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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 ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

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

 ثم أما بعد.

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

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

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

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

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

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

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

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

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

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

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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 هو أسلوب ٌدل على تمٌز شًء فً صفة ما جماال أو قبحا مع دهشة المتكلم وتعجبه من هذا التمٌز.

 التعجب نوعان: 

حان هللا ! أو باستعمالهم االستفهام بمعنى التعجب، كقوله كقولهم مثالا : هلّل َدرُّ فالن ! أو سب: ( ًسماعً )ؼٌر قٌاسׄ   

ا فؤحٌاكم " وهذه األسالٌب كلها سماعٌة.  تعالى : " كٌؾ تكفرون باهلل وكنتم أمواتا

ًُّ صٌؽتان : } ما أَْفَعلَُه ، وأَْفِعلْ به [:  قٌاسًׄ    .، مثل : ما أجمل الربٌع   ، و أجمل بالربٌع القٌاس

 ةصٌػ التعجب القٌاسٌ

 الصٌؽة األولى: ما أَْفَعلَه وهً تتكون من:  -

 ما تعجبٌة اسم نكرة بمعنى شًء عظٌم. -ٔ     

 فعل التعجب:وهو فعل ماض على وزن)أْفَعلَ(. -ٕ     

 المتعجب منه: وهو االسم أو الضمٌر العائد على االسم المتمٌز فً الجمال أو القبح. -ٖ     

        ََ  الطبٌعة ما أجملـــــــ ــــهامثل: ما أجــملَ الصدَق

 

 إعرابها: 

 ما: نكرة تعجبٌة بمعنى شًء عظٌم مبنٌة على السكون فً محل رفع مبتدأ.

ا تقدٌره ]هو[ عائد على ]ما[ و الجملة  - أفعل ]أجمل[: فعل التعجب فعل ماٍض مبنً على الفتح، وفاعله ضمٌر مستتر وجوبا

 خبر المبتدأ ]ما[. الفعلٌة ]من الفعل والفاعل[ فً محل رفع 

 المتعجب منه ]الصدَق[: مفعول به ]متعجب منه[منصوب.  -

 الصٌؽة الثانٌة: أَْفِعلْ بـه وهً تتكون من:   -

 فعل التعجب: وهو فعل ماض ٌؤتى عل صٌؽة األمر لضرورة التعجب. وٌكون على وزن )أَْفِعلْ(. -ٔ 

 الباء: وهى حرؾ جر زائد.   -ٕ 

 و ما ٌقع بعد الباء.المتعجب منه: وه -ٖ  

ب منه   أَْفِعلْ + بـ + الُمَتَعجَّ

 مثل: أَْجِمل بـ الصدِق. الطبٌعة أجمل بـ ــــها 

 إعرابها:

 أَْفِعلْ: )أَْجِمل(: فعل ماٍض مبنى على السكون جاء على صٌؽة األمر؛ لضرورة التعجب. -

 بـ: حرؾ جر زائد مبنى ال محل له من اإلعراب. -

ب منه   بحركة حرؾ الجر الزائد.  المحلمقدرة منع ظهورها اشتؽال ال بالضمة ]الصدق[: فاعل مرفوع الُمَتَعجَّ

ب منه ]الصدق[: ]فاعل مرفوع محال مجرور لفظا[. -  أو الُمَتَعجَّ
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 صوغ أسلوب التعجب:

 ٌتعجب من الفعل مباشرةا على إحدى الصٌؽتٌن إذا كان: 

ا: أي ال ٌزٌد عن ثالثة أحرؾ – ٔ ٌا  استعمل.  –: ارتفع ٌجوز من  فال ،ثالث

 صفر.  –خضر  -زرق –حول   -جعر–مثل: صلع ،  لٌس الوصؾ منه على)أفعل( الذي مإنثه )فعالء( –ٕ

ا –ٖ ٌا ا: أي لٌس منف  ما علم.  -مثل: ما عرؾ  ، ُمْثَبتا

ا  – ٗ ا: أي لٌس فعالا ناقصا  مثل: كان وأخواتها. ، تاما

 .ؼرق(  -هلك  –فنً  -فال ٌجوز من )مات ، ج)النقص والزٌادة( قابالا للتفاُوِت: أي ٌقبل التدر – ٘

ا للمجهول – ٙ ٌا ا للَمْعلُوِم: أي الفاعل معروؾ أى لٌس مبن ٌا  .عـُـلِـَم  -مثل: عـُـِرَؾ  ، َمْبنِ

ا – 7 فاا: أي لٌس فعالا جامدا  بئس(. -نعم –لٌس  -مثل:)عسى ، ُمَتَصرِّ

 : روطكٌفٌة التعجب من الفعل ؼٌر مستوفً الش

إذا كان ]الفعل ؼٌر ثالثً أو الوصؾ منه على أفعل فعالء أو ناقصا[: نتعجب منه بطرٌق ؼٌر مباشر بواسطة صٌؽة  -ٔ 

 أكثر بـ(  -ما أكثر  -أجدر بـ،  –ما أجدر  -أعظم بـ،  –تعجب من فعل مناسب مستوؾ للشروط مثل: )ما أعظم 

 ، أمثلة: ل المراد التعجب منهوبعدها المصدر الصرٌح أو المصدر المإول من الفع

 .[أعــظم بؤن ٌرتـــفع -أْعــِظْم بـارتفاع الهرم ] -[ما أعظم أن ٌـرتفع -ما أعــظم ارتفاع الهرم (: ]ارتفع الهرم  ) -  

 . [ْع بـؤن تـزرقأَْروِ  -أَْرِوْع بــزرقــة الســمـاء] –[مـا أْجــَملَ أن تـزرق  -ما أْجَملَ زرقَة السماءِ (:]زرقت السماء )  -  

 .[أصعب بؤن ٌكون ׄ  أْصِعْب بكْوِن الدواِء ُمّرا ]-[ما أصَعَب أْن ٌكون  -اما أْصعَب كون الدواء مرا (:]كان الدواء مرا )-  

إذا كان الفعل مبنٌا للمجهول أو فعل منفٌا: نتعجب منه بالطرٌق ؼٌر المباشر فنؤتً بصٌؽة التعجب من فعل مساعد  -ٕ

 ثم نؤتً بالمصدر المإول من الفعل ؼٌر المستوفى للشروط ، أمثلة:، شروط مناسب مستوؾ لل

ٌَُثاب المج -   ٌُثاب المجد (: ما أجمل أن  .  -د ) ٌَُثاب المجدُّ  أجمل بؤن 

 أجدر بؤال ٌترك المسلم الصالة. -)ال ٌترك المسلم الصالة( :  ما أجدر أال ٌترك المسلم الصالة  -  

 الفعل المضارع = أال+ الفعل المضارع منصوب أْن + ال + :مالحظة    

ب من الفعل الجامد مثل:)عَسى -ٖ ٌُتعجَّ مثل:  ،لٌس( وال من الفعل الذى ال تفاوت فٌه  –ال حبذا -ا حبذ –بْئس  –نعم  –ال 

ًَ  -هلك –عاش  –)ماَت   ؼرق(.  –َفنِ

 : مالحظات مهمة

اشرة كما فً األمثلة السابقة، أو بطرٌق ؼٌر مباشر بواسطة صٌؽة إذا كان الفعل مستوفٌا للشروط جاز التعجب منه مب - ٔ

مثل: ما ، منه تعجب من فعل مناسب مستوؾ للشروط وبعدها المصدر الصرٌح أو المصدر المإول من الفعل المراد التعجب

 أعظم بؤن ٌصدق. -ما أعظم أن ٌصدق.  أعظم بصدق المسلم  –أعظم صدق المسلَم 

+ الفعل المضارع( ٌصبح فً محل نصب مفعول به مع صٌؽة ]ما أفعله[، وفً محل رفع فاعل مع  المصدر المإول )أن -ٕ
 صٌؽة ]أفعل به[. 

وٌجوز أن تزاد كان بٌن ما التعجبٌة وخبرها فً جملة التعجب، وتكون ؼٌر عاملة أي ال اسم وال خبر لها. مثل: ما كان  -ٖ

 .ه القبائل ما كان أؼناه عن التحرش بهذ  -ا أٌام الصبأحلى 
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 ات على أسلوب التعجبتـــدريـــب

 ه٘ز ث٘ي الزعجت السوبعٖ ّالق٘بسٖ فٖ األهثلخ الزبل٘خ: – 1س
 ُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ٍ األًذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْا  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٘عِب     -ٔ

  
 .طذذذذذذذذذذذذذذذذرى فذذذذذذذذذذذذذذذذٖ  ٌجذذذذذذذذذذذذذذذذٖ  رادذذذذذذذذذذذذذذذذب ّ جذذذذذذذذذذذذذذذذٔ  

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 فسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجذبى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ٕ  ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  هل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب     -ٕ

  
 .ّعلوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الجلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْس علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٔ السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرٗر 

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 واهاااااااااااااااااااااااا ألٌااااااااااااااااااااااام الصاااااااااااااااااااااابا وزمانااااااااااااااااااااااه   -ٖ

  
 .لاااااااااااااااااو كاااااااااااااااااان أساااااااااااااااااعؾ بالمقاااااااااااااااااام قلاااااااااااااااااٌالا   

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 و ماااااااااااااااا أقااااااااااااااابح اإلنساااااااااااااااان ٌقتااااااااااااااال جااااااااااااااااره     -ٗ

  
 .وٌقاااااااااااااااااااااول هاااااااااااااااااااااذي ساااااااااااااااااااااّنة العماااااااااااااااااااااران   

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٘ت هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ّاعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هلل د ُّ ال   -٘

  
 .ًّبطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ د ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٖ الٌبطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ   

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 أكااااااااااااااارم بحبااااااااااااااال ؼااااااااااااااادا للُعااااااااااااااارب رابطاااااااااااااااة     -ٙ

  
 .وعقاااااااااااااااااااادة وحاااااااااااااااااااادت للعاااااااااااااااااااارب معتقاااااااااااااااااااادا   

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 مااااااااااا أبعااااااااااد العٌااااااااااب والنقصااااااااااان عاااااااااان شاااااااااارفً    -7

  
 .أناااااااااااااااااااا الثرٌاااااااااااااااااااا وذان الشاااااااااااااااااااٌب والهااااااااااااااااااارم   

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 هلل صاااااااااااااااااااااااااااابُركُم لااااااااااااااااااااااااااااو أن صاااااااااااااااااااااااااااابركم   -8

  
 .فااااااااااً ملتقااااااااااى الخٌاااااااااال حااااااااااٌن الخٌاااااااااال تضااااااااااطرب  

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 فٌالاااااااااااااااااك مااااااااااااااااان لٌااااااااااااااااال كاااااااااااااااااؤن نجوماااااااااااااااااه   -9

  
 .بكااااااااااااااااال مؽاااااااااااااااااار الفتااااااااااااااااال شااااااااااااااااادت بٌاااااااااااااااااذبل  

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 هر بٌناااااااااااااً وبٌنهااااااااااااااعجباااااااااااااُت لساااااااااااااعً الاااااااااااااد   -ٓٔ

  
 فلماااااااااااااا انقضاااااااااااااى ماااااااااااااا بٌنناااااااااااااا ساااااااااااااكن الااااااااااااادهر 

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
ًّ بااااااااااااااؤن أرى    -ٔٔ  بنااااااااااااااً تؽلااااااااااااااب أعاااااااااااااازز علاااااااااااااا

  
 .دٌااااااااااااااااااركم أمسااااااااااااااااات ولاااااااااااااااااٌس لهاااااااااااااااااا أهااااااااااااااااال 

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 مااااااااااااااااا أصااااااااااااااااعب الفعاااااااااااااااال لماااااااااااااااان رامااااااااااااااااه   -ٕٔ

  
 وأساااااااااااااااااااااهلَ القاااااااااااااااااااااول علاااااااااااااااااااااى َماااااااااااااااااااااْن أرادَ    

 

 تعجب قٌاسًׄ              عجب سماعًت ׄ  
 هلل د ُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي فز٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ  طذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجرّا  -ٖٔ

  
 .هذذذذذذذذذذذذذب فى   ٗذذذذذذذذذذذذذذ  لِذذذذذذذذذذذذذن فذذذذذذذذذذذذذٖ الٌذذذذذذذذذذذذذبس  هثذذذذذذذذذذذذذب    

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 هذذذذذذذذذذذذب  دسذذذذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذذذ ٗي ّالذذذذذذذذذذذذذ ً٘ب ف ا ا زوعذذذذذذذذذذذذذب   -ٗٔ

  
 .ّ قذذذذذذذذذذذذذذذجخ ال رذذذذذذذذذذذذذذذر ّا فذذذذذذذذذذذذذذذ س فذذذذذذذذذذذذذذذٖ الر ذذذذذذذذذذذذذذذ  

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 لوذذذذذذذذذذذذب ثذذذذذذذذذذذذ د هذذذذذذذذذذذذي األسذذذذذذذذذذذذذب  قلذذذذذذذذذذذذذ لِذذذذذذذذذذذذب   -٘ٔ

