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 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ 

 رئیس الجامعةة کلم
يِن اْْلِْسَّلو ْیِم  الَعظِ النايب اللُّغُة الَعَربِیاُة ِهَي لَُغُة اْلُقْرآِن الَكرمیِْ ولَُغةُ  ، لذلك ِمْن میلَُغُة الدِ 

 واِجِب ُكلِ  ُمْسِلٍم أن يَ تَ َعلاَمَها وََيِْمیَ َها. 

للَُّغِة اْلَعَربِیاِة وَيُِب ُّْوََنَا َس ُهَنا يَ ْهَتمُّْوَن َبِ  النااِإنا فَ یاِة، َوِفْیَما يَ تَ َعلاُق جبُْمُهْورِياِة ََبِكْسَتاَن اِْلْسََّلمِ 

َضاَفِة إِ يِ  الشارِيْ لن اَبوِ ِإََل َحدٍ  َكِبرْیٍ لَِفْهِم اْلُقْرآِن اْلَكرمیِْ َواحلَِْدْيِث ا ََل َذِلَك، َوَصَل التاَحدُُّث ِف، َوَِبْْلِ

َتِشُر ِفْ ت َ اْلَعَربِیاَة بََدَأْت  نا اللَُّغةَ ِإْسََّلِمیاًة ُأْخَرى. ِلَذِلَك فَإِ َدْوَلًة َعَربِیاًة وَ  22 َِبللَُّغِة اْلَعَربِیاِة ِفْ َحَواَلْ  ن ْ

، َوتَِتمُّ ِكَتابَُة وَ  ْسََّلِميِ  ْیِع َأْْنَاِء اْلَعاَلَِ اْْلِ َهِجیاِة َوَغرْیِ اْلُكُتِب الْ اَنْشُر َجَِ َهِجیاِة لَِتدْ َمن ْ  رِْيِسَها َوتَ َعلُِّمَها. ْلَمن ْ

َمِة إِ َجاِمَعِة الْ  عمالأة سلس ضمن وهيدينا أبنی َواْلِكَتاُب الاِذْي  َهِج قْ َبال اْلَمفْ َعَّلا تُ ْوَحِة ِلَمن ْ

َضاَفِة ِإََل ُمَتطَلِ َباِت تَ ْروِ لَُّغِة اْلَعَربِیاِة وَ ْعزِْيِز الِإََل ت َ  اْلَبَكاُلورِيُّوس ِف اللَُّغِة اْلَعَربِیاِة، َوالاِِتْ هَتِْدفُ  َها َِبْْلِ ْيِْ

بُ  َها الطَُّّلا الاِذْي يُرِْيُد َأن ي اْفَهَم  ْسَتاِنُّ اْلَعاِديُّ كِ َبِل اْلَبا   فَ َقط،َمَناِهِج اْلَبَكاُلْورِي ُّْوس، وَل َيْسَتِفْیُد ِمن ْ

َها أَْيًضا.   اْلُقْرآَن ُُيِْكُن أن ياْسَتِفْیَد ِمن ْ

ِع َوتَ ْعزِْيِز اللَُّغِة اْلَعَربِیاِة َمْفتُ ْوَحُة ِفْ َتْشِجیْ اِمَعُة الْ ُه اجلَْ  َأن ي اتَ َقباَل َهَذا اجْلُْهَد الاِذْي تَ ْبُذلُ أَْدُعو هللاَ 

 ِف اْلِبََّلِد. آمنی. 

  يُّْوماألسْتَاذ الدُّكمتموْر ضِيَاءُ الْقَ

     )رَئِيئسُ الْجَامِعَةِ( 

https://www.beytoote.com/religious/sundries/surahs3-quran.html
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ق ُة اْلُمنجس   ل مج  كج
صح من نطق علی أف احلمدهلل الذی علم َبلقلم، علم اْلنسان ماَل يعلم، والصَّلة والسَّلم

یننا سیدان وقرة أع َبلضاد و أفضل من أوتی فصل اخلطاب وجوامع الکلم، سیدان ومولان وقدوتنا
 .حممد صلی هللا علیه وسلم

 أَماا بَ ْعُد:
َمِة ِإقْ َبال اْلَمْفتُ ْوَحِة ِإْسََّلم آََبد َعاَم َكاَن ِمْن أََهمِ  اأْلَْهَداِف َورَاَء   ِإْنَشاِء َجاِمَعِة اْلَعَّلا

َفِة َِبلت اَفرُّغِ 1973 ْقِتَصاِد َواْلَوِظی ْ رَاَسِة ِلُكلِ  َمن َلَْ َتْسَمْح َلُه ظُُرْوُف اْلِ   م َهَدُف تَ ْوِفرْیِ فُ َرِص الدِ 
رَاِسیاِة ِف اْلَمَداِرِس َواجْلَاِمَعاِت. َوِوفْ ًقا ِلَغَرِض اجْلَاِمَعِة اْلَمْفتُ ْوَحِة َوالتاََّلزُِم ِفْ احْلُُضْوِر ِف اْلُفُصوْ  ِل الدِ 

َهَج الت اْعِلْیِم َعْن بُ ْعٍد )  Distanceُهَو تَ ْوِفرْیُ الث اَقاَفِة َواْلِعْلِم لِْلَجِمْیِع، فَاجْلَاِمَعُة تَ ْعَتِمُد َمن ْ
Learning َرَاِسیاَة َوالتاَمارِْيَن ِإََل الطاَلَبِة َمَع (، َوتَ تاِبُع َثََّلث َها ِإْرَساُل اْلُكُتَب الدِ  َة َأَسالِْیٍب، َوِمن ْ

زَِمِة، فَ یَ ُقْوُم الطاَلَبُة بَِتْحِلْیِل التاَمارِْيِن ََتَْت ِإْشرَاِف ُمْرِشِد الطاَلَبِة اْلمُ  َهاِت الَّلا ِ )الت اْوِجی ْ ( Tutorَعنیا
 َوَسِط اجْلَاِمَعِة، َوََثنًِیا اْلُمَشارََكُة َوِاْسِتَماُع  اْلُمَحاَضرَاِت ِلْْلََساتَِذِة اْلُمَتَخصِ ِصنْیَ ِفْ اْلَوَرَشِة ِفْ ِمْن ِقَبِل 

ْمِتَحاانِ  ُهْم احْلُُضْوُر ِفْ َأَحِد اْلَمرَاِكِز اْلَفْرِعیاِة لِْلَجاِمَعِة ِلَّْلِ  ِت النِ َهائِیاِة.اْلَفْصِل، وَأِخرْیًا يُْطَلُب ِمن ْ
 َسِبْیِل َنْشِر اللَُّغِة اْلَعَربِیاِة ِفْ ِة لِتُ َؤدِ ْي َدْوَرَها ْسََّلِمیا ِم اْْلِ َوَقْد أَْنِشَئْت ُكلِ یاُة اللَُّغِة اْلَعَربِیاِة َواْلُعُلوْ 

بِْتَدائِیاِة رَاِسیاَة جِلَِمْیِع اَج الد ِ َناهِ َع اْلمَ َوتَ ْوِطْیِد أُُسِسَها ِفْ َسائِِر َأْطرَاِف ََبِكْسَتاَن، َولَِتضَ  ْلَمرَاِحِل ِمَن اْلِ

رَاسَ  َا تَ ُقْوُم بِ كَ ِديْ ثَُة،  اُت احلَْ ِإََل اجْلَاِمِعیاِة ِفْ َضْوِء َما تَ َوصاَلْت إِلَْیِه الدِ  َتْدرِْيِب ُمَعلِ ِمي اللَُّغِة اْلَعَربِیاِة َما َأَنا

  یااِت َحَسَب اْلَمَناِهِج احلَِْديْ ثَِة.ِف اْلَمَداِرِس َواْلُكل ِ 

ُم اْْلَن بَ ْراَنِمَج الْ  (، BS Arabicِة ) اللَُّغِة اْلَعرِبِیا ْورِي ُّْوس ِفْ َبَكالُ َوْاجْلَاِمَعُة اْلَمْفتُ ْوَحُة تُ َقدِ 
َوُن ب    "القواعد التطبیقیة" ُوِضَع  لِ  ِة اْلَعَربِیاِة َوآَداهِبَا، ْورِي ُّْوْس ِف اللُّغَ ِة اْلَبَكالُ َمْرَحلَ َوَهَذا اْلِكَتاُب اْلُمَعن ْ

 ،رهز ألا جبامعة َساِعدُ َتاُذ اْلمُ سْ فوظ، اأُل حمند عبداحللیم هوْرة الدُّْكتُ کًَّل من: َوالاِذْي قَاَم ِبِِْعَداِدِه  
ٔکذو  .خریاً هللاُ  اه، َفَجزَ هر هالقا  ۔بغدادی عبداجملید/د۔لک 
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ن العمل املتواضع، ونرجوذا هدی الیکم ، َنةايهوفی الن  ال وهالقبول وماو  ينال الرضا ا 
نفسنا وعینات م ا، ن بضاعتنمناذج من نتاجنا الفکری و حصاد قلمنا وومضات من خلجات ا 

و الس نفسنا من اخلطا  ا  و زلنو و الهولنربی  ا  و شرو  ةسیان ا  و ا ی خلل ن،هد الذالقلم ا  و نقص ا   ا 
و عیب، و  ، ونرجو  همنذا مال خیلو ها  وجد  من کل من صادقنیا ی عمل بشری، فکلنا ذو خطا 
ًا من ذل ، وتدارک الستب را ن يباد کشی  سد اخللل، الزلل، و  و النسیان، واصَّلح وهصحیح اخلطا 

 ۔کر والتقديرشناء والثکل ال  هالعیب، ول ةزالإ واستکمال النقص، و
ن نتوج لکتاب اا ذهخراج ان فی إمن ساعدکل کر اجلزيل إلیشَبلمتنان وال هول يفوتنا ا 

ستاد الدکتور: عبداحلمید خان عباسی، عمید الکلی ةکر سعادشَبل صوْن  رئیس و معال ،ةال 
ستاذةاجلامع ن يتقبل منا و م الدکتور: ضیاء القیوم، داعنی هللا ، ال  ن ياذا هم هنا   هقل بثلعمل و ا 

عمالنا، ويتقبله منا، ويرضی به عنا،   .ه الکرمیوْيعله عمًَّل خالصاً لوجهموازين ا 
 

 

 يْ الدُّكْتموْر عَبْدُ الَْمجِيْد َبغْدَادِ

 بَرْنَامِجُمنَسِّقُ الْ   /الْأمسْتَاذ الْمَُساعِدُ
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 ت جْقد يْ 
ُم  هَ  و الصرف النحو"القواعد التطبیقیةُكْم ِكَتاَب "لَ نُ َقدِ  بِیاِة وْس ِف اللَُّغِة اْلَعرَ َكاُلْورِيُ ِج اْلبَ ِلَمن ْ

 ِب. الِت ُوِضعْت هلذا الكتا لُمواَصَفاتِ لقِ َقًة ِفْیِه ِدرَاَسِة َْنِْوياِة، َدقیقًة صاِفَیًة، حمُ ويقدم َوآَداهِبَا، 
 وِمن أْهداِف َهذا الكتاِب: 

ب ِفْ مَ  -1  آَداهِبَا َوَما يُ َعاِدهُلَا و للَُّغِة اْلَعَربِیاِة ْوْس ِفْ ااُلورِي ُّ ْرَحَلِة اْلَبكَ َأْن ياُكْوَن َمْرِجًعا لِلطَُّّلا
رَاَسِة َحَسَب اْلُمْحتَ َوََيِت  َئِة الت اْعِلْیِم ِِتْ قُ ر َِرْت ِفْ مَ ُضْوَعاِت الا اْلَموْ وَ ِمْن أَنْ َواِع الت اْعِلْیِم َوالدِ  َهِج َهی ْ ن ْ

نِْتَهاِء ُدْوا ِمْنهُ ْن ْياِ آََبد ََبِكْسَتان هِلَِذِه اْلَمْرَحَلِة، َوأَ  اْلَعاِلْ ِبِِْسََّلمَ  ْن ِدرَاَسِة َهَذا اْلِكَتاِب َما مِ  بَ ْعَد اْلِ
ساسیه للغة الاْلَقَواِعِد الناْحِوياِة  مهفيَ ْعِنْیِهْم َعَلى   .َساِسیاةِ عربیة اأْلَ ال 
نَ َأْن ياُكْوَن َمْرِجًعا  -2 ارِِسی ْ نُ وْ و لِلدا ، َهِة ُمْشِكََّلِت الت اعْ ِفْ ُمَواجَ  ا ِمْنهُ أَْن ياْسَتِعی ْ ِبرْیِ اللَُّغِويِ 

َاِكْیِب اْلَعَربِیاِة، فَ َیسْ  ن ُ َواِلْسِتْخَداِم الصاِحْیِح لِلَّتا  ِهْم، َوِحْفِظ أَْقََّلِمِهْم ِمْن ُوقُ ْوعِ  تَ ْقِومیِْ أَْلِسَنتِ ْوَن ِبِه ِفْ َتِعی ْ
 اللاْحِن َواخلَْطَِإ. 

