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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 

 أفصح الخلق لسانا وأعربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة 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،   وكد   

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

ىل أ ن غري    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. 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 

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

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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 هشذضى . –عصا -ُْ االسن الوعشب الزي آخشٍ ألف الصهح هثل :   الفرَى  -

 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 األلف لٌست الزمة تتغٌر بتغٌر اإلعرابالمقصور لٌس من  -ٗ

 إعـرابه :  

 ٌرفع  بالضمة المقدرة وٌنصب بـالفتحة المقدرة  وٌجر بـالكسرة المقدرة .

 تثنٌة االسم المقصور وجمعه جمعا مؤنثا سالما

 وجمعه جمعا مؤنثا سالما :عند تثنٌة االسم المقصور  -

 هدٌات.  –هـَدى : هـَدٌان   –عصوات .  –إن كانت ألف المقصور ثالثة ترد إلى أصلها : مثل : عصا  :  عصوان  - ٔ

فأصلها  واو  أما إذا كانت ثالثة ومكتوبة   ‘ مها -ارض  -ا ألف المقصور إذا كانت ثالثة ومكتوبة ألف صحٌحة مثل : عص 

نة  مثل :  هَدى  ٌّ  مَنى    فأصلها  ٌاء . –ألف ل

 مرتضٌات .  –إن كانت ألف المقصور رابعة فأكثر قُلـِبـَت ٌاء :  مثل : مرتضى : مرتضٌان  -ٕ

 جمع االسم المقصور جمعا مذكرا سالما

 األلف ، ونبقً ما قبلها مفتـوحاً  ،مثل :   عند جمع االسم المقصور جمعا مذكرا سالما نحذف -

ن {،} مرتضى    -مصطفـَون   -}  مصطفى  ٌْ ن  {، } األعلى   -مرتضـَون  -مصطـفـَـ ٌْ ن{. –األعلَْون  -مرتضـَ ٌْ  األعلَ

 

 

 هثل :  القاِضـً ، الذاِعً ، الوٌاِدي . ، اسن هعشب  ٌٌرًِ تٍاء الصهح هكسْس ها قثلِا  -

 تنبٌهات:

 ٌقضً .....(ألنها أفعال –لٌس من المنقوص )ٌجري  -ٔ     

 هذي ( ألنها مبنٌة –لٌس من المنقوص ) الذي  -ٕ      

 المستشفى....( ألن آخرها ألف –لٌس من المنقوص ) الفتى  -ٖ      

 لٌس من المنقوص ) ذي بمعنى صاحب ( ألن الٌاء لٌست الزمة تتغٌر بتغٌر اإلعراب -ٗ      

 رمً ....( ألن الٌاء مسبوقة بسكون ولٌس كسرة  -لٌس من المنقوص ) ظبً  -٘      

 الغنً....( ألن آخرها ٌاء مشددة –لٌس من المنقوص ) القوي  -ٙ      

 عربً....( ألن آخرها ٌاء النسب -لٌس من المنقوص ) مصري  -7      

 ا ٌاء المتكلمصدٌقً....( ألن آخره -لٌس من المنقوص ) كتابً  -8      
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 إعـرابه : 

 ٌرفع بـالضمة المقدرة  وٌنصب بـالفتحة الظاهرة  وٌجر بـالكسرة المقدرة ..

 تثنٌة االسم المنقوص و جمعه جمعا مؤنثا سالما   :  -

 ،ترد إذا كانت محذوفة ، مثل :القاضٌات (  –القاضٌـان ، القاضٌـٌَـِْن  –مثل : ) القاضً  ، تبقى ٌاؤه

 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 حالة النصب   ُتحذف ٌاؤه و

 القاِضٌن(. -القاُضون  -) القاِضً  :والجر،مثل

 

 

 صائذج.اسن هعشب آخشٍ ُوضج قثلِا ألف   -

 تنبٌهات: 