  
 .سذذذذذذذذذذذذذذجذبى سذذذذذذذذذذذذذذجذبى  ثذذذذذذذذذذذذذذٖ  ذذذذذذذذذذذذذذبل  الظذذذذذذذذذذذذذذْ    

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 6

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 د د الظ٘غخ الق٘بس٘خ الزٖ  بء علَ٘ الزعجت فٖ األهثلخ  الزبل٘خ: – 2س

 
 فذذذذذذذذذذذذذذتى ر ذذذذذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذذذذ ً٘ب رْلذذذذذذذذذذذذذذذ ث ٘رُذذذذذذذذذذذذذذب   -ٔ

  

 .فذذذذذذذذذذذذذذتُْى  ثذذذذذذذذذذذذذذ ً٘ب   رذذذذذذذذذذذذذذ ّم علذذذذذذذذذذذذذذٔ دذذذذذذذذذذذذذذب  

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 هذذذذذذذذذذب  قذذذذذذذذذذجخ الزرذذذذذذذذذذرٗظ فذذذذذذذذذذٖ  هذذذذذذذذذذي الظذذذذذذذذذذجب   -ٕ

  

 .ف ٘ذذذذذذذذذذذذذل ثذذذذذذذذذذذذذَ ّالذذذذذذذذذذذذذذر س للشذذذذذذذذذذذذذ٘ت  ذذذذذذذذذذذذذذبه  

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

ذذذذذذذذذذذي    بثذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذ ا     -ٖ  هذذذذذذذذذذذب َذذذذذذذذذذذبى  سذذذذذذذذذذذع   ه 

  

جزٌجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  ُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْٓ ّعٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبدا   .ثِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا  ه 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 َّذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذٖء عجذذذذذذذذذذذذذذرح  لوذذذذذذذذذذذذذذذي عقذذذذذذذذذذذذذذذ    -ٗ

  

  ا الوذذذذذذذذذذذذذرء  اعزذذذذذذذذذذذذذ  هذذذذذذذذذذذذذب  سذذذذذذذذذذذذذع  العذذذذذذذذذذذذذ٘  ف   

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

  َذذذذذذذذذذذذذرم ثسذذذذذذذذذذذذذ٘ر  هذذذذذذذذذذذذذي طذذذذذذذذذذذذذوْد  ا ذذذذذذذذذذذذذ    -٘

  

 فذذذذذذذذذذذذذذٖ الٌبرجذذذذذذذذذذذذذذبد ّهذذذذذذذذذذذذذذي فظذذذذذذذذذذذذذذ٘خ  اَذذذذذذذذذذذذذذت 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

  َذذذذذذذذذذذذذرم ثقذذذذذذذذذذذذذْم ٗذذذذذذذذذذذذذزٗي القذذذذذذذذذذذذذْ  فعلِذذذذذذذذذذذذذن   -ٙ

  

 هذذذذذذذذذذذب  قذذذذذذذذذذذجخ ال لذذذذذذذذذذذل ثذذذذذذذذذذذ٘ي القذذذذذذذذذذذْ  ّالعوذذذذذذذذذذذ  

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 الظذذذذذذذذذذجر  ى ٗذ ذذذذذذذذذذٔ ثذب زذذذذذذذذذذَ   لذذذذذذذذذذ   ثذذذذذذذذذذ ٕ   -7

  

 .ّهذذذذذذذذذذذذذذذذذ هي القذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ل ثذذذذذذذذذذذذذذذذذْاة  ى ٗلجذذذذذذذذذذذذذذذذذت 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 

 هذذذذذذذذذذذذذذب َذذذذذذذذذذذذذذبى   لقٌذذذذذذذذذذذذذذب هذذذذذذذذذذذذذذٌ ن ثز رهذذذذذذذذذذذذذذخ   -8

  

َن  هذذذذذذذذذذذذذذذذي  هرًذذذذذذذذذذذذذذذذب  قذذذذذذذذذذذذذذذذذن   لذذذذذذذذذذذذذذذذْ  ىن  هذذذذذذذذذذذذذذذذرن

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

9-     ٍ  ٗذذذذذذذذذذذب ََْجذذذذذذذذذذذب  هذذذذذذذذذذذب َذذذذذذذذذذذبى  قظذذذذذذذذذذذر عوذذذذذذذذذذذر 

  

 َّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا ر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْى َْاَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت  األسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  

 

 أفعل بهׄ              أفعله ما ׄ  

 هذذذذذذذذذب  دسذذذذذذذذذي الظذذذذذذذذذ   فذذذذذذذذذٖ الذذذذذذذذذ ً٘ب لقبرلذذذذذذذذذَ   -ٓٔ

  

 .ّ قذذذذذذذذذذذذذذذذذجخ ال رذذذذذذذذذذذذذذذذذر عٌذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ّالٌذذذذذذذذذذذذذذذذذبس   

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 ( site/archives/3341https://dardery.للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 7

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ر ٘ر الظْاة هي ث٘ي الج ار  الوزبدخ  فٖ األهثلخ  الزبل٘خ: – 3س

 : *هو السابقة الجملة فً منه ...... المتعجب!أكرم به أخا وصددٌقا وقت الضٌق (ٔ

 صددٌقاׄ     أخا ׄ      ضمٌر الؽائبׄ       أكرم ׄ  
 : *هو السابقة الجملة فً منه ...... المتعجب! !ن المبادئ و األخالقفً الدفاع ع ٌشترك المثقفون واألدباءما أقبح أال  (ٕ

 األدباءׄ     المثقفونׄ      المصدر المإول)أال ٌشترك(ׄ     أقبح ׄ  

 الفعل الذي  ٌصاغ منه التعجب بطرٌق مباشر من بٌن األفعال التالٌة هو : (ٖ

 بئسׄ     اسؽفر ׄ        عمًׄ     سمع ׄ  
 عجب بطرٌق مباشر من بٌن األفعال التالٌة هو :الفعل الذي ال ٌصاغ منه الت (ٗ

 لعبׄ      أكرم ׄ       كثرׄ      شرب ׄ  

 الفعل الذي ال ٌصاغ منه التعجب مطلقا من بٌن األفعال التالٌة هو : (٘

 ؼرقׄ      كان ׄ      انتشرׄ      حمل ׄ  

 قة بؤسلوب تعجب نقول: للتعبٌر عن معنى الجملة الساب حرص األب على مستقبل ابنه ........................ (ٙ

   األب على مستقبل ابنه أكثر حرصما ׄ       ما أحرص األب على مستقبل ابنه ׄ  

 جمٌع ما سبقׄ      ما أكثر أن ٌحرص األب على مستقبل ابنه ׄ  

 ......... للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بؤسلوب تعجب نقول:ُظلِم محمد (7

 حمدما أقبح ظلم م ׄ         ما أظلم محمدا ׄ  

ٌُظلم محمد ׄ    أقبح بظلم محمد ׄ        ما أقبح أن 

 ........................ للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بؤسلوب تعجب نقول: كان الجو معتدل (8

 ما أكون الجو معتدال ׄ        ما أجمل كون الجو معتدال ׄ  

 األولى والثالثة ׄ       ما أجمل أن ٌكون الجو معتدال ׄ  

 ........................ للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بؤسلوب تعجب نقول: * د  الحقٌقة.ما قال الشاه (9

 أاّل ٌقول الشاهد الحقٌقةأسوأ ما  ׄ        ما أسوأ  قول الشاهد الحقٌقة ׄ  

 بقول الشاهد الحقٌقة.  سوئأ ׄ        ما أقول  الشاهد للحقٌقة ׄ  

 ..... للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بؤسلوب تعجب نقول: *...................استؽفر المسلم لذنبه (ٓٔ

 .لذنبهما أكثر أن ٌستؽفر المسلم   ׄ        لذنبهما أكثر استؽفار المسلم  ׄ  

 األولى والثانٌة. ׄ         ما أؼفر المسلم لذنبه ׄ  

 !...... المتعجب منه فً الجملة السابقة هو: * الضاد ٌالؽة أمتعك ما (ٔٔ

 أمتع ׄ     كاؾ الخطاب ׄ      ةلؽ ׄ      الضاد ׄ  

 : *نقول تعجب بؤسلوب السابقة الجملة معنى عن للتعبٌر. .........«موعده فً المشروع العمال أنجز» (ٕٔ

 !المشروع موعد إنجاز أسرع ما ׄ       !موعده فً العمال مشروع أنجز ما ׄ  

 !عدهمو فً العمال بمشروع أنجز ׄ      !موعده فً المشروع العمال إنجاز أفضل ما ׄ  

 : *نقول تعجب بؤسلوب السابقة الجملة معنى عن للتعبٌر ................«جماالا  فازداد النٌل زرق» (ٖٔ

 !النٌل جمال بازدٌاد أزرق ׄ         !النٌل لون أزرق ما ׄ  

 !النٌل زرقة ازدٌاد أكثر ما ׄ         !النٌل زرقة أجمل ما ׄ  

 : * الجملة تكون التعجب أسلوب فى الفعل استخدام هذا  عند ....( . ٌعاب)  (ٗٔ

 !الخطؤ ٌعاب بؤن أحسن ׄ         !الخطؤ ٌعاب أن أحسن ما ׄ  

 والثانٌة األولى ׄ         !الخطؤ بعٌب أحسن ׄ  

 : *هو السابقة الجملة فً منه .........المتعجب! الصدق المإمن ٌقول أن أجمل ما  (٘ٔ

 )المصدر المإول( ٌقول أن ׄ    .المإمن ׄ    .الصدق ׄ      .أجمل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3341للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 8

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ر ٘ر الظْاة هي ث٘ي الج ار  الوزبدخ  فٖ األهثلخ  الزبل٘خ: – 4س

 

 هو: الذي صٌػ منه التعجب الفعل أقبح بؤال تراعً حقوق الجار! ............... (ٔ

 روعً ما ׄ     راعى ما ׄ     رعى ما ׄ      قبح ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ماأندر أن ٌستفاد من الؽافلٌن! ............... (ٕ

 أستفٌدׄ     استفاد ׄ      أفادׄ      ندر ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ما أجمل عدل القاضً بٌن الخصوم !............... (ٖ

 قضىׄ      عدل ׄ      أجملׄ      جمل ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب إحسان األؼنٌاءإلى الفقراء! ............... أعظم ما (ٗ

 استحسنׄ        حّسن ׄ     أحسنׄ      عظم ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ............... ! ما أشقى من رفع حاجته إلى ؼٌر هللا (٘

 احتاجׄ      رفع ׄ     قىأشׄ      شقًׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ............... ! ٌعاقب المهملما أقبح أال  (ٙ

 ما عوقبׄ     عوقب ׄ                ما قبحׄ      قبح ׄ   

ا بالمال أكرم»  (7  : *السابقتٌن الجملتٌن فً( المال) كلمة إعراب. .......«الحالل رزقا بالمال أكرم. »«فقٌرا

      .به مفعول/ ورمجر اسم ׄ  

ا مجرور محاّلا  مرفوع فاعل/  مجرور اسم ׄ    .لفظا

ا مجرور محاّلا  مرفوع فاعل ׄ       .مجرور اسم/ لفظا

ا مجرور محاّلا  مرفوع فاعل ׄ   ا مجرور محاّلا  مرفوع فاعل/ لفظا  ..لفظا

 * :السابقة الجملة فً( الطبٌعة) كلمة إعراب .........!«.مصر فً الطبٌعة جمال أحسن ما» (8

ا مجرور محاّلا  مرفوع فاعل ׄ         .منصوب به مفعول ׄ    .لفظا

 .مرفوع مإخر مبتدأ ׄ         .مجرور إلٌه مضاؾ ׄ  

 : الجملتٌن السابقتٌن فً( أحمد) كلمة .....إعراب.« جاره إلى أحمد أحسن ما» -!« أحمد أحسن ما»  (9

 مرفوع فاعل/ مرفوع فاعل ׄ      منصوب به مفعول/ منصوب به مفعول ׄ  

 منصوب به مفعول/ مرفوع فاعل ׄ       مرفوع فاعل/ منصوب به مفعول ׄ  

 : *عدا ما تعجب أسالٌب هً اآلتٌة األسالٌب كل (ٓٔ

 الحرٌة أجمل ما ׄ      للجنة طرٌقك وهً الصالة عن تمتنع كٌؾ ׄ  

 .بٌته بناء به أكمل ما الفقٌر أعطٌنا ׄ        الصالح بالصدٌق أعظم ׄ  

 : *إعرابها(  أعظم. )  مكان!......... بمكة فؤعظم  (ٔٔ

 أمر فعل ׄ          أمر فعل اسم ׄ  

 تفضٌل اسم ׄ      للتعجب االمر صٌؽة على جاء ماض فعل ׄ  

 : * الجملة تصٌر مجرورا منه المتعجب جعل عند. ....... الحق قائل أنبل ما (ٕٔ

 !الحق بقائل أنبل ׄ        !الحق قائل من أنبلك ما ׄ  

 !الحق قال من أنبل ما ׄ         !الحق ٌقال بؤن أنبل ׄ  

 : * مبنى إشارة اسم(  تلك. ) ...... الشخصٌة! تلك أجمل ما (ٖٔ

 به مفعول نصب محل فى ׄ         فاعل رفع محل فى ׄ  

 بالفتحة منصوب منه متعجب ׄ        إلٌه مضاؾ جر محل فى ׄ  

 : *هنا ( إنسان) كلمة  ولؽٌره!......... له نفع هو بما حٌاته جدد بإنسان أكرم (ٗٔ

 والثالثة األولى ׄ     محال مرفوع لفظا مجرور فاعل ׄ    به مفعول ׄ   منه جبالمتع ׄ  



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 9

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 : * منه المتعجب.  وأنفعها!......... القراءة أجمل ما (٘ٔ