ْيَصاِل ْعٍي َوَعلَ وَ  ِفْ َلُه َمْنهٌج ُمَتَمیِ ُز اْلَمََّلِمِح َواْلَقَسَماِت يَ تاِجهُ  -3 ْلَغَرِض اى َبِصرْیٍَة ِْلِ
ْعَداِدِه.   ِْلِ
َمِة  -4 َم اْلِكَتاُب ِوفْ ًقا لِِنظَاِم َجاِمَعِة اْلَعَّلا اٍت، فَ َتْحِمُل  ْسَعِة َوْحدَ َحِة ِإََل تِ اْلَمْفتُ وْ  قْ َبالِ إُقسِ 

َوااًن َخاصًّا َلُه ِلَغَرِض التاْسِهْیِل ِفْ ف َ  َضاَفِة إََل لناْحِوياِة لِلطَُّّلا َقَواِعِد اْهِم الْ ُكلُّ َوْحَدٍة ُعن ْ  ذکرِب، َِبْْلِ
 . الت اَعاُرِف واأْلَْهَداِف ِفْ ِبَدايَِة ُكلِ  َوْحَدٍة َعَلى ِحَدةٍ 

ُز عَ اْلَقَواِعَد الناْحوياَة الاِِتْ تُ َر لکتاب علی اشتمل هذا ا -5 ْستِ كِ  لَُّغِة ْخَداِم اْلَوِظْیِفيِ  لِ َلى اْلِ
اِرَس َعَلى أَْن ي اْنِطَق  داَث َحِديْ ثًا َصِحْیًحا، ِق الصاِحْیِح، َويَ َتحَ اِت َِبلنُّطْ ْلَكِلمَ ااْلَعَربِیاِة، َوالاِذْيُ يِفْیُد الدا

 ِة. َِبلت اْعِبرْیِ الساِلیِم ِمَن اأْلَْخطَاِء اللَُّغِويا َويَ ُقْوَم 
التعريف ْدًءا ِمَن بَ ز أِلَبْ َواِب الناْحِو، دُّ رََكائِ  تُ عَ اْهَتما َهَذا اْلِكَتاَب َِبْلَمَعاِرَف اأْلَوالیاِة الاِِتْ  -6
نواع ةا و ا جزاء الکلمو حرکاهت ةديجبَبحلروف ال   نواعمجلا،هتداماواستخ هوالفعل وا   ةجلملا، هع وا 

 .ةسخالنفعال اال  و  ، املبتدا  واخلرب،ه، الفاعل، املفعول بةو الفعلی ةالمسی



x 

 

حِ  اْْلرَاِء ِد ِإََل َأصَ اْلَقصْ  َِبأْلَْمِثَلِة َمعَ  ةوموضح ةلهس ةبطريق حرصنا علی شرح القواعد -7
ا ََتِْمُل ِمْن َحَقاِئٍق َوِقَیٍم، احْلَاِضِر، ِخْصَبًة بَِ وَ ْلَماِضْي َبِ تَِبطًَة َواِقِعیاًة، ُمرْ ْمِثَلِة َحیاًة أ أَقْ َواَها، َوََتا انِْتَقاءُ وَ 

ِث الن اَبِويِ  الشارِْيِف، اْلَكرمیِْ َواحْلَِديْ   اْلُقْرآنِ َها ِمنَ َوَما تَ ْرُسُم ِمْن ُمُثٍل ِف اخْلُُلِق َوالسُُّلْوِك، َوََجََع ِفی ْ 
ْعِر، َوِماا تَ تاِسمُ  َوَمْأثُ ْورِ  َا ُمْوَجزَ ِذِه اأْلَمْ  بِِه هَ اْلَقْوِل ِمَن الن اْثِر وِالشِ  ًة َيْسُهُل ِحْفُظَها، وَيْسُهُل َرْبُط ِثَلُة َأَنا

 اْلَقَواِعِد هِبَا، َوتذَكُُّرَها َعْن َطرِْيِقَها.
 وموضحة ةوحدوان کل نطبقاً لع ةکما حرصنا عل تقسیم احملتوی الی وحدات مفصل  -8

 ۔ا من تفصیَّلتها وما تندرج َتتهحملتوا
لًة ِلُصْلِبه ِبَا اْشتَ  -9 ْلَعَربِیاِة ُرْوٍح لِْلُمْفَرَداِت اشُ َلْیِه ِمْن َمَل عَ َجاَءْت َهَواِمُش اْلِكَتاِب ُمَكمِ 

َْجَالِیاِة، َوِنْسَبِة ُمْعَظِم النُُّصْوصِ  َها وذِْكرِ إِ اِر أْلَْشعَ  ِمَن اَواْلُمْصطََلَحاِت اْْلِ  السَُّوِر اْلُقْرآنِیاِة َوأَْرقَاِم ََل قَائِِلی ْ
 رَابَُه.ِضْي الضُُّرْورَُة ِإعْ ِب َما تَ ْقتَ ِإْعرَاوَ اْْلََيِت َوبَ َیاِن َأمْسَاِء ُكُتِب اأْلََحاِدْيِث َوأَْرقَاِمَها، 

دَ ِد الْ عِ َوِف اْلِكَتاِب َجَداِوٌل حَمُْدْوَدٌة َجاَءْت ِف اْلَقَوا -10 َمَع َشتااهَتَا، ِة اجْلُْزئِیااِت لَِتجْ ُمتَ َعدِ 
َعاهِبَا.   َوُتَساِعَد َعَلى ِاْسِتی ْ

اِرَس َمَعارَِفُه اياٍة، ِلَكْي ُُيَاِرَس ِعَدٍة َْنْوِ لِ  قَاَوِف اْلِكَتاِب َتْدرِيْ َباٌت ُمَفصاَلٌة ِفْ َِنَايَِة كُ  -11 لدا
 . الناْحوياَة اْلِعْلِمیاةَ 
ئِیااِت ُكلٍ  َعاِت َوُجزْ ْلَمْوُضوْ فَ ْهِرُسْ حُمْتَ َوَيِت ُمَفصاٌل يُوضِ ُح ايشتمل الکتاب علی  -12

َها، َمْع ََتِْدْيِد َمَواِطِنَها وَصْفَحاهِتَا، ِِبَْیُث َيْستَ  اِرُس أَ اِطْیُع مِ ن ْ املوضوع ْرَعٍة َعَلى ْن ياَضَع َيَدُه ِفْ سُ لدا
 ْن ياِصَل إلَْیَه. يُرِْيُد أَ  الذی

 عبداجمليد بغدادیالدُُّكتُ ْور .1
 ةِ الَعَربِیا  ِقْسِم اللَُّغةِ باأُلْسَتاُذ اْلُمَساِعُد 

َمة إق َْبال اْلَمْفتُ وْ   م آََبد.َحة إْسََّل َجاِمَعُة اْلَعَّلا
 الدکتورة هند عبداحلليم حمفوظ .2

ردية و قسم اللغة ال  بساعد، امل ستاذال  
 جامعة الزهر، القاهرة، مصرآداهبا، 
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 

 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل
   ِ03 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدة 

    َِأْهَداُف اْلَوْحَدة  03 

 04 احلروف األجبدية وحركاهتا  .1

 04 احلرف األصلي 1.1

 04 احلرف الفرعي 1.2

 04 صليةاألروف احل 1.3

 06 روف فرعيةاحل 1.4

 09 استعماالت عالمات الضبط  .2

 10 اتريخ احلركات  .3

 
  



3 
 

 التعارف ابلوحدة
 :فاول هذه الوحدة التعريستتن

 قسامها، األصلية والفرعية.العربية وأحلروف األجبدية ا 
 .احلركات وعالمات التشكيل وأنواعه 
 .التنوين وضوابطه 
 استعماالت عالمات الضبط. 
 .احلروف القمرية والشمسية 

 أهداف الوحدة
 بعد دراسة هذا احملتوى يستطيع الطالب أن: 

 وأصواهتا يتعرف على حروف اللغة العربية. 
 عليه قراءة أي كلمة جديدة. يتزود مبفاتيح القراءة، فيسهل 
 .ينطق احلروف ابلشكل الصحيح 
 اأشكاهل مييز بني األحرف وحركات. 
 .مييز بني احلروف القمرية والشمسية 
 .ينمي مهارة القراءة والكتابة من خالل التدريبات املقررة 
 ة التواصل لديه مع اآلخرين.حيسن من فعالي 
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 احلروف األجبدية وحركاهتا.1
اهلجاء أو حرف املبىن يف اللغة العربية، هو: الذي تبىن منه الكلمة. ويف علم قراءات حرف 

و إما أن يكون أصليا، أو القرآن إذا ما أريد به "حرف التهجي" فباعتبار الصفات املتعلقة بنطقه؛ فه
 فرعيا. 

 وحمقق ميكن متييزه من بقية األصوات ،رج من خمرج واحد فقطالذي خيهو : حلرف األصليا1.1
 شرون حرفاتسعة وعمثانية وعشرون حرفًا، أو متصفا جبميع صفاته األصلية. وعدد احلروف األصلية 

 ابعتبار اهلمزة حرفًا منفصاًل.
"فرعيا" لتفرعه من  ويسمىويتولد من حرفيني، يرتدد بني خمرجني، الذي هو  :احلرف الفرعي 1.2

 غري خالصة.تنطق أحرف  سبعة احلروف الفرعيةعدد احلرف األصلي. و 
 :حرف على أرجح اآلراء وهي 29هي : وصليةاألروف احل1.3
 (ء)   اهلمزة 
 (ا)   األلف 
 (ب)   الباء 
 (ت)   التاء 
 (ث)   الثاء 
 (ج)   اجليم 
 (ح)   احلاء 
 (خ)   اخلاء 
 (د)   الدال 
  (ذ)   الذال 



5 
 

  (ر)   الراء 
  (ز)   الزاي 
  (س)   السني 
  (ش)   الشني 
  (ص)   الصاد 
  (ض)   الضاد 
  (ط)   الطا 
  (ظ)   الظا 
  (ع)   العني 
  (غ)   الغني 
  (ف)   الفاء 
  (ق)   القاف 
  (ك)   الكاف 
 (ل)    الالم 
  (م)   امليم 
  (ن)   النون 
 (هـ)    اهلاء 
  (و)   الواو 
  (ي)   الياء 
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 وهي كاآليت:روف غري املذكورة ابألعلى احلهي و : روف فرعيةاحل 1.4
 .اهلمزة املسهلة 
 .األلف املمالة 
 الزايصوت مة شالصاد امل. 
 .الياء املشمة صوت الواو 
 .األلف املفخمة 
 غلظة.الالم امل 
 .النون املدغمة، واملخفاة 

 
للحرف أن أييت على حاالت متعددة من حيث احلركة إال أن تلك احلاالت ميكن وضعها حتت 

 :حالتني عامتني من حيث تقسيم أحكام التجويد
 هي أكثر احلاالت استثارة ألحكام التجويد نظرا لصعوبة نطق احلرف عند السكونو : السكون

 .تندرج حتت حالة السكون حاالت فرعيةو ، اللسان ال يعمل مع احلرف الساكن
املصحف على أحد  هو أن أييت احلرف ساكنا )بال حركة( وعالمته يف رسمو : السكون احلقيقي

 احلاالت التالية
 وجود عالمة تشبه رأس احلاء 
 تعرية احلرف من الشكل ويف هذه احلالة غالبا ما يوجد حكم جتويدي 

 تتبع حروف املد هذه الفئة من احلاالت فكل حرف مد ساكن
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وينتج هو يف األصل التقاء حرفني من نفس اجلنس أوهلما ساكنا والثاين متحركا و : احلرف املشدد
احلرف املشدد و عالمته يف رسم املصحف وجود عالمة الشدة وهي تشبه رأس السني أييت احلرف 

 .املشدد على أربعة أوجه
 احلرف املشدد ابلفتح .1
 احلرف املشدد ابلكسر .2
 احلرف املشدد ابلضم .3
ن الوقف على احلرف املشدد ككلمة احلرف املشدد ابلسكون وهو حالة عارضة تنتج ع .4

 .سورة الرمحن وله أحكامه اخلاصة بهيف  )جآّن(
هو أن أييت احلرف على صورة غري صورة السكون ويندر وجود األحكام يف هذه احلالة نظرا و : احلركة

 لسهولة نطق احلروف و أتيت احلروف املتحركة على ثالثة أوجه
 الفتح .1
 الكسر .2
 الضم .3

 
يشار  احلرف لتوضيح طريقة نطقاحلرف العريب، أو حتته  توضع أعلى شكلة هي: عالمة التشكيل

إىل وضع هذه العالمات على احلروف والشكل والضبط. إطالقًا، تكتب عالمات التشكيل 
عددها كبري نسبًيا، ولكن األساسية والضرورية منها ، و كهذه "◌" أو دائرة منقوطة " " تطويل ابعتماد

 :هي التالية

 إليها السكون احلركات: وهي ثالث الضمة والفتحة والكسرة، وُيضاف. 
 التنوين: وهو على ثالث أشكال: تنوين ضم وتنوين فتح وتنوين كسر. 
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 الضوابط: وهي أربع: الشد واملد والوصل والقطع. 

 أنواع الشكالت
 وهي يث املد الصويت القصري الذي يليهشكالت دالة على طريقة نطق احلرف من ح: 

o (  ـ)    الفتحة وترسم كشرطة صغرية أعلى احلرف 
o ( ـ)     وترسم كواو صغرية أعلى احلرف الضمةُ 
o (ـ  )    الكسرة وترسم كشرطة صغرية حتت احلرف 
o (ـ  )     السكون ويرسم كحلقة صغرية فوق احلرف 

 شكالت دالة على تشديد احلرف وهي واحدة: 
o وميكن رسم فتحة أو ضمة أو كسرة مع الشدة (  ّـ )  الشدة وترسم على الشكل

ويرسم أيضاً الكسر مع الشدة (  ّـَ، ّـُ، ـ ّ )  الرتتيبفتتخذ الرسوم التالية حسب 
 .بوضع عالمة التشديد فوق احلرف وتوضع الكسرة حتتها

 التنوين
ً ـ  ) التنوين  ٌ ـ يوضع  والتنوين وهو على ثالث أشكال تنوين ضم، تنوين فتح، تنوين كسر (: :ـ

األخري ال  احلرف ن وإذا كانبلفظ ينتهي ابلنو  الكلمة ليصبغ هناية للكلمة األخري احلرف فوق
على  ألف بعد زايدة الكلمة األخري من احلرف يقبل تنوين الفتح فإن التنوين يوضع على

وتسمى  التنوين اليت ال تقبل األمساء وميكن الذكر هنا أبنه يوجد جمموعة من الكلمة آخر
 .هذه األمساء املمنوعة من الصرف األمساء جمموعة

 :نوينالت الشكالت الدالة على
o (ًـ )  تنوين مع الفتح يرسم كشرطتني صغريتني أعلى احلرف 
o ويرسم أيًضا كواوين صغريين فوق احلرف (ٌـ )  تنوين مع الضم يرسم أعلى احلرف 
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o (ـ  )  تنوين مع الكسر يرسم كشرطتني صغريتني أسفل احلرف 

 :وهي كالتايل :الضوابط
 مكتوب  احلرف لفظه وكأن ليتم تضعيف لفظه أي احلرف : وهي توضع فوق(ّـ )  الشدة

 .مراتن
  بشكل عام ليتم تضعيف لفظه ويكون  حرف األلف : وهي عالمة توضع فوق(ـ  ) املد

، وميكن ( آ)  مبد طويل ومع إضافة املد يصبح كالشكل التايل حرف األلف ذلك بلفظ
 .يف الكلمة يس الياء :وف أخرى، مثلللمد أن يوضع على حر 

 الوصل. 
 القطع. 

