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انيوو األول انيوو األول 
أقساو انكالو أقساو انكالو 

:ىاألمثلظى
ا اىٍن حٌطم اللجي المسجوف ًفي قػىفىصو حديدم،اًا ً للَّش اٍلميٍبدًعي كىا اللَّشاًا ي  أىٍنتى أىيػُّهى
اأسوار نػىٍفًسكى   فضاءاتًفي كل هماؾى م، كىً ٍ   ىجى ىاحً  ييً  لي ً كى الَّشًذم سجن الغبي اؿ هىذى

جى َّشاتًًه ، كىاٍهًتٍف  ًفي، كىتػى ػىقَّشٍل مىا ًشٍئتى الدن ا مباركة لكت تض ك سماء اٍلعىالىًم اٍلفىًس ًح 
ًم لىًة فػىٍوؽى ًقمىًم ًجبىاًلًه  ، كىًضفىاًؼ الوارفات، كىغيصيوًف أىٍشجىارًًه اللامخات ىأىغىارًيًدؾى اٍلجى

 المبداوفاللع اء خيًل ٍ خلقت ،ك ًلٍلقىٍ ًد كىالسٍِّجًن ، ل  ى تىٍصليحي  فىأىٍنتى ، الجارياتًق أىنٍػهىارً 
اما في م تدياتكم األد  ة كنوا معب ينلتكمعك  ال  يةالم ادكف بالسام ة  المبادئ ذكك

. ( ف  اءأكمدف ،أي ما كجدكا في ص  اء تظللها سماء اإلنسافيج ش في نفوس   ي 
:ىاإلوضاحى

مِشقْئتَت ،   ِش ْئتَت ): ػ إذا تأممت الفقرة السابقة وجدت فييا الكممات اآلتية  1 يطُخ )،  ( ُخ ،  يُخ ِش
مُخ ُخ  رْئ )،  (تَت ْئ . وكؿ كممة منيا تدؿ عمى  دث مرتبط بزمف معيف  (..،  اىْئتِشؼْئ ،  طِش

مِشقْئتَت ،   ِش ْئتَت )فالكممتاف  الزمف )تدالف عمى  دث مرتبط بزمف وقع قبؿ وقت التكمـ  ( ُخ
يطُخ )والكممتاف  ، (الماضي مُخ ُخ ،  يُخ ِش تدالف عمى  دث مرتبط بوقت التكمـ أو ما بعد وقت  (تَت ْئ
رْئ )، والكممتاف  (ال اضر أو المستقبؿ)التكمـ  ت يراف إلى  دث يطمب  دوثو  (اىْئتِشؼْئ ،  طِش

. في المستقبؿ 
،  كممة تدؿ عمى  دث مرتبط بزمف، فالفعؿ ىو " أفعاال " وجميع ىذه الكممات تسمى 

ف كاف لم اؿ أو االستقباؿ سمي فإذا  كاف الزمف واقعا قبؿ زمف التكمـ سمي فعال ماضيا ، وا 
. فعال مضارعا ، أما إذا أريد بو طمب ال دوث في المستقبؿ فإنو يسمى فعؿ أمر 

ر): ػ كذلؾ نجد في الفقرة السابقة الكممات اآلتية  2 ا ِشرػ  ال َّاعِش يمَتةػ  طِش مِش بَتالوػ  الْئجَت ػ  جِش
اره يَّةػ  أَت ْئجَت رِّ ونم ظ أف ىذه الكممات ت ير كؿ منيا إلى ذات ليس الزمف جزءا مف  (... الْئ ُخ

ر)داللتيا ، وت مؿ ىذه األسماء ما يدؿ عمى إنساف  ، أو  (الطَّا ِشر)، أو  يواف  (ال َّاعِش



بَتالو)جماد  اره)، أو نبات  (جِش يَّة)أو معنى عقمي مجرد  (أَت ْئجَت رِّ ، ويطمؽ عمى ىذه  (الْئ ُخ
.  فاالسـ ىو ما دؿ عمى ذات أو معنى وال يكوف الزمف جزءا مف داللتو "أسماء " ات الكمـ

وىذه الكممات ال يفيـ  (... قَتدْئ ،  الَت ،  وَت ،  عَتفْئ ،  فِشي): ػ وفي الفقرة أيضا كممات مثؿ  3
، "  روفا " معناىا إال بات اليا بغيرىا مف األسماء أو األفعاؿ ، وتسمى مثؿ ىذه الكممات 

نما  فال رؼ   تكتسب معناىا مف ات اليا بغيرىاىو الكممة التي ليس ليا معنى في ذاتيا ، وا 
معبريف ،مناديف ، كمييما ، بني   جنا يف ، فضاءات ، منتديات ، )ال ظ الكممات اآلتية  -4

تجدىا أسماء تدؿ عمى مثنى أو جمع  ولكف أ وليا فيي م تمفة ما بيف اسـ منقوص أو 
  ي  وكذلؾ فييا ما ال ينتمي ألي مماسبؽ فمن اوؿ أف ن ؿ إلى ممدود أو مق ور أو 

. المستيدؼ مف ذلؾ كمو وىو تثنية وجمع ىذه األسماء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى
ى
ى

 
 
 

:ىالخالصظى
: الكالـ ينقسـ ثالثة أقساـ 

قبؿ وقت التكمـ كممة تدؿ عمى ال دث مقترنا بزمف ، وقد يكوف ىذا الزمف منتييا : ػ الفعؿ  1
، وقد يكوف ىذا الزمف واقعا في زمف التكمـ وما بعده  فعال ماضيا، وتسمى الكممة الدالة عميو 

، وقد يكوف ال دث مطموبا وقوعو بعد  فعال مضارعافي المستقبؿ وتسمى الكممة الدالة عميو 
الفاعؿ،تاء  قبوؿ تاء:ومف عالمات الفعؿ. فعؿ أمرزمف التكمـ وتسمى الكممة الدالة عميو 

. يكفي منيا ليس المطموب كؿ ىذه األدوات بؿ قبوؿ وا دة.نيث،ياء الم اطبة،نوف التوكيدالتأ
أو  إنسافكممة تدؿ عمى ذات أو  دث غير مقترف بزمف ، وىو ما سمي بو : ػ االسـ  2

اؿ قبوؿ التنويف، النداء ،: ومف عالماتو.يدرؾ بالعقؿ  معنى مجردأو  جمادأو  نباتأو   يواف
. التعريؼ، الجرب رؼ الجر أو اإلضافة

وىو كممة اليظير معناىا إال عندات اليا بغيرىا مف األسماء أو األفعاؿ مف : ال رؼ  -3
 روؼ الجر، بعض  روؼ االستفياـ ،وغير ذلؾ  : مثؿ

تغّير العالمة في آ ر المفظ وفؽ وظيفتو في الجممة، أما البناء فيو لزوـ : أما اإلعراب فيو
. يةلمفظ عالمة وا دة ميما تغّيرت وظيفة المفظ في الجممة العربآ ر ا

 
 
 
 
  
 .



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ى
ى
ى
ى
ى

. ىو ما دؿ عمى أكثر مف اثنتيف بزيادة ألؼ وتاء عمى مفرده : ػ جمع المؤنث السالـ 
وعالمة ن بو الكسرة نيابة عف الفت ة ،   ػ عالمة رفع جمع المؤنث السالـ الضمة ، 2

. وعالمة جره الكسرة       
   (عناياتأوالت عرفات ):ث السالـ في إعرابو كممات ، منياػ يم ؽ بجمع المؤف 3
: ػ جمع االسـ المق ور جمع مؤنث سالما  4
 . (ياء أو واو  )إذا كانت ألؼ المق ور ثالثة فإنيا ترد إلى أ ميا  (أ  
. كانت ألؼ المق ور رابعة فأكثر تقمب ياء إذا  (ب  
: ػ جمع االسـ الممدود جمع مؤنث سالما  5
 (... إن اءات  )ػ تبقى اليمزة إذا كانت أ مية ، مثؿ  1
 ( . ضراوات ػ  سناوات  )وا إذا كانت زا دة لمتأنيث ، مثؿػ تقمب اليمزة وا 2
بناءات ، بناوات ػ  )عف أ ؿ ، مثؿ  ػ يجوز إبقاء اليمزة أو قمبيا واوا إذا كانت منقمبة 3

 ى(..... سماءات ، سماوات 

:ىالخالصظى
ـ األصل فً األسماء اإلعراب ، وال ٌخرج عن هذا األصل إال بعض أنواع من األسماء 1

. التً تلزم حالة البناء مطلقا أو فً مواقع معٌنة 
: ـ من األسماء المبنٌة  2
. ل منها على المثنى أسماء اإلشارة عدا ما ٌد ـ 

. األسماء الموصولة عدا ما ٌدل منها على المثنى  ـ
. الضمائر  ـ 

َف ـ َكْم  )أسماء االستفهام مثل  ـ ٌْ  (........ َمْن ـ َما ـ َك
 (........ َمْن ـ َما ـ َمَتى ـ  )أسماء الشرط مثل  ـ 
.  12األعداد المركبة عدا الجزء األول من العدد  ـ 
ُث ـ أَْمِس ـ اآلَن ـ إِْذ  )وف مثل بعض الظر ـ  ٌْ  (..... ـ قطُّ َح
. اسم ال النافٌة للجنس إذا كان مفردا  ـ 
اَن ـ  )أسماء األفعال مثل  ـ  َهاَت ـ َشتَّ ٌْ  (........ صه  أُفٍّ ـ َه
ا ُمْسلِمُ )المنادى المبنً،العلم المفرد أوالنكرة المقصودة مثل  ـ  ٌَ ا َخالُِد ـ  ٌَ..) 
. الفتح أو ما ٌنوب عنه * . الضم أو ما ٌنوب عنه :  * ات البناء ـ عالم 3
. السكون * . الكسر أو ما ٌنوب عنه *      

 
 



: أوال ـ االسم المقصور 
: هو كل اسم انتهى بألف الزمة مفتوح ما قبلها ، نحو : ـ االسم المقصور  1
...... " هدى ـ مرمى ـ مصطفى ـ مستشفى "    
. بها  ـ الحركات الثالث تقدر على آخر االسم المقصور ألنه ٌتعذر النطق 2

: ثانٌا ـ االسم المنقوص 
: ـ االسم المنقوص هو كل اسم انتهى بٌاء الزمة مكسور ما قبلها ، نحو  1
...... "  الداعً ـ المحامً ـ المهتدي "    
نقوص ألنه ٌثقل نطقهما على آخره  ـ تقدر الضمة والكسرة على آخر االسم الم 2
. ـ تظهر الفتحة على آخر االسم المنقوص  3
فً حالتً  (غٌر معرف بأل أو غٌر مضاف  )تحذف ٌاء المنقوص إذا كان نكرة  ـ 4

الرفع والجر وتقدر الضمة أو الكسرة على الٌاء المحذوفة ، على حٌن تثبت الٌاء فً 
. حالة النصب وتظهر الفتحة على آخره 

 :ثالثا ـ المضاف إلى ٌاء المتكلم 
ى ٌاء المتكلم على ما قبل ٌاء المتكلم ، ألن ـ تقدر الحركات الثالث فً االسم المضاف إل 1

. الكسرة المناسبة للٌاء منعت حركات اإلعراب من الظهور 
ـ إذا كان االسم المضاف إلى ٌاء المتكلم مقصورا أو منقوصا أو مثنى أو جمع مذكر  2

. سالما فإن إعرابه ٌبقى كما كان علٌه الحال قبل إضافته إلى ٌاء المتكلم 
:  ود بالحروف هنا حروف المعانً ، ومنهاالمقص: فوائد

 . إلى الباء الكاف الالم واو القسم لىفً من عن ع: حروف الجر
ـ حروف .ما ، لم ، لن ، ال : ـ حروف النفً .إّن ، أّن ، قد ، الم التوكٌد : حروف التأكٌد  

 ـ .....الواو ، الفاء ، ثم ، أو ، بل : العطف 
 . الهمزة ، هل: حرفا االستفهام 

 .إْن ، لو ، لوال : ـ حروف الشرط  
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
التدرٌبات 

   
ما ٌنظرون إال صٌحة واحدة * وٌقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقٌن  ): وعال  لّ  قال

 (*تأخذهم وهم ٌخصمون
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: كل من هات مثاال من اآلٌة األولى على  -ب    
 :.........................واذكر العالمة: ..................... كلمة حركة إعرابها فرعٌة -
 : .....................واذكر العالمة:.......................  كلمة حركة إعرابها أصلٌة -

  
. م أدخل على كل منهما إحدى عالمات االسم أو الفعلث (االسم ، الفعل  )هات مثاال لكل من  -2

: ................................. إدخال العالمة : ......................                االسم        
 : .......................                  =     =    : .................................الفعل        

 
: منها األسماء المبنٌة ثم حدد عالمة  بناء كل اسم تٌنالكرٌمتٌن ستخرج من اآليا -3
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............................................................................................... 

:  إعرابا كامالتٌن الكرٌمتٌن أعرب اآلي -4
.............. :.....................................................................................وٌقولون 

.....    .............................................................................................:متى
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.................. :....................................................................................الوعد
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................................................................. :...................................كنتم
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: ...................................................................................... تأخذهم
: ....................................... وهم

......................................................................................  :ٌخصمون
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- ....................................................................................................... 

