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 توطئة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فأبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 عربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .أفصح الخلق لسانا وأ

 ثم أما بعد.

 /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،   وكد   

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

ىل أ ن    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. غري أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

وامتب ند من حصة ما يلدموهه  بات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها امتدري 

جاابت اخلطب   جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  من ا 

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

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

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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أسلوب االختصاص : هو أسلوب ٌذكر فٌه اسم ظاهر بعد ضمٌر المتكلم غالباً ،وذلك لبٌان المقصود منه . أو ضمٌر 

 المخاطب أحٌاناً .

حقٌقة( ففً المثال السابق ٌبدأ بضمٌر متكلم ، ولكننا نالحظ فٌه عموماً فمثالً  : عندما أقول )أنا مهنتً البحث عن ال 

مهنتً البحث عن الحقٌقة( نجد االسم الظاهر فسر الضمٌر؛ لذا ٌسمى االسم  –المحامى   -اوإبهاماً ، ولكن عندما نقول )أن

 الظاهر مختصاُ . 

 متفوقون( بالعر -مثال آخر : )نحن  

فرقون .  ) نحن فً محل رفع مبتدأ و متفرقون خبر ( ، ولكن جاءت كلمة  العرب  لتوضح  والجملة فً األصل : نحن مت

 متفرقون .  -بأخصُّ العر -المقصود بـ ) نحن ( ، وتقدٌر الكالم :    نحن 

 والفعل ) أخص ( محذوف وجوباً ) ال ٌجوز ذكره ( ، وكلمة العرب مفعول به لهذا الفعل المحذوف . 

 أقصد(   -أخص    -ي ٌأتً بعد الضمٌر ٌكون مفعوالً به منصوباً بفعل محذوف وجوباً تقدٌره )أعنى  : االسم الذ إذن 

 مم ٌتكون أسلوب االختصاص؟

 وهو ٌتكون من :

 الضمٌر: وقد ٌكون} منفصال أو متصال ، للمتكلم أو للغائب{ -1

 فى محل رفع مبتدأ.نحن { وتعرب ضمٌر متصل مبنى  -ا]أ[ضمائر المتكلم المنفصلة  :هى } أن 

...+ى المتكلم{ وتعرب ضمٌر متصل مبنى فى محل )نصب أو  -]ب[وضمائر المتكلم المتصلة: هى } ...+ نا المتكلمٌن  

 .جر( بحسب الحرف الذى قبلها)حرف جر أو حرف ناسخ(

   -تقدٌره)أعنى المختص:وهو االسم الذى ٌفسر الضمٌر وٌخصصه، وٌعرب مفعوالً به منصوباً بفعل محذوف وجوباً  -2

 أقصد( .   -أخص  

 صور االسم المختص:

 -وللمختص ثالث صور هى: 

 مثل :  نحن األطباء نعالج المرضً .          ( محلى بأل 1) 

 مثل : نحن أطباء المستشفً نعالج المرضً .      ( مضاف إلى معرفة 2)  

ُتها األُم عطوفة .م ( إحدى الكلمتٌن ) أٌها) للمذكر( ــ أٌتها)للمؤنث( ( 3)   ٌَّ  ثل : أنت أٌها الشاُب درع الوطن ،أنت أ

ُتها[ فً أسلوب االختصاص:  ٌَّ ٌُّها ، أ  إعراب ]أ

حرف : أٌة( : اسم مبنً على الضم فً محل نصب علً االختصاص بفعل محذوف وجوباً  تقدٌره ]أخص[  ، والهاء  -)أي

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

 مالحظات مهمة:

 أٌة(: منادى مبنى على الضم فى محل نصب.  -( إذا  وقعت)أٌها ، أٌتها( بعد أداة النداء )ٌا( تعرب)أي1) 

 .} ٌا أٌتها الطالبة اجتهدي{    -مثال:  } أٌها الطالب اجتهد {        
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 سم المحلى بـ )أل( ٌعرب} نعتاً مرفوعاً إذا كان  اسماً مشتقاً ، بدالً إذا كان اسماً جامداً{(اال2)