 استعماالت عالمات الضبط.2
ويف كثري من النصوص القرآنية املقتبسة من  املصاحف تستعمل عالمات الضبط يف مجيع

املصحف. كما تستعمل يف كثري  من النصوص املعدة لألطفال ويف النصوص اخلاصة ابملراحل 
العربية كلغة اثنية. وتستعمل أحيااًن يف النصوص العامة ملنع التباس األوىل لتعليم دارسي اللغة 

املعىن على القارئ عندما يكون هناك أكثر من طريقة لنطق الكلمة واليت قد تفضي إىل معان  
 .ختتلف عن املعىن املراد من النص

و والداللة وعن قيمة احلركات يف الشعر يقول د. صاحل عبد العظيم الشاعر يف كتاب "حركة النح
 :"يف النص الشعري

وإذا كانت الكلمات واحلروف ذات معىن وقيمة يف البناء الشعري فإن احلركات ال تقلُّ قيمتها ’’
عن قيمة الكلمة، وأعتقد أن حركة القافية هلا دور يف جناح القصيدة إذا ما كانت متصلة مبوضوعها 

قة ابأللف توحي ابلبهجة والسعادة والسرور، ولو على سبيل العموم، فال أحد ينكر أن القوايف املطل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2
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وقد نرى من خالهلا صورة شخص مستغرق يف الضحك، فاحًتا فمه كمنشد القافية املطلقة"، 
"فالكسر اللفظي دليل على الكسر النفسي، واالنفتاح الذي توحي به الفتحة اليتناسب مع احلزن 

 ۔‘‘نة ابلبوح والتحررمطلقا، والسكون كبت وكتمان خيتلفان عن احلركة املقرت 
 اتريخ احلركات.3

حركات فقد كان يعتمد على معرفة العرب بلغتهم  صدر اإلسالم ويف العصر اجلاهلي مل يكن يف
الفتوحات  للتعرف على احلركة املناسبة لكل حرف. مع اتساع

 .الكرمي القرآن وخيف أن يلحن الناس يف قراءة ابلعجم العرب اختلط اإلسالمية
 :العبارة التاليةيف وقد مجعت  حرفاً، 14يف اللغة العربية هي عبارة عن  :القمريةاحلروف 

 :هيوبياهنا كالتايل (  ابغ حجك وخف عقيمه) 

 مثال الُنطق احلرف

سد (ا) األلف  األ 

 ال باب (ب) الباء

و (ج) اجليم  اجل 

 احل ب (ح) احلاء

ري (خ) اخلاء  اخل 

 ال عني (ع) العني

 ال غرب (غ) الغني

 ال فاحتة (ف) الفاء
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 ال قانون (ق) القاف

 ال كرمي (ك) الكاف

 ال مال (م) امليم

واء (ه) اهلاء  اهل 

 ال ورد (و) الواو

 ال يمن (ي) الياء

ومن األخطاء الشائعة أن الكثري يضع على األلف يف أداة التعريف )ال( مهزة عند كتابة الكلمات 
ب( وهذا غري صحيح، فيجب ان تكتب مجيع اليت تبدأ ابحلروف القمرية  هكذا )أل باب(، )أحل 
 .الكلمات القمرية بدون مهزة

الشاعر كلها يف  هاقد مجع، يضاً ا حرفاً  14وف اهلجاء، أي بقية حر  هي: واحلروف الشمسية
 :البيت اآليت

ًا تـ ُفز  ص ف  ذ ا ن ع م   ل  ر مح  ــر م   د ع  ُســــوء  ظـ ـنّ  ُزر        ط ب  ُُثَّ ص  ـر يًفا للك   ش 
 وبياهنا كاآليت: 

 مثال الُنطق احلرف

 التاسع )أاّتسع( (ت) التاء

 الثقافة )أثّقافة( (ث) الثاء

 الدب )أّدب( (د) الدال

 الذَّرَّة )اّذرة( (ذ) الذال
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 الربح )أرّبح( (ر) الراء

 الزَّكاة )أزّكاة( (ز) الزاي

 السيف )أّسيف( (س) السني

 الشَّمس )أّّشس( (ش) الشني

 الصدر)أّصدر( (ص) الصاد

 الضرب )أَّضرب( (ض) الضاد

 اّلطَّبيب )أطّبيب( (ط) الطاء

 الظالم )أّظالم( (ظ) الظاء

 اللواء )أّلواء( (ل) الالم

 النار )أاّنر( (ن) النون

بل جتعل ومن هذا يتبني أبن الالم يف )أل( التعريف ال تلفظ يف الكلمات اليت تبدأ حبرف ّشسي، 
حرفا جمانسا ألول حرف من الكلمة، حيث يتم تشديد احلرف. وهذا يعين أن الالم ختتفي عند 

  .الكالم أو النطق بكلمة تبدأ حبرف ّشسي
 مترينات

 ۔ماهي احلروف الشمسة؟ عرف ابلتفصيل .1
 ۔ماهي احلروف القمرية؟ اکتب فی کراستک .2
 ماذا تعرف عن اتريخ احلرکات؟ .3
 ۔عدد احلروف اال صلية .4
 ۔ماهي احلروف الفرمية؟ اکتب ابکراستک .5
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ۃ الثانیۃالوحد  
2nd Unit  

 
 

 الکالم و ٔاجزائه

 (Speech and its parts) 
 

 

 

 

 

 

 ھند عبداحللیم حمفوظ.: دإعداد                                       

 مودصف حم                            ا .: دةمراجع                                      
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل
   ِ15 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدة 

    َِأْهَداُف اْلَوْحَدة  15 

 16 الکالم . أجزاء1  .1

 16 االسم 1.1

 18 الفعل 1.2

 20 احلرف 1.3

 23 العلم.2  .2

 27 (اللقب۔ةالکنی۔االسم) العلم 1.1

 29 (نیته ومجعه مجعا ساملاثت) العلم 1.2

 31 الضمائر  .3

 33 طائفة من ٔاحکام الضمری املتصل  .4
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 التعارف ابلوحدة
تقدم هذه الوحدة احلديث عن أجزاء اجلملة ابلتفصيل، ومن املعلوم أن الكالم هو امليزة 

وهذا الكالم اليت ميز هللا هبا اإلنسان على سائر املخلوقات، وبه يتفاهم الناس فيما بينهم، 
واحلرف،وسوف نقدم يف هذه الوحدة املعلومات اهلامة للطالب  يتألف من االسم والفعل

 يف هذا الصدد، ليتمكن من التفريق بينهم وليتعرف على خصائص كل منهم.
 

 أهداف الوحدة
 بعد دراسة هذا احملتوى يستطيع الطالب أن: 

 حيدد أجزاء الكالم. 
 .يتزود مبفاتيح القراءة، فيسهل عليه قراءة أي كلمة جديدة 
  بني الكالم املفيد وغريهمييز. 
 يفرق بني االسم، والفعل واحلرف وموقعهم من اجلملة. 
 .ينمي مهارة القراءة والكتابة من خالل التدريبات املقررة 
 حيسن استخدام اجلمل يف حالة التثنية واجلمع أبنواعه. 
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 الکالم . أجزاء1
 

 االسم 1.1
 الشيخ ۔إلی البستان بهي ذعل الشيخ ۔وسط احلقول البستان ۔بستان ہالشيخ علي عند

 يف تفرقوا األوالد. (1)ةمورق ةشجر  حتت جلس الشيخ ۔وزينب وعثمان يمهبراإ ،هوالده أمع أخذ
وعثمان مسرور برؤية  ۔عشابي ترعی األهو  اجلمل و ةاحلصان و البقر  (2) دهيشا يمهبراإ. البستان

 وأحياان .(5)راث ء احملأومتشي ورا (4) النورج ترکب ةزينب الصغري لنخل، و اوالعنب و  (3)التني رشجاأ
 .(6)حتفر ابلفأس

 شکروا األوالد .اليوم طول لعبوا األوالد .ةمسرور  وزينب"  مسرور عثمان و"  مسرور يمهبراإ
 .مجيال   يوما   قضوا أن بعد مهإلی بيت هالدأو و الشيخ   (7) عاد م.هوالد

 
 :حالتوضی

 .نواع الکلمةالدرس أ ذاهعرف يف ن أن ونريد رفأکث کلمتني  من ترتکب ۃة املفيداجلمل أن عرفنا ۔۱
ی ألفاظ زينب( عثمان، يم،هبراإي، عل)  ن الکلمات معنا جتد أاليت ۃإلی العبار ارجع ۔۲  اهب ُسم
ی هبأ ن ) احلصان، البقرة، اجلمل(شخاص، وأأ ( لنخلاو  والعنب، التني،)  أن  احليواانت من الفاظ ُسم

                                                           
  ا۔وہ۔ ومرۃق: وتپں ےس دلا 1

ادہ۔  2

 

  اشیدہ۔ اشمدھۃ۔۔ اشیدھ : داتھکی ےہ۔ ش

  ۔ اریجن 3

  ۔ اونلرج : لہ یک اھپیل۔ ہلغ اگےنہ اک ایک ا ہل۔4

ر اث : لہ5
ھ
م

  ۔

اس : وھتہڑا۔6

ف

 

  ۔ ال

ا7

 

  ۔ اعد : واسپ ولٹ
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 وکل .اجلماد من أنواع اي هبُسم  ألفاظ( سالفأ احملراث، النورج،)  وأن النبات من أنواع اي هبُسم  ألفاظ
 ()اسم تمسمی ۔ا أم مجادً  أم نباتً م حيواانً أ نساانً إه سواء أکان ب عرفوتم  شیء علی تطلق ةکلم

 
 اخلالصة

 .لکو غري ذو نبات، أو مجاد أأو حيوان أإنسان  ااالسم: کل کلمة يمسمی هب

 

 مترینات
 :ةمفید مجل یف يت أی ملا مثل  ۔۱

  (8)ةمفرتس حليوانت أُساء ةثالث ۔۱
 .ُساء من مدن ابکستانة أثالث ۔2
 .ة أُساء لرجال عظماءأربع ۔۳

 ۔ليفةة أ ُساء لطيور أثالث ۔۴

 
 ة من اجلمل اآلتیة:اخلالی األماکن يفمسا مناسباَ اضع   ۔۲

 .ابءر هابلک ليال   ....... (9) تضاء ۔۱

 .من الشارع ليحافظ علی األيف ....... يقف ۔ 2

 .املنزل فی هدروس ....... يستذکر -3
 ...... .رهظ علی احلطب البدوی حيمل -4

 

                                                           
  ۔ اریجن8

ا : دردنے۔9

 

ات رتفمس

 

 ۔ویحٹ
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 الفعل 1.2

 .ظافة البيتن علی تساعد حياانً وأ .وفالص وتغزل .املالبس ختيط .جديت يف البيت جتلس
 خرجت .ليتم طفو ي عن أایمع وتتحدث .قصصا مجيلة علی وتقص .جبانيب جتلس .الليل جیيئ عندما

 . لعبة مجيلةيل أحضرتو  حلوی فاشرتت .إلی السوق يوماً 
 .اهب والعب .ةاللعب هذه خذو  .احللوی هذهشرف من أای  کليل:   قالتو  اندتين

 
 ح:التوضی

دث، خرجت، يیء، تقص، تتحجی تساعد، تغزل، ختيط، جتلس،)  خط اهالکلمات اليت حتت
 . زمنيف وقع علی دلت اهکل من  (اشرتت، أحضرت، اندت، قالت، کل، خذ، العب

 وزمن اجللوس وهعلی عمل  (10)فالکلمة األولی ) جتلس( من مجلة جتلس جديت يف البيت دلت 
 وهمجلة خرجت يوما  إلی السوق دلت علی عمل  يفة ) خرجت( ولکلم .ه ذلک اجللوسفي وقع

 وه عمل علی دلت ،احللوی هذهة ) کل( من مجلة کل من وکلم .اخلروجه ذلک في وقع وزمن اخلروج
 .(فعال  ) ة تدل علی عمل يف زمن تسمی کلم   وکل ،کله ذلک األفي سيقع وزمن األکل

 اخلالصة
کط،  ی

 

خ

 

ت
س، 

ج ل

 

ت

 :

 

 رک رےہ ںیہ۔واضح

 

ا پ وغر رکنی ےک طخ دیشکہ املکت اےنپ ینعم ےک ایک زامہن رپ یھب دالل

اال ےک وطر رپ 

 

ث
 م
لعت

ذ العوہ ا

  

، لک، خ

 

ادت، اقل

 

، ارتشت، أ رضحت، ٹ

 

 
 ح

 

جدذث، خ

 

ت

 

ت

ص، 

ق

 

ت

ادع، یجی ء، 

 

زغتل، ت

س‘‘ الہپ ہملک 

ج ل

 

ت

ذیت‘‘ وج وپرا ہلمج ’’  این یتھٹیب ےہ ، وت ہی ےنھٹیب اک لمع ایک  ےہ اک ینعم ےہ ’’ سسجت خ 

 

ہک ریمی دادی ٹکا ٹ

 ےہ ’’ احل‘‘ زامہن ںیم وہا ےہ وج ہک 

 

 
 ح

 

اک زامہن ےہ وت ہی زامہن یھب ایس ہلمج ےس ھجمس ںیم ا  راہ ےہ۔ ایس رطح ہملک خ

                                                           
ک  : روینش رکیت ےہ، ونمر وہیت ےہ۔10

  

  ۔ اجت ء ۔ ت
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 ہک اس ںیم ٹ ازار یک رطف اجےن ےک العوہ ایک زامہن یھب ھجمس ںیم ا راہ ےہ۔ اور یہی احل ہتملک

 

 ) لک( اور درگی کط

 دیشکہ املکت اک ےہ۔

ا ےہ۔ 

 

  رکے وت اےس لعف اہک اجٹ
 
  وہ ہملک وج یسک اکم ےک العوہ زامہن وک یھب اطہ

 
 وت اس ےس ہتپ الچ ہک ہ

 مترینات
 :اهمة مما أیيت بفعل مناسب من األفعال اليت أمامجل کل  أکمل ۔۱

 (مه) ميوت، يعيش، يف       املاءيف السمک.......... 
 (حيرس ، يشرب کل،  أی)       الغنم........  الکلب

 ) ينام، يتعلم، يطري(     املدرسةيف التلميذ......... 
 (يزرع يقرأ، يکتب،)       الشعري الفالح.......... 