 والثانٌة األولى ׄ      أجمل ׄ     ( أنفعها)  فى الهاء ׄ    القراءة ׄ  

 : التالٌة األسالٌب بٌن من السماعى التعجب (ٙٔ

  ! المدٌنة المنورة بسكان مأكر ׄ        ! الجٌزة هرم ماأضخم ׄ  

 ! الظلماء اللٌلة فً الساطع النجم أجمل ما ׄ      !؟ والدانى القاصى وٌعرفنى!  اتجهلنى ׄ  

 هنا هً:أروع  السماَء (....كلمة   )ما أجملَ  -)ماأجملُ  السماِء( (7ٔ

 اسم –اسم  ׄ     فعل –فعل  ׄ     فعل –اسم  ׄ     اسم -فعل   ׄ  

 ........)ما ( فً المثالٌنما أحسن أخوك –ما أحسن أخاك  (8ٔ

 حرؾ -حرؾ  ׄ     اسم –اسم  ׄ     اسم –حرؾ  ׄ    حرؾ -اسم    ׄ  

 * : منه فً الجملة السابقة المتعجب.  البشر!............ بٌن العدل ٌسود أن أجمل ما (9ٔ

 ما ׄ    البشر ׄ     العدل ׄ      ٌسود )المصدر المإول( أن ׄ  

الجملتٌن  فً( المدرسٌن) كلمة مدرسٌن إال ذو خلق.......... إعرابالما أكرم هإالء  -المدرسٌن ما أكرم هإالء  (ٕٓ

 السابقتٌن

 بدل منصوب/بدل منصوب ׄ        بدل منصوب/بدل مرفوع ׄ  

 بدل مرفوع / بدل منصوب ׄ        بدل مرفوع / بدل مرفوع ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3341للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 10

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

  

 

أسلوب االختصاص : هو أسلوب ٌذكر فٌه اسم ظاهر بعد ضمٌر المتكلم ؼالباا ،وذلك لبٌان المقصود منه . أو ضمٌر 

 المخاطب أحٌاناا .

بق ٌبدأ بضمٌر متكلم ، ولكننا نالحظ فٌه عموماا فمثالا  : عندما أقول )أنا مهنتً البحث عن الحقٌقة( ففً المثال السا 

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

 الظاهر مختصاُ . 

 متفوقون( بالعر -مثال آخر : )نحن  

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

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

 والفعل ) أخص ( محذوؾ وجوباا ) ال ٌجوز ذكره ( ، وكلمة العرب مفعول به لهذا الفعل المحذوؾ . 

 أقصد(   -أخص    -مفعوالا به منصوباا بفعل محذوؾ وجوباا تقدٌره )أعنى   : االسم الذي ٌؤتً بعد الضمٌر ٌكون إذن 

 مم ٌتكون أسلوب االختصاص؟

 وهو ٌتكون من :

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

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

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

 .جر( بحسب الحرؾ الذى قبلها)حرؾ جر أو حرؾ ناسخ(

   -المختص:وهو االسم الذى ٌفسر الضمٌر وٌخصصه، وٌعرب مفعوالا به منصوباا بفعل محذوؾ وجوباا تقدٌره)أعنى -ٕ

 أقصد( .   -أخص  

 صور االسم المختص:

 -وللمختص ثالث صور هى: 

 مثل :  نحن األطباء نعالج المرضً .          ( محلى بؤل ٔ) 

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

ُتها األُم عطوفة .مثل : أنت أٌها الشاُب د ( إحدى الكلمتٌن ) أٌها) للمذكر( ــ أٌتها)للمإنث( ( ٖ)   ٌَّ  رع الوطن ،أنت أ

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

حرؾ : أٌة( : اسم مبنً على الضم فً محل نصب علً االختصاص بفعل محذوؾ وجوباا  تقدٌره ]أخص[  ، والهاء  -)أي

 ن  اسماا مشتقاا ، بدالا إذا كان اسما جامداا{ .مبنً للتنبٌه ، و االسم المحلى بـ )أل(  بعدها ٌعرب} نعتاا مرفوعاا إذا كا

 مالحظات مهمة:

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

 .} ٌا أٌتها الطالبة اجتهدي{    -مثال:  } أٌها الطالب اجتهد {        
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 } نعتاا مرفوعاا إذا كان  اسماا مشتقاا ، بدالا إذا كان اسماا جامداا{(االسم المحلى بـ )أل( ٌعربٕ)

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

اإلخبار عن   د ٌكون المراد(ال ٌتم تقدٌر االختصاص بعد كل ضمٌر للمتكلم إال إذا كان االختصاص مقصوداا فً الجملة ، فقٗ)

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

 نحن أبناُء العروبة.  -

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

 نتحلى باألخالق الحمٌدة . -أبناَء العروبة  -نحن  -

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

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

 محذوؾ وجوباا تقدٌره )أخص ( .

 نماذج إعرابٌة : -

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

  نحن: ضمٌر مبنً فً محل رفع مبتدأ. 

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

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

 له من اإلعراب.      إلى : حرؾ جر مبنى ال محل

 تحقٌق: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة. 

 السالم: مضاؾ إلٌه مجرور، وعالمة جره الكسرة.

 }علٌنا ـ أٌها المعلمون ـ تنمٌة العقول{. -ٕ

   علٌنا: جار ومجرور فً محل رفع خبر مقدم. 

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

 مون( نعت مرفوع وعالمة رفعه الواو. )المعل

 تنمٌة: مبتدأ مإخر مرفوع،)العقول( مضاؾ إلٌه مجرور. 

 ( https://dardery.site/archives/3487للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 
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 تـــدريـــب

 ر ٘ر الظْاة هي ث٘ي الج ار  الزبل٘خ: - 1س

 الش ر فٖ الضراء "....... فعراة َلوخ "  ّلٖ "ٌُب  :  – ّلٖ الظجر  -بعلٌ٘ – 1

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

 وب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به منصׄ    مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة  ׄ  

ٗذذذذذذذذذذذبع   ّال ذذذذذذذذذذذ     ّالوذذذذذذذذذذذب  -2  ّ ًذذذذذذذذذذذب اثذذذذذذذذذذذي الر 

  
 ء. ّدادٓ هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  ا   ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ّداد   

 

  جر الوجز   ) ًب( فٖ ُ ا الج٘ذ  ـ

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

 هعشذذذذذذذذذذذذر األًظب ذذذذذذذذذذذذـ هجذذذذذذذذذذذذ  ه ث ذذذذذذذذذذذذ   -لٌذذذذذذذذذذذذب -3

  
  

 جرٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ  دوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ثإ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبرٌب  ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ال

  

 فعراة َلوخ " هج "  ٌُب:

 خبر ׄ      مفعول بهׄ                  فاعلׄ      مبتدأ ׄ  

    لٌب ًذي الوعلو٘ي ًٌشر ال ٘ر :....... فعراة  َلوخ الوعلو٘ي :  - 4

 بدلׄ     مفعول بهׄ                     فاعلׄ     اسم ال زالׄ  

ذذذذذذذذذذذذذذذذب ا -5  ِ ُّ ٖي  ٗ  ٌن ْ  ف ذذذذذذذذذذذذذذذذإًي ذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذ   ثيع ر  ذذذذذذذذذذذذذذذذ       ل ع ج 

  
   . ذذذذذذذذذذذذذذذذذٖ ف ق٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ِي ذذذذذذذذذذذذذذذذذْ ٗذذذذذذذذذذذذذذذذذب فل  فلذذذذذذذذذذذذذذذذذٔ ال ع ر 

 
  جر فى " فٖ الج٘ذ ُْ:

َهاׄ   ٌُّ  َفقٌرُ ׄ     إلى اْلَعْفو ׄ       اْلَعْبُد ׄ      أَ

 رزذق   ُ اف  هزٌب .......ا سن الو زض ٌُب:  - ِٗب الشجبة  -ثٌب   -6

 أهداؾׄ     الشباب    ׄ       أيُ ׄ      بنا  ׄ  

 هق  ٗي  ّ العلن ..........عٌ  رظْٗت ال  ت ًقْ :  -ٗ٘ي  ِٗب الوظر –ًذي  -7

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

 الثانٌة والثالثة ׄ      مقدروذي العلم  -أٌها المصرٌون  –نحن ׄ  

 : ًذي ........ ًذت ا   ص : .......... َو  ثبسن ه زض - 8

 ذي العلم ׄ     ذو العلم  ׄ      ذوي العلم  ׄ     ذوو العلمׄ  

 رظبى الج د :.... د ن د ف فع  ا سن  الو زض :   -د ِٗب  الجٌْ -ثٌب  - 9

 ؼالباׄ     ممتنعׄ        جائزׄ     واجبׄ  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ً ذذذذذذذذذذذذذذذذذ نعٖ أل ة   -11 ِ ش   فًنذذذذذذذذذذذذذذذذذب ثٌذذذذذذذذذذذذذذذذذٖ ً 

  
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذريٌٗ ب.    ْ  ثيبألث ٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذبءي ث ش  ُ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ    ٌ  ع 

 
 ا سن الو زض ٌُب:ـ

ا ׄ     ألَبٍ ׄ     َنْهَشلٍ ׄ        بنً ׄ      إنَّ

 علٌ٘ب ـ  ِٗب العلوبء ـ رٌو٘خ العقْ ..................فعراة َلوخ " العلوبء " ٌُب:  -11

 مبتدأׄ      نعتׄ       مفعول بهׄ        مضاؾ إلٌهׄ  
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 .......الظْ ح الزٖ  بء علِ٘ب  ا سن ه زض ٌُبً لت فًشبء هسبَي علٖ طرا  طذٖ.. - ُ  القرٕ  -ًذي   -12

 لفظ ) أي(ׄ    لى معرفة‘مضاؾ ׄ      معرؾ بؤلׄ         نكرةׄ  

 "  ثٌبؤًب العبهلْى " ..........عٌ   علِب اسوب ه زظب ر ْى الجولخ: -13

  أمل البالد  -أبناءنا العاملٌن -هم ׄ       أمل البالد  -أبناإنا العاملون -أنتم ׄ  

 أمل البالد -أبناءنا العاملٌن  -أنتم ׄ       أمل البالد -أبناءنا العاملون  -نتم أׄ   

   رف الٌبس :...........فعراة ا سن الو زض فٖ ُ ٍ الجولخ :  - ِٗب األدرا   -:  ًزن- 14

 منصوبׄ     مبنً فً محل جرׄ    مبنً فً محل نصبׄ     مرفوعׄ  

ٌَبٍ  فِْ ط قخ "". الوذ  ا عراثٖ لجولخ )   ًْ س(:قب  )ص(:" ًذي  هعشر  األًج٘بءي  -15 س  هب رر    ًْ   

 نصب مفعول بهׄ     نصب حالׄ     رفع نعت ׄ       رفع خبر            ׄ  

 ً  ئ ًّظ٘ت......... ع اسوب ه زظب هٌبسجب هي ث٘ي الج ار  -.... ا ًسبى -ًذي  -16

 بنً ׄ      بنوׄ       بنٌن ׄ                  بنونׄ  

ب األم  – ًذي  -17  هظٌعب للر ب  ..........عٌ  رظْٗت ال  ت ًقْ : – ِٗ 

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

ٌُتها األم  –أنِت ׄ    األولى والثالثةׄ       مصنع للرجال –أ

 ........الظْ ح الزٖ  بء علِ٘ب  ا سن ه زض ٌُب سز ٘ع رذق٘  الوزٗ  هي ا ث ا .  -ط ثٖ  –ث ن   -18

 لفظ ) أي( ׄ     لى معرفة‘مضاؾ  ׄ     معرؾ بؤل ׄ          نكرة ׄ  

 هب   ّ    ّٕ األ    ـ  ًزن  ّٕ األ     ارعْى.......فعراة َلوخ " ّٕ " فٖ الجولز٘ي -19

 مضاؾ إلٌه   –مضاؾ إلٌه ׄ         مفعول به    –مضاؾ إلٌه ׄ   

 مضاؾ إلٌه –مفعول به ׄ         مفعول به –ول بهمفعׄ   

 فً ن .......  هسئْلْى عي ال فب  عي الو لْه٘ي...... اَو  ثبسن ه زض هي ث٘ي الج ار  الزبل٘خ: -21

 المحامٌنׄ     المحامونׄ    محامٌنׄ       محامونׄ  

 وخ " الظبروْى " علٔ الزرر٘ت :  ًزن الظبرو٘ي األرق٘بء :....... فعراة َل – ًزن الظبروْى األرق٘بء  – 21

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

 ) ًزن الوعلو٘ي هجزِ ّى(...فعراة َلوخ " هجزِ ّى" فٖ الوثبل٘ي: -) ًزن هعلوْى هجزِ ّى(  -22

