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 توطئة
 

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،   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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 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  .    

 مثل  : برأ القاضً المتهمٌن إال متهماً .   

أي هو المستثنى من حكم  ،فاالسم الواقع بعد أداة االستثناء  " متهما " هو الذي أخرج من الحكم السابق لؤلداة وهو البراءة 

 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 ، ما خبل[ ،فعلخبل ، حاشا[ ]عدا ، ، فعل أو حرؾ ]ؼٌر ، سوى[   اسم  ]إال [، حرؾ أداة االستثناء : -ٕ

 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

 تام منفً                        ناقص منفً                           تام مثبت         أنواع أسالٌب االستثناء :

 

 

 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 َئمثل : لم ٌحضر المس

 ولون "ئأو بدل مرفوع من " المس ،ٌعرب المحافظ على أنه مستثنى منصوب 

ا ناقًصا ٌعرب على حسب موقعه فً الجملة   - ٖ ًٌّ  :مثل ،وتكون )إال( فً هذه الحالة ُملؽاة ال عمل لها ، إذا كان الكبلم منف

 رسول : خبر مرفوع بالضمة . -      وما محمد إال رسول .    -

 طالب  : فاعل مرفوع بالضمة . -         لم ٌنجح إال طالب . -
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 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 لمعرفة هل الكبلم تام ، فً المثالٌن السابقٌن قد ٌتخٌل الطالب أن الكبلم تام منفً مع أنه ناقص منفً 

 منفً ؟ أم ناقص منفً ؟

د هً : حذؾ إال و ما بعدها ، فإذا تم معنى الجملة فً ذهنك فالكبلم إذن تام منفً ، أما إذا لم ٌتم فالكبلم ناقص منفً ، و ما بع

  -إال ٌعرب حسب موقعه فً الجملة . مثــل:

 لم أشاهد شٌئا من المسلسبلت إال مسلسبل = لم أشاهد شٌئا من المسلسبلت. -ٔ

تم معنى الكبلم قبل أداة االستثناء فالكبلم تام منفى وٌعرب ما بعد)إال( مستثنى أو بدال )مسلسبل(: مستثنى منصوب أو بدل 

 منصوب. 

 بلت إال مسلسبل. لم أشاهد من المسلسبلت.لم أشاهد من المسلس -ٕ

الجار والمجرور( فتصبح العبارة لم  –االستثناء  –أي نحذؾ )النفً ،  لم ٌتم معنى الكبلم فٌعرب ما بعد )إال( حسب الموقع 

 أشاهد مسلسبل. فنعرب)مسلسبل(: مفعول به منصوب.

 

 

 ي ٌعرب مضافاً إلٌه [سوى { ٌجب جره باإلضافة ]أ  -المستثنى بــ  } ؼٌر 

 مضاؾ إلٌه مجرور  )مصباح(:                 مثل :  أضاءت مصابٌح الشارع سوى مصباحٍ 

 )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 

 ؼٌر)سوى(       : مستثنى منصوب وعبلمة نصبه الفتحة وهو مضاؾ

 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 أعربتا حسب موقعهما فً الجملة  - ٖ ًٌّ  إذا 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:
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 مهم فً االمتحانات 

فً المثال التالً مع ضبط )ؼٌر أو سوى( واالسم الواقع بعدها.. )ما نال الجائزة إال ضع ) ؼٌر أو سوى ( بدالً من )إال(  -

 المتفوقون ( .

لئلجابة عن هذا السإال تذكر أنه بعد حذؾ )إال( ووضع )ؼٌر أو سوى( بدالً منها أن االسم الذي ٌقع بعدهما ٌعرب مضاؾ   

المستثنى الواقع بعد إال.. وٌكون المثال كالتالً :) ما نال سوى( هو نفس إعراب  -إلٌه مجرور فقط وٌكون إعراب )ؼٌر 

 الجائزة ؼٌُر المتفوقٌن ( .

 

 

 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 طالبٍ  -

 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  

 قاعدًة : مفعول به منصوب .  قاعدًة . مثل :  قرأت جمٌع قواعد النحو ماعدا

 )حاشا( ال ٌدخل علٌها ما أبدا. 

 ( https://dardery.site/archives/3335للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 

 على المستثنى تـــدريـــب

 حذد ًْع أعلْب االعرثٌاء فٖ الجول الرال٘ح – 1ط

 اكتسب الفنٌون واألدباء. إال القلٌل مراكزهم،  

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ْشهِد السائحون 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         منفً تامׄ           تام مثبت ׄ  

ْشُعُروَن { ٌَ ْخَدُعوَن إاِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما  ٌَ  قال تعالى : }َوَما 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َعاِم َكاَن ِحبل لَِبنًِ إِْسَرائٌِلَ  َم إِْسَرائٌِلُ َعلَى َنْفِسِه { قال تعالى : } ُكلُّ الطَّ  إاِل َما َحرَّ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َساِء إاِل َما َقْد َسلََؾ. {  قال تعالى :  }َوال َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُإُكْم ِمَن النِّ

   ناقص منفًׄ               مثبت ناقصׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ُر إاِلَّ أُولُو اأْلَْلَباِب { كَّ ذَّ ٌَ  قال تعالى : }َوَما 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

https://dardery.site/archives/3335
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ْنُهْم { ا َفَعلُوهُ إاِلَّ َقلٌِلٌ مِّ  قال تعالى : } مَّ

  ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

  

 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 ׄ  

 ّهااااااااااااا ُااااااااااااا  ُاااااااااااازا ال ااااااااااااْ    ال  حواهااااااااااااح     -11

  

 دػاااااااااااااادة عااااااااااااااا   حااااااااااااااش  ذشحااااااااااااااح  ّذشً وااااااااااااااا    

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

اااااااااااااااااي       -11 ااااااااااااااااا٘ ذ  ف  س اااااااااااااااااذ   ال  ع  سُي الوج   ال ُٗاااااااااااااااااذس

  

 لسواااااااااااااااا ٗ  اااااااااااااااُ  ػلااااااااااااااأ الغااااااااااااااااداخ ف ؼ ااااااااااااااااُ   

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           مثبتتام  ׄ  

ااااااااااااااااااا هرَُُ    -11  ُكاااااااااااااااااااُل جاااااااااااااااااااشٗ   ذُشجااااااااااااااااااأ ع 

  

  ال  فااااااااااااااااااااااااااااااا ادا  دُراااااااااااااااااااااااااااااااَُ ػٌ٘اُاااااااااااااااااااااااااااااااا  

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 أتٌااااااااااااااااُء ػااااااااااااااان  كاااااااااااااااُل رًاااااااااااااااة  الهاااااااااااااااش          -11

  

 الغااااااااااااااااااااااااااااؼاٗح  ت٘ااااااااااااااااااااااااااااٌِن هغ ااااااااااااااااااااااااااااُْس  ال  

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 لاااااااااان ٗرشكااااااااااْا أثااااااااااشا  ػل٘ااااااااااَ فااااااااااٖ الااااااااااْ ٔ       -11

  

َس    ااااااااااااااااااااااااااااشتال ُُن ػلاااااااااااااااااااااااااااأ عس هاااااااااااااااااااااااااااااء    ال  د 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 قاااااااااااااااااااذ ِٗاااااااااااااااااااْى الؼواااااااااااااااااااش  ال عااااااااااااااااااااػح  -11

  

 ّذِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْى االس   ال هْضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؼا  

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ّسب هحغااااااااااااْد فؼاااااااااااال هااااااااااااا لااااااااااااَ حغااااااااااااة   -11

  

  ال صااااااااااااااااااااااااااٌا غ جاءذااااااااااااااااااااااااااَ هااااااااااااااااااااااااااي االدب  

 

   منفًناقص ׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 فواااااااااااا ّجاااااااااااذخ تِاااااااااااا  ااااااااااا٘ ا ألاااااااااااْر تاااااااااااَ   -11

  

  ال الثوااااااااااااااااااااااااااااام ّ ال هْقااااااااااااااااااااااااااااذ الٌاااااااااااااااااااااااااااااس  

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ّك٘ااااااااااااء ٗااااااااااااذاسٕ الوااااااااااااشء حاعااااااااااااذ ًؼوااااااااااااح  -12

  

  را كااااااااااااااااااااااااااى ال ٗشضاااااااااااااااااااااااااَ٘  ال صّالِاااااااااااااااااااااااااا  

 

   ناقص منفًׄ               مثبتناقص ׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3335للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/3335


  

 

 تايلوس في النحو

 ذاٗلْط 7

ذشم ثاى 

  

01156008819 واصل للت

 واتس 

 ذخ٘ش اإلػشاب الصح٘  لوا ذحرَ خط فٖ الجول الرال٘ح – 1ط

ْعلَُم َتؤِْوٌلَُه إاِلَّ  -ٔ ٌَ ُ قال تعالى :}َوَما 
 { َللاَّ

   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 ׄ  

 أََبٰى َواْسَتْكَبَر{ إِْبلٌِسَ قال تعالى :}َفَسَجُدوا إاِلَّ  -ٙ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َ قال تعالى :}َوإِْذ أََخْذَنا ِمٌَثاَق َبنًِ إِْسَرائٌِلَ اَل َتْعُبُدوَن إاِلَّ  -7
 { َللاَّ

   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 ٌَ  َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرٰى{ َمنقال تعالى :}َوَقالُوا لَن 

   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 
 { َخَطؤً 

   حالׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ُسوِل إاِلَّ  -ٖٔ ا َعلَى 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 ׄ  

ِ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 ׄ  
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ِ إاِل  -8ٔ ؤَْمُن َمْكَر َللاَّ ٌَ ِ َفبل   اْلَخاِسُروَن { اْلَقْومُ قال تعالى :} أََفؤَِمُنوا َمْكَر َللاَّ

   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 َللاَّ 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 اْْلِخَرِة 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 بِاْْل

   ظرؾׄ            مفعول ألجلهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َن اْلِعْلِم إاِلَّ  -ٖٓ  { َقلٌِبًل قال تعالى :} َوَما أُوتٌُِتم مِّ

  ثان مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 

َ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 ׄ  
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 .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 ٌومئذ بعضهم لبعض عدٌو إال  -ٖٙ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اّلاااااااااااااااااااااااااان أس  ّد ُاااااااااااااااااااااااااان  ال     -11  خااااااااااااااااااااااااااذاػ 

  

ن  ال  ً اق اااااااااااااااااااااااااااااااا ّلااااااااااااااااااااااااااااااان أس     دٗاااااااااااااااااااااااااااااااٌِ 

 

  ثان مفعول بهׄ               حالׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ّدٗؼاااااااااااااااحّهاااااااااااااااا الواااااااااااااااا  ّاُٛلاااااااااااااااْى  ال    -11

  

 ّال تاااااااااااااااااااذ ْٗهاااااااااااااااااااا أى ذاااااااااااااااااااشد الْدا اااااااااااااااااااغ   

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 هؼا اااااااااااااشُّااااااااااااال ًحاااااااااااااي فاااااااااااااٖ اٛٗاااااااااااااام  ال   -11

  

 ًقضااااااااااااااااااااٖ دًْٗااااااااااااااااااااا أّ ًااااااااااااااااااااشد ػْادٗااااااااااااااااااااا 

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 لكااااااااااااااااااااااااال داء دّاء ٗغااااااااااااااااااااااااار ة تاااااااااااااااااااااااااَ    -12

  

 أػ٘اااااااااااااااااااد هاااااااااااااااااااي ٗاااااااااااااااااااذاِّٗا الحواقاااااااااااااااااااح ال  

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3335للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 

 

 حذد ًْع أعلْب االعرثٌاء فٖ الجول الرال٘ح – 1ط

 .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 ׄ  
 

 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 ׄ  

  
 ّلاااااااااااااان ٗغر ااااااااااااااش سأٗااااااااااااااَ  ٘ااااااااااااااش ً غااااااااااااااَ   -1

  

