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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 

 ربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .أفصح الخلق لسانا وأع

 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 جمهودا ت 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  ات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها امتدريب

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 نلتدرية  واحلل  مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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 ما المقصود بإسناد الفعل للضمائر؟

 نعلم أن للجملة الفعلٌة ركنٌن أساسٌٌن: ) فعل + فاعل ( : 

 الفعل : وهو عبارة عن حدث فً زمن ،  •

 والفاعل : وهو من أسند إلٌه هذا الحدث. •

 فعندما نقول : ) سافر  زٌد ( فقد أسند الفعل )سافر( إلى " زٌد ". -

 وعلٌه فعندما نقول )سافروا( فقد أسند الفعل )سافر( إلى الضمٌر " واو الجماعة ". -

 وقبل الحدٌث عن  إسناد الفعل للضمائر  ٌجب معرفة أنواع الفعل ، وهً كاآلتً : 

 الفعل نوعان :

 ٌع أصوله صحٌحة      ، مثل ضرب                                                                  صحٌح : هو ما كان جم -1 

 جرى                                                                  -قال –ي (  ، مثل وعد  -ا  -معتل : هو ما كان أحد أصوله حرف علة ، حروف العلة ) و  -2 

 الصحٌح ثالثة أنواع :والفعل 

 عرف ( –فهم  –سالم :  تخلو أصوله  من الهمزة والتضعٌف. ) كتب  -1 

 مهموز : أحد أصوله همزة )وٌكون  مهموز الفاء  أخذ    أو مهموز العٌن   سأل  أو مهموز الالم   قرأ ( -2 

 حق ( –حب  -هد  –شد  –عد  –مضعف : عٌنه والمه من جنس واحد ) مد  -3 

 تل كذلك ثالثة أنواع :والمع

 وثب ( –وهب  –وجد  –وقف  –مثال : فاؤه حرف علة ) وعد  -1 

 عاد ( –نام  –باع  –صام  –أجوف : عٌنه حرف علة ) قال  -2 

 نمى ( –نما  –قضى  –جرى  –سعى  -ناقص : المه حرف علة ) دعا  -3 

 أمر ( –رع مضا –وٌتبقى أن نتذكر  أنواع الفعل من حٌث الزمن وهً :) ماض  

 صحٌح أو معتل ، ماض أو مضارع أو أمر وهً كاآلتً : –إسناد أي فعل  –وأخٌرا نصل إلى كٌفٌة اإلسناد  

 بداٌة نقرر أن ضمائر الرفع  التً تسند إلى الفعل نوعان هما: 

 نون النسوة( –ناء الفاعلٌن  -ضمائر الرفع المتحركة وهى: )تاء الفاعل  -1

 ٌاء المخاطبة( -واو الجماعة -امنة: وهى)ألف االثنٌنضمائر الرفع الس  -2

 واو الجماعة( فال سند إلى )ٌاء المخاطبة( -ألف االثنٌن -نون النسوة  –ناء الفاعلٌن  -الفعل الماضً ٌسند إلى: )تاء الفاعل -

 -( فال ٌسندان إلى)تاء الفاعلٌاء المخاطبة -واو الجماعة -ألف االثنٌن -الفعل المضارع واألمر ٌسندان إلى: )نون النسوة  -

 ناء الفاعلٌن(
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 أوال :الفعل الصحٌح

 إسناد الفعل الصحٌح إلى ضمائر الرفع: -أوال:

 إسـُــاد انفؼم انًاضٗ انصحٛح -1

 يثم َٕػّ
 ضًائش انشفغ انساكُح ضًائش انشفغ انًرحشكح

 انرغٛٛش
 ٔأ انجًاػح أنف االثٍُٛ ٌَٕ انُسٕج َا انفاػهٍٛ ذاء انفاػم

 نى ٚحذز ذغٛٛش ػشفٕا ػشفا ػشفٍ ػشفُا ػشفد ػشف سانى

 نى ٚحذز ذغٛٛش سأنٕا سأال سأنٍ سأنُا سأند سأل يًٕٓص

 يّذٔا يّذا يذدٌ يذدَا يذدخ يذّ  يضؼف
ٚفك انرضؼٛف يغ 

 ضًائش انشفغ انًرحشكح

 ٌالحظ من الجدول السابق أن: 

نون النسوة( ولم ٌحدث  -واو الجماعة -ألف االثنٌن -نا الفاعلٌن -الفاعلالماضً السـالـم والمهموز ٌسـنـدان  إلى) تاء  -1  