 لٌس من الممدود )جاء (ألنها فعل. -ٔ     

 ( ألنها مبنٌة. هؤالء)الممدود لٌس من  -ٕ      

 ) قراءة( ألن آخرها تاء مربوطة ولٌس همزة.الممدود لٌس من  -ٖ      

 ) عبء ( ألن الهمزة غٌر مسبوقة بألف.المقصور لٌس من  -ٗ      

 ) ماء ( ألن األلف غٌر زائدة.المقصور لٌس من  -٘             

 إعـرابه : -

 ٌرفع بـالضمة الظاهرة وٌنصب بـالفتحة الظاهرة وٌجر بـالكسرة الظاهرة  . 

 :أنواع همزة الممدود -

 همزة الممدود تأتً على ثالث صور: 

 .{  ابتداء –إنشاء  –ضٌاء  –} قُّراء : أصلٌة : مثل  – ٔ

 {عرجاء –بٌضاء  – الضراء –السراء –البغضاء –البأساء –عقرباء  –رغداء  –} حمراء  : مزٌدة للتأنٌث  : مثل – ٕ

 {.لقاء.  –شفاء -أسماء –رخاء – جفاء –قضاء –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –) واو  : منقلبة عن أصل – ٖ

 : الممدود تثنٌة -

 التالً:تعتمد تثنٌة الممدود على نوع الهمزة كما هو واضح من العرض 

 :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 –رغداء  –مزٌدة للتأنٌث  : مثل ) حمراء إذا كانت  – ٕ
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 { . (نوٌصحرا )صحراوان ،  – وٌن(رغدا، وانرغدا) – وٌن(حمرا، وانحمرا)}      

قضاء { ٌجوز فٌها أن تبقى همزة أو ُتْقلب  –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. ...سماوان أو  سماءان :سماء  –: بناءان  أو بناوان   واواً عند التثنٌة فنقول:   } بناء 

 

 جمع مؤنث سالم : الممدود جمع -

 تتطابق قواعد جمعه هنا مع قواعد تثنٌته كما هو واضح من العرض التالً: 

 :فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ،  ابتداء..... –أصلٌة : مثل } إنشاء إذا كانت  – ٔ

  ...... {اتابتداء –ات } إنشاء           

 ( ُتْقلب واواً عند التثنٌة ، فنقول : صحراء –رغداء  –مزٌدة للتأنٌث  : مثل ) حمراء إذا كانت  – ٕ

 { . واتصحرا – واترغدا – وات} حمرا     

همزة أو ُتْقلب      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   واواً عند التثنٌة فنقول:   } بناء 

 جمع مذكر سالم : الممدود جمع

 أٌضا مع قواعد تثنٌته على النحو  التالً: –تتطابق قواعد جمعه  

 :فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ، (.. )صٌغة مبالغة من الفعل فرأأصلٌة : مثل } قُّراء إذا كانت  – ٔ

  .... {ون} قُّراء   

 {  ُتْقلب واواً عند التثنٌة ، فنقول :  .....( ) علم لمذكرمزٌدة للتأنٌث  : مثل  } حمراء إذا كانت  – ٕ

 { .وون.....} حمرا 

الم ولكننا افترضنا هنا أنه أصبح علم األصل أن االسم المختوم بألف التأنٌث الممدودة ال ٌجمع جمع مذكر سمالحظة مهمة: 

 لمذكر بمعنى أن هناك رجل اسمه حمراء

(..{ ٌجوز فٌها أن تبقى همزة أو ُتْقلب  بنىاء )صٌغة مبالغة من الفعل ٌاء ( : مثل } بنّ  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. وون...بّناون أو واواً عند التثنٌة فنقول:   } بّناء

 ؟ وما نوع همزتها؟ة ممدوداء أخالء.....إلخ  هل تعتبر اسم –أشداء  –بخالء  -عظماء  –الكلمات مثل : علماء سؤال مهم : 

