضٌل إ :نبلحظ

 .من جنس المفضل ٌعرب تمٌٌزا (

 

 حاالت اسم التفضٌل

 السم التفضٌل فً االستعمال أربع حاالت هً : 

 أوالً : ) نكرة (  أن ٌكون مجرداً من أل التعرٌؾ واإلضافة .

ـ وحٌنبذ ٌكون حكمه وجوب اإلفراد والتذكٌر ، وٌذكر بعده المفضل علٌه مجروراً بمن و قد ٌحذؾ ، وال 

 مثل  : ،ٌطابق المفضل 

 محمد أكبر من أخٌه .           هند أكبر من أختها .           البنتان أكبر من أختٌهما .   

 الولدان أكبر من أخوٌهما .   األوالد أكبر من إخوانهم .     البنات أكبر من أخواتهن .

 

 ثانٌا : أن ٌكون معرفاً بؤل .

 مثل :       ،وحكمه وجوب مطابقته للمفضل ، وال ٌذكر بعده المفضل علٌه 

 محمد هو األصؽر سناً .              الطالبة هً الصؽرى سناً .                    الطالبان هما األصؽران سناً 

 الطالبتان هما الصؽرٌان سناً .     الطبلب هم األصاؼر سناً .                     الطالبات هن الصؽرٌات سناً  

 

 ثالثا : أن ٌكون نكرة مضافاً إلى نكرة . 

 مثل :    ،وحكمه وجوب اإلفراد والتذكٌر ، وال ٌطابق المفضل ، ومطابقة المضاؾ إلٌه النكرة للمفضل 

 الكتاب أفضل صدٌق .   القصة أفضل وسٌلة للثقافة .  الكتابان أفضل صدٌقٌن      القصتان أفضل قصتٌن . 

 الكتب أفضل أصدقاء للمرء .    المدرسات أفضل معلمات . 
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 رابعاً : أن ٌكون مضافاً إلى معرفة .

 مثل : ،و حكمة جواز اإلفراد والتذكٌر ، كما ٌجوز مطابقته لما قبله ، كالمعرؾ بؤل  

 لٌــــــــــــلى أفضل النساء  .          أو لٌــــــــــــلى فضلى النساء .

 ضل الطبلب .           أو المحمدان أفضبل الطبلب .المحمدان أف

 الفاطمتان أفضل الطالبات .        أو الفاطمتان فضلٌا الطالبات . 

 المحمدون أفضل الطبلب  .         أو المحمدون أفاضل الطبلب .

 الفاطمات أفضل الطالبات .         أو الفاطمات فضلٌات الطالبات .

ومنه قوله تعالى : } وكذلك جعلنا فً كل قرٌة أكابر    فتبارك هللا أحسن الخالقٌن {.ومنه قوله تعالى : } 

 مجرمٌها {.

 مبلحظات مهمة

 ـ هناك ثبلثة ألفاظ فً " أفعل التفضٌل " اشتهرت بحذؾ الهمزة من أولها ، وهً : خٌر ، و شر ، وحب  ٔ

  ى {.} قول معروؾ ومؽفرة خٌر من صدقة ٌتبعها أذومنه قوله تعالى :

 وقوله تعالى : } قال أنتم شٌر مكاناً {.

 وقولهم :وحب شًء إلى اإلنسان ما منع

 ٌجوز استعمال اسم التفضٌل من فعل مساعد مع الفعل المستوفى للشروط أٌضاً   . -ٕ

 محمد أعظم كرماً من خالد .   -مثل :  محمد أكرم من خالد   

 اسم التفضٌل ٌعرب حسب موقعه فى الجملة . -ٖ

 :نموذج  إعراب

 أخواك أكبر من عمر

أخواك : أخوا مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه األلؾ و كاؾ المخاطب ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ 

إلٌه   أكبر : خبر المبتدأ مرفوع. من : حرؾ جر . عمر : اسم مجرور بمن وعبلمة جره الفتحة ألنه ممنوع 

 من الصرؾ . 

 ( https://dardery.site/archives/1832ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 الذفضيل اسواخ على دـــدريـــت

 

 : تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدابل المتاحة: ٔس

 :ٓخ ػيح ح٧كؼخٍ ح٥ط٤ش ٫ ٗؤط٢ ٜٓ٘خ رخْٓ حُظل٤٠َ ٓزخَٗس ج  .ٔ

 . لعب ׄ     بِْبَس . ׄ     ٌَواَفَق . ׄ      ٌُْسِرع . ׄ  

 حُلؼَ ح١ٌُ ٣٫ٜخؽ ٓ٘ٚ حُظل٤٠َ ا٫ رط٣َوش ؿ٤َ ٓزخَٗس ٖٓ ر٤ٖ ح٧كؼخٍ حُظخ٤ُش : .ٕ

 انتفع ׄ     ذهب  ׄ     ؼرق  ׄ      هجم  - 

 ا٫ رط٣َوش ؿ٤َ ٓزخَٗس ٖٓ ر٤ٖ ح٧كؼخٍ حُظخ٤ُش :حُلؼَ ح١ٌُ ٣٫ٜخؽ ٓ٘ٚ حُظل٤٠َ  .ٖ

 مشى ׄ     سمع  ׄ     مات   ׄ      َما َشِرَب   ׄ   

 حُلؼَ ح١ٌُ ٣٫ٜخؽ ٓ٘ٚ حُظل٤٠َ ا٫ رط٣َوش ؿ٤َ ٓزخَٗس ٖٓ ر٤ٖ ح٧كؼخٍ حُظخ٤ُش : .ٗ

 نما   ׄ     ُظلِم  ׄ     جرى  ׄ       ببس ׄ   

 حُلؼَ ح١ٌُ ٣٫ٜخؽ ٓ٘ٚ حُظل٤٠َ ٓطِوخ ٖٓ ر٤ٖ ح٧كؼخٍ حُظخ٤ُش :  .٘

 عمً ׄ     فنً  ׄ      استراح ׄ      قرأ  ׄ   

 حُلؼَ ح١ٌُ ٣٫ٜخؽ ٓ٘ٚ حُظل٤٠َ ٓطِوخ ٖٓ ر٤ٖ ح٧كؼخٍ حُظخ٤ُش :: .ٙ

 لٌس ׄ     ما فهم   ׄ     قاتل   ׄ      كتب  ׄ   

   :ُِٔئٗغ طٌٕٞ  ُِٔؼ٠٘  ٤َ٤. ػ٘ي حُظـ حُٜخىم ٛٞ ح٧ك٠َ ر٤ٖ حُ٘خّ  .7

  بٌن الناسالصادقتٌن هما الفضلٌان  ׄ                  بٌن الناسالصادقتان هما الفضلٌان  ׄ  

 بٌن الناس الصادقتٌن هما الفضلٌٌن ׄ                بٌن الناسالصادقتان هما األفضبلن  ׄ  

َٜخ{. حُٔل٠َ ػ٤ِٚ ك٠ ح٣٧ش ٛٞ : خٍ ه   .8 خُٗٞح أََكن  رِ ًَ َٝ  طؼخ٠ُ: }

 محذوؾ                      ׄ      بَِها ׄ     أََحقَّ  ׄ      َكاُنوا  ׄ  

 . عند مخاطبة المفرد المإنث بهذه العبارة تكون كالتالى : زمبلبكأنت األجمل  بٌن    .9

 أنِت الجمٌلة  بٌن زمبلبك ׄ         أنِت األجمل  بٌن زمبلبك  ׄ  

 أنِت الجمٌل  بٌن زمبلبك ׄ         أنِت الُجملى  بٌن زمبلبك  ׄ  

 حُٜٞحد: ح٩ؿخرش  حُ٘زخد ............ ٗ٘خ١خ ٖٓ ؿ٤َْٛ .  حهظَ  .ٓٔ

 األولى والثانٌة ׄ    الكثٌرون            ׄ   األكثرون             ׄ     أكثر                        ׄ  

 حًُِخس  ......... حُؼزخىحص. حهظَ ح٩ؿخرش  حُٜٞحد  .ٔٔ

 األولى والثانٌة     ׄ      أعاظم             ׄ   ُعظمى                   ׄ   أعظم                         ׄ  

 ٓلٔي  أًَّ ٤ٟق ػ٘ي ٛي٣وٚ . ًِٔش )أًَّ ( ك٢ حُـِٔظ٤ٖ : -أًَّ ٓلٔي  ٛي٣وٚ    .ٕٔ

 فعل ماض واسم تفضٌل ׄ        اسما تفضٌل                       ׄ  

 فعبلن ماضٌان ׄ        اسم تفضٌل وفعل ماض           ׄ  

 حُٜٞحد ح٩ؿخرش  حهظَ . حُلخثِطخٕ رخُـخثِس ٛٔخ  .......... ػَٔح  .ٖٔ

 األولى والثالثة   ׄ   ان             ٌالكبر ׄ                    الكبرتان ׄ    األكبران                 ׄ  

 :حهظَ ح٩ؿخرش  حُٜٞحد .حُٔظؼِٔخص ٖٛ  ......... أٜٓخص    .ٗٔ

 األولى والثانٌة       ׄ    أفاضل                  ׄ    أفضل           ׄ    فضلٌات             ׄ  
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ّ حُٔظلٞهٕٞ ٖٓ ٓي٣َ حُٔيٍٓش (     ػ٘ي طل٣ِٜٞخ  ا٠ُ ٤ٛـش حُظل٤٠َ طٌٕٞ  :  .٘ٔ َّ  حُـِٔش  ) ٣ٌُ

ٌُكّرمن  من مدٌر المدرسة         ׄ   ٌُكّرموا. من مدٌر المدرسة     ׄ   المتفوقون  أحق أن   المتفوقون  أحق أن 

ٌُكّرموا من مدٌر المدرسة         ׄ   ٌُكّرمون من مدٌر المدرسة     ׄ   المتفوقون  أحق أال    المتفوقون  أحق أن 

 حُطخُذ ح١َُٜٔ أ٠ًً ١خُذ.   اػَحد ًِٔش : "١خُذ":   .ٙٔ

 الثانٌة والثالثة ׄ   نعت            ׄ     مضاؾ إلٌه              ׄ    فاعل                      ׄ  

 حُطخُذ ح١َُٜٔ أَٓع  كٜٔخ.   اػَحد ًِٔش : "كٜٔخ":   .7ٔ

 مفعول به ׄ   حال            ׄ    تمٌز                 ׄ   مضاؾ إلٌه                         ׄ  

 ح٬ُػزخص  ح٣َُٜٔخص  ...... ك٢ حُؼيٝ ٖٓ ح٧ٍٝر٤خص . حهظَ حُٜٞحد :  .8ٔ

 أسارع ׄ   أسرع                 ׄ    سرعى            ׄ    سرعٌات                   ׄ  

 حُٔـظٜيس .... ١خُزش   . حهظَ ح٩ؿخرش  حُٜٞحد:   .9ٔ

 الثانٌة والثالثة ׄ   سعٌدة            ׄ   سعدى                ׄ    أسعد                    ׄ  

ٕٓ.  ْٕ ُُُُٓٞٚ أََكنُّ أَ ٍَ َٝ  ُ هللا  َٝ {}ُٙٞ ُٟ َْ  حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ: ٣ُ

 أرضى ׄ     رضً ׄ     تحقق ׄ       حقّ  ׄ  

ٕٔ.  ِٚ ز٤ِِِ َٓ  ْٖ َُّ َػ ٠َِ٣ ْٖ َٓ  ُْ َٞ أَْػَِ ر َي ُٛ ٍَ   ٕ  حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ:اِ

 أضل ׄ     ضل  ׄ     علّم  ׄ      علم  ׄ  

ٕٕ.   } َٖ ٣ْ ًَ َٖ ك٬َ ٣ُْئ ْك ََ ْٕ ٣ُْؼ َُِي أَْى٠َٗ أَ ًَ  حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ:}

 ُعِرؾ ׄ     َعرؾ  ׄ     أدنى  ׄ       دنا  ׄ  
 . حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ:حٌُظٔخٕ أكلع َُِٔ .ٖٕ

 حّفظ ׄ     تحفظ ׄ     حافظ ׄ      حفظ ׄ  
 حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ: حُوَٟ.حُٔيٕ أًؼَ حُىكخٓخ رخٌُٔخٕ ٖٓ  .ٕٗ

 زحم ׄ     ازدحم ׄ      كثر ׄ       أكثرَ  ׄ  
 حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ: حُٜي٣ن أؿيٍ أ٫ ٗوٞٗٚ . .ٕ٘

 خوننال  ׄ      خان ׄ      جدر ׄ      أجدَر  ׄ  
 . حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ:حُْ٘ٔ أًؼَ كَٔس ٝهض حُٔـ٤ذ  .ٕٙ

 حمر ׄ      احمرّ  ׄ      كثر  ׄ      أكثَر  ׄ  
 . حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛ٘خ  ٛٞ:ٓلٔي أكن إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼِٔخ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ١خُزخ .7ٕ

 كان ׄ     تحقق ׄ       حقق ׄ       حقّ  ׄ  
 حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٛٞ: َٜٗ أًظٞرَ ٖٓ أٍٝع ح٫ٗظٜخٍحص ك٢ طخ٣ٍو٘خ حُٔؼخَٛ. .8ٕ

 انتصر ׄ     ناصر ׄ      راع  ׄ      نصر  ׄ  
 :طٌٕٞ  ُِٔؼ٠٘  ٤َ٤أؿَٔ هٜش . ػ٘ي حُظـ ٢ٛ ٌٛٙ حُوٜش  .9ٕ

 هاتان القصتٌن  هما أفضل قصتٌن ׄ      هاتان القصتان  هما أفضبل قصتٌن ׄ  

 هاتان القصتان هما أفضل قصتٌن ׄ      هاتان القصتٌن هما أفضبل قصتٌن ׄ  

 ػ٘ي حُظـ٤٤َ ُِـٔغ حُٔئٗغ ك٢ حُلَٜ . ح٧ٛـَ  ٌٛح ٛٞ حُطخُذ  .ٖٓ

 هإالء هن الطالبات األصؽر فً الفصل ׄ     هإالء هن الطالبات األصؽرات فً الفصل ׄ  

 هإالء هن الطالبات الصؽرى فً الفصل ׄ     هإالء هن الطالبات الصؽرٌات فً الفصل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1832ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 : بٌن نوع اسم التفضٌل فٌما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة: ٕس

ٔ. " ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ِٚ ُد ا٤َُِْ ََ ُٖ أَْه َْٗل َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ   مجرد من "ال" واإلضافة ׄ   

ْل٠َِ" .ٕ ُّٔ ٝح حُ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ شَ حُ  َٔ ِِ ًَ  ََ َؿَؼ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

٢ٍْء َؿَي٫" .ٖ َٗ  ََ ؼَ ًْ ُٕ أَ خ َٔ ْٗ َٕ ح٩ِ خ ًَ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       بـ"ال"معرؾ ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٗ. "ٟ ََ ْز ٌُ ُْ شَ ح َ٘ ُْزَْط ُٖ ح َّ َْٗزِط ْٞ  هخٍ طؼخ٠ُ: " ٣َ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

٘. "ِّ ََِؿْض ُِِ٘ خ ٍش أُْه  ٓ ََ أُ ْْ َه٤ْ ْ٘ظُ ًُ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    واإلضافةمجرد من "ال"  ׄ  

َؼ٠" .ٙ ْٔ َ٣  َ ُؿ ٍَ ِي٣َِ٘ش  َٔ ُْ ٠ ح َٜ ْٖ أَْه ِٓ َؿخَء  َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

7.   َ ًُ َِْ٘خ ك٢ِ  َُِي َؿَؼ ٌَ ًَ َٝ َٜخ"هخٍ طؼخ٠ُ: "  ٝح ك٤ِ َُ ٌُ ْٔ َٜخ ٤َُِ ٤ ِٓ َِ ـْ ُٓ  ََ خرِ ًَ ٣ٍَش أَ َْ  هَ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

8. "ِٚ ٍَ رِ خكِ ًَ  ٍَ  ٝ ٌُُٞٗٞح أَ ٫ طَ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 معرفة مضاؾ إلىׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

9. " ٍْ ٣ِٞ ِٖ طَْو َٔ َٕ ك٢ِ أَْك خ َٔ ْٗ  هخٍ طؼخ٠ُ: " َُوَْي َهَِْوَ٘خ ح٩ِ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٔٓ. " َِ ُْوَْظ َٖ ح ِٓ  َُ زَ ًْ ُْلِْظَ٘شُ أَ ح َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       إلى نكرةمضاؾ ׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ِٚ ح٧َْػ٠َِ" .ٔٔ ر  ٍَ  ِٚ ْؿ َٝ ـَخَء   هخٍ طؼخ٠ُ: " ا٫ِ حْرظِ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ُٖ َِٗي٣ّ خ" .ٕٔ َٔ أَْك َٝ خ   ٓ وَخ َٓ   َ ِٖ َه٤ْ ٣َِو٤َْ ُْلَ  هخٍ طؼخ٠ُ: " أ١َُّ ح

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    واإلضافةمجرد من "ال"  ׄ  

ْؼ٠َِ" .ٖٔ ُٔ ُْ ُْ ح ٌُ ٣َِوَظِ َٛزَخ رِطَ ٌْ َ٣ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ِؿؼُٞح  .ٗٔ ٍْ ِؿؼُٞح كَخ ٍْ ُْ ح ٌُ َُ ََ ْٕ ه٤ِ اِ َٝ "هخٍ طؼخ٠ُ: "  ْْ ٌُ َُ ٠ًَ ُْ َٞ أَ ُٛ 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٔ٘. "  ٖ ِٜ هُُِٞرِ َٝ  ْْ ٌُ َُ ُِوُُِٞرِ َٜ ْْ أ١َْ ٌُ ُِ ًَ  هخٍ طؼخ٠ُ: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ِ "هخٍ طؼخ٠ُ: "  .ٙٔ َْ٘ي هللا  َؿش  ِػ ٍَ ُْ َى ْْ أَْػظَ ِٜ ِٔ ْٗلُ أَ َٝ  ْْ ِٜ حُِ َٞ ْٓ َ ِ رِؤ َِ هللا  ز٤ِ َٓ َُٛيٝح ك٢ِ  َؿخ َٝ 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  
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ٙ ٣اااااااااا٘وٚ حُٔاااااااااا٤ق إٔ طااااااااااَ أُااااااااااْ -7ٔ ٍُ  هااااااااااي

  
 .حُؼٜااااااااخ ٓااااااااٖ أ٠ٓاااااااا٠ حُٔاااااااا٤ق إ ه٤ااااااااَ اًح 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    "ال" واإلضافة مجرد من ׄ  
 أماااااااا تااااااارى البحااااااار تعلاااااااو فوقاااااااه جٌاااااااؾ -8ٔ

  
 .حُيٍٍ هـخػٚ رؤهـ٠ٜ ٝطٔظوَ 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  
زاااااااااااااااااااااخ ر٤ٜ٘ٔاااااااااااااااااااااٞ ط٠اااااااااااااااااااااخكٌضُ  -9ٔ ـَ  ٓؼ

  
  َُّ  .٠ُْ٣اااااااااااااااااااِليُ  ٓاااااااااااااااااااخ حُز٤ِاااااااااااااااااااشِ  ٝٗااااااااااااااااااا

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 ح٧ٓااااااااااااٍٞ ؿ٤ٔااااااااااااَ ٣ااااااااااااؤط٢ حُؼوااااااااااااَ ًٝٝ -ٕٓ

  

 .ح٧ٍكاااااااااااااااااااااااان ٨ٍُٗااااااااااااااااااااااااي ٣ٝوٜااااااااااااااااااااااااي 

 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 ًِٜااااااااااااااْ رخ٧كزااااااااااااااش طلـااااااااااااااغْ  طزاااااااااااااان إ -ٕٔ

  

 .أكـاااااااااااغُ  -ُاااااااااااي أراااااااااااخ ٫- ٗلٔاااااااااااي ًٝٛاااااااااااخد 

 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٕٕ-  ُْ أَظَِااااااا َٝ  َِ ِْ  أَٛااااااا اااااااٖ حُظُِااااااا ااااااايح   راااااااخصَ  َٓ ِٓ  كخ

  

اااااااااااااٖ  َٔ ِٚ  كااااااااااااا٢ راااااااااااااخصَ  ُِ  .٣َظَوَِ اااااااااااااذُ  َٗؼٔخثِااااااااااااا

 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 حُٜــااااااااااااااااااااـي٣ن حٗوـااااااااااااااااااااـِذ كَِرٔااااااااااااااااااااخ -ٖٕ

  

 .رخ٠ُٔـــاااااااااااااااااااااـَس أػِــاااااااااااااااااااااـْ كٌـــاااااااااااااااااااااـخٕ 

 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

     طل٤ااااااااش حُٞؿااااااااٞى ؿااااااااخء ٓااااااااٖ ه٤ااااااااَ ٣ااااااااخ -ٕٗ

  

 .ؿااااااااخءٝح رااااااااي حُٜاااااااايٟ اُاااااااا٠ َٓٓاااااااا٤ِٖ ٓااااااااٖ 

 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ   .

ٕ٘- ٫  ّٖ  ٍإ٣ظااااااااااااااٚ رؼااااااااااااااي ٣ًَٔااااااااااااااخ   ططِااااااااااااااز

  

 .ُهظٔااااااااااااااٞح ٣اااااااااااااايح   رؤٓااااااااااااااوخْٛ حٌُااااااااااااااَحّ إ 

 

 مضاؾ إلى معرفة.ׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1832ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

https://dardery.site/archives/1832
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 : بٌن حالة اسم التفضٌل من حٌث المطابقة وعدم المطابقة فٌما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة: ٖس

 

 روَٗااااااااااااٚ ح٧ٗااااااااااااْ حُـزااااااااااااَ ٗااااااااااااخ١ق ٣ااااااااااااخ -ٔ 

  

 .حُـزاااااااااااَ ػِااااااااااا٠ ٍكواااااااااااخ   ٫ روَٗاااااااااااي ٍكواااااااااااخ   

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " َوُهَو أَْعلَُم بَِمِن اْهَتَدى" .ٕ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ٖ.  ُ  اْلُحْسَنى"قال تعالى: " َوُكبل َوَعَد هللاَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " َوأَِخً َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمنًِّ لَِساًنا " .ٗ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ُهْم فًِ اآلِخَرِة ُهُم  .٘  األَْخَسُروَن"قال تعالى: " ال َجَرَم أَنَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ًة" .ٙ  قال تعالى: " َكاُنوا أََشدَّ ِمْنُكْم قُوَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ْسَعى" .7 ٌَ  قال تعالى: " َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجلٌ 

 ٌجوز األمران.ׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " لََقْد َخلَْقَنا اإلِْنَساَن فًِ أَْحَسِن َتْقِوٌٍم" .8

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ٍة أََكابَِر  .9 ٌَ ْمُكُروا فٌَِها"قال تعالى: " َوَكَذلَِك َجَعْلَنا فًِ ُكلِّ َقْر ٌَ  ُمْجِرِمٌَها لِ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

لَ َكافٍِر بِِه" .ٓٔ  قال تعالى: " َوال َتُكوُنوا أَوَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

وُم  فًِ أَْدَنى  .ٔٔ  األَْرِض"قال تعالى: " ُؼلَِبِت الرُّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " ُثمَّ َرَدْدَناهُ أَْسَفلَ َسافِلٌَِن" .ٕٔ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ًة َوأَْكَثُر َجْمًعا" .ٖٔ  قال تعالى: " َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى" .ٗٔ
ٌُْإِمْن بِاهللَّ اُؼوِت َو ْكفُْر بِالطَّ ٌَ  قال تعالى: " َفَمْن 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

َك أَْحَسَن اْلَقَصِص"  .٘ٔ ٌْ  قال تعالى: " َنْحُن َنقُصُّ َعلَ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  
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 ٓاااااااخرق ٓاااااااَؽ حُاااااااي٤ٗخ كااااااا٢ ٌٓاااااااخٕ أػاااااااِ -ٙٔ

  

 .ًظااااااااااااخدُ  ح٧ٗااااااااااااخّ كاااااااااااا٢ ؿِاااااااااااا٤ْ ٝه٤ااااااااااااَ 

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ااااااااااو٠َ -7ٔ ْٗ ِٚ  أَأَ ااااااااااخ رِاااااااااا  ٓ َْ ِٚ  َؿ أَْؿ٤ِ٘اااااااااا ُ ااااااااااش   َٝ ًِ 

  

  ْٕ ًِ َِ  كَخط زَااااااااااخعُ  اِ اااااااااا ْٜ ـَ َٕ  هَاااااااااايْ  حُ ـااااااااااـخ ًااااااااااخ َٓ َِ  .أَْك

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 راااااااااااااااااااااااخُلظ٠ أ٣ُاااااااااااااااااااااااٖ حُٜااااااااااااااااااااااأض -8ٔ

  

 .ك٤٘ااااااااااااااٚ ؿ٤ااااااااااااااَ كاااااااااااااا٢ ٓ٘طاااااااااااااان ٓااااااااااااااٖ 

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

    ك٤٘٘٘ااااااااااخ حُااااااااااٞىحع كاااااااااا٢ ٣ٔاااااااااأغ حٌُااااااااااَ -9ٔ

  

   ٖ  .٣ُٔااااااااااااأغِ  ُاااااااااااااْ حُااااااااااااا١ٌ أٛااااااااااااايهٚ ٌُااااااااااااا

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

   ؿٔاااااااااااااا٬٤   أٛاااااااااااااا٢ِ اُاااااااااااااا٠ أػ٤ااااااااااااااي٢٘٣ -ٕٓ

  

َُ ..  ً٘اااااااااااضِ  كٜٔٔاااااااااااخ   .َْٗلٔااااااااااا٢ ٓ٘ااااااااااايِ  أؿٔااااااااااا

 

 ٌجوز األمرانׄ        المفضلٌطابق ׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ٕٔ-  ُْ ْ   ٓٔاااااااااٖ حُـٔاااااااااغُ  ٓااااااااا٤ؼِ ااااااااا ااااااااا٘خ َٟ ُٔ  ٓـِ

  

َُ  رااااااااااؤ٢٘ٗ  ْٖ  ه٤اااااااااا اااااااااا ٘اااااااااا٢ َٓ ْٔ ُّ  رااااااااااٚ طَ  .هَااااااااااَي

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 ٤ًِٜٔااااااااااااااااااخ حُزااااااااااااااااااخه٤٤ٖ أه٣ٞااااااااااااااااااي أٍٟ -ٕٕ

  

 .حُِٗااااااااااااي ٓااااااااااااٖ أٍٟٝ ٨ُكااااااااااااِحٕ ٣ٌٞٗااااااااااااخٕ 

 

 ٌجوز األمران.ׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

    ٝأًُاااااااااااااخْٛ ؿاااااااااااااٞىح أػٜٔاااااااااااااْ أُٔاااااااااااااض -ٖٕ

  

 .كٔاااااااااااااااااااااااخٓخ  ٝأ٠ٓاااااااااااااااااااااااخْٛ ػاااااااااااااااااااااااٞىح 

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 حٗـِاااااااااااا٠ أ٫ حُط٣ٞااااااااااااَ ح٤ُِااااااااااااَ أ٣ٜااااااااااااخ أ٫ -ٕٗ

  

َِ  ٓ٘اااااااااااي ح٩ٛااااااااااازخف ٝٓاااااااااااخ رٜااااااااااازق   .رؤٓؼااااااااااا

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ٕ٘-  ُْ أَظَِااااااا َٝ  َِ ِْ  أَٛااااااا اااااااٖ حُظُِااااااا ااااااايح   راااااااخصَ  َٓ ِٓ  كخ

  

اااااااااااااٖ  َٔ ِٚ  كااااااااااااا٢ راااااااااااااخصَ  ُِ  .٣َظَوَِ اااااااااااااذُ  َٗؼٔخثِااااااااااااا

 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1832ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/1832
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 مشتقان من الفعل للداللة على زمان ومكان وقوع الفعل .  

 صوؼه

 أو         َمــفـِعـــــل      أوال من الثبلثً :  ٌصاؼان من الثبلثى على وزن : َمــفــَعـــــل - 

 ٌؤتً  على وزن َمــفــَعـــــل فً الحاالت التالٌة: -

 ( الثبلثى المعتل اآلخر  :ٔ)

 َمؤَْوى  :أوى   -َمْجَرى                             :جرى  -   َمْلَهى                    : لهى   -

 ( المضموم والمفتوح عٌن مضارعه :ٕ)

  َمسَمع :ٌسَمع  :سمع   -   َمْكَتب       :ٌكُتب  :كتب   -َمشَهد             :ٌشَهد  : شهد -    

 ٌؤتً  على وزن َمــفـِعـــــل فً الحاالت التالٌة: -

 ( المعتل األول ) المثال ( : ٔ)

 َمْوقِؾ :وقؾ  -    َمْوقِع :وقع   -    َمْوِعد: وعد  -

 ( المكسور عٌن مضارعه :ٕ)

 َمْضِرب :ٌضِرب  :ضرب  -   َمْنِطق :ٌنِطق  :نطق  -  َمْنِزل :ٌنِزل   :نزل    -

وٌتم التفرٌق بٌنهما  بمعنى الجملة / إذا دلت على الوقت كان للزمان ، وإن دلت على مكان كان االسم   -

 ، مثل: للمكان 

 الفناء ملعب الطبلب ) اسم مكان (  -  العصر ملعب الطبلب ) اسم زمان (     -     

 ثانٌا :  طرٌقة صوؼهما من الفعل ؼٌر الثبلثى : -

 نؤتى بالمضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر :  - 

   األرض ُمستخَرج البترول               ) اسم مكان ( . - 

 المساء  ُمستخَرج العمال من العمل  )   اسم زمان   ( .  -

 البترول ُمستخَرج من باطن األرض ) اسم مفعول (.     -

 مبلحظات مهمة

معظم أسماء الزمان و المكان  من الفعل األجوؾ ) وسطه ألؾ ( تؤتً على  وزن ( َمْفَعل) أي بزٌادة    -  ٔ

 مٌم على حروؾ الفعل الماضً  فقط .   أمثلة : 

 فاز : مفاز   -قال : مقال    -قام : مقام    -دار : مدار    -سار  : مسار   -
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 الفعل الثبلثً المضعؾ  ٌؤتً ؼالباً دون فك التضعٌؾ :  أمثلة :   - ٕ

:َمـقـّر  -مـرَّ  : َمـمـّر   -فـرَّ  : َمـفـّر  -  قـرَّ

 مكتبة    -مدرسة  -قد تدخل تاء التؤنٌث المربوطة على اسم المكان من الثبلثً  :  أمثلة : مزرعة    -  ٖ

 ( مطلع   -موسم    -موعد    -  وتؤتً ؼالباً  كؤسماء زمان :  ) مستقبلكلمات شهٌرة فً االمتحانات ،  -ٗ

 ( موطن  -مجال  -موقؾ     -تمع  كلمات شهٌرة فً االمتحانات ، وتؤتً ؼالباً  كؤسماء مكان : ) مج  -  ٘

 منبـِت  .  -مشِرق   -بمؽرِ   -َمْفَعل( . أمثلة :  مسِجد   (َمْفِعل( وقٌاسها (هناك كلمات جاءت على وزن   -ٙ

 ٌجوز أن ٌؤتى اسم الزمان والمكان جمعاً  ) مصادر ، متاحؾ  ، مواقع ( . -7

 ( https://dardery.site/archives/1838ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 اسهي الزناى والهكاى اخ علىدـــدريـــت

 

 من بٌن البدابل المتاحة  فٌما ٌلً: الزمان والمكانحدد اسم  – ٔس

ِرٌَن" -ٔ َم َخالِِدٌَن فٌَِها  َفلَبِْبَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِّ  قال تعالى : " َفاْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنَّ

مَ ׄ         أَْبَوابَ  ׄ    َمْثَوىׄ     َخالِِدٌنَ ׄ                َجَهنَّ

لْ ِبِه ُسْلَطاًنا َوَمؤَْواهُ قال تعالى : -ٕ ٌَُنزِّ ِ َما لَْم  ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِاهللَّ ار "" َسُنْلقًِ فًِ قُلُوِب الَِّذٌَن َكَفُروا الرُّ  ُم النَّ

ْعبَ ׄ         قُلُوبِ  ׄ   ارُ ׄ     َوَمؤَْواُهمُ ׄ                الرُّ  النَّ

ِ َواَل َتْعَثْوا فًِ اأْلَْرِض ُمْفِسِدٌَن"قال تعالى : "  َقْد  -ٖ  َعلَِم ُكلُّ أَُناٍس َمْشَرَبُهْم ۖ ُكلُوا َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق هللاَّ

 ُمْفِسِدٌنَ ׄ     اأْلَْرِض ׄ                ِرْزقِ ׄ         َمْشَرَبُهمْ  ׄ  

َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم "  -ٗ
 قال تعالى : " َفإَِذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا هللاَّ

 اْلَحَرامِ ׄ     اْلَمْشَعرِ ׄ                َعَرَفاتٍ ׄ         أََفْضُتمْ  ׄ  

اِس "  -٘ َت َمَثاَبًة لِلنَّ ٌْ  قال تعالى : " َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَب

تَ ׄ         َجَعْلَنا ׄ   ٌْ  لِلنَّاسِ ׄ     َمَثاَبةً ׄ                اْلَب

 ك٣َااااااااااااااااااَ ػِاااااااااااااااااا٠ ٣٘ااااااااااااااااااخّ ٝػزااااااااااااااااااي -ٙ

  
 حُظااااااااااااااااااااااَحد ٓلخٍٗااااااااااااااااااااااٚ ٗٔااااااااااااااااااااااذ ًٝٝ 

 
 الترابׄ     مفارشهׄ                نسبׄ         حرٌر ׄ  
 ًَٓزاااااااااااااااخ   ح٧ٓااااااااااااااا٘شُ  ا٫ طٌاااااااااااااااٖ ُاااااااااااااااْ اًح -7

  
 ًٍٞرٜاااااااااااااااخ ا٫ ح٠ُٔاااااااااااااااطَ ك٤ِاااااااااااااااشُ  كٔاااااااااااااااخ 

 
 المضطرׄ     حٌلةُ ׄ                مركباً ׄ         األسنةُ  ׄ  
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 ٓٔاااااااااخٌُٜخ طٔاااااااااِي ُٝاااااااااْ حُ٘ـاااااااااخسَ  طَؿاااااااااٞح -8

  
ِْ  ػِااااااااااااا٠ طـااااااااااااا١َ ٫ حُٔااااااااااااال٤٘ش إ   ح٤ُاااااااااااااز

 
 الٌبسِ ׄ     السفٌنةׄ                مسالكهاׄ         النجاةَ  ׄ  
 ٝػااااااااااااااخٝىٙ ٓاااااااااااااا٤ِٔخٕ ِٓاااااااااااااايُ  ُحٍ هااااااااااااااي -9

  
  ُْ  ٝطَطلاااااااااغُ  حُٔـاااااااااَٟ كااااااااا٢ طااااااااا٘ل٢ُّ  ٝحُ٘ااااااااأ

 
 وترتفعُ ׄ     المجرىׄ                والشمسُ ׄ          ملكُ  ׄ  
 كَحٗااااااااااٚ ػااااااااااٖ ؿ٘زااااااااااٚ ٣ُـااااااااااخك٢ ٣ز٤ااااااااااضُ  -ٓٔ

  
َٖ  حٓااااااااااااااااظؼوِض اًح   ح٠ُٔااااااااااااااااخؿغُ  رخُٔ٘اااااااااااااااا٤ًَ

 
 المضاجعُ ׄ    بالمشركٌنَ ׄ                فراشهׄ         جنبه ׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/1838ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم الزمان والمكان  فٌما ٌلً: – ٕس

 

 قال تعالى : " فًِ َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملٌٍِك ُمْقَتِدٍر" -ٔ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

ِه لََقِوي   - ٕ ٌْ   أَِمٌٌن"قال تعالى : " َقالَ ِعْفِرٌٌت ِمَن اْلِجنِّ أََنا آتٌَِك بِِه َقْبلَ أَْن َتقُوَم ِمْن َمَقاِمَك ۖ َوإِنًِّ َعلَ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

ا َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ  -ٖ َكؤً "قال تعالى : " َفلَمَّ ِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّ ٌْ  أَْرَسَلْت إِلَ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

َذا ُمْؽَتَسلٌ َباِرٌد َوَشَراٌب" -ٗ  قال تعالى : " اْرُكْض بِِرْجلَِك  َهَٰ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

ُتوُبوا "  -٘ ٌَ ِهْم لِ ٌْ ِه ُثمَّ َتاَب َعَل ٌْ ِ إاِلَّ إَِل  قال تعالى : " َوَظنُّوا أَْن اَل َمْلَجؤَ ِمَن هللاَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

َباتُِكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخبًل َكِرًٌماإِْن َتْجَتنُِبوا َكَبابَِر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم "قال تعالى :  -ٙ ٌِّ  "َس

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

 ٓٔااااااااااأِخ ْأهظاااااااااااَ كااااااااااا٤ٖ حراااااااااااخ٢ُ ُٝٔاااااااااااض -7

  
 ٜٓاااااااااَػ٢ هللا كااااااااا٢ ًاااااااااخٕ ؿ٘اااااااااذ ح١ ػِااااااااا٠ 

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  
    حُِٔظواااااااااااااااا٠ ٛااااااااااااااااوَس ٣ااااااااااااااااخ ٓااااااااااااااااؤُظي -8

  
 كَهااااااااااااااخ ٓااااااااااااااخ حُاااااااااااااايَٛ ٣ـٔااااااااااااااغ ٓظاااااااااااااا٠ 

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  
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     ٛاااااااااازَح حُٔااااااااااٞص ٓـااااااااااخٍ كاااااااااا٠ كٜاااااااااازَح -9

  
 رٔٔاااااااااااااااااظطخع حُوِاااااااااااااااااٞى ٤ٗاااااااااااااااااَ كٔاااااااااااااااااخ 

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  
ُٖ  ح٧ٍٝحفِ  كاااااااااا٢ ه٤ااااااااااَ ٫ -ٓٔ    ١ٞٓ٘ااااااااااخ   طٔااااااااااٌ

  
 ُـاااااااااااااااااااااااا٬ىِ  ٣َطـاااااااااااااااااااااااا٠ ٫ ٓظوااااااااااااااااااااااااخ٫ًَ  

 
 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثبلثً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1838ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 حدد الوزن الصرفً السم المكان والزمان فٌما ٌلً: – ٖس

 

ًَّ اْرَكْب  -ٔ ا ُبَن ٌَ ًَ َتْجِري بِِهْم فًِ َمْوٍج َكاْلِجَباِل َوَناَدىَٰ ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن فًِ َمْعِزٍل   َمَعَنا "قال تعالى : " َوِه

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

ْنُه "  -ٕ ٍة مِّ ٌَ اُر َمْوِعُدهُ ۚ َفبَل َتُك فًِ ِمْر ْكفُْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب َفالنَّ ٌَ  قال تعالى : " َوَمن 

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

 ُتْسؤَلُوَن"قال تعالى : " اَل َتْرُكُضوا َواْرِجُعوا إِلَىَٰ َما أُْتِرْفُتْم فٌِِه َوَمَساِكنُِكْم لََعلَُّكْم  -ٖ

 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

قُولُوَن َسِمْعَنا " -ٗ ٌَ فُوَن اْلَكلَِم َعْن َمَواِضِعِه َو ٌَُحرِّ  قال تعالى : " ِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا 
 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

 ٓواااااااااااااايّ أراااااااااااااا٤ٞ رٌااااااااااااااَ ح٠ُااااااااااااااـخٍر٤ٖ -٘

  
 ح٧ٟااااااااااااااااااااـخٕ ٓـااااااااااااااااااااخٓغ ٝحُطااااااااااااااااااااـخػ٤ٖ٘ 

 
  ׄ  َمْفِعلׄ                      َمْفَعل .

اااااااااااْؼ١َ ٤َُْاااااااااااضَ  -ٙ ِٗ  َٖ ْ٘اااااااااااُٚ  أ٣َْااااااااااا رااااااااااا٢ ِٓ ََ ْٜ َٓ 

  
  َٖ ٠ااااااااااااا٢ أ٣َْااااااااااااا ْٔ ٍِد   ٣َ ْٖ  َٛاااااااااااااخ ااااااااااااا ِٓ  ِٚ ااااااااااااا ِٓ  َى

 
 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

ااااااااااااااااخى ٣ااااااااااااااااِىكْ -7 ّٜ  رخرااااااااااااااااٚ ػِاااااااااااااااا٠ حُو

  
كااااااااااااااااخّ ًؼ٤ااااااااااااااااَ حُؼااااااااااااااااٌد ٝحُٜٔ٘ااااااااااااااااَ  ِّ  حُ

 
 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

ُؿاااااااااٞ -8 َْ اااااااااخسَ  طَ ـَ ْْ  حُ٘  َُاااااااااا اااااااااُِيْ  َٝ ْٔ َٜخ طَ ٌَ ااااااااااخُِ َٔ َٓ   

  
   ٕ ااااااااااااال٤َِ٘شَ  ا  ٔ ااااااااااااا١َ ٫َ  حُ ـْ ِْ  ػِااااااااااااا٠ طَ ٤َُْااااااااااااازَ        ح

 
 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

 ٝأٓااااااااااااااااش ُِـ٣َااااااااااااااااذ ٌُٝااااااااااااااااٖ ١ٝااااااااااااااااٖ  -9

  
 ح٧ٟااااااااااااااايحى ِٝٓؼاااااااااااااااذ حُطـاااااااااااااااخس ِٜٓااااااااااااااا٠ 

 
 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

ٔٓ-   ُْ ْ   ٓٔاااااااااٖ حُـٔاااااااااغُ  ٓااااااااا٤ؼِ ااااااااا ااااااااا٘خ َٟ ُٔ  ٓـِ

  
َُ  رااااااااااؤ٢٘ٗ  ْٖ  ه٤اااااااااا اااااااااا ٘اااااااااا٢ َٓ ْٔ ُّ  رااااااااااٚ طَ  هَااااااااااَي

 
 َمْفِعلׄ                      َمْفَعل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1838ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    )  

https://dardery.site/archives/1838
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 مٌز بٌن اسم الزمان واسم المكان فٌما ٌلً:  – ٗس

 

 . كان مولد الرسول فً شهر ربٌع األول -ٔ

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ٕ-  ِْ ْٓ اااااااااخُٗٞح رِاااااااااخ٧َ اااااااااخ ًَ  ً ُِٞ ْْ  كِااااااااا٢ ُٓ ِٜ ُِ ُِ َ٘اااااااااخ َٓ 

  

  َّ ْٞ ح٤َُااااااااا َٝ  ْْ َِ  رِااااااااا٬َىِ  كِااااااااا٢ ُٛااااااااا ْلااااااااا ٌُ  ُػْزاااااااااَيحٕ حُ

 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

٘اااااااااؤٟ ح٧ٍٝ ٝكااااااااا٢ -ٖ               ح٧ًٟ ػاااااااااٖ ٌُِااااااااا٣َْ َٓ

  

 ٓظلااااااااااااٍٞ حُوِِاااااااااااا٠َ  هااااااااااااخف ُٔااااااااااااٖ ٝك٤ٜااااااااااااخ 

 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ىَٰ َمْطلَِع اْلَفْجرِ " قال تعالى:  -ٗ ًَ َحتَّ  "َسبَلٌم ِه

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

 َموِعدهم الصبح ألٌَس الصبُح بقِرٌب {)قال تعالى: } إّن  -٘

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

الً َعَرَفا -ٙ ٌَ  ُكلََّما َتْقُسو اللَّ

  

ُهورْ    َرْوَعَة الآلالِم فً الَمْنَفى الطَّ

 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ْنُه "  -7 ٍة مِّ ٌَ اُر َمْوِعُدهُ ۚ َفبَل َتُك فًِ ِمْر ْكفُْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب َفالنَّ ٌَ  قال تعالى : " َوَمن 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

 "وجعلنا النهار معاشاً "  :قال تعالى: -8

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

َٜااااااااااااخ -9 ٣َْل َٝ  ْْ ٍِ  َُاااااااااااا ااااااااااااخًح طَااااااااااااْي ااااااااااااضْ  َٓ َٔ  َكط 

  

ااااااااااااااااضْ   َٔ َٛااااااااااااااااي صْ  طَااااااااااااااااخؿ٢ َكط  ْؼزَااااااااااااااااِي١ َٝ َٓ 

 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

ْٖ  حُ٘اااااااخّ ٓاااااااٖ -ٓٔ ااااااا  ٗلؼُاااااااٚ ح٧رخػااااااايَ  ٣ـ٘ااااااا٠ َٓ

  

ْٚ  حُٔٔاااااااااااخصِ  كظااااااااااا٠ راااااااااااٚ ٣ٝ٘اااااااااااو٠   أهخٍرااااااااااا

 

 اسم مكانׄ                      اسم زمان ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/1838ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

https://dardery.site/archives/1838
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ى اْلفِْعلُ بواسطتها.   اسُم اآللة :  اسم مشتق للداللِة على األَداِة التً ٌإدَّ

 صوؼه

ًَ " ِمْفَعل، ِمفَعال، ِمْفَعَلة ".  ًِّ المجرد المتعدي ؼالبا :ً على ثبلثِة أَوزاٍن ه  ٌَُصاُغ اسُم اآللة من الفِْعل الثبلث

 الِمْفَرَمةِ  -الِمْطَحَنِة  -الملقاِط  -المنظاِر   -بالِمْثقَ   -د المْصعَ 

الة " -  شفاطة -ؼسالة  - ثبلجة : وأََجاَز اْلَمْجَمُع اللُّؽوي وْزناً رابعاً هو " َفعَّ

ُن والفؤس  - ٌِّ اطور والسك  وقد جاَءت بعُض أسماِء اآللة على ؼٌر قٌاس بؤَوزاٍن كثٌرة. منها: القدوم والسَّ

 بل ضابط.ب

 ( //:dardery.site/archives/3926https) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    

 اخ على اسو اآللحدـــدريـــت

 تخٌر الوزن الصرفً الصحٌح السم اآللة  فٌما ٌلً: – ٘س

 ٌقطع النجار الخشب بالمنشار . -ٔ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 ٌستخدم الجراح المشرط للعملٌات . -ٕ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 ٌزٌل المبرد خشونة الحدٌد . -ٖ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 تعٌن الثبلجة على حفظ الطعام . -ٗ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 خاص بها . تقلم األشجار بمقص -٘

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 ضع األقبلم فً المقلمة لببل تضٌع . -ٙ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

الَ َواْلِمٌَزاَن  قال تعالى: "  –7 ٌَ  . "َواَل َتنقُُصوا اْلِمْك

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

اُس األَدواَر اْلُعلٌا بالمْصَعِد. -8  صعُد النَّ

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 َطَحْنُت الُبنَّ بالِمْطَحَنِة. -9

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

https://dardery.site/archives/3926
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 الصدر فارقه الرجاء فقد ؼـدا   -ٓٔ

  

 وكؤنـّـُه بٌـٌت ببل مصباِح. 

 

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 أبً من أسرة المحراث     -ٔٔ

  

 ال ِمن سادٍة ُنجب 

 

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

ٌُْشبُه ِمْبرًدا -ٕٔ ْهُر   والنَّ

  

َدى      فِؤلَْجل َذا ٌْجلُو الصَّ

 

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 خذوا كحبل ومجمرة وعطًرا -ٖٔ

  

 فلستم ٌا فرزدق بالرجـال 

 

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 والزرع نضر فً الحقول وأهله    -ٗٔ

  

 ٌتهٌؤون لمنجل الحصادِ  

 

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

ْهدا َعْصفَُها -٘ٔ ٌَ َس  ٌْ احاً لَ ٌَ اِر ٌَ 

  

ُت َوِمْصَباِحً اْنَطَفا  ٌْ  َنَضَب الزَّ

 

 َفّعالةׄ      الِمْفعَ ׄ               ةِمْفَعلׄ        ِمْفَعل  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3926) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    
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 المصدر اسم ٌدل على حدث مجرد من الزمن .     -

 قٌاسٌة – سماعٌة:   المصادر نوعان  -

األفعال الثبلثٌة ، و سمٌت سماعٌة ألنها سمعت عن  العرب ولٌس لها مصادر وهً  المصادر السماعٌة :  

 قاعدة. 

 المصادر التً لها أوزان تقاس علٌها هً مصادر الرباعً و الخماسً و السداسً . : المصادر القٌاسٌة  

 مصادر األفعال الثبلثٌة

 سماعٌة تعرؾ بالسماع والرجوع إلى معاجم اللؽة . –من الفعل الثبلثً  المؤخوذة –المصادر الثبلثٌة 

 وهً كالتالً : فً المصدر الثبلثً وقد اتفق الصرفٌون على  قواعد عامة متبعة 

 زراعة . –إذا دل الفعل على حرفه جاء مصدره على وزن فِعاله : زرع  -أ 

 جماح . –فِعال : جمح إذا دل الفعل على امتناع جاء مصدره على وزن   -ب

 ؼلٌان . –بلن : ؼلى عَ إذا دل الفعل على حركة أو تقلب أو اضطراب جاء على وزن فَ   -ج

 عطاس. –عال : عطس فإذا دل الفعل على مرض أو داء جاء مصدره على وزن   -د

 ُخضرة .  -إذا دل الفعل على لون جاء مصدره على وزن فُعلة : خضر –هـ

 صهٌل . –نباح ، صهل  –صوت جاء مصدره على وزن فُعال أو َفعٌل : نبح إذا دل الفعل على  –و 

 رحٌل .  –إذا دل الفعل على سٌر جاء مصدره على وزن َفعٌل : رحل  –ز 

 : تكون صٌاؼته على النحو التالً: مصادر الرباعً

 إذا كان الفعل على وزن )أَْفَعل( فمصدره ٌؤتً على وزن )إِْفَعال(  – ٔ

 أوحى : إٌحاء .  –أعطى : إعطاء   -دأورد : إٌرا  -دأمدَّ : إمدا –آمن : إٌمان  –أَْضَرَب : إِْضَرابمثل :    

إذا كان الفعل على وزن )أفعل( ، ومعتل العٌن مثل ) أعاد( ، فمصدره ٌؤتً على وزن )إفعلة( أي بزٌادة  - 

 أثار : إثارة .  –أفاد : إفادة  –فً اآلخر بدالً من األلؾ  ،مثل :  أدار : إدارة  مربوطة  تاء

لَ( فمصدره ٌؤتً على وزن )َتْفِعٌل( ، مثل : لّوث : تلوٌث  – ٕ  دّرب :تدرٌب.  –إذا كان الفعل على وزن )َفعَّ



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 53

 طخ٣ِّٞ
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ى( ، فمصدره  ٌؤتً على وزن )تفعلة( أي بزٌادة تاء   -  ّفإذا كان الفعل معتل اآلخر )البلم( مثل : )قوَّ

 .سّوى : تسوٌة  –رّبى : تربٌة  –اآلخر بدالً من الٌاء ، مثل : قّوى : تقوٌة  مربوطة فً 

 ال( إذا كان الفعل على وزن )َفاَعل( فمصدره ٌؤتً على وزن )ُمَفاَعَلًة / فِعَ  – ٖ

 َجادل : ُمجادلة ، ِجدال .   -بحاسب : ُمحاسبة ، ِحَسا –َشاَرَك : ُمَشاَرَكةً  –مثل : َقاَْتلَ : ُمَقاَْتَلة ، قَِتال    

 َدْحَرج : َدْحَرَجة. –إذا كان الفعل على وزن )َفْعلَلَ( فمصدره ٌؤتً على وزن )َفْعلَلَة( مثل : ترجم : ترجمة  – ٗ

 فإذا كان الفعل رباعٌاً مضعفاً مثل : )زلزل( ، فمصدره  ٌؤتً على وزن )َفْعلَلَة / فِْعبلل(  -  

 وسوس : َوسوسة ، ِوسواس . –مثل :  زلزل : َزلزلة ، ِزلزال     

 مصادر الخماسً

مثل :  إذا كان الفعل الخماسً مبدوءاً بهمزة وصل ، فمصدره ٌؤتً بكسر ثالثه وزٌادة ألؾ قبل آخره . – ٔ

 انطلق : انطبلق  –احترم : احترام 

إذا كان الفعل الخماسً مبدوءاً بتاء زابدة ، فمصدره هو نفس حروؾ الفعل الماضً مع ضم ما قبل  – ٕ

 َتدحَرج : َتدحُرج . –َتَعاَرؾ : َتَعاُرؾ  –آخره . مثل : َتَعلََّم  : َتَعلُّم 

ى  * إذا كان الفعل الخماسً المبدوء بتاء آخره حرؾ تعالَى  ، فمصدره هو نفس حروؾ  -علة مثل : تحدَّ

 الفعل الماضً مع كسر ما قبل آخره ، وقلب حرؾ العلة إلى ٌاء.

ي     ى : تحدِّ ي  –مثل : تحدَّ ى : تعدِّ  .تفاَنى : تفانًِ -تعاَلى  : تعالًِ  –تعدَّ

 مصادر األفعال السداسٌة

 وصل ، فمصدره ٌؤتً بكسر ثالثه وزٌادة ألؾ قبل آخره .الفعل السداسً دابما ما ٌكون مبدوءاً بهمزة – ٔ

 استجدى : استجداء   –استولى : استٌبلء  -داستورد : استٌرا -داسترّد : استردا –مثل : استعمل : استعمال 

إذا كان الفعل السداسً معتل العٌن مثل : ) استفاد( ، فمصدره ٌؤتً على بحذؾ ألؾ المصدر والتعوٌض  -ٕ

 استعاد : استعادة . –استقام : استقامة  –مربوطة فً آخره .  مثل : استشار : استشارة عنها بتاء 

الحظ أن هناك مصادر خماسٌة تبدأ بــ استـ مثل المصادر السداسٌة والفرق بٌنها أن المصادر الخماسٌة 

 استراق . –استماع  –تكون السٌن فٌها أصلٌة . مثل : استبلم 

 ( https://dardery.site/archives/2079ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 اخدـــدريـــت

 حدد نوع المصدر فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

َٜخ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ َُ َّ خ َٜ ْػو٠ََ ٫َ حٗلِ ُٞ ُْ ِس ح َٝ َْ ُْؼُ َي رِخ َٔ ْٔ ظَ ْٓ  } كَوَِي ح

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ِّ {  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٕ خ ُِِ٘ خ  ٓ َّ ه٤َِخ ح ََ َُْل ُْز٤ََْض ح ْؼزَشَ ح ٌَ ُْ ُ ح ََ هللا   } َؿَؼ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٛخ ا٣ِ خُٙ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٖ َػَي َٝ ِػَيٍس  ْٞ َٓ  ْٖ ِٚ ا٫ِ  َػ َْ ٧َِر٤ِ ٤ِٛ ح ََ ٍُ اِْر لَخ ـْ ظِ ْٓ َٕ ح خ ًَ خ  َٓ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ََ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ وَخرِ َٔ ُْ ُْ ح طُ ٍْ ُُ َُ َكظ ٠  خػُ ٌَ ُْ حُظ  ًُ َٜخ ُْ  } أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

رٍَش {هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘ ََ ْو َٓ ح  ًَ ـَزٍَش ٣َظ٤ِٔخ   ْٔ َٓ  ١ًِ  ٍّ ْٞ ّ  ك٢ِ ٣َ ْٝ ا١َِْؼخ  .} أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ل خ {  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٙ َٓ َُْلِي٣ِغ أَ ح ح ٌَ َٜ ُ٘ٞح رِ ِٓ ْْ ٣ُْئ َُ ْٕ ْْ اِ ِٛ ٍِ َي َػ٠َِ اػَخ َٔ  } كَََِؼِ َي رَخِهغ  َْٗل

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َ  {هخٍ طؼخ٠ُ :   -7 ْْ َه٤ْ ٬َف  َُُٜ ْٛ َْ اِ ٠ هُ َٓ ٤َُْظَخ ِٖ ح ؤَََُُٞٗي َػ ْٔ َ٣ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٕ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 ِؿؼُٞ َْ َ٣ ْْ ِٜ ِِ ْٛ ٫َ ا٠َُِٰ أَ َٝ ٤َش   ِٛ ْٞ َٕ طَ ظَِط٤ؼُٞ ْٔ  } ك٬ََ ٣َ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ح {هخٍ طؼخ٠ُ :   -9  َ ٤ ِٔ خر خ ٣َ َٔ ُذ ِك َٓ َف ٣َُلخ ْٞ َٔ  } كَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ِ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٓٔ خِص هللا  َٟ َْ َٓ ـَخَء  ُٚ حْرظِ َٔ ١َِ َْٗل ْ٘ َ٣ ٖ َٓ  ِّ َٖ حُ٘ خ ِٓ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

٢ْء   هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔٔ َٗ خَػِش   ٔ َُشَ حُ َِ ُْ َُ   ٕ ْْ ۚ اِ ٌُ ر  ٍَ ُّ حط وُٞح  َٜخ حُ٘ خ ْ  { } ٣َخ أ٣َُّ  َػِظ٤

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ح { هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٕٔ  ٍ زَخ ٌْ ظِ ْٓ ٝح ح َُ زَ ٌْ ظَ ْٓ ح َٝ ٝح  َُّ َٛ أَ َٝ  ْْ ح ػ٤َِخرَُٜ ْٞ َ٘ ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ْْ ِٜ حِٗ ًَ ْْ ك٢ِ ا خرَِؼُٜ َٛ  } َؿَؼُِٞح أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ٍٕ رَِؼ٤ٍي {هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٖٔ خ ٌَ َٓ  ْٖ ِٓ  ُٕ ُٝ َخ ُْ حُظ٘  أَٗ ٠ َُُٜ َٝ  ِٚ ٘ خ رِ َٓ هَخُُٞح ا َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ُ َِٗيحء  َهل٤ِ ّخ {   } هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٗٔ رٚ  ٍَ ًْ َٗخَىٟ   اِ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

خ هخٍ طؼخ٠ُ :  -٘ٔ َٓ ٞح  ُٓ  َ َك َٝ أَ  َٝ { }ِ حء  َػ٠َِ هللا  ََ ُ حْكظِ ُْ هللا  هَُٜ َُ ٍَ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

٫ُٞٓ  {هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٙٔ ٍَ ح   َ ًْ ًِ  ْْ ٌُ ٍَ هللا  ا٤َُِْ َِ ْٗ  .} هَْي أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
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َٕ {: كخٍج أٝ ٓلؼٍٞ ُٚ. -7ٔ َؿؼُٞ َْ ْْ ا٤ََُِْ٘خ ٫َ طُ ٌُ أَٗ  َٝ ْْ َػزَؼ خ  ًُ خ َهَِْوَ٘خ َٔ ْْ أَٗ  ْزظُ ِٔ  } أَكََل

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
ح {  -8ٔ  ٍ ح ََ ْٓ ْْ اِ ُص َُُٜ ٍْ ََ ْٓ أَ َٝ  ْْ ْ  اِٗ ٢ أَْػَُِ٘ض َُُٜ  } ػُ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
٤َشَ ح٧ُْٗؼ٠َٰ {  -9ٔ ِٔ ْٔ شَ طَ ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ َٕ ح ٞ ُّٔ َٔ ِس ٤َُُ ََ َٕ رِخ٥ِْه ُٞ٘ ِٓ َٖ ٫َ ٣ُْئ ٣ ٌِ ٕ  حُ   } اِ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
ِٚ حْهظ٬َِك   -ٕٓ َؿُيٝح ك٤ِ َٞ َُ ِ َِ هللا  ْٖ ِػِ٘ي َؿ٤ْ ِٓ  َٕ خ ًَ  ْٞ َُ َٝ ح { }   َ ؼ٤ِ ًَ  خ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
َخِى {  -ٕٔ َّ حُظ٘  ْٞ َ٣ ْْ ٌُ ِّ اِٗ ٢ أََهخُف َػ٤َِْ ْٞ ٣َخ هَ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
َ  ٜٓاااااااااااز٤شٍ  -ٕٕ ااااااااااا ًُ  ٌُاااااااااااٖ حُظؼااااااااااا١ِ ػ٘اااااااااااي 

  
َ  أُٝاااااااااااااااا٠ ٝأؿٔاااااااااااااااااَ   ٝٗخُُااااااااااااااااٍش راااااااااااااااااخُل

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
 أكٔااااااااٖ اُاااااااا٠ حُ٘ااااااااخّ طٔااااااااظؼزي هِااااااااٞرْٜ   -ٖٕ

  
 كطخُٔااااااااااااااخ حٓااااااااااااااظؼزي ح٩ٗٔااااااااااااااخٕ اكٔااااااااااااااخٕ 

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
َّ ػِااااااا٠ حُلظاااااااا٠ -ٕٗ  ًاااااااَ حُٜٔااااااااخثِذ هاااااااي طٔاااااااا

  
ََ ٗااااااااااااااأخطش ح٧ػااااااااااااااايحءِ    كظٜااااااااااااااإٞ ج ؿ٤ااااااااااااااا

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
 ٕ٘-  ْٖ ااااااااااااـ ٌُ َى رخُظل٤ّااااااااااااـِش ُٝظَ  ٝ  ٝحرااااااااااااـيْأ َػااااااااااااـي

  
 ٓ٘ااااااااااااااااـُٚ ُٓخَٗااااااااااااااااـَي هخثلااااااااااااااااـخ  طظـَه ااااااااااااااااـذُ  

 
 سداسً  ׄ     خماسً ׄ            رباعً ׄ     ثبلثً   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2079ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 حدد المصدر فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس

٘ خ ا٫ِ  َهطَؤ   هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ِٓ ْئ ُٓ  ََ ٍٖ إَٔ ٣َْوظُ ِٓ ْئ ُٔ ُِ َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ  { 

ْقُتلَ ׄ       ُمْإِمنٍ   ׄ    َخَطؤً ׄ     ُمْإِمًناׄ            ٌَ
ْْ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕ ا٣ِ خُٛ َٝ  ْْ ٌُ هُ ُُ َْ َٗ ُٖ ٬ٍم َْٗل ْٓ ْٖ اِ ِٓ  ْْ ًُ ٫َى ْٝ ٫ طَْوظُُِٞح أَ َٝ  { 

اُهمْ ׄ     َنْرُزقُُكمْ ׄ     إِْمبلقٍ ׄ       َتْقُتلُوا ׄ   ٌَّ  َوإِ
ح { هخٍ طؼخ٠ُ :    -ٖ  ٍ ٝ َُ ْٔ َٓ  ِٚ ِِ ْٛ ْ٘وَُِِذ ا٠َُِ أَ َ٣ َٝ ح    َ ٤ ِٔ خر خ ٣َ َٔ ُذ ِك َٓ َف ٣َُلخ ْٞ َٔ  } كَ

ِسًٌرا  ׄ      ِحَساًباׄ       ٌَُحاَسبُ  ׄ    َمْسُروًراׄ     ٌَ
 } كؤػوزْٜ ٗلخه خ ك٢ هِٞرْٜ ا٠ُ ٣ّٞ ٣ِوٞٗٚ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ

 ٌلقونهׄ     قلوبهمׄ               نفاًقاׄ       فؤعقبهم ׄ  
ح {  هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘  ً ح َٞ ُِ   ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ُٞ  ِِ َٔ َٖ ٣َظَ ٣ ٌِ ُ حُ  ُْ هللا   } هَْي ٣َْؼَِ

ْعلَمُ  ׄ   ٌَ        ׄ ُ
َتَسلَّلُونَ ׄ               هللاَّ  لَِواًذاׄ     ٌَ

ظِْزَيحٍ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٙ ْٓ ُْ   ح ْىطُ ٍَ ْٕ أَ اِ َٝ ٤ْج خ {  }  َٗ  ُْٚ٘ ِٓ ٌُٝح  ح ك٬َ طَؤُْه  ٍ ْ٘طَخ ٖ  هِ ْْ اِْكَيحُٛ اط٤َْظُ َٝ ٍؽ  ْٝ َُ  َٕ خ ٌَ َٓ ٍؽ  ْٝ َُ 

ًباׄ     قِْنَطاًراׄ      َزْوجٍ ׄ        اْستِْبَدال   ׄ   ٌْ  َش

حهخٍ طؼخ٠ُ : "  -7  ْٞ  ُ َٞ ٍُ طَ ُْوِظخ ُْ ح ِٜ ظَِذ َػ٤َِْ ًُ خ   ٔ ْْ  كََِ ُْٜ٘ ِٓ  ."ا٫ِ  ه٬٤َِِ  

 َقلٌِبًل ׄ     َتَولَّْواׄ           اْلقِتالُ ׄ        ُكتِبَ  ׄ  

https://dardery.site/archives/2079
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َٖ ۚ{  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 ٤ُِ  ٝ ٘ َض ح٧َْ ُٓ َٕ ا٫ِ   ٝ َُ ْ٘ظُ َ٣ َْ َٜ ِٚ ۚ كَ ِِ ْٛ َ ٤ ُت ا٫ِ  رِؤ  ٔ َُ حُ ٌْ َٔ ُْ ٫َ ٣َِل٤ُن ح َٝ 

اُ ׄ       اْلَمْكرُ  ׄ   ٌِّ تَ ׄ            السَّ لٌِنَ ׄ    ُسنَّ  اأْلَوَّ
 ػااااااااااٖ ػ٣ِااااااااااِح أٝ ٓااااااااااض ٝأٗااااااااااض ًاااااااااا٣َْ   -9

  
 راااااااااااا٤ٖ ١ؼااااااااااااٖ حُو٘ااااااااااااخ ٝهلاااااااااااان حُز٘ااااااااااااٞى.. 

 
   الثانً والثالث ׄ    وخفق  ׄ                   طعن ׄ       عزٌزا ׄ  
 إ حُظؼااااااااااااااااااااااخٕٝ هااااااااااااااااااااااٞس ػ٣ِٞااااااااااااااااااااااٚ -ٓٔ

  
 طز٘اااااااااااااااا٢ حَُؿااااااااااااااااخٍ ٝطزاااااااااااااااايع ح٧ٗاااااااااااااااا٤خء 

 
 األشٌاء ׄ    الرجال  ׄ           علوٌه ׄ       التعاون ׄ  
 هٜااااااااااااااخثي١إ حُـ٘ااااااااااااإٞ ٍٝحء ٜٗاااااااااااااق  -ٔٔ

  
 أُٝااااااااا٤ْ كااااااااا٢ رؼاااااااااٞ حُـ٘ااااااااإٞ ٛاااااااااٞحد    

 
 بعض ׄ    قصابدي  ׄ           نصؾ ׄ       الجنون ׄ  
َّ ػِااااااا٠ حُلظاااااااا٠ -ٕٔ  ًاااااااَ حُٜٔااااااااخثِذ هاااااااي طٔاااااااا

  
ََ ٗااااااااااااااأخطش ح٧ػااااااااااااااايحءِ    كظٜااااااااااااااإٞ ج ؿ٤ااااااااااااااا

 
 األعداءِ  ׄ    شماتة  ׄ           الفتى ׄ       المصاببِ  ׄ  
 اًِح ُااااااااااااااْ طٔااااااااااااااظطْغ ُِااااااااااااااَُِء َىْكؼااااااااااااااخ   -ٖٔ 

  
 ٝحكظٔااااااااااااااااااااااااخرخكٜاااااااااااااااااااااااازَح  ٣َُُِااااااااااااااااااااااااِش  

 
  كل ما سق ׄ     احتسابا ׄ     صبراً   ׄ               َدْفعاً  ׄ  
ٔٗ-  ْٖ ااااااااااااـ ٌُ َى رخُظل٤ّااااااااااااـِش ُٝظَ  ٝ  ٝحرااااااااااااـيْأ َػااااااااااااـي

  
 ٓ٘ااااااااااااااااـُٚ ُٓخَٗااااااااااااااااـَي هخثلااااااااااااااااـخ  طظـَه ااااااااااااااااـذُ  

 
كَ  ׄ   ـةِ ׄ       َعـدوَّ ٌّ  خابفـاً ׄ    زمانَ ׄ            التح
اااااااأٜخ  ٛااااااااخثزخ    -٘ٔ َٓ  ِّ ٍْ ٓااااااااٖ حُٔظِااااااااٞ  ٝحكااااااااٌ

  
  ْْ اااااااااااااااـذُ ٝحػِااااااااااااااـ ـَ ٕ  ىػااااااااااااااـخَءُٙ ٫ ٣ُل  راااااااااااااااـؤ

 
 دعـاَءهُ  ׄ    صابباً   ׄ           َسهماً  ׄ       المظلومِ  ׄ  
 ٝٓاااااااااااااخ ١ِاااااااااااااُذ حُٔؼ٤٘اااااااااااااِش رااااااااااااااخُظ٢٘ٔ  -ٙٔ

  
 ٌُٝاااااااااااااٖ أُااااااااااااااِن ىُااااااااااااااٞى كاااااااااااااا٢ حُااااااااااااااي٫ءِ  

 
   األول والثالث ׄ     التمنً  ׄ      المعٌشةِ  ׄ       طلبُ  ׄ  
ٖ  حٓااااااااااااااَأ  كظاااااااااااااا٠ طـَرااااااااااااااٚ -7ٔ  ٫ طٔاااااااااااااايك

  
 طـ٣َااااااااااااااااذِ ٝ ٫ طٌّٓ٘ااااااااااااااااٚ ٓااااااااااااااااٖ ؿ٤ااااااااااااااااَ  

 
 تجرٌبِ  ׄ     تجربه  ׄ           امرأً  ׄ       تمدحنَّ  ׄ  
 اًح ُااااااااااْ ٣ٌااااااااااٖ ٛاااااااااالٞ حُااااااااااٞىحِى ١ز٤ؼااااااااااش   -8ٔ

  
 كاااااااااااا٬ ه٤ااااااااااااـَ كااااااااااااـ٢ ٍٝى ٣ـااااااااااااـ٢ء طٌِلااااااااااااخ 

 
   كل ما سبق ׄ     تكلفا  ׄ           ودٍ  ׄ       صفو ׄ  
َْ ه٣ََ٘اااااااااااَي ٝحٛاااااااااااط٘ؼُٚ طلاااااااااااخهَح   -9ٔ  ٝحهظااااااااااا

  
ِٕ ٣ُ٘ٔااااااااااااااذُ   وااااااااااااااخٍ ُٔ َٖ اُاااااااااااااا٠ حُ ٕ  حُو٣َااااااااااااااـ  ا

 
 الُمقارنِ  ׄ     القرٌـنَ   ׄ     تفاخراً  ׄ       قرٌَنكَ  ׄ  
 ػـ٤زااااااااااااـش حُِٓااااااااااااـخٕ طٜخ٣ٍااااااااااااـق كاااااااااااابٕ -ٕٓ

  
 ػٔااااااااَح   طااااااااَٟ ٣ٝٞٓااااااااخ ٣ٔااااااااَح طااااااااَٟ ك٤ٞٓاااااااخ 

 
 الثانً والثالث   ׄ     عسراً   ׄ     ٌسرا ׄ       عجٌبـة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2079ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 تخٌر الوزن الصحٌح للمصدر الذي بٌن القوسٌن  فٌما ٌلً: – ٖس

َٞ ك٠ِ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ُٛ َٝ خّ  ) }  َٜ ٍٖ {  (ِحُِو ز٤ِ ُٓ  َُ  َؿ٤ْ

   فعال ׄ      فعبلل   ׄ      فعالة  ׄ       إفعال   ׄ  
٢ْء  كهخٍ طؼخ٠ُ :  "  -ٕ َٗ  ِٚ ْٖ أَِه٤ ِٓ ْٖ ُػل٢َِ َُُٚ  َٔ ٝفِ  (حط زَخع    ـ ـ)كَ َُ ْؼ َٔ ُْ  . "رِخ

   مفاعلة ׄ      افتعال   ׄ    فعال  ׄ       إفعال   ׄ  
ُْ هخٍ طؼخ٠ُ :  " -ٖ ْىطُ ٍَ ْٕ أَ اِ ظِْزَيحٍ    ـ) َٝ ْٓ ح  (َح  ٍ ْ٘طَخ ٖ  هِ ْْ اِْكَيحُٛ اط٤َْظُ َٝ ٍؽ  ْٝ َُ  َٕ خ ٌَ َٓ ٍؽ  ْٝ ٤ْج خَُ َٗ  ُْٚ٘ ِٓ ٌُٝح   "ك٬َ طَؤُْه

 استفعالׄ            افتعال   ׄ     استفعلة  ׄ       اسفالة   ׄ  
ْٞ َْٗؼَِْ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ْْ { (هِظَخ٫     ـ) } هَخُُٞح َُ ًُ  ٫َط زَْؼَ٘خ

 فعالة ׄ      إفعال   ׄ     فعال ׄ      فعبلل ׄ   
ًُٝهخٍ طؼخ٠ُ : "   - -٘   ِ ٣ِِ هللّاُ َػ  "(ٍحٗظِوَخّ    ـ) َٝ

   انفعال ׄ      إفعالّ   ׄ     افتعال  ׄ      إفعال    ׄ  
٫َ هخٍ طؼخ٠ُ : "  -ٙ ْٞ َُ ش   َٝ َٔ ِِ زَوَضْ  ًَ ٌَخٕ ِٖٓ َٓ ر َي َُ خ    ـ) ٍ   ٓ ح َِ ُِ) ٠ّ ٔ َٔ ُّٓ   َ أََؿ َٝ" 

   فعال ׄ      فعبلل   ׄ       فعالة  ׄ      إفعال   ׄ  
ٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :  " -7 ُِيَ  اِ

ْ    ـ) ََُلن   ًَٰ ُٛ ٍِ  (ُطََوخ َِ حُ٘ خ ْٛ  "أَ

   تفعٌل ׄ      تفاعل   ׄ        تفعال  ׄ        تفّعل    ׄ  
ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ُٞ  ِِ َٔ َٖ ٣َظَ ٣ ٌِ ُ حُ  ُْ هللا  ح    ـ) } هَْي ٣َْؼَِ  ً ح َٞ ُِ) } 

   فعال ׄ      فعبلل   ׄ       فعالة  ׄ      إفعال   ׄ  
9-  ْٕ َّ ٝا َِ حٌُااااااااااااَح اااااااااااا ِٛ  ٍٓااااااااااااَٞى رـلااااااااااااٞسَٝ

  
ْْ راااااااا  ااااااااخُٝ   ـ)كخُٜاااااااالُق ػااااااااٜ٘ دُ  (ِحُظـ  َٞ  أٛااااااااـ

 
   تفعٌلׄ      تفّعل    ׄ     تفاعل ׄ              تفعال ׄ  
 حُِجاااااا٤ْ كبّٗااااااُٚ  (ُٜٓااااااخكزشَ    ـ) ٝحكااااااٌٍ - ٓٔ 

  
 ٣ُؼااااااااااي١ ًٔااااااااااخ ٣ُؼااااااااااي١ حُٜاااااااااال٤َق ح٧ؿااااااااااَُد. 

 
  فعال ׄ      مفاعلة   ׄ         مفعال  ׄ      مفعل    ׄ  

ٔٔ-  ْٞ ْْ ٝحهلااااااااااا اااااااااااـ  ِٜ ًُ  ؿ٘خَكاااااااااااَي ٨ُهاااااااااااخٍِد 

  
ٍَ   ـاااااااااـ)ر  ْْ إ أًٗزاااااااااٞح (طٌُُّاااااااااـ  ٝحٓٔاااااااااـْق ُٜاااااااااـ

 
 تفعال ׄ              تفعٌلׄ             تفّعل    ׄ      تفاعل ׄ  

َْ ه٣ََ٘اااااااَي ٝحٛاااااااط٘ؼُٚ  -ٕٔ  (طلاااااااخهَح     )   ٝحهظااااااا

  
ِٕ ٣ُ٘ٔااااااااااااااذُ   وااااااااااااااخٍ ُٔ َٖ اُاااااااااااااا٠ حُ ٕ  حُو٣َااااااااااااااـ  ا

 
   تفعٌلׄ      تفاعل ׄ         تفعال ׄ      تفّعل    ׄ  
ٖٔ-   َ ِٖ كاااااااااااااا٢ كخ٫طِ٘ااااااااااااااخ ٗظاااااااااااااا  ُِٜٝٔاااااااااااااا٤ٔ

  
َِٗخ ّ ِ   َُ  )ٝكااااااااااااااااااااااَٞم طوااااااااااااااااااااااي٣  .(طوااااااااااااااااااااااي٣

 
   تفعٌلׄ      تفاعل ׄ           تفعال ׄ      تفّعل    ׄ  

 (طٌِلااااااااااااااخ     )حًح حُٔااااااااااااااَء ٣٫َػااااااااااااااخى ح٫ -ٗٔ

  
 كيػااااااااااااااااٚ ٫ٝطٌؼااااااااااااااااَ ػ٤ِااااااااااااااااٚ حُظؤٓاااااااااااااااالخ 

 
 تفعال ׄ              تفعٌلׄ     تفّعل    ׄ      تفاعل ׄ  

ِٙ  (حٗظلاااااااخُع     )ٝٓاااااااخ -٘ٔ  أهااااااا٢ حُاااااااي٤ٗخ ر٘اااااااخظَ

  
  ُْ ٍُ ٝحُظَُِااااااااااااا  اًح حٓاااااااااااااظْٞص ػ٘ااااااااااااايٙ ح٧ٗاااااااااااااٞح

 
 انفعال  ׄ      إفعالّ ׄ        افتعال ׄ      إفعال    ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2079ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 مٌز  المصادر القٌاسٌة والسماعٌة فٌما ٌلً لما بٌن القوسٌن : – ٗس

ٟ ك٢ِ  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٔ ََ خ طَ َٓ ِْنِ ) }  ْٖ  ( َه ِٓ  ِٖ َٔ ْك  َ صٍ  ) حُ ُٝ  {   (طَلَخ

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
ح ٝ  هخٍ طؼخ٠ُ : " -ٕ  ٍ ح ََ ِٟ ح  ي  ـِ ْٔ َٓ ٌُٝح  َٖ حط َو ٣ ٌِ حُ  ح ) ََٝ  َ ْل ٣َِو خ ) َٝ  (ًُ َٖ  (  طَْل ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٖ ح  " ر٤َْ
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
ُْ  " هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٖ ٌُ ظَِذ َػ٤َِْ ًُ ( ٍُ ُْوِظَخ َٞ  ( ح ُٛ َٝ (   ٙ َْ ًُ )  ْْ ٌُ  ُ" 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 (.ح٫ٗلَحف )حُـ٣َٔش طط٤َٜ ُِٔـظٔغ ٖٓ ( ٓلخٍرش) -ٗ

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 . كن َٗػ٢( ح٫كظ٬ٍ  (   )ٓوخٝٓش )ـ ٘
   قٌاسٌان ׄ   األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
ِٖ كاااااااااااااا٢ كخ٫طِ٘ااااااااااااااخ -ٙ َ   )ُِٜٝٔاااااااااااااا٤ٔ  (ٗظاااااااااااااا

  
َِٗخ ّ ِ   َُ  )ٝكااااااااااااااااااااااَٞم طوااااااااااااااااااااااي٣  .(طوااااااااااااااااااااااي٣

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
7-  َُّ ااااااااااااااا ٌُ اااااااااااااااَوخء كَ  ٔ َْ رِخُ اااااااااااااااظ  َٔ  (َػ٤ْاااااااااااااااذ )طَ

  
اااااااااااااااااوخءُ  )٣َـط٤اااااااااااااااااٚ ًٔاااااااااااااااااخ ه٤اااااااااااااااااَ   ٔ  (حُ

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
8-  ٍَ هَ٘ااااااااااـخ )هللاُ كااااااااااـ٢ حُّي٤ٗااااااااااـخ  . إ هااااااااااـّي َُّ  (طل

  
ِْااااااااايِ  )كااااااااا٢ ؿّ٘اااااااااشِ   ْٕ ط٬ُه٤٘اااااااااـ٢ ( حُو  أٍؿاااااااااـٞ أ

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 ٍحكؼاااااااااخ ٓاااااااااٖ ؿخٛاااااااااَ ( حُظطاااااااااخٍٝ )ُااااااااا٤ْ -9

  
َّ رؼخهااااااااااااااَ (حُظٞحٟااااااااااااااغ )ٝ ًااااااااااااااٌح   ٫ ٠٣اااااااااااااا

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 ٓخطاااااااااااض ه٤اااااااااااٍٞ ر٘ااااااااااا٢ أ٤ٓاااااااااااش ًِٜاااااااااااخ -ٓٔ

  
 (ح٩ػاااااااااَحد )... ٝظاااااااااَ حُٜاااااااااَف ٝ (هـااااااااا٬) 

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 خ(ِٓحكاااااااااااااا ) ٓااااااااااااااخُف ٛااااااااااااااي٣وي إ أٍحى -ٔٔ

  
 ( ؿٔخكاااااااااااااخ )كااااااااااااابًح أراااااااااااااخٙ كااااااااااااا٬ طاااااااااااااِىٙ 

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
ٕٔ-   َْ  كبٗاااااااااٚ (حُلٔاااااااااخدِ  ( )ٓ٘خه٘اااااااااشَ  ) ٝحًًااااااااا

  
 ٫ رُااااااااااااي  ٣ُلٜاااااااااااا٢ ٓااااااااااااخ ؿ٤٘ااااااااااااَض ٣ٌَٝظُااااااااااااذُ  

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 كظ٘اااااااااااازٜٞح إ ُااااااااااااْ طٌٞٗااااااااااااٞح ٓااااااااااااؼِْٜ  -ٖٔ

  
 (كااااااااااااااااااااا٬ف )راااااااااااااااااااااخٌَُحّ (حُظ٘ااااااااااااااااااااازٚ )إ 

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 ( حُظٔ٘ااااا٢ ) ـْ حُٔؼ٤٘اااااِش رااااا(  ١ِاااااُذ   ) ٝٓاااااخ   -ٗٔ

  
 ىُااااااااااااااٞى كاااااااااااااا٢ حُااااااااااااااي٫ءِ  ٌُٝاااااااااااااٖ أُاااااااااااااانِ  

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
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َى  -٘ٔ  ٞ ااااا٢َ    ) طاااااـََؼ ْٔ َٞ حٗ اااااـُٚ  ( رَ اااااـق  كاااااـظ٠ ُااااا ٌَ  حُ

  
خ   ) أٍَحَى   َٟ ْٚ  (  حٗـْاااااااااااـوِزخ ُِااااااااااا ِٓ  ُاااااااااااْ طاااااااااااـُِطْؼُٚ أَٗخ

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
ٔٙ-   َ اااااا ُٓ ٌُْم  ْْ ٣َاااااا ْٖ َُاااااا اااااا َٓ َٝ (   ِْ  ٓااااااخػش   ( حُااااااظ َؼُِّ

  
   ٍ ًُ َع   َ اااااااااااا ـَ َِ   ) طَ اااااااااااا ْٜ ـَ ُْ ِٚ  ( ح  ١ُااااااااااااٍٞ َك٤َخطِاااااااااااا

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
اااااااااااااااٜخ -7ٔ ُٔ  إ ح٧كاااااااااااااااخػ٢ ٝإ ٫ٗاااااااااااااااْض ٬ٓٓ

  
 (حُؼطاااااااُذ    )كااااااا٢ أ٤ٗخرٜاااااااخ ( حُظوِاااااااِذ     )ػ٘اااااااي 

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 اًح ُااااااااااْ ٣ٌااااااااااٖ ٛاااااااااالٞ حُااااااااااٞىحِى ١ز٤ؼااااااااااش   -8ٔ

  
 (طٌِلاااااااخ   )٣ـاااااااـ٢ء  ( ٍٝى    )ه٤اااااااـَ كاااااااـ٢كااااااا٬  

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 
ُٓ٘ظخهاااااااااااـخ  كؤػط٤٘اااااااااااـ٢ -9ٔ اااااااااااـِي  َٓ  هَزِّاااااااااااُض ٍأ

  
َِ    )٣ااااااخ هِؼااااااـش  ْزااااااـ ّٜ ٣٘ااااااـ٢ ( ا٣ٔخٗااااااـخ      ( )حُ ّٞ  ٣ُوَ

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
ْٕ ٍٓاااااااااااَٞى رـلاااااااااااٞس -ٕٓ َّ ٝا َِ حٌُاااااااااااَح ااااااااااا ِٛ َٝ 

  
ْْ راااا ( حُٜاااالُق   ـ)كاااا  ااااخُٝ   ـ)ػااااٜ٘ دُ  ( ِحُظـ  َٞ  أٛااااـ

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2079ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 تخٌر الفعل الصحٌح للمصدر الذي بٌن القوسٌن  فٌما ٌلً: – ٘س

َٞ ك٠ِ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ُٛ َٝ خّ  ) }  َٜ ٍٖ {  (ِحُِو ز٤ِ ُٓ  َُ  َؿ٤ْ

   تخاصم ׄ      خاصم   ׄ       خّصم  ׄ      خصم   ׄ  
ْٞ َْٗؼَِْ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕ ْْ { (هِظَخ٫     ـ) } هَخُُٞح َُ ًُ  ٫َط زَْؼَ٘خ

   اقتتل ׄ      قّتل   ׄ       تقاتل  ׄ      قتل   ׄ  
٫َ هخٍ طؼخ٠ُ : "  -ٖ ْٞ َُ ش   َٝ َٔ ِِ زَوَضْ  ًَ ٌَخٕ ِٖٓ َٓ ر َي َُ خ    ـ) ٍ   ٓ ح َِ ُِ) ٠ّ ٔ َٔ ُّٓ   َ أََؿ َٝ" 

   استلزم ׄ      الزم   ׄ         ألزم  ׄ      لزم   ׄ  
ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ُٞ  ِِ َٔ َٖ ٣َظَ ٣ ٌِ ُ حُ  ُْ هللا  ح    ـ) } هَْي ٣َْؼَِ  ً ح َٞ ُِ) } 

   الزم ׄ      التزم   ׄ              الوذ  ׄ      الذ   ׄ  
ْٖ هخٍ طؼخ٠ُ :  "  -٘ َٔ ٢ْء  ككَ َٗ  ِٚ ْٖ أَِه٤ ِٓ ٝفِ  (حط زَخع    ـ ـ)ُػل٢َِ َُُٚ  َُ ْؼ َٔ ُْ  . "رِخ

   تتابع ׄ      تابع   ׄ              أتبع  ׄ      تبع   ׄ  
ُْ هخٍ طؼخ٠ُ :  " -ٙ ْىطُ ٍَ ْٕ أَ اِ ظِْزَيحٍ    ـ) َٝ ْٓ ُْ٘ٚ  (َح ِٓ ٌُٝح  ح ك٬َ طَؤُْه  ٍ ْ٘طَخ ٖ  هِ ْْ اِْكَيحُٛ اط٤َْظُ َٝ ٍؽ  ْٝ َُ  َٕ خ ٌَ َٓ ٍؽ  ْٝ ٤ْج خ َُ َٗ" 

   استبدل ׄ      بّدل   ׄ              أبدل  ׄ      بّدل   ׄ  
ٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :  " -7 ُِيَ  اِ

ْ    ـ) ََُلن   ًَٰ ُٛ ٍِ  (ُطََوخ َِ حُ٘ خ ْٛ  "أَ

   تخاصم ׄ      خاصم   ׄ     اختصم  ׄ      خصم    ׄ  
ًُٝهخٍ طؼخ٠ُ : "   - -8   ِ ٣ِِ هللّاُ َػ  "(ٍحٗظِوَخّ    ـ) َٝ

  استنقم ׄ      انتقم   ׄ            ناقم  ׄ      نقم    ׄ  
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ٝح" ٝأ  - -9 َُ زَ ٌْ ظَ ْٓ ح َٝ ٝح  َُّ ح    ـ) َٛ  ٍ زَخ ٌْ ظِ ْٓ  " (ح

   استكبر ׄ      كّبر   ׄ              أكبر  ׄ      كبر   ׄ  

 حُِجاااااا٤ْ كبّٗااااااُٚ  (ُٜٓااااااخكزشَ    ـ) ٝحكااااااٌٍ - ٓٔ 

  

 ٣ُؼااااااااااي١ ًٔااااااااااخ ٣ُؼااااااااااي١ حُٜاااااااااال٤َق ح٧ؿااااااااااَُد. 

 

   تصاحب ׄ             صاحب   ׄ      أصحب  ׄ      صحب    ׄ  

ْٕ ٍٓاااااااااااَٞى رـلاااااااااااٞس -ٔٔ َّ ٝا َِ حٌُاااااااااااَح ااااااااااا ِٛ َٝ 

  

ْْ راااااااا  ااااااااخُٝ   ـ)كخُٜاااااااالُق ػااااااااٜ٘ دُ  (ِحُظـ  َٞ  أٛااااااااـ

 

  تجاوز ׄ      جاوز   ׄ             أجاز  ׄ      جاز   ׄ  

ٕٔ-  ْْ اااااااااااـ  ِٜ ًُ ْٞ ؿ٘خَكاااااااااااَي ٨ُهاااااااااااخٍِد   ٝحهلااااااااااا

  

ٍَ   ـاااااااااـ)ر  ْْ إ أًٗزاااااااااٞح (طٌُُّاااااااااـ  ٝحٓٔاااااااااـْق ُٜاااااااااـ

 

   تذللّ  ׄ            أذلّ   ׄ        ذلّل  ׄ      ذلّ    ׄ  

َْ ه٣ََ٘ااااااَي ٝحٛااااااط٘ؼُٚ  -ٖٔ  (طلااااااخهَح     )   ٝحهظاااااا

  

ِٕ ٣ُ٘ٔااااااااااااااذُ   وااااااااااااااخٍ ُٔ َٖ اُاااااااااااااا٠ حُ ٕ  حُو٣َااااااااااااااـ  ا

 

   تفاخر ׄ      افتخر   ׄ         فاخر  ׄ      فخر   ׄ  

ْٕ هزِااااااااااَض ٜٗاااااااااا٤لظ٢  -ٗٔ  كِوااااااااااْي ٜٗاااااااااالظَُي ا

  

َٛاااااااـُذ  (حُُّٜ٘اااااااُق    ـ)كااااااا   أؿِااااااا٠ ٓاااااااخ ٣ُزاااااااخُع ٣ُٝٞ

 

 استنصح ׄ           تناصح   ׄ         ناصح  ׄ      نصح   ׄ  

 (طٌِلاااااااااااااخ     )حًح حُٔاااااااااااااَء ٣٫َػاااااااااااااخى ح٫ -ٗٔ

  

 كيػااااااااااااااااٚ ٫ٝطٌؼااااااااااااااااَ ػ٤ِااااااااااااااااٚ حُظؤٓاااااااااااااااالخ 

 

   تآسؾ ׄ       تؤّسؾ  ׄ           أّسؾ ׄ     أسؾ       ׄ  

ِٙ  (حٗظلاااااااخُع     )ٝٓاااااااخ -٘ٔ  أهااااااا٢ حُاااااااي٤ٗخ ر٘اااااااخظَ

  

  ُْ ٍُ ٝحُظَُِااااااااااااا  اًح حٓاااااااااااااظْٞص ػ٘ااااااااااااايٙ ح٧ٗاااااااااااااٞح

 

   انتفع ׄ       استنفع  ׄ            اتنفع ׄ     نفع       ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2079ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 ح٠ِٛ٧ ) ٣يٍ ػ٠ِ كيع ٓـَى ٖٓ حُِٓخٕ ( .ٛٞ حْٓ  ٣زيأ ر٤ْٔ ُحثيس ج ٣ٝئىٟ ٓؼ٠٘ حُٜٔيٍ 

  صوؼه من الثبلثً:

 ٌصاغ من الفعل الثبلثى المعتل على وزن ) َمفَعل ( : مثال : سعى التلمٌذ مسعى التمٌز . -ٔ

 ٌصاغ من الفعل الثبلثى الصحٌح على وزن ) َمفَعل ( :  مثال:   نظر المتفوق منظر الفخر . -ٕ

 المثال ) المعتل األول ( الصحٌح اآلخر على وزن  ) َمفِعل ( بكسر العٌن :ٌصاغ من الفعل الثبلثى  -ٖ

 وقفنا موقفاً صعباً . -أنا ال أخلؾ موعدى  -مثال :     

 صوؼه من ؼٌر الثبلثً:

ٌصاغ من ؼٌر الثبلثى على وزن ) اسم المفعول والزمان والمكان ( قلب حرؾ المضارع مٌما مضمومة  -ٕ

اء منطلق الصاروخ .   وفتح ما قبل  آخره ،   التقى الصدٌقان ملتقى كرٌماً . -     مثال :  انطلق العدَّ

 

 قد ٌؤتً المصدر المٌمً على وزن) مفعلة( مثل: مجبنة ، مسبؽة، مبخلة ، مقالة منصبة......مبلحظة :

 ( https://dardery.site/archives/2086ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

  

 اخ على الهصدر الهيهيدـــدريـــت

 حدد المصدر  المٌمً فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

 

ٰٟ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ظََي ْٛ ِٖ ح َٔ ُْ رِ َٞ أَْػَِ ُٛ َٝ  ِٚ ز٤ِِِ َٓ َ  َػٖ  َٟ  ٖ َٔ ُْ رِ َٞ أَْػَِ ر َي ُٛ ٍَ   ٕ ِْ ۚ اِ ِْ ُِْؼ َٖ ح  ٓ ْزَِـُُْٜ  َٓ َُِي 
ًَٰ  { 

 َسبٌِلِهِ ׄ      أَْعلَمُ ׄ            اْلِعْلمِ ׄ      َمْبلَُؽُهم  ׄ  

ْ  { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕ ِك٤ ٍَ   ٍ َ َؿلُٞ ٕ  هللا  ٍْ كَبِ ْػ خٍِٗق ٩ِِ ـَ ظَ ُٓ  ََ ٍش َؿ٤ْ َٜ َٔ ْو َٓ َ  ك٢ِ  طُ ْٟ ِٖ ح َٔ  } كَ

 َرِحٌمٌ ׄ      إِْثمٍ ׄ   ِ   ُمَتَجانِؾٍ ׄ      َمْخَمَصةٍ  ׄ  

ِ { هخٍ طؼخ٠ُ :    -ٖ َٖ هللا  ِٓ ـ٠ٍََذ  رَخُءٝح رِ َٝ َ٘شُ  ٌَ ْٔ َٔ ُْ ح َٝ ُ شُ   ٌ ُْ حُ ِٜ َِرَْض َػ٤َِْ ُٟ َٝ  { 

لَّةُ  ׄ   اْلَمْسَكَنةُ      الذِّ  َؼَضبٍ ׄ     َباُءواׄ   َ    َׄ

٘وََِز خ {  -7}  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ُٓ َٜخ  ْ٘  ٓ ح   َ ٕ  َه٤ْ ر ٢ ٧ََِؿَي ٍَ ِىىصُّ ا٠َُِٰ  ٍُّ َُجِٖ  َٝ  .هخٍ طؼخ٠ُ : } 

ِددتُّ  ׄ   ًراׄ              أَلَِجَدنׄ      رُّ ٌْ  ُمنَقَلًباׄ     َخ

ََ حُؼُااااااااااَِد ٣َهااااااااااُي ٓااااااااااخً٘خ       -٘  كااااااااااَيػٞح ٟاااااااااا٤ٔ

  
ِٙ.. ٝحْىػاااااااااااٞح ُاااااااااااُٚ.. راااااااااااخُٔـلَس  َِ  كااااااااااا٢ هزااااااااااا

 
 ةالمؽفر ׄ     ساكناً       ׄ            الُعربِ  ׄ      ضمٌرَ  ׄ  
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ُٕ ه٤ِِاااااااااااُٚ    -ٙ َ  ٣واااااااااااٞ ََ كااااااااااا٢ هااااااااااا  ٫ٝ ه٤ااااااااااا

  
 ٣ِٝوااااااااااااخُٙ ٓااااااااااااٖ رؼااااااااااااِي حُٔااااااااااااٞى س  رخُـلااااااااااااخ 

 
ة    ׄ              خلٌلُه    ׄ       خٌرَ  ׄ    الجفا ׄ     المودَّ
مُ  -7  ٍ ااااااااااَئ ُٔ ُْ َٜخُى ح اااااااااا ُّٔ َٛااااااااااٌح حُ ااااااااااخ  َٓ ْهااااااااااُض ٝ ٍِ  أَ

  
اااااااانُ   َ٘ ْؼ َٓ ااااااااخ رِاااااااا٢َ  َٓ ٝ ٍْ ااااااااْو ُٓ  ْٖ اااااااا ِٓ ااااااااخ رِاااااااا٢َ  َٓ ٝ 

 
َهادُ  ׄ   قُ  ׄ      السُّ  َمْعَشقُ  ׄ     ُسْقمٍ   ׄ               اْلُمَإرِّ
 ٫ طااااااااااااااااْ٘ ٝحؿظااااااااااااااااْ٘ ٓٔااااااااااااااااَس ٣ااااااااااااااااّٞ -8

  
 إ طلااااااااااااااااض حُظااااااااااااااااَحد ٗٞٓااااااااااااااااخ  ١اااااااااااااااا٬٣ٞ 

 
 طوٌبل ׄ     نوماً   ׄ                التراب ׄ      مسرة ׄ  
 ٫ ٣ٔااااااااا٨ حُٜاااااااااٍٞ ٛاااااااااي١ٍ هزاااااااااَ ٓويٓاااااااااٚ             -9

  
 ٫ٝ أٟاااااااااااااااا٤ن رااااااااااااااااٚ ًٍػااااااااااااااااخ  اًح ٝهؼااااااااااااااااخ 

 
 ذرعاً  ׄ     أضٌق  ׄ        مقدمه             ׄ      الهول ׄ  
 حٗاااااااااااخ حَُؿاااااااااااَ حُااااااااااا١ٌ هاااااااااااي ػزظٔاااااااااااٞٙ -ٓٔ

  
 ٝٓخك٤اااااااااااااااااااااااااااٚ ُؼ٤اااااااااااااااااااااااااااخد ٓؼاااااااااااااااااااااااااااخد 

 
 معاب ׄ     عٌاب  ׄ                 عبتموه ׄ      الرجل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2086ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 حدد نوع المصدر المٌمً فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس

ََ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ حثِ َٝ ُْ حُي  ٌُ ُٚ رِ ر  ََ ٣َظَ َٝ خ   ٓ ََ ـْ َٓ ْ٘لُِن  خ ٣ُ َٓ  ٌُ ْٖ ٣َظ ِو َٓ حِد  ََ َٖ ح٧َْػ ِٓ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

ٰٟ {  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٕ ََ ح طَ ًَ خ َٓ  َْ رَُلَي كَخٗظُ ًْ ِّ أَٗ ٢ أَ َ٘خ َٔ ُْ ٰٟ ك٢ِ ح ٍَ ٍَ ٣َخ ر٢َُ٘  اِٗ ٢ أَ  } هَخ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

َٛخ ا٣ِ خُٙ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٖ َػَي َٝ ِػَيٍس  ْٞ َٓ  ْٖ ِٚ ا٫ِ  َػ َْ ٧َِر٤ِ ٤ِٛ ح ََ ٍُ اِْر لَخ ـْ ظِ ْٓ َٕ ح خ ًَ خ  َٓ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

٠َٜ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ٘ظَ ُٔ ُْ ر َي ح ٍَ ٕ  ا٠َُِ  أَ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

رٍَش {هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘ ََ ْو َٓ ح  ًَ ـَزٍَش ٣َظ٤ِٔخ   ْٔ َٓ  ١ًِ  ٍّ ْٞ ّ  ك٢ِ ٣َ ْٝ ا١َِْؼخ  .} أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

٢ٍْء {  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٙ َٗ   َ ًُ  ٖ ِٓ أُٝط٤َِ٘خ  َٝ  َِ ِ٘طَن حُط ٤ْ َٓ َ٘خ  ْٔ ُّ ُػِ  َٜخ حُ٘ خ ٍَ ٣َخ أ٣َُّ هَخ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

٘وََِز خ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -7 ُٓ َٜخ  ْ٘  ٓ ح   َ ٕ  َه٤ْ ر ٢ ٧ََِؿَي ٍَ ِىىصُّ ا٠َُِٰ  ٍُّ َُجِٖ  َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

ٍِ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 ُٞٓ  َ ٤َِش حُ ِٜ ْؼ َٓ َٝ  ِٕ ح َٝ ُْؼُْي ح َٝ  ِْ َٕ رِخ٩ِْػ ْٞ ٣َظََ٘خَؿ َٝ  ُْٚ٘ خ ُُٜٗٞح َػ َٔ ُِ َٕ  } ٣َؼُُٞىٝ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

َٛخ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -9 خ َٓ َْ ُٓ  َٕ خَػِش أ٣َ خ  ٔ ِٖ حُ ؤَََُُٞٗي َػ ْٔ َ٣ { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  
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 هخٍ ح٩ٓخّ ػ٢ِ" حُلٔي   حُٔؼَٝف ٖٓ ؿ٤َ ٍإ٣ش حُوخُن ٖٓ ؿ٤َ ٜٓ٘زش.."  -ٓٔ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

ػظٚ ٓوخكش ٓخ ٛٞ أٗي ٓ٘ٚ"رٖ ه٤ْ  هخٍ ح٧ك٘ق  -ٔٔ  َ ـَ د  َؿ٤ْع هي طَ ٍُ  " : 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

َٜخرَشَ ٣ٍٝٞع حُٜٔخٗش.  -ٕٔ َٔ حُف ٣ٌُٛذ حُ َِ ُٔ  حُ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

ؼِِٜاااااااااااااخ -ٖٔ ِٔ اااااااااااااخ حُُ٘ؼٔااااااااااااا٠ طُـاااااااااااااخُٟ رِ  ٫ اِٗٔ 

  
  َٕ َ  اًِح ًااااااااااااخ ٔاااااااااااايحٛخ اُِاااااااااااا٠ ٓخِؿااااااااااااٍي ُكاااااااااااا َٓ 

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  
ُؿااااااااااااااااااااا٬   -ٗٔ ٍَ  ٌُْ اااااااااااااااااااااخرَ َٜ ُٓ   ٕ ُّ اِ  أَظَُِاااااااااااااااااااااٞ

  
  ُْ ِْااااااااااااااااااا َّ طَِل٤ ااااااااااااااااااش  ظُ اااااااااااااااااا٬  ٔ ااااااااااااااااااَيٟ حُ ْٛ  أَ

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  
ٔ٘-  ِٖ ِؼااااااااااااااا٤ َٔ ُْ سَ ح اااااااااااااااي  ِٗ ٌُٞ ا٤َُِْاااااااااااااااَي  ااااااااااااااا ْٗ  أَ

  
اااااااااااااااااا٢  ِ٘ ٣ٍِ  َٖ ٍّ َٗااااااااااااااااااظَْل ح َٞ َ  أَْػاااااااااااااااااا  ٝٓاااااااااااااااااا

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ      ثبلثً   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2086ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 تخٌر الوزن الصحٌح للمصدر المٌمً  الذي بٌن القوسٌن  فٌما ٌلً: – ٖس

ظَخر خ {  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ َٓ  ِ ُ ٣َظُُٞد ا٠َُِ هللا  خ كَبِٗٚ  خُِل  َٛ  ََ ِٔ َػ َٝ ٖ طَخَد  َٓ َٝ  { 

   َمَفال ׄ      َمَفْعل   ׄ      َمْفِعل  ׄ      َمْفَعل   ׄ  

خ٫  هخٍ طؼخ٠ُ :  "  -ٕ ٌَ َٛخ َٗ َِْ٘خ َؼ ـَ َٖ كَ ظ و٤ِ ُٔ ِْ ِػظَش  ُ  ْٞ َٓ َٝ َٜخ  ِْلَ خ َه َٓ َٝ َٜخ  َٖ ٣ََي٣ْ خ ر٤َْ َٔ  ُ " . 

   مفعولׄ      ةَمَفْعلׄ        ةَمْفِعلׄ        ةَمْفَعل ׄ  

ٖ-  } ٰٟ ََ ح طَ ًَ خ َٓ  َْ رَُلَي كَخٗظُ ًْ ِّ أَٗ ٢ أَ َ٘خ َٔ ُْ ٰٟ ك٢ِ ح ٍَ ٍَ ٣َخ ر٢َُ٘  اِٗ ٢ أَ  هخٍ طؼخ٠ُ :  } هَخ

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ٗ-   } ٠َٜ ٘ظَ ُٔ ُْ ر َي ح ٍَ ٕ  ا٠َُِ  أَ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ : } 

 لُمْفَتعِ ׄ       ُمْفَتَعلׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

٘- -   ُْ ٌُ ُٚ رِ ر  ََ ٣َظَ َٝ خ   ٓ ََ ـْ َٓ ْ٘لُِن  خ ٣ُ َٓ  ٌُ ْٖ ٣َظ ِو َٓ حِد  ََ َٖ ح٧َْػ ِٓ َٝ ََ {هخٍ طؼخ٠ُ :  }  حثِ َٝ  حُي 

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

 هخٍ طؼخ٠ُ :   } هخُٞح ٓخ أهِل٘خ ٓٞػيى رٌِٔ٘خ { -ٙ

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ُ اااااااااااااااش -7 ًِ  ٍِ وَاااااااااااااااخّ حُُلاااااااااااااااَ كااااااااااااااا٢ ىح ُٓ   ٕ ا ِٝ 

  
  َِ ااااااااااٖ حُلواااااااااا ِٓ   َ  ٤َُِااااااااااْيكَغ ػ٘ااااااااااٚ حُلوااااااااااَ ٗاااااااااا

 
 لُمْفعِ ׄ       ُمْفَعلׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  
8-  ِٖ ِؼاااااااااااااااا٤ َٔ ُْ سَ ح ااااااااااااااااي  ِٗ ٌُٞ ا٤َُِْااااااااااااااااَي  اااااااااااااااا ْٗ  أَ

  
اااااااااااااااااا٢  ِ٘ ٣ٍِ  َٖ ٍّ َٗااااااااااااااااااظَْل ح َٞ َ  أَْػاااااااااااااااااا  ٝٓاااااااااااااااااا

 
 ُمْفِعلׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  
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ُؿاااااااااااااااااااااا٬   -9 ٍَ  ٌُْ ااااااااااااااااااااااخرَ َٜ ُٓ   ٕ ُّ اِ  أَظَُِااااااااااااااااااااااٞ

  
َّ طَِل٤ ااااااااااااااااااش    اااااااااااااااااا٬  ٔ ااااااااااااااااااَيٟ حُ ْٛ ُْ أَ ِْااااااااااااااااااا  ظُ

 
 ُمْفِعلׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  
ؼِِٜاااااااااااااخ -ٓٔ ِٔ اااااااااااااخ حُُ٘ؼٔااااااااااااا٠ طُـاااااااااااااخُٟ رِ  ٫ اِٗٔ 

  
  َٕ َ  ُٓ اًِح ًااااااااااااخ  ٔاااااااااااايحٛخ اُِاااااااااااا٠ ٓخِؿااااااااااااٍي ُكاااااااااااا

 
 ُمْفِعل ׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2086ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 من البدابل المتاحة: بٌن القوسٌنتخٌر نوع االسم الموجود  – ٗس

ٔ-  ْٖ ِٓ ُْ٘ض  ٌَ ْٓ َخ اِٗ ٢ أَ ر٘  ٍَ َْ٘ي ر٤َْظِيَ هخٍ طؼخ٠ُ : }   ٍع ِػ ٍْ َُ  ١ًِ  َِ حٍى َؿ٤ْ َٞ ٣ ظ٢ِ رِ  ٍ ًُ( ّ  َ َل ُٔ ُْ  { ( ح

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ٕ-  ٍّ َُّ أَُٗخ ًُ  َْ ْْ  )هخٍ طؼخ٠ُ : "  هَْي َػِِ رَُٜ ََ ْ٘ َٓ )  " َٖ ِي٣ ِٔ ْل ُٓ  ِٝ ٍْ ح ك٢ِ ح٧َْ ْٞ ٫َ طَْؼؼَ َٝ  ِ ِم هللا  ُْ ٍِ  ْٖ ِٓ رُٞح  ََ ْٗ ح َٝ ُِٞح  ًُ   

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ     اسم زمان ׄ  

 {.  رـــ)حَُٔكٔش(  ٝطٞحٛٞح رخُٜزَ ٝطٞحٛٞح} -ٖ

 مفعولاسم ׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ُْز٤َْضَ  -ٗ َِْ٘خ ح ًْ َؿَؼ اِ َٝ ؼَخرَش )هخٍ طؼخ٠ُ : "  َٓ )  " ِّ  ُِِ٘ خ

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

٘- ٝ ٢ٌِ ُٔ ُٗ َٝ ٬َط٢ِ  َٛ   ٕ َْ اِ خط٢ِ )} هُ َٔ َٓ َٝ ْل٤َخ١َ  َٓ ) } َٖ ٤ ِٔ َُْؼخَُ د  ح ٍَ  ِ   ِ 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ًَُ٘ض ك٤َِ٘خهُٞٚ طؼخ٠ُ : }  -ٙ خُُِق هَْي  َٛ ٞ ّ  ) هَخُُٞح ٣َخ  ُؿ َْ ح( َٓ ٌَ َٰٛ  ََ  {ح هَْز

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ح هُٞٚ طؼخ٠ُ : } -7 ٌَ َٰٛ  ََ ضُّ هَْز ِٓ ٤ خهَخَُْض ٣َخ ٤َُْظ٢َِ٘  ْٔ ًُُ٘ض َٗ ٤ ّخ )َٝ ِٔ ٘  ٓ ) } 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

 {  هللا ٖٓ ٓٞػوخ(  طئطٕٞ) كظ٠} -8

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ِٚ  )ٔظيٍ ػ٠ِ ػوَ حَُؿَ روِش٣ -9 وَخُِ  .حكظٔخُٚج ٝػ٠ِ ك٠ِٚ رٌؼَس (َٓ

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

كَااااااااااااااااخ -ٓٔ ََ ااااااااااااااااٞ حُِ ٤َااااااااااااااااخ٢ُ َػ ُٔ ااااااااااااااااخ طَْو َٔ  ِ ًُ 

  

ِّ كااااااااا٢  َػاااااااااشَ حُااااااااا٫٦ ْٝ ْ٘لَااااااااا٠ )ٍَ َٔ ٍْ  (حُ ُاااااااااٞ  حُطٜ 

 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2086ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 حدد الجملة التً تحتوي على مصدر مٌمً  فٌما ٌلً : – ٘س

 :كيى حُـِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٜٓيٍ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔخ ٢ِ٣  – -ٔٔ

 الجبال اعلً من المٌاه منحدر ׄ       الشتاء فصل فً المٌاه منحدر ׄ  

 تطلعت إلى منظر الما ء المنحدر من الجبل ׄ       شدٌدا منحدرا الماء انحدر ׄ  

 كيى حُـِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٜٓيٍ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ : – -ٕٔ

 مرجع الشباب إلى النادي ׄ        مرجع الشباب لٌبل ׄ   

 قرأت فً مرجع مهم عن ؼزوة بدر ׄ     . مرجعكم فتحاسبوا على أعمالكمإلى هللا  ׄ   

 كيى حُـِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٜٓيٍ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ : –-ٖٔ

 هذه الؽرفة منام ا؟ألطفال ׄ        أقلِلْ طعامك َتْحَمْد منامك. ׄ  

 األولى والثانٌة ׄ      وقت اظهٌرة منام جٌد السترداد النشاط ׄ  

 كيى حُـِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٜٓيٍ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ : – -ٗٔ

 ُمعتقل األحرار ُظلٌم لهم ، ׄ       قضى السارق سنتٌن فً المعتقل ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ       أفرجت الشرطة عن المعتقل. ׄ  

 كيى حُـِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٜٓيٍ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ : –-٘ٔ

 المؽادرٌن أمام المسجدمجتمع  ׄ        مجتمع العلماء مثمر ׄ  

 األولى والثالثة ׄ     مجتمع المؽادرٌن الساعة الخامسة مساءً  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2086ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 المصدر المإول هو ما ركب من :  -

 * ) أْن المصدرٌة والفعل المضارع (   مثل : ٌـسـعدنً أن أكـتـب لك رسالة . 

 * أو ) أّن ( واسمها وخبرها                 مـثل :  ٌسرنً أّنـك سعٌد .

 * أو ) ما ( المصدرٌة و الفعل            مثل :  لٌس للرجل إال ما سعى . 

 المصدر المإولإعراب 

تعرب المصادر المإولة إعرابا مفصبل ، ثم ٌقال : والمصدر المإول من) أن والفعل ( ، أو ) ما والفعل ( ،  

 واسمها وخبرها ( فً محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه فً الجملة .  أو ) أن 

 مثل : ٌـسـعدنً أن أكـتـب لك رسالة .

 عراب . أن : مصدرٌة ناصبة ال محل لها من اإل

 فاعل . أكتب : فعل مضارع منصوب. والمصدر المإول فى محل رفع

 تحوٌل المصدر المإول إلى مصدر صرٌح

إذا تكّون المصدر المإول )أْن ( والفعل المضارع أو) ما ( والفعل   فإننا نؤتً بالمصدر الصرٌح من  - ٔ

 ما( . مثـل : -الفعل مباشرة بعد حذؾ الحرؾ المصدري )أْن 

 ْن تصوموا خٌر لكم( تحوٌله إلى مصدر صرٌح : صٌاُمكم خٌر لكم )أَ  -

 إعراب أَْن تصوموا : مصدر مإول فً محل رفع مبتدأ    

 أسعدنً ما عملت .. تحوٌله إلى مصدر صرٌح : أسعدنً عملُك -

 إعراب ما عملت: مصدر مإول فً محل رفع فاعل .   

اً ( و  تذكر أن : - ٌّ َكاِة َما ُدْمُت َح بلِة َوالزَّ ) ما ( تدل على الزمان مع ) دام ( كقوله تعالى ) َوأَْوَصانًِ بِالصَّ

 التقدٌر : مدة دوامً حٌاً ، فهى مصدرٌة ظرفٌة .

إذا تكّون المصدر المإول من ) أّن ( واسمها وخبرها ، وكان خبرها جملة فعلٌة أو اسماً مشتقاً فإننا  - ٕ

 ً بالمصدر الصرٌح من خبر إن مضافاً إلى اسمها .نؤت

 ٌعجبنً أنك متفوق.. تحوٌله إلى مصدر صرٌح : ٌعجبنً تفوقُك. -

 إذا كان خبر إن جامداً أتـٌنا بـكـلـمة ) كون ( مـضافـة إلى اسم)أن ( :        - ٖ

 ي أسداً .مثل : علمت أن الجندي أسٌد . .  تحوٌله إلى مصدر صرٌح : علمت كوَن الجند -
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 نماذج لئلعراب

 ) ُعلِم أن أخاك حاضر ( وقـع الـمصدر الـمإول فً مـحل رفع نابب فاعل وتـقدٌـر الـمصدر  : ُعلِم حضور أخٌك   - ٔ

 ) الـؽـٌـبـة أن تذكر أخاك بـما ٌكره ( وقع الـمصدر الـمإول فً مـحل رفع خـبـر وتـقـدٌره :  ذكـرك أخاك .  - ٕ

 أخاك قادم ( وقع الـمـصدر المإول فً مـحل نـصب مـفـعـوالً به وتـقدٌره : عرفت قـدوم أخٌك .) عرفت أّن   - ٖ

ك مرٌض ( وقع الـمصدر المإول فً محـل جر اسـماً مـجـروراً وتـقـدٌره : علمت بـمرضك .  - ٗ  ) عـلمت بؤنـَـّ

 ( https://dardery.site/archives/2094ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 اخدـــدريـــت

 حدد نوع المصدر المإول  فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

ِٚ{ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ِٗ ًْ ِ ِٝ ا٫ِ  رِب ٍْ خَء إَٔ طَوََغ َػ٠َِ ح٧َْ َٔ  ٔ ُي حُ ِٔ ْٔ ُ٣ َٝ  { 

  أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ُ ا٤ََُِْي {  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٕ َٖ هللا  َٔ خ أَْك َٔ ًَ  ٖ ِٔ أَْك َٝ  { 

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ُْ٘ٚ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٖ ِٓ أَ   َ ِ طَزَ   ِ  ٝ ُ َػُي َٖ َُُٚ أَٗٚ  خ طَز٤َ   ٔ  } كََِ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ٌُْ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ٣َُِي هللاُ إٔ ٣َُول َق َػ٘ ُ٣ { 

  أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ٍَ ا٣َش  {هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘  ِ ٍُ ػ٠ِ إٔ ٣َُ٘ ٕ  هللاَ هَخِى  .} هَُ ا

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٕ ٣َؼزُُي ارخُإَٗخ {  هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٙ خ ًَ خ   ٔ َٝٗخ َػ يُّ ُٜ ٣َُِيٕٝ إٔ طَ  } طُ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٗخ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -7 َُ ْٜ َٗ ْْ ًُٝح َكظ ٠ٰ أَطَخُٛ أُٝ َٝ رُٞح   ٌ ًُ خ  َٓ ٝح َػ٠َِٰ  َُ زَ َٜ ْٖ هَْزَِِي كَ ِٓ   َ ُٓ ٍُ رَْض   ٌ ًُ َُوَْي  َٝ  { 

   ا وخبرها أّن واسمه  ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٖ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 ُ  ُٜ  َ َٖ َه٤ ظَؼلِل ْٔ إَٔ ٣َ َٝ  { 

   أّن واسمها وخبرها ׄ            ما ولفعل ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٖ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -9 ِؼ٤ َٔ ِّ أَْؿ حُ٘ خ َٝ ِش  ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ ح َٝ  ِ ْْ َُْؼَ٘شَ هللا  ِٜ ٕ  َػ٤َِْ ْْ أَ حُإُٛ َِ جَِي َؿ
 } أَُُٰٝ

  أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َؼ٠ {هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٓٔ َٓ خ  َٓ ِٕ ا٫ِ  خ َٔ ْٗ ٪ُِ َْ ٤َُْ ْٕ أَ َٝ  { 

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٖ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔٔ ـَ ْٔ ُٓٞءح  ا٫ إٔ ٣ُ حَى رِؤََِِٛي  ٍَ ٖ أَ َٓ حُء  َِ  } هَخَُض ٓخ َؿ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ْْ { هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٕٔ ٌُ َُ ُٕ ٌُٞ ِش طَ ًَ ْٞ  ٘ ََ ًحِص حُ ٕ  َؿ٤ْ َٕ أَ ٝ ىُّ َٞ طَ َٝ  { 

 أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  
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 } ُٖٝ ٣٘لؼٌْ ح٤ُّٞ اً ظِٔظْ أٌْٗ ك٢ حُؼٌحد ٓ٘ظًَٕٞ.{هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٖٔ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٕ ٣َؼزُُي ارخُإَٗخ {   } هخٍ طؼخ٠ُ :  -ٗٔ خ ًَ خ   ٔ َٝٗخ َػ يُّ ُٜ ٣َُِيٕٝ إٔ طَ  طُ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َِِد { هخٍ طؼخ٠ُ :  -٘ٔ ـْ َٔ َِِم ٝحُ ْ٘ َٔ ََ حُ ٌُْ هِزَ ُؿٞٛ ُٝ ُُّٞح  َٞ َ  إٔ طُ َْ حُزِ ٤ ُ { 

 أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

   

 ( https://dardery.site/archives/2094ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 حدد المحل اإلعرابً للمصدرالمإول  فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس

َٖ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ٤ُِ َِ ٘ ُٓ ِش  ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ َٖ ح  ٓ ٌُْ رِؼ٬ََػَِش ا٫ٍَف  رُّ ٍَ  ْْ ًُ ي  ِٔ ْْ إَٔ ٣ُ ٌُ ل٤َِ ٌْ َٖ أََُٖ ٣َ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ ٍُ ًْ طَوُٞ  } اِ

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   فً محل رفع مبتدأׄ      فً محل نصب مفعولׄ     فً محل رفع فاعل  ׄ  

ٌُْ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕ ٣َُِي هللاُ إٔ ٣َُول َق َػ٘ ُ٣ { 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   فً محل رفع مبتدأׄ       فً محل نصب مفعولׄ     فً محل رفع فاعل  ׄ  

ُ٘ٚ { هخٍ طؼخ٠ُ :    -ٖ ِٓ أ   َ ٝ   ِ طَزَ ُ َػُي َٖ َُُٚ أٗٚ  خ طَز٤َ   ٔ  } كََِ

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   رفع مبتدأفً محل ׄ    فً محل نصب مفعولׄ      فً محل رفع فاعل  ׄ  

َٖ هللاُ ا٤َُي { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ َٔ خ أَك َٔ ًَ  ٖ ِٔ أَك َٝ  { 

 فً محل جر ׄ            فً محل رفع مبتدأׄ    فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

ُٙ {  هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘ ْٞ َِ إَٔ طَِوَ ٖ هَز ِٓ َص  ْٞ َٔ َٕ حُ  ٞ٘ َٔ ًُ٘ظُْ طَ َُوَي  َٝ  { 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ     فً محل رفع مبتدأׄ    فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

ٌُْ { هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٙ  ُ  َ ٞح َه٤ ُٓ ٞ ُٜ إَٔ طَ َٝ  { 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ     فً محل رفع مبتدأׄ    فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

َٖ  هخٍ طؼخ٠ُ : "  -7  َٕ َُُْٜ إَٔ ٣َيُهُِٞٛخ ا٫ هخثِل٤ خ ًَ خ  َٓ". 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   فً محل رفع اسم كانׄ    فً محل نصب مفعولׄ     فً محل رفع فاعل  ׄ  

{  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -8 ْْۚ ٌُ َُ ُٕ ٌُٞ ِش طَ ًَ ْٞ  ٘ ََ ًحِص حُ ٕ  َؿ٤ْ َٕ أَ ٝ ىُّ َٞ طَ َٝ 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   فً محل رفع مبتدأׄ          فً محل نصب مفعولׄ     فً محل رفع فاعل  ׄ  

َٖ {  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -9 ِؼ٤ َٔ ِّ أَْؿ حُ٘ خ َٝ ِش  ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ ح َٝ  ِ ْْ َُْؼَ٘شَ هللا  ِٜ ٕ  َػ٤َِْ ْْ أَ حُإُٛ َِ جَِي َؿ
 أَُُٰٝ

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   فً محل رفع خبرׄ    فً محل نصب مفعولׄ      فً محل رفع فاعل  ׄ  

ِ {  } طؼخ٠ُ : هخٍ   -ٓٔ ِْ٘ذ هللا  ١ُْض ك٢ِ َؿ  َ خ كَ َٓ طَخ َػ٠َِٰ  ََ ْٔ  ٣َخ َك

 فً محل جر ׄ    فً محل رفع مبتدأׄ       فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  
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َٖ ۚ{  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔٔ ُ  ُٜ  َ َٖ َه٤ ظَؼلِل ْٔ إَٔ ٣َ َٝ 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ    رفع مبتدأفً محل ׄ        فً محل نصب مفعولׄ      فً محل رفع فاعل  ׄ  

ِٚ ۚ{  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕٔ ٣َُِي هللاُ إَٔ ٣ُِلن  حَُلن  رٌِِٔخط ُ٣ َٝ 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ     فً محل رفع مبتدأׄ          فً محل نصب مفعولׄ      فً محل رفع فاعل  ׄ  

ٍَ   } هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٖٔ  ِ ٍُ ػ٠ِ إٔ ٣َُ٘ ٕ  هللاَ هَخِى  ا٣َش  { ( هَُ ا

 فً محل جر ׄ   فً محل رفع مبتدأׄ          فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

ٍٖ ۚ{  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗٔ ُ َكظ ٠ ِك٤  ُٚ٘٘ ـُ ْٔ ح ح٣٥َخِص ٤ََُ ُٝ أَ ٍَ خ  َٓ ْٖ رَْؼِي  ِٓ  ْْ ْ  رََيح َُُٜ  ػُ

 محل جر مضاؾ إلٌهفً ׄ     فً محل رفع مبتدأׄ    فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

ح {  } هخٍ طؼخ٠ُ :   -٘ٔ َُي  َٝ  ٌَ ِٖ إَٔ ٣َظ ِو َٰٔ ْك  َ ُِِ ٢ ـِ خ ٣َ٘زَ َٓ َٝ 

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ      فً محل رفع مبتدأׄ         فً محل نصب مفعولׄ      فً محل رفع فاعل  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2094ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 تخٌر  المصدر الصرٌح   للمصدر المإول الوارد فً األمثلة من بٌن البدابل المتاحة: – ٖس

ٔ-    ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ َٖ ح  ٓ ٌُْ رِؼ٬ََػَِش ا٫ٍَف  رُّ ٍَ  ْْ ًُ ي  ِٔ ْْ إَٔ ٣ُ ٌُ ل٤َِ ٌْ َٖ أََُٖ ٣َ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ ٍُ ًْ طَوُٞ َٖ هخٍ طؼخ٠ُ :  } اِ ٤ُِ َِ ٘ ُٓ  ِش 

 استمدادكمׄ     إمدادكم ׄ          تمدٌدكمׄ      مّدكم   ׄ  

ٕ-  } ٌُْ ٣َُِي هللاُ إٔ ٣َُول َق َػ٘  هخٍ طؼخ٠ُ :  } ٣ُ

 خفه عنكم ׄ     خفافه عنكمׄ         إخفافه عنكم ׄ     تخفٌفه عنكم  ׄ  

ٖ-  } ُٚ٘ ِٓ أ   َ ٝ   ِ طَزَ ُ َػُي َٖ َُُٚ أٗٚ  خ طَز٤َ   ٔ  هخٍ طؼخ٠ُ :   } كََِ

 إعدابهׄ     عداوتهׄ          استعدابه ׄ      معادته  ׄ  

َٖ هللاُ ا٤َُي {  -ٗ َٔ خ أَك َٔ ًَ  ٖ ِٔ أَك َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ :  } 

 محاسنةׄ     تحسٌنׄ           إحسانׄ      ُحسن  ׄ  

 هخٍ طؼخ٠ُ :  } ُٖٝ ٣٘لؼٌْ ح٤ُّٞ اً ظِٔظْ أٌْٗ ك٢ حُؼٌحد ٓ٘ظًَٕٞ {   -٘

 اشتراككمׄ     تشرٌككمׄ           مشاركتكم  ׄ      شركتكم  ׄ  

ٍَ ا٣َش  {  -ٙ  ِ ٍُ ػ٠ِ إٔ ٣َُ٘ ٕ  هللاَ هَخِى  هخٍ طؼخ٠ُ :  } هَُ ا

لׄ     تنزٌلׄ          إنزالׄ      نزول  ׄ    تنزُّ

 7-  ."ۗ ِٚ ِٗ ًْ ِ ِٝ ا٫ِ  رِب ٍْ خَء إَٔ طَوََغ َػ٠َِ ح٧َْ َٔ  ٔ ُي حُ ِٔ ْٔ ُ٣ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ : " 

 توقٌعهاׄ     مواقعتهاׄ           إٌقاعهاׄ      وقوعها  ׄ  

ۚح{   -8 َُي  َٝ  ٌَ ِٖ إَٔ ٣َظ ِو َٰٔ ْك  َ ُِِ ٢ ـِ خ ٣َ٘زَ َٓ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ : }  

 اتخاذ ׄ     تؤخٌذׄ           مإاخذة ׄ      أخذ  ׄ  

9-   } ِ ِْ٘ذ هللا  ١ُْض ك٢ِ َؿ  َ خ كَ َٓ طَخ َػ٠َِٰ  ََ ْٔ  هخٍ طؼخ٠ُ : }  ٣َخ َك

  استفراطׄ     فرطًׄ           تفرٌطًׄ      إفرطً  ׄ  
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ٔٓ-   }ۚ َٖ ُ  ُٜ  َ َٖ َه٤ ظَؼلِل ْٔ إَٔ ٣َ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ : }  

 استعفافهنׄ     تعفٌفهنׄ           إعفافهنׄ      عفافهن  ׄ  

ٔٔ-   }ۚ ِٚ ٣َُِي هللاُ إَٔ ٣ُِلن  حَُلن  رٌِِٔخط ُ٣ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ : }  

 استحقاقׄ     تحققׄ           تحقٌقׄ      إحقاق  ׄ  

ْْ أ٫َ  " هخٍ طؼخ٠ُ :    -ٕٔ ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ حٍء ر٤َََْ٘٘خ  َٞ َٓ ٍش  َٔ ِِ ًَ ح ا٠َُِٰ  ْٞ ٌِظَخِد طََؼخَُ ُْ ََ ح ْٛ َْ ٣َخ أَ َ هُ  "َْٗؼزَُي ا٫ِ  هللا 

 استعبادׄ    عدم عبادةׄ           تعبٌدׄ      عبادة   ׄ  

 هخٍ)ٙ( :" ًل٠ رخُْء اػٔخ إٔ ٤٠٣غ ٖٓ ٣وٞص" -ٖٔ

 تضٌعׄ     تضٌٌعׄ           إضاعةׄ      ضٌاع  ׄ  

ٔٗ- ًُْ ـَي َٓ َِّىٝح  ْ  حٍِطَو٠ .٫ ط٤َؤَٓٞح إَٔ طَٔظَ َٟٛٞ ػُ ـٍِٞد  َٓ د   َُ  كََِ

 استردادׄ     ترددّ ׄ           تردٌدׄ       ردّ   ׄ  

 أطاااااااااخى حَُر٤اااااااااغ حُطِااااااااان ٣وظاااااااااخٍ ٟاااااااااخكٌخ -٘ٔ

  
 ٣ااااااظٌِْٓااااااٖ حُلٔااااااٖ كظاااااا٠ ًااااااخى إٔ    

 
 المكالمةׄ     التكلمׄ         التكلٌمׄ      الكبلم  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2094ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    )  
 

 من بٌن البدابل المتاحة: بٌن القوسٌنالوارد  الصرحللمصدر   المإول تخٌر  المصدر  – ٗس

َٞ ك٠ِ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٔ ُٛ َٝ خّ  ) }  َٜ ٍٖ {  (ِحُِو ز٤ِ ُٓ  َُ  َؿ٤ْ

   أن ٌتخاصم ׄ    أن ٌخاصم   ׄ      أن ٌخّصم  ׄ      أن ٌخصم   ׄ  

ْٞ َْٗؼَِْ هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٕ ْْ { (هِظَخ٫     ـ) } هَخُُٞح َُ ًُ  ٫َط زَْؼَ٘خ

   أن ٌقتتل ׄ     أن ٌقّتل   ׄ      تقاتل أن ٌ ׄ      قتل  أن ٌ ׄ  

٫َ هخٍ طؼخ٠ُ : "  -ٖ ْٞ َُ ش   َٝ َٔ ِِ زَوَضْ  ًَ ٌَخٕ ِٖٓ َٓ ر َي َُ خ    ـ) ٍ   ٓ ح َِ ُِ) ٠ّ ٔ َٔ ُّٓ   َ أََؿ َٝ" 

ٌُلزم  ׄ      أن ٌلزم   ׄ      أن ٌستلزم ׄ    أن ٌبلزم  ׄ              أن 

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -ٗ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ُٞ  ِِ َٔ َٖ ٣َظَ ٣ ٌِ ُ حُ  ُْ هللا  ح    ـ) } هَْي ٣َْؼَِ  ً ح َٞ ُِ) } 

   أن ٌبلزم ׄ    أن ٌلتزم  ׄ              أن ٌبلوذ  ׄ      أن ٌبلذ   ׄ  

٢ْء  كهخٍ طؼخ٠ُ :  "  -٘ َٗ  ِٚ ْٖ أَِه٤ ِٓ ْٖ ُػل٢َِ َُُٚ  َٔ ٝفِ  (حط زَخع    ـ ـ)كَ َُ ْؼ َٔ ُْ  . "رِخ

ٌُتبع  ׄ      أن ٌتبع   ׄ      أن ٌتتابع ׄ   أن ٌتابع   ׄ              أن 

ُْ هخٍ طؼخ٠ُ :  " -ٙ ْىطُ ٍَ ْٕ أَ اِ ظِْزَيحٍ    ـ) َٝ ْٓ ْْ  (َح اط٤َْظُ َٝ ٍؽ  ْٝ َُ  َٕ خ ٌَ َٓ ٍؽ  ْٝ ٤ْج خَُ َٗ  ُْٚ٘ ِٓ ٌُٝح  ح ك٬َ طَؤُْه  ٍ ْ٘طَخ ٖ  هِ  "اِْكَيحُٛ

ٌُبدل  ׄ      أن ٌبّدل   ׄ      أن ٌستبدل ׄ    أن ٌبّدل   ׄ              أن 

ٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :  " -7 ُِيَ  اِ
ْ    ـ) ََُلن   ًَٰ ُٛ ٍِ  (ُطََوخ َِ حُ٘ خ ْٛ  "أَ

   أن ٌتخاصم ׄ   أن ٌخاصم   ׄ    أن ٌختصم  ׄ      أن ٌخصم    ׄ  
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ًُٝهخٍ طؼخ٠ُ : "   - -8   ِ ٣ِِ هللّاُ َػ  "(ٍحٗظِوَخّ    ـ) َٝ

   أن ٌستنقم ׄ    أن ٌنتقم   ׄ            أن ٌناقم  ׄ      أن ٌنقم    ׄ  

ٝح" ٝأ  - -9 َُ زَ ٌْ ظَ ْٓ ح َٝ ٝح  َُّ ح    ـ) َٛ  ٍ زَخ ٌْ ظِ ْٓ  " (ح

ٌُكبر  ׄ      أن ٌكبر   ׄ      أن ٌستكبر ׄ    أن ٌكّبر   ׄ              أن 

 حُِجاااااا٤ْ كبّٗااااااُٚ  (ُٜٓااااااخكزشَ    ـ) ٝحكااااااٌٍ - ٓٔ 

  

 ٣ُؼااااااااااي١ ًٔااااااااااخ ٣ُؼااااااااااي١ حُٜاااااااااال٤َق ح٧ؿااااااااااَُد. 

 

ٌُصحب  ׄ     أن ٌصحب    ׄ      أن ٌتصاحبׄ    أن ٌصاحب   ׄ     أن 
ْٕ ٍٓاااااااااااَٞى رـلاااااااااااٞس -ٔٔ َّ ٝا َِ حٌُاااااااااااَح ااااااااااا ِٛ َٝ 

  

ْْ راااااااا  ااااااااخُٝ   ـ)كخُٜاااااااالُق ػااااااااٜ٘ دُ  (ِحُظـ  َٞ  أٛااااااااـ

 

   أن ٌتجاوز ׄ    أن ٌجاوز   ׄ             ٌُجٌز  ׄ     أن ٌجاز   ׄ  

ٕٔ-  ْْ ااااااااااـ  ِٜ ًُ ْٞ ؿ٘خَكااااااااااَي ٨ُهااااااااااخٍِد   ٝحهلاااااااااا

  

ٍَ   ـاااااااااـ)ر  ْْ إ أًٗزاااااااااٞح (طٌُُّاااااااااـ  ٝحٓٔاااااااااـْق ُٜاااااااااـ

 

ٌُذلّ  ׄ       أن ٌذلّل  ׄ      أن ٌذلّ    ׄ      أن ٌتذللّ  ׄ          أن 

َْ ه٣ََ٘ااااااَي ٝحٛااااااط٘ؼُٚ  -ٖٔ  (طلااااااخهَح     )   ٝحهظاااااا

  

ِٕ ٣ُ٘ٔاااااااااااااذُ   واااااااااااااخٍ ُٔ َٖ اُااااااااااااا٠ حُ ٕ  حُو٣َاااااااااااااـ  ا

 

   أن ٌتفاخر ׄ     أن ٌفتخر   ׄ         أن ٌفاخر  ׄ     أن ٌفخر   ׄ  

ْٕ هزِااااااااااَض ٜٗاااااااااا٤لظ٢  -ٗٔ  كِوااااااااااْي ٜٗاااااااااالظَُي ا

  

َٛااااااـُذ  (حُُّٜ٘ااااااُق    ـ)كاااااا   أؿِاااااا٠ ٓااااااخ ٣ُزااااااخُع ٣ُٝٞ

 

 أن ٌستنصح ׄ    أن ٌتناصح   ׄ    أن ٌناصح  ׄ      أن ٌنصح   ׄ  

ِٙ  (حٗظلااااااخُع     )ٝٓااااااخ -٘ٔ  أهاااااا٢ حُااااااي٤ٗخ ر٘ااااااخظَ

  

ُْ اًح حٓااااااااااااظْٞص   ٍُ ٝحُظَُِاااااااااااا  ػ٘اااااااااااايٙ ح٧ٗااااااااااااٞح

 

   أن ٌنتفع ׄ     أن ٌستنفع  ׄ          اأن ٌتنفع ׄ     أن ٌنفع       ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2094ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 
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 ٣ُي ػ٠ِ اهَٙ كَكخٕ ٛٔخ ٣خء ٓ٘يىس ط٤ِٜخ طخء طؤ٤ٗغ ُِي٫ُش رٌٜٙ حُٜلش حُٜ٘خػ٤ش ػ٠ِ ٓؼ٠٘ حُٜٔيٍ . حْٓ

 ٌُصاغ المصدر الصناعً من الجامد ومن المشتق .  -

ٌَّة "   ٌَّة " و " الَمَدن ٌَّة " و " الَهَمِج ٌَّة " و " الَوطن ٌَّة " و" الَحَجر ٌَّة "  و " اإلِْنسانِ  أمثلة  :  " الُحرِّ

قد ٌتشابه المصدر الصناعً واالسم المنسوب  فً طرٌقة الصٌاؼة ، ونفرق بٌن المصدر الصناعً  -الحظ 

 :  واالسم المنسوب بسٌاق الجملة، فمثبل إذا قلنا

 المذاهب الرأسمالٌة دخٌلة علٌنا . -ٕالرأسمالٌة مذهب ؼربً     -ٔ

فكلمة الرأسمالٌة فً المثال األول مصدر صناعً ، وفً المثال الثانً كلمة منسوبة ، و لعلك الحظت   

وقوعها صفة فً حال كونها اسما منسوبا . فاالسم إذا كان صفة فهو اسم منسوب . و إذا كان ؼٌر ذلك 

 فهو مصدر صناعً ؼالبا 

تضحٌة ( و كثٌر من الطبلب  –توعٌة  –تنمٌة  –: وزن تفعلة ٌعتبر مصدرا رباعٌا مثل ) تربٌة  الحظ -

 مصدرا صناعٌا  و ٌقعون فى الخطؤ .  ٌستخرجونه 
 ( https://dardery.site/archives/3930ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 الهصدر الصًاعياخ على دـــدريـــت

 تخٌر الصواب  من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

 

 ـ)حُٜٔـ٤ش ( ٫ ط٤ِن ربٗٔخٕ حُوَٕ حُلخىٟ ٝحُؼ٣َٖ٘ . * -ٔ

 اسم منسوب ׄ    مكان اسم ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ح٧ُؼخد) حُلَى٣ ش ( طلون حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٤ُٔيح٤ُخص * -ٕ

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 حُلًَش) ح٧ىر٤ش( ٣ٔٞىٛخ حُظوز٢ ك٠ ح٥ٝٗش ح٧ه٤َس * -ٖ

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ٟٝؼض حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘ظ٣َخص ٖٓ أؿَ )ط٤ٔ٘ش (ٗو٤ٜش حُطلَ. * -ٗ

 اسم منسوب ׄ   مصدر صرٌح ׄ     اسم مرة ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 )حُٜ٘ي٤ٓش( حٌُزَٟ . *ٗلٌص َٜٓ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خ٣ٍغ  -٘

 صناعً مصدر ׄ   اسم منسوب ׄ     اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ  

 ) ح٤ُ٘ٞػ٤ش( ٗظخّ ػزض كِ٘ٚ * -ٙ

 اسم منسوب ׄ   مصدر صرٌح ׄ     اسم هٌبة ׄ    مصدر صناعً ׄ  
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 طٔؼ٠ )ح٩ٗٔخ٤ٗش ( ٗلٞ طط٣َٞ ا٤ُخص حُظؼخَٓ ٓغ حُٔـ٤َٖٓ * -7

 اسم منسوب ׄ   مصدر صرٌح ׄ     اسم مرة ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 راااااااااااااااااااااخد حُلٔاااااااااااااااااااااَحء( ُِل٣َاااااااااااااااااااااش) ٝ -8

  

 ٣اااااااااااااااااااايم ٠ٓااااااااااااااااااااَؿش ٣ااااااااااااااااااااي رٌااااااااااااااااااااَ 

 

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 )ح٤٘١ُٞش ( حُٜخىهش طـيٛخ ك٢ هِٞد ٓلز٢ ح١ُٖٞ * -9

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 حَُ٘ى * حٓظطخػض حُيػٞس )حُٔلٔي٣ش ( إٔ ط٘ظَٜ ػ٠ِ هٟٞ -ٓٔ

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3930ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 

 

 طؼ٣َلـٚ : ٛٞ ٜٓيٍ ٜٓٞؽ ٖٓ حُلؼَ ُِي٫ُش ػ٠ِ كٍٜٞ حُليع َٓس ٝحكيس . 

 مثل : دار دورة ، أكل أكلة ، شرب شربة ، ضرب ضربة .

 صٌاؼته :

 . وفتح البلم ـ ٌصاغ من الفعل الثبلثً على وزن " َفْعلة " بفتح الفاء وتسكٌن العٌن ٔ

 مثل :   جلس جلسة ،  وقؾ وقفة ،   هفى هفوة ،   كبى كبوة ،   نبى نبوة . 

 قالوا : لكل عالم هفوة ، ولكل جواد كبوة ، ولكل صارم نبوة . 

فإن كان بناء المصدر العادي على " َفْعلة " مثل : رحم رحمة ، دعا دعوة . فإن اسم المرة منه ما :  الحظ -

نحو : دعوت أصدقابً دعوة واحدة .    وصحت فً القادمٌن ، اللة على المرة ٌكون بوصفه بكلمة واحدة للد

 صٌحة واحدة .

 ـ وٌصاغ من ؼٌر الثبلثً على صورة المصدر األصلً مع زٌادة تاء فً آخره . ٕ

 مثل : انطلق انطبلقة ، استعمل استعمالة ، سبح تسبٌحة .

 وسبحت هللا تسبٌحة . .   استعمالة تقول : انطلقت السٌارة انطبلقة .  واستعملت الفرشاة 

فإن كان المصدر الصرٌح " العادي" مختوماً بتاء ُدلَّ على اسم المرة منه بوصفه بكلمة واحدة . :  الحظ -

 مثل: أصاب إصابة واحدة ، استقام استقامة واحدة .

 فنقول : وسوس ،مصدر اسم المرة على األشهر من مصدرٌة  بنًإذا كان للفعل المزٌد أكثر من مصدر  -

الشٌطان فً نفسه وسوسة واحدة ، وال نقول وسواساً واحداً .وخاصمت الرجل مخاصمة واحدة . وال 

 . نقول خصاماً واحداً 
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 طؼ٣َلـٚ : ٛٞ ٜٓيٍ ٜٓٞؽ ٖٓ حُلؼَ ُِي٫ُش ػ٠ِ حُٜلش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٜخ حُليع ػ٘ي ٝهٞػٚ .

 ِجلسة ، مشً ِمشٌة ، أكل إكلة . مثل : جلس 

 صٌاؼته : 

 على وزن " فِْعلة " بكسر الفاء و تسكٌن العٌن . من الثبلثى فقط .ٌصاغ  -

 نحو : جلست جلسة األمٌر .  وأكلت إكلة الشرة .  ووثب الفارس وثبة األسد .

 ومنه قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم : " إذا قتلتم فؤحسنوا القتلة " .  -

 ابد على ثبلثة أحرؾ إال نادراتذكر : ال ٌوجد اسم هٌبة من فعل ز -

 ( https://dardery.site/archives/3933ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 الهيئحاسو  اخ اسو الهزج ودـــدريـــت

 من بٌن البدابل المتاحة:تخٌر الصواب  – ٔس

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم .......الَّتًِ َفَعْلَت َوأَنَت ِمَن اْلَكافِِرٌَن{ ( َفْعلََتكَ  )} َوَفَعْلتَ   قال تعالى :  -ٔ

   مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 للجملة؟ الُمناِسب المرة اسم ما ......«. آلدم بالمعصٌة الشٌطان وسوس»  -ٕ

 َوسوسة ׄ      واحدة َوسوسة ׄ    واحدة ِوسواسة ׄ      ِوسواًسا ׄ  

ٍء، َفإَِذا َقَتْلُتْم َفؤَْحِسُنوا)ص( ََقال -ٖ ًْ َ َكَتَب اإْلِْحَساَن َعلَى ُكلِّ َش
، َوإَِذا َذَبْحُتْم َفؤَْحِسُنوا (اْلقِْتَلةَ  ): "إنَّ هللاَّ

ْبَحةَ   :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ....."الذِّ

   مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 الترتٌب؟ على السابقة األفعال من المرة أسماء ما .....«حّفظ استعان، جلس،»  -ٗ

 تحفٌظة ،استعانة واحدة، جلوسة ׄ    تحفٌظة واحدة، استعانة ،واحدة جلوسة ׄ  

 واحدة تحفٌظة ،استعانة ،ٍجلسة ׄ       تحفٌظة واحدة، استعانة ،جلوسة ׄ  

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... وصلتنً) دعوة( لحضور حفل زفاؾ صدٌقً.  -٘

 مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 اآلتٌة؟ الجمل من هٌبة اسم تحوى التً الجملة ما  -ٙ

 .  األدب فنون من فن الذاتٌة  السٌرة  ׄ     الصدٌق ٌعرؾ فً وقت الشدة ׄ  

 ٌمشً المؽرور مشٌة المختال ׄ   .لبٌت دعوة صدٌقً للؽداء ׄ  

https://dardery.site/archives/3933
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          رٔؼاااااااااٍِ ػ٘ااااااااا٢ حُٔؼاااااااااٌٍٝ( ٝهلاااااااااش) هلاااااااااٞح -7

  
 ٝٗزخُٜااااااااااااااخ ُِؼاااااااااااااايح ٗزااااااااااااااخ٢ُ ٝهِّــــــااااااااااااااـٞح 

 
 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم .....
  مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  
ِهْم َفؤََخَذُهمْ قال تعالى :   -8 ًة؛{ (أَْخَذةً  )} َفَعَصْوْا َرُسولَ َربِّ ٌَ ابِ  :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... رَّ

 مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 للجملة؟ الُمناِسب المرة اسم ما .....«. أهان الولد صدٌقه»  -9

 إهانة واحدة ׄ   هونة واحدة ׄ   إهانة ׄ   هونة ׄ  

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... وضعت العدٌد من النظرٌات من أجل) تنمٌة( شخصٌة الطفل.  -ٓٔ

 اسم منسوب   ׄ          مصدر صرٌح  ׄ            اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 للجملة؟ الُمناِسب المرة اسم ما .......«. البلعب فً أنحاء الملعب  جال»  -ٔٔ

 جوالن ׄ     جولة ׄ   جٌالة ׄ    جوالة ׄ  

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... . (إصابة )أصبت الهدؾ  -ٕٔ

 مصدر صرٌح  ׄ      اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

ٖٔ-   ٕ اااااااااؤَ َٜخ) ًَ ااااااااا٤َظَ ْ٘ ِٓ ) ْٖ ااااااااا َٜاااااااااخ ر٤َْاااااااااضِ  ِٓ طِ ٍَ  َؿخ

  
  َُّ اااااااااااااا ااااااااااااااَلخرَِشج َٓ  ٔ ٣ْااااااااااااااغ   ٫َ  حُ ٍَ  َ٫ َٝ  َُ اااااااااااااا ـَ  َػ

 
 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم .....
 مصدر صرٌح   ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 مرة؟ اسم على تشتمل ال اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٗٔ

 .لعبة كرة القدماستؤذنت صدٌقً أن ألعب على جهازه   ׄ                             ضربته ضربة أوجعته ׄ  

 .توقَّؾ ثم دورة البلعب حول الملعب  دار ׄ          .عناء بعد إؼفاءة المتعب أؼفى ׄ  

 

ورقال تعالى :   -٘ٔ  :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... َواِحَدةٌ.{ (ٌَنْفَخة )ِ} َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الصُّ

 مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم ..... . (مقالة )منرب سكتة أبلػ   -ٙٔ

 مصدر صرٌح   ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

َتا قال تعالى :   -7ٔ ةً  )} َوُحِملَِت األْرُض َواْلِجَبالُ َفُدكَّ  :القوسٌن بٌن الموضوع االسم .....َواِحَدًة{  (َدكَّ

 مصدر صرٌح   ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 واحـدة (استشارةً  )استـشرت الطبٌب  -8ٔ

         مصدر صرٌح  ׄ    اسم هٌبة  ׄ           اسم مرة  ׄ     مصدر صناعً   ׄ  

 :القوسٌن بٌن الموضوع االسم .....العامل على أنه مرٌض (وقفة )تدل  -9ٔ

 اسم منسوب   ׄ   مصدر صرٌح  ׄ     اسم هٌبة  ׄ             اسم مرة  ׄ  

 .الُمناِسب المرة باسم الجملة أكمل........«. العامل الؽرفة.......  أنار»  -ٕٓ

  إنارة واحدة ׄ     نوًرا ׄ    منارة ׄ    إنارة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3933ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

https://dardery.site/archives/3933


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 76

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

  

 

 

 َٓط٠٠ . –ػٜخ -ٛٞ ح٫ْٓ حُٔؼَد ح١ٌُ اهَٙ أُق ٫ُٓش ٓؼَ :   حُلظ٠َ  -

 تنبٌهات: 

 دعا .....(ألنها أفعال –لٌس من المقصور )سعى  -ٔ

 إذا... ( ألنها مبنٌات -ا ) هذالمقصور لٌس من  -ٕ

 الداعً....( ألن آخرها ٌاء –) القاضً المقصور لٌس من  -ٖ

 ) ذا بمعنى صاحب ( ألن األلؾ لٌست الزمة تتؽٌر بتؽٌر اإلعرابالمقصور لٌس من  -ٗ

 إعـرابه :  

 ٌرفع  بالضمة المقدرة وٌنصب بـالفتحة المقدرة  وٌجر بـالكسرة المقدرة .

 تثنٌة االسم المقصور وجمعه جمعا مإنثا سالما

 وجمعه جمعا مإنثا سالما :عند تثنٌة االسم المقصور  -

هـَدى : هـَدٌان   –عصوات .  –إن كانت ألؾ المقصور ثالثة ترد إلى أصلها : مثل : عصا  :  عصوان  - ٔ

 هدٌات.  –

فؤصلها  واو  أما إذا   ‘ مها -ارض  -ا ألؾ المقصور إذا كانت ثالثة ومكتوبة ألؾ صحٌحة مثل : عص 

نة  مثل :  هَدى  ٌّ  مَنى    فؤصلها  ٌاء . –كانت ثالثة ومكتوبة ألؾ ل

 مرتضٌات .  –إن كانت ألؾ المقصور رابعة فؤكثر قُلـِبـَت ٌاء :  مثل : مرتضى : مرتضٌان  -ٕ

 جمع االسم المقصور جمعا مذكرا سالما

 األلؾ ، ونبقً ما قبلها مفتـوحاً  ،مثل :   عند جمع االسم المقصور جمعا مذكرا سالما نحذؾ -

ن {،} مرتضى    -مصطفـَون   -}  مصطفى  ٌْ ن  {، } األعلى   -مرتضـَون  -مصطـفـَـ ٌْ  –األعلَْون  -مرتضـَ

ن{. ٌْ  األعلَ
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ـ٢ ج حُيحِػ٢ ج حُٔ٘خِى١ . ج حْٓ ٓؼَد  ٣٘ظ٢ٜ ر٤خء ٫ُٓش ٌٍٓٔٞ ٓخ هزِٜخ  - ِٟ  ٓؼَ :  حُوخ

 تنبٌهات:

 ٌقضً .....(ألنها أفعال –لٌس من المنقوص )ٌجري  -ٔ     

 هذي ( ألنها مبنٌة –لٌس من المنقوص ) الذي  -ٕ      

 المستشفى....( ألن آخرها ألؾ –لٌس من المنقوص ) الفتى  -ٖ      

 لٌس من المنقوص ) ذي بمعنى صاحب ( ألن الٌاء لٌست الزمة تتؽٌر بتؽٌر اإلعراب -ٗ      

 رمً ....( ألن الٌاء مسبوقة بسكون ولٌس كسرة  -لٌس من المنقوص ) ظبً  -٘      

 الؽنً....( ألن آخرها ٌاء مشددة –لٌس من المنقوص ) القوي  -ٙ      

 عربً....( ألن آخرها ٌاء النسب -لٌس من المنقوص ) مصري  -7      

 صدٌقً....( ألن آخرها ٌاء المتكلم -لٌس من المنقوص ) كتابً  -8      

 إعـرابه : 

 ٌرفع بـالضمة المقدرة  وٌنصب بـالفتحة الظاهرة  وٌجر بـالكسرة المقدرة ..