 
 لیة من اجلمل اآلتیة:اکن اخلاألما  ضع فعاَل مناسباَ فی ۔۲
 .يف االمتحان خالد......  ۔۱

 .لی الطائفإ ةمک لأه........  الصيف فصل فی ۔ب
 .ةالشجر  فوق اهعشاشأ الطيور........  ۔ج
 .الدرس ناءثأ ةالسبور  علی املدرس.........  ۔د

 
 :ةاألفعال من اجلمل اآلتیاستخرج األمساء و ۔۳
 التالميذ. املعلم حيب ۔أ

 .ه يف املنزلدروس يستذکر اجملد الطالب ۔ب
 .يقة منزلهدلعب التلميذ بعد املدرسة يف حي ۔ج
 .اه و قتيف ۃي التلميذ الصاليؤد ۔د
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 احلرف 1.3
محد أ .احلقبية يفيضع الکتب ، فيتوضأ ويصلي، و لنوم مبکراً ا منيقوم  (11)أمحد تلميذ جمد

حيب ة و املدرس حيب محدأ. املدرسة عن واحداً  يوماً ( 12) ريتأخ مل أمحد .املدرسة نشيطا   إلی بهيذ
محد املدرس يقول عنه: أ .الدرس لشرح ويستمع .دوءه فی وجیلس. إلی الفصل بهيذ أمحد.املدير

 ؟ أمحد مثل تکون أن حتب لهف، تالميذلل حسنة (13)ة قدو  وهؤدب و تلميذ م
 

 ح:التوضی
 فکلمة ۔اهال يف مجلتی إمعن اهل رهيظ ال( أن ل،هلی، مل، عن ، إ فی، ،من)  خط اهالکلمات اليت حتت

ة کلم  وکل. اهمعنا رهظ اه مجلتيف اإذا نطقت هبو  معنی اهل مهتف مل اهذا نطقت  بدون مجلتإ(  من) 
 (حرفا  ) تسمی النوع ذاهمن 

 
 اخلالصة
 ه.مع غري  إال   همعنا رهکل لفظ ال يظهو  احلرف: 

 اضو

 

 ح

 اافلظ ) نم، یف، إیل، مل، نع،  هٹ اال نتم ںیم طخ  دیشک هذموکر
ه

 
یک
  ںیہن رکےت   هل، أن( 

 
س  اانپ لقتسم ینعم اظہ

وساےئ ہلمج ںیم اامعتسل وہےن یک وصرت ںیم۔اثمل ےک وطر رپ ہملک ) نم( وک ارگ ا ُٓ ہلمج ےک العوہ ڑپںیھ وت ا پ وک 

                                                           
  ۔ دجم : دیجنسہ۔ تنحم زگار 11

  : دیک  12

 

فاخ

 

ک
ا۔ ۔ ی

 

ں اجٹ

کہ
ت

 

ت

ا ۔ اہیں رماد ےہ دیک  ےس 

 

 رکٹ

  ۔ دقروۃ : ومنہن13



21 

 

ا۔ اس ےک ینعمٰ اک وک

 

اہم احلص ںیہن وہٹ

 

  ا پ  یئ افدئہ ٹ
 

وک رموبط یسک ہلمج ںیم اامعتسل رکںی ےگ وت ’’ نم‘‘ اہتبل ح

ا ےہ۔اس اک بلطم و ینعم ھجمس ا  اجےئ رھپ

 

  وہ ہملک وج اس لیبق اور سنج ےس وہ اس وک رحف اہک اجٹ
 
ذا ہ

 

 اگ۔ ل

 مترینات
قال محاد: ركبت السيارة من الرایض إىل اخلرب. الطريق مرصوف. الطريق كان مرحًيا. ملا 

والعرق يتساقط من بعدت عن املدينة شاهدت الصحراء الواسعة. ورأيت بعض البدو يرعى األغنام 
وجهه كقطرات املطر. فقلت يف نفسي لن أمهل يف واجيب، سأكون مثل البدوي اجتهاًدا ونشاطًا. 
عندما وصلت إىل املدينة، شاهدت عظمة مبانيها، وكثرة احلركة والنشاط فيها. قضيت هناك أسبوًعا، 

 مث عدت.
 :أیيت فیما حرف کل  حتت خطنی و اسم کل  حتت خطا   عض  ۔۱

 .اخلربإىل ة من الرایض السيار  رکبت ۔أ
 . احلقوليف يعملون البدو ۔ب
 .ه البدوي کقطرات املطروج من يتساقط العرق ۔ج

 
 ضع فعل مناسب:ة بو اآلتی ةأکمل العبار  ۔۲

 .اخلرب ةإلی مدين ..... ةرکب حسن السيار 
 قام أ حسن. يف و اجيب...... لن  سن قالح. يعملون مه الطريق البدو و يف.......  حسن

 .إلی الرایض ...... مث  أسبوعا   رباخل فی

 
 ة من اجلمل اآل تیة:اخلالی کن  األما يف امناسب   ضع حروفا    ۔۳

 .املکتب ....... مهکتب  التالميذ يضع ۔أ
 ۔ةديقاحل ....... تظل الدراسة هغرف ۔ب
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 .غائبني کل مساءال منازل ....... مراسل املدرسة بهيذ ۔ج

 
 :اهنوع بنی مث أیتی مما کلضع کلمة مناسبة مکان النقط فی   ۔ ۴

 .غنمال.......  حيرص ۔۱
 .الفئران........  أیکل ۔۲
 . الصباحيف العصفور..........  ۔۳
 .نم األعشابالغ .........  ۔۴
 .هوطن عن ......... يدافع ۔۵
 .ارهاألز  ......... الرحيق ميتص النحل ۔۶
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 العلم.2
 

 (املرکب -املفرد)  ۔۱
 

 األمثلة:
 ملرکبا     ملفردا

 
 عبدهللا     عدانن
 بعلبک     سعاد
 جاد املولی     مکة

 دجلة
 الشرح:

بنفسها علی مسمياهتا، فاذا لداللتها ’مثلة املتقدمة کلها ٔاعالمان الکلمات املبينة فی األ ۔۱
ٔاُساء الطائفة االولی منها وجدان ٔان فيها ما هو اسم ملذکر عاقل کعدانن ٔاو ملؤنث عاقل   اىلانر نظ

لت بذاهتا عند وضعها علی دکسعاد ٔاو ملدينة کمکة ٔاو لنهر کدجلة وملا کانت هذه االُساء قد 
 ۔واحدةعالم املفردة ألن کال منها کلمة مسميات معينة متيزها عن غريها مما يشاهبها ُسيت ابالٔ 

مؤلف من کلمتني لذلک  هٔاما ٔاُساء اجملموعة الثانية فکل واحد منها هو علم ٔايضًا غري ٔان ۔۲
 ما ٔان يکون:أعنا النظر فی العلم املرکب جنده واذا ٔام. يسمی العلم املرکب

 
ويسمی املرکب االضافی  "هللا سعد" و  ز"عبدالعزي"و  هللا"  عبدـ "مرکباً من مضاف ومضاف اليه ک ۔أ 

 .تبقی الکلمة الثانية جمرورة ابالضافةکات االعراب علی الکلمة االولی و حر و تظهر 
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واحدة حنو: بعلبک و سيبويه ويسمی ابملرکب المرکبًا من کلمتني امتزجتا فٔاصبحتا کالکلمة  ۔ب
فعه الضمة و ينصب امل فی اعرابه معاملة االسم الذی ال ينصرف ٔای يرفع و عالمة ر ويعاملزجی 

 .)ويه( فانه يبنی علی الکسر فی مجيع ٔاحوالهـ ب وجیر و عالمة النصب واجلر الفتحة اال اذا کان خمتوما

 
و يعرب  مرکباً من مجلة مث ُسی هبا شخص معني ويسمی ابملرکب األسنادی، حنو )جاد املولی ( ۔ج

 ۔علی احلکاية
 

 اخلالصة:
 معينة وينقسم، ابعتبار لفظه الٰی:العلم، اسم يدل بنفسه علی ذات 

 مفرد ۔۱
 واملرکب اما ٔان يکون: ۔مرکب ۔۱
 ۔اضافياً: وهو ما کان مؤلفاً من مضاف ومضاف اليه ۔أ 

 ۔مزجياً: وهو ماکان مؤلفاً من کلمتني امتزجتا ؤاصبحتا کالکلمة الواحدة ۔ب
 .اسنادایً: وهو ماکان فی األصل مجلة مث ُسی هبا علم من األعالم حنو ) جاد املولی( علماً لرجل ۔ج

 
 التطبیق:

 للعلم املفرد: ۔۱
 )سافر علی(                

 .فعل ماض، مبنی علی الفتح:سافر
 .فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة علی ٓاخره :علی

 للعلم املرکب ترکيبا اضافيا: ۔۲
 )انل عبداحلميد بن حممد اجلائزة(

 .فعل ماض مبنی علی الفتح ۔انل
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 ۔هو مضافرفعه الضمة الظاهرة علی ٓاخره و  فاعل مرفوع وعالمة ۔عبد
 مضاف اليه وهو جمرور و عالمة جره الکسرة الظاهرة :احلميد

 .و مضافنعت ل ) عبد ( وهو مرفوع و عالمه رفعه الضمة الظاهرة علی ٓاخره وه :ابن
 .مضاف اليه جمرور  و عالمة اجلر الکسرة الظاهرة علی ٓاخره :حممد

 .اجلائزة: مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة

 
 للعلم املرکب ترکيباً مزجياً: ۔۳

 بورسعيد نصر للعرب( )معرکة
 .مبتداً مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف معركة:

 مضاف اليه جمرور و عالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف: )بورسعيد(
جر ) العرب( اسم  الالم حرف –للعرب  ۔خرب للمبتدٔا مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة ۔نصر

 .جمرور و عالمة جره الکسرة الظاهرة
 

 (۱)التمرینات
 واملرکبة أبنواعها مما يلی: األعالم املفردة،عني 

 ۔مدينة )سر من رٔای( واختذها عاصمة مللکه ٔاسس املعتصم ۔۱
 ۔بنی عبدهللا ٔابو جعفر املنصور،مدينة بغداد ۔۲
ابی بکر عن ٔابيه قال: قال رسول اله ) صلی 14من حديث عبدامللک بن عمري عن عبدالرمحن ابن ۔۳

 ۔احلاکم بني اثنني وهو غضبان15هللا عليه وسلم(: ال حيکم 

                                                           
 ختفيفا مثل: هزتمه)ابن( نعتا بني علمني حذفت ةاذا وقعت کلم ۔ 14

 ۔اذا وقعت ٔاول السطر ةمز ، وتکتب ابهلٔاقبل حممد، بن عبدهللا 
 ۔،حيکم فعل مضارع جمزوم و قد حرک ابلکسر لتجنب التقاء الساکتنيةجازم ةيهال: ان ۔ 15
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عبدامللک الزایت، کان ذافهم وذکاء کتب لوزراء الدولة العباسية حتی استوزره املعتصم، ’حممد بن  ۔۴
 ۔مث ابنه الواثق

 
 (2تمرینات )ال

 ل منها:کضسبط ٔاواخرها مث بني حمل اعراب  ٔادخل االعالم التالية فی مجل مفيدة وا
 ۔بغداد،)سر من رٔای(،شهرابن، )جاد املولی( خالويه عبدهللا،

 
 (3التمرینات )

 :ذكرا
 بثالثة ٔاعالم مفردة ۔۱
 بثالثة ٔاعالم مرکبة ترکيباً ٔاضافياً  ۔۲
 بثالثة ٔاعالم مرکبة ترکيباً مزجياً  ۔۳
 اسنادایً بثالثة ٔاعالم مرکبة ترکيباً  ۔۴
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 (اللقب۔ةالکنی۔االسم)  العلم 2.1
 

 ۔ٔامحد ٔابو الطيب املتنبی شاعر احلکمة ۔۱
 ۔متاضر ام عمرو اخلنساء، شاعرة مشهورة ۔۲
 ۔عيسی بن مرمی املسيح،رسول کرمی ۔۳

 
 لشرح:ا

) املتنبی( هی  الطيب( و ) ابو ؤان کال من ) ٔامحد(  اذا ٔتملنا املثال األول من هذه األمثلة وجدان
انی فانه حيتوی علی اسم و کنية ٔاعالم تدل اُسه والثانی کنيته والثالث لقبه، وکذا احلال فی املثال الث

ومن  ۔و لقب الحد الرسل ومثل هذين املثالني املثال الثالث ففيه اسم و کنية ۔ولقب لشاعرة معروفة
ی هذه األُساء الثالثة مرة  يشرتط ٔان ٔتتهذا نفهم ٔان الکنية هی ٔاو ذم مثل األمني واجلاحظ وال

فقط مثل: جاء ٔابو  واحدة عند الرتکيب کما وردت فی األمثلة السابقة فقد يکتفی بذکر الکنية
 ۔احلسن

نية مع اللقب مثل: ٔاعجبتنی سرية فقط مثل: نظم املتنبی شعراً کثرياً ٔاو ٔتتی الک ۂابو ایتی اللقب وحد
 ۔ينابی حممد زين العابد

 ۔و الترتيب بني الکنية و غريها16ومما يالحظ من األمثلة املتقدمة ٔان اللقب يؤخر دائماً عن االسم

 
 اخلالصة:

 ينقسم العلم ابعتبار اختيار تسميته الی:
 اسم مثل: خولة،خليل ۔أ 

 .ختأ -ابن-ٔام-تالية: ابکنية وهی مرکب اضافی املضاف فيه احدی الکلمات ال  ۔ب

                                                           
 هللاتعالی: و امنا املسيح عيسی بن مرمی رسول  هور من االلقاب حنو قولهيستثنی من ذلک املش ۔ 16
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 .رفعة ٔاو ضعة-اللقب: وهو ما ٔاشعر مبدح ٔاو ذم ۔ج
 مترینات

 
 استخرج ٔانواع العلم من األمثلة التالية: (1)