 
: هات مثنى و مع الكلمات اآلتٌة  -6

، عصا   ، إنشاء   ظالم     ، عالم     ، سماء    ،خضراء     تدى  ،  ساع،، من، هدى   بناء       
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 .................................................................................................:ال مع
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اىًٞ٘ اىثبّٜ                           
  (،اىَعبسع، اىعَبئشاىَؼشفخ ٗاىْنشح األفؼبهعَبءاىخَغخ،اىََْ٘ع ٍِ اىصشف،األ) 

 

ّٓحٕ *أنٞٙٝ أقٔىيٛد  )  قٓحُٕٜٔح إٔ ضر٤ٖ فٗط٤ؿط٤ٜٔح، ٤ُؼٍكح ذؼِريك٢ وٌْس ّئ٠ُ ق

ٝذًُي ٤ٌْٕٞ ٓغ ٛإالءج٤ٌٍُٖٓٔ ج٣ًُٖ جُكح٤ِٖٚ ػ٠ِ ٍٓجضد ٓطوىٓس ،جُٔطلٞه٤ٖ ٖٓ  ذ٤ٖ 

 .ؾٞجتُ ه٤ٔس ئوجٌز جُٔىٌْس  *ُْٜنٛٛص 

 ض٤ؿسجُٖخ ٣َجعْْئ*أذحٙ*كأذِؾ،"ًرٍٟ"ذطٓحٓسج جػ٤ٍِّْٚٓٞ *كٞٙ*ٝ"كٍقحٕ"قٓحٕػحو 

ّٖ جػٍٔ ز كح٠ْأنطٚ *قٔٞ*ًحٕ ٖٓ ذ٤ٖ جُُٝجٌ.زػى"أٚىهحء"أٓحّ ىج،أٙ ذحُطلٞم١ًُ ٛ ًّ إٔ ٓٞ

ٝهللا : جٛىجٝٓغٖحًٍج، جٕكٍو قّ ،"أنٍ"ٓطٞجَٚ ؾى٣ٍ ذحُطلٞم ك٢ ٍٓجشجُؿٜى جٍ *يج*

. (كطؼٜى جُؿ٤ٔغ إٔ ٣ٓحػىٝٙ. ألوٌْٖ قط٠ أذو٠ ٓطلٞهح
   

ُهٔٓس ، ُٜٝح ػالٓحش ئػٍجخ نحٚس ، ك٘ؿى ػالٓس ض٠ٔٓ جألْٔحء ج (أل ، أخ ، كٞ ، قْ ، يٝ  )  :ج٥ض٤سجألْٔحء  

ٝٛٔح  (أذحٙ ، يج  )غْ ٗؿى . كٌَ ٜٓ٘ٔح ٍٓكٞع ٝػالٓس ٌكؼٚ جُٞجٝ ٤ٗحذس ػٖ جُٟٔس (أنٞٙ ، كٞٙ ): ٌكؼٜح جُٞجٝ ٓػَ

ؾٞجتُ ، ٍٓجضد، أنٍٟ، قٓحٕ ،  ) :ٓ٘ٛٞذحٕ ٝػالٓس جإلػٍجخ ٢ٛ جألُق ٤ٗحذس ػٖ جُلطكس ًًُٝي ٗؿى ًال ٖٓ 

ًِٔحش ذؼٟٜح ٓؿٌٍٝ ٝػالٓس ؾٍٛح جُلطكس كٔح جُٓرد؟ ئٜٗح أْٔحء ٓٔ٘ٞػس ٖٓ جٍُٛف كٔحيج ٣ؼ٢٘ يُي؟   (كح٠ٔس، 

، أقٔى ، ج١ًُ  ج٤ٌٍُٖٓٔ )ٝأنٍٟ ٓؼحٌف  (ٓطوىٓس، جذطٓحٓس، ٓىٌْس: ًٍجش ٓػَٝك٢ جُلوٍز أْٔحء ػى٣ىز ذؼٟٜح ٕ

٤ُؼٍكح : ، هٌٍ، ألوٌْٖ ،ٝأنٍٟ ٓؼٍذس ٓػَ  يٛد، ػحو: ٝٛ٘حى أكؼحٍ ذؼٟٜح ٓر٢٘ ٓػَ (،ئوجٌز جُٔىٌْس، ، ٛإالء

.  (،٣ٓحػىٝٙ

ىى(أىى)ى                                             
  يػىٍعقيوبى كى  ً ٍس ى ى كى  ً ٍسمىاًا لى كى  ً  ٍػ ىاًه مى ل ؿى ا  ً فى مٍ حى كٍ أى كى  163/النساء 
  ً  ينى ـً اؿى عى ؿٍ ؿً  دلن قي كى  كان ارى بى ـي   ًبىكَّشةى م ذً ؿَّش ؿى  اسً لنَّش ؿً  عى ضً كي  تو مٍ بى  ؿى كَّش أى  فَّش  96/آؿ عمراف 
  ةن مى  ى  قي َّـش أي كى  مىٍ يىمى  فى ا ابٍ فى ؿٍ عى جى كى  50/المؤمنوف 
  أىٍحمىدي  قي ـي م اسٍ دً عٍ بى  فٍ ـً يىٍأًتي  كؿو سي رى بً  ران شِّ بى ـي كى  6/ال ؼ 
  هيدلن لًل َّشاًس  ف ي  ى رٍ ؽي اؿٍ  يهً ؼً  ؿى زً فٍ م أي ذً اؿَّش  رىمىضىافى  ري قٍ شى 185/البقرة 

.  ابً طَّش خى اؿٍ  فً بٍ  ايمى ى  ةً يفى ؿً خى اؿٍ  دً قٍ م عى ؼً  ةي مَّش ـً  ى سٍ اإلً  اتي كحى تي ؼي اؿٍ  ػ اتَّشسىعىتً 
.  حىٍض ىمىٍوتى  ةي ينى دً ـى  ةً مَّش فً ـى مى اؿٍ  فً دي ـي اؿٍ  رً قى شٍ أى  فٍ ـً ػ 

 ى(ىبى)ىىىىىىىىى
  أىٍك ريدُّكهىا اقى فٍ ـً   ًأىٍحسىنى كا مُّ حى ؼى  ةو مَّش حً تى بً  ـٍ يتي مِّ ا حي ذى  ً كى  86/النساء 
  فان سً أى  غىٍضبىافى  قً ـً كٍ ل ؽى ؿى ل  ً كسى ـي  عى جى رى ؼى  86/طو 
  ري ىاعى كى   ي ىثى كى  مىثٍػ ىى ةو حى فً جٍ م أى كؿً أي   ن سي ري  ةً ؾى ئً  ى ـى اؿٍ  ؿً اعً جى  1/فاطر 
  أيخى ى  اـو مَّش أى  فٍ ـً  ةه دَّش عً ؼى  رو ؼى ل سى ؿى عى  كٍ أى  يضان رً ـى  ـٍ ؾي فٍ ـً  افى ؾى  فٍ ـى ؼى  ىىىىى18/البقرة 



ى
ى

ى(ىجى)
  ينى ـً ؿً سٍ ـي ؿٍ ؿً  كى يٍل ىل ةن ـى حٍ رى كى  دلن قي كى  ءو مٍ شى  ؿِّ ؾي ؿً  انان مى بٍ تً  ابى تى ؾً اؿٍ  ؾى مٍ ؿى ا عى فى ؿٍ زَّش فى كى  89/الن ؿ 
  ٍكءو سي  رً مٍ غى  فٍ ـً   ػىٍ ضىاءى  جٍ ري خٍ تى  ؾى بً مٍ م جى ؼً  ؾى دى مى  ؾٍ ؿي اس  32/الق ص 
  ً  كىاٍل ػىٍوـً ااىًخ ً  ااً بً  فى ـى  ى  فٍ ـى  ااً  مىسىاًجدى  ري ـي عٍ ا مى ـى فَّش  18/التوبة 
  كىًحٍفظان  ً مىصىا ً حى ا مى فٍ الدُّ  اءى ـى ا اللَّش فى مَّش زى كى 12/ف مت 

:ىىوضاحىاإل
تجد أنيا أعالـ ، وأنيا غير منونة ،  (أ  )تأمؿ األسماء التي وضع ت تيا  ط في أمثمة المجموعة  

عيا أعالـ ، والسبب الثاني مع العممية نجده فيي ممنوعة مف ال رؼ لسببيف ؛ السبب األوؿ أنيا جمي
:  كما يأتي 

َـت اهِش رَت بْئ إِش  )في المثاؿ األوؿ نجد األعالـ  في المثاليف الثاني .، وكميا أعجمية  وبَت ؽُخ عْئ يَت و ؽَت حَت سْئ إِش و يؿَت اعِش َـت سْئ إِش و ي
يا ، وسواء كاف مؤنثة تأنيثا  قيؽ (َـت يَت رْئ َـت )وىي عمـ مؤنث تأنيثا لفظيا ، وكممة  (ةَت ؾَّ بَت )والثالث نجد كممة 

ؿ عمى وزف الفع ( دُخ َـت حْئ أَت  )في المثاؿ الرابع نجد العمـ .العمـ مؤنثا تأنيثا لفظيا أو  قيقيا منع مف ال رؼ 
مزيد بألؼ ونوف ،  وىو (افَت ضَت َـت رَت )في المثاؿ ال امس نجد العمـ .يزيد،ي كر،أنور ، : ، ومثمو 

، ومثمو  (فُخعَتؿ)وىو عمى وزف  (رَت َـت عُخ )في المثاؿ السادس نجد العمـ ..اف،  مالف،فرح:ومثمو
بعمبؾ ، :مركبا تركيبا مزجيا ، ومثمو (تَت وْئ َـت رَت ضْئ حَت )في المثاؿ السابع نجد العمـ ..قزح،ىبؿ،مضر ، :

وال ظ أف األسماء التي وضع ت تيا  ط فييا أيضا  (ب  )انتقؿ إلى أمثمة المجموعة ..جنديسابور
ت ، والثاني كما يأتي  ا أنيا  فاممنوعة مف ال رؼ لسببيف ؛ أوليـ

: الذي ال ينتيي مؤنثيا بالتاء  ومثميا  (ؿ عَت ؼْئ أَت  )جاءت عمى وزف  ( فَت سَت حْئ أَت  )في المثاؿ األوؿ ال فة 
منتيية بألؼ ونوف زا دتيف ومؤنثيا ليس  ( افَت بَت ضْئ غَت  )في المثاؿ الثاني ال فة ..أبيض ، أ مر ، 

في المثاؿ الثالث جاءت ال فة في  يغة األعداد ..جوعاف ، ظمآف ، : م توما بالتاء أيضا ، ومثميا 
،  ثَت الَت ثُخ  )كما في الكممات   (اؿعَت ؼُخ )، أو  ( ىفَت ثْئ َـت  )كما في كممة  (ؿعَت ؼْئ َـت )مف الوا د إلى الع رة عمى وزف 

أما في أمثمة .جمع أ رى  ( رَت خَت أُخ  )وىي لفظة  (ؿعَت ؼُخ  )لمثاؿ الرابع جاءت ال فة عمى وزففي ا .( اعَت بَت رُخ 
فنجد أف األسماء التي وردت فييا ممنوعة مف ال رؼ قد منعت مف ال رؼ لسبب  (ج  ) المجموعة

اسما م توما بألؼ التأنيث  ( ىرَت شْئ بُخ  )المثاؿ األوؿ نجد كممة في :وا د ، تأمؿ األمثمة وال ظ ما يأتي 



 ( اءَت ضَت يْئ بَت  )وفي المثاؿ الثاني نجد كممة  بمى ، دنيا ، جر ى ، قتمى ،  ذكرى ،: المق ورة ، ومثمو 
  راء : اسما م توما بألؼ التأنيث الممدودة وىي ألؼ في آ ر الكممة بعدىا ىمزة زا دة لمتأنيث ، مثؿ 

أما المثاالف الثالث . أما إذا كانت اليمزة أ مية أو منقمبة فال تمنع الكممة مف ال رؼ .. ، كرماء ، 
 ( دَت اجِش سَت َـت  )ي أ دىما ب رفيف بعد ألؼ جمعو والرابع  فقد ورد فييما اسماف يدالف عمى جمع تكسير ينتو

، وأي جمع تكسير يطابؽ ما  (ي َت ابِش صَت َـت )، وينتيي اآل ر بثالثة أ رؼ أوسطيا ساكف بعد ألؼ جمعو 
.   سبؽ يمنع مف ال رؼ

ذا أمعنا النظر في كممة  وعالمة جرىا الفت ة " الباء"وجدناىا اسما مجرورا ب رؼ الجر  ( ي َت ابِش صَت َـت  )وا 
وىذا األمر ينطبؽ عمى  مف الكسرة ، و رط جرىا بالفت ة أف تكوف غير معرفة بأؿ أو باإلضافة ،بدال 

.  جميع األسماء الممنوعة مف ال رؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
فالىومنعىمنى"ىدماء"بناءى"ىأوىمنػلبظىرنىأصلوظىى(إنذاءى)إذىاىكانتىهمزةىاالدمىالممدودىأصلوظىى-ى-

ىىى.الصرف
ى

ى

:ىالخالصظى
  ، والمصروف من األسماء هو الذي ٌنون ، والممنوع من هو التنوٌن ـ الصرف  1

. الصرف هو الذي ال ٌنون       
" : تنوٌن ال" ـ من األسماء التً تمنع من الصرف  2

: أسماء تمنع من الصرف لسببٌن  (أ 
: العلم ومعه سبب آخر غٌر العلمٌة ـ  1  

. ـ إذا كان أعجمٌا زائدا عن ثالثة أحرف 
. ـ إذا كان مؤنثا تأنٌثا لفظٌا أو معنوٌا  
. ـ إذا كان على وزن الفعل  
. ـ إذا كان مزٌدا ٌنتهً بألف ونون  

. ل عَ ـ إذا كان على وزن فُ 
. كان مركبا تركٌبا مزجٌا  ـ إذا

: سبب آخر  اومعه ـ الصفة 2  
. بشرط أال ٌكون مؤنثها بالتاء " لعَ فْ أَ "ـ إذا كانت على وزن 