 ّلااااااااااااان ٗاااااااااااااش   ال  قاااااااااااااا ن الغااااااااااااا٘ء صااااااااااااااحثا  

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
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 ّدعة كااااااااااااااااال  صاااااااااااااااااْخ   ٘اااااااااااااااااش  صاااااااااااااااااْذٖ   -12

  

ٖ  ّاٛخااااااااااااش ُ الصااااااااااااذٓ   أًااااااااااااا الصاااااااااااااد  الوحكاااااااااااا

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 ّكااااااااااااااااُل هصاااااااااااااااا٘ثاخ الضهاااااااااااااااااى ّجااااااااااااااااذذِا -11

  

 عااااااااااااآْ فشقاااااااااااااح اٛحثااااااااااااااب ٌُ٘اااااااااااااح الخ اااااااااااااة  

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 كااااااااااُل الوصااااااااااا ة قااااااااااذ ذوااااااااااُش ػلاااااااااأ ال راااااااااأ   -11

  

 ّذِااااااااااااااااااااْى  ٘ااااااااااااااااااااش   ااااااااااااااااااااواذحس الحغاااااااااااااااااااااد 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 ال ٌٗااااااااااااااااضُ  الوجااااااااااااااااذ  ال  فااااااااااااااااٖ هٌاصلٌااااااااااااااااا   -11

  

  كاااااااااااالٌْم لااااااااااا٘ظ لاااااااااااَ هاااااااااااؤّٓ عااااااااااآْ الوقااااااااااال 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 هاااااااااااااا ساػٌاااااااااااااا الاااااااااااااذجٔ  اااااااااااااٖء  عااااااااااااآْ   -11

  

 الشقثاااااااااااااااااااااء   ااااااااااااااااااااثَ الٌجااااااااااااااااااااْم تااااااااااااااااااااؤػ٘ي 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 فلقااااااااااااااذ ضااااااااااااااشتد الااااااااااااااث د فلاااااااااااااان ًجااااااااااااااذ   -11

  

  ةأحااااااااااااااذا  عااااااااااااااْاي  لاااااااااااااأ الوكاااااااااااااااسم ذٌغاااااااااااااا 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/3335للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 

 

 

 فٖ الجول الرال٘ح لكلوح " ٘ش " أّ  "عْٓ"ذخ٘ش اإلػشاب الصح٘   – 1ط 

 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  -ٖ   ٌْ  لئٌٍم.   َ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

   مفعول بهׄ               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 ׄ  
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 مهمٍل ال ؼٌر أحدا  ما ضربت -8

   مفعول بهׄ               خبرׄ          أو بدل مستثنىׄ           مستثنى ׄ  

 قارٍئ  رؼٌلٌس فً المكتبة  -9

   مفعول بهׄ        اسم لٌسׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ي ال٘اااااااااااااْم  تا ااااااااااااالُ    -12  ال كاااااااااااااُل عاااااااااااااو    ٘اااااااااااااش 

  

 هضاااااااااااااااا٘ غُ  عااااااااااااااااْاي  ّكااااااااااااااااُل هااااااااااااااااذٗ   فااااااااااااااااٖ  

 

   اسم مجرورׄ       مضاؾ إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ّلااااااااااااااٖ أهاااااااااااااال  ّح٘ااااااااااااااذ  لغااااااااااااااُد أثٌااااااااااااااٖ   -11

  

 ُّاااااااااااااااْ عااااااااااااااا لٖ  عاااااااااااااااْاٍػلااااااااااااااأ  اااااااااااااااٖء   

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ال ٌٗااااااااااااااااضُ  الوجااااااااااااااااُذ  ال  فااااااااااااااااٖ هٌاصلٌااااااااااااااااا   -11

  

 الوقااااااااااالس  عااااااااااآْكاااااااااااالٌْمس لااااااااااا٘ظ لاااااااااااَ هاااااااااااؤّٓ  

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ااااااااااااااااااااااي لؼثااااااااااااااااااااااذ  أرلااااااااااااااااااااااَ هااااااااااااااااااااااْالٍُ   -11  ه 

  

َس     عااااااااااااااااااْاٍهااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااَ  ااااااااااااااااااافغ   ل٘اااااااااااااااااا

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ّهااااااااااااا أعاااااااااااا ٖ  ال  ػلاااااااااااأ القااااااااااااشب هااااااااااااٌكنُ    -11

  

 تآعااااااااااااااء   عااااااااااااااْاٍّلغااااااااااااااُد ػلاااااااااااااأ  ااااااااااااااٖء   

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أال  ذاااااااااااشٓ لِااااااااااان عااااااااااآّْال ػ٘اااااااااااة  فاااااااااااِ٘ن   -11

  

ا توِرضاااااااااااااااااانس    ضاااااااااااااااااا٘  ا ٗجااااااااااااااااااُْع ّال جاااااااااااااااااااس 

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 عاااااااااْاكنُ ّلااااااااان ألااااااااا   صاااااااااحث ا فاااااااااٖ الح٘ااااااااااجس    -11

  

 أى ٗح ظاااااااااااااْا الغاااااااااااااش  ّ الؼِاااااااااااااذ  ٗلاااااااااااااز  لِااااااااااااان  

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أ ااااااااكْ الٌاااااااآْ ّلِاااااااان هااااااااي ػثشذااااااااٖ ػجااااااااة     -11

  

 الكلااااااااااالس  عااااااااااآْكااااااااااازاي كٌاااااااااااُد ّهاااااااااااا أ اااااااااااكْ  

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

  ٘ااااااااااشٍفوااااااااااا لااااااااااٖ  اااااااااا ٘غ ػٌااااااااااذ حغااااااااااٌ     -11

  

 ّال عاااااااااااااااااااااااااااثة  ال الروغااااااااااااااااااااااااااا  تاااااااااااااااااااااااااااالْد  

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 عااااااااااااااااؤلر  أ ال  ذغااااااااااااااااؤ  الٌاااااااااااااااااط حاجااااااااااااااااح   -11

  

 ػ اااااااااااٍْ هاااااااااااا دهاااااااااااد ذشجااااااااااأ ّذغاااااااااااؤ  عااااااااااآْ 

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ُاااااااااااااااااااااااااااازٍ ستْػٌااااااااااااااااااااااااااااا الضاُااااااااااااااااااااااااااااشج   -12

  

  تغاااااااااااااااااااااااْاًالاااااااااااااااااااااااي ذضدُاااااااااااااااااااااااٖ أتاااااااااااااااااااااااذا   

 

   اسم مجرورׄ       مضاؾ إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3335للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 
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 ضغ ) ٘ش( هكاى ) ال( هغ ضث ِا ّضثط ها تؼذُا : – 1ط 

 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 -ٖ   ( وؼٌر ما ٌلزمؼٌر( مكان )إالضع ) ........( . ؼٌري حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن

ًَ  ٌ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

 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 ׄ  

 ضع ما( قبل )عدا ( فٌالجملة السابقة وؼٌر ما ٌلزمحضر الضٌوؾ أجمعون عدا أخٌك ...  -ٙ

 حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخاكׄ      حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخٌكׄ  

 .الثانٌة األولى وׄ      حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخوكׄ  

 ) أكمل(………… عدا ما التجار أوقر  -7

 والثالثةالثانٌة ׄ    الطماعׄ      الطماعَ    ׄ      الطماعُ ׄ  

  ) أكمل(……… خبل سالمٌن الفدائٌون عاد - 8

 الثانٌة والثالثةׄ    بكر أباׄ      بكر أبىׄ      بكر أبوׄ  

 ) أكمل(… سوى............. المذٌعٌن من ٌرسب لم - 9

 والثالثة األولى ׄ    أخٌكׄ      أخاكׄ       أخوكׄ  

 أخوك.....إعراب كلمة أخوك فً المثالٌنما حضر إال  -ما حضر من الطبلب إال أخوك   -ٓٔ

 فاعل -بدل ׄ    فاعل مستثنىׄ    مستثنى –بدل ׄ      فاعل -فاعلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3335للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 
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 هشذضٔ   –ػصا -االعن الوؼشب الزٕ آخشٍ ألء الصهح هثل :   ال رٔ  ُْ  -

 تنبٌهات: 

 دعا .....(ألنها أفعال –لٌس من المقصور )سعى  -ٔ

 إذا... ( ألنها مبنٌات -ا ) هذالمقصور لٌس من  -ٕ

 الداعً....( ألن آخرها ٌاء –) القاضً المقصور لٌس من  -ٖ

 ( ألن األلؾ لٌست الزمة تتؽٌر بتؽٌر اإلعراب ) ذا بمعنى صاحبالمقصور لٌس من  -ٗ

 إعـرابه :  

 ٌرفع  بالضمة المقدرة وٌنصب بـالفتحة المقدرة  وٌجر بـالكسرة المقدرة .

 تثنٌة االسم المقصور وجمعه جمعا مإنثا سالما

 عند تثنٌة االسم المقصور وجمعه جمعا مإنثا سالما : -

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

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

نة  مثل :  هَدى  ٌّ  مَنى    فؤصلها  ٌاء . –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 ٌْ ن{. –األعلَْون  -مرتضـَ ٌْ  األعلَ

 

 

ٖ ، الوٌادسٕ   ، اعن هؼشب  ٌٗرِٖ ت٘اء الصهح هكغْس ها قثلِا  - ـٖ ، الذاػس  هثل :  القاضس

 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      

 المتكلم صدٌقً....( ألن آخرها ٌاء -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 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 حالة النصب   ُتحذؾ ٌاإه و

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

 

 

 اعن هؼشب آخشٍ ُوضج قثلِا ألء صا ذج   -

 تنبٌهات: 

 لٌس من الممدود )جاء (ألنها فعل. -ٔ     

 ( ألنها مبنٌة. هإالء)الممدود لٌس من  -ٕ      

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

 ) عبء ( ألن الهمزة ؼٌر مسبوقة بؤلؾ.المقصور لٌس من  -ٗ      

 ماء ( ألن األلؾ ؼٌر زائدة.) 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  – ٔ

 {عرجاء –بٌضاء  – الضراء –السراء –البؽضاء –البؤساء –عقرباء  –رؼداء  –} حمراء  : مزٌدة للتؤنٌث  : 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 –رؼداء  –مزٌدة للتؤنٌث  : مثل ) حمراء إذا كانت  – ٕ
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 { . (نوٌصحرا )صحراوان ،  – وٌن(رؼدا، وانرؼدا) – 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 مإنث 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 –رؼداء  –مزٌدة للتؤنٌث  : مثل ) حمراء إذا كانت  – ٕ

 { . واتصحرا – واترؼدا – 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 ، (.. )صٌؽة مبالؽة من الفعل فرأأصلٌة : مثل } قُّراء إذا كانت  – ٔ

  .... {ون} قُّراء   

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

 { .وون.....} حمرا 

الم ولكننا افترضنا هنا أنه أصبح علم األصل أن االسم المختوم بؤلؾ التؤنٌث الممدودة ال ٌجمع جمع مذكر سمبلحظة مهمة: 

 لمذكر بمعنى أن هناك رجل اسمه حمراء

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

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

 ؟ وما نوع همزتها؟ة ممدوداء أخبلء.....إلخ  هل تعتبر اسم –أشداء  –بخبلء  -عظماء  –الكلمات مثل : علماء سإال مهم : 

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

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

 ( https://dardery.site/archives/3414للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 
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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 { ( َواْبتَِؽاُإُكمْ ) قال تعالى:  } َوِمْن آ

  اسم ممدودׄ                             اسم منقوص    ׄ                               اسم مقصور ׄ  

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

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

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

  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 بِإِْحَساٍن {  ( أََداءٌ ) قال تعالى:    } وَ  (8 ٌْ  .إِلَ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