 فٌه تغٌٌر 

الماضييً المضعييـف ٌفييـك تضييعٌفه إذا أسـنييـد إلييى ضييمائر الرفييع المتحركيية مثييل )تييـاء الـفاعييـل ونييا الفاعـلييـٌن ونييـون - 2   

 الـنـسـوة ( وٌبقى التضعٌف عند إسناده إلى )ألف االثنٌن وواو الجماعة(

 إسـُــاد انفؼم انًضاسع انصحٛح -2

 يثم َٕػّ

ضًائش انشفغ 

 انًرحشكح
 ضًائش انشفغ انساكُح

 انرغٛٛش

 ٚاء انًخاطثح ٔأ انجًاػح أنف االثٍُٛ ٌَٕ انُسٕج

 نى ٚحذز ذغٛٛش ذؼشفٍٛ ٚؼشفٌٕ ٚؼشفاٌ ٚؼشفٍ ٚؼشف سانى

 نى ٚحذز ذغٛٛش ذسأنٍٛ ٚسأنٌٕ ٚسأالٌ ٚسأنٍ ٚسأل يًٕٓص

 ذًّذٍٚ ًّٚذٌٔ ًّٚذاٌ ًٚذدٌ ذّ ًٚ يضؼف
ٚفك انرضؼٛف ػُذ اإلسُاد إنٗ 

 ٌَٕ انُسٕج

 ٌالحظ من الجدول السابق أن: 

 ٌاء المخاطبة(وال ٌحدث فٌهما تغٌٌر -نون النسوة -واو الجماعة -المضارع السالم والمهموز ٌسـنـدان  إلى) ألف االثنٌن -1

 نـون الـنســوةوٌبقى تضعٌفه عند إسناده إلى ضمائر الرفع الساكنة المضارع المضعـف ٌفـك تضعٌفه إذا أسـنـد إلى-2

 الٌسند المضارع إلى )تاء الفاعل أو ناء الفاعلٌن ( -3
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 إسـُــاد انفؼم اٞيش انصحٛح -3

 يثم َٕػّ

ضًائش انشفغ 

 انًرحشكح
 ضًائش انشفغ انساكُح

 انرغٛٛش

 ٚاء انًخاطثح ٔأ انجًاػح أنف االثٍُٛ ٌَٕ انُسٕج

 نى ٚحذز ذغٛٛش اػشفٙ اػشفٕا اػشفا  اػشفٍ اػشف  سانى

 نى ٚحذز ذغٛٛش اسأنٙ اسأنٕا اسأال اسأنٍ اسأل يًٕٓص

ٚفك انرضؼٛف ػُذ اإلسُاد إنٗ  ُيّذ٘ ُيّذٔا ُيّذا ايذدٌ ُيذّ  يضؼف

 ٌَٕ انُسٕج ٔٚثذأ تأنف ٔصم

 

ٌياء  -نيون النسيوة -واو الجماعية -ـنيـدان إليى) أليف االثنيٌناألمــــر السالـيـم والمهميوز ٌس -1ٌالحظ من الجدول السابق أن: 

 المخاطبة(وال ٌحدث تغٌٌر 

 األمر المضعـف ٌفـك إدغـامه إذا أسـند إلى نون النسوة وٌوضع له ألف وصل فى أوله -2

 الٌسند األمرإلى )تاء الفاعل أو ناء الفاعلٌن (. -3

 -إسناد الفعل المعتل إلى ضمائر الرفع: -ثانٌا:

 إسـُــاد انفؼم انًاضٗ انًؼرم-1

 يثم َٕػّ
 ضًائش انشفغ انساكُح ضًائش انشفغ انًرحشكح

 انرغٛٛش
 ٔأ انجًاػح أنف االثٍُٛ ٌَٕ انُسٕج َا انفاػهٍٛ ذاء انفاػم

 نى ٚحذز ذغٛٛش ٔصفٕا ٔصفا ٔصفٍ ٔصفُا ٔصفد ٔصف يثال

 لانٕا لاال لهٍ لهُا لهد لال أجٕف
سُاد إنٗ ٚحزف حشف انؼهح ػُذ اإل

 ضًائش انشفغ انًرحشكح

 َالص

 

 سؼٗ

 

ْٛد  سؼ

 

ُْٛا  سؼ

 

ٍْٛ  سؼ

 

 سَؼَٛا

 

 سَؼٕا

 ذشد اٞنف إنٗ أصهٓا )ٚاء(

 ٔذحزف ػُذ اإلسُاد إنٗ ٔأ

 انجًاػح فمظ ٔٚفرح يا لثهٓا

 

 دػا

 

 دػٕخُ 

 