 ۔ٔابو احلسن علی من ٔازهد الناس فی الدنيا ۔۱
 ۔زبيدة من زوجات هارون الرشيد ۔۲
 ۔اشتهر عمر الفاروق ابلعدل ۔۳

 .مجل مفيدة کل منها حتتوی علی اسم وکنية اکتب ثالث(۲)
 .هات ثالث مجل مفيدة حتتوی کل منها علی اسم ولقب(۳)
 دخل األعالم التالية فی مجل مفيدة:( أ۴)

 ۔املعتصم الواثق زين العابدين، ٔام کلثوم، ٔابو سعيد،
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 (نیته ومجعه مجعا ساملاثت)  العلم 2.2
 ۔۱

 االمحدون  االمحدين  ۔  االمحدان ٔامحد
 االبراهيمون االبراهيمني ۔ االبراهيمان ابراهيم
 السعادات السعادين ۔  السعادان سعاد

 ۔۲
 الرمحن و عبد الرمحن عبد عبدالرمحن

 الدين و حسام الدين حسام حسام الدين
 شجرات الدر شجرت الدر الدر ةشجر 

 ۔۳
 سيبويه ذوو   سيبويه ذوا   سيبويه

 ذوو جاد احلق   ذوا جاد احلق  احلق جاد
 شاب قرانها ذوات شاب قرانهاشاب قرانها ذوات 

 
 الشرح:

( جتدها ٔاعالماً مفردة ٔای غري مرکبة و عند تثنيتها ٔاضفنا اليسا ٔالفاً و ۱ٔتمل االعالم فی الطائفة رقم)
االمحدون وهکذا کل علم ملذکر ۔نوانً فی حالة الرفع و ایًء و نوانً فی حالتی النصب واجلر مثل ٔامحد

 ۔ومن الرتکيب املزجی واالسنادی عاقل خال من تء التٔانيث
 ٔاما ٔاعالم االانث فاهنا جتمع مجع مؤنث ساملاً مثل:

 السعادات ۔سعاد
عالمة مرکبة ترکيباً ٔاضافياً وعند التثنية ثنينا جزءها ( لوجدهتا أ ۲ولو ٔتملت االعالم فی الطائفة رقم )

فقد مجع اجلزء االول من العلم  عبدالرمحن کما مجعت جبمع جزئها االول،۔االول مثل: عبدالرمحن
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الرمحن( ومجع اجلزء االول من العلم املؤنث مجع مؤنث ساملاً مثل:  ذکر مجع مذکر ساملاً مثل: ) عبدامل
 .) شجرات الدر(

 ۔وهکذا کل علم مرکب ترکيباً اضافياً فانه  يثنی بتثنيية صدره وجیمع جبمع صدره
( فهی اعالم مرکبة ترکيبًا مزجيًا مثل: )سيبويه( واسنادایً مثل: )جاد ۳رقم) فةواما االعالم فی الطائ

احلق( وکل علم مرکب من هذا لنوع يثنی أبضافة ) ذوا( الی صدره فی حالة الرفع و ) ذوی( فی 
 ۔حالتی النصب واجلراذا کان العلم مذکراً،و ) ذوات( و ا) ذواتی( اذا کان مؤنثاً کما تری فی االمثلة

عند اجلمع يضاف ) ذوو( فی حالة الرفع الی صدره و ) ذوی( فی حالتی النصب واجلر اذا کان و 
 ۔مذکراً، و ) ذوات( اذا کان مؤنثاً 

ٔتمل االعالم املفردة مرة ٔاخری جتدها قد عرفت) أبل( عند التثنية واجلمع و هکذا کل علم مفرد الن 
 ۔ل(العلم اذا ثنی ٔاو مجع ٔاصبح نکرة فيعرف ) ابٔ 

 اخلالصة:
وجیمع  يثنی العلم املفرد ابضافة ٔالف ونون فی حالة الرفع وایء ونون فی حالتی النصب واجلر، ۔۱

مجع مذکر ساملًا اذا کان علمًا ملذکر عاقل خاليًا من تء التٔانيث اما اذا کان علمًا ملؤنث فٔانه جیمع 
 ۔مجع مؤنث ساملاً 

 ۔مع جبمع صدرهيثنی املرکب االضافی بتثنية صدره وجی ۔۲
يثنی املرکب املزجی واالسنادی ابضافة) ذوا( الی صدره فی حالة الرفع و ) ذوی( فی حالتی  ۔۳

وجیمع ابضافة ) ذوو(  ۔النصب واجلر اذا کان علماً ملذکر،و)ذوات( و ) ذواتی( اذا کان علمًا ملؤنث
لمًا ملذکر و ) ذوات( اذا الی صدره فی حالة الرفع و ) ذوی( فی حالتی النصب واجلر اذا کان ع

 ۔کان علماً ملؤنث
  ۔العلم املفرد اذا ثنی ٔاو مجع عرف ب ) ٔال( ۔۴
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 مترینات
 

 ثن وامجع ٔاُساء االعالم اآلتية: (1)
 فتح هللا، الدين، خري القادر، عبد جاداملولی، زينب، اُساعيل، فاطمة، يعقوب، عبداحلق، حسن،
 ۔معاوية

 
 وضعها بعد تثنيتها فی مجل مفيدة:ثن االعالم اآلتية ( ۲)

 .هدی الدين، سعد سيدة النساء، سلمی، يوسف،
 الضمائر. 3

 
 األمثلة:

 رٔايتک فی احلديقة ۔۱
 حنن خملصون لوطننا ۔۲
 )اایک نعبد( ۔۳
 .ی ای تلميذةعناایک أ  ۔۴
 

 الشرح:
 منها وجدان:فی األمثلة املتقدمة ضمائر ظاهرة لفظاً و کتابة واذا امعنا النظر فی کل 

ان التاء والکاف فی کلمة ) رٔايتک( فی املثال األول مها ضمريان يدل األول منهما علی املتکلم : ٔاوال
 ۔ان( فی املثال الثانی ضمريان يدالن علی مجاعة املتکلمني و الثانی علی املخاطب،کما ان )حنن،

الاخرين مها ضمريان للمخاطب )بفتح الکاف وکسرها( فی املثالني ا اایک( ٔان)اایک،: اثنياً 
 ۔واملخاطبة



32 

 

ن کتابة وغريه متصلني بلمة اایک( مستقال واذا ٔاعدان النظر فی هذه الضمائر جند ٔان الضمريين)حنن،
 ۔هنما من الضمائر املنفصلةما ال

 ۔ٔاما التاء والکاف فی کلمة )رٔايتک( و )ان( فی کلمة )وطننا( فاهنما من الضمائر املتصلة
 

 ة:اخلالص
 ۔الضمري: اسم يدل علی متکلم ٔاو خماطب ٔاو غائب ۔۱
 الضمري البارز: هو الذی تکون له صورة ظاهرة فی الرتکيب لفظاً و کتابة وهو ينقسم الی: ۔۲
 حنن، )ٔاان، ، بنفسه وال يتصل بکلمة ما حنو:وهو الذی يستقل لفظاً و کتابةً : ضمري منفصل  ۔أ 

 اایک( هو،
 الذی يتصل، ابلفعل، ٔاو االسم ٔاو احلرفوهو : ضمري متصل  ۔ب
 

 مترینات
 عني الضمائر البارزة ممايلی وبني نوعها:( ۱)
 قال ٔاحد الربامکة وکان ماراً ابلبصرة: ۔۱

الدخول اليه وقتل للجارية: البد من الوصول اليه فلما بلغته قال: هذا رجل قد اجتاز البصرة وُسع 
ته فٔاقول قد رٔايت اجلاحظ مث ٔاذن لی فدخلت وسلمت عليه وقلت بعلتی،فقال: ٔاحب ٔان ٔاراه قبل مو 

 ۔له: ٔاان ٔاسٔالک ٔان تنشدنی شٔياً من شعرک فٔانشدنی واستحسنت ما ٔانشده
 ’’اایک نعبد،واایک نستعني،اهدان الصراط املستقيم’’قال تعالٰی:  ۔۲
 .م ورجال،املستقبلو يال حنن، التالميذ،ٔاشبال، ۔۳

 
 .بثالث مجل حتتوی کل واحدة منها علی ضمري ابرز منفصل ( هات۲)

 
 ۔ت بثالث مجل حتنوی کل واحدة منها علی ضمري ابرز متصلا( ه۳)
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 طائفة من ٔاحکام الضمری املتصل .4
 (1) االمثلة:

 
 علمنا ٔان االخالص واجب ۔۱
 علمنا املعلم الصدق ۔۲
 ٔامنا جديرة ابالحرتام ۔۳
 حيرتم اآلخرينجیب علی کل منا ٔان  ۔۴
 

 (3(                                                    أمثلة )2أمثلة ) 
 علمت ۔۱    اکرمنی الصديق ۔۱
 علما ۔۲    انعم علی املدرس ۔۲
 علموا ۔۳    وعظک الواعظ ۔۳
 علمن ۔۴    أنمل،فيک خرياً  ۔۴
 تعلمني ۔۵   من خیلص فی عمله يتقنه ۔۵
 التلميذه معلمتهاحترتم  ۔۶
 

 الشرح:
 
اذا دققنا اجملموعة األولی من األمثلة املتقدمة وجدان ٔان کلمة )ان( املتصلة ابلفعل هی فی  ۔۱

حمل رفع ألهنا فاعل للفعل فی املثال األول وهی فی حمل نصب مفعول به فی املثال الثانی وفی حمل 



34 

 

ومن مها نفهم ان جر فی املثال الرابع، جر مضاف اليه فی املثال الثالث وفی حمل جر حبرف 
 .تصاله بکلمة ما أیتی فی حمل رفع ٔاو نصب ٔاو جرعند ا الضمري)ان(

 
اذا دققنا ٔامثلة اجملموعة الثانية وجدان ٔان ) ایء املتکلم( وهی ضمري قد جاء فی حمل نصب  ۔۲

وکذا احلال فی )کاف اخلطاب(  وهو فی حمل جر فی املثال الثانی، ألنه مفعول به فی املثال األول،
ومن هذا نفهم . فی املثالني الثالث والرابع و ) هاء الغائب وهاء الغائبة( فی املثالني اخلامس والسادس

ن هذه الضمائر األربعة وهی) ایء املتکلم وکاف اخلطاب وهاء الغائب وهاء الغائبة( عند اتصاهلا أ 
 ۔تکون فی حمل نصب ٔاوجر

وواو  التاء، ؤالف االثنني، ٔامثلة الطائفة الثالثة ضمائر متصلة هبا وهی: وجند فی ٔافعال ۔۳
وهذه کلها ختتص ابلرفع وال جتی ء فی حمل نصب ٔاو فی حمل  وایء املخاطبة( اجلماعة، ونون النسوة،

 .جر
 

 اخلالصة:
 من الضمائر املتصلة ما هو:

 .اجلماعة وایء املخاطبة و نون النسوة(خمتص ابلرفع وهی: ) تء الفاعل والف االثنني، وواو  ۔۱
 .مشرتک بني الرفع و النصِب واجلر وهو الضمري )ان( ۔۲
 .مشرتک بني النصب واجلر وهی: ) ایء املتکلم وکاف اخلطاب وهاء الغائب وهاء الغائبة ۔۳
 

 اتمترین
 عني الضمائر املتصلة فی ما يلی مث بني حملها من األعراب:

 ۔قيمة کل امریء ما حيسنه ۔۱
 ۔اطيع من ينصحنی ۔۲
 ۔انت ختلصني فی عملک و تقومني بتدبري ٔامور منزلک ۔۳
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 ۔الرجل املرائی جیتنبه الناس ۔۴
 ۔يرشد ان املعلم الی ما فيه صالحنا ۔۵
 ۔األمهات،حيرصن علی ٔاوالدهن ۔۶
 مما حفظناه فی املدرسة ) امنا االمم األخالق( ۔۷
 ۔: )ربنا اننا ُسعنٰا منادایً ينادی لالميان ٔان آمنوا بربکم فآمنا(قال تعالیٰ  ۔۸
 وقال تعالٰی: ) ربنا ال تؤاخذان ان نسينا ٔاو ٔاخطٔاان( ۔۹

 قال عتبة بن ٔابی سفيان لعبد الصمد مؤدب ٔاوالده: ۔۱۰
ن عندهم فاحلس فان اعينهم معقودة بعينک، ليکن ٔاول ما تبدٔا به من اصالح بنی اصالح نفسک،" 

 ،وال تکرههم عليه فيملوه، وعلمهم کتاب هللا عندهم ما استقبحت، والقبيح، ما استحسنت،
مث روهم من الشعر اعفه ومن احلديث ٔاشرفه، وال خترجهم من علم الی غريه حتی  وه،والترتکهم فيهجر 

هلم کالطبيب وکن  وهتددهم بی وادهبم دونی، حيکموه فان ازدحام الکالم فی السمع مضلة للفهم،
 " ابلدواء قبل معرفة الداء، وجنبهم حمادثة النساء وروهم سري احلکماء الذی اليعجل،

 
 حکام الضمری املنفصلأمن  فةطائ

 االمثلة:
 ۔۲       ۔۱

 اجلمع  املثنی   املفرد  ٔانتم انتما ٔانت للمخاطب
 اایکم  اایکما  اایک  ٔاننت ٔانتما ٔانت للمخاطبة

 اایهم  اایمها  اایه  همم مها هو  للغائب
 اایهن  امهاای  اابها  هن مها هی  للغائبة

 اایان    اایی  حنن  ٔاان  للمتکلم
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 الشرح:
لو ٔانعمنا النظر فی کلمات اجملموعة االولٰی لوجدانها کلها ضمائر ابرزة منفصلة وهی ال تتصل  ۔۱

و)هم(  أبية کلمة عند ترکيبها فی اجلمل و ختتص مبحل الرفع عدا الضمائر: )مها( للمذکر و املؤنث،
دروسنا السابقة  فيجوز اتصاهلا ابلفعل واالسم کما بيناه فی )وهن(جلماعة االانث، جلماعة الذکور،

وحنن  ؤاان تلميذ، ؤاننت عاقالت، وهی جمتهدة، وتسمی هذه الضمائر ضمائر رفع مثل: ٔانت ذکی،
 .وهکذا نقول فی بقيتها معلمون،