 تثنٌة االسم المنقوص و جمعه جمعا مإنثا سالما   :  -

 ،ترد إذا كانت محذوفة ، مثل :القاضٌات (  –القاضٌـان ، القاضٌـٌَـِْن  –مثل : ) القاضً  ، تبقى ٌاإه

 قاضٌات (. –قاضٌٌن  –قاضٌان  –) قاٍض 

 جمع االسم المنقوص جمعا مذكرا سالما : -

ٌُزاد علٌها واو ونون مضموم ما قبلها فً حالة     الرفع، وٌاء ونون مكسور ما قبلها فً  ُتحذؾ ٌاإه و

 القاِضٌن(. -القاُضون  -) القاِضً  :حالة النصب والجر،مثل
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 حْٓ ٓؼَد اهَٙ ِٛٔس هزِٜخ أُق ُحثيس.  -

 تنبٌهات: 

 لٌس من الممدود )جاء (ألنها فعل. -ٔ     

 ( ألنها مبنٌة. هإالء)الممدود لٌس من  -ٕ      

 ولٌس همزة. ) قراءة( ألن آخرها تاء مربوطةالممدود لٌس من  -ٖ      

 ) عبء ( ألن الهمزة ؼٌر مسبوقة بؤلؾ.المقصور لٌس من  -ٗ      

 ) ماء ( ألن األلؾ ؼٌر زابدة.المقصور لٌس من  -٘             

 إعـرابه : -

 .  ٌرفع بـالضمة الظاهرة وٌنصب بـالفتحة الظاهرة وٌجر بـالكسرة الظاهرة 

 :أنواع همزة الممدود -

 همزة الممدود تؤتً على ثبلث صور: 

 .{  ابتداء –إنشاء  –ضٌاء  –} قُّراء : أصلٌة : مثل  – ٔ

  – الضراء –السراء –البؽضاء –البؤساء –عقرباء  –رؼداء  –} حمراء  : مزٌدة للتؤنٌث  : مثل – ٕ

 {عرجاء –بٌضاء

 -أسماء –رخاء – جفاء –قضاء –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –) واو  : منقلبة عن أصل – ٖ

 {.لقاء.  –شفاء

 : الممدود تثنٌة -

 تعتمد تثنٌة الممدود على نوع الهمزة كما هو واضح من العرض التالً:

 :فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ،  ابتداء –إنشاء  –ضٌاء  –أصلٌة : مثل } قُّراء إذا كانت  – ٔ

  .{)إنشاءان، إنشاءٌن –، ضٌاءٌن(   ضٌاءان ) –ٌن( قُّراء ان ، قُّراء )}           

 ( ُتْقلب واواً عند التثنٌة ، فنقول : صحراء –رؼداء  –مزٌدة للتؤنٌث  : مثل ) حمراء إذا كانت  – ٕ

 { . (نوٌصحرا )صحراوان ،  – وٌن(رؼدا، وانرؼدا) – وٌن(حمرا، وانحمرا)}      

قضاء { ٌجوز فٌها أن تبقى  –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. ...سماوان أو  سماءان :سماء  –: بناءان  أو بناوان   همزة أو ُتْقلب واواً عند التثنٌة فنقول:   } بناء 
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 جمع مإنث سالم : الممدود جمع -

 قواعد تثنٌته كما هو واضح من العرض التالً: تتطابق قواعد جمعه هنا مع 

 :فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ،  ابتداء..... –أصلٌة : مثل } إنشاء إذا كانت  – ٔ

  ...... {اتابتداء –ات } إنشاء           

 ول :( ُتْقلب واواً عند التثنٌة ، فنق صحراء –رؼداء  –مزٌدة للتؤنٌث  : مثل ) حمراء إذا كانت  – ٕ

 { . واتصحرا – واترؼدا – وات} حمرا     

     قضاء { ٌجوز فٌها أن تبقى  –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. ت...سماوا ات أو سماء :سماء  –: بناءات أو بناوات   همزة أو ُتْقلب واواً عند التثنٌة فنقول:   } بناء 

 جمع مذكر سالم : الممدود جمع

 مع قواعد تثنٌته على النحو  التالً: اأٌض –تتطابق قواعد جمعه  

 :فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ، )صٌؽة مبالؽة من الفعل فرأ (..أصلٌة : مثل } قُّراء إذا كانت  – ٔ

  .... {ون} قُّراء   

 {  ُتْقلب واواً عند التثنٌة ، فنقول :  .....( لمذكر) علم مزٌدة للتؤنٌث  : مثل  } حمراء إذا كانت  – ٕ

 { .وون.....} حمرا 

األصل أن االسم المختوم بؤلؾ التؤنٌث الممدودة ال ٌجمع جمع مذكر سالم ولكننا افترضنا هنا مبلحظة مهمة: 

 أنه أصبح علم لمذكر بمعنى أن هناك رجل اسمه حمراء

(..{ ٌجوز فٌها أن  بنىاء )صٌؽة مبالؽة من الفعل ٌاء ( : مثل } بنّ  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. وون...بّناون أو تبقى همزة أو ُتْقلب واواً عند التثنٌة فنقول:   } بّناء

 ؟ة ممدوداء أخبلء.....إلخ  هل تعتبر اسم –أشداء  –بخبلء  -عظماء  –الكلمات مثل : علماء سإال مهم : 

 وما نوع همزتها؟

 هً أسماء ممدودة فقد انطبق علٌها التعرٌؾ فهً  منتهٌة بهمزة قبلها ألؾ زابدة.، نعم اإلجابة: 

مانوع همزتها : نوع همزتها زابدة ولكنها لٌست زابدة للتؤنٌث فبل تنطبق علٌها أحكام التثنٌة والجمع  ولكن 

 السابقة.

 ( https://dardery.site/archives/2189ص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخ) 
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 على الهقصىر والهًقىص والههدود اخدـــدريـــت

 حدد نوع االسم الموضوع بٌن القوسٌن من بٌن البدابل المتاحة :  – ٔس

ازٍ  (ٔ اءٍ  )  قال تعالى:    } َهمَّ  بَِنِمٌٍم { . (  َمشَّ

  اسم ممدودׄ   اسم منقوص                              ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 {. ( َقاٍض  ) قال تعالى:   }َفاْقِض َما أَنتَ  (ٕ

  اسم ممدودׄ   اسم منقوص                              ׄ                               اسم مقصور ׄ  

َهاِر  (ٖ ِل َوالنَّ ٌْ اِتِه َمَناُمُكْم بِاللَّ ٌَ  ِمْن َفْضلِِه { ( َواْبتَِؽاُإُكمْ ) قال تعالى:  } َوِمْن آ

  اسم ممدودׄ   اسم منقوص                              ׄ                               اسم مقصور ׄ  

اِطٌَن ُكلَّ  (ٗ ٌَ اءٍ  ) قال تعالى:    } َوالشَّ  اٍص {َوَؼوَّ  ( َبنَّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 { (  اْلُوْثَقى ) قال تعالى:   }َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوةِ  (٘

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

َها (ٙ ٌْ  {.  ( َفانٍ  ) قال تعالى:   }ُكلُّ َمْن َعَل

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

َماءَ ) قال تعالى:  }الَِّذي َجَعلَ لَُكُم األَْرَض فَِراًشا وَ  (7  بَِناًء{. ( السَّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

ِه بِإِْحَساٍن {  ( أََداءٌ ) قال تعالى:    } وَ  (8 ٌْ  .إِلَ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

هُ قال تعالى:   }َوَقالَ  (9 َك {. ( َناجٍ  ) لِلَِّذي َظنَّ أَنَّ  ِمْنُهَما اْذُكْرنًِ ِعْنَد َربِّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

َناَك َسْبًعا ِمنَ   قال تعالى:  قال (ٓٔ ٌْ  َواْلقُْرآَن اْلَعِظٌَم  {. (  اْلَمَثاِنً ) }َولََقْد آَت

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 .إِْذ َجاَءُهْم َبؤُْسَنا إاِل أَْن َقالُوا...{  (  َدْعَواُهمْ  ) تعالى:   }َفَما َكانَ  قال (ٔٔ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

تًِ  (ٕٔ ٌَّ َنا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ ِم {. (  بَِوادٍ ) قال تعالى:   } َربَّ تَِك اْلُمَحرَّ ٌْ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب ٌْ  َؼ

  اسم ممدودׄ                               اسم منقوص  ׄ                               اسم مقصور ׄ  

وِء وَ  (ٖٔ ؤُْمُرُكْم بِالسُّ ٌَ َما   { .(  اْلَفْحَشاءِ ) قال تعالى:  }إِنَّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

٘ااااـ٠   )  اٗــااااـ٢ أهٔااااُض ػِـااااـ٠ حُظؼِ ااااـش  -(ٗٔ ُٔ  ( رخُ
  

 طٌااااااااإٞ ىٝحثااااااااا٢. -حهـــــاااااااااـخُٞ -كااااااااا٠ ؿـاااااااااـَرش 

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  
 ٝر٘اااااااااخس ح٧ٛاااااااااَحّ كااااااااا٢ ٓاااااااااخُق حُااااااااايَٛ -(٘ٔ

  
  (  حُظلااااااااااااااي١ )  حٌُاااااااااااااا٬ّ ػ٘ااااااااااااااي ٢ًلااااااااااااااٞٗ 
 

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  
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 ٓااااااااخًح أهااااااااـٍٞ ٝأُااااااااـق أُااااااااـق ه٤ٜااااااااـيس  -(ٙٔ

  
 هزِااااااااااااـ٢ ٓطااااااااااااـَص أهااااااااااااـ٬ّ (  ػٜٔااااااااااااـخء)  

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  
 ( ربــــاااااااااـاها )  فاااااااااإادي جناااااااااه حفلااااااااات  -(7ٔ
  

 رٔوظِاااااااااااااااااااااق حُٔ٘اااااااااااااااااااااخٛي ٝحَُٓاااااااااااااااااااااّٞ. 

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  
     (  حُِٔظوااااااااااا٠ )  ٓاااااااااااؤُظي ٣اااااااااااخ ٛاااااااااااوَس   -(8ٔ

  
 ٓظااااااااااااا٠ ٣ـٔاااااااااااااغ حُااااااااااااايَٛ ٓاااااااااااااخ كَهاااااااااااااخ . 

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  
 . ِصـاااااـرَت فرٌساااااة        ( البٌاااااداءِ )  ٌاااااا فاااااـارَس  -(9ٔ

  
 ٙ ََ  ػــزـااااااااـيح  ًُـ٤ـااااااااـ٬  أٓـــااااااااـٞىح  ٓـااااااااـخ أكوــااااااااـ

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  
ااااااااايح   -(ٕٓ ِٜ ظَ ـْ ُٓ ١ٌِ أُْؿِِاااااااااُن ح٧َْراااااااااٞحَد   أََٗاااااااااـخ حُ ااااااااا

  
ااااااااا٢ )  َػِااااااااا٠  ِٛ ٗاااااااااـ٢ (  حُٔؼخ َُ ْ٘ظُ ُٖ هللاِ طَ َػااااااااا٤ْ َٝ 

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2189ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة  من بٌن البدابل المتاحة :  – ٕس

 

اتَِنا اْلُكْبَرى{  (ٔ ٌَ َك ِمْن آ ٌَ  مثنى كلمة كلمة" الكبرى" :.....قال تعالى:   }لُِنِر

 الكبرٌنׄ     الكبرٌٌنׄ      كبروٌنالׄ                               الكبرتٌنׄ  

ُكْم َعِظٌٌم { (ٕ  نوع همزة الممدود هنا :.....قال تعالى:    } َوفًِ َذلُِكْم َببلٌء ِمْن َربِّ

  منقلبةׄ                                    زابدةׄ                                أصلٌةׄ  

َبُعوهُ{  (ٖ اِس بِإِْبَراِهٌَم لَلَِّذٌَن اتَّ   :إعراب كلمة" أولى".....قال تعالى:    }إِنَّ أَْولَى النَّ

      خبر إن مرفوع بالضمةׄ        اسم إن منصوب بالفتحة    ׄ  

 خبر إن مرفوع بالضمةׄ           اسم إن منصوب بالفتحةׄ  

اِر{قال تعالى:  }أُوَلبَِك لَُهْم ُعْقَبى  (ٗ  ":المثنى لكلمة " عقبى.....الدَّ

 عقبتانׄ     عقبوانׄ                       عقبٌان        ׄ                          عقبان ׄ  

ا َوَنِصًٌرا  { (٘ ًٌ َك َهاِد َن اْلُمْجِرِمٌَن ۗ َوَكَفىَٰ بَِربِّ ا مِّ ًٍّ َعُدًوّ لَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ َنبِ
َٰ
 .قال تعالى:   }َوَكَذ

 االسم المنقوص هنا هو"

  ׄ ًٍّ ا ׄ                                َنبِ اׄ     َكَفىׄ       َعُدًوّ ًٌ  َهاِد

اِظِرٌَن {  (ٙ َضاُء لِلنَّ ٌْ ًَ َب َدهُ َفإَِذا ِه ٌَ  :مثنى كلمة"  بٌضاء"......قال تعالى:    } َوَنـَزَع 

 بٌضاٌانׄ        بٌضاوانׄ      بٌضاءانׄ                         بٌضاتانׄ  

بلِة اْلُوْسَطى{  (7 لََواِت َوالصَّ  :جمع كلمة"  الوسطى".....قال تعالى:  }َحافُِظوا َعَلى الصَّ

 الوسطونׄ      الوسطٌاتׄ     الوسطواتׄ                          الوسطاتׄ  
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ْه { (8 ٌَ  :"ُمبلٍق جمع  كلمة"  .......قال تعالى:   } إِنًِّ َظَنْنُت أَنًِّ ُمبلٍق ِحَساِب

 ٌٌنُمبلقׄ       ونُمبلقׄ           ٌونُمبلقׄ                           اتُمبلقׄ  

ُ اْلُحْسَنى {  قال تعالى:    } (9  :" اْلُحْسَنى إعراب كلمة" .......َوُكبل َوَعَد هللاَّ

   فاعل مرفوع بالضمةׄ                                                  مفعول به منصوب بالفتحة    ׄ  

 المقدرة مرفوع بالضمة فاعلׄ                                           المقدر   مفعول به منصوب بالفتحةׄ  

اٍء{. (ٓٔ ٌَ  الممدود هنا :نوع همزة ....قال تعالى:  }َفَجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشً َعلَى اْستِْح

  منقلبةׄ                                  زابدةׄ                                أصلٌةׄ  

ُهْم َكاُنوا ُهْم أَْظلََم َوأَْطَؽى{  (ٔٔ  إعراب  كلمة " أطؽى"  هنا:.....قال تعالى:    }إِنَّ

  معطوؾ مرفوع بالضمة المقدرة ׄ        معطوؾ مرفوع بالضمة ׄ  

 المقدرة معطوؾ منصوب بالفتحةׄ        معطوؾ منصوب بالفتحةׄ  

ا فَِداًء{ . (ٕٔ ا َبْعُد َوإِمَّ ا َمّنً  نوع همزة الممدود هنا :......قال تعالى:  }َفإِمَّ

  منقلبةׄ                                  زابدةׄ                                أصلٌةׄ  

ْفلَى{  (ٖٔ  :مثنى كلمة"  السفلى"......قال تعالى:   }َوَجَعلَ َكلَِمَة الَِّذٌَن َكَفُروا السُّ

 السفلوٌنׄ    السفلٌٌنׄ         األسفلٌنׄ                            السفلتٌنׄ  

ًنا  قال تعالى:  } (ٗٔ اتُِكْم َعلَى اْلبَِؽاِء إِْن أََرْدَن َتَحصُّ ٌَ  نوع همزة الممدود هنا :......{.َوال ُتْكِرُهوا َفَت

  منقلبةׄ                                  زابدةׄ                                أصلٌةׄ  

َواءَ )َتِصااااااااااُؾ  -٘ٔ ااااااااااَقاِم َوِذي (الاااااااااادَّ  لِااااااااااِذي السِّ

  
ااااااا٠َ٘) ( .  (ح٠ُ  ُْ اااااااو٤ِ َٓ ْٗاااااااَض  أَ َٝ  ِٚ اااااااق  رِااااااا ِٜ اااااااخ ٣َ َٔ ٤ْ ًَ 

 
 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                 األول ممدود والثانً منقوصׄ  
 األول ممدود والثانً مقصورׄ         األول مقصور والثانً ممدود ׄ  
           (الؽناااااااى)التنكاااااااري عطااااااال الكااااااارٌم مااااااان  -(ٙٔ

  
 .(حُؼااااااااااااااخ٢ُ )كخُٔاااااااااااااا٤َ كااااااااااااااَد ٌُِٔااااااااااااااخٕ 

 
 هنا:االسمان الموضوعان بٌن األقوس 

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                األول ممدود والثانً منقوصׄ  
 األول ممدود والثانً مقصورׄ        األول مقصور والثانً منقوص ׄ  
 ٗلٞٓااااااا٘خ ٢(حُٔؼاااااااخُ )٣ٜااااااإٞ ػ٤ِ٘اااااااخ كااااااا٢ -(7ٔ

  
 ُاااااْ ٣ـِٜاااااخ حُٜٔاااااَ (حُلٔااااا٘خء )ٝٓاااااٖ ٣وطاااااذ    

 
 األقوس هنا:االسمان الموضوعان بٌن 

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                األول ممدود والثانً منقوصׄ  
 األول ممدود والثانً مقصورׄ        األول منقوص والثانً ممدود ׄ  
زخ٤ُاااااااخ )ٝٛااااااايهُض كااااااا٢ كز ااااااا٢ ج كِٔاااااااض  -(8ٔ ُٓ)   

  
 إٔ أٓاااااااااااااااااَ٘ق حُاااااااااااااااااي٤ٗخ راااااااااااااااااٚ أٝ أٓ٘ؼاااااااااااااااااخ 

 
 هنا:إعراب  كلمة " مبالٌا"  

  اسم لٌس  مرفوع بالضمةالمقدرة ׄ       اسم لٌس  مرفوع بالضمة  ׄ  
 المقدرة منصوب بالفتحة خبر لٌسׄ       خبر لٌس منصوب بالفتحةׄ  
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 (حُؼاااااا٬ )أٗااااااخ حُٔااااااَء ٫ ٣ؼ٤٘ااااااٚ ػااااااٖ ١ِااااااذ -(9ٔ

  
 ٗؼاااااااااااااااا٤ْ ٫ٝ طؼاااااااااااااااايٝ ػ٤ِااااااااااااااااٚ حُٔلااااااااااااااااخهَ 

 
 "  هنا: العبلإعراب  كلمة " 

 مفعول به منصوب بالفتحة المقدرةׄ       مفعول به منصوب بالفتحة  ׄ  
 مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة المقدرةׄ       مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة  ׄ  
 ًٝاااااااااااااااؤٕ حُٜااااااااااااااا٬ٍ ٗااااااااااااااإٞ ُـااااااااااااااا٤ٖ  -(ٕٓ

  
 ؿَهاااااااااااااااض كااااااااااااااا٢ ٛااااااااااااااال٤لش) ٍُهاااااااااااااااخء.( 

 
 نوع همزة الممدود هنا :

  منقلبةׄ                                  زابدةׄ                               أصلٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2189ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

  

 :األمثلة التالٌة تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة فً –ٖس

 االسمان المنقوصان هنا هما:........قضى القاضً على الفتى بالسعً حافٌا نحو المعتدى علٌه.  (ٔ

 حافٌا ( -) القاضً ׄ   المعتدى (    -) السعً  ׄ   السعً  (    -) القاضً ׄ   الفتى(    –) القاضً ׄ  

 المنقوصان هنا هما:أجرى المحامون استفتاء حول دواعً األمن القومً. االسمان   قال تعالى:  (ٕ

ׄ  المحامون –أجرى )ׄ   ׄ  دواعً -المحامون ) (     ׄ  القومً - دواعً) (     (المحامون - القومً) (    

 االسمان المقصوران هنا هما:  .....................جرى الفتى نحو المرمى الخالً. (ٖ

 الفتى( - الخالً)ׄ   الخالً(       -) المرمى ׄ   المرمى(        –) الفتى ׄ   الفتى(        -)جرىׄ  

 ما تحته خط هنا هما: ..................ذي البحٌرة مجرى جٌد للماء العذب . (ٗ

 )اسم مقصور و اسم منقوص(     ׄ      )اسم منقوص و اسم مقصور(  ׄ  

 )اسم إشارة و اسم مقصور( ׄ       ) اسمان منقوصان(ׄ  

 االسم المقصور هنا هو  ..............من البشر.النبً داٍع ٌهتدي به الحٌارى  (٘

 الحٌارىׄ   ٌهتدي                        ׄ      داٍع      ׄ      النبً   ׄ  

 االسم المقصور هنا هو  ............شفى الباري مرضانا بفضل دعاء المتقٌن. (ٙ

 المتقٌنׄ       مرضانا    ׄ     الباري     ׄ     شفى   ׄ  

 كلمة " القوي " هنا...............المسلم القوي خٌر وأحب إلى هللا   (7

 لٌس شٌبا مما سبقׄ     اسم منقوص    ׄ     اسم ممدود    ׄ     اسم مقصور  ׄ  

 االسم المنقوص هنا هو  ..........أعطى الؽنً  قدرا كافٌا من المال  لذي الحاجة  .    (8

 ذيׄ      كافٌاׄ      الؽنً  ׄ      أعطىׄ  

 عند تحوٌلها إلى جمع المإنث تكون:.......هذا الطالب هو األعلى درجة  .  - (9

 هإالء الطالبات هن األعلوات درجة  ׄ      هإالء الطالبات هن األعلٌات درجةׄ  

 هإالء الطالبات هن العلٌٌات درجة  ׄ      هإالء الطالبات هن األعبلت درجةׄ  

 الخطؤ فً الجملة تصبح(: ) بعد تصوٌب.........لست ساٍع فً الشر. (ٓٔ

 فً الشر عًساب لستׄ        فً الشر ساعًلست ׄ  

 ساٍع فً الشرال لستׄ        لست ساعٌا فً الشر ׄ  
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 عند مخاطبة المثنى المإنث نقول: ........أنت األكبر بٌن الحاضرٌن  (ٔٔ

 أنتما األكبرٌن بٌن الحاضرٌنׄ       أنتما األكبران بٌن الحاضرٌنׄ  

 أنتما الكبرٌان بٌن الحاضرٌن ׄ       الكبرتان بٌن الحاضرٌنأنتما ׄ  

 هذا األحمق  ٌرى أنً ؼافل عنه... عند تحول الجملة للجمع المإنث نقول : (ٕٔ

 أنً ؼافل عنهنهإالء الحمقاٌات ٌرٌن ׄ         هإالء األحمقات ٌرٌنׄ  

 أنً ؼافل عنهنهإال الحمقاوات ٌرٌن ׄ              نأنً ؼافل عنههإالء الحمقاءات ٌرٌن ׄ  

 كرمت المدرسة الطالبتٌن األولتٌن فً مادة الرٌاضٌات.        ) بعد تصوٌب الخطؤ فً الجملة تصبح(: (ٖٔ

 الرٌاضٌاتكرمت المدرسة الطالبتان األولٌان فً ׄ   كرمت المدرسة الطالبتان األولتان فًٌ مادة الرٌاضٌات     ׄ  

كرمت المدرسة الطالبتٌن األولٌٌن فً مادة ׄ   ولٌان فً مادة الرٌاضٌات      األ كرمت المدرسة الطالبتٌنׄ  

 الرٌاضٌات

 ..................................) أكمل(تقؾ السٌارات عندما تضًء اإلشارات - (ٗٔ

 الحمراتׄ     الحمراٌاتׄ     الحمراواتׄ      الحمراءاتׄ  

ٌُون الدرجات العلٌوات فً الجنة  (٘ٔ  ) بعد تصوٌب الخطؤ فً الجملة تصبح(:........  .ٌنال األتق

 ٌنال األتقون الدرجات العلٌٌات فً الجنةׄ     ٌنال األتٌقون الدرجات األعلٌات فً الجنةׄ  

 ٌنال األتقون الدرجات األعلٌات فً الجنةׄ     ٌنال األتقٌن الدرجات العلٌوات فً الجنةׄ  

 الجملة للمثنى  نقول : . عند تحول......... هذا البناء عاٍل جدا. (ٙٔ

 هذان البناوان عالٌان جداׄ       هذان البناءٌن عالٌان جداׄ  

 الثانٌة والثالثةׄ                هذان البناءان عالٌان جدا  ׄ  

 . احذؾ حرؾ الجر وأعد كتابة الجملة :.......... األب راٍع لبنٌه  (7ٔ

 األولى والثانٌةׄ         األب راعً بنوه  ׄ   األب راعً بنٌه   ׄ     األب راٍع بنٌهׄ  

 : عند تحوٌل الجملة إلى الجمع نقول . ...........  الطالب األسمى منزلة بٌننا هو المتوضع – (8ٔ

 الطبلب األسُمون منزلة بٌننا هم المتواضعونׄ    الطبلب األسَمون منزلة بٌننا هم المتواضعونׄ  

 ن منزلة بٌننا هم المتواضعونٌالطبلب األسمَ ׄ    المتواضعٌنالطبلب األسَمون منزلة بٌننا هم ׄ  

 نقول  : المثنى . عند تحوٌل الجملة إلى ..........  الكرة الصفراء تبدو أكثر جماال – (9ٔ

 الكرتان الصفراوان تبدوا أكثر جماالׄ     الكرتان الصفراءان تبدوان أكثر جماالׄ  

 الكرتان الصفراوان  تبدوان أكثر جماالׄ     الكرتان الصفرتان  تبدوان أكثر جماالׄ  

 :  جمع المإنث نقول. عند تحوٌل الجملة إلى ................. الفتى ساٍه عن شرح  المعلم  – (ٕٓ

 الفتٌات ساهٌات عن شرح المعلمׄ       الفتٌات ساهون عن شرح المعلمׄ  

 الفتٌات ساهٌن عن شرح المعلمׄ       الفتٌان ساهٌات عن شرح المعلمׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2189ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 حدد  نوع االسم المشتق الذي تحته خط   من بٌن البدابل المتاحة  فٌما ٌلً: – ٔس 

 مخادعااااااااااااأناااااااااااا لسااااااااااات كاااااااااااذابا ولسااااااااااات  -ٔ

  
 إ ُاااااااااْ طَٝٓاااااااااٞح حُٔااااااااااٞص ػ٘اااااااااخ كااااااااااخٍكِٞح. 

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ              اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
 والخٌااااااااااااااااُر ماااااااااااااااادراٌر علٌااااااااااااااااه وربااااااااااااااااه    -ٕ

  
 حَُػخ٣ااااااااااااااش ٛااااااااااااااخِى   ٓلااااااااااااااَّٝؿٞػااااااااااااااخٕ  

 
 مكاناسم ׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
 لاااااااااااوال المشاااااااااااقُة سااااااااااااَد النااااااااااااُس ُكلَهااااااااااام  -ٖ

  
   ُّ ٍُ حُـاااااااااااااااااُٞى ٣ُلوِاااااااااااااااااَ ٝح٩هااااااااااااااااايح  هَظ اااااااااااااااااخ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
ااااااً     َؼااااااَدْوُت     ُمَبْعَثااااااًرا         -ٗ تِااااااً    إِنِّ ااااااا    أُمَّ ٌَ 

  
ااااااااااخ   ٔ ظََِْؼؼِ اااااااااا٫ٞ.     ُٓ ـُ ٍُ      َه ااااااااااخ      أَهُااااااااااٞ َٔ  ك٤ِ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
     المحاااااااااااااااااراثأباااااااااااااااااً مااااااااااااااااان أسااااااااااااااااارة  -٘

  
اااااااااااااااااااااااااااااٖ ٓاااااااااااااااااااااااااااااخىٍس ُٗـاااااااااااااااااااااااااااااذ  ِٓ  ٫ 

 
 اسم ألةׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
   حاااااااااااااااذر أماااااااااااااااورا ال تضاااااااااااااااٌر وآمااااااااااااااان -ٙ

  
 .ٓاااااااااااااٖ ح٧هااااااااااااايحٍ ٓ٘ـ٤اااااااااااااٚٓاااااااااااااخ ُااااااااااااا٤ْ  

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
ااااااااااااَن ِمْنااااااااااااُه  -7 ٌْ ااااااااااااَت ِشااااااااااااْعري أَ ٌْ  َمْهَربااااااااااااًلَ

  
  ِٚ اااااااااااااا ِٓ ْٖ َى اااااااااااااا ِٓ ٍِد   َٛااااااااااااااخ ٠اااااااااااااا٢  ْٔ َ٣ َٖ  أ٣َْاااااااااااااا

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
 البٌااااااااااداء ٌقُتلُهاااااااااا الظمااااااااااا كاااااااااالعٌِس فاااااااااً -8

  
ٍِٛااااااااااااااخ   ٍُ ٝحُٔااااااااااااااخُء كااااااااااااااٞم ظٜٞ  .ٓلٔااااااااااااااٞ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
وا مجااااااااااااااااااَدكم -9  ال تٌؤساااااااااااااااااوا أن تسااااااااااااااااااتِردُّ

  
ِااااااااااااٞدٍ كِااااااااااااَد    ـْ  َٛااااااااااااٟٞ ػااااااااااااْ حٍطواااااااااااا٠. َٓ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
 َمَناااااااااِزلِِهمْ بِاااااااااألَْمِس َكاااااااااُنوا ُملُوًكااااااااا فِااااااااً  -ٓٔ

  
َِ ُػْزاااااااااَيحٕ  ْلااااااااا ٌُ ْْ كِااااااااا٢ رِااااااااا٬َِى حُ َّ ُٛااااااااا ْٞ ح٤َُااااااااا َٝ 

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
 قاااااااااااااد زال ملاااااااااااااُك سااااااااااااالٌمان وعااااااااااااااوده -ٔٔ

  
ُْ طااااااااا٘ل٢ُّ كااااااااا٢    ٝطَطلاااااااااغُ  حُٔـاااااااااَٟٝحُ٘ااااااااأ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
َتَمّنااااااااااااااااى لااااااااااااااااً َوَفااااااااااااااااابً َعااااااااااااااااْوَدةً  -ٕٔ ٌَ 

  
  ٟ َٞ َٜاااااااااااا حُ ٝفُ َٝ َُ اااااااااااا ـْ َٔ ْٕ َٗؼُااااااااااااَٞىح. حُ  ٣َااااااااااااخْر٠َ أَ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
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 الحااااااااااق فٌااااااااااه هااااااااااو األساااااااااااس وكٌااااااااااؾ -ٖٔ

  
 حُز٘ااااااااااااااااااااااااخء٫ ٝهللا ؿااااااااااااااااااااااااَ ؿ٬ُااااااااااااااااااااااااٚ  

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
ْباااااااااـرُ  َعِصاااااااااىَّ أراَك  -ٗٔ مِع شاااااااااـٌمُتَك الصَّ  الااااااااادَّ

  
  َُ ااااااااااا ْٓ ٟ ٜٗااااااااااا٠  ػ٤ِاااااااااااَي ٫ٝ أ َٞ   أٓاااااااااااخ ُِِٜاااااااااااـ

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
ْهاااااااااااااادا َعْصاااااااااااااافَُها -٘ٔ ٌَ َس  ٌْ احاااااااااااااااً لَاااااااااااااا ٌَ اِر ٌَ 

  
٣ْاااااااااااااااُض    ِ ااااااااااااااازَخِك٠ََٗ٢اااااااااااااااَذ حُ ْٜ ِٓ ْٗطَلَاااااااااااااااخ َٝ  ح

 
 اسم ألةׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
 مجلُساااااااااناسااااااااٌعلُم الجمااااااااُع مماااااااان َضاااااااامَّ   -ٙٔ

  
  ُّ ٘اااااااااا٢ رااااااااااٚ هَااااااااااَي ْٔ ْٖ طَ اااااااااا َٓ  َُ  رااااااااااؤ٢٘ٗ ه٤اااااااااا

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
اااااااااااااَت ِشاااااااااااااْعري أَيُّ أَْحاااااااااااااَداٍث َجاااااااااااااَرتْ  -7ٔ ٌْ  لَ

  
٘خ    ـْ ااااااااااااااا ِٓ َٝكاااااااااااااااَي  ٍُ َُاااااااااااااااْض  َِ ْٗ ااااااااااااااايحأَ َٛ ٞ ُٓ. 

 
 اسم مكانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
 ماااااان الناااااااس َمااااااْن ٌؽشااااااى األباعااااااَد نفُعااااااه -8ٔ

  
ْٚ  حُٔٔاااااااااااخصِ ٣ٝ٘اااااااااااو٠ راااااااااااٚ كظااااااااااا٠    أهخٍرااااااااااا

 
 اسم زمانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
 صااااااامتهامااااااا تاااااارى االسااااااد تخشااااااى وهااااااى  -9ٔ

  
 خف٠ ُؼٔااااااااااَٟ ٝٛااااااااااٞ ٗزّاااااااااا٘ااااااااااٝحٌُِااااااااااذ ٣و 

 
 اسم زمانׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
 والااااااااازرع نضااااااااار فاااااااااً الحقاااااااااول وأهلاااااااااه    -ٕٓ

  
 حُلٜااااااااااااااااااااااااخىِ  ُٔ٘ـاااااااااااااااااااااااا٣َظ٤ٜااااااااااااااااااااااااؤٕٝ  

 
 اسم ألةׄ     صٌؽة مبالؽةׄ                اسم مفعول ׄ       اسم فاعل ׄ  
 ( https://dardery.site) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش     

 

 المتاحة  فٌما ٌلً:تخٌر الصواب  من بٌن البدابل  – ّٕ 

 )نوع همزة _القضاء_ ( : ......ٌجب القضاء على مصدر التلوث . .ٔ

 منقلبة عن أصل . ׄ     متوسطة . ׄ     أصلٌة  ׄ      زابدة. ׄ  

ْحَمِن ِمنْ  قال تعالى :  .ٕ  ٗٞع حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ......{  (َتَفاُوتٍ  ) } َما َتَرى فًِ َخْلِق الرَّ

 سداسً  ׄ     خماسً ׄ            رباعً ׄ     ثبلثً   ׄ  

َخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا قال تعالى : " .ٖ َن اْلُمْإِمِنٌنَ  (  َتْفِرًٌقا ) َو  َوالَِّذٌَن اتَّ ٌْ  " َب

 ُٕٝ حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ

   تفعٌلׄ      تفاعل ׄ        تفعال ׄ      تفّعل    ׄ  

 )عفّو هنا ( : ........الصدٌق الحق عفّو أخطاء خلٌله . .ٗ

 صٌؽة مبالؽة . ׄ      اسم فاعل . ׄ     مصدر ثبلثى .  ׄ     اسم مفعول . ׄ  

 )المصدر السماعى هنا( : .....البد من تفانى الناس وإخبلصهم فً العمل من أجل االرتقاء بالوطن . .٘

 العمل . ׄ      االرتقاء . ׄ     إخبلصهم ׄ      تفانى . ׄ  

https://dardery.site/
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 ) المصدر الرباعى هنا( :......التخلؾ واالبتعاد عن استمرار التقدم.عرقلة االستثمار تإدي إلى  .ٙ

  عرقلة . ׄ      التقدم . ׄ      التخلؾ . ׄ    االستثمار . ׄ  

 ) حكم اسم التفضٌل هنا ( : ........هإالء أفضلُ القوم .7

 . التؤنٌثوجوب  ׄ   وجوب المطابقة . ׄ   ٌجوزاإلفراد والتذكٌرأوالمطابقة . ׄ   كٌرذٌلزم اإلفراد والت ׄ  

ٌُهان ( : .8 ًِّ )ال   لصٌاؼة اسم التَّفضٌل من الفعل المنف

ٌُهان. ׄ   ٌُهان. ׄ   اإلنسان أحقُّ أال   .ٌهٌناإلنسان أحقُّ أال ׄ    .أن ٌهٌناإلنسان أحقُّ  ׄ   اإلنسان أحقُّ أن 

 الملتزم بالمبادئ القوٌمة ............ من الزلل  : .9

 ناجى . ׄ      ناجٌا .ׄ      . ناجٍ  ׄ     الناج . ׄ  

ٔٓ  ٍَ هَ٘ااااااااااـخ )هللاُ كااااااااااـ٢ حُّي٤ٗااااااااااـخ  . إ هااااااااااـّي َُّ  (طل

  
ِْااااااااايِ   .8 ْٕ ط٬ُه٤٘اااااااااـ٢  كااااااااا٢ ؿّ٘اااااااااِش حُو  أٍؿاااااااااـٞ أ

 
 حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:

 فّرق ׄ      تفّرق   ׄ    فارق  ׄ      فرق    ׄ  
 اًِح ُاااااااااااااااْ طٔاااااااااااااااظطْغ ُِاااااااااااااااَُِء َىْكؼاااااااااااااااخ   .ٔٔ

  
 كٜاااااااااااااااااااااازَح  ٣َُُِااااااااااااااااااااااِش ٝحكظٔااااااااااااااااااااااخرخ  .8

 
 ٢ِ٣ ٜٓخىٍ ٓٔخػ٤ش ٓخ ػيح:ًَ ٓٔخ 

   احتسابׄ       صبراׄ          دفعاׄ        الرزء ׄ  

 )مجتازة صٌؽت من الفعل ( :.......الصحراء مجتازةُ دروبها رؼم العوابق التى تواجه المسافرٌن  .ٕٔ

 جاوزت. ׄ     . ِجٌزت  ׄ        ووزت .جُ  ׄ      جتٌزت .اُ  ׄ  

 : "عبده "إعراب.........”  (عبده )بكاٍؾ  ألٌس هللا  .ٖٔ

 مفعول به منصوب . ׄ    خبر لٌس .ׄ     مضاؾ إلٌه مجرور. ׄ    فاعل مرفوع ׄ  

 خٓااااااااااااااااخُف ٛااااااااااااااااي٣وي إ أٍحى ِٓحكاااااااااااااااا -ٗٔ

  
 ( ؿٔخكااااااااااااخ )كاااااااااااابًح أرااااااااااااخٙ كاااااااااااا٬ طااااااااااااِىٙ  .8

 
 ٗٞع حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ

 سداسً  ׄ     خماسً ׄ                     رباعً ׄ     ثبلثً   ׄ  
ااااااااااااااٜخإ ح٧كااااااااااااااخػ٢ ٝإ  -٘ٔ ُٔ  ٫ٗااااااااااااااْض ٬ٓٓ

  
 كااااااا٢ أ٤ٗخرٜاااااااخ  حُؼطاااااااُذ  ( حُظوِاااااااِذ     )ػ٘اااااااي  .8

 
 ُٕٝ حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ

   تفعٌلׄ     تفاعل ׄ          تفعال ׄ     تفّعل    ׄ  

 مابٌن القوسٌن ٌعرب على الترتٌب :......المسلم أكثر )دعاء (.  -   االستؽفار أفضل )دعاء.( .ٙٔ

  األولى مضاؾ إلٌه الثانٌة تمٌٌز . ׄ       خبر .األولى مضاؾ إلٌه الثانٌة  ׄ  

 األولى خبر إلٌه الثانٌة تمٌٌز . ׄ      األولى مضاؾ إلٌه الثانٌة مضاؾ إلٌه . ׄ  

 أنت الشكور ربك ، المسموع ............ )اختر الكلمة المناسبة ( : .7ٔ
 دعاءك ׄ     دعابك ׄ     دعاإك ׄ     دعااك ׄ  

َْ ٓ٘خه٘ااااااااااشَ   -8ٔ  كبٗااااااااااٚ (حُلٔااااااااااخدِ  ) ٝحًًاااااااااا

  
 ٫ رُاااااااااااي  ٣ُلٜااااااااااا٢ ٓاااااااااااخ ؿ٤٘اااااااااااَض ٣ٌَٝظُاااااااااااذُ   .8

 
 حُلؼَ ح١ٌُ ٤ٛؾ ٓ٘ٚ حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:

 احتسب ׄ      حاسب   ׄ    أحسب  ׄ      حسب    ׄ  
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 ١ز٤ؼاااااش   ٓ٘ااااايِ  اًح ُاااااْ ٣ٌاااااٖ ٛااااالٞ حُاااااٞىحى -9ٔ

  

 كااااااااااا٬ ه٤اااااااااااـَ كاااااااااااـ٢ ٍٝى ٣ـاااااااااااـ٢ء طٌِلاااااااااااخ  .8

 

 كل مما ٌلً مصادر سماعٌة ما عدا:

 تكلفاׄ                                          ود  ׄ    الوداد ׄ      صفو    ׄ  

 )إعراب أعبلمهم فى الجملتٌن ( : .....ٌسٌر الجنود مرفوعة أعبلمهم . -ٌسٌر الجنود رافعٌن أعبلمهم  .ٕٓ

  األولى فاعل والثانٌة مفعول به . ׄ      األولى نابب فاعل والثانٌة مفعول به . ׄ  

 األولى خبر والثانٌة نابب فاعل . ׄ       والثانٌة نابب فاعل .األولى مفعول به  ׄ  

 فى الجمل اآلتٌة هى الجملة : "استخرج" لكلمة  اسم المفعول  .ٕٔ

  ٌوم االمتحان مستخرج العبقرٌة . ׄ     األرض مستخرج البترول . ׄ    البترول مستخرج من األرض . ׄ  

 )المصدر الخماسى هنا( :......الوطن .استقرار البد من تفانى الناس وإخبلصهم فً العمل من أجل  .ٕٕ

 استقرار. ׄ    العمل .ׄ       وإخبلصهم. ׄ     تفانى ׄ  

ٕٖ-   َ اااااا ُٓ ٌُْم  ْْ ٣َاااااا ْٖ َُاااااا اااااا َٓ َٝ (   ِْ  ٓااااااخػش   ( حُااااااظ َؼُِّ

  

8.    ٍ ًُ َع   َ اااااااااا ـَ َِ   ) طَ اااااااااا ْٜ ـَ ُْ ِٚ  ( ح  ١ُااااااااااٍٞ َك٤َخطِاااااااااا

 

 حُلؼ٬ٕ حُٟٔٞٞػخٕ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:

   قٌاسٌان ׄ   األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ُٓ٘ظخهاااااااااااـخ  كؤػط٤٘ااااااااااااـ٢ -ٕٗ اااااااااااـِي  َٓ  هَزِّاااااااااااُض ٍأ

  

8.   َِ ْزاااااااـ ّٜ ٣٘اااااااـ٢ ( ا٣ٔخٗاااااااـخ    ) ٣اااااااخ هِؼاااااااـش  حُ ّٞ  ٣ُوَ

 

 ُٕٝ حُٜٔيٍ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ

 فعالة ׄ      إفعال   ׄ     فعال ׄ     فعبلل ׄ   

 ............. المختال ) اسم هٌبة هنا ( :ال ٌحب هللا  .ٕ٘

 ممشٌة بفتح المٌم . ׄ          مشٌة بفتح المٌم . ׄ   مشٌة بكسر المٌم . ׄ   ممشى بكسر المٌم . ׄ  

فَّاح أحمر من الوردة.  .ٕٙ  الجملة بها خطؤ الصواب :......التُّ

فَّاح أشدُّ حمرًة من الوردة .ׄ   فَّاح أشدُّ  ׄ   التُّ فَّاح أحمر ׄ   . الوردةمن  احمرارالتُّ  حمرًة الوردة.من  التُّ

ْٕ ٍٓاااااااااااَٞى رـلاااااااااااٞس -7ٕ َّ ٝا َِ حٌُاااااااااااَح ااااااااااا ِٛ َٝ 

  

ْْ رااا ( حُٜااالُق   ـ)كااا  .8 اااخُٝ   ـ)ػاااٜ٘ دُ  ( ِحُظـ  َٞ  أٛاااـ

 

 حُٜٔيٍحٕ  حُٟٔٞٞػخٕ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:

   قٌاسٌان ׄ   األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

 .....( : هنا المإول المصدر إعراب)...... لنا مناسب المكان أن ظننت .8ٕ

 . المفعولٌن مسد سد نصب محل ׄ       . الفاعل مسد سد رفع محل ׄ  

 . الفتحة نصبة وعبلمة منصوب أن اسم ׄ        . حال نصب محل فى ׄ  

 )عند المفردة المإنثة ( :......الطالب هو األسمى خلقا  .9ٕ

الطالبة  ׄ   الطالبة هى األسمى خلقا . ׄ   خلقا . ىالطالبة هى السمٌ ׄ   خلقا . الطالبة هى السمٌا ׄ  

 هى السماى خلقا .

 )محتلَّة مشتق نوعه ( : .........إسرابٌل دولة محتلَّة .ٖٓ

 مصدر مٌمى . ׄ     اسم مفعول  ׄ     اسم فاعل. ׄ    اسم مكان . ׄ  
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 الباطل فى الجملتٌن على الترتٌب ( : ) إعراب....الحقُّ داحٌض الباطلَ __ الحقُّ داحُض الباطِل   .ٖٔ

  األولى فاعل الثانٌة مفعول به . ׄ      األولى مفعول به الثانٌة مضاؾ إلٌه . ׄ  

 األولى نابب فاعل الثانٌة فاعل . ׄ      األولى مفعول به الثانٌة مفعول به  ׄ  

 الفاعل ؼٌر الثبلثى هنا ( :ال تظلَمنَّ العامل المسكٌنا )اسم *******ٌا ُمدمَن األعمال فً طلب الِؽنى .ٕٖ

 العامل . ׄ      األعمال . ׄ    ُمدمَن . ׄ      الؽنى . ׄ  

ٌَّة .ٖٖ ٌَّة. ) اقتصادي مذهب االشتراك  ( : نوعه مصدر االشتراك

 صرٌح ׄ     سداسى ׄ     ثبلثى ׄ      صناعى ׄ  

 ( . : محل فى مإول مصدر ٌجربَ  أنْ . ) الحٌاةَ  ٌجربَ  أنْ  الولدُ  ٌحتاجُ  .ٖٗ

 .به مفعول نصب محل فى ׄ    . خبر رفع محل فى ׄ   .حال نصب محل فى ׄ   .فاعل رفع محل فى ׄ  

 : والثانٌة األولى المصعد كلمتى نوع. العلٌا األدوار إلى النَّاس َمصعد الِمصعد .ٖ٘

 .مكان اسم والثانٌة آلة اسم األولى ׄ      . فاعل اسم والثانٌة مفعول اسم األولى ׄ  

 .مكان اسم والثانٌة زمان اسم األولى ׄ      .مفعول اسم والثانٌة زمان اسم األولى ׄ  

 وللسٌوؾ كما للناس آجال )إعراب السٌؾ ( :*********القاتل السٌَؾ فً جسم القتٌل به .ٖٙ

 نعت . ׄ      مضاؾ إلٌه . ׄ    فاعل . ׄ     مفؽول به . ׄ  

 ( ٌصبح : كلمة " البناء")عند تثنٌة  أشرؾ المهندس على البناء .7ٖ

 .الثانٌة والثالثة ׄ     .البناوٌن ׄ    . البناءٌن ׄ      . البناٌٌن ׄ  

 جاء رجل معروؾ بٌن الناس فضله . )إعراب "فضلة " ( : .8ٖ

 نابب فاعلׄ       خبر ׄ    مفعول به ׄ      فاعل ׄ  

 األب حاضر الحفل أمس . إعراب الحفل هنا : .9ٖ

 خبر .ׄ       مضاؾ إلٌه. ׄ    فاعل . ׄ     مفعول به . ׄ  

 : هنا المإول المصدر الحٌواناتُ  خضعتِ  كما اإلنساُن لبلستؽبلل خضعَ  .ٓٗ

 خضع ׄ     اإلنسان ׄ     استؽبلل ׄ     خضعت ما ׄ  

 فى الجمل اآلتٌة هى الجملة : " استخرج"لكلمة  الزمان اسم  .ٔٗ

 األرض مستخرج البترول . ׄ     البترول مستخرج من األرض      ׄ    ٌوم االمتحان مستخرج العبقرٌة . ׄ  

ع  .ٕٗ ٌَّ  . ومن النفوس الهالكات ِمبٌنا ) اسم المفعول هنا ( :....حقُّها..جمعَت من الُمهج الُمض

ٌَّع ׄ    الهالكاتׄ      حقُّها ׄ       الُمهج ׄ    الُمض

 .....( : هنا المإول المصدر إعراب. )المساعدة من تستفٌد أن لك ٌحقّ  .ٖٗ

  أن اسم نصب محل فً ׄ    به مفعول نصب محل فى ׄ   . فاعل رفع محل فى ׄ   .إلٌه مضاؾ رجر محل فى ׄ  

 ) وإٌاك والؽضب فإنه مضٌع الرزانة والحكمة (عبلم اعتمد اسم الفاعل هنا إلعماله : .ٗٗ

 اعتمد على موصوؾ ׄ   اعتمد على التوكٌد . ׄ   اعتمد على ما كان أصله مبتدأ . ׄ   اعتمد على التحذٌر. ׄ  

 فُلِج الرجل ...... ُتوفِى الرجل )الرجل فى الجملتٌن على الترتٌب( : .٘ٗ

 األولى فاعل والثانٌة نابب فاعل .  ׄ   األولى نابب فاعل والثانٌة فاعل .ׄ   نابب فاعل والثانٌة مفعول .األولى  ׄ  

 ( . : محل فى مإول مصدر. الولدِ  سلوكَ  أنَّ . ) طبٌعٌا ٌتحسنُ  الولدِ  سلوكَ  أنَّ  ٌُعتقدُ  ال .ٙٗ

 .فاعل نابب رفع محل فى ׄ      .خبر نصب محل فى ׄ    . فاعل رفع محل فى ׄ      .به مفعول نصب محل فى ׄ  
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 ( : الترتٌب على مجبنة و مبخلة.) والجبن البخل سبب هم أي مجبنة مبخلة األوالد .7ٗ

 .آلة اسم والثانى مصدرثبلثى األولى ׄ     . مصدرمٌمى والثانى مصدرثبلثى األولى ׄ  

 . مصدرمٌمى والثانى مصدرمٌمى األولى ׄ      .مفعول اسم والثانى مفعول اسم األولى ׄ  

 : الجملة هى اآلتٌة الجمل فى مستخرج لكلمة المٌمى المصدر .8ٗ

 . البترول مستخرج األرض ׄ      . األرض من مستخرج البترول ׄ  

 . حسناً  مستخرجاً  المعلومات الطبلب استخرج ׄ     . العبقرٌة مستخرج االمتحان ٌوم ׄ  

 " واآلخرة خٌٌر وأبقى" ) حكم اسم التفضٌل هنا ( : .9ٗ

 كٌرذٌلزم اإلفراد والت ׄ    وجوب المطابقة . ׄ   وجوب التؤنٌث .ׄ   والتذكٌرأوالمطابقة .ٌجوزاإلفراد  ׄ  

 المصدر الصناعً هنا: : الحالة الصحٌة مهمة للبشرٌة فً تنمٌة الموارد البٌبٌة .ٓ٘

 البٌبٌة ׄ     تنمٌة  ׄ     البشرٌة  ׄ      الصحٌة ׄ   

 : محل فى هنا المإول المصدر. )..... له خٌرٌ  الخطؤ من الولدُ  ٌتعلمَ  أنْ  .ٔ٘

 . خبر رفع محل فى ׄ    . مقدم به مفعول نصب محل فى ׄ   . مبتدأ رفع محل فى ׄ   .فاعل رفع محل فى ׄ  

 ( : هنا المرة اسم)  المختال.............  هللا ٌحب ال .ٕ٘

 . المٌم بفتح ممشٌة ׄ   . المٌم بفتح مشٌة ׄ   . المٌم بكسر مشٌة ׄ     . المٌم بكسر ممشى ׄ  

 : الجملة هى اآلتٌة الجمل فى مستخرج لكلمة المكان اسم .ٖ٘

 . حسناً  مستخرجاً  المعلومات الطبلب استخرج ׄ     . العبقرٌة مستخرج االمتحان ٌوم ׄ  

 . البترول مستخرج األرض ׄ      األرض من مستخرج البترول ׄ  

 ( : كلمة "مصدر " هنا. ) التلوث مصدر على القضاء ٌجب .ٗ٘

 مصدر صرٌح ׄ     اسم زمان  ׄ    اسم مكان  ׄ     مصدرصناعى ׄ   

 فازت زهراء وصفاء. نوع الهمزة فٌما سبق :   .٘٘

 منقلبة ـ أصلٌة –ׄ    زابدة ـ منقلبة –ׄ    أصلٌة ـ منقلبة –ׄ    أصلٌة ـ زابدة –ׄ  

 ( https://dardery.site) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش     
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تتكون الجملة االسمٌة من ركنٌن: المبتدأ وهو االسم المتحدث عنه )أَو المسند إلٌه(، والخبر ))أَو المسند((  -

 وهو ما نخبر به عن المبتدأ ، مثل :خالد مسافر.

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

 للمبتدأ أشكال هً :  -

 اسم صرٌـــــح ، مثل : محمد كرٌم ، الطالب مجتهد. -ٔ

 ضمٌر منفصل ، مثل : أنا مسافر ؼدا، هو كرٌم، هم مجتهدون. -ٕ

 اسم إشـــــارة ، مثل : هذا أدٌب، هإالء شعراء . -ٖ

 صحٌح . اسم موصـــول ، مثل : الذي فاز بالجابزة طالب. ما قلَته -ٗ

 اسم استفهام ، مثل : ما العمل؟ -٘

 اسم شـــــرط ، مثل : من جّد وجد.  -ٙ

 مصـــدر مإول ، مثل : )َوأَن َتصوموا َخٌر لَّكم( . -7

 -إعراب المبتدأ:

 المبتدأ مرفوع دابما وقد ٌجر بحرؾ جر زابد ، مثل : -

 ور لفظا مرفوع محبل .) الباء ( : بحسبَِك درهُم = حسُبَك درهم . حسب : مبتدأ مجر 

 ؟ٌجوز االبتداء بالنكرة  هل-

لٌكون الحكم ؛ االصل  فً المبتدأ ان ٌكون معرفة )ألنه محكوم علٌه( والمحكوم علٌه ٌجب ان ٌكون معلوما 

 فٌنفر عن االصؽاء الٌه  ؛لتحٌر السامع فٌه ؛مفٌدا وذلك الن االخبار عن المجهول ال ٌفٌد

 االبتداء بها، وذلك فً  الحاالت التالٌة:فان افادت النكرة جاز 

 إذا سبقت النكرة باستفهام ،مثل : )أإله مع هللا ؟(.  -ٔ

 إذا سبقت النكرة بربَّ ، مثل : ربَّ أخ لم تلده أمك. -ٕ

 إذا سبقت النكرة بنفً ، مثل : ما نجاح ٌحققه التمنً. -ٖ

 مثل : ما أجمل السماَء.إذا كانت النكرة مما لها الصدارة ، مثل ما التعجبٌة،  -ٗ



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 92

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 إذا وصفت ، مثل : ضٌؾ كرٌم فً دارنا، رجل مإمن خٌر من مشرك. -٘

 إذا أضٌفت إلى نكرة ، مثل : كتاب علم خٌر من قنطار ذهب . -ٙ

 إذا تقدمها خبرها وكان شبه جملة ،  مثل : فً الدار ضٌؾ . -7

السمٌة، أو هوالمخبر به ،أو هوالمحكوم   به على هو الجزء المتمم للفابدة مع المبتدأ فً الجملة االخبر:   -

 المبتدأ و حكمه اإلعرابً الرفع. 

  أنواع الخبر ثبلثة: -

لٌس جملة وال شبه جملة ، بل  كلمة واحدة سواء أدلت على المفرد أو المثنى أو الجمع ، خبر مفرد:  -ٔ 

  أدٌب، الطالبان مجتهدان، العلماء مصابٌح . مثل : محمد 

و هً اسمٌة أو فعلٌة و تكون فً محل رفع ، و البد لجملة الخبر أن تشتمل على ضمٌر خبر جملة :  -ٕ

 ٌعود على المبتدأ وٌطابقه ، وٌسمى الرابط .

 المزرعة أرضها خصبة .  -مثال الجملة االسمٌة :  محمد خلقه كرٌم  -  

 دوا إلى بلدهم .مثال الجملة الفعلٌة : الطالب ٌحّب العلم، المسافرون عا -  

 و تكون فً محل رفع .الظرؾ (:  -خبر شبه الجملة )الجار والمجرور -ٖ

 األب فً المنزل ، الطعام على المابدة . الجار والمجرور : - 

 الفبلح تحت الشجرة، القابد أماَم الجٌش. الظرؾ: - 

 تعدد الخبر : -

 مثل : هللا ؼفور رحٌم.  ، ألصل فً المبتدأ أن ٌكون له خبر واحد ، ولكن ٌجوز أن ٌتعدد الخبر لمبتدأ واحد 

 -التقدٌم والتؤخٌر فً الجملة االسمٌة:

االصل فً المبتدأ التقدٌم ألنه محكوم علٌه واالصل فً الخٌر التؤخٌر ألنه المحكوم به والمحكوم علٌه ٌجب 

 ولهذا تقدم المبتدأ على الخبر . –الحكم ان ٌكون موجودا قبل 

 تقدٌم المبتدأ على الخبروجوبا فً اربعة مواضع: -

 اوال : اذا كان المبتدأ من االلفاظ التً لها الصدارة، وهً

 من بالباب؟،  ، مثل: اسماء االستفهام   -ٔ

 ، مثل : من ٌذاكر ٌنجحالشرط  -ٕ

 ما احسن االدب ، مثل: ما التعجبٌة.  -ٕ

   كتب عنديكم الخبرٌة ، مثل: كم  -ٗ

 . لمحمد فً البٌتلمقترن ببلم االبتداء، ، مثل:  -٘
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 .محمد شاعرانما نحو :  ،ثانٌا : اذا كان المبتدأ مقصورا على الخبر

الحق ٌعلو . )حتى ال نحو : ،ثالثا : اذاكان خبر المبتدأ جملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ 

 ة االسمٌة بالفعلٌة(تلتبس الجمل

رابعا : اذا كان المبتدأ والخبر معرفتٌن او نكرتٌن متساوٌتٌن فً التخصص والتعرٌؾ، وال قرٌنة تفرق 

 أخً رفٌقً.بٌنهما . نحو : 

 تقدٌم الخبر على المبتدأ

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

إذا كان المبتدأ معرفة و الخبر شبه جملة . مثل : فً التؤنً السبلمة . أصل الجملة : السبلمة جوازاً :     -أ

 .فً التؤنً 

 من مواضع تقدٌم الخبر وجوبا  : وجوباً :   -ب

 مثل : فً الدار ضٌؾ . فوق الجبل مقاتلون.   ،إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة  -ٔ

 مثل : أٌن أبوك ؟،  كٌؾ الحال؟  ،إذا كان الخبر مما له الصدارة، كاسم االستفهام  -ٕ

 مثل : فً الدار أهلها ، للنجاح طرقه . ،إذا اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على جزء من الخبر  -ٖ

 .شوقًاال  شاعر: ما  مثل  ،اذا كان الخٌر مقصورا على المبتدأ - ٗ

 مواضع حذؾ المبتدأ وجوباً  -

 إذا كان خبر المبتدأ نشعر فٌه بالقسم . - ٔ

 مثل : فً ذمتً ألكافحّن من أجل وطنً . )والتقدٌر: عهد أو قسم فً ذمتً(.    

 إذا كان خبر المبتدأ مصدرا ناببا عن فعله. - ٕ

 مثل: صبٌر جمٌل ) والتقدٌر : صبري صبر جمٌل( .    

 تدأ مخصوصاً لنعم أو ببس ولم ٌتقدم علٌهما .إذا كان خبر المب - ٖ

 مثل: نعم القابد خالد ) والتقدٌر : هو " أَي الممدوح " خالد(.  

 بعد )ال سٌما( اذا كان المستثنى بها مرفوعا. نحو : اكرم الزعماء ال سٌما سعد )أي هو سعد(. - ٗ

 مواضع حذؾ الخبر وجوباً  -

 : مثل : لوال اختبلؾ العرب ما قوَي الٌهود .  إذا كان خبرا لمبتدأ وقع بعد لوال -ٔ

 ) فالتقدٌر : لوال اختبلؾ العرب موجود (.  

 إذا كان المبتدأ معطوفا على اسم بواو تدل على المصاحبة )أي بمعنى مع( مثل: كل إنسان وعمله  - ٕ

 )و التقدٌر : كلّ إنسان وعمله ]مقترنان[ أو متبلزمان ( .   

 ٌمٌن هللا قسمً(. –صرٌحا فً القسم. نحو : ٌمٌن هللا ألنصفن المظلوم )أي  اذا كان المبتدأ - ٖ

 ( https://dardery.site/archives/2475ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

https://dardery.site/archives/2475
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 اخ على الهتذدأ والختزدـــدريـــت

 حدد الصورة التً جاء علٌها المبتدأ فً  األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :  .ٔ ِٜ ر  ٍَ ٞح ك٢ِ  ُٔ َٜ ِٕ حْهظَ خ َٔ ْٜ ِٕ َه ح ٌَ َٰٛ  {{ 

 اسم استفهامׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

خَػشَ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٕ َٟ  َ ْ  حُ حَى إَٔ ٣ُظِ ٍَ ْٖ أَ َٔ ُِ   ِٖ ٤َِْ ِٓ خ ًَ  ِٖ ٤َُْ ْٞ ٖ  َك ٫ََىُٛ ْٝ َٖ أَ ْؼ ِٟ َْ حَُِيحُص ٣ُ َٞ ُْ ح َٝ  {{ 

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖ ٌُ ٣ْ َٞ َٖ أََه ُِِلٞح ر٤َْ ْٛ َ س  كَؤ َٞ َٕ اِْه ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ  }} اِٗ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٗ حُٛ َٞ ْْ طَْو اطَخُٛ َٝ ْْ ُٛي ٟ  حَىُٛ َُ ح  ْٝ ظََي ْٛ َٖ ح ٣ ٌِ حُ  َٝ  {{ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ُّ َُيَ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ ُٗوَي  َٝ ِيَى  ْٔ ز ُق رَِل َٔ ُٗ ُٖ َْٗل َٝ خَء  َٓ لُِي حُي  ْٔ َ٣ َٝ َٜخ  ُي ك٤ِ ِٔ ْٖ ٣ُْل َٓ َٜخ  َُ ك٤ِ َؼ ـْ  }} أَطَ

 اسم استفهامׄ        اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٙ ٞ ُٔ ْْ طَْؼَِ ْٗظُ أَ َٝ ِ أََٗيحىح   َؼُِْٞح    ـْ  }} ك٬ََ طَ

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .7 ٞ ُٔ ْْ طَْؼَِ ٘ظُ ًُ ْْ   إِ  ٌُ  ُ  َ ٞح َه٤ْ ُٓ ٞ ُٜ إَٔ طَ َٝ  {{ 

     اسم موصولׄ     مصدر مإولׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْللٍُٞظ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .8  ٓ ٍف  ْٞ ٤ي  ك٢ِ َُ ـِ  ٓ   ٕ ا َْ َٞ هُ ُٛ َْ  }} رَ

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ُٙ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .9 ََ ح ٣َ  َ ٍس َه٤ْ  ٍ ًَ  ٍَ ْؼوَخ ِٓ  َْ َٔ ٖ ٣َْؼ َٔ  }} كَ

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

ِٚ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٓٔ ر  ٍَ  ِٕ ًْ ِ ُؽ َٗزَخطُُٚ رِب َُ ُْزََُِي حُط ٤ ُذ ٣َْو ح َٝ  {{ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٔٔ ٞ ُٔ ظُ ٌْ خ طَ َٓ َٝ  َٕ خ طُْزُيٝ َٓ  ُْ ُ ٣َْؼَِ هللا  َٝ  {{ 

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٕٔ ٝ َُ  ً  ٌ َ٣ ٍّ ْٞ َِْ٘خ ح٣٥َْخِص ُِوَ  ٜ خ ۗ هَْي كَ  ٔ ظَو٤ِ ْٔ ُٓ ر َي  ٍَ ح١ُ  ََ ِٛ ح  ٌَ َٰٛ َٝ  {{ 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖٔ ٌُ ََ ر٤ََْ٘ ُْل٠َْ ح ح ُٞ َٔ ٫َ طَ٘ َٝ   ۚ ٰٟ َٞ ُد ُِِظ ْو ََ إَٔ طَْؼلُٞح أَْه َٝ  {{ 

     اسم موصولׄ     مصدر مإولׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ًِظَخِد هللا   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٗٔ ٍٞ ك٢ِ  ٠َُ رِزَْؼ ْٝ ْْ أَ ِّ رَْؼ٠ُُٜ َكخ ٍْ أُُُٝٞ ح٧َ َٝ  {{. 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  

ٌِظَخدِ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ٔ ُْ َٖ ح  ٓ ٤زُُْٜ  ِٜ َٗ ْْ جَِي ٣ََ٘خُُُٜ
  }} أَُُٰٝ

  اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  
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 أٗاااااااااااخ حُؼزاااااااااااي حُاااااااااااٌٟ ًٔاااااااااااذ حُاااااااااااٌٗٞرخ -ٙٔ

  

 ٝٛاااااااااااااااااااااايطٚ ح٧ٓااااااااااااااااااااااخ٠ٗ إٔ ٣ظٞرااااااااااااااااااااااخ   

 

     اسم موصولׄ     مصدر مإولׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  
 اًح حُواااااااّٞ هاااااااخُٞح ٓاااااااٖ كظااااااا٠ هِاااااااض أٗ٘ااااااا٢ -7ٔ

  

 ػ٤٘ااااااااااااااض كِااااااااااااااْ أًٔااااااااااااااَ ُٝااااااااااااااْ أطزِااااااااااااااي 

 

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  
ااااااااااااااااَيصْ  -8ٔ َٔ ٤َْٗخ هُُِااااااااااااااااٞد  َؿ ِٙ حُاااااااااااااااايُّ ٌِ  َٛاااااااااااااااا

  

 .ٟ ٍَ ح َٞ َُ طَااااااااااااااا ااااااااااااااا ْٔ ـِ حُ َٝ اااااااااااااااْؼَِشُ  ُّ٘  َهزَاااااااااااااااِض حُ

 

     اسم موصولׄ     اسم إشارةׄ      ضمٌرׄ     اسم ظاهر  ׄ  
 إ ًااااااخٕ ٓااااااٖ ًرلااااااٞح حُظااااااخ٣ٍن ٛااااااْ ٗٔااااااز٢ -9ٔ

  

 ػِاااااااا٠ حُؼٜااااااااـٍٞ.. كااااااااب٢ٗ أٍكااااااااٞ حُ٘ٔاااااااازخ   

 

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ       ضمٌرׄ  
ٕٓ-  ٍٞ اااااااااااا٣َ َٓ   َ اااااااااااا ُٓ  ٍْ ْٖ ٣َااااااااااااُي ًح كَاااااااااااا اااااااااااا َٓ َٝ 

  

   .ٍ٫ ُِّ اااااااااااااخَء حُااااااااااااا َٔ ُْ ِٚ ح ح رااااااااااااا  َّ ااااااااااااا ُٓ اااااااااااااْي  ـِ َ٣ 

 

 اسم استفهامׄ         اسم موصولׄ    اسم إشارةׄ      اسم ظاهر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 حدد نوع الخبر فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس

 

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :  .ٔ ِٜ ر  ٍَ ٞح ك٢ِ  ُٔ َٜ ِٕ حْهظَ خ َٔ ْٜ ِٕ َه ح ٌَ َٰٛ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

خَػشَ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٕ َٟ  َ ْ  حُ حَى إَٔ ٣ُظِ ٍَ ْٖ أَ َٔ ُِ   ِٖ ٤َِْ ِٓ خ ًَ  ِٖ ٤َُْ ْٞ ٖ  َك ٫ََىُٛ ْٝ َٖ أَ ْؼ ِٟ َْ حَُِيحُص ٣ُ َٞ ُْ ح َٝ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖ ٌُ ٣ْ َٞ َٖ أََه ُِِلٞح ر٤َْ ْٛ َ س  كَؤ َٞ َٕ اِْه ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ   .}} اِٗ 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ْ   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٗ ٍْ َػ٤ِِ ِْ ١ًِ ِػ   َ ًُ َم  ْٞ كَ َٝ  {{.  

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َ  ه}  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ ز٤ِ ًَ ٤ْن   َٗ أَرَُٞٗخ  َٝ َػخُء     َ ٍَ حُ ِي ْٜ و٢ِ َكظ ٠ٰ ٣ُ ْٔ  .}خَُظَخ ٫َ َٗ

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ْْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٙ حُٛ َٞ ْْ طَْو اطَخُٛ َٝ ْْ ُٛي ٟ  حَىُٛ َُ ح  ْٝ ظََي ْٛ َٖ ح ٣ ٌِ حُ  َٝ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ًِظَخِد هللا   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .7 ٍٞ ك٢ِ  ٠َُ رِزَْؼ ْٝ ْْ أَ ِّ رَْؼ٠ُُٜ َكخ ٍْ أُُُٝٞ ح٧َ َٝ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ٍِ ا}  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .8 ـَخ ُْ خ ك٢ِ ح َٔ ُٛ ًْ ِٖ اِ ٝح ػَخ٢َِٗ حْػ٤َْ٘ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ َؿُٚ حُ  ََ  .}ًْ أَْه

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  
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ُّ َُيَ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .9 ُٗوَي  َٝ ِيَى  ْٔ ز ُق رَِل َٔ ُٗ ُٖ َْٗل َٝ خَء  َٓ لُِي حُي  ْٔ َ٣ َٝ َٜخ  ُي ك٤ِ ِٔ ْٖ ٣ُْل َٓ َٜخ  َُ ك٤ِ َؼ ـْ  .}} أَطَ

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٓٔ ٞ ُٔ ُْ حُظ خُِ ُٛ َٕ ٝ َُ خكِ ٌَ ُْ ح َٝ لَخَػش ۗ   َٗ  ٫َ َٝ ٫َ ُهِ ش   َٝ  ِٚ ّ  ٫  ر٤َْغ  ك٤ِ ْٞ َِ إَٔ ٣َؤْط٢َِ ٣َ ٖ هَْز  ٓ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

رَْض  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٔٔ ٍَ َٝ ْص   ِ ظَ ْٛ خَء ح َٔ ُْ َٜخ ح َُْ٘خ َػ٤َِْ َِ ح أَٗ ًَ ِ َؼش  كَب ِٗ َٝ َهخ ٍْ ٟ ح٧َْ ََ ِٚ أَٗ َي طَ ْٖ ا٣َخطِ ِٓ َٝ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ٍٞ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٕٔ ٤َُِخُء رَْؼ ْٝ ْْ أَ َ٘خُص رَْؼ٠ُُٜ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح َٝ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖٔ ٞ ُٔ ظُ ٌْ خ طَ َٓ َٝ  َٕ خ طُْزُيٝ َٓ  ُْ ُ ٣َْؼَِ هللا  َٝ  {{. 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 أٗااااااااااااض ًااااااااااااخ ُااااااااااااٍٞىس ُٔٔااااااااااااخ ٝٗااااااااااااٌح     -ٗٔ

 

 ؿاااااااااخ ىٛاااااااااخ ح ُـ٤اااااااااغ ػِااااااااا٠ ؿٜاااااااااٖ ٠ٗاااااااااَ 

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ٝاًح حُؼ٘خ٣اااااااااااااااااشُ ٫كظظاااااااااااااااااَي ُػ٤ُٜٞٗاااااااااااااااااخ    -٘ٔ

  

  ُٕ ٖ  أٓااااااااااااااااااخ ُُِّٜاااااااااااااااااا ًُ ْْ كخُٔوااااااااااااااااااخُٝف   َٗاااااااااااااااااا

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ٣خر٘اااااااااااش ح٠ُاااااااااااخى أٗاااااااااااض ٓاااااااااااَ حُلٔاااااااااااٖ -ٙٔ

  

 طـِاااااااااااااااااا٠ ػِاااااااااااااااااا٠ ر٘اااااااااااااااااا٢ ح٩ٗٔااااااااااااااااااخٕ 

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ااااااااااااااااخى ػِاااااااااااااااا٠ رخرااااااااااااااااٚ -7ٔ ّٜ  ٣اااااااااااااااِىكْ حُو

  

كااااااااااااااااخّ  ِّ  ٝحُٜٔ٘ااااااااااااااااَ حُؼااااااااااااااااٌد ًؼ٤ااااااااااااااااَ حُ

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ٍكااااااااااااَف حُوِااااااااااااذ رـ٘زاااااااااااا٠ ًخٌُر٤ــااااااااااااـق   -8ٔ

  

 ٝأٗااااااااااااااااااخ أٛظااااااااااااااااااق ٣ااااااااااااااااااخهِز٠ حطجـــااااااااااااااااااـي 

 

 جملةشبه ׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

ااااااااازخِد ًؤَٗاااااااااٚ       -9ٔ  ٘ ُٞ كااااااااا٢ حُ َٜ ْ٘ ااااااااا٤ْذ ٣ااااااااا  ٘  ٝحُ

  

  ٍُ ِٚ َٜٗااااااااااااااااااخ اااااااااااااااااا٤ُق رِـخِٗز٤َْاااااااااااااااااا ِٜ َ٣  َ  ٤َُْاااااااااااااااااا

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 حُٜاااااااااايٍ كخٍهااااااااااٚ حَُؿااااااااااخء كوااااااااااي ؿااااااااااـيح   -ٕٓ

  

 ًٝؤٗـّااااااااااااااااااـُٚ ر٤ااااااااااااااااااـض  راااااااااااااااااا٬ ٜٓاااااااااااااااااازخفِ  

 

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 اذكر حكم تقدٌم الخبر على المبتدأ فٌما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة : – ٖس

َٜخك٬ََ أ}  هخٍ طؼخ٠ُ :  .ٔ ّْ َػ٠َِ هٍُُِٞد أَْهلَخُُ َٕ أَ ا َْ ُْوُ َٕ ح ٝ َُ  .}٣َظََير 

   الخبر ممتنع التقدٌمׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

س   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٕ ََ ؼ٤ِ ًَ َؼخك خ  ْٟ ٘ خ ك٠َُ٤َخِػلَُٚ َُُٚ أَ َٔ خ َك  ٟ َْ َ هَ ُٝ هللا  َِ ١ٌِ ٣ُْو ح حُ  ًَ  ٖ ٓ  {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

َُّ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -     .ٖ لَ َٔ ُْ َٖ ح ٌٍ أ٣َْ جِ َٓ ْٞ َ٣ ُٕ خ َٔ ٗ ٍُ ح٩ِْ  .}} ٣َوُٞ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٗ رُٞ ٌِ ٌْ خُٗٞح ٣َ ًَ خ  َٔ ْ  رِ حد  أ٤َُِ ٌَ ْْ َػ َُُٜ َٝ  {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ٟخ   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ ََ َٓ ُْ هللّاُ  حَىُٛ َِ ٝ  كَ ََ  ٓ  ِْٜ  .}} ك٢ِ هُُِٞرِ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٙ ُِٞ ًُ َٜخ طَؤْ ْ٘ ِٓ َٝ َ٘خكُِغ  َٓ َٝ َٜخ ِىْفء   ْْ ك٤ِ ٌُ َٜخ َُ َّ َهَِوَ َْٗؼخ ح٧َ َٝ  {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

س   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .7 َٞ َٕ اِْه ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ  } اِٗ 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ُْز٬ََُؽ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -     .8 ْٕ َػ٤ََِْي ا٫ِ  ح  .}} اِ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ٖ رَْؼيُ  هخٍ طؼخ٠ُ :   -  .9 ِٓ َٝ  َُ ٖ هَْز ِٓ  َُ ْٓ ِ ح٧   ِ {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

َُ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٓٔ ُٓ َُّ ِٚ حُ ْٖ هَْزِِ ِٓ ٍ  هَْي َهَِْض  ُٞٓ ٍَ ي  ا٫ِ   ٔ َل ُٓ خ  َٓ َٝ  {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ِٚ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٔٔ ر  ٍَ ُٙ ِػَ٘ي  َُ  .}} كََُِٚ أَْؿ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

١   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٕٔ ِْ ٤َْٗخ ِه ْْ ك٢ِ حُيُّ َُُٜ {{. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ِٚ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖٔ َٜ ُْوَ َٖ ح َٔ ُّٚ َػ٤ََِْي أَْك ُٖ َٗوُ َٕ  } َْٗل ا َْ ُْوُ ح ح ٌَ َك٤ْ٘خ ا٤ََُِْي ٛ ْٝ  }رِٔخ أَ

 الخبر ممتنع التقدٌم  ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       الخبر جابز التقدٌم ׄ  

ِٝف  هخٍ طؼخ٠ُ :   -      .ٗٔ َُ ْؼ َٔ ُْ ٖ  رِخ طُُٜ َٞ ْٔ ًِ َٝ   ٖ هُُٜ ُْ ٍِ ُُِٞى َُُٚ  ْٞ َٔ ُْ َػ٠َِ ح َٝ  {{.. 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

ِ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ٔ َُ هللا  ْٜ ظ٠َٰ َٗ َٓ َؼُٚ  َٓ ُ٘ٞح  َٓ َٖ ا ٣ ٌِ حُ  َٝ  ٍُ ُٞٓ  َ ٍَ حُ  .}} َكظ ٠ٰ ٣َوُٞ

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

 ٣ُواااااااااااااااااااااااااَُع رخُؼٜاااااااااااااااااااااااااخحُؼزاااااااااااااااااااااااااُي  -ٙٔ

  

َُّ طٌل٤ااااااااااااااااااااااااااٚ ح٩ٗااااااااااااااااااااااااااخٍٙ   ٝحُلاااااااااااااااااااااااااا

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  
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 ك٤٘اااااااااااااااخ ٍٓاااااااااااااااٍٞ هللا ٣ظِاااااااااااااااٞ ًظخراااااااااااااااٚ -7ٔ

  

 اًح حٗ٘ااااااااان ٓؼاااااااااَٝف  ٓاااااااااٖ حُلـاااااااااَ ٓاااااااااخ١غ 

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  
زَِ ااااااااااؾ ػّ٘اااااااااا٢ حُٞؿ٤ااااااااااٚ ٍٓااااااااااخُش   -8ٔ ُٓ  كٔااااااااااٖ 

 

 ٝإ ًااااااااااااااخٕ ٫ طُـااااااااااااااي١ ا٤ُااااااااااااااٚ حَُٓااااااااااااااخثَ 

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  
 أ٣ااااااااٖ حَُٝح٣ااااااااش رااااااااَ أ٣ااااااااٖ حُ٘ـااااااااّٞ ٝٓااااااااخ -9ٔ

  

 ٛااااااااخؿٞٙ ٓااااااااٖ ُهااااااااَف ك٤ٜااااااااخ ٝٓااااااااٖ ًااااااااٌد 

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  
َٕ ا٫ِ  ٝىحثااااااااااااغُ  -ٕٓ ٍُ ٝح٧ُِٛااااااااااااٞ ااااااااااااخ حُٔااااااااااااخ َٓ َٝ 

  

ْٕ طُااااااااااااااااَى حُٞىحثااااااااااااااااغُ   ٫َ رُااااااااااااااااي  ٣ٞٓااااااااااااااااخ  أ َٝ 

 

 التقدٌم  الخبر ممتنع ׄ     الخبر واجب التقدٌمׄ       جابز التقدٌم الخبر ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 حدد نوع المحذوؾ وحكم حذفه فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة : – ٗس

 .ًَ ٤ٍٗن ٣َ١ٝوظ٫ٚ طٌؼَ حُـيحٍ ج   .ٔ

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 أكذ ح٧كَحٍ ٫ٝ ٤ٓٔخ حُٔئٕٓ٘ٞ رو٠خ٣خ أ١ٝخْٜٗ .ٕ

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

َ   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٖ ٤ ِٔ َ  َؿ ْز َٜ ح كَ  َ ْٓ ْْ أَ ٌُ ُٔ ْْ أَٗلُ ٌُ َُْض َُ  ٞ َٓ  َْ ٍَ رَ  .}} هَخ

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

شُ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٗ َٔ ُُْلطَ خ ح َٓ حَى  ٍَ خ أَْى َٓ َٝ ٞهََيسُ   }  ُٔ ُْ ِ ح ٍُ هللا   .}َٗخ

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

َٕ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .٘ ُٜٞ َٔ ْْ ٣َْؼ ِٜ طِ ََ ٌْ َٓ ْْ َُل٢ِ  ُ َى اِٜٗ  َُ ْٔ  .}} ََُؼ

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

َٖ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٙ ٣َِ ْل٠َ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ ُْ٘ض  ٌُ ر ٢ َُ ٍَ شُ  َٔ ٫َ ِْٗؼ ْٞ َُ َٝ  {{. 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ُ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .7 َِ هللا  ِٝ هُ ٍْ ح٧َْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ  ٔ دُّ حُ ٍَ  ْٖ َٓ  َْ  .}} هُ

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ُْ  هخٍ طؼخ٠ُ :   - .8  َٜ٘ ْْ َؿ حُٛ َٝ ؤْ َٓ   ْ َ  ػُ ظَخع  ه٤َِِ َٓ َٜخىُ  ۚۚ  }  ِٔ ُْ َْ ح رِْج َٝ{. 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

٤َش { هخٍ طؼخ٠ُ :   - .9 ِٓ ٍ  َكخ ْٚ َٗخ َ٤ِٛ خ  َٓ حَى  ٍَ خ أَْى َٓ َٝ  {. 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

٬٤   هخٍ طؼخ٠ُ :   - .ٓٔ ِٛ أَ َٝ س   ََ ٌْ ِٚ رُ ٠َِ َػ٤َِْ ْٔ ٢َِٜ طُ َٜخ كَ ظَظَزَ ًْ َٖ ح ٤ُِ  ٝ َُ ح٧َْ خ٤١ِ َٓ هَخُُٞح أَ َٝ  {{. 

 وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  
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ااااااااااخ َُااااااااااَي ِك٤َِْااااااااااش   -ٔٔ َٓ َٖ هللاِ  اااااااااا٤ْ ِٔ  كَوَخُااااااااااـَْض: ٣َ

  

ِِاااااااااااااـ٢  ـَ ْ٘ ح٣َاااااااااااااشَ طَ َٞ ـَ ْ٘اااااااااااااَي حُ ٟ َػ ٍَ ْٕ أَ اااااااااااااخ اِ َٓ َٝ 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 

٫َ حُٜااااااٟٞ ُااااااْ  -ٕٔ ْٞ َِ َُاااااا  طااااااَم ىٓؼااااااخ ػِاااااا٠ ١ََِاااااا

  

  ِْ ْهااااااااااااااااَض ُااااااااااااااااًٌَ حُزااااااااااااااااخٕ ٝحَُؼَِاااااااااااااااا ٍِ  ٫ٝ أَ

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 . 

ٖٔ-  َُ  هاااااااااخٍ ُااااااااا٢ ٤ًاااااااااَق أٗاااااااااَض هِاااااااااُض ػ٤ِااااااااا

  

  َُ ٕ  ٣ٞ١اااااااااااااااااا ْ  ٝكااااااااااااااااااِ َ  ىحثاااااااااااااااااا  ٓااااااااااااااااااٜ

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ٖ  ٣َاااااااااااااااااَيح   -ٗٔ اااااااااااااااااِي٣َ ْٓ  كااااااااااااااااا٢ ُػِ٘وِااااااااااااااااا٢ ٧ُ

  

َٜااااااااااااااااااااااااااخ  ٤ْ ؿ  ََ َ  ١ً َكخِؿاااااااااااااااااااااااااٍش ٣ُ ااااااااااااااااااااااااا ٌُ ُِ 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

      ٗاااااااخى اُااااااا٠ حُزلاااااااَ حٟاااااااطَحد هاااااااٞح١َ١ -٘ٔ

  

 ك٤ـ٤ز٘ااااااااااااااااااااااا٢ ر٣َخكاااااااااااااااااااااااٚ حُٜٞؿاااااااااااااااااااااااخء 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 ٗاااااااااااٌخ اُااااااااااا٢ّ ؿِٔااااااااااا٢ ١اااااااااااٍٞ حُٔاااااااااااَٟ      -ٙٔ

  

 ٛاااااااااااااااااازَ ؿ٤ٔااااااااااااااااااَ ك٬ٌٗااااااااااااااااااخ ٓزظِاااااااااااااااااا٠ 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 ٝٗؼاااااااااااااْ كاااااااااااااٞحٍّ ح٤ُٜـاااااااااااااخء هااااااااااااا٢ٓٞ       -7ٔ

  

 اًح ػَِوااااااااااااااااااااااااٞح ح٧ػ٘ااااااااااااااااااااااااشَ رخُزَ٘ااااااااااااااااااااااااخٕ 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

ـِْٝٗااااااااااااخ أكااااااااااااخػ٢             -8ٔ     ٤ْااااااااااااَق طَ ًَ َى  َُ اااااااااااا ْٔ  ََُؼ

  

ػااااااااااااااااا٠   َْ اااااااااااااااااش  طَ  ٓ ًِ هَاااااااااااااااااُذ  َْ  ُػٜاااااااااااااااااٞىحَٝٗ

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 

ــخُِـااااااااـٍق       -9ٔ َٛ   ٖ ْ٘ــُٜـااااااااـ ــ ِٓ ٍّ َُـااااااااـَي  ْٞ د  ٣َـااااااااـ ٍُ  أ٫َ 

  

  َِ ـااااااااااـ ـُ ِْــ ِس ُؿــ ٍَ ّ  رِـااااااااااـَيح ْٞ ـااااااااااـخ ٣َـااااااااااـ َٔ ـ ـــ٤ـ  ِٓ  َ٫ َٝ 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 

ٕٓ-  ٍْ ـَ اااااااااا٤ْ َٟ َٕ أَْىَٗاااااااااا٠  ااااااااااخ ٌَ َُ ٍُ ٫َ حُؼُوُااااااااااٞ ْٞ  َُاااااااااا

  

  ِٕ ااااااااااااخ َٔ ْٗ َٖ ح٩ اااااااااااا ِٓ ٍف  ََ اااااااااااا َٗ  . أَْىَٗاااااااااااا٠ اُِاااااااااااا٠ 

 

   وجوبامحذوؾ  خبرׄ   محذوؾ جوازا   خبرׄ        وجوبامبتدأ محذوؾ ׄ         مبتدأ محذوؾ جوازا  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2475ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 تخٌر  الصواب  لما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة : – ٘س

 رٔزذ:...... هيّ حُوزَ ٝؿٞرخ ٖٓ كٖٔ ا٬ّٓ حَُٔء طًَٚ ٓخ ٫ ٣ؼ٤٘ٚ .ٔ

  فً الكبلم. الخبر مما له الصدارة ׄ       الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ     الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

 ٖٓ ػـخثذ حُزَ٘ أْٜٗ ٣ظٕ٘ٞ حُل٤خس ىحثٔش ر٘ؼ٤ٜٔخ .....حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ ٛ٘خ ك٢ ٓلَ - .ٕ

 نصب مفعول به ׄ    جر مضاؾ إلٌه   ׄ    رفع مبتدأ مإخر  ׄ     رفع خبر  ׄ  

 ...... هيّ حُٔزظيأ ٛ٘خ ٝؿٞرخ ٧ٕ: ُز٤ض طولن ح٧ٍٝحف ك٤ٚ       أكّذ ا٢ُ ٖٓ هَٜ ٤٘ٓق - .ٖ

 .المبتدأ مقصورا على الخبر ׄ          .التً لها الصدارة  متصل ببلم االبتداءالمبتدأ  ׄ  

 ص ٌالتخص ن فًامتساوٌت نكرتانالمبتدأ والخبر  ׄ          جملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ الخبر ׄ  

 ػٔش ٌِٓ٘ش طٞحؿٚ حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ ك٢ ٌٛح حُؼخّ ......ٗٞع حُوزَ ٛ٘خ: - .ٗ

 شبه جملةׄ        جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ      مفرد  ׄ  

َّٝ ُِٜٔخػِذ ػزَض ُِٜٔخثذ. - .٘ ْٖ طؼ  .....ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ رٔزذ: ٓ

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ                        الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 المبتدأ والخبر نكرتان متساوٌتان فً التخصٌص ׄ                المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 ك٢ حُٔؼخ٤ُٖ: ١ٝ٘٘خ حُؼَر٢ ػَٝحطٚ ٓظؼيىس .....اػَحد ًِٔش ػَٝحطٚ -١ٝ٘٘خ حُؼَر٢ ٓظؼيىس ػَٝحطٚ  - .ٙ

 األولى مبتدأ  ثان والثانٌة خبر ׄ      األولى خبر والثانٌة فاعل- ׄ  

 األولى فاعل والثانٌة خبر ׄ      ثان األولى فاعل  والثانٌة مبتدأ ׄ  

 ٫ُٞ حُٔ٘وش  ٓخى حُ٘خّ ًِْٜ  .... ٓزذ كٌف حُوزَ ٛ٘خ: - .7

 اسم بواو تدل على المصاحبة  هالمبتدأ معطوفا على ׄ     قع بعد لوال  المبتدأ وا ׄ  

 المبتدأ مصدر نابب عن فعله ׄ     .المبتدأ صرٌحا فً القسم ׄ  

 ....      ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ رٔزذ:   ٓخ حُل٤خسُ ا٫ ًلخف - .8

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ              الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 المبتدأ والخبر نكرتان متساوٌتان فً التخصٌص  ׄ              المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 .ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ رٔزذ  ....أًزَ ٓ٘ي ّٓ٘خ أًؼَ ٓ٘ي هزَس .   - .9

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ                       الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 المبتدأ والخبر نكرتان متساوٌتان فً التخصٌص ׄ               المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 هيّ حُوزَ ٝؿٞرخ رٔزذ: ....٤ًق كخُي         - .ٓٔ

  فً الكبلم. الخبر مما له الصدارة ׄ       الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ             الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

 حُٔلٌٝف ك٠ حُـِٔظ٤ٖ رخُظَط٤ذ :  ....٤ٔ٣ٖ هللا ٧ًحًَٕ ـــ ك٠ ًٓظ٠ ٧ًحًَٕ ج  .ٔٔ

 الخبر ، الخبر ׄ    المبتدأ ، المبتدأ ׄ            المبتدأ ، الخبر ׄ    الخبر ، المبتدأ ׄ  

ّٖ ُٞحُي١ّ     - .ٕٔ  ٓزذ كٌف حُوزَ ٛ٘خ:    .....أ٣ْ هللا ٧كٔ٘

 اسم بواو تدل على المصاحبة  هالمبتدأ معطوفا على ׄ      المبتدأ واقع بعد لوال   ׄ  

 المبتدأ مصدر نابب عن فعله ׄ      المبتدأ صرٌحا فً القسم. ׄ  
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 ... هيّ حُوزَ ٝؿٞرخ رٔزذ .ٌَُ ٢ٗء اًح ٓخ طْ ٗوٜخٕ - .ٖٔ

  فً الكبلم. الخبر مما له الصدارة ׄ        الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة.  ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ             الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

َِ  ىٝحءُ  .ٗٔ َُ  حُيٛ  .ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ رٔزذ ...... ػ٤ِٚ حُٜز

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ               الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 معرفتان ٌصح االبتداء بهماالمبتدأ والخبر  ׄ                المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 هيّ حُوزَ ٝؿٞرخ رٔزذ حُُٞي رؤٓٚ ٍػخ٣ظٚ ُٜخ ك٢ حٌُزَ......ٖٓ  - .٘ٔ

  فً الكبلم. الخبر مما له الصدارة ׄ          الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ              الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

ٕ  حُٔلظخَؽ  - .ٙٔ  .... ٓزذ كٌف حُٔزظيأرل٤خط٢ ٧ُٓخػي

 مصدر نابب عن فعله. الخبر ׄ        بالقسم . الخبر مشعر ׄ   

 )ال سٌما(  الخبر واقع بعد  ׄ      بالمدح أو الذم مخصوص الخبر  ׄ   

ُّ  -ٙ –هخٍ  .7ٔ  َ ُّ ٓخ  طُل  َ ٟخػشُ طُل  َ  :ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ رٔزذ  ....ح٫ُٞىسُ": " حُ

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ               الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 .المبتدأ والخبر نكرتٌن متساوٌتٌن فً التخصص ׄ             المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

ْْ ٫َ :هخٍ طؼخ٠ُ .8ٔ ُٜ َُ ََ ح ه٤ِ ًَ اِ َٝ " ٝؿذ طوي٣ْ حُٔزظيأ ٛ٘خ "  َٕ ُِِلٞ ْٜ ُٓ  ُٖ خ َْٗل َٔ ِٝ هَخُُْٞح اِٗ  ٍْ ُيْٝح ك٢ِ ح٧َ ِٔ طُْل

 :رٔزذ

 الخبرجملة فعلٌة فاعلها ضمٌر مستتر ٌعود على المبتدأ      ׄ               الصدارة . المبتدأ له ׄ  

 فً التخصص المبتدأ والخبر نكرتٌن متساوٌتٌن ׄ              المبتدأ مقصورا على الخبر. ׄ  

 ػ٠ِ حُظَط٤ذ : ك٢ حُـِٔظ٤ٖ حَُؿَ ٌٜٓرش أه٬هٚ : ٗٞع حُوزَ  --حَُؿَ أه٬هٚ ٌٜٓرش   .9ٔ

 جملة ، جملة ׄ    جملة ، مفرد ׄ    جملة ، شبه جملة ׄ        مفرد ، جملة ׄ  

َْ : " طؼخ٠ُ هخٍ .ٕٓ َٜ َِ  َػ٠َِ كَ ُٓ َُّ ُْز٬َؽُ  ا٫ِ   حُ ُٖ  ح ز٤ِ ُٔ ُْ  هيّ حُوزَ ٝؿٞرخ رٔزذ ......."ح

  فً الكبلم. الخبر مما له الصدارة ׄ              الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. ׄ  

 . مقصورا على المبتدأ ׄ                    الخبر.بعض اتصل بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على  ׄ  

                            

 ( https://dardery.site/archives/2475ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 األفعال الناسخة ثبلثة عشر فعبًل هً:

 "كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، لٌس، ما زال، ما برح، ما فتا، ما انفك، ما دام". -

 عمل هذه األفعال:

تختص هذه األفعال بالدخول على الجملة االسمٌة فترفع المبتدأ وٌسمى " اسم كان وأخواتها "و تنصب  -

ًة َواِحَدًة". -وٌسمى " خبر كان وأخواتها " ، مثال:   الخبر اُس أُمَّ  قال تعالى: "َكاَن النَّ

وعبلمة نصبه الفتحة  : خبر كان منصوبأمــــةً : اسم كان مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة    الناسُ 

 الظاهرة.

 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؟

دابما للمنصوب ، أو ألنها تدل على الزمن دون  ناقصة ألن معناها ال ٌتم باالسم المرفوع فقط ولكنها تحتاج

 ومن خصابص الفعل أن ٌدل على االثنٌن معا. الحدث

 شروط عمل كان وأخواتها: -

 تقسم كان وأخواتها إلى ثبلثة أقسام:

 األول: أفعال تعمل دون أي شرط وهً ثمانٌة أفعال:"كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، لٌس". -ٔ

 أفعال ال تعمل إال إذا سبقها النفً أو النهً وهً أربعة أفعال: " زال، برح، فتًء، انفك".الثانً:  -ٕ

 الثالث: أفعال ال تعمل إال إذا سبقها "مــــا" المصدرٌة وهو فعل واحد: "دام" -ٖ
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 معانً هذه األفعال:

وربما ٌكون االتصاؾ على : ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً الماضً، مثل: كان الجو صحوا. كان -ٔ

وجه الدوام، قال تعالى: "وكان هللا ؼفورا رحٌما"، وتؤتً كان بمعنى "صار" "وفتحت السماء فكانت 

 أبوابا".

: ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً المساء، مثل: أمسى الطابر عابدا إلى عشه. وقد تؤتً أمسى -ٕ

 بمعنى صار.

 عنه بالخبر فً الصباح، مثل: أصبح العامل نشٌطا. وقد تؤتً بمعنى صار.: ومعناها اتصاؾ المخبر أصبح -ٖ

 : ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً الضحى، مثل: أضحى النسٌم علٌبل. وقد تؤتً بمعنى صار.أضحى -ٗ

: ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً النهار، مثل: ظل الزارع نشٌطا فً حقله. وقد تؤتً بمعنى ظل -٘

 صار،  مثل: "ظل وجهه مسودا وهو كظٌم".

 : ومعناها اتصاؾ المخبر عنه بالخبر فً اللٌل، مثل: بات الجندي ٌقظا.بات -ٙ

 : وتدل على التحوٌل واالنتقال، مثل: صار الجو صحٌحا.صار -7

 : وتدل على النفً، مثل: لٌس الكسل محبوبا.لٌس -8

 فعال األربعة السابقة هو االستمرار، ما انفك الخٌرمحبوبا." معنى األزال، برح، فتًء، انفك" ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ،9

 : وهً تفٌد استمرار المعنى مدة ثبوت معنى خبرها السمها، مثل: ٌفٌد النوم ما دام المرء متعبا.دام -ٖٔ

 كان وأخواتها من حٌث التصرؾ والجمود -

 تنقسم إلى ثبلثة أقسام:

الماضً، والمضارع، واألمر، والمصدر، والمشتق وهً سبعة تام التصرؾ، أفعال تؤتً فً صورة  : األول

 ."أفعال: " كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار

 ناقص التصرؾ ،أفعال تؤتً فً الماضً والمضارع فقط وهً أربعة أفعال: "زال، برح، فتا، انفك". : الثانً

 .: أفعال جامدة ؼٌر متصرفة تبلزم صورة الماضً فقط وهما فعبلن: " لٌس، دام"  الثالث

 صوراسم كان وأخواتها -

 ٌؤتً على ثبلث صور وهً:

 اسما ظاهرا، مثل: أصبحت الفتاة متفوقة. -ٔ

 ضمٌرا متصبل، مثل: كنُت من المتفوقٌن. -ٕ

 مسجونا.× ضمٌرا مستترا، مثل: العالم صار  -ٖ
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 كان وأخواتهاأنواع خبر  -

 ما لٌس جملة وال شبه جملة، مثل: أصبح المصرٌون ماهرٌن.مفرد:  -ٔ

 خبر جملة:  -ٕ

 جملة اسمٌة: وهً التً تشتمل على مبتدأ وخبر وبها الضمٌر الرابط ، مثل: صار التفوق أساسه االجتهاد. -   

 جملة فعلٌة: وهى التً تشتمل على فعل وفاعل وبها الضمٌر الرابط ، مثل: ما زالت مصر تدعو للسبلم. -   

 ، مثل:وٌشتمل على جار ومجرور أو ظرؾخبر شبه الجملة:  -ٖ

 لٌس بٌن العرب خبلفات.  -           أصبح الحق فً مكانة عالٌة  -               

 س: هل ٌتقدم خبر )كان( على اسمها؟ 

 مثل: كان فً الفصل طبلب نابهون. )طبلب( اسم كان.،  نعم إذا كان الخبر شبه جملة

 .كان التامة وأخواتها 

 -معنى كان التامة:

 هً التً تكتفً بمرفوعها االسم وال تحتاج للخبر المنصوب،وٌعرب االسم بعدها )فاعبل مرفوًعا( 

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

 أمثلة:

 قال هللا تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مٌسرة".              ) كان بمعنى وجد( -

) تمسً:تدخل فً المساء،         قال هللا تعالى: "فسبحان هللا حٌن تمسون وحٌن تصبحون".  -

 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(                              هللا تصٌر األمور.           إلى -

 )دام: بمعنى بقى (  قال هللا تعالى: "خالدٌن فٌها ما دامت السماوات واألرض".       -

 (برح هنا معناها زال وانكشؾ، والخفاء: تعرب فاعبًل  )    "لقد برَح الخفاُء". -

تبرح هنا معناها تترك والفاعل ضمٌر مستتر، مكانك: مفعول )    "ال تبرح مكانك"  -

 .(به

 (انفك هنا معناها ُحلَّت، والعقدة: تعرب فاعبل. وهكذا)    "انفكت العقدة ".  -
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 فً األمثلة السابقة نجد أن:

 هذه األفعال المذكورة كلها )تامة( أي أنـها تكتفً بمرفوعها وٌعرب )فاعبل( ولٌس اسمها.  -ٔ

 نجد هذه األفعال قد تؽٌر معناها  -ٕ

 األفعال التً ال تؤتً تامة:

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

 مبلحظات مهمة : 

الفعل " زال " مضارعه الناسخ الناقص هو "ٌزال"، فإذا جاء "ٌزول، أو ٌزٌل" ٌكون تاما ٌرفع الفاعل  -ٔ

َماَواِت َواأْلَْرَض أَن َتُزواَل".. فعل تام وألؾ االثنٌن وال عبلقة له  ٌُْمِسُك السَّ  َ
بالنواسخ، قال تعالى:"إِنَّ هللاَّ

 فاعل.

 أداة شرط...(. –حٌث   -احٌثم –حٌن  -ا ؼالبا فً االمتحان تؤتً كان التامة بعد: أٌنم -ٕ

نطبق على جملة كان وأخواتها ؛ ألنها فً ما ٌنطبق على المبتدأ والخبر من حٌث التقدٌم والتؤخٌر ، ٌ -ٖ 

 األصل جملة اسمٌة مكونة من مبتدأ وخبر.

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

 الناس مجزٌون بؤعمالهم ، إن خٌراً فخٌر ، و إن شراً فشر . مثال بعد " إن " : 

 أي : إن كان عملهم خٌراً فجزاإهم خٌر ، و إن كان عملهم شراً فجزاإهم شر .             

 ) تقبل النصح ولو مراً ( .أي و لو كان النصح مراً .مثال بعد " لو " : 

 تؤتً كان زابدة بٌن )ما( و)فعل التعجب( ، مثل : ما كان أجملها ! - ٘ 

الناقصة، إذا كانت هذه األخبار منفٌة. والؽرض من الزٌادة هً  تزاد )الباء( فً أخبار بعض األفعال -ٙ 

 توكٌد المعنى وتقوٌته ومن هذه المواقع: زٌادتها فً خبر لٌس مثل: لٌَس الحقُّ بضاِبٍع = لٌس الحقُّ ضابعاً 
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 َبَدأ (. -أََخَذ  -َهْلَهلَ  -َعلََق   -ب هَ  -َجَعل -َطفِق  -أَْنَشؤ  -اْخلَْولَق  -َحَرى  -َعَسى -أَْوَشك   -بَكرَ   -د) كا 

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

 تقسم كاد وأخواتها من حٌث المعنى إلى ثبلثة أقسام:

 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  -      

الشروع فً وقوع الخبر وهً:)بدأ. أخذ. شرع. أنشؤ. طفق. علق.  ثالثا: أفعال الشروع: التً تدل على -

 .مثل : طفق القوم ٌؽادرون  ،  هب. جعل(

 :حكم اقتران خبر كاد وأخواتها بؤن -

 َحَرى(  ٌكثر اقتران خبرها " بؤن " ،  مثل :أوشك العدل أن ٌختفً . -َعَسى  -األفعال) أَْوَشك  - ٔ

 اقتران خبرها " بؤن " ، مثل :   كاَد النهار ٌنتصؾ . ) أو أن ٌنتصؾ (. َكَرب( ٌقل  -د األفعال )كا - ٕ

 أفعال الشروع كلها ٌمتنع اقتران خبرها بؤن ، مثل : أخذ أحمد ٌذاكر بجد     - ٖ

 :مبلحظات مهمة

 خـبر كاد وأخواتها ال ٌؤتً إال جملة فعلٌة فعلها مضارع ، مع ) أْن ( أو بدونها .  - ٔ

 أوشك( فٌؤتً منهما المضارع وٌعمل عملهما  -د كلها جامدة عدا )كا هذه األفعال -ٕ

 ٌكاد زٌتها ٌضًء . -       ٌوشك اللٌل أن ٌنقضً .             -مثل :   

 عسى وبعض أفعال الشروع قد تؤتً  تامة  بمعنى أنها ترفع فاعبلً وتنصب مفعوالً  . -ٖ

 أخذ الطالب الكتاب .  -شرع هللا الحق .   -مثل :  

ٌر لَُكْم(    -        ٌْ باً َوُهَو َخ ٌْ  المصدر المإول )أن تكرهوا( فً محل رفع فاعل لعسى . -)َعَسى أَْن َتْكَرُهوا َش

 ( https://dardery.site/archives/2571ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 دـــدريـــث

 حدد نوع الخبر للفعل الناسخ فً األبٌات التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

 حُ٘اااااااااااؼَ ٤ُاااااااااااـْ كٔخٓاااااااااااـخٍص ٗاااااااااااـط٤َٛخ   -ٔ

  
 ٗلاااااااااٞ حُٔااااااااأخءج ٫ٝ ٗخ٣اااااااااخ .. ٣ٍٝاااااااااق ٛااااااااازخ. 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ُي ح٧َْهٜااااااااا٠ ػِااااااااا٠   -ٕ ـِ ااااااااا ْٔ َٔ ُْ ٍُ:راااااااااخَص ح  ٝطَوُٞ

  
َِاااااااااْض َؿل٬َطُٜاااااااااخ.  ـَ ْٗ ااااااااا٤خِع ٝٓاااااااااخ ح اااااااااِي ح٠ُ  ْٗ َٝ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ِٗاااااااااـٜخ   -ٖ ًْ ُكاااااااااُٚ كاااااااااـ٢ أُ َْ ُم ُؿ َُ ااااااااا ْٜ َ٣ َُّ ٣َظَااااااااا َٝ 

  
  ٍَ  رخُاااااااااااااااي ٝحِء أُٓاااااااااااااااـخطُٜخ.َكظ اااااااااااااااـ٠ ٣ُاااااااااااااااـزخِى

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 اًح ُاااااااااْ ٣ٌااااااااااٖ ٛااااااااالٞ حُااااااااااٞىحى ١ز٤ؼااااااااااش       -ٗ

  
ََ كاااااااااااا٢ ٍٝى ٣ـاااااااااااا٢ُء طٌُِّلااااااااااااخ.   كاااااااااااا٬ ه٤اااااااااااا

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
 إ ًاااااخٕ ٓاااااٖ ًرلاااااٞح حُظاااااخ٣ٍن ٛاااااْ ٗٔااااااز٢   -٘

  
 كااااااااب٢ٗ أٍكااااااااٞ حُ٘ٔاااااااازخ.ػِاااااااا٠ حُؼٜااااااااـٍٞ..  

 
 ٗزٚ ؿِٔش ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٍِ ػاااااااااااااٞح٢ُِٔ       -ٙ ُْ رخُو٤اااااااااااااخ َُ أٍَٓااااااااااااا  أظااااااااااااا

  
 . ِٚ َُ ه٤خُااااااااااا َ  ؿ٤ااااااااااا  ٓاااااااااااخ ك٤ِاااااااااااشُ ح٠ُٔاااااااااااط

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ْؼااااااااااااـَحُؽ حُ٘ زِااااااااااااـ٢  ٣َُلـؼُّااااااااااااـٜخ   -7 ِٓ  ٍَ  ٓااااااااااااخ ُح

  
ااااااااااااااااااااـ٘خطُٜخ.  ِٓ  ٍَ ااااااااااااااااااااـ٬  أ٫  ططااااااااااااااااااااـٞ  ٓ َٞ ظَ ُٓ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ااااااااق ىَٓٞػااااااااَي ٝحٗٔااااااااِلْذ ٣ااااااااخ ػ٘ظااااااااَس        -8 ٌِ ْل ًَ 

  
س.  ََ َٔ ُٓٔاااااااااااااظؼ ُٕ ػزِاااااااااااااشَ أٛااااااااااااازَلْض   كؼ٤اااااااااااااٞ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
ٖ  اًح ٓاااااااااااااخ ً٘اااااااااااااض ٓوظااااااااااااايٍح     -9  ٫ طظِٔااااااااااااا

  
 . ِّ طَؼُاااااااااااُٚ ٣ُْل٠ِااااااااااا٢ اُااااااااااا٠ حُ٘ اااااااااااَي َْ َٓ  ُْ ِْ  كَاااااااااااخُظُ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ظاااااااـ٢   -ٓٔ  ٓ ٍُ أُ اااااااؤَ ْٔ َ٣ ِّ ُْوُاااااااْي ااااااال٠ طُاااااااَحُد ح ْٟ  أَ

  
هَااااااااااااااـُٚ ٍح٣خطُٜااااااااااااااخ .  ْٞ َُِف كَ ْكااااااااااااااـ ََ َْ ٫ طُ  ُِاااااااااااااا

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٔٔ-    ْٖ ْْ ٣ٌاااااااا ٍْ حًح ٛااااااااٞ َُاااااااا  ٫ ه٤ااااااااَ كاااااااا٢ هِاااااااا

  
 كااااااااااااااَح  ١ٜااااااااااااااٍٞح  ًخُ٘ااااااااااااااؼخِع حُٜااااااااااااااخى١. 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 أٍٟ أه٣ٞااااااااااااااااي حُزااااااااااااااااخه٤٤ٖ ٤ًِٜٔااااااااااااااااخ   -ٕٔ

  
 ٣ٌٞٗاااااااااااخٕ ٨ُكاااااااااااِحٕ أٍٟٝ ٓاااااااااااٖ حُِٗاااااااااااي .. 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
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 ٛاااااااـ١ٌ حُزٔخطاااااااـ٤ٖ ًخٗاااااااض رااااااا٤ٖ أٓظؼظااااااا٢   -ٖٔ

  
 ُٔاااااااااخ حٍطلِاااااااااـض ػاااااااااـٖ حُل٤لاااااااااـخء ٓـظَراااااااااخ. 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ِّ كَخِٛااااازَِ اُِااااا٠ َؿاااااٍي        -ٗٔ ٍُُِم ح٤َُاااااٞ إِ ٟاااااخَم  َٝ 

  
 .ٍُ َِ َػ٘اااااااااااَي طَاااااااااااِٝ زاااااااااااخِص حُاااااااااااَيٛ ٌَ  َػٔااااااااااا٠ َٗ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٍَ ِػاااااااااايحطُٜخ   -٘ٔ ْٕ ٣وااااااااااٞ ٜخَُااااااااااـِش أَ ـَ ُْ َٖ ح اااااااااا ِٓ ٝ 

  
ااااااااااِي حُ٘ لااااااااااخِى َك٤خطُٜااااااااااخ.  ْٗ َٝ ااااااااااَلْض ػِاااااااااا٠  ْٟ  أَ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

َٜٞحِص َكظّااااااااااا٠   -ٙٔ ااااااااااا َ٘ َُٔاااااااااااَض رِـخُِاااااااااااِذ حُ َٝ 

  
حِكظِٔاااااااااااااااااخرخ.  َٝ ااااااااااااااااازَح   َٛ   ٖ  طُِؼاااااااااااااااااي  َُُٜااااااااااااااااا

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ْٖ أهٞحُُاااااااااااااُٚ     -7ٔ ُْ ُاااااااااااااْ طٌااااااااااااا  ٝاًِح حُٔؼِااااااااااااا

  
ٍِ كوُُٞااااااااااااٚ ُااااااااااااٖ ٣ؼٔااااااااااااَح.   ١زااااااااااااَن حُلِؼااااااااااااخ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

َٕ َػخُِٔااااااااااخ     -8ٔ ْٕ ًااااااااااخ ِّ ا ََ حُوَااااااااااٞ ااااااااااـ٤ َٛ   ٕ  ٝا

  
  ِٚ ى ْص ا٤ُاااااااااااااااااااا ٍُ ح  ًَ َ  ا ز٤اااااااااااااااااااا ًَ.. َُ  حَُٔلخكِاااااااااااااااااااا

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ظااااااااااـ٢   -9ٔ  ٓ ػااااااااااـ٠ أُ َْ َ٣ ِٕ ْٞ اااااااااا ٌَ ُْ دُّ ح ٍَ  َّ  ٓااااااااااخ ىح

  
ٔخطُااااااااااااااـٜخ.  َٓ َُْلٔخهَااااااااااااااـِش إٔ ٣ُاااااااااااااَحَى  َٖ ح ااااااااااااا ِٔ  كَ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

َْ ًثااااااااااٍذ       -ٕٓ َُ ُلاااااااااا َْ حُااااااااااٌثُذ ٣ؤًاااااااااا  ُٝاااااااااا٤

  
َُ رؼ٠اااااااااااااااا٘خ رؼ٠ااااااااااااااااخ  ػ٤خٗااااااااااااااااخ.   ٣ٝؤًاااااااااااااااا

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

اااااااََص ك٣َٔاااااااش            -ٕٔ ِٛ َّ حُز٤ااااااايحِء..   ٣اااااااخ كاااااااخٍ

  
 .ٙ ََ  ػزاااااااااااايح  ًُاااااااااااا٬٤  أٓااااااااااااٞىح  ٓااااااااااااخ أكواااااااااااا

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

س     -ٕٕ  َ ااااااا َٓ ِٖ حُظااااااا٢ ً٘اااااااَض  اااااااٖ ُااااااا٢َ راااااااخَُؼ٤ْ َٔ  ك

  
  َُ ْ٘ظااااااااا َِ طُ اااااااااخُِق حُاااااااااي ٛ َٓ  اُااااااااا٢  رٜاااااااااخ كااااااااا٢ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 اًح ُااااااااااااْ طٌااااااااااااٖ ا٫ ح٧ٓاااااااااااا٘شُ ًَٓزااااااااااااخ     -ٖٕ

  
 .خكٔااااااااااااااخ ك٤ِااااااااااااااشُ ح٠ُٔااااااااااااااطَ ا٫ ًٍٞرٜاااااااااااااا 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ِػظَاااااااش     -ٕٗ ْٞ َٓ  َِ ْٛ َُاااااااُٚ كِااااااا٢ حُاااااااي  َٝ  ٣َاااااااخ َؿاااااااخك٬ِ  

  
  ُٕ َُ ٣َْوظَاااااااااااخ ْٛ اااااااااااٍَ٘ش كَخُاااااااااااي  ِٓ ْ٘اااااااااااَض كِااااااااااا٢  ًُ  ْٕ  اِ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 يٝ اًح ُااااااااااْ ٣ٌااااااااااٖ ٓااااااااااٖ حُٔااااااااااٞص راااااااااا   -ٕ٘

  
 كٔاااااااااااااااٖ حُؼـاااااااااااااااِ حٕ طؼااااااااااااااا٤ٖ ؿزخٗاااااااااااااااخ. 

 
 جملةشبه  ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
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اااااايح     -ٕٙ ِٓ ااااااٖ رااااااخَص كخ َٓ  ِْ َِ حُظُِاااااا ُْ أَٛاااااا أَظَِاااااا َٝ 

  
ِٚ ٣َظَوَِ اااااااااااااُذ.  اااااااااااااٖ راااااااااااااخَص كااااااااااااا٢ َٗؼٔخثِااااااااااااا َٔ ُِ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ِٚ حُلظاااا٠ ٗااااَكخ  ُااااٚ   -7ٕ ُٖ كاااا٢ ٝؿاااا  ٝ ٓااااخ حُلٔاااا

  
 اًح ُاااااااااااْ ٣ٌاااااااااااٖ كااااااااااا٢ كؼِاااااااااااٚ ٝ حُو٬ثااااااااااان. 

 
 شبه جملة ׄ      فعلٌةجملة  ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ُااااااااااٞ ًااااااااااخٕ كزااااااااااي ٛااااااااااخىهخ ١٧ؼظااااااااااٚ   -8ٕ

  
 إ حُٔلااااااااااااااااذ ُٔااااااااااااااااٖ ٣لااااااااااااااااذ ٓط٤ااااااااااااااااغ  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ٣واااااااااااااخ١ز٢٘ حُٔااااااااااااال٤ٚ رٌاااااااااااااَ هااااااااااااازق   -9ٕ

  
 كاااااااااااااااااؤًَٙ حٕ حًااااااااااااااااإٞ ُاااااااااااااااااٚ ٓـ٤زاااااااااااااااااخ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ٛاااااااااي٣ن ُااااااااا٤ْ ٣٘لااااااااااغ ٣اااااااااّٞ راااااااااائّ   -ٖٓ

  
 ه٣َاااااااااااااذ ٓاااااااااااااٖ ػااااااااااااايٝ كااااااااااااا٢ حُو٤اااااااااااااخّ  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 هااااااااخُٞح :حطوااااااااٌ ُاااااااااي هخىٓااااااااخ كاااااااااؤؿزظْٜ   -ٖٔ

  
 أٗاااااااااا٢ ٣ٌاااااااااإٞ ُ٘ااااااااااخظْ حُ٘ااااااااااؼَ حَُه٤اااااااااان  . 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٖٕ-    ْٚ  اًح ِٓاااااااااااااااي  ُاااااااااااااااْ ٣ٌاااااااااااااااٖ ًح ٛزااااااااااااااا

  
  ْٚ  كيػاااااااااااااااااااااااااااٚ كيُٝظاااااااااااااااااااااااااااٚ ًحٛزااااااااااااااااااااااااااا

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 اًح ً٘اااااااااااااَض ًح ٍأ١ كٌاااااااااااااٖ ًح ػ٣ِٔاااااااااااااشٍ    -ٖٖ

  
 كااااااااااااااابٕ كٔاااااااااااااااخَى حُاااااااااااااااَأ١ إٔ طظاااااااااااااااَىىح . 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٖٗ-    ُْ  أػٔااااااااا٠ ٣واااااااااٞى رٜااااااااا٤َح  ٫ أراااااااااخ ٌُااااااااا

  
ِٚ هاااااااااي ٟاااااااااَ ٓاااااااااٖ ًخٗاااااااااض حُؼ٤ٔاااااااااخٕ    طٜي٣ااااااااا

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ك٤اااااااخى ٓاااااااٖ ُاااااااْ طٌاااااااٖ طَؿاااااااٞ طل٤ظاااااااٚ   -ٖ٘

  
  ُٕ ُْ ٓااااااااااااخ ك٤ااااااااااااخى اٗٔااااااااااااخ  ُاااااااااااا٫ٞ حُاااااااااااايٍحٛ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ِّ ُٝاااااااا٠   -ٖٙ ٍُ ٛااااااااٌح ح٤ُااااااااٞ  كاااااااابٕ ٣ااااااااُي ٛااااااااي

  
 كااااااااااااااااااابٕ ؿااااااااااااااااااايح  ُ٘اااااااااااااااااااخظَٙ ه٣َاااااااااااااااااااذُ  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     إسمٌةجملة  ׄ     مفرد ׄ  

ٖ7-    ِٚ  هاااااااااي ٣اااااااااَى حُٔظاااااااااؤ٢ٗ رؼاااااااااٞ كخؿظااااااااا

  
  َُ  ٝهاااااااااااي ٣ٌااااااااااإٞ ٓاااااااااااٖ حُٔٔاااااااااااظؼـَ حُُِااااااااااا

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

اااااااااٚ   -8ٖ َٓ ُٕ ٣ٞٓاااااااااخ  طٔخ  ٓظااااااااا٠ ٣زِاااااااااؾ حُز٤٘اااااااااخ

  
  ُّ ى ٣ٜااااااااااااااااي َُ ِٚ ٝؿ٤اااااااااااااااا  اًح ً٘ااااااااااااااااَض طز٤٘اااااااااااااااا

 
 شبه جملة ׄ      فعلٌةجملة  ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  
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 ٛاااااااااااذ حُاااااااااااي٤ٗخ طواااااااااااخى ا٤ُاااااااااااي ػلاااااااااااٞح     -9ٖ

  
  ٍِ  أُااااااااااااااااااااا٤ْ ٜٓااااااااااااااااااااا٤َ ًحى اُااااااااااااااااااااا٠ ُٝح

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 طٔااااااااا٤َ ػِااااااااا٠ كاااااااااي حُظزاااااااااخس ٗلٞٓااااااااا٘خ   -ٓٗ

  
 ٤ُٝٔااااااااااض ػِاااااااااا٠ ؿ٤ااااااااااَ حُظزااااااااااخس ط٤ٔـــااااااااااـَ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ٝٓاااااااااااٖ ٣ٌاااااااااااٖ حُـاااااااااااَحُد ُاااااااااااٚ ىُااااااااااا٬٤     -ٔٗ

  
 ٣ٔاااااااااااااَ راااااااااااااٚ ػِااااااااااااا٠ ؿ٤اااااااااااااق حٌُااااااااااااا٬دِ  

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

َْ ٓاااااااااٖ ٓاااااااااخَص كخٓاااااااااظَحَف ر٤ٔاااااااااضٍ    -ٕٗ  ُااااااااا٤

  
ااااااااااااااااااخ ح٤ُْٔااااااااااااااااااُض ٤ٓ ااااااااااااااااااُض ح٧ك٤ااااااااااااااااااخءِ    اٗٔ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

ٖٗ-    ِٚ َُ ٗاااااـلٔ ِٚ ُؿاااااـ٤ْ ْٖ كااااا٢ ًاااااـل   ُٝاااااٞ ُاااااْ ٣ٌااااا

  
  ْٚ ٤ِْظ اااااااااااااااااِن هللاَ ٓاااااااااااااااااخثُِ  ُـاااااااااااااااااخى رٜاااااااااااااااااخ ك

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ًٝاااااااااْ ١خُاااااااااذ ُِو٤اااااااااَ ُااااااااا٤ْ ٣ٜااااااااا٤زُٚ   -ٗٗ

  
اااااااااااٞ ٣َٓزُاااااااااااٚ  ْٛ  ًٝاااااااااااْ ٛاااااااااااخثذ ُِو٤اااااااااااَ ٝ

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ٫ ىحٍ ٣اااخ ٛاااخكز٢ رؼاااي حُٔاااٞص أٗاااض طٔاااٌٜ٘خ   -٘ٗ

  
 ا٫ حُظااااااااااااااا٢ ً٘اااااااااااااااض رخ٧ػٔاااااااااااااااخٍ رخ٤ٜٗاااااااااااااااخ 

 
 شبه جملة ׄ      جملة فعلٌة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     مفرد ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2571ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة: - ٕس

 : الفعبلن فً الجملة  .....أكثر الناس إٌماناً وعلماً .   تصرمع هللا  كن  -ٔ

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ       تامان ׄ  

 حكم اقتران الخبر بؤن  هو: ....".  " بدأ الطبلب ٌنصتون إلى شرح المدرس   - ٕ

 ٌكثرׄ        ٌقل ׄ       ممتنع ׄ         واجب ׄ  

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

 اٌمنعوׄ      ٌَملُّوا أنׄ                قٌلׄ        هاتوا ׄ  

 الفعبلن فً الجملة  : ...... أعبد الناس ". تكنالمحارم  اتق"  - ٗ

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ        تامان ׄ  

ًَ بِاْلَفْتِح ".   -٘ ؤْتِ ٌَ ُ أَن   حكم اقتران الخبر بؤن  هو: .....قال تعالى : "  َفَعَسى هللاَّ

 ٌكثرׄ       ٌقل ׄ      ممتنع ׄ     واجب ׄ  

https://dardery.site/archives/2571
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 الجملة بعد دخول" كان" تكون على هذه الهٌبة.....المشروعان المنفذان مصممان بعبقرٌة." " -ٙ

ׄ    مصممان بعبقرٌة ذٌنالمشروعان المنفكان   ׄ    .بعبقرٌة ٌنالمشروعان المنفذان مصممكان  .

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

 خبر الفعل الناسخ : ..... "لم ٌكِن الرجل العجوز ٌمشً فً الحدٌقة"  – 7

 .فً الحدٌقة ׄ            ٌمشً ׄ     العجوز ׄ          الرجل ׄ   

 الفعبلن فً الجملة  : ...... ٌتساءلونالناس  ما انفك - 8

   األول ناقص والثانً تامׄ          األول تام والثانً ناقصׄ       ناقصانׄ     تامان ׄ  

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

 صار الجو حارا ׄ   إذا كان الؽُد سؤزورك ׄ    ما أنفك للقانون حماته ׄ      ما برح المعلم بٌن طبلبه . ׄ  

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

 بٌن ׄ     شرسة  ׄ     التجارٌة ׄ           المنافسة ׄ  

 : الفعبلن 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 فتا  ׄ  

  الشروعمن أفعال  "" بـ " فعلإنالجملة بعد استبدال "..."ٌستعدون لمواجهة الصعاب  المصرٌٌن إن" -ٖٔ

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

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

ِة  تعالى قال -ٗٔ ِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ ْخِصَفاِن َعلَ ٌَ  خبر الفعل الناسخ : .....‘ "َوَطِفَقا 

ْخِصَفانِ  ׄ   ِهَماׄ          ٌَ ٌْ ةِ ׄ     ِمن َوَرقِ ׄ       َعلَ  اْلَجنَّ

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

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ      ناقصانׄ           تامان ׄ  

 ": الرجاء" بـ " فعل من أفعال  إنالجملة 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 االحتبلل""  -7ٔ

 أسٌرة ׄ      .نابم ׄ       عٌنٌ  ׄ          فٌنا. ׄ  
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 ما عدا  : تامكل الجمل التالٌة  تشتمل على فعل  -8ٔ

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

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

   أوشك أخوك أن ٌهتم بدروسه ׄ        بدروسه   . امهتم وكأخ عسى  ׄ  

 عسى أخوك أن ٌهتم بدروسه ׄ       بدروسه   . ٌك أن ٌهتمأخ عسى  ׄ  

ِهَما ِمن َوَرِق   -ٕٓ ٌْ ْخِصَفاِن َعلَ ٌَ ِة ".قال تعالى : " َوَطفَِقا   حكم اقتران الخبر بؤن  هو:  ....اْلَجنَّ

 ٌكثرׄ      ٌ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 ׄ      األرض أن تنبت كادت ׄ  

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

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

 خبر الفعل الناسخ : ..... " صار للعلم أثره فى كل ألوان النشاط البشرى "-ٖٕ

 النشاط. ׄ          فى كل. ׄ           أثره. ׄ       للعلم. ׄ  

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

 ٌكثرׄ        ٌقل ׄ           ممتنع ׄ      واجب ׄ  

 األفعال التالٌة تؤتً تامة ما عدا:  - ٕ٘

 .ما برح ׄ     مازال ׄ     مادام  ׄ        ما انفك ׄ  

 الجملة بعد دخول" مازال"  تكون على هذه الهٌبة:...." المسلمون المخلصون لدٌنهم كثٌرون "-ٕٙ

 لدٌنهم كثٌرون ٌنالمخلصٌن المسلممازال  ׄ       المسلمون المخلصون لدٌنهم كثٌرونمازال   ׄ  

 . نٌلدٌنهم كثٌرون المخلص ونمازال المسلمׄ       نٌن لدٌنهم كثٌرٌمازال المسلمون المخلص  ׄ  

ْرَحَمُكْم ".  -7ٕ ٌَ ُكْم أَن   حكم اقتران الخبر بؤن  هو:  .....قال تعالى : "  َعَسىَٰ َربُّ

 ٌكثرׄ       ٌقل ׄ     ممتنع ׄ     واجب ׄ  

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

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

 األفعال التالٌة تؤتً تامة ما عدا - 9ٕ

 لٌس ׄ      صار ׄ      أصبح ׄ                 كان  ׄ  
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 الفعبلن فً الجملة  : .......أصبحناحتى  سرنا – ٖٓ

   األول ناقص والثانً تامׄ     األول تام والثانً ناقصׄ     ناقصان ׄ      تامان ׄ  

 خبر الفعل الناسخ :  ......" العقبِة جاهزٌن للسفرأصبح المسافرون إلى "  -ٖٔ

 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.  ׄ  

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

 ٌكثرׄ       ٌقل ׄ      ممتنع ׄ      واجب ׄ  

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

 أحبلمناׄ     نا " الفاعلٌن ׄ    المصدر المإول"أن نحقق" ׄ       ضمٌر مستتر ׄ  

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

 خبر أوشك ׄ       اسم أوشك ׄ     مفعول به ׄ     فاعل ׄ  

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

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

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

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

 طفق الموظفٌن أن ٌباشروا أعمالهم ׄ      طفق الموظفٌن  ٌباشرون أعمالهم ׄ  

 طفق الموظفون  ٌباشرون  أعمالهم ׄ      الموظفوٌن  ٌباشروا أعمالهم طفق ׄ  

 أوشك  المسافرون  أن ٌؽادرون -8ٖ

 أوشك  المسافرٌن  أن ٌؽادرون ׄ       اأوشك  المسافرون  أن ٌؽادرو ׄ  

 أوشك  المسافرون  أن ٌؽادرون ׄ       ان  أن ٌؽادروٌأوشك  المسافر ׄ  

 ٓخطااااااااض ه٤ااااااااٍٞ ر٘اااااااا٢ أ٤ٓااااااااش ًِٜـــــااااااااـخ   -9ٖ

  
 .هـااااااا٬  ٝظاااااااَ حُٜاااااااَف ٝح٧ػــــــــــــــاااااااـَحد 

 
 :  البٌتالفعبلن فً 

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  
 أكَهاااااااض ٓااااااااٖ هِلاااااااا٢ ؿ٤ٔااااااااغ َٓحًزاااااااا٢      -ٓٗ

  
 .حٕ حُٜاااااااااااااااٟٞ حٕ ٫ ٣ٌااااااااااااااإٞ ا٣ــــــــاااااااااااااااـخد 

 
 :  البٌتالفعبلن فً 

   األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ          ناقصانׄ      تامان ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2571ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 حروؾ ناسخة تدخل على الجملة االسمٌة فتنصب المبتدأ و ٌسمً اسمها وترفع الخبر وٌسمى خبرها، وهً: 

، ولََعلّ(.  َت، ولِكنَّ ٌْ ، ولَ ، وَكؤَنَّ ، أنَّ  )إنَّ

 صور اسم إنَّ وأخواتها:  -

 مثل: إنَّ الحٌاة جمٌلة.  ،ٌؤتً اسم إن وأخواتها اسًما ظاهًرا -أ 

ا فً محل نصب اسمها   -ب ًٌ  مثل: إنكم أصدقابً.،  ٌؤتً اسم إن وأخواتها ضمًٌرا متصبًل، وٌكون مبن

 أنواع خبر إن وأخواتها -

 ٌؤتً مفرًدا. مثل: إن هللا فّعال لما ٌرٌد. -أ 

 ٌتقدُم.فعلٌة(، وتكون فً محل رفع ، مثل: لٌت الشباَب أٌاُمه دابمة. إنَّ العلَم  -ٌؤتً جملة )اسمٌة   -ب

جار ومجرور(، وٌكون فً محل رفع، مثل: إن العلَم فً الصدور. لعل أخً عند  -ٌؤتً شبه جملة )ظرؾ  -ج

 صدٌقه.

 مبلحظات مهمة 

ما ٌنطبق على المبتدأ والخبر من حٌث التقدٌم والتؤخٌر، ٌنطبق على جملة إّن وأخواتها؛ ألنها فً األصل  -ٔ

 جملة اسمٌة مكونة من مبتدأ وخبر.

 دخول ما على إن وأخواتها -

إذا دخلت )ما( الزابدة على إن أو إحدى أخواتها فإنها تبطل عملها وبذلك ٌكون االسم الواقع بعدها ٌعرب  -ٕ

 مثل: إنما المإمنون أخوة ،مبتدأ 

ٌعود مع مبلحظة أن )ما( عندما تلتحق بـ )لٌت( ٌجوز فٌها اإلعمال واإلهمال، نقول: لٌتما الشباَب ]الشباُب[ 

 ٌوًما.

 فتح همزة )أن(  -

استؽربت من أنك ،  سرنً كرمك -مثل: سرنً أنك كرٌم ،  إذا كانت هً واسمها و خبرها مصدرا مإوال

 استؽربت من إهمالك -مهمل 
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 مواضع كسر همزة )إّن( 

ا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمبًٌِنا ". ،إذا وقعت فً أول الكبلم - ٔ  مثل: " إِنَّ

 قٌل: إنَك ؼابب.  -مثل: قال: إنه موافق  ،عد القولإذا وقعت ب - ٕ

ِة(. : مثل ،  إذا وقعت أول جملة الصلة - ٖ َناهُ ِمَن اْلُكُنوِز َما إِنَّ َمَفاتَِحُه لََتُنوُء باْلُعْصَبِة أُولًِ اْلقُوَّ ٌْ  )َوآَت

 )وهللا إن القدس عربٌة(. : مثل  ،إذا وقعت أول جملة القسم - ٗ

 )صافحته وإنً ؼٌر راض(.  :مثل ،أول جملة الحالإذا وقعت  - ٘

 )أال إنَّ المعتدٌن نادمون(.:مثل  ،  إذا وقعت بعد )أال( االستفتاحٌة - ٙ

ه لم ٌكلم أحًدا،  إذا وقعت بعَد )حتى(  - 7  مثل: صام الرجل عن الكبلم، حتى إنَّ

 مثل: }كبل إن اإلنسان لٌطؽى{،  أن تقع بعد كبل  - 8

 مثل : اذهب حٌث إنَّ الرزَق وفٌر . ،بعد )حٌث( إذا وقعت  - 9

 جواز كسر همزة إّن وفتحها

 مثل : خرجت فإذا أّن )إّن( الناَر تشتعل . ،وقعت بعد إذا الفجابٌة  - ٔ

 مثل : من ٌذاكر فإّنه )فؤّنه( ناجح . ،إذا وقعت بعد الفاء الجزاء   -ٕ

 ( https://dardery.site/archives/2575ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ددريتاخ على إى وأخىادها

 اشتملت األمثلة التالٌة على حرؾ ناسخ حدد اسمه من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

َنُكْم {. } قال تعالى :  -ٔ ٌْ نًِ َوَب ٌْ ًَ اأْلَْمُر َب  قُل لَّْو أَنَّ ِعنِدي َما َتْسَتْعِجلُوَن بِِه لَقُِض

 األمر ׄ       تستعجلون ׄ      ما ׄ      عندي ׄ  

ا ِعَباد هللاَّ {  قال تعالى :  -ٕ لٌَِن لَُكنَّ قُولُوَن لَْو أَنَّ ِعْندَنا ِذْكًرا ِمْن اأْلَوَّ ٌَ  .} َوإِْن َكاُنوا لَ

 من األولٌن ׄ       ذكرا ׄ     عندنا ׄ     ضمٌر مستتر ׄ  

ًَ َقاُروُن { }  قال تعالى :  -ٖ َت لََنا ِمْثلَ َما أُوتِ ٌْ ا لَ ٌَ. 

 قارون ׄ       ما ׄ      مثل ׄ       لنا ׄ  

ْوِم  }قال تعالى : -ٗ ٌَ ْفَتُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب  ٌَ اَمِة إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفً األَْرِض َجِمًٌعا َوِمْثلَُه َمَعُه لِ ٌَ اْلِق

لَ ِمْنُهْم  {  .َما ُتقُبِّ

 معه ׄ      جمٌعا ׄ      ما ׄ       لهم ׄ  

ًة أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِدٌٍد {  }  قال تعالى :  -٘  َٓقالَ لَْو أَنَّ لًِ بُِكْم قُوَّ

 شدٌد ׄ       قوة ׄ      بكم ׄ       لً ׄ  

ِن َفبِْبَس اْلَقِرٌُن { }  قال تعالى :  -ٙ ٌْ َنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَق ٌْ ِنً َوَب ٌْ َت َب ٌْ ا لَ ٌَ ىَٰ إَِذا َجاَءَنا َقالَ   َٓحتَّ

 المشرقٌن ׄ       بعد ׄ      بٌنك ׄ      بٌنً ׄ  
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َنُه أََمًدا َبِعًٌدا { }  قال تعالى :  -7 ٌْ َنَها َوَب ٌْ  َٓتَودُّ لَْو أَنَّ َب

 بعٌدا ׄ       أمدا ׄ      هبٌن ׄ      بٌنها ׄ  

اَعَة َتُكوُن َقِرًٌبا {  }  قال تعالى :  -8 ٌُْدِرٌَك لََعلَّ السَّ  َٓوَما 

 قرٌبا ׄ     تكون ׄ     الساعة ׄ     ضمٌر مستتر ׄ  

ْعَلُموَن بَِما َؼَفَر لًِ َربًِّ { }  قال تعالى :  -9 ٌَ َت َقْوِمً  ٌْ ا لَ ٌَ  َٓقالَ 

 ربً ׄ       لً ׄ     ٌعلمون ׄ      قومً ׄ  

ا َقالُوا  }  قال تعالى :  -ٓٔ َها ٌَ ٌُّ ًخا أًَبا لَهُ  إِنَّ  اْلَعِزٌزُ  أَ ٌْ اׄۖ  َمَكاَنهُ  أََحَدَنا َفُخذْ  َكبًٌِرا َش  ٓ{اْلُمْحِسنٌِنَ  ِمنَ  َنَراكَ  إِنَّ

ًخا ׄ      أًَبا ׄ      لَهُ  ׄ   ٌْ  َكبًٌِرا ׄ       َش

اااااااُٞص كااااااا٢ ١ََِزااااااا٢      -ٔٔ َٔ َؿاااااااي  حُ َٝ  َُوَاااااااي َُِؼزاااااااُض 

  
ِٖ حَُِِؼاااااااِذ.  اااااااـ٬  َػااااااا ُٗ اااااااِٞص ُااااااا٢  َٔ ٕ  كااااااا٢ حُ اِ َٝ 

 
 اللَِعبِ  ׄ       ُشؽبلً  ׄ      لً ׄ     فً الَموتِ  ׄ  

ْ   ٤ُٝاااااض ُاااااـ٢     -ٕٔ ٍَ أٛااااا ٍٝ ػِااااا٠  ٛاااااو  ػــــاااااـخ

  
 هِزااااااااااـخ ًٜاااااااااا١ٌ حُٜوـــــــااااااااااـَس حُٜٔـااااااااااـخِء. 

 
 الصخــــــــرة ׄ       كهذي ׄ      قلبـا ׄ     لـً   ׄ  

 إ هااااااااا٢ ػٞراااااااااي حُااااااااا١ٌ حُٔـاااااااااي ك٤اااااااااٚ   -ٖٔ

  
 ٠ُااااااااااااااااا٤خء ٣ااااااااااااااااا١ٍِ رٌاااااااااااااااااَ ٟااااااااااااااااا٤خء. 

 
 لضٌاء ׄ       المجد ׄ     الذي ׄ     قً ثوبك ׄ  

َُّ ٛااااااااي٣وَُٚ    -ٗٔ  كَظ اااااااا٠ ًااااااااخٕ ك٤ااااااااٚ ٓااااااااخ ٣َٔاااااااا

  
ِٚ ٓاااااااااااخ ٣ٔاااااااااااُٞء   ٕ  ك٤ااااااااااا  ح٧َػخِى٣اااااااااااخ.ػِااااااااااا٠ أَ

 
 األَعاِدٌا ׄ       ٌسوءُ  ׄ      ما ׄ      فٌهِ  ׄ  

 أؿخٍط٘ااااااااااااااخ اٗ ااااااااااااااخ ؿ٣َزااااااااااااااخٕ ُٜٛ٘ااااااااااااااخ   -٘ٔ

  
َُّ َؿ٣َااااااااااااااااٍذ ُِـ٣َااااااااااااااااذ ٗٔاااااااااااااااا٤ُذ.  اااااااااااااااا ًُ ٝ 

 
 نسٌبُ  ׄ       هُهنا ׄ     ؼرٌبان ׄ     الضمٌر)نا( ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 بٌن نوع  الخبر للحرؾ الناسخ فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس

اِدقٌَِن َوال قال تعالى : . ٔ اِدَقاِت }إِنَّ اْلُمْسلِِمٌَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمَناِت َواْلَقاِنتٌَِن َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ صَّ

اِبَماِت َواْلَحافِِظٌَن فُ  ابِِمٌَن َوالصَّ ابَِراِت َواْلَخاِشِعٌَن َواْلَخاِشَعاِت. ... َوالصَّ ابِِرٌَن َوالصَّ ُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت َوالصَّ

ْؽفَِرًة َوأَْجًرا َعِظًٌما{  ُ لَُهم مَّ اِكَراِت أََعدَّ هللاَّ َ َكثًٌِرا َوالذَّ
اِكِرٌَن هللاَّ  َوالذَّ

 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

ٌُِرٌ قال تعالى : . ٕ ْكفُُروَن بِاهلّلِ َوُرُسلِِه َو ٌَ َن هللّاِ َوُرُسلِِه َوٌقُولُوَن ُنْإِمُن بَِبْعٍض } إِنَّ الَِّذٌَن  ٌْ قُوْا َب ٌَُفرِّ ُدوَن أَن 

َن َذلَِك َسبٌِبًل أُْولَبَِك ُهُم اْلَكافُِروَن َحًقّا {  ٌْ ِخُذوْا َب تَّ ٌَ ٌُِرٌُدوَن أَن   َوَنْكفُُر بَِبْعٍض َو

 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

َهاِر َواْلفُْلِك الَّتًِ َتْجِري فًِ اْلَبْحِر بِمَ   قال تعالى :  .ٖ ِل َوالنَّ ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختِبَلِؾ اللَّ ا }إِنَّ ِفً َخْلِق السَّ

ا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ  ٌَ اٍء َفؤَْح َماِء ِمن مَّ ُ ِمَن السَّ اَس َوَما أَنَزلَ هللاَّ نَفُع النَّ ٍة َوَتْصِرٌِؾ  ٌَ فٌَِها ِمن ُكلِّ َدابَّ

ْعِقلُوَن{  ٌَ اٍت لَِّقْوٍم  ٌَ َماِء َواأْلَْرِض آَل َن السَّ ٌْ ِر َب َحاِب اْلُمَسخَّ اِح َوالسَّ ٌَ  الرِّ

 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
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 إ حُـ٘ااااااااااااإٞ ٍٝحء ٜٗاااااااااااااق هٜخثاااااااااااااـي١   -ٗ

  
 ٛـــــــــــااااااـٞحد.أُٝاااااا٤ْ كاااااا٢ رؼااااااٞ حُـ٘اااااإٞ  

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
اااااااااخِكي      -٘ َٟ  َُ ااااااااا ـْ ُْلَ َِ ٝح حَى حُِ ٤ْااااااااا َٞ ااااااااا َٓ  َٕ  ًاااااااااؤ

  
 . ُْ اااااااااااااااا  ٔ ى  ٣َظَزَ َٞ اااااااااااااااا ْٓ  ٣َُِااااااااااااااااُٞف ٣َْٝولَاااااااااااااااا٠ أَ

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
 إ ًاااااخٕ ٓاااااٖ ًرلاااااٞح حُظاااااخ٣ٍن ٛاااااْ ٗٔااااااز٢   -ٙ

  
 ػِاااااااا٠ حُؼٜااااااااـٍٞ.. كااااااااب٢ٗ أٍكااااااااٞ حُ٘ٔاااااااازخ. 

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
 حُٜااااااااايٍ كخٍهاااااااااٚ حَُؿاااااااااخء كواااااااااي ؿاااااااااـيح     -7

  
 ًٝؤٗـّاااااااااااااااااـُٚ ر٤اااااااااااااااااـض  رااااااااااااااااا٬ ٜٓااااااااااااااااازخِف. 

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
 أكَهااااااااض ٓااااااااٖ هِلاااااااا٢ ؿ٤ٔااااااااغ َٓحًزاااااااا٢      -8

  
 ٣ٌااااااااااااااإٞ ا٣ــــــــاااااااااااااااـخد.إ حُٜاااااااااااااااٟٞ إٔ ٫  

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  
9-    ٍّ اااااااااااازخِف ٣َااااااااااااٞ َٛ   َ اااااااااااا ًُ   ٕ ََ أَ  أَُااااااااااااْ طَاااااااااااا

  
٤ِ٘ ظِاااااااااااااااااَي حِهظَِحراااااااااااااااااخ.  َٓ اااااااااااااااااٖ  ِٓ  ٣َِ٣اااااااااااااااااُيَى 

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

ٟ ح٧َكز اااااااااِش ًاااااااااخٕ َػااااااااااْي٫     -ٓٔ َٞ َٛااااااااا  ك٤َِاااااااااَض 

  
ِْااااااااااااااٍذ ٓااااااااااااااخ أ١خهااااااااااااااخ.  َ  هَ اااااااااااااا ًُ  ََ اااااااااااااا  ٔ  كل

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

ٕ  حُز٤ااااااااااااااااٞص اًح حُز٘ااااااااااااااااخُص ُِٜٗ٘ااااااااااااااااخ        -ٔٔ  ا

  
 ٓؼااااااااااااااَ حُٔاااااااااااااأخء ط٣ِ٘ااااااااااااااض ر٘ـٜٞٓااااااااااااااخ. 

 
 شبه جملة ׄ      جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

َٖ طَؼاااااااااّيُْٛ       -ٕٔ ََ ح٩ِهاااااااااٞحٕ كااااااااا٤  كَٔاااااااااخ أًَؼَااااااااا

  
 .َُ اااااااااااااااااَُْٜ٘ كااااااااااااااااا٢ حُ٘خثِزاااااااااااااااااخِص ه٤َِااااااااااااااااا ٌِ َُ َٝ 

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

اااااااُٞص كااااااا٢ ١ََِزااااااا٢      -ٖٔ َٔ َؿاااااااي  حُ َٝ  َُوَاااااااي َُِؼزاااااااُض 

  
ِٖ حَُِِؼاااااااِذ.  اااااااـ٬  َػااااااا ُٗ اااااااِٞص ُااااااا٢  َٔ ٕ  كااااااا٢ حُ اِ َٝ 

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

 ٝ ٍأ٣ااااااااااااض كِٔااااااااااااخ  أٗ٘اااااااااااا٢ ّٝىػااااااااااااظْٜ       -ٗٔ

  
 كز٤ٌااااااااض ٓااااااااٖ أُااااااااْ حُل٘اااااااا٤ٖ ُٝٛااااااااْ ٓؼاااااااا٢  . 

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

 ٣اااااااخ ٗاااااااخّج إ ؿَحكااااااا٢ ٫ ٟااااااالخف ُٜاااااااخ   -٘ٔ

  
 كاااااااخ ٓٔااااااال٢ ػاااااااٖ ؿز٤٘ااااااا٢ حُلااااااإِ ٝحُظؼزاااااااخ. 

 
 شبه جملة ׄ     جملة إسمٌة ׄ     جملة فعلٌة ׄ     مفرد  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 118

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 بٌن سبب كسر همزة )إّن( فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٖس

 ال ترٌدنً أن أتحدثحٌث إنك  سكتت -ٔ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت بعد )حٌث( ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ُهْم لََمَعُكْم { قال تعالى :  -ٕ َمانِِهْم ۙ إِنَّ ٌْ ِ َجْهَد أَ ُإاَلِء الَِّذٌَن أَْقَسُموا بِاهللَّ  ٓ} أََهَٰ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت بعد )حٌث( ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ِة {  قال تعالى :  -ٖ َناهُ ِمَن اْلُكُنوِز َما إِنَّ َمَفاِتَحُه لََتُنوُء بِاْلُعْصَبِة أُولًِ اْلقُوَّ ٌْ  ٓ} َوآَت

 وقعت أول جملة القسم ׄ       الصلةوقعت أول جملة  ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

لَُة اْلَقْدِر{  } قال تعالى : -ٗ ٌْ لَِة اْلَقْدِر َوَما أَْدَراَك َما لَ ٌْ ا أَْنَزْلَناهُ فًِ لَ  ٓإِنَّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ُهمْ  أاََل   } قال تعالى : -٘ ِكنْ  اْلُمْفِسُدونَ  ُهمُ  إِنَّ ْشُعُرونَ  اَل  َولََٰ ٌَ}ٓ 

 وقعت أول جملة القسم ׄ   وقعت بعد )أال( االستفتاحٌة ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

َذا إِنَّ  فِْرَعْونَ  َقْومِ  ِمنْ  اْلَمؤَلُ  َقالَ } قال تعالى :  -ٙ  ٓ{َعلٌِمٌ  لََساِحرٌ  َهَٰ

 أول جملة القسموقعت  ׄ        (كبلوقعت بعد ) ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

{  } قال تعالى : -7 آهُ اْسَتْؽَنىَٰ ْطَؽىَٰ . أَن رَّ ٌَ  َٓكبلَّ إِنَّ اإْلِنَساَن لَ

 وقعت أول جملة القسم ׄ        (كبلوقعت بعد ) ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

َلٍة  -8 ٌْ ا أَنَزْلَناهُ فًِ لَ َباَرَكٍة {} حم  َواْلِكَتاِب اْلُمِبٌِن  إِنَّ  .مُّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ْفَرقُوَن {  قال تعالى :  -9 ٌَ ُهْم َقْوٌم  ِكنَّ
نُكْم َولََٰ ُهْم َلِمنُكْم َوَما ُهم مِّ ِ إِنَّ ْحلِفُوَن بِاهللَّ ٌَ  ٓ} َو

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

َن اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرُهوَن{ قال تعالى :  -ٓٔ تَِك بِاْلَحقِّ َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ ٌْ َك ِمن َب  ٓ: )َكَما أَْخَرَجَك َربُّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ِ  َوْعدَ  إِنَّ  أاََل } قال تعالى :  -ٔٔ ِكنَّ  َحق   هللاَّ ْعلَُمونَ  اَل  أَْكَثَرُهمْ  َولََٰ ٌَ}ٓ 

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت بعد )حٌث( ׄ    وقعت بعد )أال( االستفتاحٌة ׄ    وقعت فً أول الكبلم ׄ  

 ٓ{ُمبٌِنٌ  َنِذٌرٌ  لَُكمْ  إِنًِّ َقْوِمهِ  إِلَىَٰ  ُنوًحا أَْرَسْلَنا َولََقدْ } قال تعالى :  -ٕٔ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ٌنَ  لَفًِ اأْلَْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكبلَّ   } قال تعالى : -ٖٔ ٌِّ  ٓ{ِعلِّ

 (كبلوقعت بعد ) ׄ     وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

 لزم الرجل بٌته حتى إنه أصبح ال ٌراه أحد -ٗٔ

 وقعت أول جملة القسم ׄ         (حتىوقعت بعد ) ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

ُه لََقْولُ َرُسوٍل َكِرٌٍم {   } َفبَل أُْقِسُم بَِما ُتْبِصُروَن َوَما اَل ُتْبِصُرونَ  -٘ٔ  إِنَّ

 وقعت أول جملة القسم ׄ       وقعت أول جملة الحال ׄ     وقعت بعد القول ׄ     وقعت فً أول الكبلم ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 119

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 بٌن سبب فتح همزة )أّن( فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٗس

ُه اْلَحقُّ { قال تعالى :  -ٔ َن لَُهْم أَنَّ ٌَّ َتَب ٌَ ى  اتَِنا فًِ اآلَفاِق َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّ ٌَ  ٓ} َسُنِرٌِهْم آ

      فاعلنابب مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ْت َوَرَبْت { قال تعالى :  -ٕ َها اْلَماَء اْهَتزَّ ٌْ َك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا أَنَزْلَنا َعَل اتِِه أَنَّ ٌَ  ٓ} َوِمْن آ

   مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       ٌقع فاعلمإولة بمصدر مإول  ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ِعٌِر {  قال تعالى :  -ٖ ْهِدٌِه إِلَىَٰ َعَذاِب السَّ ٌَ ٌُِضلُُّه َو ُه  هُ َفؤَنَّ ُه َمن َتَوالَّ ِه أَنَّ ٌْ  ٓ} ُكتَِب َعلَ

      فاعلنابب مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ْرِجُعوَن { قال تعالى :  -ٗ ٌَ ُهْم اَل  ٍة أَْهلَْكَناَها أَنَّ ٌَ  ٓ} َوَحَراٌم َعلَىَٰ َقْر

   مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ         مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ               خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ٌُْبَعُثوَن { قال تعالى :  -٘ ْوِم  ٌَ ِحٌَن . لَلَبَِث فًِ َبْطِنِه إِلَىَٰ  ُه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِّ  ٓ} َفلَْواَل أَنَّ

   مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ِهْم ۚ{  قال تعالى :  -ٙ ٌْ ْتلَىَٰ َعلَ ٌُ َك اْلِكَتاَب  ٌْ ا أَنَزْلَنا َعلَ ْكفِِهْم أَنَّ ٌَ  ٓ} أََولَْم 

      فاعلنابب مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

َها َتْسَعىَٰ {  قال تعالى :  -7 ِه ِمن ِسْحِرِهْم أَنَّ ٌْ لُ إِلَ ٌَّ ٌَُخ ُهْم  ٌُّ  ٓ} َفإَِذا ِحَبالُُهْم َوِعِص

        فاعلنابب مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

الِِمٌَن {  قال تعالى :  -8 لَِك َجَزاُء الظَّ
َٰ
ِن فٌَِها ۚ َوَذ ٌْ اِر َخالَِد ُهَما فًِ النَّ  ٓ} َفَكاَن َعاقَِبَتُهَما أَنَّ

 اسم كان    مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ُكْم فًِ اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوَن {  قال تعالى :  -9 َلْمُتْم أَنَّ ْوَم إِذ ظَّ ٌَ نَفَعُكُم اْل ٌَ  ٓ} َولَن 

    فاعلنابب مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ    

اِس أَْجَمِعٌَن { قال تعالى :  -ٓٔ ِ َواْلَمبَلبَِكِة َوالنَّ ِهْم لَْعَنَة هللاَّ ٌْ ِبَك َجَزاُإُهْم أَنَّ َعلَ
 .ٓ} أُولََٰ

      فاعلنابب مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  

  خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

 ٝ ٍأ٣ااااااااااااض كِٔااااااااااااخ  أٗ٘اااااااااااا٢ ّٝىػااااااااااااظْٜ       -ٔٔ

  
 كز٤ٌااااااااض ٓااااااااٖ أُااااااااْ حُل٘اااااااا٤ٖ ُٝٛااااااااْ ٓؼاااااااا٢  . 