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

  ممدوداسم ׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

َناَك َسْبًعا ِمنَ   قال تعالى:  قال (ٓٔ ٌْ  َواْلقُْرآَن اْلَعِظٌَم  {. (  اْلَمَثانًِ ) }َ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 تَِك اْلمُ  (  بَِوادٍ ) قال تعالى:   } َربَّ ٌْ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب ٌْ ِم {.َؼ  َحرَّ

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

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

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 ( تالُوٌاااااااااـٔ   )   ًــاااااااااـٖ أقواااااااااُد ػلـاااااااااـٔ الرؼل اااااااااـح  -(ٗٔ
  

 ذكااااااااااااااْى دّا ااااااااااااااٖ  -اقـــــااااااااااااااـالْ -فاااااااااااااأ  ـااااااااااااااـشتح 

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  
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 ّتٌاااااااااااااااج اُٛااااااااااااااشام فااااااااااااااٖ عااااااااااااااالء الااااااااااااااذُش -(11

  
  (  الرحااااااااااااااااااااذٕ )  الكاااااااااااااااااااا م ػٌااااااااااااااااااااذ ٖك ااااااااااااااااااااًْ 
 

  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 هاااااااااااااارا أقاااااااااااااـْ  ّألاااااااااااااـء ألاااااااااااااـء قص٘اااااااااااااـذج  -(11

  
 قثلااااااااااااااااااـٖ ع ااااااااااااااااااـشخ أقااااااااااااااااااـ م (  ػصوااااااااااااااااااـاء)  

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 ( ربــــؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـاها )  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤإادي جنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه حفلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  -(7ٔ
  

 توخرلاااااااااااااااااااااااااااااء الو ااااااااااااااااااااااااااااااُذ ّالشعاااااااااااااااااااااااااااااْم  

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

     (  الولرقااااااااااااااااأ )  عاااااااااااااااااؤلر  ٗاااااااااااااااااا صاااااااااااااااااخشج   -(11

  
 هراااااااااااااااااأ ٗجوااااااااااااااااااغ الااااااااااااااااااذُش هااااااااااااااااااا فشقااااااااااااااااااا   

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 . ِصـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـرَت فرٌسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة        ( البٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداءِ )  ٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـارَس  -(9ٔ

  
 ٍ  ػــثـاااااااااااااـذا  رلـ٘ـاااااااااااااـ   أعـــاااااااااااااـْدا  هـاااااااااااااـا أحقــاااااااااااااـش 

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

ااااااااااااااذا   -(12 ِس ر  ااااااااااااااْاب  ُهجة لسااااااااااااااُ  اٛ تة  أً  ااااااااااااااـا ال اااااااااااااازسٕ أُ ة

  
لااااااااااااااأ  اااااااااااااااٖ )  ػ  ٌةظُُشًاااااااااااااااـٖ (  الوؼاصس ٘ةُي  س ذ  ااااااااااااااا ػ   ّ 

 
  اسم ممدودׄ                         اسم منقوص        ׄ                               اسم مقصور ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3414للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ 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 َعِظٌٌم { (ٕ  .....نوع همزة الممدود هنا :قال تعالى:    } َوفًِ َذلُِكْم َببلٌء ِمْن َربِّ

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

 عقبتانׄ     عقبوانׄ                       عقبٌان        ׄ                          عقبان ׄ  

لَِك َجَعْلَنا  (٘
ٰ
ا َوَنِصًٌرا  {.قال تعالى:   }َوَكَذ ًٌ َك َهاِد َن اْلُمْجِرِمٌَن ۗ َوَكَفٰى بَِربِّ ا مِّ ًٍّ َعُدًوّ  لُِكلِّ َنبِ

 االسم المنقوص هنا هو"

  ׄ ًٍّ ا ׄ                                َنبِ اׄ     َكَفىׄ       َعُدًوّ ًٌ  َهاِد
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اِظِرٌَن {  (ٙ َضاُء لِلنَّ ٌْ ًَ َب َدهُ َفإَِذا ِه ٌَ  ......مثنى كلمة"  بٌضاء":قال تعالى:    } َوَنـَزَع 

 بٌضاٌانׄ        بٌضاوانׄ      بٌضاءانׄ                         بٌضاتانׄ  

بلِة اْلُوْسَطى{  (7 لََواِت َوالصَّ  الوسطى":.....جمع كلمة"  قال تعالى:  }َحافُِظوا َعلَى الصَّ

 الوسطونׄ      الوسطٌاتׄ     الوسطواتׄ                          الوسطاتׄ  

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

 ٌٌنُمبلقׄ       ونُمبلقׄ            ٌونُمبلقׄ                           اتُمبلقׄ  

ُ اْلُحْسَنى {  تعالى:    }قال  (9  " :اْلُحْسَنى .......إعراب كلمة" َوُكبل َ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 َوأَْطَؽى{  (ٔٔ  .....إعراب  كلمة " أطؽى"  هنا:قال تعالى:    }إِنَّ

  معطوؾ مرفوع بالضمة المقدرة ׄ        معطوؾ مرفوع بالضمة ׄ  

 المقدرة معطوؾ منصوب بالفتحةׄ        معطوؾ 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 اْلبَِؽاِء إِْن أََرْدَن َتَحصُّ ٌَ  ......نوع همزة الممدود هنا :َوال ُتْكِرُهوا َفَت

  منقلبةׄ                                   زائدةׄ                                أصلٌةׄ  

َواءَ )َتِصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُؾ  -٘ٔ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَقاِم َوِذي (الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدَّ  لِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤِذي السِّ

  
ااااااااااأٌ ) ( ُن   (الض  اااااااااااق٘س اااااااااااد  ع  ًة أ   ّ َس  ااااااااااا   تسااااااااااا اااااااااااا ٗ صس ٘ةو   ك 

 
 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                  األول ممدود والثانً منقوصׄ  

 األول ممدود والثانً مقصورׄ         األول مقصور والثانً ممدود ׄ  

           (الؽنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى)التنكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري عطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرٌم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  -(ٙٔ

  
  (الؼااااااااااااااااااااالٖ )فالغاااااااااااااااااااا٘ل حااااااااااااااااااااشب للوكاااااااااااااااااااااى 

 
 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                  األول ممدود والثانً منقوصׄ  

 األول ممدود والثانً مقصورׄ        األول مقصور والثانً منقوص ׄ  
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 ً ْعااااااااااااٌا ٖ(الوؼااااااااااااال )ِٗااااااااااااْى ػلٌ٘ااااااااااااا فااااااااااااٖ -(7ٔ

  
 لاااااااان ٗغلِااااااااا الوِااااااااش (الحغااااااااٌاء )ّهااااااااي ٗخ ااااااااة    

 
 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول منقوص والثانً مقصورׄ                                  األول ممدود والثانً منقوصׄ  

 األول ممدود والثانً مقصورׄ        األول منقوص والثانً ممدود ׄ  

   (ُهثال٘ااااااااااااا )ّصااااااااااااذقُد فااااااااااااٖ حث ااااااااااااٖ ، فلغااااااااااااد  -(11

  
 أى أهاااااااااااااااااااااااٌ   الاااااااااااااااااااااااذً٘ا تاااااااااااااااااااااااَ أّ أهٌؼاااااااااااااااااااااااا 

 
 إعراب  كلمة " مبالٌا"  هنا:

  اسم لٌس  مرفوع بالضمةالمقدرة ׄ         اسم لٌس  مرفوع بالضمة  ׄ  

 المقدرة منصوب بالفتحة خبر لٌسׄ         خبر لٌس منصوب بالفتحةׄ  

 (الؼاااااااااا  )أًااااااااااا الوااااااااااشء ال ٗثٌ٘ااااااااااَ ػااااااااااي  لااااااااااة -(11

  
 ًؼاااااااااااااااااااااا٘ن ّال ذؼااااااااااااااااااااااذّ ػل٘ااااااااااااااااااااااَ الو اااااااااااااااااااااااقش 

 
 "  هنا: العبلإعراب  كلمة " 

 مفعول به منصوب بالفتحة المقدرةׄ          مفعول به منصوب بالفتحة  ׄ  

 بالكسرة المقدرةمضاؾ إلٌه مجرور ׄ          مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة  ׄ  

 ّكاااااااااااااااااااااؤى الِااااااااااااااااااااا   ًاااااااااااااااااااااْى لجااااااااااااااااااااا٘ي  -(ٕٓ

  
  شقاااااااااااااااااااااد فاااااااااااااااااااااٖ صاااااااااااااااااااااح٘ ح) صسقااااااااااااااااااااااء ( 

 
 نوع همزة الممدود هنا :

  منقلبةׄ                                  زائدةׄ                               أصلٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3414للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ 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  

 جٌد للماء العذب ................... ما تحته خط هنا هما: 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   ׄ  

 

https://dardery.site/archives/3414
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 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  ׄ  

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

 ذيׄ         كافٌاׄ      الؽنً  ׄ      أعطىׄ  

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

 هإالء الطالبات هن األعلوات درجة  ׄ        هإالء الطالبات هن األعلٌات درجةׄ  

 هإالء الطالبات هن العلٌٌات درجة  ׄ        هإالء الطالبات هن األعبلت درجةׄ  

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

 فً الشر عًساب لستׄ          فً الشر ساعًلست ׄ  

 ساٍع فً الشرال لستׄ         لست ساعٌا فً الشر ׄ  

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

 أنتما األكبرٌن بٌن الحاضرٌنׄ         أنتما األكبران بٌن الحاضرٌنׄ  

 أنتما الكبرٌان بٌن الحاضرٌن ׄ         أنتما الكبرتان بٌن الحاضرٌنׄ  

 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 الرٌاضٌاتׄ   األولٌان فً مادة الرٌاضٌات       كرمت المدرسة الطالبتٌنׄ  

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

 الحمراتׄ      الحمراٌاتׄ      الحمراواتׄ       الحمراءاتׄ  

ٌُون الدرجات العلٌوات فً  (٘ٔ  ........ ) بعد تصوٌب الخطؤ فً الجملة تصبح(: الجنة .ٌ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         هذان البناءٌن عالٌان جداׄ  

 الثانٌة والثالثةׄ                  هذان البناءان عالٌان جدا  ׄ  
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 ........... 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 . ...........  ضعاالطالب األسمى منزلة بٌننا هو المتو – (8ٔ

 الطبلب األسُمون منزلة بٌننا هم المتواضعونׄ     الطبلب األسَمون منزلة بٌننا هم المتواضعونׄ  

 ن منزلة بٌننا هم المتواضعونٌالطبلب األسمَ ׄ     األسَمون منزلة بٌننا هم المتواضعٌنالطبلب ׄ  

 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      الصفرتان  تبدوان أكثر جماالالكرتان ׄ  

 :  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/3414للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 
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 اثنتٌِن بزٌادِة ألٍؾ ونوٍن أو ٌاٍء ونوٍن على مفرِده.:  المثنى هو ما دل على اثنٌِن أو  تعـرٌفــــــه -ٔ

ا، له ُمَماثلٌ  فً  شروطــــــه -ٕ ًٌّ ا أو إسناد ًٌّ ٌَُثنَّى أن ٌكوَن ُمفَرًدا ُمعَرًبا ؼٌَر مركٍب تركًٌبا مزج ٌُشترُط فً االسِم الذي   :

 اللفِظ والمعنى.

: ٌرفُع المثنى وعبلمُة رفعه األلُؾ نٌابًة عن الضمِة، وٌنصُب وعبلمُة نصبه الٌاُء نٌابًة عن الفتحِة ،  إعــرابـــــه -ٖ

 وٌجرُّ وعبلمُة جرِه الٌاُء نٌابًة عن الكسرِة.