 هً أسماء ممدودة فقد انطبق علٌها التعرٌف فهً  منتهٌة بهمزة قبلها ألف زائدة.، نعم اإلجابة: 

 ال تنطبق علٌها أحكام التثنٌة والجمع السابقة.مانوع همزتها : نوع همزتها زائدة ولكنها لٌست زائدة للتأنٌث ف ولكن 

 ( https://dardery.site/archives/3414للرذسٌة اإللكرشًًّ ّالرأكذ هي اإلجاتاخ اضغط على الشاتط  ) 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/3414
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 ات على المقصور والمنقوص والممدودتـــدريـــب

 حدد نوع االسم الموضوع بٌن القوسٌن من بٌن البدائل 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 ٌْ اتِِه َمَناُمُكْم بِاللَّ ٌَ  ِمْن َفْضلِِه { ( َواْبتَِغاُؤُكمْ ) قال تعالى:  } َوِمْن آ

  اسم ممدودׄ   اسم منقوص                              ׄ                               اسم مقصور ׄ  

اِطٌَن ُكلَّ  (ٗ ٌَ اءٍ  ) قال تعالى:    } َوالشَّ اٍص { ( َبنَّ  َوَغوَّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 { (  اْلُوْثَقى ) بِاْلُعْرَوةِ قال تعالى:   }َفَقِد اْسَتْمَسَك  (٘

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

َها (ٙ ٌْ  {.  ( َفانٍ  ) قال تعالى:   }ُكلُّ َمْن َعلَ

  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 بِإِحْ  ( أََداء  ) قال تعالى:    } وَ  (8 ٌْ  .َساٍن { إِلَ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

هُ  (9 َك {. ( َناجٍ  ) قال تعالى:   }َوَقالَ لِلَِّذي َظنَّ أَنَّ  ِمْنُهَما اْذُكْرنًِ ِعْنَد َربِّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

َناَك َسْبًعا ِمنَ   قال تعالى:  قال (ٓٔ ٌْ  َواْلقُْرآَن اْلَعِظٌَم  {. (  اْلَمَثانًِ ) }َولََقْد آَت

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 .إِْذ َجاَءُهْم َبأُْسَنا 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 ٌْ  َغ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

وِء وَ  (ٖٔ أُْمُرُكْم بِالسُّ ٌَ َما   { .(  اْلَفْحَشاءِ ) قال تعالى:  }إِنَّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

ــــــــــح  -(ٗٔ ــــــــــى الرعل  ــــــــــً أقوـــــــــد  علـ ــــــــــى   )  إًــ ٌ  ( تالو 
  

 ذكــــــــــــــْى دّائــــــــــــــً. -اقــــــــــــــــــــالْ -فــــــــــــــى  ــــــــــــــــشتح 

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  
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ــــــــــــــذُش -(51 ــــــــــــــً ســــــــــــــالف ال ــــــــــــــاج ااُــــــــــــــشام ف  ّتٌ

  
ــــــــــــــــــــًْ  ــــــــــــــــــــذ ًكف ــــــــــــــــــــ م عٌ   (  الرحــــــــــــــــــــذي )  الك
 

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 هـــــــــــــارا أقــــــــــــــْ  ّألــــــــــــــف ألــــــــــــــف قصٍــــــــــــــذج  -(51

  
 قثلـــــــــــــــــــً س ـــــــــــــــــــشخ أقـــــــــــــــــــ م (  عصوـــــــــــــــــــاء)  

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 ( ربــــؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـاها )  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي جنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه حفلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  -(7ٔ
  

 توخرلـــــــــــــــــــــــــــــف الو ـــــــــــــــــــــــــــــاُذ ّالشســـــــــــــــــــــــــــــْم. 