 
      مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ       مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  
  خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     بدلمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  
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 طوااااااااااخى ُااااااااااي ح٧رطااااااااااخٍ هزااااااااااَ ُوااااااااااخثْٜ   -ٕٔ

  
 ٧ٜٗاااااااااْ ٓاااااااااٖ ٗواااااااااغ ؿ٤٘اااااااااي هاااااااااي ػٔاااااااااٞح. 

 
   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  
 فً محل جرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

 اًح حُ٘ااااااااااااااااؼذ ٣ٞٓااااااااااااااااخ أٍحى حُل٤ااااااااااااااااخس   -ٖٔ

  
 . ٍُ  كااااااااااااااااا٬ راااااااااااااااااي إٔ ٣ٔاااااااااااااااااظـ٤ذ حُواااااااااااااااااي

 
   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  
 فً محل جرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

ِٖ حرظٔااااااخٓش     -ٗٔ َِ حُلاااااا٣ِ ااااااض ػِاااااا٠ ػَـاااااا َٟ  ٝكخ

  
 . ِْ َْ رِاااااااااااااااـيحث َٕ ُااااااااااااااا٤ ّٕ حُُلاااااااااااااااِ َُ أ  طُوز ااااااااااااااا

 
   مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ         مإولة بمصدر مإول ٌقع فاعل ׄ  
   مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ      خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

 كٔااااااااااااخء ٛاااااااااااازخف حُٔ٘اااااااااااا٣ٌٍٖ ٧ٗااااااااااااٚ        -٘ٔ

  
 ٛااااااااااااااازخف راااااااااااااااٚ ٍُم ح٧ٓااااااااااااااا٘ش أٗـاااااااااااااااْ. 

 
   خبرمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مبتدأمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  
 فً محل جر.مإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ     مفعول بهمإولة بمصدر مإول ٌقع  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 تخٌر الصواب لما هو مطلوب فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٘س

 عند حذؾ لٌت من الجملة السابقة تصبح:.ذا علم.......لٌت أخاك كان   -ٔ

 أخٌك كان ذا علم ׄ   أخوك كان ذا علم ׄ    أخوك كان ذو علم  ׄ    أخاك كان ذا علم ׄ  

 نقول:نحّول خبر ) لعلّ ( فً الجملة السابقة من مفرد إلى جملة ...عند لعل الكتاب عظٌم الفابدة .   -ٕ

 عظٌمة فوابده ׄ   عظٌم الفوابد - ׄ    فابدته عظٌمة - ׄ    فً إفادته عظٌمٌ  – ׄ  

 ........عند إدخال إن على الجملة تصبح:الصادقون فً كبلمهم مخلصون فً أعمالهم . –ٖ

 ن فً كبلمهم مخلصون فً أعمالهم .ٌالصادق إن  ׄ       الصادقون فً كبلمهم مخلصون فً أعمالهم .إن  ׄ  

 ن فً أعمالهم .ٌن فً كبلمهم مخلصٌالصادق إن  ׄ       فً أعمالهم .ن ٌالصادقون فً كبلمهم مخلصإن   ׄ  

 ....إعراب كلمة الدنٌاإنما الدنٌا كبٌت نسجته العنكبوت ولعمري عن قرٌب كلّ من فٌها ٌموت. -ٗ

 مبتدأ ׄ     خبر إن  ׄ     اسم إن ׄ     فاعل  ׄ  

 على الجملة تصبح البلعبان  كبلهما محترفان  فً الدوري المصري ......عند إدخال إن -٘

 إّن البلعبٌن  كبلهما محترفان  فً الدوري المصري  ׄ   إّن البلعبان  كبلهما محترفان  فً الدوري المصري  ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ   إّن البلعبان  كلٌهما محترفان  فً الدوري المصري  ׄ  

 نقول:......عند تحوٌل خبر لٌت إلى خبر مفرد . لٌت القاضً أحكامه عادلة  -ٙ

 بالعدل ٌحكم   ׄ    حكمه عادل   ׄ    ٌعدل فً الحكم   ׄ    أحكامه  ةعادل – ׄ  

 أمسى معلمو المدرسة مقتنعٌن بضرورة التدرٌبات الئللكترونٌة.....عند وضع )إّن( مكان ) أمسى(  : -7

 أن  معلمٌن المدرسة مقتنعون بضرورة التدرٌبات  ׄ   إن معلمو المدرسة مقتنعٌن بضرورة التدرٌبات      ׄ  

 أن  معلمو المدرسة مقتنعون بضرورة التدرٌبات  ׄ     أن  معلمً المدرسة مقتنعون بضرورة التدرٌبات  ׄ  
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 لٌت أخاك  ذا علم  فنستفٌد منه.....عند اتصال  )ما( بلٌت تصبح الجملة: -8

 أخاك  ذو علم  فنستفٌد منهلٌتما  ׄ      لٌتما أخاك  ذا علم  فنستفٌد منه ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ     لٌتما أخوك  ذو علم  فنستفٌد منه ׄ  

 خرجت من الؽرفة فإذا إن محمدا ٌضرب أخاه ......حكم همزة )إّن( هنا -9

 جواز الكسر والفتح ׄ      وجوب الفتح ׄ     وجوب الكسر ׄ  

لَِك لَِعْبَرًة لَِّمن قال تعالى: " -ٓٔ
َٰ
ْخَشىَٰ إِنَّ فًِ َذ  ".............. حكم تقدٌم خبر )إّن ( هنا هوٌَ

 ممتنع ׄ       واجب ׄ      جابز  ׄ  

 ك٤ااااااااخ ٤ُااااااااض ًااااااااَ حػ٘اااااااا٤ٖ ر٤ٜٔااااااااخ ٛااااااااٟٞ      -ٔٔ

  
 ٓااااااااااااااٖ حُ٘ااااااااااااااخّ ٝح٧ٗؼااااااااااااااخّ ٣ِظو٤ااااااااااااااخٕ  . 

 
 :هو  خبر لٌت فً قول الشاعر  
 . ٌلتقٌان ׄ     من الناس ׄ     بٌنهما ׄ       كل ׄ  

 إ ًاااااخٕ ٓاااااٖ ًرلاااااٞح حُظاااااخ٣ٍن ٛاااااْ ٗٔاااااز٢   -ٕٔ

  
 ػِاااااااا٠ حُؼٜااااااااـٍٞ.. كااااااااب٢ٗ أٍكااااااااٞ حُ٘ٔاااااااازخ. 

 
 حكم همزة إن هنا :

 جواز الكسر والفتح ׄ      وجوب الفتح ׄ     وجوب الكسر ׄ  
 إ هااااااااا٢ ػٞراااااااااي حُااااااااا١ٌ حُٔـاااااااااي ك٤اااااااااٚ   -ٖٔ

  
 ٠ُااااااااااااااااا٤خء ٣ااااااااااااااااا١ٍِ رٌاااااااااااااااااَ ٟااااااااااااااااا٤خء. 

 
 نوع البلم فً قوله )لضٌاء(

 الم القسم ׄ     الم التوكٌد ׄ     الم التعلٌل ׄ      الم الجر ׄ  
ااااااازَذ     -ٗٔ َٓ َْ َُاااااااُٚ  اااااااُٜ ْٔ َ٣ ْْ اااااااْؼُذ َُااااااا  ٜ اااااااخ حُ َٔ ؤَٗ  ًَ 

  
 . ُٕ خ َٔ ااااااااااااااا٤َِْ ُٓ ٤َْٗخ  َِاااااااااااااااَي حُااااااااااااااايُّ َٓ  ٫َ َٝ اااااااااااااااخ   ٓ ْٞ َ٣ 

 
 إعراب كلمة ) الصعب( هنا:

 مبتدأ ׄ     خبر كؤن  ׄ     اسم كؤن  ׄ      فاعل  ׄ  
س     -٘ٔ ٍَ ٓااااااااااخ رِااااااااااِي هُااااااااااي َٝ  أَٛخرُااااااااااِي اِؿاااااااااا٫٬  

  
ٍٖ َكز٤زُٜااااااااااااخ.َػَِااااااااااا٢    ااااااااااااَُء َػاااااااااااا٤ ِٓ ااااااااااااٖ  ٌِ َُ َٝ 

 
 إعراب كلمة "حبٌبها"

 خبر  ׄ    مبتدأ مإخرأ ׄ            خبر لكن ׄ      اسم لكن ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2575ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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من الحروؾ الناسخة وتعمل عمل ) إن ( فتنصب اسمها وترفع خبرها . و سمٌت بذلك ال النافٌة للجنس : 

   ألنها تنفى خبرها عن جنس اسمها . 

 مثال :  ال طالب علم كسول   ) طالب :اسم ال النافٌة للجنس منصوب بالفتحة . كسول : خبر ال مرفوع ( 

 معنى الجملة : أننا ننفى الحكم الكسل عن كل طبلب العلم.  -

 شروط عمل ال

 .أن ٌكون اسمها وخبرها نكرتٌن  -ٔ

 أن ٌكون اسمها متصبل بها ) ال ٌفصل بٌنها وبٌن اسمها فاصل ( -ٕ

 أال ٌسبقها حرؾ جر . -ٖ

 قصر : خبر ال مرفوع بالضمة ( مثال : ال طالبا للعلم مقصر فى عمله . ) طالب : اسم ال منصوب بالفتحة . م

 إذا فقدت الشرط األول بطل عملها ولزم تكرارها . -_ 

 ال المإمن مقصر وال مهمل ) المإمن : مبتدأ مرفوع . مقصر : خبر مرفوع (    

 إذا فقدت الشرط الثانى بطل عملها ولزم تكرارها . -_ 

 ال بٌننا خابن وال جبان .     

 محل رفع خبر مقدم . خابن : مبتدأ مإخر مرفوع ()بٌننا : شبه جملة فى    

 إذا فقدت الشرط الثالث بطل عملها و لم ٌلزم تكرارها و أعرب ما بعدها اسما مجرورا . -

 الطموح ببل كفاح فشل .  -

 ) ببل : الباء حرؾ جر / ال : ملؽاة ال عمل لها . كفاح : اسم مجرور وعبلمة جره الكسرة (

 للجنس أنواع اسم ال النافٌة

)وهو ما ٌكون كلمة واحدة حتى لو دلت على مثنى أو جمع (. وٌكون إعرابه : اسم ال النافٌة  مفرد  :   -ٔ

 للجنس مبنى على ) ما ٌنصب به (فى محل نصب 

 مهمل : اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الفتح فى محل نصب . ال مهمل محبوب .       -:  أمثــلة

 عاملٌن : اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الٌاء فى محل نصب .     ال عاملٌن مقصرون .  -          

 )اسم ال( ٌدل على جمع المذكر السالم "ٌنصب بالٌاء" (. الحظ أن :

 اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الكسر فى محل نصب .           ال تلمٌذات مهمبلت  -
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 جمع المإنث وجمع المإنث ٌنصب بالكسرة (.)اسم ال( ٌدل على الحظ أن : 

 ) ٌكون كلمتٌن . و تكون  الكلمة الثانٌة نكرة تعرب  مضاؾ إلٌه (مضاؾ ) إلى نكرة ( :   -ٕ

 أمثلة :، وٌكون إعرابه :  اسم ال النافٌة للجنس منصوب   

 ) طالب : اسم ال النافٌة للجنس منصوب بالفتحة (       ال طالب علم كسول . -

 ) طالبى : اسم ال  منصوب بالٌاء ألنه مثنى (   ال طالبى علم مهمبلن .       -

 ) طالبات : اسم ال  منصوب بالكسرة ألنه جمع مإنث سالم (  ال طالبات علم مهمبلت .     -

 اإلضافة هنا إلى نكرة ، فــ  ) علم ( مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة (:الحظ أن  -

 ) وهو كل اسم تبله اسم آخر ٌتمم معناه ، وال ٌعرب مضافا إلٌه (     شبٌه بالمضاؾ :  -ٖ 

 أمثلة :    ،اسم ال النافٌة للجنس منصوب  وٌكون إعرابه :  -   

 )  كرٌما : اسم ال منصوب بالفتحة (       ال كرٌما خلقه مقصر.       -

 لفتحة (     )  طالعا : اسم ال منصوب با    ال طالعا جببل موجود .       -

 ) طامعا : اسم ال منصوب بالفتحة (      ال طامعا فً السعادة كسول .      -

 ) قاربٌن : اسم ال منصوب بالٌاء (      ال قاربٌن كتابا مقصرون . -

 اسم ال الشبٌه بالمضاؾ : ؼالباً ما ٌؤتى بعده جار  و مجرور أو معمول له و ) ٌؤتى منونا ( . الحظ أن : 

 سبق : نستنتج أن : اسم ال النافٌة للجنس ٌؤتى :مما 

 إذا كان كلمتٌن ) المضاؾ أو الشبٌه بالمضاؾ ( . إذا كان كلمة واحدة ) مفرد ا( .      معربا    مبنٌا   

 مبلحظات مهمة

 موجود (:  –ٌجوز حذؾ خبر ) ال ( إذا فهم من الكبلم . وٌكون التقدٌر ) فى ذلك  -ٔ

 شك : اسم ال مبنى على الفتح و الخبر محذوؾ تقدٌره ) فى ذلك (  مثال :         )أنت ناجح الشك( .  -

 ٌجوز أن تقترن ال النافٌة للجنس بهمزة االستفهام : -ٕ

 مثل  :   ) أال طالب علم بٌننا ؟ ) . ) طالب : اسم ال منصوب بالفتحة ( -

 (ع ، ال ؼرو ، ال بد ، ال حٌاة ، ال ٌؤس، ال حول ، ال طاقة ،ال سعادة ) ال شك ، ال جدال ، ال رٌب ، ال نزا -ٖ

 تؤتى جمٌعها اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الفتح فى محل نصب .    

 ٌجوز حذؾ اسم " ال " . فٌقال : ال علٌك ، أي : ال باس علٌك ، وهو نادر . -ٗ
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 :ال سٌما إعراب 

 ال: نافٌة للجنس تعمل عمل إن. سى: اسم ال منصوب بالفتحة، وخبر ال محذوؾ وجوبا تقدٌره موجود. 

ما المتصلة بسٌما ٌجوز فٌها ان تكون موصولة أو نكرة مبهمة أو زابدة وفً الحالتٌن األولٌٌن تعرب 

 مضاؾ إلٌه

 االسم الواقع بعد السٌما إما أن ٌكون:  -

  و ٌجوز فٌه اإلعراب على النحو التالً: ــ ،  األصدقاء وال سٌما األصدقاء األوفٌاءمعرفة كما فً: أقدر 

 ـ الرفع باعتباره خبر لمبتدأ محذوؾ تقدٌره: هم األصدقاء، وما موصولة.  ٔ

 ـ الجر باإلضافة إلى " سً " وما زابدة.  ٕ

اب على النحو التالً: ــ و ٌجوز فٌه اإلعر،  نكرة. كما فً: أحب القراءة والسٌما قراءة متؤنٌة 

 ـ الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوؾ تقدٌره: هً قراءة.  ٔ

  نكرة مبهمةفً محل جر مضاؾ إلٌه.ـ النصب على التمٌٌز، وما  ٕ

 ـ الجر باإلضافة، وما زابدة أٌضا.  ٖ

 ذج لئلعرابونم

 : قال تعالى : } من ٌضلل هللا فبل هادى له { 

فبل : الفاء واقعة فى جواب الشرط ، وال نافٌة للجنس .  هادى : اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب . له 

 : جار ومجرور فً محل رفع خبر ال . 

 ( https://dardery.site/archives/2611ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 دـــدريـــث

 بٌن نوع ال الواردة فً األمثلة التالٌه من بٌن البدابل المتاحة: – ٔس

ٔ-  } ۖ ِ ِ ۖ إِنًِّ لَُكْم َرُسولٌ أَِمٌٌن َوأَْن اَل َتْعلُوا َعلَى هللاَّ ًَّ ِعَباَد هللاَّ وا إِلَ  .} أَْن أَدُّ

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ِحَم ۚ { قال تعالى :  -ٕ ِ إاِلَّ َمن رَّ ْوَم ِمْن أَْمِر هللاَّ ٌَ  .} َقالَ اَل َعاِصَم اْل

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 أبقى " ظهرا وال قطع، أرضا ال الُمْنَبتَّ  فإن قال صلى هللا علٌه وسلم  : " -ٖ

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َشاُء{  قال تعالى :  -ٗ ٌَ ٌُْسِمُع َمن   َ
اُء َواَل اأْلَْمَواُت ۚ إِنَّ هللاَّ ٌَ ْسَتِوي اأْلَْح ٌَ  .} َوَما 

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  
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 أحب قراءة القصص  ال الشعر -٘

 زابدة ׄ     نافٌة للجنس ׄ      عاطفة ׄ     نافٌة ׄ  

تَِك الَّتًِ أَْخَرَجْتَك أَْهلَْكَناُهْم َفبَل َناِصَر لَُهْم { قال تعالى :  - -ٙ ٌَ ن َقْر ًة مِّ ًَ أََشدُّ قُوَّ ٍة ِه ٌَ ن َقْر ٌِّن مِّ  .}  َوَكؤَ

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِلۚ  َواَل  قال تعالى :  - -7 ٌْ ْكُتْب َب ٌَ ُ {  }  َوْل ْكُتَب َكَما َعلََّمُه هللاَّ ٌَ ؤَْب َكاتٌِب أَْن  ٌَ. 

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َراَط الُمسَتقٌِمَ  قال تعالى :   -8 َن{  } اهِدَنــــا الصِّ الٌِّ  ِصَراَط الَِّذٌَن أَنَعمَت َعلٌَِهْم َؼٌِر الَمؽُضوِب َعلٌَِهْم َوالَ الضَّ

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

{  قال تعالى :   -9 َب َوَتَولَّىَٰ ِكن َكذَّ َق َواَل َصلَّىَٰ  َولََٰ  .} َفبَل َصدَّ

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َ َمْولَى الَِّذٌَن آَمُنوا َوأَنَّ اْلَكافِِرٌَن اَل َمْولَىَٰ لَُهْم {  قال تعالى :  -ٓٔ
لَِك بِؤَنَّ هللاَّ

َٰ
 .}  َذ

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ِن إِْحَساًنا {  قال تعالى :  -ٔٔ ٌْ ًبا ۖ َوبِاْلَوالَِد ٌْ ُكْم ۖ أاَلَّ ُتْشِرُكوا بِِه َش ٌْ ُكْم َعلَ َم َربُّ  .} قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرَّ

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

اٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطٌ قال تعالى :  -ٕٔ ْنُه َخلَْقَتنًِ ِمن نَّ ٌر مِّ ٌْ  .ٍن{ } َقالَ َما َمَنَعَك أاَلَّ َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتَك ۖ َقالَ أََنا َخ

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ُ َسِمًٌعا َعلًٌِما{  قال تعالى :  -ٖٔ وِء ِمَن اْلَقْوِل إاِلَّ َمن ُظلَِم ۚ َوَكاَن هللاَّ ُ اْلَجْهَر بِالسُّ
ٌُِحبُّ هللاَّ  .} الَّ 

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ْثِرَب اَل ُمَقاَم لَُكْم  -ٗٔ ٌَ ا أَْهلَ  ٌَ ْنُهْم  ابَِفٌة مِّ  َفاْرِجُعوا{ .قال تعالى :  }َوإِْذ َقالَت طَّ

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ظ٢   -٘ٔ َٓ ِٝ ٛاااااااخ َُاااااااْ طَاااااااَ َٝ د  إِ أََِٛاااااااي  ٍَ  ك٤َاااااااخ 

  

ااااااااٖ هَزاااااااا١َ.  ِٓ  َُ ََ أَكوَاااااااا ااااااااض ٫ هَزاااااااا ُٓ  ر٤َِِِاااااااا٠ أَ

 

 زابدة ׄ    نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 بٌن نوع  اسم )ال( النافٌة للجنس  فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس

 الناُر. َبعِدها ِمن لََذةٍ  فً َخٌرَ  ال  -ٔ

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

 ُمطًٌعا والّدٌه َمحروٌم من رحمِة هللاِ.ال  -ٕ

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

َ َسِرٌُع اْلِحَساِب { } قال تعالى :  -ٖ
ْوَم ۚ إِنَّ هللاَّ ٌَ ْوَم ُتْجَزىَٰ ُكلُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت ۚ اَل ُظْلَم اْل ٌَ  .اْل

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

َنُكُم { } قال تعالى :  -ٗ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َة َب  .لََنا أَْعَمالَُنا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ۖ اَل ُحجَّ

  شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  
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 ال مإمنٌن ٌنكرون قُدرة هللا. -٘.

  شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

جى شابعاٍت َبٌَننا. -ٙ  ال مروَّ

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

ا َلُه َكاتُِبوَن{  :  }قال تعالى -7 ٌِِه َوإِنَّ الَِحاِت َوُهَو ُمْإِمٌن َفبَل ُكْفَراَن لَِسْع ْعَملْ ِمَن الصَّ ٌَ  َفَمن 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

 راسبٌ  طالب ملتزما ال  -8

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

 .«هللا من أؼٌر أحد ال»قال )ص( :  -9

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

 ال ُمتقناٍت عملَُهنَّ مذموماٌت. -ٓٔ

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

ظّؼااااااااااخ   -ٔٔ ُٓ  ِٖ ِ  كاااااااااا٬ اُلاااااااااا٤ٖ رااااااااااخُؼ٤  طؼاااااااااا

  

٘اااااااااااااااإٞ طظااااااااااااااااخرُغ.  َٔ حِى حُ ٍّ ْٖ ُااااااااااااااااٞ  ٌُٝاااااااااااااااا

 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

ــااااااااـَس   -ٕٔ ِٓ  ٫ ًــَااااااااـق  ١ً كخهااااااااٍش ٣ااااااااخ ٍدُّ هخ

  

ـاااااااااـَض طَػــاااااااااـخٙ ٣اااااااااخ ٍد  حُٔااااااااأٞحص.  ْٓ  ٓاااااااااخ ُى

 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

َُ ٝى ٛـُاااـٔخ            -ٖٔ ِٖ ٣ُـاااـزو٢ حُااايٛ  كــَاااـ٬ هــَـِِـ٤ْــِــَـ٤ْاااـ

  

حِص.   َ ـــااااااـ َٔ َّ حُٔـَــ  ٓااااااخ ىحّ  ١زااااااُغ حُـُيٗااااااـ٠ ٛــَااااااـْي

 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

ـاااااـيٟ ٛـَـِــَاااااـي            -ٗٔ َٔ ٍَ حُ ْٕ ١اااااخ َٝ ا َ  َكـاااااـ٢    ُِـٌـُاااااـ

  

ــِــْــــااااااااـُي.  ُٓ ـٔـْــِـااااااااـٌٍش ٣زواااااااا٠ ٫ٝ  َٓ   ِ  ٫ ػـِــااااااااـ

 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

ااااااااـٚ   -٘ٔ ـُ  ٫ ١خُزااااااااخ   كخؿااااااااش   طــُااااااااـو٠٠ كٞحث

  

ْٕ ظااااااااٖ     حؽ َ حُٔـُــِٔـــااااااااـخِص.ا َّ ى َ كـــَـااااااااـ ََ  ؿ٤اااااااا

 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 مٌز ال النافٌة للجنس العاملة وال ؼٌر العاملة فٌما ٌلً: – ٖس

ْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه ۚ َوُهَو َسِرٌُع اْلِحَساِب { } قال تعالى :  -ٔ ٌَ  ُ  .َوهللاَّ
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ٌُنَزفُوَن{  } قال تعالى :  -ٕ  . .اَل فٌَِها َؼْولٌ َواَل ُهْم َعْنَها 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْسَبُحوَن {   } قال تعالى :  -ٖ  ٌَ َهاِر ۚ َوُكل  فًِ َفلٍَك  لُ َساِبُق النَّ ٌْ نَبِؽً َلَها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ٌَ ْمُس   .اَل الشَّ
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ِحلُّوَن لَُهنَّ {   } قال تعالى :  -ٗ ٌَ  .َفبَل َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ۖ اَل ُهنَّ ِحل  لَُّهْم َواَل ُهْم 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

اِس ِمْن َرْحَمة َفبَل ُمْمِسك لََها {  } قال تعالى :  -٘ ْفَتح هللاَّ لِلنَّ ٌَ  .َما 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 .َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد  َواَل أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم {     } قال تعالى :  -ٙ 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْوَمبٍِذ {  } قال تعالى :  -7 ٌَ َنُهْم  ٌْ وِر َفبَل أَنَساَب َب  .َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الصُّ
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْثِرَب اَل ُمَقاَم لَُكْم َفاْرِجُعوا {  } قال تعالى :  -8 ٌَ ا أَْهلَ  ٌَ ْنُهْم  اِبَفٌة مِّ  .َوإِْذ َقالَت طَّ
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 ٓظخًٍااااااااااااااشُ حُٔااااااااااااااال٤ٚ راااااااااااااا٬ ؿاااااااااااااااٞحد   -9

  
َٖ حُـاااااااااااٞحد.   أٗااااااااااايُّ ػِااااااااااا٠ حُٔااااااااااال٤ٚ ٓااااااااااا

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ُٕ أَػااااااٞح٢ٗ   -ٓٔ ٫ ح٧َػااااااٞح َٝ َّ هَااااااـ٢ٓٞ   ٫ حُوَااااااـٞ

  
حٗاااااااـ٢.  َٝ َِ حُؼُاااااااـ٬  َّ طـلـٜـ٤اااااااـ ٗـاااااااـ٠ ٣ـاااااااـٞ َٝ  اًح 

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ظ٢   -ٔٔ َٓ ِٝ ٛاااااااخ َُاااااااْ طَاااااااَ َٝ د  إِ أََِٛاااااااي  ٍَ  ك٤َاااااااخ 

  
ااااااااٖ هَزاااااااا١َ.  ِٓ  َُ ََ أَكوَاااااااا ااااااااض ٫ هَزاااااااا ُٓ  ر٤َِِِاااااااا٠ أَ

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 ٫ أٗاااااااااااِض أهطاااااااااااؤِص حُط٣َااااااااااان ٫ٝ أٗاااااااااااخ   -ٕٔ

  
 ٍٝٝحءٗااااااااااااااخ.ًااااااااااااااخٕ ح٠ُاااااااااااااازخد أٓخٓ٘ااااااااااااااخ  

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

اااااـْض ؿـَــِػـَاااااـخ               -ٖٔ ُٔ ٕ  ٝ ٫ طــَـ ََ  ٫ طــَـْزـِطاااااـ

  
 . َُّ َٝ ٫ حُ٘ـــــااااااااااااااـ   َ ـااااااااااااااـ ِٔ ـٌـظ ُٓ  َُ  ٫ حُوـــااااااااااااااـ٤

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ّ  ٛاااااااااٞحْٛ ٣ُاااااااااخٍط٢   -ٗٔ  ٝٗـاااااااااي  رٜاااااااااخ هاااااااااٞ

  
 ٫ٝ ٗاااااااا٢ء أكِاااااااا٠ ٓااااااااٖ ٣ُااااااااخٍطْٜ ػ٘ااااااااي١. 

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ُٕ ٓااااخ ؿــااااـَٟ                 -٘ٔ َِ ٗٔاااا٤خ ٗخ كاااا٬ رخُٜااااز َْ ـااااـز َٛ 

  
 .َِ ـاااااـ ْٔ اااااـْض ٣اااااُي حُؼـُــ ـ  َِ ًــلـــ ٍِ ح٤ُُـاااااـٔ  ٫ٝ رخٗظظاااااخ

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 بٌن سبب إلؽاء )ال( النافٌة للجنس فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٗس

ٌُنعى.  -ٔ ٌُرَجى وال هو مٌت ف ً  َف  ال ُهَو َح
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾفصل  ׄ  
ٌُنَزفُوَن{  } قال تعالى :  -ٕ  . .اَل فٌَِها َؼْولٌ َواَل ُهْم َعْنَها 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 والمجرور لجارفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
ْسَبُحوَن {  قال تعالى :  -ٖ ٌَ َهاِر ۚ َوُكل  فًِ َفلٍَك  لُ َساِبُق النَّ ٌْ نَبِؽً َلَها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ٌَ ْمُس   .}  اَل الشَّ
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
ِحلُّوَن لَُهنَّ {  قال تعالى :  -ٗ ٌَ  .}  َفبَل َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ۖ اَل ُهنَّ ِحل  لَُّهْم َواَل ُهْم 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
 .    ال أنت مهمل وال أخوك .        -٘
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
 .َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد  َواَل أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم {    }  قال تعالى :  -ٙ 

 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾفصل  ׄ  
 .ال فً الفصل مهملون وال ؼافلون .  -7
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
  .ذاكر الطالب دروسه ببل تقصٌر .      -8
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
 ٓظخًٍااااااااااااااشُ حُٔااااااااااااااال٤ٚ راااااااااااااا٬ ؿاااااااااااااااٞحد   -9

  
َٖ حُـاااااااااااٞحد.   أٗااااااااااايُّ ػِااااااااااا٠ حُٔااااااااااال٤ٚ ٓااااااااااا

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجروراسمها بافصل بٌنها وبٌن ׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

ُٕ أَػااااااٞح٢ٗ   -ٓٔ ٫ ح٧َػااااااٞح َٝ َّ هَااااااـ٢ٓٞ   ٫ حُوَااااااـٞ

  
حٗاااااااـ٢.  َٝ َِ حُؼُاااااااـ٬  َّ طـلـٜـ٤اااااااـ ٗـاااااااـ٠ ٣ـاااااااـٞ َٝ  اًح 

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

ُّ ط٘ٔاااااااااا٤٘خ   -ٔٔ  ٫ حُوِااااااااااُذ ٣٘ٔاااااااااا٠ ٫ٝ ح٣٧ااااااااااخ

  
 أكزااااااااااااااااش  ٓااااااااااااااااٌ٘ٞح ٣ٞٓااااااااااااااااخ" ٓآه٤٘ااااااااااااااااخ. 

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
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 ٫ أٗاااااااااااِض أهطاااااااااااؤِص حُط٣َااااااااااان ٫ٝ أٗاااااااااااخ   -ٕٔ

  
 ًااااااااااااااخٕ ح٠ُاااااااااااااازخد أٓخٓ٘ااااااااااااااخ ٍٝٝحءٗااااااااااااااخ. 

 
 اسمها معرفةׄ         جر سبقت بحرؾ ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

اااااـْض ؿـَــِػـَاااااـخ               -ٖٔ ُٔ ٕ  ٝ ٫ طــَـ ََ  ٫ طــَـْزـِطاااااـ

  
 . َُّ َٝ ٫ حُ٘ـــــااااااااااااااـ   َ ـااااااااااااااـ ِٔ ـٌـظ ُٓ  َُ  ٫ حُوـــااااااااااااااـ٤

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾفصل  ׄ  

اااااااالخ     -ٗٔ َٓ ٤ٗخ كَااااااااٞح أَ َٖ حُاااااااايُّ اااااااا ِٓ ؿاااااااا٢ٗٞ  ََ  ٝأَْه

  
ُ٘اااااااااااااااا٢.  ٍَ رِاااااااااااااااا٬ ُحٍى ٣ُزَِـ  ِك٤اااااااااااااااا ٍَ  َػِاااااااااااااااا٠ 

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 والمجرورلجار فصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

ُٕ ٓااااخ ؿــااااـَٟ                 -٘ٔ َِ ٗٔاااا٤خ ٗخ كاااا٬ رخُٜااااز َْ ـااااـز َٛ 

  
 .َِ ـاااااـ ْٔ اااااـْض ٣اااااُي حُؼـُــ ـ  َِ ًــلـــ ٍِ ح٤ُُـاااااـٔ  ٫ٝ رخٗظظاااااخ

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 تخٌر الصواب لما هو مطلوب فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٘س

 أمان(( له"إعراب ما بٌن القوسٌنقال)ص( :" ال)) إٌمان(( لمن ال))   -ٔ

  منصوب معطوؾاسم  -اسم )ال( منصوب بالفتحة  ׄ   مبتدأ مرفوع –اسم )ال( مبنً على الفتح  ׄ  

  اسم )ال( مبنً على الفتح -اسم )ال( مبنً على الفتح  ׄ    مبتدأ مرفوع - مبتدأ مرفوع بالضمة ׄ  

 فٌما ٌلً هً:الجملة التً تشتمل على )ال (النافٌة للجنس عاملة    -ٕ

   ال مإمنٌن بقضاٌا األوطان خابنون ׄ      ال تتكاسلوا فً آداء الواجب  ׄ  

   ال الشر ٌنفع وال الخٌانةׄ       سؤدرس الطب ال الهندسة ׄ  

 استمع النصٌحة ممن هو أكبر منك السٌما .................. –ٖ

 األولى والثالثةׄ      أبٌكׄ      أباكׄ     أبوك ׄ  

 ال.........مذمومان  )اسم "ال" الشبٌه بالمضاؾ (: -ٗ

 طالبً علم ׄ    طالبٌن علما ׄ    طالبٌن عالمٌن ׄ     طالبٌن ׄ  

 ال مطٌع والدٌه  مذموم ....) اإلعراب الصحٌح السم ال (: -٘

 اسم ال مبنً على األلؾ فً محل نصب  ׄ     اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب ׄ  

  اسم ال منصوب بالفتحة الظاهرة ׄ      الظاهرةاسم ال مرفوع بالضمة  ׄ  
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 ال طالب علم مهمل ........الجملة بعد تثنٌة اسم )ال ( :  -ٙ

 ن ٌال طالبً علم مهمل ׄ   ال طالبً علم مهمبلن ׄ   ال طالبٌن علم مهملٌن ׄ   ال طالبٌن علم مهمبلن  ׄ  

 ال فرق بٌن أبناء العروب كلهم أخوة ببل شك: -7

 عاملة      ؼٌر  )ال( األولى عاملة والثانٌة  ׄ      )ال( األولى عاملة والثانٌة عاملة      ׄ  

 عاملة  ؼٌرعاملة والثانٌة  ؼٌر )ال( األولى  ׄ     عاملة والثانٌة عاملة      ؼٌر)ال( األولى   ׄ  

     

 أحب ذوي األخبلق الفاضلة ال سٌما .........................: -8

 كل ما سبق ׄ     ذو مروءة ׄ    ذي مروءة   ׄ     ذا مروءة ׄ  

 حدد الجملة التً تشتمل على )ال( النافٌة للجنس -9

 إال ترحم البابسٌن ال ترحم ׄ   ٌؽضبنً أال ترحم البابسٌن   ׄ   أال ترحم البابسٌن  ׄ    أال رحمة للبابسٌن ׄ  

 كرمت الناجحٌن  ال سٌما ............................... -ٓٔ

 كبلهما صحٌح ׄ       ذي الخلق ׄ       لق  ذا الخ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2611ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 المخاَطِب أو الغائِب نحو : أنا وأنَت وىو....الضميُر : اسٌم مبنيٌّ يدلُّ على المتكلِم أو  •

 ينقسم الضمير إلى بارز ومستتر 

o الضمير البارز 
 قسمين : متِصٌل ومنفصلٌ  البارز  ينقسُم الضميرُ  •

 الضمير المنفصل :  -1
الرفع أو مفعول بو كضمائر وىو مايُبتدُأ بو الكالُم ) أي ما يقع في أول الكالم، واليلزم أن يعرف مبتدًأ، فهو إما مبتدأ كضمائر 

 النصب ( أو يقُع بعد } إال { وعدُدُه أربعٌة وعشرون ضميًرا.
 منها اثنا َعشر ضميًرا مختصٌة بالرفع ، وىي : أنا ، وأنت ، وىـو وفروعها.  -        
 ا.واثنا َعشر أخرى مختَصٌة بالنصــــِب ، وِىَي : إيَّاَي وإيَّاَك ، وإيَّاُه وفروُعه -        
 و ليس في الضمائر المنفصلة ما ىو مختص بالجر. -        

 ضميرا(: 11أواًل: ضمائر الرفع المنفصلة و ىي ) - 
 نحن مجتهدون. هدنحن / أنا مجت  -ناضمائر المتكلم: أׄ  
 أنتن. –أنتم   -ا أنتم –أنِت  –ضمائر المخاطب: أنت ׄ  
 ىن. –ىم   -ا ىم –ىي  –ضمائر الغائب: ىو ׄ  
 الضمائر تعرب: مبتدأ في محل رفع غالًبا. ىذه -
 ضميرا(: 11ثانًيا: ضمائر النصب المنفصلة و ىي ) -
 ِإيَّانَا. –ضمائر المتكلم: ِإيَّايَ ׄ  
 ِإيَّاُكنَّ. –ِإيَّاُكم   –ِإيَّاُكما –ِإيَّاكِ  –ضمائر المخاطب: ِإيَّاَك ׄ  
 ِإيَّاُىنَّ . –ِإيَّاُىم   –ِإيَّاُىَما –ِإيَّاَىا –ضمائر الغائب: ِإيَّاُه ׄ  
َتِعيُن(.   -  ىذه الضمائر تعرب: مفعول بو في محل نصب مثال: )ِإيَّاَك نـَع ُبُد َوِإيَّاَك َنس 
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 الضميُر المتصُل :    -1
.}  ىو ما كان غيَر مستقلٍّ في النطِق، بل ىو كالجزِء من الكلمِة السابقِة ،وال يُبتدأُ بو وال يقُع بعد }إالَّ

قعِو من اإلعراِب إلى ثالثِة أقسام :•   ينقسُم ِبَحَسِب َمو 
 األول : ما يختصُّ بالرفِع وىو خمسٌة : التاُء المتحركُة ، وألُف االثنين ، وواُو الجماعِة ، وياُء المخاطبِة ، ونوُن النسوِة. -
 الخطاِب ، وىاُء الغيبِة. الثاني : ما يشترُك بين النصِب والجرِّ وىو ثالثٌة : ياُء المتكلِم ، وكافُ   -
 الثالث : ما يشترُك بين الرفِع والنصِب والجرِّ وىو  } نا { الدالة على المتكلمين فقط. -

 تذكر:
 تعرب: ضميرا مبنيا في محل جر مضاف إليو. -كل الضمائر مع األسـماء، والظروف   - 1
 لهذا الناسخ مثل: كانوا. كل ضمير يتصل بفعل ناسخ يعرب }ضميرا مبنيا في محل )رفع( اسم  - 1
o الضمير المستتر 
 و مستتر وجوبا مستتر جوازا قسمين :  المستتر ينقسُم الضميرُ  •
 مستتٌر جوازًا : وُىَو ما يمكُن أن  يحلَّ محلَُّو االسُم الظاىُر؛ ويكوُن للغائِب أوالغائبة. -أ   
 ومواضعو: –
 مرفوع فعل الغائب ،  نحو : خليل نجح. -1
 فعل الغائبة  ، نحو : سعاد نجحت.مرفوع  -1
 مستتٌر وجوبًا : وىو ما ال يمكُن أن يُحلَّ محلَُّو االسُم الظاىُر؛ ويكوُن للمتكلِم أو المتكلمين أو المخاَطِب.  -د
 مواضعو تسعة. -
 مرفوع امر واحد. نحو : ذاكر واجتهد.   -1
 مرفوع المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد. نحو انت تفهم. -1
 مرفوع المضارع المبدوء بهمزة المتكلم. نحو : أفهم. -3
 مرفوع المضارع المبدوء بالنون. نحو : نفهم. -4
 .مرفوع افعال االستثناء وىي : خال  وعدا وحاشا  -5

 نحو: نجحوا ما عدا سليما. او ما خاله.    
 مرفوع افعل في التعجب. نحو : ما احسن الصدق. -6
 نحو : ىم احسن اجتهاداً. مرفوع افعل التفضيل. -7

َهُو : } نائَب فاعٍل أو اسًما ِلفعٍل ناسٍخ { -:تذكر  الضميُر المستتُر ال يكوُن إال في محلِّ رفٍع فاعاًل أو ِشبـ 
 ( https://dardery.site/archives/2724ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 اخ على الضهائزدـــدريـــت

 حدد نوع الضمٌر  فً الموضع المطلوب بٌن القوسٌن فٌما ٌلً: –

َُ حُلـ٤ؼااااااااااِش ِٓظااااااااااق  ػااااااااااـ٠ِ ػ٘واااااااااا٢ -ٔ  كزاااااااااا

  
 ٓااااااااااٖ ًح ٣ؼخطااااااااااُذ ٓ٘اااااااااا٘ٞهخ  اًح حٟااااااااااطَرخ ح.   

 
 . . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )عنقً(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
اااااااااااااااااخى ػِااااااااااااااااا٠ رخراااااااااااااااااٚ -ٕ ّٜ  ٣اااااااااااااااااِىكْ حُو

  
كاااااااااااااااخّ    ِّ  ٝحُٜٔ٘اااااااااااااااَ حُؼاااااااااااااااٌد ًؼ٤اااااااااااااااَ حُ

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )بابه( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
اااااااااـ    -ٖ ْٔ َٞ حُِؼ  ٣اااااااااخ  هِااااااااا٬َع حُطّـاااااااااخس هاااااااااي َٗلَااااااااا

  
    ِّ ٍَ حُظ اااااااااااااا٬  ٫ُم ػااااااااااااااٖ َؿْل٤٘ااااااااااااااٚ ُػٜااااااااااااااٞ

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )َجْفنٌه( .....
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
َّ ػِاااااااااااا٠ حُـااااااااااااي٣َ طوخُااااااااااااٚ- -ٗ  ُوااااااااااااي طٔاااااااااااا

  
 ٝحُّ٘زاااااااااااااااض ٓاااااااااااااااَاس ُٛاااااااااااااااض رب١خٍٛاااااااااااااااخ        

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )بإطارها  ( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 ٣اااااااااااااايػٕٞ ػ٘ظااااااااااااااَح ٝحَُٓااااااااااااااخف ًؤٜٗااااااااااااااخ -٘

  
 أٗااااااااااااطخٕ رجااااااااااااَ كاااااااااااا٢ ُزااااااااااااخٕ ح٧ىٛااااااااااااْ   

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله:: )كؤنها(

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      متصلرفع ضمٌرׄ  
 حُٜااااااااااايٍ كخٍهاااااااااااٚ حَُؿاااااااااااخء كواااااااااااي ؿاااااااااااـيح -ٙ

  
 ًٝؤٗـّااااااااااااااااـُٚ ر٤ااااااااااااااااـض  راااااااااااااااا٬ ٜٓاااااااااااااااازخِف.     

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )فارقه( 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ٍّ ٝحٗظاااااااااااا١َ ٗظاااااااااااا٫١َ  -7  طَُٛز٤٘اااااااااااا٢ روااااااااااااٞ

  
    َُ ٍَ ٍؿاااااااا ْؼ٘اااااااا َٓ   ٛااااااااَ ٓؼااااااااَ ٝحكااااااااِيْٛ ٓااااااااٖ 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )وانظري( . ...
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ٖ  رااااااااااااااااخُؼ٢ِ حٌُز٤ااااااااااااااااَ -8 ااااااااااااااااٖ حُظاااااااااااااااا ِٔ  أَْك

  
 كٜااااااااااااااااااااٞ ٍد ح٩كٔااااااااااااااااااااخٕ ٝحُظااااااااااااااااااااير٤َ    

 
 الضمٌر فً قوله: )فهو(. نوع  . ...
منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل      رفع  ضمٌرׄ            متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  

ّٖ ٣ًَٔااااااااااااااااخ  رؼااااااااااااااااي ٍإ٣ظااااااااااااااااٚ -9  ٫ ططِااااااااااااااااز

  
 إ حٌُااااااااااااااَحّ رؤٓااااااااااااااوخْٛ ٣اااااااااااااايح  ُهظٔااااااااااااااٞح    

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )رإٌته( ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
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 كخه٠ااااااااااااااٞح ٓااااااااااااااآٍرٌْ ػـااااااااااااااخ٫  اٗٔااااااااااااااخ -ٓٔ

  
 أػٔااااااااااااااااخًٍْ ٓاااااااااااااااالَ ٓااااااااااااااااٖ ح٫ٓاااااااااااااااالخٍ   

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )فاقضوا( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ٔٔ-   ْ ْٔ ٤ااااااااااُي كؤَٗااااااااااِض ٗاااااااااا ِٔ ُى حَُل ْٞ  َُااااااااااِي حَُؼاااااااااا

  
  .  َ ااااااااااااؼخَػي ؿ٤ْااااااااااااَ ِظاااااااااااا ُٗ ُااااااااااااْ ٣َْلـااااااااااااْذ  َٝ 

 
 . . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )فؤَنِت شْمٌس (

ضمٌر نصب منفصلׄ         ضمٌر رفع منفصلׄ   ضمٌر نصب متصل        ׄ      ضمٌررفع متصلׄ  
  
ـ٤َْاااااااااااَ ر٬ؿاااااااااااشٍ  -ٕٔ ٤ٗخ ُ  أ٣اااااااااااخ ؿاااااااااااخَٓغ حُااااااااااايُّ

  
ْٗااااااااااَض طٔااااااااااٞص       ْٖ طـٔااااااااااغ حُااااااااااي٤ٗخج ٝأَ اااااااااا َٔ ُ 

 
 الضمٌر فً قوله: )وأَْنَت(. نوع  ... 

منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ          متصل جر ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  
ااااااااااُض أُرااااااااااخ٢ُ رْؼااااااااااَي اىٍحًاااااااااا٢َ حُؼَُِاااااااااا٠ -ٖٔ ْٔ ُٝ 

  
اااااااااااَذ.    ْٔ ًَ  ّْ  أًَاااااااااااخٕ طَُحػاااااااااااخ  ٓاااااااااااخ ط٘خُٝاااااااااااُض أَ

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )تناولُت( ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ٔٗ-  ْٕ ّٖ حُلو٤ااااااااااااااااااااَ َػِ ااااااااااااااااااااَي أَ  ٫ٝ ط٤ٜااااااااااااااااااااَ٘

  
    ْٚ كََؼاااااااااااا ٍَ َُ هااااااااااااي   طًَااااااااااااَغ ٣ٞٓااااااااااااخ  ٝحُاااااااااااايٛ

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )َعلََّك( ... 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ٔ٘-   ٖ َٓ ِِ ََ ١زااااااااااخِػْٜ كاااااااااا٬ طُِاااااااااا َّ ؿ٤اااااااااا  حُ٘ااااااااااخ

  
ٍِ حُؼظااااااااااخد ٣ٝظؼزُااااااااااٞح     كظظؼااااااااااَذ ٓااااااااااٖ ١ااااااااااٞ

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )وٌتعُبوا( ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ٔٙ-  َّ ُْ ا٫ ِْااااااااااااااااااااااااااااااااااُق ر٤ااااااااااااااااااااااااااااااااااٌ٘ َّ حُُو  ا٫

  
 ٝٛاااااااااااااا١ٌ ح٠ُّااااااااااااااـش حٌُزااااااااااااااَٟ ػ٬ٓااااااااااااااخ   

 
 فً قوله: )بٌنكُم(. نوع الضمٌر  . ...
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ُٝ أّ ٛخٗاااااااااْض ػِحثَٔ٘اااااااااخ    -7ٔ َْ ٛخٗاااااااااِض ح٧ٍ  ٛااااااااا

  
ُْ أًلخٗااااااااااخ  طــطـ ٤٘ااااااااااـَخ         أّ أٛاااااااااازَق حُُلـــااااااااااـِ

 
نـَا  (     ... . نوع الضمٌر فً قوله: )تؽـطـٌِّ
 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ   

َٛااااااااااَيحَى حُااااااااا١ٌ أَػطااااااااااخَى ٗخكِااااااااااشَ  -8ٔ ااااااااا٬ ج  ْٜ َٓ 

  
   .َُ  حُواااااااااااااَإ ك٤ٜاااااااااااااخ ٓاااااااااااااٞحػ٤ع  ٝطَْلٜااااااااااااا٤

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )أَعطاَك( ... 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
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ٔ9-  ُْ ْزااااااااااااظٜ ٌَ ااااااااااااخى ػ٘اااااااااااا٢ ر  ٔ ااااااااااااَي حُُل َٔ ٍْ َك ُِ  أَ

  
ااااااااااايح.     ٔ طَْٜ ُااااااااااا٢ ُك َْ ااااااااااا٤  َٛ  كؤٗاااااااااااَض حُااااااااااا١ٌ 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )فؤنَت( . ...
منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  

ٕٓ-  ُْ اااااااااْض ٝأٗاااااااااَض ًااااااااا٣َ ُٓ ْٖ ػ٣ِاااااااااِح  أٝ   ِػااااااااا

  
َٖ ١َْؼااااااااااااٖ حُوَ٘ااااااااااااخ َٝهْلاااااااااااان حُزُ٘ااااااااااااٞىِ      راااااااااااا٤ْ

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )وأنَت( . ...
 منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
َ  طُ٘اااااال٠َ حُوِااااااُٞد رٜااااااخ        -ٕٔ  ٝكاااااا٢ حُُٜااااااَيٟ ِػزَاااااا

  
    َُ ـَ ااااااااا  ٘ ٤ٚ  حُ ِٔ ااااااااا ْٓ َٝ َُ ػاااااااااٖ  ـ٤َاااااااااِغ ٠َُ٘٣ااااااااا  ًخُ

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )بها  ( 

 ضمٌر رفع منفصلׄ      ضمٌر جر متصلׄ   ضمٌر نصب متصل        ׄ      ضمٌررفع متصلׄ  
اااااااااااااا٢ -ٕٕ  ِٔ ٌَ ٞحِء طَ ـِ ٍَ َػْزَِااااااااااااااشَ رااااااااااااااخُ  ٣ااااااااااااااخ ىح

  
اااااااااااا٢َِٔ    ْٓ ٍَ َػْزَِااااااااااااشَ ٝح اااااااااااازَخكخ  ىح َٛ اااااااااااا٢  ِٔ  ِٝػ

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )واْسلَمً( ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ْوٌم َمْجُموٌع لَُه النَّاسُ قوله تعالى : "   -ٖٕ ٌَ  . نوع الضمٌر فً قوله: )َلُه( "...لَِمْن َخاَؾ َعَذاَب اآلِخَرة َذلَِك 
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ُكْم إِْخَراُجُهمْ قوله تعالى : "  -ٕٗ ٌْ ٌم َعلَ ؤُْتوُكْم أَُساَرىَٰ ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ ٌَ . نوع الضمٌر فً قوله:  "....َوإِن 

 )َوُهَو(
منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  

 أٗاااااااااااخ حُؼزاااااااااااي حُاااااااااااٌٟ ًٔاااااااااااذ حُاااااااااااٌٗٞرخ -ٕ٘

  
 ٝٛاااااااااااااااااااااايطٚ ح٧ٓااااااااااااااااااااااخ٠ٗ إٔ ٣ظٞرااااااااااااااااااااااخ   

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )أنا العبد( . ...
منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  

 أّٗاااااااا٠ حطـٜااااااااَض اُاااااااا٠ ح٩ٓاااااااا٬ّ كاااااااا٢ رِااااااااـيٍ  -ٕٙ

  
 طـااااااااااااايٙ ًاااااااااااااخُط٤َ ٓوٜٞٛاااااااااااااخ  ؿ٘خكاااااااااااااخُٙ. 

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )اتجهَت(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ٌُْحَشُروا  َوأَْنِذْر بِهِ "قوله تعالى: - -7ٕ َخافُوَن أَْن  ٌَ ٌُْحَشُروا( ..."الَِّذٌَن   . نوع الضمٌر فً قوله: )
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 ٝحٛااااااااااااااازَ ػِااااااااااااااا٠ ٤ًاااااااااااااااي حُلٔاااااااااااااااٞى -8ٕ

  
 كاااااااااااااااااااااااااااابٕ ٛاااااااااااااااااااااااااااازَى هخطِااااااااااااااااااااااااااااٚ     

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )قاتله  ( 

  منفصل نصب ضمٌرׄ    منفصل    رفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 . نوع الضمٌر فً قوله: )ؼٌره( ... لم ٌصن عرض ؼٌره .  من لٌس مصان عرض - 9ٕ
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
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ٖٓ-  ِٚ ظ٠َاااااااااااااخُء رِااااااااااااا ْٔ ُ٣  ٍ ٍَ َُ٘اااااااااااااٞ اااااااااااااٞ ُٓ  َ ٕ  حُ  ا

  
   .ٍُ ااااااااااااااُِٞ ْٔ َٓ اااااااااااااا٤ِٞف هللاِ  ُٓ  ْٖ اااااااااااااا ِٓ َٜ٘ ااااااااااااااي   ُٓ 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )ِبِه  ( ... . 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 )إٌاك نعبد(قوله: نوع الضمٌر فً  قال تعالى: " إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن" -ٖٔ
ضمٌر نصب منفصلׄ         ضمٌر رفع منفصلׄ   ضمٌر نصب متصل        ׄ      ضمٌررفع متصلׄ  
  
َٜخ -ٕٖ ٌَ اااااااااخُِ َٔ َٓ اااااااااُِْي  ْٔ ْْ طَ َُااااااااا َٝ اااااااااخسَ  ـَ ُؿاااااااااٞ حُ٘  َْ  طَ

  
   .    ِْ ٤َُْااااااااازَ ااااااااا١َ ػِااااااااا٠ ح ـْ ااااااااال٤َِ٘شَ ٫َ طَ  ٔ ٕ  حُ  ا

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )َمَسالَِكَها (    

  منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 ػِٔظ٘ااااااااااااااااااااخ ٝٛااااااااااااااااااااي٣ظ٘خ ٜٝٗاااااااااااااااااااالظ٘خ -ٖٖ

  
 ٝطًَاااااااااااااااااض ك٤٘اااااااااااااااااخ ٓااااااااااااااااا٘ش طل٤٤٘اااااااااااااااااخ   

 
 قوله: )تحٌٌنا(. . ... . نوع الضمٌر فً 

منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  
ٖٗ-        َِ ااااااااااخ ط٘ااااااااااخّ ٓااااااااااَء حُٔلااااااااااخؿ  ٓ  ٣ااااااااااخ ػَٝ

  
    َِ ااااااااااااٞحك  ٔ َْ ٝ حُط٤ااااااااااااَٞف حُ  ٗاااااااااااا٤ ؼ٢ حُُلِاااااااااااا

 
ٌِّعً( .   . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )ش

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 ٛاااااااااَ طااااااااإًٌَٝ ؿ٣َزاااااااااخ  ػاااااااااخىٙ  ٗاااااااااـٖ -ٖ٘

  
   . ُٖ  ٓااااااااااٖ ًًااااااااااًَْ ٝؿلااااااااااخ أؿلخٗااااااااااٚ حُٞٓاااااااااا

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )تذكرون( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ٖٙ-  ٍَ ُؿاااااااااااا ٍَ  ْٖ اااااااااااا ِٓ  ُْ ااااااااااااِ َٓ زاااااااااااا٢ ٣ااااااااااااخ  ـَ  ٫ طَؼ

  
ِٚ كزٌاااااااااااااا٠.     ٟاااااااااااااالَي حُٔ٘اااااااااااااا٤ُذ رَأٓاااااااااااااا

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )َتعَجبً( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ُااااااااايُص ١لااااااااا٬ -7ٖ ُٝ  ٝكااااااااا٠ حُلاااااااااَد حُؼاااااااااٞحٕ 

  
ُٓو٤ـاااااااااااـُض.     ٝٓـاااااااااااـٖ ُااااااااااازٖ حُٔؼاااااااااااخٓغ هاااااااااااي 

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )ُسقٌــُت( .

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
اااااااااََص ك٣َٔاااااااااش          -8ٖ ِٛ َّ حُز٤ااااااااايحِء..   ٣اااااااااخ كاااااااااخٍ

  
   .ٙ ََ  ػزاااااااااااايح  ًُاااااااااااا٬٤  أٓااااااااااااٞىح  ٓااااااااااااخ أكواااااااااااا

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )أحقَره( 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 ٗؼ٤اااااااااااااااذ ُٓخٗ٘اااااااااااااااخ ٝحُؼ٤اااااااااااااااذ ك٤٘اااااااااااااااخ         -9ٖ

  
 ٝٓاااااااااااااااااخ ُِٓخٗ٘اااااااااااااااااخ ػ٤اااااااااااااااااذ  ٓاااااااااااااااااٞحٗخ   

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )سوانا(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
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ُٕ ه٤ِِااااااااااُٚ        -ٓٗ َ  ٣وااااااااااٞ ََ كاااااااااا٢ هاااااااااا  ٫ٝ ه٤اااااااااا

  

 ٣ِٝواااااااااااخُٙ ٓاااااااااااٖ رؼاااااااااااِي حُٔاااااااااااٞى س  رخُـلاااااااااااخ.   

 

 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )وٌلقاهُ( 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

َْ كااااااائىَى ك٤اااااااُغ ٗاااااااجَض ٓاااااااٖ حُٜاااااااٟٞ               -ٔٗ  ٗوااااااا

  

   ٍِ  ٓااااااااااااااااااااااخ حُلااااااااااااااااااااااذُّ ا٫ ُِلز٤ااااااااااااااااااااااِذ ح٧ٝ

 

 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )شبَت( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

اااااازُٞح      -ٕٗ ِٜ ْٗظَ ج ٝح ِٕ ١َااااااخ ْٝ ااااااظ٤َْوِظُٞح ٣َااااااخ رَ٘اااااا٢ ح٧َ ْٓ  كَخ

  

ٍِ كاااااااا٢ ح٧ٓااااااااْ     ٍُ حُؼااااااااي َٞ ٓاااااااايح د كٜاااااااا ِْ  ُِؼِاااااااا

 

قُِظوا(... . نوع الضمٌر فً قوله:  ٌْ  )َفاْسَت

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 أٗااااااااااااض ًااااااااااااخ ُااااااااااااٍٞىس ُٔٔااااااااااااخ ٝٗااااااااااااٌح          -ٖٗ

  

 ؿااااااااخ ىٛااااااااخ ح ُـ٤ااااااااغ ػِاااااااا٠ ؿٜااااااااٖ ٠ٗااااااااَ   

 

 (ة.. . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )أنت كا لورد

منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

  

ح -ٗٗ  ٍ  ٓاااااااااا٘زؼغ ٓااااااااااٖ ٍٓااااااااااخى حُٔااااااااااٞص ٗااااااااااخ

  

 ٝٗلٔااااااااااااااااَ ٍح٣ااااااااااااااااش حُٜااااااااااااااااخى١ ٗز٤٘ااااااااااااااااخ   

 

 .. . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )نبٌنا(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 ٛاااااااااااَ ٗلاااااااااااٖ أكلاااااااااااخى حُ٘زااااااااااا٢ ٓلٔاااااااااااي  -٘ٗ

  

 إ ًااااااااااااااخٕ ًحى كٔااااااااااااااخ حُاااااااااااااا١ٌ ٣٘ٔاااااااااااااا٤٘خ    

 

 .. . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )ٌنسٌنا(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2724ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2724
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 ّ: طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش

 (الشمس )إعراب كلمة........بدأت الشمس فى السطوع  -الشمس تسطع  بدأت -ٔ

 فاعل – فاعلׄ     فاعل -اسم بدأ ׄ    اسم بدأ -اسم بدأ ׄ    اسم بدأ -فاعل ׄ  

 :(منزلك )ال تبرح منزلك إال متوكبل على هللا....إعراب كلمة  -ٕ

 اسم ال تبرحׄ    خبرال تبرح.ׄ     فاعل.ׄ     مفعول به.ׄ  

 : (الراضون)كلمة ........نعم شبابا الراضون بقضاء هللا.  -ٖ

 كل ما سبقׄ     اسم فاعلׄ      خبرׄ    مبتدأ مإخرׄ  

 تصوٌب الجملة السابقة : :عند ........ال فاعلو خٌراً مكروهٌن  -ٗ

 ال فاعلٌن خٌراً مكروهونׄ         ال فاعلٌن خٌراً مكروهٌنׄ  

 ال فاعلً خٌرأً مكروهونׄ        ال فاعلو خٌر مكروهٌنׄ  

 بؤن : : «یحر»حكم اقتران خبر  ........ حرى الفلسطٌنٌون أن ٌتحدوا. -٘ 

 ٌكثر.ׄ      ٌقل.ׄ     ٌمتنع.ׄ     ٌجب.ׄ  

 من أفعال:........... :« طفقׄ  ه» الفعبلن -ٙ

 الشروع.ׄ     التحول.ׄ     المقاربة.ׄ     الرجاء.ׄ  

 (شعبه)إعراب كلمة  ........وطننا الؽالى مصر عظٌم شعبه -الؽالى مصر شعبه عظٌم  وطننا -7

 خبر -خبر ׄ       فاعل –مبتدأ ثان ׄ    مبتدأ ثان -خبر ׄ    فاعل –خبر ׄ  

 ......التً تلزم صٌؽة واحدة هً الماضً.من األفعال الجامدة  -8

 مازالׄ     مادامׄ     صارׄ     ما فتًءׄ  

 تعرب( رحٌما )كلمة  ........."كان هللا ؼفورا رحٌما"  -9

 نعت منصوبׄ    خبر ثان منصوبׄ     اسم كانׄ    حال منصوبׄ  

فى  (ٌجتهد لجملة )المحل االعرابى ........بدأ المهندس مشروعه وهو ٌجتهد ׄ  المهندس ٌجته بدأ -ٓٔ

 الجملتٌن

 فى محل رفع خبر -فى محل نصب خبر بدأ ׄ    فى محل نصب خبر بدأ -فى محل نصب حال ׄ  

 فى محل خبر بدأ -فى محل نصب خبر بدأ ׄ    فى محل نصب حال -فى محل نصب خبر بدأ ׄ  

 : :(الرسل) كلمةإعراب  ........ لوال الرسل ما وصلتنا رساالت السماء . -ٔٔ

 ال شًء مما سٌقׄ    مبتدأ حذؾ خبرهׄ   خبر لمبتدأ محذوؾׄ   فاعل لفعل محذوؾׄ  

ِن "  :قال تعالى - -ٕٔ ٌْ َت ِ َوَرُسولِِه َوَتْعَملْ َصالًِحا ُنْإِتَها أَْجَرَها َمرَّ ْقُنْت ِمْنُكنَّ هلِلَّ ٌَ جملة"  -........" َوَمْن 

ِن " :  ٌْ َت  ُنْإتَِها أَْجَرَها َمرَّ

 فى محل نصب مفعول بهׄ     ال محل لها من اإلعراب ׄ     فى محل رفع مبتدأׄ   فى محل جر مضاؾ إلٌهׄ  

 ( فً الجملتٌن أخذ)الفعل  ........أخذ االقتصاد الوطنى فى االنتعاش. ــــــ -االقتصاد الوطنى ٌنتعش أخذ -ٖٔ

 على الترتٌب :

 فعل ناقص -فعل تام ׄ      فعل تام -فعل ناقص ׄ    كبلهما ناقصׄ          كبلهما تامׄ  
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. عند وضع فعبل من أفعال المقاربة تكون اإلجابة ........ .إن المصرٌٌن شاقون طرٌقهم نحو التقدم.. -ٗٔ

 كالتالى :

 اوشك المصرٌون شاقٌن طرٌقهم نحو التقدمׄ    اوشك المصرٌون أن ٌشقوا طرٌقهم نحو التقدمׄ  

 اوشك المصرٌٌن ٌشقون طرٌقهم نحو التقدمׄ     التقدم اوشك المصرٌٌن شاقون طرٌقهم نحوׄ  

 خبر الفعل الناسخ هو ........للعدل رجال ٌذودون عنه أضحى -٘ٔ

 عنهׄ      للعدلׄ      ٌذودونׄ      رجالׄ  

 :(مشتعلة ).. إعراب كلمة ........ما فتبت المعركة مشتعلة 

 نعتׄ      خبر مافتا.ׄ      حال.ׄ     مفعول بهׄ  

 ( بؤن اوشك)حكم اقتران خبر ........."أوشك محمد أن  ٌحصل على الدرجة النهابٌة "  -ٙٔ 

 ٌقلׄ      ٌمتنعׄ       ٌكثرׄ     واجبׄ  

 (:كنت –اتق )الفعبلن  ...........هللا حٌثما كنت اتق -7ٔ

 تام وناقصׄ     ناقصانׄ      ناقص وتامׄ     تامانׄ  

 (نجٌا) إعراب كلمة  ........نجٌا للهموم كؤنما خبلل فراشى جمرة نار أبٌت -8ٔ

 مفعول بهׄ     تمٌٌزׄ      خبر أبٌتׄ      حالׄ  

 ........خواتها ما عداأ.كل األفعال التالٌة البد أن تسبق بنفً حتى تعمل عمل كان و -9ٔ

 زالׄ       انفكׄ       برحׄ     اضحىׄ  

 ( https://dardery.site) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش    

 ( : لٌس )نوع خبر ........."ولٌست هذه المحاوالت ببعٌدة عنا بل قرٌبة" -ٕٓ

 مفردׄ     جمله فعلٌةׄ      شبه جملةׄ    جملة اسمٌةׄ  

ُه آثٌِم َقْلُبُه " -ٕٔ ْكُتْمَها َفإِنَّ ٌَ َهاَدَة ۚ َوَمن   إعراب كلمة "قلبه": : ........قال تعالى: " َواَل َتْكُتُموا الشَّ
 مفعول بهׄ     مضاؾ إلٌهׄ      فاعلׄ      خبرׄ  
 :كان( –الفعبلن )كانت   ........كانت الحٌاة جمٌلة حٌن كان الصدق.    - ٕٕ
 األول تام والثانً ناقص    ׄ   األول ناقص والثانً تام    ׄ   فعبلن تامان   ׄ   فعبلن ناقصان   ׄ  
 .اخلولق السبلم ........................... أكمل -ٖٕ
 سابداً ׄ     سابدׄ      ٌسودׄ     ان ٌسودׄ  
 : (لٌت)بدال من  (عسى).لٌت الفابقٌن مكرمون .... عند وضع  -ٕٗ
 ن مكرمٌنوعسى الفابقׄ        عسى الفابقون أن ٌكرمواׄ  

 عسى الفابقٌن ٌكرمونׄ        عسى الفابقٌن أن ٌكرمواׄ  

 :فى الجملتٌن ( ما زال)الفعل  ........ما زال الخٌر من األمة -زال الخٌر فى األمة  ما -ٕ٘

 ناقص -تام ׄ     تام –ناقص ׄ     ناقصانׄ    تامانׄ  

 :هو(أضحى )خبر ........الجدال الذى ثار بٌن الحاضرٌن ٌبعث على الملل  أضحى -ٕٙ

 بٌن الحاضرٌنׄ     على المللׄ     ٌبعثׄ    الذى ثارׄ  

 ًاااااااااااَد حُوِاااااااااااذ ٓاااااااااااٖ ؿاااااااااااٞحٙ ٣اااااااااااٌٝد           -7ٕ

  
 كااااااااااا٤ٖ هاااااااااااخٍ حُٞٗاااااااااااخس ٛ٘اااااااااااي ؿ٠اااااااااااٞد   

 

 :حكم اقتران خبر )كرب ( بؤن
 ممتنعׄ       ٌكثرׄ      ٌقلׄ     واجبׄ  
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 ن" تصبح الجملة:إعند وضع "طفق" بدال من "........ن المثقفٌن مهتمون بآراء القراءإ. -8ٕ

 طفق المثقفٌن ٌهتمون بآراء القراءׄ      طفق المثقفون مهتمون بآراء القراءׄ  

 طفق المثقفٌن أن ٌهتموا بآراء القراءׄ      طفق المثقفون ٌهتمون بآراء القراءׄ  

 ند وضع ) اخلولق ( مكان ) لعل ( تصبح الجملة الصحٌحة :لعل فاك ناطق بالحق .... ع -9ٕ

 اخلولق فوك ٌنطق بالحقׄ       اخلولق فاك أن ٌنطق بالحقׄ  

 اخلولق فٌك ٌنطق بالحقׄ       اخلولق فوك أن ٌنطق بالحقׄ  

 :المعلم ................... رسوال كاد -ٖٓ

 األولى والثانٌةׄ      ٌكنׄ     ٌكونׄ     أن ٌكونׄ  

 من الجمل التالٌة  صحٌحة أي -ٖٔ

 كان اخوك ذا خلقا كرٌماׄ        كان اخوك ذي خلقا كرٌمׄ  

 كان اخاك ذو خلقا كرٌماׄ        كان اخوك ذا خلق كرٌمׄ  

 .........ٌؤتً المضارع واألمر من كل األفعال الناقصة التالٌة ما عدا -ٕٖ

 باتׄ      كانׄ      صارׄ      لٌسׄ  

 لٌس فٌنا إال .... للخٌر. :   -ٖٖ

اׄ      ساًعاׄ     ساعٌ ׄ      ساعٍ ׄ   ًٌ  ساع

 فً محل : : اآلٌة المصدر المإول فً  ........أْن تصوموا خٌُرلكم "و "قال تعالى:   -ٖٗ

 رفع خبرׄ     نصب مفعول بهׄ     رفع مبتدأׄ     رفع فاعلׄ  

إعراب كلمة  ........ صروحا علمٌة .أنشا المصرٌون  --.أنشا المصرٌون ٌطالبون بحقوقهم -ٖ٘

 على الترتٌب : (المصرٌون)

 كبلهما اسم أنشؤׄ     فاعلׄ  اسم أنشׄ     اسم انشؤ -فاعل ׄ    كبلهما فاعلׄ  

 . حدد الجملة التى تعبر عن المعنى مما ٌاتى :........ .رجاء فهم أخٌك السإال ... -ٖٙ

 طفق أخوك ٌفهمׄ        كاد أخوك ٌفهمׄ   عسى أخوك ان ٌفهمׄ    أوشك أخوك ان ٌفهمׄ  

 اًح أٛاااااااااااازلُض ػ٘ااااااااااااي١ هااااااااااااٞص ٣اااااااااااا٢ٓٞ -7ٖ

  
ْ  ػ٘اااااااااااااا٢ ٣ااااااااااااااخ ٓااااااااااااااؼ٤ي    َ  حُٜاااااااااااااا  كواااااااااااااا

 
 نوع خبر الفعل الناسخ فى البٌت السابق :

 شبه جملةׄ    جملة اسمٌةׄ     جملة فعلٌةׄ     مفردׄ  
 الجملتٌن على التوالى :. إعراب كلمة ) خٌر ( فى . الرٌاض خٌرها وفٌر / الرٌاض وفٌر خٌرها ..  -8ٖ
 مبتدأ ثان / مفعول به منصوبׄ        مبتدأ ثان / فاعل مرفوعׄ  

 بدل اشتمال / فاعل مرفوعׄ       خبر مرفوع / مبتدأ مإخرׄ  

 ( بؤن ::شرع خبر )اقتران  حكم........شرع الطالب  ٌذاكر دروسة -9ٖ

 ٌقلׄ      ٌكثرׄ      واجبׄ     ممتنعׄ  

 كخُاااااااااااااااض ُزؼااااااااااااااايًْ أ٣خٓ٘اااااااااااااااخ كـااااااااااااااايص       -ٓٗ

  

 ٓاااااااااااٞىح ًٝخٗاااااااااااض رٌاااااااااااْ ر٠٤اااااااااااخ ٤ُخ٤ُ٘اااااااااااخ   

 

 :فً البٌت (كان )اسم

 بٌضاׄ      بكمׄ      لٌالٌناׄ     تاء التؤنٌثׄ  
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 بؤن : (وشك)أ. حكم أقتران خبر ........ وشك المصرٌون أن ٌشقوا طرٌقهم نحو التقدم.أ -ٔٗ

 ٌكثرׄ      ٌقلׄ      ٌجبׄ     ٌمتنعׄ  

 الخبر فً العبارة السابق : : ........ ) لوال النبً ما اهتدٌنا وال صلٌنا (  -ٕٗ

 محذوؾׄ     ما صلٌناׄ      ما اهتدٌناׄ     النبًׄ  

 : (:العلم ) كلمة  إعراب........ ) لوال العلم ما تقدمت البشرٌة ( -ٖٗ

 مبتدأׄ      حالׄ      فاعلׄ     مفعول بهׄ  

ُ أََشدُّ َبؤًْسا َوأََشدُّ َتنِكٌبًل َعَسى قال تعالى:" -ٗٗ ُكؾَّ َبؤَْس الَِّذٌَن َكَفُروا ۚ َوهللاَّ ٌَ ُ أَن   ..... الفعل الناسخ هو :"هللاَّ

 كفرواׄ     بؤسׄ      عسىׄ     ٌكؾׄ  

 .. عند وضع ) عسى ( بدالً من) لعلً( تكون الجملة الصحٌحة :........لعل المسلمٌن متحدون  -٘ٗ 

 عسى المسلمٌن أن ٌتحدواׄ       متحدٌنعسى المسلمٌن ׄ  

 عسى المسلمون متحدٌنׄ      عسى المسلمون أن ٌتحدواׄ  

 بالتعلٌم فكان التقدم .... اعراب كلمتى ) أبناإنا / التقدم ( على التوالى: بدأ أبناإنا ٌهتمون -ٙٗ

 اسم بدأ منصوب / اسم كان مرفوعׄ      فاعل مرفوع / بدل مرفوعׄ  

 اسم بدأ مرفوع / خبر مرفوعׄ      / فاعل مرفوع اسم بدأ مرفوعׄ  

 نؤوشك " بأ  -.حكم اقتران خبر "عسى -7ٗ

 ٌمتنعׄ      ٌكثرׄ      ٌجبׄ      ٌقلׄ  

 عند وضع )أنشؤ( بدالً من )إن( تصبح الجملة : : ........ مفكري األمة صانعو الحضارة . إن -8ٗ

 مفكرو األمة ٌصنعون الحضارةأنشؤ ׄ      أنشؤ مفكري األمة ٌصنعون الحضارةׄ  

 أنشؤ مفكروا األمة أن ٌصنعوا الحضارةׄ      أنشؤ مفكري األمة ٌصنعوا الحضارةׄ  

 بدأ القاريء ٌتلو ما تٌسر من القرآن .... إعراب جملة ) ٌتلو( فى محل : ........ - -9ٗ

   فى محل رفع خبر بدأׄ        فى محل نصب خبر بدأׄ  

 فى محل جر نعتׄ        فى محل نصب حالׄ  

 لعل طالبى العلم مرتاحون .... عند وضع ) حرى ( مكان ) لعل ( تكون الجملة الصحٌحة هى : -ٓ٘

 حرى طالبو العلم ٌرتاحونׄ       حرى طالبون العلم أن ٌرتاحواׄ  

 حرى طالبو العلم مرتاحٌنׄ       حرى طالبو العلم أن ٌرتاحواׄ  

 فعال الشروع تكون كالتالى :أ. عند إدخال فعبل من ........ .الصناع ٌتنافسون فى العمل . -ٔ٘

 شرع الصناع متنافسون فى العملׄ      شرع الصناع ان ٌتنافسوا فى العملׄ  

 شرع الصناع متنافسٌن فى العملׄ      شرع الصناع ٌتنافسون فى العملׄ  

 ) أطفال ( :كلمة إعراب ........أطفال ٌقدرون على اإلبداع والتجدٌد فً وطننا العربً  -ٕ٘

 مبتدأׄ      خبرׄ      فاعلׄ     مفعول بهׄ  

 :"" تحدٌاته  كلمة  إعراب ........ ) لكل عصر تحدٌاته التً تفرضها ظروؾ كل وطن ( -ٖ٘

 مبتدأׄ      خبرׄ      فاعلׄ     مفعول بهׄ  

 .مٌز الجملة التى تحتوى على فعل ناقص -ٗ٘

 أنشؤ المعلم اجٌاالً عظٌمةׄ       أنشا األمن ٌنتشر فى العالمׄ  

 أنشؤ المهندس قصرا كبٌراً ׄ       أنشؤت الدولة مدارس عدٌدةׄ  
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 . عند تصحٌح الجملة تصبح : :........فاه أن ٌقول الصدق  حرى -٘٘

 حرى فوه أن ٌقل الصدقׄ        حرى فاه أن ٌقول الصدقׄ  

 حرى فوه ٌقول الصدقׄ       حرى فوه أن ٌقول الصدقׄ  

 : :)نصبح( و )نمسً( الفعبلن  ........هلل حٌن نصبح وحٌن نمسً .  الحمد -ٙ٘

 األول ناقص والثانً تامׄ    األول تام والثانً ناقصׄ    فعبلن ناقصانׄ   فعبلن تامانׄ  

 أهٔااااااااااااأض ٫ أٗلاااااااااااااي أٛاااااااااااااي١ هٜااااااااااااا٤يس   -7٘

  
 ُٜاااااااوَ أهااااااا٢ حُٔل٠اااااااخٍ كااااااا٠ ًاااااااَ ٓـظٔاااااااغ   

 
 خبر الفعل ) ال أنفك( فً البٌت:

 شبه جملةׄ    جملة فعلٌةׄ    جملة اسمٌةׄ       مفردׄ  
 ٌكون الحب ذو رونق حٌث ٌكون المتفابلٌن ...... التصوٌب الصحٌح للجملة السابقة:  -8٘
 المتفابلون ٌكون الحب ذا رونق حٌث ٌكونׄ     ٌكون الحب ذو رونق حٌث ٌكون المتفابلونׄ  

 ذي رون حٌث ٌكون المتفابلون ٌكون الحبׄ     ٌكون الحب ذا رونق حٌث ٌكون المتفابلٌنׄ  

 عند إدخال )ما زال( على الجملة تصبح : : ........ ذو خلق . أخوك -9٘

 ما زال أخوك ذا خلقׄ        ما زال أخوك ذي خلقׄ  

 ما زال أخاك ذو خلقׄ        ما زال أخوك ذو خلقׄ  

  اآلٌة الكرٌمة:نوع "كان فً ....." إلى مٌسرة قال تعالى : فإن كان ذو عسرة فنظرة -ٓٙ

  زابدةׄ    متعدٌةׄ     ناقصةׄ       تامةׄ  

ُ أََشدُّ َبؤًْسا "..... اسم الفعل الناسخ هو : -ٔٙ ُكؾَّ َبؤَْس الَِّذٌَن َكَفُروا ۚ َوهللاَّ ٌَ ُ أَن   قال تعالى:"َعَسى هللاَّ

 الذٌنׄ    أن ٌكؾׄ     بؤسׄ        هللاׄ  

) من نتابج الحضارة الحدٌثة ، وآثار التعلٌم الشامل الموحد ظهور ما ٌسمونه الرأي العام (  -ٕٙ
 : : ""ظهور كلمة  إعراب........

 مبتدأ مإخرׄ     خبرׄ     فاعلׄ       مفعول بهׄ  
 " حقوق " : : كلمة  إعراب........) وألطفالنا فً رقابنا حقوق (  -ٖٙ
 مفعول بهׄ     نعتׄ     فاعلׄ      مبتدأ مإخرׄ  
ًبا َقلٌِبًل ".قال تعالى :  -ٗٙ ٌْ ِهْم َش ٌْ ْتَناَك َلَقْد ِكدتَّ َتْرَكُن إِلَ  : ... خبر الفعل الناقص"َولَْواَل أَن َثبَّ
 قلٌبلׄ     إلٌهمׄ     تركنׄ       شٌباׄ  
 : المثالفى  تكن( –ٌن )كنت اتق هللا أٌنما كنت تكن أعبد الناس ...... نوع الفعل  -٘ٙ
 ناقص / تامׄ     تام / ناقصׄ    ناقص / ناقصׄ      تام / تامׄ  

 ( https://dardery.site) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش    

 ٝٓاااااخ حُلٔاااااٖ كااااا٠ ٝؿاااااٚ حُلظااااا٠ ٗاااااَكخ  ُاااااٚ -ٙٙ

  
 اًح ُاااااااااااْ ٣ٌاااااااااااٖ كااااااااااا٠ كؼِاااااااااااٚ ٝحُو٬ثااااااااااان   

 
 ت السابق :ٌنوع ) ٌكن ( فى الب

 متعدٌةׄ     زابدةׄ     ناقصةׄ      تامةׄ  
ٍ  طِح٣ااااااااااااايُص ٍكؼاااااااااااااش     -7ٙ  اًح ٓاااااااااااااز٢٘ ٗاااااااااااااٌ

  
ُٓٔاااااااااااااخرِزُٚ     َٕ ٓاااااااااااااخ حَُؼ٤اااااااااااااُذ ا٫ِّ إَٔ أًَاااااااااااااٞ َٝ 

 
 ) مساببه( فى البٌت السابق:كلمة إعراب 

 خبر أنׄ     خبر كانׄ     اسم كانׄ      فاعلׄ  

https://dardery.site/


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 143

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 :عند تصحٌح الجملة تصبح  ........ فاهمٌن الدرس . أوشكنا -8ٙ

 أوشكنا فاهمون الدرسׄ         أوشكنا نفهم الدرسׄ  

 األولى والثالثة كلتاهما صحٌحׄ         أوشكنا أن نفهم الدرسׄ  

 :نوعه ( أصبح )خبر........أصبحت الفتٌات على العلم حرٌصات  -9ٙ

 شبه جملةׄ    مفردׄ     جملة اسمٌةׄ      جملة فعلٌةׄ  

 :ن تصبح الجملةإمكان  )اخلولق(  وضع  عند.. .........ن فاك ناطق بالحق إ. -7ٓ

 اخلولق فوك ان ٌنطق بالحقׄ          اخلولق فوك ٌنطق بالحقׄ  

 اخلولق فوك ناطقا بالحقׄ          اخلولق فاك ناطق بالحقׄ  

 تصبح الجملة: :. عند تصوٌب الخطؤ ........اخلولق المإمنون ٌفلحون -7ٔ

 اخلولق المإمنون أن ٌفلحوا.ׄ        اخلولق المإمنون أن ٌفلحون.ׄ  

 اخلولق المإمنٌن أن ٌفلحوا.ׄ        اخلولق المإمنون ٌفلحوا.ׄ  

 : :كلمة " متخاذلٌن" ........ ما كنتم متخاذلٌن فً عملكم. -7ٕ

 كل ما سبقׄ    جمع مذكرׄ     خبر )كان(ׄ      اسم فاعلׄ  

 . خبر )ٌكن( منصوب بـ : :........ٌكن ذا فضل ٌحبه الناس  من -7ٖ

 الٌاءׄ     األلؾׄ     الكسرةׄ      الفتحةׄ  

 ٝأٓاااااااااااو٤ٚ كظااااااااااا٠ ًاااااااااااخى ٓٔاااااااااااخ أرؼاااااااااااٚ   -7ٗ

  

 طـاااااااااااااااااااااخٝر٢٘ أكـاااااااااااااااااااااخٍٙ ٬ٓٝػزاااااااااااااااااااااٚ   

 

 خبر الفعل ) كاد ( فى البٌت السابق :

 شبه الجملة ) مما (ׄ        ومبلعبه أحجارهׄ   الجملة الفعلٌة ) تجاوبنً (ׄ   الجملة الفعلٌة ) أبثه (ׄ  

ما كادت شمس الدعوة المحمدٌة تبزغ حتى أوشك ضوإها ٌؽمر العالم كله. ......... إعراب كلمتى )  -7٘

 شمس / أوشك ( على التوالً :

 اسم كاد مرفوع / فعل مضارع منصوبׄ     فاعل مرفوع / فعل مضارع منصوبׄ  

 اسم كاد منصوب / فعل ماض مبنً على الفتحׄ    الفتحاسم كاد مرفوع / فعل ماض مبنً على ׄ  

 عند تصحٌح الجملة تصبح : :........ذا الخلق محترماً أبٌه .  ظل -7ٙ

 ظل ذو الخلق محترم أباهׄ       ظل ذا الخلق محترماً أباهׄ  

 ظل ذو الخلق محترماً أباهׄ      ظل ذا الخلق محترما أبوهׄ  

 خبر )كان( فً هذه الجملة : :........الناس فٌما مضى ٌقضون أوقاتاً طوٌلة فً السفر.  كان -77

 ٌقضونׄ     فٌما مضىׄ     من الزمانׄ      أوقاتاׄ  

 .عسى الساعٌن فى الخٌر موفقون ..... عند تصوٌب الجملة تكون التالى : -78

 موفقٌنعسى الساعون فى الخٌر ׄ      عسى الساعون فى الخٌر موفقونׄ  

 عسى الساعٌن فى الخٌر موفقونׄ      عسى الساعون فى الخٌر ان ٌوفقواׄ  

 

 ( https://dardery.site) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش    
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نوع الخبر فً ........)طرٌق تحقٌق النجاح ٌتطلب أن ٌصبح كل مصري قادراً على استؽبلل مواهبه (  -79

 العبارة : 

 شبه جملة ) جار ومجرور (ׄ         شبه جملة ) ظرؾ (ׄ    جملة فعلٌةׄ   جملة اسمٌةׄ  

 :نوع الخبر فً العبارة : ........)مصر اآلن تعٌش نهضة شاملة محمودة آثارها (  -8ٓ

 شبه جملة ) جار ومجرور (ׄ     شبه جملة ) ظرؾ (ׄ    جملة فعلٌةׄ   جملة اسمٌةׄ  

 (:لٌس ).ألٌس هللا بؤحكم الحاكمٌن " خبر -8ٔ

 جملة اسمٌةׄ     مفردׄ      جملة فعلٌةׄ    شبه جملةׄ  

 الصحٌحة هى :.. عند دخول فعل ٌفٌد الشروع تكون الجملة ........ المسلمون سعداء بعٌد الفطر ..  -8ٕ

 شرع المسلمون ٌسعدون بعٌد الفطرׄ      أخذ المسلمون أن ٌسعدوا بعٌد.الفطرׄ  

 شرع المسلمٌن ٌسعدون بعٌد الفطرׄ      بدأ المسلمون أن ٌسعدوا بعٌد الفطرׄ  

.. عند وضع ) اخلولق ( مكان ) إن ( تكون الجملة ........ المعلمٌن المخلصٌن مقدرون دورهم... إن -8ٖ

 الصحٌحة هى :

 المخلصون أن ٌقدرون دورهم  اخلولق المعلمونׄ           اخلولق المعلمون المخلصون أن ٌقدروا دورهم ׄ  

 اخلولق المعلمون المخلصٌن أن ٌقدروا دورهم ׄ     اخلولق المعلمون المخلصون ٌقدرون دورهم ׄ  

الطالبات بدأن استخدام العقل / الطالبات بدأن ٌستخدمن العقل ............ مٌز المحل اإلعرابً للضمٌر   -8ٗ

 ) نون النسوة ( فى الجملتٌن على التوالى :

 رفع اسم بدأ / نصب مفعول بهׄ       رفع فاعل / نصب مفعول بهׄ  

 رفع اسم بدأ / رفع فاعلׄ        رفع فاعل / رفع اسم بدأׄ  

 الجهل ٌنتشر ...... عند تحوٌل خبر )أصبح( إلى خبر مفرد تصبح الجملة : : أصبح -8٘

 أصبح الجهل فً انتشارׄ        أصبح الجهل منتشرׄ  

 أصبح الجهل انتشاره واسعׄ        أصبح الجهل منتشراً ׄ  

 عند إدخال )ظل( على الجملة تصبح : : ........ مجتهدان . الطالبان -8ٙ

 ظل الطالبان مجتهدانׄ    ظل الطالبٌن مجتهدٌنׄ   ظل الطالبان مجتهدٌنׄ   مجتهدانظل الطالبٌن ׄ  

 ."بدأ طبلبنا ٌهتمون بالعلم" جملة ٌهتمون فً محل نصب -87

 نعتׄ     بدأ خبرׄ     تمٌزׄ       حالׄ  

 نوع اسم كان........."كن طالبا حرٌصا على العلم"  -88

 ضمٌر متصلׄ       منفصلضمٌر ׄ     اسم ظاهرׄ     ضمٌر مستترׄ  
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 نوع الخبر فً العبارتٌن: : ....الصمود العربً راٌاته شامخة (  -) الصمود العربً شامخ الراٌات  - 89

  جملة اسمٌة -جملة فعلٌة ׄ        مفرد –جملة اسمٌة ׄ  

 جملة اسمٌةׄ  مفرׄ      جملة اسمٌة -شبه جملة ) ظرؾ ( ׄ  

 إعراب السبٌل : : ........ فذلكم السبٌل الحق (وبدأ أبناإها ٌهتمون بالعلم ، 9ٓ

 خبرׄ      مفعول بهׄ      مبتدأ مإخرׄ      بدلׄ  

 ٓااااااااااخ ًااااااااااخٕ أهِو٘ااااااااااخ ٓااااااااااٌْ٘ رظٌَٓااااااااااش   -9ٔ

  
 ُاااااااااااااٞ إٔ أٓاااااااااااااًَْ ٓاااااااااااااٖ أَٓٗاااااااااااااخ أٓاااااااااااااْ   

 
 نوع الفعل) كان ( فى البٌت السابق :

 متعدٌةׄ          زابدةׄ     ناقصةׄ      تامةׄ  

 زال المصري.................إلى جذوره ما -9ٕ

 جمٌع ما سبقׄ     منتمٌاׄ     منتمًׄ      منتمٍ ׄ  

 ( https://dardery.site) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش    

 (:فتى )كلمة ........ المجتهد فتى طموح. الفتى -9ٖ

 نعتׄ      خبرׄ     توكٌدׄ       بدلׄ  

 هللا وال شًء معه ... إعراب اسم الجبللة )هللا( : : كان -9ٗ

 نابب فاعلׄ     خبر كانׄ     فاعلׄ      اسم كانׄ  

 :الموظؾ راتبه الشهري . كلمة )راتبه(  أخذ -9٘

 فاعلׄ     نابب فاعلׄ     خبر أخذׄ      مفعول بهׄ  

 عند تصوٌب الجملة تصبح : :........المصرٌون أن ٌعتزوا بوطنهم .  طفق -9ٙ

 طفق المصرٌٌن ٌعتزون بوطنهمׄ      طفق المصرٌون أن ٌعتزون بوطنهمׄ  

 طفق المصرٌٌن أن ٌعتزوا بوطنهمׄ       طفق المصرٌون ٌعتزون بوطنهمׄ  

 .ما دام المطر منهمرا.  ما نوعها -97

 نافٌةׄ     مصدرٌةׄ     زابدةׄ      موصولةׄ  

اًنا َوُكْفًراقال تعالى: " -98 ٌَ ٌُْرِهَقُهَما ُطْؽ ِن َفَخِشٌَنا أَن  ٌْ ا اْلُؽبَلُم َفَكاَن أََبَواهُ ُمْإِمَن   : (أََبَواهُ  )كلمة  اعراب"َوأَمَّ

 فاعل مرفوع ، وعبلمة رفعة الواوׄ      فاعل مرفوع ، وعبلمة رفعه االلؾׄ  

 اسم كان مرفوع ، وعبلمة رفعه الضمةׄ      رفعه األلؾاسم كان مرفوع ، وعبلمة ׄ  

 اًح ًاااااااااااااااااااخٕ حُ٘اااااااااااااااااااظخء كَاااااااااااااااااااؤىكج٢ٗٞ   -99

  

 كَاااااااااااااااابِٕ حُ٘اااااااااااااااا٤ن ٣َٜٓااااااااااااااااٚ حُ٘ااااااااااااااااظخء   

 

 : :الشطرٌن)الشتاء( فً  كلمة

 فاعل ومفعول بهׄ    فاعل واسم )كان(ׄ    مفعول به وفاعلׄ    الكلمتان فاعلׄ  

 الفعبلن أصبح على الترتٌب: :........أصبح الصبح فؤصبح سواد اللٌل إلى زوال.  -ٓٓٔ

 فعبلن ناقصانׄ    األول تام والثانً ناقصׄ   فعبلن تامانׄ    األول ناقص والثانً تامׄ  
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أََكاااااااااذُّ اكاااااااااخِم حُاااااااااز٬ِِى اُِااااااااا٠ حُلَظااااااااا٠   -ٔٓٔ َٝ 

  

طَِااااااااااااااااذِ   َٔ َْ حُ ااااااااااااااا٣َ ًَ ٍُ رِٜااااااااااااااااخ  ٝ  ٣َ٘اااااااااااااااخ  أٍَ

 

 كرٌم " -" أرض  .إعراب كلمتً

  مفعول به -خبر مرفوعׄ       فاعل مرفوع -مبتدأ مإخر ׄ  

  فاعل مرفوع -خبر مرفوع ׄ        نابب فاعل -مبتدامإخر ׄ  

" اسم " ال "  ........تكذب ؛ ألنه ال كرامة للكذوب وال للخابن ، وهذا مما ال ٌؽفل عنه المإمنون ال -ٕٓٔ

 النافٌة للجنس فى العبارة السابقة :

  ال ٌؽفلׄ     ال الخابنׄ     ال كرامةׄ     ال تكذبׄ  

 بالترتٌب (الخطر كلمة ) اعراب ........بدأ الخطر ٌزول " -زال الخطر  -الخطر قابما  مازال -ٖٓٔ

  فاعل -فاعل  -اسم مازال ׄ       اسم بدأ -فاعل  -فاعل ׄ  

  اسم بدأ -اسم مازال  -فاعل ׄ      اسم بدأ -فاعل  -اسم مازال ׄ  

 

 .........كاد كرب أوشك من افعال -ٗٓٔ

 التحوٌلׄ      المقاربةׄ     الشروعׄ     الرجاءׄ  

 ذا خبر كان منصوب،وعبلمه نصبه........أصبح أخوك ذا علم  -٘ٓٔ

 الفتحةׄ      الٌاءׄ     الكسرةׄ     األلؾׄ  

 عند إدخال )ظل( على الجملة تصبح: : ........ البابعان أمٌنان. -ٙٓٔ

 ظل البابعان أمٌنانׄ    ظل البابعٌن أمٌنانׄ   ظل البابعٌن أمٌنٌنׄ   ظل البابعان أمٌنٌنׄ  

 إعراب متحضر: :........الشعب الخلوق أفراده متحضر.  -7ٓٔ

 فاعلׄ      مبتدأ ثانׄ      خبرׄ      حالׄ  
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 الرجل تعرب........"به."كاد الرجل ألعدا -8ٓٔ

 خبر كاد منصوب وعبلمه نصبه بالفتحةׄ     مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمةׄ  

 فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمةׄ     اسم كاد مرفوع وعبلمة رفعه بالضمةׄ  

اااااازق  أٟااااااخَء ٣َ١و٘ااااااـَخ   -9ٓٔ ُٛ َْ ٣ٔظااااااـ١َٞ   ٛاااااا

  

  ُّ اااااااااااااَ رخُِؼ٘ــــــاااااااااااااـخِص   .ٝظااااااااااااا٬ َٓ  ٤ُْاااااااااااااـَ 

 

 المحل اإلعرابً لجملة ) مر باللعنات(:

 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  

 أٗااااااخ حُاااااا١ٌ ٗظااااااَ ح٧ػٔاااااا٠ اُاااااا٠ أىراااااا٢ -ٓٔٔ

  

 ٝأٓااااااااااأؼض ًِٔاااااااااااخط٢ ٓاااااااااااٖ راااااااااااٚ ٛااااااااااأْ 

  

 جملة ) نظر األعمى إلى أدبً ( ال محل لها من اإلعراب ألنها:

 جملة تفسٌرٌة ׄ     جملة جواب القسم ׄ    جملة اعتراضٌة ׄ   الموصول صلة جملةׄ  

 ( https://dardery.site) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش    

 

 

https://dardery.site/
https://dardery.site/


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 147

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 
 
 
 

 االسم ٌؤتً مرفوعا ، و منصوبا ، و مجرورا
 
 
 
 
 
 

 خبر إن وأخواتها -اسم كان وأخواتها   -الخبر    -أمن المرفوعات فً الجملة االسمٌة ما ٌلً : المبتدمر بنا 

 نابب الفاعل. –ٌتبقى من األسماء المرفوعه مرفوعان  هما: الفاعل 

 
 
 

)قرأت تعرٌفه : كل اسم دلَّ على من فَعل الفعلَ أَو اتصؾ به وُسبق بفعل مبنً للمعلوم أَو شبهه مثل: 

 الطالبُة، ونام الطفلُ، وجاري حسنٌة داُره(.

 وشبه الفعل ٌقصد به:

 اسم الفعل مثل: هٌهات السفُر. -ٔ

 اسم الفاعل مثل: هذا هو الناجُح ولُده.. -ٕ

 .أَخوك فتاٌك سبلُحهصٌػ المبالؽة ،مثل:  -ٖ

 والصفة المشبهة مثل: عاشر امرأً حسناً خلقُه. -ٗ

 بكرٌٍم أَكرَم منه أَبوه. واسم التفضٌل مثل مررت -٘

 صور الفاعل:

 ٌؤتً الفاعل على صوٍر عدٍة، فقد ٌكون: 

 اسما ظاهراً صرٌحا:اجتمع رجبلن فً المسجد.-ٔ

 ضمٌراً بارزاً متصبلً : لعبت بالكره. - ٕ

 ضمٌر مستتر :اكتب الدرس. – ٖ

 االسم الموصول : َرَجَع الذي سافر. - ٗ

 الرجلاسم االشاره : سافر هذا  - ٘
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مصدراًمإوالً من الحرؾ المصدري والكبلم الذي ٌلٌه نحو : سرنً أن تنجح ، فالمصدر المإول من   )  - ٙ

 .تقدٌره نجاحك فً محل رفع فاعل سرنً أن تنجح(  

 -إعرابه:

 حكم الفاعل الرفع ولكنه قد ٌاتً مجرورا لفظا فً مواضع:

 صٌؽة التعجب )أَكرْم بخالد( فزٌادة الباِء هنا واجبة.فٌجر الفاعل لفظاً وجوبا فً موضع واحد هو  - ٔ

 ؤَحرؾ جر زابدة هً: ))من، الباء((.بو ٌجر لفظاً جوازاً  – ٕ

 فؤَما ))ِمن(( فتجوز زٌادتها بعد نفً أَو نهً أَو استفهام إِذا كان الفاعل نكرة مثل: )ما سافر من أَحد(

ِ َشِهٌداً{.وأَما الباُء فتزاد بعد ))كفى(( مثل: }َوَكَفى   بِاهللَّ

 حكم تؤنٌث الفعل مع الفاعل :

 ٌجب تؤنٌث الفعل مع الفاعل : -أ 

 أعدْت فاطمة ُالرسالة .    إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً حقٌقً التؤنٌث ، واتصل بالفعل     مثل : -ٔ

 الشمس ؼابت  -ة  إذا كان الفاعل ضمٌراً مستتراً ٌعود على مإنث سابق ، مثل : فاطمة أعدْت الرسال - ٕ

 إذا كان الفاعل ضمٌراً مستتراً ٌعود على جمع التكسٌر لؽٌر العاقل ، مثل : العصافٌر ؼردت . - ٖ

 ٌجوز تؤنٌث الفعل مع الفاعل :  -ب

 إذا كان بٌن الفعل والفاعل المإنث فاصلٌ ما: قرأَ الٌوم فاطمة. -ٔ

 إذا كان الفاعل مجازي التؤْنٌث: طلع الشمس. -ٕ

 كان الفاعل جمع تكسٌر: حضر الطبلب وُنشر الصحؾ = حضرت الطبلب ونشرت الصحؾ. إذا -ٖ

 إذا كان الفعل من أَفعال المدح والذم: نعم المرأةُ أَسماء = نعمت المرأَة أَسماء. -ٗ

 مبلحظات

 ٌمتنع تؤنٌث الفعل من ؼٌر الحاالت السابقة . -ٔ

 توح ما قبلها ، مثل : سافرت فاطمة الفعل الماضً ٌإنث بتاء ساكنة تتصل بآخره ، مف -ٕ

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

 إفراد الفعل مع الفاعل

أَما من حٌث اإلِفراد والتثنٌة والجمع، فالفعل المتقدم ٌبلزم اإلِفراد دابماً سواٌء أَكان الفاعل مفرداً أَم مثنى  -

 فً ذلك: )حضر الرجل، حضر الرجبلن، حضر الرجال ( بصٌؽة اإلفراد لٌس ؼٌر. تقول  أم جمعاً. 
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 تقدٌمه على مفعوله وتؤخٌره عنه: -

وٌجوز أَن ، ثم ٌؤْتً المفعول به تقولك )قرأَ خالٌد الصحٌفَة( ، األَصل فً الترتٌب أَن ٌؤْتً الفاعل بعد الفعل   

 خالٌد(.فتقول )قرأَ الصحٌفَة  ،الترتٌب   تعكس

 وجوب  تقدٌم الفاعل على المفعول به فً المواضع األَربعة اآلتٌة: - ٔ

إِذا كانت عبلمات اإلِعراب ال تظهر علٌهما فحذراً من وقوع االلتباس عند عدم القرٌنة نقدم الفاعل   -أ   

أُختً موسى، أَكرمْت مصطفى موسى(، فإِن وجدت القرٌنة جاز التقدٌم والتؤْخٌر مثل: )أَكرمْت  مثل: )أَكرم 

 موسى أُختً(.

 أَن ٌحصر الفعل فً المفعول به: )ما قرأَ خالٌد إاِل كتابًٌن(.  -ب  

 والمفعول به اسماً ظاهراً: قابلت خالداً. متصبل أن ٌكون الفاعل ضمٌراً   -ج  

 أَن ٌكونا ضمٌرٌن وال حصر فً الكبلم: قابلته.  -د   

 المواضع الثبلثة اآلتٌة:وجوب تؤخٌر الفاعل وجوباً فً  - ٕ

إِذا اتصل بضمٌر ٌعود على المفعول مثل: )سكن الداَر صاحُبها( ولوال تؤْخٌر الفاعل لعاد الضمٌر على   -أ  

 المتؤَخر لفظاً ورتبة وهو ؼٌر جابز. المفعول 

 إِذا كان اسماً ظاهراً والمفعول ضمٌراً مثل )قابلنً أَخوك(.  -ب 

 )ما أَكرم خالداً إاِل سعٌد، إِنما أَكل الرؼٌؾ أَخوك(. أَن ٌحصر الفعل فٌه:  -ج 

 حذفه، وحذؾ فعله: -

 .الفاعل ركن فً الجملة البدَّ منه، سواٌء أَكان اسماً صرٌحاً أَم ضمٌراً راجعاً إلى مذكورفبل ٌجوز حذفه 

 أَما الفعل فؤَكثر ما ٌحذؾ فً األَجوبة مثل قولك: )خالٌد( لمن سؤَلك.)من حضر؟(،و)خالد( فاعل لفعل

 .محذوؾ جوازاً 

إال أَنه ٌجب حذؾ الفعل اطراداً إِذا وقع الفاعل بعد أَداة خاصة باألَفعال كؤدوات الشرط وتبله مفسر للفعل 

ٌَّع الحزم اضطربت أُ  موره( و)الرجل( فاعل لفعل محذوؾ وجوباً ٌفسره  المذكور السابق مثل: )إِذا الرجلُ ض

ٌَّع(.  )ض

 ( https://dardery.site/archives/2825ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 اخ على الفاعلدـــدريـــت

 حدد الصورة التً جاء علٌها الفاعل لؤلفعال الموضوعة بٌن القوسٌن فً  األمثلة التالٌة: – ٔس
ُكم بِاْلُمْإِمنٌِنَ ( َجاَءُكمْ ) } لََقْد قال تعالى: -ٔ ٌْ ْم َحِرٌٌص َعلَ ِه َما َعنِتُّ ٌْ ْن أَنفُِسُكْم َعِزٌٌز َعلَ ِحٌمٌ  َرُسولٌ مِّ  }َرُءوٌؾ رَّ
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ن  قال تعالى :   -ٕ قُولُ )} َوإَِذا َمآ أُنِزلَْت ُسوَرةٌ َفِمْنُهم مَّ ِذهِ  (ٌَ ُكْم َزاَدْتُه َهَٰ ٌُّ ًنا  ۦٓأَ  }إٌَِمَٰ
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ  قال تعالى :   -ٖ ُكمْ  (َفؤَْصلُِحوا )} إِنَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ  }َب
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ُكْم أَن  قال تعالى :   -ٗ ٌَ ْكفِ ٌَ ُكْم )} إِْذ َتقُولُ لِْلُمْإِمنٌَِن أََلن  َن اْلَمبَلبَِكِة ُمنَزلٌَِن (ٌُِمدَّ ُكم بَِثبَلَثِة آاَلٍؾ مِّ  }َربُّ
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َماَء َوَنْحُن  قال تعالى :   -٘ ْسفُِك الدِّ ٌَ ٌُْفِسُد فٌَِها َو ُس لَكَ  (نَسبِّحُ )} أََتْجَعلُ فٌَِها َمْن   }بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ِبَك قال تعالى   -ٙ َنالُُهمْ ):  } أُولََٰ َن اْلِكَتابِ  (ٌَ   }َنِصٌُبُهم مِّ
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْفِسِه َوَؼلََّقِت اأْلَْبَوابَ  (َوَراَوَدْتهُ )}  قال تعالى :   -7 تَِها َعن نَّ ٌْ  }الَّتًِ ُهَو فًِ َب
 اسم موصولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْكفُرْ  )} َفإِن قال تعالى :   -8 فِِرٌنَ  (ٌَ ُسو۟ا بَِها بَِكَٰ ٌْ ْلَنا بَِها َقْوًما لَّ ُإاَلِٓء َفَقْد َوكَّ
ٓ  }بَِها َهَٰ

 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َك ُمْسَتقًٌِما ۗ َقْد  قال تعالى :   -9 َذا ِصَراُط َربِّ ْلَنا )} َوَهَٰ ُروَن (َفصَّ كَّ ذَّ ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ  }اآْل
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْحُزُننًِ)} َقالَ إِنًِّ  قال تعالى :   -ٓٔ ٌَ  .}أَن َتْذَهُبوا بِِه  (لَ
 اسم إشارةׄ    مصدر مإولׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 أٗاااااااااااخ حُؼزاااااااااااي حُاااااااااااٌٟ ًٔاااااااااااذ حُاااااااااااٌٗٞرخ -ٔٔ

  
 ح٧ٓااااااااااااااااااااخ٠ٗ إٔ ٣ظٞرااااااااااااااااااااخ (ٛاااااااااااااااااااايطٚ)ٝ   

 
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

اااااااااااااااَيصْ  -ٕٔ َٔ ٤َْٗخ هُُِاااااااااااااااٞد  َؿ ِٙ حُااااااااااااااايُّ ٌِ  َٛااااااااااااااا

  
ٟ.(َهزَاااااااااااااِض )  ٍَ ح َٞ َُ طَااااااااااااا ااااااااااااا ْٔ ـِ حُ َٝ اااااااااااااْؼَِشُ  ُّ٘  حُ

 
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 حُظاااااخ٣ٍن ٛاااااْ ٗٔاااااز٢ (ًرلاااااٞح )إ ًاااااخٕ ٓاااااٖ -ٖٔ

  
 ػِاااااااا٠ حُؼٜااااااااـٍٞ.. كااااااااب٢ٗ أٍكااااااااٞ حُ٘ٔاااااااازخ   

 
 اسم إشارةׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 )طزاااااااااااااا٤ٖ( ُاااااااااااااا٢ إٔ حُؤااااااااااااااخءس ًُااااااااااااااش -ٗٔ

  
 ٝإٔ أػاااااااااااااااااااااِحء حَُؿاااااااااااااااااااااخٍ ٤١خُٜاااااااااااااااااااااخ. 

 
 اسم إشارةׄ    مصدر مإولׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َي  -٘ٔ َٔ اااااا َٓ ااااااؼخ  )أَهااااااِٟ( حُ اااااا١ٌ  ِٗ ـخ ُٓ اااااأخَء  َٔ  حُ

  
 . َِ ِٞ ح٧َٓااااااااالَ رَ٘ااااااااا٠ رِ٘اااااااااخَءَى كااااااااا٢ حَُل٠ااااااااا٤ َٝ 

 
 اسم موصولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2825ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 كيى ٗٞع حُؼخَٓ ك٢ حُلخػَ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ  ك٢ ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

الِِم )أَْهلَُها (  قال تعالى :  -ٔ ِة الظَّ ٌَ َنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْر قُولُوَن َربَّ ٌَ  .}} الَِّذٌَن 
 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ُكم  قال تعالى :   -ٕ ٌْ ْم َحِرٌٌص َعلَ ِه َما َعنِتُّ ٌْ ْن أَنفُِسُكْم َعِزٌٌز َعلَ  .}} لََقْد َجاَءُكْم )َرُسولٌ ( مِّ
 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ِ أُولَبَِك فًِ َضبَلٍل ُمبٌِنٍ تعالى :قال  -ٖ ِة) قُلُوُبُهْم ( ِمْن ِذْكِر هللاَّ ٌَ لٌ لِْلَقاِس ٌْ  .}} َفَو
 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

ٌَُض ِمَن قال تعالى : -ٗ ُط ( األَْب ٌْ َن لَُكُم )اْلَخ ٌَّ َتَب ٌَ ى  ِط األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ } َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ ٌْ  .}اْلَخ
 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 قال تعالى : } ٌخرج من بطونها شراب مختلؾ) ألوانه(  { -٘ 
 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 البراعةشّتان )الّسابق(  والبلحق فى  -ٙ
 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 (قلبه)رأٌت طالبا شجاع  -7
 اسم فعلׄ        صفة مشبهةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

رااااااااااا٢ -8 ََ ْٜ َٓ ْ٘اااااااااااُٚ  ِٓ  َٖ اااااااااااْؼ١َ أ٣َْااااااااااا ِٗ  ٤َُْاااااااااااَض 

  
    ِٚ ااااااااااا ِٓ ْٖ َى ااااااااااا ِٓ ٍِد  (  َٛاااااااااااخ ٠ااااااااااا٢)  ْٔ َ٣ َٖ  أ٣َْااااااااااا

 
 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  
ااااااااازَُلٞح -9 ْٛ َ ُْاااااااااز٬َُِى(  كَؤ ٍِ )ح اااااااااخ َٜ ْٗ اااااااااخهَْض رِخ٧َ َٟ 

  
اااااااااااااايِ     ِٔ ِٕ ح٩ِْػ ْٞ َِاااااااااااااا ًَ  ُْ ُؿااااااااااااااُُٜٞٛ ُٝ ح  ااااااااااااااٞى  ُٓ 

 
 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 رؼااااااااااااايص ى٣اااااااااااااخٍ ج ٝحكظٞطاااااااااااااي ى٣اااااااااااااخٍ -ٓٔ

  
 ٤ٜٛااااااااااااااخص ُِاااااااااااااا٘ـْ حَُك٤ااااااااااااااغ )هااااااااااااااَحٍ(   

 
 اسم فعلׄ        صٌؽة مبالؽةׄ     اسم فاعلׄ      فعل مبنً للمعلوم  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2825ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 
 حُظخ٤ُش:حُـِٔش حُٟٔٞٞػش ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٢ ح٧ٓؼِش ك٢ حُٔلؼٍٞ ػ٠ِ حُلخػَ  حًًَ كٌْ طوي٣ْ  –ّٖ

َ ( قال تعالى :   -ٔ
ْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ هللاَّ ٌَ ْخَشْوَنُه )َواَل  ٌَ ِ َو ٌَُبلُِّؽوَن ِرَسااَلِت هللاَّ  .}} الَِّذٌَن 

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْشَهْد َعَذاَبُهَما َطابَِفٌة(  ِمَن اْلُمْإِمِنٌنَ  قال تعالى :   -ٕ ٌَ  .}} )َوْل
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ا قال تعالى :   -ٖ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ ْتُهُم اْلَح َخُذوا ِدٌَنُهْم(  َلْهًوا َولَِعًبا َوَؼرَّ  .}} الَِّذٌَن )اتَّ
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِن إِْذ ُهَما فًِ اْلَؽاِر إ}  قال تعالى :   -ٗ ٌْ ًَ اْثَن  .}ْذ) أَْخَرَجُه الَِّذٌَن َكَفُروا(  َثاِن
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِن أَْحَصىَٰ لَِما لَبُِثوا أََمًدا  قال تعالى :   -٘ ٌْ  .}} ُثمَّ )َبَعْثَناُهْم (  لَِنْعلََم أَيُّ اْلِحْزَب
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  
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اُر ( قال تعالى :   -ٙ  .} } َسَرابٌِلُُهْم ِمْن َقِطَراٍن )َوَتْؽَشى ُوُجوَهُهُم النَّ
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

اِرِهْم َجاثِِمٌنَ  قال تعالى :   -7 ٌَ َحُة (  َفؤَْصَبُحوا فًِ ِد ٌْ  .}} )َوأََخَذ الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 .}فٌِِه َبؤٌْس َشِدٌدٌ  } ) َوأَنـزْلَنا اْلَحِدٌَد( قال تعالى :   -8
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ٌُْسَتْعَتُبونَ  قال تعالى :   -9 نَفُع الَِّذٌَن َظلَُموا َمْعِذَرُتُهْم( َواَل ُهْم  ٌَ  ( ْوَمبٍِذ الَّ ٌَ   .}} َف
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْت َوَرَبْت  قال تعالى :   -ٓٔ َها اْلَماَء ( اْهَتزَّ ٌْ َك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا) أَنَزْلَنا َعلَ اتِِه أَنَّ ٌَ  .}} َوِمْن آ
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْخَشى هللاََّ  قال تعالى :   -ٔٔ ٌَ َما   .} ِعَباِدِه اْلُعلََماُء ( ِمنْ  } )إِنَّ
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِه َراِجعونَ  قال تعالى :   -ٕٔ ٌْ ا إِلَ ِ َوإِنَّ ا هلِلّ ِصٌَبٌة ( َقالُوْا إِنَّ ابِِرٌَن الَِّذٌَن إَِذا )أََصاَبْتُهم مُّ ِر الصَّ  .}} َوَبشِّ
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 إ كظّااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٢ ًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايه٤ن   -ٖٔ

  
 ٣ااااااااااااااااااااااااااّٞ ٣ٍااااااااااااااااااااااااااق )ٗؼااااااااااااااااااااااااااَٝٙ (    

 
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ََ ُٓخُٗااااااااااااُٚ   -ٗٔ  ٝاٗاااااااااااا٢ ٝإ ً٘ااااااااااااُض ح٧َه٤اااااااااااا

  
    )َُ اااااااااااااظطْؼُٚ ح٧ٝحثااااااااااااا ْٔ ) طَ ْْ  ٥ٍص رٔاااااااااااااخ ُااااااااااااا

 
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 ٫) ٣َكااااااغ ح٠ُاااااا٤ق ػ٤٘ااااااخ   ( كاااااا٢ ٓ٘خُُ٘ااااااخ -٘ٔ

  
 ا٫ ٠ُااااااااااااااااااااااخكي ٓ٘ااااااااااااااااااااااخ ٝٓزظٔااااااااااااااااااااااْ   

 
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2825ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 
 حًًَ كٌْ طؤ٤ٗغ حُلؼَ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش : – ّٗ

ِ  قال تعالى :  -ٔ ِه َفانَتَهىَٰ َفلَُه َما َسلََؾ َوأَْمُرهُ إِلَى هللاَّ بِّ ن رَّ  .}} َفَمن) َجاَءهُ  ( َمْوِعَظٌة مِّ
 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

هُ ( } َو)َقالَ  قال تعالى :   -ٕ ْدُع َربَّ ٌَ  فِْرَعْوُن َذُرونًِ أَْقُتلْ ُموَسىَٰ َوْل
 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

اِرِهْم َجاثِِمٌَن }} وَ  قال تعالى :   -ٖ ٌَ َحُة َفؤَْصَبُحوا فًِ ِد ٌْ  .}أََخَذ (  الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ
 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعقٌٌِم  ۥْمَرأَُتهُ ٱقال تعالى :  } )َفؤَْقَبلَِت(   -ٗ ٍةٍۢ َفَصكَّ  .}فِى َصرَّ
 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

َن اْلَمَفرُّ  قال تعالى :   - ٘ ٌْ ْوَمبٍِذ أَ ٌَ قُولُ (  اإْلِنَساُن  ٌَ ( {{. 
 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  
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ْعقِلُونَ  قال تعالى :   -ٙ ٌَ ْجَس َعلَى الَِّذٌَن ال  ْجَعلُ الرِّ ٌَ ِ َو  .}} َوَما َكاَن لَِنْفٍس أَْن) ُتْإِمَن (  إاِل بِإِْذِن هللاَّ
 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ا  قال تعالى :   -7  .}} َو)َقالَ (  نِْسَوةٌ فًِ اْلَمِدٌَنِة اْمَرأَةُ اْلَعِزٌِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَؽَفَها ُحًبّ
 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 .}} َوَجَعْلَنا اأْلَْنَهاَر )َتْجِري (  ِمن َتْحتِِهمْ  قال تعالى :   - 8
 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ًرا ﴾ قال تعالى :   -9  } إِْذ )َقالَِت (  اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنًِّ َنَذْرُت لََك َما فًِ َبْطنًِ ُمَحرَّ
 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ٌر اْبُن هللاَّ  قال تعالى :   -ٓٔ ٌْ ُهوُد ُعَز ٌَ  .}} )َقالَِت  ( اْل
 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِمٌنِ   -ٔٔ ٌَ َزاَوُر َعن َكْهفِِهْم َذاَت اْل ْمَس إَِذا) َطلََعت (  تَّ  .}قال تعالى :  } َوَتَرى الشَّ
 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ٌُْنِفقُونَ  قال تعالى :  -ٕٔ ِجُدوا َما  ٌَ ْمِع َحَزًنا أاَلَّ  ٌُُنُهْم )َتفٌُِض (  ِمَن الدَّ  .}} َتَولَّْوا َوأَْع

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ُسلُ  قال تعالى :   -ٖٔ ٌد إاِل َرُسولٌ َقْد )َخلَْت  ( ِمْن َقْبلِِه الرُّ  .}} َوَما ُمَحمَّ

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِ  قال تعالى :   -ٗٔ ُسولُ َوالَِّذٌَن آَمُنوا َمَعُه َمَتىَٰ َنْصُر هللاَّ قُولَ  ( الرَّ ٌَ ىَٰ )  .}} َحتَّ

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ا أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت   -٘ٔ ْوَم َتَرْوَنَها )َتْذَهلُ (  ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ ٌَ  .}َحْمٍل َحْملََهاقال تعالى :  } 

 ممتنع   ׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2825ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  )  

 
 طو٤َ  حُٜٞحد  ُٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش : – ّ٘

َذا إاِلَّ َبَشٌر ِمْثلُُكمْ  قال تعالى :  -ٔ ْجَوى الَِّذٌَن َظلَُموا َهلْ َهَٰ وا النَّ  ...........إعراب كلمة " الذٌن" }} َوأََسرُّ

 خبرׄ         مبتدأׄ     مفعولׄ      فاعل  ׄ  

ِ َحِسًٌبا قال تعالى :   -ٕ َ َوَكَفى بِاهللَّ
ْخَشْوَن أََحًدا إاِل هللاَّ ٌَ  .........ٌمتنع تقدٌم المفعول هنا بسبب:} .} َوال 

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

 خوفا من اللبس لخفاء العبلمة اإلعرابٌةׄ         الفاعل والمفعول كبلهما ضمٌرانׄ  

َك َحِسًٌبا قال تعالى :   -ٖ ٌْ ْوَم َعلَ ٌَ  ...............إعراب كلمة "نفسك":}} اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْل

    فاعل مرفوع بالضمة الظاهرةׄ                        بالكسرة اسم مجرور  ׄ  

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محبلׄ           فاعل مجرور بالكسرةׄ  
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نَفَعَنا قال تعالى :   -ٗ ٌَ ٍن لًِّ َولََك ۖ اَل َتْقُتلُوهُ َعَسىَٰ أَن  ٌْ ُت َع ....الفعل "قالت"  .}} َوَقاَلِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن قُرَّ

 واجب التؤنٌث بسبب:

 ٌعود على مإنث سابق  الفاعل ضمٌر مستترׄ       الفاعل مجازي التؤنٌث  ׄ  

 جمع تكسٌر لؽٌر العاقلالفاعل ضمٌر مستتر  ٌعود على ׄ      التؤنٌث حقٌقًالفاعل ׄ  

ِ  اْلُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَركَ  ِمنَ  } َوإِْن أََحدٌ  قال تعالى :   -٘ ْسَمَع َكبلَم هللاَّ ٌَ  ....إعراب كلمة " أحد":} .َفؤَِجْرهُ َحتَّى 

 مفعول بهׄ     فاعلׄ     خبرׄ       مبتدأ   ׄ  

َر إِْحَداُهَما اأْلُْخَرى قال تعالى :  -ٙ  . ......إعراب كلمة " األخرى"}} أَْن َتِضلَّ إِْحَداُهَما َفُتَذكِّ

 مفعول بهׄ     فاعلׄ     خبرׄ       مبتدأ   ׄ  

ْسَتؤِْخُرونَ  قال تعالى :   -7 ٌَ ٍة أََجلََها َوَما   .........إعراب كلمة" أمة"}} َما َتْسبُِق ِمْن أُمَّ

    فاعل مرفوع بالضمة الظاهرةׄ                         اسم مجروربالكسرة  ׄ  

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محبلׄ           فاعل مجرور بالكسرةׄ  

َنتْ  قال تعالى :   -8 ٌَّ ىَٰ إَِذا أََخَذِت اأْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ  ..... الفعل " أخذت " جابز التؤنٌث بسبب:}} َحتَّ

 جمع تكسٌر لمذكرالفاعل ׄ         الفاعل مجازي التؤنٌث  ׄ  

 الفاعل جمع تكسٌر لمإنثׄ     مفصول عن الفعل التؤنٌث حقٌقًالفاعل ׄ  

 اعل نقول:فٌنال ذو العلم مكانته العلٌا...........عند جمع ال -9

 ٌنال ذوا العلم مكانتهم العلٌاׄ        ٌنالون ذووالعلم مكانتهم العلٌا  ׄ  

 ٌنال ذوو العلم مكتنتهم العلٌاׄ       ٌنالوا ذوو العلم مكانتهم العلٌاׄ  

 ٝاًح حُؼ٘خ٣ااااااااااااااااشُ ٫كظظاااااااااااااااااَي ُػ٤ُٜٞٗاااااااااااااااااخ    -ٓٔ

 ٝؿذ طوي٣ْ حُٔلؼٍٞ ٛ٘خ رٔزذ:  

  ُٕ ٖ  أٓاااااااااااااااااخ ُُِّٜااااااااااااااااا ًُ ْْ كخُٔواااااااااااااااااخُٝف   َٗااااااااااااااااا

 

 الفاعل ضمٌر متصل والمفعول به اسم ظاهراׄ        الفاعلحصر الفعل فً   ׄ  

 اتصل بالفاعل ضمً ٌعود على المفعولׄ    اسم ظاهرا والفاعلضمٌر متصل  المفعول  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2825ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 معروؾ فاعله، أو وقع بعد اسم المفعول، أو االسم المنسوب.اسم مرفوع وقع بعد فعل ؼٌر  -

 عوقَب الُمسًء . -مثال: ما ٌقع بعد فعل ؼٌر معروؾ فاعله:          

 الشعب مستنزفٌة موارُده  -مثال: ما ٌقع بعد اسم المفعول:         

 أعراقً جارك؟ . -مثال: ما ٌقع بعد اسم منسوب:         

 الفاعل كذلك؛ ألنه سد مسد الفاعل بعد حذفه.وقد ُسمً نابب  -

 -خطوات بناء الجملة للمجهول:

أخره إذا كان فى المضارع  نفتح ما قبلو ،نضم أول الفعل ونكسر ما قبل أخره إذا كان فى الماضى)ُشِرح -ٔ

ٌُشَرح (  ( 

 نحذؾ الفاعل  -ٕ

 .نقٌم  المفعول به مقام الفاعل فنؽٌر عبلمتة من النصب إلى الرفع  -ٖ

 ُكوفِا المعلمون .   : كافؤت الدولة المعلمٌن  ٔمثال    

 ما ٌنوب عن الفاعل بعد حذفه و ٌحل محله :

 المفعول به للفعل المتعدى لمفعول واحد     ، شاهدُت الكسوؾ . تصٌر الجملة ) شوهد الكسوُؾ (. - ٔ

 المفعول به األول إذا كان الفعل متعدٌاً لمفعولٌن : نقول : َظَنْنُت الصدٌَق أخاً ، تصٌر )ُظنَّ الصدٌُق أخاً(. - ٕ

الظرؾ المتصرؾ المفٌد معنى محدداً ففً قولنا َوَقَؾ السابُق أماَم اإلشارِة ، تصٌر : ُوقَِؾ أماُم اإلشارة  - ٖ

 الشكوى . تصٌر : ُنِظَر فً الشكوى . الجار والمجرور مثل : نظر القاضً فً - ٗ

 واحدة ٌ الصور نفخةٌ  فً ُنفِخ المفعول المطلق،مثل قوله تعالى :" فإذا -٘

 أشكال نابب الفاعل

ٌَُقدر المخلص.  - ٔ  ضمًٌرا متصبًل: أُكِرْمت. - ٕ   اسًما ظاهًرا. مثل: 

ٌُستثنى إال أنا. - ٖ ٌُش - ٗ   أو منفصبًل: ما    ×.كر أو مستتًرا: خالد 

ل انتباهكم. - ٘ ٌَُفضَّ ل أن تنتبهوا:  ٌَُفضَّ  مصدًرا مإواًل: 

ٌُْسَهر أمام التلفاز، ُنِظَر فً الشكوى. -ٙ  الظرؾ أو الجار والمجرور مثل: 
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 كٌفٌة تحوٌل الفعل من المبنً للمعلوم إلى المبنً للمجهول:

 الفعل الماضً -

ٌُضم أوله وٌكسر ما قبل آخره: فالفعل َعلَِم ٌصٌر  - ٔ الفعل الماضً صحٌح العٌن، الخالً من التضعٌؾ، 

 ُعلَِم. 

لَ )إذا كان الماضً مبدوًءا بتاء زابدة، فإن الحرؾ الثانً ٌضم مع األول، مثل:  - ٕ لَ  (َتَفضَّ  .تصٌر: ُتفُضِّ

تصٌر:   (استخرج)إذا كان الماضً مبدوًءا بهمزة وصل زابدة، فإن الحرؾ الثالث ٌضم مع األول مثل:  - ٖ

 اُسُتخِرج.

 الفعل الماضً األجوؾ مثل: صام وباع   ُتقلب عٌنه ٌاء لٌصبح: ِصٌم و بٌِع. - ٗ

 الجسور. الماضً الثبلثً المضعؾ مثل: شّد ومّد، فٌضم أوله مثل: ُشّد الحبل ، وُمّدتِ  - ٘

 إن كان ثانٌه أو ثالثه ألًفا زابدًة قلبت واًوا، نحو: جاهد = ُجوِهد، تعاهد = ُتُعوهد. -ٙ

 -:المضارعالفعل  -

ٌُْعلَّم. - ٔ ْعلَّم: ٌصٌر  ٌَ ٌُفتح ما قبل اآلخر  ٌُضُم أول حرؾ فٌه و  الفعل المضارع 

ٌُقال، ٌُ   - ٕ ٌُصاُم نهاُر رمضان أما المضارع األجوؾ: فُتقلَب عٌنه ألًفا: ٌقول =  ٌُعان مثل:   .عٌن = 

 مبلحظات مهمة:

 فعل األمر و الفعل الجامد ال ٌبنٌان للمجهول. -ٔ

بعض األفعال الماضٌة وردت على صورة المبنً للمجهول، وال فعل معلوم لها وٌعرب ما بعدها فاعبل ال  -ٕ

امُتِقَع )انُتِقَع(  -ر أْؼِمً علٌه الَخبَ   -بالشاُجّن  -زكم الرجل  -ُؼّم الهبلل  -نابب فاعل، مثل:)ُحّم الطفل 

 لونه(.

 كما أن بعض الناس ٌخطبون فٌنطقون أفعااًل مبنٌة للمعلوم مثل: )َتَوفَّى ـ اْسَتْشَهَد فً سبٌل هللا ـ احَتَضَر(  -ٖ

 والصواب أنها مبنٌة للمجهول: )ُتُوفًِّ ـ اْسُتْشِهَد ـ احُتِضَر(.   

 ( https://dardery.site/archives/2946ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 157

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 اخ على يائث الفاعلدـــدريـــت

 حدد الصورة التً جاء علٌها نابب  الفاعل لؤلفعال  المبنٌة للمجهول  فً األمثلة التالٌة: – ٔس

ُكَما قال تعالى : -ٔ ٌَ ؤْتِ ٌَ ؤُْتُكَما بَِتؤِْوٌلِِه َقْبلَ أَن  ؤْتٌُِكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقانِِه إاِلَّ َنبَّ ٌَ  }} اَل 
 مإولمصدر ׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ِه  قال تعالى :   -ٕ ٌْ لْ َعلَ ٌُْرَجُع اأْلَْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدهُ َوَتَوكَّ ِه  ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوإِلَ ُب السَّ ٌْ ِ َؼ  }} َوهلِلَّ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

وَن إلى َعَذاٍب َعِظٌٍم  قال تعالى :   -ٖ ٌَُردُّ ِن ُثمَّ  ٌْ َت رَّ ُبُهم مَّ  }} َسُنَعذِّ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْنُظُروَن إِلَى اإلِبِِل َكٌَؾ ُخلَِقْت  قال تعالى :   -ٗ ٌَ  }} أََفبلَ 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 }} إَِذا ُزْلِزلَِت اأْلَْرُض ِزْلَزالََها  قال تعالى :   -٘
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

  }:  } أَْم ُتِرٌُدوَن أَن َتْسؤَلُوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسبِلَ ُموَسىَٰ ِمن َقْبلُ ۗ قال تعالى   -ٙ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 }َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْم )}  قال تعالى :   -7
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا قال تعالى :   -8  }َواَل ُتْسؤَلُ َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم   } إِنَّ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْعَتِذُروَن  قال تعالى :   -9 ٌَ ٌُْإَذُن لَُهْم َف نِطقُوَن  َواَل  ٌَ ْوُم اَل  ٌَ َذا   }} َهَٰ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ِر آِسٍن  قال تعالى :   -ٓٔ ٌْ اٍء َؼ ن مَّ قُوَن ۖ فٌَِها أَْنَهاٌر مِّ ِة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّ َثلُ اْلَجنَّ  .}} مَّ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َٕ َػخُِٔاااااااااااخ   -ٔٔ ْٕ ًاااااااااااخ ِّ ا ََ حُوَاااااااااااٞ اااااااااااـ٤ َٛ   ٕ  ٝا

  
    َُ ِٚ حَُٔلخكِاااااااااااااااااااا ى ْص ا٤ُاااااااااااااااااااا ٍُ ح  ًَ َ  ا ز٤اااااااااااااااااااا ًَ 

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 ٓاااااااااااا٢ًٌَٗ٤ هاااااااااااا٢ٓٞ اًح ؿااااااااااااي ؿاااااااااااايْٛ   -ٕٔ

  
 ٝكاااااااااا٢ ح٤ُِِااااااااااش حُظِٔاااااااااااخء ٣لظوااااااااااي حُزااااااااااايٍ. 

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 طواااااااااااخى ُاااااااااااي ح٧رطاااااااااااخٍ هزاااااااااااَ ُواااااااااااخثْٜ -ٖٔ

  
 ٧ٜٗاااااااااْ ٓاااااااااٖ ٗواااااااااغ ؿ٤٘اااااااااي هاااااااااي ػٔاااااااااٞح   

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ٔٗ-   ِٚ ظ٠َااااااااااااخُء رِاااااااااااا ْٔ ُ٣  ٍ ٍَ َُ٘ااااااااااااٞ ااااااااااااٞ ُٓ  َ ٕ  حُ  ا

  
 .ٍُ اااااااااااااااُِٞ ْٔ َٓ اااااااااااااا٤ِٞف هللاِ  ُٓ  ْٖ ااااااااااااااا ِٓ َٜ٘ ااااااااااااااي   ُٓ 

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َ إٔ ٣ٌٔض حُط٬د أػ٘خء حَُ٘ف -٘ٔ  ٣ُل٠ 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2946ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 158

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 حدد نوع العامل فً  نابب الفاعل فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس
 
ِر آِسٍن  قال تعالى :   -ٔ ٌْ اٍء َؼ ن مَّ قُوَن ۖ فٌَِها أَْنَهاٌر مِّ ِة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّ َثلُ اْلَجنَّ  .}} مَّ
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

َحًة لَُهُم األَْبَواُب  قال تعالى : } -ٕ اِت َعْدٍن ُمَفتَّ  {َجنَّ
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

ْْ هخٍ طؼخ٠ُ : -ٖ ِٛ ْٖ رَْؼِي ِٓ ٌِظَخَد  ُْ ٍِػُٞح ح َٖ أُٝ ٣ ٌِ ٕ  حُ  اِ َٝ  {{. 

    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

ٗ-  } ُّ ُٔٞع  َُُٚ حُ٘ خ ـْ َٓ   ّ ْٞ َُِي ٣َ ًَ ِس  ََ حَد ح٥ِه ٌَ ْٖ َهخَف َػ َٔ  هخٍ طؼخ٠ُ : }ُِ

    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

 قال تعالى : } َوَعَلى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ ۚ اَل ُتَكلَُّؾ َنْفٌس إاِلَّ ُوْسَعَها  {  -٘
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

 فارسً أبوه  -رحمه هللا  –كان سٌبوٌه  -ٙ
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   
 ّٗاااااااا٠ حطـٜااااااااَض اُاااااااا٠ ح٩ٓاااااااا٬ّ كاااااااا٢ رِااااااااـيٍ أ -7

  
 طـااااااااااااايٙ ًاااااااااااااخُط٤َ ٓوٜٞٛاااااااااااااخ  ؿ٘خكاااااااااااااخُٙ  

 
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   
حهِزُاااااااااااااااُٚ  -8 َٞ اااااااااااااااٞى  َػ ُٔ ْل َٓ َّ َػْظزَاااااااااااااااَي   ََُؼااااااااااااااا

  
  َِ ُّ رخُِؼَِااااااااااااااا اااااااااااااااّلِض ح٧ْؿٔاااااااااااااااخ َٛ اااااااااااااااخ  َٔ رّ َُ  ك

 
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   
9-   ٍ ٍَِؿااااااااااااخ ااااااااااااِؼَيْص  َٓ ااااااااااااخ  َٓ  ُْ ِْاااااااااااا  كََِاااااااااااا٫َٞ حُِؼ

  
    ُّ ٍُ ٫ٝ حُلااااااااااااااااااَح  ٫ٝ ػااااااااااااااااااَف حُلاااااااااااااااااا٬

 
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   
 هِزاااااااااااااا٢ ًٔ٘ااااااااااااااي٣َ حُااااااااااااااٞىحع ٓااااااااااااااز٬ِ    -ٓٔ

  
 رٔااااااااااااااااااااايحٓغ ٓـُٜٞاااااااااااااااااااااش ح٧كااااااااااااااااااااايحم   

 
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

 ( https://dardery.site/archives/2946ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 159

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 التالٌة من بٌن البدابل المتاحة:حدد ما ناب عن الفاعل عند حذفه  فً األمثلة  –ٖس

ْنُه ُمِرٌٍب( قال تعالى :   -ٔ  .}} َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمن َبْعِدِهْم لَفًِ َشكٍّ مِّ
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ِ اَل ُتَكلَُّؾ إاِلَّ َنْفَسَك(  ِمَن اْلُمْإِمنٌِنَ  قال تعالى :   -ٕ  .}} )َفَقاِتلْ فًِ َسبٌِِل هللاَّ
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

وِر َنْفَخٌة َواِحَدةٌ  قال تعالى :   -ٖ  .}} َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الصُّ
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ   المصدر)المفعول المطلق(  ׄ     المفعول به  ׄ  

ًَّ َوما أََنا إاِلَّ َنِذٌٌر ُمبٌٌِن  قال تعالى :   -ٗ ٌُوحى إِلَ بُِع إاِلَّ ما   .}} إِْن أَتَّ
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ْسَتْهِزُبوَن  قال تعالى :   -٘ ٌَ  .}} َولََقِد اْسُتْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن َقْبلَِك َفَحاَق بِالَِّذٌَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكاُنوا ِبِه 
   الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ِر ِحَسابٍ  قال تعالى :   -ٙ ٌْ ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِؽ ٌَُوفَّى الصَّ َما   .} } إِنَّ
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

لٌَِن  قال تعالى :   -7 َذا إاِلَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ َذا ِمْن َقْبلُ إِْن َهَٰ  .}} لََقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُإَنا َهَٰ
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ى َسْلَسبٌِبلً  قال تعالى :   -8 ناً فٌِها ُتَسمَّ ٌْ  .}} َع
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ِر  قال تعالى :   -9 ٌْ اُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ   .}} َوَقالَ 
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

وِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا  قال تعالى :   -ٓٔ  .}} َوُنفَِخ فًِ الصُّ
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا ۖ َواَل ُتْسؤَلُ َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم( قال تعالى :   -ٔٔ  .} } )إِنَّ
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

َذا َفُخُذوهُ  قال تعالى :   -ٕٔ قُولُوَن إِْن أُوتٌُِتْم َهَٰ ٌَ  {{. 
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ًرا لَُهْم   -ٖٔ ٌْ ٌُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخ ُهْم َفَعلُوا َما   .}قال تعالى :  } َوَلْو أَنَّ
    الظرؾׄ       والمجرورالجار ׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

َر   -ٗٔ َم َوأَخَّ ْوَمبٍِذ بَِما َقدَّ ٌَ ؤُ اإْلِْنَساُن  ٌَُنبَّ  .}قال تعالى :  } 
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

  .}قال تعالى :} َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْم   -٘ٔ
    الظرؾׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2946ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 160

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 التالٌة من بٌن البدابل المتاحة:تخٌر اإلجابة الصحٌحة  فً األمثلة  –ٗس
 
 ُكّرمت الطالبة لتفوقها......................حكم تؤنٌث الفعل هنا: -ٔ
 كتٌرׄ     ممتنعׄ     جابزׄ      واجبׄ  

 .......... عند البناء للمجهول:.البلعبٌن فً الملعبٌشاهد الناس  -ٕ
 الملعبٌُشوهد البلعبون  فً ׄ      ٌُشاهد البلعبون فً الملعبׄ  

 ٌُشوهد البلعبون فً الملعبׄ      ٌُشاهد البلعبٌن فً الملعبׄ  

 ........عند البناء للمجهول:كافؤ المعلم المجتهدٌن. -ٖ
 كوفؤ المجتهدونׄ    كوفا المجتهدٌنׄ    ُكافإ المجتهدونׄ    ُكوفا  المجتهدونׄ  

 من القرآناستشهد الجندي بآٌات  ـــــــــ-  اُسُتشهد الجندي فً المعركة -ٗ
 إعراب كلمة الجندي فً المثالٌن:      
 نابب فاعل -فاعل ׄ   نابب فاعل        –نابب فاعل ׄ   فاعل           –نابب فاعل ׄ   فاعل–فاعل ׄ  

 الطفلٌن إلى األبوٌن..........عند البناء للمجهول نقول: الشرطً أعاد   -٘
 الطفبلن إلى األبوٌنأُعٌد ׄ        أُعٌد الطفلٌن إلى األبوٌنׄ  

 أُعٌدا  الطفبلن إلى األبوٌنׄ       أُعٌدا  الطفلٌن إلى األبوٌنׄ  

 عاقب المعلم الطبلب المهملٌن. -ٙ 
 عوقبوا  الطبلب المهملٌنׄ        عوقب  الطبلب المهملٌنׄ  

 عوقبوا الطبلب المهملونׄ        عوقب الطبلب المهملونׄ  

 تجادل الطالبان  أمام المدرس -7
 ُجوِدل أماُم المدرسׄ        ُجوِدل أماَم المدرسׄ  

 ُتُجوِدل أماُم المدرسׄ        ُتُجوِدل أماَم المدرسׄ  

 ُشِؽؾ المحبون  بالطبٌعة.......................إعراب كلمة المحبون: -8 
 مفعول بهׄ      خبرׄ     نابب فاعلׄ     فاعلׄ  

 أعان  المدرس الطالبتٌن المتعثرتٌن -9
 أُعٌنت الطالبتان المتعثرتٌنׄ       أُعٌن الطالبتان المتعثرتانׄ  

 األولى والثالثةׄ       أُعٌنت الطالبتان المتعثرتانׄ  

 صادنً األعداء -ٓٔ
 ِصٌدتُ ׄ     ُصدُت  ׄ     ُصدُت    ׄ     ِصدتُ ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2946ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (، وسنقوم بعرض مجموعة من 

 المنصوبات

 تشمل:المفاعٌل الخمسة ،والحال ،والتمٌٌز، والمستثنى ،والمنادى. 

 
 
 
المفعول به اسم منصوب ٌذكر للداللة على من وقع علٌه فعل الفاعل، وٌسبقه فعل من األفعال المتعدٌة )أي -

صر نهًرا منح هللا م - مثل: أكرمت الدولة المتفوقٌن.  -التً تحتاج مفعواًل أو أكثر؛ لٌتم معنى الجملة(.

 خالًدا.

 صور المفعول به:  

 اسم ظاهر. مثل: نّظؾ عمرو سٌارة أبٌه. - ٔ

 ضمٌر متصل. مثل: ضربنــً أبً - ٕ

 ضمٌر منفصل. مثل: "إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن" - ٖ

 مصدر مإول. مثل: عرفت أنك قادم= عرفت قدومك. - ٗ

 هللا (تعرب مقول القول فً محل نصب مفعول به{ جملة ، مثل: قال إنً عبد هللا      }الجملة) إنً عبد – ٘

 تذكر أشكال نحوٌة تؤتً مفعواًل به دابًما:  

 .ما ٌعرب مفعواًل به منصوًبا لفعل محذوؾ - ٔ

 نعشق التفرق.   -رب الع –المختص )فً أسلوب االختصاص(،مثل: نحن  - 

 المؽري به )فً أسلوب اإلؼراء(، مثل: الصدَق الصدَق ٌا إنسان.  -

 المحذر منه )فً أسلوب التحذٌر(، مثل: الكذب الكذب ٌا مسلم. -

 الٌاء " إذا اتصلت بآخر الفعل فإعرابها: مفعول به فً محل نصب.  –الهاء  –الضمابر اآلتٌة " الكاؾ  - ٕ

 القاهرة بناها المصرٌون.  -مثل: أسعدنــً محمٌد بتفوقه  

 فً آخر الفعل ،  مثل: خلقنا هللا.الضمٌر )نا( إذا أتى ضمٌر نصب ولٌس رفع  – ٖ

 ما خبل {: ٌعربان فعلٌن ماضٌٌن، وما بعدهما مفعول به: حضر الطبلب ما عدا أخاك  -ا} ما عد - ٗ

ما ٌنصب على أنه مفعول به لفعل محذوؾ( الكلمات: أهبًل، وسهبًل، ومرحًبا، تعرب مفعواًل به لفعل م) - ٘

 هبًل، وصادفت مرحًبا.والتقدٌر: جبت أهبًل، ووطبت س، محذوؾ 

تعرب: جملة مقول القول فً محل نصب مفعول به، مثل: قال: إنك  ا)قال(: الجملة التً تؤتً بعده – ٙ

 مجتهد.

)صٌؽة ما أَْفَعلَ التعجبٌة( ٌؤتً بعدها مباشرة المتعجب منه.وإعرابه: مفعول به منصوب، مثل: ما أْجَملَ  – 7

 الحق  
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 الفعل المتعدي

 المتعدي الذي ٌنصب المفعول به: أنواع الفعل -

 ما ٌنصب مفعول به واحد، مثل: اشترٌت الكتاَب. - ٔ

 -جعل  -علم  -رأى   -د وج –خال  -زعم   -ب حس –ما ٌنصب مفعولٌن أصلهما المبتدأ والخبر )ظن  - ٕ

ٌّر(   ص

 مثل:ظننت االمتحان سهبًل.  

مثل:  ،وهب( -ألبس   -اكس –أعطى  -منع  -ما ٌنصب مفعولٌن لٌس أصلهما المبتدأ والخبر:)منح  - ٖ

 أعطى هللا مصر نهًرا خالًدا.