مؤنثها بتاء التأنٌث   ٌنتهًـ إذا كانت منتهٌة بألف ونون زائدتٌن بشرط أال  
 . (العَ فُ )أو  (لعَ فْ مَ )ـ إذا صٌغت من الواحد إلى العشرة على وزن  

" . أخرى"جمع " ر َ أُ " كانت لفظة  ـ إذا
:  واحد أسماء تمنع من الصرف لسبب ( ب

  صٌغة منتهى الجموع ، وهً كل جمع تكسٌر ٌنتهً بألف بعدها حرفان ـ 
. وسطها ساكن أأو ثالثة أحرف    
. األسماء المنتهٌة بألف التأنٌث الممدودة ـ 

. ـ األسماء المنتهٌة بألف التأنٌث المقصورة 
  الف األسماء الممنوعة من الصرف غٌرها من األسماء فً اإلعراب فً حالة ـ تخ 4

. أوباإلضافة  (أل)الجر فقط ، فتجر بالفتحة بدال من الكسرة بشرط أال تكون معرفة ب  



:ىالخالصظىى:فوائدى
اسـ معرفة مستقؿ بذاتو يقـو مقاـ اسـ ظاىر وي   االبتداء بو  : الضمير المنف ؿ ػ  1
: في م ؿ رفع  (ػ الضمير المنف ؿ قسماف أ  2
لمتكمـ أنا ػ ن ف        
لم طاب أنتَت ػ أنتِش ػ أنتما ػ أنتـ ػ أنتف     
لمغيبة        ىو ػ ىي ػ ىما ػ ىـ ػ ىف     
لمتكمـ إيانا      إياي ػفي م ؿ ن ب  (ب 
لم طاب إياؾَت ػ إياؾِش ػ إياكما ػ إياكـ ػ إياكف    
لمغيبة إياه ػ إياىا ػ إياىما ػ إياىـ ػ إياىف     
. ػ الفعؿ المضارع معرب ما لـ تت ؿ بو نوف النسوة أو نوف التوكيد المبا رة  1
. الرفع ، أو الن ب ، أو الجـز : ػ  االت إعراب الفعؿ المضارع ىي  2

عالمة رفع ارع إذا لـ يسبؽ بنا ب وال جاـز ،ػ يرفع الفعؿ المض:الرفع : وال أ
الفعؿ المضارع ىي الضمة ، وتكوف ظاىرة عمى آ ر الفعؿ ال  ي   ومقدرة عمى آ ر 

 .الفعؿ المعتؿ اآل ر 
 :ػ ين ب الفعؿ المضارع إذا سبؽ بأداة مف أدوات الن ب ، وىي :ثانيا ػ الن ب 

. ـ التعميؿ ،  تى ، إذف ، فاء السببية ، الـ الج ود ، واو المعيةأف ، لف ، كي ، ال
ػ عالمة ن ب الفعؿ المضارع ىي الفت ة الظاىرة إذا كاف   ي  اآل ر أو معتؿ  

 . اآل ر بالواو أو بالياء ، والفت ة المقدرة إذا كاف معتؿ اآل ر باأللؼ    
: اآلتية  ػ يجـز الفعؿ المضارع في ال االت: ثالثا ػ الجـز 

. إذا سبؽ بأداة مف أدوات الجـز   لـ ، لما ، ال الناىية ، الـ األمر  (أ 
إف ، مف ، إذا وقع فعؿ ال رط أو جواب ال رط ألدوات ال رط الجازمة لفعميف  (ب 

ميما ، متى ، أيف ، أّياف ، أينما ، أّنى ،  يثما 
 . ( األمر أو النيي )إذا وقع في جواب الطمب ومسببا عنو  (ج 
ػ عالمة جـز الفعؿ المضارع ىي السكوف إذا كاف   ي  اآل ر ، و ذؼ  رؼ العمةإذا  4

. كاف الفعؿ معتؿ اآل ر 
 

 

 

 



اىزذسٝجبد 
    

. (هحُص ئٕ أذ٢ ٣ىػٞى  ) (كطٞػص ُٚ ٗلٓٚ هطَ أن٤ٚ ): هحٍ ضؼح٠ُ

: أػٍخ ج٣٥ط٤ٖ ئػٍجذح ًحٓال -1

.............................................. ........................................................................

 .............................................................................................................

........................................................................................................    

ٙ ـــــى ك٢ ًَ جألٌٓٞ ضؼحضدــــٝجؿلٍ يٗٞذٚ                    ٝال شٝنً ٖٓ أن٤ي جُؼلٞ   -2

ٙ ــــــجٍٓب ٣٘ؿٞ ٖٓ جُؼ٤د ٚحقد             ــــحى ًٜٓذح  ٝأ١      كاٗي ُٖ ضِو٠ أل        

ٌّ  ٜ جُ٘أ١ ػٜىٙ                    أنٞى ج١ًُ ال ٣٘ن          ؾحٗرٚ ٝال ػ٘ى ٍٚف جُىٍٛ ٣ُٝ
 : أنٍؼ ٖٓ جألذ٤حش  -

: ٖٓ جألْٔحء جُهٔٓس غْ أػٍذٚ ٖل٤ٜح  ججْْ - أ

: ................................................................................................................ جألْٔحء ٢ٛ  

: ٝذ٤ٖ ئٕ ًحٕ ٓؼٍذح أٝ ٓر٤٘ح،ٖٓ جألكؼحٍ  كؼال-خ  

............... ..........................................................................................................

 ...........................................................................................................................

: ٓؼٍكس ٝقىو ٗٞػٜح  –ؼ 

.................................................................................................................... .........

 .......................................................................................................................

............ .............................................................................................................

:  ئٕ ٝؾى  أٝ ٓ٘لٛال، أٝ ٓطٛال جٓٓططٍ ج٤ٍٔٞ -و

............................................................................................................................. ......

.............................................................................. ....................................................

............................................................................................................................. ...

. (٣َٝ٘ح جُٓٔحء جُى٤ٗح ذٔٛحذ٤ف   )هحٍ ضؼح٠ُ  

: أػٍخ ج٣٥س ئػٍجذح ًحٓال  -1

... .......................................................................................................................

 .....................................................................................................................

.................. .............................................................................................

: ػٍذٖٚٓ جٍُٛف أٝ كؼال ٖٓ جألكؼحٍ جُهٔٓس ، ٝذ٤ٖ ْرد ٓ٘ؼٚ، غْ ج ٞغ ك٢ ًَ كٍجؽ ٓٔح ٣أض٢ جْٔح ٓٔ٘ٞػح

   ٓطٍج٤ٓس جأل٠ٍجف ؿ٠ِ ظٍٜ جُؿٔحٍ...................... ًحٕ جُؼٍذ٢ ٣وطغ 

 ٓٔح ْٔؼطٚ......... .....ٝ .............. كٞؾىضٜح ٖٓ جُٔىٕ جُؿ٤ِٔس كظٍٜش ٢ُ ....................   ٌَش ٓى٣٘س. 

 ذأ٣ى٣ْٜ ذؼ٤ىج ػٖ ........ جُ٘حِ ٝ............ ٖٓ أ٢ُٝ جُؼُّ ٖٓ جٍَُْ ج٣ًُٖ ...................  ٗر٢ هللا .........

 

 ًَ َٓؿٌٍٝز ذحٌٍُٓز ٍٓز ، ٝذحُلطكس ٍٓز أنٍٟ ك٢ ؾِٔط٤ٖ ٖٓ ئٗٗحتي (ٓىجٌِ  )ٓسجؾؼ .

 ........................................ ........................................................................................

 

  ْك٢ جُلٍجؽ ضكطٚ ٙ ٚٞخٞغ نطح ضكص جُهطأ غ  :

ج٣ًُٖ ال ٣طو٘ٞج أػٔحُْٜ غـٍز  ى ٣ؼٔال ك٢ جُٔكَ ذٌَ ٛٔس ٝٗٗح٠ ، ػ٠ِ أالّ ٣طًٍحٕ ُِٔٞظلٌٕٞأ٣ص أذٞى ٝأن٢ّ 

- .................................................................................................................................. 

  .٤ٌُٕٞ ٌِٖٜح أقٓ٘ح كحُٔٞظلٕٞ جُِٔط٤ُٖٓ ال ٣ِٜٔٞج ٝجؾرحضْٜ ذَ ٣ًٍُٝج ػ٠ِ ئضوحٜٗح  -

- ................................................................ .......................................................

                                                                       



 . ج٤ُّٞ جُػحُع                      

قًف جُهرٍ ،أٗٞجع جُهرٍ ، ضوى٣ْ جُهرٍ ٝؾٞذح ٝؾٞجَج، جُٔرطىأ ٝجُهرٍ)                                    

 (  جألكؼحٍ ٝجُكٍٝف،ال جُ٘حك٤س ُِؿّ٘ ، جُ٘ٞجْمؾٞجَجضأن٤ٍجُٔرطىأ ٝؾٞذح ٝ                     

 

ز ذ٤ٖ أذ٘حء ٖؼرٚ ذٌٔحٗس ٓكطٍّ قظ٠ٝٛٞ ١ٙ ،٠ٖٝك٢ ضٞك٤ٍ جألٖٓ جُـًجت٢ ألذ٘حء  وٌٝٙ ػظ٤ْجُلالـ )

. قىٝو ُٚ ٝئذحء ،ال ْٖٔ ك٢ جُلالـ. ك٢ ٠ٔأٗس جُٔؿطٔغ ػ٠ِ هٞضٚ ٣ْٜٓ،ًٞٗٚ 

كٜٞ أ٣ح ًحٕ، ُؼ١ٍٔ ألهىٌٕ ؾٜىجُلالـ .جُط٢ ٣ؼَٔ ٚحقرٜح ذٌَ ٛٔس ٝػ٣ُٔس  جُلالقسٗؼٔص جُٜٔ٘س   

،ػِْ إٔ وٌٝٙ الٗظ٤ٍ ُٚ ؾَ ٣ٍٖقٌٝ ،ذٓهحءٓؼطحء ٙئٕ . ذٚ ٣ِطٛن جوى١، قط٠  ك٢ جُكوَ ذحْطٍٔجٌ

ئٕ جأل٣حّ ضػرص .ُٚ نحٍْػْ جٝال ٓطوٖ،  ال ٓهِٙ نحتد: ُٚ ْطكّن ذؿىجٌز إٔ ٗوٍٞ ،٢ُ ٘كأنَ،ْٜٓ 

قحؾط٘ح ُٚ ،كٔح َجٍ ٣ؼط٢ ذٓهحء قط٠ أٖٝي إٔ ٣طٛىٌ جُؿ٤ٔغ كٜٞ ٣ٍٗع ٣ؼَٔ ًٓ٘ ض٘لّ جُلؿٍ 

 .(جألٍٝ ٤٠د جُ٘لّ كحهلل أْأٍ إٔ ٣ؼط٤ٚ أؾٍج
   

 :ٍقذٍخ
  كالهما اسمان مرفوعان ٌكونان ال ملة االسمٌة ، لكن األصل فً المبتدأ أن ٌكون معرفة  المبتدأ والخبر

قط٠ ئيج نرٍش ػ٘ٚ نرٍش ػٖ ٓؼٍٝف ٓؼ٤ٖ، ٝهى ٣أض٢ جُٔرطىأ ٌٍٗز ٌُٖٝ  "ػ٢ِ ٓكطٍّ" ٕ ٗوٍٞ ًأ

 ٌٍٗزأٝ "َٛ ٓططٞع ٣ٓحػى جُٔكطحؼ؟" ، أٝ جْطلٜحّ "  َٜٓٔ ٗحؾفٓح " إٔ ٣ٓرن ذ٘ل٢ : ذ٠ٍٝٗ ٜٓ٘ح

ٝم ف" أٝ ٣طوىّ ػ٤ِٚ جُؿحٌ ٝجُٔؿٌٍٝ أٝ ظٍف "  ٠حُد ػِْ ٓؿى" جُٞٚقخٓهٛٛس ذحإلٞحكس أٝ 

ٖٝٓ يُي أ٣ٟح ئيج ٝهغ ذؼى ُٞال أٝ ئيج جُلؿحت٤س  أٝ ٖٓ أْٔحء جُٛىجٌز أٝ ًحٕ ػحٓال ك٤ٔح  "جُطحُٝس ًطحخ

 ونِص جُوحػس ٝهِْ" أٝ ٚىٌ ؾِٔس قح٤ُس ، أٝ وٍ ػ٠ِ وػحء أٝ ضل٤َٛ  ئ٠ؼحّ كو٤ٍج ٚىهس: ذؼىٙ ٓػحٍ

  " ذ٤ى١

جهطى " ٓىـ أٝ جًُّ ، أٝ ٗؼطح ٓوطٞػح ٛ٘حى ٓٞجٞغ ٣كًف ك٤ٜح جُٔرطىأ ٖٓ ٓػَ إٔ ٣ٌٕٞ ٓهٛٞٚح ذحٍ 

. ٚرٍ ؾ٤َٔ:ٗحخ ػٖ كؼِٚ  جأٝ ٓٛىٌ ك٢ يٓط٢ ألؾطٜىٕ: جُهرٍ ٓٔح ٣ٗؼٍ ذحُو٣ٌْٕٓٞ أٝ " ذهحُى جُٔؿى

جُط٢ نرٍٛح ًٕٞ ئيج ًحٕ جُٔرطىأ ٣ٍٚكح ذحُوْٓ أٝذؼى ُٞال  : -ًًُٝي ٣كًف جُهرٍ ك٢ ٓٞجٞغ ٖٓ ٓػَ