 دَػَٕا

 

 دَػٌٕ

 

ا َٕ  دَػ

 

ا ْٕ  َدَػ

 ذشد اٞنف إنٗ أصهٓا )ٔأ(

ٔذحزف ػُذ اإلسُاد إنٗ ٔأ 

 نجًاػح فمظ ٔٚفرح يا لثهٓاا

 ذمهة اٞنف )ٚاء(إرا كاَد ساتؼح      
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ٍْٛ أػطُٛا أػطٛدُ  أػطٗ ٔٚحزف حشف انؼهحػُذ اإلسُاد إنٗ  أػطَٕا أػطٛا أػط

 ٔأ انجًاػح فمظ ٔٚفرح يا لثهٓا

ْٛدُ  خِشٗ ُْٛا خِش  خُشٕا خَشٛا خشٍٛ خشـِ
ٚحزف حشف انؼهحػُذ اإلسُاد إنٗ 

 ى يا لثهٓأأ انجًاػح فمظ ٔٚض

ا سُشٌٔ سُشَٔا سُشٔخُ  سُشٔ َٔ  سُشٔا سُش
ٚحزف حشف انؼهحػُذ اإلسُاد إنٗ 

 ٔأ انجًاػح فمظ ٔٚضى يا لثهٓا

 -ٌالحظ من الجدول أن:

 لم ٌحدث فٌه تغٌٌر عند إسناده إلى ضمائر الرفع  الفعل الماضى المثال -1

نـون الـنـسيـوة( ، وال ٌحيـذف ميع )أليف  -نا الـفـاعلـٌن  -اعـل ٌحـذف منه حرف العلة مع )تاء الف الفعل الماضى األجوف -2

 واو الجماعة(. –االثنٌن 

 -:الفعل الماضى الناقص -3

) أ(إذا كانت ألفه ثالثة ترد األلف إلى أصلها )الٌاءأو الواو(وتحذف عند اإلسناد إلى واو الجماعة فقط وٌفتح ما قبلهيا ، مثيل:  

 دعا(–)سعى 

 ه رابعة قلبت )ٌاء(وحذف حرف العلة عند اإلسناد إلى واو الجماعة فقط وٌفتح ما قبلها ، مثل:  )أعطى()ب( إذا كانت ألف

و  )ج( إذا كان معتل اآلخر بـ )الواوأو الٌاء( حذف حرف العلة عند اإلسناد إلى واو الجماعة فقط وضم ما قبلها ، مثيل:  )سير 

 خِشى( –

 المعـتـل اآلخرباأللف حذفت ألـفـه مثـل:دَعـْت ،َسَعـتْ  إذااتصلت تاء التأنٌث بـ الماضً:ملحـوظة

 إسـُــاد انفؼم انًضاسع انًؼرم -2

 يثم َٕػّ

ضًائش انشفغ 

 انًرحشكح
 ضًائش انشفغ انساكُح

 انرغٛٛش

 ٔأ انجًاػح أنف االثٍُٛ ٌَٕ انُسٕج
ٚاء 

 انًخاطثح

 نى ٚحذز ذغٛٛش ذصفٍٛ ٚصفٌُٕ ٚصفَاٌ ٚصْفٍ ٚصفُ  يثال

 ذمٕنٍٛ ٚمٕنٌٕ ٚمٕالٌ ٚمهٍ مٕلٚ أجٕف
ٚحزف حشف انؼهح ػُذ اإلسُاد إنٗ ٌَٕ 

 انُسٕج فمظ

 ٚسَؼٗ َالص
 

ٍْٛ  َْٚسَؼ

 

 ٚسؼَٛاٌ

 

ٌ ْٕ  ٚسَؼ

 

ٍْٛ  ذَْسَؼ

ذُشد اٞنف إنٗ أصهٓا )ٚاء(ػُذ اإلسُاد إنٗ  -

 ٌَٕ انُسٕج ٔأنف االثٍُٛ

ٚحزف حشف انؼهح ٔٚفرح يا لثم ٔأ  -

 انجًاػح ٔٚاء انًخاطثح
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ٌ ػٕٚذ ْٕ ٌ ٚذػٕاٌ ٚذُػ ُٕ  ذْذِػٍٛ ٚذُػ
ٚحزف حشف انؼهح ٔٚضى يا لثم ٔأ انجًاػح 

 ٔٚكسش يا لثم ٚاء انًخاطثح

ٍْٛ ًِٚضٗ  ذًِضٍٛ ًُٚضٌٕ ًٚضَٛاٌ ًِٚض
ٚحزف حشف انؼهح ٔٚضى يا لثم ٔأ انجًاػح 

 يا لثم ٚاء انًخاطثح ٔٚكسش

 ٚالحظ يٍ انجذٔل انساتك أٌ: 