َحّدث( ،مثل: أعلم السابق الركاب السٌارة  -َخّبَر  -أَخْبَر  -َنّبؤ  -أَْنَبؤ  -ما ٌنصب ثبلثة مفاعٌل:)أْعلََم  - ٗ

 متعطلة

 الفعل:تقدٌم المفعول على 

 ، مثل :  الدرَس شرحُت.جابز إذا لم ٌمنع مانع  -

 واجب فً موضعٌن -

ٌِّن(( الخبرٌتٌن،  -ٔ  أَن ٌكون من أَسماِء الصدارة كؤَسماِء الشرط وأَسماِء االستفهام و))كم، وكؤَ

 مثل: )من قابلَت؟ ( )صار أَخوك ذا خبرة، فكم من داٍر باع! ( 

تٌَِم َفبل َتْقَهْر{.أَن ٌكون معموالً لجواب  -ٕ ٌَ  )أَما( وال فاصل بٌنها وبٌن الجواب ؼٌره مثل: }َفؤَّما اْل

 (سبق تناوله فً درس الفاعل) تقدٌم المفعول على الفعل:

 ( https://dardery.site/archives/3206ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 اخ على الهفعىل ةهدـــدريـــت

 كيى حٍُٜٞس حُظ٢ ؿخء ػ٤ِٜخ حُٔلؼٍٞ  ٨ُكؼخٍ  حُٔظؼي٣ش  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

َر (َشاَء )} لَِمن قال تعالى : -ٔ َتؤَخَّ ٌَ َم أَْو  َتَقدَّ ٌَ  }ِمنُكْم أَن 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 }} َقْد َبلَْؽَت ِمن لَُّدنًِّ ُعْذًرا  قال تعالى :   -ٕ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

َبًسا  قال تعالى :   -ٖ ٌَ  }} َفاْضِرْب لَُهْم َطِرًٌقا فًِ اْلَبْحِر 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 }} َقالَ اْلَمؤلُ ِمْن َقْوِم فِْرَعْوَن إِنَّ َهَذا لََساِحٌر َعلٌٌِم  قال تعالى :   -ٗ

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ       جملةׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

َن اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرُهوَن  قال تعالى :   -٘ تَِك بِاْلَحقِّ َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ ٌْ َك ِمن َب  }} َكَما أَْخَرَجَك َربُّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

اَك َنْعُبُد  قال تعالى   -ٙ ٌَّ   }:  } إِ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  
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 }الَِّذي أََحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضلِِه )}  قال تعالى :   -7

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا  قال تعالى :   -8  }} إِنَّ

 مإولمصدر ׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

بِكَ قال تعالى  قال تعالى :   -9 َنالُُهمْ  :  } أُولََٰ َن اْلِكَتابِ   ٌَ   }َنِصٌُبُهم مِّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء  قال تعالى :   -ٓٔ
ْخَشى هللاَّ ٌَ َما   .}} إِنَّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ٌر اْبُن هللاَّ  قال تعالى :   -ٔٔ ٌْ ُهوُد ُعَز ٌَ  .}} َقاَلِت اْل

 مصدر مإولׄ     جملةׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ُرونَ   -ٕٔ كَّ ذَّ ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ ْلَنا (اآْل َك ُمْسَتقًٌِما ۗ َقْد )َفصَّ َذا ِصَراُط َربِّ  .}قال تعالى :  } َوَهَٰ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 رؼااااااااااااايص ى٣اااااااااااااخٍ ج ٝحكظٞطاااااااااااااي ى٣اااااااااااااخٍ -ٖٔ

  
 ٤ٜٛاااااااااااااااخص ُِاااااااااااااااا٘ـْ حَُك٤اااااااااااااااغ هااااااااااااااااَحٍ   

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 إ كظّااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٢ ًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايه٤ن   -ٗٔ

  
 ٣اااااااااااااااااااااااااااااّٞ ٣ٍاااااااااااااااااااااااااااااق ٗؼاااااااااااااااااااااااااااااَٝٙ   

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 ٝاًح حُؼ٘خ٣ااااااااااااااااشُ ٫كظظاااااااااااااااااَي ُػ٤ُٜٞٗاااااااااااااااااخ    -٘ٔ

    
  ُٕ ٖ  أٓاااااااااااااااااخ ُُِّٜااااااااااااااااا ًُ ْْ كخُٔواااااااااااااااااخُٝف   َٗااااااااااااااااا

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/3206ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 
 حُظخ٤ُش ٖٓحُـِٔش حُٟٔٞٞػش ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٢ ح٧ٓؼِش ك٢ حُٔلؼٍٞ  رٚ ػ٠ِ حُلخػَ  حًًَ كٌْ طوي٣ْ  –ّٕ

 بٌن البدابل المتاحة:
َ ( قال تعالى :   -ٔ

ْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ هللاَّ ٌَ ْخَشْوَنُه )َواَل  ٌَ ِ َو ٌَُبلُِّؽوَن ِرَسااَلِت هللاَّ  .}} الَِّذٌَن 
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْشَهْد َعَذاَبُهَما َطابَِفٌة(  ِمَن اْلُمْإِمِنٌنَ  قال تعالى :   -ٕ ٌَ  .}} )َوْل
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ا قال تعالى :   -ٖ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ ْتُهُم اْلَح َخُذوا ِدٌَنُهْم(  َلْهًوا َولَِعًبا َوَؼرَّ  .}} الَِّذٌَن )اتَّ
   ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  
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ِن إِْذ ُهَما فًِ اْلَؽاِر إ}  قال تعالى :   -ٗ ٌْ ًَ اْثَن  .}ْذ) أَْخَرَجُه الَِّذٌَن َكَفُروا(  َثاِن

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِن أَْحَصىَٰ لَِما لَبُِثوا أََمًدا  قال تعالى :   -٘ ٌْ  .}} ُثمَّ )َبَعْثَناُهْم (  لَِنْعلََم أَيُّ اْلِحْزَب

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

اُر ( قال تعالى :   -ٙ  .} } َسَرابٌِلُُهْم ِمْن َقِطَراٍن )َوَتْؽَشى ُوُجوَهُهُم النَّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

اِرِهْم َجاثِِمٌنَ  قال تعالى :   -7 ٌَ َحُة (  َفؤَْصَبُحوا فًِ ِد ٌْ  .}} )َوأََخَذ الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 .}فٌِِه َبؤٌْس َشِدٌدٌ  } ) َوأَنـزْلَنا اْلَحِدٌَد( قال تعالى :   -8

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ٌُْسَتْعَتُبونَ  قال تعالى :   -9 نَفُع الَِّذٌَن َظلَُموا َمْعِذَرُتُهْم( َواَل ُهْم  ٌَ  ( ْوَمبٍِذ الَّ ٌَ   .}} َف

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْت َوَرَبْت  قال تعالى :   -ٓٔ َها اْلَماَء ( اْهَتزَّ ٌْ َك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا) أَنَزْلَنا َعلَ اتِِه أَنَّ ٌَ  .}} َوِمْن آ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ْخَشى هللاََّ  قال تعالى :   -ٔٔ ٌَ َما   .} ِعَباِدِه اْلُعلََماُء ( ِمنْ  } )إِنَّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ِه َراِجعونَ  قال تعالى :   -ٕٔ ٌْ ا إِلَ ِ َوإِنَّ ا هلِلّ ِصٌَبٌة ( َقالُوْا إِنَّ ابِِرٌَن الَِّذٌَن إَِذا )أََصاَبْتُهم مُّ ِر الصَّ  .}} َوَبشِّ

    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 إ كظّااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٢ ًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايه٤ن   -ٖٔ

  
 ٣ااااااااااااااااااااااااااّٞ ٣ٍااااااااااااااااااااااااااق )ٗؼااااااااااااااااااااااااااَٝٙ (    

 
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

ََ ُٓخُٗااااااااااااُٚ   -ٗٔ  ٝاٗاااااااااااا٢ ٝإ ً٘ااااااااااااُض ح٧َه٤اااااااااااا

  
    )َُ اااااااااااااظطْؼُٚ ح٧ٝحثااااااااااااا ْٔ ) طَ ْْ  ٥ٍص رٔاااااااااااااخ ُااااااااااااا

 
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 ٫) ٣َكااااااغ ح٠ُاااااا٤ق ػ٤٘ااااااخ   ( كاااااا٢ ٓ٘خُُ٘ااااااخ -٘ٔ

  
 ا٫ ٠ُااااااااااااااااااااااخكي ٓ٘ااااااااااااااااااااااخ ٝٓزظٔااااااااااااااااااااااْ   

 
    ممتنعׄ       جابز ׄ        واجب  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3206ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش:ٗٞع حُلؼَ حُٞحٍى ك٢ ح٧ٓؼِش حًًَ  –ّٖ

ا َجَعْلَناهُ قال تعالى : -ٔ ا} إِنَّ ًٌّ  }قُْرآًنا َعَربِ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

 }} َقْد َبلَْؽَت ِمن لَُّدنًِّ ُعْذًرا  قال تعالى :   -ٕ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ا َرَجَع ُموَسىَٰ إِلَىَٰ َقْوِمِه َؼْضَباَن أَِسًفا قال تعالى :   -ٖ  }} َولَمَّ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

َنا ُموَسى اْلِكَتابَ  قال تعالى :   -ٗ ٌْ  }} َولََقْد آَت

 مفاعٌل متعد لثبلثׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

َن اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرُهوَن  قال تعالى :   -٘ تَِك بِاْلَحقِّ َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ ٌْ َك ِمن َب  }} َكَما أَْخَرَجَك َربُّ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

اِطٌَن قال تعالى   -ٙ ٌَ َخُذوا الشَّ ُهُم اتَّ اَء ِمن ُدوِن هللاَِّ :  } إِنَّ ٌَ   }أَْولِ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ُح ِبَحْمِدهِ )}  قال تعالى :   -7 ٌَُسبِّ ٍء إاِل  ًْ  }َوإِْن ِمْن َش

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا  قال تعالى :   -8  }} إِنَّ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

بَِك قال تعالى   -} َهَٰ  قال تعالى :   -9 َنالُُهمْ ):  } أُولََٰ َن اْلِكَتابِ  (ٌَ   }َنِصٌُبُهم مِّ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

َ ُمْخلَِؾ َوْعِدِه ُرُسلَهُ  قال تعالى :   -ٓٔ
 .}} َفبَل َتْحَسَبنَّ هللاَّ

 متعد لثبلث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3206ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 اسم منصوب من لفظ الفعل )مصدر( ٌذكر معه؛ من أجل توكٌد معناه، أو بٌان عدده، أو بٌان نوعه.  -

 مثل: )وكلم هللا موسى تكلًٌما(  

 أنواع المفعول المطلق: 

 مإكد للفعل: إذا ذكر مصدر الفعل فقط )لٌس بعده صفة له أو مضاؾ إلٌه،وال ٌدل على عدد( مثل:  - ٔ

 أكرمته إكراما -  عاتبته عتابا. -

 مبٌن للنوع: إذا ذكر بعده صفة له أو مضاؾ إلٌه، مثل: - ٕ

 انطلقت السٌارة انطبلقا سرٌعا. -  وقفت وقوؾ الواثق من نفسه   -

 مثل: ،مبٌن للعدد: إذا كان ٌدل على عدد مرات وقوع الفعل - ٖ

 وسجدت سجدتٌن. -    ركعت ركعة  -

 ما ٌنوب عن المفعول المطلق )النابب عن المفعول المطلق(

مشتق من  لٌست مصدرا نوعه، أو عدده، ولكنها  وردت بعض األلفاظ التً تذكر بعد الفعل لتإكده، أو لتبٌن

 ، لذلك عدها علماء النحو مما ٌنوب عن المفعول المطلق و منها: الفعل لفظ

 هاجمته عنٌفا. -انتشر السبلم سرًٌعا   -اسرت حثٌثً  -سهرت طوٌبًل   -اصفته: بعد حذفه، مثل: نمت كثٌرً  - ٔ

 عدده: مثل: ركعت هلل أربع ركعات. - ٕ

 سعٌت بعض السعً. -وبعض( مضافتٌن إلى المصدر. مثل: ال تسرؾ كل اإلسراؾ  )كل - ٖ

كل اسم ٌضاؾ إلى مصدر فعله الموجود فً بداٌة الجملة ٌصح أن ٌكون نابًبا عن المفعول  ملحوظة:

 مثل:  ،المطلق

 عشنا أجمل عٌشة. -   داجتهدنا ؼاٌة االجتها -

 هذا الفهم.اإلشارة إلى المصدر. مثل: فهمت الدرس  -ٗ

 الضمٌر العابد علٌه. مثل: احترمتك احتراما لم أحترمه أحدا. – ٘

 مرادؾ المصدر. مثل: فرحت سرورا )فسرورا( نابب عن المفعول المطلق؛ ألنه مرادؾ للفرح(  -ٙ

 ما ٌدل على نوع المصدر. مثل: جلس الولد القرفصاء = جلس جلوس القرفصاء. -7

ِه َتْبتٌِبلً{ فتبتٌل لٌست مصدراً لـ)تبتل(.مبلقٌه فً االشتقاق: }َوتَ  -8 ٌْ لْ إِلَ  َبتَّ

 آلته التً ٌكون بها ُعرفاً: ضربته عصاً، رشقنا العدو رصاصاً. -9

 االسم الدال على هٌبته ،مثل: مشى القابد ِمْشٌة األسد -ٓٔ
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 ملحوظة مهمة:

ًسْبَحاَن هللا  -َعَجَبا ألمرك  -َحْمَدا هلل وُشكًرا  -كلمات تعرب مفعوال مطلقا لفعل محذوؾ: َسْمَعا َوَطاَعًة هذه  -

ومعاَذ هللا وعٌاًذا باهلل أي أعوذ به والتجا إلٌه  -َتْنِزٌَها هلل َوَبَراَءًة له مما ال ٌلٌق به   -دَصْبَرا على الشداب -

ا مبرور -  عموما.  -خصوًصا  -أٌضا   -مثبل –حقا  -َعوًدا حمًٌدا  - اَحجَّ

 جًدا.  -طوٌبًل   -اكثٌرً   -احثٌثً   -اسرٌعً   -اتعرب نابًبا عن المفعول المطلق ؼالبا: * جٌدً  كلماتوهذه  -

 ( https://dardery.site/archives/3358ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 الهفعىل الهطلقاخ على دـــدريـــت

 كيى حُٔلؼٍٞ حُٔطِن  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

ْخلُقُُكمْ  قال -ٔ ٌَ َهاتُِكْم َخْلًقا فًِ تعالى: }  فًِ ُظلَُماٍت َثبلٍث{ َبْعِد َخْلقٍ  ِمنْ  ُبُطوِن أُمَّ
َهاتُِكمْ   ׄ    َثبلثٍ ׄ      ُظلَُماتٍ ׄ       َخْلًقاׄ      أُمَّ

ِه ِمَن اْلَحِمٌِم َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهٌِم{ قال -ٕ ٌْ  تعالى: }َفَمالُِإوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن َفَشاِرُبوَن َعلَ
 اْلِهٌمِ ׄ      ُشْربَ ׄ      اْلَحِمٌمِ ׄ      اْلُبُطونَ   ׄ  

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  -ٖ بًل مِّ ٌْ  إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْولَُه {قال تعالى: }ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرىَٰ بَِعْبِدِه لَ
بًل ׄ      ُسْبَحانَ   ׄ   ٌْ  َحْولَهُ ׄ      اأْلَْقَصىׄ       لَ

ًة َواِحَدًة{ -ٗ  َتا َدكَّ  قال تعالى: } َوُحِمَلِت اأْلَْرُض َواْلِجَبالُ َفُدكَّ
ةً ׄ      اْلِجَبالُ ׄ  َ    اأْلَْرضُ   ׄ    َواِحَدةً ׄ      َدكَّ

ُروا َما َعَلْوا َتْتبًٌِرا{  -٘ ٌَُتبِّ ٍة َولِ لَ َمرَّ ْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ ٌَ  قال تعالى: } َولِ
ةٍ ׄ      اْلَمْسِجدَ   ׄ    َتْتبًٌِراׄ      َعلَْواׄ       َمرَّ

ِر ۖ َوَكاَن  -ٙ ٌْ رِّ ُدَعاَءهُ بِاْلَخ ْدُع اإْلِنَساُن بِالشَّ ٌَ  اإْلِنَساُن َعُجواًل{.قال تعالى: }َو
رِ ׄ  ِ   ُدَعاَءهُ ׄ      اإْلِنَسانُ   ׄ   ٌْ  َعُجواًل ׄ      اْلَخ

ْشُكوًرا{. -7 ٌُُهم مَّ بَِك َكاَن َسْع
َها َوُهَو ُمْإِمٌن َفؤُولََٰ ٌَ  قال تعالى: }َوَمْن أََراَد اآْلِخَرَة َوَسَعىَٰ لََها َسْع

َهاׄ      اآْلِخَرةَ   ׄ   ٌَ ٌُُهمׄ      َسْع ْشُكوًراׄ      َسْع  مَّ

ْوِم اآْلِخِر َفَقْد َضلَّ َضبَلاًل َبِعٌدً  -8 ٌَ ِ َوَمبَلبَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِِه َواْل ْكفُْر بِاهللَّ ٌَ  ا{.قال تعالى: } َوَمن 
َمبَلبَِكتِهِ   ׄ    َبِعًٌداׄ      َضبَلاًل ׄ      اآْلِخرِ ׄ      َׄ

ُ ُموَسىَٰ َتْكلًٌِما{.قال تعالى: }َوُرُسبًل َقْد َقَصْصَناُهْم  -9 َك ۚ َوَكلََّم هللاَّ ٌْ َك ِمن َقْبلُ َوُرُسبًل لَّْم َنْقُصْصُهْم َعلَ ٌْ  َعلَ
 َتْكلًٌِماׄ      ُموَسىׄ       َقْبلُ ׄ      ُرُسبًل   ׄ  

ِن إِْحَساًنا{ -ٓٔ ٌْ اهُ َوبِاْلَوالَِد ٌَّ َك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِ  قال تعالى: }َوَقَضىَٰ َربُّ
اهُ ׄ      َتْعُبُدواׄ      َربُّكَ   ׄ   ٌَّ  إِْحَساًناׄ            إِ

َِ حٜٗٔااااااااااااااااااخٍح -ٔٔ  ىِع حُؼزااااااااااااااااااَحص طٜ٘ٔاااااااااااااااااا

  
َِ حٓاااااااااااااااظؼخٍح      ٝٗاااااااااااااااخٍ حُٞؿاااااااااااااااِي طٔاااااااااااااااظؼ

 
 الثانٌة والثالثةׄ     استعاراׄ      الوجدِ ׄ      انهمارا  ׄ  

سٍ  -ٕٔ ََ ااااااااااال ُٔ َٕ رِ حِٓاااااااااااظََلَ َٝ ح   ٍ َٕ رٌُاااااااااااٞ اااااااااااَ ٌَ  رَ

  
    ِْ خ٤َُاااااااااااِي ُِِلَااااااااااا ًَ   ّ ََ ٖ  ُِاااااااااااٞحى١ حُااااااااااا  كَُٜااااااااااا

 
 الَرسِّ ׄ      لِواديׄ      ُسحَرةٍ ׄ      ُبكوًرا  ׄ  
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س   -ٖٔ َٞ  اِّٗاااااااااااااا٢ َىَػٞطُااااااااااااااَي َُِِ٘ٞحثِااااااااااااااِذ َىػاااااااااااااا

  
    ِٚ ؼُٜخ اُِاااااااااااا٠ أًَلخثِاااااااااااا ِٓ  َُااااااااااااْ ٣ُاااااااااااايَع ٓااااااااااااخ

 
 أَكفابِهِ ׄ     ساِمُعهاׄ       َدعَوةً ׄ      لَنواِببِ ا ׄ  

سُ هِِ ااااااااااااااشٍ  -ٗٔ ََ ؼاااااااااااااا ًَ َُ ح٧َٓااااااااااااااٞحُص   ٫ طٌَؼُاااااااااااااا

  
ااااااااااااااااااااااو٤َِض رِااااااااااااااااااااااَي ح٧َك٤ااااااااااااااااااااااخُء     َٗ  ا٫ِّ اًِح 

 
 األَحٌاءُ ׄ     قِلَّةٍ ׄ       َكثَرةُ ׄ      األَمواتُ   ׄ  

ِف حَُ٘اااااٟٞ -٘ٔ ََ ِْ كااااا٢ ١َااااا ااااأ َ٘  ١َََِؼاااااض ١ُِاااااَٞع حُ

  
ُْ ١خَُِؼاااااااااااااش  رِطَاااااااااااااَِف َكٔاااااااااااااِٞى     ااااااااااااأ َ٘ حُ َٝ 

 
 َحسودِ ׄ      طالَِعةٌ ׄ      الَنوىׄ      ُطلوعَ   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3358ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ر٤ٖ ٗٞع حُٔلؼٍٞ حُٔطِن  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

  الفضاء دورتٌندارت الطابرة فً  -ٔ
 مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ       مإكد للفعل  ׄ  

ْقَتِدٍر{ -ٕ ُهْم أَْخَذ َعِزٌٍزٍۢ مُّ تَِنا ُكلَِّها َفؤََخْذَنَٰ ٌََٰ ُبوْا بِـََٔا  قال تعالى: }َكذَّ

  مبٌن للعددׄ         مبٌن للنوعׄ      مإكد للفعل  ׄ  

ْلَناهُ َتنِزٌبًل{قال تعالى: }َوقُْرآًنا َفَرْقَناهُ  -ٖ اِس َعلَىَٰ ُمْكٍث َوَنزَّ  لَِتْقَرأَهُ َعلَى النَّ

  مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مإكد للفعل  ׄ  

ُ ُموَسىَٰ  -ٗ َك ۚ َوَكلََّم هللاَّ ٌْ َك ِمن َقْبلُ َوُرُسبًل لَّْم َنْقُصْصُهْم َعلَ ٌْ  َتْكلًٌِما{. قال تعالى: }َوُرُسبًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعلَ

 مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مإكد للفعل  ׄ  

ِن إِْحَساًنا{ -٘ ٌْ اهُ َوبِاْلَوالَِد ٌَّ َك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِ  قال تعالى: }َوَقَضىَٰ َربُّ
 مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مإكد للفعل  ׄ  

ِه ِمَن اْلَحِمٌِم َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهٌِم{ قال -ٙ ٌْ  تعالى: }َفَمالُِإوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن َفَشاِرُبوَن َعلَ
   مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مإكد للفعل  ׄ  

ا -7 ا َجًمّ  { قال تعالى: }َوُتِحبُّوَن اْلَمالَ ُحًبّ
   للعددمبٌن ׄ        مبٌن للنوعׄ      مإكد للفعل  ׄ  

ًة َواِحَدًة{ -8 َتا َدكَّ  قال تعالى: }َوُحِمَلِت اأْلَْرُض َواْلِجَبالُ َفُدكَّ
  مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مإكد للفعل  ׄ  

  
َِ حٜٗٔاااااااااااااااااااخٍح -9  ىِع حُؼزاااااااااااااااااااَحص طٜ٘ٔااااااااااااااااااا

  
َِ حٓاااااااااااااااظؼخٍح     ٝٗاااااااااااااااخٍ حُٞؿاااااااااااااااِي طٔاااااااااااااااظؼ

 
   مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مإكد للفعل  ׄ  

ِف حَُ٘اااااٟٞ -ٓٔ ََ ِْ كااااا٢ ١َااااا ااااأ َ٘  ١َََِؼاااااض ١ُِاااااَٞع حُ

  
ُْ ١خَُِؼاااااااااااااش  رِطَاااااااااااااَِف َكٔاااااااااااااٞىِ     ااااااااااااأ َ٘ حُ َٝ 

 
   مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مإكد للفعل  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3358ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش:ر٤ٖ ٗٞع حُ٘خثذ ػٖ حُٔلؼٍٞ حُٔطِن ك٢ ح٧ٓؼِش  –ّٖ

ِل َفَتَذُروها  قال تعالى :   -ٔ ٌْ َن النِّساِء َولَْو َحَرْصُتْم َفبل َتِمٌلُوا ُكلَّ اْلَم ٌْ } َولَْن َتْسَتِطٌُعوا أَْن َتْعِدلُوا َب
 .}َكاْلُمَعلََّقةِ 

  كل مضافة إلى المصدر  ׄ    آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

 قاوم المجاهدون تلك المقاومة البطولٌة -ٕ
 اإلشارة إلى المصدرׄ   مبلقٌه فً االشتقاق  ׄ    عددهׄ    كل مضافة إلى المصدر  ׄ  

ِن َفاْعَتَرْفَنا بُِذُنوبَِنا َفَهلْ إِلَى ُخُروٍج ِمْن َسبِ }  قال تعالى :  -ٖ ٌْ َتَنا اْثَنَت ٌْ ٌَ ِن َوأَْح ٌْ َنا اْثَنَت َنا أََمتَّ  .}ٌلٍ َقالُوا َربَّ
 عددهׄ     كل مضافة إلى المصدرׄ     نوعهׄ      آلتهׄ   

ُبُه أََحًدا ِمَن اْلَعالَِمٌَن  قال تعالى :   -ٗ ُبُه َعَذاًبا ال أَُعذِّ ْكفُْر َبْعُد ِمْنُكْم َفإِنًِّ أَُعذِّ ٌَ  .}} َفَمْن 
 الضمٌر العابد على المصدرׄ    عددهׄ     كل مضافة إلى المصدرׄ    نوعهׄ   

ؤُْتوا ِبؤَْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم َثَماِنٌَن َجْلَدًة  قال تعالى :   -٘ ٌَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ لَْم  ٌَ  .}} َوالَِّذٌَن 
 اإلشارة إلى المصدرׄ    مبلقٌه فً االشتقاق  ׄ   عددهׄ      آلته  ׄ  

 أبؽضُت الرجلَ ُكرًها -ٙ
  نوعه  ׄ     آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

َنُهَما ُصْلًحا قال تعالى :   -7 ٌْ ٌُْصلَِحا َب ِهَما أَن  ٌْ  } َوإِِن اْمَرأَةٌ َخاَفْت ِمن َبْعلَِها ُنُشوًزا أَْو إِْعَراًضا َفبَل ُجَناَح َعلَ
{. 

 اإلشارة إلى المصدرׄ   مبلقٌه فً االشتقاق  ׄ    عددهׄ    كل مضافة إلى المصدر  ׄ  

ًِّ َواإْلِْبَكاِر  قال تعالى :   -8 ْح بِاْلَعِش َك َكثًٌِرا َوَسبِّ بَّ  .}} َواْذُكر رَّ
  نوعه  ׄ     آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

 رشقنا العدو رصاصاً  -9
  نوعه  ׄ     آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

اِر ۖ َوبِْبَس اْلَمِصٌُر  قال تعالى :    -ٓٔ هُ إِلَىَٰ َعَذاِب النَّ ُعُه َقلٌِبًل ُثمَّ أَْضَطرُّ  .}} َقالَ َوَمن َكَفَر َفؤَُمتِّ
  نوعه  ׄ     آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

 جلس الولد القرفصاء -ٔٔ
 عددهׄ     كل مضافة إلى المصدر  ׄ    نوعه  ׄ     آلته  ׄ  

هَااااااااااااي -ٕٔ ااااااااااااغُ  َٝ َٔ ِٖ  هللَاُ  ٣َـ ااااااااااااظ٤ظ٤َ َ٘  رَؼااااااااااااَيٓخ حُ

  

    ِٕ َ   ٣َظُّ٘ااااااااااااااخ اااااااااااااا ًُ   ٖ  ط٬َه٤ِاااااااااااااااخ ٫ إَٔ حُظَاااااااااااااا

 

 اإلشارة إلى المصدرׄ   مبلقٌه فً االشتقاق  ׄ    عددهׄ    كل مضافة إلى المصدر  ׄ  

َُ  حُوٜواااااااااااااَٟ أٍؿاااااااااااااغُ  -ٖٔ  ٜٓ٘اااااااااااااخ كؤُرٜااااااااااااا

  

ُٕ  ر٘اااااااااااااخُٙ  ٓاااااااااااااخ    ٝٓاااااااااااااخ َّ ََ  حُ ّٖ  ٤ٌٛااااااااااااا  كااااااااااااا

 

   المصدركل مضافة إلى   ׄ    نوعه  ׄ    آلته  ׄ     همرادف  ׄ  

 سؤعدل ذلك العدل الذي ٌرضً هللا وٌرضً الناس -ٗٔ
  كل مضافة إلى المصدرׄ     اإلشارة إلى  المصدرׄ    آلتهׄ      مرادفهׄ   

 اهتز المؽترب لذكرى أهله ِهزة المشتاق. -٘ٔ
 اإلشارة إلى المصدرׄ   مبلقٌه فً االشتقاقׄ    لفظ دال على هٌبتهׄ    كل مضافة إلى المصدرׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3358ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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اسم )مصدر( منصوب ٌذكر لبٌان سبب الفعل مثل: )وقفت إجبلالً لك( فكلمة )إجبلالً( بٌنت سبب الوقوؾ.  -

 المفعول ألَجله على الفعل فنقول )إِجبلالً لك وقفت(. وٌجوز تقدم

 وٌشترط فً المفعول ألَجله حتى ٌجوز نصبه أَن ٌكون: -

مصدراً قلبٌاً كالمثال المتقدم، أَما قولك: )سافر للربح( فالربح وإن كان مصدراً ال ٌصلح للنصب ألَنه ؼٌر  -ٔ

 قلبً. 

والفاعل، )وقفت إجبلالً لك( فالذي وقؾ هو نفسه الذي أَجل؛ أَن ٌتحد هو والفعل فً شٌبٌن: الزمن  -ٕ

وزمن الوقوؾ هو نفسه زمن اإلجبلل.أَما قولك )عاقبنً لكرهً له( فبل ٌصح نصب )كره( على أَنه مفعول 

 ألَجله ألَن الذي عاقب ؼٌر الذي كره، وكذلك قولك )سافرت للتعلم( ألَن زمن التعلم بعد زمن السفر.

 إعرابه:

 كثر األَحوال نصب المفعول ألَجله إِذا تجرد من )ال( ومن اإلضافة كالمثال األَول.هذا وأ

 فإن تحلَّى بـ)ال( فاألَكثر جره بحرؾ جر دال على السبب مثل: لم ٌسافر للخوؾ. -

 أَما إِذا أُضٌؾ فٌجوز نصبه وجره: تصدقت ابتؽاَء وجه هللا = البتؽاء وجه هللا. -

 ( https://dardery.site/archives/3357ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 اخ على الهفعىل ألجلهدـــدريـــت

 كيى  حُٔلؼٍٞ ٧ؿِٚ  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

ُ ُموُتوا  قال -ٔ اِرِهْم َوُهْم أُلُوٌؾ َحَذَر اْلَمْوِت َفَقالَ َلُهُم هللاَّ ٌَ اُهْم {تعالى: } أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن َخَرُجوا ِمن ِد ٌَ  ُثمَّ أَْح
اِرِهمْ   ׄ   ٌَ  اْلَمْوتِ ׄ     َحَذرَ ׄ       أُلُوؾٌ ׄ      ِد

ُ ِمْن فَ  قال -ٕ لَ هللاَّ ٌَُنزِّ ا أَْن  ًٌ ُ َبْؽ ْكفُُروا بَِما أَْنَزلَ هللاَّ ٌَ َشاُء تعالى: } بِْبَسَما اْشَتَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَْن  ٌَ ْضلِِه َعَلىَٰ َمْن 
 ِمْن ِعَباِدِه {

اׄ      أَْنفَُسُهمْ   ׄ   ًٌ  ِعَباِدهِ ׄ      َفْضلِهِ ׄ       َبْؽ

ُ َرُءوٌؾ بِاْلِعَباِد {قال تعالى: } َوِمَن  -ٖ ِ ۗ َوهللاَّ ْشِري َنْفَسُه اْبتَِؽاَء َمْرَضاِت هللاَّ ٌَ اِس َمن   النَّ
 َرُءوؾٌ ׄ      َمْرَضاتِ ׄ      اْبتَِؽاءَ ׄ      َنْفَسهُ   ׄ  

َن اْلُمْإِمنٌَِن َوإِْرَصاًدا لَِّمْن َحارَ  -ٗ ٌْ َخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوَتْفِرًٌقا َب َ َوَرُسولَُه {قال تعالى:} َوالَِّذٌَن اتَّ
 َب هللاَّ

 إِْرَصاًداׄ      َتْفِرًٌقاׄ   َ   ُكْفًرا ׄ      ِضَراًرا  ׄ  

ْن ِعنِد  -٘ اًرا َحَسًدا مِّ ن َبْعِد إٌَِمانُِكْم ُكفَّ وَنُكم مِّ ُردُّ ٌَ ْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو   أَنفُِسِهم { قال تعالى: } َودَّ َكثٌٌِر مِّ
 َحَسًداׄ      ُكفَّاًراׄ       َبْعدِ ׄ      أَْهلِ   ׄ  

َن  -ٙ ْجَعلُوَن أََصابَِعُهْم فًِ آَذانِِهم مِّ ٌَ ُ ُمِحٌٌط بِاْلَكافِِرٌَن {.قال تعالى: }  َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت ۚ َوهللاَّ  الصَّ
َواِعقِ ׄ      أََصابَِعُهمْ   ׄ    اْلَمْوتِ ׄ      َحَذرَ ׄ     الصَّ

 قال تعالى: } والذٌن ٌنفقون أموالهم رباء الناس وال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر {. -7
 اآلخرׄ      الناسׄ      رباءׄ      أموالهم  ׄ  
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ِ َفَسْوَؾ ُنْإتٌِِه أَْجًرا َعِظًٌما {. -8 لَِك اْبتَِؽاَء َمْرَضاِت هللاَّ
َٰ
ْفَعلْ َذ ٌَ  قال تعالى: } َوَمن 

 َعِظًٌماׄ      أَْجًراׄ      َمْرَضاتِ ׄ      اْبتَِؽاءَ   ׄ  

ُم  -9 ُهْم ِرْجٌس ۖ َوَمؤَْواُهْم َجَهنَّ ْكِسُبوَن {.قال تعالى: } َفؤَْعِرُضوا َعْنُهْم ۖ إِنَّ ٌَ  َجَزاًء بَِما َكاُنوا 
مُ ׄ      َمؤَْواُهمْ ׄ      ِرْجسٌ   ׄ    َجَزاءً ׄ      َجَهنَّ

ْن ِعنِدَنا َوِذْكَرىَٰ  -ٓٔ َعُهْم َرْحَمًة مِّ َناهُ أَْهلَُه َوِمْثلَُهم مَّ ٌْ  لِْلَعابِِدٌَن{.قال تعالى: } َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمن ُضرٍّ ۖ َوآَت
 ِذْكَرىׄ      َرْحَمةً ׄ       أَْهلَهُ ׄ      ُضرٍّ   ׄ  

ًَ َوأَْنَبْتَنا فٌَِها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهٌٍج  -ٔٔ َنا فٌَِها َرَواِس ٌْ َتْبِصَرًة َوِذْكَرىَٰ لُِكلِّ   قال تعالى: } َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها َوأَْلَق
 َعْبٍد ُمنٌٍِب{.

  ׄ   ًَ  ِذْكَرىׄ      َتْبِصَرةً ׄ      َبِهٌجٍ ׄ      َرَواِس

ِسًٌرا{. -ٕٔ ٌَ  ِ ْفَعلْ َذلَِك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َفَسْوَؾ ُنْصلٌِِه َناًرا َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللاَّ ٌَ  قال تعالى: } َوَمْن 
ِسًٌراׄ      َناًراׄ      ُظْلًماׄ      ُعْدَواًنا  ׄ   ٌَ 

اًنا لُِكلِّ  -ٖٔ ٌَ َك اْلِكَتاَب تِْب ٌْ ْلَنا َعلَ ٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى لِْلُمْسلِِمٌَن{. قال تعالى: } َوَنزَّ ًْ  َش
اًناׄ      اْلِكَتابَ   ׄ   ٌَ  َرْحَمةً ׄ      ُهًدىׄ      تِْب

َة اإْلِنَفاِق ۚ َوَكاَن اإْلِ  -ٗٔ ٌَ َْمَسْكُتْم َخْش  َقُتوًرا{.نَساُن قال تعالى: } قُل لَّْو أَنُتْم َتْملُِكوَن َخَزابَِن َرْحَمِة َربًِّ إًِذا ألَّ
ةَ ׄ      َرْحَمةِ ׄ      َخَزابِنَ   ׄ   ٌَ  َقُتوًراׄ      َخْش

ٌُْإِمُنوا بَِهَذا اْلَحِدٌِث أََسًفا{. -٘ٔ  قال تعالى: } َفلََعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعلَى آَثاِرِهْم إِْن لَْم 
 أََسًفاׄ      اْلَحِدٌثِ ׄ      َنْفَسكَ ׄ      َباِخعٌ   ׄ  

حُِٗلَ٘ااااااااااخ -ٙٔ َٞ ااااااااااخ حْرظَِ ااااااااااْض َؿ َٔ رِ٘ ااااااااااخ كَ َٝ  ْْ ْ٘ااااااااااظُ  ر

  

آه٤ِ٘اااااااااااااااخ    َٓ ْْ ٫ٝ ؿل اااااااااااااااْض  ٌُ  ٗاااااااااااااااٞه خ اُااااااااااااااا٤

 

 َمآقٌِناׄ      شوًقاׄ      َجَوانُِحَناׄ      اْبَتلَّتْ   ׄ  

ِكٔاااااااااااازَش   -7ٔ َٝ  أَطَٜاااااااااااازَِ ُِِزَِااااااااااااٟٞ َػااااااااااااِحء  

  

    ِْ ٞ  حُزِٜااااااااااااااخثِ ااااااااااااااِ ُٓ َُ أَّ طَٔااااااااااااااِٞ   كَظُاااااااااااااائَؿ

 

 ُسلوَّ ׄ      َتسلوׄ      ِحسَبةً ׄ      َعزاءً   ׄ  

 طَٔاااااااااُٞص ح٧ُٓاااااااااُي كااااااااا٢ حُـخراااااااااخِص ؿٞػاااااااااخ   -8ٔ

  

ااااااااااااااا٬دُ     ٌِ ُِاااااااااااااااُٚ حُ ًُ ِٕ طَؤ ُْ ح٠َُاااااااااااااااؤ َُلااااااااااااااا َٝ 

 

 الِكبلبُ ׄ      لَحمُ  ׄ     جوعاً ׄ      األُسدُ   ׄ  

ٍُ ر٘ااااااا٢ أ٤ٓاااااااش ًِٜاااااااخ هـااااااا٬   -9ٔ  ٓخطَاااااااْض ه٤اااااااٞ

  

ُف ٝح٩ػااااااااااااااااااااااَحدُ     َْ اااااااااااااااااااااا َٜ َ  حُ  ٝظاااااااااااااااااااااا

 

 الَصْرؾُ ׄ      خجبلً ׄ       أمٌةׄ      خٌولُ   ׄ  

ّ  أراااااااااااْض أه٬هُ٘اااااااااااخ ٗاااااااااااَكخ -ٕٓ  اٗاااااااااااخ ُواااااااااااٞ

  

ْٖ ُااااااااا٤ْ ٣ئ٣ً٘اااااااااخ    ااااااااا َٓ  إٔ ٗزظاااااااااِي١ راااااااااخ٧ًٟ 

 

 ٌإذٌناׄ      شرفاׄ      أخبلقُناׄ      قومٌ   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3357ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 المفعول معه: اسم مسبوق  بواو بمعنى مع بعد جملة لٌدل على ما فُعل الفعل بمصاحبته دون تشرٌك.

 إعرابه

ٌجب نصبه إِذا تحققت فٌه شروط التعرٌؾ، مثل : سرت والشاطا ؛ فإِن السٌر فً المثال حصل بمصاحبة  -

 ٌشارك الشاطا فً فعل السٌر.الشاطِا دون أَن 

أما قولنا: تحاور النابُب والوزٌُر فٌجب رفع ما بعد الواو فٌها ألَن الواو تدل على العطؾ ال على المعٌة،  -

 وذلك ألَن الجملة لم تتم إال بالمعطوؾ فبل ٌقع التحاور من شخص واحد.

 من األخ واألَب سافر على حدة. كذلك قولنا: سافر أخً وأبوه قبله ،ال معٌة فٌه فً السفر فكل   -

 وأٌضا ٌتعٌن العطؾ فً قولنا : أنت وشؤنك ؛ألَن خبر المبتدأ محذوؾ تقدٌره )مقترنان( فبل جملة قبله. 

أما قولنا: حضر الجند واألمٌُر  فٌحتمل المعنى أن تكون الواو فٌه للعطؾ أَو للمعٌة فٌجوز فٌما بعدها  -

 المعٌة.الرفع على العطؾ أَو النصب على 

 الخبلصة لبلسم الواقع بعد الواو ثبلث حاالت:

 جوازاألمرٌن. -ٖ   وجوب العطؾ. -ٕ                   وجوب النصب على المعٌة. – ٔ

 نموذج إِعراب:

 حصْدنا الّزرَع وشروَق الشمس. -

 حصدنـا: حصد: فعل ماٍض مبنً على السكون الّتصاله بضمٌر الرفع.

 متصل مبنً فً محل رفع فاعل.نــــــــــا: ضمٌر 

 الـــّزرَع: مفعول به منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ة. ٌّ  وشروق: الواو: واو المع

 شـروق: مفعول معه منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاؾ.

 الشمـس: مضاؾ إلٌه مجرور، وعبلمة جّره الكسرة الظاهرة على آخره.

 ( https://dardery.site/archives/3360ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  )  
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 اخ على الهفعىل نعهدـــدريـــت

   :حُٔظخكش حُزيحثَ ر٤ٖ ٖٓ حُظخ٤ُش ح٧ٓؼِش  ك٢ حُٞحٝ رؼي حُٞحهغ ح٫ْٓ اػَحد كيى – ّ

 منتظرون والناس القطار أقبل -ٔ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ      مفعول معه  ׄ  

 والبرد هذا الشتاءكٌؾ أنت  -ٕ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾׄ    مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 وصل الطبلب إلى المدرسة ودقات الجرس. -ٖ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ ׄ    مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 خلطت القمح والشعٌر -ٗ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 مشى المسافر والصحراء - ٘

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 ٌتعاقبان  من نافذة الحجرة اللٌل والنهار شاهدت  -ٙ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ بهׄ   مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 وسبلحه فً وقت الحرب جندي كل  -7

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 بالػ الرجل واالبن فى الحفاوة بالضٌؾ -8

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ ׄ    مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 أنت وشؤنك تصرؾ فً مالك كما تحب. -9

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ ׄ    مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 وصل إلى الحفل الملك و الحراس  قبله -ٓٔ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ ׄ    مفعول بهׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 المشروع.استعنت بك وأخً فً االنتهاء من  -ٔٔ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 لحما وماء عذبات فؤكل اساهر حفبلحضرت  -ٕٔ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 ال تنصح زمبلءك بالمذاكرة وتهمل دروسك. -ٖٔ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوؾ ׄ   فعل مضارع منصوبׄ    معطوؾׄ    مفعول معه  ׄ  

 اختصم العادل والظالم -ٗٔ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 إعراب كلمة الشمس فً المثالٌن....سرت والشمس الساطعة -سرت والشمس تتوسط السماء    -٘ٔ

 مفعول معه -مبتدأ   ׄ   مبتدأׄ  مبتد  ׄ   مفعول معه -معطوؾ   ׄ          مفعول معه -مفعول معه  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3360ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ظرؾ الزمان: اسم ٌؤتً لٌبٌن زمان وقوع الفعل، وٌصلح أن ٌكون جواًبا لسإال أداته: )متى(.  -ٔ

 ورجعت من المدرسة عصًرا. -قمت صباًحا  -مثل: سافرت لٌبًل 

 ظرؾ المكان: اسم ٌؤتً لٌبٌن مكان وقوع الفعل، وٌصلح أن ٌكون جواًبا لسإال أداته: )أٌن(.  -ٕ

 تجاه التبلمٌذ. -ٌقؾ المعلم أمام السبورة  -أجلس فوق الكرسً  -مثل: سرت فوق الرمل 

 الظرؾ المتصرؾ والظرؾ ؼٌر المتصرؾ  -

أو مبتدأ وخبرا وفاعبل  ظرؾ الزمان المتصرؾ: هو ما ٌستعمل ظرًفا وؼٌر ظرؾ )أي ٌكون ظرًفا  - ٔ

 فٌه.سٌؤتً ٌوم سعٌد نفرح   -دا إن ٌومكم سعٌ  -دا مثل: ٌومكم سعٌ  ،ومفعوال(

 ظرؾ الزمان ؼٌر المتصرؾ: هو كل اسم ال ٌؤتً إال ظرفا للزمان أو مجرور بحرؾ جر. - ٕ

 مثل: قطُّ )وتختص بالزمن الماضً(، عوض، أٌان، قبل، بعد، متى، اآلن، أبًدا.     

  -الظروؾ المبنٌة: : -

 دون((  -أٌن –َثمَّ  -ا هن –)حٌُث ظروؾ المكان المبنٌة:  - ٔ

: ظرؾ الستؽراق الزمن  -أٌان  -إْذ للزمن الماضً -)إذا للزمن المستقبل الزمان المبنٌة:ظروؾ  -ٕ قطُّ

ا بمعنى حٌن  -اآلن -أمِس  –بٌنا وبٌنما  )األَلؾ، وما زابدتان(  -الماضً   ُمذ، منُذ: للزمان الماضً(. -لمَّ

 ظروؾ مشتركة للزمان والمكان: -

 –د عن –بٌن   -د بع –تحدد استعمالها من معنى الجملة: مثل: قبل الظروؾ التً تصلح للمكان والزمان: وٌ

 خرجت قبل السابعة.  -مثل: ٌقع منزلنا قبل منزلكم  ، وسط

 ما ٌنوب عن الظرؾ: ٌنوب عن الظرؾ ماٌلً: -

ًَّ المحطة(. - ٔ ًَّ المحطة، )انتظرت زمناً طوٌبلً مكاناً شرق  صفته: انتظرت طوٌبلً من الزمن شرق

ٌَّز: لزمت فراشً عشرٌن ٌوماً عدده  -ٕ  سرت خمسَة أَمٌال. -المم

ن. -ٖ ٌْ ن الباقٌ ٌْ  كل وبعض )مضافتٌن للظرؾ(: مشٌت بعَض الطرٌق ثم هرولت كلَّ المٌل

 المصدر المتضمن معنى الظرؾ: استٌقظت طلوَع الشمس = وقت طلوع الشمس. -ٗ

 مبلحظات مهمة

دون(، وتكون زابدة، وٌظل االسم بعد هذه   -د بع –قبل  -حٌن   -دقد تدخل )ما( على بعض الظروؾ )عن -

 الظروؾ مضاًفا إلٌه. مثل: طلبت من الطبلب الحضور دونما تؤخٌر. 
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 .-ما ٌجوزنصبه على الظرفٌة من أسماءالمكان والزمان: -

 جمٌع أَسماِء الزمان ٌجوز أَن تنصب على الظرفٌة. - ٔ   

 المكان إال : الٌصلح للنصب من  أَسماءُ  - ٕ   

 ، مثل: جلست مجلَس المعلم  .اسم المكان المشتق -     

 : )فوق وتحت وٌمٌن وشمال وأَمام وخلؾ(،مثل: المبهمات ؼٌر ذات الحدود كؤَسماِء الجهات -     

 جلست أمام المنزل -  سرت خلَؾ والدي  -   

 تقول: مشٌت مٌبلً وزحفت األَفعى متراً. أَسماِء المقادٌر مثل الذراع والمتر والمٌل والفرسخ  -     

أسماء المكان المختصة )ذات الحدود( فبل تنصب بل تجر بـ))فً(( مثل: جلست فً القاعة  مبلحظة : 

 وصلٌت فً المعبد.

 ( https://dardery.site/archives/3589ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 فيهاخ على الهفعىل دـــدريـــت

 ر٤ٖ ٗٞع حُظَف حُٞحٍى  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ك٤غ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ: – ّٔ

ْفَعلُوَن { قال -ٔ ٌَ  تعالى: } َقالُوا اآْلَن ِجْبَت بِاْلَحقِّ ۚ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا 
 مكانظرؾ ׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ِن فًِ اْلَمِدٌَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكنٌز لَُّهَما {  -ٕ ٌْ تٌَِم ٌَ ِن  ٌْ ا اْلِجَداُر َفَكاَن لُِؽبَلَم  قال تعالى: } َوأَمَّ
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

َك َفَقاتِبَل { قال -ٖ ا َداُموا فٌَِها ۖ َفاْذَهْب أَنَت َوَربُّ ْدُخلََها أََبًدا مَّ ا لَن نَّ ا ُموَسىَٰ إِنَّ ٌَ  تعالى: } َقالُوا 
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

اَذا َتكِسُب َؼًدا َوَما َتدِري َنفٌس بِؤَيِّ أَرٍض، َتُموُت {. -ٗ  قال تعالى: } َوَما َتدِري َنفٌس مَّ
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

 قال تعالى: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تطٌعوا فرٌقا من الذٌن أوتوا الكتاب ٌردوكم بعد إٌمانكم كافرٌن { -٘
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ْوِد اْلَعِظٌِم َوأَْزلَْفَنا َثمَّ  -ٙ  اآْلَخِرٌَن {.قال تعالى: } َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّ
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ْلَتِفْت ِمنُكْم أََحٌد َواْمُضوا  -7 ٌَ بِْع أَْدَباَرُهْم َواَل  ِل َواتَّ ٌْ َن اللَّ ُث ُتْإَمُروَن {.قال تعالى: } َفؤَْسِر بِؤَْهلَِك ِبقِْطٍع مِّ ٌْ  َح
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

 قال تعالى: } فؤوحى إلٌهم أن سبحوا بكرة وعشٌا {  -8
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ا {. -9 ًٌّ َم ِجثِ ُهْم َحْولَ َجَهنَّ اِطٌَن ُثمَّ لَُنْحِضَرنَّ ٌَ ُهْم َوالشَّ َك لََنْحُشَرنَّ  قال تعالى: } َفَوَربِّ
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

اُس  قال -ٓٔ َفُكُم النَّ َتخطَّ ٌَ ْسَتْضَعفُوَن فًِ األَْرِض َتخافُوَن أَن   {...تعالى: } َواْذُكُروا إِْذ أَنُتْم َقلٌِلٌ مُّ
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  
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َك قِْبلًَة َتْرَضاَها ۚ َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم {. -ٔٔ نَّ ٌَ  قال تعالى: } َفلَُنَولِّ
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

َها َوَتَرُكوَك َقاِبماً { قال -ٕٔ ٌْ وا إِلَ  تعالى: } َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرًة أَْو لَْهواً انَفضُّ
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

 قال تعالى: } َولَُكْم فٌَِها َجَمالٌ ِحٌَن ُتِرٌُحوَن َوِحٌَن َتْسَرُحوَن {. -ٖٔ
 مكان ظرؾׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ٍء َقطُّ إاِلَّ شَ قال )ص(:"  -ٗٔ ًْ ٍء َقطُّ إاِلَّ َزاَنُه َواَل ُنِزَع ِمْن َش ًْ ُكْن فًِ َش ٌَ ْفَق لَْم  ا َعاِبَشُة اْرفُقًِ َفإِنَّ الرِّ  "اَنهُ ٌَ
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ااااااااااااااا٘خ -٘ٔ َٓ َٝ ًُم  ه٘اااااااااااااااخ َُاااااااااااااااْ أَ ََ ٌُ حِكظَ ٘ااااااااااااااا ُٓ 

  
ااااااااااااااااااََ٘غ حُلِااااااااااااااااااَحُم رِ٘ااااااااااااااااااخ    َٛ ِ ٓااااااااااااااااااخ    ِ 

 
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ٔٙ-  ِٚ ٍِ رطَكااااااااا  ٣اااااااااخٖٓ ٣ـاااااااااُٞى ُااااااااايٟ حُٔااااااااائح

  
ِٖ ح١٩ِاااااااااااااَحم    ٍِ رؤكٔااااااااااااا  ُٝااااااااااااايٟ حُ٘ اااااااااااااٞح

 
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

 كزاااااااااَ حُلـ٤ؼاااااااااش ِٓظاااااااااق  ػاااااااااـ٠ِ ػ٘وااااااااا٢ -7ٔ

  
 ٓااااااااااٖ ًح ٣ؼخطااااااااااذ ٓ٘اااااااااا٘ٞهخ  اًح حٟااااااااااطَرخ    

 
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ٖ  اًح ٓاااااااااااااخ ً٘اااااااااااااض ٓوظااااااااااااايٍح   -8ٔ  ٫ طظِٔااااااااااااا

  
   . ِّ طَؼُااااااااااُٚ ٣ُْل٠ِاااااااااا٢ اُاااااااااا٠ حُ٘ ااااااااااَي َْ َٓ  ُْ ِْ  كَااااااااااخُظُ

 
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

َْ كااااااائىَى ك٤اااااااُغ ٗاااااااجَض ٓاااااااٖ حُٜاااااااٟٞ -9ٔ  ٗوااااااا

  
    ٍِ  ٓاااااااااااااااااااااخ حُلاااااااااااااااااااااذُّ ا٫ ُِلز٤اااااااااااااااااااااِذ ح٧ٝ

 
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

ااااااَؼلَضْ  -ٕٓ ْٟ ٧ َٕ ُّ حُلٔااااااخ ااااااَق حُ٘ااااااخ َٛ ٝ ْٞ َُاااااا َٝ 

  
ااااااااااقِ     ِٛ ح َٝ  َّ اااااااااا ًُ ااااااااااؼخكخ  َُااااااااااَيٟ  ْٟ ّٖ أ  َػَِاااااااااا٤ٜ

 
 ظرؾ مكانׄ        ظرؾ زمان  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3589ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 
 ر٤ٖ ٗٞع حُظَف حُٞحٍى  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ك٤غ ح٩ػَحد ٝ حُز٘خء: –ّٕ 

 
ْسَتْقِدُموَن {. -ٔ ٌَ ْسَتؤِْخُروَن َساَعًة ۖ َواَل  ٌَ  قال تعالى: } َفإَِذا َجاَء أََجلُُهْم اَل 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  
ُ َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ ِفٌُكْم َضْعًفا { قال -ٕ  تعالى: } اآْلَن َخفََّؾ هللاَّ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  
الِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجراً َحَسناً ) قال -ٖ ْعَملُوَن الصَّ ٌَ َر اْلُمْإِمنٌَن الَّذٌَن  ٌَُبشِّ  ( ماِكثٌَن فٌِه أََبداً {ٕتعالى: } َو 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  
َت َنِعًٌما َوُمْلًكا َكبًٌِرا {. -ٗ ٌْ َت َثمَّ َرأَ ٌْ  قال تعالى: } َوإَِذا َرأَ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  
َجَرَة { قال -٘ ِذِه الشَّ ُث ِشْبُتَما َواَل َتْقَرَبا َهَٰ ٌْ  تعالى: } َوُكبَل ِمْنَها َرَؼًدا َح

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  
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اُس  قال -ٙ َفُكُم النَّ َتخطَّ ٌَ ْسَتْضَعفُوَن فًِ األَْرِض َتخافُوَن أَن   {...تعالى: } واْذُكُروا إِْذ أَنُتْم َقلٌِلٌ مُّ
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

َك ُبْكَرًة َوأَِصٌبًل { قال -7  تعالى: } َواْذُكِر اْسَم َربِّ
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

اِع إَِذا َدَعاِن { قال -8  تعالى: } َوإَِذا َسؤَلََك ِعَباِدي َعنًِّ َفإِنًِّ َقِرٌٌب ۖ أُِجٌُب َدْعَوَة الدَّ
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

َدَها لََدى اْلَباِب { قال -9 ٌِّ ا َس ٌَ ْت َقِمٌَصُه ِمن ُدُبٍر َوأَْلَف  تعالى: } َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

ُ إاِلَّ بِا قال -ٓٔ َم هللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ ْقُتلُوَن النَّ ٌَ ًها آَخَر َواَل 
ِ إِلََٰ ْدُعوَن َمَع هللاَّ ٌَ  ْلَحقِّ {تعالى: } َوالَِّذٌَن اَل 

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  
ْسَتْعِجلُ ِمْنُه اْلُمْجِرُموَن { قال -ٔٔ ٌَ اَذا  اًتا أَْو َنَهاًرا مَّ ٌَ ُتْم إِْن أََتاُكْم َعَذاُبُه َب ٌْ  تعالى: } قُلْ أََرأَ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  
َذا لََساِحٌر َعلٌٌِم { قال -ٕٔ  تعالى: } َقالَ لِْلَمئَلِ َحْولَُه إِنَّ َهَٰ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  
ُت َرُجبًل َقطُّ أََشدَّ َتَحفًُّظا فًِ َمْنِطقِِه ِمْن ُعَمَر قال أحدهم ٌصؾ الخلفة عمر بن عبد العزٌز: " -ٖٔ  ٌْ  "...َما َرأَ

 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  
ٔٗ-  ْٖ ٜاااااااااااخُى حُلاااااااااااذ  ٛاااااااااااَ طااااااااااا٣ًٌَ ِٓ  ٛ٘اااااااااااخ 

  
    َْ  ٝٛاااااااااااخ ٛ٘اااااااااااخ راااااااااااخ٧ْٓ ١اااااااااااخد حُٔااااااااااأ

 
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

ْٕ طزااااااااايٝ ٗاااااااااٞحٛيُٙ  -٘ٔ  ٓاااااااااخ ٣ِزاااااااااُغ حُلاااااااااذُّ أ

  
ِٙ أَرَاااااااااااَيح    ْْ ٣ُْزاااااااااااِي ْٕ َُااااااااااا اِ َٝ ج  ِلاااااااااااذ  ُٔ اااااااااااٖ حُ ِٓ 

 
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

 ٓااااااخًح ٓااااااؤهَأ ٓااااااـٖ ٗااااااؼ١َ ٝٓااااااٖ أىراااااا٢  -ٙٔ

  
 كاااااااااٞحكَ حُو٤اااااااااَ ىحٓاااااااااـض ػ٘ااااااااايٗخ ح٧ىراااااااااخ   

 
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

َ  ٗاااااخٍر٢ -7ٔ ْٕ ١َااااا ْٖ ٤ََُِْااااا٠ َُاااااُي ااااا ِٓ ُْاااااُض  ُِ  ٝٓاااااخ 

  
    َِ َ  ٓااااااااااز٤ ُٔوٜاااااااااا٠ رٌاااااااااا ِّ ًخُ  اُاااااااااا٠ ح٤ُااااااااااٞ

 
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

٣ْااااااااااااااَض كاااااااااااااا٢ ُهُِااااااااااااااٍن َى٤ِٗجاااااااااااااااخ   -8ٔ ٍَ  اًح َؿخ

  
٣ٍِااااااااااااااااٚ ٓااااااااااااااااٞحءُ     ْٖ طـخ  كؤٗااااااااااااااااَض ٝٓاااااااااااااااا

 
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

 
َٖ طَؼااااااااااّيُْٛ     -9ٔ ََ ح٩ِهااااااااااٞحٕ كاااااااااا٤  كَٔااااااااااخ أًَؼَاااااااااا

  
    َُ ااااااااااااااااَُْٜ٘ كاااااااااااااااا٢ حُ٘خثِزااااااااااااااااخِص ه٤َِاااااااااااااااا ٌِ َُ َٝ 

 
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

 إ حُـ٘اااااااااااإٞ ٍٝحء ٜٗااااااااااااق هٜخثااااااااااااـي١ -ٕٓ

  
 أُٝااااا٤ْ كااااا٢ رؼاااااٞ حُـ٘ااااإٞ ٛـــــــــــاااااـٞحد   

 
 ظرؾ مبنًׄ        ظرؾ معرب  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3589ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ر٤ٖ ٗٞع حُظَف حُٞحٍى  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ حُظَٜف ٝ ػيّ حُظَٜف: –ّٖ 

 
ْوُم اْلُخُروِج { قال -ٔ ٌَ لَِك 

َٰ
َحَة ِباْلَحقِّ ۚ َذ ٌْ ْسَمُعوَن الصَّ ٌَ ْوَم  ٌَ  تعالى: } 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

 تعالى: } والصابرٌن فً البؤساء والضراء وحٌن البؤس { قال -ٕ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ِه َوَسلََّم ، لََنْمُكُث َشْهًرا َما ُنوقُِد فٌِِه بَِنارٍ جاء فً األثر:"  -ٖ  ٌْ ُ َعلَ ٍد َصلَّى هللاَّ ا آلَ ُمَحمَّ  "إِْن ُكنَّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

 تعالى: } َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه ۚ َوُهَو اْلَحِكٌُم اْلَخبٌُِر { قال -ٗ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ا َبنًِ آَدَم ُخُذوا ِزٌَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد {. -٘ ٌَ  قال تعالى: } 

 متصرؾظرؾ ؼٌر ׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ُموَنُه عَ  قال -ٙ ٌَُحرِّ ٌُِحلُّوَنُه َعاًما َو ٌَُضلُّ بِِه الَِّذٌَن َكَفُروا  اَدةٌ فًِ اْلُكْفِر ۖ  ٌَ ِسًُء ِز َما النَّ  اًما {تعالى: } إِنَّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ٌُْإِمُنوَن بِِه { قال -7 ِهْم َو ُحوَن بَِحْمِد َربِّ ٌَُسبِّ ْحِملُوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَُه  ٌَ  تعالى: } الَِّذٌَن 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

َهاِر { قال -8 َن النَّ ْلَبُثوا إاِلَّ َساَعًة مِّ ٌَ  تعالى: } َكؤَن لَّْم 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ُر ِمْنُه {. -9 ٌْ  قال تعالى: } َوَقالَ اآْلَخُر إِنًِّ أََرانًِ أَْحِملُ َفْوَق َرْأِسً ُخْبًزا َتؤُْكلُ الطَّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

 تعالى: } قُل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكلَِماِت َربًِّ لََنفَِد اْلَبْحُر َقْبلَ أَن َتنَفَد َكلَِماُت َربًِّ { قال -ٓٔ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

َتَوفَّى اأْلَنفَُس ِحٌَن َمْوتَِها َوالَّتًِ لَْم َتُمْت فًِ َمَناِمَها { قال -ٔٔ ٌَ  ُ  تعالى: } هللاَّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

َدَها لََدى اْلَباِب ۚ َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِؤَْهلَِك ُسوًءا { قال -ٕٔ ٌِّ ا َس ٌَ  تعالى: } َوأَْلَف

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

َبُعوَن { قال -ٖٔ تَّ ُكم مُّ بًل إِنَّ ٌْ  تعالى: } َفؤَْسِر بِِعَباِدي لَ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

الِِمٌَن { قال -ٗٔ ُ َعلٌٌِم بِالظَّ ِدٌِهْم ۚ َوهللاَّ ٌْ َمْت أَ ْوَنُه أََبًدا بَِما َقدَّ َتَمنَّ ٌَ  تعالى: } َواَل 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

امَ  َنَهاًرا َتْقلٌُِم اأْلََظافِرِ  -٘ٔ ٌَ ٌُْفِسُد الصِّ اِم اَل  ٌَ  فًِ الصِّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ِه َوَسلََّم اْمَرأًَة َقطُّ  رضً هللا عنها:" َعابَِشةَ قالت أم المإمنٌن  -ٙٔ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  "َما َضَرَب َرُسولُ هللاَّ

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  
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 ٛ٘ااااااااااااااااخ ط٬ه٤٘ااااااااااااااااخ ٛ٘ااااااااااااااااخ ّٝىػااااااااااااااااض -7ٔ

  

 ٛ٘ااااااااااااااااخ أٗااااااااااااااااخٍص ًلّٜااااااااااااااااخ رخُٔاااااااااااااااا٬ّ   

 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ْٖ أهٞحُُااااااااااااااُٚ   -8ٔ ُْ ُااااااااااااااْ طٌاااااااااااااا  ٝاًِح حُٔؼِاااااااااااااا

  

ٍِ كوُُٞااااااااااااٚ ُااااااااااااٖ ٣ؼٔااااااااااااَح     ١زااااااااااااَن حُلِؼااااااااااااخ

 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ٔ9-  ِٚ ٍِ رطَكااااااااا  ٣اااااااااخٖٓ ٣ـاااااااااُٞى ُااااااااايٟ حُٔااااااااائح

  

ِٖ ح١٩ِاااااااااااااَحم    ٍِ رؤكٔااااااااااااا  ُٝااااااااااااايٟ حُ٘ اااااااااااااٞح

 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

ٕٓ-  ٍْ َِ ْْ ٣َااااااااااا َُااااااااااا َٝ اااااااااااَ٘خ َكظااااااااااا٠ أطَخَٗاااااااااااخج  َٔ ّٔ  طََِ

  

    ُْ ّٔ اااااااااااااااااُٚ ٣َاااااااااااااااااظََِ ُّٓ ْظاااااااااااااااااُٚ أُ َٔ ْٕ كَطَ  َُاااااااااااااااااُي

 

 ظرؾ ؼٌر متصرؾׄ        ظرؾ متصرؾ  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3589ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 هو اسم نكرة مشتق منصوب ٌبٌن هٌبه صاحبه )الفاعل أو المفعول أو هما مًعا(.

  -أمثلة توضٌحٌة:

نت هٌبة الفاعل )الطالب( عندما أتى.  -ٔ ٌّ  أتى الطالب سعٌدا: الحال ب

نت هٌبة المفعول به )النجوم( عندما أبصرتها. -ٕ ٌّ  أبصرت النجوم متؤللبًة: الحال: ب

نت هٌبة الفاعل )المسافر( والمفعول به )أهله( مًعا عند  -ٖ ٌّ  اللقاء.عانق المسافر أهله متحابٌن: الحال ب

 االسم الذي ٌبٌن الحال هٌبته ٌسمى صاحب الحال، والبد أن ٌكون معرفة. -

 نسؤل عن الحال بكٌؾ.  -

 أنواع الحال 

ا مفــردة   - ٔ ًٌ  ، مثل : جاء الطفل باك

 البد أن تشتمل الحال الجملة على رابط ٌربطها بصاحبها والرابط:و: )جمـــلة: )اسمٌة، فعلٌة(   - ٕ

 القمح. )هو(× وحده، مثل: شاهدت المزارع ٌحصد  إما الضمٌر -

 إما الواو وحدها، مثل: وصلت إلى مكة والشمس تؽرب  -

 إما الواو والضمٌر معا، مثل: رأٌت العامل وهو واقؾ تحت الشمس..   -

 جار ومجرور(ال تحتاج الحال شبه الجملة إلى رابط. -)ظرؾ شبه جملة:  -ٖ

 وقؾ العصفور فوق الؽصن. -ى مثل: أحرزت الهدؾ فً المرم    

 -تعدد الحال:

 قد تتعدد الحال فً الجملة وصاحبها واحد مثل: مضٌت مسرًعا فرًحا نشًٌطا. -ٔ

 قد تتعدد الحال فً الجملة وصاحبها متعدد مثل: كلمت هند واقفا جالسة. - ٕ

 مبلحظات مهمة:

 الحال ؼالباً نكرة مشتقة.  -ٔ

لكنها قد تؤْتً معرفة وذلك إذا كانت بمعنى النكرة مثل:)قابلت األَمٌر وحدي( فـ)وحدي( وإن كانت معرفة  -

 نكرة معنى ألَنها ترادؾ )منفرداً(. ومن ذلك )ادخلوا األَولَ فاألَول( بمعنى )مرتبٌن(. لفظاً هً 

ي متقابلٌن، أو كانت موصوفة بمشتق  وقد تؤْتً جامدة إذا كانت مإولة بمشتق، مثل )كلمته وجهاً لوجه( أَ  -

اً{  ، مثل:  ٌّ  }إِّنا أَْنَزْلناهُ قُْرآناً َعَربِ
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 ، مثل :جاء راكبا رجل.صاحب الحال معرفة ولكنه قد ٌؤتً نكرة إذا تقدمت على صاحبها   -ٕ

 هناك قاعدة تقول: الجملة وشبه الجملة بعد المعارؾ أحوال، وبعد النكرات صفات.  -ٖ

ا، وما شابه هذه الكلمات،  )إعرابها دابًما حال:كلمات   -ٗ ًٌ ا وسٌاس ًٌ ا وأدب ًٌ ا وثالًثا الخ، ماد ًٌ أواًل وثان

ا، ومًعا،   وجمًٌعا، أجمعٌن، دابما، وعوًضا، وبداًل، ًٌ وخاصة، وعامة و قاطبة، وعمًدا وخطؤ، وسهًوا، وسو

 (ومشافهة.

 ... كٌؾ تسمع القران. حاال كٌؾ إذا أتى بعدها فعل تعرب -٘

 ( https://dardery.site/archives/3594ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 اخ على الحالدـــدريـــت

 كيى حُلخٍ  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ
ِهمْ  قال -ٔ ٌْ ُكْم ِمنًِّ ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفبَل َخْوٌؾ َعَل نَّ ٌَ ؤِْت ٌَ ا  ْحَزُنوَن {  َواَل ُهمْ تعالى:} قُْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِمًٌعا َفإِمَّ ٌَ 

ْحَزُنونَ جملة ) ׄ    َخْوؾٌ ׄ       ُهًدىׄ      َجِمًٌعا  ׄ   ٌَ  (ُهْم 

ِ َفبل َتْقَرُبوَها {  -ٕ  قال تعالى: } َوال ُتَباِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم َعاِكفُوَن ِفً اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ
 (َتْقَرُبوَهاجملة ) ׄ    ُحُدودُ ׄ     ( أَْنُتْم َعاِكفُونَ جملة ) ׄ    (ُتَباِشُروُهنَّ جملة )   ׄ  

قُوَن {قال تعالى: } َوإِْذ أََخْذَنا  -ٖ ٍة َواْذُكُروا َما فٌِِه لََعلَُّكْم َتتَّ َناُكْم بِقُوَّ ٌْ وَر ُخُذوا َما آَت  .ِمٌَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّ
ورَ ׄ    ِمٌَثاَقُكمْ   ׄ   ةٍ شبه الجملة ) ׄ      الطُّ  (اْذُكُروا َما فٌِهِ جملة ) ׄ   ( بِقُوَّ

ا ِخْزٌي َولَُهْم فًِ اآلِخَرِة عَ  قال -ٗ ٌَ ْن ْدُخلُوَها إاِلَّ َخآبِفٌَِن لُهْم فًِ الدُّ ٌَ َذاٌب َعِظٌٌم تعالى: } أُْولَبَِك َما َكاَن َلُهْم أَن 
} 

ْدُخلُوَها جملة )  ׄ    َعَذابٌ ׄ      ِخْزيٌ ׄ      َخآبِفٌِنَ ׄ     (ٌَ

٘-  َ
ْذُكُروَن هللاَّ ٌَ َماَواِت َواأْلَْرِض {قال تعالى: } الَِّذٌَن  ُروَن فًِ َخْلِق السَّ َتَفكَّ ٌَ اًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِِهْم َو ٌَ  قِ

ْذُكُروَن هللاََّ جملة )   ׄ   اًماׄ    (ٌَ ٌَ ُرونَ ٌجملة ) َ ׄ    قُُعوًداׄ      قِ  (َتَفكَّ

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم {  -ٙ
َر َباٍغ َواَل َعاٍد َفإِنَّ هللاَّ ٌْ  قال تعالى: } َفَمِن اْضُطرَّ َؼ

رَ ׄ     (اْضُطرَّ جملة )   ׄ   ٌْ  َؼفُورٌ ׄ     َعادٍ ׄ        َؼ

ْعلَُمونَ قال تعالى:  -7 ٌَ ْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم  ٌَ ْنُهْم َل  {َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ
ْنُهمْ  شبه الجملة )  ׄ   َفِرًٌقا  ׄ   ْكُتُموَن اْلَحقَّ جملة ) ׄ      (مِّ ٌَ ْعلَُمونَ جملة ) ׄ    (لَ ٌَ  (ُهْم 

لَ َواْلِمٌَزاَن بِاْلقِْسِط اَل ُنَكلُِّؾ َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها {. -8 ٌْ  قال تعالى: } َوأَْوفُوا اْلَك
لَ   ׄ   ٌْ  ُوْسَعَهاׄ     َنْفًساׄ      (بِاْلقِْسطِ شبه الجملة ) ׄ     اْلَك

ِ ِبإِْذنِ  -9 ا إِلَى هللاَّ ًٌ ًرا َوَنِذًٌرا * َوَداِع ا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ ًُّ إِنَّ بِ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  ِه َوِسَراًجا ُمنًٌِرا {.قال تعالى: } 
ًراׄ      َشاِهًدا  ׄ    ُمنًٌِراׄ      َنِذًٌراׄ     ُمَبشِّ

ِخُذوَنُه  -ٓٔ الِِمٌَن َبَداًل. {.قال تعالى: } أََفَتتَّ اَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدو  ۚ بِْبَس لِلظَّ ٌَ َتُه أَْولِ ٌَّ  َوُذرِّ
اءَ   ׄ   ٌَ  َبَداًل ׄ    (ُهْم لَُكْم َعُدو  جملة )  ׄ   َ   (ِمْن ُدوِنًشبه الجملة ) ׄ    أَْولِ

ُ اْلَحقَّ َواْلَباِطلَ ۚ  -ٔٔ ْضِرُب هللاَّ ٌَ لَِك 
َٰ
ْذَهُب ُجَفاًء {.قال تعالى: } َكَذ ٌَ َبُد َف ا الزَّ  َفؤَمَّ

َبدُ ׄ     اْلَحقَّ   ׄ   ْذَهبجملة ) ׄ      الزَّ  ُجَفاءً ׄ     (ٌَ

ُهَما َسْوآتِِهَما {. قال تعالى: } -ٕٔ ٌَ ِر ٌُ ْنِزُع َعْنُهَما لَِباَسُهَما لِ ٌَ ِة  ُكْم ِمَن اْلَجنَّ ٌْ  قال تعالى: } َكَما أَْخَرَج أََبَو
ُكمْ   ׄ   ٌْ ْنِزُع َعْنُهَماجملة ) ׄ     أََبَو  َسْوآتِِهَماׄ     لَِباَسُهَماׄ     (ٌَ

https://dardery.site/archives/3594
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ا { -ٖٔ ًٌّ ًبا َفِر ٌْ ُم لََقْد ِجْبِت َش ٌَ ا َمْر ٌَ  قال تعالى: } َفؤََتْت بِِه َقْوَمَها َتْحِملُُه ۖ َقالُوا 
ًباׄ      (َتْحِملُهجملة ) ׄ     َقْوَمَها  ׄ   ٌْ اׄ     َش ًٌّ  َفِر

هِ  الَِّذٌَن َكَفُرواقال تعالى: } َوَقالَ  -ٗٔ ٌْ لَ َعَل  َواِحَدًة {. اْلقُْرآُن ُجْملَةً  لَْواَل ُنزِّ
هِ  جملة )  ׄ     َكَفُروا  ׄ   ٌْ لَ َعلَ  َواِحَدةً ׄ     ُجْملَةً ׄ     (ُنزِّ

ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدٌنِهِ  -٘ٔ ٌَ ُمْت َوُهَو َكافِرٌ  قال تعالى: } َوَمن  ٌَ بَِك َحِبَطْت  َف ا َواآْلِخَرِة {.َفؤُولََٰ ٌَ ْن  أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّ
ْرَتِدْد ِمنُكمْ جملة )   ׄ   ُمتْ  جملة )  ׄ   ٌَ ٌَ  (َحبَِطْت أَْعَمالُُهمْ جملة ) ׄ    (ُهَو َكافِرٌ جملة ) َׄ    (َف

 اًح ُاااااااااْ ٣ٌاااااااااٖ ٛااااااااالٞ حُاااااااااٞىحى ١ز٤ؼاااااااااش     -ٙٔ

  
ََ كاااااااااااا٢ ٍٝى ٣ـاااااااااااا٢ُء طٌُِّلااااااااااااخ     كاااااااااااا٬ ه٤اااااااااااا

 
 تكلُّفاׄ     (ٌجًءُ جملة ) ׄ    (فً ودٍ شبه الجملة ) ׄ     طبٌعة      ׄ  

َْ ًثاااااااااااٍذ     -7ٔ َُ ُلااااااااااا َْ حُاااااااااااٌثُذ ٣ؤًااااااااااا  ُٝااااااااااا٤

  
َُ رؼ٠اااااااااااااااا٘خ رؼ٠ااااااااااااااااخ  ػ٤خٗااااااااااااااااخ     ٣ٝؤًاااااااااااااااا

 
 عٌاناׄ     بعضاً ׄ     (ٌؤكلُ بعضناجملة ) ׄ   (ٌؤكلُ لحمَ جملة )   ׄ  

ٕ  حُز٤اااااااااااااااااٞص اًح حُز٘اااااااااااااااااخُص ُِٜٗ٘اااااااااااااااااخ      -8ٔ  ا

  
 ٓؼااااااااااااااَ حُٔاااااااااااااأخء ط٣ِ٘ااااااااااااااض ر٘ـٜٞٓااااااااااااااخ   

 
 (تزٌنت بنجومها جملة )  ׄ    مثلׄ         (نزلنها جملة ) ׄ    البٌوت  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3594ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ر٤ٖ ٗٞع حُلخٍ  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

 
َراٍت  {. -ٔ اَح ُمَبشِّ ٌَ ٌُْرِسلَ الرِّ اتِِه أَن  ٌَ  قال تعالى: } َوِمْن آ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ا قال تعالى: } أَلَْم َترَ  -ٕ اِطٌَن َعلَى  أَنَّ ٌَ ا {.أَْرَسْلَنا الشَّ ُهْم أًَزّ  اْلَكافِِرٌَن َتُإزُّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ْهدِ  أََفلَمْ قال تعالى: }  -ٖ ْمُشونَ  اْلقُُرونِ  ِمنَ  َقْبلَُهمْ  أَْهلَْكَنا َكمْ  لَُهمْ  ٌَ  {. َمَساِكنِِهمْ  فًِ ٌَ
  شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ِر ِحَساٍب {. -ٗ ٌْ ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِؽ َوفَّى الصَّ ٌُ َما   قال تعالى: } إِنَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ا -٘ ءٍ  قال تعالى: } إِنَّ ًْ  َخلَْقَناهُ بَِقَدٍر {. ُكلَّ َش
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ْعلَُم اْلَقْولَ قال تعالى: }  -ٙ ٌَ ِمٌُع اْلَعلٌِمُ  فًِ َقالَ َربًِّ  َماِء َواأْلَْرِض َوُهَو السَّ  {. السَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ةٍ  -7 َناُكم ِبقُوَّ ٌْ  فٌِِه {. َما َواْذُكُروا قال تعالى: } ُخُذوا َما آَت
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ُم {. -8 ًدا َفَجَزاُإهُ َجَهنَّ ْقُتل ُمْإِمًنا ُمَتَعمِّ ٌَ  قال تعالى: } َوَمْن 
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

َر َمنقُوٍص  -9 ٌْ ا َلُمَوفُّوُهْم َنِصٌَبُهْم َؼ  {. قال تعالى: } َوإِنَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  
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قُولُ اإْلِنَساُن أَإَِذا -ٓٔ ٌَ ا {. قال تعالى: } َو ًٌّ  َما ِمتُّ َلَسْوَؾ أُْخَرُج َح
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  
اٌت َتْجِري ِمْن َتْحتَِها األَْنَهاُر َخالِِدٌَن  -ٔٔ ِهْم َجنَّ َقْوا ِعْنَد َربِّ  فٌَِها {قال تعالى: } لِلَِّذٌَن اتَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  
ُ آِمنٌَِن {. -ٕٔ  قال تعالى: } َوَقالَ اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء هللاَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  
ِه {قال تعالى: } َوأَْلَقى اأْلَْلَواَح َوأََخَذ بَِرْأِس أَِخٌِه  -ٖٔ ٌْ هُ إِلَ ُجرُّ ٌَ 
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  
الِِمٌَن َبَداًل. -ٗٔ اَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدو  ۚ بِْبَس لِلظَّ ٌَ َتُه أَْولِ ٌَّ ِخُذوَنُه َوُذرِّ  {. قال تعالى: } أََفَتتَّ
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  
ا { -٘ٔ ًٌّ ًبا َفِر ٌْ ُم لََقْد ِجْبِت َش ٌَ ا َمْر ٌَ  قال تعالى: } َفؤََتْت بِِه َقْوَمَها َتْحِملُُه ۖ َقالُوا 
 شبه جملة ׄ     جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3594ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش:ر٤ٖ ٗٞع حَُحر٢ ك٢ ؿِٔش حُلخٍ  ك٢ ح٧ٓؼِش  –ّٖ

 

ْعَلُموَن{. -ٔ ٌَ ْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم  ٌَ ْنُهْم لَ  قال تعالى: } َوإِنَّ َفِرًٌقا مِّ
  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدٌنِهِ  -ٕ ٌَ ُمْت َوُهَو َكافِرٌ  قال تعالى: } َوَمن  ٌَ ا َواآْلِخَرِة{. َف ٌَ ْن بَِك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّ

 َفؤُولََٰ
  والضمٌرالواو ׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
ُكْم َوأَنُتْم اَل ُتْظلَُموَن{. -ٖ ٌْ ٌَُوؾَّ إِلَ ٍر  ٌْ  قال تعالى: } َوَما ُتنِفقُوا ِمْن َخ
  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
ا قال تعالى: } أَلَْم َترَ  -ٗ ُهْم  أَنَّ اِطٌَن َعلَى اْلَكافِِرٌَن َتُإزُّ ٌَ ا{.أَْرَسْلَنا الشَّ  أًَزّ
  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
ُهَما َسْوآتِهِ  -٘ ٌَ ِر ٌُ ْنِزُع َعْنُهَما لَِباَسُهَما لِ ٌَ ِة  ُكْم ِمَن اْلَجنَّ ٌْ  َما {.قال تعالى: } قال تعالى: } َكَما أَْخَرَج أََبَو
  والضمٌرالواو ׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
ِه { -ٙ ٌْ هُ إِلَ ُجرُّ ٌَ  قال تعالى: } َوأَْلَقى اأْلَْلَواَح َوأََخَذ بَِرْأِس أَِخٌِه 
 الواو والضمٌرׄ       الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
اَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدو  ۚ بِْبَس  -7 ٌَ َتُه أَْولِ ٌَّ ِخُذوَنُه َوُذرِّ الِِمٌَن َبَداًل. {.قال تعالى: } أََفَتتَّ  لِلظَّ
  الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

ٕ  حُز٤اااااااااااااااااااٞص اًح حُز٘اااااااااااااااااااخُص ُِٜٗ٘اااااااااااااااااااخ      -8  ا

  

 ٓؼاااااااااااااااَ حُٔااااااااااااااأخء ط٣ِ٘اااااااااااااااض ر٘ـٜٞٓاااااااااااااااخ   

 

 الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
ََ حُؼُااااااااااَِد ٣َهااااااااااُي ٓااااااااااخً٘خ       -9  كااااااااااَيػٞح ٟاااااااااا٤ٔ

  

ِٙ.. ٝحْىػااااااااااٞح ُااااااااااُٚ.. رااااااااااخُٔـلَس    َِ  كاااااااااا٢ هزاااااااااا

 

 الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  
ِّ ١ًٝ ح٠ُاااااا٠٘   -ٓٔ  طٜااااااُق حُاااااايٝحء ُاااااا١ٌ حُٔااااااوخ

  

    ُْ  ٤ًٔاااااااااااااخ ٣ٜاااااااااااااق  راااااااااااااٚ ٝأٗاااااااااااااَض ٓاااااااااااااو٤

 

 الواو والضمٌرׄ              الضمٌرׄ                 الواو  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3594ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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المبهم الذي ٌؤتً قبل اسم نكرة منصوب )ؼالًبا( ٌذكر؛ لٌزٌل إبهاًما قبله ٌصلح ألن ٌراد به أشٌاء كثٌرة. و 

 التمٌٌز ٌسمى: ممًٌزا.

 التمٌٌز نوعان: -

 :التمٌٌزالملفوظ )الذات( أوال 

 عدد(. -الكٌل  -المساحة  -وهو الذي ٌظهر فً الكبلم بعد )الوزن 

 المساحة مثل: زرعت فدانا أرزا.  -الوزن مثل: بعت كٌلو برتقاال.  -

 العدد مثل: معً عشرون جنٌها.  -الكٌل مثل: اشترٌت إردبا قمحا.  -

 تمٌٌز الملفوظ )الوزن والمساحة والكٌل( ٌجوز نصبه أو جره بـ"من" أو باإلضافة فنقول: اشترٌت إردبا

 أو إردب قمٍح. -أو إردبا من قمٍح  -قمًحا 

 تمٌٌز العدد

 ٌنقسم العدد إلى أربعة أقسام:

 وٌشمل األعداد من واحد إلى عشرة، والعدد: )مابة( ومضاعفاتها والعدد: ألًفا ومضاعفاته. العدد المفرد: -ٔ

 ا(.9: ٔٔالعدد المركب: وهو األعداد من ) -ٕ

 (.9ٓ -8ٓ -7ٓ -ٓٙ -ٓ٘ -ٓٗ -ٖٓ -ٕٓأعداد العقود: وهً: ) -ٖ

 (.99 :ٕٔ( عطؾ علٌه عدد من ألفاظ العقود )9: ٔالعدد المعطوؾ: وهو كل عدد مفرد ) -ٗ

 أواًل: العدد المفرد:

 (: ٕ، ٔالعدد ) -ٔ

لٌس لهما تمٌٌز )لفظ "واحد أو اثنان" إذا جاء بعد المعدود ٌعرب نعًتا(، وٌطابقان المعدود فً  -

 التذكٌروالتؤنٌث. 

مثال: قرأت قصة واحدة، اشترٌت كتاب واحًدا، سلمت على طالبٌن اثنٌن، فالكلمات )واحدة، وواحًدا، واثنٌن( 

 نعت.

 (: ٓٔ: ٖالعدد من ) -ٕ

 تمٌٌزه جمع مجرور باإلضافة أي ٌعرب مضاؾ إلٌه. -

 ٌخالؾ العدد المعدود تذكًٌرا أو تؤنًٌثا، وٌعرب العدد حسب موقعه فً الجملة. -
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 (: فً األسبوع سبعة أٌام. ٔمثال)

العدد سبعة مإنث سبعة: مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة، أٌام تمٌٌز جمع مجرور باإلضافة ) الحظ( 

 والمعدود أٌام الذي مفرده ٌوم مذكر. 

 (: اشترٌت تسع قصص.ٕمثال)

تسع: مفعول به منصوب وعبلمة نصبه الفتحة، وقصص تمٌٌز جمع مجرور باإلضافة، أو مضاؾ إلٌه. 

 الحظ: العدد تسع مذكر والمعدود قصص الذي مفرده قصة مإنث.

 مبلحظات مهمة

 ُتسكن الشٌن فً العدد )عشرة(. و( ٌخالؾ المعدود إذا كان مفرًدا، وٌوافقه إذا كان مركًبا، ٓٔالعدد ) -

إذا كانت مفردة )معً عْشرة كتب(. الحظ تسكٌن الشٌن والحظ تؤنٌث عشرة وتذكٌر كتب الذي مفرده  -ٔ

 كتاب.

ْشرة الشٌن ساكنة والحظ أنها وافقت إذا كانت مركبة وتمٌٌزها مإنث )نجح ثبلث عْشرة طالبة( الحظ ع -ٕ

 المعدود ألنها مركبة )ثبلث + عشرة(.

 تفتح الشٌن فً حالة العدد المركب الذي تمٌٌزه مذكر )نجح ثبلثة عَشر طالبا(.  -ٖ

 ( ومضاعفاتها: ٓٓٔالعدد ) -ٖ

 ٌتساوى فٌه التمٌٌز المإنث والمذكر، وتمٌٌزها مفرد مجرور باإلضافة.  -ٔ

فً حالة تثنٌة )مابة وألؾ( ٌعربان إعراب المثنى )باأللؾ رفًعا وبالٌاء نصًبا وجًرا( مع حذؾ النون عند  -

 اإلضافة. 

 )مثال( نجح مابتا طالب، تصدقت على مابتً محتاج، اشترك ألؾ سابح فً المهرجان، ؼرسنا ألفً شجرة. 

 (: فً المكتبة ألؾ كتاب وألؾ قصة. ٔمثال)

 وع وعبلمة رفعه الضمة، كتاب وقصة: تمٌٌز مفرد مجرور مضاؾ إلٌه.ألؾ: مبتدأ مرف

 (: جاء مابة رجل. رأٌت مابة فتاة. رجل وفتاة: تمٌٌز مفرد مجرور مضاؾ إلٌه.ٕمثال)

 ثانٌا: العدد المركب

 ٌوافقان المعدود )التمٌٌز( تؤنًٌثا أو تذكًٌرا. ٕ، ٔ( تمٌٌزه مفرد منصوب، العدد 9ٔ -ٔٔاألعداد من ) -

 مثل: فرٌق الكرة احد عشر العًبا. ومثل: على المكتب إحدى عشرة قصة. 

 ( 9ٔ: ٖٔالعدد من ) -

 ( ٌوافقه.ٓٔ( والجزء الثانً )9: ٖالجزء األول ٌخالؾ المعدود تذكًٌرا أو تؤنًٌثا )
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 ( ألن الجزءٕٔ( ٌبنى على فتح الجزأٌن فً محل نصب أو رفع أو جر ما عدا العدد )9ٔ: ٔٔالعدد من )

 ، األول منه ٌعرب إعراب المثنى، والجزء الثانً مبنى على الفتح ال محل له من اإلعراب

 أمثلة: 

جاء سبع عشرة طالبة: جاء: فعل ماض، سبع عشرة مبنٌة على فتح الجزأٌن فً محل رفع فاعل، طالبة  -ٔ 

 تمٌٌز مفرد منصوب.

فً المطار ست عشرة طابرة: فً: حرؾ جر، المطار: اسم مجرور وعبلمة جره الكسرة، وشبه الجملة  -ٕ 

فً محل رفع خبر مقدم، ست عشرة: مبنً على فتح الجزأٌن فً محل رفع مبتدأ مإخر، طابرة: تمٌٌز مفرد 

 منصوب.

ه مثنى، عشر مبنٌة على الفتح ال فً السنة اثنا عشر شهًرا: اثنا مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه األلؾ ألن -ٖ 

 محل لها من اإلعراب، شهًرا تمٌٌز مفرد منصوب.

 ( 99: ٕٔثالًثا: العدد المعطوؾ من )

 مثال: فً الفصل واحد وعشرون قصة.  ، العدد المعطوؾ علٌه هو العدد الذي ٌؤتً قبل حرؾ الواو -

مبنً ال محل له من اإلعراب، عشرون: واحد: مبتدأ مإخر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة، الواو حرؾ عطؾ 

 معطوؾ على واحد مرفوع وعبلمة رفعه الواو، قصة: تمٌٌز مفرد منصوب "

 ( ٌوافق التمٌٌز فً التذكٌر أو التؤنٌث.ٕ، ٔالعددان ) -

 مثال: قرأت إحدى وعشرٌن قصة  سلمت على اثنٌن وخمسٌن طالًبا..

 كًٌرا أو تؤنًٌثا.( ٌخالؾ المعدود )التمٌٌز( تذ9 - ٖالعدد من ) -

 مثال: فً الحدٌقة ثبلثة وعشرون كلًبا. 

 ( تمٌٌزه مفرد منصوب.99 -ٕٔالعدد من ) -

 رابعا: ألفاظ العقود :

 (.9ٓ، 8ٓ، 7ٓ، ٓٙ، ٓ٘، ٓٗ، ٖٓ، ٕٓوهى: )

 تعرب حسب موقعها فً الجملة.  -

 ترفع بالواو وتنصب وتجر بالٌاء ألنها ملحقه بجمع المذكر السالم.  -

 ٌز ألفاظ العقود مفرد منصوب دابًما.تمٌ -

 أمثلة: 

 حضر عشرون طالًبا  -ٔ

 عشرون: فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الواو. طالًبا: تمٌٌز مفرد منصوب.
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 سلمت على سبعٌن طالبة.  -ٕ

 سبعٌن: اسم مجرور وعبلمة جره الٌاء. وطالبة: تمٌٌز مفرد منصوب.

 تلخٌص درس العدد

 العدد ٌعرب حسب موقعه فً الجملة:  -ٔ

 : لٌس لهما تمٌٌز وٌدل علٌهما لفظ المعدود. ٕو  ٔالعددان  -ٕ

 : تمٌٌزها جمع مجرور باإلضافة. ٓٔ: ٖاألعداد من  -ٖ

 : تمٌزها مفرد منصوب. 99: ٔٔاألعداد من  -ٗ

 ومضاعفاتها: مفرد مجرور باإلضافة.  ٓٓٔاألعداد  -٘

 : ٌوافقان التمٌٌز تذكًٌرا أو تؤنًٌثا. ٕو  ٔاألعداد  -ٙ

 ٌخالفان التمٌٌز تذكًٌرا أو تؤنًٌثا.  9: ٖاألعداد من  -7 

 : ٌخالؾ التمٌٌز تذكًٌرا أو تؤنًٌثا إذا كان مفرًدا وٌوافقه إذا كان مركًبا. ٓٔالعدد  

  ٕ-  )التمٌٌز الملحوظ )النسبة 

 وهو الذي ٌلحظ من الكبلم وال ٌنطق به، وتمٌٌزه منصوب فقط. 

 أنواع التمٌٌز لملحوظ: 

 المحول عن المبتدأ: مثل: مصر ألطؾ الببلد هواء. وأصله )هواء مصر ألطؾ(  - ٔ

 المحول عن الفاعل: مثل:طاب النٌل ماًء.. وأصله )طاب ماء النٌل( - ٕ

 حمدا خلقا.. وأصله )أكبرت خلق محمد(.المحول عن المفعول به: مثل: أكبرت م - ٖ

 -قد ٌؤتً التمٌٌز لملحوظ ؼٌر محول وٌجوز نصبه وجره بمن: مثل: ما أعظمه بطبل أو من بطل - مبلحظة:

 هلل دره فارًسا أو من فارس. –أعظم به بطبًل أو من بطل

 :مبلحظات مهمة

ازداد   -ا قر عٌنً  -وامتؤل وفاض )طب نفًسا ٌؤتً التمٌٌز بعد كفى )كفى باهلل شهًٌدا( وازداد وقّر وطاب 

ا المنصؾ( والفعل على وزن َفُعل )حسن محمد خلًقا × اللص طمًعا(، وبعد أفعال المدح والذم )نِْعَم  ًٌ  -قاض

 َكُبرْت كلمة(.
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 نماذج فً اإلعراب:

 َشِرْبُت لِْتراً َحلٌِباً: -ٔ

 ضمٌر مبنً فً محل رفع فاعل. (التاء)بالتاء المتحركة،وَشِرْبُت: فعل ماض مبنً على السكون التصاله 

: تمٌٌز وزن ملفوظ منصوب، (َحلٌِباً )آخره. لِْتراً: مفعول به منصوب، وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على

 الظاهرة على آخره. صبه الفتحة نوعبلمة 

 حُسَن أحمُد خلقاً:  -ٕ

 مرفوع، وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.حُسَن: فعل ماض جامد مبنً على الفتح.أحمُد: فاعل 

 خلقاً: تمٌٌز منصوب، وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 

 ( https://dardery.site/archives/3600ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 اخ على الذهييزدـــدريـــت

 طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

 

ٙ { هخٍ-ٔ ََ ح ٣َ  َ ٍس َه٤ْ  ٍ ًَ  ٍَ ْؼوَخ ِٓ  َْ َٔ ْٖ ٣َْؼ َٔ  طؼخ٠ُ: } كَ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 .     طٜيم ٓلٔي ػ٠ِ كوَحء حُو٣َش رويف طَٔح -ٕ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ٖ-  } ِ يُّ ُكز ّخ ِ   َٗ ُ٘ٞح أَ َٓ َٖ ا ٣ ٌِ حُ  َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: } 

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ٗ-  ْٖ ح َُ  َ ْل ًُ َىحُىٝح  ُْ ْ  ح ْْ ػُ ِٜ خِٗ َٔ ٝح رَْؼَي ا٣ِ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ٕ  حُ  ْْ {.هخٍ طؼخ٠ُ: } اِ رَظُُٜ ْٞ ََ طَ  طُْوزَ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 ٓخ ك٢ ح٫ٍٝ هيٍ ٍحكش ظ٬. -٘

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ      تمٌٌز مساحةׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ٙ-  ِ َٖ هللا  ِٓ  ُٖ َٔ ْٖ أَْك َٓ َٝ  ۚ َٕ ـُٞ ٤ِِِٛ ِش ٣َْز خ ـَ ُْ َْ ح ٌْ َٕ {هخٍ طؼخ٠ُ: } أَكَُل ٍّ ٣ُٞهُِ٘ٞ ْٞ خ ُ وَ  ٔ ٌْ  ُك

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

َٖ ٤ََُِْش  { هخٍ -7 ٠َٓ ػ٬َػ٤ِ ٞ ُٓ حَػْيَٗخ  َٝ َٝ  طؼخ٠ُ: } 

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ح  -8 ٤ِٜي  َٗ  ِ ل٠َ رِخَ   ٌَ ْْ {هخٍ طؼخ٠ُ: } كَ ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ  ر٤َََْ٘٘خ 

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

https://dardery.site/archives/3600
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ّٖ كي٣ي ُز٘خء ٍٓٞ كٍٞ حُلي٣وش -9  ًخٕ ػ٢ِّ إٔ أٗظ١َ ١

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ُ رَْؼَي  -ٓٔ ِٙ هللا  ٌِ َٛ ٍَ أَٗ ٠ ٣ُْل٢ِ٤  ْ  رََؼؼَُٚ {.هخٍ طؼخ٠ُ: } هَخ ٍّ ػُ خثَشَ َػخ ِٓ  ُ خطَُٚ هللا  َٓ َ َٜخ كَؤ طِ ْٞ َٓ 

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ح  {. -ٔٔ َّ يُّ َك َٗ َْ أَ  َٜ٘ ٍُ َؿ َْ َٗخ  هخٍ طؼخ٠ُ: } هُ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 أ١ؼٔض حُيؿخؿش َٓء حٌُق َكز خ.    -ٕٔ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ااااااااٞصَ  طَااااااااَٟ إَٔ ىحء   رِاااااااايَ  ًلاااااااا٠ -ٖٔ َٔ  ٗااااااااخك٤ِخ حُ

  
َكٔااااااااااااااذُ     ٘خ٣ااااااااااااااخ َٝ َٔ ٖ   إَٔ حُ اااااااااااااا ٌُ  أَٓخ٤ِٗااااااااااااااخ ٣َ

 
 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  
 ك٤ٞحٗخص حُل٤وش ه٤َح١خ ر٤َٓٔخ ك٢ ًَ أٓزٞعحكظخؽ ١٩ؼخّ  -ٗٔ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز مساحةׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

اااااااااااضُ  ُٝواااااااااااي -٘ٔ ْٔ ّٕ  ػِ َٖ  راااااااااااؤ اااااااااااي ى٣ااااااااااا ّٔ  ٓل

  
    ْٖ َِ  ٓااااااااااااا ِٕ  ه٤ااااااااااااا  ى٣٘اااااااااااااخ حُز٣َّاااااااااااااشِ  أى٣اااااااااااااخ

 
 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3600ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

 

ح ِٓلٞظ خ ك٤ٔخ ٣ؤط٢  -ٔ  ِ  ٓخ حُـِٔش حُظ٢ طل١ٞ ط٤٤ٔ

 .درست األسماء الخمسةׄ         أرًزا.اشترٌُت كٌبًل ׄ  

 .األرض قمحازرعُت ׄ        .ازداد محمد حبا ألخٌهׄ  

اااااااااجِٔضُ  -ٕ اااااااااٖ حَُل٤اااااااااخسِ  طٌَاااااااااخ٤ُقَ  َٓ َٓ  ٣َِؼااااااااااٖ َٝ

 
    َٖ ِّ  َُاااااااااااايَ  أَرااااااااااااخ ٫ َكاااااااااااا٫ٞ   ػَٔااااااااااااخ٤ٗ  ٣َٔااااااااااااؤَ

 
 ر٤ٖ  ٗٞع ٓخ طلظٚ ه٢ج ٝأػَرٚ.

 حال، منصوبة.ׄ       خبر كان محذوفة، منصوب.ׄ  

 تمٌٌز ملفوظ، منصوب.ׄ         نعت، منصوب.ׄ  

٫  ػٖ ٓلؼٍٞ  -ٖ  ٞ ل ُٓ ح   ِ  أ١ُّ حُـَٔ ح٥ط٤ش طل١ٞ ط٤٤ٔ

ٍء ِعْلًما.ׄ   ًْ َنا ُكلَّ َش ِ ׄ        َوِسَع َربُّ ا هلِلَّ  َوالَِّذٌَن آَمُنوا أََشدُّ ُحًبّ

ٌر َوأَْحَسُن َتؤِْوٌبًل.ׄ   ٌْ لَِك َخ
َٰ
ٌُوًنا.ׄ        َذ ْرَنا اأْلَْرَض ُع  َوَفجَّ
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ك٢ حُـِٔش حُٔخروش ػ٠ِ « ١خُزخ»ٝ« ػَ٘ ػ٬ػش»ٓخ اػَحد «. ًَٓض حُٔيٍٓش ػ٬ػش ػَ٘ ١خُزخ ٓظلٞهخ» -ٗ

 حُظَط٤ذ 

 تمٌٌز منصوب/عدد مبنً على فتح الجزأٌن فً محل رفع فاعل، ׄ   مضاؾ إلٌه مجرور /بدل مرفوع،ׄ  

 مضاؾ إلٌه مجرور/نعت مرفوع، ׄ   تمٌٌز منصوب / مفعول به منصوب،ׄ  

ٓخ حٍُٜٞس حُٜل٤لش ُِـِٔش حُٔخروش رؼي ط٣ٜٞذ حُوطؤ «. ه٤ٜيس ػٖ ح١ُٖٞحػ٢٘ ػَ٘س  ك٢ حُي٣ٞحٕ» -٘

 ك٤ٜخ 

 فً الدٌوان اثنا عشرة قصٌدة.ׄ       فً الدٌوان اثنً عشر قصٌدة.ׄ  

 .قصابدفً الدٌوان اثنً عشر ׄ       فً الدٌوان اثنا عشر قصٌدة.ׄ  

ِ  « حٓظ٘خ١ ٓلٔي ؿ٠زخ»ك٢ ؿِٔش  -ٙ ٍ  ػٖ .ط٤٤ٔ  ٞ ل ُٓ  ِٓلٞظ  

 خبرׄ     مبتدأׄ     فاعلׄ      مفعولׄ  

ٓخ حٍُٜٞس حُٜل٤لش ُِـِٔش حُٔخروش رؼي ًظخرش ح٧ػيحى ك٤ٜخ «. ٓيٍٓش 9ٔٝ ٌٓظزش 77 حُٔي٣٘شك٢ » -7

 رخُلَٝف حُؼَر٤ش 

 عشرة مدرسة.فً المدٌنة سبع وسبعون مكتبة ، وتسع ׄ   فً المدٌنة سبعة وسبعون مكتبة ، وتسعة عشر مدرسة.ׄ  

 فً المدٌنة سبع وسبعون مكتبة ، وتسعة عشر مدرسة.ׄ   فً المدٌنة سبعة وسبعون مكتبة ، وتسع عشرة مدرسة.ׄ  

٤ْز خ »  هُٞٚ طؼخ٠ُ:ٓخ ٗٞع حُظ٤٤ِٔ ك٢  -8 َٗ  ُّ ْأ  َ ََ حُ ظََؼ ْٗ ح َٝ»  

 ذات.ׄ     عددي.ׄ      ملحوظ.ׄ     ملفوظ.ׄ  

حًظذ حُؼيى٣ٖ ك٢ حُـِٔش حُٔخروش رخُلَٝف حُؼَر٤شج «. ٫ػزش ٕٔ ٝج ٫ػذ ٖٓ ط٠ْ رؼؼش حُٔ٘ظوذ » -9

 ٝحٟز٢ ط٤٤ِٔٛٔخ رخٌَُ٘.

 ثبلثون العب ، أحد وعشرون العبة.ׄ      ، أحد وعشرٌن العبة.اثبلثون العبׄ  

 ، إحدى وعشرون العبة.اثبلثٌن العبׄ      ، إحدى وعشرٌن العبة. اثبلثٌن العبׄ  

ٓخ حٍُٜٞس حُٜل٤لش ُِـِٔش حُٔخروش رؼي ًظخرش ح٧ػيحى «.  ٜٓ٘ي٤ٖٓ ٙج ٝػخَٓ ٔٔ طظٌٕٞ حًَُ٘ش ٖٓ» -ٓٔ

 رٜخ رخُلَٝف حُؼَر٤ش 

 تتكون الشركة من  أحد عشرة عامبل ، وستة مهندسٌن.ׄ    ، وست مهندسٌن.عامبلأحد عشر  تتكون الشركة من ׄ  

 ، وست مهندسٌن.إحدى عشر عاملٍ تتكون الشركة من  ׄ    تتكون الشركة من  أحد عشر عامبل ، وستة مهندسٌن.ׄ  

٫  ػٖ ٓزظيأ  -ٔٔ  ٞ ل ُٓ ح   ِ  أ١ُّ حُـَٔ ح٥ط٤ش ٫ طل١ٞ ط٤٤ٔ

ا.ׄ    لحقابق األمورمن ؼٌرهم أكثر فهما العلماء ׄ   ر قلبً قدر أُنملة حّبً ٌَّ  لم ٌتؽ

 .التحدٌاتالعلم أقوى سبلًحا من ؼٌره فً مواجهة ׄ       محمد أكثر منك نشاطاׄ  

 حًظذ حُؼيى ك٢ حُـِٔش حُٔخروش رخُلَٝف حُؼَر٤ش.«. ٓـِش ه٬ٍ أؿخُس ٜٗخ٣ش ح٧ٓزٞع ٕٔ هَأص » -ٕٔ

 اثنتا عشر.ׄ          اثنً عشر.ׄ     اثنتً عشرة.ׄ        اثنا عشرة.ׄ  
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 اػَحد ًِٔش أ٣خّ:«. ح٧ٓزٞع ٓزؼش أ٣خّ» -ٖٔ

 مبتدأׄ    تمٌٌز مجرورׄ    .بدل مرفوعׄ     .تمٌٌز منصوب

 ح٥ط٤ش ٖٓ أُلخظ حُؼوٞى  أ١ُّ حٌُِٔخص -ٗٔ

 سنون.ׄ     ثمانون.ׄ     بنون.ׄ      أهلون.ׄ  

ح ِٓلٞظ خ  -٘ٔ  ِ  أ١ُّ حُـَٔ ح٥ط٤ش طل١ٞ ط٤٤ٔ

 عشر عاًما  أربعة الدراسةقضٌُت فً ׄ       ٌحترم الطالب ُمعلِّمه احتراًما.ׄ  

 .اشترٌت كٌلو برتقاالׄ      .خبرة مع تقدم العمر اإلنسان ٌزداد ׄ  

ح -ٙٔ   ًَٓزخأ١ُّ حُـَٔ ح٥ط٤ش طل١ٞ ػيى 

 .المبنى مكون من أحد عشر طابقاׄ     .عدد الطبلب فً الفصل خمسة وعشرون طالباׄ  

  .عدد أٌام الدراسة خمسة أٌامׄ        .فً الشهر ثبلثون ٌوماׄ  

ٔ7- « ّٞ٣  َ  حٌُِٔش حُظ٢ طلظٜخ ه٢ ط٤٤ِٔ .«. ػ٠ِ ؿخٍٙ ُلٔخ ر٣َ١َظٜي م حَُؿَ ً

 للعددׄ     للكٌلׄ     للوزنׄ      للمساحةׄ  

ح ٓؼطٞك خ  -8ٔ  أ١ُّ حُـَٔ ح٥ط٤ش طل١ٞ ػيى 

 المبنى مكون من أحد عشر طابقا.ׄ     عدد الطبلب فً الفصل خمسة وعشرون طالبا.ׄ  

  عدد أٌام الدراسة خمسة أٌام.ׄ        فً الشهر ثبلثون ٌوما.ׄ  

 ُِٔٔخكش أ١ُّ حُـَٔ ح٥ط٤ش ٍٝى ك٤ٜخ ط٤٤ِٔ  -9ٔ

 .نزل الملعب أحد عشر العباׄ        ا تفاًحا.كٌلوأكلُت ׄ  

 .األطفال أشد قسوة فً معاملة الحٌوانات الصؽٌرةׄ       .أرزافداًنا  زرع الفبلح ׄ  

 "حٗظ٣َض اٍىر٢  ًٍس" ..اػَحد ًِٔش )ًٍس( ٛ٘خ: -ٕٓ

 مفعول بهׄ    تمٌٌز مجرورׄ    بدل مرفوع.ׄ     تمٌٌز منصوب.ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3600ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/3600
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 –كؤٌن  –كناٌات األعداد هً ألفاظ تدل على معنى العدد ولكنها لٌست من ألفاظ العدد ومن هذه األلفاظ ) كم 

 نٌؾ ( –بضع   -ا كذ

 معانً هذه الكلمات وإعرابها وأعراب تمٌٌزها

: ٌستفهم بها عن عدد /  تمٌٌزها مفرد /  تمٌٌزها منصوب إال إذا سبقت كم بحرؾ جر كم االستفهامٌة  -ٔ

 ٌجوز جر التمٌٌز أو نصبه .

  .تفٌد اإلخبار عن كثرة العدد / تمٌٌزها مفرد أو جمع / تمٌٌزها دابما مجرور باإلضافة أوبمن كم الخبرٌة: -ٕ

وتؤتً )مفردة أو مكررة أو معطوؾ علٌها ( / وهً تبنى على السكون فً ،  ٌكنى بها عن عدد  كذا : -ٖ

 هو دابما منصوب . محل ) رفع / نصب  / جر( حسب موقعها من الجملة / تمٌٌزها ٌؤتً ) مفرد / جمع ( و

 .تفٌد كثرة العدد :  تبنى على السكون، وتمٌٌزها دابما مفرد ، تمٌٌزها مجرور بـ )من(  كؤٌن : -ٗ

( وتؤخذ نفس أحكام هذه األعداد فتخالؾ التمٌٌز تذكٌرا وتؤنٌثا .  9:  ٖتدل على العدد من )  بضع : -٘

 .بة / معطوفة (وتمٌٌزها كتمٌٌز هذه األعداد إذا كانت ) مفردة / مرك

( وهً دابما معطوؾ علٌها لفظ من الفاظ العقود وتلزم حالة  9:  ٔتدل على األعداد من )   نٌؾ : -ٙ

 .واحدة تذكٌرا وتؤنٌثا

تفترق )كم( االستفهامٌة و)كم( الخبرٌة عدا ما تقدم من الفروق فً المعنى وفً التمٌٌز، فً أَنك إِذا  -مهم

أَبدلت من االستفهامٌة وجب أن ٌقترن البدل بهمزة االستفهام مثل: )كم كتاباً قرْأت؟ أَعشرٌن أَم ثبلثٌن؟(، أَما 

 بة، أَلفاً!(.الخبرٌة فبل تقترن بشًء تقول: )كم مرٍة وعظتك، عشرٌن، م

 

 ( https://dardery.site/archives/3605ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 على كًاياخ العدد دـــدريـــث

 طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

ٍ  ًٝـــااااااااااااااااااـْ  -ٔ ـااااااااااااااااااـُيُٙ َى٫ ُـ  َٞ ُٓ ْٗــااااااااااااااااااـٍذ  ًَ 

  
  

اااااااااااااااـُيُٙ حهـاااااااااااااااـظَِحدُ  ُـ  َٞ ُٓ  ًٝــاااااااااااااااـْ رُؼــاااااااااااااااـٍي 

  

 نوع )كم ( الواردة فً الشطرٌن على الترتٌب:
 خبرٌة -استفهامٌة  ׄ    استفهامٌة -خبرٌة  ׄ    استفهامٌة -استفهامٌة  ׄ     خبرٌة -خبرٌة  ׄ  

 أي الجمل التالٌة ٌشتمل على كناٌة للعدد -ٕ
 ورأٌت الؽنى وافٌا من ذلّ السإال والعمل كذا ׄ    ٌقال للعبد ٌوم القٌامة : أتذكر ٌوم كذا وكذا ׄ  
 المكتبة اشترٌت كذا وكذا كتاباً، من ׄ       كذا أنا فاْرَض أو اؼضبْ  ׄ  

ااااااااااااَٝح -ٖ ّٔ  ًااااااااااااْ أٗااااااااااااخّ كاااااااااااا٠ ٗؼاااااااااااا٤ْ ػ

  
  

 كااااااااااااااااا٠ ًٍح ِٓاااااااااااااااااي طؼاااااااااااااااااخ٠ُ كزٔااااااااااااااااان 

  

 إعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً البٌت:

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ      ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  

 أي الجمل التالٌة صحٌح -ٗ

 ن كتاباٌفً المكتبة بضع وعشر ׄ       فً المكتبة بضع وعشرون كتابا ׄ  

 فً المكتبة بضعة وعشرٌن كتابا ׄ      وعشرون كتابا ةفً المكتبة بضع ׄ  

ٌُوٍن {  قال تعالى : -٘ اٍت َوُع  ::اآلٌةإعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً  ...........}  َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّ

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ      ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  

َرْوا إِلَى اأْلَْرِض َكْم أَْنَبْتنا فٌِها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِرٌٍم {  قال تعالى :  -ٙ ٌَ  تمٌٌز )كم ( فً اآلٌة:....ٓ} أََولَْم 

 َكِرٌمٍ  ׄ       ُكلِّ َزْوجٍ  ׄ      فٌِها ׄ     أَْنَبْتنا ׄ  

اُكْم! {  قال تعالى :  -7 ٌَّ ْرُزقُها َوإِ ٌَ ٍة ال َتْحِملُ ِرْزَقَها. هللاُ  ْن ِمْن َدابَّ ٌِّ َ نْ .....إعراب)َٓ} َوَكؤ ٌِّ الواردة فً  ( َكؤَ

 اآلٌة:

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ      ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  

 أي الجمل التالٌة صحٌح -8

 زارنً فً المستشفى بضع طبلبا ׄ      بضع طبلبزارنً فً المستشفى  ׄ  

 زارنً فً المستشفى بضعة طبلبا ׄ      زارنً فً المستشفى بضعة طبلب ׄ  

9-           ٍّ َ  ػِاااااااا٠ ػااااااااي ُْ ك٠اااااااا  ًااااااااْ ٗااااااااخ٢ُ٘ ٓااااااااٜ٘

  
  

 َُ  اً ٫ أًاااااااااااااااخى ٓاااااااااااااااٖ ح٩هظاااااااااااااااخٍ أَكظٔااااااااااااااا

  

 :البٌت السابق:تمٌٌز )كم ( فً 
 محذوؾ ׄ       عدم ׄ    الضمٌر فً )منهم( ׄ     نالنً ׄ  

ااااااذٍ  -ٓٔ ـِ ْؼ ُٓ ٍض َُااااااَي  ِٓ ْٖ ٛااااااخ اااااا ِٓ  ٟ ََ ْٖ طَاااااا ًااااااخثِ َٝ 

  
  

 ِْ ُِّ ٌَ ااااااااااااااااُٚ كِاااااااااااااااا٢ حُااااااااااااااااظ  ُٜ ْٝ َْٗو  ٣ُِخَىطُااااااااااااااااُٚ أَ

  

نْ إعراب)َ ٌِّ  الواردة فً البٌت: ( َكؤَ
 خبر ׄ      مبتدأ ׄ      ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  
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ٔٔ-           ُْ ٌُٜااااااااااااااااااا ِْ ُٓ  ًاااااااااااااااااااْ ِٓاااااااااااااااااااٍٞى راااااااااااااااااااخَى 

  
  

هٍش رااااااااااااااااااااااااااااااخُىٝح ْٞ اااااااااااااااااااااااااااااا ُٓ  ٝٗؼاااااااااااااااااااااااااااااا٤ْ 

  

 وإعراب تمٌٌزها فً البٌت السابقنوع) كم ( 
 وتمٌٌزها جمع مجرور استفهامٌة ׄ       خبرٌة وتمٌٌزها جمع مجرور ׄ  
 منصوب مفرداستفهامٌة وتمٌٌزها  ׄ        منصوب مفردخبرٌة وتمٌٌزها  ׄ  

ٕٔ-  ٍْ ٍْ  )ًااااااااااْ ػااااااااااخُ  أَْػ٤َااااااااااْض ٌٓحٛزُاااااااااااُٚ         (ػاااااااااااخُ

  
  

ٍَ طِوااااااااااااااااااخٙ َُٓٝهااااااااااااااااااخ ٍَ ؿخٛاااااااااااااااااا  ٝؿخٛاااااااااااااااااا

  

 الثانٌة فً البٌت السابقإعراب كلمة عالم " 
 مضاؾ إلٌه ׄ       نعت ׄ      توكٌد ׄ     تمٌٌز ׄ  

اااااااااااٖ كُاااااااااااٍَٝع ٣َٞ١َِاااااااااااشٍ  -ٖٔ ِٓ أ٣َ٘اااااااااااخ  ٍَ ًاااااااااااخثِٖ  َٝ 

  
  

 ٍُ ٖ  أُٛاااااااااااااااااٞ ِٜ  طَٔاااااااااااااااااُٞص اًِح َُاااااااااااااااااْ ٣َُلااااااااااااااااا٤

  

ْن( فً  ٌِّ  :البٌت السابق:تمٌٌز )ََكؤَ
 محذوؾ ׄ       َطوٌلَةٍ  ׄ     فُروعٍ  ׄ     َرأٌَنا ׄ  

ْوٍم  {  قال تعالى : - -ٗٔ ٌَ ْوًما أَْو َبْعَض  ٌَ ُ ِماَبَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه ۖ َقالَ َكْم لَِبْثَت ۖ َقالَ لَِبْثُت   ٓ}   َفؤََماَتُه هللاَّ
 إعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً اآلٌة:

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ     ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  
ْن(  الواردة فً  .........كؤًٌن من كتاٍب قرأت -٘ٔ ٌِّ  :اآلٌة.. إعراب)ََكؤَ

 خبر ׄ       مبتدأ ׄ     ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  

 إعراب )كم ( الخبرٌة الواردة فً اآلٌة:
 مفعول مطلق ׄ       مبتدأ ׄ     ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  

ْٕ ِؿ٠ْاااااا٘خ ٓااااااٖ حُٔااااااٞص َؿ٠َ٤ْااااااش           -7ٔ ٍِ ا  ُٝااااااْ َٗااااااْي

  
  

 ٍُ ِٝ َُ راااااااااااااخٍم ٝحُٔااااااااااااايٟ ٓظطاااااااااااااخ  ًاااااااااااااْ حُؼٔااااااااااااا

  

 :البٌت السابق:تمٌٌز )كم ( فً 
 محذوؾ ׄ       باقٍ  ׄ    العمرُ  الضمٌر فً )منهم( ׄ     العمرُ  ׄ  

ٔ8-    ًّ  فً ذّم الدنٌا:-كّرم هللاُ وجهه-قال عل

 نوع) كم ( وإعراب تمٌٌزها فً البٌت السابق
  وتمٌٌزها مفرد مجرور استفهامٌة ׄ       خبرٌة وتمٌٌزها مفرد مجرور ׄ  
 مجروراستفهامٌة وتمٌٌزها جمع  ׄ        خبرٌة وتمٌٌزها جمع مجرور ׄ  

ًٍّ قاَتلَ   قال تعالى :  -9ٔ ْن ِمْن َنبِ ٌِّ َ ٌُّوَن َكثٌٌِر {} َوَكؤ ْن(  الواردة فً  ......َٓمَعُه ِربِّ ٌِّ  :اآلٌةإعراب)ََكؤَ
 خبر ׄ       مبتدأ ׄ      ظرؾ ׄ     مفعول به ׄ  

ٕٓ-           ُْ ُْ  ُاااااااااٞ  طِٔ ٤٘اااااااااخ  ك٤اااااااااخطَٜ  ًاااااااااْ  كااااااااا٤ٜ

  
  

 ِّ واااااااااايح ِٓ ِع حُلاااااااااا٢   ْٝ ٍَ  َّ ٍّ ٣ااااااااااٞ ااااااااااٖ كااااااااااخٍ ِٓ 

  

 :البٌت السابق:تمٌٌز )كم ( فً 
نا   ׄ     فٌهُم   ׄ    فارسٍ  ׄ       حٌاَتهُم           ׄ     تملٌَّ

 ( https://dardery.site/archives/3605ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

َْ حُوااااااااااااااااٞحك٢           -ٙٔ  ًٝااااااااااااااااْ ػِّٔظُااااااااااااااااُٚ ْٗظاااااااااااااااا

  
  

اااااااااااااااااااااخ هاااااااااااااااااااااخٍ هخك٤اااااااااااااااااااااش  ٛـاااااااااااااااااااااخ٢ٗ ّٔ  كِ

  

َؼْظااااااااااااٚ هااااااااااااي رٜااااااااااااخ ٝحػاااااااااااانٍ  ٓااااااااااااٖ ًااااااااااااْ ـَ   كَ

  
  

  ٛاااااااااااااااَػْظٚ هاااااااااااااااي ا٤ُٜاااااااااااااااخ ١ٔؤ٤ٗ٘اااااااااااااااش ١ًٝ

  

https://dardery.site/archives/3605
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 النداء: دعوة المخاطب لبلنتباه واإلصؽاء بؤي لفظ. 

 النداء ثمانٌة:أحرؾ 

)أ( و)أْي( لنداء القرٌب مثل: )أَخالد، أَْي أَخً( و)ٌا، آ، آي، أٌَا، هٌا( لنداِء البعٌد لما فٌها من مد الصوت،  

 و)وا( تكون للندبة خاصة مثل )وا ولدي، وا إسبلمآه(.

 ما اختصت به )ٌا(:

  -؛ فاختصت بــــــــــ:أما )ٌا( فهً أُم الباب

 .القرٌب والبعٌدٌنادى بها  -

 .)ٌا لؤلَؼنٌاِء لِلفقراِء( :وٌستؽاث بها مثل  -

 .وٌندب بها عند أَمن اللبس تقول: )ٌا رْأسً(   -

 وال ٌنادى لفظ الجبللة إال بها خاصة مثل )ٌا أَهللُ(.  -

 وهً وحدها التً ٌجوز حذفها مع المنادى مثل )خالُد الحقنً(. -

  :أقسام المنادى 

 خمسٌة هى :أقسام المنادى 

 ، مثل : الـعـلـم الـمـفـرد وهـو : مـا لـٌـس ُمـرَكًبا حتى وإن كان مثنًى أو مجموًعا -ٔ 

 ٌا محمد )محمدان()محمدون(  -          

 تعنى أنك تنادي على شخص معٌن أمامك أو تقصده بقولك مثل:، الـنـكـرة الـمـقـصــــــــــودة  ـ ٕ 

 ٌا طالُب، اجتهد.  -          

 ، كقول األعمى :تعنى أنك تنادى على شخص ال تقصده بعٌنه، الـنـكـرة ؼـٌـر الـمـقـصـودة  -ـ ٖ 

 ٌا رجبل خذ بٌدي. -

 مثل:،  ٌعنى أنه ٌستلزم مضافا إلٌه فٌكون هو )مضاًفا( وما بعده )مضاًفا إلٌه( ، الـمـضــــاؾ -ٗ 

  أحبكٌا قابل الحق   -

الـشـبـٌـــه بـالـمـضــــاؾ وهـو  ٌعنى أن ٌؤتً بعد االسم المنادى شًٌبا ٌتمم معناه )كالجار والمجرور، أو  -٘  

 مثل: ، تظل به نون المثنى والجمع، وٌكون منوًنا ومشتًقا ومعموله، 

 ٌا قاببًل )للحق، الحَق، حًقا( أنت فً جهاد.  -
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 إعراب المنادى:

 النداء. ،حكمه البناء على ما ٌرفع به فً محل نصٍب علىالـمـنـادى الـعـلـم المـفـرد،والـنكـرة المقـصودة  - ٔ

 (. طالباتُ ( أو جمًعا مإنًثا سالًما )ٌا هنداُت، ٌا رجلُ ٌبنى على الضم إذا كان مفرًدا مثل: )ٌا محمُد، ٌا  - 

 (.رجبلنا ٌبنى على األلؾ إذا كان مثنًى مثل: )ٌا محمدان، ٌ -

 (.العبونٌبنى على الواو إذا كان جمًعا مذكًرا سالًما مثل: )ٌا محمدون، ٌا  -

 ، ُحـْكـُمـُه الـنَّـصــُب. المـنـادى الـمـضـــــاؾ ، والـشـبـٌــه بـالـمـضـــاؾ ،والـنـكـــرة ؼـٌـــر الـمـقتصـودة  -ٕ

ٌا طبلَب ٌا رجاال ،( أو جمع تكسٌر )، ٌا طالبا للعلمالعلمٌا طالَب ٌا رجبل ، ٌنصب بالفتحة إذا كان مفرًدا ) -

 (. ...العلم

 (.للخٌر طالباتٍ ، ٌا الخٌرِ  ٌا طالباتِ ٌا طالباٍت ، ٌنصب بالكسرة إذا كان جمًعا مإنًثا سالًما ) -

 ٌنصب باأللؾ إذا كان اسما من األسماء الخمسة )ٌا أبا محمٍد( -

 لخٌر(ٌن لٌا معلَمً الخٌر، ٌا معلمَ ٌا معلمٌن ، ا مذكًرا سالًما )ٌنصب بالٌاء إذا كان مثنى أو جمعً  -

 المنادى المضاؾ إلى ٌاء المتكلم مثل )ٌا أبِى، ٌا صاحبً، ٌا صدٌقً(  - :مهم  

 هو نوع من المنادى المضاؾ حكمه النصب ولكن بفتحة مقدرة على ما قبل ٌاء المتكلم. 

 فهذه أحواله:إذا أضٌؾ المنادى إلى ٌاء المتكلم  - 

ٔ- .) ًَّ  إِن كان معتلَّ اآلخر )مقصوراً أَو منقوصاً( ثبتت معه الٌاُء مفتوحة: )ٌا فتاَي، ٌا محام

ًَ أَجنبً(.اسما مشتقاإن كان صفة ) -ٕ  ( ثبتت معه الٌاُء ساكنة أَو مفتوحة، تقول )ٌا سامعً = ٌا سامع

 :فٌه أربعة أَوُجهإن كان صحٌح اآلخر جاز  -ٖ

قُوِن{، حذؾ الٌاِء وإبقاُء الكسرة قبلها دلٌبلً علٌها  -وهو األَكثر  - أَولها   .مثل: }ٌا ِعباِد َفاتَّ

 إِبقاُء الٌاِء ساكنة: )ٌا عبادي(.  - ثانٌها 

 (. عباديَ إِبقاُء الٌاِء وفتحها: )ٌا  - ثالثها

 قلب الكسرة قبل الٌاِء فتحة وقلب الٌاِء ألفاً مثل )ٌا حسرتا(.  -رابعها

هو قلب الٌاِء تاًء مفتوحة وجاز وجه خامس فإِن كان المضاؾ أباً أَو أُماً جازت فٌه األَوجه األَربعة المتقدمة 

 هو قلبها تاًء مكسورة مثل )ٌا أَبِت، ٌا أُمِت(ووجه سادس مثل )ٌا أَبَت، ٌا أَّمَت(، 

 :نداء ما فٌه أل

ٌُّها( للمذكر  ُتَها( للمإنث، أو اسم إشارة مناسب لنوع المنادي.عند نداء ما فٌه )أَلْ(، نؤتً قبله ب)أ ٌَّ  و)أ

 ٌؤٌتها النساء احفظن أعراضكن. -           ٌؤٌها المإمنون قوموا إلى صبلتكم.  -مثل:

 اإلعراب: أي: منادي مبنً على الضم فً محل نصب، )ها( أداة تنبٌه، ما بعد )أٌها، وأٌتها( صفة مرفوعة  -

 تكون بدال إذا كان ما بعد )أٌها أتٌها( اسم جامد )الرجل، المرأة، القمر، الشمس....(.دابما ألي. وٌجوز أن 
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  الجبللة )هللا(: لفظنداء  -

 ٌا هللا رحماك بنا.:  نستخدم )ٌا(  -

 وقد نحذؾ )ٌا( ونعوض عنها بمٌم مشددة مفتوحة فً نهاٌة اللفظ )اللهم بك نستؽٌث(. -

 الضم فً محل نصب، والمٌم عوًضا عن حرؾ النداء المحذوؾ.إعراب اللهم: منادي مبنً على  -

 :النداء التعجبً -

 ٌاللجمال. –اسم ٌؤتً بعد أداة النداء )ٌا( و قد ٌكون مفردا فٌجر بالبلم مثل: ٌا للمصٌبة  -

 ٌا لجمال الطبٌعة. –و قد ٌكون مضافا فٌنصب أو ٌجر بالبلم مثل: ٌا جمال الطبٌعة  -

 نداء الندبة

(عند ٌا)و تستعمل  ، موجه للمتفجع علٌه أو المتوجع منه و ال ٌستخدم فً الندبة إال أحد حرفٌن: وانداء 

 ٌا وٌلتاه.  –و قد تلحق به هاء السكت. فنقول: وا إسبلماه  تلحقه ألؾ تسمى ألؾ الندبة  ،. و أمن اللبس

جب بناإه على الضم إن كان علما حكم ؼٌره من أنواع المنادى فٌ حكم المندوب من ناحٌتى اإلعراب والبناء

 مفردا ، أو نكرة مقصودة ، وٌجب نصبه إن كان مضافا أو شبٌها بالمضاؾ

 نداء االستؽاثة

 نداء موجه إلى من ٌخلص من شدة واقعة بالفعل أو ٌعٌن على دفعها قبل وقوعها. و أداته )ٌا( وٌتكون من 

 و المستؽاث له أو منه و ٌكون مجرورا ببلم  – حةالمفتوالمستؽاث به و ٌكون مجرورا ببلم الجر –األداة 

 ٌا لؤلؼنٌاء من الفقر.  –أو حرؾ الجر من. فنقول: ٌا لؤلؼنٌاء للفقراء  المكسورةالجر

 مهمة ة مبلحظ

الترخٌم هو حذؾ آخر المنادى جوازا للتخفٌؾ وذلك إذا كان مفرًدا علًما زابًدا على ثبلثـة أحـرؾ مثل: ٌا  - 

 .(ٌا صاحبُ أي) . ٌا صاح(فاطمةُ ٌا أي) فاطم

 

 ( https://dardery.site/archives/3685ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 اخ على الهًاديدـــدريـــت

 كيى ٗٞع أِٓٞد حُ٘يحء  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

 

 أأٓاااااااااااااااااااااااا٤ي ج إ ٓااااااااااااااااااااااااخ٫ ِٓااااااااااااااااااااااااي -ٔ

  
  

 ص كٔااااااااااااااااااَ رااااااااااااااااااٚ ٓاااااااااااااااااا٤َح ؿٔاااااااااااااااااا٬٤

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ٣اااااااااااااااااخ ُوااااااااااااااااا٠ٓٞ ُؼاااااااااااااااااِس ٝكواااااااااااااااااخٍ -ٕ

  
  

 ٝٓاااااااااااااااازخم اُاااااااااااااااا٠ حُٔؼااااااااااااااااخ٠ُ ٝٓاااااااااااااااازن 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ٖ-  ُْ اااااااااااازِ َٗ ااااااااااااٖ هَِزُاااااااااااُٚ   ٔ ِٓ َ  هَِزاااااااااااخُٙ   ٝحَكااااااااااا

  
  

 ُْ اااااااااااوَ َٓ كااااااااااخ٢ُ ِػ٘اااااااااااَيُٙ  َٝ ٔااااااااااا٢ٔ  ـِ ااااااااااٖ رِ َٓ َٝ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ٣ااااااااااااخ ٛااااااااااااخىكخ ٣٘اااااااااااايٝ ػِاااااااااااا٠ كااااااااااااٖ٘  -ٗ

  
  

 ٍكٔاااااااااااخى د هااااااااااااي ٤ٛـاااااااااااض ُاااااااااااا٠ ٗااااااااااااـ٠٘ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ٣ااااااااااااااخ َُِؿااااااااااااااخٍ ُٔظِااااااااااااااّٞ ر٠ااااااااااااااخػظٚ -٘

  
  

ااااااااااااش ٗااااااااااااخث٢ حُاااااااااااايحٍ ٝحُ٘لااااااااااااَ ٌّ  راااااااااااازطٖ ٓ

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ٣اااااااخ ُِزااااااايٍٝ ج ٣ٝاااااااخ ُِلٔاااااااٖ د هاااااااي ٓاااااااِزخ -ٙ

  
  

 ٓ٘اااااااااا٠ حُلاااااااااائحى د كؤٓٔاااااااااا٠ أٓااااااااااَٙ ػـزااااااااااخ

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 أ٣ااااااااااخ ١ٝ٘اااااااااا٠ حُؼ٣ِاااااااااااِ ٍػااااااااااخى ٍرااااااااااا٠  -7

  
  

 ٝؿّ٘زااااااااااااااااااااااي حٌُٔااااااااااااااااااااااخٍٙ ٝحُ٘ااااااااااااااااااااااٍَٝح

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ٤ًاااااااااااااااق طَهااااااااااااااا٠ ٍه٤ّاااااااااااااااي ح٧ٗز٤اااااااااااااااخء   -8

  
  

 ٣اااااااااااااخ ٓااااااااااااأخء ٓاااااااااااااخ ١خُٝظٜاااااااااااااخ ٓااااااااااااأخء

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

زِاااااااااايح  -9 ًَ اااااااااا٢كٞح ااااااااااٖ ٫ ٣ُِلزُّ٘ َٓ ااااااااااٖ ُكااااااااااذ   ِٓ 

  
  

ٖ  كَ٘ااااااااااااااخءُ  ااااااااااااااٖ َػزَااااااااااااااَحٍص ٓااااااااااااااخ َُُٜاااااااااااااا ِٓ ٝ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

سٍ  -ٓٔ ََ ْٖ ِػْزاااااااا اااااااا ِٓ  ِٚ ااااااااخ راااااااا َٓ َٝ ِٝد  َُ ِْـُاااااااا  ٣َااااااااخ َُ

  
  

حثاااااااااااااااااااااا٢  َ ٍس ُِِ ََ ِػْزاااااااااااااااااااااا َٝ    ِّ َٜخ ااااااااااااااااااااااظَ ْٔ ُٔ ِْ ُِ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ٍِ ُاااااااااااااَيحٍء ٫ ىٝحَء ُاااااااااااااٚ -ٔٔ  ٣اااااااااااااخ َُِؿاااااااااااااخ

  
  

ااااااااااااااا٠ ٣وظاااااااااااااااخُى ُػ٤ٔخٗاااااااااااااااخ َٔ  ٝهخثاااااااااااااااٍي ١ً ػ

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  
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 ك٤اااااخ ٛـاااااَ ٤ُِااااا٠ هاااااي رِـاااااض رااااا٠ حُٔااااايٟ  -ٕٔ

  
  

 ُٝىص ػِااااااااااا٠ ٓاااااااااااخ ُااااااااااا٤ْ ٣زِـاااااااااااٚ ٛـاااااااااااَ

  

 تعجبًنداء ׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

َُّ ر٘اااااااااااضٍ  -ٖٔ َِ ػ٘اااااااااااي١ ًااااااااااا  أر٘اااااااااااَض حُاااااااااااي ٛ

  
  

 ِّ  ك٤ٌااااااااااااَق ٝٛااااااااااااِِض أٗااااااااااااِض ٓااااااااااااٖ حَُِكااااااااااااخ

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ٔٗ-  ِّ  ٣اااااااااااااخ ٣ِ٣ااااااااااااايح ٥ٓاااااااااااااَ ٤ٗاااااااااااااَ ػااااااااااااا

  
  

 ٝؿ٘اااااااااااااااااا٠ رؼااااااااااااااااااي كخهااااااااااااااااااش ٝٛااااااااااااااااااٞحٕ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ٔ٘-   َ ااااااااااخأَهِاااااااااا رٔ  ٍُ  حِٗااااااااااظ٤ِخهخ  أ٣َُّٜااااااااااخ حُوَِااااااااااُذ 

  
  

٣ُِااااااااخ َْ ؿخ ااااااااٖ َُاااااااا٤ َٓ ى   ُٞ أ٣َظُااااااااَي طُٜاااااااال٢ حُاااااااا ٍَ 

  

 نداء تعجبًׄ     استؽاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3685ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 
 كيى ٗٞع حُٔ٘خىٟ  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

 
َّ ٤ُِااااااااش -ٔ  ٣ٝااااااااخ كزّٜااااااااخ ُىٗاااااااا٠ ؿااااااااٟٞ ًاااااااا

  
  

 ٣ٝاااااااااااخ ٓاااااااااااِٞس ح٣٧ّاااااااااااخّ ٓٞػااااااااااايى حُل٘اااااااااااَ

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ااااااخ  -ٕ ّٓ  كاااااازِّـٖ  (ٖ)ػَٟااااااض  (ٕ)أ٣ااااااخ ٍحًزااااااخ ا

  
  

 أ٫ّ ط٬ه٤ااااااااااخ (٘)ٓااااااااااٖ ٗـااااااااااَحٕ  (ٗ)ٗاااااااااايحٓخٟ 

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ٣اااااااااااااخ ٤ُاااااااااااااَ ١اااااااااااااَ ج ٣اااااااااااااخ ٗاااااااااااااّٞ ٍُ  -ٖ

  
  

 ٣اااااااااااااااااااخ ٛااااااااااااااااااازق هاااااااااااااااااااق. ٫ ططِاااااااااااااااااااغ 

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ٣اااااااااااخ ُحثاااااااااااَح هزاااااااااااَ حُلز٤اااااااااااذ حُٜاااااااااااخى١ -ٗ

  
  

 هللا ٗاااااااااااااااٞم كااااااااااااااائحى١رِاااااااااااااااؾ ٍٓاااااااااااااااٍٞ 

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ٓااااااااااااااؤُظ٠٘ ػااااااااااااااٖ حُٜ٘ااااااااااااااخٍ ؿلاااااااااااااا٠ٗٞ  -٘

  
  

 ٍكااااااااْ هللا ـ ٣ااااااااخ ؿلاااااااا٠ٗٞ ـ حُٜ٘ااااااااخٍح

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ٙ-   ّ َْ ا٫َِّى ٣ــااااااااااـخ َػــااااااااااـ٢ُِِّ ُٛـــٔــااااااااااـخ  ٤َُـــااااااااااـ

  
  

 ٍُ ـــٔــااااااااااااـِٞ َٓ  ِٚ ِٟ َٕ ِػـــااااااااااااـَ ــــ٤ـــااااااااااااـلُُٚ ىٝ َٓ 

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ٣ااااااااخ ٛ٘ااااااااي ج ىػااااااااٞس ٛااااااااّذ ىحثااااااااْ ىٗااااااااق -7

  
  

 ّٓ٘ااااااااااااا٠ رٞٛااااااااااااااَ ج ٝا٫ ٓاااااااااااااخص أٝ ًَرااااااااااااااخ

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  
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 ٣اااااااخ ٓاااااااخ٣ٍخ كااااااا٠ ىؿااااااا٠ ح٧ٛاااااااٞحء ٓؼظٔااااااالخ   -8

  
  

 ٓااااااااااااااااآٍ أٓااااااااااااااااَى ُِؤااااااااااااااااَحٕ ٝحُ٘اااااااااااااااايّ 

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ااااااٖ َػااااااَيىِ  -9 ِٓ ااااااْ أَك٤َ٘ااااااَض  ًَ ااااااُٞص  َٓ  َؿااااااَيٍَص ٣ااااااخ 

  
  

اااااااااذِ  ـَ اااااااااٖ َُ ِٓ ٌَض   اااااااااْ أَٓااااااااا ًَ َٝ ااااااااازَض  َٛ اااااااااٖ أَ َٔ  رِ

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

اااااااَط٢ِ٘  -ٓٔ َٜ ُُ َُاااااااٞ أَر كظِ٘ااااااا٢أ٣َاااااااخ كَاااااااٞ ََ  ٓاااااااخ َػ

  
  

ااااااااااااالٞر٢ ُٗ َٝ  ْ ًُ اااااااااااااـ٢ٗٞ رَؼاااااااااااااَي ُٗ  ٍِ  ُِطاااااااااااااٞ

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ٣اااااااخ ٍحكؼاااااااخ ٍح٣اااااااش حُ٘اااااااٍٟٞ ج ٝكخٍٓاااااااٜخ -ٔٔ

  
  

 ؿااااااااااااِحى ٍرااااااااااااي ه٤ااااااااااااَح ػااااااااااااٖ ٓلز٤ٜااااااااااااخ

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 َػٞحى٣٘ااااااااااخ٣اااااااااخ ٗااااااااااخثَِق حُطَِاااااااااِق أَٗاااااااااازخٙ   -ٕٔ

  
  

 َٗ٘ااااااااااااااـ٠ ُِٞحى٣ااااااااااااااَي أَّ َٗؤٓاااااااااااااا٠ ُِٞحى٣٘ااااااااااااااخ

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

اااااااق ىَٓٞػاااااااَي ٝحٗٔاااااااِلْذ ٣اااااااخ ػ٘ظاااااااَس -ٖٔ ٌِ ْل ًَ 

  
  

س ََ َٔ ُٓٔااااااااااااظؼ ُٕ ػزِـااااااااااااـشَ أٛاااااااااااازَلْض   كؼـ٤ااااااااااااـٞ

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ج  -ٗٔ ٍْ ُُ ٕ  حُل٤اااااااااااخس ٤ًٓٔاااااااااااشك٤اااااااااااخ ٓاااااااااااُٞص   ا

  
  

 ٍُ ى ٛاااااااااااخُ ََ ُْ ِؿااااااااااي ١ج إ ىٛااااااااااا  ٣ٝااااااااااخ ٗلااااااااااا

  

 مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ٣اااااااااااخ ٗخٗاااااااااااَ حُؼِاااااااااااْ رٜاااااااااااٌٟ حُاااااااااااز٬ى -٘ٔ

  
  

 ٝكّواااااااااااض د ٗ٘اااااااااااَ حُؼِاااااااااااْ ٓؼاااااااااااَ حُـٜاااااااااااخى

  

 مضاؾׄ      شبٌه بالمضاؾׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3685ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 
 أػَد حْٓ حُٟٔٞٞع ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٖ

 
 ج أ٣اااااااٖ ػٜاااااااي ًحى ح٩هاااااااخء   ( أهااااااا٠) ٣اااااااخ  -ٔ

  
  

 أ٣ااااااااااٖ ٓااااااااااخ ًااااااااااخٕ ر٤٘٘ااااااااااخ ٓااااااااااٖ ٛاااااااااالخء 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 أ١ِااااااااا٢ ٝحٓااااااااأؼ٢ (حُاااااااااي٤ٗخ ) ٣اااااااااخ ٛاااااااااٌٙ  -ٕ

  
  

 ٜٓاااااااااَػ٢ؿااااااااا٤ٖ ح٧ػاااااااااخى١ ؿاااااااااخء ٣زـااااااااا٢ 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 بالضمة المقدرة مرفوعنعت ׄ       المقدرةمنصوب بالفتحة  نعتׄ   
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 اٗٔااااااااااااااااااخ ح٧ٍٝ ٝحُٔاااااااااااااااااأخء ًظااااااااااااااااااخد  -ٖ

  
  

 ح٤ًً٧ااااااااااااااااااخء  (ٓؼخٗااااااااااااااااااَ) كااااااااااااااااااخهَءٝٙ ج 

  

  الضم فً محل نصبمنادى مبنً على ׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ      مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرةׄ   

ٌُٔاااااااااااااخ -ٗ ٣ ََ ااااااااااااا٤خ َٗظَ  ٜ ( طَوَ  ٣اااااااااااااخ )ٛاااااااااااااخِكز٢َ 

  
  

 ٍُ  ٞ ااااااااااااا َٜ ٤اااااااااااااَق طَ ًَ  ِٝ ؿاااااااااااااَٞٙ ح٧ٍَ ُٝ ٣اااااااااااااخ  ََ  طَ

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ        منادى منصوب بالٌاء   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ااااٞص ) َؿااااَيٍَص ٣ااااخ  -٘ ااااٖ َػااااَيىِ  (َٓ ِٓ ااااْ أَك٤َ٘ااااَض  ًَ 

  
  

اااااااااذِ  ـَ ااااااااٖ َُ ِٓ ٌَض   ااااااااْ أَٓااااااااا ًَ َٝ ااااااااازَض  َٛ ااااااااٖ أَ َٔ  رِ

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 حُ٘اااااااازخد ٣ُٝااااااااٖ ١اااااااا٬ّد حُؼاااااااا٬ (٣ُااااااااٖ )  -ٙ

  
  

 ٛاااااااااااااَ أٗاااااااااااااض راااااااااااااخُٜٔؾ حُل٣ِ٘اااااااااااااش ىحٍٟ 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ٍِ  (ُِـٔاااااااااااخٍ) ٣اااااااااااخ -7  رااااااااااايِٓغ ٗااااااااااأٍغ َؿاااااااااااخ

  
  

 ٍِ اااااااااااااايٍح ِٔ ِٚ حُ  ٣ٔااااااااااااااو٢ حُُواااااااااااااايَٝى رل٠ِ٤اااااااااااااا

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 اسم مجرور بالبلم ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ؿٔاااااااااي١ رـ٤اااااااااَ كااااااااائحى١  (طخًٍاااااااااخ) ٣اااااااااخ  -8

  
  

 ح٧رؼااااااااااااااخىأٓااااااااااااااَكض كاااااااااااااا٢ حُٜـااااااااااااااَحٕ ٝ 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   
 

 ٓظااااااااا٤ْ  (ٍٓاااااااااٍٞ هللا)  اٗااااااااا٢ رلزاااااااااي ٣اااااااااخ -9

  
  

 ٣ُٝاااااااااااااااااخٍط٢ ا٤ُاااااااااااااااااي ًاااااااااااااااااَ ٓاااااااااااااااااَحى١

  

  مبنً على الضم فً محل نصبمنادى ׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ِّ ) ٣اااااخ  -ٓٔ اااااوَش    (هَاااااٞ ِٗ ِٞ حَُلااااا٢  ػخ  أًَٗااااا٢ ُِااااازَؼ

  
  

ِٖ أَك٤خٗااااااااااااااخ ََ حَُؼاااااااااااااا٤ ااااااااااااااُن هَزاااااااااااااا َ٘ ُٕ طَؼ ح٧ًُ َٝ 

  

  نصبمنادى مبنً على الضم فً محل ׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ٔٔ-  (  ْ  ُااااااااا٫ٞ أٗاااااااااض ٓاااااااااخ حٛظاااااااااي٣٘خ (حُِٜااااااااا

  
  

 ٫ٝ طٜاااااااااااااااااااااااااااااااااااااي ه٘خ ٫ٝ ٛااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِ ٤٘خ

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   
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 ًلخٗااااخ ٓ٘اااااي ٛـااااَح ٝػاااااٌحرخ (ح٤ُِاااااَ ) أ٣ٜااااخ  -ٕٔ

  
  

 ٝؿلااااااااااااخء  ٝٛاااااااااااايٝىح  ٝحؿظَحرااااااااااااخ ٝحًظجخرااااااااااااخ

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 ، نعت مرفوع بالضمة المقدرةׄ       نعت منصوب بالفتحة المقدرة  ׄ  

ؿاااااااااخٍ ) ٣ااااااااخ  -ٖٔ َّ ِّ ؿاااااااااخٗزْٜ  (ُِ  ُوااااااااّٞ ػااااااااا

  
  

 ٝحٓااااااااظِٜٔٞح حُٔـاااااااااي ٓاااااااااٖ أٛاااااااااَ ٝأػاااااااااَحم 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 اسم مجرور بالبلمׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

َُ ر٤٘٘اااااخ  (ؿخٍطاااااخ) أ٣اااااخ  -ٗٔ  ج ٓاااااخ أٜٗاااااَق حُااااايٛ

  
  

ِي  ْٔ ااااااااااااااا ِٓ ج طََؼاااااااااااااااخ٢ُِطََؼاااااااااااااااخ٢َُْ أُهَخ َّ اااااااااااااااٞ ُٔ  حُُٜ

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

اااااااااا٤ق ) أَ  -٘ٔ َٓ)  ٍَ ااااااااااز َٜ ي رِ ـِ  حَُيَُٝااااااااااِش حِٓااااااااااظَ٘

  
  

 ٍِ زااااااااااااااااخ ـِ ََِى ُِِ ااااااااااااااااز َٛ  َِ ؼاااااااااااااااا ِٔ ٤ااااااااااااااااَق رِ ًَ َٝ 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ...ٗٞع حُٔ٘خىٟ ك٢ حُـِٔظ٤ٖػ٤ِي رخُوَإ كٜٞ ٗلخء ٣ٖ٤خ ِٓٔٔ -٣خ ِٕٓٔٔٞ ػ٤ِي رخُوَإ كٜٞ ٗلخء -ٙٔ

 مقصودةؼٌر  نكرة  -مقصودةؼٌر  نكرة ׄ       مقصودةنكرة   -نكرة مقصودة  ׄ  

 . نكرة مقصودة  -نكرة ؼٌر مقصودةׄ      نكرة ؼٌر مقصودة  -نكرة مقصودةׄ   

ِ {هخٍ طؼخ٠ُ:  -7ٔ ِْ٘ذ هللا  ١ُْض ك٢ِ َؿ  َ خ كَ َٓ طَخ َػ٠َِ  ََ ْٔ ْ  ٣َخ َك ٍَ َْٗل ْٕ طَوُٞ  ...اػَحد ًِٔش "كَٔطخ"}أَ

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

{ }هخٍ طؼخ٠ُ  -8ٔ َٕ ُِٞ َٓ َْ ُٔ ُْ ٠ُٓٞٓ ٫ طََوْق. اِٗ ٢ ٫ ٣َوخُف ََُي١  ح  "٠ُٓٞٓ  ...اػَحد ًِٔش "٣خ 

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ     منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الضم المقدرمنادى مبنً على ׄ      المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ٣خ ػخ٤ٛخ  ٍرٚ ج أهِغ ػٖ حُؼ٤ٜخٕ......ػ٘ي طل٣َٞ حُـِٔش ُِٔؼ٠٘ ٗوٍٞ: -9ٔ

  ربهما ، أقلعاعن العصٌان  ٌنعاصٌ ٌاׄ      عن العصٌان ا، أقلع ماربه  نٌا عاصٌا  ׄ  

   ׄ ًّ  ٌا عاصٌان  ربهما ، أقلعان عن العصٌانׄ      عن العصٌان نربهما ، أقلعا ٌا عاص

ٕٓ-  ُْ ااااااااااازِ َٗ اااااااااااٖ هَِزُاااااااااااُٚ   ٔ ِٓ َ  هَِزاااااااااااخُٙ   ٝحَكااااااااااا

  
  

 ُْ ااااااااااوَ َٓ كااااااااااخ٢ُ ِػ٘ااااااااااَيُٙ  َٝ ٔاااااااااا٢ٔ  ـِ ااااااااااٖ رِ َٓ َٝ 

  

 اػَحد ًِٔش )كَ ( ك٢ حُ٘طَ ح٧ٍٝ:

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3685ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  )  

https://dardery.site/archives/3685
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 مفهوم االستثناء :

 إخراج اسم )المستثنى(ٌقع بعد أداة استثناء من الحكم أو المعنى المفهوم للجملة قبل األداة .   

 فالمستثنى اسم ٌذكر بعد أداة من أدوات االستثناء ومخالفا ما قبل األداة فً الحكم  .    

 برأ القاضً المتهمٌن إال متهماً .  مثل  :  

أي هو  ،فاالسم الواقع بعد أداة االستثناء  " متهما " هو الذي أخرج من الحكم السابق لؤلداة وهو البراءة 

 المستثنى من حكم البراءة . 

 مَم ٌتكون أسلوب االستثناء ؟ 

 الُمستثَنى )متهماً(             ٌتكون من :      الُمستثَنى منه)المتهمٌن(        أداة االستثناء)إال(   

 الُمستثَنى منه :   وهو االسم الذي ٌقع قبل  أداة االستثناء وٌجوز  حذفه من الجملة   -ٔ

]ما عدا ،  ،فعلخبل ، حاشا[ ]عدا ، ، فعل أو حرؾ ]ؼٌر ، سوى[   اسم  ]إال [، حرؾ أداة االستثناء : -ٕ

  ما خبل[

 الُمستثَنى : االسم الواقع  بعد أداة االستثناء . -ٖ

 أنواع جمل االستثناء :

 جملة مثبتة : أي ال أداة نفً  فٌها .  - ٔ

 لٌس [  .  -ما    - ال  -لن   -جملة منفٌة : أي تبدأ بؤداة نفً ]لم   - ٕ

 المستثنى منه مذكوراً فً الجملة ولٌس محذوفاً .جملة تامة : أي ما كان   - ٖ

جملة ناقصة : وهً التً ال ٌذكر فٌها المستثنى منه  ، والمعنى لٌس تاماً )ؼٌر مكتمل( قبل أداة   - ٗ

 االستثناء 

 : ما أنواع أسالٌب االستثناء ؟ ٕس

 أنواع أسالٌب االستثناء :

 ناقص منفً                       تام منفً                            تام مثبت  
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 له ثبلثة أحكام وهً : 

 مثل : انصرؾ الضٌوؾ إال ضٌفاً . ،ٌجب نصبه إذا كان الكبلم تاماً ُمثبتاً   - ٔ

 ضٌفاً: مستثنى منصوب وعبلمة نصبه  الفتحة .  إال : أداة استثناء حرؾ مبنً على السكون . 

ا فٌجوز نصبه على االستثناء أو اتباعه للمستثنى منه فً إعرابه على أنه بدل   - ٕ ًٌّ  ،إذا كان الكبلم تاماً منف

 ، المحافظُ ولون إال المحافَظ َبمثل : لم ٌحضر المس

 ولون "بأو بدل مرفوع من " المس ،ٌعرب المحافظ على أنه مستثنى منصوب 

ا ناقًصا   - ٖ ًٌّ وتكون )إال( فً هذه الحالة ُملؽاة ال ، ٌعرب على حسب موقعه فً الجملة إذا كان الكبلم منف

 :مثل ،عمل لها 

 رسول : خبر مرفوع بالضمة . -      وما محمد إال رسول .    -

 طالب  : فاعل مرفوع بالضمة . -         لم ٌنجح إال طالب . -

 ملحوظة مهمة

 .ؼالباً إذا كان المستثنى منه مجرور اً، والجملة منفٌة فالمستثنى ٌعرب حسب موقعه فً الجملة  -

 فاعل    مثل : ما حضر من الوزراء إال ) وزٌٌر( .

 مفعول به     لم أشاهد من المبارٌات إال ) مباراًة(        

و هناك طرٌقة بسٌطة ، نه ناقص منفً فً المثالٌن السابقٌن قد ٌتخٌل الطالب أن الكبلم تام منفً مع أ

 لمعرفة هل الكبلم تام منفً ؟ أم ناقص منفً ؟

هً : حذؾ إال و ما بعدها ، فإذا تم معنى الجملة فً ذهنك فالكبلم إذن تام منفً ، أما إذا لم ٌتم فالكبلم 

  -مثــل: ناقص منفً ، و ما بعد إال ٌعرب حسب موقعه فً الجملة .

 ن المسلسبلت إال مسلسبل = لم أشاهد شٌبا من المسلسبلت.لم أشاهد شٌبا م -ٔ

تم معنى الكبلم قبل أداة االستثناء فالكبلم تام منفى وٌعرب ما بعد)إال( مستثنى أو بدال )مسلسبل(: مستثنى 

 منصوب أو بدل منصوب. 

 لم أشاهد من المسلسبلت إال مسلسبل. لم أشاهد من المسلسبلت. -ٕ

الجار والمجرور(  –االستثناء  –أي نحذؾ )النفً ،  لم ٌتم معنى الكبلم فٌعرب ما بعد )إال( حسب الموقع 

 فتصبح العبارة لم أشاهد مسلسبل. فنعرب)مسلسبل(: مفعول به منصوب.
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 سوى { ٌجب جره باإلضافة ]أي ٌعرب مضافاً إلٌه [  -المستثنى بــ  } ؼٌر 

 مضاؾ إلٌه مجرور  )مصباح(:                 مصابٌح الشارع سوى مصباحٍ مثل :  أضاءت 

 )ؼٌر وسوى( ٌؤخذان حكم المستثنى بإال فً أحواله الثبلثة : تذكر أن 

 فإن كان الكبلم تاماً مثبتاً وجب نصبهما  - ٔ

 أحمد )سوى( مثل :  فهم الطبلب القاعدة ؼٌرَ 

 نصبه الفتحة وهو مضاؾؼٌر)سوى(       : مستثنى منصوب وعبلمة 

 مضاؾ إلٌه مجرور :         أحمد 

ا جاز نصبهما أو إعرابهما بدالً  - ٕ ًٌّ ا منف  وإن كان الكبلم تاّمً

 طالب .  )سوى(مثل : ما نجح الطبلب ؼٌَر  ]ؼٌُر[ أو 

 : مستثنى منصوب أو  بدل مرفوع)سوى(ؼٌَر   ]ؼٌُر[   أو 

ا أع  - ٖ ًٌّ  ربتا حسب موقعهما فً الجملةإذا كان الكبلم ناقًصا منف

 ؼٌَر ] سوى [ : مفعول به منصوب . مثل : ما أعطٌت ؼٌَر ]سوى[ المحتاج . 