. ْىش ٓٓىٙض٢ ضىٍ ػ٠ِ جُٔٛحقرس أٝ أؿ٘ص ػٖ جُهرٍ قحٍ ضال جُٔرطىأ جْْ ٓؼطٞف ذحُٞجٝ جٍػحّ،أٝ

جُٛىجٌزأٝ ٓوٌٛٞج ػ٠ِ جُٔرطىأ أٝ ٖرٚ  ءئيج ًحٕ جُهرٍ ٖٓ أْٔح: ٣ٝوىّ جُهرٍ ػ٠ِ جُٔرطىأ ك٢ ٓٞجٞغ

ٝك٢ جُٔوحذَ جألَٚ ضوى٣ْ جُٔرطىأ كوى . ؾِٔس ٝجُٔرطىأ ٌٍٗز ٓكٟسأٝ ك٢ جُٔرطىأ ٤ٍٔٞ ٣ؼٞو ػ٠ِ جُهرٍ 

: ٖٓ ٓػَ ٌذ٢ هللا ٝك٢ ٓٞجٞغ ٣ؿد ضوى٣ْ جُٔرطىأ ٜٓ٘حٗوىّ جُهرٍ ؾٞجَج 

أٝنرٍ جُٔرطىأ ؾِٔس كؼ٤ِس " ٓح أٗص ئال ٖحػٍ" ٓوٌٛٞج ػ٠ِ جُهرٍ ئيج ًحٕ جُٔرطىأ ٖٓ أْٔحء جُٛىجٌز أٝ 

ٓكٔى " أٝ جُٔرطىأ ٝجُهرٍ ٓؼٍكطحٕ أٝ ٌٍٗضحٕ " جُٔؼِْ ٣ٟك٢" كحػِٜح ٤ٍٔٞ ٓٓططٍ ٣ؼٞو ػ٠ِ جُٔرطىأ 

ئيج جهطٍٕ " هللا ٛٞ جُوحوٌ" ٓرطىأ ذالّ جالذطىجء أٝ كَٛ ذ٤ٖ جُٔرطىأ ٝجُهرٍ ذ٤ٍٟٔ جُؼٔحوأٝ جهطٍٕ جٍ" أن٢

" ج١ًُ ٣٘ٛك٢٘ كٔهِٙ" جُهرٍ ذحُلحء

أٗٞجع جُهرٍ                                        

٤ًٍج ٝضأ٤ٗػح ٣ٝططحذن جُٔرطىأ ٓغ جُهرٍ ضً. ٖٝرٚ ؾِٔس.ٓلٍو ، ٝؾِٔس كؼ٤ِس أٝج٤ْٔس: نرٍ غالغس أٗٞجع ٍج 

" جُٔؼِْ ٖحػٍ ٌْحّ أو٣د " ٝئكٍجوج ٝضػ٤٘س ٝؾٔؼح ٝهى ٣طؼىو جُهرٍ 

ٝضىنَ ػ٠ِ جُؿِٔس جال٤ْٔس ًَ ٖٓ جُكٍٝف جُ٘حْهس أٝ جألكؼحٍ جُ٘حْهس ٝأكؼحٍ جٍُٗٝع ٝجُٔوحٌذس 

. ٝجٍُؾحء ٌَُ ٓٔح ْرن ػِٔٚ ٠ٍٖٝٝٚ

: ًٔح إٔ ُٛٔز ئٕ ضٌٍٓ ٝضلطف ذٔٞجٞغ ٓهطِلس ٖٝٓ ٓٞجٞغ جُلطف 

ٝال ضهحكٕٞ أٗي " " هَ أٝق٢ ئ٢ُ أٗٚ جْطٔغ ٗلٍ ٖٓ جُؿٖ " ئيج ٚف ضأ٣ِٜٝح ٓغ جْٜٔح ٝنرٍٛح ذؿِٔس 

"  ػؿرص ٖٓ أٗي ٌٍٓ٘ جُٔؼٍٝف" " أًٍٖطْ ذحهلل

" ئٗٚ كحتُ ؾحء ج١ًُ" أٍٝ جٌُالّ ،ذؼى جُوٍٞ ، ٝٚىٌ جُؿِٔس جُٞجهؼس ِٚس: ٝضٌٍٓ ك٢ ٓٞجٞغ ػىز ٜٓ٘ح

  "ٝهللا ئٗي ٣ًٍْ"ػى ق٤ع أٝؾٞجخ جُوْٓ جضَٛ ذهرٍٛح الّ جالذطىجءأٝ خ



أٗٞجع، كٜٔ٘ح جُ٘حك٤س ُِلؼَ جُٟٔحٌع، ٜٝٓ٘ح  (ال)إٔ ًًُٝي ضىنَ ال ػ٠ِ جُؿِٔس ج٤ْٔ٥س كٖٔ جُٔؼِّٞ 

ٍْٖٗب اىْبفٞخ ، (ض٘ل٢ جُٞجقىأٝ جُٞجقىز)جُط٢ ضؼَٔ ػَٔ ٤ُّ جُ٘ح٤ٛس، ٜٝٓ٘ح جُؼح٠لس، ٜٝٓ٘ح جُ٘حْهس

  ٕٜٗ اىزٜ رؼْْٞب ْٕبىيدْظ،
. جُ٘حك٤س ُِؿّ٘  (ال)جُ٘حك٤س ُِٞقىز أٝ ُِٞجقى، ٝ (ال)ئ٠ُ ئ٣ٟحـ جُلٍم ذ٤ٖ  –ضؿ٘رحً ُِرّ  –ٌُٝ٘٘ح ك٢ قحؾس أٝال     

ٌِن  بئْبًا : كايج هِ٘ح ٓػالً     ٌٖن )، ذٍكغ ًِٔس    ٍمٍ : فإُ رىل ٝحزَو أٍشِٝ (نحت٘حً )ٝٗٛد ًِٔس  (ٓإٓ

. جغ٤ٖ٘ أٝ أًػٍٗل٢ جُه٤حٗس ػٖ ٓإٖٓ ٝجقى، وٕٝ ٗل٢ ٓإ٤ٖ٘ٓ  :أٗىَٖب

. ٗل٢ جُه٤حٗس ػٖ ؾّ٘ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ؾ٤ٔؼْٜ :اىثبّٜ

ٌٛح، ٣كطَٔ ٝهٞع جُ٘ل٢ ػ٠ِ ٝٗٛد ند (ال)ك٢ ٓػَ ًٛج جُط٤ًٍد جُِـ١ٞ، ٓغ ٌكغ جْْ  (ال)ُٝٔح ًحٕ جُ٘ل٢ ذـ 

. صت اىخجشٕٗزٓ رؼَو ػَو ىٞظ فزشفغ اىَجزذأ ٗرِاحذح، أٗاى٘احذ،اىزٜ ىْفٜ اى٘ ( )جُٞجقى، كوى ْٔحٛح جُ٘كحز جُلٍو

، كحُ٘ل٢ ذٜح ُِؿّ٘ اىْبفٞخ ىيدْظ، فإُ اىْفٜ ثٖب ٝشَو أفشاد اىدْظ خَٞؼٌٖ، ٗ  ٝحزَو غٞش رىل ( )أٍب      

 . ؛ ألٜٗح ضىٍ ػ٠ِ ضرٍتس ؾّ٘ جْٜٔح ًِٚ ٖٓ ٓؼ٠٘ جُهرٍاىزجشئخ ( )ٓ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٚ ٍٚجقس ؛ ًُٝج ض٠ٔٓ أ٣ٟح 

ٌِن )صت اعَٖب ٗسفغ  جشٕب، ٕنزا ٕزا اىغشض فإّٔ  ثذ ٍِ ُ ( )ٗىنٜ رمدٛ       َِن  بئ . (  ٍمٍ

َُّن )ٗ  اىْبفٞخ ىيدْظ رذ و ػيٚ اىدَيخ ا عَٞخ فزؼَو ػَو      ،                      ًً    ٍعبفب  (أ  ):     ، ٗٝنُ٘ اعَٖب( 

ا ؛    (ج  )،     أٗ شجٖٞبًا ثبىَعبف (ة  ) .  (أٛ   ٕ٘ ٍعبف ٗ  شجٞٔ ثبىَعبف  )أٗ ٍفشدًا

 

٠ٔٓ٣ٝ جْٜٔح ضىنَ ػ٠ِ جُؿِٔس جال٤ْٔس ضٍكغ جألٍٝ  (ًحٕ )٢ٛ أكؼحٍ ٗحْهس أّ جُرحخ : جألكؼحٍ جُ٘حْهس ك٢ٜ ٖوحٕأٓح 

أٚرف أٞك٠ ظَ أ٠ٓٓ ذحش ٓحَجٍ ٓحوجّ ٓح كطة ٓحذٍـ ٚحٌ : ٢ٛٝ ػى٣ىز ٖٓ ٓػَ ،ٛحنرٍجُػح٢ٗ ٠ٔٓ٣ٝ ٝض٘ٛد 

. ٤ُّ ٓح جٗلي 

ػ٠ٓ قٍٟ   )أكؼحٍ جٍُؾحءٝ.ضىٍ ػ٠ِ هٍخ ٝهٞع جُهرٍ (ى ًٍخًحو أٝٔ )أٓح جُٗن جُػح٢ٗ ك٢ٜ أكؼحٍ جُٔوحٌذس

ذىأ أنً ٍٖع ٠لن ؾؼَ ٝؿ٤ٍٛح ًٛٙ جألكؼحٍ هى ضأض٢ : ٝأكؼحٍ جٍُٗٝع ٖٓ ٓػَ،ٝضىٍ ػ٠ِ ٌؾحء ٝهٞع جُهرٍ (جنُِٞن

 ذإٔػ٤ِس كؼِٜح ٟٓحٌع ٝذؼٟٜح ٝجؾد إٔ ٣وطٍٕ كؼِٜح ؾِٔس ف ضحٓس ؿ٤ٍ ٗحهٛس ٝج٤ُٓحم ٣ر٤ٖ يُي ٝجُ٘حهٙ ٜٓ٘ح نرٍٙ

ئٕ  جُط٢ ضىنَ ػ٠ِ جُؿِٔس جال٤ْٔسٖٓ جُ٘ٞجْم ٝ.ٝٓٔط٘غ ٢ٛٝ أكؼحٍ جٍُٗٝع ٝجُرحه٢ ؾحتُ (قٍٟ ٝجنُِٞن ):ٓػَ

ٌَُٝ قٍف  ،ذو٢ جُهرٍ ٍٓكٞػحك٢ جُؿِٔس جال٤ْٔس ٝشٗٛد جُٔرطىأًٛٙ جُ٘ٞجْم ش(ئٕ إٔ ٤ُص ُؼَ ًإٔ ٌُٖ )ٝأنٞجضٜح

ٕ ونِص ػ٤ِٜح ٓح ًلطٜح ًٝٛٙ جُكٍٝف ك٢ ٓؼظٜٔح ئ ؾ٢ ٝجُط٢٘ٔٓؼ٠٘ ٣إو٣ٚ ك٢ جُؿِٔس ًحُط٤ًٞى ٝجُطٗر٤ٚ ٝجُطٍ جٓ٘ٚ

   .ذو٢ جالْْ ذؼىٛح ٍٓكٞػحػٖ جُؼَٔ ٢ُ



  اتالتدرٌب                             
، الصحف  لها منافع ومضاّر ، قد كتبت عن حوادثها نقل كثٌرة ، وسائلفً حٌاتنا  )

، فلوال زم بقواعد المرور تحٌة خالصة لمن ٌلت. سمع، وال م ازف ثاب أحد فما

عدد الضحاٌا، فكل طرٌق ومخاطره، وأكثر ما ٌخشى قائد السٌارة  ال ادة لزادالمراقبة 

 فً عملهوالنهار أمن اللٌل  طوٌال وقتا المركبات ٌقضً قائدي ؛ ألن كثٌرا منمفا ئا 

 واا ٌؤثر على نفسه وأسرته فمثل هؤالء أٌن الوقت لدٌهم لٌهتمم،بعٌدا عن منزله

وما الفرق بٌن هؤالء  إال قلٌال؟ءهم  باآ ونٌر  ونال ٌكادالذٌن  بأسرهم وأطفالهم

حٌاته لولده وأسرته ، فلإلهمال  إنما الشفٌق ٌهب.كبٌر همه، فالٌتٌم األطفال وبٌن األٌتام

ٌهادن أحدا ، ال  الوقت نعرف أن مغبته ، فأصبحنا سوء عاقبته وللتهاون فً الوا ب

 .(،لقد أوشك أن ٌضٌع فرصته زفائ وقتا فال مضٌع

:  ج٥ض٢ٛحش ٖٓ جُلوٍز  -

....... : .................              ....................ٓرطىأ ٝجؾد جُطأن٤ٍ ٓغ ْرد يُي   -

 

............................ ٓلٍوجنرٍج -1......................... نرٍج ٖرٚ ؾِٔس  -

     

: ......................................... ؾِٔس ج٤ْٔس  -3.................       ........: .......ؾِٔس كؼ٤ِس --2

 

: ...................................... ٝجيًٍ ْرد جُكًف: ..............نرٍج قًف ٓرطىؤٙ ٝؾٞذح -

 

:.......................... جُٓردٝجيًٍ :.........................نرٍج ضوىّ ػ٠ِ جُٔرطىأ ٓغ قٌْ جُطوى٣ْ  -

 

 : ..............................................جيًٍجُٓردٝ :...............         نرٍج ضوىّ ؾٞجَج  -

 

 .....................         ........................ْرد كطكٜح:................َز ّإٔ ٓلطٞقس جُٚؾِٔس ك٤ٜح  -

 . ................     ٙٗحك٤س ٗٞع جْٜٔح ، ٣ٍ٠ٝوس ئػٍجخ (ال) : ............(ئٗٔح )ُٛٔزْرد ًٍٓ  -

 .....................: .........................................كؼال ٗحْهح -

 .غْ ٚٞذٚذٞٞغ ن١ ضكطٚ ،جُهطأ  قىو -

 ..........................................ف ال ٠حُرح ك٢ جُٙ................................هحتىٛح ك٢ ج٤ُٓحٌز   -

 

................ .......................٠حُد ك٢ كِٛ٘ح  .....................-...........ًحو جُٞهص ٓ٘ط٤ٜح      -

 

: أػٍخ جٌُِٔحش جُط٢ ضكطٜح ن١ ك٢ جُلوٍز ئػٍجذح ًحٓال * 

...................................................................................................................