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

     (  الولرقـــــــــــــــــى )  ســـــــــــــــــألر  ٌـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــخشج   -(51

  
ــــــــــــــــــا .  ــــــــــــــــــا فشق ــــــــــــــــــذُش ه ــــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــــى ٌ.و  هر

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 . ِصـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـرَت فرٌسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة        ( البٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداءِ )  ٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـارَس  -(9ٔ

  
ــــــــــــــا   ــــــــــــــْداـ هـ ــــــــــــــ ـ أســـ ــــــــــــــذاـ رلـٍـ ــــــــــــــَشٍعــثـ  أحقــ

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

ــــــــــــــذاـ  -(02 ِِ رَ  . ــــــــــــــْاَب ه  لِــــــــــــــ   ااَت   أًََـــــــــــــــا ال ــــــــــــــِزي أ   

  
ًــــــــــــــــً (  الوعاِ ـــــــــــــــً )  َعلـــــــــــــــى  ٌ   ش  ٍ ي   ِ ذَ َعـــــــــــــــ َّ 

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3414للرذسٌة اإللكرشًًّ ّالرأكذ هي اإلجاتاخ اضغط على الشاتط  ) 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة  من بٌن البدائل المتاحة :  – ٕس

اتَِنا اْلُكْبَرى{  (ٔ ٌَ َك ِمْن آ ٌَ  .....مثنى كلمة كلمة" الكبرى" :قال تعالى:   }لُِنِر

 الكبرٌنׄ     الكبرٌٌنׄ      كبروٌنالׄ                               الكبرتٌنׄ  

ُكْم َعِظٌم  { (ٕ  .....نوع همزة الممدود هنا :قال تعالى:    } َوفًِ َذلُِكْم َبالء  ِمْن َربِّ

  منقلبةׄ                                    زائدةׄ                                  أصلٌةׄ  

َبُعوهُ{  (ٖ اِس بِإِْبَراِهٌَم لَلَِّذٌَن اتَّ  .....إعراب كلمة" أولى": قال تعالى:    }إِنَّ أَْولَى النَّ

     المقدرة خبر إن مرفوع بالضمةׄ          اسم إن منصوب بالفتحة المقدرةׄ  

 الظاهرة خبر إن مرفوع بالضمةׄ           الظاهرة اسم إن منصوب بالفتحةׄ  

اِر{ (ٗ  .....المثنى لكلمة " عقبى":قال تعالى:  }أُولَئَِك لَُهْم ُعْقَبى الدَّ

 عقبتانׄ     عقبوانׄ                       عقبٌان        ׄ                          عقبان ׄ  

ا َوَنِصًٌرا  {.قال  (٘ ًٌ َك َهاِد َن اْلُمْجِرِمٌَن ۗ َوَكَفىَٰ بَِربِّ ا مِّ ًٍّ َعُدًوّ لَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ َنبِ
َٰ
 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  

https://dardery.site/archives/3414
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الِة اْلُوْسَطى{  (7 لََواِت َوالصَّ  الوسطى":.....جمع كلمة"  قال تعالى:  }َحافُِظوا َعلَى الصَّ

 الوسطونׄ      الوسطٌاتׄ     الوسطواتׄ                          الوسطاتׄ  

ْه { (8 ٌَ  ":ُمالٍق .......جمع  كلمة"  قال تعالى:   } إِنًِّ َظَنْنُت أَنًِّ ُمالٍق ِحَسابِ

 ٌٌنُمالقׄ       ونُمالقׄ            ٌونُمالقׄ                           اتُمالقׄ  

ُ اْلُحْسَنى {  تعالى:    }قال  (9  " :اْلُحْسَنى .......إعراب كلمة" َوُكال َوَعَد َّللاَّ

   فاعل مرفوع بالضمةׄ                                                  مفعول به منصوب بالفتحة    ׄ  

 المقدرة مرفوع بالضمة فاعلׄ                                           المقدر   مفعول به منصوب بالفتحةׄ  

اٍء{. (ٓٔ ٌَ  ....نوع همزة الممدود هنا :قال تعالى:  }َفَجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشً َعلَى اْستِْح