 ى ٚحذز فّٛ ذغٛٛش ػُذ إسُادِ إنٗ ضًائش انشفغ ن انفؼم انًضاسع انًثال -1

 ٚحـزف يُّ حشف انؼهح يغ َـٌٕ انـُـسـٕج فمظ انفؼم انًضاسع اٞجٕف -2

 -:انفؼم انًضاسع انُالص -3

) أ(إرا كاٌ يؼرم اٜخش تاٞنف ذشداٞنف إنٗ أصهٓا )ٚاء( ػُذ اإلسُاد إنٗ ٌَٕ انُسٕج ٔأنف االثٍُٛ ٔٚحزف حشف انؼهح ٔٚفترح 

 لثم ٔأ انجًاػح ٔٚاء انًخاطثح   يا

 )ب( إرا كاٌ يؼرم اٜخش تـ )انٕأأٔ انٛاء( حزف حشف انؼهح ٔٚضى يا لثم ٔأ انجًاػح ٔٚكسش يا لثم ٚاء انًخاطثح.

 إسـُــاد انفؼم اٞيش انًؼرم -2

 يثم َٕػّ

ضًائش انشفغ 

 انًرحشكح
 ضًائش انشفغ انساكُح

 انرغٛٛش

 أ انجًاػحٔ أنف االثٍُٛ ٌَٕ انُسٕج
ٚاء 

 انًخاطثح

 نى ٚحذز ذغٛٛش ِصفِٙ ِصفُٕا ِصفَا ِصْفٍ ِصفْ  يثال

ٍْ  لـُمْ  أجٕف  لُٕنِٙ ْلٕنُٕا لُٕال لـُْه

 ٚشد حشف انؼهح انًحزٔف إنٗ

 أصهّ ػُذ اإلسُاد إنٗ ضًائش

 انساكُحانشفغ 

 َالص

 

 اسغْ 

 

ٍْٛ  اْسَؼ

 

 اسؼَٛا

 

ا ْٕ  اسَؼ

 

 ْٙ  اْسَؼ

 ٗ أصهّٚشد حشف انؼهح انًحزٔف  إن

 )ٚاء(ػُذ اإلسُاد إنٗ ٌَٕ انُسٕج 

 ٔأنف االثٍُٛ

 ٚفرح يا لثمٔٚحزف حشف انؼهح 

 ٔأانجًاػح ٔٚاء انًخاطثح 

 

 

 ادعُ 

 

 

ٌ ْٕ  ادُػ

 

 

 ادُػٕا

 

 

ا ُٕ  ادُػ

 

 

 اْدِػٙ

 ٚشد حشف انؼهح انًحزٔف  إنٗ أصهّ

 )ٔأ( ػُذ اإلسُاد إنٗ ٌَٕ انُسٕج

 ٔأنف االثٍُٛ 

 لثم ٔأٔٚضى يا ٚحزف حشف انؼهح 
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 انجًاػح ٔٚكسش يا لثم  ٚاء انًخاطثح

 

 

 اْذِ 

 

 

 اْذٍٚ

 

 

 اِْذَٚا

 

 

 اُْذٔا

 

 

 اِْذٖ

 ٚشد حشف انؼهح انًحزٔف  إنٗ أصهّ

 )ٚاء( ػُذ اإلسُاد إنٗ ٌَٕ انُسٕج 

 ٔأنف االثٍُٛ

 ٔٚضى يا لثم ٔأٚحزف حشف انؼهح 

 انجًاػح ٔٚكسش يا لثم  ٚاء انًخاطثح

 أٌ: ٚالحظ يٍ انجذٔل انساتك 

 نى ٚحذز فّٛ ذغٛٛش ػُذ إسُادِ إنٗ ضًائش انشفغ  انفؼم اٞيشانًثال -1

 ٚشد حشف انؼهح انًحزٔف إنٗ أصهّ ػُذ إسُادِ إنٗ ضًائشانشفغ انساكُح انفؼم اٞيش اٞجٕف -2

) أ(إرا كاٌ يؼرتم اٜختش تتاٞنف ٚتشد حتشف انؼهتح انًحتزٔف  إنتٗ أصتهّ ػُتذ اإلستُاد إنتٗ َتٌٕ انُستٕج -:انفؼم اٞيش انُالص -3