................................................................................................................                       

 



اىشاثغ  اىًٞ٘                               

اجلمهة انفعهية وركناها اجلمهة انفعهية وركناها                                 
 (أ  )        :األمثلظى

  ييي ؿً حى اؿٍ  شيً بى ػ .     ؽُّ حى اؿٍ  رى قى ظى . 

 (ب  )

  ًكسا اا األشجار أكراقا  –                .  ـى ؿِّ عى ـي اؿٍ  بي اؿً اللَّش  ـى رى تى حٍ ا
  ًسورا  ظن الباحث األم  مي –                      . امان رى تً حٍ اً  ؾى تي ـٍ رى تى حٍ ا
  (ج  )               . قي ؿى  تػىٍوًق  ان  ـً ؿِّ عى ـي ؿٍ ؿً  بي اؿً اللَّش  ؼى ؽى كى 
  ـى ـى أى  بي اؿً اللَّش  ؼى ؽى كى كٌقف الساا  س ارته الم دفعة  –             . ـً ؿِّ عى ـي اؿٍ  ا
  أ عد ال   البا ل  –                       .  رى جٍ ؼى اؿٍ كى  تي رٍ اؾى ذى
  (د   )                       .  كران ري سٍ ـى  بي اؿً اللَّش  ادى عى 
  ًكاد ، قاؿ ، ملى ، ذهي                 . ا ان شى فى  بي اؿً اللِّ  ادى دى زٍ ا 

. تقدمت الفت ات  لى المسا قة كاملن جاهدات حتى يفزف كلكن المتسا ق ن حققن فوزا ال هنى
 .لفعل والفاعل ا: كلها تبدأ بفعل ، وتتكون من ركنٌن أساسٌٌن هما  (أ  )ـ الجمل فً المجموعة 

مفعول "المعلم : لم تكتف بالفاعل فقط واحتاجت إلى مكمل للمعنى مثل  (ب  )ـ الجمل فً المجموعة 
مفعول "الفجر  –" مفعول فٌه"أمام  –" مفعول ألجله"توقٌراً   " -مفعول مطلق"احتراما  –" به
" . تمٌٌز"نشاطا  –" حال"مسرورا  –" معه

 
 

 

 

 

 

 

ى
  :األمثلظىانفـعـمانفـعـم                ىىى:ىالركنىاألولىـأوالى
  . ال اجح  ف ح –الزجاج  انكس  –الك يم  شى يؼ –الل ل   اؿ –الزرع  نبتػ  1

 .الولد الطعاـ    ذاؽ –المؤمن األذاف  سمع –ال جل ال بل  شدػ  2

 .ال جل العلماء  جالل  - ال اجح أهله  شى َّشؼ –اا الزرع  أنبتػ  3

  :الخالصظى

 .الجممة الفعمية ىي التي تبدأ بفعؿ ػ  1

لفاعؿ أو الفعؿ ونا ب الفعؿ و ا:  الفعمية مف ركنيف أساسييف ىماالجممة تتكوف ػ  2
 . الفاعؿ 

" أو"  المكمالت " كؿ ما يذكر بعد الفعؿ أو الفاعؿ أو نا بو يد ؿ ت ت مسمى ػ  3
الت  المفعوؿ فيو  –المفعوؿ ألجمو  –المفعوؿ المطمؽ  –المفعوؿ بو  ): مثؿ " الفضْئ

 .  (التمييز  –ال اؿ  –المفعوؿ معو  –

 



كميا فعمية ، والفعؿ فييا اكتفى بالفاعؿ فقط ولـ ي تج إلى مكمؿ لو  (1)وعة الجمؿ في المجـ :الحظىأنى
كميا فعمية ، والفعؿ فييا لـ يكتؼ بالفاعؿ فقط  وا تاج  (2)الجمؿ في المجموعة .في المعنى 

طرأ عمييا ما  وليا مف أفعاؿ تكتفي  (3)األفعاؿ في المجموعة . إلى مكمؿ لو في المعنى 
 .أفعاؿ ت تاج إلى المفعوؿ بو بالفاعؿ فقط إلى 

 

 
 
 
 
 

  
  
انفعم املتعدي انفعم املتعدي   
 

: األمثلة 
. المؤمن ربه  شكر –جاسم أخاه  نصح –المدرس الدرس  شرح -1
 .المطر الصحراء خضراء  جعل –الرجل الباب مفتوحا  ظن –محمد الرأي صوابا  وجد -2
 .الطالب كتابا  أعطٌت –الفقٌر ثوبا  كسوت -3
 " .هللا أعمالهم حسرات علٌهم ٌرٌهم" –الطالب االمتحان سهال  أخبرت -4
 رسة مدٌرها، الٌسمع النصٌحةإال العاقل،أعطٌتك الجائزة  ، أدار المد -5
 .قرأ الكتاب محمد   ، كلمت موسى سلمى  -6

 (الدرس ، أ اه ، ربو ):وا د فقط ا تاجت إلى مفعوؿ بو  (1)األفعاؿ في المجموعة  
مفتو ا ال  راء  وابا،الباب الرأي :(أ ميماالمبتدأوال بر)وليفمفعا تاجت إلى (2)المجموعةاألفعاؿ في 

  ضراء

 .]الطالب كتابا  –الفقير ثوبا [ (ليس أ ميما المبتدأ وال بر )ا تاجت إلى مفعوليف  (3)ػ األفعاؿ في المجموعة 

 سرات  اليـ أعـ (الياء)المت ؿطالب االمت اف سيال،الضميرؿا ا تاجت إلى ثالثة مفاعيؿ(4)ػاألفعاؿ في المجموعة
. أعماليـ المفعوؿ الثاني  سرات المفعوؿ الثالث (ىـ )في الرابع أ ذت ثالثة مفاعيؿ ىي الضمير األفعاؿ -
 
 

 :الخالصظىى

  الالـز والمتعدي : عديدة ، ومنيا الفعؿ ينقسـ إلى تقسيمات. 

  الفعؿ الالـز : بالفاعؿ فقط يسمى  يكتؼي الذيالفعؿ. 

  الفعؿ المتعدي :  المفعوؿ بو يسمى  تاج إلىيبالفاعؿ و ييكتؼالذي ال الفعؿ. 

  ت وؿ مف المزـو إلى التعدي بما يمي ي قدالفعؿ: 

o  إد اؿ ىمزة التعدية عمى الفعؿ. 

o  تضعيؼ عيف الفعؿ  . 

o لداللة عمى المفاعمة ا .  

 



. تارة تقدـ الفاعؿ وأ رى تأ ر ىذا يعني أف بعض المواطف واجب التأ ير وأ رى جا ز (5)في المثاؿ عاؿ
 

 

فعال إلى الضمائر إسناد األ  

ى
ى
ى
ى
ى

واءىأكانىماضواىأوىمضارراىأوىأمراىالىوتعورمنىحروفهىذيءىرندىإدنادهىإلىىالغطلىالمثالىس
ولكنىحرفىالطلظىفيىالمثالىوحذفىفيىالمضارعىواألمرإذاىكانىواواى،ىورونىالمضارعى.ىالضمائرى

أماىالغطلىاألجوفىفدواءىأكانىماضواىأوىمضارراىأوىأمراى.وػفى،ىقفى:ىمثالىوقفى.ىمكدورة
مثالىقالى،ىقلتى،ىقلناى،ى،ىناىالغارلونى،ىنونىالندوةىوحذفىودطهى،وأدندىإلىىتاءىالغارلى

قالوا،ىقولي،ىقاالى:ىمثال.ومعىألفىاإلثنونىوواوىالجمارظىوواءىالمخاطبظىفالىتحذفىرونهىىقلن
 (تاء الفاعؿ ، نا الفاعميف ، نوف النسوة  )ا أسند إلى ضما ر الرفع المت ركةالفعؿ المضعؼ إذ* 

" .  ددت ،  ددنا ،  ددف " ي ب  "  ّد " : فؾ إدغامو ، مثؿ 
يبقى  (ألؼ االثنيف ، واو الجماعة ، ياء الم اطبة  )أما إذا أسند إلى ضما ر الرفع الساكنة * 

، وينطبؽ ذلؾ عمى الفعؿ المضعؼ في . ي ّداف ، ي ّدوف ، ت ّديف "  " ي ّد : " اإلدغاـ ، مثؿ 
 (الماضي ، والمضارع ، واألمر  )جميع  وره 

 
 
 
 
 
 
 

:ىالخالصظى
 :ة أقساـ عدالفعؿ المتعدي ينقسـ إلى  -

 ما يتعدى لمفعوؿ وا د . 

 ألفى  –عمـ  –رأى وجد ػ : ومنيا ،  ما يتعدى لمفعوليف أ ميما المبتدأ وال بر– 
 .ػ جعؿ ػ  ّير  وىب –رد  –ات ذ  –زعـ  – اؿ ظف ػ  – سب 

 أعطى ألبس  –من   –منع :  بتدأ وال بر، ومنياما يتعدى لمفعوليف ليس أ ميما الـ– 
 .سأؿ  كسا ػ

  ّدث - ّبر –أعمـ  –أنبأ  :ما يتعدى لثالثة مفاعيؿ ، ومنيا . 

  
 



تدروباتىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 :المتعدية فيما يأتيمّيز األفعاؿ الالزمة مف -1

اتخذ القاهرة مقرا لخالفته ، هّب ٌنشر فاتحا ٌومها مصروراٌاته إلى هللا  المعز لدٌن لما سار

مدة حكمه ناس س ال، وساحكم بالعدل بٌن العباد رغبة فً االرتقاء بأبنائها، والمعارف فً البالد 

؛ فقامت أسواق العلم ، ونفقت بضائع األدب ، وتوافرت األموال ، وات هت إلٌه الرعٌة  بالرفق

،  ازدحاما شدٌدا ،وهو ٌستقبلهم بلطفه تدعو هللا أن ٌحفظه وٌعزه ، وازدحمت الوفود على بابه 

  .، فصار أحسن حكام مصر عدالله كل الشكرفلم ٌخرج من عنده أحد إال شاكرا 

.......................................................................................................

............................................................................................................

: هات مما سبق كال مما ٌأتً

كم تذكيره وتقديمو أوتأخيره، واجعل أحد األفعال مبنيالممجهول الفعل والفاعل وح-أ

............................................................ ......................

 ...: .مفعوالمطلقا: .....................حاال:........................تمٌٌزا: الممكمالت اآلتٌة ب

:...... معهمفعوال  –: ............. لهمفعوالأل –.: .........للمكانوآخر – ...: ........ظرف زمان -

اجعل المبتدأ في العبارة السابقة  [ صاحب الخمق سما بنفسو ، ونأى بها عن الصغائر ]-4
: في كل مرة كتابة العبارة كتابة صحيحة  لممثنى ، ثم لمجمع بنوعيو ، وأعد
.................................................................. ..........................

 ............................................................................................
 .  [ أنت تقضي حق مجتمعك ، وترجو لو التقدم ] -5

.  ـ خاطب بالعبارة السابقة غير الواحد ، وغير ما يمزم   
 ..........................................................................................