  منقلبةׄ                                  زائدةׄ                                أصلٌةׄ  

ُهْم َكاُنوا ُهْم أَْظلََم َوأَْطَغى{  (ٔٔ  .....إعراب  كلمة " أطغى"  هنا:قال تعالى:    }إِنَّ

  معطوف مرفوع بالضمة المقدرة ׄ        معطوف مرفوع بالضمة ׄ  

 المقدرة معطوف منصوب بالفتحةׄ        معطوف منصوب بالفتحةׄ  

ا  (ٕٔ ا َبْعُد َوإِمَّ ا َمّنً  ......نوع همزة الممدود هنا :فَِداًء{ .قال تعالى:  }َفإِمَّ

  منقلبةׄ                                  زائدةׄ                                أصلٌةׄ  

ْفلَى{  (ٖٔ  ......مثنى كلمة"  السفلى":قال تعالى:   }َوَجَعلَ َكلَِمَة الَِّذٌَن َكَفُروا السُّ

 السفلوٌنׄ     السفلٌٌنׄ         األسفلٌنׄ                            السفلتٌنׄ  

ًنا {. قال تعالى:  } (ٗٔ اتُِكْم َعلَى اْلبَِغاِء إِْن أََرْدَن َتَحصُّ ٌَ  ......نوع همزة الممدود هنا :َوال ُتْكِرُهوا َفَت

  منقلبةׄ                                   زائدةׄ                                أصلٌةׄ  

َواءَ )َتِصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُف  -٘ٔ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَقاِم َوِذي (الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدَّ  لِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤِذي السِّ

  
ـــــــــــٌَى) ( .  (الض  ـــــــــــقٍِن  ـــــــــــَد َس  ً أَ َّ  َِ ـــــــــــ ـــــــــــم  تِ ـــــــــــا ٌَِص ٍ َو  َك

 
 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                  األول ممدود والثانً منقوصׄ  

 األول ممدود والثانً مقصورׄ         األول مقصور والثانً ممدود ׄ  

           (الغنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى)التنكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري عطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرٌم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  -(ٙٔ

  
ــــــــــــــــــــاى  ــــــــــــــــــــشب للوك ــــــــــــــــــــالً )فالســــــــــــــــــــٍل ح  .(الع

 
 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                  األول ممدود والثانً منقوصׄ  

 األول ممدود والثانً مقصورׄ        األول مقصور والثانً منقوص ׄ  

ــــــــــــً -(7ٔ ــــــــــــا ف ــــــــــــْى علٌٍ ــــــــــــال )ٌِ  ًفْســــــــــــٌا ً(الوع

  
 لــــــــن ٌغلِــــــــا الوِــــــــش (الحســــــــٌاء )ّهــــــــي ٌخ ــــــــة    

 
 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                  األول ممدود والثانً منقوصׄ  

 األول ممدود والثانً مقصورׄ        األول منقوص والثانً ممدود ׄ  



  

 

 تايلوس في النحو

 ذاٌلْط 9

ذشم ثاى 

  

01156008819 تواصل لل

 واتس 

ثالٍــــــــــــا )ّ ــــــــــــذقد  فــــــــــــً حث ــــــــــــً ، فلســــــــــــد  -(51    (ه 

  
ـــــــــــــــــــــــذًٍا تـــــــــــــــــــــــَ أّ أهٌعـــــــــــــــــــــــا   أى أهـــــــــــــــــــــــٌَم ال

 
 إعراب  كلمة " مبالٌا"  هنا:

  اسم لٌس  مرفوع بالضمةالمقدرة ׄ         اسم لٌس  مرفوع بالضمة  ׄ  

 المقدرة منصوب بالفتحة خبر لٌسׄ         خبر لٌس منصوب بالفتحةׄ  

ــــــــــة -(51 ــــــــــَ عــــــــــي  ل ــــــــــشء ال ٌثٌٍ ــــــــــا الو ــــــــــ  )أً  (الع