 ٔأنف االثٍُٛ ٔٚفرح يا لثم ٔأ انجًاػح ٔٚاء انًخاطثح  

ٍٛ )ب( إرا كاٌ يؼرم اٜخش تـ )انٕأأٔ انٛاء( ٚشد حتشف انؼهتح انًحتزٔف  إنتٗ أصتهّ ػُتذ اإلستُاد إنتٗ َتٌٕ انُستٕج ٔأنتف االثُت

 ٔٚضى يا لثم ٔأ انجًاػح ٔٚكسش يا لثم ٚاء انًخاطثح

 ( https://dardery.site/archives/6307نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهٗ انشاتظ  ) 

 على إسناد الفعل للضمائر تـــدريـــب

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة فٌما  ٌلً:

 .الفعل عٌن ضبط مع الترتٌب على النسوة ونون الجماعة واو إلى «ٌجري» من األمر فعل أسند: 1

 .اجِشٌ، – اجُشٌٔׄ    .اجِشٍٚ، –اجُشٔاׄ    .ٍ،اجِشٚ –اجُشٌٔׄ    .اجِشٌ، –اجُشٔاׄ   

 :عدا ما الساكنة الرفع ضمائر من  ٌلً مما كل :2

 .انجًاػح ٔأׄ    .انُسٕج ٌَٕׄ    .انًخاطثح ٚاءׄ    االثٍُٛ أنفׄ   

 :ٌلً فٌما الجماعة واو على اشتملت التً الجملة:3

ّٕ  انًخهص انصذٚكׄ    ستٓى يٍ انُصش  انًسهًٌٕ ٚشجٕׄ     انشذائذ ٙف يشج

 .ٞتُائٓى انخٛش ٚشجٌٕ اٞيٓاخׄ    سٓال االيرحاٌ ٚكٌٕ أٌ ٚشجٌٕ انهطالبׄ   

 .صحٌحة اكتبها ثم للمثنى، السابقة الجملة فً الخطاب اجعل....«لآلخرٌن العون ٌد ومد   خٌرا، قل المسلم، أٌها» : 4

 .نٝخشٍٚ انؼٌٕ ٚذ ٔايذداٌ ، خٛشا لُٕاَلٌ ، انًسهًاٌ ٚٓاأׄ          .نٝخشٍٚ انؼٌٕ ٚذ ٔيذاٌ ، خٛشا لُٕاَل  انًسهًاٌ، أٚٓاׄ   

 .نٝخشٍٚ انؼٌٕ ٚذ ٔيّذا ، خٛشا لُٕاَل  ، انًسهًاٌ أٚٓاׄ       .نٝخشٍٚ انؼٌٕ ٚذ ٔيّذاٌ ، خٛشا لُٕاَلٌ ، انًسهًاٌ أٚٓاׄ   

https://dardery.site/archives/6307
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 :هً التالٌة الجمل بٌن من الصحٌحة الجملة: 5

 تانصهح ٚشُضٌٕ خانًخرصًاׄ    تانصهح ٚشّضٌٕ انًخرصًاخׄ   

 تانصهح ٚشِضٍٛ انًخرصًاخׄ    تانصهح ٚشّضٍٛ انًخرصًاخׄ   

 :أجوف التالٌة األفعال أي: 6

ٌׄ    جٛذا انحثم ايذدٌׄ    تٕاجثكٍ لًٍُׄ    ْٕ  انًؼاصٙ اْجشٌׄ    كثٛشا هللا ادُػ