   فاػل هشفْع ّػ هح الشفغ اٛلء  ً٘اتح ػي الضوحًَٛ هثٌٔ  ال الثاىجاء   - :  مثل

 ه ؼْ  تَ هٌصْب تال٘اء ً٘اتح ػي ال رحح ًَٛ هثٌٔ    ل الث٘يكافؤ الوذسُط ا - 

   هضاف  لَ٘ هجشّس تال٘اء ً٘اتح ػي الكغشج  ًَٛ هثٌٔ  ل الث٘يرُثُد هغ ا - 

 

 ما ٌلحق به : -ٗ

ٌُلَحُق بالمثنى فً إعرابِِه ألفاٌظ هً    :و

 ال تجلس بٌن اثنٌن متخاصمٌن. - قرأت رواٌتٌن اثنتٌن.  -حضر طالبان اثنان : أمثلـــــــــــــة:{ } اثنان واثنتان - ٔ

 إذا أضٌفتا إلى الضمٌر، أما  إذا أُضٌفتا إلى االسِم الظاهِر، فإنهما ُتعَربان إعراَب االسم المقصورِ :  } كبل وكلتا  { -ٕ

 فإنهما ٌعربان إعراب المثنى فنقول : جاء الطالبان كبلهما . )توكٌد معنوي مرفوع باأللؾ(. إذا أضٌفتا إلى الضمٌر -

 ) أي بالعبلمات المقدرة( ، أما  إذا أُضٌفتا إلى االسِم الظاهِر، فإنهما ُتعَربان إعراَب االسم المقصورِ   -

 فنقول :جاء كبل الطالبٌن . )فاعل مرفوع بالضمة المقدرة(.    

 (ملحوظة)

 اسمان لفُظهما مفرد، ومعناهما مثّنى. ولذلك ٌجوز مراعاة لفظهما أو معناهما، نحو: ]كبل الطالبٌن  -كلتا(: –)كبل  

 وتبدو أهمٌة ذلك عند إعراب كبل أو كلت كما هو فً األمثلة التالٌة:مجتهٌد، وكبل الطالبٌن مجتهدان[.

 الطالبان كبلهما ناجح. )كبل: مبتدأ  ثان خبره كلمة ناجح وال ٌجوز إعرابها توكٌد هنا( 

 ) كبل :  توكٌد معنوي وال ٌجوز إعرابها مبتدأ ثان.(كان الطالبان كبلهما ناجحٌن . 

 )كبل هنا ٌجوز إعرابها توكٌد أو مبتدأ ثان(. الطالبان كبلهما ناجحان . 

 المثنى . ( من الملحقات بالمثنى حٌث إن المفرد مبنٌا ولٌس معرباللذان واللتان{،  و} ا} هذان وهاتان  -ٖ

ًَ ِعَوٌض عن التنوٌِن فً االسِم المفرِد؛ ولذلك ُتحَذُؾ عند اإلضافِة  كما  : َبْعُض أحكاِمه -٘ نوُن المثنى مكسورةٌ دائًما وِه

 ٌُحَذُؾ التنوٌُن أًٌضا فً هذِه الحالِة.
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جمُع المذكِر السالُم : هو مادلَّ على أكثَر من اثنٌن بزٌادِة واٍو ونوٍن أو ٌاٍء ونوٍن على مفرده، وكان له مفرٌد  : التعرٌؾ -أ   

ًَ بالسالِم لسبلمِة مفرِدِه   من جنِسِه. فإن لم ٌكْن له مفرٌد من جنسِه، ودلَّ على أكثَر من اثنٌن، كان ُمْلَحًقا بالجمِع. وسمِّ

 بعَد الجمِع. من التؽٌٌرِ 

ٌُجمُع على هذا الجمع إال ما ٌؤتً : شروُطه : -ب     ال 

 أن ٌكون علماً لمذكر عاقل خاٍل من التاء والتركٌب . - ٔ

،وال )الحق ، وسابق( إذا كانت  للتركٌب( سٌبوٌهوال ) لوجود تاء التؤنٌث  فبل ٌجمع جمع مذكر سالم )أسامة ، عطٌة ، حمزة (

 أعبلم لحٌوان كالخٌل واإلبل .

أن ٌكون وصفاً لمذكر عاقل خاٍل من التاء وال مما ٌستوى فٌه المذكر والمإنث ، ولٌس على وزن أفعل فعبلء ، وال فْعبلن  - ٕ 

 َفْعلَى ، وال مما ٌختص بالمإنث .

، جرٌح ( . وال )أعرج ، أجرب ، أحمر( .  عجوزامة ، نسابة ( ،وال )فبل ٌجمع جمع مذكر سالم الصفات مثل :)عبلمة ، فه  

 وال )مرضع ، حامل (.   

 ،علٌونٌُلَحُق بجمِع المذكر السالم فً إعرابِه ألفاٌظ منها : َبُنوَن وأهلُوَن وُسُنوُن وأُولو وعالَُمون   الملَحُق به : -جـ  

 ، وثبلثون إلى التسعٌن.وألفاُظ العقوِد وهً   عشرون                   

ٌُجران، وعبلمُة ذلك   إعـرابـــه : -د ٌُنصبان و ٌُرفع جمُع المذكِر السالُم والملحُق به، وعبلمُة ذلك الواُو؛ نٌابًة عن الضمِة، و

 نٌابًة عن الفتحِة والكسرِة.   الٌاء

ونوُن جمِع المذكِر السالِم والملحِق به مفتوحٌة دائًما وُتحَذُؾ فً حالِة اإلضافِة ؛ ألنها ِعَوٌض عن التنوٌن  :َبْعُض أحكاِمه -هـ 

 فً االسِم المفرِد.

 

 

 

 : جمُع المإنِث السالُم هو ما دلَّ على أكثَر من اثنتٌن بزٌادِة ألٍؾ وتاٍء على مفرِدِه. التعرٌؾ - أ

ٌُجمع على هذه  - ب  الصورِة :ما 

 سعاد -العلم المإنث فً المعنى ، مثل : زٌنب -ٔ           

 عزٌزة -العلم المإنث لفظا ومعنى ، مثل:  فاطمة -ٕ 

 حمزة. -العلم المإنث لفظا  ، مثل:  معاوٌة  -ٖ        . 

 فائزة -الوصؾ المختوم بتاء التؤنٌث ، مثل:  طالبة     -ٗ 

 سمراء. -بؤلؾ التؤنٌث المقصورة أو الممدودة ، مثل : كبرى االسم المختوم  -٘          
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01156008819 واصل للت

 واتس 

 اسم الجنس لؽٌر العاقل ، مثل : مطار  -ٙ 

 اجتهاد / اجتهادات ، نجاح / نجاحات . مثل : بعض المصادر، -7 

الكسرةُ،  ٌُرفُع جمُع المإنِث السالُم والملحُق به، وعبلمُة الرفِع الضمُة كاالسِم المفرِد، وٌجرُّ وعبلمُة ذلك إعـرابـــــــــه :    -جـ

ٌُنصُب وعبلمُة ذلك الكسرةُ؛ نٌابًة عن الفتحِة.  و

ٌُلحـق بــه  -د  ٌُلحق بهذا الجمِع فً إعرابِه ما   :: 

ذوات ( فبل مفرد لها من   -د لها من لفظها . مثل : أوالت ) صاحبات كلمات لها معنى جمع المإنث السالم ولكن ال مفر -ٔ

 لفظها.

 مثل: جمبلت ،عطٌات ، عناٌات ،   ،صار علما لمذكر أو مإنث عاقل أو ؼٌر عاقل وهذا الجمع سمً به من ما   -ٕ

 عرفات ، أذرعات ، بركات ، نعمات . ألنها  فقدت معنى الجمع ودلت على مفرد .

 ( https://dardery.site/archives/6300للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 

 على المثنى والجمع وما يلحق بهما تـــدريـــب

 :من بٌن البدائل المتاحة الموضوع بٌن القوسٌن حدد نوع االسم  –ٔس

  الوادي هذا فداءُ  الجهودِ  كل ) بكلٌهما (  أو بالشعر أو بالطبِّ  -ٔ

 بالمثنى ملحقׄ   سالم مإنث جمعׄ   سالم مذكر جمعׄ   مثنىׄ  

هِ  َمَقامَ  َخاؾَ  َولَِمنْ :  تعالى قال -ٕ َتاِن (  َربِّ  "  ) َجنَّ

 بالمثنى ملحقׄ   سالم مإنث جمعׄ   سالم مذكر جمعׄ   مثنىׄ  

قُولُونَ : "  تعالى قال -ٖ ٌَ  " (   َصاِدقٌِنَ )  ُكنُتمْ  إِن اْلَوْعدُ  َهَذا َمَتى َو

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

َضْعنَ  أَنْ  أََجلُُهنَّ  ( اأْلَْحمالِ   َو) أُوالتُ : "  تعالى قال -ٗ  "  َحْملَُهنَّ  ٌَ

 السالم المإنث بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

  جاءوا بك الهدى إلى ) مرسلٌن (  من  تحٌة الوجود جاء من خٌر ٌا -٘

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

 "  َفاْسلُُكوهُ  ِذَراًعا(   َسْبُعونَ )  َذْرُعَها ِسْلِسلَةٍ  فًِ : " تعالى قال -ٙ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  
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اةِ  ِزٌَنةُ  َو) اْلَبُنوَن (  اْلَمالُ : "  تعالى قال -7 ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  "  الدُّ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

 "  األْنفُسِ  بِِشقِّ  إاِل َبالِِؽٌِه ( َتُكوُنوا)  لَمْ  َبلَدٍ  إِلَى أَْثَقالَُكمْ  َوَتْحِملُ : "  تعالى قال -8

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

  صبا ورٌح.. ناٌاً  وال السماء، نحو نـطٌرها ) حمامـاٍت (  لٌـس الشعر -9

 السالم المإنث بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ٌُّوَن(  َما أَْدَراكَ  َوَمآ: "  تعالى قال -ٓٔ  " ) ِعلِّ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ِهنَّ  َفؤَْنفِقُوا َحْملٍ  ) أُوالِت (  ُكنَّ  َوإِنْ : " تعالى قال -ٔٔ ٌْ  " َحْملَُهن ٌََضْعنَ  َحتَّى َعلَ

 السالم المإنث بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

َما: "  تعالى قال -ٕٔ ُر)  إِنَّ َتَذكَّ  "  ( اأْلَْلَبابِ   أُولُو ٌَ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ِة)  ِحٌنَ  اْلَمْوتُ  أََحَدُكمُ  َحَضرَ  إَِذا: " تعالى قال -ٖٔ ٌَّ نُكمْ  َعْدلٍ  ( َذَوا  اْثَنانِ  اْلَوِص  " .  مِّ

 بالمثنى ملحقׄ   سالم مإنث جمعׄ   سالم مذكر جمعׄ   مثنىׄ  

 "  َقْولِكَ  َعن (آلَِهتَِنا )بَِتاِرِكً َنْحنُ  َوَما: "  تعالى قال -ٗٔ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ً   لََنا الفَِطامَ  َبلَػَ  إَِذا -٘ٔ َنا الَجَبابُِر)  لَهُ  َتِخرُّ  َصبِ ٌْ  (   َساِجد

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

 "  َجْلَدةً (   َثَمانٌِنَ )  َفاْجلُِدوُهمْ  : " تعالى قال -ٙٔ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

اةٌ  اْلقَِصاِص  فًِ َولَُكمْ : " تعالى قال -7ٔ ٌَ ا َح  " َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  اأْلَْلَبابِ  ) أُولًِ (  ٌَ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  
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 " (   َجاثِِمٌنَ )  َداِرِهمْ  فًِ َفؤَْصَبُحوا: "  تعالى قال -8ٔ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ٌَن ( لَفًِ األْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكبل: "  تعالى قال -9ٔ ٌِّ  " ) ِعلِّ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ا:. "  تعالى قال -ٕٓ ْبلَُؽنَّ  إِمَّ  "  أُؾٍّ  لَُّهَما َتقُل ( َفبَل   ِكبَلُهَما أَْو)  أََحُدُهَما اْلِكَبرَ  ِعنَدكَ  ٌَ