 خبر –نعت  ׄ     نعت –خبر   ׄ     نعت –نعت  ׄ      خبر –خبر   ׄ  

 ه٘ز  سلْة ا  زظبص هي ث٘ي األسبل٘ت الزبل٘خ  -23

   أنتم المصرٌٌن أكرم األمم .ׄ          ما أكرم المصرٌٌنׄ  

 أنتم المصرٌون أكرم األممׄ          أكرم بالمصرٌٌن .  ׄ  

 هز ّق٘ي للري ّاألدة ..........عٌ  رظْٗت ال  ت ًقْ :  -الوج عْى  –ًذي  -24

 متذوقون للفن واألدب  -المبدعون  –نحن ׄ      تذوقٌن للفن واألدبم  -المبدعٌن  –نحن ׄ  

 األولى والثالثةׄ      متذوقون للفن واألدب  -المبدعٌن  –نحن ׄ  

 ثظ   هب ّ د فِ٘ب....الظْ ح الزٖ  بء علِ٘ب  ا سن ه زض ٌُب  -الوْقع٘ي علٔ الش ْٓ  -ًقر ًذي  -25

 لفظ ) أي( ׄ     عرفةلى م‘مضاؾ  ׄ     معرؾ بؤل ׄ         نكرة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3487للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 
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ماتِه، )كاالتصال بضمائر الرفع أو * هً أسماٌء تدلُّ على معنى الفعِل من حٌُث اقترانُها بالّزمِن، وتعملُ عملَه، وال تقبلُ عال

ةا كاألسماِء. ٌّ  تاء التؤنٌث وؼٌرها( وتكوُن مبن

 :أنواعها

 اسُم فعٍل ماٍض: ٌدلُّ على معنى الماضً، مثلُ: هٌهات بمعنى بُعَد،شّتاَن بمعنى افترَق. -ٔ

 ، بٍخ: بمعنى أستحسُن.اسُم فعٍل مضارٍع: ٌدلُّ على معنى المضارِع، مثلُ: آٍه: بمعنى أتوّجُع أو أتؤلمُ  -ٕ

: بمعنى أقبلْ، َصْه: بمعنى اسكْت، َمْه: بمعنى اكفْؾ، إٌِه: بمعنى استمّر، آمٌن:  -ٖ ًَّ اسُم فعِل أمٍر: هلمَّ: بمعنى أقبلْ، ح

 بمعنى استجْب، علٌَك: بمعنى التزْم، إلٌَك: بمعنى ابتعْد، أمامَك: بمعنى تقدْم، َحذاِر بمعنى احذْر.

 مالحظات مهمة:

 أسماء األفعال منها مرتجل بمعنى أنه موضوع للداللة على معنى الفعل منذ البداٌة،مثل: صه ،هٌهات    - ٔ

 ومنها منقول أي كانت فً األصل دالة على معاٍن أخرى،مثل: } علٌك { بمعنى : الزْم ، منقول من الجار       

 } ُروٌدك { بمعنى : تمّهل، منقول من المصدر.والمجرور،و} أمامك { بمعنى :َتقدْم ، منقول من الظرؾ،       

ا من اسم الفعل    - ٕ ٌّا ا قٌاس وكل أسماء األفعال هذه سواء منها المرتجل والمنقول ، سماعً عن العرب. ؼٌر أن هناك نوعا

: } َحَذاِر {  ٌمكن صوؼه على وزن } َفَعاِل { بمعنى : افعلْ ، وال ٌصاغ إال من الفعل الثالثً المتصرؾ التام، مثل:  حذر

 بمعنى : احذْر، ونحو ذلك .

 :مثل  وقد تؤتً شاذة من المزٌد الثالثً

 )بدار( بعنى َباِدر وفعلها )باَدر(  -)دراك( بمعنى أدِرك وفعلها )أدَرك(   

محمد  وكل أسماء األفعال تستخدم بصٌؽة واحدة ، للمفرد والمثنى والجمع، والمذكر والمإنث ، فٌقال مثالا : صه ٌا  - ٖ

،وصه ٌا محمدان ، وصه ٌا محمدون، وصه ٌا هندات ونحو ذلك ، إال إذا كان اسم الفعل متصالا بكاؾ الخطاب ، فإن هذه 

ًُّ ، ودونكِ  ٌّر المخاَطب ، مثل: } دونك { بمعنى : ُخذ، فٌقال : دونَك ٌا عل ا لتؽ ٌا زٌنب ودونكما ٌا محمدان   الكاؾ تتؽٌر تبعا

 ودونكنَّ ٌا فتٌات ، وهكذا.، ودونكم ٌا محمدون ، 

ًّ على الفتح و}   - ٗ ا بحسب ما ٌظهُر علٌها من حركٍة أو سكون ، فاسُم الفعِل } هٌهاَت { مبن وأسماُء األفعاِل مبنٌة دائما

ًّ على الكسر، و} دونُكم { مبنً على الضم ، والمٌم عالمة جمع الذكور، و} َوْي { مبنً على  السكون ، وهكذا  .حذاِر { مبن

 

ا ، مثل :  - ٘ ا ظاهرا ا  عملَ الفعل الذي تدلُّ علٌه ، فترفُع الفاعلَ : اسما  أسماء األفعاِل تعملُ  ؼالبا

 هٌهات العقٌق.   بمعنى:)بعد العقٌق(،                                          

 وٌرفع فاعال وٌنصب مفعوال إذا كان بمعنى فعل متعٍد ، مثل: 

 نفسك(.  م منها ما اْعَوجَّ . الفاعل مستتر تقدٌره: انت ، ونفسك : مفعول به ؛ ألنه بمعنى )الزمعلٌَك نفسَك فقوِّ 

ا كقولك : } صٍه أٌها الطالب { ٌدل على طلب السكوت   - ٙ بقً أن تعرؾ أن من أسماء الفعل نحو } صه { ما ٌؤتً منونا

 ل على طلب السكوت عن كالم معٌن.عن أي كالم ، وؼٌر منون كقولك : } صْه عن هذا الكالم { ٌد



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 15

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 نماذج إعرابٌة : -

 )دونك الكتاب(  -ٔ

 دونك/اسم فعل أمر بمعنى )خذ(، والفعال ضمٌر مستتر تقدٌره )أنت(.    

  الكتاب/مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.    

 )شتان ما بٌن السالم والحرب( -ٕ

 ول فً محل رفع فاعل. اسم فعل ماضً بمعنى افترق و)ما(اسم موص  : شتان

 ظرؾ مبنً )مضاؾ(.  : بٌن

 مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة.  : السالم

 معطوؾ على السالم مجرور. : الحرب

 ( ves/3493https://dardery.site/archiللز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 

 

 ّف٘وب ٗلٖ   ّ   ألُنِّ  سوبءي األفعب ي فٖ اللغخ العرث٘خي :

 

 هثـــــــــــــــــبلَ هعٌـــــبٍ  هٌـــــَ اســن الرعــــ 

 ُِ٘بد  

 

زنبى      

 

 

   ف  

 

 ق  ٌٖ

 

  ٍ   

 

  ٕ  ّ 

 

ُ ب  ّا

 

َي   فٗ

 

  َ  ط 

 

  ه٘ي

 

ٖن   د 

 

 ُ ٘نب

 

 هبع

 

 هبع

 

 

 هضب  

 

 هضب  

 

 هضب  

 

 هضب  

 

 هضب  

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

 ث ع    

 

 افزر   

 

 

ر   رضجن

 

 ٗ  رٖ

 

ع   رْ ن

 

  رعجت

 

ت   رعجن

 

  دًٖ

 

 اس ذ

 

 اسزجت

 

   ق جي   

 

ري       س 

 

 ". ." ُِ٘بد ُِ٘بد لوب رْع ّى 

  

  زنبى  هب ث٘ي العلن ّالجِ .

 

 

 "  ف  ل ن ّلوب رعج ّى هي دّى   ". 

 

 ق   ٌٖي هب  ع ٘زٌٖ.

 

ا. ٍ  هوي ٗع٘ثْى  فٖ األ ع فسبد    

 

 " ّٗ تًَ   ٗرلخ ال بفرّى ". 

 

ُ ب لقْم ٗز  لْى ف٘وب   ٗعٌِ٘ن.  ّا

 

َي  ِٗب الشبعر الوج  .  فٗ

 

ٌ٘   هي ال  م. َ  عوب ٗ شي  ط 

 

 للِن اغرر لٌب.  ه٘ي.ا

 

ٖن علٔ الر ح. ٖن علٔ الظ ح  د   د 

 

 ُ٘نب ثٌب فلٔ الظ ح.
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النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 16

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ُ٘ذ  

 

 ُ ل نن فلٔ

 

 ُ ل نن َ ا

 

 ُبدي 

 

  َ  ه 

 

 ُب   

 

 فل٘  عي

 

 فل٘  َ ا

 

 عل٘ 

 

     ّٗ  

 

 ّ اء 

 

  هبه   

 

 ه بً   

 

 ل ٗ   

 

 دًّ   

 س رعبى

 

 ُبؤم

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 

  هر

 هب ٖ

 

  هر

ر       س 

 

 رع ب   

 

ر   ضي    د 

 

  ع ٌٖ

 

ر ل    َ  ا

 

      

 

 رجبع    

 

      

 

م  ال ز 

 

 روِن 

 

ر    رت ن

 

 رق نم

 

 اثجذ

 

      

 

      

 سر 

 

ا  ْ     ّا  ّ رعبلــ 

 " ّغلنقذ األثْاة ّقبلذ ُ٘ذ ل  ".

 

 " ّالقبرل٘ي    ْاًِن ُلنن فلٌ٘ب ". 

 

م ُ ا ".  "ق  ُلنن  ِ اءَن ال ٗي ٗشِ ّى  ى   درن

 " ق  ُبرْا ثرُبً ن ". 

 

َ  عوب رقْ   هي ا ف ي   .ه 

 

.  ُ ب   الجرُبى  علٔ هب  قْ  

 

 فل٘  عي الر ار .

 

ب لل  س. ٘    هل ظ   فل 

 

 عل٘  ثبلرف  فٖ هعبهلخ الذْ٘اى.

 

  ّٗ     ٗب   ٖ.

 

 ّ اء    فى َبى  فٖ فد ا ي الررطخي دسرح  ًّ اهخ .

 

. ُّٕ   هبه   ِٗب الجٌ 

 

.  ه بً   ِٗب اللضُّ

 

.  ل ٗ   القلن 

 

 دًّ   َزبة   ي فبقر ٍ.

 سرعبى هب دضر هذو  عٌ هب ًبداٍ  ثٍْ.

 

" َ َيز بث٘ي  ّا  ء  م  اق ر  ُ بؤ   "ف٘  قْ    

 

 

 ( https://dardery.site/archives/3493للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 17

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ماء األفعالتـــدريـــبات على أس

 د د  سوبء األفعب  الْا دح فٖ األهثلخ الزبل٘خ هي ث٘ي الج ار  الوزبدخ : – 1س

ُتْم {. (ٔ ٌْ ن َضلَّ إَِذا اْهَتَد ُكم مَّ ٌَُضرُّ ُكْم أَنفَُسُكْم الَ  ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوْا َعلَ ٌُّ ا أَ ٌَ  قال تعالى: } 

ُكمْ ׄ       آَمُنواْ ׄ   ٌْ ُكمׄ       َعلَ  َضلَّ ׄ     ٌَُضرُّ

ِه أٍُؾ لَُّكَما أََتِعَدانِنًِ أَْن أُْخَرَج َوَقْد َخلَْت اْلقُُروُن ِمن َقْبلًِ { (ٕ ٌْ  . قال تعالى:  } َوالَِّذي َقالَ لَِوالَِد

 ِمن َقْبلًِׄ      َخلَتْ ׄ       أََتِعَدانِنًِׄ       أُؾٍ ׄ  

ؤُْتوَن  (ٖ ٌَ َنا َواَل  ٌْ قٌَِن ِمنُكْم َواْلَقائِلٌَِن إِلِْخَوانِِهْم َهلُمَّ إِلَ ُ اْلُمَعوِّ ْعلَُم هللاَّ ٌَ  اْلَبؤَْس إاِلَّ َقلٌِالا {.قال تعالى: } َقْد 

ْعلَمُ ׄ   َناׄ      َهلُمَّ ׄ        ِمنُكمْ ׄ       ٌَ ٌْ  إِلَ
ُكْم إَِذا ِمتُّ  (ٗ ِعُدُكْم أَنَّ ٌَ َهاَت لَِما ُتوَعُدوَن(.قال تعالى:  )أَ ٌْ َهاَت َه ٌْ ُكْم ُمْخَرُجوَن َه ا أَنَّ ا َوِعَظاما  ْم َوُكْنُتْم ُتَرابا

ِعُدُكمْ ׄ   ٌَ َهاتَ ׄ        ِمتُّمْ ׄ      أَ ٌْ  لَِماׄ     َه

ْبُسُط  (٘ ٌَ  َ َكؤَنَّ هللاَّ ٌْ قُولُوَن َو ٌَ ْوا َمَكاَنُه بِاأْلَْمِس  ْقِدُر {.قال تعالى:} َوأَْصَبَح الَِّذٌَن َتَمنَّ ٌَ َشاُء ِمْن ِعَباِدِه َو ٌَ ْزَق لَِمن   الرِّ