 الترتٌب على نقول الجماعة واو إلى «وصف» الفعل من واألمر  الماضً إسناد عند:  7

 .ِصفٕا  ٔصفٕا،ׄ    .ٔصفٕا  ٔصفٕا،ׄ     .أِٔصفٕا  أٔصفٕا،ׄ    .صفٕا  ٌ،صفٕׄ   

 :نقول المثنى إلى األمر توجٌه عند.......الشتاء فصل فً الجو لً صف: 8

 انشراء فصم فٙ انجٕ نٙ صفاٌׄ     انشراء فصم فٙ انجٕ نٙ صفاׄ   

 انشراء فصم فٙ انجٕ نٙ صفٛاׄ     انشراء فصم فٙ انجٕ نٙ صفٕاׄ   

 :نقول المثنى مخاطبة عند..........جفاك من تجفو أن الذكاء من لٌس: 9

َٕ  أٌ انزكاء يٍ نٛسׄ    جفاكًا يٍ ذجفٕاٌ أٌ انزكاء يٍ نٛسׄ     جفاكًا يٍ اذجف

 جفاكًا يٍ ذجفٛا أٌ انزكاء يٍ نٛسׄ    جفاكًا يٍ ذجفٛاٌ أٌ انزكاء يٍ نٛسׄ   

 .الترتٌب على النسوة ونن إلى«  صفا - نسى» من المضارع فعل أسند:  11

 ٚصفٍٛ -ُُٚسٌٕׄ    ٚصفٌُٕ -َُٚسٍٛׄ     ٚصفٍَٛ -ٍُٛٚسׄ    ٚصفٌُٕ -ُُٚسٌٕׄ   

 .«الملعب إلى الالعب وصل» : 11

 .تغٌٌر من فٌه حدث ما واذكر الترتٌب، على المخاطبة وٌاء االثنٌن، وألف النسوة، نون إلى«  وصل»  من األمر أسند 

 .أٔنّ حزف - ِصهٍٛ ِصالٌ، ِصهٍ،ׄ    .ذغٛٛش ٚحذز نى - أٔصهٙ أٔصال، ، أٔصهٍׄ   

 .أٔنّ حزف - ِصهٙ ِصال، ِصهٍ،ׄ    .أٔنّ حزف - ِصهٍٛ ِصال، ِصهٍ،ׄ   

 باأللف اآلخر معتل التالٌة األفعال أي: 12

 اغذٌٔׄ                      ادٌَٕׄ                                   اسضٍٛׄ             اجفٌٕׄ   
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 «. قلٌال نفسك إلى......  ،دةالسٌ أٌتها»    ،«قلٌال بعضكما إلى.....  ، السٌدان أٌها»: 13

 .الترتٌب على ،«خال» الفعل من المناسب األمر فعل الفراغ مكان ضع   

ا،ׄ    اخهٍِٛ اخهُٕاٌ،ׄ    َٕ  اخهٍِٛ اخهُٕا،ׄ    اخهِٙ اخهَٕاٌ،ׄ       اخهِٙ اخهُ

 :نقول إسمٌة إلى الفعلٌة الجملة تحوٌل عند... تنفد ال ٌجابٌةإ بطاقة أبناءهن األمهات تمد: 14

  ذُفذ ال إٚجاتٛح تطالح أتُاءٍْ ًّٚذٌ اٞيٓاخׄ     ذُفذ ال إٚجاتٛح تطالح أتُاءٍْ ًٚذٌٔ اٞيٓاخׄ   

  ذُفذ ال إٚجاتٛح تطالح أتُاءٍْ ًٚذٍٚ اٞيٓاخׄ     ذُفذ ال إٚجاتٛح تطالح أتُاءٍْ ًٚذدٌ اٞيٓاخׄ   

 :الترتٌب على الجملتٌن فً( تنسٌن) الفعل إعراب ."لكن أقول ما دائما تنسٌن أنتن "– "لك أقوق ما دائما تنسٌن أنت": 15

   انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع -  انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسعׄ   

   انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع -  سفغ يحم فٙ يثُٙ يضاسعׄ   

   سفغ يحم فٙ يثُٙ يضاسع -  سفغ يحم فٙ يثُٙ يضاسعׄ   

   سفغ يحم فٙ يثُٙ يضاسع -  انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسعׄ   

 .الترتٌب على النسوة ونون الجماعة واو إلى «شد  » من األمر فعل أسند : 16

 اشذدٌ - شّذٌٔׄ    اشذدٌ - شّذٔاׄ    اشّذٌ - شّذٔاׄ    شّذٌ - شّذٌٔׄ   

 .الفعل عٌن ضبط مع نسوةال نون إلى «هجا رضً، هدى، وقف،» من المضارع أسند : 17

، ُٚٓذٌ، ٕٚلِفٍ،ׄ    ٍَّ  .ُٚٓجٍ ٚشِضٍٛ، ِٚٓذٍٚ، ٚمِفٍ،ׄ    .َٚٓجٌٕ ٚشُض

ٍْٛ، َٚٓذٍٚ، ، ٕٚلِفٍׄ    ٍْٛ، ، ِٚٓذٍٚ ، ٚمِفٍׄ    .ُٚٓجٌٕ ٚشَض  .ُٚٓجٌٕ ٚشَض

 حددها؟ خطأ جملة هناك ، الساكنة الرفع ضمائر إلى «صاد قال،» من األمر إسناد عند  : 18