 بالمثنى ملحقׄ   سالم مإنث جمعׄ   سالم مذكر جمعׄ   مثنىׄ  

  أََتلَْعَثمِ  َولَمْ  ُعْصفُورٍ  لَخَبْطُتَهاَكَخْبَطةِ  ( َحْولََها  ) َبُنوها ولوال -ٕٔ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ا: "  تعالى قال -ٕٕ َها َما ) لََجاِعلُوَن ( َوإِنَّ ٌْ  "  ُجُرًزا َصِعًٌدا َعلَ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ا : " تعالى قال -ٖٕ رَ  ( َنِصٌَبُهمْ  ) لَُمَوفُّوُهمْ  َوإِنَّ ٌْ  "  َمنقُوٍص  َؼ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

َذا إِنَّ  : " تعالى قال -ٕٗ ًَ  َنْعَجةً (   تِْسُعونَ ) وَ  تِْسعٌ  لَهُ  أَِخً َهٰ نًِ أَْكفِْلنٌَِها َفَقالَ  َواِحَدةٌ  َنْعَجةٌ  َولِ  "  اْلِخَطابِ  فًِ َوَعزَّ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ِن (  ُدونِِهمُ  ِمن َوَوَجدَ : "  تعالى قال -ٕ٘ ٌْ  "  َتُذوَدانِ  ) اْمَرأََت

 بالمثنى ملحقׄ   سالم مإنث جمعׄ   سالم مذكر جمعׄ   مثنىׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6300للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 

 :من بٌن البدائل المتاحة  القوسٌن بٌن الموضوع لبلسمحدد عبلمة اإلعراب المناسبة  –ٕس

قُولُونَ قال تعالى :"  .ٔ ٌَ  " (  َصاِدقٌِنَ )  ُكنُتمْ  إِن اْلَوْعدُ  َهَذا َمَتى َو

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    منصوب باأللؾ          ׄ   

 "  ( َجاثِِمٌنَ )  َداِرِهمْ  فًِ َفؤَْصَبُحواقال تعالى : "  .ٕ

 مجرور بالٌاءׄ    منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاء ׄ    مرفوع بالواو          ׄ   

https://dardery.site/archives/6300
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ْسَتِطعْ  لَمْ  َفَمنْ  قال تعالى : " .ٖ ٌنَ )  َفإِْطَعامُ  ٌَ  " ِمْسِكًٌنا (  ِستِّ

 مجرور بالٌاءׄ             منصوب  بالكسرةׄ                  منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

َذا إِنَّ  قال تعالى: " .ٗ ًَ  َنْعَجةً   ( تِْسُعونَ ) وَ  تِْسعٌ  لَهُ  أَِخً َهٰ نًِ أَْكفِْلنٌَِها َفَقالَ  َواِحَدةٌ  َنْعَجةٌ  َولِ  " اْلِخَطابِ  فًِ َوَعزَّ

 مجرور بالٌاءׄ    مجرور بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

ً  إَِذا َبلََػ الفَِطاَم  -٘ َنا ) َتِخرُّ لَُه الَجَبابِرُ  لََنا َصبِ ٌْ   ( َساِجد

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو          ׄ   

ُر  .ٙ َتَذكَّ ٌَ َما   اأْلَْلَباِب "  ( أُولُو) قال تعالى :" إِنَّ

 مجرور بالٌاءׄ     باأللؾمرفوع ׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

َك اْلَبَناُت َولَُهُم   .7  " ( اْلَبُنونَ ) قال تعالى :" َفاْسَتْفتِِهْم أَلَِربِّ

 مرفوع بالواو           ׄ    منصوب بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللؾ          ׄ   

ُظنُّونَ  الَِّذٌنَ  قال تعالى :" .8 ُهمْ  ٌَ ِهمْ   ( ) ُمبَلقُو أَنَّ ُهمْ  َربِّ هِ  َوأَنَّ ٌْ  " َراِجُعونَ  إِلَ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللؾ          ׄ    

ًنا" ( اْثَنَتا  ) قال تعالى :" َفاْنَفَجَرْت ِمْنهُ  .9 ٌْ  َعْشَرَة َع

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب بالكسرة ׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللؾ          ׄ   

ْرقُُبونَ  اَل قال تعالى :"  .ٓٔ   َواَل  إاًِلّ  ُمْإِمنٍ  فًِ ٌَ
 
ًة ئِكَ  ِذمَّ  "  ( ْلُمْعَتُدونَ ) ا ُهمُ  َوأُولَٰ

 مرفوع بالواو           ׄ    منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللؾ          ׄ   

ا لَُه  .ٔٔ ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  " ( لََحافُِظونَ ) قال تعالى :"إِنَّ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو          ׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللؾ          ׄ   

 "  ( اْلُمْمَتِرٌنَ )  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفبَل  َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ قال تعالى :"  .ٕٔ

 مجرور بالٌاءׄ                  منصوب  بالكسرةׄ                 منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

 " َفاْسلُُكوهُ  ِذَراًعا  ( َسْبُعونَ  ) َذْرُعَها ِسْلِسلَةٍ  فًِ قال تعالى :" .ٖٔ

 مرفوع بالواو           ׄ    منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللؾ          ׄ   

 "  ( اْلِخِرٌنَ )  فًِ ِصْدقٍ  لَِسانَ  لًِ َواْجَعلْ  قال تعالى :" .ٗٔ

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب  بالكسرةׄ    منصوب بالٌاءׄ     مرفوع بالواو           ׄ   
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 ال ٌنصحان إذا هما لم ٌكرما  ( كبلهما ) إن المعلم والطبٌب -٘ٔ

 مرفوع بالواو           ׄ    منصوب  بالكسرةׄ    منصوب بالٌاءׄ     مرفوع باأللؾ          ׄ   

ِهُم اْلَباَب "  ( َرُجبَلنِ  ) قال تعالى :" َقالَ  .ٙٔ ٌْ ِهَما اْدُخلُوا َعلَ ٌْ ُ َعلَ َخافُوَن أَْنَعَم َللاَّ ٌَ  ِمَن الَِّذٌَن 

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ    منصوب بالٌاءׄ     مرفوع باأللؾ          ׄ   

 "ٌقصد عمر بن الخطاب  وعمرو بن هشام)أبو جهل( ( العمرٌن ) قال )ص( :" اللهم أعز اإلسبلم بؤحد  .7ٔ

  مجلرور بالٌاءׄ                       منصوب  بالكسرةׄ                    منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

ْومَ   ( َو) أَْهلٌِِهمْ  أَنفَُسُهمْ  َخِسُروا الَِّذٌنَ  اْلَخاِسِرٌنَ  إِنَّ  تعالى :" قال .8ٔ اَمةِ  ٌَ ٌَ  " اْلقِ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ    منصوب بالٌاءׄ     مرفوع باأللؾ          ׄ   

نِ ) قال تعالى :" َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم  .9ٔ ٌْ  َتُذوَداِن "  ( اْمَرأََت

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ    منصوب بالٌاءׄ     مرفوع باأللؾ          ׄ   

ؤْتِ  َوإِنْ قال تعالى :"  .ٕٓ وا األْحَزابُ  ٌَ َودُّ ُهمْ  لَوْ  ٌَ  " األْعَرابِ  فًِ (  ) َباُدونَ  أَنَّ

 مرفوع بالواو           ׄ    منصوب  بالكسرةׄ                  منصوب بالٌاءׄ     مرفوع باأللؾ          ׄ   

نِ  إِْحَدى إاِلَّ  بَِنا َتَربَُّصونَ  َهلْ  قُلْ قال تعالى :"  .ٕٔ ٌْ ٌَ  "  ( ) اْلُحْسَن

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب  بالكسرةׄ    منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

 " َشْهًرا  ( َوفَِصاله) َثبَلُثونَ  َوَحْمله قال تعالى :" .ٕٕ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللؾ          ׄ   

اقال تعالى :"  .ٖٕ َها ٌَ ٌُّ َ  أَِطٌُعوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ
ُسولَ  َوأَِطٌُعوا َللاَّ  " ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  (  َو) أُولًِ الرَّ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ     بالٌاء منصوبׄ    مرفوع باأللؾ          ׄ   

ِدٌِهمْ   ( ) َباِسُطو َواْلَمبَلئَِكةُ  قال تعالى :" .ٕٗ ٌْ  " أَ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللؾ          ׄ   

 " َجْلَدةً   ( ) َثَمانٌِنَ  َفاْجلُِدوُهمْ  قال تعالى :" .ٕ٘

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللؾ          ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6300للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 
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 البدائل المتاحة: تخٌر الصواب من بٌن ٖس

 .«كبل» كلمة أعرب. «األمطار بسبب مؽلق كبلهما الملعبان»   -ٔ

 .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، معنوي توكٌدׄ                .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، نعتׄ   

 .األلؾ رفعه وعبلمة مرفوع، مإخر مبتدأׄ                     .األلؾ رفعه وعبلمة مرفوع، ثانٍ  مبتدأׄ   

 : *الترتٌب على الجملتٌن فً كبل كلمة إعراب..........حاضر الطالبٌن كبل ــــ-حاضر كبلهما الطالبان   -ٕ

 باأللؾ مرفوع مبتدأ -باأللؾ مرفوع مبتدأׄ                   باأللؾ مرفوع مبتدأ -باأللؾ مرفوع توكٌدׄ   

 المقدرة بالضمة مرفوع مبتدأ -باأللؾ مرفوع توكٌدׄ         المقدرة بالضمة مرفوع مبتدأ -باأللؾ مرفوع مبتدأׄ   

 * الجملة فً(  كبل) إعراب...........متمٌزان كبلهما البلعبٌن إن   -ٖ

 باأللؾ منصوب توكٌدׄ                                                     المقدرة بالفتحة منصوب توكٌدׄ   

 باأللؾ مرفوع مبتدأׄ                                                       المقدرة بالضمة مرفوع مبتدأׄ   

 * الجملة فً( كبلهما) إعراب.........خائفان كبلهما الرجبلن كان   -ٗ

 باأللؾ مرفوع توكٌدׄ    المقدرة بالفتحة منصوب كان خبرׄ   

 باأللؾ مرفوع مبتدأׄ    المقدرة بالضمة مرفوع توكٌدׄ   

 ؟«مبدعتان كلتاهما الطالبتان» جملة فً «كلتا» كلمة إعراب ما   -٘

 .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، مإخر مبتدأׄ                         .األلؾ رفعه وعبلمة مرفوع، معنوي توكٌدׄ   

 .األلؾ رفعه وعبلمة مرفوع، خبرׄ     .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، نعتׄ   

 : كبلهما إعراب......................مسافران كبلهما الصدٌقان   -ٙ

 بالؤللؾ مرفوع توكٌدׄ    المقدرة بالضمة مرفوع توكٌدׄ   

 والثالث الثانً ٌجوزׄ    باأللؾ مرفوع ثان مبتدأׄ   

 المثنى؟ إعرابَ  «كلتا» كلمة فٌه ُتعَرب ال اْلتً من أي     -7

هِ  ِكْلتاׄ    ٌْ َد اثٌ  ٌَ ٌَ  َعَدمُ  ٌَعُروُهما َوال ٌُْسَتْوَكفاِن،، َنفُعُهَما َعمَّ  ِؼ

 حرام هواكِ  فً ســــكري قال من لذةٍ  خمرة للسكر كلتاهماׄ   
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لتِ ׄ     َنجبلءُ  ِكلتاُهما َفَتشاَبها     ِجراَحةً  َحشايَ  فً َعٌَنكِ  َمثَّ

 .، الصدٌق بكر ابً ابنتا كلتاهما واسماء عائشهׄ   

هما» كلمة(...كلٌهما وأخٌه بمحمد مررت)   -8 ٌْ  لها؟ اإلعرابً الموقع فما الٌاء، جرها وعبلمة مجرورة لسابقالمثاال فً «ِكلَ