ْواׄ   َكؤَنَّ ׄ     بِاأْلَْمسِ ׄ       َمَكاَنهُ ׄ      َتَمنَّ ٌْ  َو

َذا ۖ َفإِن َشِهُدوا َفاَل َتْشَهْد َمعَ  (ٙ َم َهَٰ َ َحرَّ ْشَهُدوَن أَنَّ هللاَّ ٌَ اتَِنا { ُهْم   َواَل تَ قال تعالى:} قُلْ َهلُمَّ ُشَهَداَءُكُم الَِّذٌَن  ٌَ ُبوا بِآ بِْع أَْهَواَء الَِّذٌَن َكذَّ  تَّ

مَ ׄ       َهلُمَّ ׄ   بِعْ ׄ     َشِهُدواׄ        َحرَّ  َتتَّ
ُهْم ۗ قُلْ َهاُتوا (7 ٌُّ ا أَْو َنَصاَرىَٰ ۗ تِْلَك أََمانِ َة إاِلَّ َمن َكاَن ُهودا ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ  ْم َصاِدقٌَِن { .ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنتُ  قال تعالى:  } َوَقالُوا لَن 

ُهمْ ׄ         تِْلكَ ׄ      َقالُواׄ   ٌُّ  َهاُتواׄ     أََمانِ
ٌنج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   (8 هذذذذذذذذذذذذذذذذذب ف ز ج  غر  ّ     رٌذذذذذذذذذذذذذذذذذٖ ه  ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     

  

  . م  غذذذذذذذذذذذذذذذر  ه   ّ   ٖ ليذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذت     ذذذذذذذذذذذذذذذز بى  فذذذذذذذذذذذذذذذْ د     ّ 

 

ً  ׄ     فوׄ         َشّتانَ ׄ  َ    َخلَتׄ    َخلِ
ن     (9 زيسذذذذذذذذذذذذذذذذذذبثي   ن  ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذـ م  اًي  ُ ِ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذبد  غذذذذذذذذذذذذذذذذذذبل   

  
ذذذذذذذذذذ   ُ  ي.ع  ليذذذذذذذذذذ   الذذذذذذذذذذر  ذذذذذذذذذذج را فذذذذذذذذذذٖ    ّا ط  ى ر ذذذذذذذذذذر 

 ي   

 
 الَرَهجِ ׄ     ُصُبراׄ        لُـإمُ ׄ      َهٌهاتَ ׄ  
ذذذذذذذذذذذذذذذذذب  ثذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا     (ٓٔ  ٗذذذذذذذذذذذذذذذذذب  ة    رسذذذذذذذذذذذذذذذذذلجٌٖ  دجِن

  

 ّٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذردن    عجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا  قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب :  هٌ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب.  

 

 آمٌناׄ     ٌرحمُ ׄ        أبداا ׄ      تسلبّنًׄ  

ل ذذذذذذذذذذذذَ     (ٔٔ ذذذذذذذذذذذذ  ف٘وذذذذذذذذذذذذب  ًذذذذذذذذذذذذذ  فبعي  عل٘ذذذذذذذذذذذذ   ثبلق ظ 

  
.فى     ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   لُّذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذترٖ دًّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ  ال    الز  

 
 دوَنهُ ׄ       ٌؤتًׄ        فٌماׄ      علٌكَ ׄ  

َي عذذذذذذذذذذذذذي  مِّ سذذذذذذذذذذذذذبلن     (ٕٔ ذذذذذذذذذذذذذ  ّق رٌذذذذذذذذذذذذذب فق ل ٌذذذذذذذذذذذذذب: فٗي

  
لذذذذذذذذذذذذذذذ٘ني الذذذذذذذذذذذذذذذ ٗب ي الج  قيذذذذذذذذذذذذذذذعي.    ّهذذذذذذذذذذذذذذذب ثذذذذذذذذذذذذذذذب   ر   

 
 َتْكلٌمِ ׄ       بالُ ׄ        إٌِهِ ׄ      وَقفناׄ  
ذذذذذذذذذذذذذذذذذ نُب   (ٖٔ هع  ٗ ظذذذذذذذذذذذذذذذذذج       الذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ّ قبريل ذذذذذذذذذذذذذذذذذخ    ّ 

  
ذذذذذذذذن ر سذذذذذذذذرٕ.    َ ح   شذذذذذذذذر  ذذذذذذذذذِّ ع  ٗذذذذذذذذ     ٗ ذذذذذذذذب ثذذذذذذذذي  السي  ّ    

 
 َتسريׄ    ُرَوٌَدكَ ׄ       ٌَصُبػُ ׄ      قائِلَةٍ ׄ   

 ( ساااااااااااال عاااااااااااان شااااااااااااجاعته ، وزره مسااااااااااااالماٗٔ
  

  
 وحاااااااااااااذار ، ثااااااااااااام حاااااااااااااذار مناااااااااااااه ، محارباااااااااااااا

  

 محارباׄ     حذارׄ         وزرهׄ      سلׄ  

 ( ولقاااااااااااد شااااااااااافى نفساااااااااااى وأبااااااااااارأ ساااااااااااقمها٘ٔ
  

  
 ـ عنتااااااار ـ أقااااااادم  قٌااااااال الفاااااااوارس : وٌاااااااك

  

 وٌكׄ      قٌلׄ         أبرأׄ      شفىׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3493للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 
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النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 18

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 هي ث٘ي الج ار  الوزبدخ : د د ًْ    سوبء األفعب  الْا دح فٖ األهثلخ الزبل٘خ – 2س

ْبلَُؽنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما َفاَل َتقُلْ لَُهَما أُؾٍّ {. (ٔ ٌَ ا   قال تعالى: } إِمَّ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

قُولُ هَ  (ٕ ٌَ ِمٌنِِه َف ٌَ ًَ ِكَتاَبُه بِ ا َمْن أُوتِ ْه { .قال تعالى:  } َفؤَمَّ ٌَ  اُإُم اْقَرُءوا ِكَتابِ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

ؤُْتوَن  (ٖ ٌَ َنا َواَل  ٌْ قٌَِن ِمنُكْم َواْلَقائِلٌَِن إِلِْخَوانِِهْم َهلُمَّ إِلَ ُ اْلُمَعوِّ ْعلَُم هللاَّ ٌَ  اْلَبؤَْس إاِلَّ َقلٌِالا {.قال تعالى: } َقْد 

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

ُهْم ۗ قُلْ َهاُتوا (8 ٌُّ ا أَْو َنَصاَرىَٰ ۗ تِْلَك أََمانِ َة إاِلَّ َمن َكاَن ُهودا ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ  ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدقٌَِن { . قال تعالى:  } َوَقالُوا لَن 

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 ً ما أعطٌتنً.َقْطنِ  (ٗ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 وراَءك إن كاَن فً إدراِك الفرصِة حسرةٌ وندامٌة.َ  (٘

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

ٙ)  .  أمامك أٌها الجنديُّ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 فاقرأه .دونَك كتاَب هللاِ  (7

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 واهاا لقوم ٌتدخلون فٌما ال ٌعنٌهم. (8

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 إٌِه أٌها الشاعر المبدع. (9

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

ًّ كّرم هللا وجهه ٌخاطب ال - (ٓٔ  دنٌا: ]إِلٌِك عّنً ٌا دنٌا فَحْبلُِك على ؼاِربك[ .قال عل

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 مكانك أٌها اللصُّ . (ٔٔ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 آٍه ممن ٌعبثون فً األرض فساداا. (ٕٔ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

ٌَشٌُنك من الكالم . (ٖٔ  َصْه عما 

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 

 علٌك نفسك فعلمها األخالق.  (ٗٔ

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 بعاااااااااااااادت دٌاااااااااااااااار ، واحتوتااااااااااااااك دٌاااااااااااااااار -( ٙٔ

 
  

 هٌهااااااااااااااااااااات للاااااااااااااااااااانجم الرفٌااااااااااااااااااااع قاااااااااااااااااااارار

  

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 19

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 سااااااااااال عااااااااااان شاااااااااااجاعته ، وزره مساااااااااااالما -(7ٔ

  
  

 وحاااااااااااااذار ، ثااااااااااااام حاااااااااااااذار مناااااااااااااه ، محارباااااااااااااا

  

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 الفكاااااااااااار قباااااااااااال القااااااااااااول ٌااااااااااااإمن زٌفااااااااااااه  -(8ٔ

  
  

اااااااااااااااااااااة وبدٌاااااااااااااااااااااه  ٌّ  .شاااااااااااااااااااااتان باااااااااااااااااااااٌن رو

  

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 شااااااااااافى نفساااااااااااى وأبااااااااااارأ ساااااااااااقمها ولقاااااااااااد -(9ٔ

  
  

 قٌااااااال الفاااااااوارس : وٌاااااااك ـ عنتااااااار ـ أقااااااادم 

  

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 روٌاااااااااااادك ، ال تعقااااااااااااب جمٌلااااااااااااك باااااااااااااألذى  -(ٕٓ

  
  

 فتضااااااااااحى وشاااااااااامل الفضاااااااااال والحمااااااااااد منصاااااااااادع 

  

 اسم فعل أمرׄ       اسم فعل مضارعׄ      اسم فعل ماضׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3493ٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  للز  ٗت ا ل زرًّ) 

 

 د د هعٌٔ   سوبء األفعب  الْا دح فٖ األهثلخ الزبل٘خ هي ث٘ي الج ار  الوزبدخ : – 3س

 

ِ ..(.قال تعالى:  )أُؾٍّ لَُكْم َولَِما َتْعُبُدوَن  (ٔ  ِمْن ُدوِن هللاَّ

 أتحسنׄ     أتضجرׄ       أتؤلمׄ      أتعجبׄ  

ًَّ على الفالح. (ٕ ًَّ على الصالة ، َح  َح

 الزمׄ     استمعׄ       أقبلׄ       حافظׄ  

ا بنا إلى الصالة . (ٖ ٌَّ  ه

 خذׄ      استمعׄ        أسرعׄ       أقبلׄ  

َنا (.قال تعالى:  )َواْلَقائِلٌَِن إِلِْخَوانِِهْم َهلُمَّ  (ٗ ٌْ  إِلَ

 ابتعدׄ     استمعׄ       تعالَ ׄ      أسرعׄ  

 َمْه عما تقولُ من اإلفِك . (٘

 أقبلׄ     اكفؾׄ      اجتنبׄ       ابتعدׄ  

 َهاَك البرهاَن على ما أقولَ . (ٙ

 تعالׄ      خذׄ      استمعׄ      أحضرׄ  

 َصْه إذا قُِرَئ القرآن الكرٌم . (7

 اسكتׄ     احذرׄ        أقبلׄ      ابتعدׄ  

 َهلُمَّ إلى التعلٌم ٌا شباب . (8

 استمعׄ      تعالׄ      أحضرׄ      احرصׄ  

 آٍه من الصداع . (9

 أشعرׄ     أتعجبׄ      أتضجرׄ      أتوجعׄ  

 َحَذاِر أن توقع نفسك فً شرك المخدرات . (ٓٔ

 أقبلׄ     ابتعدׄ       اسكتׄ      احذرׄ  

 إلٌك هذا المال فتصدق به .  (ٔٔ

 أحضر ׄ     أنفقׄ       خذׄ      اجمعׄ  

https://dardery.site/archives/3493


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 20

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

ًّ كّرم هللا وجهه ٌخاطب الدنٌا: ]إِلٌِك عّنً ٌا دنٌا فَحْبلُِك على ؼاِربك[ . - (ٕٔ  قال عل

 أقبلׄ    تباعدׄ       اسكتׄ       احذرׄ  

 إٌٍه من حدٌثك الطرٌؾ . (ٖٔ

 أقبلׄ    أسمعنًׄ        زدنًׄ       أقبلׄ  

 َوْي ممن ٌعٌش لنفسه وحدها .  (ٗٔ

 أتعجبׄ    أتضجرׄ        أتؤلمׄ      أتوجعׄ  

نذذذذذذذذذذذذذخ     (٘ٔ ٌ٘ي ذذذذذذذذذذذذذْع  ه  ٖ  د  ذذذذذذذذذذذذذ ا ي ف ذذذذذذذذذذذذذإيىن الج غذذذذذذذذذذذذذ  د 

  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ٍ.   ِبهي ه   ّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ   ٍ  ه  هْه   ه ظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبدي  

 

 أقبلׄ    ابتعدׄ       اسكتׄ       احذرׄ  

ّ    ًذذذذذذذذذذذذذذذذب ي      (ٙٔ ذذذذذذذذذذذذذذذذذ      ٌ ْا ً ذذذذذذذذذذذذذذذذزا ي ف     ف ذذذذذذذذذذذذذذذذ  ع 

  

 . ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزي ي  ً ج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ  ف ا لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن     َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ م        ّع 

 

 ابتعدׄ     انزلׄ        أقبلׄ       احذرׄ  

 ّاُذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  ألٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذبم الظذذذذذذذذذذذذذذذذذذجب ّ هبًذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ   (7ٔ

  

 لذذذذذذذذذذذذذذذْ َذذذذذذذذذذذذذذذبى  سذذذذذذذذذذذذذذذعل ثبلوقذذذذذذذذذذذذذذذبم قلذذذذذذذذذذذذذذذ٘  .  