  
ــــــــــــــــــــــاقش  ــــــــــــــــــــــَ الوف ــــــــــــــــــــــذّ علٍ ــــــــــــــــــــــٍن ّال ذع  ًع

 
 "  هنا: العالإعراب  كلمة " 

 مفعول به منصوب بالفتحة المقدرةׄ          مفعول به منصوب بالفتحة  ׄ  

 بالكسرة المقدرةمضاف إلٌه مجرور ׄ          مضاف إلٌه مجرور بالكسرة  ׄ  

 ّكـــــــــــــــــــــأى الِـــــــــــــــــــــ   ًـــــــــــــــــــــْى ل.ـــــــــــــــــــــٍي  -(ٕٓ

  
ـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــً  ـــــــــــــــــــــحٍفح) صسقـــــــــــــــــــــاء.(    شق

 
 نوع همزة الممدود هنا :

  منقلبةׄ                                  زائدةׄ                               أصلٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3414للرذسٌة اإللكرشًًّ ّالرأكذ هي اإلجاتاخ اضغط على الشاتط  ) 

 :األمثلة التالٌة تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة فً –ٖس

 قضى القاضً على الفتى بالسعً حافٌا نحو المعتدى علٌه. ........االسمان المنقوصان هنا هما: (ٔ

 حافٌا ( -) القاضً ׄ          المعتدى (     -) السعً  ׄ          السعً  (   -) القاضً ׄ       الفتى(    –) القاضً ׄ  

 أجرى المحامون استفتاء حول دواعً األمن القومً. االسمان المنقوصان هنا هما: (ٕ

 (المحامون - القومً)ׄ              (    القومً - دواعً)ׄ        (   دواعً -المحامون )ׄ      (   المحامون –أجرى )ׄ  

 جرى الفتى نحو المرمى الخالً......................  االسمان المقصوران هنا هما: (ٖ

 الفتى( - الخالً)ׄ           الخالً(        -) المرمى ׄ           المرمى(       –) الفتى ׄ        الفتى(        -)جرىׄ  

 العذب ................... ما تحته خط هنا هما:جٌد للماء  مجرىالبحٌرة  ذي (ٗ

 )اسم مقصور و اسم منقوص(     ׄ        )اسم منقوص و اسم مقصور(  ׄ  

 )اسم إشارة و اسم مقصور( ׄ          ) اسمان منقوصان(ׄ  

 النبً داٍع ٌهتدي به الحٌارى من البشر............... االسم المقصور هنا هو  (٘

 الحٌارىׄ     ٌهتدي                        ׄ      داٍع      ׄ      النبً   ׄ  

 شفى الباري مرضانا بفضل دعاء المتقٌن.............  االسم المقصور هنا هو (ٙ

 المتقٌنׄ       مرضانا    ׄ     الباري     ׄ     شفى   ׄ  

 المسلم القوي خٌر وأحب إلى َّللا ...............كلمة " القوي " هنا  (7

 لٌس شٌئا مما سبقׄ     اسم منقوص    ׄ     اسم ممدود    ׄ     اسم مقصور  ׄ  

 

https://dardery.site/archives/3414


  

 

 تايلوس في النحو

 ذاٌلْط 10

ذشم ثاى 

  

01156008819 تواصل لل

 واتس 

 أعطى الغنً  قدرا كافٌا من المال  لذي الحاجة  ...........  االسم المنقوص هنا هو    (8