 .معنوي توكٌدׄ    .نعتׄ    .إلٌه مضاؾׄ    .بدلׄ   

 ( *عرفات) كلمة إعراب.............. الرٌاضً لتمٌزه عرفات الطالب المدرسة كرمت - 9

 بالفتحة منصوب بدلׄ    بالفتحة منصوب به مفعولׄ   

 بالكسرة منصوب بدلׄ    بالكسرة منصوب به مفعولׄ   

 المثنى؟ إعرابَ  «ِكبل» كلمة فٌها ُتعَرب اْلتٌة الجمل أيُّ    -ٓٔ

 .ذهبٌة مٌدالٌة على البلعبٌن كبل حصلׄ    .الرٌاضٌات فً متفوق الطالبٌن كبلׄ   

 .الؽرٌبٌن الرجلٌن كبل أكرمتׄ    كبلهما والنصوص النحو أحبׄ   

 : هنا( بنً: )  كلمة إعراب.....الشــــــٌم كبار النفوس كبار***  حقهــا لها صونوا مصر بنى   -ٔٔ

 المقدرة بالفتحة منصوب منادىׄ    المقدرة بالفتحة منصوب به مفعولׄ   

 بالٌاء منصوب منادىׄ    بالٌاء منصوب به مفعولׄ   

 ؟«اثنان» لكلمة اإلعرابً الموقع ما. .....«التدرٌب عن تخلفا اثنان العبان»   -ٕٔ

 .نعتׄ    .مإخر مبتدأׄ    .خبرׄ    .بدلׄ   

 السالم؟ المذكر بجمع ملحًقا لٌست اْلتٌة الكلمات أيُّ    -ٖٔ

 .ثبلثونׄ    .مهتدونׄ    .العلم أولوׄ    .أهلونׄ   

ًَّ : " السبلم علٌه نوح لسان على تعالى قال  -ٗٔ اُبَن ا: " السبلم علٌه ٌعقوب لسان على تعالى قال ـــــ-"َمَعَنا اْرَكبْ  ٌَ ٌَ  ًَّ  َبنِ

ُسوا اْذَهُبوا  : *الترتٌب على اْلٌتٌن فً المنادى إعراب"........َوأَِخٌهِ  ٌُوُسؾَ  ِمن َفَتَحسَّ

 بالٌاء منصوب -بالٌاء منصوبׄ    المقدرة بالفتحة منصوب -المقدرة بالفتحة منصوبׄ   

 المقدرة بالفتحة منصوب -بالٌاء منصوبׄ    بالٌاء منصوب -المقدرة بالفتحة منصوبׄ   
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ٌٌِّن» كلمة ....أعرب( علٌٌن بؤهل واجمعنا وٌقٌن ثباتا وارزقنا الٌمٌن أصحاب من اجعلنا اللهم)    -٘ٔ  المثال فً «عل

 .السابق

 .الٌاء نصبه وعبلمة منصوب، نعتׄ    .الٌاء جره وعبلمة مجرور، إلٌه مضاؾׄ   

 .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، نعتׄ    .الٌاء نصبه وعبلمة منصوب، بدلׄ   

 (: ذوات)  كلمة إعراب.........الثابتة األصول ذوات الشجٌرات الرٌاح تقتلع ال   -ٙٔ

 بالكسرة منصوب نعتׄ    بالفتحة منصوب به مفعولׄ   

 بالفتحة منصوب نعتׄ    بالفتحة منصوب حالׄ   

 ( *كلتا) كلمة إعراب..........الطالبتٌن كلتا حضرت  -7ٔ

 باأللؾ مرفوع فاعلׄ    باأللؾ مرفوع توكٌدׄ   

 المقدرة بالضمة مرفوع فاعلׄ    المقدرة بالضمة مرفوع توكٌدׄ   

 : نقول الجملة على( إن) إدخال عند...........قوي كبلهما المصارعان  -8ٔ

 قوي كلٌهما المصارعان إنׄ    قوي كلٌهما المصارعٌن إنׄ   

 قوي كبلهما المصارعان إنׄ    قوي كبلهما المصارعٌن إنׄ   

 .«كبل» كلمة أعرب ......«البلعبٌن ِكبل صافحنً»   -9ٔ

 .المقدرة الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، معنوي توكٌدׄ                 .األلؾ نصبه وعبلمة منصوب، به مفعولׄ   

 .األلؾ رفعه وعبلمة مرفوع، معنوي توكٌدׄ              .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، فاعلׄ   

 بالمثنى؟ ملحق على ٌشتمل ال اْلتً من أي     -ٕٓ

 .طوٌلة سنٌن منذ بنٌت األهراماتׄ      . اثنان مطربان الحفل حضرׄ   

 النبً بعد الخبلفة تولى كبلهما وعمر بكر أبوׄ    .التفوق على حرٌصتان كلتاهما الطالبتانׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6300للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 
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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 ". -

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

 الفعل نوعان :

 صحٌح : هو ما كان جمٌع أصوله صحٌحة      ، مثل ضرب                                                                   -ٔ 

 رى                                                                 ج -قال –ي (  ، مثل وعد  -ا  -معتل : هو ما كان أحد أصوله حرؾ علة ، حروؾ العلة ) و  -ٕ 

 والفعل الصحٌح ثبلثة أنواع :

 عرؾ ( –فهم  –سالم :  تخلو أصوله  من الهمزة والتضعٌؾ. ) كتب  -ٔ 

 أ (مهموز : أحد أصوله همزة )وٌكون  مهموز الفاء  أخذ    أو مهموز العٌن   سؤل  أو مهموز البلم   قر -ٕ 

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

 والمعتل كذلك ثبلثة أنواع :

 وثب ( –وهب  –وجد  –وقؾ  –مثال : فاإه حرؾ علة ) وعد  -ٔ 

 عاد ( –نام  –باع  –صام  –أجوؾ : عٌنه حرؾ علة ) قال  -ٕ 

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

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

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

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

 نون النسوة( –ناء الفاعلٌن  -ع المتحركة وهى: )تاء الفاعلضمائر الرف  -ٔ

 ٌاء المخاطبة( -واو الجماعة -ضمائر الرفع السامنة: وهى)ألؾ االثنٌن  -ٕ

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

 -ٌاء المخاطبة( فبل ٌسندان إلى)تاء الفاعل -واو الجماعة -ألؾ االثنٌن -ارع واألمر ٌسندان إلى: )نون النسوة الفعل المض -

 ناء الفاعلٌن(
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 أوال :الفعل الصحٌح

 إسناد الفعل الصحٌح إلى ضمائر الرفع: -أوال:

  عـٌــاد ال ؼل الواضٔ الصح٘  -1

 هثل ًْػَ
 الغاكٌحضوا ش الشفغ  ضوا ش الشفغ الورحشكح

 الرغ٘٘ش
 ّاّ الجواػح ألء االثٌ٘ي ًْى الٌغْج ًا ال اػل٘ي ذاء ال اػل

 لن ٗحذز ذغ٘٘ش ػشفْا ػشفا ػشفي ػشفٌا ػشفد ػشف عالن

 لن ٗحذز ذغ٘٘ش عؤلْا عؤال عؤلي عؤلٌا عؤلد عؤ  هِوْص

ا هذدى هذدًا هذدخ هذ   هضؼء  هذ ّا هذ 
ٗ   الرضؼ٘ء هغ 

 ضوا ش الشفغ الورحشكح

 ٌبلحظ من الجدول السابق أن: 

نون النسوة( ولم ٌحدث  -واو الجماعة -ألؾ االثنٌن -نا الفاعلٌن -الماضً السـالـم والمهموز ٌسـنـدان  إلى) تاء الفاعل -ٔ  

 فٌه تؽٌٌر 

ٌن ونؤؤـون الماضؤؤً المضعؤؤـؾ ٌفؤؤـك تضؤؤعٌفه إذا أسـنؤؤـد إلؤؤى ضؤؤمائر الرفؤؤع المتحركؤؤة مثؤؤل )تؤؤـاء الـفاعؤؤـل ونؤؤا الفاعـلؤؤـ- ٕ   

 الـنـسـوة ( وٌبقى التضعٌؾ عند إسناده إلى )ألؾ االثنٌن وواو الجماعة(

  عـٌــاد ال ؼل الوضاسع الصح٘  -1

 هثل ًْػَ

ضوا ش الشفغ 

 الورحشكح
 ضوا ش الشفغ الغاكٌح

 الرغ٘٘ش

 ٗاء الوخا ثح ّاّ الجواػح ألء االثٌ٘ي ًْى الٌغْج

 لن ٗحذز ذغ٘٘ش ذؼشف٘ي ٗؼشفْى ٗؼشفاى ٗؼشفي ٗؼشف عالن

 لن ٗحذز ذغ٘٘ش ذغؤل٘ي ٗغؤلْى ٗغؤالى ٗغؤلي ٗغؤ  هِوْص

 ذوذ ٗي ٗوذ ّى ٗوذ اى ٗوذدى ٗوذ   هضؼء
ٗ   الرضؼ٘ء ػٌذ اإلعٌاد  لٔ 

 ًْى الٌغْج

 ٌبلحظ من الجدول السابق أن: 

 ٌاء المخاطبة(وال ٌحدث فٌهما تؽٌٌر -النسوةنون  -واو الجماعة -المضارع السالم والمهموز ٌسـنـدان  إلى) ألؾ االثنٌن -ٔ

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

 الٌسند المضارع إلى )تاء الفاعل أو ناء الفاعلٌن ( -ٖ
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  عـٌــاد ال ؼل اٛهش الصح٘  -1

 هثل ًْػَ

ضوا ش الشفغ 

 الورحشكح
 ضوا ش الشفغ الغاكٌح

 الرغ٘٘ش

 ٗاء الوخا ثح ّاّ الجواػح ألء االثٌ٘ي ًْى الٌغْج

 لن ٗحذز ذغ٘٘ش اػشفٖ اػشفْا اػشفا  اػشفي اػشف  عالن

 لن ٗحذز ذغ٘٘ش اعؤلٖ اعؤلْا اعؤال اعؤلي اعؤ  هِوْص

ا اهذدى ُهذ   هضؼء ٗ   الرضؼ٘ء ػٌذ اإلعٌاد  لٔ  ُهذ ٕ ُهذ ّا ُهذ 

 ًْى الٌغْج ّٗثذأ تؤلء ّصل

 

ٌؤاء  -نؤون النسؤوة -واو الجماعؤة -األمــــر السالـؤـم والمهمؤوز ٌسـنؤـدان إلؤى) ألؤؾ االثنؤٌن -ٌٔبلحظ من الجدول السابق أن: 

 المخاطبة(وال ٌحدث تؽٌٌر 

 األمر المضعـؾ ٌفـك إدؼـامه إذا أسـند إلى نون النسوة وٌوضع له ألؾ وصل فى أوله -ٕ

 األمرإلى )تاء الفاعل أو ناء الفاعلٌن (. الٌسند -ٖ

 -إسناد الفعل المعتل إلى ضمائر الرفع: -ثانٌا:

  عـٌــاد ال ؼل الواضٔ الوؼرل-1

 هثل ًْػَ
 ضوا ش الشفغ الغاكٌح ضوا ش الشفغ الورحشكح

 الرغ٘٘ش
 ّاّ الجواػح ألء االثٌ٘ي ًْى الٌغْج ًا ال اػل٘ي ذاء ال اػل

 لن ٗحذز ذغ٘٘ش ّص ْا ّص ا ّص ي ّص ٌا ّص د ّصء هثا 

 قالْا قاال قلي قلٌا قلد قا  أجْف
ٗحزف حشف الؼلح ػٌذ اإلعٌاد  لٔ 

 ضوا ش الشفغ الورحشكح

 ًاقص

 

 عؼٔ

 

٘ةد  عؼ

 

٘ةٌا  عؼ

 

٘ةي  عؼ

 

 عؼ ٘ ا

 

 عؼ ْا

 ذشد اٛلء  لٔ أصلِا )ٗاء(

 ّذحزف ػٌذ اإلعٌاد  لٔ ّاّ

 الجواػح فقط ّٗ ر  ها قثلِا

 