 

 أتعجبׄ    أتضجرׄ       أشتاقׄ      أتوجعׄ  

لذذذذذذذذذذذذذذذذٖ   (8ٔ  ّ ذذذذذذذذذذذذذذذذْى   ُ ِ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذبد     ُ   ُ ِ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذبد  

  

  . ذذذذذذذذذذذذذذذذذذـت  د  ح     ٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذـبدي رذذذذذذذذذذذذذذذذذذـبًٖ ه  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذـي    ون  ع 

 

 حدثׄ    عظمׄ        بعدׄ      افترقׄ  

َ ْ يُذذذذذذذذذذذذذب    (9ٔ ٖ علذذذذذذذذذذذذذٔ  هي  ْ ذذذذذذذذذذذذذزنبى  هذذذذذذذذذذذذذب ٗ ذذذذذذذذذذذذذ    

  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٖ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبثيري.   ٘ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبى     ي  ّٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْم  د 

 

 حدثׄ    عظمׄ        بعدׄ      افترقׄ  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذ نُب   (ٕٓ هع  ٗ ظذذذذذذذذذذذذذذذذذج       الذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ّ قبريل ذذذذذذذذذذذذذذذذذخ    ّ 

  
ذذذذذذذذن ر سذذذذذذذذرٕ.    َ ح   شذذذذذذذذر  ذذذذذذذذذِّ ع  ٗذذذذذذذذ     ٗ ذذذذذذذذب ثذذذذذذذذي  السي  ّ    

 
 ابتعدׄ      انزلׄ        أقبلׄ      تمهلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3493اثظ  للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الر) 

 ر ٘ر الظْاة لوب ُْ ه لْة فٖ األهثلخ الزبل٘خ هي ث٘ي الج ار  الوزبدخ : – 4س

ًَّ  -حااااااااااااذار  -( ٔ ااااااااااااهُ  –ُبناااااااااااا  )البؽااااااااااااً( ال تقربنَّ
  

  
ًَ وخاااااااااااااااٌم مراتعاااااااااااااااه  حاااااااااااااااذاِر فاااااااااااااااإنَّ البؽااااااااااااااا

  

 ة" البؽً"  فً الشطر األولإعراب كلم
 مضاؾ إلٌهׄ      مفعول بهׄ       مبتدأׄ      فاعلׄ  

 علٌااااااااااااَك بالَقْصااااااااااااد فٌمااااااااااااا أنااااااااااااَت فاِعلُااااااااااااهُ  -( ٕ
  

  
 إّن التَخلُّاااااااااااااااااااَق ٌاااااااااااااااااااؤتً دوَناااااااااااااااااااُه الُخلُاااااااااااااااااااقُ 

  

 اسم الفعل الوارد فً البٌت: 
 الثانٌة والثالثةׄ      سماعًׄ      منقولׄ     مرتجلׄ  
 الكالم . ....... الفعل الموضوع بٌن القوسٌن ٌمكن استبداله باسم فعل هو:)اسكت ( عن بذيء  -( ٖ

  هلمّ ׄ       صهׄ      روٌدكׄ      إٌهׄ  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ نرب   (ٗ َي الل ز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٘يي ر ظ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذـ  ّاُذذذذذذذذذذذذذذذذذذب ليع ٌ٘٘ 

  
  . عبًيذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ه  عٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذبٍ  غ  ظذذذذذذذذذذذذذذذذذذـب   في      ف بًي

 
 اسم الفعل الوارد فً البٌت: 

 جمٌع ما سبقׄ     عًسماׄ      مرتجلׄ    اسم فعل مضارعׄ   

https://dardery.site/archives/3493


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 21

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 َهاَك) البرهاَن( على ما أقولَ ........ إعراب كلمة" البرهاَن "  فً المثال.. -( ٘

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ        مبتدأׄ     فاعلׄ  

 )زدنً( من حدٌثك الجمٌل....... الفعل الموضوع بٌن القوسٌن ٌمكن استبداله بااسم فعل هو: -( ٙ

  مهׄ      صهׄ       هٌاׄ      إٌهׄ  

 صه  أٌها الطالب لتسمع الدرس.......عند مخاطبة جمع المذكر نقول: -( 7

 صهوا  أٌها الطالب لتسمعوا الدرسׄ       صهوا  أٌها الطالب لتسمعون الدرسׄ  

 صه  أٌها الطالب لتسمعوا الدرس  ׄ       صه  أٌها الطالب لتسمعون الدرسׄ   

 بعاااااااااااااااادت دٌااااااااااااااااار ، واحتوتااااااااااااااااك دٌااااااااااااااااار -( 8
  

  
 ٌهاااااااااااااااااااات للااااااااااااااااااانجم الرفٌاااااااااااااااااااع )قااااااااااااااااااارار(ه
  

 إعراب كلمة" قرار"  فً ا لبٌت السابق

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ       مبتدأׄ      فاعلׄ  

 ُرَوٌااااااااااااااااَدَك إِنَّ َشااااااااااااااااؤَنَك َؼٌااااااااااااااااُر شااااااااااااااااانً   (9  
  

 َوَقصاااااااااااااـَرَك لَساااااااااااااُت طاَعاااااااااااااـة َمااااااااااااان َنهاااااااااااااانً. 
 

 اسم الفعل الوارد فً البٌت: 

 الثانٌة والثالثةׄ     ًقٌاسׄ      منقولׄ    اسم فعل مضارعׄ  

 اللهم) استجْب( ٌا رب العالمٌن ....... الفعل الموضوع بٌن القوسٌن ٌمكن استبداله بااسم فعل هو: -( ٓٔ

 هلمّ ׄ      آمٌنׄ      روٌدكׄ      هٌاׄ  

 َفااااااااااااااااَدَعوا َناااااااااااااااازاِل َفُكْنااااااااااااااااُت أَّولَ ناااااااااااااااااِزلٍ    (ٔٔ
  

 وَعاااااااااااااااااااااالَم أَْرَكُباااااااااااااااااااااُه إذا لااااااااااااااااااااام أَْناااااااااااااااااااااِزِل. 
 

 وارد فً البٌت: اسم الفعل ال

 األول والثانًׄ     سماعًׄ      قٌاسًׄ    اسم فعل أمرׄ   

 دونَك) كتاَب( هللاِ فاقرأه ....إعراب كلمة" كتاَب "  فً ا المثال السابق -(  ٕٔ

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ       مبتدأׄ      فاعلׄ  

ًَ الاااااااااااااُدنٌا َتقاااااااااااااولُ بِِمااااااااااااالِء فٌهاااااااااااااا   (ٖٔ  ِهااااااااااااا
  

 َبطشااااااااااااااً َوَفتكااااااااااااااً.َحااااااااااااااـذاِر َحااااااااااااااـذاِر ِماااااااااااااان  
 

 اسم الفعل الوارد فً البٌت: 

 جمٌع ما سبقׄ     سماعًׄ      قٌاسًׄ    اسم فعل مضارعׄ   

 دونك الكتاب تصفح كما شئت. .......عند مخاطبة جمع المذكر نقول: -(ٗٔ

 دونكم الكتاب تصفحون كما شئتمׄ        دونك الكتاب تصفحوا كما شئتمׄ  

 دونكم الكتاب تصفحوا كما شئتم  ׄ        ا شئتمدونكما الكتاب تصفحوا كمׄ   

 علٌك) نفسك( فعلمها األخالق. ....إعراب كلمة" نفسك "  فً ا المثال السابق -( ٘ٔ

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ        مبتدأׄ     فاعلׄ  

 



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 22

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

ت السماُء ولمَع البرُق. -( ٙٔ  ُسرعان ما اكفهرَّ

 اسم الفعل الوارد فً المثال: 

 األولى والثالثةׄ     سماعًׄ      قٌاسًׄ    مضارعاسم فعل ׄ   

 َشّتاااااااااااااااـاَن) َجفااااااااااااااالُ( الُدماااااااااااااااـوِع َبٌَنُهماااااااااااااااا   (7ٔ
  

 َشاااااااااااااااااااوُق ُمِحااااااااااااااااااابٍّ َوَناااااااااااااااااااؤُي َمحباااااااااااااااااااـوب.  
 

 إعراب كلمة" َجفلُ "  فً ا لبٌت السابق

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ       مبتدأׄ      فاعلׄ  

اااااااااااااْوِمً َعلَاااااااااااااى ُكوِرَهاااااااااااااا   (8ٔ ٌَ اَن َماااااااااااااا   َشاااااااااااااتَّ
  

اااااااااااااااااااااااَن أَِخااااااااااااااااااااااً َجااااااااااااااااااااااابِِر.  ٌَّ ااااااااااااااااااااااْوُم َح ٌَ  َو
 

 اسم الفعل الوارد فً البٌت: 

 والثانً األولׄ     قٌاسًׄ      منقولׄ    اسم فعل ماضׄ   

ُهْم ۗ قُلْ َهاُتوا -9ٔ ٌُّ ا أَْو َنَصاَرىَٰ ۗ تِْلَك أََمانِ َة إاِلَّ َمن َكاَن ُهودا ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ ُكْم( إِن ُكنُتْم َصاِدقٌَِن { . ) ُبْرَهانَ قال تعالى:  } َوَقالُوا لَن 

 ....إعراب كلمة" ُبْرَهاَنُكْم "  فً ا اآلٌة السابقة

 مضاؾ إلٌهׄ     مفعول بهׄ       مبتدأׄ      فاعلׄ  

ًّ لتجد الراحة. .......عند مخاطبة جمع المذكر نقول: –( ٕٓ  هلم إل

ًّ لتجدوا الراحةׄ   ًّ لتجدون الراحةׄ        هلموا إل  هلموا إل

ًّ لتجدوا الراحة ׄ   ًّ لتجدون الراحة  ׄ        هلم إل  هلم إل

 ( https://dardery.site/archives/3493للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 

 

https://dardery.site/archives/3493


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 23

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

  
 

 

إن ( فتنصب اسمها وترفع خبرها . و سمٌت بذلك ألنها تنفى خبرها  من الحروؾ الناسخة وتعمل عمل )ال النافٌة للجنس : 

   عن جنس اسمها . 

 مثال :  ال طالب علم كسول   ) طالب :اسم ال النافٌة للجنس منصوب بالفتحة . كسول : خبر ال مرفوع ( 

 معنى الجملة : أننا ننفى الحكم الكسل عن كل طالب العلم.  -

 شروط عمل ال

 .مها وخبرها نكرتٌن أن ٌكون اس -ٔ

 أن ٌكون اسمها متصال بها ) ال ٌفصل بٌنها وبٌن اسمها فاصل ( -ٕ

 أال ٌسبقها حرؾ جر . -ٖ

 مثال : ال طالبا للعلم مقصر فى عمله . ) طالب : اسم ال منصوب بالفتحة . مقصر : خبر ال مرفوع بالضمة ( 

 إذا فقدت الشرط األول بطل عملها ولزم تكرارها . -_ 

 ال المإمن مقصر وال مهمل ) المإمن : مبتدأ مرفوع . مقصر : خبر مرفوع (    

 إذا فقدت الشرط الثانى بطل عملها ولزم تكرارها . -_ 

 ال بٌننا خائن وال جبان .     