 الفرق بٌن )ؼٌر ( و )سوى( أن سوى إعرابها مقدر ألنها اسم مقصور تذكر:

 مهم فً االمتحانات 

واالسم الواقع بعدها.. )ما ضع ) ؼٌر أو سوى ( بدالً من )إال( فً المثال التالً مع ضبط )ؼٌر أو سوى(  -

 نال الجابزة إال المتفوقون ( .

لئلجابة عن هذا السإال تذكر أنه بعد حذؾ )إال( ووضع )ؼٌر أو سوى( بدالً منها أن االسم الذي ٌقع *  

سوى( هو نفس إعراب المستثنى الواقع بعد  -بعدهما ٌعرب مضاؾ إلٌه مجرور فقط وٌكون إعراب )ؼٌر 

 ال كالتالً :) ما نال الجابزة ؼٌُر المتفوقٌن ( .إال.. وٌكون المث
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 تعرب إما حروؾ جر وما بعدها اسم مجرور، أو أفعال  ماضٌة وما بعدها مفعول بهحاشا {:  -خبل  -*} عدا 

 طالباً       أومثل : حضر الطبلب جمٌعاً عدا طالٍب         

 طالٍب  : اسم مجرور  -  عدا  : حرؾ جر مبنً   :عدا طالٍب  -

 طالباً  : مفعول به   -  عدا طالباً :  عدا فعل ماٍض   جامد مبنً على الفتح المقدر ، وفاعله ضمٌر مستتر -

 ٌعربان فعبلن ماضٌان ، وما بعدهما مفعول به منصوب  ما خبل{ :   -* }ما عدا 

 ل به منصوب .قاعدًة : مفعو  مثل :  قرأت جمٌع قواعد النحو ماعدا قاعدًة .

 ال ٌدخل علٌها ما أبدا.* )حاشا( 

 ( https://dardery.site/archives/3772ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 دـــدريـــث

 كيى ٗٞع أِٓٞد ح٫ٓظؼ٘خء ك٢ حُـَٔ حُظخ٤ُش – ّٔ

 اكتسب الفنٌون واألدباء. إال القلٌل مراكزهم،  

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ْشهِد السابحون من معالِم الحَضارِة المصرٌة إال ُكلَّ باهٍر ُمْعِجبٍ  ٌَ  لم 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 .لم ٌكن لهم حدٌٌث َعْن مْصَر إال الثناء الجمٌل 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ٌُنكُر عَظَمَة مْصَر إال مكابرٌ    .قال أحد المدُعوٌَن: ال 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ْشُعُروَن { ٌَ ْخَدُعوَن إاِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما  ٌَ  قال تعالى : }َوَما 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َم إِْسَرابٌِلُ َعلَى  َعاِم َكاَن ِحبل لَِبنًِ إِْسَرابٌِلَ إاِل َما َحرَّ  َنْفِسِه {قال تعالى : } ُكلُّ الطَّ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َساِء إاِل َما َقْد َسلََؾ. {  قال تعالى :  }َوال َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُإُكْم ِمَن النِّ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ُر إاِلَّ أُولُو اأْلَْلَباِب {قال  كَّ ذَّ ٌَ  تعالى : }َوَما 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ْنُهْم { ا َفَعلُوهُ إاِلَّ َقلٌِلٌ مِّ  قال تعالى : } مَّ

  ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

  

https://dardery.site/archives/3772
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 قال تعالى : ) فشربوا منه إال قلٌبل منهم (

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ما ٌعرؾ الفضل من الناس إال المنصفون

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ٝٓااااااااخ ٛااااااااخؽ ٛااااااااٌح حُ٘ااااااااَٞم ا٫ّ كٔخٓااااااااش     -ٕٔ

  

َ  طَكاااااااااااش  ٝطَّٗٔاااااااااااخ     .ىػاااااااااااْض ٓاااااااااااخَم كااااااااااا

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ٖٔ-       ٖ ااااااااااااا٤ ي  كَِطااااااااااااا َٓ اااااااااااااَي ا٫   ـَ  ٫ ٣ُااااااااااااِيٍُى حُٔ

  

 .ٍُ  ُِٔااااااااااااخ ٣َ٘ااااااااااااُن ػِاااااااااااا٠ حُٔااااااااااااخىحص كَؼ ااااااااااااخ

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         منفًتام ׄ           تام مثبت ׄ  

اااااااااااااا٬ٓظُُٚ    -ٗٔ َٓ َُّ ؿاااااااااااااا٣ٍَق طَُؿاااااااااااااا٠  اااااااااااااا ًُ 

  

 ا٫  كااااااااااااااااااااااااائحىح  ىٛظاااااااااااااااااااااااااُٚ ػ٤٘خٛاااااااااااااااااااااااااخ. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َُ ًٗااااااااااااٍذ ٫ٓااااااااااااٍَة        -٘ٔ ْ  ًاااااااااااا  أر٘ااااااااااااخُء ػاااااااااااا

  

.ا٫ حُٔاااااااااااااااااااااااؼخ٣شَ ر٤اااااااااااااااااااااااْٜ٘   ٍُ  ٓـلاااااااااااااااااااااااٞ

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ُاااااااْ ٣ظًَاااااااٞح أػاااااااَح  ػ٤ِاااااااٚ كااااااا٢ حُاااااااٞؿ٠       -ٙٔ

  

 . ِٚ اااااااااااااااااااااااَرخُ ِٓ  ا٫ّ َىٓاااااااااااااااااااااااخَءُْٛ ػِااااااااااااااااااااااا٠ 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 هاااااااااااااااي ٣ٜااااااااااااااإٞ حُؼٔاااااااااااااااَ ا٫ ٓاااااااااااااااخػش  -7ٔ

  

 ٝطٜاااااااااااااااااااااااااااااااإٞ ح٫ٍٝ ا٫ ٟٓٞااااااااااااااااااااااااااااااااؼخ. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ٍٝد ٓلٔاااااااااٞى كؼاااااااااَ ٓاااااااااخ ُاااااااااٚ كٔاااااااااذ   -8ٔ

  

 ا٫ ٛااااااااااااااااااااا٘خثغ ؿخءطاااااااااااااااااااااٚ ٓاااااااااااااااااااااٖ ح٫ىد. 

 

   منفًناقص ׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 

 كٔااااااااخ ٝؿاااااااايص رٜااااااااخ ٗاااااااا٤جخ أُااااااااًٞ رااااااااٚ   -9ٔ

  

 ا٫ حُؼٔاااااااااااااااااااااااخّ ٝا٫ ٓٞهاااااااااااااااااااااااي حُ٘اااااااااااااااااااااااخٍ. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ٤ًٝااااااااق ٣اااااااايح١ٍ حُٔااااااااَء كخٓااااااااي ٗؼٔااااااااش  -ٕٓ

  

 اًح ًااااااااااااااااااااخٕ ٫ ٣َٟاااااااااااااااااااا٤ٚ ا٫ ُٝحُٜااااااااااااااااااااخ. 

 

   ناقص منفًׄ               مثبتناقص ׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3772ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 طو٤َ ح٩ػَحد حُٜل٤ق ُٔخ طلظٚ ه٢ ك٢ حُـَٔ حُظخ٤ُش – ّٕ

ْعَلُم َتؤِْوٌَلُه إاِلَّ  -ٔ ٌَ ُ قال تعالى :}َوَما 
 { هللاَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اِر َولَْن َتِجَد لَُهْم َنِصًٌراإاِل  -ٕ ْرِك األْسَفِل ِمَن النَّ  َتاُبوا َوأَْصلَُحوا { الَِّذٌنَ قال تعالى :} إِنَّ اْلُمَنافِقٌَِن فًِ الدَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ٌُِضلُّوَن إاِل  -ٖ ْشُعُروَن { أَْنفَُسُهمْ قال تعالى :}َوَما  ٌَ  َوَما 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اُر إاِل  -ٗ َنا النَّ اًماقال تعالى :} َوَقالُوا لَْن َتَمسَّ ٌَّ  َمْعُدوَدًة { أَ

   مفعول بهׄ               ظرؾׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

لٌَِن { أََساِطٌرُ قال تعالى : } إِْن َهَذا إاِل  -٘  األَوَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أََبىَٰ َواْسَتْكَبَر{ إِْبلٌِسَ قال تعالى :}َفَسَجُدوا إاِلَّ  -ٙ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َ قال تعالى :}َوإِْذ أََخْذَنا ِمٌَثاَق َبنًِ إِْسَرابٌِلَ اَل َتْعُبُدوَن إاِلَّ  -7
 { هللاَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ْكفُُر بَِها إاِلَّ  -8 ٌَ َنات َوَما  ٌِّ اٍت َب ٌَ َك آ ٌْ  {اْلَفاِسقُونَ قال تعالى :}َولََقْد أَنَزْلَنا إِلَ

  فاعلׄ             مفعول بهׄ           مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َة إاِلَّ  -9 ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ { َمنقال تعالى :}َوَقالُوا َلن   َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرىَٰ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ا َفَعلُوهُ إاِلَّ  -ٓٔ ْنُهْم { َقلٌِلٌ قال تعالى :} مَّ  مِّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ               بدلׄ           مستثنى ׄ  

ٌد إاِل  -ٔٔ ُسلُ { َرُسولٌ قال تعالى :} َوَما ُمَحمَّ  َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ْقُتلَ ُمْإِمًنا إاِلَّ  -ٕٔ ٌَ  قال تعالى :} َوَما َكاَن لُِمْإِمٍن أَن 
 { َخَطؤًۚ

   حالׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ُسوِل إاِلَّ  -ٖٔ ا َعَلى الرَّ  { اْلَببَلغُ قال تعالى :} مَّ

   مبتدأ مإخرׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ُمبٌٌِن { ِسْحرٌ قال تعالى :} لََقالَ الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن َهَذا إاِل  -ٗٔ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ا إاِلَّ  -٘ٔ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ  َولَْهٌو{ لَِعبٌ قال تعالى :} َوَما اْلَح

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  
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ِرٌنَ قال تعالى :} َوَما ُنْرِسلُ اْلُمْرَسلٌَِن إاِلَّ  -ٙٔ  َوُمنِذِرٌَن { ُمَبشِّ

 حالׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 { ُوْسَعَهاقال تعالى :} ال ُنَكلُِّؾ َنْفًسا إاِل  -7ٔ

  ثان مفعول بهׄ               خبرׄ          أو بدلمستثنى ׄ           مستثنى ׄ  

ِ إاِل  -8ٔ ؤَْمُن َمْكَر هللاَّ ٌَ ِ َفبل   اْلَخاِسُروَن { اْلَقْومُ قال تعالى :} أََفؤَِمُنوا َمْكَر هللاَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اُس إاِلَّ  -9ٔ ةً قال تعالى :} َوَما َكاَن النَّ  َواِحَدًة َفاْخَتلَفُوا { أُمَّ

   مفعول بهׄ        خبركانׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

بُِع أَْكَثُرُهْم إاِل  -ٕٓ تَّ ٌَ اقال تعالى :} َوَما   { َظًنّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ْلَبُثوا إاِل  -ٕٔ ٌَ ْحُشُرُهْم َكؤَْن لَْم  ٌَ ْوَم  ٌَ َهاِر { َساَعةً قال تعالى :} َو  ِمَن النَّ

   مفعول بهׄ               ظرؾׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 َما اْسَتَطْعُت { اإْلِْصبَلحَ قال تعالى :} إِْن أُِرٌُد إاِلَّ  -ٕٕ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ا َتؤُْكلُوَن { َقلٌِبلقال تعالى :} َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروهُ فًِ ُسْنُبلِِه إاِل  -ٖٕ  ِممَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ               بدلׄ           مستثنى ׄ  

ِ إاِلَّ  -ٕٗ ْوِح هللاَّ ؤَُس ِمن رَّ ٌْ ٌَ ُه اَل   اْلَكافُِروَن { اْلَقْومُ قال تعالى :} إِنَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ِهْم { ِرَجااًل قال تعالى :} َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك إاِلَّ  -ٕ٘ ٌْ  نُّوِحً إِلَ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ا فًِ اآْلِخَرِة إاِلَّ  -ٕٙ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ  . {َمَتاعٌ قال تعالى :} َوَما اْلَح

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َك أاَل َتْعُبُدوا إاِل  -7ٕ اهُ قال تعالى :} َوَقَضى َربُّ ٌَّ  { إِ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

بُِعوَن إاِل  -8ٕ الُِموَن إِْن َتتَّ قُولُ الظَّ ٌَ  َمْسُحوًرا { َرُجبلقال تعالى :} إِْذ 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اِت إاِلَّ  -9ٕ ٌَ  { َتْخِوًٌفاقال تعالى :} َوَما ُنْرِسلُ بِاآْل

   ظرؾׄ            مفعول ألجلهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َن اْلِعْلِم إاِلَّ  -ٖٓ  { َقلٌِبًل قال تعالى :} َوَما أُوتٌُِتم مِّ

  ثان مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  
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َطانُ قال تعالى :} َوَما أَْنَسانٌُِه إاِل  -ٖٔ ٌْ  أَْن أَْذُكَرهُ { الشَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ْحَمِن َفبَل َتْسَمُع إاِلَّ  -ٕٖ  {َهْمساً قال تعالى :}َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت لِلرَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 لَُّهْم { َكبٌِراً قال تعالى :}َفَجَعلَُهْم ُجَذاذاً إاِلَّ  -ٖٖ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 .منهم{ قلٌبلتولوا إال  قال تعالى : }فلما ُكتب علٌهم القتال -ٖٗ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 .امنوا ...( الذٌنقال تعالى : ) لقد خلقنا االنسان فً أحسن تقوٌم ثم رددناه اسفل سافلٌن إال  -ٖ٘

   مفعول بهׄ               خبرׄ         مستثنى أو بدل بدلׄ           مستثنى ׄ  

 .( المتقٌنقال تعالى : ) األخبلء ٌومبذ بعضهم لبعض عدٌو إال  -ٖٙ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ٍَ ٝى ٛااااااااااااااااااااْ ا٫ّ    -7ٖ خُٝااااااااااااااااااااْ أ  هاااااااااااااااااااايحػ 

  

  ٍَ  ى٣اااااااااااااااااااااااااَْٜ٘ ا٫ّ ٗلخه اااااااااااااااااااااااااخ.ُٝاااااااااااااااااااااااااْ أ

 

  ثان مفعول بهׄ               حالׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ٝى٣ؼاااااااااااشٝٓاااااااااااخ حُٔاااااااااااخٍ ٝح٧ِٛااااااااااإٞ ا٫    -8ٖ

  

 ٫ٝ راااااااااااااااي ٣ٞٓاااااااااااااااخ إٔ طاااااااااااااااَى حُٞىحثاااااااااااااااغ.. 

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ٓؼخٗاااااااااَٝٛاااااااااَ ٗلاااااااااٖ كااااااااا٢ ح٣٧اااااااااخّ ا٫   -9ٖ

  

 ٗو٠ااااااااااااااا٢ ى٣ٞٗاااااااااااااااخ أٝ ٗاااااااااااااااَى ػٞحى٣اااااااااااااااخ 

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ٌُااااااااااااااااااَ ىحء ىٝحء ٣ٔااااااااااااااااااظطذ رااااااااااااااااااٚ    -ٓٗ

  

 أػ٤ااااااااااااااض ٓااااااااااااااٖ ٣اااااااااااااايح٣ٜٝخ حُلٔخهااااااااااااااشا٫  

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3772ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 كيى ٗٞع أِٓٞد ح٫ٓظؼ٘خء ك٢ حُـَٔ حُظخ٤ُش – ّٖ

 .تصدأ كلُّ المعادن ؼٌر الذهب   (ٔ
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 سمعت القصٌدة ؼٌر بٌتٌن.  (ٕ
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ          تام مثبت ׄ     

 ال ٌسعى أحد فً طلب الفضٌلة سوى العاقل . (ٖ
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
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 ال أعرُؾ مذهبا سَوى مذهِب الحق.  (ٗ
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ال تثق بؤحد ؼٌَر األمٌن.    (٘
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 لم ٌنفْعنً سَوى الصدِق.  (ٙ
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           مثبتتام  ׄ  

  .ال تقلْ ؼٌَر الحق  (7
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ال تتصلْ بؽٌِر األخٌار.  (8
   منفًناقص ׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

  
 ُٝااااااااااْ ٣ٔظ٘ااااااااااَ ٍأ٣ااااااااااٚ ؿ٤ااااااااااَ ٗلٔااااااااااٚ   -9

  
 ُٝاااااااااْ ٣اااااااااَٝ ا٫ّ هاااااااااخثْ حُٔااااااااا٤ق ٛاااااااااخكزخ. 

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ََ ٛااااااااااااٞط٢   -ٓٔ َ  ٛااااااااااااٍٞص ؿ٤اااااااااااا  ٝىْع ًاااااااااااا

  
 أٗااااااااخ حُٜااااااااخىف حُٔلٌاااااااا٢ّ ٝح٧هااااااااَ ُ حُٜاااااااايٟ 

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َُّ ٜٓاااااااااااا٤زخص حُِٓااااااااااااخٕ ٝؿاااااااااااايطٜخ -ٔٔ  ًٝاااااااااااا

  
 ٓاااااااااٟٞ كَهاااااااااش ح٧كزاااااااااخد ٤ٛ٘اااااااااش حُوطاااااااااذ. 

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َُ ػِااااااا٠ حُلظااااااا٠   -ٕٔ َُ حُٜٔاااااااخثذ هاااااااي طٔااااااا  ًااااااا

  
ََ ٗااااااااااااااأخطِش حُلٔااااااااااااااااخى   ٝطٜااااااااااااااإٞ ؿ٤اااااااااااااااا

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ٍُ حُٔـاااااااااااي ا٫ّ كااااااااااا٢ ٓ٘خُُ٘اااااااااااخ   -ٖٔ  ٫ ٣٘اااااااااااِ

  
 ًاااااااخُّ٘ٞ ُاااااااا٤ْ ُااااااااٚ ٓااااااااؤٟٝ ٓااااااااٟٞ حُٔوااااااااَ. 

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ٓاااااااااخ ٍحػ٘اااااااااخ حُااااااااايؿ٠ ٗااااااااا٢ء  ٓاااااااااٟٞ   -ٗٔ

  
 حَُهزاااااااااااااااخء.ٗااااااااااااااازٚ حُ٘ـاااااااااااااااّٞ راااااااااااااااؤػ٤ٖ  

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 كِوااااااااااي ٟااااااااااَرض حُااااااااااز٬ى كِااااااااااْ ٗـااااااااااي   -٘ٔ

  
 .ذأكااااااااااايح  ٓاااااااااااٞحى اُااااااااااا٠ حٌُٔاااااااااااخٍّ ط٘ٔااااااااااا 

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/3772ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ك٢ حُـَٔ حُظخ٤ُش ٌُِٔش "ؿ٤َ " أٝ  "ٟٓٞ"طو٤َ ح٩ػَحد حُٜل٤ق  – ّٗ 

 سالم . سوىالركاب  ا منما نج -ٔ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

نقُص باإلنفاق  -ٕ ٌَ رَ كل شىء  ٌْ  الِعلِم. َؼ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

رُ ال ٌؤبى الكَرامة  -ٖ   ٌْ  لبٌٍم.   َؼ

   فاعلׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ُخلٍُق.   بَؽٌرِ ال قٌمة للِعْلِم  -ٗ 

   اسم مجرورׄ       مضاؾ إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

باق  -٘    باُحون إلى نهاٌِة السِّ باحٍ  سوىوَصلَ السَّ  .سَّ

   بهمفعول ׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ِة بطٍل عربىًّ  ِسَوىما َقَرأُت  -ٙ  قصَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أخً بؽٌرال أثق  -7

   اسم مجرورׄ       مضاؾ إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 مهمٍل ال ؼٌر أحدا  ما ضربت -8

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 قارٍئ  رؼٌلٌس فً المكتبة  -9

   مفعول بهׄ        اسم لٌسׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 

ٔٓ-    َُ َّ رخ١ااااااااا ى ح٤ُاااااااااٞ ََ َُّ ٓااااااااأٍق ؿ٤ااااااااا  ٫ ًااااااااا

  
َُّ ٓااااااااااااي٣ٍق كاااااااااااا٢    ٠ٓاااااااااااا٤ّغُ  ٓااااااااااااٞحىَ ًٝاااااااااااا

 
   اسم مجرورׄ       مضاؾ إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َ  ٝك٤اااااااااااي  ُٔاااااااااااُض أػ٘ااااااااااا٢   -ٔٔ  ُٝااااااااااا٢ أٓااااااااااا

  
 ٝٛاااااااااااٞ ٓااااااااااائ٢ُ. ٓاااااااااااٞحٙػِااااااااااا٠ ٗااااااااااا٢ٍء  

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ٍُ حُٔـاااااااااااُي ا٫ّ كااااااااااا٢ ٓ٘خُُ٘اااااااااااخ   -ٕٔ  ٫ ٣٘اااااااااااِ

  
ِّ ُاااااااا٤ْ ُااااااااٚ ٓااااااااؤٟٝ   . ٓااااااااًٟٞاااااااخُ٘ٞ َِ  حُٔواااااااا

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اااااااااااااااااٖ ُؼزاااااااااااااااااٍي أًُاااااااااااااااااٚ ٓااااااااااااااااا٫ُٞٙ   -ٖٔ َٓ 

  
  ِٚ  .ٓاااااااااااااااٞحٙٓاااااااااااااااخ ُاااااااااااااااٚ ٗاااااااااااااااخكغ  ا٤ُااااااااااااااا

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  
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ٔٗ-    ُْ  ٝٓااااااااخ أٓاااااااال٢ ا٫ّ ػِاااااااا٠ حُوااااااااَد ٓااااااااٌ٘

  
 رآٓاااااااااااقٍ  ٓاااااااااااٞحُٙٝٔاااااااااااُض ػِااااااااااا٠ ٗااااااااااا٢ٍء  

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أ٫ّ طاااااااَٟ ُٜاااااااْ ٓااااااا٫ٟٝٞ ػ٤اااااااَذ كااااااا٤ْٜ   -٘ٔ

  
 . ِْ ح رٜٔظ٠ااااااااااااا  ٍ  ٟااااااااااااا٤ل خ ٣ـاااااااااااااُٞع ٫ٝ ؿاااااااااااااخ

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ُْ ُٝااااااْ أُااااااَن ٛاااااالز خ كاااااا٢ حُل٤ااااااخِس    -ٙٔ  ٓااااااٞحً

  
َ  ٝ حُؼٜاااااااااَي.  ٌّ ُٜاااااااااْ إٔ ٣للظاااااااااٞح حُٔااااااااا  ٣ِااااااااا

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أٗاااااٌٞ حُ٘اااااٟٞ ُٜٝاااااْ ٓاااااٖ ػزَطااااا٢ ػـاااااذ     -7ٔ

  
َِ  ٓااااااااًٟٞااااااااٌحى ً٘ااااااااُض ٝٓااااااااخ أٗااااااااٌٞ    حٌُِاااااااا

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ؿ٤اااااااَٙكٔاااااااخ ُااااااا٢ ٗااااااال٤غ ػ٘اااااااي كٔااااااا٘ي    -8ٔ

  
 ٫ٝ ٓااااااااااااااااااااازذ ا٫ حُظٔٔاااااااااااااااااااااي راااااااااااااااااااااخُٞى. 

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ٓاااااااااااؤُظي أ٫َ  طٔاااااااااااؤٍ حُ٘اااااااااااخّ كخؿاااااااااااش   -9ٔ

  
 ػلااااااااٞٙ ٓااااااااخ ىٓااااااااض طَؿاااااااا٠ ٝطٔااااااااؤٍ ٓااااااااٟٞ 

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ٛاااااااااااااااااااااٌٙ ٍرٞػ٘اااااااااااااااااااااخ حُِحٛاااااااااااااااااااااَس   -ٕٓ

  
 .رٔااااااااااااااااااٞحٗخُااااااااااااااااااٖ طِىٛاااااااااااااااااا٢ أراااااااااااااااااايح   

 
   اسم مجرورׄ       مضاؾ إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3772ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ٟغ )ؿ٤َ( ٌٓخٕ )ا٫( ٓغ ٟزطٜخ ٟٝز٢ ٓخ رؼيٛخ : – ّ٘ 

 ضع )ؼٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ........ما ٌعرؾ الفضل من الناس إال المنصفون .  -ٔ  

 نٌالمنصف ؼٌرُ  ما ٌعرؾ الفضل من الناسׄ    نٌالمنصف عٌرَ ما ٌعرؾ الفضل من الناس ׄ  

 األولى والثانٌةׄ    ونالمنصف ؼٌرُ  ما ٌعرؾ الفضل من الناسׄ  

 ضع )ؼٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ......... .رٌنالقراءة تفٌد التبلمٌذ إال المقص  -ٕ  

 ٌنالقراءة تفٌد التبلمٌذ ؼٌَر المقصرׄ     رونالمقص ؼٌرَ القراءة تفٌد التبلمٌذ ׄ  

 األولى والثانٌة ׄ     رٌنالمقص ؼٌرُ القراءة تفٌد التبلمٌذ ׄ  

ًَ  ٌا: )  البنه الزبٌر بن مصعب قال -ٖ ( ؼٌر( مكان )إالضع ) ........( . ؼٌري حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن

  وؼٌر ما ٌلزم

ًَ  ٌاׄ   ًَ  ٌاׄ     إالي حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن  إال أنا حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن

ًَ  ٌاׄ    الثانٌة والثالثةׄ    إال إٌاي حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن
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 وؼٌر ما ٌلزم( سوى( مكان )إالضع ) ......... ال أرٌد سواك  معلما -ٗ

 معلما  إال إٌاكال أرٌد ׄ        معلما  إال أنتال أرٌد ׄ  

  معلماإال ك ال أرٌد ׄ        إال المعلم أنتال أرٌد ׄ  

 ضع )ؼٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ........ال قٌمة للعلم إال بالخلق . .  -٘ 

 بالخلق ؼٌرَ ال قٌمة للعلم ׄ        بالخلق ؼٌرُ ال قٌمة للعلم ׄ  

 الخلقِ بؽٌِر ال قٌمة للعلم ׄ        بالخلق ؼٌرِ ال قٌمة للعلم ׄ  

 قبل )عدا ( فٌالجملة السابقة وؼٌر ما ٌلزمحضر الضٌوؾ أجمعون عدا أخٌك ... ضع ما(  -ٙ

 حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخاكׄ      حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخٌكׄ  

 .الثانٌة األولى وׄ      حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخوكׄ  

 ) أكمل(………… عدا ما التجار أوقر  -7

 الثانٌة والثالثةׄ    الطماعׄ      الطماعَ    ׄ      الطماعُ ׄ  

  ) أكمل(……… خبل سالمٌن الفدابٌون عاد - 8

 الثانٌة والثالثةׄ    بكر أباׄ      بكر أبىׄ      بكر أبوׄ  

 ) أكمل(… سوى............. المذٌعٌن من ٌرسب لم - 9

 والثالثة األولى ׄ    أخٌكׄ      أخاكׄ       أخوكׄ  

 أخوك فً المثالٌنما حضر إال أخوك.....إعراب كلمة  -ما حضر من الطبلب إال أخوك   -ٓٔ

 فاعل -بدل ׄ    فاعل مستثنىׄ    مستثنى –بدل ׄ     فاعل -فاعلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3772ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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اإلِضافة نسبة بٌن اسمٌن لٌتعرؾ أولهما بالثانً إن كان الثانً معرفة، أو ٌتخصص به إن كان نكرة، مثل:  -

)أَحضْر كتاب سعٌد وقلم حبر( فـ)كتاب( نكرة تعرفت حٌن أُضٌفت إلى سعٌد المعرفة، و)قلم( نكرة تخصصت 

 بإضافتها إلى )حبر( النكرة أٌضاً.

 لئلضافة ٌحذؾما  -

 مثل حضر طالب علم. ٌحذؾ من االسم المراد إضافته التنوٌن إن كان مفرداً،  - ٔ

 ٌحذؾ من االسم المراد إضافته النون إن كان مثنى أو جمع مذكر سالماً ، تقول: -ٕ

 )حضر مهندسا الدار وبناإوها(.                 

 أنواع اإلضافة:

 واإلضافة نوعان: معنوٌة ولفظٌة وإلٌك بٌانهما:

 المحضة: وتسمىاإلضافة المعنوٌة   -أ

وتكون على معنى أحد أحرؾ الجر  ،أو التخصٌص كما تقدم  ٌكتسب فٌها المضاؾ من المضاؾ إلٌه التعرٌؾ

 الثبلثة:

 (.البلم المفٌدة للملك أو االختصاص، كقولك )داري = داٌر لً -ٔ

خٌزراٍن = هذه عصاً من )من(  وذلك حٌن ٌكون المضاؾ إلٌه جنساً للمضاؾ كقولك: )هذه عصا  -ٕ

 خٌزران(.

)فً( الظرفٌة، وذلك حٌن ٌكون المضاؾ إلٌه ظرفاً فً المعنى للمضاؾ مثل: )أَتعبنً سهر اللٌل = سهٌر  -ٖ

 (فً اللٌل

 اإلضافة اللفظٌة:  -ب 

، وتكون بإضافة مشتق ال تفٌد تعرٌفا أو تخصٌصاهذه إضافة لٌست على معنى حرؾ من حروؾ الجر، و

اُب العسِل :أَو مبالؽته أو اسم مفعول أو صفة مشبهة( إلى معموله مثل )اسم فاعل  -حضر مكرُم الفقٌِر وشرَّ

 معصوُب الرْأس
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 ٌعرب المضاؾ حسب موقعه من الجملة ، أما المضاؾ إلٌه فٌكون مجروًرا باإلضافة دابًما.    كر:ذت

 ( https://dardery.site/archives/3859ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ددريث:

 
 ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش:ك٢  كيى ح٠ُٔخف ا٤ُٚ – ّٔ

ٔ-  ِٚ ظ٠َااااااااااااااخُء رِاااااااااااااا ْٔ ُ٣  ٍ ٍَ َُ٘ااااااااااااااٞ ااااااااااااااٞ ُٓ  َ ٕ  حُ  ا

  
ٔ.  ٕ.  ٍُ اااااااااااُِٞ ْٔ َٓ ااااااااااا٤ِٞف هللاِ  ُٓ  ْٖ ااااااااااا ِٓ َٜ٘ اااااااااااي   ُٓ 

 
ُسولَ   ׄ   دٌ    ׄ            الرَّ  هللاِ    ׄ             ُسٌوؾِ    ׄ     ُمَهنَّ
ااااااااااَيصْ  -ٕ َٔ ح كَ ًَ ٤َْٗخ اِ ااااااااااُُِق حُاااااااااايُّ ْٜ ْْ طَ اااااااااا ِٜ ّ  رِ ْٞ  هَاااااااااا

  
   ِْ ـَاااااااااااَ٘ ُْ ح َٝ ْثِذ   ٌ َٖ حُااااااااااا ٍُ رَااااااااااا٤ْ َُْؼاااااااااااْي ُم ح َُ ٣َْلااااااااااا َٝ 

 
ا ׄ    ٌَ ْن ْبِب ׄ     اْلَعْدلُ ׄ     الدُّ  اْلَؽَنمِ ׄ          الذِّ
ح   -ٖ  َ زَْؼؼَااااااا ُٓ ُص      ْٝ ظِااااااا٢    اِٗ ااااااا٢     َؿاااااااَي  ٓ  ٣َاااااااخ    أُ

  
اااااااااا٫ٞ   ـُ ٍُ      َه ااااااااااخ      أَهُااااااااااٞ َٔ ااااااااااخ     ك٤ِ  ٔ ظََِْؼؼِ ُٓ 

 
 َخُجوال   ׄ             ُمَتلَْعِثًما        ׄ    ُمَبْعَثًرا     ׄ          ٌاء المتكلم فً )أمتً(  ׄ  
ااااااااااااااا٠ َهزَاااااااااااااااَح   -ٗ َٔ ْٓ حَى حُُلاااااااااااااااذُّ أَ ًَ ٤ْاااااااااااااااَق  ًَ 

  
  ٟ َٞ اااااااااااااااا ـَ ْٖ أََكخِى٣ْااااااااااااااااِغ حُ اااااااااااااااا ِٓ َكااااااااااااااااِي٣ْؼخ   َٝ 

 
ِث ׄ       َخَبراً ׄ       الُحبُّ  ׄ   ٌْ  الَجَوىׄ      أََحاِد
 إ ًاااااااخٕ ٓاااااااٖ ًرلاااااااٞح حُظاااااااخ٣ٍن ٛاااااااْ ٗٔاااااااز٢ -٘

  
 ػِاااااااا٠ حُؼٜااااااااـٍٞ.. كااااااااب٢ٗ أٍكااااااااٞ حُ٘ٔاااااااازخ   

 
 النسبا   ׄ           (نسبًٌاء المتكلم فً )   ׄ   التارٌخ   ׄ          واو الجماعة فً )ذبحوا(  ׄ  
ٙ-  ٍٞ ااااااااااااا٣َ َٓ   َ ااااااااااااا ُٓ  ٍْ ْٖ ٣َاااااااااااااُي ًح كَااااااااااااا ااااااااااااا َٓ َٝ 

  
   .ٍ٫ ُِّ اااااااااااااخَء حُااااااااااااا َٔ ُْ ِٚ ح ح رااااااااااااا  َّ ااااااااااااا ُٓ اااااااااااااْي  ـِ َ٣ 

 
الل   ׄ            َمرٌٍض    ׄ    ُمرٍّ    ׄ               َفمٍ   ׄ    الزُّ
ْخلُقُوا ُذَباًبا َولَِو  -7 ٌَ ِ لَْن   اْجَتَمُعوا لَُه ﴾قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَِّذٌَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ
 واو الجماعة فً )اْجَتَمُعوا(ׄ   ُذَباًبا ׄ       هللاَِّ ׄ         ُدونِ  ׄ   
َٕ َػخُِٔااااااااااااخ   -8  ْٕ ًااااااااااااخ ِّ ا ََ حُوَااااااااااااٞ ااااااااااااـ٤ َٛ   ٕ  ٝا

  
    َُ ِٚ حَُٔلخكِااااااااااااااااااااا ى ْص ا٤ُااااااااااااااااااااا ٍُ ح  ًَ َ  ا ز٤ااااااااااااااااااااا ًَ 

 
 المَحافِلُ    ׄ           َكبٌرٌ    ׄ    َعالِماً    ׄ              الَقومِ   ׄ  
 ُػاااااااااااااْ حُلاااااااااااااَُىم إٔ ٓااااااااااااا٤وظَ َٓرؼاااااااااااااخ      -9

  
 أر٘ااااااااااااَ رطااااااااااااٍٞ ٓاااااااااااا٬ٓش ٣ااااااااااااخ َٓرااااااااااااغ.  

 
 مربع ׄ     سبلمة ׄ    مربعا      ׄ       الفرزدق   ׄ  
 أػ٤اااااااااااااااي٢٘٣ اُااااااااااااااا٠ أٛااااااااااااااا٢ِ ؿٔااااااااااااااا٬٤    -ٓٔ

  
َُ ٓ٘ااااااااااِي َْٗلٔاااااااااا٢.     كٜٔٔااااااااااخ ً٘ااااااااااِض .. أؿٔاااااااااا

 
   الثانً والثالثׄ   كاؾ الخطاب فً )منِك( ׄ   ٌاء المتكلم فً )أصلً(ׄ   ٌاء المتكلم فً )أعٌدٌنً(   ׄ  
ٖ  رااااااااااااااخُؼ٢ِ حٌُز٤اااااااااااااااَ -ٔٔ ااااااااااااااٖ حُظاااااااااااااا ِٔ  أَْك

  
 ٍد ح٩كٔااااااااااااااااااااخٕ ٝحُظااااااااااااااااااااير٤َ. ٞكٜاااااااااااااااااااا   

 
 التدبٌر   ׄ             اإلحسان   ׄ     الكبٌر   ׄ             الظنَّ   ׄ  
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 ٓاااااااااااااااؤُظي ٣اااااااااااااااخ ٛاااااااااااااااوَس حُِٔظوااااااااااااااا٠    -ٕٔ

  
 متاااااااااااى ٌجماااااااااااع الااااااااااادهر   ماااااااااااا فرقاااااااااااا   

 
 الدهر      ׄ                   الملتقى   ׄ                     صخرة   ׄ   كاؾ الخطاب فً )سؤلتك(  ׄ  
ااااااْ -ٖٔ ٌُ ِ  كاااااا٢ حُااااااُي٤ٗخ حُِِوااااااخُء رِ َٕ هَااااااي َػاااااا  إِ ًااااااخ

  
طَِوٞٗاااااااااخ  َٝ  ًُْ َِ َِٗواااااااااخ ٞهِاااااااااِق حَُل٘ااااااااا َٓ  كااااااااا٢ 

 
 فً )ََتلقونا( نا الفاعلٌن    ׄ         كاؾ الخطاب فً )َنلقاُكم(   ׄ    الَحشرِ    ׄ    اللِقاءُ   ׄ  
 ًٝااااااااااااااااؤٕ حُٜاااااااااااااااا٬ٍ ٗاااااااااااااااإٞ ُـاااااااااااااااا٤ٖ  -ٗٔ

  
 ؿَهاااااااااااااااض كااااااااااااااا٢ ٛااااااااااااااال٤لش ٍُهاااااااااااااااخء 

 
 زرقاء   ׄ             لجٌن   ׄ     نون   ׄ             الهبلل  ׄ  
  ٓاااااااٖ أ٣اااااااٖ أىهاااااااَ رخُوٜااااااا٤يس ٣اااااااخ طاااااااَٟ -٘ٔ

  
 الجمٌااااال   خـــــــــــــاااااـراب   وحااااادابق الشاااااعر 

 
 خــــــــــــــراب   ׄ           الجمٌل   ׄ     الشعر   ׄ             حدابق  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3859ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش:ك٢  كيى ٓؼ٠٘ ح٩ٟخكش – ّٕ

 

ْعلُوَماٍت قال تعالى :  -ٔ اٍم مَّ ٌَّ ِ فًِ أَ ْذُكُروا اْسَم هللاَّ ٌَ ْشَهُدوا َمَنافَِع َلُهْم َو ٌَ  "" لِّ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

ٌُْتلَىَٰ قال تعالى :  -ٕ ُكمْ " أُِحلَّْت لَُكم َبِهٌَمُة اأْلَْنَعاِم إاِلَّ َما  ٌْ  "َعلَ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

 "" َواَل َتُكن َكَصاِحِب اْلُحوِت إِْذ َناَدىَٰ َوُهَو َمْكُظومٌ قال تعالى :  -ٖ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

ِهْم ِمٌَثاُق اْلِكَتابِ قال تعالى :  -ٗ ٌْ ٌُْإَخْذ َعلَ  "" أَلَْم 

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

َك قال تعالى :  -٘ ٌْ ِه أَْمِسْك َعلَ ٌْ ِه َوأَْنَعْمَت َعلَ ٌْ ُ َعلَ َ " َوإِْذ َتقُولُ لِلَِّذي أَْنَعَم هللاَّ
 "َزْوَجَك َواتَِّق هللاَّ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

ٙ- "  قال تعالى : " ُثمَّ أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا َتْتَرىَٰ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

َهاِر إِْذ َتؤُْمُروَنَناقال تعالى :  -7 ِل َوالنَّ ٌْ ِ  " َبلْ َمْكُر اللَّ  " أَْن َنْكفَُر بِاهللَّ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

 قال الشاعر  أَْحِسن الظنَّ بالعلً الكبٌر******** فهو رب اإلحسان والتدبٌر.-8

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

ِحٌمِ قال تعالى :  -9 ْحمِن الرَّ  "" اْلَحْمُد هلّلِ َربِّ اْلَعالَِمٌَن الرَّ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

اُب ُسنُدٍس ُخْضرٌ قال تعالى :  -ٓٔ ٌَ ُهْم ثِ ٌَ  "" َعالِ

  ( البلماإلضافة بمعنى )    ׄ    ( مناإلضافة بمعنى )    ׄ      اإلضافة بمعنى ) فً (  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3859ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/3859
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 : الباء، من، إلى، عن، على، فً، الكاؾ، البلم، ُرّب، حتى، ُمْذ، منذهًحروؾ الجر 

 مبلجظات مهمة

 الباء( هً حروؾ جر والمقسم به مجرور بها. –التاء  –حروؾ القسم :) الواو  -ٔ

 جر والمستثنى بعدها مجرور.خبل( فً باب االستثناء هً حروؾ   -احاش  -ا)عد – ٕ

معناها التكثٌر أو التقلٌل، فاألول مثل )رب رمٌة من ؼٌر رام(، والثانً  : حرؾ جر شبٌه بالزابد  ُربّ  -ٖ

 .ربح( وال تدخل إال على نكرة ٌمثل )ربَّ ؼاش 

 إذا أتى بعدهما اسم لك ذ ٌن)وٌعربان فً محل نصب ظرؾ( و)مذ ومنذ( اسم قد ٌستعمل الحرفٌن - ٗ

 مثل:)ما قابلته مذ ٌومان، مذ كان فً بٌروت، مذ أبوه سافر(.أو اسمٌة ،  ةمرفوع أو جملة فعلٌة ماضٌ

 أقسام حرؾ الجر

 )أَكلت بالملعقة(. :مثلوٌجر االسم لفظا ومحبل، حرؾ جر أصلً -ٔ

مثل: )لست بذاهب( فذاهب خبر )لٌس( منع من ظهور الفتحة ٌجر االسم لفظا ال محبل ،حرؾ جر زابد:  -ٕ

 شتؽاله بحركة حرؾ الجر الزابد.اعلى آخرها 

مثل )ربَّ كتاٍب قرأَت فلم أَستفد( ،  الحرؾ )رب(حرؾ جر شبٌه بالزابد: ٌجر االسم لفظا ال محبل وهو  -ٖ

 .فمجرورها فً الجملة فً محل نصب مفعول به 

 الجر:حروؾ مواضع زٌادة  – 

 الكاؾ( .  -من   -&حروؾ الجر التً تزاد هً : )الباء 

 :مواضع زٌادة الباء  -أ

 لٌس الحر بشدٌد -مثل: لٌس التفوق بمستحٌل  ،فً خبر )لٌس(  - ٔ

 مثل قوله تعالى: )وما ربك بظبلم للعبٌد(. ،فً خبر )ما(التً تعمل عمل لٌس  - ٕ

 كفى بعقلك رادعاً .  -مثل: كفى باهلل شهٌدا  ،فً فاعل )كفى(  - ٖ

 مثل : بحسبك درهم. ،فً المبتدأ إذا كان لفظ )حسب(  - ٗ

 مثل قوله تعالى " وهزي إلٌك بجذع النخلة " . ،فً المفعول به  - ٘

 مثل )أكرم بالمجتهد( .، فً فاعل )أفعل( فً التعجب  - ٙ

 مثل : )علٌك بالصدق( .، بعد اسم الفعل )علٌك(الذي بمعنى الزم  - 7

 



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 219

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

  :مواضع زٌادة من –ب

 مثل: )ما من طالب ؼابب(.،إذا سبقها نفً  ودخلت على اسم نكرة  - ٔ

 مثل: )ال ٌتؤَخر منكم من أَحد( .، إذا سبقها نهً ودخلت على اسم نكرة  - ٕ

 مثل: قوله تعالى "فهل لنا من شفعاء فٌشفعوا لنا"؟ ،إذا سبقها هل  ودخلت على اسم نكرة  - ٖ

 :مواضع زٌادة الكاؾ  -ج

 كما فً قوله تعالى:   " لٌس كمثله شًء "،تزاد الكاؾ فً كلمة )مثل( فقط  - ٔ

 مبلجظات مهمة

 ن المجرور بعد حرؾ جر زابد أَو شبٌه بالزابد محله اإلعرابً فً الكبلم رفع أَو نصب على حسب الجملة.إ -

( بعد الواو أَو الفاِء ، فٌبقى عملها كقول امرِئ القٌس: -  تحذؾ )ُربَّ

 ) أي رب لٌل.........(ولٌٍل كموج البحر أَرخى سدوله

، واألَحرؾ التً زٌدت ))ما(( بعدها هً الباء االسم بعدهعن جر  هفبل تكف حرؾ الجر؛ بعد قد تزاد )ما( -
ِ لِْنتَ  }َعّما َقلٌٍِل  :لَُهْم{، و))من(( مثل }ِمّما َخِطٌباتِِهْم أُْؼِرقُوا{، و))عن(( مثل مثل: }َفبِما َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ

ٌُْصبُِحنَّ ناِدِمٌَن{.  لَ

 ( https://dardery.site/archives/3863ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ددريتاخ على حزوف الجز

 ّ: طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -ٔ

ؤيِ  قال الشاعر: "َكَفًׄ    أَْسود" ٌْوم بَِكل اْلَمِشٌبُ  قال الشاعر: "َوأََتىׄ    َكاِؾ" أَْسماءَ  ِمنْ  بالنَّ

ُكمْ ׄ     بِاْلَباِطِل" اْلَحقَّ  َتْلِبُسوا قال تعالى: "َواَل ׄ   َخاِذُكمُ  أَنفَُسُكم َظلَْمُتمْ  قال تعالى: "إِنَّ  اْلِعْجلَ" بِاتِّ

ْعلَُمها" ...........إعراب كلمة )ورقة( إاِلَّ  َوَرَقةٍ  ِمنْ  َتْسقُطُ  َوماقال تعالى: " -ٕ ٌَ 

 مفعول به مجرور لفظا مرفوع محبلׄ       اسم مجرور بالكسرةׄ  

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محبلׄ       بالكسرةفاعل مجرور ׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -ٖ

ٌَّنَ  َحتَّى َواْشَرُبوا َوُكلُواقال تعالى: "ׄ   َتَب طُ  لَُكمُ  ٌَ ٌْ ٌَضُ  اْلَخ طِ  ِمنَ  األَْب ٌْ  اْلَفْجِر" ِمنَ  األَْسَودِ  اْلَخ

اقال تعالى: "ׄ   ُ  َجَعلَ  مَّ
ن لَِرُجلٍ  هللاَّ نِ  مِّ ٌْ  َجْوفِِه" فًِ َقْلَب

ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  َقالَتْ قال تعالى: "ׄ   َ  إِنَّ    هللاَّ
ْرُزقُ  هللاَّ َشاءُ  َمنْ  ٌَ رِ  ٌَ ٌْ  ِحَساٍب" بَِؽ

ارِ  ُمْعظمُ ׄ   َررِ  ُمْسَتْصَؽرِ  ِمنْ  النَّ  .الشَّ

ٗ-  ٍّ ٣َاااااااااااااااٞ َٝ  َِ ٤َِااااااااااااااا ًَ  َٖ اااااااااااااااو٤ ِٗ ٘ظُاااااااااااااااُٚ  حُؼخ َٔ ًَ 

  
ِٚ  أٍُحهِااااااااااذُ   َْ  ك٤اااااااااا اااااااااأ َ٘ َٕ  حُ دُ  أ٣َّااااااااااخ َُ  طَـاااااااااا

 
 نوع الواو هنا وإعراب ما بعدها

 حرؾ عطؾ / اسم معططوؾ مجرورׄ        حرؾ قسم / اسم مجرورׄ  
 واو رب / مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محبلׄ     واو الحال / مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محبلׄ  

https://dardery.site/archives/3863
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 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -٘
يׄ   كِ  قال تعالى: "َوُهزِّ ٌْ ْخلَِة" بِِجْذعِ  إَِل  إِْخَواًنا" بِنِْعَمتِهِ  قال تعالى: "َفؤَْصَبْحُتمׄ     النَّ
ها" عن فاَنهها بنفِسكَ  فابدأ -قال الشاعر: "ׄ   ٌِّ   " كالذبٌـــح بجنبى  القلب قال الشاعر: "رفرؾׄ     َؼ
 حدد الجملة التً جاءت فٌها الواو  حرؾ جر -ٙ
 جاء محمد والشمس طالعة ׄ       جاء محمد  والشمسׄ  
َحىׄ   لِ    َوالضُّ ٌْ  ال تنه عن خلق وتؤتً مثلهׄ      َسَجى إَِذا َواللَّ
 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -7
ِ  إاِلَّ  َتْوفٌِقًِ قال تعالى: "َوَماׄ   ْومَ  َوأَْبِصرْ  بِِهمْ  قال تعالى: "أَْسِمعْ ׄ     " بِاهللَّ ؤُْتوَنَنا" ٌَ ٌَ 
 الثانً والثالثׄ    "أاَل َهلْ أَُخو َعٌش لَِذٌٍذ بَِدابِمقال الشاعر: "ׄ  
 حدد الجملة التً اشتملت على حرؾ جر شبٌه بالزابد -8

 أكرم بقوم رسول هللا قابدهمׄ  

َماءِ قال تعالى: "ׄ   اِرقِ  َوالسَّ اِرُق" َما أَْدَراكَ  َوَما  َوالطَّ  الطَّ

 هّمً وٌجلو عّنً األذى ٌنفً ******** أّمً تلده لم لً أخٍ  قال الشاعر : ربَّ  ׄ  

نَ  أََحدٍ  ِمنْ  ِبَها َسَبَقُكم َما اْلَفاِحَشةَ  أََتؤُْتونَ قال تعالى: "ׄ    اْلَعالَِمٌَن" مِّ

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -9

اقال تعالى: "ׄ   َها ٌَ ٌُّ قُوا النَّاسُ  أَ ُكمُ  اتَّ ن َخَلَقُكم الَِّذي َربَّ  َواِحَدٍة" نَّْفسٍ  مِّ

ْخُرجُ قال تعالى: "ׄ    أَْلَواُنُه" ُمْخَتلِؾٌ  َشَرابٌ  ُبُطونَِها ِمنْ  ٌَ

 .حٌنه ؼٌر فً منطق من ********  بالفتى أزٌن الصمت قال الشاعر:ׄ  

 ٌداه كتبت ما الدهرُ  وٌبقى  ********سٌفنى إال كاتِب من قال الشاعروما ׄ  

ااااااااااااااضُ  -ٓٔ ْٔ َوخكااااااااااااااش   حُااااااااااااااظ٬ِع رِلاااااااااااااا٬ٍ َُٝ َٓ 

  
كِيِ  ٓظاااااااااا٠ ٌُٝااااااااااٖ  َْ ُّ  ٣ٔااااااااااظَ ْٞ كِاااااااااايِ  حُوَاااااااااا ٍْ  أ

 
 :إعراب كلمة )حبّلل(

 خبر لٌس مجرور لفظا منصوب  محبلׄ        اسم مجرور بالباءׄ  
 اسم لٌس مجرور لفظاه مرفوع محبلׄ     خبر لٌس منصوب بالفتحة الظاهرةׄ  
 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -ٔٔ
 ”بَِذنبِهِ  أََخْذَنا َفُكبًلّ قال تعالى: "ׄ  
ُ  َوَماقال تعالى: "ׄ  

ا ِبَؽافِلٍ  هللاَّ  َتْعَملُوَن" َعمَّ
 مصباِح " ببل بٌـتٌ  وكؤنـّـهُ ** *** ؼـدا فقد الرجاء فارقه والصدرقال الشاعر: " ׄ  
 فبكى " برأسهِ  المشٌبُ  ضحكَ  ******** َرُجلٍ  ِمنْ  َسلمُ  ٌا َتعَجبًقال الشاعر: " ׄ  
 ًؤٗاااااااااااااااُٚ  ٝحُـ٤اااااااااااااااخدُ  ًًَطُاااااااااااااااي ُٝواااااااااااااااي -ٕٔ

  
   ْ ِِمُ  ٓااااااااااااااٜ ُٔ٘ااااااااااااااظخمِ  أٟااااااااااااااُِغَ  ٣ُٔاااااااااااااا  حُ

 
 :إعراب كلمة ) الؽٌاب(

 مفعول معهׄ    مبتدأׄ    اسم معطوؾׄ    اسم مجرورׄ  
 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -ٖٔ
ن لَُهم َتَرىَٰ  َفَهلْ قال تعالى: "ׄ   ٍة" مِّ ٌَ  َباقِ
 َنِذٌٍر" َواَل  َبِشٌرٍ  ِمن َجاَءَنا َما َتقُولُوا أَنقال تعالى: "ׄ  
ــتْ  ********أُســابِلُـها أَُصــٌــبلنا فــٌــهــا وقــفــتُ  قال الشاعر: ׄ   ٌَّ بعِ  ومــا َجــواًبــا َعــ  أَحـدِ  ِمــن بالــرَّ
 .جمٌع ما سبقׄ  
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ٜٔاااااااخ -ٗٔ َٓ اااااااٖ َٝ ٌُ َِةٍ  ِػ٘ااااااايَ  طَ اااااااٖ حِٓااااااا  َه٤ِوَاااااااشٍ  ِٓ

  
إِ  ِّ  َػِاااااااا٠ طَولاااااااا٠ هخَُٜااااااااخ َٝ ِْ  حُ٘ااااااااخ  طُؼَِاااااااا

 
 :(خلٌقة )إعراب كلمة

 مرفوع بالضمة اسم تكنׄ        اسم مجرور بالكسرةׄ  
 اسم تكن مجرور لفظا مرفوع محبلׄ      مجرور لفظا منصوب محبل خبر تكنׄ  
 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -٘ٔ
لِ  قال تعالى: "َوَمنׄ   َتَبدَّ  َضلَّ" َفَقدْ  بِاإْلٌَِمانِ  اْلُكْفرَ  ٌَ
ا قال تعالى: "َفؤََثاَبُكمْ ׄ   بَل  بَِؽمٍّ  َؼًمّ ٌْ  َفاَتُكْم" َما َعَلى َتْحَزُنوا لَِك
 َتشَتهً الّسفُنُ  ال بَما الّرٌاحُ  قال الشاعر : تجِريׄ  
 .درهم بحسبكׄ  
ٍُ  ٓااااااااااااخ ٝهخثِااااااااااااش -ٙٔ  أر٠َ٤ااااااااااااخ   َىِٓؼااااااااااااي رااااااااااااخ

  
ُِّ  ٣اااااااخ ُٜاااااااخ كوِاااااااضُ    رَوِااااااا٢ حُااااااا١ٌ ٛاااااااٌح َػااااااا

 
 :(قابلة )كلمة إعراب

 مجرور لفظا مرفوع محبل مبتدأׄ        بالكسرة مجرور اسمׄ  
 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرةׄ       محبل مرفوع لفظا مجرور خبرׄ  
 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -7ٔ

اِرجٍ  ِمن اْلَجانَّ  َوَخَلقَ قال تعالى: "ׄ   ن مَّ اٍر" مِّ  نَّ

َماءِ  ِمنَ  َوأَنَزْلَناقال تعالى: "ׄ   اهُ  ِبَقَدرٍ  َماءً  السَّ  اأْلَْرِض" فًِ َفؤَْسَكنَّ

رُ قال تعالى: "ׄ   َماءِ  ِمنَ  اأْلَْمرَ  ٌَُدبِّ  اأْلَْرِض" إِلَى السَّ

ةٍ  ِمنْ  َتْسِبقُ  َماقال تعالى: "ׄ   ْسَتؤِْخُروَن" َوَما أََجلََها أُمَّ ٌَ 

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -8ٔ

بنً والمالِ  بالِعلمِ الشاعر: "قال ׄ    ُمْلَكُهُم" الّناسُ  ٌَ

 قال ابن حزم فً وصؾ الحب:" ولٌس بمنكر فً الدٌانة وال بمحظور فً الشرٌعة"ׄ  

لْ قال تعالى: "ׄ   ِ  َعلَى َوَتَوكَّ ِ  َوَكَفىَٰ    هللاَّ  َوِكٌبًل" بِاهللَّ

 الثانً والثالثׄ  

)تؽٌب محمد عن المنزل منذ سافر أبوه(...إعراب كلمة )منذ(  –)تؽٌب محمد عن المزل منذ ٌومٌن(  -9ٔ

 فً المثالٌن على الترتٌب

 ظرؾ زمان –ظرؾ زمان ׄ        حرؾ جر –حرؾ جر ׄ  

 حرؾ جر –ظرؾ زمان ׄ        ظرؾ زمان –حرؾ جر ׄ  

 حدد المثال  الذي اشتمل على حرؾ جر زابد هنا -ٕٓ

ٌْسَ قال تعالى: "ׄ   ءٌ  َكِمْثلِهِ  لَ ًْ ِمٌعُ  َوُهوَ  َش  الَبِصٌُر" السَّ

َماقال تعالى: "ׄ   اةِ  َمَثلُ  إِنَّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن َماءِ  ِمنَ  أَنَزْلَناهُ  َكَماءٍ  الدُّ  اأْلَْرِض" َنَباتُ  بِهِ  َفاْخَتلَطَ  السَّ

 َكاألْعبلِم" اْلَبْحرِ  فًِ اْلُمْنَشآتُ  اْلَجَوارِ  َولَهُ قال تعالى: "ׄ  

ْسَتِجٌُبونَ  اَل قال تعالى: "ׄ   ءٍ  لَُهم ٌَ ًْ هِ  َكَباِسطِ  إاِلَّ  بَِش ٌْ ْبلُػَ  اْلَماءِ  إِلَى َكفَّ ٌَ  بَِبالِِؽِه" ُهوَ  َوَما َفاهُ  لِ

 ( https://dardery.site/archives/3863ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 التوكٌد. –البدل  –العطؾ  –النعت 

 
 
 
 .النعت: تابع ٌوضح صفة من صفات متبوعة )المنعوت( )النعت والمنعوت: صفة والموصوؾ(  

 أقسامه:

 شبه جمله ׄ     جمله ׄ               مفرد ׄ     وٌنقسم النعت إلى: 

 أوال ً النعت المفرد

 (.اأو مثنى أو جمع مفرداهو ما لٌس جمله وال شبه جملة )وإن كان  

 ٌطابق النعت المنعوت فً أربعة أشٌاء:  •

 الجمع(. –التثنٌة   -دفرا)اإلالعدد ׄ    الجر(.   -بالنص –)الرفع اإلعراب ׄ  

 . التعرٌؾ والتنكٌرׄ     التؤنٌث(.  –)التذكٌر النوع ׄ  

  :األمثــــلة

 منصوب مذكر معرفة مفرد المجتهد    قابلُت محمًدا المجتهَد  -

 مجرورمذكر نكرة مثنى   (كرٌمٌن) مررُت برجلٌن كرٌمٌن  -

 مرفوعمعرفة   مإنث جمع المجتهدات  الطالباُت المجتهداُت ناجحاتٌ  -

 -من اشكاله:

  .بالواوأٌتها( مثل: أٌها المإمنون نعت مرفوع   -االمعرؾ بال بعد )أٌه -ٔ 

 خالد القابد.............. نعت حسب ماقبلة.  -محمد الربٌس  -)اسم + اللقب( مثل: عمر الخلٌفة  -ٕ 

 .(نعت منصوب) قرأت كتابٌن اثنٌن -مثل: شاهدت رجبل واحدا بعد المعدود ،  اثنان(  -د العددان )واح -ٖ 

 )معدود + عدد اسم فاعل(مثل: االمتحان السادس سهل....... نعت مرفوع.  -ٗ 

 عمرو بن شاهٌن............... نعت وما بعده مضاؾ.  -)علم + ابن + علم( مثل: محمد بن علً  -٘ 

 الرجال الذٌن...... نعت. –)معرفة + اسم موصول( مثل: الرجل الذي  -ٙ 

 الطالبة هذه........ نعت. -اهذ )معرفة + اسم اشارة( الطالب -7 
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 )أداة نداء + اسم اشارة + معرؾ بال( مثل: ٌا هذا الطالب..... نعت منصوب دابًما. -8

 )معرفة + معرفة( مثل: الطالب الناجح محبوب..... نعت مرفوع  -9

 )نكرة + نكرة( مثل: مررت بمسجد عظٌم....... نعت مجرور -ٓٔ

 مبلحظات مهمة : 

 النعت المفرد أن ٌكون اسما مشتقا )اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، أو صٌؽة مبالؽة......( األصل فً - ٔ 

 ولكن قد ٌؤتً جامدا كما الحظنا  فً أشكاله السابقة من مجٌبه اسم إشارة  و اسم موصول ......... 

  قُههذا رجلٌ حسنٌة أخبل قد ٌؤتً النعت لٌوضح صفة فً اسم بعده له صلة بالمتبوع ، مثل : – ٕ

ألَن الحسن لٌس صفة للمتبوع وهو الرجل، وإنما صفة لما ٌرتبُط به وهو  وهذا ٌسمً )نعتا سببٌا( 

، وٌتبع ما بعده فً التذكٌر والتؤنٌث ، أما  األخبلق. وهو ٌتبع ما قبله فً اإلعراب وفً التعرٌؾ والتنكٌر فقط

 العدد فهو دابما مفرد.

 ثانٌا: النعت الجملة

 نعت جمله فعلٌة.  -ب  نعت جملة اسمٌة.   -أ   ٌنقسم النعت الجملة إلى: 

 -شروطه:

 ال بد وأن ٌكون نكرة.  قبلهاالمنعوت  -ٔ 

وٌطابقه فً  ، المنعوتٌشترط فً الجملة التً تقع نعتا أن تشتمل على ضمٌر ٌسمى الرابط ٌعود على  -ٕ

 تؤنٌث(.  –جمع(، والنوع )تذكٌر  –مثنى   -دفراإالعدد )

النعت الجملة ٌتبع المنعوت محبل أي إن كان المنعوت مرفوعا كانت جملة النعت فً محل رفع وإن كان  -ٖ 

 منصوبا كانت فً محل نصب وإن كان مجرورا كانت فً محل جر.

 :األمثلة

(،اإلعراب )الجملة الهاء فً جوها(،الرابط )جوها جمٌل(، النعت )بلدالمنعوت )  مصُر بلٌد جوها جمٌلٌ  -

 (فً محل رفع

ضمٌر مستتر المنعوت )طابرة(، النعت )ترتفع فً السماء(،الرابط ) رأٌت طابرة ترتفع فً السماء  -

 (نصباإلعراب )الجملة فً محل تقدٌره هً(

 ثالثا: النعت شبه الجملة )الظرؾ و الجار والمجرور( 

 -شروطه:

 البد وأن ٌكون المنعوت نكرة.  -ٔ

 النعت ٌوافق المنعوت فً اإلعراب محبل.  -ٕ
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 -األمثلة:

 الجملة فً محل رفع(شبه  المنعوت )عصفور(، النعت )فوق(، اإلعراب )....وقؾ عصفور فوق الشجرة  -

  .(نصبفً محل المنعوت )قمرا(، النعت )فً السماء(، اإلعراب ) شبه الجملة ....شاهدت قمرا فً السماء  -

  مهمةملحوظة  

 ** ٌجوز أن ٌتعدد النعت لمنعوت واحد "  

 النعت المخلص واألمٌن(. –مثل: العلم المخلص األمٌن قادر على تحقٌق رسالته )المنعوت المعلم 

 ( https://dardery.site/archives/3864ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 اخ على الًعردـــدريـــت

 كيى حُ٘ؼض  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

ح{ هخٍ -ٔ  ٍ ل خ ًُ  ْْ ٌُ خِٗ َٔ ٖ رَْؼِي ا٣ِ  ٓ  ٌُْ َٗٝ ىُّ َُ َ٣ ْٞ ٌِظَخِد َُ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ  ٓ   َ ؼ٤ِ ًَ ى   َٝ  طؼخ٠ُ: } 

ْن أَْهلِ  ׄ    َكثٌِرٌ   ׄ   وَنُكمׄ     ( شبه الجملة ) مِّ ُردُّ ٌَ  ُكفَّاًراׄ    (جملة ) 

ٕ-  ُُٛٞٔ ًْ ح َٝ َٜخ  ْْ ك٤ِ هُُٞٛ ُُ ٍْ ح َٝ خ   ٓ ْْ ه٤َِخ ٌُ َُ ُ ََ هللا  ُْ حُ ظ٢ِ َؿَؼ ٌُ حَُ َٞ ْٓ َٜخَء أَ لَ ُّٔ ٫َ طُْئطُٞح حُ َٝ  ْْ { هخٍ طؼخ٠ُ: } 

َفَهاءَ   ׄ   ُ ׄ       الَّتًِׄ     السُّ
اًماׄ      (جملة ) َجَعلَ هللاَّ ٌَ  قِ

خ َهََِن  -ٖ َٓ ح ا٠َُِ  ْٝ ََ َ٣ ْْ َُ َٝ ٢ٍْء ٣َظَل٤َ ؤُ ِظ٬ُُُٚ {.هخٍ طؼخ٠ُ: } أَ َٗ  ْٖ ِٓ  ُ  هللا 

  ׄ   ُ
ءٍ ׄ    َما َخَلَق هللاَّ ًْ ُ جملة ) ׄ      ِمْن َش ؤ ٌَّ َتَف  ِظبللُُه ׄ      (ٌَ

ُ  هخٍ -ٗ ِٚ َُظَُ٘ز جَٜ٘  َك٤َْ٘خ ا٤َُِْ ْٝ أَ َٝ ذ  ۚ  ـُ ُْ َؼُُِٞٙ ك٢ِ َؿ٤َخرَِض ح ـْ ؼُٞح إَٔ ٣َ َٔ أَْؿ َٝ  ِٚ َٛزُٞح رِ ًَ خ   ٔ ْْ ٫َ طؼخ٠ُ: } كََِ ُٛ َٝ ح  ٌَ َٰٛ  ْْ ِٛ َِ ْٓ َ ْ رِؤ

} َٕ ٝ َُ ؼُ ْ٘ َ٣ 

اَبِت(شبه الجملة )  ׄ   ٌَ َذاׄ    بِؤَْمِرِهْم( شبه الجملة )  ׄ    فًِ َؼ ْشُعُرونَ جملة ) َوهُ ׄ    َهَٰ ٌَ  (ْم اَل 

ٖ ُ يُ  -٘ ِٓ َخ  ٤ُِّخ  ٝحؿؼَ ُ٘  َٝ َْٗي  ٖ ُ ُي ِٓ َخ  َٜخ ٝحؿؼَ ُ٘  ُِ ْٛ ْٖ ٌٛٙ حُو٣َش حُظخُْ أَ ِٓ َِْؿَ٘خ  َآ أَْه ر٘  ٍَ ٤َح  {هخٍ طؼخ٠ُ: }  ِٜ  َْٗي َٗ

 أَْهلَُها ׄ       الظالمׄ    القرٌةׄ      هذه ׄ  

ََ هخٍ طؼخ٠ُ: -ٙ  حث٤ِ ََ ْٓ ٝحْ ٱ} ٣َخر٢َِ٘ اِ َُ ًُ ظ٢َِ  ًْ َٔ ا٣ِ خ١َ كَ  ُ ظ٢ِٱِْٗؼ َٝ  ْْ ًُ ِي ْٜ ِي١ۤ أُِٝف رَِؼ ْٜ كُْٞح رَِؼ ْٝ أَ َٝ  ْْ ٌُ ُض َػ٤َِْ ْٔ َْٗؼ ِٕ ٲأَ َٛزُٞ ٍْ} 

  ׄ   ًَ ُكمْ  جملة ) ׄ     لَّتًِٱׄ    نِْعَمتِ ٌْ اَي فَ ׄ     (أَْنَعْمُت َعلَ ٌَّ  (ْرَهُبونِ ٱجملة ) َوإِ

ُْوُُُِٞد ََُيٟ } هخٍ طؼخ٠ُ: -7 ًِ ح ل٤ٍِغ ٣ُطَخعُ اِ َٗ  ٫َ َٝ  ٍْ ٤ ِٔ ْٖ َك ِٓ  َٖ ٤ ِٔ خ ُِِظ خُِ َٓ   ۚ َٖ ٤ ِٔ خِظ ًَ  َِ َُْلَ٘خِؿ  { ح

 (ٌَُطاعُ  جملة ) ׄ     ِمْن َحِمٌمٍ ׄ       َكاِظِمٌنَ ׄ   (لََدى شبه الجملة )  ׄ  

خ  -8  ٔ ِٓ ي   َٗ َخ َُل٢ِ  اِٗ٘  َٝ خ ٣َْؼزُُي ارَخُإَٗخ  َٓ ْٕ َْٗؼزَُي  َٜخَٗخ أَ ْ٘ ٣ٍَِذ {.هخٍ طؼخ٠ُ: } أَطَ ُٓ  ِٚ  طَْيُػَٞٗخ ا٤َُِْ

ْعُبدُ ׄ     أَْن َنْعُبدَ   ׄ   ٌَ  ُمِرٌبٍ ׄ     (لَفًِ َشكٍّ شبه الجملة ) ׄ     َما 

9- . َٖ رََي٫  ٤ ِٔ َْ ُِِظ خُِ ٝ  ۚ رِْج ْْ َػُي ٌُ َُ ْْ ُٛ َٝ ْٖ ُى٢ِٗٝ  ِٓ ٤َُِخَء  ْٝ ٣ ظَُٚ أَ  ٍ ًُ َٝ  ٌَُُٚٗٝ  {. هخٍ طؼخ٠ُ: } أَكَظَظ ِو

اءَ   ׄ   ٌَ  َبَداًل ׄ    (ُهْم لَُكْم َعُدو  جملة )  ׄ   َ   (ِمْن ُدوِنًشبه الجملة ) ׄ    أَْولِ
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ٔٓ-  ِٗ ًْ ِ ِ رِب َىحِػ٤ خ ا٠َُِ هللا  َٝ ح *   َ ٣ ٌِ َٗ َٝ ح   َ  ٘ زَ ُٓ َٝ ح  ي  ِٛ خ َٗ َِْ٘خَى  َٓ ٍْ َٜخ حُ٘ ز٢ُِّ اِٗ خ أَ ح {.هخٍ طؼخ٠ُ: } ٣َخ أ٣َُّ  َ ٤ِ٘ ُٓ خ  حؿ  ََ ِٓ َٝ  ِٚ 

ًراׄ     َشاِهًدا  ׄ    ُمنًٌِراׄ      َنِذًٌراׄ     ُمَبشِّ

 ٗااااااااااااـط٤َٛخ كٔخٓااااااااااااـخصٍ  ٤ُااااااااااااـْ حُ٘ااااااااااااؼَ -ٔٔ

  
 ٛاااااااازخ ٣ٍٝااااااااق.. ٗخ٣ااااااااخ   ٫ٝ حُٔاااااااأخءج ٗلااااااااٞ 

 
 صباׄ     السماء ׄ   َ    (نـطٌرها  جملة )  ׄ     حمامـاتٍ   ׄ  

 ِٓٞٗااااااااااااش   أك٬ٓااااااااااااخ   كِٔطااااااااااااـ٤ٖ ٓوااااااااااااـٞح -ٕٔ

  
 ٝحُوطزااااااااااخ حُوااااااااااٍٞ ٓااااااااااو٤ق ٝأ١ؼٔٞٛااااااااااخ 

 
 الخطبا ׄ      سخٌؾ ׄ   َ    ملونةً ׄ     أحبلماً   ׄ  

ٖٔ-  َُّ اااااااااااااا ٌُ ااااااااااااااض ُٜٓاااااااااااااا٤زَشٍ  كَ َٔ َؿِ ااااااااااااااض َػظُ َٝ 

  
َؿاااااااااااااااٞصَ  اًِح طَِواااااااااااااااقُّ    ػَٞحراااااااااااااااخ َُٜاااااااااااااااخ ٍَ

 
 َثواباׄ    (َرَجوتَ  جملة )  ׄ   َ   (َتِخؾُّ  جملة ) ׄ     (َعُظَمت جملة )   ׄ  

ىَ  كاااااااااااااخؿٔغْ  -ٗٔ ََ لاااااااااااااخِه اااااااااااااخ حُوي٣ٔاااااااااااااشَ  َٓ  ًِٜ   

  
  َْ اااااااٖ ُٜاااااااخ ٝحؿؼااااااا ٍِىَ  هاااااااخعِ  ِٓ  ٓوزاااااااَس ٛاااااااي

 
 مقبرةׄ     كلَّها     ׄ   َ    القدٌمةَ ׄ      َمفاِخَركَ   ׄ  

ٔ٘-  َُّ اااااااااا ٕ   حُااااااااااز٬ِىِ  َٗ ٌاااااااااااخ ااااااااااي٣نَ  ٫ َٓ َٛ  ِٚ  رِااااااااااا

  
  َُّ اااااااا َٗ ااااااااذُ  ٓااااااااخ َٝ ِٔ ٌَ٣  ُٕ ُْ  ٓااااااااخ ح٩ِٗٔااااااااخ اااااااا ِٜ َ٣ 

 
ٌَكِسبُ  ׄ   َ   (ال َصدٌَق ِبهِ   جملة )  ׄ     َمكانٌ   ׄ   ِصمُ ׄ     ما  ٌَ  ما 

 ( https://dardery.site/archives/3864ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ر٤ٖ ٗٞع حُ٘ؼض  ك٢  ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٕ

ٔ-  ٠ َٔ َٜخ ٫َ طَْؼ ٍِ{.هخٍ طؼخ٠ُ: } كَبِٗ  ُيٝ ُّٜ ُْوُُُِٞد حُ ظ٢ِ ك٢ِ حُ ٠ ح َٔ ٌِٖ طَْؼ
َُٰ َٝ  ٍُ خ َٜ  ح٧َْْر

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ٕ- .} َٕ ٝ َُ ِٜ ْْ طُْز ْٗظُ أَ َٝ  ََ ْل  ٔ َٕ حُ ْْ   أَكَظَؤْطُٞ ٌُ ْؼُِ ِٓ   َ َ٘ ح ا٫ِ  رَ ٌَ َٰٛ  َْ َٛ  هخٍ طؼخ٠ُ: } 

 شبه جملة ׄ    فعلٌةجملة ׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

َى{. -ٖ ََ خ طَ َٓ ٖ  ػُُِؼَخ  ِٖ كََُِٜ َم حْػَ٘ظ٤َْ ْٞ خء  كَ َٔ ِٗ  ٖ ًُ  ْٕ ِ  هخٍ طؼخ٠ُ: } كَب

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ٍش{. -ٗ ـَ ْٜ حَص رَ ًَ ِٚ َكَيحثَِن  ْٗزَْظَ٘خ رِ َ  هخٍ طؼخ٠ُ: } كَؤ

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

٘ظُ  -٘ ًُ خ  َٔ ِِْي رِ ُُْو حَد ح ٌَ ًُٝهُٞح َػ َٝ    ْْ ًُ ٤َ٘خ ِٔ ح اِٗ خ َٗ ٌَ َٰٛ  ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ْْ ُِوَخَء ٣َ ٤ظُ ِٔ خ َٗ َٔ ٌُٝهُٞح رِ {.هخٍ طؼخ٠ُ: } كَ َٕ ُِٞ َٔ  ْْ طَْؼ

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ٙ- ٖ  ٓ َ٘خ هَْزَُِْٜ  ٌْ َِ ْٛ ْْ أَ ًَ َٝ ٍِْث٤ خ{. هخٍ طؼخ٠ُ: }  َٝ ُٖ أَػَخػ خ  َٔ ْْ أَْك ُٛ ٍٕ َْ  هَ

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  
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7- .}ِٝ ٍْ ح٧َْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ  ٔ َِ حُ ي  كَخ١ِ َٗ  ِ ْْ أَك٢ِ هللا  ُُِٜ ُٓ ٍُ  هخٍ طؼخ٠ُ: } هَخَُْض 

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

{.هخٍ طؼخ٠ُ: }  -8  ْ َٕ َػِظ٤ ٞ ُٔ ْٞ طَْؼَِ َُ  ْ َٔ ُ َُوَ اِٗٚ  َٝ 

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ْؼُيَٝىس {. -9 َٓ خ   ٓ ٍُ ا٫ِ أ٣َ خ َ٘خ حُ٘ خ  ٔ َٔ ْٖ طَ هَخُُٞح َُ َٝ  هخٍ طؼخ٠ُ: } 

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ٔٓ-  ُْ ًُ خُٓإ ًَ ََ ُٗ  َٖ ۟ح أ٣َْ ٓٞ ًُ ََ ْٗ َٖ أَ ٣ ٌِ  ُِِ ٍُ ْ  َٗوُٞ ٤ؼ خ ػُ ِٔ ْْ َؿ ُٛ َُ ُ٘ َّ َْٗل ْٞ َ٣ َٝ َٖ ٱهخٍ طؼخ٠ُ: }  ٣ ٌِ  ُ .} َٕ ٞ ُٔ ُػ ِْ ْْ طَ ٘ظُ ًُ 

 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 كِٔااااااااااااااااخ كخ٣ُااااااااااااااااي ٓاااااااااااااااالخٛش ٣ِ٣ااااااااااااااااي -ٔٔ

  
 ٤١زاااااااااااااااااااااخ ح٫كاااااااااااااااااااااَحم ُحىٙ ًؼاااااااااااااااااااااٞى 

 
 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 رااااااااااااااا٬ى ٓاااااااااااااااٖ ٛااااااااااااااايٍى ٟاااااااااااااااخم حًح -ٕٔ

  
 ٓاااااااااااااااٞحٛخ حٍٟاااااااااااااااخ ١خُزاااااااااااااااخ طَكاااااااااااااااَ 

 
 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 ١ز٤ؼااااااااااش حُااااااااااٞىحى ٛاااااااااالٞ ٣ٌااااااااااٖ ُااااااااااْ حًح -ٖٔ

  
 طٌِلااااااااااااخ ٣ـاااااااااااات ٝى كاااااااااااا٢ ه٤ااااااااااااَ كاااااااااااا٬ 

 
 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

ٍُّ  ح٬ُطاااااااااااااااااا٢ ٓلخٓاااااااااااااااااا٢َ٘  اًح -ٗٔ  رٜااااااااااااااااااخ أُِى

  
ٍُ  ٤ًااااااااق ُاااااااا٢ كوااااااااَ ًٗٞرااااااااخ   ُػااااااااي صْ    أػظااااااااٌ

 
 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 ػٞحٛاااااااااااااالٜخ حٗااااااااااااااظيصْ  اًح ح٣َُااااااااااااااخف إ  -٘ٔ

  
َِ  ٓااااااٖ حُؼااااااخ٢ُ ٓااااااٟٞ طَٓاااااا٢ كِاااااا٤ْ   حُ٘ااااااـ

 
 شبه جملة ׄ    جملة فعلٌةׄ     جملة إسمٌةׄ     مفرد  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3864ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dardery.site/archives/3864
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 هو تابع ٌؤتً بعد حرؾ العطؾ. المعطوؾ -

  -ٌتكون العطؾ من ثبلثة أجزاء: -

 العطؾ( + حرؾ العطؾ + المعطوؾ )ٌؤتً بعد حرؾ العطؾ(معطوؾ علٌه )قبل حرؾ 

 أدوات العطؾ:

 أحرؾ العطؾ تسعة: ستة منها تفٌد المشاركة بٌن المعطوؾ والمعطوؾ علٌه فً الحكم واإلِعراب معاً وهً 

 الفاء  : للترتٌب والتعقٌب.  -   الواو : لمطلق الجمع.                               - 

 أو     : للتخٌٌر، أو الشك، أو التقسٌم والتفصٌل. -    ُثمَّ    : للترتٌب والتراخً.                         -

 أم      : للتسوٌة بٌن شٌبٌن ، أو لطلب التعٌٌن  -  حتَّى : للؽاٌة فً النقص أو الزٌادة.              -

المعطوؾ علٌه دون المشاركة فً  إعرابوالثبلثة الباقٌة تعطً المعطوؾ ،وقد علمنا هذه الحروؾ قبل ذلك 

 ثبلثة ألهمٌتها.الندرس سو ،الحكم، وهً ))بل(( و))ال(( و))لكن((

 لبلستدراك. أوال: حرؾ العطؾ )لكْن(

 .حرؾ العطؾ )لكْن( ٌثبت الحكم لما بعده وٌنفٌه عما قبله 

  تصاحب األشرار لكن األخٌار.ال  -   لم نساعد الؽشاش لكن المجتهد. -

 :شروطه

  ، أو النهً.البد أن تسبق جملة هذا الحرؾ بالنفً - ٔ

 مفرد وال تعطؾ الجمل، فإن جاء بعدها جملة فهً حرؾ ابتداء. على مفرداتعطؾ  - ٕ

 فهً حرؾ ابتداء. سبقت بالواوفإن ؛  بالواو تسبقٌجب أال  - ٖ

 لبلضراب. : حرؾ العطؾ )بل(نٌاثا

 ثبته لما بعدها.تالحكم عما قبلها وتنفً 

 لم أعرؾ الؽدر بل الوفاء.  -  قرأت قصة بل مسرحٌة -

 شروطه:

 . واإلثباتتسبق جملة هذا الحرؾ بالنفً  - ٔ

 تعطؾ مفردا على مفرد وال تعطؾ الجمل، فإن جاء بعدها جملة فهً حرؾ ابتداء. - ٕ

  مهمةملحوظة 

  .ال ٌنتصر الضعٌؾ بل القوي :مثلإذا سبقت بنفً،   لبلستدراك بمعنى لكنبل  تؤتً  - 
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 مثل: قرأت قصة بل مسرحٌةإذا سبقت بإثبات ،تؤتً لئلضراب، بؤن تثبت أمرا ثم ترجع فتثبت أمرا أخر  - 

 : حرؾ العطؾ )ال(:لثاثا

  ٌثبت الحكم لما قبله وٌنفٌه عما بعده. -ٔ

 أكرم محمدا ال علٌا.  -   أحب السبلم ال الحرب -

 شروطه:

 . أمر، أو بإثبات البد أن تسبق جملة هذا الحرؾ  - ٔ

 ملحوظة مهمة:

ا وجزًما ، وفً نوعه ، أي : ٌعطؾ االسم على  - ٌتبع المعطوؾ المعطوؾ علٌه فً إعرابه رفًعا ونصًبا وجّرً

 االسم ، والفعل على الفعل ، والجملة على الجملة.

 نموذج إعراب

 لم أحب العنؾ لكن العقل.

لـــم: أداة جزم مبنٌة على السكون. أحـــب: فعل مضارع مجزوم بلم وعبلمة جزمه السكون. والفاعل: ضمٌر 

مستتر تقدٌره أنا. العنؾ: مفعول به منصوب وعبلمة نصب الفتحة. لكن: أداة عطؾ ال محل لها من اإلعراب 

)تابع للمعطوؾ علٌه فً  مبنٌة على السكون. العقل: معطوؾ على العنؾ منصوب وعبلمة نصبه الفتحة

 اإلعراب(

 ( https://dardery.site/archives/3860ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ددريتاخ على الهعطىف

 طو٤َ حُٜٞحد  ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

 ؟«الفاء» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة  األمثلة أيُّ  -ٔ

 ٌفعل لم تهٌفل استاذنا سافرׄ  
 أملَكِ  نِْلتَ  فربما عملَكَ  واصلتَ  إنْ ׄ  
تًِ: } تعالى قالׄ    {. اْلَمَضاِجعِ  فًِ َواْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخافُونَ  َوالبلَّ

 فاألطفال فالنساء الرجال نزل الركاب جمٌع ونزل  الطابرة وصلتׄ  

ا وٌنفٌه قبله لما الحكم ٌُثبِت عطؾ حرؾ تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٕ  بعده؟ عمَّ

 األسماك ال اللحوم أحبׄ      األسماك لكن اللحوم أحب الׄ  
 األسماك و اللحوم أحبׄ     األسماك بل اللحوم أحبׄ  
 ؟«حتى» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة  األمثلة أيُّ   -ٖ

ًَ  َسبَلمٌ : } تعالى قالׄ      األنبٌاءُ  حتى الناس ٌموتׄ   ىَٰ  ِه  {.اْلَفْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّ
 شبع حتى الضٌؾ أطعمتׄ    مٌدان كلَّ  دخل حتى الحاسوب استعمال انتشرׄ  

https://dardery.site/archives/3860


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 229

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 ُاااااااااا٠ ٣اااااااااا٣ِّٖ أٓااااااااااَ ٓااااااااااٖ رااااااااااخ  أػااااااااااًٞ  -ٗ

  
 حُؼااااااااخٍ ٓااااااااٖ ٣ااااااااي٠ٗ أٝ ج حُؼ٘اااااااا٤َس ٗااااااااظْ 

 
 محل فً( العار من ٌدنى) جملة

 جزمׄ     جرׄ   نصبׄ   رفعׄ  

 هنا الواو نوع"...........علمً مإتمر لحضور فرنسا إلى وصدٌقً سافرت أنا "  -٘

 استبنافٌة الواوׄ                      المعٌة واوׄ   الحال واوׄ   العطؾ واوׄ  

 ؟«لكن» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٙ

  األمٌن صاحبت لكن الخابن صاحبت ماׄ      األمٌن لكن الخابن صاحبت ماׄ  

 األمٌن صاحبت ولكن الخابن صاحبت ماׄ    مفٌدة  األمٌن مصاحبة لكن مضرة  الخابن  مصاحبةׄ  

ٌِّر «لكن» مكان  العاطفة «ال» ضع«.  الثمر لكن الزهر قطفت ما»   -7  الحفاظ مراعاة مع ٌلزم، ما وؼ

 .المعنى على

  الثمر ال الزهر قطفتׄ         الثمر ال الزهر قطفت ماׄ  

 الثمر ال الزهرو قطفت ماׄ          الزهر ال الثمر قطفتׄ  

 هنا الواو نوع"........... ...........المنازل أسطح فوق تتساقط واألمطار خرجت"  -8

 استبنافٌة الواوׄ   المعٌة واوׄ   الحال واوׄ    العطؾ واوׄ  

 ؟«لكن» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -9

 الناضجة لكن الفّجة الفاكهة تؤكل الׄ     الناضجة ولكن الفّجة الفاكهة تؤكل الׄ  

 تإكل الناضجة  لكن الفّجة الفاكهة ال تؤكلׄ     الناضجة تؤكل  لكن الفّجة الفاكهة تؤكل الׄ  

ٌِّر «ال» مكان  العاطفة «لكن» ضع. «الكسول ال المجتهد الطالب ٌنجح»  -ٓٔ  مراعاة مع ٌلزم، ما وؼ

 .المعنى على الحفاظ

  الكسول لكن المجتهد الطالب ٌنجح الׄ     ٌنجح ال الكسول لكن المجتهد الطالب ٌنجحׄ  

 المجتهد لكن  الكسول الطالب  ٌنجح الׄ       الكسول ولكن المجتهد الطالب ٌنجح الׄ  

 :هنا المناسب العطؾ حرؾ"............المظلوم....................... الظالم تنازع"  -ٔٔ

 الׄ   ثمׄ   الفاءׄ   الواوׄ  
ااااااااااؾُّ  حُوظِاااااااااا٠ ُحُااااااااااضِ  كٔااااااااااخ  -ٕٔ ُٔ    ىٓخَءٛااااااااااخ طَ

  
َُ  ىؿِاااااااااااشَ  ٓاااااااااااخءُ  كظااااااااااا٠ ريؿِاااااااااااشَ   ٌَ ااااااااااا ْٗ  أ

 
 السابق البٌت فً حتى نوع

 ابتدابٌةׄ   ناصبةׄ   جارةׄ   عاطفةׄ  
 ؟«ال» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٖٔ

 الجبان وال  الشجاع ٌفز لمׄ     الجبان ال الشجاع ٌفوزׄ  
 الشجاع بل ال  الجبان  ٌفوزׄ      الجبان ٌفوز ال و الشجاع ٌفوزׄ  
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 ؟«الواو» باستخدام عطؾ أسلوب تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٗٔ

ـلٍ قال الشاعر: ׄ   ٌْ ًَّ ****** ُسـُدْولَــهُ  أَْرَخـى الـَبـْحـرِ  َكـَمـْوجِ  ولَـ ــْبــَتــلِـً الـُهــُمــْومِ  بِـؤَْنـَواعِ  َعــلَـ ٌَ  لِــ

لِ : } تعالى قالׄ   ٌْ ْؽشى إِذا َواللَّ  {. َتَجلَّى إِذا َوالنَّهارِ *  ٌَ

َ  َوأَِطٌُعوا: } تعالى قالׄ  
ُسولَ  هللاَّ  {. ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َوالرَّ

اِرِهمْ  ِمن َخَرُجوا الَِّذٌنَ  إَِلى َترَ  أَلَمْ : } تعالى قالׄ   ٌَ  {. اْلَمْوتِ  َحَذرَ  أُلُوؾٌ  َوُهمْ  ِد

 (مناسب بمعطوؾ أكمل......"    ......) ال العلم ذا الدولة كرمت"  -٘ٔ

 والثانً األولׄ                    الجاهلُ ׄ                      الجاهلِ ׄ    الجاهلَ ׄ  

 (مناسب بمعطوؾ أكمل............." ......)لكن بخابن الصدٌق لٌس"  -ٙٔ

 والثانً األولׄ   أمٌنٌ ׄ   أمٌناׄ   أمٌنٍ ׄ  

 (:ٌسحق) الفعل إعراب........العدو فرسان ٌسحق و العدو مواجهة عن ٌتؤخر لم الشجاع الفارس  -7ٔ

 المعٌة واو بعد منصوب مضارع فعلׄ    ٌتؤخر الفعل على بالعطؾ مجزوم مضارع فعلׄ  

 سبق ما جمٌعׄ       .   مرفوع مضارع فعلׄ  

 :المناسب العطؾ بحرؾ أكمل....." ..... كاذبا.....   تخٌرصدٌقا صادقا"   -8ٔ

 لكنׄ   الׄ   بلׄ   أوׄ  

 ٌفٌد ههنا( ثم) العطؾ حرؾ"..........ناجحا تخّرج ثم الجامعة الطالب دخل"  -9ٔ

 والتراخً الترتٌبׄ   والتعقٌب الترتٌبׄ                       التخٌٌرׄ                 الجمع مطلقׄ  

 :هنا(  الواو)  معنى"........المدرسة أو البٌت فً زرنً بانتظارك سؤكون أنا"  -ٕٓ

 الترتٌبׄ   اإلباحةׄ   التخٌٌرׄ   الشكׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3860ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 التوكٌد : تابٌع لما قبله ٌذكر لتقوٌته وتوكٌد حكمه. 

 أقسامه:

 وٌنقسم التوكٌد إلى نوعٌن:

 توكٌد معنوي  -ٕ    توكٌد لفظً  -ٔ   

 أواًل: التوكٌد اللفظً:  

 فعبًل أم حرًفا أم جملة فعلٌة أم جملة اسمٌة. هو عبارة عن تكرار اللفظ مرتٌن، سواء كان اسًما أم    

 الفعـــل: حضر حضر المعلُم.                        -االســـم: االجتهاُد االجتهاُد طرٌُق النجاِح.  -

 الجملة: جاء الحُق، جاء الحُق.-     الحـــرؾ: بلى بلى الصبر جمٌل.  -

 مبلحظات مهمة:

جملة( ٌعرب حسب موقعه فً الجملة )متبوع(، واللفظ الثانً ٌعرب   -فعبًل  –اسًما   -االلفظ األول )حرفً  -ٔ

 توكًٌدا )تابع( وهو ٌتبع ما قبله فً اإلعراب رافًعا ونصًبا وجًرا.

 جاء أتــى محمد.  ، نقول :ممكن أن ٌكون التوكٌد اللفظً عن طرٌق إعادة اللفظ بمرادفه )معناه( -ٕ

ا: التوكٌد المعنــوي ًٌ  ثان

كل،  بؤلفاظ معٌنة، توافق المإكد )المتبوع( فً المعنً وتخالفه فً اللفظ: )نفس، عٌن، كبل، كلتا،ٌكون 

أن تؤتً مضافة إلى ضمٌر ٌعود علً   ومــن شـروط عمـل هـذه األلفـاظ( ، جمٌع،  كافة، عامة، أجمع

 المإكد.

 التوكٌد بـ) نفس أو عٌن( -ٔ

 ، نقول :  مال أن ٌكون سهًوا أو مجاًزاٌفٌد التوكٌد } بالنفس والعٌن{ رفع احت -

 جاء الربٌس نفسه)عٌنه( )رفع احتمال أن المقصود نابب الربٌس أو كاتبه أو..............(   

،نقول جاء الطالبان أنفسهما)أعٌنهما(.  النفس، العٌن: تفردان مع المفرد وتجمعان مع المثنى والجمع -

 وجاء الطبلب أنفسهم )أعٌنهم(.

،وال تعرب توكٌد هنا ألنه ال ٌمكن االستؽناء  ٌصون المرٌض نفسه } مفعول به منصوب بالفتحة {  :الحظ

 عنها.
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 التوكٌد بكبل وكلتا - ٕ

، وٌعربان إعراب المثنى هنا حٌث ٌضافان إلى كبل، كلتا: تستخدم كبل للمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المإنث

 )توكٌد معنوي مرفوع وعبلمة رفعه األلؾ(الضمٌر ،   نقول: حضر الطالبان كبلهما 

تعرب كبل وكلتا إعراب االسم المقصور )بحركات مقدرة( إذا أضٌفتا إلى اسم ظاهر ، مثل : حضركبل  تذكر:

 الرجلٌن   )فاعل مرفوع بالضمة المقدرة(

 إعراب )كبل( فً المثالٌن التالٌٌن: الحظ

 ] الطالبان كبلهما مجتهٌد [   - ٔ

 مبتدأ أول مرفوع باأللؾ؛ ألنه مثنى.الطالبان: 

 )حتى ال ٌخبر عن المبتدأ المثنى بمفرد(كبلهمــا: مبتدأ ثاٍن مرفوع باأللؾ؛ ألنه ملحق بالمثنى. 

 مجتهــٌد: خبر للمبتدأ الثانً مرفوع بالضمة. 

 )الطالبان(والجملة االسمٌة )كبلهما مجتهد( من المبتدأ الثانً وخبره  فً محل رفع خبر للمبتدأ األول 

 ] الطالبان كبلهما مجتهدان [  - ٕ

 الطالبان: مبتدأ مرفوع باأللؾ؛ ألنه مثنى.

 أو مبتدأ ثانكبلهمــا: توكٌد معنوي مرفوع باأللؾ؛ ألنه ملحق بالمثنى. 

  مجتهدان: خبر مرفوع باأللؾ؛ ألنه مثنى.

 كافة ( –عامة  –جمٌع  -التوكٌد بــ) كل  - ٖ

 كافتهم( -عامتهم-، نقول:جاء الطبلب كلهم )جمٌعهماإلحاطة والشمولتستخدم هذه الكلمات للتوكٌد إذا أردنا 

 مبلحظات مهمة:

د فً إعرابه ، والُبدَّ فً كلمات التوكٌد المعنوي   - ٔ وجمعاء وأجمعٌن ما عدا } أجمع  -التوكٌد ٌتبع المإكَّ

د وٌطابقه فً الجنس والعدد ، فإن أضٌفت إلى االسم  من إضافتها  -{ وجمع إلى ضمٌر ٌعود على المإكَّ

 وأُعربت بحسب موقعها من الجملة.  الظاهر خرجت عن التوكٌد 

د فنقول: تلوت الخطاَب كلَّه أَجمَع، ونقلت  - ٕ ى التوكٌد بتوكٌد آخر وهو لفظ )أَجمع( مطابقاً للمإكَّ ٌقوَّ

 وهنؤْت الفابزٌن كلَّهم أَجمعٌن والفابزات كلَّهن ُجمَع.الصحٌفَة كلَّها جمعاَء، 

ٌمكن أَن ٌإكد بـ)أَجمع( ومإنثها وجمعها مباشرة بدون )كل( فنقول: أَعجبتنً الُخطب ُجَمُع والخطباُء  - ٖ

 أَجمعون.

قد تزاد الباُء فً كلمتً )نفس وعٌن( حٌن ٌإكد بهما فٌقال: قابلنً األَمٌُر نفُسه، وقابلنً األَمٌر بنفسه.  -ٗ

د فتجران   .لفظاً وتكونان فً محل رفع أَو نصب تبعاً للمإكَّ

 ( https://dardery.site/archives/3902ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ددريتاخ على الذىكيد

 طو٤َ حُٜٞحد  ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: –ّ 

 :عدا ما لفظً توكٌد على تشتمل التالٌة األمثلة كل  -ٔ

  نواصله بالعقٌق خلّ  وهٌهات****** به ومن العقٌق هٌهات فهٌهات قال الشاعر:ׄ  

 نفسه ٌعاقب أن على نفسه القاضً أصرׄ  

اك قال الشاعر:ׄ   ٌّ اك فإ ٌّ   جالب وللشرّ  دّعاء الشرّ  إلى******  فإنه المراء إ

 {. َفؤَْولى لَكَ  أَْولى ُثمَّ  َفؤَْولى لَكَ  أَْولى: }تعالى قالׄ  

 :التالٌة الجمل بٌن من الصواب الجملة حدد  -ٕ

 الجنود تكرٌم حفل نفوسهم الزعماء حضرׄ    الجنود تكرٌم حفل نفسهم الزعماء حضرׄ  

 الجنود تكرٌم حفل أنفسهم الزعماء حضرׄ    الجنود تكرٌم حفل أنفسهما الزعماء حضرׄ  

 :نقول المثنى إلى الجمل تحوٌل عند" ......بالشركة العاملٌن من كان نفسه اللص"  -ٖ

 .بالشركة العاملٌن من كان نفسهما أ اللصانׄ    بالشركة العاملٌن من كان نفسهما اللصٌنׄ  

 .بالشركة العاملٌن من كانا نفسهما أ اللصانׄ     بالشركة العاملٌن من كانا اللصٌن نفسׄ  

 (بنفسه)  كلمة إعراب".............المرٌض بحمل قام بنفسه الطبٌب"  -ٗ

 خبر رفع محل فً ومجرور جارׄ    حال نصب محل فً ومجرور جارׄ  

 محبل مرفوع لفظا مجرور توكٌد ونفسه زابد حرؾ الباءׄ     نعت رفع محل فً ومجرور جارׄ  

 (:كبل) كلمة إعراب"...............مصري كبلهما السباق فً الفابزان  -٘

  باأللؾ مرفوع معنوي توكٌدׄ     المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  

 بؤللؾ مرفوع  ثان مبتدأׄ     المقدرة بالضمة مرفوع  ثان مبتدأׄ  

 :هنا كبل كلمة إعراب".........إلخبلصهما البلعبٌن كبل أعجبنً"   -ٙ

 المقدرة بالفتحة منصوب به مفعولׄ       باأللؾ مرفوع فاعلׄ  

 بالفتحة منصوب  توكٌدׄ      المقدرة بالضمة مرفوع فاعلׄ  

 :هنا( كلتا) كلمة إعراب".........ناجحتان  كلتاهما الطالبتان " -7

 باأللؾ مرفوع  معنوي توكٌدׄ     المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  
 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللؾ مرفوع  ثان مبتدأׄ  
 (:كبلهما) كلمة إعراب"...................متباعدٌن كبلهما األخوان كان"   -8

 باأللؾ مرفوع  معنوي توكٌدׄ     المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  
 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللؾ مرفوع  ثان مبتدأׄ  
 (:كبلهما)كلمة إعراب"...................مظلمتان كلتٌهما الؽرفتٌن إن"  -9

 منصوب بالٌاء  معنوي توكٌدׄ     المقدرة منصوب بالفتحة معنوي توكٌدׄ  
 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللؾ مرفوع  ثان مبتدأׄ  
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 (:كبلهما) كلمة"................... القرٌة إلى ٌإدي كبلهما الطرٌقٌن إن"  -ٓٔ

 باأللؾ مرفوع  معنوي توكٌدׄ     المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  

 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللؾ مرفوع  ثان مبتدأׄ  

ا، توكًٌدا السابقة الجملة فً المبتدأ اجعل. «الشركة نفس فً ٌعمل  المهندسٌن كبل»  -ٔٔ ًٌّ  تؽٌٌر مع معنو

 .ٌلزم ما

 الشركة نفس فً ٌعمل كبلهما المهندسانׄ    الشركة نفس فً ٌعمل كبلهما المهندسٌنׄ  

 الشركة نفس فً ٌعمل منههما كل المهندسانׄ    الشركة نفس فً ٌعمبلن كبلهما المهندسانׄ  

ا؟ توكًٌدا تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٕٔ ًٌّ  معنو

 الضٌوؾ باستقبال عٌنه محمد قامׄ      مإلم حادث فً عٌنه محمد  فقدׄ  

  قذى محمد عٌن أصابׄ     المدٌر منصب على  عٌنه محمد وضعׄ  

   الجملة تصبح( إنّ ) إدخال عند".............األمانة على الناس عاهدا كبلهما التاجران" -ٖٔ

 األمانة على الناس عاهد التاجران  كبل إنّ ׄ    األمانة على الناس عاهد كلٌهما التاجرٌن إنّ ׄ  

 األمانة على الناس عاهدا كبلهما التاجران إنّ ׄ    األمانة على الناس عاهدا كلٌهما التاجرٌن إنّ ׄ  

 :هنا( جمٌعا) كلمة إعراب:...........القاهرة إلى جمٌعا الطبلب سافر"   -ٗٔ

 بالفتحة منصوب توكٌدׄ       بالفتحة منصوب نعتׄ  

 بالفتحة منصوب حالׄ      بالفتحة منصوب به مفعولׄ  

 (أجمعون)  كلمة إعراب{.............. أَْجَمُعونَ  ُكلُُّهمْ  اْلَمبلبَِكةُ  َفَسَجدَ : } تعالى قال  -٘ٔ

 بالواو مرفوع بدلׄ       بالواو مرفوع فاعلׄ  

 بالواو مرفوع توكٌدׄ       بالواو مرفوع نعتׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3902ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 مثل: عدل الخلٌفة عمر. ،هو تابع ٌذكر بعد اسم قبله ٌوضحه وٌبٌن مقصوده 

الخلٌفة؟ أهو أبو ساءل من إذا قلنا عدل الخلٌفة كان هذا الكبلم تاما ولكن السامع ٌشعر بنقص فٌه وٌت    

 .   واتضح المقصود عمر؟ أم علً؟ أم عثمان؟ فإذا قلنا عدل الخلٌفة عمر زال النقص بكر أم

 .المبدل منه: هو االسم الذي ٌؤتً قبل البدل

  إعرابه:

 ٌتبع البدل المبدل منه فً اإلعراب رفعا ونصبا وجرا.

 ٌؤخذ البدل حكم المبدل منه اإلعرابً رفعا ونصبا وجرا. ، و ٌعرب المبدل منه حسب موقعه فً الجملة

 ملحوظة:  

 إذا تقدم البدل على المبدل منه أعرب المبدل منه المإخر نعتا وأعرب البدل المقدم حسب موقعه فً الجملة.  -

 فمحمٌد: بدل من الرسول.  مثال: أمْنُت بما جاَء به الرسولُ محمٌد: 

 فالرسول: نعت لمحمد، ومحمد: فاعل مرفوع           مٌد الرسولُ:أمْنُت بما جاَء به مح      

 أقسام البدل 

  البدل المطابق(من كل كل: بدل أوال( 

هو البدل الذي ٌساوي المبدل منه فً المعنى وٌطابقه بحٌث إننا إذا حذفنا المبدل منه ال ٌتؤثر المعنى وال 

 الخلٌفة.بدل من  عمرف فتحت مصر فً عهد الخلٌفة عمرمثل: ،  ٌتؽٌر

 مبلحظات مهمة:

 الؽالب فً بدل الكل من الكل أن ٌقع بعد ما ٌدل على لقب أو مهنة أو كنٌة بؤب أو أم  -

 عبلمة بدل الكل من الكل: جواز حذؾ المبدل منه وإحبلل البدل محله.  -

 أشكال البدل المطابق 

 .األنبٌاء. الملك فاروق آخر ملوك مصرالنبً محمد خٌر ، مثل: وظٌفة أو مهنة + اسم = بدل مطابق -ٔ

 أعز هللا اإلسبلم بالفاروق عمر. أعطى هللا الصدٌق ٌوسؾ الجمال. ، مثل: لقب + اسم = بدل مطابق -ٕ

 أم المإمنٌن خدٌجة أول زوجات النبً.، مثل:  كنٌة + اسم = بدل مطابق -ٖ

 تلك الفتاة مسلمة.   جتهد.هذا المعلم م، مثل : اسم إشارة + اسم معرؾ بؤل = بدل مطابق -ٗ

 أٌها الرجل ؼض بصرك.  أٌتها المرأة احفظً كرامتك. ، مثل:أٌتها + اسم جامد = بدل مطابق -أٌها  -٘
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( )كلمة تطابق ما قبلها فً الداللة على المعنى وهً عادة ما اإلبهام)مبدوء بنفس كلمة  توضٌح+  إبهام -ٙ

  .الذٌن أنعمت علٌهم" صراطدنا الصراط المستقٌم مثل: "اه ،من نفس حروؾ المبدل منه(  تكون

 مثل: هذه عسجد أي ذهب.،  اسًما بعد أي التفسٌرٌة   -7

 ا: بدل بعض من كل ًٌ  ثان

مثل: قرأت الكتاب ، وهو إبدال الجزء من كله سواء أكان الجزء أصؽر من باقً األجزاء أم أكبر أم مساوٌا 

 .نصفه 

ُجِرَح الجنديُّ  ،مثل  ٌعود على المبدل منه وٌطابقه فً النوع والعدد ٌشترط فٌه أن ٌشتمل على ضمٌر - 

 صدُره

 مبلحظات مهمة:

 ، مثل:بـدل البعض من كل من الممكن أال ٌرتبط بضمٌر )بشرط أن ٌؤتً معطوًفا علٌه(  - ٔ

 مصري بدل بعض من كل مرفوع بالضمة .       فاز سباحان مصري و سعودي  -   

 هما النار عٌن بكت من خشٌة هللا وعٌن باتت تحرس فً سبٌل هللا عٌنان ال تمس -   

 مثل:  ،ٌعرب االسم الواقع بعد )إال( فً االستثناء التام المنفً، بدل بعض من كل - ٕ 

 ـ ما حضَر الطبلُب إال سعٌٌد. ـ سعٌٌد: بدل )بعض من كل( مرفوع، وعبلمة رفعه الضم الظاهرة على أخره.    

  االشتمالثالًثا: بدل 

هو ما كان البدل فٌه شًء متعلق بالمبدل منه ولٌس جزءا منه، وٌتصل بالبدل ضمٌر ٌعود على المبدل منه، 

: أعجبنً الطالب أخبلقه. فالشًء الذي أعجبنً هو أخبلق الطالب ولٌس ذات مثل والعدد، النوعوٌطابقه فً 

 الطالب.

 مبلحظات مهمة:

 ٌشترك بدل )البعض من كل( وبدل )االشتمال( فً أمرٌن هما:  

 كبلهما ٌشتمل على ضمٌر ملفوظ أو مقدر ٌطابق المبدل منه.  -ٔ     

 كبلهما ٌمكن تحوٌل البدل إلى مضاؾ والمبدل منه إلى مضاؾ إلٌه على النحو التالً:  -ٕ     

 تمتعُت بالبستاِن أرٌِجِه. تمتعُت بؤرٌِج البستاِن. -كتبُت الدرَس نصفه. كتبُت نصَؾ الدرِس.         

 ( https://dardery.site/archives/3903ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 اخ على التدلددريت

 طو٤َ حُٜٞحد  ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: –ّ 

د«......  ذكاء ذات عابشة السٌدة كانت»   -ٔ  .السابقة الجملة فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ    .كل من بعض بدلׄ     .اشتمال بدلׄ  

د«.........  براءته الطفل ٌسرنً»   -ٕ  .السابقة الجملة فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ   .كل من بعض بدلׄ   .اشتمال بدلׄ  

 بدل؟ فٌها ورد التً الجملة ما  -ٖ

 النحو حصة المتفوقٌن الطبلب حضرׄ      النحو حصة كلهم الطبلب حضرׄ  

 النحو حصة معظمهم الطبلب حضرׄ     النحو حصة والطالبات الطبلب حضرׄ  

 . عدا مطابق بدل فٌها ورد اآلتٌة الجمل كلُّ   -ٗ

 معانٌها القصٌدة بهرتنىׄ    .اإلنسان به ٌنتفع حتى الكون هذا فً ما  هللا ذللׄ  

 القطرٌن موحد  مٌنا الملكׄ      ومٌتا حٌا الناس المتنً الطٌب أبو شؽلׄ  

 . عدا.كل من بعض بدل فٌها ورد اآلتٌة الجمل كلُّ   -٘

 أرصفتها الشوارع ازدانتׄ      . وراحم قاسٍ :  القلبان ٌستوي الׄ  

 ثلثها القصة قرأتׄ        أسلوبه بالجاحظ تؤثرتׄ  

 . عدا اشتمال بدل فٌها ورد اآلتٌة الجمل كلُّ    -ٙ

 رابحتها الوردة أحبׄ       إنشاده للشاعر طربتُ ׄ  

ا: } تعالى قالׄ   َها ٌَ ٌُّ كَ  َما اإْلِنَسانُ  أَ كَ  َؼرَّ  خلقه محمد أعجبنًׄ    {.  اْلَكِرٌمِ  بَِربِّ

َراطَ  اْهِدَنا:} تعالى قال   -7 ِهمْ  أَْنَعْمتَ  الَِّذٌنَ  ِصَراطَ  اْلُمْسَتقٌِمَ  الصِّ ٌْ رِ  َعلَ ٌْ ِهمْ  اْلَمْؽُضوبِ  َؼ ٌْ نَ  َواَل  َعَل الٌِّ {.  الضَّ

د.....   .السابقة اآلٌة فً ونوعه البدل حدِّ

 كل من بعض بدل/الذٌنׄ        مطابق بدل/الصراطׄ  

 اشتمال بدل/ ؼٌرׄ        مطابق بدل/ صراطׄ  

 ٛااااااااال٤لش ٍؿاااااااااَ ٍؿِااااااااا٤ٖ ًاااااااااٌٟ ًٝ٘اااااااااض  -8

  
 حُلااااااااااااايػخٕ ٛاااااااااااااخكذ ٍٓخٛاااااااااااااخ ٍٝؿاااااااااااااَ 

 
د   :السابق البٌت فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ   .كل من بعض بدلׄ   .اشتمال بدلׄ  

 أزهار) كلمة إعراب" ....أزهارها الحدٌقة نسقت ،" أزهارا الحدٌقة نسقت"  ،"الحدٌقة أزهار نسقت"  -9

 :الترتٌب على السابقة الجمل فً

 بدل/  به مفعول/ تمٌٌزׄ        تمٌٌز/ بدل/ به مفعولׄ  

 بدل/  تمٌٌز/  به مفعولׄ        تمٌٌز/  به مفعول/ بدلׄ  
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 :المثالثن فً خط تحته ما إعراب" عمر الفاروق الخبلفة تولى"   ،" الفاروق عمر الخبلفة تولى"   -ٓٔ

 بدل/  نعتׄ   نعت/ بدلׄ   نعت/  نعتׄ   بدل/  بدلׄ  

د".....  أخوك إال أحد البٌت فً ما"  -ٔٔ  .السابقة الجملة فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ   .كل من بعض بدلׄ   .اشتمال بدلׄ  

 .ُمناِسب اشتمال ببدل السابقة الجملة أكمل«................  الطبٌب أعجبنً»  -ٕٔ

 علَمهׄ   علًماׄ   علُمهׄ   علِمهׄ  

ِ : }  تعالى قال  -ٖٔ تِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعلَى َوهلِلَّ ٌْ هِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلَب ٌْ  الجملة فً البدل حدد{. .....  َسبٌِبًل  إِلَ

 :السابقة

 سبٌبلׄ   منׄ    حجׄ   الناسׄ  

 ٝػ٘خإٗاااااااااااااخ ٓـااااااااااااايٗخ حُٔااااااااااااأخء رِـ٘اااااااااااااخ  -ٗٔ

  
 ٓظٜاااااااااااَح ًُاااااااااااي كاااااااااااٞم َُ٘ؿاااااااااااٞ ٝاٗاااااااااااخ 

 
ٌِّن  .السابق البٌت فً منه والُمبَدل البدل ع

 .السماء: منه والمبدل / مجدنا: البدلׄ   ".بلؽنا"  فً المتكلم ضمٌر: منه والمبدل مجدنا/ : البدلׄ  

 مظهرا: منه والمبدل ذلك/ : البدلׄ       .مظهرا: منه والمبدل السماء/ : البدلׄ  

ًِّ  َعنْ :  -٘ٔ بِ ُ  َصلَّى النَّ
هِ  هللاَّ ٌْ هُ  َوَسلَّمَ  َعلَ ا: }  َقالَ  أَنَّ ٌَ ْن ْوَمانِ  الدُّ ْومُ :  ٌَ ْومُ  َفَرحٍ  ٌَ ٌَ  َوِكبَلُهَما ، َهمٍّ  َو

 :خط تحته ما إعراب....{َزابِلٌ 

 خبر – بدل -خبرׄ   خبر – بدل -نعتׄ   نعت -خبر - ظرؾׄ   نعت -ظرؾ -خبرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3903ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/3903
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 إن النصر سٌؤتً قرًٌبا. -( مثل: الشر قلٌله كثٌر لمبتدأ أو لناسخإذا وقعت خبًرا ) - ٔ

 إذا كانت صفة )وتقع بعد منعوت نكرة فقط( مثل: أقمت فً بٌت تحؾ به البساتٌن. - ٕ

 تحكم و أنت ؼضبان.إذا وقعت حااًل و محلها النصب مثل: ال  - ٖ

   إذا كانت جواب شرط جازم مقرونة بالفاء أو بإذا الفجابٌة و محلها الجزم، مثل: من ٌتق هللا فإنه سعٌد،  - ٗ

 }وإن لم ٌعطوا منها إذا هم ٌسخطون{.    ومثل: 

 إنً عبد هللا(.إذا وقعت مفعواًل و محلها النصب، مثل: أن تقع جملة مقول القول، مثل قوله تعالى: )قال:  - ٘

إذا كانت مضاًفا إلٌها ومحلها الجر، وقد تؤتً اسمٌة، مثل قوله تعالى: )ٌوم هم بارزون(، أو فعلٌة،  - ٙ

مثل: )هذا ٌوم ٌنفع الصادقٌن صدقهم(، و كل جملة وقعت بعد: )إذ( الدالة على الماضً، مثل قوله تعالى: 

 ٌث( الدالة على المكان، مثل: )جلست حٌث جلس زٌد(.)واذكروا إذ أنتم قلٌل(، و)إذ كنتم قلٌبل(. أو )ح

إذا كانت تابعة لجملة لها محل من اإلعراب مثل: )أحمد قام أبوه، وقعد أخوه(، فجملة )قام أبوه( فً  - 7

  موضع رفع؛ألنها خبر المبتدأ، وكذا جملة )قعد أخوه( فً موضع رفع أٌضا؛ ألنها معطوفة علٌها.

 ( https://dardery.site/archives/2621ُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝح) 
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 اخ على الجهل الذي لها نحل نٌ اإلعزابدـــدريـــت

 ر٤ٖ حُٔلَ ح٩ػَحر٢ ُِـَٔ حُٞحهؼش ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٢ ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُٚ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: – ّٔ

ااااااخ ُُااااااضُ    -ٔ اااااا٠ ًِٔخطِااااااـ٠ )َٓ َٔ ُٞ كاااااا٠ ك  (أًٍاااااا

  
َُ طاااااااااااااخؿ٠ ٝحُٔاااااااااااااَيٟ ٌِٓخطــــاااااااااااااـ٠ِ.  ااااااااااااْؼ  ٘  حُ

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  
 ٍٝك٠اااااااااُض إٔ أْك٤اااااااااخ ه٤َاااااااااخ٫  ٛــــــخٓظاااااااااـ خ   -ٕ

  
ااااااااااللش   َٛ ١ ٓااااااااااَغ حُٜلَلــــااااااااااـخصِ )أٝ  َٞ  .(ططاااااااااا

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  
ؼِوـــــاااااااـ خ   -ٖ ُٓ ـاااااااـ٠ كااااااا٠ حُٜاااااااٞحِء  ِٔ  ٍٝأ٣اااااااُض ْٗل

  
  ُٝ ـاااااااااااااااـٞحصِ  )ح٧ٍ َٔ  ٔ  .(طِو٤٘ـِاااااااااااااااـ٠ اُاااااااااااااااـ٠ حُ

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  
اااااا٠ ًااااااَ ٤ْٟااااااـٍق هــــااااااـخىّ   -ٗ َ٘ ااااااُض أه ْ٘  هااااااي ػ

  
ِٚ حُِٓااااااااخٕ حُـَْؼـااااااااـخط٠)  ْٖ ٓاااااااال  .(ٝأهااااااااخُف ٓاااااااا

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  
 هااااااااي هِااااااااُض ٓااااااااخ ػ٘ااااااااِي١ ٣ٌٝلاااااااا٢ أٗ٘اااااااا٢   -٘

  
٣ْااااااااااق رخٌُِِٔـــااااااااااـخصِ )   ِ ََ حُ اااااااااا ْٜ ااااااااااُض ػ ْٜ  .(ٝحَؿ

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  
ٙ-     ْ َُّ أؿـااااااـَٟ ػاااااا  (أٛـــااااااـَُد هخثلــــااااااـ خ )ٝأظاااااا

  
 ٝأٍحُٙ هِلِاااااااااااااااا٠ ُحثااااااااااااااااَؾ حُ٘ـ ظـــــــااااااااااااااااـَحِص. 

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  
إِ أَٓااااااااااااَِْ   -7 ااااااااااااٖ ( كَٔااااااااااااخ أَرواااااااااااا٠ ) َٝ ٌِ َُ َٝ 

  
  ِّ َٖ حُِلٔاااااااااااخ ااااااااااا ِٓ ااااااااااأُِِض  َٓ . ِّ  اُِااااااااااا٠ حُِلٔاااااااااااخ

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  
حثٔـــااااااااـ٠ِ   -8 َِ َْ إٔ ٛ خُُااااااااُض أْػ٘ااااااااُن ٍْؿــااااااااـ َٓ 

  
اااااااان  ْ٘ خطِــااااااااـ٠ ) كاااااااا٠ حُؼ َٓ ااااااااخ ٓؤ  ٔ  .(ًخٗااااااااْض ىحث

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  
٣ــااااااـْ   -9 طِــااااااـ٠ ) ٓخُُااااااُض ًخُوي  َٞ َُ ىػ  (أٗ٘ــااااااـ

  
ْزــاااااااااااااااااـٍق اِص.  ُٜ ٤َٗـــــاااااااااااااااااـخ ر َُ حُيُّ ــاااااااااااااااااـ  ٘  ٝأر

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  

َُ أِٗ٘ــــااااااـ٠   -ٓٔ ااااااَ أٗؼُـــااااااـ ْٔ َْ حُؼُ خُُااااااُض ٍؿاااااا َٓ 

  
  َٖ حط٠ِ ) ًخُطلـْااااااااااـَ كاااااااااا٤ َٞ ٗـااااااااااـ٠ ٛلاااااااااا ٍُ ٝ ُِ  .(ط

 
 فً محل جزم ׄ     جرفً محل  ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  

ْْ أؿـاااااـيْ    -ٔٔ َ  حُزــــــاااااـ٬ِى ُٝاااااـ  ٓاااااخكَُص كااااا٠ ًااااا

  
طـــاااااااااااـ٠ ٝٗظــخطِــاااااااااااـ٠ )هِزاااااااااااـ خ  ََ ُْ ك٤  .(٣ِِٔااااااااااا

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  

اااااَ   -ٕٔ ْٔ ــاااااـَٟ هِل٘ـَــاااااـخ )ًخٗاااااْض َٓح٣َاااااخ حُؼ ـْ  (ط

  
ُْ كاااااااااا٠ حُٔااااااااااَيٟ هطااااااااااٞحط٠ِ.  اااااااااا ُٓ َْ ٍُ ط  ٝطااااااااااُيٝ

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  
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ـاااااااـش هخُِوِــــاااااااـ٠   -ٖٔ َٔ ٕ  ٍْك ٖ  أ  ػ٘اااااااـْيٟ ٣و٤ـــاااااااـ

  
ْٖ ًٗاااااااااٞد َك٤َخطِــاااااااااـ٠)  ََ ٓااااااااا ُٕ أًزااااااااا  .(ٓاااااااااظٌٞ

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  

اااااازق     -ٗٔ ُٛ َْ ٣ٔظااااااـ١َٞ   (أٟااااااخَء ٣َ١و٘ااااااـَخ )ٛاااااا

  
  ُّ اااااااااااااَ رخُِؼ٘ــــــاااااااااااااـخِص   .ٝظااااااااااااا٬ َٓ  ٤ُْاااااااااااااـَ 

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  

َف ػ٘اااااااخ اٗ٘اااااااخ   -٘ٔ َْ ُّ ؿ٠ااااااا٢ حُطّااااااا  ٣اااااااخ هاااااااي

  
   َ ْٙ. )ؿ٤اااااااااااااا ٍَ ااااااااااااااَي ْٜ ُٓ  (ًَحٓظااااااااااااااٚ ؿٜااااااااااااااخٍح  

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  

 إ ًاااااخٕ ٓاااااٖ ًرلاااااٞح حُظاااااخ٣ٍن ٛاااااْ ٗٔاااااز٢   -ٙٔ

  
 .(كاااااااب٢ٗ أٍكاااااااٞ حُ٘ٔااااااازخ )ػِااااااا٠ حُؼٜاااااااـٍٞ.. 

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  

خ   -7ٔ  ٓ َٛـــااااااـخ )ٍٝأ٣ْااااااـُض أٛ٘ـــااااااـخ َُ ؿِـــي  (طـ٤ ااااااـ

  
حِص.   َ ّ ا٫كــااااااااااـ خ ٓــااااااااااـٖ حُٔــااااااااااـ ْٞ  كاااااااااا٠ ح٤ُااااااااااـ

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  

اااااااـٚ )٫ ١خُزاااااااخ   كخؿاااااااش    -8ٔ ـُ  (طــُاااااااـو٠٠ كٞحث

  
حؽ َ حُٔـُــِٔـــااااااااـخِص.  َّ ى َ كـــَـااااااااـ ََ ْٕ ظااااااااٖ   ؿ٤اااااااا  ا

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  

اااااااالخ     -9ٔ َٓ ٤ٗخ كَااااااااٞح أَ َٖ حُاااااااايُّ اااااااا ِٓ ؿاااااااا٢ٗٞ  ََ  ٝأَْه

  
ٍَ رِاااااااااااااا٬ ُحىٍ   ِك٤اااااااااااااا ٍَ ُ٘اااااااااااااا٢ )  َػِاااااااااااااا٠   .(٣ُزَِـ 

 
 فً محل جزمׄ     فً محل جرׄ    فً محل نصبׄ    فً محل رفع ׄ  

حُز٤َْااااااااايحءُ    -ٕٓ َٝ  َُ ح٤ُِّْااااااااا َٝ  َُ َِكُ٘ااااااااا٢ )حَُو٤ْااااااااا  (طَؼ

  
 . ُْ حُوََِاااااااااا َٝ  ُّ ١ااااااااااخ َْ ُٓق ٝحُو َّ حُاااااااااا َٝ اااااااااا٤ُق  ّٔ حُ َٝ 

 
 فً محل جزم ׄ     فً محل جر ׄ    فً محل نصب ׄ    فً محل رفع ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2621ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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الجملة االبتدابٌة: أي الواقعة فً أول الكبلم، اسمٌة كانت، أو فعلٌة مثل قوله تعالى: )إنا أعطٌناك  -ٔ

 مستبشًرا. مدأقبل مح –  الكوثر( 

 نعم ما تتصؾ به الوفاء -السم موصول: مثل: هذا الذي نصر الضعٌؾ الجملة الواقعة صلة  -ٕ

جنة هللا  -حماها هللا  -الجملة المعترضة بٌن شٌبٌن متبلزمٌن: مثل المعترضة بٌن المبتدأ و الخبر: مصر  -ٖ

وابه، أسنُة قوم. أو بٌن الشرط و ج -و الحوادث جمة  -األرض. أو الفعل و فاعله، كقوله: و قد أدركْتنً  فً

 فاتقوا النار(. او لن تفعلو -مثل: )فإن لم تفعلوا 

 الجملة التفسٌرٌة: جملة تزٌد ما قبلها توضًٌحا و كشفا، و ؼالًبا تكون مسبوقة بؤحد حرفً التفسٌر -ٗ

ِه أَِن اْصَنِع اْلفُْلَك( ، أْن( -)أي  وهً: ٌْ َنا إِلَ ٌْ  مثل:)َفؤَْوَح

 وهللا ألَصدقّن. - ألنجزَن وعدي الجملة الواقعة جواًبا للقسم: وهللا -٘

 الجملة الواقعة جواًبا لشرط ؼٌر جازم أو جازم، ولم تقترن بالفاء وال بإذا الفجابٌة:مثل: إذا جاء أبً -ٙ

 تخلقت بخلق المإمن تسعد براحة النفس.لو -أكرمتك 

 فجملة )قعد عمرو(مثل: )قام محمد، وقعد عمرو(،  -الجملة التابعة لما ال موضع له من اإلعراب: -7

 

 ( https://dardery.site/archives/2625ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 دـــدريـــث

 ر٤ٖ ٗٞع حُـِٔش حُظ٢ ٫ ٓلَ ُٜخ ك٤ٔخ ر٤ٖ ح٧هٞحّ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: –ّ 

َك َطْرفَُك{ ( اْلِكَتابِ  ِمنَ  ِعْنَدهُ ِعْلمٌ  )الَِّذي } َقالَ  قال تعالى :  -ٔ ٌْ ْرَتدَّ إِلَ ٌَ  .أََنا آتٌَِك ِبِه َقْبلَ أَْن 

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

ٌنِ } قال تعالى : -ٕ ُتونِ  َوالتِّ ٌْ  .{(  َتْقِوٌمٍ  أَْحَسنِ  فًِ اإْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا ) لََقدْ  اأْلَِمٌنِ  اْلَبلَدِ  َوَهَذا  ِسٌنٌِنَ  َوُطورِ   َوالزَّ

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

َنا}  قال تعالى :  -ٖ ٌْ هِ  َفؤَْوَح ٌْ ٌُنِنِا(  اْلفُْلكَ  اْصَنعِ  أَِن ) إِلَ ٌَِنا بِؤَْع  .{َوَوْح

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

َحى}  قال تعالى :  -ٗ لِ  َوالضُّ ٌْ َعكَ  َما َسَجى إَِذا َواللَّ  .{ َقلَى(  و )َما َربُّكَ  َودَّ

 معطوفة على جملة ال محل لها ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

ْسَمعَ  َحتَّى َفؤَِجْرهُ  اْسَتجاَرَك( اْلُمْشِرِكٌَن) ِمنَ  أََحدٌ  َوإِنْ }  قال تعالى :  -٘ ِ  َكبلمَ  ٌَ  .{َمؤَْمَنهُ  أَْبلِْؽهُ  ُثمَّ  هللاَّ

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

اااااااااااش  )–ٝهاااااااااااي أىًٍظ٘ااااااااااا٢  -ٙ ّٔ  (ٝحُلاااااااااااٞحىُع ؿ

  

  ٫ ٍّ ٍِ أٓاااااااااااااااّ٘شُ هاااااااااااااااٞ  ٟاااااااااااااااؼخٍف ٫ٝ ػاااااااااااااااِ

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  
7-  ْٖ اااااا َٓ َٝ ٝح  َُ ْٖ ٛـاااااا ْٖ رااااااخُػٞح ٝٓاااااا  ٍٝأ٣ااااااُض ٓاااااا

  

َٖ حُلاااااااااذ  )  هخصِ  (ِٛزاااااااااـُٞح ؿ٘ااااااااا٤ َُ  كااااااااا٠ حُطاااااااااـُّ

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  
خ  -8 َٔ ْٕ ٓااااااااا  (٣ـاااااااااُيٝ ًااااااااا٘ـْ ْٓزـاااااااااـَٜ)ٛاااااااااٞ ا

  

١ ٣اااااااااااااااااا٘ل٢ُّ ًخُل٘ــــااااااااااااااااااـَحصِ   َٞ  ٝاًح ٛاااااااااااااااااا

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ   جملة جواب القسم ׄ   جملة جواب شرط ؼٌر مقترن بالفاء ׄ   صلة الموصول جملةׄ  
ٍُ أى١ٍ)–ٝٓااااااااااااخ أى١ٍ  -9  -(ٝٓااااااااااااَٞف اهااااااااااااخ

  

ٍٖ أّ ٗٔااااااااااااااااااااااااخُء   ٍُ كٜاااااااااااااااااااااااا ّ  ا  أهااااااااااااااااااااااااٞ

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    القسمجملة جواب  ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  
ٔٓ-  ِٚ خُِااااااااااا َٔ ِؿ َٝ اااااااااااطَل٠َ  ْٜ ُٔ ُْ ٍِ ح َٞ خ رَِ٘ااااااااااا َٔ ااااااااااا َٔ  هَ

  

َُ ٛااااااااااالخطٚ)  ْؼااااااااااا ِٓ  ُٖ َٔ ْك  َ ْْ ٣َْوَِاااااااااااْن حُااااااااااا  (َُااااااااااا

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  
ااااااااااااااخ   -ٔٔ َٓ ْٞ ااااااااااااااْؼُذ ٣َ ّ٘ َُْل٤َااااااااااااااـخسَ ) اًح حُ حَى ح ٍَ  (أ

  

  ْٕ ٤َذ حُوَاااااااااااااااااـَيٍكَااااااااااااااااا٬ رُاااااااااااااااااي  أ ـِ اااااااااااااااااظَ ْٔ َ٣ 

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  
 (أٗااااااااض ٓااااااااٌٗذ)ٝط٤َٓ٘٘اااااااا٢ رااااااااخُطَف أ١  -ٕٔ

  

 ٝطو٤ِ٘٘ااااااااااااااااا٢ ٌُاااااااااااااااااٖ ا٣اااااااااااااااااخى ٫ أهِااااااااااااااااا٢ 

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  
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َُ ًٝ )–ٝراااااااااااااااااي ُْض  -ٖٔ ٍٍ ٝحُااااااااااااااااايٛ  (طزاااااااااااااااااّي

  

  ٍِ اااااااااااااااأؤ ّ٘ اااااااااااااااازخ ٝحُ ّٜ ح رخُ  ٍ  ٤ٛل ااااااااااااااااخ َىرُااااااااااااااااٞ

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  
 (ُوااااااااي ًِل ااااااااُض ٝؿاااااااايح  رؤكٔااااااااي)ُؼٔاااااااا١َ  -ٗٔ

  

 ٝاهٞطاااااااااااااااااااٚ ىأد حُٔلاااااااااااااااااااذ  حُٔٞحٛاااااااااااااااااااَ 

  

 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  
 ٛااااْ ٗٔااااز٢(ًرلااااٞح حُظااااخ٣ٍن  )إ ًااااخٕ ٓااااٖ   -٘ٔ

  
 ػِااااااااا٠ حُؼٜاااااااااـٍٞ. كاااااااااب٢ٗ أٍكاااااااااٞ حُ٘ٔااااااااازخ. 

 
 جملة تفسٌرٌة ׄ    جملة جواب القسم ׄ   جملة اعتراضٌة ׄ   صلة الموصول جملةׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2625ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

 
            

 طو٤َ حُٜٞحد  ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش  ك٤ٔخ ٢ِ٣: –ّ 

 

 .«أتمنى أن  تستفٌد من الشرح وال تهمل المبلحظات التً أشرت إلٌها»  -ٔ

 الترتٌب؟ على السابقة الجملة فً الواردٌن المفعولٌن نوع ما

  ظاهر اسم متصل، ضمٌرׄ                 ظاهر اسم ظاهر، اسمׄ  

 ظاهر اسم مإول، مصدرׄ       فعلٌة جملة مإول، مصدرׄ  

 السابقة؟ الجملة فً المستثنى ما. «طالب متمٌز إالَّ  طبلب الصؾ الثالث إلى  المدرسة حضر ما»  -ٕ

 متمٌز ׄ      طالبׄ      المدرسةׄ    طبلبׄ  

 .«احتراما» كلمة أعرب. «أنصت للمعلم فً الفصل احتراما له»  -ٖ

 منصوبة حالׄ           منصوب تمٌٌزׄ     منصوب به مفعولׄ    منصوب ألجله مفعولׄ  

          ٍهاااااايٝح هااااااي ٝحُ٘ااااااخّ حَُؿااااااخ رااااااخد ١َهااااااض  -ٗ

  

 أؿاااااااااايُ  ٓااااااااااخ ٓاااااااااا١٫ٞ اُاااااااااا٠ أٗااااااااااٌٞ ٝرِااااااااااضُ  

  

د  .السابق البٌت فً الحال جملة حدِّ

 .أشكو وبتׄ   .رقدواׄ    والناس قد رقدواׄ   .طرقت بابׄ  

 

ٌُعرب بعبلمة:  ........... أخًقابل  أخاكإنَّ   -٘  ما تحته خط 

 فرعٌة   -فرعٌة   ׄ   فرعٌة –أصلٌة ׄ            أصلٌة –فرعٌة ׄ             أصلٌة –أصلٌة   ׄ  

 ما نجا من الفدابٌٌن إال ...... :   -ٙ

 أولً الشجاعةׄ     فدابٌاׄ             فدابٌان                فدابٌٌن ׄ   

ِ َفبل َتْقَرُبوَها {  -7  قال تعالى: } َوال ُتَباِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم َعاِكفُوَن ِفً اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ

 (َوأَْنُتْم َعاِكفُونَ المحل اإلعرابً لجملة )

 فً محل جرׄ     فً محل نصبׄ          فً محل رفعׄ     ال محل لها ׄ   
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 :العمر بسرعة........................ما تحته خط سنوتمر    -8

 اسم ُمعرب بعبلمة أصلٌة.ׄ              اسم ُمعرب بعبلمة فرعٌة.  ׄ  

 اسم معرب بعبلمة فرعٌة مقدرة.ׄ              اسم معرب بحركة ُمقدرة.ׄ  

 -إعراب كلمة صنفا : .............جنت أسعار الخضروات خبل صنفا  -9

 بدل مرفوعׄ     مستثنى مجرورׄ         اسم مجرورׄ    مفعول به ׄ   

ُ َعلَىَٰ َبَشرٍ   -ٓٔ ٍء{ مِّن قال تعالى: } إِْذ َقالُوا َما أَنَزلَ هللاَّ ًْ  ...............إعراب كلمة )شًء(:َش

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محبلׄ             اسم مجرور ׄ   

 مبتؤ مجرور لفظا مرفوع محبلׄ           مفعول به مجرور لفظا منصوب محبلׄ   

ٍُ  ٓخطَاااااااضْ  -ٔٔ  هـااااااا٬   ًِٜاااااااخ أ٤ٓاااااااش ر٘ااااااا٢ ه٤اااااااٞ

  

   َ فُ  ٝظاااااااااااااااااااااااا َْ اااااااااااااااااااااااا َٜ  ٝح٩ػااااااااااااااااااااااااَحدُ  حُ

  

 إعراب كلمة )خجبل( فً الشطر األول

 مفعول مطلقׄ     مفعول ألجلهׄ      حالׄ   مفعول به  ׄ  

 :إن أبناءنا متطلعون للتفوق) عندما نضع )عسى (مكان ) إن( نقول.    -ٕٔ

 عسى أبناءنا أن ٌتطلَّعوا للتفوق.ׄ             عسى أبناإنا أن ٌتطلَّعوا للتفوق. ׄ  

 عسى أبنابنا أن ٌتطلَّعوا للتفوق.ׄ             نا متطلعٌن للتفوق.إعسى أبناׄ  

 نوع الكبلم :  ...........ما جاء إال رجبل المدعوون   -ٖٔ

 ناقص منفًׄ     ناقص مثبتׄ     تام منفًׄ    تام مثبت ׄ   

 حاضٌر ............. إعراب ما تحته خط:  أخاكلٌتما    -حاضر   أخوكلٌتما    -ٗٔ

 اسم لٌت منصوب _مبتدأ مرفوع.ׄ             مبتدأ مرفوع _اسم لٌت منصوب.  ׄ  

 اسم لٌت منصوب _اسم لٌت منصوب.ׄ             فاعل مرفوع _مضاؾ إلٌه مجرور.ׄ  

ٌَ  ٝحكاااااااااااظق   -٘ٔ َ   ٓ٘خكِااااااااااا ااااااااااا ًُ  ٍْ  ٗاااااااااااخكغٍ  ػِااااااااااا

  

ٍِ  حُٞؿااااااااااٞىَ  ُظااااااااااَٟ  اااااااااايَ  ر٘ااااااااااٞ ِٔ  ُٓٔاااااااااالَِح ػِ

  

 السابق؟ البٌت فً الفاعل فعل علٌها وقع التً الكلمات ما

 الوجود نافع ،ׄ   الوجود منافذ ،ׄ          الوجود علم،ׄ     علم منافذ،ׄ  

 السابقة؟ الجملة فً منه المستثنى ما. «ذوي الهمم الضعٌفة إالَّ  كل المجتهدٌن آمالهم  ٌُحقِّق»  -ٙٔ

 ذويׄ     آمالهمׄ   المجتهدٌنׄ   كلׄ  

 مهندس.............. عند كتابة العدد بالحروؾ تصبح الجملة:  ٗٔرأٌت    -7ٔ

 أربع عشرة مهندًسا.ׄ   أربعة عشر مهندًسا.ׄ     أربعة عشر مهندس.ׄ       أربع عشر مهندًسا.  ׄ  

اًل عن مفعول؟أيُّ الجمل اآلتٌة تحوي تمًٌٌزا   -8ٔ  ُمحوَّ

ٍء ِعْلًماׄ    ًْ َنا ُكلَّ َش ِ  ׄ                            .َوِسَع َربُّ ا هلِلَّ  َوالَِّذٌَن آَمُنوا أََشدُّ ُحًبّ

ٌر َوأَْحَسُن َتؤِْوٌبًل.ׄ    ٌْ لَِك َخ
َٰ
ٌُوًنا.ׄ                                        َذ ْرَنا اأْلَْرَض ُع  َوَفجَّ

اااااااااااااٖ - 9ٔ ِٔ ٖ   أَْك  حٌُز٤اااااااااااااَ راااااااااااااخُؼ٢ِ حُظااااااااااااا

  

 ٝحُظااااااااااااااااااااااير٤َ ح٩كٔااااااااااااااااااااااخٕ ٍد كٜااااااااااااااااااااااٞ 

  

 جاءت اإلضافة هنا على معنى:

 معنى من ׄ             معنى فً ׄ      معنى الباء ׄ     معنى البلم ׄ  
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 -الجملة الصوب فٌما ٌلً هً :  -ٕٓ

 الضمٌرال ٌكافؤ فً عمله إال ذي ׄ             ال ٌكافؤ فً عمله إال ذا الضمٌر ׄ   

 ال ٌكافؤ فً عمله إال ذوي الضمٌرׄ             ال ٌكافؤ فً عمله إال ذو الضمٌر ׄ   

 حال؟ على تشتمل اآلتٌة العبارات أيُّ   -ٕٓ

 .هرب الص خوفا من الشرطةׄ            نزلت آٌات العذاب تخوٌفا للعصاةׄ  

 .بعدما شاهد قوتناازداد العدو خوفا ׄ            .عاد االبن خابفا إلى المنزلׄ  

اااااااااٜ٘خ كااااااااا٢ ا٫ّ  حُلاااااااااذ   أًًاااااااااَ ُااااااااْ  -ٕٔ ِٓ  ٓلخ

  

 ُؼزااااااااااااااااخ ٫ٝ ُٜااااااااااااااااٞح   ُٜااااااااااااااااخ ػَكااااااااااااااااضُ  ٫ٝ 

  

 هما؟ فما مختلفٌن، لفعلٌن مفعوالن السابق البٌت فً

 لهوا الحب ،ׄ   لعبا الحب،ׄ          لعبا لهوا،ׄ   لعبا الحب ،ׄ  

 ٝكخٍٓاااااااٜخ ج حُ٘اااااااٍٟٞ ٍح٣اااااااش ٍحكؼاااااااخ ٣اااااااخ -ٕٕ

  

 ٓلز٤ٜااااااااااااخ ػااااااااااااٖ ه٤ااااااااااااَح ٍرااااااااااااي ؿااااااااااااِحى 

  

 نوع المنادى هنا وإعرابه

 شبٌه بالمضاؾ / مبنًׄ   نكرة مقصودة / منصوبׄ    شبٌه بالمضاؾ / منصوبׄ   مضاؾ /منصوب   ׄ  

 -إعراب كلمة كبرى : .........." ال تحرك هممنا إال كبرى األهداؾ "  -ٖٕ

 عبلمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب و  ׄ      فاعل مرفوع و عبلمة رفعه الضمة المقدرة ׄ   

 نعت منصوب و عبلمة نصبه الفتحة المقدرة   ׄ     مستثنً منصوب و عبلمة نصبه الفتحة المقدرة  ׄ   

ِه َوَسلََّم ، لََنْمُكُث َشْهًرا َما ُنوقُِد فٌِِه بَِنارٍ جاء فً األثر:"  - -ٕٗ ٌْ ُ َعلَ ٍد َصلَّى هللاَّ ا آلَ ُمَحمَّ  "إِْن ُكنَّ

 كلمة )شهر ( هنا:        

 جمٌع ما سبق ׄ    معربׄ      متصرؾׄ   ظرؾ  ׄ  

َِرُِ٘ااااااااااااا٢ اِٗ ااااااااااااا٢ -ٕ٘ ٍُ  َُظُْط اااااااااااااش   حُِوااااااااااااا٬َ َٔ ٣َِ ًَ 

  

دَ   ََ ٣َِاااااااااااااااااذِ  ١َاااااااااااااااا ـَ رَاااااااااااااااااشٍ  حُ ْٝ َ طَااااااااااااااااا٬َمِ  رِؤ َٝ 

  

 إعراب كلمة )طربا ( هنا:

  مبٌن للنوعمفعول مطلق ׄ                  مفعول مطلق مإكد للفعل  ׄ  

 .مطلق المفعول نابب عن ال ׄ                   للعدد مبٌنمفعول ׄ   

 السابقة؟ الجملة فً الواو نوع ما....«ومجًء الصٌؾ انتشرت األمراض »  -ٕٙ

 .المعٌة واوׄ    .االستبنافٌة الواوׄ    .الحال واوׄ   .العاطفة الواوׄ  

ُْ   ًاااااااااْ - -7ٕ ُْ   طِٔ ٤٘اااااااااخ  ُاااااااااٞ  كااااااااا٤ٜ            ك٤اااااااااخطَٜ

  

اااااااااااٖ  ِٓ  ٍّ َّ  كاااااااااااخٍ عِ  ٣اااااااااااٞ ْٝ ِّ  حُلااااااااااا٢   ٍَ وااااااااااايح ِٓ 

  

 نوع كم هنا وإعراب ما بعدها

      خبرٌة / مجرور باإلضافة ׄ               استفهامٌة /مجرور باإلضافة ׄ  

   بحرؾ الجرخبرٌة / مجرور  ׄ                بحرؾ الجراستفهامٌة /مجرور  ׄ  

 ؟أي الجمل التالٌة صحٌح -8ٕ

 فً الملعب بضع العبونׄ              فً الملعب بضع العبٌن  ׄ  

 فً الملعب بضعة العبونׄ              فً الملعب بضعة العبٌن   ׄ  
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 (وطنه ٌحب............ المحل اإلعرابً لجملة )ٌحب وطنهٌسعدنً الشاب  -9ٕ

 جملة فعلٌة فً محل رفع نعت.ׄ      جملة فعلٌة فً محل جر نعت.  ׄ  

 جملة فعلٌة فً محل جر حال.ׄ             جملة فعلٌة فً محل نصب حال.ׄ  

 ك٤اااااخ ٛـاااااَ ٤ُِااااا٠ هاااااي رِـاااااض رااااا٠ حُٔااااايٟ  -ٖٓ

  
  

 ُٝىص ػِااااااااااا٠ ٓاااااااااااخ ُااااااااااا٤ْ ٣زِـاااااااااااٚ ٛـاااااااااااَ

  

 نوع المنادى هنا:

 شبٌه بالمضاؾׄ     مضاؾׄ     نكرة ؼٌر مقصودةׄ         نكرة مقصودة  ׄ  

 أكٔااااااااٖ اُاااااااا٠ حُ٘ااااااااخّ طٔااااااااظؼزي هِااااااااٞرْٜ -ٖٔ

  
 كطخُٔااااااااااااااخ حٓااااااااااااااظؼزي ح٩ٗٔااااااااااااااخٕ اكٔااااااااااااااخٕ 

 
د  .السابق البٌت فً به مفعواًل  ُتعَرب التً الكلمات حدِّ

 إحسان قلوبهم ،ׄ   إحسان الناس ،ׄ   اإلنسان قلوبهم ،ׄ   قلوبهم الناس،ׄ  

 السابقة؟ الجملة فً «إالَّ » بعد ما إعراب ما. «المخلصون إالَّ  ٌعرؾ قدر وطنه أحد  ال»  -ٕٖ

 .الواو رفعه وعبلمة مرفوع، فاعلׄ      .األلؾ نصبه وعبلمة منصوب، مستثنىׄ  

 .األلؾ نصبه وعبلمة منصوب، بدلׄ       .الواو رفعه وعبلمة مرفوع، بدلׄ  

 ..........إعراب كلمة )ماء(:لحما وماء عذبات فؤكل اساهر حفبلحضرت  -ٖٖ

 مفعول بهׄ      مبتدأׄ       معطوؾׄ       مفعول معه  ׄ  

 أبوك ذو فضل علٌك.......عندما ندخل الحرؾ الناسخ تكون الجملة:  -ٖٗ

 إنَّ أبٌك ذا فضل علٌكׄ              إنَّ أباك ذو فضل علٌك  ׄ  

 إنَّ أباك ذا فضل علٌكׄ                      إنَّ أبوك ذو فضل علٌكׄ  

 (قمٌصا ٌرتدياإلعرابً لجملة )............. المحل ٌرتدي قمٌصا أبٌضنزل الرٌاضً أرض الملعب   -ٖ٘

 جملة فعلٌة فً محل نصب حال.ׄ     جملة فعلٌة فً محل نصب نعت.  ׄ  

 جملة فعلٌة فً محل جر مضاؾ إلٌه.ׄ     جملة فعلٌة فً محل رفع نعت.ׄ  

 -إعراب " ؼٌر " : ..........حضر المهندسون ؼٌر مهندس  -ٖٙ

 اسم منصوب على االستثناء     ׄ   مضاؾ إلٌه ׄ    اسم مجرور ׄ       مفعول به ׄ   

 إعراب ما تحته خط على الترتٌب:    -..........  قعوًداجلست على األرض   – قاعًداجلست على األرض  -7ٖ

 تمٌٌز _مفعول مطلق.ׄ      حال _نابب عن المفعول المطلق. ׄ      حال _حال.ׄ    حال _مفعول ألجله.  ׄ  

 ؟«بحثا» كلمة إعراب ما. «عملأطالع الصحؾ  بحثا عن فرصة »  -8ٖ

 منصوب المطلق المفعول عن ناببׄ       منصوب تمٌٌزׄ     منصوب ألجله مفعولׄ        منصوبة حالׄ  
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 -:  (سوى)لٌس البشر سوى عباد هلل تعالى ..........إعراب كلمة  -9ٖ

  مستثنى منصوب ׄ        اسم لٌس مإخر مرفوع ׄ   

 مضاؾ إلٌه مجرور ׄ                خبر لٌس منصوب ׄ   

 كل جملة مما ٌلً تشتمل على نابب عن المفعول المطلق عدا:    -ٓٗ

 أعطٌته كل االهتمام.ׄ     أرعاك تلك الرعاٌة.ׄ     ركعت هلل أربع ركعات.ׄ   ال تمٌلوا كل المٌل.  ׄ  

 ................ ما تحته خط ٌعرب:كثًٌرااستؽلت مصر الِعلم   .ٔٗ

 ظرؾ زمان.ׄ   نابب عن المفعول المطلق .ׄ     مفعول بهׄ     تمٌٌز.  ׄ  

 -إعراب كلمة " مسافر " :  ............" ركب المسافرون الطابرة سوى مسافر "  -ٕٗ

 مضاؾ إلٌه مجرورׄ    خبر مرفوعׄ    مفعول به منصوبׄ     نابب فاعل مرفوع ׄ   

 جملة؟ حال على تشتمل اآلتٌة العبارات أيُّ   -ٖٗ

 .ضاحكا وجهه الفصل المدرس دخلׄ           احك الوجهضدخل المدرس الفصل ׄ  

 ..ضاحكا وجها الفصل المدرس دخلׄ            وجهه ضاحك الفصل المدرس دخلׄ  

 النصب؟ واجب معه مفعول فٌه ورد اآلتً من أي    -ٗٗ

ْهر ووجهُ  سودٌ  *****كوالحٌ  والخطوبُ  ذكرُتك ولقد قال الشاعر : ׄ    قاتِمُ  أؼبرُ  الدَّ

 نبة بالفوز.هتبادل البلعب وزمٌله  التׄ  

 .ُؼـُروبِ  َسحَّ  القِْرطاسِ  َعلى َتِسحُّ  ***** بَِعــــبَرةٍ  َخَططتُ  ما َوأَمحو أَُخطُّ  قال الشاعر:ׄ  

  ׄ  .والطرٌق المإدي إلى منزلً سرتُ  .