 دػا

 

 دػْخُ 

 

ًْا  دػ 

 

ْى  دػ 

 

ا  ْ  دػ 

 

ا ْة ػ   د 

 ذشد اٛلء  لٔ أصلِا )ّاّ(

ّذحزف ػٌذ اإلعٌاد  لٔ ّاّ 

 الجواػح فقط ّٗ ر  ها قثلِا

 ذقلة اٛلء )ٗاء( را كاًد ساتؼح      
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٘ةي أػ ٌ٘ا أػ ٘دُ  أػ ٔ ّٗحزف حشف الؼلحػٌذ اإلعٌاد  لٔ  أػ  ْا أػ ٘ا أػ 

 قثلِاّاّ الجواػح فقط ّٗ ر  ها 

ٔ ٘ةدُ  خ س ٘ةٌا خ س ٘ا خ ٘ي خ ـس  خُ ْا خ  
ٗحزف حشف الؼلحػٌذ اإلعٌاد  لٔ 

 ّاّ الجواػح فقط ّٗضن ها قثلِا

ا عُشّى عُشًّا عُشّخُ  عُشّ  ّ  عُشّا عُش
ٗحزف حشف الؼلحػٌذ اإلعٌاد  لٔ 

 ّاّ الجواػح فقط ّٗضن ها قثلِا

 -ٌبلحظ من الجدول أن:

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

نـون الـنـسؤـوة( ، وال ٌحؤـذؾ مؤع )ألؤؾ  -نا الـفـاعلـٌن  -ٌحـذؾ منه حرؾ العلة مع )تاء الفاعـل  الفعل الماضى األجوؾ -ٕ

 واو الجماعة(. –االثنٌن 

 -:الفعل الماضى الناقص -1

ٌاءأو الواو(وتحذؾ عند اإلسناد إلى واو الجماعة فقط وٌفتح ما قبلهؤا ، مثؤل:  ) أ(إذا كانت ألفه ثالثة ترد األلؾ إلى أصلها )ال

 دعا(–)سعى 

 )ب( إذا كانت ألفه رابعة قلبت )ٌاء(وحذؾ حرؾ العلة عند اإلسناد إلى واو الجماعة فقط وٌفتح ما قبلها ، مثل:  )أعطى(

إلسناد إلى واو الجماعة فقط وضم ما قبلها ، مثؤل:  )سؤُرو )ج( إذا كان معتل اْلخر بـ )الواوأو الٌاء( حذؾ حرؾ العلة عند ا

 خِشى( –

 إذااتصلت تاء التؤنٌث بـ الماضً المعـتـل اْلخرباأللؾ حذفت ألـفـه مثـل:دَعـْت ،َسَعـتْ :ملحـوظة

  عـٌــاد ال ؼل الوضاسع الوؼرل -1

 هثل ًْػَ

ضوا ش الشفغ 

 الورحشكح
 ضوا ش الشفغ الغاكٌح

 الرغ٘٘ش

 ّاّ الجواػح ألء االثٌ٘ي الٌغْجًْى 
ٗاء 

 الوخا ثح

 لن ٗحذز ذغ٘٘ش ذص ٘ي ٗص ُْى ٗص  اى ٗص ةي ٗصءُ  هثا 

 ذقْل٘ي ٗقْلْى ٗقْالى ٗقلي ٗقْ  أجْف
ٗحزف حشف الؼلح ػٌذ اإلعٌاد  لٔ ًْى 

 الٌغْج فقط

 ٗغؼ ٔ ًاقص
 

٘ةي ؼ   ٗ غة

 

 ٗغؼ٘ اى

 

ى ْة  ٗغؼ 

 

٘ةي ؼ   ذ غة

)ٗاء(ػٌذ اإلعٌاد  لٔ ذُشد اٛلء  لٔ أصلِا  -

 ًْى الٌغْج ّألء االثٌ٘ي

ٗحزف حشف الؼلح ّٗ ر  ها قثل ّاّ  -

 الجواػح ّٗاء الوخا ثح
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ى ٗذػْ ْة ى ٗذػْاى ٗذُػ ُْ ٘ي ٗذُػ ػس  ذذة
ٗحزف حشف الؼلح ّٗضن ها قثل ّاّ الجواػح 

 ّٗكغش ها قثل ٗاء الوخا ثح

ٔ ٘ةي ٗوضس ٘ي ٗوُضْى ٗوض٘ اى ٗوضس  ذوضس
ٗحزف حشف الؼلح ّٗضن ها قثل ّاّ الجواػح 

 ها قثل ٗاء الوخا ثح ّٗكغش

 ٗ حظ هي الجذّ  الغات  أى: 

 لن ٗحذز فَ٘ ذغ٘٘ش ػٌذ  عٌادٍ  لٔ ضوا ش الشفغ  ال ؼل الوضاسع الوثا  -1

 ٗحـزف هٌَ حشف الؼلح هغ ًـْى الـٌـغـْج فقط ال ؼل الوضاسع اٛجْف -1

 -:ال ؼل الوضاسع الٌاقص -1

) أ( را كاى هؼرل اٙخش تاٛلء ذشداٛلء  لٔ أصلِا )ٗاء( ػٌذ اإلعٌاد  لٔ ًْى الٌغْج ّألء االثٌ٘ي ّٗحزف حشف الؼلح ّٗ ار  

 ها قثل ّاّ الجواػح ّٗاء الوخا ثح  

 ح )ب(  را كاى هؼرل اٙخش تـ )الْاّأّ ال٘اء( حزف حشف الؼلح ّٗضن ها قثل ّاّ الجواػح ّٗكغش ها قثل ٗاء الوخا ث

  عـٌــاد ال ؼل اٛهش الوؼرل -1

 هثل ًْػَ

ضوا ش الشفغ 

 الورحشكح
 ضوا ش الشفغ الغاكٌح

 الرغ٘٘ش

 ّاّ الجواػح ألء االثٌ٘ي ًْى الٌغْج
ٗاء 

 الوخا ثح

ءة  هثا   لن ٗحذز ذغ٘٘ش صس ٖس صس ُْا صس  ا صس ةي صس

 قُْلٖس قةْلُْا قُْال قـُلةية  قـُلة  أجْف

  لٔ ٗشد حشف الؼلح الوحزّف

 أصلَ ػٌذ اإلعٌاد  لٔ ضوا ش

 الغاكٌحالشفغ 

 ًاقص

 

 اعغة 

 

٘ةي ؼ   اعة

 

 اعؼ٘ ا

 

ا ْة  اعؼ 

 

ٖة  ؼ   اعة

 ٗشد حشف الؼلح الوحزّف   لٔ أصلَ

 )ٗاء(ػٌذ اإلعٌاد  لٔ ًْى الٌغْج 

 ّألء االثٌ٘ي

 ٗ ر  ها قثلّٗحزف حشف الؼلح 

 ّاّالجواػح ّٗاء الوخا ثح 

 

 

 ادعُ 

 

 

ى ْة  ادُػ

 

 

 ادُػْا

 

 

ا ُْ  ادُػ

 

 

ٖ ػس  ادة

 ٗشد حشف الؼلح الوحزّف   لٔ أصلَ

 )ّاّ( ػٌذ اإلعٌاد  لٔ ًْى الٌغْج

 ّألء االثٌ٘ي 

 ّٗضن ها قثل ّاّٗحزف حشف الؼلح 
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 الجواػح ّٗكغش ها قثل  ٗاء الوخا ثح

 

 

 اُذس 

 

 

 اُذٗي

 

 

ٗ ا  اُذس

 

 

 اُُذّا

 

 

 اُذسٓ

 ٗشد حشف الؼلح الوحزّف   لٔ أصلَ

 )ٗاء( ػٌذ اإلعٌاد  لٔ ًْى الٌغْج 

 ّألء االثٌ٘ي

 ّٗضن ها قثل ّاّٗحزف حشف الؼلح 

 الجواػح ّٗكغش ها قثل  ٗاء الوخا ثح

 ٗ حظ هي الجذّ  الغات  أى: 

 لن ٗحذز فَ٘ ذغ٘٘ش ػٌذ  عٌادٍ  لٔ ضوا ش الشفغ  ال ؼل اٛهشالوثا  -1

 أصلَ ػٌذ  عٌادٍ  لٔ ضوا شالشفغ الغاكٌح ٗشد حشف الؼلح الوحزّف  لٔ ال ؼل اٛهش اٛجْف -1

) أ( را كاى هؼرال اٙخاش تااٛلء ٗاشد حاشف الؼلاح الوحازّف   لأ أصالَ ػٌاذ اإلعاٌاد  لأ ًاْى الٌغاْج -:ال ؼل اٛهش الٌاقص -1

 ّألء االثٌ٘ي ّٗ ر  ها قثل ّاّ الجواػح ّٗاء الوخا ثح  

الؼلاح الوحازّف   لأ أصالَ ػٌاذ اإلعاٌاد  لأ ًاْى الٌغاْج ّألاء االثٌا٘ي )ب(  را كاى هؼرل اٙخش تـ )الْاّأّ ال٘اء( ٗشد حاشف 

 ّٗضن ها قثل ّاّ الجواػح ّٗكغش ها قثل ٗاء الوخا ثح

 ( https://dardery.site/archives/6307للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 

 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: ٔ

  اجشسى، – اجُشّىׄ     اجشسٗي، –اجُشّاׄ     اجشسٗي، –اجُشّىׄ     اجشسى، –اجُشّاׄ   

 :عدا ما الساكنة الرفع ضمائر من  ٌلً مما كل :ٕ

  الجواػح ّاّׄ     الٌغْج ًْىׄ     الوخا ثح ٗاءׄ    االثٌ٘ي ألءׄ   

 :ٌلً فٌما الجماعة واو على اشتملت التً الجملة:ٖ

ْ   الوخلص الصذٗ ׄ    ستِن هي الٌصش  الوغلوْى ٗشجْׄ     ال ذا ذ فٖ هشج

  ٛتٌا ِن الخ٘ش ٗشجْى اٛهِاخׄ    عِ  االهرحاى ٗكْى أى ٗشجْى الل  بׄ   

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

ى ، الوغلواى أِٗاׄ           لٚخشٗي الؼْى ٗذ ّهذاى ، خ٘شا قُْال   الوغلواى، أِٗاׄ      لٚخشٗي الؼْى ٗذ ّاهذداى ، خ٘شا قُْال 

ى ، الوغلواى أِٗاׄ    ا ، خ٘شا قُْال   ، الوغلواى أِٗاׄ        لٚخشٗي الؼْى ٗذ ّهذ اى ، خ٘شا قُْال    لٚخشٗي الؼْى ٗذ ّهذ 

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

ْى الوخرصواخׄ     تالصل  ٗشُضْى الوخرصواخׄ    تالصل  ٗشض 

٘ي الوخرصواخׄ    ٘ي الوخرصواخׄ    تالصل  ٗشض   تالصل  ٗشضس

 :أجوؾ التالٌة األفعال أي: ٙ

ىׄ    ج٘ذا الحثل اهذدىׄ    تْاجثكي قُويׄ    ْة  الوؼاصٖ اُجشىׄ    كث٘شا   ادُػ

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

  صس ْا  ّص ْا،ׄ     ّص ْا  ّص ْا،ׄ      أّصس ْا  أّص ْا،ׄ     ص ْا  ص ْى،ׄ   

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

 ال راء فصل فٖ الجْ لٖ ص اىׄ     ال راء فصل فٖ الجْ لٖ ص اׄ   

 ال راء فصل فٖ الجْ لٖ ص ٘اׄ     ال راء فصل فٖ الجْ لٖ ص ْاׄ   

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

ْ   أى الزكاء هي ل٘ظׄ    ج اكوا هي ذج ْاى أى الزكاء هي ل٘ظׄ     ج اكوا هي اذج 

 ج اكوا هي ذج ٘ا أى الزكاء هي ل٘ظׄ    ج اكوا هي ذج ٘اى أى الزكاء هي ل٘ظׄ   

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

ي -يٌ٘ٗغׄ    ٗص ُْى -ٌُٗغْىׄ     ٗص ٘ي -ٌُٗغْىׄ    ٗص ُْى -ٌٗغ ٘يׄ     ٗص ٘ 

 .«الملعب إلى البلعب وصل» : ٔٔ

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

لي،ׄ     ذغ٘٘ش ٗحذز لن - أّصلٖ أّص ، ، أّصليׄ    ل٘ي صس ى، صس   أّلَ حزف - صس

لي،ׄ    ل٘ي صس ، صس لي،ׄ     أّلَ حزف - صس لٖ صس ، صس   أّلَ حزف - صس

 باأللؾ اْلخر معتل التالٌة األفعال أي: ٕٔ

 ا ذّىׄ                      ادًْىׄ                                   اسض٘يׄ             اج ْىׄ   
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 «. قلٌبل نفسك إلى......  ،دةالسٌ أٌتها»    ،«قلٌبل بعضكما إلى.....  ، السٌدان أٌها: »ٖٔ