 )بٌننا : شبه جملة فى محل رفع خبر مقدم . خائن : مبتدأ مإخر مرفوع (   

 م ٌلزم تكرارها و أعرب ما بعدها اسما مجرورا .إذا فقدت الشرط الثالث بطل عملها و ل -

 الطموح بال كفاح فشل .  -

 ) بال : الباء حرؾ جر / ال : ملؽاة ال عمل لها . كفاح : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة (

 أنواع اسم ال النافٌة للجنس

رابه : اسم ال النافٌة للجنس مبنى )وهو ما ٌكون كلمة واحدة حتى لو دلت على مثنى أو جمع (. وٌكون إع مفرد  :   -ٔ

 على ) ما ٌنصب به (فى محل نصب 

 مهمل : اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الفتح فى محل نصب . ال مهمل محبوب .       -أمثــلة : 

 عاملٌن : اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الٌاء فى محل نصب .     ال عاملٌن مقصرون .  -          

 )اسم ال( ٌدل على جمع المذكر السالم "ٌنصب بالٌاء" (. : الحظ أن

 اسم ال النافٌة للجنس مبنى على الكسر فى محل نصب .           ال تلمٌذات مهمالت  -

 )اسم ال( ٌدل على جمع المإنث وجمع المإنث ٌنصب بالكسرة (.الحظ أن : 

 الثانٌة نكرة تعرب  مضاؾ إلٌه ( ) ٌكون كلمتٌن . و تكون  الكلمةمضاؾ ) إلى نكرة ( :   -ٕ

 أمثلة :، وٌكون إعرابه :  اسم ال النافٌة للجنس منصوب   

 ) طالب : اسم ال النافٌة للجنس منصوب بالفتحة (       ال طالب علم كسول . -



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 24

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ) طالبى : اسم ال  منصوب بالٌاء ألنه مثنى (   ال طالبى علم مهمالن .       -

 ) طالبات : اسم ال  منصوب بالكسرة ألنه جمع مإنث سالم (  الت .    ال طالبات علم مهم -

 اإلضافة هنا إلى نكرة ، فــ  ) علم ( مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة (:الحظ أن  -

 ) وهو كل اسم تاله اسم آخر ٌتمم معناه ، وال ٌعرب مضافا إلٌه (     شبٌه بالمضاؾ :  -ٖ 

 أمثلة :    ،فٌة للجنس منصوب اسم ال النا وٌكون إعرابه :  -   

 )  كرٌما : اسم ال منصوب بالفتحة (       ال كرٌما خلقه مقصر.       -

 )  طالعا : اسم ال منصوب بالفتحة (         ال طالعا جبال موجود .       -

 ) طامعا : اسم ال منصوب بالفتحة (    ال طامعا فً السعادة كسول .      -

 ) قارئٌن : اسم ال منصوب بالٌاء (      كتابا مقصرون .ال قارئٌن  -

 اسم ال الشبٌه بالمضاؾ : ؼالباا ما ٌؤتى بعده جار  و مجرور أو معمول له و ) ٌؤتى منونا ( . الحظ أن : 

 مما سبق : نستنتج أن : اسم ال النافٌة للجنس ٌؤتى :

 إذا كان كلمتٌن ) المضاؾ أو الشبٌه بالمضاؾ ( .  إذا كان كلمة واحدة ) مفرد ا( .      معربا   مبنٌا   

 مالحظات مهمة

 موجود (:  –ٌجوز حذؾ خبر ) ال ( إذا فهم من الكالم . وٌكون التقدٌر ) فى ذلك  -ٔ

 شك : اسم ال مبنى على الفتح و الخبر محذوؾ تقدٌره ) فى ذلك (  مثال :         )أنت ناجح الشك( .  -

 النافٌة للجنس بهمزة االستفهام :ٌجوز أن تقترن ال  -ٕ

 مثل  :   ) أال طالب علم بٌننا ؟ ) . ) طالب : اسم ال منصوب بالفتحة ( -

 () ال شك ، ال جدال ، ال رٌب ، ال نزاع ، ال ؼرو ، ال بد ، ال حٌاة ، ال ٌؤس، ال حول ، ال طاقة ،ال سعادة  -ٖ

 فتح فى محل نصب .تؤتى جمٌعها اسم ال النافٌة للجنس مبنى على ال    

 ٌجوز حذؾ اسم " ال " . فٌقال : ال علٌك ، أي : ال باس علٌك ، وهو نادر . -ٗ

 :ال سٌما إعراب 

 ال: نافٌة للجنس تعمل عمل إن. سى: اسم ال منصوب بالفتحة، وخبر ال محذوؾ وجوبا تقدٌره موجود. 

 ائدة وفً الحالتٌن األولٌٌن تعرب مضاؾ إلٌهما المتصلة بسٌما ٌجوز فٌها ان تكون موصولة أو نكرة مبهمة أو ز

 االسم الواقع بعد السٌما إما أن ٌكون:  -

 و ٌجوز فٌه اإلعراب على النحو التالً: ــ ،  معرفة كما فً: أقدر األصدقاء وال سٌما األصدقاء األوفٌاء 

 ـ الرفع باعتباره خبر لمبتدأ محذوؾ تقدٌره: هم األصدقاء، وما موصولة.  ٔ

 الجر باإلضافة إلى " سً " وما زائدة. ـ  ٕ

و ٌجوز فٌه اإلعراب على النحو التالً: ــ ،  نكرة. كما فً: أحب القراءة والسٌما قراءة متؤنٌة 

 ـ الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوؾ تقدٌره: هً قراءة.  ٔ

  نكرة مبهمةفً محل جر مضاؾ إلٌه.ـ النصب على التمٌٌز، وما  ٕ
 فة، وما زائدة أٌضا. ـ الجر باإلضا ٖ



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 25

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ذج لإلعرابونم

 : قال تعالى : } من ٌضلل هللا فال هادى له { 
فال : الفاء واقعة فى جواب الشرط ، وال نافٌة للجنس .  هادى : اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب . له : جار ومجرور 

 فً محل رفع خبر ال . 

 ( https://dardery.site/archives/3498علٔ الراثظ   للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ) 

 تـــدريـــب

 بٌن نوع ال الواردة فً األمثلة التالٌه من بٌن البدائل المتاحة: – ٔس

ِ ۖ إِنًِّ لَُكْم َرُسولٌ أَِمٌٌن وَ  -ٔ ًَّ ِعَباَد هللاَّ وا إِلَ ِ ۖ { } أَْن أَدُّ  .أَْن اَل َتْعلُوا َعلَى هللاَّ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ِحَم   { قال تعالى :  -ٕ ِ إاِلَّ َمن رَّ ْوَم ِمْن أَْمِر هللاَّ ٌَ  .} َقالَ اَل َعاِصَم اْل

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 أبقى " ظهرا وال قطع، أرضا ال لُمْنَبتَّ ا فإن قال صلى هللا علٌه وسلم  : " -ٖ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َشاُء{  قال تعالى :  -ٗ ٌَ ٌُْسِمُع َمن   َ اُء َواَل اأْلَْمَواُت   إِنَّ هللاَّ ٌَ ْسَتِوي اأْلَْح ٌَ  .} َوَما 

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 ال الشعر  أحب قراءة القصص -٘

 زائدة ׄ       نافٌة للجنس ׄ     عاطفة ׄ     نافٌة ׄ  

تَِك الَّتًِ أَْخَرَجْتَك أَْهلَْكَناُهْم َفاَل َناِصَر لَُهْم { قال تعالى :  - -ٙ ٌَ ن َقْر ةا مِّ ًَ أََشدُّ قُوَّ ٍة ِه ٌَ ن َقْر ٌِّن مِّ  .}  َوَكؤَ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ُ {  تعالى : قال  - -7 ْكُتَب َكَما َعلََّمُه هللاَّ ٌَ ؤَْب َكاتٌِب أَْن  ٌَ َنُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل   َواَل  ٌْ ْكُتْب َب ٌَ  .}  َوْل

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

َراَط الُمسَتقٌِمَ  قال تعالى :   -8 الٌَِّن{ ِصَراَط الَِّذٌَن أَنَعمَت َعلٌَهِ  } اهِدَنــــا الصِّ  ْم َؼٌِر الَمؽُضوِب َعلٌَِهْم َوالَ الضَّ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ةَ  اَل  أَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ  أَْعَمالَُنا لََنا}  قال تعالى :   -9 َنَنا ُحجَّ ٌْ َنُكمُ  َب ٌْ  .{  َوَب

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  
َ َمْولَى الَِّذٌَن آَمُنوا َوأَنَّ اْلَكافِِرٌَن اَل َمْولَىَٰ لَُهْم {  :  قال تعالى -ٓٔ لَِك بِؤَنَّ هللاَّ

َٰ
 .}  َذ

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ا قال تعالى :  -ٔٔ ئا ٌْ ُكْم ۖ أاَلَّ ُتْشِرُكوا بِِه َش ٌْ ُكْم َعلَ َم َربُّ ا {  ۖ } قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرَّ ِن إِْحَسانا ٌْ  . َوبِاْلَوالَِد

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

اٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطٌ قال تعالى :  -ٕٔ ْنُه َخلَْقَتنًِ ِمن نَّ ٌر مِّ ٌْ  .ٍن{ } َقالَ َما َمَنَعَك أاَلَّ َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتَك ۖ َقالَ أََنا َخ
 زائدة ׄ      فٌة للجنسنا ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ا{  قال تعالى :  -ٖٔ ا َعلٌِما ُ َسِمٌعا وِء ِمَن اْلَقْوِل إاِلَّ َمن ُظلَِم   َوَكاَن هللاَّ ُ اْلَجْهَر بِالسُّ ٌُِحبُّ هللاَّ  .} الَّ 
 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

ا -ٗٔ ٌَ ْنُهْم  ائَِفٌة مِّ ْثِرَب اَل ُمَقاَم لَُكْم َفاْرِجُعوا{ . قال تعالى :  }َوإِْذ َقالَت طَّ ٌَ  أَْهلَ 
 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  
زٖ   -15 ّي ُذذذذذذذذذذذبه  ل ذذذذذذذذذذذن ر ذذذذذذذذذذذر  ّ ل ذذذذذذذذذذذ   ةِّ فيى  ُ  ذذذذذذذذذذذب     ف٘ 

 

ذذذذذذذذذذذي ق جذذذذذذذذذذذرٕ.  ذذذذذذذذذذذذ   ق جذذذذذذذذذذذر    فق ذذذذذذذذذذذر  هي لذذذذذذذذذذذٔ   ه   ثيل٘ 

 

 زائدة ׄ      نافٌة للجنس ׄ      ناهٌة ׄ     نافٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3498ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ   للز  ٗت ا ل زرًّٖ) 

https://dardery.site/archives/3498
https://dardery.site/archives/3498


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 26

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 بٌن نوع  اسم )ال( النافٌة للجنس  فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – ٕس

 الناُر. َبعِدها ِمن لََذةٍ  فً َخٌرَ  ال  -ٔ

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

ا والّدٌه َمحروٌم من رحمِة هللاِ. -ٕ  ال ُمطٌعا

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

َ َسِرٌُع اْلِحَساِب { } قال تعالى :  -ٖ ْوَم   إِنَّ هللاَّ ٌَ ْوَم ُتْجَزىَٰ ُكلُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت   اَل ُظْلَم اْل ٌَ  .اْل

   شبٌه بالمضاؾׄ      ضاؾمׄ       مفرد ׄ  

َنُكُم { } قال تعالى :  -ٗ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َة َب  .لََنا أَْعَمالَُنا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ۖ اَل ُحجَّ

  شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

 ال مإمنٌن ٌنكرون قُدرة هللا. -٘. 

  شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

جى شائعاٍت بَ  -ٙ  ٌَننا.ال مروَّ

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

ا لَُه َكاتُِبوَن{  :  }قال تعالى -7 الَِحاِت َوُهَو ُمْإِمٌن َفاَل ُكْفَراَن لَِسْعٌِِه َوإِنَّ ْعَملْ ِمَن الصَّ ٌَ  َفَمن 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

 راسبٌ  طالب ملتزما ال  -8

   بالمضاؾ شبٌهׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

 .«هللا من أؼٌر أحد ال»قال )ص( :  -9

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

 ال ُمتقناٍت عملَُهنَّ مذموماٌت. -ٓٔ

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

ز عذذذذذذذذذذذذذذب   -11  رعذذذذذذذذذذذذذذزن فذذذذذذذذذذذذذذ  فلرذذذذذذذذذذذذذذ٘ي ثذذذذذذذذذذذذذذبلع٘ ي ه 

  

 . ٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْى رزذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبثع  ادي الو   ّل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ  

 

   ٌه بالمضاؾشبׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

ــذذذذذذذذذذذذذـرح   -12    َــ ذذذذذذذذذذذذذـلن  ٕ فبقذذذذذذذذذذذذذخ  ٗذذذذذذذذذذذذذب  ةُّ  بسي

  

ـذذذذذذذذذذذذـذ  ررعــذذذذذذذذذذذذـبٍ ٗذذذذذذذذذذذذب  ةن السذذذذذذذذذذذذوْاد.  ه   هذذذذذذذذذذذذب د 

 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

ذذذذذذذـجقٖ الذذذذذذذ ُر  ّدنُـ ذذذذذذذـوب            -13 ذذذذذذذـيي ٗـ   ٘ ٘ ــلـــ  لـي  فــ ذذذذذذذـ   ـــ 

  

ـ  ـس  م  الوــ  ًذذذذذذذذذـٔ ُــ ذذذذذذذذذـ   ادي.هذذذذذذذذذب دام  طجذذذذذذذذذع  الـ    ــذذذذذذذذذـرن

 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

لــ ذذذذذذذذـ             -14 ـذذذذذذذذـ ٓ ُــ  ّ  فى  طذذذذذذذذب   الو    ٖ ـذذذذذذذذـ  لـي ـ ذذذذذذذذـ ِّ د 

  

 . ـــذذذذذذذذذذذذـ   ــلـــ  ـلـذذذذذذذذذذذذـ خ  ٗجقذذذذذذذذذذذذٔ ّ  ه  ـوــ  ـذذذذذذذذذذذذـزن ه     عــي

 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

ذذذذذذذذذذذذذـَ   -15    طبلجذذذذذذذذذذذذب   دب ذذذذذذذذذذذذذخ   رــ ذذذذذذذذذذذذذـقضٔ دْارج 

  

ـلوـــذذذذذذذذذذذذذـبدي.  ا    الوــ  ذذذذذذذذذذذذذـر   فى   ذذذذذذذذذذذذذي ن غ٘ذذذذذذذذذذذذذر     فــــ 

 

   شبٌه بالمضاؾׄ      مضاؾׄ       مفرد ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3498للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/3498


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 27

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 نافٌة للجنس العاملة وال ؼٌر العاملة فٌما ٌلً:مٌز ال ال – ٖس

ْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه   َوُهَو َسِرٌُع اْلِحَساِب { } قال تعالى :  -ٔ ٌَ  ُ  .َوهللاَّ
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ٌُنَزفُوَن{  } قال تعالى :  -ٕ  . .اَل فٌَِها َؼْولٌ َواَل ُهْم َعْنَها 
 عاملةؼٌر ׄ         عاملة ׄ  

ْسَبُحوَن {   } قال تعالى :  -ٖ  ٌَ َهاِر   َوُكل  فًِ َفلٍَك  لُ َسابُِق النَّ ٌْ نَبِؽً لََها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ٌَ ْمُس   .اَل الشَّ
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ِحلُّوَن لَُهنَّ { َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ۖ اَل ُهنَّ ِحل  لَّهُ   } قال تعالى :  -ٗ ٌَ  .ْم َواَل ُهْم 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

اِس ِمْن َرْحَمة َفاَل ُمْمِسك لََها {  } قال تعالى :  -٘ ْفَتح هللاَّ لِلنَّ ٌَ  .َما 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 .َما َعَبْدُتْم { َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد  َواَل أََنا َعابٌِد     } قال تعالى :  -ٙ 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْوَمئٍِذ {  } قال تعالى :  -7 ٌَ َنُهْم  ٌْ وِر َفاَل أَنَساَب َب  .َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الصُّ
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ْثِرَب اَل ُمَقاَم لَُكْم َفاْرجِ  } قال تعالى :  -8 ٌَ ا أَْهلَ  ٌَ ْنُهْم  ائَِفٌة مِّ  .ُعوا { َوإِْذ َقالَت طَّ
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 هزب َذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرَ٘ ثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْاة   -9

  
   ذذذذذذذذذذذذذذذ ُّ علذذذذذذذذذذذذذذذٔ السذذذذذذذذذذذذذذذرَ٘ هذذذذذذذذذذذذذذذي  الجذذذذذذذذذذذذذذذْاة. 