َُ  أٜٗاااااقَ  ٓاااااخ ج  ؿخٍطاااااخ  أ٣اااااخ   -  ٘ٗ  ر٤٘٘اااااخ حُااااايٛ

  

يِ  طََؼاااااااااااااااخ٢َُْ   ْٔ ااااااااااااااا ِٓ ج أُهَخ َّ اااااااااااااااٞ ُٔ  طََؼاااااااااااااااخ٢ُِ حُُٜ

  

 نوع أسلوب النداء فً البٌت: 

 نداء تعجبًׄ     استؽاثة ׄ     ندبة ׄ     نداء   ׄ  

 -حضر الطبلب ما عدا طالبا : .........." نوع " ما :  -ٙٗ

 زابدة ׄ     مصدرٌة ׄ      نافٌة ׄ     موصولة ׄ   

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء  قال تعالى :   - 7ٗ
ْخَشى هللاَّ ٌَ َما   ......حكم تقدٌم المفعول به هنا}} إِنَّ

 ؼالبׄ     ممتنعׄ       جابز ׄ      واجب  ׄ  
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 ( على الترتٌب: ثقة......المحل اإلعرابً لجملة)كلهم ثقةأقبل طبلب كلهم   –  ثقةأقبل الطبلب كلهم   .8ٗ

 نعت _جملة فعلٌة فً محل رفع حال.جملة فعلٌة فً محل نصب   ׄ  

 جملة فعلٌة فً محل نصب حال _جملة فعلٌة فً محل رفع نعت.ׄ  

 جملة فعلٌة فً محل جر مضاؾ إلٌه _جملة فعلٌة فً محل رفع نعت.ׄ  

 جملة فعلٌة فً محل نصب حال _جملة فعلٌة فً محل نصب نعت.ׄ  

 .«علمت  أنك ساعدت  المحتاج ولم تهنه»  -9ٗ

ابقة الجمل فً به المفعول علٌها جاء التً الصور ما  الترتٌب؟ على السَّ

 اسم ظاهر منفصل، ضمٌر مصدر مإول ،ׄ    مصدر مإول ظاهر، اسم متصل، ضمٌرׄ  

 متصل ضمٌر ظاهر، اسم مصدر مإول،ׄ    ظاهر اسم مصدر مإول ، متصل، ضمٌرׄ  

 ؟«خبل» باستخدام صحٌح استثناء ألسلوب ُتمثِّل اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٓ٘

 .أتممت قراءة  الكتاب خبل فصلٌنׄ  

 .الطرٌق من المارة فً الساعات المتؤخرة من اللٌل خبلׄ  

 ال تبتبس فما خبل إنسان من الهمومׄ  

دٌ  إذاقال الشاعر: ׄ   ٌِّ ا َس دٌ  قامَ  َخبل ِمنَّ ٌِّ  .َفُعولُ  الِكرامُ  قالَ  لِما َقُإولٌ ...  َس

 كان أبوك بحراً ٌفٌض عطاإه ..... جملة )ٌفٌض عطاإه (فً محل :   -ٔ٘

 نصب حالׄ         نصب نعتׄ     رفع نعتׄ    نصب خبر )كان(  ׄ  

 -" محمد " تعرب : ا..........عدا محمد ما حضر الطبلب  -ٕ٘

 الثانٌة و الثالثةׄ     اسم مجرورׄ     مفعوال بهׄ            مستثنى منصوبا ׄ   

اُر ( قال تعالى :    -ٖ٘  :حكم تقدٌم المفعول به هنا .........} } َسَرابٌِلُُهْم ِمْن َقِطَراٍن )َوَتْؽَشى ُوُجوَهُهُم النَّ

 ؼالبׄ     ممتنعׄ       جابز ׄ      واجب  ׄ  

 فى المجتمع ؟ ..........كلمة) حقهم  ( حقهمأمعطً الفقراء  .ٗ٘

 خبرׄ     مفعول به ثانׄ    مفعول به أولׄ    نابب فاعل  ׄ  

ٌِّن  -٘٘  .ألجله مفعول على تشتمل التً الجملة ع

 .تركت مكانً ألبً احتراما له ׄ     .صفات المإمن احترام الكبٌر وتوقٌره منׄ  

 .احترم المعلمٌن احتراما كبٌراׄ     .أظهرت احتراما كبٌرا للمعلم أمام الطبلبׄ  
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ٌِّن. «إن تإد ما علٌك نحو وطنك  وتخلص فً االنتماء له تعش ورأسك مرفوعة  »  -ٙ٘  الحال جملة ع

 .السابقة العبارة فً ونوعها

 .فعلٌة جملة ، له االنتماء فً وتخلصׄ      .فعلٌة جملة تإد ما علٌك،ׄ  

 .اسمٌة جملة مرفوعة، ورأسكׄ       .فعلٌة جملة ، تعشׄ  

 قبله؟ ما على العطؾ أو المعٌة على نصبه ٌجوز اسم فٌها ورد اآلتٌة الجمل أيُّ  -7٘

 العلم والمال  طرٌقا التقدم والرقً لؤلمةׄ      .وؼٌاب الرقابة تكثر الجرٌمة ׄ  

 .حضر القابد وجنوده  حفل التكرٌمׄ    .ٌتعاون اآلباء واألمهات فً تربٌة األبناءׄ  

 :كلمة )الحق ( ........... إعراب، ثبتك هللا . الحق قاببلٌا  -8٘

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ     نابب فاعلׄ    فاعل  ׄ  

 -إعراب كلمة " الصالحون " :  ............لٌس بٌننا إال الصالحون :  -9٘

 خبر لٌس مرفوع و عبلمة رفعه الواوׄ    مستثنى مرفوع و عبلمة رفعه الواو ׄ  

 و عبلمة رفعه الواواسم لٌس مرفوع ׄ     فاعل مرفوع و عبلمة رفعه الواو ׄ   

 :كلمة )الفقر (.......إعراب ٌفتك بهم .  الفقركاد  .ٓٙ

 ال شًء مما سبقׄ     مبتدأׄ     اسم كادׄ            فاعل  ׄ  

 ، لك الجنة . إعراب المنادى هنا: ربك مطٌعاً ٌا   -ٔٙ

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة ׄ   

 منادى مبنً على الفتح فً محل نصبׄ      منصوب بالفتحة المقدرة منادىׄ  

 -ما انتظرتك إال ساعة ..........إعراب كلمة " ساعة " :  -ٕٙ

 مفعول به منصوب و عبلمة نصبه الفتحةׄ     مستثنى منصوب و عبلمة نصبه الفتحة ׄ   

 نصبه الفتحة ظرؾ زمان منصوب و عبلمةׄ     تمٌٌز منصوب و عبلمة نصبه الفتحة ׄ   

 مطلق؟ مفعول على تشتمل اآلتٌة الجمل أيُّ  -ٖٙ

 .أكرمت محمدا إكراما ألبٌهׄ     .لعب األطفال فً الحفل لعبة جدٌدةׄ  

 .استقرت أوضاع الدولة مستقرا حسناׄ    أحببت كرة القدم حبا  فً  الشهرة والمالׄ  

 .«منحه التاجر ما تبقى من المال »  -ٗٙ

 الترتٌب؟ على منهما كلٍّ  نوع وما السابقة؟ الجملة فً الواردان المفعوالن ما

 اسم موصول: ما متصل، ضمٌر: التاءׄ    فعلٌة جملة: تبقى ظاهر، اسم التاجرׄ  

 اسم موصول: ما  متصل، ضمٌر: هاء الؽاببׄ    ظاهر اسم: التاجر متصل، ضمٌر: هاء الؽاببׄ  
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ُبُه أََحًدا ِمَن اْلَعالَِمٌَن قال تعالى :  -٘ٙ ُبُه َعَذاًبا ال أَُعذِّ ْكفُْر َبْعُد ِمْنُكْم َفإِنًِّ أَُعذِّ ٌَ ....إعراب الهاء فً }} َفَمْن 

 كلمة ) أعذبه(:

 نابب عن المفعول المطلقׄ    مفعول مطلقׄ    مضاؾ إلٌهׄ      مفعول بهׄ   

 إعراب كلمة  ) ارتقاء (ٌجتهد العلماء فً العلم ارتقاء بالمجتمع :  .ٙٙ

 نعت مجرور بالكسرةׄ         حال منصوب بالفتحة  ׄ  

 مفعول ألجله منصوب بالفتحةׄ        تمٌٌز منصوب بالفتحةׄ  

ٍْ  ًاااااْ   -  7ٙ ٘ااااا٠   راااااخدَ  راااااخُوََع ٣َِِاااااؾْ  ُاااااْ ػاااااخُ ُٓ 

  

  ٍَ ََ  ٝؿخٛااااااااا َُـاااااااااخ هاااااااااي حُزاااااااااخد هاااااااااَع هزااااااااا َٝ 

  

 نوع كم فً البٌت السابق وإعراب تمٌزها

   استفهامٌة وتمٌٌزها جمع مجرورׄ     خبرٌة وتمٌٌزها جمع مجرور   ׄ  

 استفهامٌة وتمٌٌزها مفرد مجرورׄ     خبرٌة وتمٌٌزها مفرد مجرورׄ   

 لكلمة الُممِكنة اإلعرابٌة األوجه ما. «ٌقدر العلماء وٌعرؾ  قدرهم كل إنسان عاقل خبل الحاقدٌن» 8ٙ

 السابقة؟ الجملة فً «الحاقدٌن»

 .منصوب مستثنى أو مجرور إلٌه مضاؾׄ     .مرفوع فاعل أو مجرور إلٌه مضاؾׄ  

 .مرفوع فاعل نابب أو مرفوع بدلׄ      .منصوب به مفعول أو مجرور اسمׄ  

 . وقعت ألنها «كرها» كلمة ُنِصبت. «لم أهجر أصدقابً كرها وال بؽضا»  -9ٙ

 المطلق المفعول عن نابًباׄ                   مطلًقا مفعواًل ׄ           ألجله مفعواًل ׄ                     حااًل ׄ  

 -إعراب ما بعد إال :  ............وما ٌذكر إال ذو العقل الواعً  -7ٓ

 فاعل مرفوع و عبلمة رفعه الضمةׄ       فاعل مرفوع و عبلمة رفعه الواو ׄ   

 رفعه الضمةخبر مرفوع و عبلمة ׄ     مستثنى مرفوع و عبلمة رفعه الواو ׄ   

 أصبحنا نقاوم المشكبلت مقاومة مستمرة :......... إعراب كلمة ) مقاومة (   -7ٔ

 خبر أصبحׄ     مفعول بهׄ    مفعول مطلقׄ     مفعول ألجله  ׄ  

َها َوُرُسلِِه َفَحاَسْبَناَها ِحَساًبا َشِدًٌدا{  -7ٕ ٍة َعَتْت َعْن أَْمِر َربِّ ٌَ ن َقْر ٌِّن مِّ ْن ٓقال تعالى :} َوَكؤَ ٌِّ  : (...إعراب)ََكؤَ

 خبرׄ     مبتدأׄ      ظرؾׄ     مفعول به   ׄ  

  ....... ماعدا حضر الطبلب –  -7ٖ

  والثالث الثانًׄ       أخٌكׄ       أخاكׄ       أخوك  ׄ     

 :إعراب ) حرصا ( .... أوطانهمكان علماء العالم أكثر حرصا على   -7ٗ

 خبر كانׄ    تمٌٌز منصوبׄ     حال منصوبׄ    اسم تفضٌل  ׄ  
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ٌِّن -7٘ أرسلنا الرسابل والورود مهنبٌن العروسٌن بالزواج : »الجملة هذه فً وصاحبها المفردة الحال ع

 .«السعٌد 

 .العروسٌن بالزواج،ׄ       .الرسابل مهنبٌن،ׄ  

 .«نا» الفاعل المتكلمٌن ضمٌر مهنبٌن،ׄ     .«نحن» تقدٌره مستتر ضمٌر بالزواج،ׄ  

 معه؟ مفعول من تخلو اآلتٌة الجمل أيُّ   -7ٙ

 .علمت بمواقفك ونصرة المظلومׄ      .وما ٌفعلون دع الخلق ׄ  

 .استٌقظت وطلوع الشمسׄ      .ال تؤمر الناس بالصدق وتكذبׄ  

 ( عمرإعراب )  .........سبل الخلٌفة عمر فً القضاء   -77

 مبتدأ مإخرׄ          نابب فاعل مرفوعׄ   فاعل مرفوعׄ     بدل مرفوع  ׄ  

 ـ كل الظروؾ اآلتٌة معربة ما عدا :  .78

 ٌومׄ       عندׄ     حٌثׄ      مع  ׄ  

 -إال : العب ..........إعراب ما بعد  ما وصل من البلعبٌن أحد إال  -79

 بدل مرفوعׄ     بدل مجرورׄ     فاعل مرفوعׄ     مستثنى منصوب ׄ   

اااااااااٖ كُاااااااااٍَٝع ٣َٞ١َِاااااااااشٍ  -8ٓ ِٓ أ٣َ٘اااااااااخ  ٍَ ًاااااااااخثِٖ  َٝ 

  
  

 ٍُ ٖ  أُٛااااااااااااااااٞ ِٜ  طَٔاااااااااااااااُٞص اًِح َُاااااااااااااااْ ٣َُلااااااااااااااا٤

  

ْن( فً  ٌِّ  :البٌت السابق:تمٌٌز )ََكؤَ

 محذوؾ ׄ     َطوٌلَةٍ  ׄ      فُروعٍ  ׄ     َرأٌَنا ׄ  

 .«بالمركز األولكان ٌتوقع أن ٌفوز »  -8ٔ

 السابق؟ المثال فً «أن ٌفوز» المإول للمصدر اإلعرابً الموقع ما

 به مفعول نصب محل فًׄ      مبتدأ رفع محل فًׄ  

 فاعل رفع محل فًׄ       كان خبر نصب محل فًׄ  

 الجملة فً الواو بعد الواقع االسم حكم ما...«وعودة الموظفٌن من أعمالهم ركب محمد القطار»  -8ٕ

 ولماذا؟ السابقة؟

 .«محمد» كلمة على معطوؾ ألنه رفعه ٌجبׄ  

 .معطوؾ اسم ألنه رفعه أو به، مفعول ألنه نصبه ٌجوزׄ  

 .«القطار» كلمة على معطوؾ ألنه نصبه ٌجبׄ  

 .معه مفعول ألنه نصبه ٌجب ׄ  

ٌا طالبٌن حافظا على نظافة الفصل   ...نوع المنادى فً    -ٌا طالبان حافظا على نظافة الفصل.     -8ٖ

 الجملتٌن

  نكرة ؼٌر مقصودة    -نكرة  ؼٌر مقصودة  ׄ     نكرة مقصودة    -نكرة مقصودة      ׄ  

 نكرة مقصودة.     -نكرة ؼٌر مقصودة  ׄ    نكرة ؼٌر مقصودة    -نكرة مقصودة  ׄ  
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ِهْم َماَذا َتْفقُِدوَن َقالُوا َنْفقُِد ُصَواَع اْلَملِِك "....... الحال هنا ونوعه :   -8ٗ ٌْ  قال تعالى :"َقالُوا َوأَْقَبلُوا َعلَ

 ماذا تفقدون ــ جملة اسمٌةׄ       وأقبلوا علٌهم ــ جملة فعلٌة  ׄ  

 علٌةنفقد صواع الملك ــ جملة فׄ       قالوا الثانٌة ــ جملة فعلٌةׄ  

 -" لم ٌنجح إال محمد " أسلوب االستثناء فً الجملة :   -8٘

 ناقص منفًׄ     ناقص مثبتׄ     تام منفًׄ      تام مثبت ׄ   

 

 ؟«ابتؽاء» لكلمة الصحٌح الضبط ما. «لقد  فعلت ما بوسعً ابتؽاء الفوز بالجنة»  -8ٙ

 ابتؽاءُ ׄ      ابتؽاءٍ ׄ     ابتؽاءِ ׄ    ابتؽاءَ ׄ  

 ؟«ٌنتظر أمه وهو القرفصاء الطفل جلس» جملة فً «القرفصاء» كلمة إعراب ما  -87

 المطلق المفعول عن ناببׄ    مضاؾ إلٌهׄ    مطلق مفعولׄ    مفعول بهׄ  

د.....«ساعد األم أوالدها فً إعداد الطعام»  -88  السابق؟ المثال فً به المفعول حدِّ

 الطعامׄ    إعداد فً: الجملة شبهׄ          أوالدهاׄ     األمׄ  

 استثناء أسلوب باستخدام السابق المعنى عن ُنعبِّر كٌؾ. «لم ٌحضر اثنان حضر المدعوون الحفل ،» -89

 ؟«عدا ما» ُمستخِدمٌن صحٌح،

 .حضر المدعوون الحفل ما عدا اثنٌنׄ      .الحفل ما عدا اثنان المدعوون حضرׄ  

 .ما عدا بعضهمالحفل  المدعوون حضرׄ      .المدعوون حضور الحفل عدا ماׄ  

ٌة َعلَىَٰ ُعُروِشَها  -9ٓ ٌَ ًَ َخاِو ٍة َوِه ٌَ  :جملة ) وهى خاوٌة(  فى محل * "...قال تعالى :"أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَىَٰ َقْر

 ال محل لها من اإلعرابׄ    جر مضاؾ إلٌهׄ    جر نعتׄ    نصب حال  ׄ  

 من الجوابز ...... عند تحوٌل األرقام إلى حروؾ تصبح الجملة  :  ٕمن الدرجات و  9حصلت على  -9ٔ

 تسع ــ اثنتٌنׄ        انتتسع ــ اثنׄ    تسعة ــ اثنتٌنׄ     تسع ــ اثنان  ׄ  

 -" المذاكرة " تعرب :  ............ما على الطبلب إال المذاكرة   -9ٕ

 بدال منصوباׄ     مبتدأ مإخراׄ    مستثنى جابز النصبׄ    مستثنى واجب النصب ׄ   

 ..... المحل اإلعرابً لجملة  (رأسه مرفوعة)ـ هذا الرجل  - (رأسه مرفوعة )سار الرجل بٌن الناس  -9ٖ

 ) رأسه مرفوع( على الترتٌب *

 رفع / جرׄ     جر / رفعׄ    رفع / نصبׄ              نصب / رفع  ׄ  

 ٓـظٜاااااااايح حُِٔااااااااي ُٔؼااااااااخ٠ُ ١خُزااااااااخ ٣ااااااااخ    -9ٗ

  

 حُٔااااااااخٍ ٓااااااااٖ هااااااااٌٛخ أٝ ج حُؼِااااااااْ ٓااااااااٖ هااااااااٌٛخ 

  

 إعراب المنادى فً البٌت السابق

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة     ׄ  

 منادى مبنً على الفتح فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة المقدرةׄ  
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 السابقة؟ الجملة فً «ؼٌر» إعراب ما. «واجهت المخاطر ؼٌر هٌاب»  -9٘

 .منصوب نعتׄ    .منصوب بدلׄ    .منصوب ألجله مفعولׄ   .منصوبة حالׄ  

 ؟«خوؾ» كلمة إعراب ما. «اعتزلت الفتنة خوؾ الوقوع فً اإلثم»  -9ٙ

 .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، تمٌٌزׄ    .الفتح على مبنً ماٍض  فعلׄ  

 .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، مطلق مفعولׄ   .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، ألجله مفعولׄ  

 -" :  المجتهدإعراب كلمة "  ............"  المجتهد" ال ٌإدي عمله متفاببل إال   -97

 نابب فاعل مرفوع ׄ     خبر مرفوع ׄ     فاعل مرفوع ׄ    مبتدأ مإخر مرفوع ׄ   

 :هنا " كلمة" كلمة إعراب قال تعالى"َكُبَرْت َكلَِمًة َتْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم "........   -98

 حالׄ      تمٌٌزׄ     مفعول بهׄ      فاعل  ׄ  

 سلمت على ذا الطالب ــ رأٌت ذا الخلق ـ........كلمة " ذا " هنا فى الجملتٌن بالترتٌب :   -99

 اسم من األسماء الخمسة ــ اسم من األسماء الخمسةׄ   الخمسةاسم إشارة ــ اسم من األسماء   ׄ  

 اسم إشارة ــ اسم إشارةׄ   اسم من األسماء الخمسة ــ اسم إشارةׄ  

د  -ٓٓٔ  .معه مفعول على تحتوي التً الجملة حدِّ

 .استقبله الحاضرون بالحب والتقدٌرׄ   .ظللت أسٌر وسور الحدٌقة حتى وصلت إلى  المدرسة ׄ  

 بالحب واإلخبلص تنهض األممׄ    .العلم ورؼبة فً تحصٌله أقرأ الكتب المهمةأحب ׄ  

د  -ٔٓٔ اقتتل الجٌشان » جملة فً مطلًقا مفعواًل  ٌكون أن ٌصلح ما اآلتٌة الخٌارات من حدِّ

 .«...............شدٌدا

 تقاتبلׄ      اقتتاالׄ            قتاالׄ        قتبلׄ  

جاء محمد وشروق الشمس ـــ جاء محمد وشروق ـــ جاء محمد وشروق الشمس قد ظهر : ....   -ٕٓٔ

 :إعراب كلمة ) شروق (فى الجمل السابقة بالترتٌب  

 مفعول معه ــ معطوؾ ــ مفعول معهׄ      معطوؾ ــ معطوؾ ـــ مفعول معه  ׄ  

 مبتدأمفعول معه ــ معطوؾ ــ ׄ      معطوؾ ــ مفعول معه ـــ مبتدأׄ  

 عند وضع ؼٌر بدال من إال تصبح .....أنا ال أسافر إال بالقطار. -ٖٓٔ

 األول والثالثׄ     ؼٌر بالقطارׄ     من ؼٌر القطارׄ     بؽٌر القطارׄ   

سافر  محمد  راكبا القطار إلى اإلسكندرٌة مستمتعا بالجو كل االستمتاع وعاد اآلن : ـــ عدد  -ٗٓٔ

 المنصوبات هنا : *

 ستةׄ     خمسةׄ     أربعةׄ     ثبلثة  ׄ  

 .«أعطى الشرطً فً إشارة المرور  السابقٌن اإلذن بالتحرك »  -٘ٓٔ

د  .السابق المثال فً «أعطى» الفعلُ  نصبهما اللذٌن المفعولٌن حدِّ

 السابقٌن المرور،ׄ   اإلذن الشرطً،ׄ   اإلذن السابقٌن،ׄ   السابقٌن الشرطً،ׄ  
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ٌِّن -ٙٓٔ  .معه مفعول فٌها ورد التً الجملة ع

 .الحٌاة كفاح والعلم سبلحׄ     .انتبه الطبلب ودخول المعلم الفصلׄ  

 .عدت إلى البٌت مع أذان المؽربׄ       ال تهمل دروسك وتلوم ؼٌركׄ  

 ُااااااااااٚ هخثِااااااااااش حُٔااااااااااَء هِااااااااااذ ىهااااااااااخص -7ٓٔ

  

 ٝػااااااااااااااااااااااااٞح٠ٗ ىهااااااااااااااااااااااااخثن حُل٤ااااااااااااااااااااااااخس إ 

  

 جملة ) إن الحٌاة دقاثق وثوانى( فى محل : 

 نصب مفعول بهׄ    نصب حالׄ     جر مضاؾ إلٌهׄ    خبررفع   ׄ  

 

 -إعراب كلمة " البلعب " :  ............" عدا البلعب عدوا سرٌعا ففاز بالجابزة " -8ٓٔ

 مفعول به منصوبׄ     اسم مجرورׄ     فاعل مرفوعׄ    مستثنً منصوب ׄ   

 لن تبلػ المجد حتى تلعق الصبر  ******ال تحسب المجد تمرا أنت آكله   -9ٓٔ

 الجملة التى لها محل من اإلعراب هً :  

 المجد تمرا ــ فى محل نصب حالׄ     المجد تمرا ــ فى محل نصب مفعول به  ׄ  

 أنت آكله ــ فى محل نصب حالׄ      أنت آكله ــ فى محل نصب نعتׄ  

 كِٗااااااااخ ػ٤ِااااااااي أٓااااااااٞصُ  ٝٓااااااااخ طٔااااااااٞصُ   -ٓٔٔ

  

 ٛٞحًاااااااااااااااخ كااااااااااااااا٢ ه٘ظاااااااااااااااي  حُ٘اااااااااااااااخّ ٍٝد 

  

 السابق؟ البٌت فً «حزنا» كلمة إعراب ما

 منصوب مطلق مفعولׄ   منصوب ألجله مفعولׄ   منصوب به مفعولׄ   منصوبة حالׄ  

إن نجح ابنً فً االمتحان فسؤفرح فرحا لم أفرحه من » جملة فً المطلق المفعول ما  -ٔٔٔ

 ...إعراب الضمٌر فً قوله "أفرحه" :«قبل"

 فً محل نصب مفعول بهׄ       فً محل رفع فاعلׄ  

 فً محل نصب نابب عن المفعول المطلق.ׄ       فً محل نصب مفعول مطلقׄ  

 كثٌرا ما ٌطٌر العصفور................ إعراب  كلمة)كثٌرا( فً الجملة السابقة:-ٕٔٔ

 مبتدأׄ     نابب عن مفعول مطلقׄ    نابب فاعلׄ      نعت  ׄ  

 ":جمٌعا كلمة"اتفق المعلمون جمٌعا على موعد االمتحان ......... أعرب  -ٖٔٔ

 توكٌد معنويׄ     بدل مطابقׄ     توكٌد لفظًׄ    حال  ׄ  

 كؼِٜااااااااْ حُوااااااااٍٞ ٣اااااااا٣ِٖ روااااااااّٞ أًااااااااَّ  -ٗٔٔ

  

 ٝحُؼٔااااااااَ حُوااااااااٍٞ راااااااا٤ٖ حُوِااااااااق أهاااااااازق ٓااااااااخ 

  

 السابق؟ البٌت فً الظاهرة المفعوالت عدد ما

 واحد به مفعولׄ     مفعوالنׄ   ثبلثةׄ   أربعةׄ  

 السابقة؟ الجملة إلكمال َتِصحُّ  اآلتٌة الكلمات أيُّ «.  صافحت جمٌع الحاضرٌن سوى .....»  -٘ٔٔ

 األولى والثالثةׄ     أخٌكׄ   أخوكׄ   أخاكׄ  
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 السابقة؟ العبارة فً «مًعا» كلمة إعراب ما. «ذهب الصدٌقان معا فً رحلة بحرٌة»  -ٙٔٔ

 .منصوب بدلׄ      .منصوبة حالׄ   .منصوب مكان ظرؾׄ   .منصوب زمان ظرؾׄ  

 .«فً  اللٌالً المظلمة  ٌستٌقظ الناس صباحا فرحٌن بالنور  بعد ظبلم دامس أحاط  بهم »  -7ٔٔ

دهما زمان، ظرفا السابقة العبارة فً  .فحدِّ

 . ظبلم صباحا ،ׄ     .بعد صباحا،ׄ   .بعد اللٌالً،ׄ   .صباحا اللٌالً،ׄ  

كدت أطٌر فرحا عندما حصل أخً على » ،«سررت فرحا كبٌرا بحصول أخً على شهادة الطب »  -8ٔٔ

 الجملتٌن؟ فً «فرحا» كلمة إعراب ما.........« الطب شهادة

 .المطلق المفعول عن نابب الثانٌة وفً تمٌٌز، األولى فًׄ     .تمٌٌز الثانٌة وفً ألجله، مفعول األولى فًׄ  

 .المطلق المفعول عن نابب الثانٌة وفً به، مفعول األولى فًׄ    .ألجله مفعول الثانٌة وفً به، مفعول األولى فًׄ  

 -نوع الكبلم :  ............هل ٌقرأ القرآن إال المإمنون  -9ٔٔ

 ناقص منفً ׄ     ناقص مثبت ׄ    تام منفً ׄ      تام مثبت ׄ   

 .............. عند كتابة العدد بالحروؾ تصبح الجملة: قصة ٗٔ قرأت    -ٕٓٔ

 أربع عشرة قصة.ׄ    أربعة عشر قصة.ׄ      أربعة عشر قصة.ׄ    أربع عشر قصة.ׄ   

 ؟«كرمت محمدا تكرٌما ٌلٌق به» جملة فً المطلق المفعول نوع ما  -ٕٔٔ

دׄ   ٌِّنׄ                    للفعل مإكِّ ٌِّنׄ       للعدد ُمب  للنوع ُمب

ٕٕٔ-  َُّ  ٝؿاااااااااايطٜخ حُِٓااااااااااخٕ ٜٓاااااااااا٤زخص ًٝاااااااااا

  

 حُوطااااااااااذ ٤ٛ٘ااااااااااش ح٧كزااااااااااخد كَهااااااااااش ٓااااااااااٟٞ 

  

 السابق؟ الشعري البٌت فً «سوى» بعد ما إعراب ما

 مجرور إلٌه مضاؾׄ            مرفوع مإخر مبتدأׄ       منصوب مستثنىׄ      مجرور بدلׄ  

 فً خط تحته ما إعراب ما. «من الفصل جمٌعهمخرج الطبلب » ،«من الفصل  جمٌعاخرج الطبلب »  -ٖٕٔ

 الترتٌب؟ على السابقتٌن الجملتٌن

 .منصوبة حال منصوبة، حالׄ    .منصوبة حال منصوب، معنوي توكٌدׄ  

 .مرفوع معنوي توكٌد منصوب، حالׄ     .منصوب نعت مرفوع، إن خبرׄ  

 مكان؟ ظرؾ من ٌخلو اآلتٌة البدابل أيُّ   -ٕٗٔ

 العقاب جناحٌها نفضت كما       جانبٌه حولك الجٌش ٌهزׄ  

 األهرام؟؟ وراءك تسٌر كادت  سبلم علٌك الساري ذلك من  ׄ  

 الَزرزوُرد بِــِظــلِّهــا الِؽــنــاءَ  أَلِؾَ  ......ُشـَجٌَرةٌ  الِسـٌـاجِ  ِعـنـدَ  لَنـا كـاَنـتׄ  

دُ    تؽـ ما أَحسن فالطٌرُ  - ׄ       النَدى ٌَقعُ  ما ِعْند ـرِّ
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اإلعراب  ............حضر الرجال خبل رجبل {  -حضر الرجال خبل رجل  -من حسد  رجل} ماخبل  -ٕ٘ٔ

 -الصحٌح لكلمة " رجل " فً الجمل الثبلث على الترتٌب : 

 مستثنى منصوب –اسم مجرور  –فاعل  ׄ      اسم مجرور –فاعل  –مفعول به  ׄ   

 مفعول به –مفعول به  –اسم مجرور  ׄ      مفعول به –اسم مجرور  –فاعل  ׄ   

 السابقة؟ الجملة فً المطلق المفعول نوع ما. «مشاهدة األسد فً القفص خوفا خاؾ  الطفل  عند»  -ٕٙٔ

دׄ   ٌِّنׄ              للفعل مإكِّ ٌِّنׄ      للنوع ُمب  للعدد ُمب

 ٗلٔااااااااٚ ؿ٤ااااااااَ ٍأ٣ااااااااٚ ٣ٔظ٘ااااااااَ ُٝااااااااْ    -7ٕٔ

  

 ٛااااااااااخكزخ حُٔاااااااااا٤ق هااااااااااخثْ ا٫ّ  ٣ااااااااااَٝ ُٝااااااااااْ 

  

 السابق؟ البٌت من الثانً الشطر فً االستثناء أسلوب نوع ما

 مثبت تامׄ          منفً تامׄ          منفً ناقصׄ  

اااااٖ  -8ٕٔ َٕ  َؿَحٓاااااخ   ك٤اااااٚ ٓاااااخصَ  َٓ طَو٤ِاااااخ   ػاااااخ َْ ُٓ 

  

َٖ  ٓاااااااخ  َِ  رااااااا٤ ٟ أٛااااااا َٞ ؽِ  أٍكاااااااغ كااااااا٢ حُٜااااااا ٍَ  حُاااااااّي

  

 السابق؟ البٌت فً الترتٌب على خط تحته ما إعراب ما

 .منصوبة حال منصوب، تمٌٌزׄ     .منصوب بدل منصوبة، حالׄ  

 .منصوبة حال منصوب، ألجله مفعولׄ     مفعول ألجله منصوبا منصوبة، حالׄ  

هَااااااااااي -9ٕٔ ااااااااااغُ  َٝ َٔ ِٖ  هللَاُ  ٣َـ ااااااااااظ٤ظ٤َ َ٘  رَؼااااااااااَيٓخ حُ

  

  ِٕ َ   ٣َظُّ٘ااااااااااااااااخ اااااااااااااااا ًُ   ٖ  ط٬َه٤ِااااااااااااااااخ ٫ إَٔ حُظَاااااااااااااااا

  

 إعراب كلمة " كل"

 المطلقنابب عن المفعول ׄ    مفعول مطلقׄ    مفعول بهׄ    فاعلׄ  

 لئلعراب؟ وجهان فٌه ٌجوز مستثًنى تحوي اآلتٌة الجمل أيُّ   -ٖٓٔ

 .ٌحرص كل المسلمٌن على طاعة هللا إال الجاحدٌنׄ      .جاء إال طالب ماׄ  

 ما رأٌت أحد فً طرٌقً إال إٌاكׄ      .ال تكن إال صادقا تقٌاׄ  

د  -ٖٔٔ قفازا جدٌدا  قبل النزول إلى الملعب إصرارا أصر البلعب أن ٌرتدي » جملة فً المطلق المفعول حدِّ
 ؼرٌبا"

 ؼرٌباׄ     إصرارا ׄ                      جدٌداׄ                   قفازاׄ  
د. «ظلت األم ترقب طفلها الصؽٌر من النافذة خوفا أن ٌصٌبه مكروه»  -ٕٖٔ  الجملة فً ألجله المفعول حدِّ

 .السابقة
 مكروهׄ      خوفاׄ    الصؽٌرׄ    طفلهاׄ  
اااااااااضُ   -ٖٖٔ ْٔ َُ ٘ اااااااااا٢ كَااااااااااخصَ  ٓااااااااااخ رََحِؿااااااااااغٍ  َٝ ِٓ 

  

اااااااااااااااااقَ   ْٜ ٫ رَِِ ٫ ر٤َِِْاااااااااااااااااضَ  َٝ َٝ  َٞ  حٗ ااااااااااااااااا٢ َُااااااااااااااااا

  

 (راجععراب كلمة )إ
 خبر لٌس مجرور لفظا منصوب  محبل ׄ       اسم مجرور بالباء ׄ  
 اسم لٌس مجرور لفظاه مرفوع محبل ׄ     خبر لٌس منصوب بالفتحة الظاهرة ׄ  

 (  /https://dardery.siteٍُٝٝ ٓٞهؼ٘خ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) 

https://dardery.site/
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 ٌنقسم الفعل من حٌث اإلعراب والبناء إلى قسمٌن :     

  . المضارع إذا اتصلت به نون التوكٌد أو نون النسوة( –األمر  –:) الماضً فعل مبنى - ٔ

 رع فقط. : المضافعل معرب  -ٕ

 

 

ًّ دابما  .الفعل الماضً مبن

 مبنً على الفتح :   - ٔ

 إذا لم ٌتصل به شًء       مثل :   ؼادَر الوفد المدٌنة. •

 أو اتصلت به تاء التؤنٌث       مثل :   خفَقْت راٌة أمتنا. •

 أو اتصلت به ألؾ االثنٌن       مثل :    الصدٌقان  سافَرا أمِس.  •

ًّ على السكون: - ٕ  مبن

 إذا اتصلت به تاء الفاعل                          مثل :   فّكْرُت فً األمر..فعرْفَت خطبً.  • 

 أو اتصلت به نا الفاعلٌن                          مثل :   حفْظنا القصٌدة كلها.•

 أو اتصلت به نون النسوة                           مثل :   المإمنات ساَعْدَن المحتاجٌن.•

ًّ على الضّم: -ٖ  مبن

 إذا اتصلت به واو الجماعة                     مثل :   الطبلب سارُعوا إلى الصبلة.•

 

 

 

 مبنً دابما  ، وهو ٌبنى على ما ٌجزم به  مضارعه.

ًّ على  - ٔ  السكون : مبن

ْث أخاك صادقاً.•  إذا كان صحٌح اآلخر                              مثل :   َحدِّ

 إذا اتصلت به نون النسوة                       مثل :    ٌا أمهاُت راقْبَن األبناء.•
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ًّ على حذؾ حرؾ العلّة : - ٕ  مبن

 ل :   ادُع رُبك، وارتِج  مؽفرته .إذا كان معتل اآلخر                                مث•

ًّ على حذؾ النون: - ٖ  مبن

 إذا كان متصبلً بواو الجماعة                   مثل :    ٌا شباب الوطن انهضوا.•

 إذا كان متصبلً بؤلؾ االثنٌن                    مثل :    أٌها العامبلن جّودا إنتاجكما.•

 مثل :    ٌا أّمتً اتحدي.               إذا كان متصبلً بٌاء المخاطبة   •

ًّ على الفتح    - ٗ  :مبن

ا أخً، واْجَهَرنَّ بالحق• َقن ٌَّ  إذا اتصلت به نون التوكٌد                       مثل :    َتَصدَّ

 

 

 

، وذلك ما لم تتصل به نون التوكٌد أو نون  الفعل المضارع فعل  معرب  أي)ٌرفع و ٌنصب و ٌجزم (

 النسوة.

 

 ٌرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه أداة نصب أو أداة جزم ، ولم ٌكن معطوفاً على فعل منصوب أو مجزوم .

 عبلمات رفع الفعل المضارع : 

 مثل :  ٌتفوُق المخلص فً مذاكرته . ، ٌرفع بالضمة الظاهرة إذا كان الفعل صحٌح اآلخر -

 .مثل :  المجتهد ٌسَعى إلى التفوق ، ٌرفع بالضمة المقدرة إذا كان الفعل معتل اآلخر  -

 .مثل : المإمنون ٌسعدون بالقرب من هللا ، ٌرفع بثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة  -

 

 

 ٌنصب الفعل المضارع إذا سبقته  إحدى أدوات النصب التالٌة : 

 إذن [    –فاء السببٌة    -دالم الجحو –واو المعٌة   –حتى  –التعلٌل الم  –كً   –لن  –]أْن 

 .مثل : علٌك أن تجتهَد . علٌكم أن تجتهدوا ، أْن : وهً حرؾ مصدري

 مثل : لن ٌرحم هللا المتخاذلٌن .، لن :تنفً الفعل فً المستقبل 

 مثل : اجتهدوا  كً تلحقوا بركب التفوق .  ، كً : ما قبلها سبب وتعلٌل لما بعدها  

 مثل : اعبد هللا مخلصاً لتنال رضاه .، ما قبلها سبب وتعلٌل لما بعدها   الم التعلٌل :
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 مثل : سؤعبد هللا حتى أموَت .،   حتى :تفٌد الؽاٌة إذا كانت بمعنى " إلى أن "

 حتى تحقَق أحبلمك فً الحٌاة . مثل : اجتهد،  حتى : تفٌد التعلٌل إذا كانت بمعنى " لكً "

واو المعٌة : وهى التً تفٌد حصول ما قبلها مع ما بعدها فهً بمعنى )مع( وتفٌد المصاحبة ودابماً تسبق 

َك ـ إِذا َفَعْلَت ـ َعظٌمُ     نفى( –بـ )نهى  ٌْ ًَ ِمْثلَُه     ***    عاٌر َعَل  مثل : ال َتْنَه َعْن ُخلُق َوَتؤْتِ

لم ٌكن(حتى تكون  -وهى تفٌد اإلنكار الشدٌد ، وٌشترط فٌها أن تسبق بكون منفى )ما كانالم الجحود : 

َبُهْم َوأَْنَت فٌِهْم   ، من أدوات النصب  ٌَُعذِّ ْؽفَِر لَُهمْ   -مثل :  َوما كاَن هللاُ لِ ٌَ ُكِن هللاُ لِ ٌَ  لَْم 

 اً لمن قال : سؤجتهد .مثل : إذن تتفوق ، جواب، إذن :  حرؾ جواب وجزاء ونصب واستقبال  

 .فاء السببٌة : فاء السببٌة : تفٌد أن ما قبلها سبب لما بعدها ، وهى من أدوات نصب الفعل المضارع

 س :  ما الشروط الواجب توافرها فً )فاء السببٌة( لتكون من أدوات النصب ؟

 جـ :  لكً تكون )فاء السببٌة( من أدوات نصب الفعل المضارع البد أن تكون مسبوقة بما ٌدل على : 

 : مثل: ما فعلت ذنبا فؤنــدَم .النفً     -أ 

 مثل : ، ( التحضٌض -العرض -الرجاء–التمنً  –االستفهام  -النهى -: وٌشمل )األمرالطلب   -ب

 ترٌدون .اجتهدوا فً دراستكم فتحققوا ما   - ٔ

 ال تتكاسلوا عـن العبــادة فتندمــوا .   - ٕ

 ؟هل تخرج ما علٌك من زكاة فتنال الثواب   - ٖ

 لٌتنا نرضى ضمٌرنا فٌرضى عنا هللا .   - ٗ

 لعل االمتحان ٌؤتى سهبلً فنسترٌح .  - ٘

 أال تكرم محمد فٌكرمك. – ٙ

 هبل تكرم محمد فٌكرمك. -7

 عبلمات نصب الفعل المضارع :

 الفتحة الظاهرة : إذا كان الفعل صحٌح اآلخر ، أو معتبلً بالواو أو الٌاء . – ٔ

 الفتحة المقدرة : إذا كان الفعل معتل اآلخر باأللؾ . – ٕ

 حذؾ النون  : إذا كان من األفعال الخمسة . – ٖ

 الفعل المضارع المعطوؾ على فعل مضارع منصوب  قبله فهو منصوب مثله   ملحوظة:

 ( https://dardery.site/archives/3921ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 

https://dardery.site/archives/3921
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 دـــدريـــث 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: - ّٔ

 :مبنً على أمرفعل  " كونوا"الفعل  مخلصٌن لوطنكم ،فٌعلو شؤنه . كونوا - ٔ

   حذؾ النون ׄ    السكون   ׄ           حذؾ حرؾ العلة  ׄ     الضم  ׄ  

 البلم فً كلمة " لٌنتقم" هً: من األبرٌاء   . لٌنتقملم ٌكن القاضً  - ٕ

 الم التوكٌدׄ    الم الجحود ׄ                   الم الجر  ׄ     الم التعلٌل  ׄ  

 الفعل " تتحلى"  هو فعل مضارع: .     بالوفاء  تتحلىٌجب علٌك أن  - ٖ

 المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

   مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة   ׄ  

 الفعل " ٌعلو"  هو فعل مضارع: شؤنه . فٌعلوكونوا مخلصٌن لوطنكم ، - ٗ

   المقدرةمنصوب بالفتحة ׄ         منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ         مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 :"  هو فعل مضارع:تجتهديالفعل "  .. يَ علٌك أن تجتهد ًأنَت كً تنجحَ  - -٘

  منصوب بالفتحة المقدرةׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

  مبنً فً محل نصبׄ            منصوب بحذؾ النونׄ   

ْنفُِروا َكافًَّة(. الفعل "  )قال تعالى :– ٙ ٌَ منصوب بعد الم الجحود  " فعل مضارعٌنفروا َوَما َكاَن اْلُمْإِمُنوَن لِ

 وعبلمة نصبه:

 ثبوت النون ׄ     حذؾ النون ׄ    الفتحة الظاهرة  ׄ    الفتحة المقدرة  ׄ  

 الفعل " تكذب"  هو فعل مضارع: .     ال تطالب الناس بالصدق وتكذب – 7

     المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة     ׄ  

 أطـ٤اااااـض)  ٧ُاااااـو٠ (  كاااااـ٠ ظـ٬ُاااااـي ٍحكاااااش  -8

  

 كاااااااااااـ٤ٜيأ هِزااااااااااا٠ ٝٛاااااااااااٞ ُٜلاااااااااااخٕ كاااااااااااخثَ   

 

 هو فعل مضارع ـ حُلؼَ "  أُو٠" 

  بالفتحة المقدرةمنصوب ׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 :"  هو فعل مضارع:ٌإديالفعل "  .ٌإدي محمد واجبه فٌحترمه الجمٌع    -9

    منصوب بالفتحة المقدرةׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ          مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 :الفعل " أقصرّن "  هو فعل مضارع . فً القٌام بواجبً تجاه وطنً. أقصرنّ لن  -ٓٔ

  المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مبنً فً محل نصب ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة   ׄ  

ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن " قال -ٔٔ َ اَل 
ْصبِْر َفإِنَّ هللاَّ ٌَ ِق َو تَّ ٌَ ُه َمن   الفعل المرفوع فً اآلٌة هو: تعالى:" إِنَّ

 الثانً والثالث ׄ    ٌضٌع ׄ     ٌصبر ׄ      ٌتق  ׄ  
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 ٫ٝ رـاااااااااااااااـي ُِـ٤اااااااااااااااـَ إٔ)  ٣ـ٘ـــِـاااااااااااااااـ٠ (   -ٕٔ

  

 ٫ٝ رااااااااااااااااااااااي ُِو٤ااااااااااااااااااااااي إٔ ٣ٌ٘ٔـــااااااااااااااااااااااـَ.   

 

 هو فعل مضارع ـ "   ٣ـ٘ـــِــ٠ حُلؼَ  "

    منصوب بالفتحة المقدرةׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

 مرفوع بالضمة الظاهرةׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

أٌها البلعب التزم بالروح الرٌاضٌة  فتنال احترام الجماهٌر....... عند مخاطبة المثنى المذكر تصبح   -ٖٔ

 الجملة .

  أٌها البلعبان  التزما  بالروح الرٌاضٌة  فتناالن احترام الجماهٌر ׄ  

 أٌها البلعبٌن التزما بالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام الجماهٌر ׄ  

  أٌها البلعبان  التزما  بالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام الجماهٌر ׄ  

 ٌربالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام الجماه نالتزما انأٌها البلعبׄ  

ٌُْنِذَر الَِّذٌَن َظلَُموا " تعالى:" قال -ٗٔ ا لِ ًٌّ ٌق لَِساًنا َعَربِ  الفعل " ظلموا " فعل ماض مبنً على: َوَهَذا ِكَتاٌب ُمَصدِّ

 الفتح ׄ     السكون ׄ      الضم ׄ        حذؾ النون ׄ  

  

َد اْلَخابِنٌَِن "". الفعل  تعالى:" قال  -٘ٔ ٌْ ْهِدي َك ٌَ َ ال 
ِب َوأَنَّ هللاَّ ٌْ ْعلََم أَنًِّ لَْم أَُخْنُه بِاْلَؽ ٌَ فً اآلٌة  المنصوبَذلَِك لِ

 هو:

 جمٌع ما ذكر. ׄ     ٌهدي ׄ      أخنه ׄ                 ٌعلم  ׄ  

ِ ِمن َقْبلُ  قال  -ٙٔ اَء هللاَّ ٌَ ْإِمنٌَِن " تعالى:" قُلْ َفلَِم َتْقُتلُوَن أَنبِ  "  هو فعل مضارع تقتلونالفعل "  .إِن ُكنُتم مُّ

 مجرور ׄ     مجزوم ׄ      منصوب  ׄ                مرفوع ׄ  

َضْعَن(  َحْملَُهن"قال تعالى :  -7ٔ ٌَ ِهنَّ َحتَّى)   ٌْ َضْعنَ الفعل " "َوإِْن ُكنَّ أُوالِت َحْمٍل َفؤَْنِفقُوا َعلَ "  هو فعل  ٌَ

 مضارع ـ

   منصوب بالفتحة المقدرةׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

  مبنً فً محل نصبׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 حافظ  على وطنك  كً تسعد.   عند مخاطبة الجمع المذكر  تكون الجملة -8ٔ

 واعلى وطنكم كً تسعد  واحافظ ׄ      ونعلى وطنكم كً تسعد  ونحافظ ׄ  

 ونعلى وطنكم كً تسعد  واحافظ ׄ      واعلى وطنكم كً تسعد ون حافظ ׄ  

ْعِصُروَن " قال -9ٔ ٌَ اُس َوفٌِِه  ٌَُؽاُث النَّ ؤِْتً ِمْن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فٌِِه  ٌَ الفعل المرفوع بعبلمة فرعٌة فً  تعالى:" ُثمَّ 

 اآلٌة هو:

 الثانً والثالث ׄ     ٌعصرون ׄ      ٌؽاث.. ׄ        ٌؤتً ׄ  

 الجملة المشتملة على فعل مضارع مرفوع صحٌح اآلخر هً :  -ٕٓ

 ٌتوضؤ الطالب للصبلة . ׄ   لن ألهو عن الصبلة . ׄ    ال تنس ذكر هللا . ׄ   ٌدعو المسلم ربه كل ٌوم . ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3921ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 " كً " من حروؾ نصب الفعل المضارع ، تفٌد :  -ٕٔ

 النهً . ׄ     النفً . ׄ     التعلٌل . ׄ      المصدرٌة . ׄ  

نَ قال تعالى : " -ٕٕ ٌَّ َتَب ٌَ ِط اأْلَْسَودِ   ( َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى)   ٌْ ٌَُض ِمَن اْلَخ ُط اأْلَْب ٌْ َن "الفعل " لَُكُم اْلَخ ٌَّ َتَب ٌَ  ": 

   منصوب بالفتحة المقدرةׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

  مبنً فً محل نصبׄ         منصوب بحذؾ النونׄ   

 الجملة المشتملة على حرؾ نصب هً :  -ٖٕ

ׄ  ال أهمل أداء الواجب  ׄ   لم أهمل أداء الواجب . ׄ    لن أهمل أداء الواجب   ׄ   ما أهمل أداء الواجب . .

 آمالكم (؛ ألنه سبق بحرؾ : تحققواحذفت النون من الفعل الذي تحته خط فً الجملة التالٌة ) جّدوا كً   -ٕٗ

 جزم . ׄ      جر . ׄ     نصب . ׄ     رفع . ׄ  

ٌُعدُّ من األفعال ب تمسكواـ )  ٕ٘   :الخمسة فً الجملةاإلسبلم ، وتسلَّحوا به ؛ لتكونوا من الصالحٌن (الفعل الذي 

وا . ׄ    تكونوا . ׄ      تعالٌم . ׄ     تسلَّحوا . ׄ     تربَّ

 أيُّ الكلمات التالٌة من األفعال الخمسة :  -ٕٙ

 داعون . ׄ      ٌدعون . ׄ     داعٌان . ׄ     أدعو . ׄ  

 بإذن هللا ( هً : سٌتفوقانعبلمة إعراب الفعل الذي تحته خط فً الجملة التالٌة )هذان الطالبان   -7ٕ

 السكون . ׄ     ثبوت النون. ׄ     األلؾ . ׄ      الكسرة . ׄ  

 الفبلحون لن ................... المحصول قبل أن ٌنضج.  – 8ٕ

 ٌجنٌن ׄ      ٌجنوا   ׄ           ٌجنون  ׄ     ٌجنً    ׄ  

ٌُِرٌَداِن أَن)  قال تعالى: -9ٕ َذاِن لََساِحَراِن  ْن أَْرِضُكم "  ( ٌُْخِرَجاُكم" َقالُوا إِْن َهَٰ  " منصوب بـٌُْخِرَجاُكم الفعل " مِّ

   منصوب بالفتحة المقدرةׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

  مبنً فً محل نصبׄ         منصوب بحذؾ النونׄ   

 تكون الجملة.أنت لن تنضم للفرٌق و أنت تهمل االرتقاء بمهارة التهدٌؾ .   عند مخاطبة المفردة المإنثة  -ٖٓ

 أنت لن تنضمٌن  للفرٌق و أنت تهملٌن االرتقاء بمهارة التهدٌؾ ׄ  

 أنت لن تنضمً للفرٌق و أنت تهملً االرتقاء بمهارة التهدٌؾ ׄ  

 أنت لن تنضمً للفرٌق و أنت تهملٌن االرتقاء بمهارة التهدٌؾ ׄ  

 أنت لن تنضمٌن للفرٌق و أنت تهملً االرتقاء بمهارة التهدٌؾ ׄ  

 . الفعل المرفوع فً اآلٌة هو:تعالى:" ومن ٌطع هللا ورسوله ٌدخله جنات تجري من تحتها األنهار" لقا -ٖٔ

 (األول والثالث) ׄ           تجري  ׄ      ٌدخله  ׄ          ٌطع ׄ  

 أطاااااااااخى حَُر٤اااااااااغ حُطِااااااااان ٣وظاااااااااخٍ ٟاااااااااخكٌخ -ٕٖ

  

 ٓاااااااااااٖ حُلٔاااااااااااٖ كظااااااااااا٠ ًاااااااااااخى إٔ ٣اااااااااااظٌِْ   

 

 ـ حُلؼَ حُٜٔ٘ٞد ك٢ حُز٤ض ٛٞ:

 ٌتكلمׄ      كادׄ      ٌختالׄ      أتاك ׄ   

اِنَها ِمْنُكْم " تعالى:" قال -ٖٖ ٌَ ؤْتِ ٌَ  الفعل " ٌؤتٌانها " فعل مضارع: َواللََّذاِن 

   فعل مضارع مجزوم بالسكون. ׄ      .  مجزوم بحذؾ حرؾ العلة ׄ  

 مرفوع بثبوت النون ׄ          مرفوع بالضمة االمقدرة. ׄ  
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ا ُتِحبُّونَ  ( َتَنالُوان)  قال تعالى :" لَ  -ٖٗ ىَٰ ُتنفِقُوا ِممَّ  " الفعل  " تنالوا"  منصوب بـاْلبِرَّ َحتَّ

  مبنً فً محل نصبׄ    منصوب بحذؾ النونׄ     منصوب بالفتحة المقدرةׄ    منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

ُد الحقَّ  -ٖ٘ ٌِّ  عند مخاطبة جمع المذكر تصبح الجملة: .كً تحقق العدل أنت ُتإ

دُ  مأنت  ׄ   ٌِّ دُ  مأنت  ׄ     .كً تحققون العدل الحقَّ  ون ُتإ ٌِّ  .كً تحققوا العدل الحقَّ  ون ُتإ

دُ  مأنت  ׄ   ٌِّ دُ  مأنت  ׄ     .كً تحققون العدل الحقَّ  وا ُتإ ٌِّ  .كً تحققوا العدل الحقَّ  وا ُتإ

 ( https://dardery.site/archives/3921ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  )  

 

 :ٟغ ػ٬ٓش )       ( أٝ ػ٬ٓش )      ( أٓخّ حُؼزخٍحص حُظخ٤ُش  (  ّٕ

 ( )      المشاهدون ٌؽادروا المسرح بعد العرض   -ٔ

 ( )      فً معالجة المرضى ٌقصرا الطبٌبان لن -ٕ

 ( )      .الطبلب  ٌتابعون المدرس وٌنصتوا للشرح جٌدا – ٖ

 ( )     استعدي جٌدا لبلختبار كً تنالٌن الدرجة النهابٌة -ٗ

 ( )       ٌحب اآلباء أن ٌقدموا النصح ألبنابهم -٘

 ( )    ٌذهب الطبلب  إلى النادي  فٌتعرفوا على أصدقاء جدد -ٙ

 ( )       ناجحة تصبحً أخلصً العمل حتى -7

 ا( )        ال تتابعوا الشرح وأنتم تتحدثو -8

 ( )         بر والدٌك  فتنل الثواب -9

 ( )      الطالبان ٌستمعان إلى المدرس فٌستفٌدا -ٓٔ

 ( )      الطفبلن لم ٌتعودا َبعُد على جّو المدرسِة . - ٔٔ

 ( )    ٌبٌُع الصٌادون األسماَك التً ٌصطادوها على الشاطا .  -ٕٔ

 ( )   .  بِهموأبنا تِهمبنا اآلباُء واألمهاُت ٌشعرون بالؽبطِة عند نجاحِ  -ٖٔ

ِة ٌحرصو -ٗٔ ٌّ  ( )  على أن ٌقدموا أفضلَ الخدماِت لزبابنهم اأصحاُب االستراحاِت السٌاح

 ( )      . أٌها الطالبان ،  ال تكذبا وتدعٌان  أنكما صادقان - ٘ٔ

 ( https://dardery.site/archives/3921ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ٌجزم الفعل المضارع فً ثبلث حاالت :

 (  الم األمر -ال الناهٌة  -الم – لم)  إذا وقع بعد أداة تجزم فعبل واحدا، وهً: ٌجزم الفعل المضارع  ׄ  

 .ٌجزم الفعل المضارع إذا وقع بعد أداة من األدوات التً تجزم فعلٌن ]أدوات الشرط الجازمة [ ׄ  

 كذلك ٌجزم المضارع جوازاً إذا وقع جواباً للطلب ]األمر أو النهً [ׄ  

 

 

 وهً:إذا وقع بعد أداة تجزم فعبل واحدا،  ٌجزم الفعل المضارع 

 لم، لّما، وهما أداتا جزم وقلب: لم ٌسافْر زٌد، لما ٌُعْد علً .  -ٕ،  ٔ

 الم األمر: لتحكْم بٌن الناس بالعدل . -ٖ

 ال الناهٌة: )الَ ُتْبِطلُوْا َصَدَقاتُِكم بِاْلَمنِّ َواألَذى( -ٗ 

 

 

، وٌسمى  ]أدوات الشرط الجازمة [ ٌجزم الفعل المضارع إذا وقع بعد أداة من األدوات التً تجزم فعلٌن -

 المجزوم األول فعل الشرط ، والفعل المجزوم الثانً فعل جواب الشرط .  الفعل

ُثما، أدوات الشرط الجازمة  :  ٌْ َنما ، وأَنَّى، وَح ٌْ َن، وأ ٌْ اَن ، وأَ ٌَّ إْن، إذما ،  َمْن، وَما، وَمْهَما ، وَمَتى، وأ

َفما ، وأَيُّ  ٌْ  وك

 مثل :أن تفعلْ الخٌر تنلْ رضا هللا .، إْن :  وهً حرؾ لربط الجواب بالشرط  

 مثل : إِْذ ما َتقُْم أَقُْم ، فمعناه : إِْن َتقُْم أَقُْم .،  إِْذ َمـا : حرؾ بمعنى "إِْن" الشرطٌة  

ْجَعلْ لَُه َمْخَرجاً(،  َمْن : اسم شرط للعاقل  ٌَ  َ
ِق هللاَّ تَّ ٌَ  مثل : )َمْن 

ُ ()البقرة: من اآلٌة،  ما : اسم شرط لؽٌر العاقل  ْعلَْمُه هللاَّ ٌَ ٍر  ٌْ  (.97ٔمثل : )َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخ

ْفَعلِ ،  مهما : اسم شرط لؽٌر العاقل  ٌَ ِك َمْهَما َتؤُْمِري الَقْلَب  ِك قاتِلً***َوأَنَّ ِك ِمنًِّ أَنَّ ُحبَّ  مثل : أََؼرَّ

 ثل :  متً تهملْ دروسك ترسْب .م، متى : اسم شرط للزمان  

 مثل :  أٌان تخرْج أخرْج معك .،  أٌان  : اسم شرط للزمان  

ُثما : أسماء شرط للمكان   ٌْ َنما ، وأَنَّى، وَح ٌْ َن، وأ ٌْ ٌُْدِرْكُكُم الَمْوُت( .،  أَ َنَما َتُكوُنوا  ٌْ  مثل :  )أَ

ْر لََك هللاُ      ٌَُقدِّ ُثَمـا َتْسَتِقـْم  ٌْ  مثل :    أنى   تتوكل على هللا ٌــوفـقــك  ، ***نَجاًحا فً ؼابِـِر األَْزمـانمثل : َح
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 مثل : كٌفما تعامل الناس ٌعاملوك .، كٌفما : اسم شرط للحال  

أي : اسم شرط معناها بحسب ما تضاؾ إلٌه ، فتكون للعاقل ، أو لؽٌر العاقل ، أو ظرؾ زمان أو ظرؾ  

 .مكان 

 : أي طالب ٌجتهد ٌتفوق . أي للعاقل مثل  -   

 أي لؽٌر العاقل مثل : أي كتاب تقرأه تستفد منه  .  -   

 أي للزمان مثل : أي ٌوم  تخرج فٌه أخرج معك .  -  

 أي للمكان مثل : أي متحؾ تزره ٌضؾ لك من المعلومات الكثٌر .  -  

 تذكر أن :

 الشرط الزماً أو متعدٌاً استوفى مفعوله  .أدوات الشرط ]من ، ما ، مهما [ تعرب  مبتدأ إذا كان فعل 

 مهما تفعل من خٌر ، تنل خٌر الجزاء -مثل : من ٌطع والدٌه ٌنل رضا هما 

 أدوات الشرط ]أٌن ، أٌنما ، أنى ، حٌثما [ تعرب  ظرؾ منصوب لفعل الشرط .

 أداة الشرط ]كٌفما[ تعرب  حاالً ؼالبا .

ِهم تنزلْ أنزلْ " .: ل دخول حروؾ الجر علٌها، نحووال ٌإثِّر على أدوات الشَّرط فً العم ٌِّ  " على أ

 حٌث ، وإذ : ال تصبحان للشرط إال إذا اتصلت بهما " ما " 

 فعل الشرط الجازم أو جوابه إذا كان ماضٌاً أو أمراً ٌكون مبنٌاً فً محل جزم . 

 أدوات الشرط ؼٌر الجازمة هً : 

 لّما الحٌنٌة  .  -اكلم –لوال  -لو  -أدوات الشرط ؼٌر الجازمة .. هً :إذا 

و هً ال تجزم الفعل بعدها ، و إنما تربط فقط بٌن فعلً الشرط و الجواب ، أي بمعنى أن الفعل ٌكون بعدها 

 مرفوعا إذاكان مضارعا وٌكون مبنٌا إذا كان ماضٌاً .

 لو انصؾ الناس استراح القاضً . -                       إذا انتشر العلم عّم الرخاء .   -مثل  : 

 كلما تقدم شبابنا ارتقْت ببلدنا  .  -                         لوال اختبلؾ األذواق لبارت السلع . -

 لما التقى الجمعان ثبت الشجاع و فر الجبان . -

 اقتران جواب الشرط بالفاء

 ٌجب اقتران جواب الشرط بالفاء فً الحاالت اآلتٌة : 

 إذا كان جواب الشرط جملة   اسمٌة أو جملة   إن أو إحدى أخواتها  

َ فاهللُ ناصُرُكم . مثل :  
 إِْن َتْنُصُروا هللاَّ

 إْن تعاشر اللبام فإنك منهـم . مثل :  
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 االستفهام..(  -النهً  -إذا كان جواب الشرط جملة فعلٌة فعلها طلبً )األمر 

ُ  مثل : 
ٌُْحبِْبُكُم هللاَّ بُِعونً  َ فاتَّ

 قل إْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ

 لو خرجت فهل ستعود سرٌعاً ؟     -مهما تواجه من مصاعب فبل تتـردْد .                           مثل : 

 .فلن ٌحصد قمحاً  من ٌزرع شوكاً  مثل : ،  إذا كان جواب الشرط  جملة منفٌة )بلن(

 من ٌعِص هللا فما نال رضاه. مثل : ،      إذا كان جواب الشرط جملة   فعلٌة منفٌة )بما(

 من أطاَع هواه فقد ضــــلّ . مثل : ،  إذا كان جواب الشرط   جملة فعلٌة مسبوقة )بقد(

ذا   -بْبَس   -نْعَم   -لٌَس  -إذا كان جواب الشرط   جملة فعلٌة فعلها جامد  كـ )عسى  ذا(.  -حبَّ  الحبَّ

 متى تستقم فعسى أن ٌحالفك التوفٌــق  . -              من ٌتراجع عن الحّق فببس ما صنـع . -مثل :     

 إذا كان جواب الشرط  جملة فعلٌة مسبوقة )بالسٌن أو سوؾ(.

ٌُقتل بـه .        مثل :  ْفَعلْ َذلِكَ )من سلَّ سٌؾ البؽً فس ٌَ  ُعْدَواناً َوُظْلماً َفَسْوَؾ ُنْصلٌِِه َناراً(. َوَمْن 

 مبلحظات مهمة:

  وقد ُجمعْت هذه األحوالُ السبُع فً قوِل الشاعِر: •

ٌة وبَِجاِمٍد  * * * وبما ولَْن وبَِقْد وبالتَّْسوٌؾ ". ٌَّ ٌة َطلبِ ٌَّ  "  اْسِم

أو االسمٌة المتصلة بها الفاء ستكون فً عندما تقترن الفاء بجواب الشرط الجازم فتذكر أن الجملة الفعلٌة • 

 محل جزم جواب الشرط .

 الفعل المضارع الواقع فً جواب الشرط  المقترن بالفاء ٌعرب حسب موقعه فً الجملة. •

 متى تجتهد فسوؾ تسمو   ]فعل مضارع مرفوع بالضمة [ . مثل : 

 أو فاء الجزاءواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط إعراب الفاء:   الفاء : إما نقول : واقعة فً ج •

 

 كذلك ٌجزم المضارع جوازاً إذا وقع جواباً للطلب]األمر أو النهً [

ُكُم اْدُعوِنً أَْسَتِجْب لَُكْم(، أستجٌُب .  مثل: )َوَقالَ َربُّ

 ال تقصروا فً عملكم تنالوا ]تنالون[ النجاح . -

 ولجزم المضارع فً جواب الطلب شروط هً : 

 أن  ٌتقدم الطلب على الفعل المضارع. -ٔ

أن ٌكون المضارع المجزوم  مترتباً على الطلب بؤن ٌكون مسبباً عنه فبل ٌجوز الجزم فً مثل: )اؼتنْم  -ٕ

 فرصة تظهُر لك(.

 )ال تدُن من األسِد تتعرُض لشروره(.فبل ٌجوز الجزم فً مثل:  -اأن ٌكون الجواب بعد النهى أمراً محبوب -ٖ
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 عبلمات جزم الفعل المضارع :

 لٌنفْق كل منكم فً سبٌل هللا . -السكون : إذا كان الفعل صحٌح اآلخر   . –1 

 لم ٌدُع المإمن للشر  -حذؾ حرؾ العلة : إذا كان الفعل معتل اآلخر باأللؾ . – ٕ 

 الرجال لم ٌتركوا القتال حتى النصر . ، مثل:حذؾ النون  : إذا كان من األفعال الخمسة  – ٖ 

 مثل :،الفعل المضارع المعطوؾ على فعل مضارع مجزوم  قبله فهو مجزوم مثله  

 ن تذاكر بإخبلص و تجتهْد ٌنادٌك التفوق .إ      

 بناء الفعل المضارع :

ًّ فً حالتٌن :   الفعل المضارع مبن

 النسوة    مثل :  الطالبات ٌرسْمَن األعبلم.مبنً على السكون إذا اتصلت به نون  -

 وهللا ألجتهدنَّ مثل :      التوكٌدإذا اتصلت به نون  الفتحمبنً على  -

 ( https://dardery.site/archives/3922ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 على جزم الفعل الهضارع دـــدريـــث

 طو٤َ ٓزذ ؿِّ حُلؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: - ّٔ

 مضارع مجزوم : "تركنوا " الفعل  إلى الذٌن ظلموا فتمسكم النار "  . تركنواقال تعالى : " وال   -ٔ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ٌُْنِفقْ : ﴿ تعالىقال  -ٕ  مضارع مجزوم : " " ٌنفقالفعل  ﴾ . َسَعتِهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لِ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

َنَما: ﴿ تعالىقال  -ٖ ٌْ ْههُ  أَ ؤْتِ  اَل  ٌَُوجِّ رٍ  ٌَ ٌْ ْهُه " الفعل  . بَِخ  مضارع مجزوم : "ٌَُوجِّ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

َنَماقال تعالى: ﴿  -ٗ ٌْ  مضارع مجزوم : "ٌُْدِرْكُكُم " الفعل  ﴾ . اْلَمْوتُ  ٌُْدِرْكُكمُ  َتُكوُنوا أَ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ؾَ  َترَ  أَلَمْ : ﴿ تعالىقال  -٘ ٌْ  مضارع مجزوم : " " ترالفعل  ﴾ . اْلفٌِلِ  بِؤَْصَحابِ  َربُّكَ  َفَعلَ  َك

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ُكنِ  لَمْ : ﴿ تعالىقال  -ٙ ٌَ  ُ
ْؽفِرَ  هللاَّ ٌَ ُكِن " الفعل  ﴾ . لَُهمْ  لِ  مضارع مجزوم : "ٌَ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 الطلبفً جواب مجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

https://dardery.site/archives/3922
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ْؽلُلْ  َوَمنْ : ﴿ وجل عزقال  -7 ؤْتِ  ٌَ ْومَ  َؼلَّ  ِبَما ٌَ اَمةِ  ٌَ ٌَ ؤِْت " الفعل  ﴾ . اْلقِ  مضارع مجزوم : "ٌَ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ِ  َمعَ  َتْدعُ  َواَل : ﴿ وجل عزقال  -8  مضارع مجزوم : "َتْدُع " الفعل  ﴾ . آَخرَ  إِلًَها هللاَّ

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 مضارع مجزوم : " تكن" الفعل  الفعل " تكن. أعبد الناس ". تكن" اتق المحارم  -  -9

 ألنه فعل الشرط  ׄ        فعل واحدمسبوق بؤدة تجزم  ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ااااااااااٚ  -ٓٔ َٔ ِِ ٌْ ََ حُؼااااااااااخ٢ُ ٤َُ  ٣ااااااااااخ ٗااااااااااخ١ق حُـزاااااااااا

لِن " ٠ٓخٍع ٓـِّٝ:  ْ٘  حُلؼَ " طُ

  ٫ ِّ اااااالِنأَٗاااااالن ػِاااااا٠ حُااااااَأ ْ٘ َِ  طُ  ػِاااااا٠ حُـزاااااا

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط فعلألنه ׄ   

 ءر٤اااااااااااايى ؿ٤ااااااااااااَ ٗاااااااااااا٢ طٌظااااااااااااذكاااااااااااا٬   -ٔٔ

 :مضارع مجزوم "طٌظذ " الفعل  

 طاااااااااااااااااَحٙ أ٣ٕٔاااااااااااااااااَى كااااااااااااااااا٢ حُو٤خٓاااااااااااااااااش  

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 راااااااااااااااؤٍٝ أٍٟاااااااااااااااخٝحؿاااااااااااااااي  كبٗاااااااااااااااي  -ٕٔ

 حُلؼَ " طـي " ٠ٓخٍع ٓـِّٝ: 

 ٗلٔاااااااااااااخ ٓاااااااااااااٞحٛخ طـااااااااااااايٝٗلٔاااااااااااااي ُاااااااااااااْ  

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ٖٔ-   ْٖ  ٓااااااااجُٔض طٌااااااااخ٤َُق حُل٤ااااااااخِس ٝٓااااااااٖ ٣ؼاااااااا

ِّ " ٠ٓخٍع ٓـِّٝ:   حُلؼَ " ٣ٔؤ

َٖ كااااااااااااا٫ٞ  ٫ أراااااااااااااخ ُاااااااااااااَي   ِّ ػٔاااااااااااااخ٤ٗ  ٣ٔاااااااااااااؤ

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 هِااااااااٞرْٜ طٔااااااااظؼزيأكٔااااااااٖ حُاااااااا٠ حُ٘ااااااااخّ   -ٗٔ

 حُلؼَ " طٔظؼزي " ٠ٓخٍع ٓـِّٝ: 

ْٕ  ح٩ٗٔااااااااااااااخٕكِطخُٔااااااااااااااخ حٓااااااااااااااظؼزي    أكٔااااااااااااااخ

 

 ألنه فعل الشرط  ׄ        مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3922ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 : كيى حُلؼَ حُٔـِّٝ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: ّٕ

 

ْقَطعْ  ُثمَّ : ﴿ تعالى قال -ٔ ٌَ ْنُظرْ  ْل ٌَ ُدهُ  ٌُْذِهَبنَّ  َهلْ  َفْل ٌْ ِؽٌظُ  َما َك ٌَ  ﴾ 

ْقَطعْ  ׄ   ْنُظرْ ׄ  ْ    ٌَ  األول والثانًׄ     ٌُْذِهَبنَّ ׄ      ٌَ

 أنَفق أحدكم أن فلو صحابً، تسبُّوا ال: ))هللا رحمهما ومسلم البخاري رواه فٌما وسلم علٌه هللا صلىقال  -ٕ

 ((.نصٌفه وال أحدهم ُمدَّ  أدرك ما ذهًبا، أُُحد مثل

 األول والثانًׄ      أدركׄ     أنَفقׄ      تسبُّوا ׄ  

 أُاااااااااااْ طاااااااااااَ إٔ حُٔاااااااااااَء طاااااااااااي١ٝ ٤ٔ٣٘اااااااااااٚ  -ٖ

 
  ْٙ  ك٤وطؼٜااااااااااااااااخ ػٔاااااااااااااااايح  ٤ُٔااااااااااااااااِْ ٓااااااااااااااااخثَ

 
 لٌسلمׄ      ٌقطعهاׄ      تدوي ׄ      تر ׄ  
ٗ-  ٙ ٍُ  أُاااااااااااْ طاااااااااااَ إٔ حُٔااااااااااا٤ق ٣ااااااااااا٘وٚ هاااااااااااي

  
 اًح ه٤اااااااااَ إ حُٔااااااااا٤ق أ٠ٓااااااااا٠ ٓاااااااااٖ حُؼٜاااااااااخ 

 
 أمضىׄ       قٌلׄ      ٌنقصׄ      تر ׄ  
ُّ ٓااااااااخ ً٘ااااااااَض ؿااااااااخ٬ٛ    -٘  ٓااااااااظزي١ ُااااااااي ح٣٧ااااااااخ

  
ىِ    ٝ َِ  ٣ٝؤط٤اااااااااااااي رخ٧هزاااااااااااااخٍ ٓاااااااااااااٖ ُاااااااااااااْ طُااااااااااااا

 
دِ ׄ      ٌؤتٌكׄ      كنتَ ׄ      ستبدي ׄ    ُتَزوِّ
 اًح ُااااااااااااااااْ طٔااااااااااااااااظطغ ٗاااااااااااااااا٤جخ  كيػااااااااااااااااٚ  -ٙ

  
 ٝؿااااااااااااااااااخُٝٙ اُاااااااااااااااااا٠ ٓااااااااااااااااااخ طٔااااااااااااااااااظط٤غُ  

 
 تستطٌعُ ׄ      جاوزهׄ      دعهׄ      تستطع ׄ  
 ءكااااااااااااا٬ طٌظاااااااااااااذ ر٤ااااااااااااايى ؿ٤اااااااااااااَ ٗااااااااااااا٢  -7

  
 طاااااااااااااااااَحٙ أ٣ٕٔاااااااااااااااااَى كااااااااااااااااا٢ حُو٤خٓاااااااااااااااااش  

 
  األول والثانً ׄ      تراهׄ      ٌسركׄ     تكتب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3922ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ػ٬ٓش ح٩ػَحد حُٔ٘خٓزش ُِلؼَ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش: طو٤َ  ّٖ

اَءُهمْ  النَّاسَ  َتْبَخُسوا َواَل : ﴿ وجل عزقال  -ٔ ٌَ  مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : "َتْبَخُسوا " ﴾ الفعل  أَْش

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : "َتْحَزنًِ " ﴾ الفعل  َتْحَزنًِ أاَلَّ  َتْحتَِها ِمنْ  َفَناَداَها: ﴿ سبحانهقال   -ٕ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : "ٌُْإَت " ﴾ الفعل  اْلَمالِ  ِمنَ  َسَعةً  ٌُْإتَ  َوَلمْ : ﴿ تعالىقال  -ٕ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ْضِرْبنَ : ﴿ تعالىقال  -ٗ ٌَ ٌُوبِِهنَّ  َعلَى بُِخُمِرِهنَّ  َوْل ْضِرْبَن "ْ﴾ الفعل  ُج   مضارع: "ٌَ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ُ  َنَصَرهُ  َفَقدْ  َتْنُصُروهُ  إاِلَّ : ﴿ وجل عزقال  -٘
 مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : "َتْنُصُروهُ " الفعل  ( هللاَّ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

لِدْ  لَمْ : ﴿ تعالىقال  -ٙ ُكنْ  َولَمْ *  ٌُولَدْ  َولَمْ  ٌَ لِْد " ﴾ الفعل  أََحدٌ  ُكفًُوا لَهُ  ٌَ  مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : "ٌَ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  
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 مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : "ُتِحٌُطوا " ﴾ الفعل  ِعْلًما بَِها ُتِحٌُطوا َولَمْ : ﴿ تعالىقال   -7

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ   

ا َكبلَّ : ﴿ تعالىقال   -8 ْقِض  لَمَّ ْقِض " ﴾ الفعل  أََمَرهُ  َما ٌَ   مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : "ٌَ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ا: ﴿ سبحانهقال   -9 ْعلَمِ  َولَمَّ ٌَ  ُ
ْعلَِم " الفعل  ( ِمْنُكمْ  َجاَهُدوا الَِّذٌنَ  هللاَّ  مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : "ٌَ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

َنا: ﴿ تعالىقال  -ٓٔ  مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : "ُتَإاِخْذَنا " ﴾ الفعل  أَْخَطؤَْنا أَوْ  َنِسٌَنا إِنْ  ُتَإاِخْذَنا اَل  َربَّ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

لِ  ِمنَ  بِقِْطعٍ  بِؤَْهلِكَ  َفؤَْسرِ : ﴿ تعالىقال  -ٔٔ ٌْ ْلَتفِتْ  َواَل  اللَّ اْمَرأََتكَ  أََحدٌ  ِمْنُكمْ  ٌَ ْلَتفِْت " ﴾الفعل  إاِلَّ مضارع  "ٌَ

 مجزوم وعبلمة جزمه:

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : " تجداه" الفعل    .تجداهما تقّدما من خٌر  -  ٕٔ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 وعبلمة جزمه : الفعل " تصؾ " مضارع مجزوم   الدنٌا ألحد. تصؾلم  -ٖٔ

 حذؾ حرؾ العلة  ׄ     حذؾ النونׄ     السكون المقدر  ׄ    السكون  ׄ  

 وعبلمة جزمه : " الفعل " تحرقك " مضارع مجزوم الفعل .كتحرقال تلعب بالنار   -ٗٔ

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ   مرفوع بالضمة المقدرة ׄ    مجزوم فً جواب الطلبׄ    منصوب بالفتحة ׄ  

 اًح ٍأ٣اااااااااااااض ٤ٗاااااااااااااٞد ح٤ُِاااااااااااااغ راااااااااااااخٍُس  -٘ٔ

 مضارع: "تظنن " الفعل  

 إٔ ح٤ُِااااااااااااااااااغ ٣زظٔااااااااااااااااااْ طظااااااااااااااااااٖ٘كاااااااااااااااااا٬  

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ِْ ٓاااااااااخػش    -ٙٔ َ  حُااااااااظ َؼُِّ اااااااا ُٓ ٌُْم  ْْ ٣َااااااااا ْٖ َُاااااااا اااااااا َٓ َٝ 

ُذْق " الفعل     مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : "ٌَ

  ِٚ َِ ١ُااااااااااااااااٍٞ َك٤َخطِاااااااااااااااا اااااااااااااااا ْٜ ـَ ُْ ٍ  ح ًُ َع   َ اااااااااااااااا ـَ  طَ

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 ّاًح ؿاااااااااااااخَٓص كااااااااااااا٢ ٗاااااااااااااَف ٓاااااااااااااَٝ  - 7ٔ

   مضارع مجزوم وعبلمة جزمه : "تقنع " الفعل 

 كاااااااااااااااااا٬ طو٘ااااااااااااااااااغ رٔااااااااااااااااااخ ىٕٝ حُ٘ـااااااااااااااااااّٞ 

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ٔ8-   ِٚ طِااااااااااااـ  ِ ُٖ رِ اااااااااااا ْٔ ٠ِاااااااااااا٤ٔخ  ُك َٓ   ٖ اااااااااااازَ ـِ  ٫ ٣ُْؼ

   مضارع: "ٌُْعِجَبنَّ " الفعل 

  ِٖ لَاااااااااااا ٌَ َىسُ حُ ْٞ ُٝم َىك٤٘ااااااااااااخ  َؿاااااااااااا َُ  ٝٛااااااااااااَ طَاااااااااااا

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3922ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 حُزيحثَ حُظخ٤ُش: طو٤َ حُٔزذ حُٜل٤ق ٫هظَحٕ ؿٞحد ح١َُ٘ رخُلخء ٖٓ ر٤ٖ  ّٗ

 من سعً فً الخٌر فسعٌه مشكور.   -ٔ

 جملة اسمٌةׄ     فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ         بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ  

ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن " -ٕ َ اَل 
ْصبِْر َفإِنَّ هللاَّ ٌَ ِق َو تَّ ٌَ ُه َمن   قال تعالى:" إِنَّ

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٖ-  ُ  قال عز وجل: ﴿ إاِلَّ َتْنُصُروهُ َفَقْد َنَصَرهُ هللاَّ

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 (قال تبارك وتعالى: ﴿ َوإِْن لَْم ُتْإَتْوهُ َفاْحَذُروا  -ٗ

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 إن تمٌزت فً صناعتك فستجنً أرباحا كثٌرة -٘

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٕ  ٓاااااااااااٖ هللا ُِلظااااااااااا٠  -ٙ  اًح ُاااااااااااْ ٣ٌاااااااااااٖ ػاااااااااااٞ

  

ٍُ ٓاااااااااااااخ ٣ـ٘ااااااااااااا٢ ػ٤ِاااااااااااااٚ حؿظٜاااااااااااااخُىُٙ    كاااااااااااااؤٝ

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 اًح ُااااااااااااااااْ طٔااااااااااااااااظطغ ٗاااااااااااااااا٤جخ  كيػااااااااااااااااٚ  -7

  

 ٝؿااااااااااااااااااخُٝٙ اُاااااااااااااااااا٠ ٓااااااااااااااااااخ طٔااااااااااااااااااظط٤غُ  

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 اًح ٗطاااااااااااااااان حُٔاااااااااااااااال٤ٚ كاااااااااااااااا٬ طـزااااااااااااااااٚ  -8

  

 كو٤ااااااااااااااااااَ ٓااااااااااااااااااٖ اؿخرظااااااااااااااااااٚ حُٔااااااااااااااااااٌٞص 

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

9-   ّْ ٟ  راااااااااااااااااخٌَُ ِٚ حهظااااااااااااااااايٟ ػاااااااااااااااااي  رؤرااااااااااااااااا

  

ْٚ أرَااااااااااااااا  ْْ  خٙٝٓاااااااااااااااٖ ٣٘اااااااااااااااخر  كٔاااااااااااااااخ ظِااااااااااااااا

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ            بــ)ما(  فعلٌه مسبوقة  ׄ  

 اًح ً٘اااااااااااااااَض ًح ٍأ١ كٌاااااااااااااااٖ ًح ػ٣ِٔاااااااااااااااشٍ   -ٓٔ

  

 كااااااااااااااااابٕ كٔاااااااااااااااااخَى حُاااااااااااااااااَأ١ إٔ طظاااااااااااااااااَىىح 

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٍُّ رٜااااااااااااااااااخ  -ٔٔ  اًح ٓلخٓاااااااااااااااااا٢َ٘ ح٬ُطاااااااااااااااااا٢ أُِى

  

  ٍُ  ُػااااااااااي ْص ًٗٞرااااااااااخ  كوااااااااااَ ُاااااااااا٢ ٤ًااااااااااق أػظااااااااااٌ

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 اًح حػظااااااااااااخى حُلظاااااااااااا٠ هااااااااااااٞٝ حُٔ٘خ٣ااااااااااااخ  -ٕٔ

  

  ٍُ  كؤ٣ٔااااااااااااااَ ٓااااااااااااااخ ٣ٔااااااااااااااَ رااااااااااااااٚ حُٞكااااااااااااااٞ

 

 جملة اسمٌةׄ   بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 اًح ؿااااااااااااخء ٓٞٓاااااااااااا٠ ٝأُواااااااااااا٠ حُؼٜاااااااااااا٠  -ٖٔ

  

  َُ  كوااااااااااااااااااي رطااااااااااااااااااَ حُٔاااااااااااااااااالَ ٝحُٔااااااااااااااااااخك

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ  
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 اًح ً٘ااااااااااااَض ٫ طااااااااااااي١ٍ كظِااااااااااااي ٜٓاااااااااااا٤زش    -ٗٔ

  

  ُْ  ٝإ ً٘ااااااااااااااَض طااااااااااااااي١ٍ كخُٜٔاااااااااااااا٤زشُ أػظاااااااااااااا

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ُّ كٜاااااااااااااااااااايهٞٛخ  -٘ٔ  اًح هخُااااااااااااااااااااض كااااااااااااااااااااٌح

  

  ُّ  كااااااااااااااابٕ حُواااااااااااااااٍٞ ٓاااااااااااااااخ هخُاااااااااااااااْض كاااااااااااااااٌح

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ  

ِّ ُٝااااااااا٠  -ٙٔ ٍُ ٛاااااااااٌح ح٤ُاااااااااٞ  كااااااااابٕ ٣اااااااااُي ٛاااااااااي

  

 كاااااااااااااااااااابٕ ؿاااااااااااااااااااايح  ُ٘ااااااااااااااااااااخظَٙ ه٣َااااااااااااااااااااذُ  

 

 جملة اسمٌةׄ   بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٔ7-   ٍٚ  ٝاًح أطظاااااااااااااي ٓااااااااااااآٌظ٢ ٓاااااااااااااٖ ٗاااااااااااااخه

  

َُ كٜااااااااااااا٢    حُ٘اااااااااااااٜخىسُ ُااااااااااااا٢ راااااااااااااؤ٢ٗ كخٟااااااااااااا

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3922ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 حٍر٢ ًَ ؿِٔظ٤ٖ ٓٔخ ٣ؤط٠ رؤىحس ١َٗ ٓ٘خٓزش ٝؿ٤َ ٓخ ٣ِِّ :: ّ٘

 تحققون أمل األمة  –تتزودون من المعرفة  -ٔ

 من المعرفة تحققون أمل األمة . ا تتزودومتى  ׄ    تتزودون من المعرفة تحققون أمل األمة .متى  ׄ  

 أمل األمة . االمعرفة تحققوتتزودون من متى  ׄ    أمل األمة . امن المعرفة تحققو اتتزودومتى  ׄ  

 ٌعلو شؤن الجماعة .  -د ٌستقٌم الفر - ٕ

 ٌستقم الفرد  ٌعل شؤن الجماعة . إن  ׄ     ٌستقٌم الفرد  ٌعلو شؤن الجماعة . إن  ׄ  

 ٌستقٌم الفرد  ٌعل شؤن الجماعة . إن  ׄ     ٌستقم الفرد  ٌعلو شؤن الجماعة . إن  ׄ  

 تستفٌد منه . سوؾ–تجالس الجلٌس الصالح  - ٖ

 تستفٌد منه . فسوؾتجالس الجلٌس الصالح  إن  ׄ   تستفٌد منه . سوؾتجالس الجلٌس الصالح  إن  ׄ  

 تستفد منه . فسوؾتجالس الجلٌس الصالح  إن  ׄ   د منه .فتست سوؾ  تجالس الجلٌس الصالح إن  ׄ  

 سٌجنى الخٌر كله - ٌعٌش متفاببل -ٗ

 سٌجن الخٌر كلهف ٌعش متفاببل من ׄ     .سٌجنى الخٌر كلهف ٌعش متفاببل من ׄ  

 سٌجن الخٌر كلهفش متفاببل ٌٌع من ׄ     .سٌجنى الخٌر كلهف ش متفاببلٌٌع من ׄ  

 قد ٌرقى المجتمع  –ٌنمو الرأي العام  -٘

 قد ٌرق المجتمع فٌنمو الرأي العام  إن  ׄ    .قد ٌرقى المجتمع فٌنمو الرأي العام  إن  ׄ  

 المجتمع  ٌرققد فٌنم الرأي العام  إن  ׄ     .قد ٌرقى المجتمع فٌنم الرأي العام  إن  ׄ  

https://dardery.site/archives/3922
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 : طو٤َ حاؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش ّٙ

 إن ترض بنصٌبك فسوؾ تكون أؼنى الناس               احذؾ)سوؾ(من الجملة  و ؼٌر ما ٌلزم   -ٔ

 إن ترض بنصٌبك فتكن أؼنى الناس                 ׄ     إن ترض بنصٌبك فتكون أؼنى الناس        ׄ  

 إن ترض بنصٌبك تكون أؼنى الناس                 ׄ     إن ترض بنصٌبك تكن أؼنى الناس             ׄ  

 (من الجملة  و ؼٌر ما ٌلزم .قداحذؾ)    من ٌجتهد فً عمله فقد ٌنال ما ٌتمناه-ٕ

   من ٌجتهد فً عمله فٌنال ما ٌتمناه ׄ       من ٌجتهد فً عمله ٌنل ما ٌتمناه ׄ  

   من ٌجتهد فً عمله ٌنال ما ٌتمناه ׄ       من ٌجتهد فً عمله فٌنل ما ٌتمناه ׄ  

 احذؾ)سوؾ( و ؼٌر ما ٌلزم  إن  ٌذهب الطبلب إلى النادي فسوؾ ٌتعرفون على أصدقاء جدد.... -ٖ

  إن  ٌذهب الطبلب  إلى النادي فٌتعرفوا على أصدقاء جدد ׄ  

 إن  ٌذهب الطبلب  إلى النادي  فٌتعرفون على أصدقاء جدد ׄ  

   إن  ٌذهب الطبلب  إلى النادي  ٌتعرفوا على أصدقاء جدد ׄ  

 إن  ٌذهب الطبلب  إلى النادي  ٌتعرفون على أصدقاء جدد. ׄ  

 (من الجملة  و ؼٌر ما ٌلزم .السٌناحذؾ)   فسٌحبونك إن تحسن إلى الناس  -ٗ

 .  .ٌحبوكف إن تحسن إلى الناس - ׄ     .  .ٌحبونك الناسإن تحسن إلى  - ׄ  

 . فٌحبونك إن تحسن إلى الناس - ׄ       .ٌحبوك إن تحسن إلى الناس - ׄ  

 (من الجملة  و ؼٌر ما ٌلزم .السٌناحذؾ)   . متى تقم بواجبك فسٌقدرك الناس -٘

 . متى تقوم بواجبك  ٌقدرك الناس ׄ      . متى تقم بواجبك فٌقدرك الناس ׄ  

 . متى تقوم بواجبك فٌقدرك الناس ׄ      . متى تقم بواجبك  ٌقدرك الناس ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3922ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 ك٤ٔخ ٢ِ٣: كيى حُؼزخٍس حُٜل٤لش ٝحُؼزخٍس حُوطؤ 7ّ

 ( )               .من ٌقول الحق ٌسعد -ٔ

 ( )             .متى تسافران للرٌؾ تستمتعا – ٕ

 ( )              من دخل الجنةؾ قد فاز. -ٖ

 (. )             أٌنما تذهبى تجدٌن الخٌر -ٗ

 ( )        إن  ٌذهب الطبلب  إلى النادي  فسوؾ ٌتعرفوا على أصدقاء جدد.-٘

 ( )            ..لن ٌكرهوك إن تحسن إلى الناس -ٙ

 ( )           إن تتعاونوا على الخٌر ٌسم قدركم.  -7

 ( )         متى ٌؤت فصل الشتاء ٌسع الناس لشراء المبلبس الثقٌلة. -8

 ( )              ال تتفرقوا تفشلوا.. -9

 ( )           من ٌبتؽً تقدم وطنه فهو محب لهذا الوطن. -ٓٔ

 ( )            التزم بواجباتك تنل احترام الناس. -ٔٔ

 ( )           أٌها الطالبان ، ال تهجرا الدراسة فتفشبلن. – ٕٔ

 ( )          . إن تقوموا بالعمل تحصلون على األجر  -ٖٔ

 ( https://dardery.site/archives/3922ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/3922
https://dardery.site/archives/3922
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 الىحدج الزاةعحنزاجعح شانلح على 

 طو٤َ حُٜٞحد  ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش  ك٤ٔخ ٢ِ٣: –ّ 

 

 : * حُـِٔش طٌٕٞ ؿخُّ ١َٗ رخْٓ حَُر٢ ػ٘ي:  ٓخُٔخ ٣ؼ٤ٖ - حُلظ٘ش ٣و٠٘ - ٔ

 سالما ٌعٌش الفتنة ٌخش من ׄ      سالما ٌعش الفتنة ٌخش إن ׄ  

 سالما ٌعش الفتنة ٌخشى من ׄ      سالما ٌعش الفتنة ٌخش من ׄ  

 " : * طـيحٗٚ"  حُلؼَ طٜل٤ق"  ػَٔس طـيحٗٚ ُِٔـي  ططٔلخ ٓظ٠"  - ٕ

 تجده ׄ     تجداه ׄ      تجدوها ׄ     تجدنه ׄ  

 ٓ٘خٓزش ١َٗ رؤىحس حُـِٔظ٤ٖ ر٤زٖ حٍر٢(  حُؼ٤ٖ ُٚ ٣ٜلٞ ٓٞف ـ حُٜـخثَ ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ ٣ؼِٞ)   -ٖ

  العٌش له ٌصفو سوؾ الصؽابر على اإلنسان ٌعل متى ׄ  

 العٌش له ٌصفو فسوؾ الصؽابر على اإلنسان ٌعلو متى ׄ  

  العٌش له ٌصفو فسوؾ الصؽابر على اإلنسان ٌعل متى ׄ  

 العٌش له ٌصؾ فسوؾ الصؽابر على اإلنسان ٌعل متى ׄ  

   ":ط٠َ" اػَحد.  ط٠َ ٫ كظ٠ حُلن ٣َ١ن ػٖ ٫ طزظؼي -ٗ

 . مجزوم ׄ     . الفتح على مبنى ׄ     . منصوب ׄ     . مرفوع ׄ  

 " :   ٠َٟ٣"  حُلؼَ ٜٗذ ػ٬ٓش"  هللا ػ٘خ ك٠َٟ٤ ارخءٗخ ٢َٟٗ ٤ُظ٘خ"  - ٘

 المقدرة الضمة ׄ    المقدرة الفتحة ׄ    الظاهرة الفتحة ׄ     الضمة ׄ  

 :   أكخى ( كظ٠ ) " . حُلَف طَحكٔٞح كظ٠ طئٓ٘ٞح ُٖ" هخٍ )ٙ(:   - ٙ

 التفصٌل ׄ     التعلٌل ׄ     الؽاٌة ׄ     االستدراك ׄ  

 :  حُـِٔش ك٢ حُٞحٝ"  طوخُلٚ ٝ طيع ا٠ُ أَٓ ٫"  - 7

 واو القسم ׄ     المعٌة واو ׄ    استبناؾ حرؾ ׄ    عطؾ حرؾ ׄ  

 :  " طِٜٖٔ " حُلؼَ" ٝحؿزخطي  طِٜٖٔ ٫"  - 8

 رفع محل فً مبنً ׄ    جزم محل فً مبنً ׄ    منصوب ׄ     مجزوم ׄ  

 )...ك٤ٚ ه٤َ ػَٔ ػٖ ٠ٜ٘٤ُ ــــ ٝطؼخ٠ُ ٓزلخٗٚ ــــ هللا ًخٕ )ٓخ  -9

 : " ٠ٜ٘٣"  ُِلؼَ ح٩ػَحر٤ش حُؼ٬ٓش ٢ِ٣ ٓٔخ ٤ِٓ      

 النون حذؾ ׄ    المقدرة الفتحة ׄ    المقدرة الكسرة ׄ    المقدرة الضمة ׄ  
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 " :  طٔظٔغ"  حُلؼَ"  ٝطٔظٔغ ا٠ُ حُظِلخُ  طٌحًَ ٫"  - ٓٔ

 منصوب ׄ     مجزوم ׄ     مرفوع ׄ     مبنً ׄ  

 " :   ٣ؼِٞ"  حُلؼَ ٜٗذ ػ٬ٓش"  ٌْٗؤٗ ك٤ؼِٞ ٓلز٤ٖ ٧ػٔخٌُْ ًٞٗٞح"  - ٔٔ

 النون حذؾ ׄ     الواو ׄ    الظاهرة الفتحة ׄ    المقدرة الفتحة ׄ  

 " :   ٫"  ....ٗٞع"  هٞٓٚ ح ك٢حُٔل٤ٚ ٤ٓي ٍأ٣ض إ طؼـذ ٫"  - ٕٔ

 زابدة ׄ     ناهٌة ׄ     عاطفة ׄ     نافٌة ׄ  

   ٗوٍٞ: ٣َٛق ا٢ُ حُٔئٍٝ حُٜٔيٍ كُٞ٘خ اًح( . ٓيٍٓٞ حُلَٜ ٣ٜظْ إٔ ٣ـذ) -ٖٔ

 .الفصل مدرسً اهتمام ٌجب ׄ      .الفصل مدرسو ٌهتموا أن ٌجب ׄ  

 الفصل نمدرسو اهتمام ٌجب ׄ      .الفصل مدرسو اهتمام ٌجب ׄ  

 :   ٠ُٔخٍػ٤ٖ حُـٞحد ٝ ح١َُ٘ كؼ٢ِ ٗلٍٞ ػ٘يٓخ"  حَُحرل٤ٖ ٖٓ ًخٕ حُو٤َ ك٢ ٓؼ٠ ٖٓ"  - ٗٔ

 الرابحٌن من ٌكن الخٌر فً ٌسعى من ׄ    الرابحٌن من ٌكون الخٌر فً ٌسع من ׄ  

 الرابحٌن من ٌكون الخٌر فً ٌسعى من ׄ    الرابحٌن من ٌكن الخٌر فً ٌسع من ׄ  

 :   رـ ٓـِّٝ"  طٜؾ"  .....حُلؼَ ( طٔظلي ٓؼِٔي ا٠ُ طٜؾ )أ٣خٕ – ٘ٔ

 الضمة ׄ     العلة حرؾ حذؾ ׄ     النون حذؾ ׄ     السكون ׄ  

 ( طئى١)  حُلؼَ(  ربطوخٕ ٝحؿزخطي طئى١ إٔ ٣ـذ ج ١خُزخ ٣خ)  -ٙٔ

 المقدرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ      النون بحذؾ منصوب مضارع ׄ  

 الظاهرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ       بالسكون مجزوم مضارع ׄ  

 ٓ٘خٓزش ١َٗ رؤىحس حُـِٔظ٤ٖ ر٤زٖ حٍر٢(  ؿِحإْٛ حُـ٘ش ـ رخُٜيم ٣ظٜلٕٞ)   -7ٔ

 جزاإهم الجنة بالعدل ٌتصفوا من ׄ      جزاإهم الجنة بالعدل ٌتصفون من ׄ  

 جزاإهم فالجنة بالعدل ٌتصفوا من ׄ      جزاإهم فالجنة بالعدل ٌتصفون من ׄ  

 :   ٠ٓخٍع كؼِٜخ كؼ٤ِش ُـِٔش ح١َُ٘ ؿٞحد طل٣َٞ ػ٘ي:  حُلخثِ كٜٞ ك٢ ػزخىطٚ ٣وِٚ ٖٓ - 8ٔ

  ٌفوز سوؾ فً عبادته ٌخلص من ׄ       ٌفوز فً عبادته ٌخلص من ׄ  

 فسٌفز فً عبادته ٌخلص من ׄ       ٌفز فً عبادته ٌخلص من ׄ  

 : حُطِذ ؿٞحد ك٢ ٓـِّٝ ر٠ٔخٍع حُلَحؽ ح٨ٓ...  أٛيحكٌْ.........  حؿظٜيٝح ك٢ ١ِذ حُؼِْ حُط٬د أ٣ٜخ -9ٔ

 فتحققوا ׄ     تحققن ׄ     تحققون ׄ     تحققوا ׄ  
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َُّ  ٤ُٖ٣ئىّ  طخ  ) -ٕٓ  :  حُـِٔش ك٢ ه٢ طلظٚ ٓخ )ح٢٘١ُٞ ٝحؿزٚؿ٘ي١  ً

 .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب مضارع ׄ    .النون ثبوت رفعه وعبلمة مرفوع مضارع ׄ  

 .السكون جزمه وعبلمة مجزوم مضارع ׄ       .الفتح على مبنً مضارع ׄ  

 :  طٜزق ك٢ حُؼزخٍس حُوطؤ ط٣ٜٞذ ػ٘ي )٣ٔؼيٝح كٔٞف حُؼيٍ طلو٤ن ا٠ُ حُلٌخّ ٣ٔؼ٠ ٓظ٠) -ٕٔ

 .ٌسعدوا سوؾ – ٌسع ׄ     .ٌسعدون فسوؾ – ٌسعى ׄ  

 .ٌسعدون فسوؾ – ٌسع ׄ      .ٌسعدوا فسوؾ – ٌسع ׄ  

 :  ٠ٓخٍع كؼَ ه٢ طلظٚ ٓخ (...كظلَ٘ ىٍٝٓي طَٜٔ ٫) -ٕٕ

 .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب ׄ     .السكون جزمه وعبلمة مجزوم ׄ  

 .السكون على مبنً ׄ     .الضمة رفعه وعبلمة مرفوع ׄ  

ْٕ (حُـخُٓش ح١َُ٘ رؤىحس حُـِٔظ٤ٖ ر٤ٖ َٗر٢ ػ٘يٓخ)حُو٤َ ٣ؤط٤ي – حَُ٘ ػٖ )ط٘ؤٟ -ٖٕ  :)ا

 :  حُـِٔش طٜزق

 .الخٌر ٌؤتٌك الشر عن تنؤ إنْ  ׄ     .الخٌر ٌؤتٌك الشر عن تنؤى إنْ  ׄ  

 .الخٌر فٌؤتٌك الشر عن تنؤ إنْ  ׄ     .الخٌر ٌؤتك الشر عن تنؤ إنْ  ׄ  

 : حُٜٞحد...........  حُ٘خّ ػوش كظ٘خ٤ُٖ رخُل٤خء طظل٤ِٖ ٤ُظي -ٕٗ

 . الناس ثقة فتنالٌن بالحٌاء تتحلً لٌتك ׄ     . الناس ثقة فتنالً بالحٌاء تتحلً لٌتك ׄ  

 . الناس ثقة فتنالٌن بالحٌاء تتحلٌن لٌتك ׄ     . الناس ثقة فتنالً بالحٌاء تتحلٌن لٌتك ׄ  

 :   ٫ّ ٛ٘خ ح٬ُّ"  حُظوخ٤ُي ػ٢ِ ٓ٘خ ًَ ٤ُلخكع "  - ٕ٘

 األمر ׄ      القسم ׄ     التعلٌل ׄ     الجحود ׄ  

 ." :  طَ٘"  حُلؼَ ؿِّ ػ٬ٓش ...." آخُي طَ٘ حؿظٜي ك٢ حٌُٔحًَس"  - ٕٙ

 العلة حرؾ حذؾ ׄ     النون حذؾ ׄ    الظاهرة الفتحة ׄ     السكون 7ٕ

 :"  ٣وَٜٝح"  حُلؼَ ؿِّ .......ػ٬ٓش"  ٣وَٜٝح ١ حُيكخع ػٖ ح١ُٖٞ ُْ حُـ٘ٞى "  - 7ٕ

 العلة حرؾ حذؾ ׄ     النون حذؾ ׄ    الظاهرة الفتحة ׄ     السكون ׄ  

 " :   أهٍٞ"  حُلؼَ"  ؿ٤َ حُلن ٧هٍٞ  ً٘ض ٓخ"  - 8ٕ

 منصوب ׄ     مبنً ׄ     مجزوم ׄ     مرفوع ׄ  

 : ٫ّ"  أًٌد"  حُلؼَ ك٢ ح٬ُّ"  ٧ًٌد ً٘ض ٓخ هللا ٝ"  - 9ٕ

 القسم ׄ     الجحود ׄ     التعلٌل ׄ     األمر ׄ  
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 . * حُٔزز٤ش رلخء ٜٓ٘ٞد ٠ٓخٍع رٜخ حُظ٠ حُـِٔش -ٖٓ

 . حقه توفٌه فلن الوطن حق ترع مهما ׄ          ٌسكت الطالب فٌسمع الشرح ׄ  

 . تعاقبها البنت تذنب لم ׄ       . فسوؾ تناله التفوق ترد إن ׄ  

 " :   طـيٝٙ ه٤َح حػِٔٞح"  ك٢ طـيٝٙ"  حُلؼَ اػَحد ػ٬ٓش - ٖٔ

 العلة حرؾ حذؾ ׄ    النون حذؾ ׄ     السكون ׄ     المقدرة الفتحة ׄ  

 ( طئىٟ)  حُلؼَ(  ربطوخٕ ػِٔي طئىٟ إٔ ٣٘زـ٠ ج كظخس ٣خ)  -ٕٖ

 المقدرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ      النون بحذؾ منصوب مضارع ׄ  

 الظاهرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ       بالسكون مجزوم مضارع ׄ  

 : * طٜزق ١َٗ ٧ِٓٞد حُـِٔش طل٣َٞ ػ٘ي"  ط٘يٕٓٞ ػٌِْٔ ك٢ طوَٜٝح ٫"  - ٖٖ

 تندموا عملكم فً تقصروا ال متى ׄ     تندموا عملكم فً تقصروا إن ׄ  

 تندمون عملكم فً تقصروا إال ׄ     تندموا عملكم فً تقصروا إال ׄ  

 : ٛٞ حُظؼ٤َِ ر٬ّ حُٔظَٜ ح٠ُٔخٍع -ٖٗ

  . لندافع عن الباطل كنا ما ׄ        . لندافعن عن الوطن ׄ  

 . الوطن عن المخلصون لٌدافعن وهللا ׄ     ٌتدرب الجنود لٌدافعوا عن الوطن ׄ  

 :.......  طٌٕٞ ُِـٔغ حُـِٔش ؿؼِض اًح""  ٛيكي كظلون حؿظٜي -ٖ٘

  . أهدافكم فتحققون ااجتهدو ׄ      . أهدافكم فتحققوا اجتهدون ׄ  

 . أهدافكم فتحققوا ااجتهدو ׄ      . أهدافكم فتحققون اجتهدون ׄ  

 " :  ٣ؼَ"  حُلؼَ ؿِّ ػ٬ٓش"  ٣ؼَ ك٢ أػ٤ٖ حُ٘خّ ٌُِلخف ٣ٔغ ٖٓ"  - ٖٙ

 العلة حرؾ حذؾ ׄ    النون حذؾ ׄ     الظاهرة الفتحة ׄ     السكون ׄ  

 " :   ط٘يّ"  حُلؼَ"  ط٘يّ طلوَ ٖٓ ٗؤٕ ١ٝ٘ي  ٫"  - 7ٖ

 الجزم جابز ׄ    الرفع واجب ׄ    الجزم واجب ׄ      مبنً ׄ  

 : )ُظؼزؼٞح( حُلؼَ أ٣ٜخ حُـخِٕٛٞ.......حُلن ٤ُْ ٓٔظزخكخ ُظؼزؼٞح رٚ  -8ٖ

 . النون حذؾ جزمه وعبلمة مجزوم مضارع فعل ׄ    . النون حذؾ نصبة وعبلمة منصوب مضارع فعل ׄ  

 . المقدرة الفتحة نصبة وعبلمة منصوب مضارع فعل ׄ   . العلة حرؾ حذؾ جزمه وعبلمة مجزوم مضارع فعل ׄ  

 :  )٣ظؼِْ( ....حُلؼَ"  حُطخُذ ٤ًق ٣لخكع ػ٠ِ طلٞهٚ  ٤ُظؼِٖٔ هللا ٝ"   -9ٖ

 مبنً ׄ     مجزوم ׄ     مرفوع ׄ      منصوب ׄ  
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 :  ( حُلؼَ ح٠ُٔخٍع ) ط٘ظ٠ٜ ( ٬ُٟي) أ٫ ط٘ظ٠ٜ ػٖ  -ٓٗ

 منصوب الفتحة الظاهرة ׄ     منصوب بالفتحة المقدرة ׄ     مرفوع بالضمة المقدرة ׄ    مجزوم بالسكون ׄ  

 : )٤ُلٌْ(. ح٬ُّ ك٠  ٤ُلٌْ رـ٤َ حُلن .......ُْ ٣ٌٖ حُوخ٢ٟ  -ٔٗ

 قسمالم ال ׄ    الم التوكٌد ׄ     الم التعلٌل ׄ      الم الجر ׄ  

 :  حُوطؤ ط٣ٜٞذ رؼي"  ٣ٔظل٤ي ٓٞف حُظيه٤ٖ ػٖ ٣وِغ ٖٓ"  - ٕٗ

 ٌستفد فسوؾ التدخٌن عن ٌقلع من ׄ     ٌستفد سوؾ التدخٌن عن ٌقلع من ׄ  

 سٌستفٌد التدخٌن عن ٌقلع من ׄ     ٌستفٌد فسوؾ التدخٌن عن ٌقلع من ׄ  

 " : ٣ؼَٔ"  حُلؼَ .........." هللا ػ٠ِ َٗ٘ ى٣ًَٖ ِْٓٔ  ؼَٔ ٤ُ"  - ٖٗ

 مبنً ׄ    مجزوم ׄ     منصوب ׄ      مرفوع

 : * حُوطؤ ط٣ٜٞذ رؼي"  حُٞهٞع ك٤ٜخ ٖٓ ٣٘ؾ كوي ح٣َُُِش ػٖ ٣٘ؤ ٖٓ"   -ٗٗ

 فٌها الوقوع من ٌنجو قد الرزٌلة عن ٌنؤ من ׄ    فٌها الوقوع من ٌنج قد الرزٌلة عن ٌنؤ من ׄ  

 فٌها الوقوع من ٌنجوا فقد الرزٌلة عن ٌنؤ من ׄ    فٌها الوقوع من ٌنجو فقد الرزٌلة عن ٌنؤ من ׄ  

 :   )طِٜي( حُلؼَ"  كظِٜي ح٧َٗحٍ   طٜخكذ ٫  -٘ٗ

 المقدرة الضمة رفعه عبلمة و مرفوع ׄ     الظاهرة الفتحة نصبه عبلمة و منصوب ׄ  

 المقدرة الفتحة نصبه عبلمة و منصوب ׄ      السكون جزمه عبلمة و مجزوم ׄ  

 :   حُوطؤ ط٣ٜٞذ رؼي ........." حُـِحء حُلٖٔ كظِن حُو٤َ ك٢ حٓغ"   -ٙٗ

  الحسن الجزاء تلق فسوؾ الخٌر فً اسع ׄ    الحسن الجزاء تلقوا الخٌر فً اسع ׄ  

 الحسن الجزاء فتلقون الخٌر فً اسع ׄ    الحسن الجزاء فتلقى الخٌر فً اسع ׄ  

 " :   ط٘ؾ  "  حُلؼَ ؿِّ ػ٬ٓش:  ط٘ؾُ  طؼٚ ٍري  ٫  -7ٗ

 الضمة ׄ     العلة حرؾ حذؾ ׄ     السكون ׄ     النون حذؾ ׄ  

 :  ٢ٛ ٢ِ٣ ك٤ٔخ ٗل٣ٞخ حُٜل٤لش حُـِٔش  -8ٗ

 الخٌر لكم فٌسعى الناس بمساعدة التزموا ׄ      الخٌر لكم فٌسع بمساعدة الناس التزموا ׄ  

 الخٌر لكم فٌسعى الناس بمساعدة التزمون ׄ     الخٌر لكم ٌسع فسوؾ الناس بمساعدة التزموا ׄ  

 :  ( أهخف) حُلؼَ"  ٓ٘ي كؤهخف أٓؤص ا٤ُي  ٓخ"  -9ٗ

 مبنً ׄ      مجزوم ׄ     منصوب ׄ      مرفوع ׄ  

  :  )طِو٢( حُلؼَ"  ُظِو٢ ػ٤ِ٘خ حرظ٬ءحص ًؼ٤َس حُل٤خس إ"  - ٓ٘

 مبنً ׄ      مجزوم ׄ     منصوب ׄ      مرفوع ׄ  
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 : * ٢ٛ ٢ِ٣ ك٤ٔخ ٗل٣ٞخ حُٜل٤لش حُـِٔش - ٔ٘

 النجاح لكم فٌسعى  اجتهدوا ׄ       النجاح لكم فٌسع اجتهدوا  ׄ  

 النجاح لكم فٌسعى  اجتهدوا ׄ      النجاح لكم ٌسع فسوؾ  اجتهدوا ׄ  

 " :   طلِق"  حُلؼَ" :  كظلِق طئى١ حُلَحثٞ  ٤ُظي"  - ٕ٘

 مبنً ׄ      مجزوم ׄ      منصوب ׄ     مرفوع ׄ  

 " :   طِٜي"  حُلؼَ"  طِٜي حَُ٘ ٖٓ طوظَد ٫"  - ٖ٘

 الجزم جابز ׄ    الرفع واجب ׄ    الجزم واجب ׄ     النصب واجب ׄ  

 :   اػَحرٚ (ػ٬ٓش ٣ٔؼ٠ حُلؼَ):  حُ٘ـخف ٌُْ ك٤ٔؼ٠ حؿظٜيٝح - ٗ٘

 الظاهرة الضمة ׄ    المقدرة الفتحة ׄ    المقدرة الضمة ׄ    الظاهرة الفتحة ׄ  

 : * حُـِٔش طٜزق ح٤ُٖٔ كٌف رؼي:  حُ٘ـخف ٌُْ ك٤ٔٔؼ٠ طـظٜيٝح إ - ٘٘

 النجاح لكم ٌسعى تجتهدوا إن ׄ      النجاح لكم فٌسعى تجتهدوا إن ׄ  

 النجاح لكم فٌسع تجتهدوا إن ׄ      النجاح لكم ٌسع تجتهدوا إن ׄ  

 " :  ٢ٌَٗٞٛ٣"  حُلؼَ"  ك٢ٌَٗٞٛ٤ حُ٘خّ ا٠ُ أ٢ٓء ُٖ"  - ٙ٘

 الضم على مبنً ׄ   النون بحذؾ منصوب ׄ   النون بحذؾ مجزوم ׄ   النون بثبوت مرفوع ׄ  

 : * ٢ِ٣ ٓٔخ ٜٓ٘ٞرخ ٠ٓخٍػخ كؼ٬ طَ٘ٔ حُظ٢ حُـِٔش ٤ِٓ - 7٘

 وطنك حق تهمل ال ׄ   سؤسكت لببل أؼضبك ׄ    فؤصلً أتوضؤ أنا ׄ    بدراستك لتهتم ׄ  

 : * حُـِٔش طٌٕٞ حُلخء كٌف رؼي"  ػ٘ي هللا ك٠َٟ٤ٔ طئى ح٬ُٜس إ"  - 8٘

 عنك هللا سٌرضى الصبلة تإد إن ׄ     عنك هللا ٌرضى الصبلة تإد إن ׄ  

 عنك هللا ٌرض الصبلة تإد إن ׄ     عنك هللا ٌرض الصبلة يتإد إن ׄ  

 " :   ٣ظن"  حُلؼَ ؿِّ ػ٬ٓش"  ٓوَؿخ ُٚ ٣ـؼَ هللا ٣ظن ٖٓ"  - 9٘

 العلة حرؾ حذؾ ׄ   النون ثبوت ׄ     النون حذؾ ׄ      السكون ׄ  

ّٔ٘ٞح - ٓٙ  :  )طَه٠( حُلؼَ اػَحد ػ٬ٓش:  كظَه٠ ٌٓخٗظٌْ ك٢ أػ٤ٖ حُ٘خّ أه٬هٌْ ك

 الظاهرة الضمة ׄ   المقدرة الفتحة ׄ    المقدرة الضمة ׄ     الظاهرة الفتحة ׄ  

 : * ٢ٛ ٗل٣ٞخ ٛل٤لش ؿ٤َ ؿِٔش حُظخ٤ُش حُـَٔ ك٢ -ٔٙ

 هللا رضا تنل ساعد اآلخرٌن ׄ       تهملوا دروسكم تفشلوا ال ׄ  

 الثواب ٌلق الخٌر فً ٌسع من ׄ       الثواب تنال افعل الخٌر ׄ  
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 : (طلون) حُلؼَ:  ط٣َي ٓخ طلون رخُؼَٔ حُيءٝد   طٔٔي  -ٕٙ

 الجزم جابز ׄ     البناء جابز ׄ    الرفع واجب ׄ     الجزم واجب ׄ  

 " : * ٣ٌَٛي"  حُلؼَ:  حُ٘خّ ٣ٌَٛي طظؼخٍ ػ٠ِ ح٥ه٣َٖ ٫  -ٖٙ

 الجزم جابز ׄ    الرفع جابز ׄ     الرفع واجب ׄ     الجزم واجب ׄ  

 " : * أَٜٗ"  حُلؼَ"  ح١ُٖٞ ٧َٜٕٗ هللا ٝ"  - ٗٙ

 مبنً ׄ     مرفوع ׄ      مجزوم ׄ      منصوب ׄ  

 : حُـِٔش طٜزق ؿخُّ ١َٗ رخْٓ حُـِٔظ٤ٖ ر٤ٖ حَُر٢ ػ٘ي"  طؼِٞ ٌٓخٗظي ٓٞف – حُو٤َ ك٢ طٔؼ٠"  -٘ٙ

 مكانتك تعلو سوؾف الخٌر فً تسعَ  إن ׄ     مكانتك تعلو سوؾ الخٌر فً تسعى متى ׄ  

 مكانتك تعل سوؾ الخٌر فً تسعَ  متى ׄ      مكانتك تعل سوؾف الخٌر فً تسعَ  إن ׄ  

 " : * طؼخهز٢ٗٞ"  حُلؼَ كظؼخهز٢ٗٞ .... ًٗزخ كؼِض ٓخ"  - ٙٙ

 النون حذؾ نصبه عبلمة و منصوب ׄ      الواو رفعه عبلمة و مرفوع ׄ  

 النون ثبوت رفعه عبلمة و مرفوع ׄ     النون ثبوت نصبه عبلمة و منصوب ׄ  

 " :   طلَ٘"  حُلؼَ ....."   كظلَ٘ ػِٔي  َٛ هَٜص ك٢ "  - 7ٙ

 مرفوع ׄ     منصوب ׄ      مجزوم ׄ      مبنً ׄ  

 :   ٫ّ" ط٘خٍ"  حُلؼَ ك٢ ح٬ُّ"  ٍٟخٙ ُظ٘خٍ ٓوِٜخ هللا حػزي"  - 8ٙ

 القسم ׄ     األمر ׄ      الجحود ׄ      التعلٌل ׄ  

 :   ٫ّ"  طِّٜ٘"  حُلؼَ ك٢ ح٬ُّ ٗٞع"  ٖٓ حُؼيٝ ُظِّٜ٘ ٓظليس حُـ٤ٕٞ حُؼَر٤ش طٌٖ ُْ"  - 9ٙ

 القسم ׄ    األمر ׄ      الجحود ׄ       التعلٌل ׄ  

 :  ح١َُ٘ ٤ٜ٣َ ؿٞحد ٗلٌف)ٓٞف( ػ٘يٓخ).… ٚٗطـيٝ كٔٞف حُو٤َ طويٓٞح أ٣خٕ -7ٓ

 .فتجدونه ׄ            .تجدونه ׄ     .فتجدوه ׄ          .تجدوه ׄ  

 حهظَٕ ؿٞحد ح١َُ٘  رخُلخء ٧ٗٚ : .هخف ٍرٚ كخُـ٘ش ؿِحإٙ  ٖٓ – 7ٔ

 جملة اسمٌة ׄ      فعلٌه مسبوقة بالسٌن   ׄ              فعلٌة فعلها جامد ׄ   جملة طلبٌة  ׄ  

 :"  ٛٞ كؼَ ٠ٓخٍع:  ط٤٠غحُلؼَ "  .كوٞهي كظ٤٠غ طْ٘ ٝحؿزخطي ٫   -7ٕ

 مجزوم فً جواب الطلب   ׄ       منصوب بالفتحة ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ      مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   
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 : حُـِٔظ٤ٖ ٍر٢.  هللا ٖٓ حَُٟخ ٣٘خٍ - ٣وٍٞ حُلن -7ٖ

 هللا من الرضا ٌنل الحق ٌقول من ׄ    هللا من الرضا ٌنل الحق ٌقل من ׄ  

 هللا من الرضا نلٌ فسوؾ الحق ٌقل من ׄ                          هللا من الرضا ٌنال الحق ٌقول من ׄ  

 :" أًَٓي"  حُلؼَ....... أًَٓي ٓٞف إً ج ؿيح ٓؤك٠َ  -7ٗ 

 مبنى مضارع ׄ   مجزوم مضارع ׄ   منصوب مضارع ׄ   مرفوع مضارع ׄ  

 " * طوغ"  حُلؼَ........ طوغ ك٢ حُللَس ٝا٫ هٌ كٌٍى  -7٘

 مرفوع مضارع ׄ        مجزوم الشرط جواب فعل ׄ   مجزوم الشرط فعل ׄ   منصوب مضارع ׄ  

 :" أ١َى"  ًِٔش ك٠ ح٬ُّ ٗٞع...... ١٧َى حُؼَٔ ك٠ ٓوَٜح ً٘ض ٓخ  -7ٙ

 األمر الم ׄ       التعلٌل الم ׄ    القسم الم ׄ   الجحود الم ׄ  

 ٣٘ااااااااااااٌَٛخ هللا حُلٔاااااااااااا٘خص ٣لؼااااااااااااَ ٓااااااااااااٖ -77

  

 ٓااااااااااااااااؼ٬ٕ هللا ػ٘ااااااااااااااااي رخُ٘ااااااااااااااااَ ٝحُ٘ااااااااااااااااَ 

 

 : حُز٤ض ٌٛح ك٠ حُ٘خػَ هٍٞ ك٢حُوطؤ ححُ٘ل١ٞ 

 ٌفعل الشرط فعل جزم عدم ׄ      "ٌشكر"  الشرط جواب جزم عدم ׄ  

 قاعدة ألى مخالفة توجد ال ׄ     بالفاء الشرط جواب اقتران عدم ׄ  

 :. حُـِٔظ٤ٖ ك٢ ح٬ُّ ٗٞع. حطَى حُٜخطق ُظٌحًَ رظ٤ًَِ أًؼَ....../  ىٍٝٓي كظ٠ ط٘ـق ُِظٌحًَ -78 

 تعلٌل تعلٌل والثانٌة األولى ׄ    أمر والثانٌة أمر األولى ׄ  

 تعلٌل والثانٌة أمر األولى ׄ         أمر والثانٌة تعلٌل األولى ׄ  

 :طؼن( ): حُلؼَ اػَحد.  طؼن رٚ رٜي٣ن حٓظؼٖ -79

 ٌجوز فٌه الرفع والجزم ׄ        مجزوم مضارع ׄ   منصوب مضارع ׄ   مرفوع مضارع ׄ  

 :  حُـِٔظ٤ٖ ك٢ ح٬ُّ ٗٞع. ٤ُطَى ريٕٝ ٓزذ ح٬ُػذ حُِٔظِّ ًخٕ ٓخ - ٤ُطَى ٓوطجخ ح٬ُػذ ًخٕ ٓخ -8ٓ

 الجحود الم و الثانٌة  الجحود الم األولى ׄ    التعلٌل الم و الثانٌة  التعلٌل الم األولى ׄ  

 التعلٌل الم والثانٌة الجحود الم األولى ׄ                   الجحود الم و الثانٌة  التعلٌل الم األولى ׄ  
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 مع دهشة المتكلم وتعجبه من هذا التمٌز.هو أسلوب ٌدل على تمٌز شًء فً صفة ما جماال أو قبحا 

 التعجب نوعان: 

كقولهم مثبًل : هلّل َدرُّ فبلن ! أو سبحان هللا ! أو باستعمالهم االستفهام بمعنى : ( ًسماعً )ؼٌر قٌاسׄ   

 التعجب، كقوله تعالى : " كٌؾ تكفرون باهلل وكنتم أمواًتا فؤحٌاكم " وهذه األسالٌب كلها سماعٌة.

ًُّ صٌؽتان : } ما أَْفَعلَُه ، وأَْفِعلْ به [:  قٌاسًׄ    .، مثل : ما أجمل الربٌع   ، و أجمل بالربٌع القٌاس

 صٌػ التعجب القٌاسٌة

 الصٌؽة األولى: ما أَْفَعلَه وهً تتكون من:  -

 ما تعجبٌة اسم نكرة بمعنى شًء عظٌم. -ٔ     

 فعل التعجب:وهو فعل ماض على وزن)أْفَعلَ(. -ٕ     

 المتعجب منه: وهو االسم أو الضمٌر العابد على االسم المتمٌز فً الجمال أو القبح. -ٖ     

َׄ الطبٌعة ما أجملـــــــ ــــها         مثل: ما أجــملَ الصدَق

 

 إعرابها: 

 ما: نكرة تعجبٌة بمعنى شًء عظٌم مبنٌة على السكون فً محل رفع مبتدأ.

أفعل ]أجمل[: فعل التعجب فعل ماٍض مبنً على الفتح، وفاعله ضمٌر مستتر وجوًبا تقدٌره ]هو[ عابد على  -

 ]ما[ و الجملة الفعلٌة ]من الفعل والفاعل[ فً محل رفع خبر المبتدأ ]ما[. 

 المتعجب منه ]الصدَق[: مفعول به ]متعجب منه[منصوب.  -

 الصٌؽة الثانٌة: أَْفِعلْ بـه وهً تتكون من:   -

 فعل التعجب: وهو فعل ماض ٌؤتى عل صٌؽة األمر لضرورة التعجب. وٌكون على وزن )أَْفِعلْ(. -ٔ 

 الباء: وهى حرؾ جر زابد.   -ٕ 

 المتعجب منه: وهو ما ٌقع بعد الباء. -ٖ  

ب منه   أَْفِعلْ + بـ + الُمَتَعجَّ

 مثل: أَْجِمل بـ الصدِق. الطبٌعة أجمل بـ ــــها 
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 إعرابها:

 أَْفِعلْ: )أَْجِمل(: فعل ماٍض مبنى على السكون جاء على صٌؽة األمر؛ لضرورة التعجب. -

 بـ: حرؾ جر زابد مبنى ال محل له من اإلعراب. -

ب منه ]الصدق[: فاعل مرفوع   بحركة حرؾ الجر الزابد.  المحلمقدرة منع ظهورها اشتؽال ال بالضمة الُمَتَعجَّ

ب منه ]الصدق[: ]فاعل مرفوع محبل مجرور لفظا[. -  أو الُمَتَعجَّ

 صوغ أسلوب التعجب:

 ٌتعجب من الفعل مباشرًة على إحدى الصٌؽتٌن إذا كان: 

ا: أي ال ٌزٌد عن ثبلثة أحرؾ – ٔ ًٌ  استعمل.  –: ارتفع فبل ٌجوز من  ،ثبلث

 صفر.  –خضر  -زرق –حول   -جعر–مثل: صلع ،  الذي مإنثه )فعبلء( لٌس الوصؾ منه على)أفعل( –ٕ

ا –ٖ ًٌ  ما علم.  -مثل: ما عرؾ  ، ُمْثَبًتا: أي لٌس منف

 مثل: كان وأخواتها. ، تاًما: أي لٌس فعبًل ناقًصا  – ٗ

 .ؼرق(  -هلك  –فنً  -فبل ٌجوز من )مات ، قاببًل للتفاُوِت: أي ٌقبل التدرج)النقص والزٌادة(  – ٘

ا للمجهول – ٙ ًٌ ا للَمْعلُوِم: أي الفاعل معروؾ أى لٌس مبن ًٌ  .عـُـلِـَم  -مثل: عـُـِرَؾ  ، َمْبنِ

ًفا: أي لٌس فعبًل جامًدا – 7  ببس(. -نعم –لٌس  -مثل:)عسى ، ُمَتَصرِّ

 : كٌفٌة التعجب من الفعل ؼٌر مستوفً الشروط

إذا كان ]الفعل ؼٌر ثبلثً أو الوصؾ منه على أفعل فعبلء أو ناقصا[: نتعجب منه بطرٌق ؼٌر مباشر  -ٔ 

  -أجدر بـ،  –ما أجدر  -أعظم بـ،  –بواسطة صٌؽة تعجب من فعل مناسب مستوؾ للشروط مثل: )ما أعظم 

 أكثر بـ(  -ما أكثر

 ، أمثلة: التعجب منه وبعدها المصدر الصرٌح أو المصدر المإول من الفعل المراد

أعــظم بؤن  -أْعــِظْم بـارتفاع الهرم ] -[ما أعظم أن ٌـرتفع -ما أعــظم ارتفاع الهرم (: ]ارتفع الهرم  ) -  

 .[ٌرتـــفع

أَْرِوْع  -أَْرِوْع بــزرقــة الســمـاء] –[مـا أْجــَملَ أن تـزرق  -ما أْجَملَ زرقَة السماءِ (:]زرقت السماء )  -  

 . [تـزرقبـؤن 

أصعب ׄ  أْصِعْب بكْوِن الدواِء ُمرًّ ]-[ما أصَعَب أْن ٌكون  -اما أْصعَب كون الدواء مرً (:]كان الدواء مرا )-  

 .[بؤن ٌكون 

إذا كان الفعل مبنٌا للمجهول أو فعل منفٌا: نتعجب منه بالطرٌق ؼٌر المباشر فنؤتً بصٌؽة التعجب من  -ٕ

 ثم نؤتً بالمصدر المإول من الفعل ؼٌر المستوفى للشروط ، أمثلة:، فعل مساعد مناسب مستوؾ للشروط 
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ٌَُثاب المج -   ٌُثاب المجد (: ما أجمل أن  .  -د ) ٌَُثاب المجدُّ  أجمل بؤن 

 أجدر بؤال ٌترك المسلم الصبلة. -)ال ٌترك المسلم الصبلة( :  ما أجدر أال ٌترك المسلم الصبلة  -  

 المضارع = أال+ الفعل المضارع منصوبأْن + ال + الفعل  :مبلحظة    

ب من الفعل الجامد مثل:)عَسى -ٖ ٌُتعجَّ لٌس( وال من الفعل الذى ال  –ال حبذا -ا حبذ –بْبس  –نعم  –ال 

ًَ  -هلك –عاش  –مثل: )ماَت  ،تفاوت فٌه   ؼرق(.  –َفنِ

 : مبلحظات مهمة

كما فً األمثلة السابقة، أو بطرٌق ؼٌر مباشر إذا كان الفعل مستوفٌا للشروط جاز التعجب منه مباشرة  - ٔ

بواسطة صٌؽة تعجب من فعل مناسب مستوؾ للشروط وبعدها المصدر الصرٌح أو المصدر المإول من 

أعظم  -ما أعظم أن ٌصدق.  أعظم بصدق المسلم  –مثل: ما أعظم صدق المسلَم ، منه الفعل المراد التعجب

 بؤن ٌصدق.

فعل المضارع( ٌصبح فً محل نصب مفعول به مع صٌؽة ]ما أفعله[، وفً محل المصدر المإول )أن + ال -ٕ

 رفع فاعل مع صٌؽة ]أفعل به[. 

وٌجوز أن تزاد كان بٌن ما التعجبٌة وخبرها فً جملة التعجب، وتكون ؼٌر عاملة أي ال اسم وال خبر  -ٖ

 .بابل ما كان أؼناه عن التحرش بهذه الق  -ا أٌام الصبلها. مثل: ما كان أحلى 

 ( https://dardery.site/archives/3982ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 اخ على أسلىب الذعجثدـــدريـــت

 ٤ِٓ ر٤ٖ حُظؼـذ حُٔٔخػ٢ ٝحُو٤خ٢ٓ ك٢ ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش: – ّٔ

 ٛااااااااااااااااٌٙ ح٧ٗااااااااااااااااٞحٍ ٓااااااااااااااااخ أٟاااااااااااااااا٤ؼٜخ     -ٔ

  
 .ٛااااااااااإَ كااااااااااا٢ ؿ٘زااااااااااا٢ ؿَحكاااااااااااخ ٝظزااااااااااا٠  

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 كٔاااااااااااااازلخٕ حُاااااااااااااا١ٌ أػطااااااااااااااخى ٌِٓااااااااااااااخ     -ٕ

  
 .ٝػِٔااااااااااااااي حُـِااااااااااااااّٞ ػِاااااااااااااا٠ حُٔاااااااااااااا٣ََ 

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ٝحٛاااااااااااااااخ  ٣٧اااااااااااااااخّ حُٜااااااااااااااازخ ُٝٓخٗاااااااااااااااٚ   -ٖ

  
 .ُااااااااااااٞ ًااااااااااااخٕ أٓااااااااااااؼق رخُٔوااااااااااااخّ هِاااااااااااا٬٤    

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ٓااااااااااخ أهاااااااااازق ح٩ٗٔااااااااااخٕ ٣وظااااااااااَ ؿااااااااااخٍٙ   ٝ   -ٗ

  
 .٣ٝواااااااااااااااٍٞ ٛااااااااااااااا١ٌ ٓاااااااااااااااّ٘ش حُؼٔاااااااااااااااَحٕ   

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 

https://dardery.site/archives/3982
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ٍُّ حُ٘اااااااااااااااااااا٤ذ ٓااااااااااااااااااااٖ ٝحػااااااااااااااااااااع   -٘    ى

  
 .ٝٗخٛاااااااااااااااق ُاااااااااااااااٞ كظااااااااااااااا٢ حُ٘خٛاااااااااااااااق   

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 أًااااااااااَّ رلزااااااااااَ ؿاااااااااايح ُِؼُااااااااااَد ٍحرطااااااااااش     -ٙ

  
 .ٝػوااااااااااااايس ٝكااااااااااااايص ُِؼاااااااااااااَد ٓؼظوااااااااااااايح   

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ٓااااااخ أرؼااااااي حُؼ٤ااااااذ ٝحُ٘وٜااااااخٕ ػااااااٖ ٗااااااَك٢    -7

  
 .أٗااااااااااااخ حُؼ٣َااااااااااااخ ًٝحٕ حُ٘اااااااااااا٤ذ ٝحُٜاااااااااااااَّ   

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

ُْ ُاااااااااااااااااااٞ إٔ ٛااااااااااااااااااازًَْ   -8 ً َُ    ٛاااااااااااااااااااز

  
 .حُو٤ااااااَ كاااااا٤ٖ حُو٤ااااااَ ط٠ااااااطَدكاااااا٢ ِٓظواااااا٠   

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ك٤خُااااااااااااي ٓااااااااااااٖ ٤ُااااااااااااَ ًااااااااااااؤٕ ٗـٞٓااااااااااااٚ   -9

  
 .رٌااااااااااااَ ٓـااااااااااااخٍ حُلظااااااااااااَ ٗاااااااااااايص ر٤ااااااااااااٌرَ  

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ػـزاااااااُض ُٔاااااااؼ٢ حُااااااايَٛ ر٤٘ااااااا٢ ٝر٤ٜ٘اااااااخ   -ٓٔ

  
 كِٔاااااااااخ حٗو٠ااااااااا٠ ٓاااااااااخ ر٤٘٘اااااااااخ ٓاااااااااٌٖ حُااااااااايَٛ 

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ر٘ااااااااا٢ طـِاااااااااذ أػاااااااااُِ ػِااااااااا٢ّ راااااااااؤٕ أٍٟ    -ٔٔ

  
 .ى٣اااااااااااخًٍْ أٓٔاااااااااااض ُٝااااااااااا٤ْ ُٜاااااااااااخ أٛاااااااااااَ 

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ٓااااااااااخ أٛااااااااااؼذ حُلؼااااااااااَ ُٔااااااااااٖ ٍحٓااااااااااٚ   -ٕٔ

  
ْٖ أٍحىَ     اااااااااااااا َٓ ََ حُوااااااااااااااٍٞ ػِاااااااااااااا٠   ٝأٓااااااااااااااٜ

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

ُْ ٓااااااااااااااٖ كظ٤ااااااااااااااٍش ٛاااااااااااااازَٝح  -ٖٔ    ىٍٛاااااااااااااا

  
 .ٍأ٣ااااااااُض ُٜااااااااْ كاااااااا٢ حُ٘ااااااااخّ أٓؼااااااااخ٫  ٓااااااااخ إ  

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ٓاااااااخ أكٔاااااااٖ حُاااااااي٣ٖ ٝحُاااااااي٤ٗخ اًح حؿظٔؼاااااااخ   -ٗٔ

  
 .ٝأهااااااااازق حٌُلاااااااااَ ٝح٩كااااااااا٬ّ كااااااااا٢ حَُؿاااااااااَ 

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ُٔاااااااخ رااااااايص ٓاااااااٖ ح٧ٓااااااالخٍ هِاااااااض ُٜاااااااخ   -٘ٔ

  
 .ٓاااااااازلخٕ ٓاااااااازلخٕ ٍراااااااا٢ هااااااااخُن حُٜااااااااٍٞ   

 
 تعجب قٌاسًׄ              سماعًتعجب  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3982ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 كيى ح٤ُٜـش حُو٤خ٤ٓش حُظ٢ ؿخء ػ٤ِٚ حُظؼـذ ك٢ ح٧ٓؼِش  حُظخ٤ُش: – ّٕ

 
 كااااااااااؤٕ طٌااااااااااٖ حُااااااااااي٤ٗخ طُٞااااااااااض رو٤َٛااااااااااخ   -ٔ

  

ْٕ راااااااااااي٤ٗخ ٫ طااااااااااايّٝ ػِااااااااااا٠ كاااااااااااخٍ   .كاااااااااااؤٛٞ

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 ٓاااااااخ أهااااااازق حُظلااااااا٢٣َ كااااااا٢ ُٓاااااااٖ حُٜااااااازخ   -ٕ

  

 .ك٤ٌااااااااااق رااااااااااٚ ٝحُااااااااااَأّ ُِ٘اااااااااا٤ذ ٗااااااااااخَٓ 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

ْٖ أؿخرااااااااي اهااااااااٌح     -ٖ اااااااا َٓ  ٓااااااااخ ًااااااااخٕ أٓااااااااؼَي 

  

ُٓـظ٘زاااااااااااااااخ  ٛاااااااااااااااٟٞ    .ٝػ٘اااااااااااااااخىحرٜااااااااااااااايحى 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 ًٝاااااااااااَ ٗااااااااااا٢ء ػزاااااااااااَس  ُٔاااااااااااٖ ػواااااااااااَ   -ٗ

  

 ٓاااااااااخ أٓاااااااااؼي حُؼااااااااا٤ٖ اًح حُٔاااااااااَُء حػظااااااااايٍ   

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 أًاااااااااَّ رٔااااااااا٤لي ٓاااااااااٖ ٛااااااااأٞص ٍحؿاااااااااَ   -٘

  

 كااااااااااا٢ حُ٘خثزاااااااااااخص ٝٓاااااااااااٖ كٜااااااااااا٤ق ٍحًاااااااااااذ 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 أًااااااااااَّ روااااااااااّٞ ٣اااااااااا٣ِٖ حُوااااااااااٍٞ كؼِٜااااااااااْ   -ٙ

  

 ٓااااااااخ أهاااااااازق حُوِااااااااق راااااااا٤ٖ حُوااااااااٍٞ ٝحُؼٔااااااااَ 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 أهِااااااْن رااااااا١ٌ حُٜااااااازَ إٔ ٣لظااااااا٠ رلخؿظاااااااٚ   -7

  

 .ٝٓااااااااااااايٖٓ حُواااااااااااااَع ٨ُراااااااااااااٞحد إٔ ٣ِـاااااااااااااؤ 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 

 ٓاااااااااااخ ًاااااااااااخٕ أهِو٘اااااااااااخ ٓاااااااااااٌْ٘ رظٌَٓاااااااااااش   -8

  

ُْ ٓااااااااااااٖ   ً  َ ٕ  أٓاااااااااااا  أَٓٗااااااااااااخ أهلااااااااااااُْااااااااااااٞ أ

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

9-    ُٙ ََ  ٣ااااااااخ ًًٞزااااااااخ  ٓااااااااخ ًااااااااخٕ أهٜااااااااَ ػٔاااااااا

  

 ًٝاااااااااااااااٌح طٌااااااااااااااإٞ ًٞحًاااااااااااااااُذ ح٧ٓااااااااااااااالخٍ 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 ٓااااااخ أكٔااااااٖ حُٜاااااايم كاااااا٢ حُااااااي٤ٗخ ُوخثِااااااٚ   -ٓٔ

  

 .ٝأهااااااااااااازق حٌُلاااااااااااااَ ػ٘اااااااااااااي هللا ٝحُ٘اااااااااااااخّ   

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3982ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش  ك٢ ح٧ٓؼِش  حُظخ٤ُش: – ّٖ

 

 : *هو السابقة الجملة فً منه ...... المتعجب!أكرم به أخا وصددٌقا وقت الضٌق (ٔ

 صددٌقاׄ     أخا ׄ      ضمٌر الؽاببׄ       أكرم ׄ  

 الجملة فً منه ...... المتعجب! !فً الدفاع عن المبادئ و األخبلق ٌشترك المثقفون واألدباءما أقبح أال  (ٕ

 : *هو السابقة

 األدباءׄ    المثقفونׄ     المصدر المإول)أال ٌشترك(ׄ     أقبح ׄ  

 ٌصاغ منه التعجب بطرٌق مباشر من بٌن األفعال التالٌة هو :الفعل الذي   (ٖ

 ببسׄ    اسؽفر ׄ       عمًׄ     سمع ׄ  

 الفعل الذي ال ٌصاغ منه التعجب بطرٌق مباشر من بٌن األفعال التالٌة هو : (ٗ

 لعبׄ     أكرم ׄ        كثرׄ      شرب ׄ  

 :الفعل الذي ال ٌصاغ منه التعجب مطلقا من بٌن األفعال التالٌة هو  (٘

 ؼرقׄ     كان ׄ       انتشرׄ     حمل ׄ  

للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بؤسلوب تعجب  حرص األب على مستقبل ابنه ........................ (ٙ

   األب على مستقبل ابنه أكثر حرصما ׄ     ما أحرص األب على مستقبل ابنه ׄ   نقول:

 سبقجمٌع ما ׄ    ما أكثر أن ٌحرص األب على مستقبل ابنه ׄ  

 ......... للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بؤسلوب تعجب نقول:ُظلِم محمد (7

 ما أقبح ظلم محمد ׄ        ما أظلم محمدا ׄ  

ٌُظلم محمد ׄ    أقبح بظلم محمد ׄ       ما أقبح أن 

 ........................ للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بؤسلوب تعجب نقول: كان الجو معتدل (8

 ما أكون الجو معتدال ׄ        ما أجمل كون الجو معتدال ׄ  

 األولى والثالثة ׄ       ما أجمل أن ٌكون الجو معتدال ׄ  

 ........................ للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بؤسلوب تعجب نقول: * ما قال الشاهد  الحقٌقة. (9

 الشاهد الحقٌقة أاّل ٌقولأسوأ ما  ׄ      ما أسوأ  قول الشاهد الحقٌقة ׄ  

 بقول الشاهد الحقٌقة.  سوئأ ׄ       ما أقول  الشاهد للحقٌقة ׄ  

 ........................ للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بؤسلوب تعجب نقول: *استؽفر المسلم لذنبه (ٓٔ

 .لذنبهما أكثر أن ٌستؽفر المسلم   ׄ      لذنبهما أكثر استؽفار المسلم  ׄ  

 األولى والثانٌة. ׄ       ما أؼفر المسلم لذنبه ׄ  

 !...... المتعجب منه فً الجملة السابقة هو: * الضاد ٌالؽة أمتعك ما (ٔٔ

 أمتع ׄ     كاؾ الخطاب ׄ     لؽة ׄ      الضاد ׄ  

 : *نقول تعجب بؤسلوب السابقة الجملة معنى عن للتعبٌر. .........«موعده فً المشروع العمال أنجز» (ٕٔ

 !المشروع موعد إنجاز أسرع ما ׄ     !موعده فً العمال مشروع أنجز ما ׄ  

 !موعده فً العمال بمشروع أنجز ׄ    !موعده فً المشروع العمال إنجاز أفضل ما ׄ  
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 : *نقول تعجب بؤسلوب السابقة الجملة معنى عن للتعبٌر ................«جمااًل  فازداد النٌل زرق» (ٖٔ

 !النٌل جمال بازدٌاد أزرق ׄ       !النٌل لون أزرق ما ׄ  

 !النٌل زرقة ازدٌاد أكثر ما ׄ       !النٌل زرقة أجمل ما ׄ  

 : * الجملة تكون التعجب أسلوب فى الفعل استخدام هذا  عند ....( . ٌعاب)  (ٗٔ

 !الخطؤ ٌعاب بؤن أحسن ׄ       !الخطؤ ٌعاب أن أحسن ما ׄ  

 والثانٌة األولى ׄ       !الخطؤ بعٌب أحسن ׄ  

 : *هو السابقة الجملة فً منه .........المتعجب! الصدق المإمن ٌقول أن أجمل ما  (٘ٔ

 )المصدر المإول( ٌقول أن ׄ    .المإمن ׄ    .الصدق ׄ      .أجمل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3982ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش  ك٢ ح٧ٓؼِش  حُظخ٤ُش: – ّٗ

 

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب أقبح بؤال تراعً حقوق الجار! ............... (ٔ

 روعً ما ׄ     راعى ما ׄ     رعى ما ׄ      قبح ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ...............ماأندر أن ٌستفاد من الؽافلٌن!  (ٕ

 أستفٌدׄ     استفاد ׄ      أفادׄ      ندر ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ما أجمل عدل القاضً بٌن الخصوم !............... (ٖ

 قضىׄ      عدل ׄ     أجملׄ      جمل ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب إحسان األؼنٌاءإلى الفقراء! ............... أعظم ما (ٗ

 استحسنׄ        حّسن ׄ    أحسنׄ      عظم ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ............... ! ما أشقى من رفع حاجته إلى ؼٌر هللا (٘

 احتاجׄ      رفع ׄ    أشقىׄ      شقًׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ............... ! ٌعاقب المهملما أقبح أال  (ٙ

 ما عوقبׄ     عوقب ׄ               ما قبحׄ      قبح ׄ   

 : *السابقتٌن الجملتٌن فً( المال) كلمة إعراب. .......«الحبلل رزقا بالمال أكرم. »«فقًٌرا بالمال أكرم»  (7

      .به مفعول/ مجرور اسم ׄ  

 .لفًظا مجرور محبّلً  مرفوع فاعل/  مجرور اسم ׄ  

    .مجرور اسم/ لفًظا مجرور محبّلً  مرفوع فاعل ׄ  

 ..لفًظا مجرور محبّلً  مرفوع فاعل/ لفًظا مجرور محبّلً  مرفوع فاعل ׄ  

 : *السابقة الجملة فً( الطبٌعة) كلمة إعراب .........!«.مصر فً الطبٌعة جمال أحسن ما» (8

 .لفًظا مجرور محبّلً  مرفوع فاعل ׄ        .منصوب به مفعول ׄ  

 .مرفوع مإخر مبتدأ ׄ        .مجرور إلٌه مضاؾ ׄ  
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 : الجملتٌن السابقتٌن فً( أحمد) كلمة .....إعراب.« جاره إلى أحمد أحسن ما» -!« أحمد أحسن ما»  (9

 مرفوع فاعل/ مرفوع فاعل ׄ      منصوب به مفعول/ منصوب به مفعول ׄ  

 منصوب به مفعول/ مرفوع فاعل ׄ      مرفوع فاعل/ منصوب به مفعول ׄ  

 : *عدا ما تعجب أسالٌب هً اآلتٌة األسالٌب كل (ٓٔ

 الحرٌة أجمل ما ׄ     للجنة طرٌقك وهً الصبلة عن تمتنع كٌؾ ׄ  

 .بٌته بناء به أكمل ما الفقٌر أعطٌنا ׄ        الصالح بالصدٌق أعظم ׄ  

 : *إعرابها(  أعظم. )  مكان!......... بمكة فؤعظم  (ٔٔ

 أمر فعل ׄ         أمر فعل اسم ׄ  

 تفضٌل اسم ׄ     للتعجب االمر صٌؽة على جاء ماض فعل ׄ  

 : * الجملة تصٌر مجرورا منه المتعجب جعل عند. ....... الحق قابل أنبل ما (ٕٔ

 !الحق بقابل أنبل ׄ        !الحق قابل من أنبلك ما ׄ  

 !الحق قال من أنبل ما ׄ        !الحق ٌقال بؤن أنبل ׄ  

 : * مبنى إشارة اسم(  تلك. ) ...... الشخصٌة! تلك أجمل ما (ٖٔ

 به مفعول نصب محل فى ׄ        فاعل رفع محل فى ׄ  

 بالفتحة منصوب منه متعجب ׄ        إلٌه مضاؾ جر محل فى ׄ  

 : *هنا ( إنسان) كلمة  ولؽٌره!......... له نفع هو بما حٌاته جدد بإنسان أكرم (ٗٔ

 والثالثة األولى ׄ     محبل مرفوع لفظا مجرور فاعل ׄ    به مفعول ׄ   منه المتعجب ׄ  

 : * منه المتعجب.  وأنفعها!......... القراءة أجمل ما (٘ٔ

 والثانٌة األولى ׄ      أجمل ׄ    ( أنفعها)  فى الهاء ׄ    القراءة ׄ  

 : التالٌة األسالٌب بٌن من السماعى التعجب (ٙٔ

  ! المدٌنة المنورة بسكان أكرم ׄ        ! الجٌزة هرم ماأضخم ׄ  

 ! الظلماء اللٌلة فً الساطع النجم أجمل ما ׄ      !؟ والدانى القاصى وٌعرفنى!  اتجهلنى ׄ  

 هنا هً:أروع  السماَء (....كلمة   )ما أجملَ  -)ماأجملُ  السماِء( (7ٔ

 اسم –اسم  ׄ     فعل –فعل  ׄ     فعل –اسم  ׄ     اسم -فعل   ׄ  

 ما أحسن أخوك........)ما ( فً المثالٌن –ما أحسن أخاك  (8ٔ

 حرؾ -حرؾ  ׄ     اسم –اسم  ׄ    اسم –حرؾ  ׄ    حرؾ -اسم    ׄ  

 * : منه فً الجملة السابقة المتعجب.  البشر!............ بٌن العدل ٌسود أن أجمل ما (9ٔ

 ما ׄ    البشر ׄ     العدل ׄ     ٌسود )المصدر المإول( أن ׄ  

 فً( المدرسٌن) كلمة المدرسٌن إال ذو خلق.......... إعرابما أكرم هإالء  -المدرسٌن ما أكرم هإالء  (ٕٓ

 الجملتٌن السابقتٌن

 بدل منصوب/بدل منصوب ׄ        بدل منصوب/بدل مرفوع ׄ  

 بدل مرفوع / بدل منصوب ׄ        بدل مرفوع / بدل مرفوع ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3982ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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المقسم   -المقسم به   -و ٌتكون من: أداة القسم  –ٌعتبر أسلوب القسم نوع من أنواع أسالٌب التوكٌد. 

 علٌه،  )وهو ما ٌسمى جواب القسم(  ، مثل: وهللا ألعطفنَّ على الٌتٌم. 

 أدوات القسم: 

 لعمرك(، وجمٌعها حروؾ جر.  –ـ هً: الباء، الواو، التاء ، و)البلم فً : لعمري    

 : كل ما ٌعظم.المقسم به

 إما أن ٌكون جملة اسمٌة ، و إما أن ٌكون جملة فعلٌة.المقسم علٌه )جواب القسم( 

 توكٌد جواب القسم

 إن كان جملة اسمٌة:  - ٔ

 فإذا كان جملة إسمٌة مثبتة جاز توكٌدها بــ: -أ    

 ـ بـ " إنَّ " المشددة المكسورة الهمزة ، مثل: وهللا إّن الساكت عن الحق شٌطان أخرس.   

 أو بـ " إنَّ " والبلم ، مثل: وهللا إّن الساكت عن الحق لشٌطان أخرس.  -  

 أو البلم ، مثل: و هللا للحق واضح وضوح النهار. -  

  ما خالد بمهمل وال محمد.  إن كانت الجملة منفٌة فبل تإكد ، مثل: وهللا  -ب   

 إن كان جملة فعلٌة: - ٕ

 أ ـ إذا كان الجواب جملة فعلٌة مثبتة فعلها ماض   

ـد الجواب بـ " قد و البلم "، أو بـ " قد " وحدها ، مثل: و هللا لقد حضرت مبكرا.  و هللا قد حضرت مبكرا.   أُكَّ

 ، وهللا ألفعلْن كل ما ٌرضً وجه هللا.فإذا كان الجواب جملة فعلٌة فعلها مضارع تإكد بــ نون التوكٌد   -ب  

 وهللا لن أفعل المعاصى. –، وهللا ما فاز الكسول. ج ـ إذا كان الجواب جملة فعلٌة منفٌة فبل تإكد   

  

 

 حاالت توكٌد الفعل بالنون  

 توكٌده بالنون  .الفعل الماضً : ٌمتنع  .ٔ

 فعل األمر : ٌجوز توكٌده بالنون   .ٕ

 احرص على صداقة المخلص ، أو احرصن على صداقة المخلص    . 

 اسَع فً الخٌر . أو اسعٌن فً الخٌر  ] رددنا حرؾ العلة المحذوؾ قبل نون التوكٌد [ . 
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 .      الفعل المضارع : له حاالت ثبلث :ٖ

 جواز التوكٌد  -       امتناع التوكٌد  -     وجوب التوكٌد  -    

 وجوب التوكٌد  - ٔ

 ٌجب توكٌد الفعل المضارع بالنون إذا توافرت الشروط اآلتٌة: -

 أن ٌكون مثبتا.   -  ٕأن ٌكون واقعا فً جواب القسم.                              -ٔ

 أن ٌتصل ببلم القسم اتصاال مباشرا.  -  ٗ         أن ٌدل على االستقبال.                               -ٖ

 نحو قوله تعالى: } وتاهلل ألكٌدنَّ أصنامكم {.                           ومثل: وهللا لٌنتصرن الحق.