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

ي اخلُْاى،ׄ    ا،ׄ    اخل٘س  ْ اى،ׄ       اخلسٖ اخلُ ي اخلُْا،ׄ    اخلٖس اخلْ   اخل٘س

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

  ذٌ ذ ال  ٗجات٘ح ت اقح أتٌاءُي ٗوذ ى اٛهِاخׄ     ذٌ ذ ال  ٗجات٘ح ت اقح أتٌاءُي ٗوذّى اٛهِاخׄ   

  ذٌ ذ ال  ٗجات٘ح ت اقح أتٌاءُي ٗوذٗي اٛهِاخׄ     ذٌ ذ ال  ٗجات٘ح ت اقح أتٌاءُي ٗوذدى اٛهِاخׄ   

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

   الٌْى تثثْخ هشفْع هضاسع -  الٌْى تثثْخ هشفْع هضاسعׄ   

   الٌْى تثثْخ هشفْع هضاسع -  سفغ هحل فٖ هثٌٖ هضاسعׄ   

   سفغ هحل فٖ هثٌٖ هضاسع -  سفغ هحل فٖ هثٌٖ هضاسعׄ   

   سفغ هحل فٖ هثٌٖ هضاسع -  الٌْى تثثْخ هشفْع هضاسعׄ   

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

 ا ذدى -  ذ ّىׄ    ا ذدى -  ذ ّاׄ    ا ذ ى -  ذ ّاׄ     ذ ى -  ذ ّىׄ   

 .الفعل عٌن ضبط مع النسوة نون إلى «هجا رضً، هدى، وقؾ،» من المضارع أسند : 7ٔ

، ُِٗذى، ْٗقس ي،ׄ    ْى ٗشُضي  ٘ي، ِٗذسٗي، ٗقس ي،ׄ     ِٗج    ُِٗجي ٗشضس

ٗي، ، ْٗقس يׄ    ٘ةي، ِٗذ  ٗي ، ٗقس يׄ     ُِٗجْى ٗشض  ٘ةي، ، ِٗذس   ُِٗجْى ٗشض 

 حددها؟ خطؤ جملة هناك ، الساكنة الرفع ضمائر إلى «صاد قال،» من األمر إسناد عند  : 8ٔ

٘ذّا قْلْا،ׄ    ذٕ قُلٖ،ׄ     صس ٘ذا قُْال،ׄ     صس ٘ذٕ قُْلٖ،ׄ     صس   صس

 الصحٌحة؟ األفعال من ٌُعدُّ  ال اْلتٌة األفعال أيُّ  : 9ٔ

   ذ  ׄ     أهشׄ     ػادׄ     قشأׄ   

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

 سفغ ضو٘شׄ    الجواػح ّاّׄ    الجوغ ّاّׄ    أصل٘حׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6307للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 

https://dardery.site/archives/6307
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 الترتٌب على( ٌرجون) الفعل إعراب(...َللا رحمة ٌرجون المإمنون( ) َللا رحمة ٌرجون المإمنات): ٕٔ

 الٌْى تثثْخ هشفْع هضاسع فؼل الٌْى، تثثْخ هشفْع هضاسع فؼلׄ   

 الوقذسج تالضوح هشفْع هضاسع فؼل الظاُشج، تالضوح هشفْع هضاسع فؼلׄ   

 الٌْى تثثْخ هشفْع هضاسع فؼل ، سفغ هحل فٖ هثٌٖ هضاسع فؼلׄ   

  سفغ هحل فٖ هثٌٖ هضاسع فؼل ، الوقذسج تالضوح هشفْع هضاسع فؼلׄ   

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

  الجواػح ّاّׄ     الٌغْج ًْىׄ     الوخا ثح ٗاءׄ    االثٌ٘ي ألءׄ   

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

  الجواػح ّاّׄ     الٌغْج ًْىׄ     ال اػل٘ي ًاׄ     ال اػل ذاءׄ   

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

 قْل٘ي - قْليׄ    قْل٘ي - قليׄ     قْلٖ - قليׄ    قْلٖ - قْليׄ   

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

 الحا  ّاّׄ      الكلوح هي أصل٘حׄ     الغالن الوزكش جوغ ّاّׄ     الجواػح ّاّׄ   

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

  للر ْ  عؼ٘را ال الثراىׄ        للر ْ  عؼ٘ا ال الثراىׄ            للر ْ  عؼرا ال الثراىׄ        للر ْ  عؼا ال الثراىׄ   

 نقول الجمع إلى التحول عند.... المتخاصمٌن بٌن بالحق ٌقضً القاضً: 7ٕ

 الورخاصو٘ي ت٘ي تالح  ٗقضْى القضاجׄ    الورخاصو٘ي ت٘ي تالح  ٗقضْ٘ى القضاجׄ   

  الورخاصو٘ي ت٘ي تالح  ٗقضْا القضاجׄ    الورخاصو٘ي ت٘ي تالح  ٗقض٘ي القضاجׄ   

 على الموضعٌن فً( ٌدنون) الفعل وزن(.....ٌدنون) أٌضا نساء هناك وكان منً( ٌدنون) الرجال بدأ مكانً فً أنا بٌنما:8ٕ

 :الترتٌب

 ٗ ُؼلي – ٗ ُؼْىׄ           ٗ ُؼْى - ٗ ُؼليׄ                     ٗ ُؼلي – ٗ ُؼليׄ    ٗ ُؼْى - ٗ ُؼْىׄ   
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 :عدا ما األمر الفعل إلى تسند التالٌة الرفع ضمائر كل: 9ٕ

  الجواػح ّاّׄ              الٌغْج ًْىׄ                      الوخا ثح ٗاءׄ    ال اػل٘ي ًاׄ   

 :نقول بذلك المإنث جمع مخاطبة عند...الدرجات أعلى تنالوا حتى  الطبلب أٌها بدروسكم اهتموا: ٖٓ

 الذسجاخ أػلٔ ذٌالْى حرٔ - ال الثاخ أٗرِا-تذسّعكي اُرو ْىׄ   

 الذسجاخ أػلٔ ذٌالي حرٔ - ال الثاخ أٗرِا-تذسّعكي اُرو يׄ   

 الذسجاخ أػلٔ ذٌلي حرٔ - ال الثاخ أٗرِا-تذسّعكي اُروويׄ   

 الذسجاخ أػلٔ ذٌالي حرٔ - ال الثاخ أٗرِا-تذسّعكي اُرووي  ׄ  

 : المذكر للمثنى الجملة  جعل عند....... واستكبر  طؽى الظالم: ٖٔ

 ّاعركثشاى  غْاى الظالواىׄ    ّاعركثشاى   غ٘اى الظالواىׄ   

 ّاعركثشا  غ٘ا الظالواىׄ    ّاعركثشا  غْا الظالواىׄ   

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

 ذ ؼلي - ذ ؼ٘يׄ    ذ ؼ٘ي - ذ ؼليׄ    ذ ؼلي - ذ ؼليׄ    ذ ؼ٘ي - ذ ؼ٘يׄ   

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

    ضو٘ش - ضو٘شׄ    ضو٘ش –  ػشاب حشفׄ   

  ػشاب حشف - ضو٘شׄ     ػشاب حشف –  ػشاب حشفׄ   

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

 الو ؼن هي دً٘را ال راذاىׄ      الو ؼن هي دًْذا ال راذاىׄ   

 الو ؼن هي دًْا ال راذاىׄ    الو ؼن هي دًرا ال راذاىׄ   

 :نقول إسمٌة إلى الفعلٌة الجملة تحوٌل عند... بالمعلومات طبلبهم المعلمون ٌمدّ : ٖ٘

 تالوؼلْهاخ   تِن ّىد ٗوذ  الوؼلوْىׄ     تالوؼلْهاخ   تِن اّٗوذ   الوؼلوْى ׄ   

 تالوؼلْهاخ   تِن ّىٗوذ    الوؼلوْىׄ    تالوؼلْهاخ   تِن اّدٗوذ  الوؼلوْىׄ   

 :هً التالٌة الجمل بٌن من الصحٌحة الجملة: ٖٙ



  

 

 تايلوس في النحو

 ذاٗلْط 42

ذشم ثاى 

  

01156008819 واصل للت

 واتس 

 هذاسعِي  لٔ صثاحا  ْىٗغؼُ   ال الثاخׄ    صثاحا  لٔ هذاسعِي ٗغؼ ي  ال الثاخ ׄ   

 هذاسعِي  لٔ صثاحا  ي٘ٗغؼ    ال الثاخׄ    هذاسعِي  لٔ صثاحا  ٘يٗغؼس   ال الثاخׄ   

 :عدا ما المضارع الفعل إلى تسند التالٌة الرفع ضمائر كل: 7ٖ

  الجواػح ّاّׄ              الٌغْج ًْىׄ                      الوخا ثح ٗاءׄ    ذاء ال اػلׄ   

 .الترتٌب على المخاطبة وٌا النسوة نون إلى «حاد» من األمر فعل أسند : 8ٖ

ذىׄ    ح٘ذٕ - ح٘ذىׄ    ذىׄ     ح٘ذٗي - حس  ح٘ذٗي - ح٘ذىׄ    ح٘ذٕ - حس

 فً( ترضٌن) الفعل إعراب ترضٌن بما ٌقدم إلٌكن من الطعام". أنتن "– بما ٌقدم إلٌِك من الطعام" ترضٌن  أنت: "9ٖ

 :الترتٌب على الجملتٌن

   سفغ هحل فٖ هثٌٖ هضاسع -  الٌْى تثثْخ هشفْع هضاسعׄ   

   الٌْى تثثْخ هشفْع هضاسع -  الٌْى تثثْخ هشفْع هضاسعׄ   

   الٌْى تثثْخ هشفْع هضاسع -  سفغ هحل فٖ هثٌٖ هضاسعׄ   

   سفغ هحل فٖ هثٌٖ هضاسع -  سفغ هحل فٖ هثٌٖ هضاسعׄ   

 بالٌاء: اْلخر معتل المسندة إلى نون النسوة  التالٌة األفعال أي: ٓٗ

 افذسٗيׄ                      اعوْىׄ                                   ٘ياسض  ׄ             ادًْىׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6307للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرؤكذ هي اإلجاتاخ اضغط ػلٔ الشاتط  ) 

 فِشط الوحرْٗاخ
 الص حح الوْضْع م

 أسلوب االستثناء- 
 االستثناء أسلوبعلى  تدرٌبات -
 المقصور والمنقوص والممدود -
 والممدود والمنقوص المقصورتدرٌبات على   -
 بهما ٌلحق وما والجمع المثنى -
 بهما ٌلحق وما والجمع المثنىتدرٌبات على   -
 إسناد الفعل للضمائر -
 للضمائر الفعل إسناد تدرٌبات على -
  ال ِشط -
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