 ذيׄ         كافٌاׄ      الغنً  ׄ      أعطىׄ  

 المؤنث تكون:هذا الطالب هو األعلى درجة  . .......عند تحوٌلها إلى جمع  - (9

 هؤالء الطالبات هن األعلوات درجة  ׄ        هؤالء الطالبات هن األعلٌات درجةׄ  

 هؤالء الطالبات هن العلٌٌات درجة  ׄ        هؤالء الطالبات هن األعالت درجةׄ  

 لست ساٍع فً الشر..........) بعد تصوٌب الخطأ فً الجملة تصبح(: (ٓٔ

 فً الشر عًساب لستׄ          فً الشر ساعًلست ׄ  

 ساٍع فً الشرال لستׄ         لست ساعٌا فً الشر ׄ  

 أنت األكبر بٌن الحاضرٌن ........ عند مخاطبة المثنى المؤنث نقول: (ٔٔ

 أنتما األكبرٌن بٌن الحاضرٌنׄ         أنتما األكبران بٌن الحاضرٌنׄ  

 أنتما الكبرٌان بٌن الحاضرٌن ׄ         أنتما الكبرتان بٌن الحاضرٌنׄ  

 هذا األحمق  ٌرى أنً غافل عنه... عند تحول الجملة للجمع المؤنث نقول : (ٕٔ

 أنً غافل عنهنهؤالء الحمقاٌات ٌرٌن ׄ         هؤالء األحمقات ٌرٌنׄ  

 أنً غافل عنهنهؤال الحمقاوات ٌرٌن ׄ              نأنً غافل عنههؤالء الحمقاءات ٌرٌن ׄ  

 سة الطالبتٌن األولتٌن فً مادة الرٌاضٌات.        ) بعد تصوٌب الخطأ فً الجملة تصبح(:كرمت المدر (ٖٔ

 الرٌاضٌاتكرمت المدرسة الطالبتان األولٌان فً ׄ   كرمت المدرسة الطالبتان األولتان فًٌ مادة الرٌاضٌات     ׄ  

 المدرسة الطالبتٌن األولٌٌن فً مادة الرٌاضٌاتكرمت ׄ   كرمت المدرسة الطالبتٌن األولٌان فً مادة الرٌاضٌات      ׄ  

 ..................................) أكمل(تقف السٌارات عندما تضًء اإلشارات - (ٗٔ

 الحمراتׄ      الحمراٌاتׄ      الحمراواتׄ       الحمراءاتׄ  

ٌُون الدرجات العلٌوات فً الجنة . (٘ٔ  تصبح(: ........ ) بعد تصوٌب الخطأ فً الجملة ٌ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  

 .......... عند تحول الجملة للمثنى  نقول : هذا البناء عاٍل جدا. (ٙٔ

 هذان البناوان عالٌان جداׄ         البناءٌن عالٌان جداهذان ׄ  

 الثانٌة والثالثةׄ                  هذان البناءان عالٌان جدا  ׄ  

 ........... احذف حرف الجر وأعد كتابة الجملة : األب راٍع لبنٌه  (7ٔ

 والثانٌةاألولى ׄ         األب راعً بنوه  ׄ   األب راعً بنٌه   ׄ     األب راٍع بنٌهׄ  

 : عند تحوٌل الجملة إلى الجمع نقول . ...........  ضعاالطالب األسمى منزلة بٌننا هو المتو – (8ٔ

 الطالب األسُمون منزلة بٌننا هم المتواضعونׄ     الطالب األسَمون منزلة بٌننا هم المتواضعونׄ  

 بٌننا هم المتواضعون ن منزلةٌالطالب األسمَ ׄ     الطالب األسَمون منزلة بٌننا هم المتواضعٌنׄ  
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 نقول  : المثنى . عند تحوٌل الجملة إلى ..........  الكرة الصفراء تبدو أكثر جماال – (9ٔ

 الكرتان الصفراوان تبدوا أكثر جماالׄ      الكرتان الصفراءان تبدوان أكثر جماالׄ  

 جماالالكرتان الصفراوان  تبدوان أكثر ׄ      الكرتان الصفرتان  تبدوان أكثر جماالׄ  

 :  جمع المؤنث 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/3414للرذسٌة اإللكرشًًّ ّالرأكذ هي اإلجاتاخ اضغط على الشاتط  ) 
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