 جواز التوكٌد  - ٕ

 ٌجوز توكٌد الفعل المضارع بالنون سبق بطلب:  -

ً ـ العرض ـ التحضٌض(   )الم األمر ـ النهى ـ االستفهام ـ التمنً ـ الترجِّ

 إذا سبق بـ)الم األمر( مثـــــل: لٌنفقن )لٌنفق( القادر فً سبٌل هللا. – ٔ

 إذا سبق بـ)النهى( مثــــــــــل: ال تصاحبن )ال تصاحب(األشرار. – ٕ

 التفوق؟ إذا سبق بـ)االستفهام( مثل: أتبحثن )أتبحث(عن – ٖ

( مثــــــــــــل: لٌت السبلم ٌسوَدنَّ )ٌسود( العالم. – ٗ  إذا سبق بـ )تمنٍّ

( مثـــــــــل: لعل الطالب ٌتفوَقنَّ )ٌتفوق(. – ٘  إذا سبق بـ )ترجٍّ

 إذا سبق بـ )العرض( مثــــــــل: أال تساعدن )تساعد(المحتاج. – ٙ

 زل( عندنا.إذا سبق بـ)التحضٌض( مثل: هبل تنزلن )تن – 7

 امتناع التوكٌد  - ٖ

 : إذا لم ٌكن واجب التوكٌد وال جابز التوكٌد ، مثلٌمتنع توكٌد الفعل المضارع بالنون  -

 (وال سبق بطلب ٌنتصر الحق دابما. )ال ٌإكد ألنه لم ٌقع جوابا لقسم -

 وهللا لسوؾ ٌنتصر الحق. )ال ٌإكد لوجود فاصل بٌن البلم و الفعل(  -

 وهللا لٌنتصر الحق اآلن. )ال ٌإكد ألنه دل الفعل على الحال(  -

 .وهللا لن ٌضٌع الحق. )ال ٌإكد ألنه منفى( -

 ( https://dardery.site/archives/3989ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 القسو ودىكيد الفعل ةالًىىأسلىب  ددريتاخ على 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة  فً األمثلة  التالٌة: – س
 

ُموكَ  َحتَّى ٌُْإِمُنوَن( ال) َوَربِّكَ  َفبل »  -ٔ َنُهمْ  َشَجرَ  فٌِما ٌَُحكِّ ٌْ ُكْم( َوَربًِّ) َبلى قُلْ  » ،«َب نَّ ٌَ  توكٌد حكم ما.... «لََتؤِْت

 الترتٌب؟ على السابقتٌن اآلٌتٌن فً بالنون الفعلٌنبٌن القوسٌن 

 .واجب ممتنع، ׄ   .جابز ممتنع، ׄ   .ممتنع جابز، ׄ   .جابز جابز، ׄ  

 أي األمثلة التالٌة ٌتضمن أسلوب قسم جاء فٌه جواب القسم  مإكدا -ٕ

ْبَعثُ  } قال تعالى : ׄ   ٌَ َمانِِهْم اَل  ٌْ ِ َجْهَد أَ ُموتُ  َوأَْقَسُموا بِاهللَّ ٌَ ُ َمْن   }هللاَّ

 }قالوا تاهلل لقد آثرك هللا علٌنا وإن كنا لخاطبٌن } قال تعالى : ׄ  

 ورب الكعبة ال حٌاة إال فً األخرة ׄ  

ْجمِ  } قال تعالى : ׄ   ْنِطقُ  َوَما  َؼَوى َوَما َصاِحُبُكمْ  َضلَّ  َما َهَوى إَِذا َوالنَّ  } اْلَهَوى َعنِ  ٌَ

 ولماذا؟ بالنون؟ « تجاهدن » الفعل توكٌد حكم ما ..." هللا عنك لٌرضى نفسك تجاهدن أال"   -ٖ

 .مثبت ألنه جابز، ׄ     .بترجً ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ  

 .بعرض ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ      .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  

 بالنون الفعل توكٌد حكم ما ....«تحب القراءة  فً أوقات الفراغ  هل» ،«ألذهبن اآلن إلى البٌت  تاهلل»  -ٗ

 الترتٌب؟ على السابقتٌن الجملتٌن فً

 .جابز  -ممتنع  ׄ   .واجب واجب، ׄ   .واجب جابز، ׄ   .جابز واجب، ׄ  

نِ  -٘ ٌْ ُتْوِن َوُطْورِ  َوالتِّ ٌْ َن  َوالزَّ ٌْ نِ ٌْ َذاِس نِ  اْلَبلَدِ  َوهَٰ ٌْ ًْ   ااْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ  ااْلَِم ٍم...إعراب  اَْحَسنِ  ِف ٌْ كلمة " َتْقِو

 التٌن"

 اسم مجرور ׄ    خبر ׄ   معطوؾ ׄ   مبتدأ  ׄ  

 السابقة العبارة فً الواردٌن الفعلٌن توكٌد حكم ما ....«هاجر الرسول من مكة وعاد إلٌها منتصرا»  -ٙ

 الترتٌب؟ على بالنون

 .ممتنع واجب، ׄ   .جابز ممتنع، ׄ   .ممتنع ممتنع، ׄ   .ممتنع جابز، ׄ  

َ  إِنَّ   ُرُسلَهُ  َوْعِدهِ  ُمْخلِؾَ  هللاََّ  َتْحَسَبنَّ  َفبَل  »  -7
 بالنون؟ «تحسب» الفعل توكٌد حكم ما ....«انتَِقامٍ  ُذو َعِزٌزٌ  هللاَّ

 ولماذا؟

 .مثبت ألنه جابز، ׄ        .بنهً ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ  

 .بَتَمنٍّ  ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ       .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  
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 ٌتضمن أسلوب قسم جاء فٌه جواب القسم  ؼٌر مإكدأي األمثلة التالٌة  -8

 }لخاطبٌن كنا وإن علٌنا هللا آثرك لقد تاهلل قالوا } قال تعالى : ׄ  

ْجمِ  } قال تعالى : ׄ    }َؼَوى َوَما َصاِحُبُكمْ  َضلَّ  َما َهَوى إَِذا َوالنَّ

ا َواْلَمَؽاِربِ  اْلَمَشاِرقِ  بَِربِّ  أُْقِسمُ  َفبَل  } قال تعالى : ׄ    }َلَقاِدُرونَ  إِنَّ

ِ أَلَِكٌَدنَّ أَْصَناَمُكم َبْعَد أَن ُتَولُّوا ُمْدبِِرٌنَ  } قال تعالى : ׄ  
 }َوَتاهللَّ

 ولماذا؟ بالنون؟«  ادعَونَّ »  الفعل توكٌد حكم ما: (....... الفضابل إلى )ادعَونَّ  – 9

 .فعل أمر ألنه جابز، ׄ      .بترجً ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ  

 .بتمنً ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ       .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  

ُعااااااااوَدنَّ  َهاااااااال ِشااااااااعري لٌَااااااااتَ  ٌااااااااا -ٓٔ  لااااااااً ٌَ

  

ىُّ  ًح  ُٞ ااااااااااٖ حُاااااااااا ٔااااااااااخ ٤َُِاااااااااا٠ ِٓ ٠اااااااااا٠ هَااااااااااي ًَ َٓ 

 

ُعوَدنَّ  » الفعل توكٌد حكم ما  ولماذا؟ بالنون؟ « ٌَ

 .بترجٍّ  ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ       .باستفهام ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ  

 .بَتَمنٍّ  ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ       .االستقبال على دال ألنه واجب، ׄ  

 ولماذا؟ بالنون؟ «تفهم»  الفعل توكٌد حكم ما.....  جٌدا الدرس تفهم لٌتك - ٔٔ

 .مثبت ألنه جابز، ׄ      .بنهً ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ  

 .بتمنً ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ       .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  

 التالٌة ٌتضمن أسلوب قسم جاء فٌه جواب القسم  جملة فعلٌة :أي األمثلة  -ٕٔ

َحى } قال تعالى : ׄ   لِ   َوالضُّ ٌْ َعكَ  َما  َسَجى إَِذا َواللَّ  }َقلَى َوَما َربُّكَ  َودَّ

ُهمْ  لََعْمُركَ  } قال تعالى : ׄ   ْعَمُهونَ  َسْكَرتِِهمْ  لَفًِ إِنَّ ٌَ{ 

هُ  َوَربًِّ إِي قُلْ  } قال تعالى : ׄ    }بُِمْعِجِزٌنَ  أَنُتم َوَما  لََحق   إِنَّ

 والمثابرة والعزٌمة باإلخبلص إال نجاح ال وهللا ׄ  

ح .......«ألحفظ العهد وال أخون وهللا»  -ٖٔ  .السابقة العبارة فً الخطؤ صحِّ

 لسوؾ أحفظّن العهد وال أخون  وهللا ׄ    أخون  وال العهد ألحفظنّ  وهللا ׄ  

 أخون  ولن  العهد لن أحفظنّ  وهللا ׄ     سؤحفظّن العهد وال أخون  وهللا ׄ  

 ولماذا؟ بالنون؟« أذاكر»  الفعل توكٌد حكم ....... ما"  اآلن دروسً ألذاكرُ  هللا و"  -ٗٔ

 واجب ألنه جواب قسم مثبت ׄ     .بقسم ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ  

 .ولٌس االستقبالممتنع ألنه ٌدل على الحال  ׄ      متصل بالبلم ألنه واجب، ׄ  



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 295

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 :  بالنون"  ٌقبل"  توكٌد حكم ....." بحب القراءة على الطبلب ٌقبل"  -  -٘ٔ

 كثٌر ׄ   ممتنع ׄ   جابز ׄ   واجب ׄ  

 أي األمثلة التالٌة ٌتضمن أسلوب قسم: -ٙٔ

 .بالرجل واإلفبلس الكفر وأقبح ******اجتمعا إذا والدنٌا الدٌن ماأحسن : الشاعرقال  ׄ  

َتنًِ بَِما َربِّ  َقالَ  } قال تعالى : ׄ   ٌْ َننَّ  أَْؼَو ٌِّ ُهمْ  اأْلَْرِض  فًِ َلُهمْ  أَلَُز نَّ ٌَ  }أَْجَمِعٌنَ  َوأَلُْؼِو

 "صدقةٌ  فهو تَركناهُ  ما نوَرثُ  ال األنبٌاءِ  معشرَ  نحنُ  " : صلى هللا علٌه وسلمقال  ׄ  

ْكفُُروا أَن أَنفَُسُهمْ  بِهِ  اْشَتَرْوا بِْبَسَما } قال تعالى : ׄ    }أَنَزلَ  بَِما ٌَ

(  تستمع) الفعلٌن توكٌد حكم اذكر. .....«الفجر صبلة على حافظ» ،« تستفٌد للمدرحتى جٌدا لتستمع»  -7ٔ

 .السابقتٌن الجملتٌن فً بالنون( حافظ)

 .جابز واجب، ׄ   .واجب جابز، ׄ   .واجب واجب، ׄ   .جابز جابز، ׄ  

ٔ8-    َ٫   ٖ ََِٜاااااااااااااااااااااـ ـْ  َػ٤ََِْ٘اااااااااااااااااااااـخ أََكاااااااااااااااااااااـي   ٣َ

  
  ََ َٜاااااااااااااااـ ـْ مَ  كََ٘ ْٞ َِ  كَااااااااااااااا ااااااااااااااا ْٜ ٤َِِِْٛ٘اااااااااااااااـخ َؿ خ ـَ  حُ

 
ْجَهلَـنَّ  » الفعل توكٌد حكم ما  ولماذا؟ بالنون؟ « ٌَ

 .مثبت ألنه جابز، ׄ        .بنهً ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ  

 .بَتَمنٍّ  ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ        .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  

 ولماذا؟ بالنون؟ « تتوان » الفعل توكٌد حكم ما ....... العلم طلب فً تتوان ال - 9ٔ

 .مثبت ألنه جابز، ׄ        .بتمنً ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ  

 .بنهً ُسبِقَ  ألنه جابز، ׄ        .باستفهام ُسِبقَ  ألنه واجب، ׄ  

 أي األمثلة التالٌة ٌتضمن أسلوب قسم جاء فٌه جواب القسم  جملة اسمٌة : -ٕٓ

ِ  َوأَْقَسُموا } قال تعالى : ׄ   َمانِِهمْ  َجْهدَ  بِاهللَّ ٌْ ْبَعثُ  اَل  أَ ٌَ  ُ
ُموتُ  َمنْ  هللاَّ ٌَ{ 

الَِحاتِ  َواْلَعْصرِ  } قال تعالى : ׄ    }إِنَّ اإْلِْنَساَن لَفًِ ُخْسٍرإاِلَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ُموكَ  َحتَّى ٌُْإِمُنونَ  ال َوَربِّكَ  َفبل } قال تعالى : ׄ   َنُهمْ  َشَجرَ  فٌِما ٌَُحكِّ ٌْ  }َب

ُكمْ  َوَربًِّ َبلى قُلْ  قال تعالى : ׄ   نَّ ٌَ  }لََتؤْتِ

 ( https://dardery.site/archives/3989ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 الممدوح على وجه االستحسان باستعمال الفعلٌن:نعم وحبذا.المدح هو ذكرصفة محمودة فً   -

 الذم هو ذكرصفة مذمومة فً المذموم على وجه االستهجان واالستنكار باستعمال الفعلٌن :ببس والحبذا.  -

 مم ٌتكون األسلوب؟

 ٌتكون أسلوب المدح و الذم من:  -

ذا(، و الذمِّ ٔ) ذا(..... أفعال جامدة لٌس لها مضارع.( فعل المدح أو الذم، للمدح: )نْعَم ـ حبَّ  : )بْبَس ـ ال حبَّ

 ( فاعل نعم وببس وله أربع صور )سٌؤتً تفصٌلها(.ٕ)

ذا "، أو المخصوص بالذم الذي تذمه ٖ) ( المخصوص بالمدح: وهو االسم الذي تمدحه جملة " نْعَم ـ حبَّ

ذا "، وله إعرابان )مبتدأ مإخر -جملة " بْبسَ   خبر لمبتدأ محذوؾ(. -ال حبَّ

 مثال : نعم الخلق الصبر.     نعم:فعل مدح   الخلق:فاعل   الصبر:مخصوص بالمدح      

 صور فاعل نعم وببس:

 معرفا ب)ال(.مثال:نعم الخلق الحٌاء.       ببس الطالب الكسول. -ٔ

 لمرِء الوفاء.     ببس رفٌُق السوِء الخابن.مضاؾ إلى معرؾ ب )ال( : نعم خلُق ا -ٕ

 نعم ما ٌتصؾ به المرء الحماس. )مـا(        -)ما أو من( الموصولتان، مثل:     -ٖ

 ببس من ٌإذٌك الحقود. )مــن( -                                           

ا مهم     ال تنَس أنه بعد )من أو ما( تؤتً بعدها جملة تسمى جملة الصلة تفصل بٌنهما وبٌن  :جّدً

 المخصوص.

 ببس خلًقا الخٌانة.  -نعم خلًقا الوفاء.  -ضمٌر مستتر وجوبا ممٌز بنكرة: )أي ٌفسره التمٌٌز(  -ٗ

ن الصدق والوفاء  وٌجوز ٌْ أخبلًقا الكذب والرٌاء ببس  -أن ٌكون التمٌٌز )مثنى أو جمًعا(  ، مثل: نعم خلق

 والنفاق. 

 إعراب نعم وببس

 نعم: فعل ماٍض جامد مبنً على الفتح؛ ٌفٌد المدح.   

 ببس: فعل ماٍض جامد مبنً على الفتح؛ ٌفٌد الذم.   
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 إعراب حبذا وال حبذا

حبذا: حب: فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد المدح، و)ذا( اسم اإلشارة مبنً على السكون فً محل رفع 

 فاعل، والجملة من الفعل والفاعل )حبذا( فً محل رفع خبر مقدم. 

: فعل ماض جامد مبنى على الفتح ٌفٌد الذم، و)ذا( اسم اإلشارة مبنً على  ال حبذا: ال: حرؾ نفى مبنً، حبَّ

 السكون فً محل رفع فاعل. والجملة من الفعل والفاعل )ال حبذا( فً محل رفع خبر مقدم. 

 :مبلحظاتٌ 

 الفاعلُ مإّنًثا )نعمت الصدٌقُة هنٌد(.قد تلحق تاُء الّتؤنٌِث الفعبلِن الجامداِن نعَم وببَس إذا كان  -

ٌُشتق منهما. -   نعم، و ببس فعبلن جامدان لٌس لهما مضارع وال أمر، وال 

المخصوص بالمدح أو بالذم: ٌعرب: مبتدأ مإخًرا، والجملة الفعلٌة قبله المكونة من فعل المدح أو الذم  - 

 مرفوًعا لمبتدأ محذوؾ وجوًبا(.  وفاعلهما فً محل رفع خبر مقدم، أو ٌعرب المخصوص )خبًرا

الصدق نعم الخلق أو نعم  -ٌجوز فً المخصوص بالمدح أو بالذم أن ٌتقدم على ]نعم، و ببس[ فنقول:  - 

 الكذب ببس صفًة أو ببس صفًة الكذب. -الخلق الصدق 

ذا َّ وال حبَّ   -ا المخصوص بالمدح أو بالذم مع )حبذ -   ذا(. ال حبذا( ال ٌصح تقدٌمه على )حبَّ

 إذا كان المخصوص بالمدح أو بالذم مفهوما من الكبلم فإنه قد ٌحذؾ.  - 

 مثل: نعم عاقبة المتقٌن أي )الجنة(. مثل: ببس دار الكافرٌن أي )النار(.     

 إذا جاء بعد نعم أو ببس كلمة نكرة منصوبة فإنها تعرب )تمًٌٌزا( مثل: نعم عمبل اإلخبلص،  - 

 تً مثل ببس الفعل ساء مثل: َساَء الرجل المنافق. ساء رجبًل المنافق.من أفعال الذم ال - 

ذ -  ذا( اسم إشارة مبنى فً محل رفع فاعل.  -ا ٌعرب اسم اإلشارة )ذا( المتصل بكل من )حبَّ  ال حبَّ

ذا العالم رجبل(  -  ذا رجبًل العالم، وَحبَّ ذا( أو بعده تمٌٌز، مثل: )َحبَّ  ٌجوز أن ٌقع قبل مخصوص )َحبَّ

 :لئلعراب نماذج

 نِْعَم الكرٌُم خالٌد.  - ٔ

 نعم: فعل ماٍض مبنً على الفتح. 

 الكرٌم: فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر مقدم. 

 مبتدأ مإخر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة، أو خبر لمبتدأ محذوؾ تقدٌره )هو(خالد: 

 حبذا المخلصون أصدقاءً  - ٕ

حبذا: حب: فعل ماض مبنً على الفتح. ذا: اسم إشارة مبنً على السكون فً محل رفع فاعل والجملة 

 الفعلٌة فً رفع خبر مقدم.

 قاء: تمٌٌز منصوب وعبلمة نصبه الفتحة. المخلصون: مبتدأ مإخر مرفوع وعبلمة رفعه الواو، أصد

 ( https://dardery.site/archives/3986ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/3986
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 ددريث

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة  فً األمثلة  التالٌة: – س

 أكمل بالُمناِسب.«. ببَس .......... تصاحب الكسول »  -ٔ

 ماׄ      َمنׄ       أنׄ      الرجلׄ  

 أيُّ الجمل اآلتٌة تشتمل على أسلوب مدح؟  -ٕ

 نعَم الُخلق الصدق.ׄ   الصدق واألمانة أٌها التجارׄ      أجمل بالصدقׄ   ما أجمل الصدق!ׄ  

 حكم تؤخٌر المخصوص بالمدح  فً المثال السابق"«. نعم الصدٌق من ٌدلك على الخٌر »   -ٖ

 كثٌرׄ       ممتنعׄ         جابزׄ   واجبׄ  

 أيُّ الجمل اآلتٌة تشتمل على أسلوب ذم؟  -ٗ

 من أقبح الصفات النفاق ׄ     النفاق فإنه ٌإدي إلى النارׄ           ببس خلقا النفاق.ׄ         ما أقبح النفاق!ׄ  

 حكم تؤخٌر المخصوص بالذم فً المثال السابق:  «. ٓال حبذا الحلٌؾ الكسول »    -٘ 

 كثٌرׄ             ممتنعׄ       جابزׄ   واجبׄ  

 أكمل بالفعل الُمناِسب.«. الصبر على الشدابد »   .............   -ٙ

 ال حبذا.ׄ   نعَم.ׄ   حبذا.ׄ   ببس.ׄ  

اٌب"..... المخصوص بالمح فً اآلٌة هو:  -7 ُه أَوَّ َماَن نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ ٌْ  قال تعالى : "ََوَهْبَنا لَِداُووَد ُسلَ

 محذوؾׄ   أوابׄ   العبدׄ   سلٌمانׄ  

 ؟«ببس خلقاً الجزع عند المصابب » فً جملة « ببس»ما صورة فاعل   -8

ؾ بـ ׄ    ضمٌر مستتر.ׄ                اسم موصول.ׄ         «.أل»مضاؾ إلى ما فٌه ׄ             «أل»معرَّ

كْ   -9 ٌَ ُ" قال تعالى :"َبِْبَسَما اْشَتَرْوا بِِه أَنفَُسُهْم أَن   المصدر المإول )أن ٌكفروا( فً محل: .فُُروا بَِما أَنَزلَ هللاَّ

 جزمׄ    جرׄ    نصبׄ   رفعׄ  

 ٗـااااااااااااااااااااااي ٗللااااااااااااااااااااااخص كزااااااااااااااااااااااٌح أ٫   -ٓٔ

  
٣ اااااااااااااااااخ  ٍَ ٝ  ِٚ ااااااااااااااااا ِٟ ْٝ ٍِ  ِؿاااااااااااااااااذ   ٍَ  حُوِطَاااااااااااااااااخ

 
 فاعل فعل المدح هنا:

 ؼبׄ   )اسم اإلشارة )ذا(ׄ   نجدׄ   نفحاتׄ  

 ؟«نعم ما ٌقوم به المسلم الصبلة »فً جملة « نعم»ما صورة فاعل   -ٔٔ

ؾ بـ ׄ    «.أل»مضاؾ إلى ما فٌه ׄ                   اسم موصول.ׄ       ضمٌر مستتر.ׄ             «.أل»معرَّ

 حدد الجملة التً اشتملت على خطؤ نحوي:  -ٕٔ

 ببس الطالب المقصر فً واجباتهׄ     نعم من تصاحب الملتزمٌنׄ  

 نعمِت الخنساُء شاعرةُ النساءِ ׄ     ببس خلقاً التجّسس على اآلخرٌنׄ  
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 ؟«نعم عون المرء األصدقاء » فً جملة « نعمَ »ما صورة فاعل   -ٖٔ

ؾ بـ ׄ              اسم موصول.ׄ          ضمٌر مستتر.ׄ           «.أل»مضاؾ إلى ما فٌه ׄ    «.أل»معرَّ

 ببس الطالبة من ال تحترم معلمتها......حكم تؤنٌث الفعل هنا:   -ٗٔ

 ممتعׄ       جابز ׄ    واجبׄ  

 أكمل بفاعل مناسب.«. نعَم.........  المتفانً فً عمله »  -٘ٔ

 هذا.ׄ     أن ٌعمل.ׄ                                العامل.ׄ    عاملُ.ׄ  

    أٜٗاااااااااااااخ هللاُ  ه٠ااااااااااااا٠ ىحٍ كزّاااااااااااااٌح ٣اااااااااااااخ   -ٙٔ

  
ٍِ  ًاااااااااااااَ ك٤ٜاااااااااااااخ ٣ـاااااااااااااّيىُ    ٣زِااااااااااااا٠ ٫ٝ ػااااااااااااا

 
 إعراب كلمة ) دار( فً البٌت السابق:

 الثانٌة والثالثةׄ   خبر لمبتدأ محذوؾׄ     مبتدأ مإخرمرفوع بالضمة ׄ   فاعل مرفوع بالضمةׄ  

 ؟«ببس ما تسعى إلٌه الشقاق » فً جملة « ببسَ »ما صورة فاعل   -7ٔ

ؾ بـ ׄ                   ضمٌر مستتر.ׄ         «.أل»مضاؾ إلى ما فٌه ׄ           اسم موصول.ׄ    «.أل»معرَّ

 ؟«ببس األصحاب األشرار الذٌن ٌقودونك إلى السرقة »فً جملة « ببسَ »ما صورة فاعل   -8ٔ

ؾ بـ ׄ    «.أل»مضاؾ إلى ما فٌه ׄ                اسم موصول.ׄ              ضمٌر مستتر.ׄ           «.أل»معرَّ

ٔ9-    ُْ ِ   حُؼِاااااااااا َ   ً٘اااااااااا  ُااااااااااُٚ  ك٘ااااااااااخءَ  ٫ ًٝهاااااااااا

  
  َْ ُٖ  ِْٗؼاااااااااا  ٛاااااااااالزخ ٛااااااااااخكذ   ٓااااااااااخ اًح حُواااااااااا٣َ

 
 المخصوص بالمدح فً البٌت السابق:

 .محذوؾׄ       ماׄ   ضمٌر مستترׄ   القرٌنׄ  

 قال رسول هللّا صلى هللا علٌه وسلم :" ببس العبد عبد عتا وطؽى ".... جملة )طؽى( فً محل:  -ٕٓ

 ال محل لها من اإلعرابׄ                 جرׄ                         نصبׄ   رفعׄ  

 ....المخصوص بالمدح هنا:"الصدٌق الوفً نعم األخ "  -ٕٔ

 محذوؾׄ   األخׄ   الوفًׄ   الصدٌقׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3986ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/3986
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أسلوب االختصاص : هو أسلوب ٌذكر فٌه اسم ظاهر بعد ضمٌر المتكلم ؼالباً ،وذلك لبٌان المقصود منه . أو 

 المخاطب أحٌاناً .ضمٌر 

فمثبلً  : عندما أقول )أنا مهنتً البحث عن الحقٌقة( ففً المثال السابق ٌبدأ بضمٌر متكلم ، ولكننا نبلحظ  

مهنتً البحث عن الحقٌقة( نجد االسم الظاهر فسر  –المحامى   -افٌه عموماً وإبهاماً ، ولكن عندما نقول )أن

 . الضمٌر؛ لذا ٌسمى االسم الظاهر مختصاُ 

 متفوقون( بالعر -مثال آخر : )نحن  

والجملة فً األصل : نحن متفرقون .  ) نحن فً محل رفع مبتدأ و متفرقون خبر ( ، ولكن جاءت كلمة  

 متفرقون .  -بأخصُّ العر -العرب  لتوضح  المقصود بـ ) نحن ( ، وتقدٌر الكبلم :    نحن 

 والفعل ) أخص ( محذوؾ وجوباً ) ال ٌجوز ذكره ( ، وكلمة العرب مفعول به لهذا الفعل المحذوؾ . 

أخص    -: االسم الذي ٌؤتً بعد الضمٌر ٌكون مفعوالً به منصوباً بفعل محذوؾ وجوباً تقدٌره )أعنى   إذن 

 أقصد(   -

 مم ٌتكون أسلوب االختصاص؟

 وهو ٌتكون من :

 ٌكون} منفصبل أو متصبل ، للمتكلم أو للؽابب{الضمٌر: وقد  -ٔ

 نحن { وتعرب ضمٌر متصل مبنى فى محل رفع مبتدأ. -ا]أ[ضمابر المتكلم المنفصلة  :هى } أن 

...+ى المتكلم{ وتعرب ضمٌر متصل مبنى فى  -]ب[وضمابر المتكلم المتصلة: هى } ...+ نا المتكلمٌن  

 .)حرؾ جر أو حرؾ ناسخ(محل )نصب أو جر( بحسب الحرؾ الذى قبلها

المختص:وهو االسم الذى ٌفسر الضمٌر وٌخصصه، وٌعرب مفعوالً به منصوباً بفعل محذوؾ وجوباً  -ٕ

 أقصد( .   -أخص     -تقدٌره)أعنى

 صور االسم المختص:

 -وللمختص ثبلث صور هى: 

 مثل :  نحن األطباء نعالج المرضً .          ( محلى بؤل ٔ) 

 مثل : نحن أطباء المستشفً نعالج المرضً .      ( مضاؾ إلى معرفة ٕ)  

ُتها األُم  ( إحدى الكلمتٌن ) أٌها) للمذكر( ــ أٌتها)للمإنث( ( ٖ)   ٌَّ مثل : أنت أٌها الشاُب درع الوطن ،أنت أ

 عطوفة .
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ُتها[ فً أسلوب االختصاص:  ٌَّ ٌُّها ، أ  إعراب ]أ

ضم فً محل نصب علً االختصاص بفعل محذوؾ وجوباً  تقدٌره ]أخص[  ، أٌة( : اسم مبنً على ال -)أي

حرؾ مبنً للتنبٌه ، و االسم المحلى بـ )أل(  بعدها ٌعرب} نعتاً مرفوعاً إذا كان  اسماً مشتقاً ، بدالً : والهاء 

 إذا كان اسما جامداً{ .

 مبلحظات مهمة:

 منادى مبنى على الضم فى محل نصب.  أٌة(: -تعرب)أي إذا  وقعت)أٌها ، أٌتها( بعد أداة النداء )ٌا( (ٔ) 

 .} ٌا أٌتها الطالبة اجتهدي{    -مثال:  } أٌها الطالب اجتهد {        

 (االسم المحلى بـ )أل( ٌعرب} نعتاً مرفوعاً إذا كان  اسماً مشتقاً ، بدالً إذا كان اسماً جامداً{ٕ)

 بامنصو -ٌمكن حذفه من الجملة -ٌسبقه ضمٌر -شرطتٌن  (العبلمات التً ٌعرؾ بها المختص : ٌقع بٌنٖ)

 معرفة .

(ال ٌتم تقدٌر االختصاص بعد كل ضمٌر للمتكلم إال إذا كان االختصاص مقصوداً فً الجملة ، فقد ٌكون ٗ)

اإلخبار عن الضمٌر فقط ، وبالتالً فلٌس هناك حاجة فً الجملة لتقدٌر االختصاص ، والفاصل فً   المراد

 ٌاق الجملة ، فمثبلً : ذلك هو س

 نحن أبناُء العروبة.  -

 خبر ، ولٌس هناك أسلوب اختصاص فً الجملة . (أبناء)فً محل رفع مبتدأ و(  نحن )

 نتحلى باألخبلق الحمٌدة . -أبناَء العروبة  -نحن  -

 الحمٌدة ( فً محل رفع خبر ،   فً محل رفع مبتدأ ، وجملة ) نتحلى باألخبلق (: نحن)

أبناء العروبة( جاءت لتفسر الضمٌر ) نحن ( لذلك كلمة ) أبناء (إعرابها :مفعول به منصوب على ) 

 االختصاص بفعل محذوؾ وجوباً تقدٌره )أخص ( .

 نماذج إعرابٌة : -

 }نحن ـ العرب ـ نسعى إلى تحقٌق السبلم{. -ٔ

  نحن: ضمٌر مبنً فً محل رفع مبتدأ. 

 محذوؾ، تقدٌره}أخص أو أعنً أو أقصد{.العرب: مفعول به منصوب لفعل 

 نسعى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة ، والفاعل ضمٌر مستتر ، والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر. 

 إلى : حرؾ جر مبنى ال محل له من اإلعراب.     

 تحقٌق: اسم مجرور وعبلمة جره الكسرة. 

 السبلم: مضاؾ إلٌه مجرور، وعبلمة جره الكسرة.
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 }علٌنا ـ أٌها المعلمون ـ تنمٌة العقول{. -ٕ

   علٌنا: جار ومجرور فً محل رفع خبر مقدم. 

 .أٌها: )أي( منصوب علً االختصاص مبنً فً محل نصب. والهاء للتنبٌه

 )المعلمون( نعت مرفوع وعبلمة رفعه الواو. 

 تنمٌة: مبتدأ مإخر مرفوع،)العقول( مضاؾ إلٌه مجرور. 

 ( https://dardery.site/archives/3980ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 دـــدريـــث

 طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُظخ٤ُش: - ّٔ

 حٌَُ٘ ك٢ ح٠َُحء "....... اػَحد ًِٔش " أ٢ُٝ "ٛ٘خ  :  –أ٢ُٝ حُٜزَ  -خػ٤ِ٘ – ٔ

 مفعول به منصوب و عبلمة نصبه الٌاءׄ   مبتدأ مإخر مرفوع و عبلمة رفعه الضمةالمقدرةׄ  

 مفعول به منصوب و عبلمة نصبه الفتحة الظاهرةׄ   مفعول به منصوب و عبلمة نصبه الفتحة الظاهرة  ׄ  

٣اااااااخ  -ٕ َّ َّ ج ٝحُٔاااااااخٝأٗاااااااخ حراااااااٖ حُ  ٝ ج ٝحُظااااااا

  

 ء. ٝىحىٟ ٓااااااااااااااااااااااااخ ُحٍ ه٤ااااااااااااااااااااااااَ ٝىحى   

 

 هزَ حُٔزظيأ )أٗخ( ك٢ ٌٛح حُز٤ض  ـ

 ما زال خٌر ودادׄ    ودادى ما زال خٌر ودادׄ     الظلׄ    ابن الّرٌاض ׄ   

 ٓؼ٘اااااااااَ ح٧ٜٗخٍاااااااااـ ٓـاااااااااي ٓئػّاااااااااَ  -ُ٘اااااااااخ -ٖ

  
  

 ربٍٟاااااااااااااااخث٘خ ه٤اااااااااااااااَ حُز٣َاااااااااااااااش أكٔاااااااااااااااي

  

 ٛ٘خ: " اػَحد ًِٔش " ٓـي

 خبر ׄ     مفعول بهׄ                 فاعلׄ      مبتدأ ׄ  

 ٫ ُُ٘خ ٗلٖ حُٔؼ٤ِٖٔ َٗ٘٘ حُو٤َ :....... اػَحد  ًِٔش حُٔؼ٤ِٖٔ :  - ٗ

 بدلׄ     مفعول بهׄ                     فاعلׄ     اسم ال زالׄ  

َُْؼْزاااااااااااايُ  -٘ َٜااااااااااااخ ح ٢ِ أ٣َُّ ٍٞ كَاااااااااااابِٗ٘   ُؿااااااااااااْي رَِؼْلاااااااااااا

  

   . َُ ااااااااااااا٢ كَو٤ااااااااااااا ِٜ َُْؼْلاااااااااااااٞ ٣اااااااااااااخ اُ  اُااااااااااااا٠ ح

 

 " ك٢ حُز٤ض ٛٞ: هزَ إ

َهاׄ   ٌُّ  َفقٌرُ ׄ     إلى اْلَعْفو ׄ       اْلَعْبُد ׄ      أَ

 طظلون أٛيحف أٓظ٘خ .......ح٫ْٓ حُٔوظٚ ٛ٘خ:  -خدأ٣ٜخ حُ٘ز  -ر٘خ   -ٙ

 أهداؾׄ     الشباب    ׄ       أيُ ׄ      بنا  ׄ  
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 ٗوٍٞ:ٓوي٣ٍٖ ًٝ حُؼِْ ..........ػ٘ي ط٣ٜٞذ حُوطؤ   -أ٣ٜخ ح٤٣َُٜٖٔ  –ٗلٖ  -7

 مقدرون ذا العلم  -أٌها المصرٌون  –نحن ׄ    مقدرٌن ذي العلم  -أٌها المصرٌون  –نحن ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ    مقدروذي العلم  -أٌها المصرٌون  –نحن ׄ  

 ٗلٖ ........ ٗلذ ح٩ه٬ٙ : ..........أًَٔ رخْٓ ٓوظٚ : - 8

 ذي العلم ׄ     ذو العلم  ׄ      ذوي العلم  ׄ     ذوو العلمׄ  

 طٜخٕ حُز٬ى :.... كٌْ كٌف كؼَ ح٫ْٓ  حُٔوظٚ :   -ىأ٣ٜخ  حُـ٘ٞ -ر٘خ  - 9

 ؼالباׄ     ممتنعׄ        جابزׄ     واجبׄ  

ٍَ ٫ َٗاااااااااااااي ػ٢ ٧َدٍ  -ٓٔ ااااااااااااا َ٘ ْٜ  اٗ اااااااااااااخ ر٘ااااااااااااا٢ َٗ

  
٣ََِ٘خ.    اااااااااااااا ْ٘ َٞ رِخ٧ْر٘ااااااااااااااخِء رَ ٫َ ُٛاااااااااااااا َٝ ْ٘ااااااااااااااُٚ   َػ

 
 ح٫ْٓ حُٔوظٚ ٛ٘خ:ـ

ا ׄ     ألَبٍ ׄ     َنْهَشلٍ ׄ        بنً ׄ      إنَّ

 ػ٤ِ٘خ ـ أ٣ٜخ حُؼِٔخء ـ ط٤ٔ٘ش حُؼوٍٞ..................اػَحد ًِٔش " حُؼِٔخء " ٛ٘خ:  -ٔٔ

 مبتدأׄ     نعتׄ       مفعول بهׄ        مضاؾ إلٌهׄ  
ٗطِذ اٗ٘خء ٓٔخًٖ ػ٢ِ ١َحُ ٛل٢.........حٍُٜٞس حُظ٢ ؿخء ػ٤ِٜخ  ح٫ْٓ  -أَٛ حُو١َ  -ٗلٖ   -ٕٔ

 ٓوظٚ ٛ٘خ

 ) أي( لفظׄ    لى معرفة‘مضاؾ ׄ      معرؾ بؤلׄ         نكرةׄ  

 " أر٘خإٗخ حُؼخِٕٓٞ " ..........ػ٘ي ؿؼِٜخ حٓٔخ ٓوظٜخ طٌٕٞ حُـِٔش: -ٖٔ

  أمل الببلد  -أبناءنا العاملٌن -هم ׄ     أمل الببلد  -أبناإنا العاملون -أنتم ׄ  

 أمل الببلد -أبناءنا العاملٌن  -أنتم ׄ     أمل الببلد -أبناءنا العاملون  -أنتم ׄ   

 أَٗف حُ٘خّ :...........اػَحد ح٫ْٓ حُٔوظٚ ك٢ ٌٛٙ حُـِٔش :  -أ٣ٜخ ح٧كَحٍ  -: أٗظْ- ٗٔ

 منصوبׄ     مبنً فً محل جرׄ    مبنً فً محل نصبׄ    مرفوعׄ  

ً٘خُٙ كٜٞ ٛيهش "". حُٔلَ ح٩ػَحر٢  -٘ٔ ََ ُع ٓخ ط ٍَ ََ ح٧ٗز٤خِء ٫ ٗٞ ُٖ ٓؼ٘  ٍٗٞع(: ُـِٔش ) ٫هخٍ )ٙ(:" ٗل

 نصب مفعول بهׄ     نصب حالׄ     رفع نعت ׄ      رفع خبر            ׄ  

 ٗوطت ٤ٜٗٝذ.........ٟغ حٓٔخ ٓوظٜخ ٓ٘خٓزخ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ -.... ح٩ٗٔخٕ -ٗلٖ  -ٙٔ

 بنًׄ      بنوׄ       بنٌن ׄ                 بنونׄ  

 ..........ػ٘ي ط٣ٜٞذ حُوطؤ ٗوٍٞ:ٜٓ٘ؼخ َُِؿخٍ  –أ٣ُٜخ ح٧ّ  –أِٗض  -7ٔ

ٌُتها األم  –أنِت ׄ   ٌُها األم  –أنِت ׄ     مصنعا للرجال –أ  مصنع للرجال –أ

ٌُتها األم  –أنِت ׄ    األولى والثالثةׄ     مصنع للرجال –أ
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 أٓظط٤غ طلو٤ن ح٣ُِٔي ٖٓ ح٩ريحع.........حٍُٜٞس حُظ٢ ؿخء ػ٤ِٜخ  ح٫ْٓ ٓوظٚ ٛ٘خ  -٬١ر٢  –رٌْ   -8ٔ

 لفظ ) أي( ׄ     لى معرفة‘مضاؾ  ׄ     معرؾ بؤل ׄ         نكرة ׄ  

 ٓخ أٍٝع  ١ًٝ ح٧ه٬م ـ أٗظْ ١ًٝ ح٧ه٬م ٍحثؼٕٞ.......اػَحد ًِٔش "١ًٝ " ك٢ حُـِٔظ٤ٖ -9ٔ

 مضاؾ إلٌه   –مضاؾ إلٌه ׄ       مفعول به    –مضاؾ إلٌه ׄ   

 مضاؾ إلٌه –مفعول به ׄ        مفعول به –مفعول بهׄ   

 اٌْٗ .......  ٓٔجُٕٞٞ ػٖ حُيكخع ػٖ حُٔظ٤ِٖٓٞ...... حًَٔ رخْٓ ٓوظٚ ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُظخ٤ُش: -ٕٓ

 المحامٌنׄ     المحامونׄ    محامٌنׄ      محامونׄ  

 أٗظْ حُٜخث٤ٖٔ ح٧طو٤خء :....... اػَحد ًِٔش " حُٜخثٕٔٞ " ػ٠ِ حُظَط٤ذ :  –أٗظْ حُٜخثٕٔٞ ح٧طو٤خء  – ٕٔ

  مفعول به –خبر ׄ    مفعول به -أ مبتدׄ    خبر –مفعول به ׄ   بهمفعول  –مفعول به ׄ  

 )أٗظْ حُٔؼ٤ِٖٔ ٓـظٜيٕٝ(...اػَحد ًِٔش " ٓـظٜيٕٝ" ك٢ حُٔؼخ٤ُٖ: -)أٗظْ ٓؼِٕٔٞ ٓـظٜيٕٝ(  -ٕٕ

 خبر –نعت  ׄ    نعت –خبر   ׄ    نعت –نعت  ׄ    خبر –خبر   ׄ  

 ٤ِٓ أِٓٞد ح٫هظٜخٙ ٖٓ ر٤ٖ ح٧ٓخ٤ُذ حُظخ٤ُش  -ٖٕ

   أنتم المصرٌٌن أكرم األمم .ׄ        أكرم المصرٌٌنما ׄ  

 أنتم المصرٌون أكرم األممׄ         أكرم بالمصرٌٌن .ׄ  

 ٓظٌٝه٤ٖ ُِلٖ ٝح٧ىد ..........ػ٘ي ط٣ٜٞذ حُوطؤ ٗوٍٞ:  -حُٔزيػٕٞ  –ٗلٖ  -ٕٗ

 واألدبمتذوقون للفن   -المبدعون  –نحن ׄ     متذوقٌن للفن واألدب  -المبدعٌن  –نحن ׄ  

 األولى والثالثةׄ     متذوقون للفن واألدب  -المبدعٌن  –نحن ׄ  

 رٜيم ٓخ ٍٝى ك٤ٜخ....حٍُٜٞس حُظ٢ ؿخء ػ٤ِٜخ  ح٫ْٓ ٓوظٚ ٛ٘خ  -حُٔٞهؼ٤ٖ ػ٠ِ حٌُٟ٘ٞ  -ٗوَ ٗلٖ  -ٕ٘

 لفظ ) أي( ׄ     لى معرفة‘مضاؾ  ׄ     معرؾ بؤل ׄ         نكرة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3980ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 أوال اإلؼراء: 

 لٌفعله مثل: الصبلَة ٌا عباد هللا..  -أي شًء أو صفة أو عمل حسن  -هو حث المخاطب على أمر )محمود( 

 ٌسمى األمر المحمود )ُمؽرى به(. - 

 األمر المحمود ]المؽرى به[ ٌنصب بفعل محذوؾ تقدٌره ]الزم[ أو أي فعل مناسب لمعنى تلك الجملة. - 

مثال: الصبلَة ٌا عباد هللا..   الصبلَة: مؽرى به مفعول به منصوب بالفتحة لفعل محذوؾ جواًزا تقدٌره  

 )الزم(.

 صور المؽرى به

 أن ٌكون المؽرى به مفرًدا أي ؼٌر مكرر ، مثل: أٌها الطالب: االجتهاَد فإنه سبٌل النجاح . -ٔ

 تقدٌره )الزم(. االجتهاَد: مفعول به منصوب لفعل محذوؾ جوازا      

 أن ٌكون المؽرى به مكرًرا،  مثل: األمانة األمانة فإنها صفة المإمن. -ٕ

 األمانة: مفعول به منصوب لفعل محذوؾ وجوبا تقدٌره )الزم(،      

 األمانة الثانٌة: توكٌد لفظً منصوب بالفتحة.   

 والتفوق.أن ٌكون المؽرى به معطوًفا علٌه، مثل: أٌها الطبلب االجتهاد  -ٖ

 االجتهاد: مفعول به منصوب لفعل محذوؾ تقدٌره )الزم( )معطوؾ علٌه( ،     

 والتفوق: معطوؾ منصوب بالفتحة .     

 ثانٌا التحذٌُر :

 هو تنبٌُه المخاَطِب إلى أمٍر مذموٍم لٌجتنبه ،  مثل : اإلهمال ٌا طبلب.

 ٌسمى األمر المذموم  )محذر منه(. -

 األمر المذموم  ]المحذر منه[ ٌنصب بفعل محذوؾ تقدٌره ]احذر[ أو أي فعل مناسب لمعنى تلك الجملة. - 

 مثال: اإلهمال ٌا طبلب    اإلهمال: محذر منه مفعول به منصوب بالفتحة لفعل محذوؾ جواًزا تقدٌره )احذر(. 

 صور المحذر منه 

 ل :  اإلهمالَ ٌا طبلبأن ٌكون المحذر منه مفرًدا أي ؼٌر مكرر ، مث -ٔ

 اإلهمالَ: مفعول به منصوب بفعل محذوؾ جوازا تقدٌره احذر.    

 أن ٌكون المحذر منه مكرًرا، مثل:  الخٌانَة... الخٌانَة ٌا أصدقاء -ٕ

 الخٌانَة الثانٌة: توكٌد لفظً )لما قبله(. -الخٌانَة: مفعول به منصوب بفعل محذوؾ وجوًبا تقدٌره احذر،     
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 ٌكون المحذر منه معطوًفا علٌه،  الجبَن والتهاوَن ٌا مقاتلٌن أن -ٖ

الجبن: مفعول به منصوب لفعل محذوؾ وجوبا تقدٌره )احذر( ، و التهاون: معطوؾ منصوب بالفتحة     

 الظاهرة 

 إذن صور التحذٌر هً نفس الصور بالنسبة لصور اإلؼراء.    

ُر منه  - مبلحظة مهمة: منصوب بفعل محذوؾ وجوبا إال فً حالة اإلفراد فإنه محذوؾ المؽرى به أو المحذَّ

 جوازا.

ا( مَع ضمٌِر المخاَطِب  -ٗ ٌّ ٌنفرُد أسلوُب الّتحذٌِر بصورٍة أُخرى،وذلك بؤْن تبدأَ جملَتُه بضمٌِر الّنصِب ) إ

ةٌ:  المناسِب، ولُه صوٌر عدَّ

ا  بدون   -أ ٌّ ُر منه بعد الّضمٌِر إ ًَ المحذَّ اك الحسَد.أْن ٌؤت ٌّ  عطؾ:إ

ُر، وفاعلُُه ضمٌٌر  كوِن فً محلِّ نصٍب مفعول به لفعٍل محذوٍؾ تقدٌُرهُ أُحذِّ ً  على السُّ ا:ضمٌٌر منفصلٌ مبن ٌّ إ

ُر .  مستتٌر وجوباً تقدٌُرهُ أنا، والكاُؾ للخطاِب، والحسَد: مفعولٌ به ثان للفعٍل المحذوٍؾ أُحذِّ

ُر منه   -ب ًَ المحذَّ اك والحسَد.أْن ٌؤت ٌّ ا:إ ٌّ  معطوفاً على الّضمٌِر إ

ُر، وفاعلُُه ضمٌٌر  كوِن فً محلِّ نصٍب مفعول به لفعٍل محذوٍؾ تقدٌُرهُ أُحذِّ ً  على السُّ ا:ضمٌٌر منفصلٌ مبن ٌّ إ

مستتٌر وجوباً تقدٌُرهُ أنا، والكاُؾ للخطاِب، والواُو حرُؾ عطٍؾ، والحسَد: مفعولٌ به لفعٍل محذوٍؾ تقدٌُرهُ 

جتنْب، وفاعلُُه ضمٌٌر مستتٌر وجوباً تقدٌُرهُ أنت وجملُة اجتنب الحسَد معطوفٌة على ما قبلها ال محلَّ لها من ا

 اإلعراِب.

اُكم من الٌؤِس.  -ج ٌَّ ا: إ ٌَّ مٌِر إ ُر منه مجروراً بمن بعَد الضَّ ًَ المحذَّ  أْن ٌؤت

ا  مصدراً   -د ٌّ ُر منه بعد الّضمٌِر إ ًَ المحذَّ اك أْن تهملَ الواجَب.أْن ٌؤت ٌّ  مإوالً نحو:إ

ٌّاك: ضمٌر منفصل مبنً فً محل نصب مفعول به لفعل محذوؾ تقدٌره )احذر(  إ

أْن: مصدرٌة ناصبة، تهمل: فعل مضارع منصوب والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره )أنت( والمصدر المإول من 

 )أْن والفعل( مفعول ثاٍن للفعل المحذوؾ)احذر(.

 مبلحظة مهمة:

اك( األولى مفعول به لفعل محذوؾ، والثانٌة  - ٌّ اك الحسد. وتعرب )إ ٌّ اك إ ٌّ ا( فنقول: إ ٌّ قد ٌجوز تكرار )ا

 توكٌد لفظً. 

 ( https://dardery.site/archives/3987ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 ددريتاخ على أسلىب اإلغزاء والذحذيز

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة  فً األمثلة  التالٌة: – س

 :أي التعبٌرات التالٌة أسلوب إؼراء: ٔ

 ٌقتدي العمال فً النزاهة واإلخبلص -المسبولٌن –بكم ׄ      النزاهة واإلخبلص فً العمل ٌا أٌها المسإولׄ  

 ما أجمل النزاهة واإلخبلص فً العملׄ             واإلخبلص فً العمل نعم الخلق النزاهةׄ  

اُكم أْن َتظلُموا: » ٕ ٌَّ  المصدر المإول هنا ٌعرب:«.......إ

 فً محل نصب مفعول به لفعل محذوؾׄ   فً محل رفع مبتدأ مإخرׄ  

 فً محل جر مضاؾ إلٌهׄ   فً محل نصب مفعول به ثان ׄ  

     كبٗااااااااااااااااٚ حُٔااااااااااااااااَحء ا٣ااااااااااااااااخى كب٣ااااااااااااااااخى:  ٖ

  
 .ؿخُاااااااااااذ ُِٝ٘ااااااااااَ ىػااااااااااخء حُ٘ااااااااااَ اُاااااااااا٠   

 
 الصورة التً جاء علٌها التحذٌر هنا هً:

 استخدام الضمٌر المنفصل )إٌاك(ׄ        العطؾׄ             التكرارׄ       اإلفرادׄ  
 : أي التعبٌرات التالٌة أسلوب تحذٌر: ٗ

 الؽدر والكذب فهما  من عبلمات النفاقׄ     ما أقبح الؽدر والكذبׄ  

 احذر الؽدر والنفاق فهما من عبلمات النفاقׄ      أهل الؽدر والنفاق  -المنافقٌن -أنتمׄ  

 كلمة )الصبر( األولى هنا تعرب«........الصبَر الصبَر إنه مفتاح الفرج: »  ٘

 مفعول به لفعل محذوؾ وجوبا تقدٌره )اجتنب(ׄ    مبتدأ مرفوع بالضمةׄ  

 مفعول به لفعل محذوؾ وجوبا تقدٌره )أخص(ׄ             )الزم( مفعول به لفعل محذوؾ وجوبا تقدٌرهׄ  

     طوَرٜ٘اااااااااااااااااااخ ٫ ٝح٤ُٔظاااااااااااااااااااخصِ  ٝا٣اااااااااااااااااااخى:  ٙ

  
 .  كخػزاااااااااااااايح جٝهللا حُ٘اااااااااااااا٤طخٕ طؼزااااااااااااااي ٫ٝ   

 
 الصورة التً جاء علٌها التحذٌر هنا هً:

 المنفصل )إٌاك(استخدام الضمٌر ׄ                  العطؾׄ    التكرارׄ                    اإلفرادׄ  
اك والحسدَ : »  7 ٌّ  كلمة )الحسد(  تعرب:«.......إ

 مفعول به لفعل محذوؾׄ     خبر لمبتدأ محذوؾׄ  
 معطوؾ منصوبׄ          مفعول به ثان ׄ  
 ُِّٔٔااااااااااااااش طيػااااااااااااااٚ إ حُاااااااااااااا١ٌ أهااااااااااااااخى:  8

  
 .٣زـااااااا٢ ٓاااااااٖ ٣ٌٝلاااااااي طزـااااااا٢ ًٔاااااااخ ٣ـزاااااااي   

 
 كلمة) أخاك(  فً البٌت السابق:

 مفعول به لفعل محذوؾ جوازا تقدٌره )اجتنب(ׄ                محذوؾ وجوبا تقدٌره )اجتنب(مفعول به لفعل ׄ  

 مفعول به لفعل محذوؾ جوازا تقدٌره )الزم(ׄ                 مفعول به لفعل محذوؾ وجوبا تقدٌره )الزم(ׄ  
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نعم السلوك »  -«. لفقراءما أروع اإلحسان إلى ا»  –«.  اإلحسان إلى الفقراء فإن فٌه الخٌر الكثٌر: »  9

 «.إحسانا إلى الفقراء »  -«. اإلحسان إلى الفقراء

 إعراب كلمة )إحسان( فً الجمل السابقة على الترتٌب:

  مبتدأ مإخر -مفعول به  –مفعول مطلق  –مفعول به ׄ  

 مبتدأ مإخر  -مفعول مطلق  –مفعول به  –مفعول به ׄ  

 مفعول به –مفعول مطلق  –مبتدأ مإخر   -مفعول بهׄ  

 مفعول مطلق –مبتدأ مإخر  -مفعول به –مفعول بهׄ  

 ...الصورة التً جاء علٌها أسلوب اإلؼراء:«. الرجوع الرجوع إلى الحق: »   ٓٔ

 العطؾׄ        التكرارׄ                 اإلضافةׄ   اإلفرادׄ  

 نستعمل أسلوب اإلؼراء كما ٌلً:  «.  االجتهاد  فً العمل» : لنصٌحة زمٌلك بــ ٔٔ

 اجتهد ٌا زمٌلً فً عملكׄ      الزم االجتهاد فً العملׄ   

 األولى والثالثةׄ      االجتهاد االجتهاد فً العملׄ  

 إعراب كلمة) التسرع(«.... العجلة والتسرع فهما ٌإدٌان إلى الندم: »  ٕٔ

 مفعول به لفعل محذوؾׄ     لمبتدأ محذوؾخبر ׄ  

 معطوؾ منصوبׄ     مفعول به ثان ׄ  

 :كلمة )طبلب( فً المثال السابق«....طبلب العلم علٌكم تحمل مسبولٌة الوطن: »   ٖٔ

 مختصׄ   منادىׄ   محذر منهׄ   مؽرى بهׄ  

 : كل مما ٌلً ٌعرب فٌه المؽرى به مفعول به لفعل محذوؾ وجوبا ما عدا: ٗٔ

 الصبر واإلٌمان فً مواجهة الشدابدׄ     الثبات الثبات عند اللقاءׄ  

 الصدق فإنه ٌنجً من النارׄ      الصبلة الصبلة ال تتكاسل عنهاׄ  

 : : الستخدام أسلوب التحذٌر من ) السهر لٌبًل( نقول:  ٘ٔ

 الزم السهر لٌبلׄ      ال تسهر لٌبًل ׄ   

 والثالثةالثانٌة ׄ       إٌاك والسهرلٌبلׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3987ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

https://dardery.site/archives/3987
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)كاالتصال * هً أسماٌء تدلُّ على معنى الفعِل من حٌُث اقترانُها بالّزمِن، وتعملُ عمَله، وال تقبلُ عبلماتِه، 

ًة كاألسماِء. ٌّ  بضمابر الرفع أو تاء التؤنٌث وؼٌرها( وتكوُن مبن

 :أنواعها

 اسُم فعٍل ماٍض: ٌدلُّ على معنى الماضً، مثلُ: هٌهات بمعنى بُعَد،شّتاَن بمعنى افترَق. -ٔ

 بمعنى أستحسُن.اسُم فعٍل مضارٍع: ٌدلُّ على معنى المضارِع، مثلُ: آٍه: بمعنى أتوّجُع أو أتؤلُم، بٍخ:  -ٕ

: بمعنى أقبلْ، َصْه: بمعنى اسكْت، َمْه: بمعنى اكفْؾ، إٌِه: بمعنى  -ٖ ًَّ : بمعنى أقبلْ، ح اسُم فعِل أمٍر: هلمَّ

استمّر، آمٌن: بمعنى استجْب، علٌَك: بمعنى التزْم، إلٌَك: بمعنى ابتعْد، أمامَك: بمعنى تقدْم، َحذاِر بمعنى 

 احذْر.

 مبلحظات مهمة:

 بمعنى أنه موضوع للداللة على معنى الفعل منذ البداٌة،مثل: صه ،هٌهات   مرتجلاء األفعال منها أسم  - ٔ

 أي كانت فً األصل دالة على معاٍن أخرى،مثل: } علٌك { بمعنى : الزْم ، منقول من الجار  منقولومنها       

 والمجرور،و} أمامك { بمعنى :َتقدْم ، منقول من الظرؾ، } ُروٌدك { بمعنى : تمّهل، منقول من المصدر.      

ا   - ٕ ًٌّ وكل أسماء األفعال هذه سواء منها المرتجل والمنقول ، سماعً عن العرب. ؼٌر أن هناك نوًعا قٌاس

، وال ٌصاغ إال من الفعل الثبلثً المتصرؾ  من اسم الفعل  ٌمكن صوؼه على وزن } َفَعاِل { بمعنى : افعلْ 

 التام، مثل:  حذر : } َحَذاِر { بمعنى : احذْر، ونحو ذلك .

 :مثل  وقد تؤتً شاذة من المزٌد الثبلثً

 )بدار( بعنى َباِدر وفعلها )باَدر(  -)دراك( بمعنى أدِرك وفعلها )أدَرك(   

للمفرد والمثنى والجمع، والمذكر والمإنث ، فٌقال مثبًل : وكل أسماء األفعال تستخدم بصٌؽة واحدة ،   - ٖ

صه ٌا محمد ،وصه ٌا محمدان ، وصه ٌا محمدون، وصه ٌا هندات ونحو ذلك ، إال إذا كان اسم الفعل متصبًل 

ر المخاَطب ، مثل: } دونك { بمعنى : ُخذ، فٌقال : دونَك ٌا  ٌّ بكاؾ الخطاب ، فإن هذه الكاؾ تتؽٌر تبًعا لتؽ

 ًُّ  ٌا زٌنب ودونكما ٌا محمدان ، ودونكم ٌا محمدون ، ودونكنَّ ٌا فتٌات ، وهكذا.  ، ودونكِ  عل

ٗ -   ًّ وأسماُء األفعاِل مبنٌة دابًما بحسب ما ٌظهُر علٌها من حركٍة أو سكون ، فاسُم الفعِل } هٌهاَت { مبن

ًّ على الكسر، و} دونُكم { مبنً على الضم ، والمٌم عبلمة جمع الذكور، و} َوْي {  على الفتح و} حذاِر { مبن

 مبنً على  السكون ، وهكذا.
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 أسماء األفعاِل تعملُ  ؼالًبا  عملَ الفعل الذي تدلُّ علٌه ، فترفُع الفاعلَ : اسًما ظاهًرا ، مثل :  - ٘

 هٌهات العقٌق.   بمعنى:)بعد العقٌق(،                                          

  وٌنصب مفعوال إذا كان بمعنى فعل متعٍد ، مثل:وٌرفع فاعبل 

م منها ما اْعَوجَّ . الفاعل مستتر تقدٌره: انت ، ونفسك : مفعول به ؛ ألنه بمعنى )الزم  نفسك(.  علٌَك نفسَك فقوِّ

بقً أن تعرؾ أن من أسماء الفعل نحو } صه { ما ٌؤتً منوًنا كقولك : } صٍه أٌها الطالب { ٌدل على   - ٙ

لسكوت عن أي كبلم ، وؼٌر منون كقولك : } صْه عن هذا الكبلم { ٌدل على طلب السكوت عن كبلم طلب ا

 معٌن.

 نماذج إعرابٌة : -

 )دونك الكتاب(  -ٔ

 دونك/اسم فعل أمر بمعنى )خذ(، والفعال ضمٌر مستتر تقدٌره )أنت(.    

  الكتاب/مفعول به منصوب وعبلمة نصبه الفتحة.    

 السبلم والحرب( )شتان ما بٌن -ٕ

 اسم فعل ماضً بمعنى افترق و)ما(اسم موصول فً محل رفع فاعل.   : شتان

 ظرؾ مبنً )مضاؾ(.  : بٌن

 مضاؾ إلٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة.  : السبلم

 معطوؾ على السبلم مجرور. : الحرب

 ( https://dardery.site/archives/3981ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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ٍِ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ِش : ْ  أٓٔخِء ح٧كؼخ ٛ٧  ٍ  ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ؿيٝ

 

حٓــْ 

 حُلؼــــَ

 ٓؼـــــــــــــــــخُٚ ٓؼ٘ـــــخٙ ُٓ٘ـــــٚ

 ٤ٜٛخصَ 

 

 َٕ ظ خ َٗ 

 

 

 أُف  

 

 هَط٢٘

 

 ٍٙ  ا

 

 ْ١ َٝ 

 

ٛ خ  ٝح

 

 ِٚ  ا٣

 

 ْٚ َٛ 

 

 ا٤ٖٓ

 

 َك٢  

 

 ٤َٛ خ

 

 ٤ٛضَ 

 

ْ  ا٠ُ َُِٛ 

 

ْ  ًٌح َُِٛ 

 ٓخٝ

 

 ٓخٝ

 

 

 ٠ٓخٍع

 

 ٠ٓخٍع

 

 ٠ٓخٍع

 

 ٠ٓخٍع

 

 ٠ٓخٍع

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 رَؼُيَ 

 

 حكظَمَ 

 

 

َ ـ   أط٠

 

 ٣ٌَل٢

 

غ  أطٞؿ 

 

 أطؼـذ

 

ذ ـ   أطؼ

 

 ُى٢ٗ

 

 حٌٓض

 

 حٓظـذ

 

 َْ  أَْهزِ

 

َِعْ  ْٓ  أَ

 

َعْ  ْٓ  أَ

 

 ٍَ  طَؼخ

 

 َْ  أَْك٠ِ

 " ٤ٜٛخص ٤ٜٛخص ُٔخ طٞػيٕٝ ". .

  

َٕ ٓخ ر٤ٖ حُؼِْ ٝحُـَٜ.  ٗظ خ

 

 

 ؼزيٕٝ ٖٓ ىٕٝ هللا ". " أٍف ٌُْ ُٝٔخ ط

 

 هَْط٢ِ٘ ٓخ أػط٤ظ٢٘.

 

ح. َٕ ك٢ ح٧ٍٝ كٔخى  ٍٙ ٖٓٔ ٣ؼ٤ؼٞ  ا

 

 " ٣ٌٝؤٗٚ ٫ ٣لِق حٌُخكَٕٝ ". 

 

ٛ خ   ُوّٞ ٣ظيهِٕٞ ك٤ٔخ ٫ ٣ؼ٤ْٜ٘.ٝح

 

ِٚ أ٣ٜخ حُ٘خػَ حُٔزيع.  ا٣

 

٤ُ٘ي ٖٓ ح٬ٌُّ. ِ٘ ْٚ ػٔخ ٣َ َٛ 

 

 حُِْٜ حؿلَ ُ٘خ. ا٤ٖٓ.

 

 َك٢  ػ٠ِ ح٬ُٜسج َك٢  ػ٠ِ حُل٬ف.

 

 ٤ٛ خ ر٘خ ا٠ُ ح٬ُٜس.

 

 " ٝؿِ وض ح٧رٞحد ٝهخُض ٤ٛض ُي ".

 

ْ  ا٤ُ٘خ ".   " ٝحُوخث٤ِٖ  ٩هٞحْٜٗ ِٛ

 

ْ  ٜٗي ّ ٌٛح "هَ ِٛ  َ حءًْ ح٣ٌُٖ ٣ٜ٘يٕٝ إٔ هللا ك
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 ٛخصِ 

 

 ْٚ َٓ 

 

 ٛخىَ 

 

 ا٤ُي ػٖ

 

 ا٤ُي ًٌح

 

 ػ٤ِي

 

 ٣ٍَٝيىَ 

 

 ٍٝحءى

 

 أٓخٓيَ 

 

 ٌٓخٗيَ 

 

 ُي٣يَ 

 

 ىٝٗيَ 

 َُٓػخٕ

 

 ٛخإّ

 

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 

 أَٓ

 ٓخ٢ٟ

 

 أَٓ

 

 أػط٢٘

 

لُقْ  ًْ  ح

 

 ٌْ  ُه

 

 طزخَػيْ 

 

 ٌْ  ُه

 

ّ َِ ُْ  ح

 

 طٜٔ َ

 

 َْ  طؤه 

 

 طوي ّ

 

 حػزض

 

 ٌْ  ُه

 

 ٌْ  ُه

 َٓع

 

ُهٌٝح أٝ 

ح ْٞ  طؼخُـَـ

." 

 " هَ ٛخطٞح رَٛخٌْٗ ". 

 

ٍُ ٖٓ ح٩كِي. ْٚ ػٔخ طوٞ َٓ 

 

. ٍُ َٕ ػ٠ِ ٓخ أهٞ  َٛخَى حُزَٛخ

 

 ا٤ُي ػٖ حًَُحثَ.

 

خ ُِيٍّ.  ٜ  ا٤ََُْي ِٓو

 

 ػ٤ِي رخَُكن ك٢ ٓؼخِٓش حُل٤ٞحٕ.

 

 ٣ٍَٝيَى ٣خ أه٢.

 

َٕ ك٢ اىٍحِى حُلَِٛش كَٔس    ٝٗيحٓش .ٍٝحَءَى إ ًخ

 

.  أٓخٓي أ٣ٜخ حُـ٘ي١ُّ

 

. ُّٚ  ٌٓخٗي أ٣ٜخ حُِ

 

. َْ  ُي٣َي حُوِ

 

 ىَٝٗي ًظخَد هللاِ كخهَأٙ.

 َٓػخٕ ٓخ ك٠َ ٓلٔي ػ٘يٓخ ٗخىحٙ أرٞٙ.

 

"ْٚ ظَخر٤َِ ًِ ُءٝح  ََ ُّ حْه َٛخُإ  ٍُ  "ك٤ََوُٞ

 

 

 ( https://dardery.site/archives/3981ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 اخ على أسهاء األفعالدـــدريـــت

 كيى أٓٔخء ح٧كؼخٍ حُٞحٍىس ك٢ ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش : – ّٔ

ُكْم  (ٔ ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوْا َعلَ ٌُّ ا أَ ٌَ ُتْم {.قال تعالى: }  ٌْ ن َضلَّ إَِذا اْهَتَد ُكم مَّ ُضرُّ ٌَ  أَنفَُسُكْم الَ 

ُكمْ ׄ      آَمُنواْ ׄ   ٌْ ُكمׄ       َعلَ ُضرُّ  َضلَّ ׄ     ٌَ

ِه أٍُؾ لَُّكَما أََتِعَدانِِنً أَْن أُْخَرَج َوَقْد َخلَْت اْلقُُروُن ِمن َقْبلًِ { (ٕ ٌْ  . قال تعالى:  } َوالَِّذي َقالَ لَِوالَِد

 ِمن َقْبلًِׄ    َخلَتْ ׄ       أََتِعَدانِنًِׄ       أُؾٍ ׄ  

ؤُْتوَن  (ٖ ٌَ َنا َواَل  ٌْ قٌَِن ِمنُكْم َواْلَقاِبلٌَِن إِلِْخَوانِِهْم َهلُمَّ إَِل ُ اْلُمَعوِّ ْعلَُم هللاَّ ٌَ  اْلَبؤَْس إاِلَّ َقلٌِبًل {.قال تعالى: } َقْد 

ْعلَمُ ׄ   َناׄ      َهلُمَّ ׄ       ِمنُكمْ ׄ       ٌَ ٌْ  إِلَ

َهاَت لَِما قال  (ٗ ٌْ َهاَت َه ٌْ ُكْم ُمْخَرُجوَن َه ْم َوُكْنُتْم ُتَراًبا َوِعَظاًما أَنَّ ُكْم إَِذا ِمتُّ ِعُدُكْم أَنَّ ٌَ  ُتوَعُدوَن(.تعالى:  )أَ

ِعُدُكمْ ׄ   ٌَ مْ ׄ      أَ َهاتَ ׄ        ِمتُّ ٌْ  لَِماׄ     َه

ْوا َمَكاَنُه ِباأْلَمْ  (٘ ْقِدُر {.قال تعالى:} َوأَْصَبَح الَِّذٌَن َتَمنَّ ٌَ َشاُء ِمْن ِعَباِدِه َو ٌَ ْزَق لَِمن  ْبُسُط الرِّ ٌَ  َ
َكؤَنَّ هللاَّ ٌْ قُولُوَن َو ٌَ  ِس 

ْواׄ   َكؤَنَّ ׄ     بِاأْلَْمسِ ׄ      َمَكاَنهُ ׄ      َتَمنَّ ٌْ  َو

َذا ۖ َفإِن َشِهُدوا َفبَل َتْشَهْد َمعَ  (ٙ َم َهَٰ َ َحرَّ
ْشَهُدوَن أَنَّ هللاَّ ٌَ بِْع أَْهَواَء قال تعالى:} قُلْ َهلُمَّ ُشَهَداَءُكُم الَِّذٌَن  ُهْم ۚ َواَل َتتَّ

اتَِنا {  ٌَ ُبوا بِآ  الَِّذٌَن َكذَّ

مَ ׄ       َهلُمَّ ׄ   بِعْ ׄ      َشِهُدواׄ       َحرَّ  َتتَّ

ُهْم ۗ قُلْ َهاُتوا ُبْرَهاقال تعال (7 ٌُّ َة إاِلَّ َمن َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرىَٰ ۗ تِْلَك أََمانِ ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ َنُكْم إِن ُكنُتْم ى:  } َوَقالُوا لَن 

 َصاِدقٌَِن { .

ُهمْ ׄ       تِْلكَ ׄ      َقالُواׄ   ٌُّ  َهاُتواׄ     أََمانِ

٘ زَاااااااااااااض   (8 ـَ ٓاااااااااااااخ كَظَ ََ ـ ُٓ أَط٘ااااااااااااا٢  ٍَ َٝ  َهَِاااااااااااااض 

  

  . ُّ ََ ـاااااااااااا ُٓ َٝ َٕ كااااااااااااٞ ُكااااااااااااذ  َهِِاااااااااااا٢   اااااااااااظّخ َٗ َٝ 

 

ً  ׄ     فوׄ       َشّتانَ ׄ  َ    َخلَتׄ    َخلِ

9)    ُْ ٌُ ُّ حِٗظِٔااااااااااااااخرِ ُْ ُُااااااااااااااـئ ٌُ  ٤َٜٛااااااااااااااخَص ؿااااااااااااااخَُ

  

َِٛؾ.   ََ ُِاااااااَي حُااااااا ًَ ااااااازَُح كااااااا٢  ُٛ ٝح  ََ  َػاااااااٖ إَٔ طَااااااا

 

 الَرَهجِ ׄ     ُصُبراׄ       لُـإمُ ׄ      َهٌهاتَ ׄ  

ااااااااااااخ أراااااااااااايح     (ٓٔ  ٣ااااااااااااخ ٍّد ٫ طٔااااااااااااِز٢ّ٘ كزٜ 

  

ُْ هللا ػزااااااااااااااايح  هاااااااااااااااخٍ: ا٤ٓ٘اااااااااااااااخ.    ٣ٝاااااااااااااااَك

 

 آمٌناׄ     ٌرحمُ ׄ       أبداً ׄ      تسلبّنًׄ  

اااااااااي ك٤ٔاااااااااخ أٗاااااااااَض كخِػُِاااااااااُٚ    (ٔٔ ْٜ  ػ٤ِاااااااااَي رخُوَ

  

ّٕ حُظَوُِّااااااااااااااَن ٣ااااااااااااااؤط٢ ىَٝٗااااااااااااااُٚ حُُوُِااااااااااااااُن.    ا

 

 دوَنهُ ׄ     ٌؤتًׄ       فٌماׄ      علٌكَ ׄ  

ٕٔ)    ٍْ ّ  ٓاااااااااخُ ِٚ ػاااااااااٖ أ ِْ٘اااااااااخ: ا٣ِااااااااا  ٝهَل٘اااااااااخ كوُ

  

ٍِ حُز٬َهِااااااااااااِغ.   ِْ حُااااااااااااي٣خ ِاااااااااااا٤ ٌْ ٍُ طَ  ٝٓااااااااااااخ رااااااااااااخ

 

 َتْكلٌمِ ׄ      بالُ ׄ       إٌِهِ ׄ      وَقفناׄ  
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حُااااااااااااَيُٓغ ٣َٜاااااااااااازُُؾ َهااااااااااااي ٛخ   (ٖٔ َٝ هخثَِِااااااااااااٍش  َٝ 

  

اااااْ طَٔااااا١َ.   ًَ سَ  ََ اااااض  َػ٘ااااا ِٔ َٖ حُ ٣اااااَيَى ٣َاااااخ رااااا َٝ ٍُ 

 

 َتسريׄ    ُرَوٌَدكَ ׄ       ٌَصُبػُ ׄ      قابِلَةٍ ׄ   

 ( ساااااااال عاااااااان شااااااااجاعته ، وزره مسااااااااالماٗٔ

  
  

 وحااااااااااذار ، ثاااااااااام حااااااااااذار منااااااااااه ، محاربااااااااااا

  

 محارباׄ     حذارׄ       وزرهׄ      سلׄ  

 ( ولقااااااااد شاااااااافى نفسااااااااى وأباااااااارأ سااااااااقمها٘ٔ

  
  

 قٌااااال الفاااااوارس : وٌاااااك ـ عنتااااار ـ أقااااادم 

  

 وٌكׄ      قٌلׄ       أبرأׄ      شفىׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3981ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 كيى ٗٞع  أٓٔخء ح٧كؼخٍ حُٞحٍىس ك٢ ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش : – ّٕ

ْبلَُؽنَّ  (ٔ ٌَ ا   ِعْنَدَك اْلِكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكبَلُهَما َفبَل َتقُلْ لَُهَما أُؾٍّ {. قال تعالى: } إِمَّ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

ْه { . (ٕ ٌَ قُولُ َهاُإُم اْقَرُءوا ِكَتابِ ٌَ ِمٌنِِه َف ٌَ ًَ ِكَتاَبُه بِ ا َمْن أُوتِ  قال تعالى:  } َفؤَمَّ

 اسم فعل أمرׄ       ل مضارعاسم فعׄ      اسم فعل ماضׄ  

ؤُْتوَن  (ٖ ٌَ َنا َواَل  ٌْ قٌَِن ِمنُكْم َواْلَقاِبلٌَِن إِلِْخَوانِِهْم َهلُمَّ إَِل ُ اْلُمَعوِّ ْعلَُم هللاَّ ٌَ  اْلَبؤَْس إاِلَّ َقلٌِبًل {.قال تعالى: } َقْد 

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

ُهْم ۗ قُلْ َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنتُ قال تعالى:  } َوَقالُوا  (8 ٌُّ َة إاِلَّ َمن َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرىَٰ ۗ تِْلَك أََمانِ ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ ْم لَن 

 َصاِدقٌَِن { .

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 َقْطنًِ ما أعطٌتنً. (ٗ

 فعل أمر اسمׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 وراَءك إن كاَن فً إدراِك الفرصِة حسرةٌ وندامٌة.َ (٘

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

ٙ)  .  أمامك أٌها الجنديُّ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 دونَك كتاَب هللاِ فاقرأه . (7

 أمراسم فعل ׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 واهاً لقوم ٌتدخلون فٌما ال ٌعنٌهم. (8

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 إٌِه أٌها الشاعر المبدع. (9

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  
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ًّ كّرم هللا وجهه ٌخاطب الدنٌا: ]إِلٌِك عّنً ٌا دنٌا فَحْبلُِك على ؼاِربك[ . - (ٓٔ  قال عل

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      فعل ماض اسمׄ  

 مكانك أٌها اللصُّ . (ٔٔ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 آٍه ممن ٌعبثون فً األرض فساداً. (ٕٔ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

ٌَشٌُنك من الكبلم . (ٖٔ  َصْه عما 

 اسم فعل أمرׄ       مضارعاسم فعل ׄ      اسم فعل ماضׄ  

 علٌك نفسك فعلمها األخبلق.  (ٗٔ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 بعاااااااااادت دٌااااااااااار ، واحتوتااااااااااك دٌااااااااااار -( ٙٔ

 
  

 هٌهااااااااااااااااات للاااااااااااااااانجم الرفٌااااااااااااااااع قاااااااااااااااارار

  

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 سااااااال عااااااان شاااااااجاعته ، وزره مساااااااالما -(7ٔ

  
  

 ، ثاااااااااام حااااااااااذار منااااااااااه ، محارباااااااااااوحااااااااااذار 

  

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 الفكااااااااار قبااااااااال القاااااااااول ٌاااااااااإمن زٌفاااااااااه  -(8ٔ

  
  

اااااااااااااااااة وبدٌاااااااااااااااااه  ٌّ  .شاااااااااااااااااتان باااااااااااااااااٌن رو

  

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 ولقاااااااد شااااااافى نفساااااااى وأبااااااارأ ساااااااقمها -(9ٔ

  
  

 قٌااااال الفاااااوارس : وٌاااااك ـ عنتااااار ـ أقااااادم 

  

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 روٌاااااااادك ، ال تعقااااااااب جمٌلااااااااك باااااااااألذى  -(ٕٓ

  
  

 فتضااااااحى وشاااااامل الفضاااااال والحمااااااد منصاااااادع 

  

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3981ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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 كيى ٓؼ٠٘  أٓٔخء ح٧كؼخٍ حُٞحٍىس ك٢ ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش : – ّٖ

 

ِ ..(.قال تعالى:  )أُؾٍّ لَُكْم  (ٔ  َولَِما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ

 أتحسنׄ     أتضجرׄ       أتؤلمׄ      أتعجبׄ  

ًَّ على الفبلح. (ٕ ًَّ على الصبلة ، َح  َح

 الزمׄ     استمعׄ       أقبلׄ      حافظׄ  

ا بنا إلى الصبلة . (ٖ ٌَّ  ه

 خذׄ      استمعׄ        أسرعׄ       أقبلׄ  

َنا (.قال تعالى:  )َواْلَقابِلٌَِن  (ٗ ٌْ  إِلِْخَوانِِهْم َهلُمَّ إِلَ

 ابتعدׄ    استمعׄ        تعالَ ׄ      أسرعׄ  

 َمْه عما تقولُ من اإلفِك . (٘

 أقبلׄ    اكفؾׄ       اجتنبׄ      ابتعدׄ  

 َهاَك البرهاَن على ما أقولَ . (ٙ

 تعالׄ     خذׄ       استمعׄ      أحضرׄ  

 َصْه إذا قُِرَئ القرآن الكرٌم . (7

 اسكتׄ    احذرׄ        أقبلׄ      ابتعدׄ  

 َهلُمَّ إلى التعلٌم ٌا شباب . (8

 استمعׄ    تعالׄ       أحضرׄ      احرصׄ  

 آٍه من الصداع . (9

 أشعرׄ    أتعجبׄ       أتضجرׄ      أتوجعׄ  

 َحَذاِر أن توقع نفسك فً شرك المخدرات . (ٓٔ

 أقبلׄ    ابتعدׄ       اسكتׄ      احذرׄ  

 إلٌك هذا المال فتصدق به .  (ٔٔ

 أحضرׄ    أنفقׄ        خذׄ      اجمعׄ  

ًّ كّرم هللا وجهه ٌخاطب الدنٌا: ]إِلٌِك عّنً ٌا دنٌا فَحْبلُِك على ؼاِربك[ . - (ٕٔ  قال عل

 أقبلׄ    تباعدׄ       اسكتׄ      احذرׄ  

 إٌٍه من حدٌثك الطرٌؾ . (ٖٔ

 أقبلׄ    أسمعنًׄ        زدنًׄ      أقبلׄ  

 َوْي ممن ٌعٌش لنفسه وحدها .  (ٗٔ

 أتعجبׄ    أتضجرׄ        أتؤلمׄ      أتوجعׄ  

٤ِ٘ اااااااااشٍ    (٘ٔ َٓ  ُٝ ٕ  حُزَـااااااااا٢َ َكاااااااااٞ ٍِ كَااااااااابِ  َكاااااااااٌح

  

ااااااااااااااااااااُيٙ.   ِٓ ٜخ َٓ َٝ ااااااااااااااااااااش   َٓ ٌٞٓ َٓ  ُٙ ٍُ ٜاااااااااااااااااااخِى َٓ 

 

 أقبلׄ    ابتعدׄ       اسكتׄ      احذرׄ  
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ٔٙ)    ٍٍ ُِ ٍَ ٗااااااااااااخ ّٝ ْ٘ااااااااااااُض أَ ٌُ ٍِ كَ  كَااااااااااااَيَػٞح َٗااااااااااااِح

  

 . ٍِ ِِ ْٗااااااااااااااااا زُاااااااااااااااااُٚ اًح ُاااااااااااااااااْ أَ ًَ ٍْ َّ أَ  َٝػااااااااااااااااا٬

 

 ابتعدׄ    انزلׄ        أقبلׄ      احذرׄ  

 ٝحٛااااااااااااااخ  ٣٧ااااااااااااااخّ حُٜاااااااااااااازخ ُٝٓخٗااااااااااااااٚ   (7ٔ

  

 ُااااااااااااٞ ًااااااااااااخٕ أٓااااااااااااؼق رخُٔوااااااااااااخّ هِاااااااااااا٬٤ .  

 

 أتعجبׄ    أتضجرׄ       أشتاقׄ      أتوجعׄ  

ُاااااااااااا٢   (8ٔ َٝ  ُٕ ٤َٜٛااااااااااااخَص ٫ أَٛااااااااااااٞ  ٤َٜٛاااااااااااخَص 

  

ُكااااااااااااااـُذ.   ٍُ ٘ااااااااااااااـخِىف   َٓ ااااااااااااااـٖ َؿلااااااااااااااـخ٢ٗ   ٔ  َػ

 

 حدثׄ    عظمׄ        بعدׄ      افترقׄ  

ٍِٛااااااااااخ    (9ٔ ًُٞ ٢ ػِاااااااااا٠  ِٓ ْٞ َٕ ٓااااااااااخ ٣َاااااااااا ااااااااااظ خ َٗ 

  

  .َِ َٕ أَِهاااااااااااااااااا٢ ؿااااااااااااااااااخرِ ُّ َك٤ّااااااااااااااااااخ  ٣ٝااااااااااااااااااٞ

 

 حدثׄ     عظمׄ       بعدׄ      افترقׄ  

حُااااااااااااَيُٓغ ٣َٜاااااااااااازُُؾ َهااااااااااااي ٛخ   (ٕٓ َٝ هخثَِِااااااااااااٍش  َٝ 

  

اااااْ طَٔااااا١َ.   ًَ سَ  ََ اااااض  َػ٘ااااا ِٔ َٖ حُ ٣اااااَيَى ٣َاااااخ رااااا َٝ ٍُ 

 

 ابتعدׄ     انزلׄ       أقبلׄ      تمهلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3981ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 طو٤َ حُٜٞحد ُٔخ ٛٞ ٓطِٞد ك٢ ح٧ٓؼِش حُظخ٤ُش ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش : – ّٗ

ًَّ  -حااااااااذار  -( ٔ ااااااااهُ )البؽااااااااً( ال  –ُبناااااااا  تقربنَّ
  

  
ًَ وخاااااااااااٌم مراتعاااااااااااه  حاااااااااااذاِر فاااااااااااإنَّ البؽااااااااااا

  

 إعراب كلمة" البؽً"  فً الشطر األول
 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ     مبتدأׄ      فاعلׄ  

 علٌااااااااَك بالَقْصااااااااد فٌمااااااااا أنااااااااَت فاِعلُااااااااهُ  -( ٕ
  

  
 إّن التَخلُّااااااااااااااَق ٌاااااااااااااااؤتً دوَنااااااااااااااُه الُخلُاااااااااااااااقُ 

  

 اسم الفعل الوارد فً البٌت: 
 الثانٌة والثالثةׄ     سماعًׄ      منقولׄ     مرتجلׄ  

 )اسكت ( عن بذيء الكبلم . ....... الفعل الموضوع بٌن القوسٌن ٌمكن استبداله باسم فعل هو: -( ٖ

  هلمّ ׄ     صهׄ      روٌدكׄ      إٌهׄ  

ااااااااااااااي طخ   (ٗ َٜ ِٖ طَ ِٚ حَُِظَاااااااااااااا٤  ٝحٛااااااااااااااخ َُِؼ٤َ٘٤ااااااااااااااـ

  
ؼخِٗاااااااااااااِي.   ُٓ  ََ ػ٘اااااااااااااخُٙ َؿ٤ااااااااااااا ٍُ  كَخِٜٗاااااااااااااـخَع اًِ 

 
 اسم الفعل الوارد فً البٌت: 

 جمٌع ما سبقׄ     سماعًׄ      مرتجلׄ    اسم فعل مضارعׄ   
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 َهاَك) البرهاَن( على ما أقولَ ........ إعراب كلمة" البرهاَن "  فً المثال.. -( ٘

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ      مبتدأׄ     فاعلׄ  

 بٌن القوسٌن ٌمكن استبداله بااسم فعل هو:)زدنً( من حدٌثك الجمٌل....... الفعل الموضوع  -( ٙ

  مهׄ     صهׄ       هٌاׄ      إٌهׄ  

 صه  أٌها الطالب لتسمع الدرس.......عند مخاطبة جمع المذكر نقول: -( 7

 صهوا  أٌها الطبلب لتسمعوا الدرسׄ     صهوا  أٌها الطبلب لتسمعون الدرسׄ  

 الطبلب لتسمعوا الدرسصه  أٌها   ׄ     صه  أٌها الطبلب لتسمعون الدرسׄ   

 بعااااااااااادت دٌاااااااااااار ، واحتوتاااااااااااك دٌاااااااااااار -( 8
  

  
 هٌهاااااااااااااااات للااااااااااااااانجم الرفٌاااااااااااااااع )قااااااااااااااارار(

  

 إعراب كلمة" قرار"  فً ا لبٌت السابق

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ      مبتدأׄ     فاعلׄ  

 ُرَوٌاااااااااااَدَك إِنَّ َشاااااااااااؤَنَك َؼٌاااااااااااُر شاااااااااااانً   (9  

  
 َوَقصاااااااااـَرَك لَساااااااااُت طاَعاااااااااـة َمااااااااان َنهاااااااااانً. 

 
 اسم الفعل الوارد فً البٌت: 

 الثانٌة والثالثةׄ     قٌاسًׄ      منقولׄ    اسم فعل مضارعׄ  

 اللهم) استجْب( ٌا رب العالمٌن ....... الفعل الموضوع بٌن القوسٌن ٌمكن استبداله بااسم فعل هو: -( ٓٔ

 هلمّ ׄ      آمٌنׄ      روٌدكׄ      هٌاׄ  

 

 َفااااااااااااَدَعوا َناااااااااااازاِل َفُكْنااااااااااااُت أَّولَ ناااااااااااااِزلٍ    (ٔٔ

  
 وَعااااااااااااااااابلَم أَْرَكُباااااااااااااااااُه إذا لااااااااااااااااام أَْناااااااااااااااااِزِل. 

 
 اسم الفعل الوارد فً البٌت: 

 األول والثانًׄ     سماعًׄ      قٌاسًׄ    اسم فعل أمرׄ   

 دونَك) كتاَب( هللاِ فاقرأه ....إعراب كلمة" كتاَب "  فً ا المثال السابق -(  ٕٔ

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ      مبتدأׄ     فاعلׄ  

ًَ الااااااااااُدنٌا َتقااااااااااولُ بِِماااااااااالِء فٌهااااااااااا   (ٖٔ  ِهاااااااااا

  
 َحااااااااااـذاِر َحااااااااااـذاِر ِماااااااااان َبطشااااااااااً َوَفتكااااااااااً. 

 
 اسم الفعل الوارد فً البٌت: 

 جمٌع ما سبقׄ     سماعًׄ      قٌاسًׄ    اسم فعل مضارعׄ   
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 نقول:دونك الكتاب تصفح كما شبت. .......عند مخاطبة جمع المذكر  -(ٗٔ

 دونكم الكتاب تصفحون كما شبتمׄ       دونك الكتاب تصفحوا كما شبتمׄ  

 دونكم الكتاب تصفحوا كما شبتم  ׄ      دونكما الكتاب تصفحوا كما شبتمׄ   

 علٌك) نفسك( فعلمها األخبلق. ....إعراب كلمة" نفسك "  فً ا المثال السابق -( ٘ٔ

 إلٌهمضاؾ ׄ     مفعول بهׄ      مبتدأׄ     فاعلׄ  

ت السماُء ولمَع البرُق. -( ٙٔ  ُسرعان ما اكفهرَّ

 اسم الفعل الوارد فً المثال: 

 األولى والثالثةׄ     سماعًׄ      قٌاسًׄ    اسم فعل مضارعׄ   

 َشّتاااااااااااـاَن) َجفااااااااااالُ( الُدماااااااااااـوِع َبٌَنُهماااااااااااا   (7ٔ

  
 َشاااااااااااااااوُق ُمِحااااااااااااااابٍّ َوَناااااااااااااااؤُي َمحباااااااااااااااـوب.  

 
 إعراب كلمة" َجفلُ "  فً ا لبٌت السابق

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ      مبتدأׄ     فاعلׄ  

اااااااااْوِمً َعلَاااااااااى ُكوِرَهاااااااااا   (8ٔ ٌَ اَن َماااااااااا   َشاااااااااتَّ

  
اااااااااااااااااااَن أَِخااااااااااااااااااً َجااااااااااااااااااابِِر.  ٌَّ ااااااااااااااااااْوُم َح ٌَ  َو

 
 اسم الفعل الوارد فً البٌت: 

 والثانً األولׄ     قٌاسًׄ      منقولׄ    اسم فعل ماضׄ   

ْدُخلَ  -9ٔ ٌَ ُهْم ۗ قُلْ َهاُتوا) ُبْرَهاَنُكْم( إِن قال تعالى:  } َوَقالُوا لَن  ٌُّ ۗ  تِْلَك أََماِن َة إاِلَّ َمن َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرىَٰ اْلَجنَّ

 ُكنُتْم َصاِدقٌَِن { . ....إعراب كلمة" ُبْرَهاَنُكْم "  فً ا اآلٌة السابقة

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ      مبتدأׄ     فاعلׄ  

ًّ لتجد الراحة. –( ٕٓ  .......عند مخاطبة جمع المذكر نقول: هلم إل

ًّ لتجدوا الراحةׄ   ًّ لتجدون الراحةׄ        هلموا إل  هلموا إل

ًّ لتجدوا الراحةׄ    ًّ لتجدون الراحة  ׄ        هلم إل  هلم إل

 ( https://dardery.site/archives/3981ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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األدوات مر بنا خبلل الدروس السابقة مجموعة من األدوات،  مثل : حروؾ الجر، وأدوات االستفهام ، وكم 

  -ما –بنوعٌها وسنتوقؾ هنا عند أشهر هذه األدوات ؛ للتعرؾ على استعماالتها المختلفة فً اللؽة وهً)من 

 بلم (.لا -ال

 استعماالت )من(:

 الشرط. وتعرب مبتدأ ؼالًبا. مثل: من ٌذاكر ٌنجح.شرطٌة:  تجزم فعل الشرط وجواب  – ٔ

استفهامٌة : وٌسؤل بها عن عاقل وٌكون آخر جملتها عبلمة استفهام ، وتعرب مبتدأ ،مثل: من أخوك؟ ،  - ٕ

 ومفعوالً به ،مثل: من تصادق ؟، و مجرور ، مثل : لمن القلم ؟

–بعدها من صلة ال محل لها من اإلعراب الموصولة : وتعرب مبنٌة حسب موقعها فً الجملة وال بد  - ٖ

 سمعت أخبار سارة عمن احب .

 استعماالت )ما(: -

 شرطٌة جازمة، مثل: ما تقدم من خٌر تجده . - ٔ

 اسم موصول : )وهً التً تكون بمعنى الذي(، مثل: )افعل ما ٌؤمرك هللا به(. - ٕ

حرؾ الجر اما إذا أصبحت ) لماذا ( فبل اسم استفهام لؽٌر العاقل، وٌجب حذؾ ألفها إذا دخل علٌها  - ٖ

 حذؾ ، مثل:      ما األدب ؟ عبلم الخبلؾ بٌن األشقاء ؟ لماذا قرأت ببطء ؟ 

 وتعرب مبتدأ أما إذا جاء بعدها فعل فتعرب مفعوالً به.    

 تعجبٌة :  مثل: )ما أجمل الطبٌعة!( وتعرب مبتدأ . - ٗ

، مثل : ما أهمل الطبلب دراستهم ، أو االسمٌة / ما محمد  إال حرؾ نفً : وتدخل على الجملة الفعلٌة  - ٘

 رسول

 ما النحو صعباً . ا ، مثل:قد تعمل ما عمل  لٌس فٌكون اسمها مرفوعاً وخبرها منصوب -   مبلحظة مهمة: 

 حرؾ مصدري فتإول مع ما بعدها بمصدر ، مثل:  )سرنً ما عملته(؛ أي: سرنً عملك . - ٙ

 ، مثل : جبت ألمر ما . نعت السم نكرة - 7

 زابدة : ما الزابدة نوعان : - 8

 زابدة كافة :    -أ    

 كثر ما ( . -اقلم –ا تكؾ الفعل عن طلب الفاعل ، مثل:  ) طالم - 

 كما تكؾ إن وأخواتها عن العمل ، مثل:  إنما المإمنون إخوة .  - 
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 وتكؾ )رب( عن الجر ، مثل : ربما االمتحان سهل .  - 

 شرحت الدرس بٌنما الموجه موجود . –كما تكؾ الظرؾ عن الجر  - 

 وتكون زٌادتها فً المواضع اآلتٌة : زابدة ؼٌر كافة :  -ب   

 بعد لٌت ، مثل: لٌتما الفبلحٌن منتبهون .  – 

 الباء ( ، مثل:  عما قلٌل ٌتحد العرب انطلقت الرصاصة ، "فبما رحمة من ربك.."     –بعد حرفً الجر ) عن  -

 بعد إذا الظرفٌة، مثل : إذا ما اقتنٌت الرسالة تتفوق . - 

  قبل ) بٌن (  ، مثل:  قرأت ما بٌن القوسٌن . - 

 أٌنما تذهب نستمتع ، أٌا ما تدعو فله األسماء الحسنى أٌاما ، مثل:   -ا بعد أدوات الشرط الجازمة :  أٌنم - 

 فً أسلوب )السٌما(. -

 استعماالت )ال(: -

 ناهٌة فتجزم المضارع ، مثل : ال تإجل عمل الٌوم إلى الؽد . - ٔ

 نافٌة ، مثل : ال ٌتكاسل إال ضعٌؾ الطموح .  - ٕ

 طالب مهمبلقد تعمل ال النافٌة عمل لٌس ، مثل : ال  مبلحظة مهمة:     

 عاطفة بٌن اسمٌن ، مثل : المإمن قوي ال ضعٌؾ . - ٖ

 نافٌة للجنس فتعمل عمل )إن( ، مثل : ال أمان لخابن . - ٗ

 ال ، لم ٌحضر . -حرؾ جواب الستفهام مثبت ،  مثل : أحضر أبوك ؟  - ٘

 استعماالت )البلم(:

 رورا.  ولها معان كثٌرة منها: ) الم الجر (:و هً تدخل علً االسم وٌكون االسم بعدها مج - ٔ

 الم االستؽاثة )بالفتح( : ٌا للناس، فإذا أردت التعجب )فبالكسر(. - 

 الم الُملك مثل: هذه الّدار لزٌد. - 

 الم السبب كقوله تعالى: "إنما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاِ" أي من أجله. - 

 لُِرإٌتِِه وأْفِطروا لِرإٌته(.الم )َبْعَد(، كقوله صلى هللا علٌه وسلم: )صوموا  - 

ة فً الحقٌقة باهلل . -   الم التخصٌص كقولك: الحمد هلل، فهذه الم مختصَّ

هُ، وٌقال: ٌا للعجب. -   الم التعجب كقوله: هلل درُّ

 )الم التعلٌل( وهً تنصب المضارع : ) ذاكر لتنجح (  – ٕ 

 ٌة ( : ماكنت ألؼدر بصدٌقً.)الم الجحود( وهً تنصب المضارع ) و تسبق بكان منف – ٖ 

 لتسَع (  -التذاكرو –الم األمر وهً تجزم المضارع : ) لتذاكْر -ٗ 
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 ) الم القسم  ( :تؤتً فً جواب القسم : )و هللا ألكتبن الدرس ( وال تإثر فً اإلعراب .  - ٘ 

 ثرت من الخٌر.واقعة فً جواب لو أو لوال. مثل: لوال هللا لهلكنا، ولو كنت أعلم الؽٌب الستك - ٙ 

 ) الم التوكٌد أو الم االبتداء ( : وهً تدخل علً االسم وال تإثر فً اإلعراب ولها مواضع: - 7 

 تدخل على المبتدأ،  وتسمى الم اإلبتداء ، نحو قوله عّز وجلّ: ألْنُتْم أَشدُّ َرْهَبًة فً ُصدوِرِهْم ِمَن هللاِ". -     

 فً خبر إنَّ مثل: إنَّ زٌداً لقابم -     

 وفً خبر المبتدأ، مثل: أمُّ الُحَلٌِس لََعجوٌز َشْهَرَبهْ  -     

إن فً السماء  داتؤتً فً خبر إن أو اسمها المتؤخر وتسمى البلم المزحلقة ، مثل: ) إن الجو لبار -     

 لخبرا ( .

 ( https://dardery.site/archives/3988ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 

 

 ددريث

 ّ: طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش

ا ُموَسىَٰ »:قال تعالى: ٔس ٌَ ِمٌنَِك  ٌَ  فً اآلٌة السابقة؟« ما »....ما نوع «. َوَما ِتْلَك بِ

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ   موصولةׄ   استفهامٌةׄ  

ااااااااااارَ  وال: ٕس ٌْ نُ  ال فاااااااااااٌَمنْ  َخ اااااااااااَوطِّ  نْفَساااااااااااهُ  ٌُ

  
ْهرِ  نابِبااااااااااااتِ  علاااااااااااى   .َتُناااااااااااوب حاااااااااااٌنَ  الااااااااااادَّ

 
 فً البٌت السابق .« من» 

 زابدةׄ   استفهامٌةׄ   موصولةׄ   شرطٌةׄ  

 فً اآلٌة السابقة؟« ما »ما نوع «..... اأْلَْرِض َجِمًٌعاَٰ  ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فًِ» :قال تعالى: ٖس

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ          موصولةׄ   زابدةׄ  

   لحظاااااااااة فاااااااااً كلاااااااااه حقااااااااادي ونساااااااااٌت: ٗس

  
 .علٌااااااااااه؟ حقاااااااااادت قااااااااااد إنااااااااااً قااااااااااال ماااااااااان 

 
 فً البٌت السابق .« من»

 زابدةׄ   استفهامٌةׄ   موصولةׄ   شرطٌةׄ  

 شاااااَرفً مااااانْ  والّنقصاااااانَ  الَعٌااااابَ  أبعااااادَ  ماااااا: ٘س

  
اااااااااااااا أَناااااااااااااا  ٌّ  .َوالَهاااااااااااااَرمُ  الّشاااااااااااااٌبُ  َوذانِ  الّثَر

 
 فً البٌت السابق؟« ما »ما نوع 

 نافٌةׄ   تعجبٌةׄ   موصولةׄ   استفهامٌةׄ  
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هَتِدي لَِنفِسهِ : » ٙس ٌَ َما   فً اآلٌة السابقة .« من«. ......»َمِن اهَتَدى َفإِنَّ

 زابدةׄ            استفهامٌةׄ   موصولةׄ   شرطٌةׄ  

ًرا َوأَْعَظَم أَْجًراَٰ » تعالى:  :قال7س ٌْ ِ ُهَو َخ ٍر َتِجُدوهُ ِعْنَد هللاَّ ٌْ ُموا ألْنفُِسُكْم ِمْن َخ « ما »ما نوع «...... َوَما ُتَقدِّ

 فً اآلٌة السابقة؟

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ   موصولةׄ   تعجبٌةׄ  

 فً اآلٌة السابقة؟« ال»ما نوع «...... َوَطَمًعاَوال ُتْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض َبْعَد إِْصبلِحها َواْدُعوهُ َخْوًفا : » 8س

 ناهٌة.ׄ   عاطفة.ׄ   نافٌة للجنس.ׄ   زابدة.ׄ  

 فً الجملة السابقة؟« ما »ما نوع «...... قرأت موضوًعا ما » :قال تعالى: 9س

 مصدرٌةׄ                    نافٌةׄ                                  زابدةׄ       نكرة مبهمةׄ  

اٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطٌنٍ » : ٓٔس ْنُه َخلَْقَتنًِ ِمن نَّ ٌر مِّ ٌْ ....ما نوع «. َقالَ َما َمَنَعَك أاَلَّ َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتَك  َقالَ أََنا َخ

 فً اآلٌة السابقة؟« ال»

 ناهٌة.ׄ       عاطفة.ׄ   نافٌة للجنس.ׄ   زابدة.ׄ  

ْن َعِملَ َصالًِحا َفلَِنفْ » :قال تعالى: ٔٔس ٍم لِّْلَعبٌِِدَٰ مَّ َك بَِظبلَّ َها َوَما َربُّ ٌْ « ما »ما نوع «.... ِسِه َوَمْن أََساَء َفَعَل

 فً اآلٌة السابقة؟

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ   موصولةׄ   مصدرٌةׄ  

ْعَمُهونَ : » ٕٔس ٌَ انِِهْم  ٌَ َذُرُهْم ِفً ُطْؽ ٌَ ُ َفبل َهاِدَي لَُه َو ٌُْضلِِل هللاَّ  اآلٌة السابقة؟فً « ال»ما نوع «...... َمْن 

 ناهٌة.ׄ   عاطفة.ׄ   نافٌة للجنس.ׄ   زابدة.ׄ  

ا» :قال تعالى: ٖٔس ًٌّ بلة والزكاة ما ُدْمُت ح  فً اآلٌة السابقة؟« ما»....ما نوع «. وأوصانً بالصَّ

 نافٌةׄ   كافةׄ   موصولةׄ   مصدرٌة ظرفٌةׄ  

 تدركااااااااه عااااااااٌنَ  ال مااااااااا ٌاااااااادِرك القلااااااااب: ٗٔس

  
 .البصاااااارُ  ال الاااااانفسُ  استحساااااانته مااااااا والحساااااان 

 
 فً البٌت السابق مرتٌن، فما نوع كلٍّ منها، على الترتٌب؟« ال »وردت 

 عاطفة. -نافٌة للجنس ׄ    نافٌة للجنس -عاطفة.ׄ          ناهٌة -بنافٌة للجنس.ׄ            عاطفة -زابدة.ׄ  
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َن » :قال تعالى: ٘ٔس ٌْ َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب ُكْمَٰ إِنَّ ٌْ  فً اآلٌة السابقة؟« ما»ما نوع «. ....   أََخَو

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ   موصولةׄ   كافةׄ  

ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن" ٙٔس َ اَل 
 : قال تعالى : "َواَل َتْبِػ اْلَفَساَد فًِ اأْلَْرِض ۖ إِنَّ هللاَّ

 فً اآلٌة السابقة مرتٌن، فما نوع كلٍّ منها، على الترتٌب؟« ال »وردت 

 عاطفة. -نافٌة للجنس ׄ    نافٌة للجنس -عاطفة.ׄ   نافٌة -ناهٌة.ׄ           عاطفة -زابدة.ׄ  

 

 ؼرٌبااااااااااا قااااااااااوم فااااااااااً كناااااااااات مااااااااااا إذا:7ٔس

  
 .ٌساااااااااااااااااااااااتطاب بفعااااااااااااااااااااااال فعااااااااااااااااااااااااملهم 

 
 فً البٌت السابق؟« ما»ما نوع  

 نافٌةׄ   شرطٌةׄ   موصولةׄ   زابدةׄ  

 : كل الجمل التالٌة صحٌحة ما عدا:8ٔس

 سررت بما فعله محمد صدٌقكׄ      علمت بما قلتׄ  

 ربما ٌعود الؽابب ٌوماׄ      مما تشكو ؟ هل أحضر لك الطبٌب؟ׄ  

 بقٌاااااااااات مااااااااااا األخااااااااابلق األماااااااااام إنماااااااااا:9ٔس

  
 .ذهباااااااااااوا أخبلقهااااااااااام ذهبااااااااااات هااااااااااام فاااااااااااإن 

 
 فً البٌت السابق مرتٌن، فما نوع كلٍّ منها، على الترتٌب؟« ما»وردت 

 نافٌة، وتعجبٌة.ׄ            كافة، و مصدرٌة.ׄ             موصولة، وشرطٌة.ׄ           شرطٌة، وكافة.ׄ  

وا ِمْن َحْولَِكَٰ » :قال تعالى: ٕٓس ا َؼلٌَِظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ ِ لِنَت لَُهْم   َولَْو ُكنَت َفًظّ َن هللاَّ ما نوع «. َفِبَما َرْحَمٍة مِّ

 فً اآلٌة السابقة؟« ما»

 نافٌةׄ           ؼٌر كافةׄ                     موصولةׄ    كافةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3988ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢  ) 
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ن ، وتكون عبلمة جره الفتحة  نٌابة عن الكسرة. * الممنوع من الصرؾ هو اسم معرب ال ٌنوَّ

 ما ٌمنع من الصرؾ لعلة واحدة:  -أ

 * ٌمنع االسم من الصرؾ لعلة واحدة فً األحوال الثبلثة اآلتٌة :

 دنٌا. -إذا كان مختوماً بؤلؾ التؤنٌث المقصورة ، نحو : ذكرى  -ٔ     

 صحراء . –إذا كان مختوماً بؤلؾ التؤنٌث الممـدودة ، نحو: حمراء  -ٕ     

إذا كان على صٌؽة منتهى الجموع ، وهً كل جمع تكسٌر ثالثه ألؾ زابدة بعدها حرفان ، نحو:  -ٖ     

 مساجد  ،أو ثبلثة أوسطها ٌاء  ساكنة  نحو : مفاتٌح .

 ما ٌمنع من الصرؾ لعلتٌن  -ب

 * االسم الممنوع من الصرؾ لعلتٌن نوعان : العلم والصفة .

 فٌمنع العلم من الصرؾ فً المواضع التالٌة :  -ٔ   

 العلم المإنث: -أ

 ( إذا كان علًما مإنثـــــًا لفظــــًا ومعنى، مثل )عابشة، فاطمة، رقٌة، فوزٌة، مكة(. ٔ)  

 ( وإذا كان علًما مذكًرا معنى مإنث لفًظا، مثل: )معاوٌة، حمزة، طلحة، عبٌدة(.ٕ)  

 ( إذا كان علًما مإنًثا معنى مذكًرا لفًظا زابد على ثبلثة  حروؾ، مثل: )زٌنب، سعاد، مرٌم، جهنم(.ٖ)  

ا متحرك الوسط ، مثل )أمل، قمر، مضر، سحـَر، ملـَك، قَطر(.ٗ)   ًٌ  ( إذا كان العلم المإنث ثبلث

ا ساكن الوسط جاز منعه من الصرؾ وجاز ص ملحوظه: -  ًٌ رفه واألحسن صرفه، مثل: إذا كان العلم ثبلث

  -د رأٌت هنًدا أو هن -د ُحْسن، ودعد، وعدن، ومً(، فتقول : نجحت هنٌد أو هن -شمـْس  -مصـْر  -د)هنْ 

 مررت بهنٍد أو هنَد. 

ا  -ب  ًٌ  ،مثل: )إبراهٌم، ٌعقوب، إسماعٌل، شارون،  إسرابٌل(. إذا كان علًما أعجم

ا ساكن الوسط ٌصرؾ ، مثل: )نوح، هود، لوط، وخان(.  ملحوظة: - ًٌ ا ثبلث ًٌ  إذا كان علًما أعجم

  جمٌع أسماء األنبٌاء ممنوعة من الصرؾ إال ما تجمعهم عبارة )صن شمله(، مثل: )صالح، نوح،  -        

 شعٌب، محمد، لوط، هود(. 
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 عمران(.  –شعبان  –مثل: )عثمان، عفان، مروان، رمضان  ، إذا كان علًما مختوًما بؤلؾ ونون زابدتٌن  -ج

 ملحوظة: إذا كانت حروؾ االسم المختوم باأللؾ والنون أقل من ثبلثة أحرؾ وجب صرفه، مثل:   -     

 سنان، عنان، لسان، ضمان، جمان(. ألن األلؾ والنون فً هذه الحالة تكون أصلٌة ؼٌر زابدة.        

اإذا كان علًما   -د ًٌ ، ومعنى التركٌب المزجً أن تتصل كلمتان بعضهما ببعض، وُتمزجا  مركًبا تركًٌبا مزج

حتى تصٌرا     كالكلمة الواحدة، مثل: )حضرموت، وبعلبك، وبورسودان، وبورتوفٌق، ومعدٌكرب، 

 ونٌوٌورك، كفر الشٌخ(.

مثل: )أشرؾ، ٌزٌد، ٌنبع، تدمر، ، بمعنى أنه ٌستخدم علًما وفعبًل  ،  إذا كان علًما على وزن الفعل -هـ 

(، أي ٌجوز استخدامه  ٌشكر، أمجد، أكرم، ٌزٌد، أحمد، أسعد، تؽلب، ٌعرب، ٌشكر، ٌسلم، ٌنبع، شمر، تعزَّ

 كفعل مثل: أحمُد هللا على التفوق، أو كاسم مثل: أحمُد أخً(.

 نحو : عمرو زحل. إذا كان علًما عـلى وزن } فُـَعــــلْ { -و

 فة من الصرؾ فً المواضع التالٌــة :وتمنع الص - ٕ 

 " ، مثل: إذا كانت صفة على وزن " َفعبلن " للمذكر، والتً مإنثها على وزن "فعلى  -أ      

 )عطشان مإنثها عطشى، جوعان مإنثها جوعى، ؼضبان مإنثها ؼضبى، ظمآن مإنثها ظمؤى(        

،  مثل: )أحمر، أصفر، أبٌض، أسود، أخضر، أفضل، أعرج، أعور، كل صفة على وزن "أفعل"    -ب     

 أحسن(. 

أما ما كان صفة على وزن أفعل، ولحقته تاء التؤنٌث فبل ٌمنع من الصرؾ. مثل: )أرمل مإنثه  ملحوظة: -

 أرملة، أربع ومإنثها أربعة(. فنقول: مررت برجل أرمٍل، وذهبت مع نسوة أربٍع. بالتنوٌن والجر بالكسرة.

، مثل: )أحاد: َموحد، ُثناء: ( ٓٔإلى  ٔوإذا كانت صفة على وزن فُعال أو مفعل من األعداد )من   -ب    

مثنى، ثبلث: مثلث، رباع: مربع، خماس: مخمس، سداس: مسدس، سباع: مسبع، ثمان: مثمن، تساع: 

 متسع، عشار: معشر(. 

 ، مثل: كلمة )أخر( وهى جمع كلمة )أخرى(، والمذكر منها )آخر( أي صفة على وزن )فُعل(   -ج    

 إعراب الممنوع من الصرؾ-

ٌُجرُّ  -ٔ ٌُنصب وعبلمة نصبه الفتحة ، و ٌُرفع الممنوع من الصرؾ } التنوٌن { وعبلمة رفعه الضمة ، و

 وعبلمُة  جره الفتحة نٌابة عن الكسرة.

 ؾ، أو كـان ُمـَحــّلـَى بـ } أل { فــإن عـبلمـة جـــره الـكـســـرة.إذا أُ ضـٌــؾ الـمـمـنــوع مــن الـصــر -ٕ
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 رالمعجم:هو كتاب نكشؾ فٌه عن معنى الكلمات وضبط بنٌتها وأخذ الماضً والمضارع واألمر وأخذ المصاد

 . ........إلخو ..

 كلمات المعجم مرتبة حسب ترتٌب الحروؾ الهجابٌة وأصل الكلمة تسمى )مادة(  -

 الحرؾ األول ٌسمى )باًبا( الحرؾ الثانً ٌسمى )فصبًل( مع مراعاة الحرؾ الثالث .  -

 كٌفٌة الكشؾ فً المعجم: )خطوات الكشؾ فً المعجم(

استخرج ــ خرج،  -وفها األصلٌة، مثل:إذا كان فً الكلمة حروؾ زٌادة نحذفها ونرد الكلمة إلى حر - ٔ

 انتصر ـ نصر.

 إذا كانت الكلمة مثنى أو جمع نردها إلى المفرد،مثل: الرجال ــ رجل، الرجبلن ـــرجل، البٌوت ــ بٌت. -ٕ

 صبح. -وضع ، مصباح  -االسم المشتق ٌرد إلى فعله ، موضوع  -ٖ

 وصؾ. -وزن، صفة  -بٌع، قل ـــ قول، زن   -إذا كان فً الكلمة حرؾ  أصلً محذوؾ نرده ، مثل: بع  -ٗ

الحرؾ المبدل ٌرد إلى أصله ، مثل تراث أصلها وراث من الفعل  ورث )باب الواو فصل الراء مع مراعاة  -٘

 مراعاة النون(.الثاء(،   مٌزان أصلها موزان من الفعل وزن )باب الواو فصل الزاي مع 

الٌاء( عن طرٌق إما  –إذا كانت الكلمة معتلة الوسط أو اآلخر باأللؾ نرد األلؾ إلى أصلها )الواو  - ٙ

 سمو، باع ــــ ٌبٌع ــــ بٌع، نام ــــــ نوم. -ٌسمو  -قول، سمى  -ٌقول  -المضارع أو المصدر،  مثل: قال 

 حقق -لتضعٌؾ، مثل:  مّد ــ مدد، شّد ــ شدد، حّق إذا كان فً الكلمة حرؾ مضعؾ علٌنا فك هذا ا -7

الكلمة التً بها قلب مكانً ٌجب رد الحرؾ إلى مكانه ، مثبل حادي أصلها واحد واأللؾ زابدة نبحث عنها  -8

فً )باب الواو فصل الحاء مع مراعاة الدال( جاه أصلها وجه نبحث عنها فً )باب الواو فصل الجٌم مع 

 مراعاة الهاء(.

 ٌقول ــــــ قول، قل ـــــ قول. -إذا كانت الكلمة فعبًل مضارًعا أو أمًرا نحولها إلى الماضً،  مثال:  -9

 مبلحظات مهمة:

إذا زادت الحروؾ األصلٌة عن ثبلثة حروؾ نكتفً فً البحث  على الحروؾ الثبلثة األولى فنبحث عن  – ٔ

ونبحث عن) دحرج (فً باب الدال فصل الحاءمع )جعفر( فً باب الجٌم فصل العٌن مع مراعاة الفاء  ، 

 مراعاة الراء.

 أشهر المعاجم اللؽوٌة: مختار الصحاح، المعجم الوجٌز، المعجم الوسٌط، المصباح المنٌر، . - ٕ
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القاموس المحٌط: نكشؾ فٌه عن الكلمات بالطرٌقة اآلتٌة: باب الحرؾ األخٌر فصل الحرؾ األول مع  - ٖ

 مراعاة الحرؾ الثانً.

 كلمة والكشؾ عنها فً المعجم ٓٓٔأهم 

المادة  الكلمة

 األصلٌة

 المادة الكلمة

 األصلٌة

المادٌة  الكلمة

 األصلٌة

 المادة الكلمة

 األصلٌة

 حول   استحالة  قرر   استقر  حٌى   حٌاة  جوب   ٌستجٌب 

 نوس   الناس  زهر   ازدهار  نجز   إنجازات  عون   ٌستعٌن 

 أنس   إنسان  ضلع   اضطالع  ونً   مٌناء  فٌد   ٌستفٌد 

 وطن   استٌطان  عنق   اعتناق  ذٌع   مذٌاع  جور   ٌستجٌر 

 سلم   استسالم  ضهد   اضطهاد  عون   أعان  حوج   احتٌاجات 

 دور   إدارة  سنو   سنة  شطن/شٌط شٌطان  جول   مجاالت 

 دٌن   إدانـة  علو   ٌستعلى  نمو   تنمٌة  صون   الصٌانة 

 شور   إشارة  رود   إرادة  فتً   فتى  هون   ٌستهٌن 

 موت   استماتة  عود   استعادة  بنً   بناء  نبه   ٌنتبهون 

 طول   إطالة  بٌد   إبادة  فنً   التفانً  وسم   ٌتسم/ سمة

 وضح   اإلٌضاح  سمو   سماء  عون   تعاون  وكل   ٌتكل 

 أثر   اإلٌثار  حقق   تحقٌق  مٌد   مٌدان  وحد   ٌتحد 

 أثر   اآلثار  طمأن   اطمئنان  شرر   الشرور  وثق   ثقة/مٌثاق 

 رخو   استرخاء  وصف   صفة  تٌح   المتاح  وهم   اتهام 

ٌّة  نفع   انتفاع   روض   الرٌاضة  عود   األعٌاد  مدن   مدن

 وزن   مٌزان  خٌر   استخار  بوح   االستباحة  أخذ   ٌتخذ 

 ضٌف   أضاف  نور   ٌستنٌر  حلل   االحتالل  وفد   إٌفاد 

 فٌض   أفاض  ثور   إثارة  ولً   استٌالء  حلل   احتلّ  

 علو   التعالً  ضلع   اضطالع  ضٌع   الضٌاع  همم  اهتم   

 عوق   العائق  ٌدي   ٌد  وجد   إٌجاد  سوس   سٌاسة 

 عدو   أعداء  فتو   استفتاء  نصف   اإلنصاف  قصو   األقصى 

 زحم   ازدحام  رضو   استرضاء  دوم   المستدٌمة وهب   هبة 

 ضرب   اضطراب  لغو   اللغة  أمن   اإلٌمان  رمً   الرماٌة 

 رسو   أرسى  سبح   سباحة  طوع   االستطاعة وهب   هبة 

 بٌن   ٌستبٌن  ضوء   اإلضاءة  خون   الخٌانة  أرخ   تارٌخ 
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 ددريتاخ على الههًىع نٌ الصزف والكشف في الهعجو

 ّ: طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش

 (:سماء ــ صحراء ــ إنشاء ــ كساء: )  هنا الصرؾ من الممنوع:  ٔس

 سماء ــ ׄ   صحراء ــ ׄ   إنشاء ــ ׄ   كساء ׄ  

  : لـــ الصرؾ من ممنوعتان( . مدارس – سلمى:)  ٕس

 واحدة علة - علتٌن ׄ     واحدة علة - واحدة علة ׄ          علتٌن – علتٌن ׄ               علتٌن – واحدة علة ׄ  

  :هً واحد لسبب الصرؾ من الممنوعة الكلمة(  محارٌب - أحمر -ب زٌن – عطشان: ) ٖس

 محارٌب - ׄ      أحمر - ׄ                       زٌنب – ׄ   عطشان ׄ  

 :  الجملة تكون ، الفتحة الكلمة جر عبلمة جعل عند(.. مبلعب:)  ٗس

 المجهزة المبلعب فً البلعبون ٌتدرب ׄ                           مجهزة مبلعب فً البلعبون ٌتدرب ׄ  

 المبلعب فً البلعبون ٌتدرب ׄ    النادي مبلعب فً البلعبون ٌتدرب ׄ  

 * * : الصرؾ من(  رمضان)  منع سبب:  ٘س

 أحرؾ ثبلثة على زابد أعجمى علم ׄ     فعبلن وزن على صفة ׄ  

  زابدتٌن ونون بؤلؾ مختوم علم ׄ       الفعل وزن على علم ׄ  

  : إعرابها( مسارح) كلمة ــ اإلعبلم مدٌنة بمسارح مررت:  ٙس

 بالفتحة مجرور اسم ׄ     بالكسرة مجرور اسم ׄ  

 بالفتحة مجرور به مفعول ׄ      بالفتحة منصوب به مفعول ׄ  

 : هً المصروفة الكلمة( ... أعرج – سنان -د معاب – مؽانٍ : ) 7س

 أعرج - ׄ   سنان - ׄ   معابد - ׄ   مؽانٍ  ׄ  

 فً مجرورة( مصابٌح) كلمة.....  الطرٌق فً البٌوت بمصابٌح مررت - الطرٌق فً مضٌبة بمصابٌح مررت:  8س
 :الترتٌب على جرها وعبلمة الجملتٌن

 الفتحة - الفتحة ׄ   الفتحة - الكسرة ׄ   الكسرة - الكسرة ׄ   الكسرة - الفتحة ׄ  

  ) : مرتضى ــ مصطفى ــ عظمى ــ فتى: )  التالٌة الكلمات بٌن الصرفمن من الممنوع: : 9س

 مرتضى ــ ׄ   مصطفى ــ ׄ   عظمى ــ ׄ   فتى - ׄ  

  : هو منها الصرؾ من الممنوع وؼٌر للمذكر أعبلم(  شعبان ــ إحسان ــ عثمان ــ عمران: )  ٓٔس

 عفان ׄ   إحسان ׄ   شعبان ׄ   رمضان ׄ  

  : بالترتٌب الكلمات هذه منع سبب( أحمد ــ عطشان ــ اسحاق ــ قواعد: : ) ٔٔس

 الفعل وزن على صفة ــ زابدتٌن ونون بؤلؾ منته علم ـــ أعجمى علم ــ الجموع منتهى صٌؽة ׄ  

 الفعل وزن على علم ــ زابدتان ونون بؤلؾ منته علم ـــ أعجمى علم ــ فواعل وزن على صفة ׄ  

 الفعل وزن على علم ــ فعبلن وزن على صفة ـــ أعجمى علم ــ الجموع منتهى صٌؽة ׄ  

 الفعل وزن على علم ــ فعبلن وزن على صفة ـــ الفعل وزن على علم ــ فعبلن وزن على صفة ׄ  

  : بالترتٌب الحالتٌن فى حكمه ، مإنث السم وعلم مذكر السم علم(  أسامة)  كلمة: : ٕٔس

 مصروؾ ، مصروؾ ׄ   مصروؾ ، الصرؾ من ممنوع ׄ  

 الصرؾ من ممنوع ، مصروؾ ׄ      الصرؾ من ممنوع ، الصرؾ من ممنوع ׄ  
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 :معاهد ــ محارٌب ــ صٌارفة ــ مصابٌح:)  عدا ما الصرؾ من ممنوعة األسماء هذه كل: : ٖٔس

 معاهد   ׄ   محارٌب   ׄ   صٌارفة   ׄ   مصابٌح ׄ  

  : لعلتٌن الصرؾ من الممنوعة الكلمة: ٗٔس

 دوابّ    ׄ                    فوازٌر   ׄ                     أصدقاء   ׄ   أعمى  ׄ  

  : مزجٌا تركٌبا المركبة األعبلم من: ٘ٔس

 والثالث الثانً   ׄ   بعلبك   ׄ   سعٌد بور   ׄ   هللا عبد   ׄ  

 : مادة فً"  احتٌاج"  كلمة عن المعجم فً نكشؾ: ٙٔس

 ج ج ح   ׄ   ج و ح   ׄ   ج ي ح   ׄ   ج ا ح   ׄ  

 : مادة فً"  احتبلل"  كلمة عن المعجم فً نكشؾ: : 7ٔس

 ل ي ح   ׄ           ل ل ح   ׄ   ت ل ح   ׄ   ل ت ح   ׄ  

 :(اجتماعات – وحوش – انتصار: )الوجٌز المعجم فً ورودها بحسب التالٌة الكلمات رتب: : 8ٔس

 وحوش – انتصار – اجتماعات ׄ     انتصار – وحوش – اجتماعات ׄ  

 وحوش –اجتماعات –انتصار ׄ      اجتماعات -وحوش – انتصار ׄ  

 (:قابل – ٌقؾ – صفة: )الوجٌز المعجم فً ورودها بحسب التالٌة الكلمات رتب: 9ٔس

 قابل – صفة – ٌقؾ ׄ      صفة – ٌقؾ – قابل ׄ  

 ٌقؾ – قابل – صفة ׄ      ٌقؾ – صفة – قابل ׄ  

 (:اصطبار – انتظارׄ  اضطرا: )الوجٌز المعجم فً ورودها بحسب التالٌة الكلمات رتب: ٕٓس

 اضطراب – انتظار – اصطبار ׄ     اصطبار – انتظار -ب اضطر ׄ  

 انتظار  -باضطرا – اصطبار ׄ       اصطبار  -باضطرا – انتظار ׄ  

 
 

 ددريتاخ عانح على الهقزر نٌ نىقع حصصص نصز

 :ّ: طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حُزيحثَ حُٔظخكش

 :ه٢ طلظٚ ٓخ..."  ه٤َٛخ ٓ٘ي ًَ ٣ـٖ كوٜخ ُٜخ ٛٞٗٞح َٜٓ ٗزخد ٣خ." ٔ

 .حُؼِش كَف رلٌف ٓـِّٝ - حُٕ٘ٞ رلٌف ٓـِّٝׄ      .رخٌُٕٔٞ ٓـِّٝ - حُٕ٘ٞ رلٌف ٓـِّٝׄ   

 .حُؼِش كَف رلٌف ٓـِّٝ - حُٕ٘ٞ كٌف ػ٠ِ ٓز٠٘ׄ   .حُٔويٍس رخُلظلش ٜٓ٘ٞد - حُٕ٘ٞ كٌف ػ٠ِ ٓز٠٘ׄ   

 (:٣ٜظي١) حُلؼَ ٖٓ ٓلؼٍٞ حْٓ ػ٠ِ طلظ١ٞ حُظ٢ حُـِٔش .ٕ

ٜظيٟ حُٔٔـيׄ        .٬٤ُ   رٜخ ُٜٓظي ٟ حُٜٔخر٤قׄ     .حُظخثز٤ٖ ُٓ

 .حُٔٔخك٣َٖ ُٜٓظَيٟ حُٜزخفׄ        .رخُ٘ـّٞ ُٜٓظي حُٔٔخكَׄ   

 حُـِٔظ٤ٖ ك٢( ٗلٔٚ) ًِٔش اػَحد .."ُِٔلخًٔش ٗلٔٚ ٝهيّ ١َُِ٘ش ٗلٔٚ حُٔـَّ حٓظِْٔ"  .ٖ

 .رٚ ٓلؼٍٞ - ٓؼٟ٘ٞ ط٤ًٞيׄ        .ٓؼٟ٘ٞ ط٤ًٞي - رٚ ٓلؼٍٞׄ   

 .كخػَ - ٓؼٟ٘ٞ ط٤ًٞيׄ         .كخػَ - رٚ ٓلؼٍٞׄ   
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 :حُلَحؽ َُٔء حُٔ٘خٓذ هظ٤خٍح٫" ُِٓ٘ش أػ٠ِ.... رخُِـش حٛظ٢ٔ"  .ٗ

 .ط٠ِ٘ׄ       .كظ٘خ٤ُٖׄ      .ط٘خ٠ُׄ      .كظ٠ِ٘ׄ   

 :حُل٣ٌَش ًِٔش ....." حُل٣ٌَش ح٠ُٜ٘ش ٓئ٢ٔٓ ٖٓ ػزيٙ ٓلٔي ح٩ٓخّ"  .٘

 .ٓٔخػ٠ ٜٓيٍׄ     .ٓ٘ٔٞد حْٓׄ     .ه٤خ٠ٓ ٜٓيٍׄ     .ٛ٘خػ٠ ٜٓيٍׄ   

 :.ه٢ طلظٚ ٓخ ......كوٚ حُلو٤َ ٓؼط٤ خ إًٔٞ إٔ ٣ٔؼي٠ٗ .ٙ

 .٧ؿِٚ ٓلؼٍٞׄ    . حُٔطِن حُٔلؼٍٞ ػٖ ٗخثذׄ     .ػخٕ رٚ ٓلؼٍٞׄ    . ٜٓ٘ٞد ط٤٤ِٔׄ  

 :ٝٛٞحرٜخ هطؤ حُـِٔش...... ٝؿٔخٍ ه٠َس ح٧ٍٝ ًخّ حَُر٤غ .7

ٍّ  حَُر٤غׄ     . ٝؿٔخٍ ه٠َس ح٧ٍٝ ًخ٠ٓ حَُر٤غׄ     ٝؿٔخ٫   ه٠َس ح٧ٍٝ ًخ

ِّ  حَُر٤غׄ     .ٝحُؼخ٤ٗش ح٠ُٝ٧ׄ     .ٝؿٔخٍ ه٠َس ح٧ٍٝ ًخ

 : رـ"ػَٔٝ" ًِٔش ك٠ حُٞحٝ ط٠ٔٔ.......... حُؼَد ىح٤ٛش حُؼخٙ رٖ ػَٔٝ-8ٔ .8

 .حُلخٍ ٝحٝׄ      .حُـٔخػش ٝحٝׄ     حُؼخ١لش حُٞحٝׄ     حُلخٍهش حُٞحٝׄ   

 "ٓظؤ٤ّٗ خ" ًِٔش ك٠ ح٧ُق ػ٠ِ حُِٜٔس ٍْٓ ٓزذ ح٥ط٤ش حُزيحثَ ٖٓ كيى .9

 ٛل٤ق ٓخًٖ ٝهزِٜخ ٓلظٞكشׄ        .٠ّٓٔٞ ٝرؼيٛخ ٓخً٘شׄ   

 . ٓلظٞف ٝهزِٜخ ٓلظٞكشׄ        . ٓلظٞف ٝهزِٜخ ٓخً٘شׄ   

 :..ُِلؼَ ٜٓيٍ ه٢ طلظٚ ٓخ ............ح٩ىحٍس ٓـِْ حؿظٔخع حُؼٔخٍ ك٠َ .ٓٔ

 . أىحٍׄ       .أٍحىׄ      ٍ ىٝׄ       . ىحٍׄ   

 :..٠ٓخٍع كؼَ ه٢ طلظٚ ٓخ.......... "حُوخ٣َٖٓ ٖٓ أًٖ ٝطَك٠٘ٔ ٠ُ طـلَ ٝا٫هخٍ طؼخ٠ُ:" .ٔٔ

 .حٌُٕٔٞ ؿِٓٚ ٝػ٬ٓش ٓـِّٝׄ      .حُٔويٍس ح٠ُٔش ٍكؼٚ ٝػ٬ٓش َٓكٞعׄ   

 . حُظخَٛس حُلظلش ٜٗزٚ ٝػ٬ٓش ٜٓ٘ٞدׄ      . حُظخَٛس ح٠ُٔش ٍكؼٚ ٝػ٬ٓش َٓكٞعׄ   

 :.ه٢ طلظٚ ُٔخ ح٩ػَحر٠ حُٔٞهغ ٤ِٓ ............ٍر٤ؼ خ حُٞهض ٛخٍ .ٕٔ

 رٚ ٓلؼٍٞׄ     . ٛخٍ هزَׄ       . ٛخٍ حْٓׄ      .ط٤٤ِٔׄ   

 : .ه٢ طلظٚ ُٔخ ح٩ػَحر٠ حُٔٞهغ ٤ِٓ ..........حُل٤خس حٓظوخٓض ٓخ حُؼيٍ ٫ُٞ .ٖٔ

 ٫ ُٞ حْٓׄ     َٓكٞع هزَׄ      .َٓكٞع ٓزظيأׄ      ٫ ُٞ هزَׄ   
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 . :حُٔخروش حُـِٔش ٖٓ حُٔلٌٝف ٤ِٓ .......ٜٝٓ٘ؼٚ ػخَٓ ًَ. .ٗٔ

ح حُٔزظيأׄ      . ٝؿٞر خ حُٔزظيأׄ     . ٝؿٞر خ حُوزَׄ     ُ ح حُوزَׄ         . ؿٞح  ُ  .ؿٞح

ح حُـِٔش ٖٓ حُٔلٌٝف كيى......... حُٔطَ كبًح هَؿض .٘ٔ  ُ  :..ؿٞح

 .حُٔزظيأׄ      .ح١َُ٘ ؿٞحدׄ      . حُوزَׄ     . ح١َُ٘ كؼَׄ   

 :حُٔخروش حُـِٔش ك٠ حُوزَ ٗٞع كيى ..........رخُؼَٔس ٝكخثِ حُؼٞحد ًخٗق ح٥ه٣َٖ حُٔٔظ٤َ٘ .ٙٔ

 . ح٤ٔٓش ؿِٔشׄ     . ٓلَىׄ       .ؿِٔش ٗزٚׄ      كؼ٤ِش ؿِٔشׄ   

 :حُـِٔظ٤ٖ ك٠ حُوزَ ٗٞع كيى............. ح٧ٍؿخء ك٤ٔلش حُٔيٍٓش -ك٤ٔلش أٍؿخإٛخ حُٔيٍٓش .7ٔ

 . ح٤ٔٓش ٝؿِٔش ٓلَىׄ    ٝٓلَى ح٤ٔٓش ؿِٔشׄ    . ح٤ٔٓش ؿِٔش ٬ًٛٔخׄ    .ٓلَى ٬ًٛٔخׄ   

 :حُٔزظيأ ٍكغ ػ٬ٓش كيى ...........ٝك٤َ ػِْ ًٝ أهٞى .8ٔ

 حُٞحٝׄ      . ح٧ُقׄ      .. حُٔويٍس ح٠ُٔشׄ     . حُظخَٛس ح٠ُٔشׄ   

ًُٔلض ح٬ٍُٜ ُؿْ .9ٔ  :حُظَط٤ذ ػ٠ِ ه٢ طلظٚ ٓخ .............حُْ٘ٔ ٝ

 .ٝكخػَ كخػَ ٗخثذׄ     .كخػَ ٬ًٛٔخׄ      كخػَ ٝٗخثذ كخػَׄ    . كخػَ ٗخثذ ٬ًٛٔخׄ   

 :ه٢ طلظٚ ٓخ .........﴾ .ٓئ٤ٖ٘ٓ ً٘ظْ إ ح٧ػِٕٞ ٝأٗظْ طلِٗٞح ٫ٝ طٜ٘ٞح ٫ٝ:"﴿طؼخ٠ُ هخٍ .ٕٓ

 .ٝحُؼخُؼش ح٠ُٝ٧ׄ     طل٤٠َ حْٓׄ     ٓ٘وٞٙ حْٓׄ     . ٓوٍٜٞ حْٓׄ   

 :كؼِٚ ه٢ طلظٚ حٌُٟ حُٔ٘ظن .........«ح٩ٗٔخ٤ٗش حُؼ٬هخص ك٠ ٓلٔٞى أػَ ُٜخ حُظٞحَٛ ٜٓخٍحص .ٕٔ

يَ ׄ    ِٔ يَ ׄ       .طلخٓيׄ      .ُك ِٔ  حٓظلٔيׄ       .َك

 :ه٢ طلظٚ ٓخ اػَحد ..............«ٝحُيٍرش رخَُٔحٕ حُظٞحَٛ هزَحص طٌظٔذ .ٕٕ

ٍٕ  رٚ ٓلؼٍٞׄ     .كخػَ ٗخثذׄ      .كخػَׄ    ٍٚ  ٓلؼٍٞׄ      ػخ  ر

 :ُلؼَ ٜٓيٍ ه٢ طلظٚ ٓخ. ...........«حُظٞحَٛ ٜٓخٍحص ط٤ٔ٘ش ٖٓ ٫ري .ٖٕ

 ٓيح٠ٓׄ       ٍرخػ٠ׄ      .هٔخ٠ٓׄ      .ػ٬ػ٠ׄ   

 حُٔخروش حُـِٔش ك٠ حُٔئٍٝ حُٜٔيٍ. «. حُٔـظٔغ أكَحى ر٤ٖ ٝحُظآُق حُٔٞىس ػ٬هخص طٔٞى إٔ أػظْ ٓخ» .ٕٗ

 .كخػَׄ       .رٚ ٓلؼٍٞׄ     .ٓئهَ ٓزظيأׄ      . .هزَׄ   

 :ٓخىس ك٠ «١ز٤زش» ًِٔش ػٖ حُٔؼـْ ك٠ ٣ٌ٘ق .ٕ٘

 ٤١ذׄ       .١ٞدׄ      .١خدׄ      .١زذׄ   
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 ح٧ٍهخّ ًظخرش ػ٘ي .....ح٧ػٔخٍ ٍؿخٍ ٖٓ( ٖٕ) ٝ ٛلل٤ّ خ( ٔٔ)ٝ أ١زخء( 7) حُٔئطَٔ ك٠ حٗظَى .ٕٙ

 :حُٜل٤لش حُط٣َوش طٌٕٞ حُؼَر٤ش رخُلَٝف حُٔخروش

 .ٝػ٣َٖ٘ ػ٬ػش - ػَ٘ أكي - ٓزؼش.ׄ      ..ٝػَٕ٘ٝ ػ٬ػش - ػَ٘س أكي - ٓزؼشׄ   

 .ٝػَٕ٘ٝ ػ٬ػش - ػَ٘ أكي - ٓزؼشׄ      . .ٝػ٣َٖ٘ ػ٬ػ خ - ػَ٘ أكي - ٓزغׄ   

 :طٌٕٞ ه٤خ٤ٓش طؼـذ ر٤ٜـش حُٔخروش حُـِٔش ٖٓ حُظؼـذ ػ٘ي....... حُؼِْ طل٤َٜ طَٜٔ ٫ .7ٕ

 .حُؼِْ طل٤َٜ طَٜٔ رؤ٫ أؿَٔׄ        .حُؼِْ رظل٤َٜ أؿَٔׄ   

 . .حُؼِْ طلَٜ إٔ أؿَٔ ٓخׄ       .حُؼِْ طل٤َٜ ػيّ أؿَٔ ٓخׄ   

 :ه٢ طلظٚ ٓخ اػَحد .........ح٩كٔخٕ ؿخ٣ش ُِٞحُي٣ٖ أكٖٔ .8ٕ

 .رٚ ٓلؼٍٞׄ     .حُٔطِن حُٔلؼٍٞ ػٖ ٗخثذׄ    .٧ؿِٚ ٓلؼٍٞׄ    .ٓطِن ٓلؼٍٞׄ   

ٕ9.  َْ  :ٓلَ ك٠ حُٔئٍٝ حُٜٔيٍ ...........ٓظلٞم أٗي ُػِ

 .كخػَ ٍكغׄ     .رٚ ٓلؼٍٞ ٜٗذׄ     .كخػَ ٗخثذ ٍكغׄ     .ا٤ُٚ ٠ٓخف ؿَׄ   

 :حُـِٔش ط٤َٜ( إ) ٌٓخٕ( أٝٗي)ٟٝغ رؼي ...حُ٘خّ ر٤ٖ حُلذ حٗظ٘خٍ أ٤ٔٛش ٓيًٍٕٞ ٬ُِّٔ حُٔلز٤ٖ إ.ٖٓ

 .........أ٤ٔٛش ٣يًٍٞح إٔ ٬ُِّٔ حُٔلزٕٞ أٝٗيׄ      .....أ٤ٔٛش ٣يًٍٞح ٬ُِّٔ حُٔلز٤ٖ أٝٗيׄ   

 .......أ٤ٔٛش ٣يًٍٕٞ إٔ ٬ُِّٔ حُٔلزٕٞ أٝٗيׄ     .......أ٤ٔٛش ٣يًٍٕٞ إٔ ٬ُِّٔ حُٔلز٤ٖ أٝٗيׄ   

 :٧ٗٚ ٜٓ٘ٞد ه٢ طلظٚ ٓخ .......ح٥ه٣َٖ ػ٠ِ ٬ُػظيحء حُلَد ػ٬ٔ   رجْ .ٖٔ

 .رٚ ٓلؼٍٞׄ      .ٓلٌٝف ُلؼَ رٚ ٓلؼٍٞׄ     .كخٍׄ      .ط٤٤ِٔׄ   

 :ه٢ طلظٚ حٌُٟ حُٜٔيٍ ٗٞع .........٣َٓؼ خ ٓٔؼ ٠ حُل٣َش ا٠ُ حُ٘ؼٞد ٓؼض .ٕٖ

 . ػ٬ػ٠ׄ       .هٔخ٠ٓׄ      ٠ٔ٤ٓׄ      . .ٍرخػ٠ׄ   

 :حُظٞح٠ُ ػ٠ِ ه٢ طلظٚ ٓخ اػَحد ........ٛخك٤ش أٓٞحؿٚ َٜٗ حُلذ - أٓٞحؿٚ ٛخك٤ش   َٜٗ حُلذ .ٖٖ

 .هزَ ٬ًٛٔخׄ      .ٝٓزظيأ ا٤ُٚ ٠ٓخفׄ    .ٓزظيأ ٬ًٛٔخׄ     .ٝٓزظيأ كخػَׄ   

 :ٓخىس ك٠ «حُٔؼخ٠ٗ» ًِٔش ػٖ حُٔؼـْ ك٠ ٌٗ٘ق .ٖٗ

 .ػٖ٘ׄ       . .ػ٘ٞׄ      .ػٕٞׄ       .ػ٠٘ׄ  

 :ػيح ٓخ ٓوٍٜٞس أٓٔخء حُظخ٤ُش حٌُِٔخص ًَ .ٖ٘

 . .ٌٛحׄ       . .٠٘ٓ. ׄ      .َٓط٠٠ׄ       .ى٤ٗخׄ   
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 : .حُظَط٤ذ ػ٠ِ ه٢ طلظٚ ٓخ ط٣ٜٞذ ........ٝطظويّ طَطنٍ  ٓٞف أر٘خثٜخ ٗؤٕ ٩ػ٬ء ح٧ْٓ طٔؼ٠ ٓظ٠ .ٖٙ

 .طَطو٠ ٓٞف - طٔؼ٠ׄ        .طَطو٠ ٓٞف - طٔغׄ    طَطو٠ كٔٞف - طٔغׄ      .طَطن كٔٞف - طٔغׄ   

 :حُٔخروش حُـِٔش ك٠ ه٢ طلظٚ ُٔخ حُٜل٤ق ح٩ػَحد - ٠ِ٣ ٓٔخ - ٤ِٓ ........حُلـَ ٓغ ٓؤٓخكَ .7ٖ

 . .رٚ ٓلؼٍٞׄ      .ؿَ كَفׄ     ..ٓؼٚ ٓلؼٍٞׄ      .ك٤ٚ ٓلؼٍٞׄ   

 :«ٍِٓ٘» ٌُِٔش حُٜل٤ق ح٠ُز٢ ............طؼخ٠ُ هللا ػ٘ي ٖٓ ٍِٓ٘ حُوَإ .8ٖ

   ٍׄ  ِ ٘ ُٓ       ٍِِׄ ٘ َٓ.       ٍׄ  ِ َ٘ ُٓ.      ٍِِׄ ٘ ُٓ. . 