 معرفة . بامنصو -ٌمكن حذفه من الجملة -ٌسبقه ضمٌر -(العالمات التً ٌعرف بها المختص : ٌقع بٌن شرطتٌن 3)

اإلخبار عن   مقصوداً فً الجملة ، فقد ٌكون المراد(ال ٌتم تقدٌر االختصاص بعد كل ضمٌر للمتكلم إال إذا كان االختصاص 4)

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

 نحن أبناُء العروبة.  -

 خبر ، ولٌس هناك أسلوب اختصاص فً الجملة . (أبناء)فً محل رفع مبتدأ و(  نحن )

 نتحلى باألخالق الحمٌدة . -أبناَء العروبة  -حن ن -

 الحمٌدة ( فً محل رفع خبر ،   فً محل رفع مبتدأ ، وجملة ) نتحلى باألخالق (: نحن)

) أبناء العروبة( جاءت لتفسر الضمٌر ) نحن ( لذلك كلمة ) أبناء (إعرابها :مفعول به منصوب على االختصاص بفعل 

 . محذوف وجوباً تقدٌره )أخص (

 نماذج إعرابٌة : -

 }نحن ـ العرب ـ نسعى إلى تحقٌق السالم{. -1

  نحن: ضمٌر مبنً فً محل رفع مبتدأ. 

 العرب: مفعول به منصوب لفعل محذوف، تقدٌره}أخص أو أعنً أو أقصد{.

 نسعى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة ، والفاعل ضمٌر مستتر ، والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر. 

 ى : حرف جر مبنى ال محل له من اإلعراب.     إل

 تحقٌق: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة. 

 السالم: مضاف إلٌه مجرور، وعالمة جره الكسرة.

 }علٌنا ـ أٌها المعلمون ـ تنمٌة العقول{. -2

   علٌنا: جار ومجرور فً محل رفع خبر مقدم. 

 .والهاء للتنبٌهأٌها: )أي( منصوب علً االختصاص مبنً فً محل نصب. 

 )المعلمون( نعت مرفوع وعالمة رفعه الواو. 

 تنمٌة: مبتدأ مؤخر مرفوع،)العقول( مضاف إلٌه مجرور. 

 ( https://dardery.site/archives/3487للزذسٗت اإللكزشًّٖ ّالزأكذ هي اإلجبثبد اضغظ علٔ الشاثظ  ) 
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 تـــدريـــب

 رخ٘ش الظْاة هي ث٘ي الجذائل الزبل٘خ: - 1ط

 الشكش فٖ الضشاء "....... ئعشاة كلوخ " أّلٖ "ٌُب  :  –أّلٖ الظجش  -بعلٌ٘ – 1

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه الٌاءׄ    مبتدأ مؤخر مرفوع و عالمة رفعه الضمةالمقدرةׄ  

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرةׄ    لظاهرةمفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة ا  ׄ  

ٗااااااااااابع   ّال ااااااااااال    ّالواااااااااااب  -2  ّأًاااااااااااب اثاااااااااااي الش 

  
 ء. ّدادٓ هااااااااااااااااااااااااااااااااب صا   ٘ااااااااااااااااااااااااااااااااش ّداد   

 

  جش الوجزذأ )أًب( فٖ ُزا الج٘ذ  ـ

 ما زال خٌر ودادׄ    ودادى ما زال خٌر ودادׄ     الظلׄ    ابن الّرٌاض ׄ   

 ل هعشااااااااااااش اؤًظبسااااااااااااـ ه ااااااااااااذ هإث اااااااااااا -لٌااااااااااااب -3

  
  

 ثاسضاااااااااااااااااااابئٌب  ٘ااااااااااااااااااااش الجشٗااااااااااااااااااااخ أ وااااااااااااااااااااذ

  

 ئعشاة كلوخ " ه ذ"  ٌُب:

 خبر ׄ      مفعول بهׄ                  فاعلׄ      مبتدأ ׄ  

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

 بدلׄ     مفعول بهׄ                     فاعلׄ     اسم ال زالׄ  

5-   ْ اااااااااااااااا ااااااااااااااااذُ  ُجااااااااااااااااذ  ث ع    ااااااااااااااااب ال ع ج   ِ ٖ  أٗ   ٌع  ف اااااااااااااااااً 

  
اااااااااااااااااٖ ف  ٘اااااااااااااااااُش.     ِ اااااااااااااااااْ ٗاااااااااااااااااب ئل  ئلااااااااااااااااأ ال ع   

 
  جش ئى " فٖ الج٘ذ ُْ:

َهاׄ   ٌُّ  َفقٌرُ ׄ     إلى اْلَعْفو ׄ       اْلَعْبُد ׄ      أَ

 رزح ق أُذاف أهزٌب .......االسن الوخزض ٌُب:  -أِٗب الشجبة  -ثٌب   -6

 افأهدׄ     الشباب    ׄ       أيُ ׄ      بنا  ׄ  

 ه ذسٗي رّ العلن ..........عٌذ رظْٗت الخطأ ً ْ :  -أِٗب الوظشٗ٘ي  –ًحي  -7

 مقدرون ذا العلم  -أٌها المصرٌون  –نحن ׄ      مقدرٌن ذي العلم  -أٌها المصرٌون  –نحن ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ      مقدروذي العلم  -أٌها المصرٌون  –نحن ׄ  

 ........أكول ثبسن هخزض :ًحي ........ ًحت اإل الص : .. - 8

 ذي العلم ׄ     ذو العلم  ׄ      ذوي العلم  ׄ     ذوو العلمׄ  

 رظبى الجالد :....  كن  زف فعل االسن  الوخزض :   -دأِٗب  ال ٌْ -ثٌب  - 9

 غالباׄ     ممتنعׄ        جائزׄ     واجبׄ  

ااااااااااااااااال  ال ً اااااااااااااااااذععٖ ؤ ة   -11 ِ ش   ئًعاااااااااااااااااب ثٌاااااااااااااااااٖ ً 

  
ْ  ث      ُُاااااااااااااااااا ال    ّ ااااااااااااااااااَُ   ٌ ااااااااااااااااااش ٌٗ ب.ع   بؤث ٌاااااااااااااااااابء  ث ش 

 
 االسن الوخزض ٌُب:ـ

ا ׄ     ألَب  ׄ     َنْهَشل  ׄ        بنً ׄ      إنَّ

 علٌ٘ب ـ أِٗب العلوبء ـ رٌو٘خ الع ْ ..................ئعشاة كلوخ " العلوبء " ٌُب:  -11

 مبتدأׄ      نعتׄ       مفعول بهׄ        مضاف إلٌهׄ  
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 ء هسبكي علٖ طشاص طحٖ.........الظْسح الزٖ جبء علِ٘ب  االسن هخزض ٌُبًطلت ئًشب -أُل ال شٕ  -ًحي   -12

 لفظ ) أي(ׄ    لى معرفة‘مضاف ׄ      معرف بألׄ         نكرةׄ  

 " أثٌبؤًب العبهلْى " ..........عٌذ جعلِب اسوب هخزظب ركْى ال ولخ: -13

  أمل البالد  -لٌنأبناءنا العام -هم ׄ       أمل البالد  -أبناؤنا العاملون -أنتم ׄ  

 أمل البالد -أبناءنا العاملٌن  -أنتم ׄ       أمل البالد -أبناءنا العاملون  -أنتم ׄ   

 أششف الٌبط :...........ئعشاة االسن الوخزض فٖ ُزٍ ال ولخ :  -أِٗب اؤ شاس  -: أًزن- 14

 منصوبׄ     مبنً فً محل جرׄ    مبنً فً محل نصبׄ     مرفوعׄ  

كٌبٍُ فِْ طذقخٌ"". الوحل اإلعشاثٖ ل ولخ ) ال ًْسس(: قب  )ص(:" -15 ُس هب رش   ًحُي هعشش  اؤًج٘بء  ال ًْس 