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ّ   األ عذذذذذذذذذذذْاى    عذذذذذذذذذذذْاًٖ   -11    الق ذذذذذذذذذذذـْم  ق ذذذذذذذذذذذـْهٖ 

  
اًذذذذذذذذذذـٖ.   ّ ًـذذذذذذذذذذـٔ ٗـذذذذذذذذذذـْم  رـذـظـ٘ذذذذذذذذذذـ ي الع ذذذذذذذذذذـ    ّ  ف ا 

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

زٖف     -11 ّي ُذذذذذذذذذذذبه  ل ذذذذذذذذذذذن ر ذذذذذذذذذذذر  ّ ل ذذذذذذذذذذذ   ةِّ فيى  ُ   ٘ذذذذذذذذذذذب   

  
ذذذذذذذذذذذي ق جذذذذذذذذذذذرٕ.  ذذذذذذذذذذذذ   ق جذذذذذذذذذذذر    فق ذذذذذذذذذذذر  هي لذذذذذذذذذذذٔ   ه   ثيل٘ 

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

    ًذذذذذذذذذذذذذذذذي    ذذذذذذذذذذذذذذذتدي ال رٗذذذذذذذذذذذذذذذ  ّ   ًذذذذذذذذذذذذذذذب   -12

  
 َذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبى الضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجبة  هبهٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب ّّ اءًذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب. 

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ـز   -13 ذذذذذذذذذذذذذذذذـذ   ــ  و  ىن ّ   رـــ  ذذذذذذذذذذذذذذذذـر  ج ـ ي  عـ ذذذذذذذذذذذذذذذذـب             رـــ 

  
 . ّ    الشـــــذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذـرُّ ـذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذـ    ـ ـزوي    ال ـــذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذـ٘ر  ه 

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 ًّجذذذذذذذذذذذذ   ثِذذذذذذذذذذذذب قذذذذذذذذذذذذْم  ُذذذذذذذذذذذذْاُن  ٗذذذذذذذذذذذذب رٖ   -14

  
 ّ   ذذذذذذذذذذذذٖء  دلذذذذذذذذذذذذٔ هذذذذذذذذذذذذي  ٗذذذذذذذذذذذذب رِن عٌذذذذذذذذذذذذ ٕ. 

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

ًب فذذذذذذذ  ثبلظذذذذذذذجري ًسذذذذذذذ٘بى  هذذذذذذذب  ــذذذذذذذـرٓ                 -15 ـذذذذذذذـجر   ط 

  
ـذذذذذذذذذـري.ّ    ـس  ذذذذذذذذـذ  ٗذذذذذذذذذ   العــ  ـن ذذذذذذذذذـسري َــرـــ  ثبًز ذذذذذذذذب ي ال٘ـ 

 
 ؼٌر عاملةׄ         عاملة ׄ  

 
 ( https://dardery.site/archives/3498للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/3498


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 28

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 النافٌة للجنس فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:بٌن سبب إلؽاء )ال(  – ٗس

ٌُنعى.  -ٔ ٌُرَجى وال هو مٌت ف ً  َف  ال ُهَو َح
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
ٌُنَزفُوَن{  اَل فٌَِها َؼْولٌ َواَل ُهمْ  } قال تعالى :  -ٕ  . .َعْنَها 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 والمجرور لجارفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
َهاِر   َوُكل  فًِ فَ  قال تعالى :  -ٖ لُ َسابُِق النَّ ٌْ نَبِؽً لََها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ٌَ ْمُس  ْسَبُحوَن { }  اَل الشَّ ٌَ  .لٍَك 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
ِحلُّوَن لَُهنَّ {  قال تعالى :  -ٗ ٌَ  .}  َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ۖ اَل ُهنَّ ِحل  لَُّهْم َواَل ُهْم 
 اسمها معرفةׄ         رؾ جرسبقت بح ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
 .    ال أنت مهمل وال أخوك .        -٘
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

 .َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد  َواَل أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم {    }  لى : قال تعا -ٙ 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
 .ال فً الفصل مهملون وال ؼافلون .  -7
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
  .ذاكر الطالب دروسه بال تقصٌر .      -8
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْاةهزب َذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرَ٘ ثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   -9

  
   ذذذذذذذذذذذذذذذ ُّ علذذذذذذذذذذذذذذذٔ السذذذذذذذذذذذذذذذرَ٘ هذذذذذذذذذذذذذذذي  الجذذذذذذذذذذذذذذذْاة. 

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
ّ   األ عذذذذذذذذذذذْاى    عذذذذذذذذذذذْاًٖ   -11    الق ذذذذذذذذذذذـْم  ق ذذذذذذذذذذذـْهٖ 

  
اًذذذذذذذذذذـٖ.   ّ ًـذذذذذذذذذذـٔ ٗـذذذذذذذذذذـْم  رـذـظـ٘ذذذذذذذذذذـ ي الع ذذذذذذذذذذـ    ّ  ف ا 

 
 اسمها معرفةׄ         حرؾ جرسبقت ب ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
   القلذذذذذذذذذذذذذذت  ٌٗسذذذذذذذذذذذذذذٔ ّ  األٗذذذذذذذذذذذذذذبم  رٌسذذذذذذذذذذذذذذٌ٘ب   -11

  
  دجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ  سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ٌْا ْٗهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب" ه قٌ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب. 

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجروراسمها با فصل بٌنها وبٌنׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
    ًذذذذذذذذذذذذذذذذي    ذذذذذذذذذذذذذذذتدي ال رٗذذذذذذذذذذذذذذذ  ّ   ًذذذذذذذذذذذذذذذب   -12

 
 َذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبى الضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجبة  هبهٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب ّّ اءًذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب. 

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
ـزعـ ذذذذذذذذذذذذذذذذـب       -13 ذذذذذذذذذذذذذذذذـذ   ــ  و  ىن ّ   رـــ  ذذذذذذذذذذذذذذذذـر  ج ـ ي           رـــ 

  
 . ّ    الشـــــذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذـرُّ ـذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذـ    ـ ـزوي    ال ـــذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذـ٘ر  ه 

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 29

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

ذذذذذذذذذذذذرب     -14 ً٘ب ف ذذذذذذذذذذذذْا   س  ذذذذذذذذذذذذي  الذذذذذذذذذذذذ ُّ ر  ذذذذذذذذذذذذًْٖ هي     ّ 

  
٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ثيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   اد  ٗ ج لِّغ ٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٖ.  دي لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٔ     ع 

 
 اسمها معرفةׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  
ًب فذذذذذذذ  ثبلظذذذذذذذجري ًسذذذذذذذ٘بى  هذذذذذذذب  ــذذذذذذذـرٓ                 -15 ـذذذذذذذـجر   ط 

  
ـذذذذذذذذذـري.  ـس  ذذذذذذذذـذ  ٗذذذذذذذذذ   العــ  ـن ذذذذذذذذذـسري َــرـــ  ّ  ثبًز ذذذذذذذذب ي ال٘ـ 

 
 عرفةاسمها مׄ         سبقت بحرؾ جر ׄ  
 لجار والمجرورفصل بٌنها وبٌن اسمها باׄ       فصل بٌنها وبٌن اسمها بالظرؾ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3498للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 
 األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: تخٌر الصواب لما هو مطلوب فً – ٘س

 قال)ص( :" ال)) إٌمان(( لمن ال)) أمان(( له"إعراب ما بٌن القوسٌن  -ٔ

  منصوب معطوؾاسم  -اسم )ال( منصوب بالفتحة  ׄ    مبتدأ مرفوع –اسم )ال( مبنً على الفتح  ׄ  

  اسم )ال( مبنً على الفتح -اسم )ال( مبنً على الفتح  ׄ     مبتدأ مرفوع - مبتدأ مرفوع بالضمة ׄ  

 الجملة التً تشتمل على )ال (النافٌة للجنس عاملة  فٌما ٌلً هً:  -ٕ

   ال مإمنٌن بقضاٌا األوطان خائنون ׄ       ال تتكاسلوا فً آداء الواجب  ׄ  

   ال الشر ٌنفع وال الخٌانةׄ        سؤدرس الطب ال الهندسة ׄ  

 ٌما ..................استمع النصٌحة ممن هو أكبر منك الس –ٖ

 األولى والثالثةׄ      أبٌكׄ      أباكׄ      أبوك ׄ  

 ال.........مذمومان  )اسم "ال" الشبٌه بالمضاؾ (: -ٗ

 طالبً علم ׄ    طالبٌن علما ׄ    طالبٌن عالمٌن ׄ     طالبٌن ׄ  

 ال مطٌع والدٌه  مذموم ....) اإلعراب الصحٌح السم ال (: -٘

 اسم ال مبنً على األلؾ فً محل نصب  ׄ     ح فً محل نصباسم ال مبنً على الفت ׄ  

  اسم ال منصوب بالفتحة الظاهرة ׄ      اسم ال مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ  

 ال طالب علم مهمل ........الجملة بعد تثنٌة اسم )ال ( :  -ٙ

 ن ٌلم مهملال طالبً ع ׄ    ال طالبً علم مهمالن ׄ   ال طالبٌن علم مهملٌن ׄ   ال طالبٌن علم مهمالن  ׄ  

 ال فرق بٌن أبناء العروب كلهم أخوة بال شك: -7

 عاملة      ؼٌر  )ال( األولى عاملة والثانٌة  ׄ       )ال( األولى عاملة والثانٌة عاملة      ׄ  

 عاملة  ؼٌرعاملة والثانٌة  ؼٌر )ال( األولى  ׄ      عاملة والثانٌة عاملة      ؼٌر)ال( األولى   ׄ  

 خالق الفاضلة ال سٌما .........................:أحب ذوي األ -8    

 كل ما سبق ׄ     ذو مروءة ׄ     ذي مروءة   ׄ      ذا مروءة ׄ  

 حدد الجملة التً تشتمل على )ال( النافٌة للجنس -9

 إال ترحم البائسٌن ال ترحم ׄ   ٌؽضبنً أال ترحم البائسٌن   ׄ   أال ترحم البائسٌن  ׄ     أال رحمة للبائسٌن ׄ  

 رمت الناجحٌن  ال سٌما ...............................ك -ٓٔ

 كالهما صحٌح ׄ       ذي الخلق ׄ       ذا الخلق   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3498للز  ٗت ا ل زرًّٖ ّالزتَ  هي ا  بثبد ا غظ علٔ الراثظ  ) 

https://dardery.site/archives/3498
https://dardery.site/archives/3498


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  ربٗلْس 30

 ررم ثبى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ْٗبدفِرس الوذز
 الظرذخ الوْ ْ  م

 أسلوب التعجب - 
 التعجب أسلوب على تدرٌبات  -
 االختصاص أسلوب -
 االختصاص أسلوبتدرٌبات على   -
 أسماء األفعال -
 األفعال أسماءتدرٌبات على   -
 ال النافٌة للجنس -
 للجنس النافٌة التدرٌبات على   -

  الرِرس

ٖ-ٗ 
٘--9 
ٔٓ-ٔٔ 
ٕٔ-ٖٔ 
14-ٔٙ 
17-22 

ٕٖ-ٕ٘ 
25-29 

31 
 

 

 بالتوفٌق والسداد

 أحمد دردٌري

 

 