 :حُٔخروش حُؼزخٍس ط٣ٜٞذ. .........حُوطخد حرٖ ٝػَٔ رٌَ أرٞ اػ٘خٕ أكذ .9ٖ

 .حُوطخد ارٖ ٝػَٔ رٌَ أر٠ حػ٤ٖ٘ أكذׄ      .حُوطخد رٖ ٝػَٔ رٌَ أرخ حػ٤ٖ٘ أكذׄ   

 .حُوطخد رٖ ٝػَٔ رٌَ أر٠ اػ٤ٖ٘ أكذׄ      .حُوطخد رٖ ٝػَٔ رٌَ أر٠ اػ٤ٖ٘ أكذׄ   

 :حُٔخروش حُـِٔش ك٠ حُلؼَ ..............ح٠٘١ُٞ حُٞحؿذ أىحء ػٖ طظؤهَ ٫ .ٓٗ

 .رخُٕ٘ٞ ط٤ًٞيٙ ؿخثِׄ    .رخٌُٕٔٞ ٓـِّٝ ٠ٓخٍعׄ     .ُٜٓٔٞׄ     .ٓزن ٓخ ًَׄ   

 :حْٓ «ٓيًٍٕٞ. »........حُؼٍٜٞ أهيّ ٌٓ٘ ح٤َُ٘ أ٤ٔٛش ٓيًٍٕٞ ح٣َُٜٕٔٞ .ٔٗ

 . .ػ٬ػ٠ ؿ٤َ كخػَׄ     .ػ٬ػ٠ كخػَׄ     .ػ٬ػ٠ ٓلؼٍٞׄ     .ػ٬ػ٠ ؿ٤َ ٓلؼٍٞׄ   

 :ٓخىس ك٠ «ٗخٍ» ًِٔش ػٖ حُٔؼـْ ك٠ ٣ٌ٘ق. ....ٝح٥هَس حُي٤ٗخ ٓؼخىس ٗخٍ حُلذ ٗؼٔش هللا أػطخٙ ٖٓ .ٕٗ

 .ٝحُؼخ٤ٗش ح٠ُٝ٧. ׄ      .٤َٗׄ     .ٍٗٞׄ       .ٗخٍׄ   

 ٣ٌٕٞ رل٤غ ١َٗ رؤىحس حُـِٔظ٤ٖ ر٤ٖ حَُر٢ ػ٘ي ......حُو٠ٓٞ حُيهَ ٣ِ٣ي - أكٖٔ ػ٬ٔ   حُٔٞظق ٣ئىٟ .ٖٗ

 :حُٜل٤لش حُـِٔش طٌٕٞ رخُلخء ٓوظَٗ خ حُـٞحد

 ....... ٣ِ٣ي كٔٞف أكٖٔ ػ٬ٔ   حُٔٞظق ٣ئى ٓظ٠.ׄ                  . .... ك٣ِ٤ي أكٖٔ ػ٬ٔ   حُٔٞظق ٣ئى إׄ   

 ........ ٣ِ٣ي كٔٞف أكٖٔ ػ٬ٔ   حُٔٞظق ٣ئى ُٞ.ׄ        ..... ٣ِى كوي أكٖٔ ػ٬ٔ   حُٔٞظق ٣ئى ٓظ٠.ׄ   

 :حُٔ٘خىٟ ٗٞع........... حُيٝحّ ػ٠ِ أِٓ٘خ أٗظْ حُٔٔظوزَ كظ٤ش ٣خ .ٗٗ

 ٓوٜٞىس ؿ٤َ ٌَٗسׄ     .ٓوٜٞىس ٌَٗسׄ     .رخ٠ُٔخف ٗز٤ٚׄ     .٠ٓخفׄ   

 :ه٢ طلظٚ ٓخ اػَحد. .........حُٞحؿزخص ٝطَى ا٣خًْ .٘ٗ

 .ٜٓ٘ٞد ٓؼطٞفׄ    ٓـٍَٝ ٓؼطٞف. ׄ     .َٓكٞع ٓؼطٞفׄ    ٓلٌٝف ُلؼَ رٚ ٓلؼٍٞׄ   
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 :حُظَط٤ذ ػ٠ِ حُـِٔظ٤ٖ ك٠ حُوزَ ٗٞع ..........كٞحثيٙ ًؼ٤َس حُ٘ظخّ - ًؼ٤َس كٞحثيٙ حُ٘ظخّ .ٙٗ

 .ٝٓلَى ؿِٔش. ׄ     ؿِٔش ٝٗزٚ ؿِٔش. ׄ    .ٝؿِٔش ٓلَىׄ     .ؿِٔش ٝٗزٚ ٓلَى. ׄ   

 :ه٢ طلظٚ ٓخ اػَحد................ ًٛذ ٖٓ رلَٝف ٛللخطٜخ ٓٔـِش ػٍٞط٘خ .7ٗ

 .كخػَ ٗخثذׄ      .رٚ ٓلؼٍٞׄ      . .كخػَׄ     . .ا٤ُٚ ٠ٓخفׄ   

 :ه٢ طلظٚ ٓخ ٗٞع ................١ٝ٘٘خ أػظْ ٓخ - ١ٖٝ أػظْ ١ٝ٘٘خ .8ٗ

ٍٝ  ٝكؼَ طل٤٠َ حْٓׄ    ٍٝ  كؼَׄ       .طل٤٠َ حْٓ ٬ًٛٔخׄ      .ٓخ ٍٝ  كؼَ ٬ًٛٔخׄ       طل٤٠َ ٝحْٓ ٓخ  .ٓخ

 :ٓلَ ك٠ ؿِٔش ه٢ طلظٚ ٓخ ................ٛخكزٚ ٤ٜ٣ٖ ًٍ حٌٌُد .9ٗ

 .كخٍ ٜٗذׄ      .ٗؼض ؿَׄ     . .ٗؼض ٜٗذׄ      ..ٗؼض ٍكغׄ   

 :حُظَط٤ذ ػ٠ِ ه٢ طلظٚ ٓخ. ............حُو٤َ ك٠ حٓغ - حُو٤َ ك٠ ُظٔغ .ٓ٘

 .حُؼِش كَف كٌف ػ٠ِ ٝٓز٠٘ حُؼِش كَف رلٌف ٓـِّٝׄ            .حُؼِش كَف رلٌف ٓـِّٝ ٬ًٛٔخׄ   

 حُؼِش كَف كٌف ػ٠ِ ٓز٠٘ ٬ًٛٔخׄ    .رخٌُٕٔٞ ٝٓـِّٝ حُؼِش كَف كٌف ػ٠ِ ٓز٠٘ׄ   

 :٣ٌٕٞ حُٞؿ٤ِ حُٔؼـْ ك٠ ٍٝٝىٛخ كٔذ حُٔخروش حٌُِٔخص طَط٤ذ..... «٤ٓيحٕ - حٟطَحد - ٤ٓ٘خء .ٔ٘

 ..٤ٓيحٕ - ٤ٓ٘خء - حٟطَحدׄ        .٤ٓ٘خء - ٤ٓيحٕ - حٟطَحدׄ   

 .حٟطَحد - ٤ٓيحٕ - ٤ٓ٘خءׄ        .٤ٓ٘خء - حٟطَحد - ٤ٓيحٕׄ   

 :ح٩ؿخرش طٌٕٞ ُِٔـٍٜٞ حُٔخروش حُـِٔش ر٘خء ػ٘ي........ رخُظل٤ش حُٜي٣ن رخىأ٠ٗ .ٕ٘

 رخُظل٤ش رٞىأ. ׄ     رخُظل٤ش ٣زيأׄ     رخُظل٤ش رخىأ٠ٗׄ     .رخُظل٤ش رٞىثضׄ   

 طٌٕٞ ؿخُٓش ١َٗ رؤىحس حُـِٔظ٤ٖ ر٤ٖ حَُر٢ ػ٘ي. ......حَُٔحى ٓلو و خ ٣ٌٕٞ - حُؼِْ ُطِذ ح٩ٗٔخٕ ٣ٔؼ٠ .ٖ٘

 :حُٜل٤لش حُـِٔش

 .حَُٔحى ٓلوو خ ٣ٌٖ حُؼِْ ُطِذ ح٩ٗٔخٕ ٣ٔغ ٓظ٠ׄ    .حَُٔحى ٓلوو خ ٣ٌٕٞ حُؼِْ ُطِذ ح٩ٗٔخٕ ٣ٔغ ٓظ٠ׄ   

 .حَُٔحى ٓلوو خ ٣ٌٖ حُؼِْ ُطِذ ح٩ٗٔخٕ ٣ٔغ ُٞׄ    حَُٔحى ٓلوو خ ٣ٌٖ حُؼِْ ُطِذ ح٩ٗٔخٕ ٣ٔؼ٠ أ٣٘ٔخׄ   

 : .ح٩ؿخرش طٌٕٞ ر٘ٞػ٤ٚج ُِـٔغ ٓزن ك٤ٔخ ح٤ٔ٠َُ ؿؼَ ػ٘ي......... «رخُؼِْ طؼِٞ أٗض» .ٗ٘

 ..رخُؼَ طؼِٕٞ أٗظٖ - رخُؼِْ طؼِٕٞ أٗظٖׄ       .رخُؼِْ طؼِٕٞ أٗظْ - رخُؼِْ طؼِٕٞ أٗظْׄ   

 .رخُؼِْ ٣ؼِٕٞ ٖٛ - رخُؼِْ ٣ؼِٕٞ ْٛ.ׄ       . .رخُؼِْ طؼِٕٞ أٗظٖ - رخُؼِْ طؼِٕٞ أٗظْׄ   
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 :ٓلَ ك٠ ه٢ طلظٜخ حُظ٠ حُـِٔش ........ «ا٤ُٚ ٓٔخعٍ  ا٠ُ طلظخؽ ٓظؼيىس ٓـخ٫ص ُٚ حُؼِْ» .٘٘

 ٗؼض ٍكغׄ      .كخػَ ٍكغׄ      كخػَ ٗخثذ ٍكغׄ     . .هزَ ٍكغׄ   

 :ه٢ طلظٚ ٓخ اػَحد .........ٌٓخٗظٚ ٤ٜٓزش حُٔـظٔغ ٣ٝظَٜ ح٧َٓ ٣ظلون كظ٠ أر٘خث٠ ٣خ حُؼِْ .ٙ٘

ٍٕ  ٓزظيأׄ     .ح٠ُٔش ٍكؼٚ ٝػ٬ٓش َٓكٞعج هزَׄ     ح٠ُٔش ٍكؼٚ ٝػ٬ٓش َٓكٞعج ػخ

 (حُِٓٞح) طوي٣َٙ ٓلٌٝف ُلؼَ ٜٓ٘ٞد رٚ ٓلؼٍٞׄ              ح٠ُٔش ٍكؼٚ ٝػ٬ٓش َٓكٞعج ٓزظيأׄ   

 "اٗ٘خءحص" ًِٔش ِٛٔس ٗٞع ٤ِٓ ..............ػظ٤ٔش ربٗ٘خءحص َٜٓ هخٓض: »  .7٘

 .٣خء ػٖ ٓ٘وِزشׄ      .ٝحٝ ػٖ ٓ٘وِزشׄ     أ٤ِٛشׄ     ُِظؤ٤ٗغ ُحثيسׄ   

 :ه٢ طلظٚ ٓخ اػَحد ................ا٤ُٚ ٓٔخعٍ  ا٠ُ طلظخؽ ٓظؼيىس ٓـخ٫ص ُٚ حُؼِْ .8٘

 .ح٠ُٔش ٍكؼٚ ٝػ٬ٓش َٓكٞعج هزَׄ     .ح٠ُٔش ٍكؼٚ ٝػ٬ٓش َٓكٞعج ٓئهَ ٓزظيأׄ   

 ح٠ُٔش ٝػ٬ٓشٍكؼٚ َٓكٞعج حُؼخ٠ٗ ُِٔزظيأ هزَ.ׄ      .ح٠ُٔش ٍكؼٚ ٝػ٬ٓش َٓكٞعج ٓزظيأׄ   

 : حُظَط٤ذ ػ٠ِ ه٢ طلظٚ ٓخ .................ٓئىرٕٞ ًِْٜ حُط٬د - ٓئىد ًِْٜ حُط٬د .9٘

 ػخٕ ٓزظيأ ٬ًٛٔخׄ        ػخٕ ٓزظيأ ٝػخ٤ٜٗٔخ ط٤ًٞي أُٜٝٔخׄ   

 ط٤ًٞي ٝػخ٤ٜٗٔخ ػخٕ ٓزظيأ أُٜٝٔخׄ          ط٤ًٞي ٬ًٛٔخׄ   

 :حُظَط٤ذ ػ٠ِ ه٢ طلظٚ ٓخ ............... رٌَ أر٠ ػٖ هٜش ٠ُ ٝك٠ٌ أر٠ ٓغ ؿِٔض .ٓٙ

 كَػ٤ش رؼ٬ٓش ٝػخ٤ٜٗٔخ أ٤ِٛش رؼ٬ٓش ٣ؼَد أُٜٝٔخׄ            كَػ٤ش رؼ٬ٓش ٣ؼَرخٕׄ   

 أ٤ِٛش رؼ٬ٓش ٣ؼَرخٕׄ   أ٤ِٛش رؼ٬ٓش ٝػخ٤ٜٗٔخ كَػ٤ش رؼ٬ٓش ٣ؼَد أُٜٝٔخׄ   

 ":طٔؤ٠ُٗٞ"  حُلؼَ...............  ػ٤ٌِْ أؿذ طٔؤ٠ُٗٞ إ ج ٬١ر٠ ٣خ .ٔٙ

 حُٕ٘ٞ رلٌف ٓـِّٝ ٠ٓخٍعׄ        حُٕ٘ٞ رؼزٞص َٓكٞع ٠ٓخٍعׄ   

 حُٕ٘ٞ رؼزٞص ٓـِّٝׄ        حُٕ٘ٞ رلٌف ٜٓ٘ٞد ٠ٓخٍعׄ   

 :٠ٛ ح٥ط٤ش حُزيحثَ ر٤ٖ ٖٓ ٗل٣ّٞ خ حُٜل٤لش حُـِٔش .ٕٙ

 حُ٘ـخف كظلووٕٞ ربه٬ٙ طؼِٕٔٞ أ٫ׄ      حُ٘ـخف كظلووٞح ربه٬ٙ أ٫طؼِٕٔٞׄ   

 حُ٘ـخف كظلووٞح ربه٬ٙ طؼِٔٞح أ٫ׄ      حُ٘ـخف كظلووٕٞ ربه٬ٙ طؼِٔٞح أ٫ׄ   
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خ ظ٘٘ظي .ٖٙ  ٔ  حُظَط٤ذ ػ٠ِ ه٢ طلظٚ ٓخ اػَحد ..................حُيٍّ كخٛ

 ٜٓ٘ٞد ٗؼض -ػخٕ رٚ ٓلؼٍٞׄ        ا٤ُٚ ٠ٓخف- رٚ ٓلؼٍٞׄ   

 رٚ ٓلؼٍٞ- ػخٕ رٚ ٓلؼٍٞׄ       ػخٕ رٚ ٓلؼٍٞ - أٍٝ رٚ ٓلؼٍٞׄ   

  حُٜ٘ذ ٝػ٬ٓش ٜٓ٘ٞرش" ٝحُي٣ي" ًِٔش ...........".حُـ٘ش ُي ٝحُي٣يج ٓط٤ؼ خ ٣خ»  .ٗٙ

 ح٤ُخءׄ       حُلظلشׄ      . ح٧ُقׄ      .حٌَُٔسׄ   

 : ٓلَ ك٠ حُظَط٤ذ ػ٠ِ ه٢ طلظٚ ٓخ...........  أ٤ٗوش ٬ٓرٔٚ حَُؿَ هخرِض -أ٤ٗوش ٬ٓرٔٚ ٍؿ٬ هخرِض .٘ٙ

 ٗؼض ٜٗذ - كخٍ ٜٗذׄ         كخٍ ٜٗذ - ٗؼض ٜٗذׄ   

 ا٤ُٚ ؿ٠َٓخف -هزَ ٍكغׄ         كخٍ ٜٗذ – ؿَ ٗؼضׄ   

 " حُطخُذ"  اػَحد ..........حُٔـظٜي حُطخُذ رٌٜح ٣ئٖٓ"  ٍٗٞ حُؼِْ"  .ٙٙ

 ٓـٍَٝ ٗؼضׄ    ٜٓ٘ٞد رٚ ٓلؼٍٞׄ     ٓـٍَٝ ريٍׄ     َٓكٞع كخػَׄ   

 :ه٢ طلظٚ ٓخ اػَحد ................ حُٔ٘ظزٚ ا٫ حُٞكيس ٓؼ٠٘ ٤ُؼ٠ ًخٕ ٓخ .7ٙ

 َٓكٞع كخػَׄ      َٓكٞع ريٍׄ     ٜٓ٘ٞد ٓٔظؼ٠٘ׄ    ٜٓ٘ٞد رٚ ٓلؼٍٞׄ   

 :حُظَط٤ذ ػ٠ِ ه٢ طلظٚ ٓخ ٗٞع .......... رـي٣ش حُظلٞم طلو٤ن حُٜٔ٘ـ٤ش حٌُظذ ك٠ حُٔـظٜي ٓوٜي .8ٙ

 ٛ٘خػ٠ ٜٓيٍ -ٓ٘ٔٞد حْٓ -٢ٔ٤ٓ ٜٓيٍׄ     ٛ٘خػ٠ ٜٓيٍ -ٓ٘ٔٞد حْٓ – ػ٬ػ٠ ٜٓيٍׄ   

 ٓ٘ٔٞد حْٓ – ٓ٘ٔٞد حْٓ - ٠ٔ٤ٓ ٜٓيٍׄ     ٛ٘خػ٠ ٜٓيٍ- ٛ٘خػ٠ ٜٓيٍ – ٠ٔ٤ٓ ٜٓيٍׄ   

 .... ٛٞحرٜخ هطؤ حُؼزخٍس ..........." . ُظ٘خُٞٗٚ اؿظٜيٝ حُٔـي ٍحؿزٞح ٣خ"  .9ٙ

َٜيٝح حُٔـي ٍحؿزٞحׄ    َٜيٕٝ حُٔـي ٍحؿزٞ ٣خׄ       ُظ٘خُٞٙ حؿظ  ُظ٘خُٞٙ حؿظ

َٜيٝح حُٔـي ٍحؿز٠ ٣خׄ    َٜيٝح حُٔـي ٍحؿزٞ ٣خׄ       ُظ٘خُٞٙ حؿظ  ُظ٘خُٞٙ حؿظ

 :طٌٕٞ كخُـِٔش د رظَ ريأ حٓظزيحٍ رؼي............. "  ٝحؿزخطْٜ رؤىحء ٜٓظ٤ٖٔ حُؼخِٕٓٞ ظَ .7ٓ

 ٝحؿزخطْٜ رؤىحء ٣ٜظٔٞح حُؼخِٕٓٞ ريأׄ      ٝحؿزخطْٜ رؤىحء ٣ٜظٕٔٞ إٔ حُؼخِٕٓٞ ريأׄ   

 ٝحؿزخطْٜ رؤىحء ٜٓظٕٔٞ حُؼخ٤ِٖٓ ريأׄ     ٝحؿزخطْٜ رؤىحء ٣ٜظٕٔٞ حُؼخِٕٓٞ ريأׄ   

 ه٢ طلظٚ ٓخ .................. أٛخُظٚ كظَٟ حُؼَر٠ طَحػ٘خ ا٠ُ حٍؿغ .7ٔ

 حُطِذ ؿٞحد ك٢ ٓـِّٝׄ         حُؼِش كَف رلٌف ٓـِّٝׄ   

 ظخَٛس رلظلش ٜٓ٘ٞدׄ         ٓويٍس رلظلش ٜٓ٘ٞدׄ   



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 338

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 .. اػَحرٜخ" ح٫ٛظٔخّ ................". ح١ٝ٧خٕ طويّ ًخٕ ٓخ رخُؼِْ ح٫ٛظٔخّ ٫ُٞ"  .7ٕ

 ًخٕ هزَׄ       ٓزظيأׄ      رٚ ٓلؼٍٞׄ      كخػَׄ   

 حُـِٔش ط٤َٜ رخُٕ٘ٞ حُظ٤ًٞي ٝحؿذ حُلؼَ ُـؼَ. ......... ط٠ل٤خص ٖٓ ًُي ًِل٘خ ٜٓٔخ ح١ُٖٞ ٗل٠ٔ .7ٖ

 ...... ًُي ًِل٘خ ٜٓٔخ ح١ُٖٞ ك٤ٔ٘خ ُوي ٝهللاׄ          ...... ًِل٘خ ٜٓٔخ ح١ُٖٞ ا٫ ٗل٠ٔ ُٖ ٝهللاׄ   

 ...... ًُي ًِل٘خ ٜٓٔخ ح١ُٖٞ ُ٘ل٤ٖٔ ٝهللاׄ     ....... ًُي ًِل٘خ ٜٓٔخ ح١ُٖٞ ٗل٠ٔ ُٔٞف ٝهللاׄ   

ح حُ٘وٚ ٌِٓخص ٤٠٣غ ٠ٗ٫ء .7ٗ  َ  حُٔلؼٍٞ ػٖ حُ٘خثذ طل٣َٞ ػ٘ي.......... حُل٤خس ك٠ ًظ٘خإٓٚ ًؼ٤

 :حُٜل٤لش حُـِٔش طٌٕٞ ٗؼضج ا٠ُ حُؼزخٍس ك٠ حُٔطِن

   .حُل٤خس ك٠ ًظ٘خإٓٚ حٌُؼ٤َ حُ٘وٚ ٌِٓخص ٤٠٣غ ٫ׄ  

ح ط٤٤٠ؼ خ حُ٘وٚ ٌِٓخص ٤٠٣غ ٠ٗء ٫ׄ    َ  .حُل٤خس ك٠ ًظ٘خإٓٚ ًؼ٤

خ ٤٠٣غ ٠ٗء ٫ׄ     ٜ ح ًظ٘خإٓٚ ٗو  َ    .حُل٤خس ك٠ ًؼ٤

 .ٝحُؼخُؼش ح٠ُٝ٧ׄ  

 اصاااااااطبارى مااااااارض فماااااااا أمااااااارض فاااااااإن -7٘

  
 .اعتزامـــاااااااااااـى ُحاااااااااااـم فـمـاااااااااااـا أحمـاااااااااااـم وإن 

 
 ٣ؼَد حُؼزخٍس ك٠ ه٢ طلظٚ ٓخ

 .كخػَ ٗخثذׄ     .إ هزَׄ      حُٔطِن حُٔلؼٍٞ ػٖ ٗخثز خׄ     .كخػ٬  ׄ   

 ح٧ِٓٞد ٣ٜزق ١َٗ أِٓٞد ا٠ُ حُؼزخٍس طل٣َٞ ػ٘ي ............حُل٤خس ك٠ ٌِٓخطْٜ ٤٠٣ؼٕٞ حُٔظ٘خثٕٔٞ .7ٙ

 :حُٜل٤ق

 ... ك٠ ٌِٓخطْٜ ٤٠٣ؼٕٞ حُ٘خّ ٣ظ٘خءّ ٓظ٠ׄ    ... ك٠ ٌِٓخطْٜ ٤٠٣ؼٞح حُ٘خّ ٣ظ٘خءّ ٓظ٠ׄ   

 ... ك٠ ٌِٓخطْٜ ٤٠٣ؼٞح كٔٞف حُ٘خّ ٣ظ٘خءّ ٓظ٠ׄ        ... ك٠ ٌِٓخطْٜ ٤٠٣ؼٕٞ ٓٞف حُ٘خّ ٣ظ٘خءّ ٓظ٠ׄ   

 :٠ِ٣ ٓٔخ حُؼزخٍس ك٠ حُؼخَٓ حُلخػَ حْٓ ٤ِٓ......... ُِٝ٘خّ ٛخكزٚ حُ٘خكغ حُؼَٔ ػ٠ِ ٣زؼغ حُظلخإٍ .77

 .ُٜخكزٚׄ      .حُ٘خكغׄ       .حُظلخإٍׄ      .حُؼَٔׄ   

 ( :ح٩ٛخرش – حُوخثي – ح٩ٍحىس: )حُٞؿ٤ِ حُٔؼـْ ك٠ ٍٝٝىٛخ كٔذ حُظخ٤ُش حٌُِٔخص َٗطذ .78

 .ح٩ٍحىس – حُوخثي – ح٩ٛخرشׄ        .ح٩ٛخرش – ح٩ٍحىس – حُوخثيׄ   

 .حُوخثي – ح٩ٛخرش – ح٩ٍحىسׄ        .حُوخثي – ح٩ٍحىس – ح٩ٛخرشׄ   
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 :حُظخ٤ُش حُزيحثَ ٖٓ حُؼزخٍس ك٠ حُوطؤ ٛٞحد حهظَ ...............ُِ٘ـخف ٣ٔؼ٠ ػَٔٝ ٝؿيص .79

ََ  ٝؿيصׄ    ح ٝؿيصׄ        .ُِ٘ـخف ٣ٔغ ػٔ  َ  .ُِ٘ـخف ٣ٔؼ٠ ػٔ

 .ُِ٘ـخف ٣ٔؼ٠ ػَٔ ٝؿيصׄ        .ُِ٘ـخف ٣ٔغ ػَٔٝ ٝؿيصׄ   

 :٠ِ٣ ٓٔخ ه٢ طلظٚ ٓخ ُٕٝ كيى.............. ُِ٘ـخف ٣ٔؼٕٞ حُو٣ٞش ح٩ٍحىس أٛلخد .8ٓ

 .٣لؼٕٞׄ      .٣لؼِٖׄ      .٣لؼِٕٞׄ      ٣ؼِٕٞׄ   

 حُٜٔيٍ....... ح٣َُٔغ حُظ٘ل٤ٌ ٣ٜلزٜخ حُظ٠ حُو٣ٞشج ح٩ٍحىس حُ٘ـخف ػ٤ِٜخ ٣َطٌِ حٍطٌخُ ٗوطش أْٛ .8ٔ

 :حُؼزخٍس ك٠ حَُرخػ٠

 .ح٩ٍحىس – حُ٘ـخفׄ     .حُظ٘ل٤ٌ – حٍطٌخُׄ     .حُظ٘ل٤ٌ – ح٩ٍحىسׄ     .حُظ٘ل٤ٌ – حُ٘ـخفׄ   

 :اػَحرٚ ه٢ طلظٚ ٓخ ...............حُو٣ٞش ح٩ٍحىس حُ٘ـخف ػ٤ِٜخ ٣َطٌِ ٗوطش أْٛ .8ٕ

 ح٠ُٔش ٍكؼٚ ٝػ٬ٓش َٓكٞع كخػَׄ       .ح٠ُٔش ٍكؼٚ ٝػ٬ٓش َٓكٞع هزَׄ   

 .ح٠ُٔش ٍكؼٚ ٝػ٬ٓش َٓكٞع ٓئهَ ٓزظيأׄ       .حٌَُٔس ؿَٙ ٝػ٬ٓش ٓـٍَٝ ا٤ُٚׄ   

 :ٓخىس ك٠( ؿخك٠) ًِٔش ػٖ ٣ٌ٘ق .8ٖ

 ؿلقׄ       ؿٞفׄ      ؿلٞׄ       ؿل٢ׄ   

 :حُٜل٤لش ح٩ؿخرش طٌٕٞ ٝأػَر٘خٙ حُٔئٍٝ حُٜٔيٍ كُٞ٘خ اًح ........ رخُٔخٍ حُٔؼخىس طظلون إٔ ٣ؼوَ ٫ .8ٗ

 .ا٤ُٚ ٠ٓخف - طلو٤نׄ        كخػَ ٗخثذ - طلونׄ           .رٚ ٓلؼٍٞ - طلونׄ    .رٚ ٓلؼٍٞ - طلو٤نׄ   

 :رخُٕ٘ٞ حُظ٤ًٞي ٝحؿذ حُلؼَ ؿؼِ٘خ اًح حُؼزخٍس طٜزق.......... . ٝحُؼَٔ رخُـي حُ٘ـخف ٣ظلون .8٘

 ٣ظلون ُٔٞف ٝهللاׄ     ...٣ظلووٖ ٫ ٝهللاׄ     ٤ُظلووٖ ٝهللاׄ     ٤ُِظلووٖׄ   

 :حُـِٔش طٜزق ؿخُٓش ١َٗ أىحس ٟٝؼ٘خ اًح. ............ك٤خطٚ ك٠ ٤َٓطو٠ - ٝحُِزخهش رخ٧ه٬م ٣ظل٠ِ .8ٙ

   ׄ ْٖ  .ك٤خطٚ ك٠ ٤َٓطن ٝحُِزخهش رخ٧ه٬م ٣ظلَ ٖٓׄ     .ك٤خطٚ ك٠ ك٤َٔطو٠ ٝحُِزخهش رخ٧ه٬م ٣ظَلَ َٓ

   ׄ ْٖ ْٖ ׄ     .ك٤خطٚ ك٠ ك٤َٔطو٠ ٝحُِزخهش رخ٧ه٬م ٣ظل٠ِ َٓ  .ك٤خطٚ ك٠ ك٤َٔطن ٝحُِزخهش رخ٧ه٬م ٣ظل٠ِ َٓ

 :٠ِ٣ ٓٔخ رخُٔ٘خٓذ أًَٔ ............حُوِن..........................  حُطخُذ ٗؼْ .87

 ًٝٝׄ        ١ًׄ       ًحׄ       ًٝׄ   

خ ػِٔٚ ك٢ ٜٓخٍحطٚ حُٔٞظ ق ٣ٌٕٞ هي .88  ٔ  :حُٔخروش حُـِٔش ك٢ رٚ حُٔلؼٍٞ كيى... حُطزغ ؿخف ٌُٝ٘ٚ ٓٔظو٤

خׄ      ؿخفׄ     ٔ  حُٔٞظقׄ       ٜٓخٍحطٚׄ       ٓٔظو٤
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 :ٜٓيٍحٕ ه٢ طلظٚ ٓخ .......... حُٔؼخِٓش ك٠ ٝح٧ىد حُِزخهش طٜلزٜخ إٔ ٣ـذ حُلخِٟش ح٧ه٬م إ - .89

 .ػ٬ػ٠ - ٍرخػ٠ׄ     .هٔخ٠ٓ - ٍرخػ٠ׄ     .هٔخ٠ٓ - ػ٬ػ٠ׄ     ٍرخػ٠ – ػ٬ػ٠ׄ   

 ٣ؼَد ه٢ طلظٚ ك٤ٔخ حُٔئٍٝ حُٜٔيٍ .......... ٗلٔي ػٖ ٝطؼزَ ٍأ٣ي طزيٟ إٔ حُل٣َش ٖٓ - .9ٓ

خ ٗؼظ خׄ    ح ٓزظيأׄ     .َٓكٞػ   َ حׄ     .ٓئه  َ خ هز  .ا٤ُٚ ٠ٓخك خׄ     .َٓكٞػ 

ز ُلُٞٙ :: )طؼخ٠ُ هخٍ - .9ٔ َٓ س   َٝ ََ ٌْ ٬٤   رُ ِٛ أَ  :٣ؼَد ه٢ طلظٚ ٓخ............( َٝ

حׄ      رٚ ٓلؼ٫ٞ  ׄ       ظَك خׄ     ِ  كخ٫  ׄ       ط٤٤ٔ

 :ك٠(حُٔٞىس) ًِٔش ػٖ حُٔؼـْ ك٠ ٣ٌ٘ق .9ٕ

 ىّٝׄ        ٓيىׄ      ٓٞىׄ       ٝىىׄ   

 حُـِٔش كبٕ ؿخُٓش ١َٗ رؤىحس حُـِٔظ٤ٖ ر٤ٖ حَُر٢ ػ٘ي ......٣َ١وٚ ح٩ٗٔخٕ ٠٣َ - ح٧ٛيحف طلي٣ي رـ٤َ .9ٖ

 :حُٜل٤لش

 .٣َ١وٚ ٠٣َ ٫ ح٩ٗٔخٕ ٣ليى ُْ إׄ       .٣َ١وٚ ٠٣َ حُٜيف ٣ليى ٖٓׄ   

 .٣َ١وٚ ٠٣َ ٛيكٚ ح٩ٗٔخٕ ٣ليى ُْ إׄ      .ٛيكٚ ٣ليى ٫ ٣َ١وٚ ح٩ٗٔخٕ ٠٣َ إׄ   

 (:طلو٤وٜخ)ك٠ ٤ٔ٠َُِ ح٩ػَحر٠ حُٔٞهغ .......طلو٤وٜخ ا٠ُ ٣ٔؼ٠ ٓخ٤ٓش أٛيحف ٓ٘خ ٌَُ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ .9ٗ

 .ٗؼض ٍكغ ٓلَ ك٠ׄ          كخٍ ٜٗذ ٓلَ ك٠ׄ   

 .ا٤ُٚ ٠ٓخف ؿَ ٓلَ ك٠ׄ         .ٗؼض ٜٗذ ٓلَ ك٠ׄ   

 :ٜٓيٍ ه٢ طلظٚ ٓخ........  ؿ٤َٔ ط٘خؿْ ك٠ أكٌخٍْٛ ػٖ ح٧ر٘خء ٣ؼزَ إٔ أؿَٔ ٓخ .9٘

 ػ٬ػ٢ׄ       ٍرخػ٢ׄ      ٓيح٢ٓׄ      هٔخ٢ٓׄ   

 :ه٢ طلظٚ ٓخ اػَحد.............. حُٔؼخىس ًَ حُٔظلٞه٤ٖ رؤر٘خثْٜ ح٥رخء ٣ٔؼي .9ٙ

 .حُٔطِن حُٔلؼٍٞ ػٖ ٗخثذׄ    .ٓطِن ٓلؼٍٞׄ    .٧ؿِٚ ٓلؼٍٞׄ      رٚ ٓلؼٍٞׄ   

خ ٗؼْ .97  ً  :٧ٗٚ ٜٓ٘ٞدد ه٢ طلظٚ ٓخ............... «حُؼَٔ اطوخٕ ِٓٞ

 ٜٓ٘ٞد ٗؼضׄ      رٚ ٓلؼٍٞׄ      كخٍׄ      ط٤٤ِٔׄ   

 حُٔخروش حُؼزخٍس ك٠ حُلؼ٤ِش ُِـَٔ ح٩ػَحر٠ حُٔٞهغ .......حُٔظلخ٣ٍٖٝ ر٤ٖ ط٘ٔخد حُؼوش ٣ـؼَ حُلٞحٍ .98

 :حُظَط٤ذ ػ٠ِ

ٍٕ  رٚ ٝٓلؼٍٞ هزَׄ    .أٍٝ رٚ ٝٓلؼٍٞ هزَׄ    .ا٤ُٚ ٠ٓٝخف هزَׄ     ٝهزَ رٚ ٓلؼٍٞׄ    .ػخ
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 :ه٢ طلظٚ ٓخ اػَحد. .........حُٜيم حُٔـظٔغ أكَحى رٜخ ٣ظٔٔي إٔ ٣ـذ حُظ٠ حُٜلخص أػظْ ٖٓ إ .99

 إ هزَׄ      إ حْٓׄ      كخػَׄ      رٚ ٓلؼٍٞׄ   

 :حُٔخروش حُـِٔش ك٠ حُٔ٘خىٟ ٗٞع................  ح١ُٖٞ ًه٤َس أٗظْ حُط٬دج أر٘خث٠ .ٓٓٔ

 ٓوٜٞىس ٌَٗسׄ     رخ٠ُٔخف ٗز٤ٚׄ      ٓلَى ػِْׄ      ٠ٓخفׄ   

 ه٢ طلظٚ ٓخ............. حُٞهض ػ٠ِ ك٣َٚ حُؼِْ ١خُذ اٗي.  .ٔٓٔ

 ٓ٘خىٟׄ       إ حْٓׄ      رٚ ٓلؼٍٞׄ      إ هزَׄ   

 "حُٔ٘ظَى" ًِٔش ............ح٣َُخ٠ٟ حُ٘٘خ١ ك٠ حُٔ٘ظَى ػ٠ِ حكَٙ .ٕٓٔ

 ٛ٘خػ٠ ٜٓيٍׄ       ٌٓخٕ حْٓׄ         ٓلؼٍٞ حْٓׄ   ٠ٔ٤ٓ ٜٓيٍׄ   

 :حَُرخػ٠ حُٔخ٠ٟ حُلؼَ أُٝحٕ ػيى .ٖٓٔ

 .أٍرؼشׄ       .ٓظشׄ      .ػ٬ػشׄ      .ػٔخ٤ٗشׄ   

 : ..............................ٓخىس ك٠ حُٔؼـْ ك٠ ػٜ٘خ ٣ٌ٘ق «َٗحٙ» ًِٔش .ٗٓٔ

 .ٍأٟׄ       .٣َٟׄ      .٣َٙׄ       .أٍٟׄ   

 :حُٔخروش حُـِٔش ك٠ ..........ح١ُٖٞ ر٘خء ك٠ ًز٤َ ىٍٝ ػ٤ِْٜ َٜٓ أر٘خء .٘ٓٔ

 ٝحكي هزَׄ      أهزخٍ أٍرؼشׄ      هزَحٕׄ      أهزخٍ ػ٬ػشׄ   

 ح١ُٖٞ كوَ..........أٗظْ .ٙٓٔ

 ٝحُؼخُؼش حُؼخ٤ٗشׄ       ح٣َُٜٕٔٞ أ٣ٜخׄ       ح٤٣َُٜٖٔׄ     ح٣َُٜٕٔٞׄ   

 ٧ٗٚ حُٔخرن حُلؼَ ٖٓ ٣ظؼـذ ٫ ............ ح١ُٖٞ ه٤خٗش ٛ٘ؼخ رجْ .7ٓٔ

 ٝحُؼخُؼش ح٠ُٝ٧ׄ     ؿخٓيׄ      ُِظلخٝص هخرَ ؿ٤َׄ     ُِٔـٍٜٞ ٓز٠٘ׄ   

 :ٛ٘خ" ٓخ" ٗٞع. .............ُِٔـي حُٔئىٟ حٌُلخف أػظْ ٓخ .8ٓٔ

 ًخكشׄ      حٓظلٜخ٤ٓشׄ       ٗخك٤شׄ      طؼـز٤شׄ   

ح ُي ٛي٣ن َٗ٘ .9ٓٔ  ٍ  :ٗل٣ّٞ خ حُٜل٤ق حُظؼز٤َ ٤ِٓ............ . حُـيٍ ٖٓ ك٤ٚ ٣لٌٍ ٛللظٚ ػ٠ِ ٓ٘٘ٞ

 .ٝحُؼخُؼش ح٠ُٝ٧ׄ     .حُـيٍ ا٣خىׄ      .حُـيٍ حُـيٍ حكٌٍׄ      .حُـيٍׄ   

 :..رــــــــ حُو٣َٔش ح٬ُّ .  ط٠ز٢ٓٔٔ

 حٌَُٔسׄ      حُلظلشׄ       .حٌُٕٔٞׄ      . ح٠ُٔشׄ   
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ح ٛ٘خػ٤ّ خ ك٠ ؿِٔش ٖٓ طؼز٤َى -ٔٔٔ  ٍ  .ٛؾ ٖٓ حُٜٔيٍ ح٣َُٜق ُِلؼَ)حِّٜٗ( ٜٓي

    ٫ أكذ حَُٝف ح٫ِٜٗح٤ٓشׄ          ٫ كزٌح ح٫ِٜٗح٤ٓشׄ  

 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخُؼشׄ        حُ٘ؼٍٞ رخ٫ِٜٗح٤ٓش ٗؼٍٞ ِٓز٠ׄ  

 : ػٖ ح٧ًٟ أ٣ٜخ حُظخُْ. ...... ٓخ طلظٚ ه٢ رٔؼ٠٘ ٓٚ -ٕٔٔ

 .أهزَׄ      .حٌٓضׄ     .أطؼـذׄ      .ًُق  ׄ  

 :٣ٌ٘ق ػٜ٘خ ك٠ حُٔؼـْ ك٠ ٓخىس« ح٣َُخٟش»ًِٔش   -ٖٔٔ

 .ٍحٝׄ      ٣ٍٞׄ     .ٍٟٞׄ     .ٍٝٝׄ  

 :اػَحرٜخ« ر٠٘...... » إٔ ٗويٍ حُزخٍػ٤ٖ. - ر٠٘ حُزَ٘ -ػ٤ِ٘خ  -ٗٔٔ

 .ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞع رخ٠ُٔشׄ        .ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد رخ٤ُخءׄ  

 .ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد رخُلظلشׄ       .ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد رخٌَُٔس)ׄ  

 ىٝٗي":»ىٝٗي حُط٣َن حُٔٔظو٤ْ طَٜ ر٬ّٔ. ......ًِٔش  -٘ٔٔ

 .حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼشׄ     .حْٓ كؼَ أَٓׄ    كؼَ أَٓׄ     .حْٓ كؼَ ٓخٝׄ  

ح. ......ٗٞع ٫ ك٠ حُـِٔش -ٙٔٔ  َّ ح ٫ ٗ  َ  .............................. :حػِٔٞح ه٤

 .ٗخك٤ش ُِـْ٘ׄ     .ػخ١لشׄ    .ػخِٓش ػَٔ ٤ُْׄ     .ٗخ٤ٛشׄ  

 :طؼَد« ٝح أٓخٙ»ك٠ ؿِٔش « أّ»ًِٔش  -7ٔٔ

خׄ   حٓٔظـخػ خ رٚ ׄ    .ٓ٘يٝر خ ٜٓ٘ٞر خׄ    ٓؼطٞك خ َٓكٞػ   ٍ  كخػ٬  ُلؼَ ٓلٌٝفׄ   .ٓـَٝ

ح ٝ حٌُحًَحص " ......كيى ٓزذ ػَٔ حْٓ حُلخػَ ك٤ٔخ ٓزن -8ٔٔ  َ  :هخٍ طؼخ٠ُ : " ٝحٌُح٣ًَٖ هللا ًؼ٤

 ٓزن ر٘ل٢ׄ     ٓؼَف رؤٍׄ    حػظٔي ػ٠ِ ٓٞٛٞفׄ    حػظٔي ػ٠ِ ٓزظيأׄ  

 طلظٚ ه٢"......كيى حُٔٞهغ ح٩ػَحر٢ ُٔخ ٣ـِٚ حُـ٤ٔغطليع ك٢ حُٔئطَٔ ػخُْ ". -9ٔٔ

 .ك٢ ٓلَ ٍكغ هزَׄ     .ك٢ ٓلَ ٍكغ ٗخثذ كخػَׄ   .ك٢ ٓلَ ٍكغ كخػَׄ   .ك٢ ٓلَ ٍكغ ٗؼضׄ  

 :٣خ أر٘خث٠ كظ٠ ٣ظلون ح٧َٓ ٣ٝظَٜ حُٔـظٔغ ٤ٜٓزش ٌٓخٗظٚ. ...... اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢ حُؼِْ  -ٕٓٔ

ٍٕ َٓكٞعجׄ    هزَ َٓكٞعجׄ     ٓزظيأ َٓكٞعجׄ    ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞدׄ    ٓزظيأ ػخ
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حُظ٠ َٗؿٞٛخ. ......  حُؼَٔس٣لخٍٝ حُزخكؼٕٞ إٔ ٬٣كوٞح حُلًَش حُؼ٤ِٔش ك٤ٔخ ِٝٛض ا٤ُٚ كظ٠ طٌٕٞ  -ٕٔٔ

 :اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢

 .كخػَ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔشׄ     .ٓزظيأ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔشׄ  

 .هزَ طٌٕٞ ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش ٜٗزٚ حُلظلشׄ     .حْٓ طٌٕٞ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔشׄ  

 .. :. ٓخ طلظٚ ه٢ ٜٓيٍ.....ح٧ر٘خء ػ٠ِ حُو٤ْ ٝح٧ه٬م حُل٤ٔيس. طَر٤ش٣ـذ  -ٕٕٔ

 .ٍرخػ٠ׄ      .ػ٬ػ٠ׄ     .هٔخ٠ٓׄ    .ٓيح٠ٓׄ  

 :حُوزَ ٗٞػٚ.......حُلَٙ ٝحُيهش ٝح٫ٛظٔخّ ٓٔش حُ٘ؼٞد حُٔظويٓش.  -ٖٕٔ

 .ٓلَىׄ    .ؿِٔش ح٤ٔٓشׄ     .ؿِٔش كؼ٤ِشׄ     .ٗزٚ ؿِٔشׄ  

  :ٓخ طلظٚ ه٢.......ح٤ُو٤ٖ.  ٓؤه٣ٌـذ إٔ ٗؤهٌ ح٧ٍٓٞ  -ٕٗٔ

 .ٜٓيٍ ٣َٛقׄ    .ٜٓيٍ ٓئٍٝׄ    .ٜٓيٍ ٣َٛقׄ    .ٜٓيٍ ٠ٔ٤ٓׄ  

  :اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢ ػ٠ِ حُظَط٤ذ........... رخ٤٠ُقأًَّ  -ح٤٠ُقأًَّ  -ٕ٘ٔ

  .٬ًٛٔخ كخػَׄ        .٬ًٛٔخ ٓلؼٍٞ رٚׄ  

 .ح٧ٍٝ ٓلؼٍٞ رٚج ٝحُؼخ٠ٗ كخػَ ٓـٍَٝ ُلظ خׄ    .ُلظ خح٧ٍٝ كخػَ َٓكٞع ٝحُؼخ٠ٗ كخػَ ٓـٍَٝ ׄ  

 :ٓخ طلظٚ ه٢ ............رخٍم. ػ٣َٔيّٝج ٫ٝ  ٫َٔ٣  -ٕٙٔ

 .ح٧ٍٝ ٜٓ٘ٞد ٝحُؼخ٠ٗ َٓكٞعׄ        .٬ًٛٔخ حْٓ ٫ ٓز٠٘ׄ  

 .ح٧ٍٝ حْٓ ٫ ٓز٠٘ ٝحُؼخ٠ٗ َٓكٞعׄ       .٬ًٛٔخ حْٓ ٫ ٓؼَدׄ  

  :ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٠ حُـِٔش حُٔخروش ....٬ٛف حُزخٍ ك٠ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس. - حُٞحػو٤ٖ ك٠ ٝػي هللا -ٌُْ  -7ٕٔ

 .اؿَحءׄ     .ٓيفׄ     .حهظٜخٙׄ     .طل٤٠َׄ  

خحٌُٟ ٣ٞحؿٚ حُل٤خس  حَُٔءٓخ أٛ٘ؤ  -8ٕٔ . ٓخ طلظٚ ه٢ ٜٓ٘ٞدج ......رخ٣٩ٔخٕ ٝح٤ُو٤ٖ ك٠ هللا طؼخ٠ُ ٓظِٔل 

 .. :ٝٓزذ ٜٗزٚ ػ٠ِ حُظَط٤ذ

 .ح٠ُٝ٧ ٓلؼٍٞ رٚ ٝحُؼخ٤ٗش ٗؼضׄ        .٬ًٛٔخ ٓلؼٍٞ رٚׄ  

 .٬ًٛٔخ كخٍׄ      .ح٠ُٝ٧ ٓلؼٍٞ رٚ ٝحُؼخ٤ٗش كخٍׄ  

  :ٓخ طلظٚ ه٢........ر٤ٖ ٓ٘ق ٝٓ٘غ.  ى٤ٗخٙطظوِذ رخ٩ٗٔخٕ  -9ٕٔ

 .ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخُؼشׄ     .حْٓ ٓوٍٜٞׄ     .حْٓ ٓ٘وٞٙׄ     .كخػَׄ  
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 :ح طلظٚ ه٢ ٜٓيٍ ُلؼَ...« ٝح٤٠ُخع حُظ٘ظض٣ـذ إٔ ٗ٘ظزٚ كظ٠ ٫ ٣ـَك٘خ ١ٞكخٕ حُٔؼِٞٓخص ا٠ُ » -ٖٓٔ

 . .ٓيح٠ٓׄ     .ٍرخػ٠ׄ     هٔخ٠ٓׄ     .ػ٬ػ٠ׄ  

 :ٓخ طلظٚ ه٢ ٜٓ٘ٞد ٧ٗٚ ......«ُلن ح٧ؿ٤خٍ حُوخىٓش ٟٔخٗخ٣ـذ إٔ ٣ْٜٔ حُؼِٔخء ربريحػْٜ  -ٖٔٔ

 .ٓلؼٍٞ ٓطِنׄ     .ٓلؼٍٞ رٚׄ    .ٓلؼٍٞ ٓؼٚׄ    .ٓلؼٍٞ ٧ؿِٚׄ  

 :اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢ ...........ح٫ٖ٤ُِٜٔٔ ٠َٟ٣ ح٣َُٜٕٔٞ رخٌَُٔ ا٫  -ٕٖٔ

ريٍ ٜٓ٘ٞد ׄ     .ٓٔظؼ٠٘ ٜٓ٘ٞد رخٌَُٔسׄ    .ٓٔظؼ٠٘ ٜٓ٘ٞد رخُلظلشׄ     .ٓٔظؼ٠٘ ٜٓ٘ٞد رخ٤ُخءׄ  

 .رخ٤ُخء

هزَ إٔ ك٠ حُـِٔش  ......«حٌُؼ٤َحػِْ إٔ ه٬٤ِ ٖٓ حُٞهض طوٜٜٚ ٠ُ٘ء ٓل٤ي ٣لون ُي حُو٤َ » -ٖٖٔ

 حُٔخروش:   

 طوٜٜٚׄ     . .٣لونׄ    .٠ُ٘ء ٓل٤ي .ׄ     . . .ٖٓ حُٞهضׄ  

 : ٓخ طلظٚ ه٢ ٓـٍَٝ ٝػ٬ٓش ؿَٙ............« ٫ٕ٬ٌُٔ ه٤ٔش ك٠ حُٔـظٔغ » -ٖٗٔ

 .ح٧ُقׄ     حُلظلشׄ     ح٤ُخء .ׄ      حٌَُٔس.ׄ  

 :ح٬ُّ ك٠ حُـِٔش حُٔخروش..........« حُظويّ حٌُٟ كوو٘خٙ ُْ ٣ٌٖ ٤ُظلون ا٫ رخُؼَٔ حُـخى" -ٖ٘ٔ

 .٫ّ حُظ٤ًٞي .ׄ    .٫ّ ح٫رظيحءׄ     .٫ّ حُـَׄ      .٫ّ حُـلٞىׄ  

 :ػ٘ي ر٘خء حُـِٔش ُِٔـٍٜٞ ط٤َٜ..............« طٌخكت حُيٍٝ حُؼخ٤ِٖٓ ربه٬ٙ -ٖٙٔ

 . .طٌخكؤ حُيٍٝ حُظ٠ طٌَّ حُؼخ٤ِٖٓׄ       .ربه٬ٙطٌخكت حُيٍٝ حُؼخِٕٓٞ ׄ  

 .٣ٌخكؤ حُؼخِٕٓٞ ربه٬ٙׄ      .٣ٌخكت حُؼخِٕٓٞ ربه٬ٙ ك٠ حُيٍٝׄ  

 :حُزخء ك٠ حُـِٔش حُٔخروش..........« ٤ُٔض ح٧ْٓ روخىٍس ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ ٓخ ُْ طويٍ حُؼَٔ -7ٖٔ

 .ؿَ ُحثيكَف ׄ    .كَف ؿَ ٗز٤ٚ رخُِحثيׄ   كَف أ٠ِٛׄ    .كَف ؿَ ٝهْٔ .ׄ  

 :ٓخ طلظٚ ه٢ ٜٓ٘ٞد ٝػ٬ٓش ٜٗزٚ...........« حُلَى ١خهخصحُؼَٔ حُو٬م ٣زَُ » -8ٖٔ

 حٌَُٔس حُظخَٛس .ׄ     حُلظلش حُٔويٍسׄ    ح٧ُقׄ    حُلظلش حُظخَٛسׄ  
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 .ٛٞد حُوطؤ رخُؼزخٍس حُٔخروش ..« .إ ٣٘ٔٞ ٝػ٤٘خ رٔوخ١َ ح٩ٍٛخد ٓٞف ٗزٌٍ حُـٜي ُٔٞحؿٜظٚ -9ٖٔ

 ٝػ٤٘خ رٔوخ١َ ح٩ٍٛخد ٓٞف ٗزٌٍ حُـٜي ُٔٞحؿٜظٚإ ٣ْ٘ ׄ  

 إ ٣٘ٔٞ ٝػ٤٘خ رٔوخ١َ ح٩ٍٛخد كٔٞف ٗزٌٍ حُـٜي ُٔٞحؿٜظٚׄ  

 إ ٣ْ٘ ٝػ٤٘خ رٔوخ١َ ح٩ٍٛخد كٔٞف ٗزٌٍ حُـٜي ُٔٞحؿٜظٚׄ  

 إ ٣٘ٔٞ ٝػ٤٘خ رٔوخ١َ ح٩ٍٛخد ٗزٌٍ حُـٜي ُٔٞحؿٜظٚׄ  

 بخٌااااااااال أباااااااااوك ماااااااااا الاااااااااٌم بناااااااااة ٌاااااااااا -ٓٗٔ

  
 .وحااااااااااااابسِ  بمناااااااااااااع مولًعاااااااااااااا لاااااااااااااه ماااااااااااااا 

 
 . ..... :ٓزذ ٜٗذ ٓخ طلظٚ ه٢ -

 . .ٓلؼٍٞ ٓطِنׄ    .ٓلؼٍٞ ٧ؿِٚ ..ׄ    .كخٍׄ     .ٗؼض ٜٓ٘ٞدׄ  

 .:ٗٞع حُٞحٝ ك٠ حُـِٔش حُٔخروش ......هَؿ٘خج ٝحُْ٘ٔ ١خُؼش.  -ٔٗٔ

 .ٝحٝ حُٔؼ٤شׄ      .ٝحٝ حُلخٍׄ     .ٝحٝ حُؤْׄ     .ٝحٝ حُؼطقׄ  

ّْ أٓي  -ٕٗٔ   :اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢ ............ح٩ًَحّ. ًَأًَ

 .ٗخثذ ػٖ حُٔلؼٍٞ حُٔطِنׄ   .ٓلؼٍٞ رٚׄ    .ٓلؼٍٞ ٓطِنׄ     .ٓلؼٍٞ ٧ؿِٚׄ  

  :حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ ك٠ ٓلَ............ُػَف أٗي ٛخىم.  -ٖٗٔ

 .ؿَ ٠ٓخف ا٤ُٚׄ    .ٍكغ كخػَׄ    .ٜٗذ ٓلؼٍٞ رٚׄ     .ٍكغ ٗخثذ كخػَׄ  

  :حُـِٔش رٜخ ٜٓخىٍ ه٤خ٤ٓش ٧كؼخٍ ..ٓلخ٫ٝطْٜ رخ٫ًظ٘خف ٝح٫هظَحع.ُؼِٔخء ُْ ٤٣جٔٞح كظ٠ حٗظٜض ح -ٗٗٔ

 .هٔخ٤ٓش ٝٓيح٤ٓشׄ  .هٔخ٤ٓش ٝهٔخ٤ٓش        ׄ   .ٍرخػ٤ش ٝهٔخ٤ٓشׄ    .ٍرخػ٤ش ٝٓيح٤ٓشׄ  

 : ٓزذ حهظَحٕ ؿِٔش ؿٞحد ح١َُ٘ رخُلخء...... ٖٓ ٣ئٖٓ رويٍحطٚد كِٖ ٣و٤ذ ٍؿخإٙ.  -٘ٗٔ

 . .حُـِٔش ١ِز٤شׄ    ريأص رـ "ُٖ"ׄ    .ٓ٘ل٤شحُـِٔش ׄ     .ريأص رـخٓيׄ  

 ... :اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢ ........ك٤ٜخ ٛزَ ٝػَم ٝحٗظٜخٍ ٝكَ٘ ". ٗـخفًَ هٜش "-ٙٗٔ

 ..ٓزظيأ ٓئهَׄ     ٠ٓخف ا٤ُٚׄ    .حْٓ ٓـٍَٝׄ      .هزَׄ  

 مساااااااتمعٌ  النٌااااااال هاااااااذا النٌااااااال فتٌاااااااة ٌاااااااا -7ٗٔ

  
 .منتِظااااااااااااارُ  والشااااااااااااارق نااااااااااااااظرة ومصااااااااااااار 

 
 . .... :حُز٤ض حُٔخرنٗٞع حُٔ٘خىٟ ك٠ 

 ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىسׄ   .ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخفׄ    .ٌَٗس ٓوٜٞىسׄ     .٠ٓخفׄ  
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  «٤ٓ٘خء»ك٠ أٟ ٓخىس طٌ٘ق ك٠ ٓؼـٔي حُٞؿ٤ِ ػٖ ًِٔش  -8ٗٔ

 .ٟ -ٕ -أׄ     .ٟ -ٕ -ٝׄ     .أ -ٕ -ٟׄ     ٕ-أ-ّ ׄ  

« ا٫»رـي٫  ٖٓ « ؿـ٤ـَ»ُــٞ ٟٝـؼـ٘ـخ  .....«.٫ ٣ـَكـغ هـيٍ حُــ١ٞـٖ ا٫ أر٘ـــخإٙ حُٔوـِــٜــٕٞ» -9ٗٔ

 :طـٜـزـق حُـِٔــش حُٜٞحد ٠ٛ

 .٫ ٣َكغ هيٍ ح١ُٖٞ ؿ٤َ أر٘خثٚ حُٔو٤ِٜٖׄ     .٫ ٣َكغ هيٍ ح١ُٖٞ ؿ٤َ أر٘خءٙ حُٔو٤ِٜٖׄ  

 .٫ ٣َكغ هيٍ ح١ُٖٞ ؿ٤َ أر٘خإٙ حُٔو٤ِٜٖׄ     .٫ ٣َكغ هيٍ ح١ُٖٞ ؿ٤َ أر٘خثٚ حُٔوِٜٕٞׄ  

 :ٗخثز خ ػٖ حُٔلؼٍٞ حُٔطِن كبٕ حُـِٔش حُٜل٤لش« ًَ»ُـؼَ  .....«.ٌٓٓٞٓـٕٞ ًـَ حُٔ٘خكو٤ـٖ» - ٓ٘ٔ

 .حُٔ٘خكوٕٞ ٌٕٓٓٞٓٞ ًَ حٌُّׄ       .حُٔ٘خكوٕٞ ًَ ْٜٓ٘ ٌّٓٓٞׄ  

خ ٤ًِّ خׄ       .حُٔ٘خكوٕٞ ًِْٜ ٌٕٓٓٞٓٞׄ    ّٓ  .حُٔ٘خكوٕٞ ٌٕٓٓٞٓٞ ً

 :حُـِٔش رٜخ هطؤ ٝٛٞحرٚ .........َٛ طلذ حُٜخىه٤ٖ كظٌٖ ٓؼِْٜ  "." -ٔ٘ٔ

 َٛ طلذ حُٜخىهٕٞ كظٌٖ ٓؼِْٜ ׄ      َٛ طلذ حُٜخىه٤ٖ كظٌٕٞ ٓؼِْٜ ׄ  

 َٛ طلذ حُٜخىهٕٞ كظٌٕٞ ٓؼِْٜ ׄ      َٛ طلذ حُٜخىه٤ٖ كظٌٖٞٗ ٓؼِْٜ ׄ  

خ -ٕ٘ٔ  ٔ  :كيى ٗٞع حُٔ٘خىٟ ٝأػَد ٓخ رؼيٙ ...............«.٣خ َٓ٘ه خ ٝؿٜٚ ًٖ ك٤ِ

 .هزَ -٠ٓخفׄ       .ا٠ٓٚ٤ُخف  -ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىسׄ  

 .كخػَ -ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخفׄ        .ٓلؼٍٞ رٚ -ٌَٗس ٓوٜٞىسׄ  

 :كيى اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢ ..........ٗلْ رٔخ ًٔزض {. ًَطـِٟ  ح٤ُّٞهخٍ طؼخ٠ُ:} -ٖ٘ٔ

 .ٗخثذ كخػَ -ظَف ُٓخٕׄ   .ٓلؼٍٞ رٚ -هزَ ٓويّ ׄ    .ٓلؼٍٞ رٚ -ٓزظيأׄ    .كخػَ -ٓزظيأׄ  

 :٣ويٍ حُٔٞهق طَٜٔ ٝأٗض طظليع". ٤ِٓ حُـِٔش حُظ٠ ٫ ٓلَ ُٜخ ٖٓ ح٩ػَحدأٝك٤ض ا٠ُ ٖٓ " -ٗ٘ٔ

 .حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼشׄ    .٣ويٍ حُٔٞهقׄ    أٝك٤ضׄ    .ٝأٗض طظليعׄ  

خ رٜلخص حٌُٔخٍ حُظ٠ ٣لؼ٘خ ػ٤ِٜخ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ -٘٘ٔ  ٓ كيى ...«. ػ٤ِ٘خ رظوٟٞ هللا  ك٠ٜ طـؼَ ح٩ٗٔخٕ ِٓظِ

ح   َ  :ُٔزظيأٖٓ حُؼزخٍس ؿِٔش ٝهؼض هز

 طـؼَׄ      ٣لغׄ     طوٟٞׄ      ٠ٛׄ  

 : ٤ِٓ كٌْ ط٤ًٞي حُلؼَ رخُٕ٘ٞ..........ٝهللا ُظوِٜٖ ك٢ ػِٔي"" -ٙ٘ٔ

 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخُؼشׄ      ٝحؿذׄ     ؿخثِׄ      ٓٔظ٘غׄ  
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ٗٞع حُوزَ ك٠ حُـِٔش  .........حكظَحّ حُٔيٍٓش ٝحُٔؼِْ ٖٓ ػٞحَٓ ط٣ٌٖٞ ١خُذ ٓظلخػَ ٓغ ٓـظٔؼٚ. -7٘ٔ

  :حُٔخروش

 .ؿِٔش ح٤ٔٓشׄ     .ٓلَىׄ     .ٗزٚ ؿِٔشׄ     .ؿِٔش كؼ٤ِشׄ  

ح ػ٠ِ ٛللظٚ ٣ؼزَ ك٤ٚ ػٖ ٍك٠ٚ ُِظَ٘ٔ.  -8٘ٔ.  ٍ  :٤ِٓ حُظؼز٤َ حُٜل٤ق ٗل٣ّٞ خ ......َٗ٘ ٛي٣ن ُي ٓ٘٘ٞ

 !أهزق حُٔظَٕ٘ٔٝٓخ ׄ    !أهزق رخُٔظَٕ٘ٔٝׄ   !ٓخ أهزق كؼَ حُٔظَٕ٘ٔٝׄ    !ٓخ أهزق حُٔظ٣َٖٔ٘ׄ  

 ك٠:« حُؼوش»٣ٌ٘ق ك٠ حُٔؼـْ ػٖ ًِٔش  -9٘ٔ

  ػخمׄ      ٝػنׄ       ػٞمׄ      ػوقׄ  

 ُٕٝ ٜٓخىٍ حُلؼ٤ِٖ ح٣ٌُِٖ طلظٜٔخ ه٢: ....أٛيحكٚ ػ٤ِٚ رخ٫ؿظٜخى . ٣لونح٩ٗٔخٕ إٔ  ٣ٔظط٤غكظ٠  -ٓٙٔ

 ٝحُؼخُؼش. ح٠ُٝ٧ׄ    طلؼ٤َ. -حٓظلخُش ׄ    طلؼِش. -حٓظلؼخٍ ׄ    طلؼ٤َ. -حٓظلؼِش ׄ  

 ػ٘ي ٍر٢ حُـِٔظ٤ٖ رؤىحس ١َٗ ؿخُٓش طٌٕٞ: ......طٕ٘ٔٞ هيٍحطٌْ.. طلووٕٞ أٛيحكٌْ . -ٔٙٔ

 إ ط٘ٔٞح هيٍحطٌْ كٔظلووٞح أٛيحكٌْ.ׄ      إ ط٘ٔٞح هيٍحطٌْ طلووٞح أٛيحكٌْ.ׄ  

 إ طٕ٘ٔٞ هيٍحطٌْ طلووٞح أٛيحكٌْ.ׄ     إ ط٘ٔٞح هيٍحطٌْ طلووٕٞ أٛيحكٌْ.ׄ  

 ٓزذ ٓ٘غ ٓخ طلظٚ ه٢ ٖٓ حَُٜف:.....ٖٓ إٔ طلون ُٚ أٛيحكٚ   أى٠ٗهي طٌٕٞ هيٍحص حَُٔء ٜٝٓخٍحطٚ  -ٕٙٔ

 ٛلش ػ٠ِ ُٕٝ أكؼَ.ׄ         ػِْ ػ٠ِ ُٕٝ حُلؼَׄ  

 حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش.ׄ      حْٓ ٓوظّٞ رؤُق حُظؤ٤ٗغ حُٔٔيٝىس.ׄ  

 «:٫»ٗٞع حْٓ  ........٫ ٣ؤّ ٓغ حُل٤خس . -ٖٙٔ

 ٓلَى.ׄ     ٠ٓخف.ׄ     ؿِٔش ح٤ٔٓش.ׄ    ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف.ׄ  

 ٓخ طلظٚ ه٢ :........حُظليٟ.  ٗؼخ٣ٍـذ إٔ ٠ٔ٘٣ ح٩ٗٔخٕ هيٍحطٚ ٍحكؼ خ  -ٗٙٔ

 ٓلؼٍٞ رٚ.ׄ     كخػَ ٫ْٓ حُلخػَ.ׄ    ٠ٓخف ا٤ُٚ.ׄ     كخػَ ُِلؼَ.ׄ  

 ك٢ ٓلَ :. حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ ك٠ حُـِٔش حُٔخروش .....٣ـذ إٔ طٌٕٞ ح٧ٛيحف ٓ٘خٓزش ُويٍحص ٛخكزٜخ -٘ٙٔ

 ٍكغ كخػَׄ     ٍكغ ٗخثذ كخػَ.ׄ    ؿَ ٠ٓخف ا٤ُٚ.ׄ     ٍكغ هزَׄ  

 . ٓخ طلظٚ ه٢ ك٠ حُـِٔش حُٔخروش ٛٞ ٜٓيٍ ُلؼَ :......حُ٘لْ طٔٔٞ رٜخ ا٠ُ حَُكؼش ٝحُٔـي ط٤ًِش -ٙٙٔ

  ٓيح٠ٓ.ׄ     هٔخ٠ٓ.ׄ    ٍرخػ٠.ׄ      ػ٬ػ٠.ׄ  
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 رخُـِٔش حُٔخروش هطؤ ج ٛٞحرٚ ......إ ٓلز٤ٖ حُؼِْ ٤ٓلِٜٞح ػ٤ِٚ.. -7ٙٔ

 إ ٓلز٢ حُؼِْ ٤ٓلِٜٞح ػ٤ِٚ.ׄ      إ ٓلزٞح حُؼِْ ٤ٓلِٜٕٞ ػ٤ِٚׄ  

 إ ٓلزٕٞ حُؼِْ ٤ٓلِٜٕٞ ػ٤ِٚ.ׄ      إ ٓلز٠ حُؼِْ ٤ٓلِٜٕٞ ػ٤ِٚׄ  

 :ُـؼَ "حُؼَر٤ش" ٓوظٜخ رٚ ك٢ أِٓٞد ٛل٤ق -8ٙٔ

خً.ׄ   َِْؼَر٤ش ٝؿٔخُٜخ ح٧ه  خً.أِٗض حُؼَر٤ش ًحص ׄ       ٣خ َُ  ؿٔخٍ أه 

خً.ׄ   خً.ׄ      ٟٝ ُِؼَر٤ش ٝؿٔخُٜخ ح٧ه  َ رخُؼَر٤ش ٝؿٔخُٜخ ح٧ه  ِٔ  أؿ

ًَ  الِخبلََفاااااااااَة، َوأَرى -9ٙٔ  ُرتَباااااااااةٍ  أعَظااااااااامُ  َوهااااااااا

  
 .ُتناااااااااااااَزعُ  َماااااااااااااا َوِوَراَثاااااااااااااةً  لَُكاااااااااااااْم، َحّقااااااااااااااً  

 
 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢

ٍٕ  رٚ ٓلؼٍٞ -٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ ׄ   ٍٕ ٜٓ٘ٞد.ٓلؼٍٞ رٚ  -ط٤٤ِٔ ٜٓ٘ٞد ׄ    .ٜٓ٘ٞد ػخ  ػخ

 ٓلؼٍٞ ٧ؿِٚ ٜٓ٘ٞد. -٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ ׄ      كخٍ ٜٓ٘ٞرش. -ط٤٤ِٔ ٜٓ٘ٞد ׄ  

ااااااةُ  أٌَاااااانَ  -7ٓٔ ٌَ  َومااااااـا الُنجااااااـومُ  أٌَااااااـنَ  َباااااال الِروا

  
 .َكااااااـِذبِ  َوِماااااان فٌهااااااا ُزخااااااُرؾٍ  ِماااااان صاااااااؼوهُ  

 
 ك٢ حُز٤ض( ٓخ )أػَد ًِٔش " حَُٝح٣ش" ٝٗٞع 

  حٓظلٜخ٤ٓش. -٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝج ٝػ٬ٓش ؿَٙ حٌَُٔس ׄ  

 ٜٓي٣ٍش. -ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش ׄ  

  ُٓٞٛٞش. -ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش ׄ  

 ٤١َٗش. -هزَ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش ׄ  

ًْ ٖٓ ٓزخىة حُلن ٝحُؼيٍ حُظ٢ أٍٓظٜخ حُظؼخ٤ُْ  -ًْ ٖٓ ٓزخىة ػظ٤ٔش أٍٓظٜخ حُظؼخ٤ُْ حُٔٔخ٣ٝش -7ٔٔ

 ؿَص ًِٔش ٓزخىة ك٢ حُـِٔظ٤ٖ ُ ًٝخٗض ػ٬ٓش ؿَٛخ:........حُٔٔخ٣ٝش.

 حٌَُٔس. -حُلظلش ׄ    حُلظلش. -حٌَُٔس ׄ    حُلظلش. -حُلظلش ׄ    حٌَُٔس. -حٌَُٔس ׄ  

 ٓٞف ٣ٜزق ٓؼِْٜ.....ػ٘ي ٍر٢ حُـِٔظ٤ٖ رؤىحس ١َٗ ؿخُٓش طٜزق: –٤ٔ٣َ ك٢ ٣َ١ن حُؼِٔخء  -7ٕٔ

زِق ׄ   ْٜ  ٖٓ ٣َٔ ك٠ ٣َ١ن حُؼِٔخء كٔٞف ٣ٜزق ٓؼِْٜ.ׄ    ٓؼِْٜ.ٖٓ ٣َٔ ك٠ ٣َ١ن حُؼِٔخء ٓٞف ٣ُ

 ٖٓ ٤ٔ٣َ ك٠ ٣َ١ن حُؼِٔخء ٣ٜزق ٓؼِْٜ.ׄ     ٖٓ ٤ٔ٣َ ك٠ ٣َ١ن حُؼِٔخء كٔٞف ٣ٜزق ٓؼِْٜ.ׄ  
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.ًِٔش " ػ٠ٞ " ك٢ ..٫ُٞ ػ٠ٞ حُْ٘ ٓخ ػَكض  حُؼؼخر٤ٖ ح٤ُٜي... –" ك٢ كْ حُؼؼزخٕ ػ٠ٞ حُْ٘"  -7ٖٔ

 حُـِٔظ٤ٖ"

َ ٓزظيإٙ. -هزَ طوي ّ ٓزظيإٙ ׄ   َ هزَٙ. -هزَ طوي ّ ٓزظيإٙ ׄ     هزَ طؤه   ٓزظيأ طؤه 

َ هزَٙ. -ٓزظيأ طوي ّ هزَٙ ׄ     ٓزظيأ ُكٌف هزَٙ. -ٓزظيأ طوي ّ هزَٙ ׄ    ٓزظيأ طؤه 

ّٕ كخطٔخ  أٍحى ػَحء حُٔخٍج ًخٕ ُٚ ٝكـَ.. -7ٗٔ  ...كٌْ طوي٣ْ هزَ" ًخٕ" ػ٠ِ حٜٓٔخ..ٝهي ػِْ ح٧هٞحّ ُٞ أ

 ه٤َِ.ׄ      ٝحؿذ.ׄ     ٓٔظ٘غ.ׄ      ؿخثِ.ׄ  

ْٝ أَْهطَؤَْٗخ".....حٌُِٔش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٤َٟٔ ك٢ ٓل -7٘ٔ ٤َ٘خ أَ ِٔ َٗخ إِ ٗ  ٌْ َخ ٫َ طَُئحِه ر٘  ٍَ  ؿَ: َهخٍ طؼخ٠ُ:  "

 ٍر٘خ.ׄ      أهطؤٗخ.ׄ     طئحهٌٗخ.ׄ     ٤ٔٗ٘خ.ׄ  

 أ١ حُـَٔ حُظخ٤ُش ٛل٤لش -7ٙٔ

 إ أه٠ ٝأهٞى ٗخؿلخٕ.ׄ   إ أه٠ ٝأه٤ي ٗخؿلخٕ.ׄ    ٝأهخى ٗخؿل٤ٖ.إ أه٠ ׄ     إ أه٠ ٝأهخى ٗخؿلخٕ.ׄ  

 اػَحد ًِٔش )٬ً ( ك٢ حُـِٔظ٤ٖ:........)حُط٬رخٕ ٬ًٛٔخ ٓئىرخٕ(    -)حُط٬رخٕ ٬ًٛٔخ ٓئىد(    -77ٔ

  ׄ ٍٕ . -ط٤ًٞي ٓؼٟ٘ٞ ׄ        هزَ. -ٓزظيأ ػخ ٍٕ     ٓزظيأ ػخ

ٍٕ ׄ       ط٤ًٞي ٓؼٟ٘ٞ. -هزَ ׄ    ط٤ًٞي ٓؼٟ٘ٞ. -ٓزظيأ ػخ

 ٓخ ٖٓ أكي ٣ٌَ٘ ه٤ٔش حُؼِْ ......كَف حُـَ ك٢ حُـِٔش ٗٞػٚ: -78ٔ

 ٗز٤ٚ رخ٠ِٛ٧.ׄ     ٗز٤ٚ رخُِحثي.ׄ     أ٠ِٛ.ׄ     ُحثي.ׄ  

"...ؿِٔش " ٣َٕٔٝ" ٫ ٓلَ ُٜخ ٖٓ هخٍ طؼخ٠ُ:  -79ٔ َٕ خ ٣ُْؼُِِ٘ٞ َٓ َٝ  َٕ ٝ َُّ ِٔ خ ٣ُ َٓ  ُْ ْْ ۘ اِٗ خ َْٗؼَِ ُُُٜ ْٞ َٗي هَ ُِ "ك٬ََ ٣َْل

 ح٩ػَحد ٧ٜٗخ:

 ِٛش.ׄ     حػظَح٤ٟش.ׄ     حرظيحث٤ش.ׄ      ٓلَٔس.ׄ  

ٌْشُ  َعْقاااااااااااااااالٌ  لِْلَفَتااااااااااااااااى -8ٓٔ ِعاااااااااااااااا  بِااااااااااااااااهِ  ٌَ

  
اااااااااااااااااثُ   ٌْ  .َقَدُماااااااااااااااااهْ  َسااااااااااااااااااَقهُ  َتْهاااااااااااااااااِديْ  َح

 
 ٗٞع حُظَف ح١ٌُ كٞم حُو٢:

 ٌٓخٕ ٓز٠٘.ׄ    ٌٓخٕ ٜٓ٘ٞد.ׄ     ُٓخٕ ٓز٠٘.ׄ     ُٓخٕ ٜٓ٘ٞد.ׄ  

ُتهاااااااااااا الؽٌاااااااااالِ  أساااااااااااودَ  األُُسااااااااااودَ  إنَّ  -8ٔٔ  همَّ

  
اااااااالبِ  ال المساااااااالوبِ  فااااااااً الكرٌهااااااااةٍ  ٌااااااااوم   .السَّ

 
 اػَحد ًِٔش " أٓٞى " ك٢ حُز٤ض

( َٓكٞعج ٝػ٬ٓش حَُكغ ح٠ُٔش.ׄ    ٕ  ٗؼض ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش حُٜ٘ذ حُلظلش.ׄ      هزَ )ا

 ريٍ ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش حُٜ٘ذ حُلظلش.ׄ     ط٤ًٞي ُلظ٠ ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش حُٜ٘ذ حُلظلش.ׄ  
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 حُٔٔظؼ٠٘ حُٔ٘خٓذ ُِـِٔش حُٔخروش: .........ه٬..."" ك٠َ ح٤٠ُٞف ٓخ  -8ٕٔ

  ׄ.  ٤ٟل خ.ׄ      ٤ٍٟق.ׄ     ٤ٟلخٕ.ׄ     ٤ٟق 

 ..اػَحد ٓخ كٞم حُو٢:......ٍكٔٚ(.. ك٤َِٜ) ٖٓ ٣َى حُـ٘ش   -8ٖٔ

 ٜٓ٘ٞد رلخء حُٔزز٤ش.ׄ        ٓـِّٝ ك٠ ؿٞحد ح١َُ٘.ׄ  

 ٜٓ٘ٞد ر٬ّ حُظؼ٤َِ.ׄ         ٓـِّٝ ر٬ّ ح٧َٓ.ׄ  

ٔ8ٗ-  َٕ ََ حُزٔظخ ......ح٧ِٓٞرخٕ حُٔخروخٕ ػ٠ِ حُظَط٤ذ -ٓخ أؿٔ ِٕ َُ حُزٔظخ  ٓخ أؿٔ

 ٗل٠. -طؼـذ ׄ    ٗل٠. -حٓظلٜخّ ׄ    حٓظلٜخّ. -ٗل٠ ׄ    حٓظلٜخّ. -طؼـذ ׄ  

 ...ٗٞع حٌُِٔظ٤ٖ حُِظ٤ٖ طلظٜٔخ ه٢.ٗ٘ظَ ك٢ أِٓٞد ًخطزٜخ.. ػْٓوخ٫ص ٣٘زـ٢ هَحءطٜخ  ػْ -8٘ٔ

 كَف ٓز٠٘. -كَف ٓز٠٘ ׄ       كَف ٓز٠٘. - ٓز٢٘ظَف ׄ  

 ظَف ٜٓ٘ٞد. -كَف ٓز٠٘ ׄ      ظَف ٓز٠٘. -ظَف ٜٓ٘ٞد ׄ  

ٗٞع )ًْ( ك٢ حُـِٔظ٤ٖ ....ًْ ٤ٜٗيح ٟل٠ ر٘لٔٚ ك٢ كَد أًظٞرَ -ًْ ٜٗيحء ٟلٞح ٖٓ أؿَ ح١ُٖٞ   -8ٙٔ

 :ٍٝٛٞس ط٤٤ِٔٛخ

  حٓظلٜخ٤ٓش ج ٓلَى ٜٓ٘ٞد. -حٓظلٜخ٤ٓشج ؿٔغ ٓـٍَٝ ׄ  

 حٓظلٜخ٤ٓش ج ٓلَى ٜٓ٘ٞد. -هز٣َشج ؿٔغ ٓـٍَٝ ׄ  

   هز٣َش ج ٓلَى ٜٓ٘ٞد. -هز٣َشج ؿٔغ ٓـٍَٝ ׄ  

 حٓظلٜخ٤ٓش ج ٓلَى ٜٓ٘ٞد. -حٓظلٜخ٤ٓشجٓلَى ٓـٍَٝׄ  

 طؼِٞ حُْٜٔ.....ػ٘ي حَُر٢ ر٤ٖ حُـِٔظ٤ٖ رؤىحس ١َٗ ؿخُٓش -طٞؿي ح٩ٍحىس حُو٣ٞش   -87ٔ

َُ حُْٜٔ.ٓظ٠ طٞؿي ح٩ٍحىس ׄ     ٓظ٠ طٞؿي ح٩ٍحىس حُو٣ٞش طؼِٞ حُْٜٔ.ׄ    حُو٣ٞش كٔظؼ

َُ حُْٜٔ.ׄ   َُ حُْٜٔ.ׄ     ٓظ٠ طٞؿي ح٩ٍحىس حُو٣ٞش طؼ  ٓظ٠ طٞؿي ح٩ٍحىس حُو٣ٞش كٔٞف طؼ

 ( ؿ٤٘ٚ....حٓظزيٍ ح٧ٍهخّ رخُلَٝف 7ٔ(هٜٚ د)٘حٗظ٣َض ) -88ٔ

ٜ خ.ׄ   ٍٚ رٔزؼش ػَ٘س ؿ٤٘ ٜ خ.ׄ    حٗظ٣َض هْٔ هٜ ٍٚ رٔزغ ػَ٘ ؿ٤٘  حٗظ٣َض هٔٔش هٜ

  ׄ ٍٚ ٜ خ.حٗظ٣َض هْٔ هٜ ٜ خ.ׄ    رٔزؼش ػَ٘ ؿ٤٘ خ رٔزغ ػَ٘ ؿ٤٘  ٜ  حٗظ٣َض هٔٔش هٜ

 ..ٓخ طلظٚ ه٢ .ٗؤٗخ . أػظَْٜٓ ----ٗؤٕ َٜٓ أػظْٓخ  -89ٔ

ٍٝ ׄ           ٓزظيأ ٓئهَ. -هزَ ׄ     هزَ َٓكٞع. -كؼَ ٓخ

 هزَ َٓكٞع. -هزَ َٓكٞع ׄ         هزَ. -ٓزظيأ ٓئهَ ׄ  
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 ..ػ٬ٓش اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢:... ًخٗض ٗخٓوش ػ٠ِ َٓ حُِٓخٕ ٓ٘خٍُ ٝأك٤خءًْ ه٤٠٘خ ػ٠ِ  -9ٓٔ

 حٌَُٔس حُظخَٛس. -حٌَُٔس حُٔويٍس ׄ      حٌَُٔس حُظخَٛس. -حُلظلش حُظخَٛس ׄ  

 حٌَُٔس حُٔويٍس. -حٌَُٔس حُظخَٛس ׄ      حُلظلش حُظخَٛس. -حُلظلش حُٔويٍس ׄ  

 إ ٌٛح ر٘خء ػظ٤ْ ......ػ٘ي حُظؼ٤٘ش -9ٔٔ

 إ ٣ٌٖٛ ر٘خٝحٕ ػظ٤ٔخٕ.ׄ       ر٘خءحٕ ػظ٤ٔخٕ.إ ٌٛحٕ ׄ  

 إ ٣ٌٖٛ ر٘خث٤ٖ ػظ٤ٔ٤ٖ.ׄ       إ ٌٛحٕ ر٘خٝحٕ ػظ٤ٔ٤ٖ.ׄ  

 نهااااض ابنهااااـا إلٌهااااا مصاااار دعاااات مااااا إذا -9ٕٔ

  
 .عمـااااااااااـرو أو مرقـــااااااااااـس سااااااااااٌان لنجاااااااااادتها 

 
 ٗٞع )ٓخ( ك٢ حُز٤ض حُٔخرن

 ُحثيس.ׄ     ٤١َٗش.ׄ      ُٓٞٛٞش.ׄ      ٗخك٤ش.ׄ  

 ..حُـِٔش حُظ٢ طلظٜخ ه٢:.......ػٖ حُؼَٔ . طٌخِٓظْٓخ ٌُْ  -9ٖٔ

 ٫ ٓلَ ُٜخ ٖٓ ح٩ػَحد.ׄ     ك٠ ٓلَ ٍكغ ٗؼض.ׄ   ك٠ ٓلَ ٜٗذ كخٍ.ׄ    ك٠ ٓلَ ٍكغ هزَ.ׄ  

 هللا....... ٓٞهغ ح٤ٔ٠َُ ك٢ حٌُِٔظ٤ٖ حُٟٔٞٞع طلظٜٔخ ه٢ كؤًَٓ٘خحُٔلظخؿ٤ٖ  ٓخػيٗخُوي  -9ٗٔ

 ٍكغ. -ٜٗذ ׄ      ٍكغ. -ٍكغ ׄ    ٜٗذ. -ٜٗذ ׄ    ٜٗذ. -ٍكغ ׄ  

 ...ػ٘ي ؿؼَ حُلؼَ حْٓ كخػَ ػخَٓ ك٢ ؿِٔش:.....٣ظلون حُؼَٔ ه٣َزخ. -9٘ٔ

 .ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخُؼشׄ      ٤ُض ح٧َٓ ٓظلون ه٣َز خ.ׄ     ٓظلون ح٧َٓ ه٣َز خ.ׄ    َٛ ٓظلون ح٧َٓ ه٣َز خ  ׄ  

 باااااااااااااااااااااب الحمااااااااااااااااااااراء وللحرٌااااااااااااااااااااة -9ٙٔ

  
 .ٌااااااااااااااااااادق مضااااااااااااااااااارجة ٌاااااااااااااااااااد بكااااااااااااااااااال 

 
 ٗٞع ًِٔش )٠َٓؿش(

 حْٓ ٓلؼٍٞ.ׄ     حْٓ كخػَ.ׄ     حْٓ ٌٓخٕ.ׄ     ٜٓيٍ ٠ٔ٤ٓ.ׄ  

 طباااااااااعهم ؼٌاااااااار الناااااااااسَ  تلاااااااازمنّ  فاااااااابل -97ٔ

  
 .ٌتعبااااااااااوا و العتاااااااااااب طااااااااااول ماااااااااان فتتعااااااااابَ  

 
 اػَد حُلؼ٤ِٖ ح٣ٌُِٖ كٞم حُو٢

 ٠ٓخٍع ٓـِّٝ. -٠ٓخٍع ٓـِّٝ ׄ    ٠ٓخٍع َٓكٞع. -٠ٓخٍع ٓز٠٘ ػ٠ِ حُلظق ׄ  

 ٠ٓخٍع ٜٓ٘ٞد. -٠ٓخٍع ٓز٠٘ ك٠ ٓلَ ؿِّ ׄ    ٓـِّٝ.٠ٓخٍع  -٠ٓخٍع ٓز٠٘ ػ٠ِ حُلظق ׄ  
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٣ؼلٕٞ ػٖ ح٩ٓخءس ..........ٗٞع حُٞحٝ ٝحُٕ٘ٞ ك٢ حُلؼَ  خصحُٔئٓ٘ ----حُٔئٕٓ٘ٞ ٣ؼلٕٞ ػٖ ح٩ٓخءس  -98ٔ

 )٣ؼلٕٞ( ك٢ حُـِٔظ٤ٖ

    ٝحٝ حُـٔخػش ٝػ٬ٓش اػَحد. -٫ّ حُلؼَ ٝكَف أ٠ِٛ ׄ  

 ٕٝٗٞ حُ٘ٔٞس.ٝحٝ حُـٔخػش  -٫ّ حُلؼَ ٝكَف اػَحد ׄ  

     ٫ّ حُلؼَ ٝػ٬ٓش اػَحد. -ٝحٝ حُـٔخػش ٝكَف ط٤ًٞي ׄ  

 ٫ّ حُلؼَ ٕٝٗٞ حُ٘ٔٞس. -ٝحٝ حُـٔخػش ٝكَف اػَحد ׄ  

 .....طز٠٘ حُل٠خٍحص ػ٠ِ ىػخثْ حُؼِْ ٝحُؼَٔ حُـخى  -طز٠٘ حُل٠خٍحص ػ٠ِ ىػخثْ ِٛزش  -99ٔ

 ك٢ حُـِٔظ٤ٖ (ػ٬ٓش ؿَ )ىػخثْ

 حُلظلش. -حُلظلش ׄ    حٌَُٔس. -حٌَُٔس ׄ    حُلظلش. -حٌَُٔس ׄ    حٌَُٔس. -حُلظلش ׄ  

 حُـِٔش حُظ٢ حٗظِٔض ػ٠ِ كؼَ ٠ٓخٍع َٓكٞع -ٕٓٓ

ٖ ٣ظِن هللا ٣ُ٘ؾ ٖٓ ػٌحد حُ٘خٍ.ׄ      حطِن هللا ُظ٘ـٞ ٖٓ ػٌحد حُ٘خٍ.ׄ   َٓ 

 ُٞ طظو٠ هللا ط٘ـٞ ٖٓ ػٌحد حُ٘خٍ.ׄ      حطِن هللا كظ٘ـٞ ٖٓ ػٌحد حُ٘خٍ.ׄ  

 ا٠ُ حُل٣َش....اػَحد ٓخ كٞم حُو٢ ح٩ٗٔخٕٓخ ًخٕ أكٞؽ  -ٕٔٓ

 ٓلؼٍٞ رٚ.ׄ     حْٓ )ًخٕ( ٓئهَ.ׄ    ٠ٓخف ا٤ُٚ.ׄ     هزَ )ًخٕ(.ׄ  

 ...اًح ريأٗخ حُـِٔش د)٤ُْ( طٜزق:...أٗض كَ ك٤ٔخ طوٍٞ. -ٕٕٓ

ح ك٤ٔخ طوٍٞ.ׄ    َّ ح ك٤ٔخ طوٍٞ.ׄ       ُُٔض ك  َّ  ٤ُْ أٗض ك

ح ك٤ٔخ طوٍٞ.ׄ    َّ َ  ك٤ٔخ طوٍٞ.ׄ       َُٔض ك  ٤ُْ ك

 آمااااااااااالً كعبااااااااااة أناااااااااات كناااااااااات أٌنمااااااااااا -ٖٕٓ

  
 .ادكاااااااااااااااارى طاااااااااااااااول علٌاااااااااااااااك ووقاااااااااااااااؾ 

 
 حُٔٞهغ ح٩ػَحر٢ ٤ٔ٠َُِ ك٢ )ً٘ض(

 ٤َٟٔ ٓز٠٘ ك٠ ٓلَ ٍكغ حْٓ )ًخٕ(.ׄ     طخء حُظؤ٤ٗغ كَف ٫ ٓلَ ُٚ ٖٓ ح٩ػَحد.ׄ  

 ٤َٟٔ ٓز٠٘ ك٠ ٓلَ ٍكغ كخػَ.ׄ      حُظخء كَف أ٠ِٛ ٖٓ حٌُِٔش.ׄ  

 حُٜل٤لش ٗل٣ٞخ: حُـِٔش -ٕٗٓ

ٖ ٣ظِن هللا كٔٞف ٣لِ.ׄ   ٖ ٣ظِن هللا كٔٞف ٣لُٞ.ׄ       َٓ َٓ 

ٖ ٣ظو٠ هللا ٓٞف ٣لُٞ.ׄ   ٖ ٣ظِن هللا ٣لُٞ.ׄ       َٓ َٓ 
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 ٝهللا ٤ُل٤ٖٔ حُـ٘ٞى ح١ُٖٞ....كٌْ ط٤ًٞي حُلؼَ -ٕ٘ٓ

 ٣ـذ.ׄ      ٣ـُٞ.ׄ     ٣ٌؼَ.ׄ      ٣وَ.ׄ  

 ..ح٫ْٓ حُٔوٍٜٞ ٛٞ:...حُ٘خّ هيٍح ر٤ٖ ح٧ْٓ.حُوخ٢ٛ ٝحُيح٢ٗ ٣ؼِٔخٕ إٔ حُؼَر٢ أػ٠ِ  -ٕٙٓ

 حُؼَر٠.ׄ      حُوخ٠ٛ.ׄ     حُيح٠ٗ.ׄ      أػ٠ِ.ׄ  

 ..حُلؼَ)ٜٕٗٞ(:...ٗؼظِ رٌَحٓظ٘خ ُج٬ ٜٕٗٞ ػ٠ِ حُ٘خّ.. -7ٕٓ

 ٓـِّٝ.ׄ      َٓكٞع.ׄ     ٜٓ٘ٞد.ׄ      ٓز٠٘.ׄ  

 . ٗٞع ٓخ ك٢ هُٞٚ )ٓخ ىحٓض(....ح٤َُ٘ ُ٘خ ٓخ ىحٓض حُل٤خس.. -8ٕٓ

 ظَك٤ش.ׄ      ُٓٞٛٞش.ׄ     ٤١َٗش.ׄ      ٗخك٤ش.ׄ  

 ٜٓ٘ٞرش ٧ٜٗخ:(..)ٓٔطَح ....١لن حُ٘ظخء ٣يم ح٧رٞحد ٓٔطَح. -9ٕٓ

 ط٤٤ِٔ ٜٓ٘ٞد.ׄ   ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد.ׄ    هزَ )١لن(.ׄ    كخٍ ٜٓ٘ٞرش.ׄ  

ـزوُرهااااااااـا الَربـٌااااااااـعُ  َطـفااااااااـقَ  -ٕٓٔ  ُمـَتـَخـفٌِّااااااااـاً  ٌَ

  
ـفـٌااااااااـضُ   ٌَ  .نااااااااورُ  الَحدٌَقااااااااةِ  فااااااااـً ِمـنـهااااااااـا َفـ

 
 (٣ٍِٝٛخ )ؿِٔش

 ك٠ ٓلَ ٍكغ.ׄ    ك٠ ٓلَ ٜٗذ.ׄ    ٫ ٓلَ ُٜخ ٖٓ ح٩ػَحد.ׄ    ك٠ ٓلَ ؿَ.ׄ  

 وأحـااااااااااااـبه بااااااااااااالفتى ألزهااااااااااااـى إنااااااااااااً -ٕٔٔ

  
 .وصااااااااااااااعابا مشااااااااااااااقة الحٌاااااااااااااااة ٌهااااااااااااااوى 

 
 :ك٢ حُز٤ض ٢ٛ ٫ّ ك٢ هُٞٚ )٠ُٛ٧( ح٬ُّ

 ح٧َٓ.ׄ     حُـلٞى.ׄ     حُظ٤ًٞي.ׄ      ح٫رظيحء.ׄ  

 اػَد ًِٔش )حُطز٤ؼش ( ك٢ ح٧ٓخ٤ُذ حُظخ٤ُش: -ٕٕٔ

 ٓزلخٗٚ–حُطز٤ؼش حُطز٤ؼش كبٜٗخ ٖٓ ري٣غ ٛ٘غ حُوخُن 

 ٓخ أؿَٔ حُطز٤ؼش ٝؿٔخُٜخ حُو٬د

 كزٌح حُطز٤ؼش ٝؿٔخُٜخ حُو٬د

 ٖٓ ري٣غ ٛ٘غ حُوخُن ٓزلخٗٚ -أ٣ظٜخ حُطز٤ؼش –أٗض 

 َٓكٞع. ريٍ -٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ  -ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞع  -ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد ׄ  

 ريٍ َٓكٞع. -ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞع  -ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد  -ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد ׄ  

 ٓ٘خىٟ ٓز٠٘. -هزَ َٓكٞع  -ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد  -ٓزظيأ َٓكٞع ׄ  

 ٗؼض َٓكٞع. -ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞع  -هزَ َٓكٞع  -ٓزظيأ َٓكٞع ׄ  



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 354

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 مااااااااااالٍ  َجمااااااااااعَ  الَسااااااااااعاَدةَ  أَرى َولَسااااااااااتُ  -ٖٕٔ

  
ًَّ  َولَِكااااااااااااااااانَّ    .الَساااااااااااااااااعٌدُ  ُهاااااااااااااااااوَ  الَتقااااااااااااااااا

 
 ّ ك٢ حٌُِٔخص حُظ٢ طلظٜخ ه٢ٗٞع ح٬ُ

 ٤ٔٔٗش. -ه٣َٔش  -٤ٔٔٗش ׄ        ٤ٔٔٗش. -٤ٔٔٗش  -ه٣َٔش ׄ  

 ه٣َٔش. -٤ٔٔٗش  -٤ٔٔٗش ׄ       ٤ٔٔٗش. -٤ٔٔٗش  -٤ٔٔٗش ׄ  

 حُٔ٘خىٟ ك٢ حُـِٔش ....." ٣خ ٖٓ طٜيف ا٠ُ ح٬ٛ٩ف حٓغ ك٢ ٓز٤َ هللا" -ٕٗٔ

 ٓلَى.ׄ     ٌَٗس ٓوٜٞىس.ׄ    ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف.ׄ     ٠ٓخف.ׄ  

 ٝ رخُـ٠٘ ٓـٔـــٍٞس.......حُـِٔش حُظ٢ طلظٜخ ه٢ ك٢ ٓلَ ًخٗض ه٣َش ٓؼٍٔٞس رؤِٜٛخ٣وخٍ :  -ٕ٘ٔ

 ؿَ ٠ٓخف ا٤ُٚ.ׄ     ٜٗذ ٓلؼٍٞ رٚ.ׄ    ٍكغ كخػَ.ׄ    ٍكغ ٗخثذ كخػَ.ׄ  

 ( ١خُزش  ػ٘ي طل٣َٞ ح٧ٍهخّ ُلَٝف طٜزقٖ(١خُزش ٝكخُ )ٕٔ"حٗظَى ك٢ حُٔٔخروش) -ٕٙٔ

   حٗظَى ك٠ حُٔٔخروش حػ٘ظخ ػَ٘س ١خُزش ٝكخُ ػ٬ػش ١خُزخص.ׄ  

 حٗظَى ك٠ حُٔٔخروش حػ٘ظخ ػَ٘س ١خُزش ٝكخُ ػ٬ع ١خُزخص.ׄ  

     حٗظَى ك٠ حُٔٔخروش حػ٘خ ػَ٘ ١خُزش ٝكخُ ػ٬ع ١خُزخص.ׄ  

 حٗظَى ك٠ حُٔٔخروش حػ٘ظخ ػَ٘ ١خُزش ٝكخُ ػ٬ػش ١خُزخص.ׄ  

 أِٓٞد طؼـذ ٢ٛ: حُـِٔش حُظ٢ ٫ طٜق إٔ طٌٕٞ -7ٕٔ

 ٓخ أٗظْ ر٤ٞص حَُ٘ٔ.ׄ      ٓخ أؿَٔ إٔ ٣٘ظْ حَُ٘ٔ ر٤ٞطٚ.ׄ  

 ٓخ أؿَٔ ط٘ظ٤ْ حَُ٘ٔ ر٤ٞطٚ.ׄ       أؿَٔ رظ٘ظ٤ْ حَُ٘ٔ ر٤ٞطٚ.ׄ  

 ػ٘ي اىهخٍ كؼَ ٣ل٤ي حَُ٘ٝع ك٢ حُـِٔش ٗوٍٞ: ....." ح٥رخء ٓؼيحء رظلٞم ح٧ر٘خء" -8ٕٔ

 ريأ ح٥رخء ٓؼيحء رظلٞم ح٧ر٘خء.ׄ     ريأ ح٥رخء إٔ ٣ٔؼيٝح رظلٞم ح٧ر٘خء.ׄ  

 ريأ ح٥رخء ٣ٔؼيٝح رظلٞم ح٧ر٘خء.ׄ      ريأ ح٥رخء ٣ٔؼيٕٝ رظلٞم ح٧ر٘خء.ׄ  

 اػَحد )٬ًٛٔخ( .........." ح٬ُػزخٕ ٬ًٛٔخ كخثِحٕ" -9ٕٔ

 ط٤ًٞي َٓكٞعج ٝػ٬ٓش حَُكغ ح٧ُق.ׄ     .حُٔويٍس ح٠ُٔش حَُكغ ٝػ٬ٓش َٓكٞعج ط٤ًٞيׄ  

  ׄ ٍٕ  .حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغׄ      َٓكٞعج ٝػ٬ٓش حَُكغ ح٧ُق.ٓزظيأ ػخ
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 ك٢ حُـِٔظ٤ٖ: (...ٗٞع ًِٔش )أك٠َ..."ٓخ أك٠َ إٔ طلخكع ػ٠ِ حُظلٞم" " حُظلٞم أك٠َ ٖٓ ح٩ٛٔخٍ" -ٕٕٓ

 كؼَ طؼـذ. -كؼَ طؼـذ ׄ        حْٓ طل٤٠َ. -حْٓ طل٤٠َ ׄ  

 حْٓ طل٤٠َ. -كؼَ طؼـذ ׄ        كؼَ طؼـذ. -حْٓ طل٤٠َ ׄ  

ٕٕٔ- .." َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُٖ ََُي رِ خ َْٗل َٔ َٜخ كَ َٗخ رِ ََ َل ْٔ ْٖ ا٣ٍَش ُ ظَ ِٓ  ِٚ خ طَؤْطَِ٘خ رِ َٔ ْٜ َٓ هَخُُٞح  َٝ .حهظَٕ ؿٞحد ح١َُ٘ ..هخٍ طؼخ٠ُ" 

 رخُلخء ك٢ ح٣٥ش ٧ٗٚ ؿِٔش:

 ح٤ٔٓش ٓ٘ل٤ش.ׄ    كؼ٤ِش كؼِٜخ ؿخٓي.ׄ   كؼ٤ِش ٓٔزوش رـ)ٓخ(.ׄ     ح٤ٔٓش ٓؼزظش.ׄ  

 طوٌاااااااااااتْ  فضاااااااااااٌلةٍ  نشااااااااااارَ  هللاُ  أرادَ  وإذا -ٕٕٕ

  
 .حسااااااااااااااااااودِ  لسااااااااااااااااااانَ  لهااااااااااااااااااا أتاااااااااااااااااااحَ  

 
 ؿِٔش حُ٘ؼض ك٢ حُز٤ض ك٢ ٓلَ:

 ؿَ.ׄ     ؿِّ.ׄ     ٍكغ.ׄ      ٜٗذ.ׄ  

 ًِٔش ًؼ٤َح ٗخثذ ػٖ حُٔلؼٍٞ حُٔطِن ٧ٜٗخ: ...." حٓظـِض َٜٓ حُؼِْ ًؼ٤َح ك٢ ر٘خء ك٠خٍطٜخ" -ٖٕٕ

 حُٜٔيٍ.َٓحىف ׄ    ػيى حُٜٔيٍ.ׄ    ٛلش حُٜٔيٍ.ׄ    ٗٞع حُٜٔيٍ.ׄ  

" ح٧ٓزَح١ٍٞ )٢ٗ ٛٞحٗؾ ط٢( ٝكي ح٤ُٜٖ ٝأىهَ ػ٤ِٜخ ا٬ٛكخص حًظٔلض حُلٔخى ٝح٫ٗل٬ٍ  -ٕٕٗ

 كؼِٚ ٣ِٓي رخُِٜٔس ٛٞ: ٍك٢ حُـِٔش ٜٓي......ٝحُظلٌي(

 ح٫ٗل٬ٍ.ׄ     حُلٔخى.ׄ     حُظلٌي.ׄ      ا٬ٛكخص.ׄ  

 ٓخ هَأص ٖٓ حَُٝح٣خص ا٫....." حُٔٔظؼ٠٘ حُٔ٘خٓذ: -ٕٕ٘

 ٍٝح٣ش .ׄ     ٍٝح٣ش .ׄ     ٍٝح٣ٍش.ׄ      ٍٝح٣ظخٕ.ׄ  

..ٓخ كٞم حُو٢ ك٢ حُـِٔظ٤ٖ ػ٠ِ حُظَط٤ذ ..حُ٘خّ". رؤًَّ" ُٔض  –ٖٓ ؿ٤َى"  رؤًَّ"ُٔض  -ٕٕٙ

 :ٓـٍَٝ رـ

 حٌَُٔس. -حٌَُٔس ׄ    حُلظلش. -حُلظلش ׄ    حٌَُٔس. -حُلظلش ׄ    حُلظلش. -حٌَُٔس ׄ  

....حٓظزيٍ ح٧ٍهخّ ( رخكؼش ٤َُ٘ ىٍؿش حُٔخؿٔظ8َ٤ٔ( رخكغ ٝ)9ٍٓخثَ )ّ حُٔخ٢ٟ خٗخهٖ ح٧ٓخطٌس حُؼ -7ٕٕ

 رخُلَٝف:

 ػٔخ٤ٗش ػَ٘س رخكؼٍش. -طٔغ رخكؼ٤ٖ ׄ     ػٔخ٠ٗ ػَ٘س رخكؼش . -طٔؼش رخكؼ٤ٖ ׄ  

 ػٔخ٤ٗش ػَ٘س رخكؼش . -طٔؼش رخكؼ٤ٖ ׄ      ػٔخ٤ٗش ػَ٘ رخكؼٍش. -طٔغ رخكؼ٤ٖ ׄ  

 كٌْ حُٔ٘خىٟ ك٢ حُـِٔظ٤ٖ ....ػخر٣َٖ حكٌٍح حُط٣َن""٣خ ػخرَحٕ حكٌٍح حُط٣َن" "٣خ  -8ٕٕ

 ٓز٠٘. -ٓؼَد ׄ    ٓؼَد. -ٓز٠٘ ׄ    ٓز٠٘. -ٓز٠٘ ׄ    ٓؼَد. -ٓؼَد ׄ  
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 اػَحد حُلؼ٤ِٖ ػ٠ِ حُظَط٤ذ............"ٓؤَٛ ٓي٣٘ظي ؿيح.إً أٗظظَى"  -9ٕٕ

 ٜٓ٘ٞد. -ٜٓ٘ٞد ׄ    َٓكٞع. -َٓكٞع ׄ    ٜٓ٘ٞد. -َٓكٞع ׄ    َٓكٞع. -ٜٓ٘ٞد ׄ  

 ء حُلَحؽ:َ.ح٫هظ٤خٍ حُٔ٘خٓذ ُٔ......"٣ـذ إٔ طٌٕٞ .... ٨ُهطخٍ ٖٓ كُٞي " . -ٖٕٓ

.ׄ     ٝحػ٤ خ.ׄ    ٝحِػ٠.ׄ      ٝحٍع.ׄ     ٝحػ٠ 

 ٓخ طلظٚ ه٢ ػ٠ِ حُظَط٤ذ ...........كؼِٚ " ٌّٓٓٞحُ٘خّ  حُٔلظوَ" -ٖٕٔ

   .ٓلؼٍٞ حْٓ – كخػَ حْٓׄ        .حْٓ كخػَ –حْٓ كخػَ ׄ  

 .حْٓ ٓلؼٍٞ – حْٓ ٓلؼٍٞׄ        .كخػَ حْٓ – ٓلؼٍٞ حْٓׄ  

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ ػ٠ِ حُظَط٤ذ ........" كؼٌِّٚٓٓٞ  حُ٘خّ"حُٔلظوَ  -ٕٖٕ

 ٗخثذ كخػَ. -ٓلؼٍٞ رٚ ׄ      ٓلؼٍٞ رٚ. -هزَ ׄ   هزَ. -كخػَ َٓكٞع ׄ    كخػَ. -ٓلؼٍٞ رٚ ׄ  

 َُٔء حُلَحؽح٫هظ٤خٍ حُٔ٘خٓذ ......." كخُ حُٔظٔخرن رخُـخثِط٤ٖ...." -ٖٖٕ

 ًِظ٤ٜٔخ.ׄ     ٬ًٛٔخ.ׄ     ٤ًِٜٔخ.ׄ      ًِظخٛٔخ.ׄ  

 حُظَط٤ذ ػ٠ِ ه٢ طلظٚ ٓخ أػَد ٣ـذ إٔ طٔيىٙ" ى٣ٖكبٗٚ ٓز٤َ حُ٘ـخس" " ػ٤ِي  حُٜيم"ػ٤ِي  -ٖٕٗ

 ٓزظيأ ٓئهَ. -ٓلؼٍٞ رٚ ׄ   ٓزظيأ. -هزَ ׄ    ٓلؼٍٞ رٚ. -هزَ ׄ    ٓلؼٍٞ رٚ. -ٓزظيأ ٓئهَ ׄ  

 حُوزَ ك٢ حُـِٔش...........١خُذ ٓـظٜي ًٝظزٚ"  "ًَ  -ٖٕ٘

 ٓـظٜي.ׄ     ٓلٌٝف.ׄ     ًظزٚ.ׄ      ١خُذ.ׄ  

 ٗلؼ٢٘ حُطز٤ذ......" حُزيٍ حُٔ٘خٓذ -ٖٕٙ

 ىٝحإٙ.ׄ      ىٝحثٚ.ׄ     ػ٘خثٚ.ׄ     ىٝحءٙ.ׄ  

 اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢: ............أ٣ٜخ حُطخُذ كٜٞ ٓز٤َ ا٠ُ حَُه٢ ٝحُظويّ" حُؼِْ" -7ٖٕ

 هزَ ٓويّ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش حَُكغ ح٠ُٔش.ׄ     ٓزظيأ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش حَُكغ ح٠ُٔش.ׄ  

 ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش حُٜ٘ذ حُلظلش.ׄ    ٓلؼٍٞ ٓطِن ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش حُٜ٘ذ حُلظلش.ׄ  

"َٛ ٖٓ أٜٓخٍ كخػِش ٝٝٓخثَ ٝحه٤ش ٖٓ حُل٤َٝٓخص حُظ٢ حؿظخكض ٓ٘خٍم ح٧ٍٝ ٝٓـخٍرٜخ"  -8ٖٕ

 رؼ٬ٓش كَػ٤ش ك٢ حُؼزخٍس حُٔخروش...حٌُِٔش حُٔؼَرش 

 ٝٓخثَ.ׄ      ٓ٘خٍم.ׄ     ٓـخٍرٜخ.ׄ     أٜٓخٍ.ׄ  
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..حُُٕٞ حُٜل٤ق ُِلؼ٤ِٖ ح٣ٌُِٖ .ػٖ ح٩ٓخءس". ٣ؼلٕٞػٖ ح٩ٓخءس"  " حُٔئٓ٘خص  ٣ؼلٕٞ" حُٔئٕٓ٘ٞ  -9ٖٕ

 كٞم حُو٢:

 ٣لؼٕٞ. -٣لؼِٖ ׄ   ٣لؼِٖ. -٣لؼِٖ ׄ    ٣لؼِٖ. -٣لؼٕٞ ׄ     ٣لؼُٕٞ. -٣لؼٕٞ ׄ  

ػ٘ي طل٣َٞ حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ .........." إ ٓؼخؿْ حُِـش ٫طٔظط٤غ إٔ طَ٘ف ى٫ُش ح٧ُلخظ َٗكخ ٝحك٤خ"  -ٕٓٗ

 ) إٔ طَ٘ف( ٣وظِق اػَحد ًِٔش ى٫ُش ٖٓ..... ا٠ُ.....

 ٓلؼٍٞ رٚ. -كخػَ ׄ      ٓلؼٍٞ رٚ. -٠ٓخف ا٤ُٚ ׄ     ٠ٓخف ا٤ُٚ. -كخػَ ׄ   ٠ٓخف ا٤ُٚ. -ٓلؼٍٞ رٚ ׄ  

 .ػ٘ي ٟٝغ )ؿ٤َ( ٌٓخٕ ) ا٫(  ٣ٜزق اػَحد ًِٔش حُ٘ـؼخٕ..٣لُٞ رخَُٜ٘ ا٫ حُ٘ـؼخٕ" .."" ُٖ  -ٕٔٗ

خ.ׄ   ح.ׄ       ري٫  َٓكٞػ   ٍ خ.ׄ   ٠ٓخك خ ا٤ُٚ ٓـَٝ  ٓٔظؼ٠٘ ٜٓ٘ٞر خ.ׄ    كخػ٬  َٓكٞػ 

 ػ٘ي حَُر٢ ر٤ٖ حُـِٔظ٤ٖ رؤىحس ١َٗ......" هي ط٠ٕٔ٘ٞ حُزوخء ٝحُيٝحّ"  –طلخكظٕٞ ػ٠ِ حُطز٤ؼش"  -ٕٕٗ

 ؿخُٓش طٜزق:

   ٓظ٠ طلخكظٞح ػ٠ِ حُطز٤ؼش هي ط٠ٕٔ٘ٞ حُزوخء ٝحُيٝحّ.ׄ  

 ٓظ٠ طلخكظٞح ػ٠ِ حُطز٤ؼش كوي ط٠ٕٔ٘ٞ حُزوخء ٝحُيٝحّ.ׄ  

  ٓظ٠ طلخكظٕٞ ػ٠ِ حُطز٤ؼش كوي ط٠ٕٔ٘ٞ حُزوخء ٝحُيٝحّ.ׄ  

 ٓظ٠ طلخكظٞح ػ٠ِ حُطز٤ؼش كوي ط٠ٔ٘ٞح حُزوخء ٝحُيٝحّ.ׄ  

 )حُٞحٝ ( ك٢ حُؼزخٍس ٝحٝ: ........." ٣ؼ٤ٖ حُٔئٖٓ ٝحُوَإ"  -ٖٕٗ

 حُٔؼ٤ش.ׄ      حُؼطق.ׄ     حُلخٍ.ׄ     حُؤْ.ׄ  

حء رخٍع"  -ٕٗٗ َّ حء(.............."اٗي ُو َّ  حُِٜٔس ك٢) ه

 ٓ٘وِزش ػٖ ٝحٝ.ׄ     أ٤ِٛش.ׄ    ُحثيس ُِظؤ٤ٗغ.ׄ    ٓ٘وِزش ػٖ ٣خء.ׄ  

 ط٤ًٞيح طٜزق حُـِٔش:ػ٘ي ؿؼَ ح٠ُٔخف ............" ًِظخ حُوٜظ٤ٖ ٤ِٔٓظخٕ"  -ٕ٘ٗ

 حُوٜظخٕ ٤ِٔٓظخٕ ًِظ٤ٜٔخ.ׄ        حُوٜظ٤ٖ ٤ِٔٓظخٕ ًِظخٛٔخ.ׄ  

 حُوٜظخٕ ًِظخٛٔخ ٤ِٔٓظخٕ.ׄ        حُوٜظخٕ ًِظ٤ٜٔخ ٤ِٔٓظخٕ.ׄ  

 ػ٘ي ر٘خء حُـِٔش ُِٔـٍٜٞ طٜزق:.............أػخد هللا حُٔئ٤ٖ٘ٓ ؿِحءْٛ"  -ٕٙٗ

د ׄ        أػخد حُٔئٕٓ٘ٞ ؿِحءْٛ.ׄ    ٞ  حُٔئٕٓ٘ٞ ؿِحءْٛ.ػُ

 أُػ٤ذ حُٔئٕٓ٘ٞ ؿِحإْٛ.ׄ        أُػ٤ذ حُٔئٕٓ٘ٞ ؿِحءْٛ.ׄ  
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 لٌلاااااااى بااااااانَ  عمااااااارَ  ٌاااااااا المجااااااادَ  تبناااااااً و -7ٕٗ

  
 .الَجَماااااااااااااَداَׄ  الّسااااااااااااَنة الُمْمِحاااااااااااالَ  وَتكفااااااااااااً 

 
 حُٔ٘خىٟ ٗٞع

 ٌَٗس ٓوٜٞىس.ׄ     ٠ٓخف.ׄ     ػِْ ٓلَى.ׄ    ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف.ׄ  

مُ  اّنااااااااااً َتاااااااااارَ  أَلَاااااااااام -8ٕٗ  شااااااااااٌَمتً َوالَتكاااااااااارُّ

  
دا مااااااااا َعلااااااااى جااااااااارٍ  اماااااااارىءٍ  َوُكاااااااالُّ    .َتَعااااااااوَّ

 
 ٓخ طلظٚ ه٢ اػَحرٚ:

 ٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ.ׄ        ٗؼض ٓـٍَٝ.ׄ    هزَ َٓكٞع.ׄ    ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞع.ׄ  

 .ٓخ كٞم حُو٢ اػَحرٚ....ك٢ حُظلظق " . ح٧ُٛخٍريأص  –طظلظق"  ح٧ُٛخٍ"ريأص  -9ٕٗ

 كخػَ. -كخػَ ׄ    حْٓ ريأ. -كخػَ ׄ    ريأ.حْٓ  -حْٓ ريأ ׄ    كخػَ. -حْٓ ريأ ׄ  

َناااااااااااااـا َتْعَجاااااااااااااـلْ  َفااااااااااااابلَ  ِهْناااااااااااااـدٍ  أََباااااااااااااا -ٔ ٌْ  َعلَ

  
اااااااااااااااااااااـْركَ  َوأَْنِظاااااااااااااااااااااـْرَنا  َنـااااااااااااااااااااااـا ُنَخبِّ ٌْ قِ ٌَ  .ال

 
 ٓخ طلظٚ ه٢ ٓـِّٝ ٧ٗٚ

 ٝهغ كؼ٬  ١َُِ٘.ׄ    ٝهغ ؿٞحر خ ح١َُ٘.ׄ    ٓزن رؤىحس ؿِّ.ׄ    ٝهغ ؿٞحر خ ُِطِذ.ׄ  

 أػَد ٓخ كٞم حُو٢...رٜلش ؿ٤يس ك٢ حُؼخُْ طٔظؼخُْ خح٤ٌٓ٩ٔٞ ٖٓ أًؼَ ٗؼٞد حُؼ ٗؼذ٣ؼي  -ٕٔ٘

 كخٍ ٜٓ٘ٞرشج ٝػ٬ٓش ٜٗزٜخ حُلظلش. -كخػَ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش ׄ  

 ٓلؼٍٞ ٧ؿِٚ ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش ٜٗزٚ حُلظلش. -ٗخثذ كخػَ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش ׄ  

 ط٤٤ِٔ ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش ٜٗزٚ حُلظلش. -كخػَ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش ׄ  

 ط٤٤ِٔ ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش ٜٗزٚ حُلظلش. -ٗخثذ كخػَ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش ׄ  

 حؿؼَ حْٓ )٫( ٠ٓخكخ ك٢ حُـِٔش حُٔخروش ....." ٫ ٓلزخ ١ٝ٘ٚ ٓ٘ـٍٞ رـ٤َٙ" -ٕٕ٘

 ٫ ٓلز٤ٖ ١ْٜٝ٘ ٓ٘ـُٕٞٞ رـ٤َٙ.ׄ      ٫ ٓلزٞ ١ْٜٝ٘ ٓ٘ـُٕٞٞ رـ٤َٙ.ׄ  

 ٫ ٓلزٕٞ ١ْٜٝ٘ ٓ٘ـُٕٞٞ رـ٤َٙ.ׄ      ١ْٜٝ٘ ٓ٘ـُٕٞٞ رـ٤َٙ. ٫ ٓلز٠ׄ  

 "أِٓٞد ح٩ؿَحء حُٔ٘خٓذ ٖٓ " طٞه٢ حُلٌٍ" -ٖٕ٘

٠ حُلٌٍ ٖٓ ٓلخ٫ٝص اٟؼخف ُـظ٘خ حُؼَر٤ش. -أر٘خء حُؼَٝرش  -ػ٤ِ٘خ ׄ    طٞه 

٠ حُلٌٍ ٖٓ ٓلخ٫ٝص اٟؼخف ُـظ٘خ حُؼَر٤ش.ׄ    ٓخ أػظْ طٞه 

٠ حُلٌٍ ٖٓ ٓلخ٫ٝص ׄ    اٟؼخف ُـظ٘خ حُؼَر٤ش.طٞه 

٠ حُلٌٍ ٖٓ ٓلخ٫ٝص اٟؼخف ُـظ٘خ حُؼَر٤ش.ׄ    ٗؼْ حُِٔٞى طٞه 



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 359

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

 َتااااااادانٌَِنا عااااااانْ  َبااااااادٌبلً  الّتناااااااابً أْضاااااااَحى -ٕٗ٘

  
 .تجافٌَناااااااااااا لُْقٌاَناااااااااااا طٌااااااااااابِ  َعااااااااااانْ  َوَناااااااااااابَ  

 
 حُٜٔيٍ حُٔٔخػ٢ ك٢ حُز٤ض ٛٞ:

 طيح٤ٗ٘خ.ׄ      حُظ٘خث٠.ׄ     طـخك٤٘خ.ׄ      ُُو٤خٗخ.ׄ  

 ػ٘ي أًخٍ حُـِٔش رظ٤ًٞي ٓؼٟ٘ٞ ِٓلن رخُٔؼ٠٘ ٣ٌٕٞ:«. حُوزَحص رخَُٔحٕ ٝحُيٍرش............. طٌظٔذ -ٕ٘٘

 ٬ًٛٔخ.ׄ     أٗلٜٔخ.ׄ     ٤ًِٜٔخ.ׄ      ًِظ٤ٜٔخ.ׄ  

 ٗٞع ) حُٞحٝ( ك٢ حٌُِٔخص حُظ٢ طلظٜخ ه٢.....رؤ٣ي٣٘خ ا٠ُ رَ ح٧ٓخٕ"  ٣ؤهٌٝحإٔ  حُٔٔجُٕٞٞ ٣َؿٞ" -ٕٙ٘

 ػ٬ٓش حُـٔغ. -ٝحٝ حُـٔخػش  -٫ّ حُلؼَ ׄ     ٝحٝ حُـٔخػش. -حُـٔغ ػ٬ٓش  -٫ّ حُلؼَ ׄ  

 ٝحٝ حُـٔغ. -ػ٬ٓش حُـٔغ  -ٝحٝ حُـٔخػش ׄ     ٝحٝ حُـٔخػش. -ٝحٝ حُـٔغ  -ٝحٝ حُـٔخػش ׄ  

 ١ٝ٘ي( –٣وخٝٓي  –حُٔٞهغ ح٩ػَحر٢ ٠ُِٔخثَ ك٢ حٌُِٔخص حُظخ٤ُش: )ػِٔ٘خ  -7ٕ٘

 ؿَ. -ٜٗذ  -ٜٗذ ׄ    ؿَ. -ٜٗذ  -ٍكغ ׄ   ٜٗذ. -ٍكغ  -ٍكغ ׄ   ٜٗذ. -ٍكغ  -ٜٗذ ׄ  

 ؼَ )حىع( رخُٕ٘ٞ ٣ٜزق:لػ٘ي ط٤ًٞي حُ -8ٕ٘

  ׄ.  ٕ َٞ .ׄ      حىُػ  ٕ .ׄ     حْىُػٞح  ٖ .ׄ     حىُػ٤َ  ٖ  حىُػ

 اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢......" ؿيْٛ"٢ًٌَٗ٤ٓ ه٢ٓٞ اًح ؿي  -9ٕ٘

 كخػَ.ׄ     ٓلؼٍٞ ٓطِن.ׄ    ٓلؼٍٞ رٚ.ׄ    ٗخثذ ػٖ حُٔلؼٍٞ حُٔطِن.ׄ  

 القٌاااااااااااااود باااااااااااااذل ترضاااااااااااااى فمالاااااااااااااك -ٕٓٙ

  
 .الجباااااااااااااااااه كبلااااااااااااااااوك لماااااااااااااااان وتحنااااااااااااااااى 

 
 ؿِٔش "ط٠َٟ رٌٍ حُو٤ٞى"

 ك٠ ٓلَ ٜٗذ.ׄ    ك٠ ٓلَ ٍكغ.ׄ     ٫ ٓلَ ُٜخ.ׄ    ك٠ ٓلَ ؿِّ.ׄ  

 أَطاااااَربُ  البِاااااٌِض  إلاااااى َشاااااوقاً  وماااااا َطِرباااااتُ  -ٕٔٙ

  
اااااااااااااااااااااٌبِ  أُذو لَِعَبااااااااااااااااااااااً  والَ   لَعااااااااااااااااااااابُ  الشَّ ٌَ. 

 
 )ٗٞهخ( ٜٓ٘ٞرش ٧ٜٗخ 

 كخٍ.ׄ    ٓلؼٍٞ ٧ؿِٚ.ׄ     ط٤٤ِٔ.ׄ     ٓلؼٍٞ رٚ.ׄ  

 عند تحوٌل العبارة إلى المثنى:........."من ٌهن ٌسهل الهوان علٌه" -ٕٕٙ
ْٖ ٣ٜ٘خ ٣َٜٔ حُٜٞحٕ ػ٤ِٜٔخ.ׄ   ْٖ ٣ٜ٘خٕ ٣َٜٔ حُٜٞحٕ ػ٤ِٜٔخ.ׄ       َٓ َٓ 

ْٖ ٣ٜٞٗخ ٬ٜٔ٣ٕ حُٜٞحٕ ػ٤ِٜٔخ.ׄ   ْٖ ٣ٜٞٗخ ٣َٜٔ حُٜٞحٕ ػ٤ِٜٔخ.ׄ       َٓ َٓ 
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 ػ٘ي ؿؼَ ح٠ُٔخف ط٤ًٞيح طٜزق حُـِٔش: ..........." أ٠ٔٓ ٬ً حَُؿ٤ِٖ ٓؼ٤يح ك٢ ر٤ظٚ" -ٖٕٙ

 أ٠ٔٓ حَُؿ٬ٕ ٬ًٛٔخ ٓؼ٤ي٣ٖ ك٠ ر٤ظٜٔخ.ׄ     أ٠ٔٓ حَُؿ٬ٕ ٬ًٛٔخ ٓؼ٤يحٕ ك٠ ر٤ظٜٔخ.ׄ  

ح ك٠ ر٤ظٜٔخ.ׄ    أ٠ٔٓ حَُؿ٤ِٖ ٤ًِٜٔخ ٓؼ٤يحٕ ك٠ ر٤ظٜٔخ.ׄ     أ٠ٔٓ حَُؿ٬ٕ ٬ًٛٔخ ٓؼ٤ي 

 مرٌضااااااااااةٌ  بااااااااااالعراق لٌلااااااااااى ٌقولااااااااااون -ٕٗٙ

  
 .المااااااااااداوٌا الطبٌاااااااااابَ  كنااااااااااتُ  لٌتنااااااااااً فٌااااااااااا 

 
 ٓلَ حُـِٔظ٤ٖ حُِظ٤ٖ طلظٜٔخ ه٢:

 ك٠ ٓلَ ٜٗذ. -٫ ٓلَ ُٜخ ׄ   ٍكغ. -ٜٗذ ׄ    ٜٗذ. -ٜٗذ ׄ    ٍكغ. -ٍكغ ׄ  

 حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ ك٢ ٓلَ: ............." ػِْ إٔ حُز٘خء هي حًظَٔ" -ٕ٘ٙ

.ׄ    ٓلؼٍٞ رٚ.ٜٗذ ׄ    ٍكغ ٗخثذ كخػَ.ׄ   ٍٕ  ٍكغ كخػَ.ׄ    ٜٗذ ٓلؼٍٞ رٚ ػخ

 َكـرٌـَماااااااـةً  الِخاااااااـبللُ  لَُتــطــِرُبـناااااااـً إِّنـاااااااـً -ٕٙٙ

  
 .َوَتــبلقـاااااااااـً بِــؤَوَبـاااااااااـةٍ  الَؽــرٌـاااااااااـبِ  َطـاااااااااـَربَ  

 
 ططَر٢٘( ػ٠ِ حُظَط٤ذ: –حُٔٞهغ ح٩ػَحر٢ ٤ٔ٠َُِ ك٢ ) ا٢ٗ 

 ؿَ. -ؿَ ׄ     ؿَ. -ٜٗذ ׄ     ؿَ. -ٍكغ ׄ    ٜٗذ. -ٜٗذ ׄ  

 وعاااااااادنً َطِرْباااااااتُ  ، الاااااااوادي جاااااااارةَ  ٌاااااااا -7ٕٙ

  
 .ذكااااااااااااراك ماااااااااااان األَحاااااااااااابلمَ  ٌشاااااااااااابهُ  مااااااااااااا 

 
 ٗٞع )ٓخ(

 ٜٓي٣ٍش.ׄ      ُٓٞٛٞش.ׄ     ٤١َٗش.ׄ      ٗخك٤ش.ׄ  

..كٌْ ط٤ًٞي حُلؼ٤ِٖ رخُٕ٘ٞ ك٢ .."ٝهللا ٤ُِٜٖ حُٜخرَٕٝ ا٠ُ ٓزظـخْٛ كِظلَٙ ػ٠ِ هِن حُٜزَ" -8ٕٙ

 حُـِٔش:

 ٓٔظ٘غ. -ؿخثِ ׄ    ؿخثِ. -ؿخثِ ׄ    ٓٔظ٘غ. -ٝحؿذ ׄ    ؿخثِ. -ٝحؿذ ׄ  

"أ٣خٕ طٔؼ٤ٖ أ٣ظٜخ حُلظخس ا٠ُ َٗ٘ حُل٤٠ِش ٓٞف طؼَ ٌٓخٗظي"...ػ٘ي ط٣ٜٞذ حُوطؤ ك٢ حُـِٔش  -9ٕٙ

 حُٔخروش:

 أ٣خٕ طٔؼ٠ أ٣ظٜخ حُلظخس ا٠ُ َٗ٘ حُل٤٠ِش كٔٞف طؼَ ٌٓخٗظي.ׄ  

 ي.أ٣خٕ طٔؼ٤ٖ أ٣ظٜخ حُلظخس ا٠ُ َٗ٘ حُل٤٠ِش كٔٞف طؼِٞ ٌٓخٗظׄ  

 أ٣خٕ طٔؼ٤ٖ أ٣ظٜخ حُلظخس ا٠ُ َٗ٘ حُل٤٠ِش طؼِٞ ٌٓخٗظي.ׄ  

 أ٣خٕ طٔؼ٠ أ٣ظٜخ حُلظخس ا٠ُ َٗ٘ حُل٤٠ِش كٔٞف طؼِٞ ٌٓخٗظي.ׄ  
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 لٌتناااااااااااااى ٌاااااااااااااا ثااااااااااااام لٌتناااااااااااااى وٌااااااااااااا -7ٕٓ

  
 .أشااااااااااااااااهد لاااااااااااااااام كناااااااااااااااات وإن شااااااااااااااااهدت 

 
 حُـِٔش حُٞحهؼش ك٢ ٓلَ ٍكغ ك٢ حُز٤ض حُٔخرن:

 ح٠ُٝ٧.« ٣خ ٤ُظ٠٘»ׄ    أٜٗي.ُْ ׄ     ٜٗيص.ׄ     حُؼخ٤ٗش.« ٣خ ٤ُظ٠٘»ׄ  

 اشااااااااااتمهما ولاااااااااام عرضااااااااااً الشاااااااااااتمً -7ٕٔ

  
 .دمااااااااااااااااً القهمااااااااااااااااا لمااااااااااااااااا والناااااااااااااااااذرٌن 

 
 ٓخ طلظٚ ه٢ ٖٓ ك٤غ ح٩ػَحد ػ٠ِ حُظَط٤ذ:

 ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد. - ٠ٓخف ا٤ُٚׄ     ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد. -ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد ׄ  

 ٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ. -كخػَ َٓكٞع ׄ      كخػَ َٓكٞع. -هزَ َٓكٞع ׄ  

 مرتفعاااااااااً  األحقااااااااد عاااااااان كالنخٌااااااال كااااااان -7ٕٕ

  
اااااااااـرمى باااااااااالطوب   .الثمااااااااارِ  أطٌاااااااااب فٌلقاااااااااى ٌُ

 
 هزَ حُ٘خٓن ك٢ حُز٤ض حُٔخرن:

 ؿِٔش ح٤ٔٓش.ׄ     ٗزٚ ؿِٔش.ׄ     ٓلَى.ׄ     ؿِٔش كؼ٤ِش.ׄ  

اااااااااااْدُعونَ  -7ٖٕ َمااااااااااااحُ  َعْنَتااااااااااارَ  ٌَ َهاااااااااااا والرِّ  َكؤَنَّ

  
 .األَْدَهاااااااااااامِ  لََبااااااااااااانِ  فااااااااااااً بِْباااااااااااارٍ  أَْشااااااااااااَطانُ  

 
 ك٤ٔخ طلظٚ ه٢ ك٢ حُز٤ض)حُٞحٝ(  

 ٝحٝ حُلخٍ. -ٝحٝ حُـٔغ ׄ       ٝحٝ حُلخٍ. -ٝحٝ حُـٔخػش ׄ  

 ٝحٝ حُٔؼ٤ش. -ٝحٝ حُـٔغ ׄ       ٝحٝ حُؼطق. -ٝحٝ حُـٔخػش ׄ  

ظُْ" -7ٕٗ ًْ ََ ْٗ ْْ أَ ٌُ َٕ أَٗ  ٫َ طََوخكُٞ َٝ  حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ ك٢ ٓلَ: ........هخٍ طؼخ٠ُ : "

 ٜٗذ ٓلؼٍٞ رٚ.ׄ    ٍكغ ٓزظيأ ٓئهَ.ׄ    ٓلٌٝف.ٍكغ هزَ ُٔزظيأ ׄ    ٍكغ كخػَ.ׄ  

ٕ7٘-  َٖ ُْلَٞحِك رُٞح ح ََ ٫ طَْو َٝ "  ٓخهخٍ طؼخ٠ُ : "  َٖ ٓخ رَطَ َٝ ْٜ٘خ  ِٓ  ََ َٜ ٓخ طلظٚ ه٢ حْٓ ٍٓٞٛٞ ك٢ ٓلَ ....ظَ

 ٧ٗٚ: ٜٗذ

 ٓلؼٍٞ رٚ.ׄ      ٗؼض.ׄ      ريٍ.ׄ      كخٍ.ׄ  

 ومختباااااااااااار رأي لهاااااااااااام قااااااااااااوم وكاااااااااااال -7ٕٙ

  
 .خبااااااااااااار وال رأي تؽلاااااااااااااب فاااااااااااااً ولاااااااااااااٌس 

 
 ٓخ طلظٚ ه٢ اػَحرٚ:

ٍٕ َٓكٞع ׄ    هزَ )٤ُْ( ٜٓ٘ٞد. -٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ ׄ      ٗؼض ٓـٍَٝ. -ٓزظيأ ػخ

ٍٕ َٓكٞع ׄ    حْٓ )٤ُْ( َٓكٞع. -هزَ َٓكٞع ׄ     حْٓ )٤ُْ( َٓكٞع. -ٓزظيأ ػخ
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 وبااااااااااـاطلها بااااااااااـالدنٌا الااااااااااـدٌن ٌااااااااااـابابعَ  -77ٕ

  
 .ٌساااااااااواهُ  لاااااااااٌس شاااااااااٌباً  باااااااااـدٌنك تاااااااااـرضى 

 
 ك٢ حُز٤ض حُٔخرن:ٗٞع حُٔ٘خىٟ 

 ٓلَى.ׄ    ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف.ׄ     ٌَٗس ٓوٜٞىس.ׄ     ٠ٓخف.ׄ  

 ...." حٗظ٤ٜض ٖٓ ػ٢ِٔ ٝؿَٝد حُْ٘ٔ هي كخٕ" –" حٗظ٤ٜض ٖٓ ػ٢ِٔ ٝؿَٝد حُْ٘ٔ"  -78ٕ

 أػَ ًِٔش )ؿَٝد( ك٢ حُـِٔظ٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ:

 ٓزظيأ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش. -حْٓ ٓؼطٞف ٓـٍَٝج ٝػ٬ٓش ؿَٙ حٌَُٔس ׄ  

 ٓزظيأ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش. -ٓلؼٍٞ ٓؼٚ ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش ٜٗزٚ حُلظلش ׄ  

 حْٓ ٓؼطٞف ٓـٍَٝج ٝػ٬ٓش ؿَٙ حٌَُٔس. -ٓلؼٍٞ ٓؼٚ ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش ٜٗزٚ حُلظلش ׄ  

 ٓلؼٍٞ ٓؼٚ ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش ٜٗزٚ حُلظلش. -ٓزظيأ َٓكٞعج ٝػ٬ٓش ٍكؼٚ ح٠ُٔش ׄ  

 حُظ٣ٜٞذ حُٜل٤ق ُٔخ كٞم حُو٢:......ٛٞحءٗخ" "إ ٖٓ أًزَ أهطخإٗخ اٍٟخث٘خ ٧ -79ٕ

 ٧ٛٞحث٘خ. -اٍٟخإٗخ  -أهطخث٘خ ׄ      ٧ٛٞحإٗخ. -اٍٟخءٗخ  -أهطخءٗخ ׄ  

 ٧ٛٞحإٗخ. -اٍٟخإٗخ  -أهطخءٗخ ׄ      ٧ٛٞحث٘خ. -اٍٟخءٗخ  -أهطخث٘خ ׄ  

ح٫كظَحّ"  ًَحُـ٘ٞى ٣لظَٕٓٞ هخُيح" حكظَّ حُـ٘ٞى هخُيح  ًَ"  –٣لظَٕٓٞ هخُيح"  ًِْٜ"حُـ٘ٞى  -8ٕٓ

 اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢ ػ٠ِ حُظظ٤ذ:.....

 ٗخثذ ػٖ حُٔلؼٍٞ حُٔطِن ٜٓ٘ٞد. -ط٤ًٞي ٓؼٟ٘ٞ َٓكٞع  -هزَ َٓكٞع ׄ  

 ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد. -ط٤ًٞي ٓؼٟ٘ٞ َٓكٞع  -ط٤ًٞي ٓؼٟ٘ٞ َٓكٞع ׄ  

 ُٔلؼٍٞ حُٔطِن ٜٓ٘ٞد.ٗخثذ ػٖ ح -ٓزظيأ َٓكٞع  -ط٤ًٞي ٓؼٟ٘ٞ َٓكٞع ׄ  

 ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد. -ٓزظيأ َٓكٞع  -هزَ َٓكٞع ׄ  

 ٓخ طلظٚ ه٢ ٓـٍَٝ رـ:............" ٤ًِٜٔخ" ػ٤ِي رزَ حُٞحُي٣ٖ  -8ٕٔ

 حٌَُٔس حُظخَٛس.ׄ    ح٤ُخء.ׄ     حٌَُٔس حُٔويٍس.ׄ     حُلظلش.ׄ  

 ٗٞع حُِٜٔس ك٢ ح٫ْٓ حُٔٔيٝى )اُوخء(: ........." أه٤ٔض ٓٔخروش ٩ُوخى حُ٘ؼَ" -8ٕٕ

   ٓ٘وِزش ػٖ أَٛ.ׄ    ُحثيس ُِظؤ٤ٗغ.ׄ    ُحثيس ُِـٔغ.ׄ    أ٤ِٛش.ׄ  

 رؼي ٟٝغ ) حهُِٞن( ري٫ ٖٓ ٤ُض طٜزق حُـِٔش: ..." ٤ُض حُٔزيػ٤ٖ ٓويٍٕٝ طؤػ٤َْٛ ك٢ حُٔـظٔغ" -8ٖٕ

 حُٔزيػ٤ٖ ٓويٍٕٝ طؤػ٤َْٛ ك٠ حُٔـظٔغ.حهُِٞن ׄ    حهُِٞن حُٔزيػٕٞ ٓوي٣ٍٖ طؤػ٤َْٛ ك٠ حُٔـظٔغ.ׄ  

 حهُِٞن حُٔزيػٕٞ إٔ ٣ويٍٝح طؤػ٤َْٛ ك٠ حُٔـظٔغ.ׄ          حهُِٞن حُٔزيػٕٞ ٣ويٍٕٝ طؤػ٤َْٛ ك٠ حُٔـظٔغ.ׄ  



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 طخ٣ِّٞ 363

 طخ٣ِّٞ

01156008819 تواصل واتس لل  

. حُٜٔيٍحٕ حٌُِحٕ كٞم حُو٢ ..".حٗظؼخ٣٫٘ٔٞ ك٢ حُ٘لْ ٣ِٝىحى ٤ُٜزٚ ك٢ حُوِذ  ٗؼٍٞ" ح٤٘١ُٞش  -8ٕٗ

 ػ٠ِ حُظَط٤ذ:

 ٍرخػ٠. -ػ٬ػ٠ ׄ    ٓيح٠ٓ. -ٍرخػ٠ ׄ    هٔخ٠ٓ. -ٍرخػ٠ ׄ    هٔخ٠ٓ. -ػ٬ػ٠ ׄ  

 ػ٘ي ٟٝغ )ػ٠ٔ( ري٫ ٖٓ ) إ( ٗوٍٞ:......" إ حُٔخػ٤ٖ ُلَ ٬ٌ٘ٓص حُ٘زخد ٓٞكوٕٞ" " -8ٕ٘

 ػ٠ٔ حُٔخػ٤ٖ ُلَ ٬ٌ٘ٓص حُ٘زخد ٣ٞكوٞح.ׄ    ػ٠ٔ حُٔخػٕٞ ُلَ ٬ٌ٘ٓص حُ٘زخد ٣ٞكوٕٞ.ׄ  

 ػ٠ٔ حُٔخػ٤ٖ ُلَ ٬ٌ٘ٓص حُ٘زخد إٔ ٣ٞكوٞح.ׄ    حُ٘زخد ٓٞكوٕٞ.ػ٠ٔ حُٔخػٕٞ ُلَ ٬ٌ٘ٓص ׄ  

 عواقباااااااااااااه محماااااااااااااود عتباااااااااااااك لعااااااااااااال -8ٕٙ

  
 .بالعلاااااااااااااال األجسااااااااااااااام صااااااااااااااحت وربمااااااااااااااا 

 
 حْٓ حُٔلؼٍٞ ػخَٓ ٧ٗٚ:

 ٓؼَف رؤٍ.ׄ    حػظٔي ػ٠ِ ٓزظيأ.ׄ    حػظٔي ػ٠ِ ٗل٠.ׄ    حػظٔي ػ٠ِ ٓٞٛٞف.ׄ  

 ػ٘ي ٓوخ١زش حُٔؼ٠٘ حُٔئٗغ ٗوٍٞ: .........."أٗض ح٧ػ٠ِ ٗؤٗخ " -87ٕ

 أٗظٔخ حُُؼ٤٤ِخٕ ٗؤٗ خ.ׄ             أٗظٔخ حُؼ٤٤٤ِٖ ٗؤٗ خ.ׄ   أٗظٔخ حُؼ٤ِٞحٕ ٗؤٗ خ.ׄ   أٗظٔخ ح٧ػ٤ِخٕ ٗؤٗ خ.ׄ  

 َتِجباااااااااااااهُ  َفااااااااااااابل الَسااااااااااااافٌهُ  َنَطاااااااااااااقَ  إِذا -88ٕ

  
 .الُسااااااااااااااااكوتُ  إِجاَبتِااااااااااااااااهِ  ِماااااااااااااااان َفَخٌاااااااااااااااارٌ  

 
 ٓزذ حهظَحٕ ؿٞحد ح١َُ٘ رخُلخء ٧ٗٚ ؿِٔش:

 كؼ٤ِش ١ِز٤ش.ׄ    ح٤ٔٓش ٓ٘ل٤ش.ׄ    ٓٔزٞهش رخُظ٣ٞٔق.ׄ    ح٤ٔٓش ٓؼزظش.ׄ  

 ٗٞع )٫(  ك٢ حُـِٔش:........." رْٔ ح١ٌُ ٫ ٠٣َ ٓغ حٓٔٚ ىحء"   -89ٕ

 ٗخك٤ش ُِـْ٘.ׄ     ٗخ٤ٛش.ׄ     ٗخك٤ش.ׄ     ػخ١لش.ׄ  

ٍُ هللا  -9ٕٓ ٍٞٓ ٍَ خطَضْ  -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  -هَخ َٓ أٍس  ََ ْٓ خ ح َٔ ٘ شَ (( : )) أ٣ُّ ـَ ٍٝ َىَهَِِض حُ ح ٍَ َٜخ  ْ٘ َٜخ َػ ُؿ ْٝ َُ َٝ  ....ج 

 اػَحد ًِٔش )ٍحٝ( ك٢ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق:

 ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞع رخ٠ُٔش حُٔويٍس.ׄ      هزَ َٓكٞع رخ٠ُٔش حُٔويٍس.ׄ  

 ٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ رخٌَُٔس حُظخَٛس.ׄ     ٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ رخٌَُٔس حُٔويٍس.ׄ  

ٗٞع )ًْ ( ك٢ حُـِٔظ٤ٖ  ...ًْ ٖٓ ح٧ثٔش ٓخْٛ ك٢ طط٣َٞ ح٧َُٛ"  " ًْ آخٓخ ط٠ُٞ ٤٘ٓوش ح٧َُٛ"   -9ٕٔ

 ػ٠ِ حُظَط٤ذ:

 حٓظلٜخ٤ٓش. -هز٣َش ׄ   هز٣َش. -هز٣َش ׄ   هز٣َش. -حٓظلٜخ٤ٓش ׄ    حٓظلٜخ٤ٓش. -حٓظلٜخ٤ٓش ׄ  
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 ٝٗٞع هزَٛخ:" ٫ ٓؼِْ ٣َٜٔ ٬١رٚ" ٗٞع حْٓ )٫( ٖٓ ك٤غ ح٩ػَحد ٝحُز٘خء  -9ٕٕ

 ؿِٔش كؼ٤ِش. -ٓؼَد ׄ   ٓلَى. -ٓز٠٘ ׄ   ؿِٔش كؼ٤ِش. -ٓز٠٘ ׄ    ٓلَى. -ٓؼَد ׄ  

 حُلؼَ )طٔظًٌَ( اػَحرٚ:....." ٓخ ٓ٘ؼي أ٫ طٔظًٌَ ىٍٝٓي"   -9ٖٕ

 ٠ٓخٍع َٓكٞعج ٝػ٬ٓش حَُكغ ح٠ُٔش حُٔويٍس.ׄ     ٠ٓخٍع ٓـِّٝج ٝػ٬ٓش حُـِّ حٌُٕٔٞ.ׄ  

 ٠ٓخٍع ٜٓ٘ٞدج ٝػ٬ٓش حُٜ٘ذ حُلظلش.ׄ    ح٠ُٔش حُظخَٛس.٠ٓخٍع َٓكٞعج ٝػ٬ٓش حَُكغ ׄ  

 حٌُِٔش حُٔٔ٘ٞػش ٖٓ حَُٜف ٓٔخ ٢ِ٣: -9ٕٗ

 حرظيحء.ׄ     اٗ٘خء.ׄ     ر٘خء.ׄ      ٛلَحء.ׄ  

 ٓخ طلظٚ ه٢ ؿ٢ حُـِٔظ٤ٖ ٣ؼَد: .........ُؿ٢٘ حٍُِع" –" ُؿٖ حَُؿَ"  -9ٕ٘

 كخػَ. -كخػَ ׄ    ٗخثذ كخػَ. - كخػَׄ    كخػَ. -ٗخثذ كخػَ ׄ   ٗخثذ كخػَ. -ٗخثذ كخػَ ׄ  

ٕ9ٙ-  َٖ ِ ِك٤ َٕ هللا  ْزَلخ ُٔ َٕ هخٍ طؼخ٠ُ : " كَ ُٞٔ ْٔ َٖ  طُ ِك٤ َٝ َٕ زُِلٞ ْٜ ٗٞع ٓخ كٞم حُو٢ ٖٓ ك٤غ حُظٔخّ ......." طُ

 ٝحُ٘وٜخٕ:

 طخّ. -طخّ ׄ    طخّ. -ٗخهٚ ׄ    ٗخهٚ. -طخّ ׄ    ٗخهٚ. -ٗخهٚ ׄ  

"هُٞٚ  كٌْ طوي٣ْ حُوزَ ػ٠ِ حُٔزظيأ ك٢ -97ٕ َٕ كُٞ َِ َٜخ ٣ُ٘ ْ٘ ْْ َػ ُٛ ٫َ َٝ   ٍ ْٞ َٜخ َؿ  :طؼخ٠ُ : " ٫َ ك٤ِ

 ؿخثِׄ     ٓٔظ٘غ.ׄ     ه٤َِ.ׄ      ٝحؿذ.ׄ  

 ٓخ طلظٚ ه٢: . ......ك٠َ حُلخثِٕٝ ك٠ حُٔٔخروش ُِظ٣ٌَْ ه٬ كخثِس . -98ٕ

 .٣ـُٞ حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼشׄ    ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد .ׄ   حْٓ ٓـٍَٝׄ    ٓٔظؼ٠٘ ٜٓ٘ٞدׄ  

 شااااااااااارؾ ذى كااااااااااال إال السااااااااااار الٌكاااااااااااتم -99ٕ

  
 .     مكتااااااااوم الناااااااااس كاااااااارام عنااااااااد والساااااااار 

 
 ٓخ طلظٚ ه٢ ك٠ حُز٤ض حُٔخرن .. . .

 كخػَ َٓكٞعׄ     ريٍ َٓكٞعׄ   ٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ .ׄ    ٓٔظؼ٠٘ ٜٓ٘ٞدׄ  

 أٟ ٓٔخ طلظٚ ه٢ حْٓ كخػَ ػخَٓ: . .......أ٤ٔٛش ططز٤ن حُؼيٍ. ٓيٍى حُوخ٠ٟ -ٖٓٓ

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٠ٗ ؿ٤َ ػخ٤ِٖٓׄ      ػخَٓح٧ٍٝ ؿ٤َ ػخَٓ ٝحُؼخ٠ٗ ׄ  

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٠ٗ ػخ٬ٕٓ.ׄ      ح٧ٍٝ ػخَٓ ٝحُؼخ٠ٗ ؿ٤َ ػخَٓ .ׄ  

 اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢:........... هِو خٖٓ ٣ِٔي ٗلٔٚ ػ٘ي حُـ٠ذ أػظْ حُ٘خّ  -ٖٔٓ

 ط٤٤ِٔ ٜٓ٘ٞد .ׄ    هزَ َٓكٞع.ׄ   ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞع.ׄ   ٠ٓخف ا٤ُٚ ٓـٍَٝ .ׄ  
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 حُـِٔش هطؤ ٝٛٞحرٜخ:. ................حُيٍّ أكخْٛ أهخى  -ٕٖٓ

ْ  أهٞى حُيٍّ  ׄ   أٓظلْٜ أه٤ي حُيٍّ ׄ      أٓظلْٜ أهخى حُيٍّ ׄ   ْ  أه٤ي حُيٍّ  ׄ   أكخٛ  أكخٛ

 ٓخ طلظٚ ه٢ حْٓ كخػَ ٖٓ حُلؼَ:...............حَُٔ٘ٝع.  ٓلظظقحَُث٤ْ  -ٖٖٓ

 حكظظقׄ     طلظق .ׄ     كظق .ׄ      حٓظلظق .ׄ  

 ك٠ ٓخىس:« حُظآُق»٣ٌ٘ق ك٠ حُٔؼـْ ػٖ ًِٔش  -ٖٗٓ

 أُق.ׄ     طِق.ׄ      أكَ.ׄ       ُلقׄ  

 حْٓ حَُٔس حُٔ٘خٓذ ٤ٌَُٔ حُـِٔش حُٔخروش: ..............«.ٛٞ ٤٘٣َ حُط٣َن....... -ٖ٘ٓ

 اٗخٍس. .ׄ    ٓ٘خٍس ٝحكيس.ׄ     ٓ٘خٍس. . .ׄ      اٗخٍس ٝحكيس.ׄ  

ػيى ....«. ٖٓ ٛلخص ح٩ٗٔخٕ حُٟٔٞج حُويٍس ػ٠ِ ح٩ٛـخءج ٝاريحء حَُأٟج ٝحُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ -ٖٙٓ

 حُٜٔخىٍ حُو٤خ٤ٓش حُٞحٍىس ك٠ حُلوَس:

 أٍرؼش ٜٓخىٍׄ    ٜٓيٍ ٝحكي.ׄ   ػ٬ػش ٜٓخىٍ.ׄ      ٜٓيٍحٕ.ׄ  

خ كٜٞ ٤٘٣َ حُط٣َن أٓخٓي -7ٖٓ  ٔ حهظَحٕ ؿٞحد ح١َُ٘ ٓزذ .......«. حُظٞحَٛ ًخ٤ُٓٞٞ ٜٓٔخ ًخٕ ح٤َُِ ٓظِ

 رخُلخء:

  ريأص رخْٓ ؿخٓي.ׄ    ؿِٔش كؼ٤ِش.ׄ   ؿِٔش ١ِز٤ش.ׄ     .ؿِٔش ح٤ٔٓشׄ  
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 كَّٜ حُٔلظ٣ٞخص
 حُٜللش حُٟٔٞٞع ّ
 الوحدة األولى:اإلمبلء والترقٌم 

 ػ٬ٓخص حُظَه٤ْ -ٔ

 حُ٘طن ٝح٬ٓ٩ء   -ٕ

 ِٛٔس حُوطغ ٝأُق حَُٞٛ............ -

 ...........حٍ ح٤ُٔٔ٘ش  حٍ حُو٣َٔش  ٝ  - 

 ................كَٝف طِلع ٫ٝ طٌظذ -

 ..............................٣ُخىس حُٞحٝ -

 .............................٣ُخىس ح٧ُق -

 ......حُظخءحَُٔر١ٞش ٝ حُظخء حُٔلظٞكش -

 .................حُظخء حَُٔر١ٞش ٝحُٜخء -

 حُٔظٞٓطش...............ٍْٓ حُِٜٔس  - 

 ...................ٍْٓ حُِٜٔس حُٔظطَكش -

 طي٣ٍزخص ػخٓش ػ٠ِ حُٞكيس ح٠ُٝ٧ -

 أبنٌة األسماء -الوحدة الثانٌة
 حُٔ٘ظوخص -

 حْٓ حُلخػَ ٝ اػٔخُٚ................ -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ حُلخػَ -

 ٤ٛؾ حُٔزخُـش ٝاػٔخُٜخ ............ -ٕ

 ٤ٛؾ حُٔزخُـشطي٣ٍزخص ػ٠ِ  -

 حْٓ حُٔلؼٍٞ ٝ اػٔخُٚ.............. -ٖ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ حُٔلؼٍٞ -

 .....................حْٓ حُظل٤٠َ ... -ٗ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ حُظل٤٠َ -

 حٓٔخ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ .............. -٘

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ -

 .............................حْٓ ح٥ُش -ٙ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ ح٥ُش

 حُٜٔخىٍ

 ...................حُٜٔيٍ ح٣َُٜق -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٜٔيٍ ح٣َُٜق    -

 حُٜٔيٍ ح٢ٔ٤ُٔ.................... -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٜٔيٍ ح٢ٔ٤ُٔ -

 حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ................ -ٖ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ -

 حُٜ٘خػ٢..................حُٜٔيٍ  -ٗ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٜٔيٍ حُٜ٘خػ٢
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 ..........................حْٓ حَُٔس  -٘

 .............حْٓ ح٤ُٜجش ........... -ٙ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حْٓ حَُٔس ٝحْٓ ح٤ُٜجش -

 ....................حُٔوٍٜٞ  ٫ْٓ -

 ...................حُٔ٘وٞٙ ح٫ْٓ  -

 .....................حُٔٔيٝى ح٫ْٓ  -

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔوٍٜٞ ٝحُٔ٘وٞٙ ٝحُٔٔيٝى

 حُؼخ٤ٗش...........َٓحؿؼش حُٞكيس 

 الجملة االسمٌة -الوحدة الثالثة

  حُٔزظيأ ٝحُوزَ:  حُـِٔش ح٤ٔٓ٫ش

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔزظيأ ٝحُوزَ -

 حُ٘ٞحٓن

 ًخٕ ٝأهٞحطٜخ .......................... -ٔ

 ٝأهٞحطٜخ...........................ًخى  -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ح٧كؼخٍ حُ٘خٓوش -

 حُلَٝف حُ٘خٓوش

 إ ٝأهٞحطٜخ............................ -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ إ ٝأهٞحطٜخ -

 ٫ حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ....................... -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٫ حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ -

 ح٠ُٔخثَ -

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ح٠ُٔخثَ

 حُؼخُؼش..............َٓحؿؼش حُٞكيس 

 إعراب االسم -الوحدة الرابعة
 َٓكٞػخص ح٧ٓٔخء

 حُلخػَ................................. -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلخػَ. -

 ٗخثذ حُلخػَ........................... -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٗخثذ حُلخػَ

 الوحدة الثالثة: إعراب االسم
  ٜٓ٘ٞرخص ح٧ٓٔخء 

 حُٔلؼٍٞ رٚ.......................... -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔـؼٍٞ رٚ -

 ...................حُٔلؼٍٞ حُٔطِن -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ حُٔطِن

 .................... حُٔلؼٍٞ ٧ؿِٚ -ٖ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ ٧ؿِٚ  -

 ................... حُٔلؼٍٞ ٓؼٚ... -ٗ

 ٓؼٚطي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ 
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 ............... حُٔلؼٍٞ ك٤ٚ........ -٘

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ ك٤ٚ

 ..................حُلخٍ............. -ٙ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُلخٍ

 ..............................حُظ٤٤ِٔ. -7

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُظ٤٤ِٔ

    ....................ً٘خ٣خص حُؼيى 

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ً٘خ٣خص حُؼيى

 ............ حُٔ٘خىٟ................. -8

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔ٘خىٟ -

 .......... حُٔٔظؼ٠٘................  -9

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔٔظؼ٠٘ -

 ٓـٍَٝحص ح٧ٓٔخء

 ح٠ُٔخف ا٤ُٚ......................... -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ح٠ُٔخف ا٤ُٚ

 حُٔـٍَٝ رلَف حُـَ.............. -ٕ

 حُٔـٍَٝ رلَف حُـَطي٣ٍزخص ػ٠ِ  -

 حُظٞحرغ

 حُ٘ؼض............................... -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُ٘ؼض

 حُٔؼطٞف........................... -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔؼطٞف -

 حُظ٤ًٞي............................... -ٖ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُظ٤ًٞي -

 حُزيٍ................................. -ٗ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُزيٍ -

 اػَحد حُـَٔ

 ٓلَ ٖٓ ح٩ػَحد ُٜخحُـَٔ حُظ٢  -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُـَٔ حُظ٢ ُٜخ ٓلَ

 حُـَٔ حُظ٢ ٫ ٓلَ ُٜخ ٖٓ ح٩ػَحد -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُـَٔ حُظ٢ ٫ ٓلَ ُٜخ

 حَُحرؼش............َٓحؿؼش حُٞكيس 

  إعراب الفعل -الوحدة الخامسة

 حُٔخ٢ٟ..........................حُلؼَ  -ٔ

 حُلؼَ ح٧َٓ............................. -ٕ

 حُلؼَ ح٠ُٔخٍع -ٖ

 ٍكغ  حُلؼَ ح٠ُٔخٍع............ -   

 ٜٗذ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع........... -   

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ٜٗذ ح٠ُٔخٍع

 ؿِّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع............ -   
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 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ؿِّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع -

 حُوخٓٔش.........َٓحؿؼش حُٞكيس 

 ألسالٌبوا األدوات -الوحدة السادسة

 أِٓٞد حُظؼـذ..................... -ٔ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ أِٓٞد حُظؼـذ -

 أِٓٞد حُؤْ ٝط٤ًٞي ؿٞحرٚ...... -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ أِٓٞد حُؤْ -

 أِٓٞد حُٔيف ٝحٌُّ................ -ٖ

 ٝحٌُّطي٣ٍزخص ػ٠ِ أِٓٞد حُٔيف  -

 ..............ح٫هظٜخٙ أِٓٞد  -ٗ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ أِٓٞد ح٫هظٜخٙ -

 ........أِٓٞد ح٩ؿَحء ٝحُظل٣ٌَ  -٘

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ح٩ؿَحء ٝحُظل٣ٌَ -

 ......................ٍ خكؼح٧ خءحٓٔ -ٙ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ أٓٔخء ح٧كؼخٍ -

 ح٧ىٝحص -7

 ...................حٓظؼٔخ٫ص )ٖٓ( -  

 ...................حٓظؼٔخ٫ص )ٓخ( -   

 ...................حٓظؼٔخ٫ص )٫(  -   

 ................حٓظؼٔخ٫ص )ح٬ُّ( -   

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ ح٧ىٝحص -

 الممنوع من الصرؾ السابعة:الوحدة 
 حُٔٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف -ٔ

 حٌُ٘ق ك٢ حُٔؼـْ -ٕ

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔٔ٘ٞع ٝحُٔؼـْ -

 ػ٠ِ حُٔوٍَ طي٣ٍزخص ٗخِٓش

  ٟٞظلُٔح َّٜك

ٕٙ8-ٕ7ٗ 

ٕ7٘--ٕ8ٕ 

ٕ8ٖ-ٖٕٗ 
ٕ8ٖ-ٕ8٘ 

ٕ8٘- ٕ9ٓ 

ٕ9ٔ-ٕ9ٕ 

ٕ9ٖ-ٕ9٘ 

ٕ9ٙ—ٕ97 

ٕ98-ٕ99  

ٖٓٓ-ٖٕٓ 

ٖٕٓ-ٖٓٗ 

ٖٓ٘-ٖٓٙ 

ٖٓ7-ٖٓ8 

ٖٓ9-ٖٕٔ 

ٖٖٔ-ٖٔ9 

023-023 

ٖٕٓ 

023-027 

027 

027-022 

ٖٕٕ-ٖٕٗ 

ٖٕ٘-ٖٖٓ 
ٖٕ٘-ٖٕٙ 

ٖٕ7-ٖٕ8 

ٖٕ9-ٖٖٓ 

003-023 

ٖٙٙ-ٖٙ9 
 