 ن کلمات اجملموعة الثانية کلها ضمائر منفصلة وختتص مبحل النصب فقط حنو اایک ٔاريد،أ ۔۲
 .واایی ٔاطيعوا ،وال ٔافضل اال اایکن، ایکما ٔاعنیاو 

 
 اخلالصة:

نت،  ٔنت،اأ من الضمائر املنفصلة ما هو خمتص مبحل الرفع وهی اثنا عشر ضمرياً: ٔاان حنن، ۔۱
 ۔هن هم، مها، هی، هو، ننت، ٔٔانتما، ٔانتم،ا

 ما هو خاص مبحل النصب وهی اثنا عشر:  ۔۲
 ۔اایهن اایهم،  اایمها، اایها، اایه، اایکن، ایکم، اایکما،ا ایک، ا اایک، اایان، اایی،

 .ال توجد ضمائر منفصلة خاصة مبحل اجلر ۔۳
 (1) التمرینات

 بني ٔانواع الضمائر املنفصلة فی ما أیتی وعني حملها من االعراب:
 ۔ٔاننت تلميذات مودایت ۔۱
 ۔مها طالبان جمتهدان ۔۲
 ۔لون وال رائحة وهو ضروری لکل ذی حياة املاءم بال ۔۳
 ۔مها من احليواانت السامة واحلية، العقرب،  ۔۴
 ۔ان ٔاخلص حممد فی علملة فا ایه ٔاساعد ۔۵
 ۔التلميذاِت وفاطمة واایها قصدت ابلنصيحة نصحت املديرة، ۔۶
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 ۔وال ختالفانی فی املشورة اایی ٔاطيعا ۔۷
 ۔اایکن ای معلمات اقدر ۔۸
 ۔ایک نستعيں(اقال تعالٰی ) اایک نعبد و  ۔۹

 وتعالی ) واایی فارهبون(وقال سبحانه  ۔۱۰
 ۔ت بثالث مجل مفية فی کل منها ضمري منفصل فی حمل نصبا( ه۲)

 ۔ت بثالث مجل مفيدة فی کل منها ضمري ابرز و منفصل فی حمل رفعاه (2)
 

 ٔامثلة التصال الضمائر ابلفعل املاضی
 

 للجمع هاسناد  للمثنی ہاسناد   للمفرد  هٔاسناد
 ضربوا   ضراب   ضرب  للغائب
 ضربن   ضربتا   ضربت  للغائبة

 ضربتم   ضربتما   ضربت للمخاطب
 ضربنت   ضربتما   ضربت للمخاطبة

 ضربنا   ضربنا   ضربت  للمتکلم
 

 ٔامثلة التصال الضمائر ابلفعل املضارع
 

 اسناده للجمع  اسناده للمثنی   للمفرد  اسناده
 يضربون   يضرابن   يضرب  للغائب
 يضربن   ابنتضر    تضرب  للغائبة

 تضربون   تضرابن   تضرب للمخاطب
 تضربن   تضرابن   تضربني للمخاطبة
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 نضرب   نضرب   ٔاضرب  للمتکلم
 

 ٔامثلة التصال الضمائر بفعل االمر
 

 للجمع   للمثنی   نلمفرد  اسناده
 اضربوا   اضراب   اضرب للمخاطب
 اضربن   اضراب   اضربی للمخاطبة
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 الضمائر املسترتة

 
 االمثلة:

۱      ۲ 
 غريک ساعد،     يتدفق النهر،
 الفروسية هل جتيد،    التطريز حتسن، الفتاة،

 جبد واخالص ٔاعمل،     الشجرة منت
 

 الشرح:
عند ترکيبها فی اجلمل  علمنا من الدرس السابق ان الضمائر البارزة هی التی تکون هلا صورة ظاهرة

عل من ٔافعال ٔامثلة اجملموعة فان الی کل فاذا نظر  ۔فهی ليست کذلکلفظاً و کتابة ٔاما الضمائر املسترتة 
وفاعل   مسترت تقدير،)هو()يتدفق( فی اجلملة األولی هو ضمري األولی املتقدمة جند ٔان فاعل الفعل

فی اجلملة  عل )منت(وکذلک فاعل الف الفعل )حتسن( فی اجلملة الثانية ضمري مسترت تقديره )هی(
 تتار يکون:وجواز االس مسترتاً جوازاً، مثل هذه األفعال يکون الضمري،وفی . الثالثة

تسعی فی  التلميذه،و  جتهد، فی الفعل املضارع املسند للغائب ٔاو الغائبة حنو: التلميذ،ی ۔أ 
 ۔دروسها

 ۔حنو: الوردة،تفتحت،والرجل،سافر فی الفعل املاضی، ۔ب
عدم جواز حلول اسم لهو ضمري مسترت وجواًب ٔاما ٔافعال اجملموعة الثانية ففاعل کل منها 
 ظاهر حمله ووجوب استتار الضمري يکون:

 ۔فی فعل األمر للمفرد املخاطب حنو: ساعد غريک ۔۱
 د؟فی الفعل املضارع املسند الی املخاطب حنو: هل جتيد الفروسية ای سعي ۔۲
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حنو: ٔاعمل،جبد و اخالص،وحنو: فی املضارع املسند الی املتکلم وحده اور جلماعة املتکلمني  ۔۳
 17۔حنرث األرض و نزرعها

 
 مترینات

 عني الضمائر املسترتة مما يلی وبني نوع استتارها: (1)
 ۔يصون، ماله يصون شرفه والبخيل، الکرمی، الرجل، ۔۱
 ۔ٔاان ٔاقدر،الصديق الوفی ۔۲
 ۔املرء يقدر ابخالصه لبلده ۔۳
 ۔التلميذة املهذبة تداوم،ابنتظام وتنجح ۔۴
 ۔فی االمتحان يکرم،املرء،ٔاو يهان ۔۵
 ۔ٔاتقهقر،ما رٔايت،ذلک حزماً  ٔاان ٔاتکلم، قليالً و ٔاعمل،کثرياً و ٔاتقدم،ماوجدت،التقدم عزماً و ۔۶
 ۔تغالی فی زينتها املرٔاة اجلاهلة، ۔۷
 ۔کربيناننا نبغض اجلهالء و نقدر العلماء و حنرتم املتواضعني و حنتقر، املت ۔۸
 ۔ستشفيات ملعاجلة املرضیٰ احلکومة، الوطنية تکثر، من فتح املدارس، للقضاء علی اجلهل وتشيد امل ۔۹

 ۔جیب ٔان خندم وطننا ابخالص و نرفع مکانته ۔۱۰
 ۔ملصلة العامةيزرع والطبيب يداوی واملدرسة تعلم فی سبيل ا العامل يعمل، والفالح، ۔۱۱

 
 کون ثالث مجل تشتمل،کل منها علی:(  ۲)
 فعل فاعله، ضمري مسترت جوازاً  ۔۱
 فعل فاعله، ضمري مسترت وجوابً  ۔۲
 
 

                                                           
 ۔ثل: ساعد ٔانت غريکماذا جاء ٔاحد هذه الضمائر: ٔاان،ٔانت،حنن،بعد ما ذکران اعرب توکيدا للضمري املسترت،  ۔ 17



41 

 

 اسم االشارة
 

 االمثلة:
(۱)      (۲) 

 هذه التلميذه،نظيفة    هذا التلميذ،نظيف
 هاتن التلميذتن نظيفتان    هؤال،التالميذ،نظيفون

 هؤالء التلميذات، نظيفات   هذان،التلميذان نظيفان
 تلک الشجرة،عالية    ذلک النهر،مجيل

 
 الشرح:

واحدة منها تسمی)اسم  ذلک( وکل هؤالء، هذان، ان ٔامثلة اجملموعة االولی تبدٔا ابلکلمات: )هذا،
ی ٔامثلة اجملموعة الثانية ونری ف ۔االشارة( ألهنا مبعونة اشارة حسية تدل علی مشار اليه مذکر معني

نث و تفيد تعيني املشاراليه  ة وهبا يشار الی املؤ ر ٔاُساء،اشاوهی  تلک، هؤالء، هاتن، الکلمات: هذه،
 ه )وهو املشار اليه(وفيما يلی اُساء لالشارة مع ما تدل علي ۔کما فی ٔامثلة اجملموعة االولی

 .ر القريبكهذا: للمفرد املذ 
 .هذان: للمثنی املذکر القريب

 .هؤالء: للجمع املذکر واملؤنث القريب
 .املتوسط فی البعدذلک: للمفرد املذکر 

 .ذاک: للمفرد املذکر املتوسط فی البعد
 .ٔاولئک: للجمع املذکر واملؤنث البعيد

 .هذه: للمفرد املؤنث القريب
 .هاتن: للمثنی املؤنث القريب
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 18.تلک: للمفرد املؤنث البعيد
يعرابن اعراب  وکل ٔاُساء االشارة مبنية علی ما يظهر علی ٓاخرها من حرکة اال )هذين وهاتني( فاهنما

وما بعد اُساالشارة يسمی املشار اليه اسم االشارة يطابق املشار اليه افراداً و تثنية ومجعاً و ٔتنيثاً ۔املثنی
وهذا بستان وهذان بستاانن وهذه بساتني  19حدائق وتذکرياً مثل: هذه حديقة وهاتن حديقتان وهذه

 ۔و مثل: هذا رجل وهذان رجالن وهؤالء رجال
 

 ة:اخلالص
 ۔هايدل، علی معني مبعونة اشارة حسية ابليد ٔاو بغري  االشارة: اسم، اسم، ۔۱
 ۔ن اعراب املثنیويعراب اال)هذين و هاتني( فاهنما معرابن، کل ٔاُساء األشارة مبنية، ۔۲
 ۔تذکرياً و ٔتنيثاً اداً و تثنية و مجعاً و بق اسم األشارة املشار اليه افر جیب ٔان يطا ۔۳
 ۔هاتن هذه، اولئک، ذلک، ذاک، هؤالء، هذان، ٔاُساء االشارة: هذا،من  ۔۴
 

 التطبیق
 هذا طفل صغري ۔۱

 ۔اسم اشارة مبتدٔا مبنی علی ٔالسکون فی حمل رفع -هذا
 ۔خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة علی ٓاخره ۔طفل

 حضر هؤالء الرجال ۔۲
 فعل ماض مبنی علی الفتح -حضر
 ۔مبنی علی السکر فی حمل رفع فاعلاسم اشاره  -هؤال

 ۔بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة -الرجال

                                                           

 ۔مالحظة: هنا وهناک وهنالک ومث: تفيد االشارة و تعرب ظرف مکان
 ۔شرحکما فی االمثلة املوجودة فی ال  املخاطب فی مجيع ٔاحواله جوازاً  ان کاف اخلطاب تطابق، ۔ 18
 ۔کلمة )هذه( للمفردة وتستعمل جلمع ما يعقل   ۔ 19
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 ٔاعرب ما يلی: ۔۳

 هذه صحراء واسعة ۔أ 
 سلمت علی هؤالء احلاضرين ۔ب
 أکرمت اولئک الضيوف ۔ج

 
 التمرینات
 ۔هاتن السيارتن جديدتن ۔۱
 ۔هؤالء املسافرون فرحون ۔۲
 ۔هاتني النخلتني غرست، ۔۳
 الکتاب مفيد ان هذا ۔۴
 درست فی هذه املدرسة ثالث سنوات ۔۵
 تلک البناية عالية ۔۶
 
 .هات مخسة ٔاُساء اشارة خمتلفة فی مجل مفيدة( ۲)
 
اجعل االشارة فی هذه اجلملة للمثنی املذکر واملثنی املؤنث وللجمع بنوعيه و غري ما ( ۳)

 حيتاج الی تغيري:
 .فی کالمه يصدق، هذا الطالب،

 
 الکلمات التالية مشاراً اليها فی مجل مفيدة:اجعل ( ۴)

 الطالب املدارس، البنات، الرجال، احلديقة،
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 االسم املوصول
 

 االمثلة:
(۱)       (۲) 

 ٔاهدانی صديقی الکتاب الذی اشرتاه   قت التلميذ الذی ٔاخالقه عاليةراف ۔
 سافرهبا ٔاخیشاهدت،الطائرة،التی   الفتاة التی حترتم،نفسها الناس، حيرتم، ۔

 الکتابني اللذين وجدهتما فی املکتبة قرٔات              اعتنی بک والداک اللذان ربياک-
 استفدت من القصتني اللتني قرٓاهتما              ئزة مسرورتناللتان فارتابجا-
 اعتنی املهندسون ابلشوارع التی فی مدينتنا   يسرنی الذين يهتمون بسلوکهم-
 حافظنا علی األزهار التی فی حديقتنا  ذات،اللواتی يطلنب العنم موفقاتالتلمي-
 اعمل ما جیب عليک    يعجبنی من ينظم ٔاوقاته-

 
 الشرح:

معناه فيکون معرفة االبواسطة مجلة  علمت من دروسک السابقة ٔان بعض األُساء اليتعني،
النه يوصل جبملة تذکر بعده لتوضح  ۔وکل اسم من تلک االُساء يسمی) االسم املوصول( تتصل به،

وهذه اجلملة فيها ضمري يعود علی االسم املوصول ويسمی  اجلملة ) صلة املوصول(، وتسمی، معناه،
 ۔) العائد( ٔاو ) الرابط( النه يعود علی االسم املوصول ويربطه ابلصلة

لة ) ٔاخالقه ففنی املثال االول من القسم االول جند االسم املوصول )الذی( اتصلت به مج
عالية( فهی صلة املوصول،وفی هذه اجلملة الضمري)اهلاء( فی )ٔاخالقه( يعود علی االسم املوصول 

 ۔فهو)العائد(ٔاو )الرابط(
 

وعلمت ٔايضا ٔان لالسم املوصول ٔالفاظًا ختتلف ابختالف مدلوالهتا،وقد مجعنا هالک فی 
 ة،وهی:االمثلة السابقة فی ٔاو ضاعها املختلفة لتکون واضح
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 ۔الذی: للمفرد املذکر،سواء أکان عاقالً ٔام غري عاقل ۔۱
 ۔التی: للمفردة املؤنثة،عاقلة کانت ٔام غري عاقلة ۔۲
 ۔للعاقل ولغري العاقل -اللذان واللذين: للمثنی املذکر ۔۳
 ۔للعاقل ولغري العاقل -اللتان واللتني: للمثنی املؤنث ۔۴
فی احلاالت الثالث،وتستعماللتی جلماعة الذکور  التذين اجلماعة الذکور العقالء ۔۵