  [.  ابن مستقبمك ، واعل بهدفك ، لتحقق ما ترجو ] -6
 سابقة غير الواحد ، وغير مايمزمـ خاطب بالعبارة ال   



ال امس  اليـو                                             
: ُْ ال ض٢٘٤ُٞ؟كوحٍ جُكؿحؼ :هىّ ػ٠ِ جأل٤ٍٓجُكؿحؼ ذٖ ٣ْٞق جُػول٢ جذٖ ػْ ُٚ ذى١ٝ ، ٝػ٘ىٓح ٌآٙ ٢ُّٞ٣ جُ٘حِ هحٍ ُٚ)

ًٔح ضُػْ كحهْٓ غالغس ئيج ًحٕ جألٍٓ: ُٚ جُكؿحؼكوحٍ .ذ٠ِ ٝهللا: جألػٍجذ٢ ٝهحٍ كـٟد. ٛإالء ٣ٌطرٕٞ ٝأٗص الضكٓد

ٗؼْ أ٣ٜح : وٌْٛ ، ٣ٝرو٠ جٍُجذغ ذال ٢ٖء غْ ٚحـ هحتال...ٝجقى ْٜٓ٘ وٌْٛ  ٌَُ: كٔح َجٍ ٣وٍٞ . وٌجْٛ ذ٤ٖ أٌذؼس أٗلّ

 .جأل٤ٍٓ جُؼحوٍ ، ٝأٗح أػط٢ جُٗهٙ جٍُجذغ ْٜٓ٘ وٌٛٔح ٖٓ ػ٘ى١
جألٓٞجٍ جُٔل٤ى ٣ٌؼٜح وكغ ػٖ  ع أِٜٛح جُٔطٌحكِٕٞٚرٜحٕ ذؼىٓح جٓطٖغْ ًِّلٚ ذٞال٣س ٓ٘طوس أ ،ًِْٜكٟكي جُكؿحؼ ٖٝٓ ٓؼٚ 

لتسدٌد ما  ِٜٓس نحٌم ، ق٤ع أػطحْٛ غالظ ْ٘ٞجش ذًًحء ضٌٖٔ ٖٓ ضك٤ٌِٛٚؾَ ج١ًُ ال٣كٓد ٍجٌُٖ  ػ٠ِ ذ٤ص جُٔحٍ ،

ئال إٔ  ٖٓ ج٥ن٣ٍْٖٜٓ٘ ، كٔح ًحٕ جُٔح ضٌِإٝج ٍْػحٕ ٓح هطَ ٝجقىُىكغ ،ٝكٞججوػح ػٍٗز ٌؾحٍ ٖٓٔ ضٌلَ ٝذؼى ٤ٟٜٓحعلٌهم،

٠ٕ ، ٝجُٔٔط٘غ جُ٘وى ٓأنٞي كحُىجكغ جُٔحٍ ٗحؼ ٖٓ جُد .ًِٚ ضٍضد ػ٤ِ٘حٓٚ ، ذحهلل ػ٤ِي كاٗ٘ح ْ٘ىكغ جُٔحٍ جُْ: ٢ُهحُٞج أ٣ٜح جُٞج

.  (كٌحٕ ئؾٍجء جألػٍجذ٢ ًحُل٤َٛ ذؿٍٓٚ،

: ٢ٛ  قٍٝف جُؿٍ         

ٍب  ال )خبء اىطالة  ال صٝذ ، خبء اىطالة  .(ًٝٛٙ جُػالغس ضٓطهىّ أكؼحالً، ٝضٓطهىّ أقٍكحً )  ال، ٗػذا، ٗحبشب 

أٗ  -فؼو ربً،  ال صٝذ ثغبىٌ، رؼْٜ ا ّفشاد – ال اىَنبُ : ٕبُىٖبٍؼبُ ػذٝذح ً( ال )حبه اىدَيخ فٜ ٍحو ّصت.(صٝذا

 ال اىشجبة ، ٍعىأٗ اغَأُ ،  ال ثبه صٝذ أٗ ا ّصشاف  - ال صٝذ ػيٚ أثٞٔ ، اػزَذ – ال صٝذ ػيٚ اىيجِ : اقزصشٍثبه 

 .،  ي٘د ىيذسط
 (مٜ –ىؼو  –ٍزٚ  :ٝغالغس ٖحيز ٢ٛ ) 

: ًًُٝي ٓط٠ ؾحءش قٍف ؾٍ ك٢ هٍٞ جُٗحػٍ. ُؼَ قٍف ؾٍ ػ٠ِ ُـس ػو٤َ" ذ٢ٗء إٔ أٌْٓ ٣ٍْٖ  ّ ػ٤ِ٘حٍ هللا كِٟيُغ

٣ؽ ٍٖذٖ ذٔحء جُركٍ غْ ضٍكؼص         ٓط٠ ُؿؽ نٍٟ ُٜٖ ٗة   

: جْطلٜحّ ك٢ ٓكَ ؾٍٝهٍٞ جُ٘حذـس أ١ ُْ ضطٌحَْ؟٢ً قٍف ؾٍ ، ٓح جْْ (٤ًْ ضطٌحَْ )ئيج ٝهؼص ٢ً هرَ ٓح جالْطلٜح٤ٓس

كغ ٣ٍؾ٠ جُلط٠ ٤ًٔح ٣ٍٟ ٣ٖٝ أٗص ُْ ض٘لغ كٍٟ كاٗٔح         ئيج                    

. ٓٛىٌ ك٢ ٓكَ ؾٍذ٢ٌ (إٔ ٝجُلؼَ ٝجُلحػَ ).ػ٘ي ٓحٌِ ج٣ٍُحٞس ٢ً ضرؼى جألٍٓجٜ  

 :ْٝرؼس ضؿٍ جُظحٍٛ ٝجٍُٟٔٔ، ٢ٛٝ*

. اىالً –اىجبء  –فٜ  –ػيٚ  –ػِ  – ىٚ  –ٍِ 

اثزذاء  -(ٝحيُ٘ قٖٞب أعبٗس ٍِ رٕت)ثٞبُ اىدْظ– (حزٚ رْفق٘ا ٍَب رحجُ٘ )ثؼٞطاىذ: حشف صائذ ٗغٞش صائذ (ٍِ )

 (أسظٞزٌ ثبىحٞبح اىذّٞب ٍِ اٟ شح )اىجذه-(عشد ٍِ اىفدش )اىضٍبّٞخ (عشد ٍِ اىجٞذ )اىغبٝخ اىَنبّٞخ

 (أِٝ اىثشٙ ٍِ اىثشٝب )اىزفعٞو (ٍَب  طٞئبرٌٖ أغشق٘ا )اىزؼيٞو

ٕو رشٙ )0 (ٍبخبءّب ٍِ أحذ) (ٕو ٍِ  بىق غٞش هللا )ٛ أٗ اعزفٖبً أٗ ّٖٜ ٗثؼذٕب ّنشحأٍب اىضائذح فزأرٜ ٍغج٘قخ ثْف

 (ٍِ فط٘س

ٍِ اىَغدذ اىحشاً  ىٚ اىَغدذ  )اّزٖبء اىغبٝخ اىضٍبّٞخ ٗاىَنبّٞخ: حشف ٝدش ا عٌ اىظبٕش ٗاىعَٞش، ٗىٔ ٍؼبُ ٍْٖب ( ىٚ)

ٌّم  ) (األقصٚ ٗس ثٖب ساىزجِٞ حٞث رجِٞ اُ ا عٌ اىَح (ك  ىٚ أٍزؼزلاخَغ مزت )اىَصبحجخ  (ٗا اىصٞبً  ىٚ اىيٞوأر

. هلل (األٍش ػْذئز  ىٚ هللا )ٍؼْٚ اىالً (ػَو اىخٞش أحت  ىٚ اىْفظ ٍِ اىَصبئت )ٕ٘اىفؼو فٜ اىَؼْٚ 

ٍِٗ ٝجخو فإَّب )ا عزؼالء – (ىزشمجِ غجقبػِ غجق )اىجؼذٝخ (عأعبفش ػِ اى٘غِ ) اىَدبٗصح: ٍِ ٍؼبّٖٞب  (ػِ  )

 ) -ٍِ-،ثَؼْٚ(سٍٞذ ػِ اىق٘ط )، اىجذىٞخ  (أّب  أرأ ش ػِ اىذفبع ػِ ٗغْٜ ) -ػيٚ‘ (ّفغٔ ٝجخو ػِ

 را عجقذ  اعَب ثَؼْٚ خبّت،  (ٍٗب ْٝطق ػِ اىٖ٘ٙ )ٍؼْٚ اىجبء، ٌٍْٖ  (ٕٗ٘اىزٛ ٝقجو اىز٘ثخ ػِ ػجبدٓ

. (ةخبُ )ٗرنُ٘ ػِ فٜ ٍحو خش ألّٖب ثَؼْٚ  (خبء اىَؼيٌ ٍِٗ ػِ َْٝٞٔ أ ٘ٓ ):ثحشف خش

، (ٗد و اىَذْٝخ ػيٚ حِٞ غفيخ )، ٍؼْٚ فٜ(ٗػيٖٞب ٗػيٚ اىفيل رحَيُ٘ )ا عزؼالء: حشف خش ٍِ ٍؼبّٖٞب (ػيٚ )

، ٍؼْٚ ٍِ  (ٗ ُ سثل ىزٗ ٍغفيشح ىيْبط ػيٚ ظيٌَٖ )اىَصبحجخ،  (سظٜ ػيٞٔ )اىَدبٗصح

؟ ٗرذ و ػيٖٞب ٍب ا عزفٖبٍٞخ ػالً. (اىزِٝ  را امزبى٘ا ػيٚ اىْبط ٝغز٘فُ٘ ) 



ىَغنٌ )،اىغججٞخ (غيجذ اىشًٗ فٜ أدّٚ األسض فٜ ثعغ عِْٞ )اىظشفٞخ اىَنبّٞخأٗ اىضٍبّٞخ : ىٖبٍؼبُ ٍْٖب (فٜ  )

، (ٗألصيجْنٌ فٜ خزٗع اىْخو)، ا عزؼالء(ًقبه اد ي٘ا فٜ أً)اىَصبحجخ،  (فَٞب أفعزٌ فٞٔ ػزاة ػظٌٞ

ظ٘ه عبثق ٗفبظو  حق ٗاقؼخ ثِٞ ٍف (فَب ٍزبع اىذّٞب فٜ اٟ شح    قيٞو)اىَقبٝغخ 

. أنًش ك٢ أًَ جُطلحقس (ٖٓ  )ٝذٔؼ٠٘  (ُٖٞث٘ح ُرؼػ٘ح ك٢ ًَ ه٣ٍس ٣ًٍٗج )ذٔؼ٠٘ ئ٠ُ

،  (ٌٓٓص ذحُِٙ ) جُإلُٛحم، (يٛد ذٌْ٘ٞٛ)جُطؼى٣س، (ًطرص ذحُوِْ )جالْطؼحٗس : ُٜٝح ٓؼحٕ ٜٓ٘ح (جُرحء )     

جُوْٓ   (ٗؿ٤٘حْٛ ذٓكٍ)جُظٍك٤س (نٍؾص ذْٜ)جُٔٛحقرس(كحْأٍ ذٚ نر٤ٍج )ٓؼ٠٘ ػٖ (ذٍؤؤٌْْٝجٓٓكٞج)جُطرؼ٤ٝ

ٝٛ٘حى جُرحء جُُجتىز  (ذأذ٢ أٗص )جُطلى٣س  (ػ٤٘ح ٣ٍٗخ ذٜح ػرحو هللا)ٓؼ٠٘ ٖٓ (كرٔح ٗوْٟٜ ٤ٓػحهْٜ ُؼ٘حْٛ)جُٓرر٤س(ذحهلل ألوٌْٖ )   

ضرن جُلحػَ ٝجُهرٍ   

ُِٔي ٣ؼ٢٘ إٔ ٓؿٌٍٝٛح ٣ِٔي ٓؿحَج ال ٖرٚ ج، (هلل ٓح ك٢ جُٓٔٞجش ٝجألٌٜ )جُِٔي: ُٜٝح ٓؼحٕ ػى٣ىز ٜٓ٘ح (جُالّ )

. ذؼىٛح ٓحهرِٜح ػِس ُٔح(جالؾطٜحو ١ٌٍٝٞ ُِ٘ؿحـ)٤َُعٝض٠ٔٓ ذالّ جالنطٛح٘ أٝ جالْطكوحم،جُص(ًٛج جُٔكَ ُِؼحَٓ)قو٤وس

ج ٌِٝٓص ِٓي)،جُط٤ًٞى ٢ٛٝ َجتىزٛ٘ح(٣ُُى ػحتِس ٍٓٓٞهس )زٗٓدٍ،ج(ًَ ٣ؿ١ٍ ألؾَ ٠ٔٓٓ )جٗطٜحء جُـح٣س جُُٓح٤ٗس جٝ جٌُٔح٤ٗس

 )ٝجُٓرر٤س . (هلل وٌى كحٌْح )ٝجُطؼؿد . (هلل وٌى)ُلظح ٓ٘ٛٞخ ٓكال ٓلؼٍٞ ذٚ ُِٝوْٓ ٌٌٝجْْ ٓؽ (أؾحٌ ُِْٔٓ ٝٓؼحٛى

.  (٠ٟٓ ٣َى ُٓر٤ِٚ

 :ْٝرؼس ضهطٙ ذحُظحٍٛ، ٝض٘وْٓ أٌذؼس أهٓحّ* 

: ٓحال ٣هطٙ ذظحٍٛ ذؼ٤٘ٚ، ٝٛٞ: جألٍٝ        

. اى٘اٗ –اىنبف  –حزٚ 
 )ٝضؿٍ جُٔٛىٌ جُٔإٍٝ . كٔح ذؼىٛح وجنَ ذٔح هرِٜح (هٍأش جُىٌِ قط٠ آنًٍِٔس )ٕٝ ج٤ٍُٟٔوردش ا عٌ اىظبٕش: حزٚ

 (ٍٖذص جُىٝجء قط٠ أٚف)جٗطٜحء جُـح٣س ،جُطؼ٤َِ : ٜٝٓ٘ٞٓح٤ٜٗح (وٌْص قط٠ أٗؿف

. كٔح هرِٜح ْرد ٝػِس ُٔح ذؼىٛح

ٝهَ ٌخ جٌقٜٔٔح ًٔح ٌذ٤ح٢ٗ  )ٓح هرِٚجُطؼ٤َِ ٣ٌٕٞ ٓحذؼى جٌُحف ػِس ٍ (أٗص ًحُرىٌ )جُطٗر٤ٚ : ٖٓ ٓؼح٤ٗح : جٌُحف

 . (٤ُّ ًٔػِٚ ٢ٖء )ذٓرد جُطٍذ٤س ٢ُ، جُط٤ًٞى ٝضٌٕٞ جٌُحف َجتىز(ٚـ٤ٍج

جُٞجٝ قٍف ؾٍ ٝهْٓ الٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ  (ٝهللا ألًحكثٖ جُٔؿى): جُٞجٝ ُِوْٓ ضؿٍ ٓح ذؼىٛح 

: ٓح ٣هطٙ ذحُُٓحٕ، ٝٛٞ: ٝجُػح٢ٗ   

ٍْز  –ٍز 

ةّم  :ٌجش، ٝٛٞٓح ٣هطٙ ذحُ٘ي: جُػحُع    ّخ ضٓطهىّ ٌُِػٍز أًػٍ ٖٓ  ) سُر ٌُ ٝ

. (جْطهىجٜٓح ك٢ جُوِس            

ٟٓحكحً ئ٠ُ جٌُؼرس أٝئ٠ُ ٣حء جُٔطٌِْ،  ٝٛٞ  "خّ ٌَر "، ٝ (هللا)ذِلع جُؿالُس : ٓح ٣هطٙ: جٍُجذغ   