 نصب مفعول بهׄ     نصب حالׄ     رفع نعت ׄ       رفع خبر            ׄ  

 ًخطئ ًّظ٘ت.........ضع اسوب هخزظب هٌبسجب هي ث٘ي الجذائل -.... اإلًسبى -ًحي  -16

 بنًׄ      بنوׄ       بنٌن ׄ                  بنونׄ  

 هظٌعب للشجب  ..........عٌذ رظْٗت الخطأ ً ْ : –أُِٗب اؤم  –أًذ   -17

ٌُتها األم  –أنِت ׄ   ٌُها األم  –أنِت ׄ       مصنعا للرجال –أ  مصنع للرجال –أ

ٌُتها األم  –أنِت ׄ    األولى والثالثةׄ       مصنع للرجال –أ

  ٘ق الوضٗذ هي اإلثذاع.........الظْسح الزٖ جبء علِ٘ب  االسن هخزض ٌُبأسزط٘ع رح  -طالثٖ  –ثكن   -18

 لفظ ) أي( ׄ     لى معرفة‘مضاف  ׄ     معرف بأل ׄ          نكرة ׄ  

 هب أسّع  رّٕ اؤ الق ـ أًزن رّٕ اؤ الق سائعْى.......ئعشاة كلوخ "رّٕ " فٖ ال ولز٘ي -19

 مضاف إلٌه   –ه مضاف إلٌׄ         مفعول به    –مضاف إلٌه ׄ   

 مضاف إلٌه –مفعول به ׄ         مفعول به –مفعول بهׄ   

 ئًكن .......  هسئْلْى عي الذفبع عي الو لْه٘ي...... اكول ثبسن هخزض هي ث٘ي الجذائل الزبل٘خ: -21

 المحامٌنׄ     المحامونׄ    محامٌنׄ       محامونׄ  

  ٘بء :....... ئعشاة كلوخ " الظبئوْى " علٔ الزشر٘ت : أًزن الظبئو٘ي اؤر –أًزن الظبئوْى اؤر ٘بء  – 21

  مفعول به –خبر ׄ    مفعول به -أ مبتدׄ    خبر –مفعول به ׄ    مفعول به –مفعول به ׄ  

 )أًزن الوعلو٘ي ه زِذّى(...ئعشاة كلوخ " ه زِذّى" فٖ الوثبل٘ي: -)أًزن هعلوْى ه زِذّى(  -22

 خبر –نعت  ׄ     نعت –بر خ  ׄ     نعت –نعت  ׄ      خبر –خبر   ׄ  

 ه٘ض أسلْة اال زظبص هي ث٘ي اؤسبل٘ت الزبل٘خ  -23

   أنتم المصرٌٌن أكرم األمم .ׄ          ما أكرم المصرٌٌنׄ  

 أنتم المصرٌون أكرم األممׄ          أكرم بالمصرٌٌن .  ׄ  

 هززّق٘ي لل ي ّاؤدة ..........عٌذ رظْٗت الخطأ ً ْ :  -الوجذعْى  –ًحي  -24

 متذوقون للفن واألدب  -المبدعون  –نحن ׄ      متذوقٌن للفن واألدب  -المبدعٌن  –نحن ׄ  

 األولى والثالثةׄ      متذوقون للفن واألدب  -المبدعٌن  –نحن ׄ  

 ثظذق هب ّسد فِ٘ب....الظْسح الزٖ جبء علِ٘ب  االسن هخزض ٌُب  -الوْقع٘ي علٔ الشكْٓ  -ً ش ًحي  -25

 لفظ ) أي( ׄ     لى معرفة‘مضاف  ׄ     عرف بألم ׄ         نكرة ׄ  

  ( https://dardery.site/archives/3487للزذسٗت اإللكزشًّٖ ّالزأكذ هي اإلجبثبد اضغظ علٔ الشاثظ  ) 
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