 ۔غري العقالء کما فی املثال اخلامس
السالتی والالثی واللواتی: جلماعة االانث العاقالت فی احلاالت الثالث،وتستعمل  ۔۶

 ۔التی جلماعة االانث غري العاقالت کما فی املثال السادس
 مذکراً ٔاومؤنثا مفرداً کان ٔاو مثنی ٔاو مجعاً، من: للعاقل، ۔۷
 ۔مذکراً ٔاو مؤنثا ما: لغري العاقل مفرداً کان ٔاو مثنی ٔاو مجعاً، ۔۸
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 صلة املوصول
 

 األمثلة:
 .ٔاحرتم الذين خیدمون وطنهم ۔۱
 .ٔاحب التلميذ الذی کتبه، مرتبة ۔۲

 ماهذه الصور،التی ٔامامک؟ ۔۳ 
 .ٔاعطنی ما بيدک ۔۴ 

 
 الشرح:

 ۔)صلة املوصول( تتم معناه تسمی املوصول اليتم معناه ال بذکر مجلة بعده،علمت ٔان االسم 
فهی صلة  ففی املثال االول جاءت اجلملة الفعلية )خیدمون وطنهم( فٔاوضحت املراد من کلمة الذين،

 ۔املوصول
 ۔)کتبه مرتبة( وفی املثال الثانی جاءت اجلملة االُسية
 ۔وهو شبه مجلة فٔاوضح املراد من کلمة التیوفی املثال الثالث جاء الظرف )ٔامام( 

 ۔وفی املثال الرابع جاء اجلار واجملرور)بيد( وهو شبه مجلة فٔاوضح املراد من کلمة ما
ويتعلق  ۔تکون مجلة فعلية ٔاومجلة اُسية ٔاو شبه مجلة: ظرفاً ٔاو جاراً وجمروراً  فصلة املوصول کما رٔايت،

 ۔(۔۔۔تقديره: )استقر ٔاو وجدالظرف واجلار واجملرور بفعل حمذوف 
 وصلة املوصول فی مجيع حاالهنا ال حمل هلا من االعراب: 

 
 
 
 
 



47 

 

 العائد علی االسم املوصول الضمری،
 

 :لةاالمث
 ۔جنح الذين يدرسون کثرياً  ۔۱
 ۔حضر اللذان غااب ۔۲
 ۔اشکر من علمک ۔۳
 حافظ علی ما متلکه )ٔاو متلک( ۔۴
 ۔اعمل فی سبيل و طنک ما ٔانت عامله )ٔاوما ٔانت عامل( ۔۵
 

 الشرح:
لعائد( ٔاو )الرابط( اکنت قدعلمت ٔان فی صلة املوصول ضمرياً يعود علی االسم املوصول ويسمی ) 

 ملة الفعلية )يدرسون کثرياً(ففی املثال االول نکون اجل النه يعود علی االسم املوصول ويربطه ابلصلة،
فواو اجلماعة هو  ل،وهی تشتمل علی الضمري)واو اجلماعة( يعود لعی االسم املوصو  املوصول،صلة 
 ۔العائد

ائد علی االسم املوصول وفی املثال الثانی جتد صلة املوصول مجلة )غااب( وفيها )ٔالف االثنني( ع
 ۔)اللذان(

وفی املثال 20تقديره )هو( وفی املثال الثالث تکون الصلة مجلة )علمک( والعائد فيها ضمري ممسترت
الرابع جاز حاف العائد)اهلاء( من )الصلة( اجلملة الفعلية )متلکه(،وفی املثال اخلامس جاز حذف 

 ۔العائد )اهلاء( من اجلملة ) ٔانت عامله( ومل حيتل املعنی فی املثالني

                                                           
ويکون الضمري العائد مطابقا فی االسم املوصول)من،ما( جیوز ٔان يکون الضمري العائد مفردا مذکرا فی مجيع االحوال أ  ۔ 20

و شکراک ٔاو شکروک ٔاو شکرتک واجلمع والتذکري و التٔانيث مثل: ساعد من شکرک أ  ةاملوصول فی االفراد والتثني لالسم
 ٔاو شکرتک ٔاو شکرنک
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تثنية واجلمع والتذکري و اد و الفالعائد يکون ضمريًا ابرزًا ٔاو مسترتًا ويطابق االسم املوصول فی االفر 
 ۔التٔانيث کما رٔايت وجیوز حذفه اذا مل خیتل املعنی

 
 اخلالصة:

 لة املوصول()ص معني بواسطه مجلة بعده تسمی االسم املوسول: اسم مبنی يدل علی شیء ۔۱
ق و جاراً و جمروراً، ويتعلصله املوصول تکون مجلة فعلية ٔاو مجلة اُسية ٔاو شبه مجلة: ظرفاً أ  ۔۲

 الظرف واجلار و اجملرور بفعل حمذ وف تقديره:
 21۔وجد ٔاو استقر ٔاو ٔای فعل يوافق املعنی

يکون ضمرياً )عائداً( و  صلة املوصول تشم علی ضمري يعود علی االسم املوصول ويسمی، ۔۳
يطابق االسم املوصول فی  وجیوز حذفه اذا مل خیتل املعنی والضمري العائد ابرزًا ٔاو مسترتاً،

 ۔االفراد والتثنية واجلمع والتذکري والتٔانيث
 التطبیق:

 منوذج فی االعراب: ۔أ 
 کافٔاان الذين فازوا فی السباق  ۔۱

نی فی حمل رفع کافٔاان:  فعل ماض مبنی علی السکون التصاله ب )ان( و )ان( ضمري متصل مب
 ۔فاعل

 ۔الذين: اسم موصول مبنی فی حمل نصب مفعول به
تصل مبنی فی حمل رفع ض مبنی علی الضم التصاله بواو اجلماعة )الواو( ضمري مفازوا: فاز فعل ما

 ۔و الضمري )واو اجلماعة(هواجلملة )فازواٌ صلة املوصول ال حمل هلا من االعراب و العائد ۔فاعل
 ۔ٔاحرتم، کل من فی املدرسة ۔۲

                                                           
 فی الفعل املقدر الذی يتعلق به  هو الضمري املسترت ۔ظرفا ٔا جارا و جمرورا ۔العائد فی صلة املوصول اذا کانت شبه مجلة ۔ 21

رٔا ما فی الکتاب: يکون اجلار واجملرور ففی قولنا اق۔واجملرور و تقدير: استقر ٔاو وجد ٔاو ٔای فعل يوافق املعنیالظرف واجلار 
جلار واجملرور وتقدير: وجد، ا)فی کتاب( صلة املوصول والعائد )هو( الضمري املسترت فی الفعل احملذوف الذی يتعلق به 

 ۔واصل اجلملة: اقرٔا ما وجد)هو( فی الکتاب
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 ۔والفاعل ضمري مسترت تقديره: ٔاان ۔ٔاحرتم: فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة
 ۔کل: مفعول به منصوب و عالمة نصبه التحة،وهو جماف

 ۔من: اسم موصول مضاف اليه مبنی فی حمل جر
فی املدرسة: جار و جمرور صلة املوصول،واجلار واجملرور متعلقان بفعل حمذوف تقديره ) وجد( ٔای: 

رت فی الفعل املبنی للمجهول)وجد( وتقديره والعائد ضمري مست۔ٔاحرتم،کل من وجد فی املدرسة
 )هو( واقع انئب فاعل

 الفتيات: مبتدٔا ٔاول مرفوع وعالمة رفعه الضمة ۔۳
 ۔االتی: اسم موصول نعت للفتيات مبنی فی حمل رفع

جنحن: فعل ماض مبنی علی السکون و نون النسوة ضمري مبنی فی حمل رفع فاعل، ومجلة )جنحن( 
 ۔املوصول ال حمل هلا من االعراب،والعائد هو)نون النسوة( فی جنحن ۃصل

 ۔دراستهن: مبتدٔا اثن و )هن( مضاف اليه مبنی فی حمل جر
 ۔منتظمة: خرب للمبتدٔا الثانی مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 .واجلملة االُسية )دراستهن منتظمة( فی حمل رفع خرب للمبتدٔا االول

 
  مفصاًل:اعرب ما أیتی اعراابً  ۔ب
 .فازت الطالبتان اللتان اجلتهدت ۔۱
 .الذين خیدمون وطنهم حمرتمون ۔۲
 .ما عندک من الکتب ٔاخذت، ۔۳

 
 التمرینات

 ضع فی املکان اخلالی من اجلمل اآلتية اُساً موصوالً يناسب املعنی:) أ( 
 ۔ينفعه۔۔۔۔۔۔۔اليضيع ٔاوقاته فی غري ۔۔۔۔۔۔۔االنسان،العاقل،هو ۔۱
 ۔جیب،عليهن۔۔۔۔۔۔۔حيرت من ٔانفسهن ويقمن ب ۔۔۔۔۔۔۔۔أکثر منا الفتيات ۔۲
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 ۔حيميهم من شرور الدنيا۔۔۔۔۔۔۔جیاهدون فی سبيل هللا جیدون کل ۔۔۔۔۔۔ان ۔۳
 ۔يقدرون عمله۔۔۔۔۔۔۔يسعی فی سبيل و طنه جید االحرتام من ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۴
 ۔نه فی املستقبليريدو ۔۔۔۔۔۔۔۔يسعون کثرياً ينالون۔۔۔۔۔۔۔التالميذ ۔۵
 ۔ٔاحسن اليک۔۔۔۔۔۔۔۔ٔاحسن الی  ۔۶
 ۔جنحتا فی االمتحان۔۔۔۔۔۔۔کافٔات املدرسة التلميذتني  ۔۷
 

 ضع فی املکان اخلالی من اجلمل اآلتية صلة مناسبة وبني نوع الصلة:) ب( 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ٔاان ٔاحرتم،من  ۔۱
 جديرات ابلتقدير۔۔۔۔۔۔۔۔االمها،الالتی ۔۲
 ۔۔۔۔۔۔۔افهم ما  ۔۳
 هم حراس الوطن۔۔۔۔۔اجلنود،الذين  ۔۴
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔قطفت،الزهر تيناللتني ۔۵
 ۔۔۔۔۔۔۔ال تعاشر اللذين ۔۶
  ۔۔۔۔۔۔۔۔قرٔات،الکتاب الذی ۔۷

  



51 

 

امجل کل ترکيب من الرتاکيب اآلتية صلة السم موصول يناسبه فی مجلة مفيدة وبني العائد و ) ت( 
 نوع الصلة:

 ۔دراسته منظمة ۔۱
 ۔غااب عن املدرسة ۔۲
 ۔جیتهد،کثرياً  ۔۳
 ۔حتت الشجرة ۔۴
 

 ۔کون ثالث مجل فيها اسم موصول يکون مبتداً مث مفعوالً به مث انئب فاعل) ث(  
 

 خاطب ابلعبارة اآلتية املفردة املؤنثة واملثنی واجلمع بنو عيهما:) ج( 
 ۔ٔانت الذی قصدت اخلري و عاونت ٔاصدقاءک

 
 ولة وصالهتا فيما أیتی:عني االُساء املوص) ح( 

 ۔)ان الذين أیکلون ٔاموال اليتامی ظلماً امنا أیکلون فی بطوهنم انراً( ۔۱
 ۔)اتقوا هللا واعلموا ٔان هللا مبا تعملون بصري( ۔۲
 ۔)ما عند کم ينفد وما عند هللا ابق( ۔۳
 ما مضی فات واملؤمثل، غيب ۔۴

 ولک الساعة التی ٔانت فيها
 ان الذی مأل اللغات حماسناً  ۔۵

 جعل اجلمال وسره فی الضاد
 ایمن يعيب وعيبه متشعب ۔۶

 کم فيک من عيب ؤانت تعيب
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 مجع، املذکر السامل
 

 طریقة اجلمع ۔۱
 جنح العليون    جنح  علی ۔۱

 سافر اهلامشون    سافر هاشم
 قدم املسافرون    قدم املسافر

 ابجملاهدينحرتم املخلصني ؤاعتز ابجملاهد.  أ ٔاحرتم، املخلص و ٔاعتز
 

 ٔانتم املصطفون املختارون   ٔانت املصطفی املختار  ۔۲
 من األصدقاء     ۔من االصدقاء

 کافٔاان التالميذ االعلني   کافٔا التلميذ األعلی
 فی سلوکهم    ۔کهفی سلو 

 
 الداعون الی احلق  الداعی الی احلق حیب  ۔۳

 ۔حيبون الراضني به   ۔الراضی به

 
 ۔الرفاؤون رفٔاوا الثیاب   الرفاء رفا الثوب ۔۴

 البناؤون )ٔاو البناوون(   البناء بنی الدار
 ۔بنوا الدور

 
فنحن عند مجع:  ۔تذکر ٔان العلم تزاد عليه )ٓال( فی سياق اجلملة کم اعلمت ذلک من التثنية فائدة:

نقول حممدون واُساعيلون فاا کان العلم فی سياق اجلملة نقول: احملمدون واال  ۔حممد و اُساعيل
 ُساعيلون، الن العلم عند تثنيته و مجعه يفقد التعريف ملشارکة غريه له فی اُسه فاذا ٔاردان التعريف زدان
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 الشرح:
واو، ونون  هو الذی سلم ترکيب، مفرده عند اجلمع وزيد علی هذا املفرد۔اجلمع،السامل،کما تعلم

مفتوحة فی حالة الرفع، وایء و نون مفتوحة فی حالتی النصب واجلر، و تکون الواو عالمة رفعه والياء 
 ۔عالمة نصبه وجره

واذا ال حظت ٔامثلة القسم االول: وجدت االُساء فيها صحيحة و کل اسم منها ملذکر عاقل ومل 
 ۔حيدث فيه تغيري عند مجعه

ٔاعلی( و عند مجع مها مجع مذکر، ساملاً ۔املثالني اُسني مقصورين )مصطفیوفی القسم الثانی: جتد فی 
 ۔حذفت األلف و بقيت الفتحة للداللة علی األلف احملزوفة

الراضی( و عند مجع مها مجع مذکر ساملاً حذفت الياء  ۔وفی القسم الثالث: اُسان منقوصان ) الداعی
الواو و کسر ما قبل الياء، وحنن ال نستطيع ٔان نقول من کل اسم الستثقال التلفظ هبا و ضم ما قبل 