ةِّ اىنغدَن  – {ربهلل ألمٞذُ أصْبٍنٌ}. (جُطحء) .  ثخـسَن

ٍٕ ٣ىٍ    : ػ٤ِٜح، ٝذ٤حٜٗح ك٢ جُؿىٍٝ ج٥ض٢ ٌَُٝ قٍف ٖٓ قٍٝف جُؿٍ ٓؼح



األسالٌب / التوابع /  الٌوم الخامس                           

 اننعت اننعت   --::أوال أوال                            

اشرتيت  – مهذباتهؤالء فتيات  – مجيلنياشرتيت ثوبني  – مهذبتان هاتان فتاتان –ممتعة  قرأت جملة – مفيدهذا كتاب   -1
 . ةمجيلأثوابا 

 مجيال شكلهمااشرتيت ثوبني    -مهذبة أخالقهماهاتان فتاتان  – ممتع أسلوهبا قرأت جملة – مفيدة موضوعاتههذا كتاب  -2
 .مجيال شكلهااشرتيت أثوابا  –أخالقهن  مهذبةٌة هؤالء فتيات  –

 .موضواه مف ده هذا كتاب  –القراء  يفيدهذا كتاب  – مفيدهذا كتاب   -3

باب الحال، وتدبرت األمثلة التً تقدمت هناك، علمت أن الحال كما تكون مفردة تكون وإذا تذكرت ما مربك فً 

جملة أٌضا، ولكن صاحبها ال ٌكون إال معرفة، وبهذا ٌظهر لك الفرق بٌن جملة النعت وجملة الحال، فاألولى تكون 

 .بعد النكرات، والثانٌة تكون بعد المعارف

 

 

 

ى
ى
 

 

 

 

 

 

 

 :الخالصظى

حقٌقً وسببً، فالحقٌقً ما دل على صفة فً نفس متبوعه : النعت نوعان  -1
 .والسببً ما دل على صفة فً اسم له ارتباط بالمتبوع

 .ٌتبع منعوته فً رفعه ونصبه وجره، وفً تعرٌفه وتنكٌرهالنعت بنوعٌه   -2

النعت الحقٌقً ٌتبع منعوته فوق ما تقدم فً إفراده وتثنٌته وجمعه، وفً   -3
 .تذكٌره وتأنٌثه

 .النعت السببً ٌكون مفردا وٌراعى فً تذكٌره وتأنٌثه ما بعده -4

 .الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال -5

 



العطـــــــــــــــــــــــــــــــــف                           

 ثم ، أو ، أم ، ال، بل ، لكن ، حتى ، الفاء: وهنالك حروف أخرى غٌر الواو ٌعطف بها، وهً  

 

 

 

 

 

 

التوكوــــــــــــــــــــــــــــدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىى

  .(مجيعهم )جنح الطالب كلهم  –تان كلتامها جنحت الطالب –جنح الطالبان كالمها  – (عينه  )جنح الطالب نفسه 

 .جنح الطالب جنح الطالب  –ما جنح الطالب . ما  –جنح جنح الطالب  –الطالب  جنح الطالب -1

 .نقوم حنن بالواجب  –قمنا حنن بالواجب ، أقوم أنا بالواجب  –قمت أنا بالواجب  -2

 .نقوم حنن أنفسنا بالواجب  –نفسي بالواجب  قمنا حنن أنفسنا بالواجب ، أقوم أنا –قمت أنا نفسي بالواجب  -3

العدد                                                   

يف التأنيث مطابقني للمعدود أينما وقعا  (2و1 )معطوفا عليه ؛لذلك يكون العددانيأيت مفردا أو مركبا أو معطوفا و العدد
عدود وتطابقه مفردة فهي ختالف امل ( 10 )ملعدود أينما وقعت وكذلك فهي ختالف ا ( 9-3 )،أما األعداد مابني والتذكري
. وعندما يأيت العدد على وزن فاعل فإنه يطابق املعدود يف التأنيث والتذكري . مركبة 

جاء رجالن اثنان وامرأتان اثنتان وقضوا فرتة يف زيارة أهليهم استمرت سبعةعشر هنارا وست عشرة ليلة تعرفوا : األمثلة
هلا على كثري من األشخاص وصل عددهم قرابة أربعة وعشرين شخصا من معارف أهليهم وملا سافروا يف اليوم السابع خال

.  عشر ودعهم أكثر من ثالث وثالثني شخصية من األهل واألقارب واملعارف

 

 

 

 

:ىالخالصظى
 –ال  –أم   -أو  –ثم   -الفاء  –الواو : تابع ٌتوسط بٌنه وبٌن متبوعه أحد هذه الحروف :العطف 

 .حتى  –لكن  -بل 

 : لكل حرف من حروف العطف داللة خاصة به على النحو التالً -1

الشك  )، أو  (الترتٌب مع التراخً)، ثم  (الترتٌب مع التعقٌب)، الفاء  (لمطلق الجمع)الواو 
، حتى  (لالستدراك )، لكن (لإلضراب)، بل  (النفً)، ال  (طلب التعٌٌن)أم  – (أو التخٌٌر

 . (للغاٌة)

 



تدروباتى
:  دد المعطوؼ والمعطوؼ عميو فيما يأتي ثـ اضبط المعطوؼ بال كؿ  -

 ".أماتو فأقبره ثـ إذا  اء أن ره"          .معمـ جاء التمميذ واؿ

 بسقط الموى بيف الد وؿ  ف ومؿ*قفا نبؾ مف ذكرى  بيب ومترؿ 

. مات الناس  تى األنبياء   " ذوه فغموه ثـ الج يـ  موه"    

 (كـ لبثتـ ،قالوا لبثنا يوما أو بعض يـو: قالوا  )   

  .ال ت ا ب الغافؿ الميمؿ بؿ العاقؿ اليقظ 

 :و مٌز التوكٌد اللفظً من التوكٌد المعنوي ، عٌن فً العبارات اآلتٌة التوكٌد و المؤكد و اضبطهما 
 إٌاك إٌاك واإلهمال        .ٌحترم الناس جمٌعهم العامل المجتهد  -1

 .فوجدتها جمٌعا منضبطة ، تفقدت أنا نفسً لجان االمتحان  -2

  و اعطف على أختٌك كلتٌهما، أطع والدٌك كلٌهما  -3

 .عاد الطالب خالد عٌنه من المدرسة  -4

 .قطعنا نحن الطرٌق كله سٌرا على األقدام  -5

. غربت غربت الشمس  -6

: استخرج من اآلتي بدال وكل عدد وتوكيد ثم أعربهما  - 

. (ٚلكس ٖٓ جٌُطحخ ج١ًُ ًحٕ ذ٤ٖ ٣ى١ ٗلٍْٜٓٚش ج٤ُِِس ٗٛلٜح ٝهٍأش نّٔ ػٍٗز  ) -

 (هٍجء  7ٚكق  ٝ  6جٍٓأز     56، ٌؾال 35 )ٞغ ٌٓحٕ جألٌهحّ أُلحظح ػٍذ٤س -

 :ٞغ جْْ كؼَ ٓ٘حْرح ك٤ٔح ٣أض٢ -

 جًٌُخ ٝجُ٘لحم............. ٓح ذ٤ٖ ػحُْ ٝؾحَٛ  ،........ ئيج ضكىظ جُهط٤د ك٢ جُٔٓؿى ،  ......  -

 :قىو ٗٞع جُ٘ؼص ك٤ٔح ٢ِ٣ غْ أػٍجخ جُؼرحٌز -

 .جٌٍُٔٓٝ ٓٗطًٍٞٛح ؾحء جٍُؾَ جُلحٌِ جذ٘ٚ ٝٛٞ ٣كَٔ أٌٝجم كَٞٙ جُٔإٌَ ك٢ جُٔٓحذوس -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األعبىٞت                                                 

ّّ ٗؼْ جُهِن جُٞكحء ذ٤ٖ جُرٍٗ ، ٝذثّ ٚلس جٍُٔء جُـىٌ ) ٝقرًج جُطهِن ذحُٞكحء  ٗٚ ،ذٖٔ أ

 

 –ك٘كٖ  !ٝأػظْ ذأال ٣لوى!كأؾَٔ ذحُٞكحء ًِْٞح  !جُ٘حِ ذ٤ٖ كٔح أٌٝع جُٞكحء إٔ ٣ٓٞو 

 

ٝٗػ٢٘ ػ٠ِ أٚكحذٚ، كحُٞكحء جُٞكحء، ٝئ٣حًْ ٝجُـىٌ أ٣ٜح جُٗرحخ ، ٣ح ٗىػٞ ئ٤ُٚ، -ٍٓذ٤ٖجٍ

 

كحػَ جُه٤ٍأهىّ ػ٤ِٚ ، كٔح ضهحيٍ جٍُٔذٕٞ ػٖ جُىػٞز ُٚ ئال ٓ٘حكوح ْٜٓ٘ ، كحُٔ٘حكن  

 

كٖٔ ٣طٔٓي ذحُٞكحء ٣كٛى ٓكرس ج٥ن٣ٍٖ ، كٞهللا . أنطٍ ٖٓ جُؼىٝ جُظحٍٛ ػ٠ِ جألٓس  

 

. (ٙ ُطلَٕٞئٕ ضطٔٓي خ 

 

ال ظ األمثمة السابقة تجد أف أسموب المدح أوأسموب الذـ يتكوف مف فعؿ المدح أوالذـ ، والفاعؿ ، 
. والم  وص بالمدح أو الذـ 

. وىي أفعاؿ جامدة إلن اء المدح أو الذـ  ( ساء،  ب س،  نعـ )ػ فعؿ المدح أو الذـ  1
: ػ فاعؿ ىذه األفعاؿ لو  االت أربع ىي  2
 . ( الصفة )ن ٌكون معرفا بأل أ (أ  

 . ( صفة المرء )أن ٌكون مضافا إلى المعرف بأل  (ب
 . ( صفة )أن ٌكون ضمٌرا ممٌزا بنكرة  (ج 
 . ( من،  ما )أن ٌكون اسما موصوال  (د 

ػ الم  وص بالمدح أو الذـ ، ويعرب ىذا االسـ مبتدأ  بره الجممة الفعمية ، أو  برا لمبتدأ م ذوؼ  3
 .وجوبا 

  ا .  كفاءاؿ حىبَّشذى
: تجد أف أسموب المدح أو الذـ يتكوف مف  ال ظ المثاؿ السابؽ

. لمذـ "  ال "، وينفى بال رؼ  (  بّ  )ػ فعؿ المدح  1
. ػ ذا اسـ إ ارة فاعؿ الفعؿ  2
. ، مبتدأ  بره الجممة الفعمية  ( الكذب )، أو الذـ  ( ال دؽ )ػ الم  وص بالمدح  3
 
 
 



اتىتدروب
: نوع فاعؿ نعـ أو ب س والم  وص فيما يأتي ػ بيف  1

. ػ نعـ  ديقا الكتاب                .ػ ب س ما يت ؼ بو المرء اإلسراؼ 
. ػ نعـ ال ميفة أبو بكر                  ػ ب س رجال مف يترا ى عف عممو

. ػ ب س م ير الطغاة اليالؾ 
: ػ ضع الم  وص في الجمؿ اآلتية  2
................. تعامؿ بو أباؾ ػ نعـ ما ..................طبيب ػ نعـ ما يعممو اؿ 
أال كؿ  يء ما  ال اهلل باطؿ                    وكؿ نعيـ الم الة زا ؿ  -3
:  دد نوع األسموب الن وي ثـ أركانو ، وأعرب البيت كامالإعرابا  فييا 

..................................................... ................................
. وغير ما يمـز(المؤمف  ) دد نوع األسموب ثـ ثف واجمع   (المؤمف ىو األسعد باال) -4

 .........................................................................................
: ػ أعرب البيت اآلتي  5

وب س امرأ مف ال يعيف عمى الدىر فنعـ  ديؽ المرء مف كاف عونو   
: ضؼؿد ٓٔح ٣أض٢ -6

ش جٍُُٛز         - ٍّ : ............... ال٣٘لغ جٍُٟخ ٓغ جُٔطؼ٤ِٖٔ – ............. : .-جقٔ

أؾَٔ ذحألَٛحٌ  -ٓح أًػٍ جْطلحوز جُٔطؼِْ جُٔ٘طرٚ                :   أػٍخ ج٥ض٢  -7  

..................................... ..............................................................

 ..........................................................................................................

        :قىو ٖٓ ج٥ض٢ جالْْ جُٔهطٙ غْ أػٍذٚ  -8

. (ئ٢٘ٗ أ٣ٜح جُٔؼِْ أٌجهد هللا ك٢ ػ٢ِٔ           ٗكٖ جُٔػحذ٣ٍٖ ال ٗطٞج٠ٗ               )

 ...........................................................................................

 ..............................................................................................

 (ج٣ٍُحء، وػٞز جُٔظِّٞ )ٝقًٌأ٣ٟح ٖٓ  (جإلنال٘ ،  جُ٘ؿحـ  ):   أؿٍ ذحالض٢  -9  

  ...................................................................................................

................................................................................................. ....

ٗٞجع جُٔ٘حوٟ جُٔ٘ٛٞخ ٍٝٓز ٓر٢٘  ٓ٘حوٟ ك٢ غالظ ؾَٔ ٓٓطٞك٤ح ك٤ٜح أ (ػحُْ )جؾؼَ ًِٔس 10  

.. ..........................................................................................................