 .ِصٛذ٘ لُٕنٙ،ׄ    .ِصٛذا لُٕال،ׄ    .ِصذ٘ لُهٙ،ׄ    .ِصٛذٔا ،لٕنٕاׄ   

 الصحٌحة؟ األفعال من ٌ عد   ال اآلتٌة األفعال أي   : 19

 .شذّ ׄ    .أيشׄ    .ػادׄ    .لشأׄ   

 (ٌعفون) كلمة فً الواو نوع.... األبناء أخطاء عن  ٌعفون  األمهات: 21

 سفغ شضًٛׄ    انجًاػح ٔأׄ    انجًغ ٔأׄ    أصهٛحׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6307نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهٗ انشاتظ  ) 

https://dardery.site/archives/6307
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 الترتٌب على( ٌرجون) الفعل إعراب(...هللا رحمة ٌرجون المؤمنون( ) هللا رحمة ٌرجون المؤمنات): 21

 انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع فؼم انٌُٕ، تثثٕخ يشفٕع يضاسع فؼمׄ   

 انًمذسج تانضًح يشفٕع يضاسع فؼم انظاْشج، تانضًح يشفٕع يضاسع فؼمׄ   

 انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع فؼم ، سفغ يحم فٙ يثُٙ يضاسع فؼمׄ   

 .سفغ يحم فٙ يثُٙ يضاسع فؼم ، انًمذسج تانضًح يشفٕع يضاسع فؼمׄ   

 :عدا ما الماضً الفعل إلى تسند التالٌة الرفع ضمائر كل: 22

 .انجًاػح ٔأׄ    .انُسٕج ٌَٕׄ    .انًخاطثح ٚاءׄ    االثٍُٛ أنفׄ   

كة الرفع ضمائر من  ٌلً مما كل : 23  :عدا ما المتحرِّ

 .انجًاػح ٔأׄ    .انُسٕج ٌَٕׄ    .انفاػهٍٛ َاׄ    .انفاػم ذاءׄ   

 .الترتٌب على المخاطبة وٌا النسوة نون إلى «قال» من األمر فعل أسند : 24

 لٕنٍٛ - لٕنٍׄ    لٕنٍٛ - لهٍׄ     لٕنٙ - لهٍׄ    لٕنٙ - لٕنٍׄ   

 ( : :سمونٌ) كلمة فً الواو نوع" الدرجات ألعلى ٌسمون المجتهدون" : 25

 انحال ٔأׄ      انكهًح يٍ أصهٛحׄ     انسانى انًزكش جًغ ٔأׄ     انجًاػح ٔأׄ   

 نقول إسمٌة إلى الفعلٌة الجملة تحوٌل عند.....للتفوق الطالبتان سعت: 26

  نهرفٕق سؼٛرا ٌانطانثراׄ        نهرفٕق سؼٛا انطانثراٌׄ            نهرفٕق سؼرا انطانثراٌׄ        نهرفٕق سؼا انطانثراٌׄ   

 نقول الجمع إلى التحول عند.... المتخاصمٌن بٌن بالحق ٌقضً القاضً: 27

 انًرخاصًٍٛ تٍٛ تانحك ٚمضٌٕ انمضاجׄ    انًرخاصًٍٛ تٍٛ تانحك ٚمضٌٕٛ انمضاجׄ   

 .انًرخاصًٍٛ تٍٛ تانحك ٚمضٕا انمضاجׄ    انًرخاصًٍٛ تٍٛ تانحك ٚمضٍٛ انمضاجׄ   

 على الموضعٌن فً( ٌدنون) الفعل وزن(.....ٌدنون) أٌضا نساء هناك وكان منً( ٌدنون) الرجال دأب مكانً فً أنا بٌنما:28

 :الترتٌب

 ٚفُؼهٍ – ٚفُؼٌٕׄ           ٚفُؼٌٕ - ٚفُؼهٍׄ                     ٚفُؼهٍ – ٚفُؼهٍׄ    ٚفُؼٌٕ - ٚفُؼٌٕׄ   
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 :عدا ما األمر الفعل إلى تسند التالٌة الرفع ضمائر كل: 29

 .انجًاػح ٔأׄ             .انُسٕج ٌَٕׄ                     .انًخاطثح ٚاءׄ    انفاػهٍٛ َا ׄ  

 :نقول بذلك المؤنث جمع مخاطبة عند...الدرجات أعلى تنالوا حتى  الطالب أٌها بدروسكم اهتموا: 31