 

       



          
امليزان انصريف امليزان انصريف                               

 (أ  )
الوزف الكممة الوزف الكممة لوزف االكممة 
ؿَت   َترِشبَت  َـت فَتعَتؿَت  كَتتَتبَت فَتعِش فَتعُخؿَت  كَترُخ
بَتؿ فَتعْئؿ نَتيْئر  فِشعْئؿ بِش ْئر فَتعَتؿ جَت

  (ب  )
الوزف الكممة الوزف الكممة 
رَتجَت  مَتؿَت  دَت ْئ سَت فَتعْئ سْئوَت مَتؿَت  وَت فَتعْئ
رْئىَتـ  مَتؿ دِش د فِشعْئ بَترْئجَت فَتعَتمَّؿ زَت

  (ج  )
الوزف الكممة الوزف الكممة الوزف مة الكؿالوزف الكممة الوزف الكممة 
َـت  ا طَتبَترَت فَتعَتؿَت  َت ّي مُخفَتاٍع مُخرَتاٍب يَتفْئعَتؿ يَتقُخوـ اِشفْئتَتعَتؿَت اِش ْئ مَتفْئعُخوؿ مَتيْئدِش
ْـئ  عَتوُخا فُخؿْئ قُخ ا اِشسْئ مُخوفَت اِشفْئعَتوْئ بَتة يَتفْئعُخوفَت يَترْئ مَتة ىِش مَتة زِشنَتة عِش عِش

 
ويوزف الرباعي أو .ضبط أ رؼ الموزوف الثالثي المجرد يوزف عمى وزف فعؿ وتضبط أ رؼ الميزاف عمى  سب 

إذا كانت الكممة مزيدة بتضعيؼ  رؼ ضّعؼ ال رؼ المقابؿ لو في  ال ماسي المجرداف عمى وزف فعمؿ أو فعمؿٌل 
إذا  دث في الكممة إبداؿ أو إعالؿ .إذا ا تممت الكممة عمى  رؼ زا د أو أكثر وضع الزا د مكانو في الميزاف .الميزاف 

إذا  ذؼ مف الكممة بعض أ رفيا  ذؼ .كيف وزنت الكممة عمى  سب أ ميا قبؿ اإلبداؿ أو اإلعالؿ بالقمب أو التس
 .نظير ذلؾ مف الميزاف 

:ىفوائدى
 . (غير الجامدة)، واألفعاؿ المت رفة  (المعربة)ػ يوزف بالميزاف ال رفي األسماء  1
ال توزف .. االستفياـ وال رط   والعطؼ  ػ األسماء المبنية ، واألفعاؿ الجامدة ، و روؼ المعاني ك روؼ 2

. بالميزاف ال رفي 
        ك٢ٜ ٣ُٓىز ك٢ ذؼٟٜح (ؼ )ٓؿٍوز ٌذحػ٤س أٓح ك٢  (خ  )غالغ٤س ٓؿٍوز ، ٝك٢  (أ  )ًٔح ٗالقع إٔ جألكؼحٍ ك٢  -      

  ٍجُلغ.٣ٍ٠ن جُطٟؼ٤ق  ٝضٌٕٞ ج٣ُُحوز ػٖ (ْأُط٤ٜٗٞٔح  )ٝهى ضٌٕٞ ٣ُٓىز ذكٍف أٝ أًػٍ ٝقٍٝف ج٣ُُحوز ضؿٔؼٜح ًِٔس  

ٓػحٍ ، أؾٞف، ٗحهٙ ، ُل٤ق ٓوٍٕٝ ،  : ٚك٤ف ٝأهٓحٓٚ ْحُْ، َٜٓٔٞ، ٟٓؼق أٓح جُٔؼطَ كأهٓحٓٚ ٢ٛ: ٗٞػحٕ ُٚ   

                            .ٝٛ٘حى ٓٗطوحش ػى٣ىز ك٢ ُـط٘ح ، جْْ جُلحػَ ، ٝجْْ جُٔلؼٍٞ، ٝجْٔح جُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ ٝجْْ ج٥ُس  .ُٝل٤ق ٓلٍٝم   



التدروباتى
: ، ثـ زف كؿ فعؿ منياػ بّيف أ رؼ الزيادة في كؿ فعؿ مف األفعاؿ اآلتية  1
 (استقاـ ػ ارتّد ػ أجاز ػ ت ا ـ ػ اع و ب   ) 
: ػ اجعؿ كؿ فعؿ مف األفعاؿ اآلتية مزيدا ب رؼ  2
 ( يد ػ  رج ػ قدـ  ) 
: ػ اجعؿ كؿ فعؿ مف األفعاؿ اآلتية مزيدا ب رفيف  3
 (ػ قتؿ  بعد ػ رفع ) 

                                             
 (أ  )

 
: ـ استخرج اسم الفاعل مما ٌأتً ، واذكر وزنه وفعله  1

 162/النساء "لكن ال اسخوف في العلم م هم كالمؤم وف يؤم وف  ما أنزؿ  ل ك " ػ  

 69/النحل "يخ ج من  طونها ش اب مختلف ألوانه ف ه شفاء لل اس " ػ  

. عاد ، أخرج ، سعى ، استقال ، انحاز   :هات اسم الفاعل من األفعال اآلتٌة  ـ 2
                                  

 (ب  )
 

: ـ استخرج مما ٌأتً أسماء المفعولٌن ، ثم بٌن فعل كل منها  1

 32/األنبٌاء" كجعل ا السماء سقفا م فوظا " ػ  

 7/آل عمران "م كمات هن أـ الكتاب هو الذم أنزؿ ال ك الكتاب م ه  يات "ػ  

 45/الحج "ك ئ  معطلة كقص  مل د فهي خاكية الى ا كشها ػ  

: ـ صغ اسم المفعول من كل فعل مبنً للمجهول فٌما ٌأتً  2
 (وصف ، استخدم ، بٌع ، دعً ، قٌل  )  
       .عولمف ومرة أخرى اسمفً تعبٌرمن إنشائك بحٌث تأتً مرة اسم فاعل، (محتل)ـ اجعل كلمة 3

       
 (ج  )
 

: ـ استخرج مما ٌأتً أسماء الزمان وأسماء المكان واذكر فعل كل منها  1

 32/الزمر "أل ل في جه م مثول للكاف ين " ػ  

 79/اإلسراء "اسى أف يبعثك ر ك مقاما م مودا " ػ  

 31/ٌوسف "فلما سمعت  مك هن أرسلت  ل هن كأاتدت لهن متكئا " ػ  



 

: الزمان من اسم المكان فٌما ٌأتً  ـ مٌز اسم 2
. ـ مجرى النهر بٌن الحدائق والبساتٌن   
. ـ مشتى أهل الكوٌت فً شهر ٌناٌر   
. ـ مسبح الرٌاضٌٌن صباحا   
. فً جملتٌن على أن تكون اسم مكان مرة ، واسم زمان مرة  ( ملتقى )ـ ضع كلمة  3

       
 (د  )

 
: ، واذكر وزن كل منها ـ استخرج مما ٌأتً أسماء اآللة  1
والقلب بٌن صوارم ورماح ٌا عٌد عدت وأدمعـً منهلة    
وكأنـه بٌـت بال مصـباح والصدر فارقه الرجاء فقد غدا    
بٌن العروق كمبضع الجراح متغلغال  ٌمشً األسى فً داخلً   

 
الفعل الالزم والمتعدي                               

 
: مثال . أثره فاعله، وٌتجاوزه إلى المفعول به هو ما ٌتعدى: المتعدي

" قرأ خالد الدرس "                       
: وعالمته أن ٌقبل الهاء التً تعود إلى المفعول به مثال 

". اجتهد الطالب فأكرمه المعلم "                      
: ل المطلق من مثلالهاء تعود إلى الطالب، فً حٌن الهاء قد تعود إلى الظرف أو المفعو

" تجمل بالفضٌلة تجمال كان ٌتجمله محمد " " ٌوم الجمعة سرته " 
فاألول ٌصل إلى المفعول به بنفسه ، ٌتعدى بغٌرهآخر تعدى بنفسه ، وفعل ي :الفعل المتعدي قسمانو

: ، مثال مباشرة

: والثانً ال ٌصل إلٌه إال بحرف جر مثال  ،وٌسمى صرٌحا "برٌت القلم " 

: وٌجمع قوله تعالى النوعٌنغٌر صرٌح " أذهبك –ذهبت بك "             
" وأدوا األمانات إلى أهلها"                              

 
: إلى  المتعدي                                       

 

متعد إلى ثالثة مفاعٌل مفعولٌن مفعول واحد وهو كثٌر 
حدث ، أنبأ ، أرى 

وخبرا لٌس أصلها مبتدأ  
، منع،فتح،ألبس،أعطى" 

" كسا

  ما أصله
مبتدأ وخبر 

 

 

تعلم ،ألغى،وجد،درى،رأى،علم" قلوب 
هب ،حجا،حسب،حال،زعم،ظن" انرجح

" جعل،  أتخذ ، رد ،صٌر" تحوٌل

 



  
 

: ، وال ٌتجاوزه إلى المفعول به مثالزم فهو ما الٌتعدى أثره فاعله الأما ال

خالد  ذهب سعٌد، سافر                  
غٌر المجاوز أو ، وٌسمى الفعل قاصرا أو غٌر الواقع

: ٌدل على  وٌكثرفٌما
. قبح، حسن، جبن، شجع"       السجاٌا والطبائع   -
". قصر، طال"     هٌئة                 -
  "قذر، دنس، وسخ، دنس، نظف، طهر الثوب "                  نظافة   -

حزن ، فرح، رضم"                  شعور   - 
" عطش، شبع"                  امتالء   - 
"  أخضرّر ، أحمرّر "                     لون  - 

" عور "                    عٌب   -

 .الحبل فامتد مد                    " فعل " فعل متعد مثل مد  "     مطاوع  -
 كسر الزجاج فانكسر                  

 ٌف أو حرف الجرزم متعدٌا بزٌادة الهمزة أو التضعالوٌصٌر الفعل ال -

ج _____ أخرج ____ خرج " مثال  -  "خرّر

 .تمسك بالفضٌلة –أعرض عن الرذٌلة  -
 

 المشتقات                                        
ٌّرة مٌاهها الهواء كانت -1  .األمطار غاسلة األشجار ،منق
 .كم باذل نفسه شهٌد -2
 .لناسأنا مقاصص سارقا مال ا -3
 "إنً جاعل فً األرض خلٌفة" -4

كل ابن آدم وإن طالت سالمته              ٌوما على آلة حدباء محمول 
هل مخبّررالمعلم الحادثة صحٌحة؟ *
. مرصد العجٌري آلة مستخدمة فً توقع األنواء*

. العلم أنفع من المال* 
ؤدي معانً مختلفة منها من فٌما سبق أسماء مشتقة أخذت من أفعال ثالثٌة أو ما فوق الثالثً لت

قام بالفعل أو من وقع علٌه الفعل أو اآللة التً وقع بها الفعل أو مكان حصول الفعل أو زمانه أو 
ولكل شروط . للمفاضلة بٌن شٌئٌن اشتركا بصفة واحدة وزادت الصفة فً أحدهما على اآلخر 

أن : مل فعلهما بشروط منها،فاسم الفاعل واسم المفعول ٌعمالن علٌعمل عمل فعله فٌما بعده 
أو أن ٌسبق بنفً أو استفهام أو نداء،وٌقع أحدهما نعتا لمنعوت مذكور . ٌكون أحدهما معرفا بأل

. واال ٌمون مصغرا أو اال ٌفصل بٌنه وبٌن معموله فاصل.أو محذوف أو خبرا أو حاال
. التدرٌبات التالٌة توضح ذلك

 
 
 



                                                                                                                رٌبات التد                                
 
.  كل اسم مشتق مما ٌلً، ثم اذكر اسمه وفعله وأعربه استخرج -1

"                                            المطعم المكسو" لكاسً دع المكارم ال ترحل لبغٌتها                    واقعد، فإنك أنت الطاعم ا*       
منعت شٌئا فأكثرت الولوع به                  وحب شًء إلى اإلنسان ما منعا *       
ولست باألكثر منــــهم حصى                  وإنمـــــــــــا العـــــــزة للكـــــاثر *       
مك السماء بنى لنا                  بٌتا دعائمــــــــــــــه أعــز وأطول إن الذي س*       

كناطح صخرة ٌوما لٌوهنها                  فلم ٌضـــــرها، وأوهى قرنه الوعل *       
ما رأٌت امرأ أحب إلٌــــــه                  البذل منه إلٌك ٌا ابن سنــــــــان *       

. ع خطا تحت الخطأ فٌما ٌلً ثم اكتب السبب فً الفراغ المقابلض -2         

           السبب.          هذا كاتب فرضه أمس..................................... : 
           السبب.            شاهدت حوٌرسا بٌتا...................................: 
          السبب.  اأنا مقاصص مال الناس سارق................................. : 

 
موقعه اإلعرابً :      الفعل:  اسم المشتق:  االسم المشتق: البٌت األول

1- ........................................     .......   .............   ..............     ..........
.......    .............     .......... ......................................    ........ .......

2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
 

نتمنى لكم التوفٌق                      
. مذكرة الدورة التدرٌبٌة الصادرة عن مركز التدرٌب والتطوٌربمركز الجابرٌة: المصادر

. جامع الدروس العربٌة للشٌخ مصطفى الغالٌنً           
.     موسوعة النحو والصرف واإلعراب للدكتور أمٌل ٌعقوب           

 .والموجهة الفنٌة رفعة الرشٌدي عزالدٌن الدومانً: أعد المذكرة بتصرف الموجه الفنً 