   ًٌّٕׄ  انذسجاخ أػهٗ ذُانٌٕ حرٗ - انطانثاخ أٚرٓا-تذسٔسكٍ اْر

   ًٍّׄ  انذسجاخ أػهٗ ذُانٍ حرٗ - انطانثاخ أٚرٓا-تذسٔسكٍ اْر

 انذسجاخ أػهٗ ذُهٍ حرٗ - انطانثاخ أٚرٓا-تذسٔسكٍ اْرًًٍׄ   

 انذسجاخ أػهٗ ذُانٍ حرٗ - انطانثاخ أٚرٓا-تذسٔسكٍ اْرًًٍ  ׄ  

 : المذكر للمثنى الجملة  جعل عند....... واستكبر  طغى الظالم: 31

 ٔاسركثشاٌ طغٕاٌ ًاٌانظانׄ    ٔاسركثشاٌ  طغٛاٌ انظانًاٌׄ   

 ٔاسركثشا طغٛا انظانًاٌׄ    ٔاسركثشا طغٕا انظانًاٌׄ   

 :الترتٌب على الجملتٌن فً( تنسٌن) الفعل وزن.....لكن أقول ما دائما تنسٌن أنتن – لك أقوق ما دائما تنسٌن أنت: 32

 ذفؼهٍ - ذفؼٍٛׄ    ذفؼٍٛ - ذفؼهٍׄ    ذفؼهٍ - ذفؼهٍׄ    ذفؼٍٛ - ذفؼٍٛׄ   

 :الترتٌب على(  ٌشدون) الفعل فً النون......باألناشٌد ٌشدون الطالبات – باألناشٌد ٌشدون البالط: 33

    ضًٛش - ضًٛشׄ    ضًٛش – إػشاب حشفׄ   

 إػشاب حشف - ضًٛشׄ    إػشاب حشف – إػشاب حشفׄ   

 نقول إسمٌة جملة إلى الجملة تحوٌل عند.......المطعم من الفتاتان  دنت: 34

 انًطؼى يٍ دَٛرا انفراذاٌׄ      انًطؼى يٍ َٕذاد انفراذاٌׄ   

 انًطؼى يٍ دَٕا انفراذاٌׄ    انًطؼى يٍ دَرا انفراذاٌׄ   

 :نقول إسمٌة إلى الفعلٌة الجملة تحوٌل عند... بالمعلومات طالبهم المعلمون ٌمد  : 35

 تانًؼهٕياخ طالتٓى ٌٔد ًٚذ  انًؼهًٌٕׄ     تانًؼهٕياخ طالتٓى أًٚذّ  انًؼهًٌٕ ׄ   

 تانًؼهٕياخ طالتٓى ًٌٔٚذّ   انًؼهًٌٕׄ    تانًؼهٕياخ طالتٓى أدًٚذ  انًؼهًٌٕׄ   

 



  

 

 تايلوس في النحو

 ذاٚهٕس 13

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :هً التالٌة الجمل بٌن من الصحٌحة الجملة: 36

 يذاسسٍٓ إنٗ صثاحا  ٌٕٚسؼُ   انطانثاخׄ    صثاحا إنٗ يذاسسٍٓ ٚسَؼٍ  انطانثاخ ׄ   

 يذاسسٍٓ إنٗ صثاحا  ٍٛٚسؼَ   انطانثاخׄ    يذاسسٍٓ إنٗ صثاحا  ٍٛٚسؼِ   انطانثاخׄ   

 :عدا ما المضارع الفعل إلى تسند التالٌة الرفع ضمائر كل: 37

 .انجًاػح ٔأׄ             .انُسٕج ٌَٕׄ                     .انًخاطثح ٚاءׄ    ذاء انفاػمׄ   

 .الترتٌب على المخاطبة وٌا النسوة نون إلى «حاد» من األمر فعل أسند : 38

 حٛذٍٚ - حٛذٌׄ    حٛذ٘ - ِحذٌׄ     حٛذٍٚ - ذٌحِ ׄ    حٛذ٘ - حٛذٌׄ   

 فً( ترضٌن) الفعل إعراب ترضٌن بما ٌقدم إلٌكن من الطعام". أنتن "– بما ٌقدم إلٌِك من الطعام" ترضٌن  أنت: "39

 :الترتٌب على الجملتٌن

   سفغ يحم فٙ يثُٙ يضاسع -  انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسعׄ   

   انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع -  انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسعׄ   

   انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع -  سفغ يحم فٙ يثُٙ يضاسعׄ   

   سفغ يحم فٙ يثُٙ يضاسع -  سفغ يحم فٙ يثُٙ يضاسعׄ   

 بالٌاء: اآلخر معتل المسندة إلى نون النسوة  التالٌة األفعال أي: 41

 افِذٍٚׄ                      اسًٌٕׄ                                   ٍٛاسضَ ׄ             ادٌَٕׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6307نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهٗ انشاتظ  ) 

 

 

 

 بالتوفٌق والسداد

 أحمد دردٌري
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