 ۔) الداعيون( لثقلها الذلک قلنا ) الداعون( خلفتها
وفی القسم االخري اُسانن ممدودان: االول منهما )رفاء( ههمزته ٔاصلة فٔابقيناها، والثانی ) بناء( مهزته 

يعامل فی اجلمع کما يعامل فی  ۔ریکما ت  ۔واملمدود ۔منقلبة عن ایء، فجاز بقاؤها وقلبها الی واو
 ۔التثنية، ويقل فی االستعمال قلب، مهزة املمدود واو االن بقاء اهلمزة ٔافصح

وحنب، ٔان نذکرک مبا درسته فی الصف االول من حذف النون من مجع املذکر السامل عند االضافة 
 و نزيد هنا ٔان هذا اجلمع اذا ٌاضيف الی ایء املتکلم مثل:

الی ایء وتدغم بياء املتکلم  ۔فی حالة الرفع ۔معلمون حتذف النون الضافة و تقلب، الواومستمعون، 
و يکسر ما قبل الياء املشدة فنقول: مستمعی، معلمی و ٔاصلها: مستمعوی و معلموی وللتخفيف 

 ۔قلبنا الواو ایء
معی و معلمی، وفی احالتی النصب و اجلر حتذف النون لالضافة و تدغم بياء املتکلم فنقول: مست

وبذلک يکون مجع املذکر السامل بلفظ واحد فی االحوال الثالث اذا ٔاضيف الی ایء املتکلم،و تفهم، 
 ۔حالته من سياق اجلملة
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 اخلالصة:
جیمع االسم املفرد مجع مذکر ساملًا بزایدة واو و نون مفتوحة فی حالة الرفع و ایء ونون  ۔۱

 ۔الواو عالمة رفعه والياء عالمة نصبه وجره مفتوحة فی حالتی النصب واجلر، وتکون
 ۔الصحيح: ال حيدث فيه تغيري ۔۲
 ۔املقصور: حتذف ٔالفه وتبقی الفتحة قبل الواو والياء للداللة علی االلف احملذوفة ۔۳
املنقوص : حتذف ایؤه الستثقال التلفظ هبا ويضم ما قبل الواو ويکسر ما قبل الياء  ۔۴

 ۔للمجانسة
 ۔يعامل فی اجلمع معاملته فی التثنيةاملمدود:  ۔۵

 

 
 شروط مجع املذکر السامل ۔۲

تالحظ فی کل ما ورد من األُساء اجملموعة فی األمثلة السابقة، ٔان االسم ال جیمع مجع 
 ۔مذکر ساملاً اال اذا کان علماً او صفة، ولکل من العلم و الصفة شروط سنذکرها لک

 
 شروط العلم: ۔۱

 ۔ ملذکر عاقل، وال جیمع غري العاقل هذ اجلمعٔان يکون علماً  ۔أ 
 ٔان يکون العلم خالياً من التاء، واذا کان منتهياً بتاء مثل: محزة و قتيبة، فنجمعه مجع ۔ب

 مؤنث: محزات و قتیبات
 ۔ٔان يکون العلم مفرداً ) غري مرکب ترکيب مزج ٔاو اسناد( ۔ج

 
 شروط الصفة: ۔۲

 ۔ٔان تکون الصفة ملذکر عاقل مثل: خملص ۔أ 
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ٔان تکون الصفة خاليًة من التاء، فاذا حلقتها التاء، مل جتمع هذا اجلمع مثل: داهية ورواية  ۔ب
 ۔وانبغة

( علی وزن ٔافعل ومؤنثة فعالء مثل : ٔامحر محراء، الن مجع ٔامحر هو محر ) ۱ٔاال تکون الصفة ) ۔ج
( وال مم ۳لی مثل: عطنشان عطشی الن مجع عطشان هو عطاش )( وعلی وزن فعالن و مؤنثة فع۲

ايستوی فيها وزن املذکر و املؤنث مثل: غيور، غريق جريح، وهی صفات للمذکر و املؤنث بلفظ و 
 ۔غريق: غرقی وجريح: جرحی

هذه هی شروط مجع العلم و الصفة مجع مذکر ساملًا ويلحق جبمع املذکر السامل الفاظ التتوفر فيها 
ط العلم والصفة ومن هذه االلفاظ: اهلون ) مجع ٔاهل( وعاملون ) مجع عامل( و ٔارضون ) مجع شرو 

 ۔ٔارض( و بنون ) مجع ابن( وسنون ) مجع سنة( و اآولو مبعنی ) ذوو( ٔای ٔاصحاب و مفرده ذو
 ۔۔۔ؤالفاظ العقود، وهی عشرون، ثالثون، ٔاربعون احل

 
 التطبیق: 

 منوذج فی االعراب: ۔ا
 ان املقصرين اندمون ۔۱

 ۔ان: حرف مشبه ابلفعل يفيد التوکيد
 ۔املقصرين : اسم ان منصوب و عالمة نصبه الياء، النه مجع مذکر سامل

 ۔اندمون: خرب ان مرفوع و عالمة رفعه الواو، النه مجع مذکر سامل

 
 مدرسو مدرستنا مهتمون بنا ۔۲

 ۔النون لالضافةمدرسو: مبتداً مرفوع و عالمة رفعه الواو، وحذفت 
مدرستنا: مدرسةمضاف اليه جمرور  و عالمة جره الکسرة وهی مضاف و ) ان( ضمري مبنی 

 ۔مهتمون: خرب مرفوع و عالمة رفعه الواو، النه مجع مذکر سامل
 ۔بنا: الباء حرف جر و )ان( ضمري مبنی علی السکون فی حمل جر حبرف اجلر
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 ۔احرتمت، انصحی ۔۳
ماضی ، مبنی علی السکون التصاله بتاء الفاعل، و التاء ضمري مبنی فی حمل احرتمت : احرتم فعل 

 ۔رفع فاعل
انسحی: مفعول به منصوب و عالمة نصبه الياء املدغمة مع ایء املتکلم وهو مضاف وایء املتکلم 

 ۔ضمري مبنی فی حمل جر مضاف اليه، وحذفت النون لالضافة

 
 عندی عشرون کتااب   ۔۴

وب و عالمة نصبه فتحه مقدرة علی الدال ملناسبة الياء وهو شبه مجلة فی عند ظرف منص عندی:
 ۔حمل رفع خرب مقدم و عند مضاف وایء املتکلم ضمري مبنی فی حمل جر مضاف اليه

 ۔مبتدٔا مؤخر مرفوع و عالمة رفعه الواو النه ملحق جبمع املذکر السامل عشرون:
 ۔متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة کتااب :

مدرسة مضاف اليه جمرور  و عالمة جره الکسرة وهی مضاف و )ان( ضمري مبنی علی  ستنا :مدر 
 ۔السکون فی حمل جر مضاف اليه

 ۔النه مجع مذکر سامل
 ۔بنا: الباء حرف جر و )ان( ضمري مبنی علی السکون فی حمل جر حبرف اجلر

 
 ۔احرتمت، انصحی ۔۳

تصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمري مبنی فی حمل  احرتمت: احرتم فعل ماضی ، مبنی علی السکون ال
 ۔رفع فاعل

انصحی: مفعول به منصوب و عالمة نصبه الياء املدغمة مع ایء املتکلم وهو مضاف وایء املتکلم 
 ۔ضمري مبنی فی حمل جر مضاف اليه، و حذفت النون لالضافة
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 عندی عشرون کتااب   ۔۴
عند: ظرف منصوب و عالمة نصبه فتحه مقدرة علی الدال ملناسبة الياء وهو شبه مجلة فی  عندی:

 ۔حمل رفع خرب مقدم و عند مضاف وایء املتکلم ضمري مبنی فی حمل جر مضاف اليه
 ۔مبتداً مؤخر مرفوع و عالمة رفعهالواو النه ملحق جبمع املذکر السامل عشرون:

 .ه الفتحةمتييز منصوب و عالمة نصب کتااب :

 

 اعرب ما َٔيتی: ۔ب
 ۔۔۔ان العاملني املخصلني راضون عن ٔاعماهلم ۔۱
 ۔صانعو التاريخ جمهولون ۔۲
 ۔هؤالء مدرسی احملرتمون ۔۳
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 التمرینات
 ٔاذکر مفرد کل مجع من اجلموع فی اجلمل االاتیة:۔۱

 ۔الظاملون اندمون ۔۱
 ۔الساعون فی خدمة وطنهم منصورون ۔۲
 ۔املتساحمون حمرتمون ۔۳
 ۔الصابرون علی الظلم ابئسون ۔۴
 ۔اهلادون الی اخلري انصحون ۔۵

 
 اجعل کل کلمة من الکلمات اآلتیة مبتدا فی مجلة مفیدة حبیث یکون مضافا  الی اسم ظاهر:۔۲

 ۔بناؤون،مدرسون،صحفيون،حمامون

 
مجعها،واستعمل الثالث االولی بعد مجعها امجع الکلمات اآلتیة مجع مذکر ساملا ،وبنی سبب ۔۳

 فی مجل مفیدة، و تذکر دخول ) ٔال( علی االسم العلم:
 ۔علی،يوسف،األدنی،ٔارض،کاتب،ٔامحد،األفضل

 
 استخرج اجلموع املذکرة الساملة،وامللحقة هبا، من اآلَيت الکرمیة اآلتیة و اذکر مفرداهتا:۔۴

 )تلک الدار اآلخرة، جتعلها للذين ال يريدون علمواً فی األرض وال فساداً والعاقبة للمتقني( ۔۱
 ) ان فی خلق السموات واألرض واختالف الليل و النهار آلایت ألولی األلباب( ۔۲
)قد ٔافلح املؤمنون الذين هم فی صالهتم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون والذين  ۔۳

 ۔هم لزکاة فاعلون(
 ۔)احلمد هللا رب العاملني( ۔۴
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 اذکر سبب عدم مجع االٔامساء اآلتیة مجع مذکر ساملا : .۵
 ۔اخضر، ليلی، مدينة، ٔاخرس، جوعان، صبور

 
 اآلتیة امللحقة جبمع املذکر السامل فی حالة نصب فی مجل مفیدة:استعمل األلفاظ اآللفاظ  ۔۶

 ۔ٔاولو ، عشرون، سنون، عاملون، سبعون

 
 ٔاضف اجلموع اآلتیة الی َيء املتکلم و شکل ما قبل الیاء:۔ ۷

 ۔مدرسون،انصحون،حمامني،مکرمني،مستمعون

 
 الضبط ابلشکل: امجع األمساء اآلتیة مجع مذکر ساملا  فی احلاالت الثالث مع۔ ۸

 ۔مض، معافی،داع،جان،عاص،عداء، مشاء، حذاء
 مجع، املؤنث السامل

 طريقة مجعه،األُساء التی جتمع
 جاءت اهلندات   هند جاءت ۔۱

 مع السمعادات حتد ثت   حتدثت مع سعاد
 
 اورقت الشجرات  ٔاورقت الشجرة ۔۲

 حضرت السيدات   حضرت السيدة
 
 ۔فضليات، النساءٔاننت   ٔانت فضلی النساء ۔۳

 سرتنی ذکرایت، االسفار  تنی ذکری األسفارسر 
 
 عربان الصحراوات    عربان الصحراء ۔۴
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 ۔عندی کتيبات  عندی کتيب ۔۵
 ۔سقينا حقولنا من هنريات سقينا حقولنا من هنري 

 
 ۔هذه ٔافراس سابقات ۔هذ افرس سابق ۔۶

 صعد ان اجلبال العاليات صعدان اجلبل العالی
 
 فی دوران محامات  فی داران محام ۔۷

 نشران االعالانت  نشران االعالن
 

 الشرح:
ٔانت تعلم ٔان مجع املؤنث السامل يمصاغ بزایدة ٔالف وقاءعلی املفرد بدون تغيري فيه، ؤانه يرفع، 

 ۔و عالمة رفعه الضمة و ينصب وجیر و عالمة النصب واجلر الکسرة
القسم الساملة، فاذا ال حظت ’ بلها مجوعها املؤنثة مفردة تقا لک ٔامثلة فيها ٔاُساءوردان وقد أ 

 ۔: وجدت فی کل مثال علماً ملؤنث عند مجعه مل حيدث فيه تغيرياالول
 ۔: ٔاتينا أبُسني خمتومني ابلتاء وعند اجلمع حتذف التاءفی القسم الثانیو

 
ٔاتينا أبُسني خمتومني ابأللف املقصورة ) فضلی،ذکری( قلبت االلف فيهما الی  وفی القسم الثالث:

ایء عند اجلمع، واملقصور يعامل فی مجع املؤنث السامل معاملته فی التثنية، فاذا کان رابعيًا فصاعداً 
 ۔قلبت الفه ایًء، واذا کان ثالثياً رجعت ٔالفه الی ٔاصلها

شی مؤنث عطشان طفعلی( مؤنث )فعالن( مثل: عويستثنی من ذلک ماکان علی وزن)
 ۔فيجمع املذکر واملؤنث مجعاً واحداً عطاش ٔاو عطاشی
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ٔاتينا أبسم خمتوم أبلف ٔتنيث ممدودة ) صحراء( قلبت مهزهتالی واو، واالسم  وفی القسم الرابع:
نقول فی انشاء:  املمدود ان صح مجعه مجع مؤنث ساملاً عومل فی اجلمع معاملته  فی التثنية لذلک

رجاءات ورجاوات الن مهزة منقلبة عن واو، والقلب الی واو  رجاء :انشاءات الن مهزته اصلية وفی 
 ۔افصح من بقاء اهلمزة فيه

ويستثنی من املمدود ماکان علی وزن ) فعال( مؤنث ) ٔافعل( مثل محراء، زرقاء، سوداء، فيجمع 
 ۔ل: محر، زرق، سوداملذکر واملؤنث علی وزن واحد وهو فعل فنقو 

 ۔: اسم مصغر ملا ال يعقل فی کل مثال ومل يتغري االسم عند اجلمعالقسم اخلامسوفی 
فتجد(سابق( و ) العالی( صفتني ل ) فرس( و ) اجلبل( ومها اُسان ملا ال يعقل، القسم السادس ٔاما 

العاليات( الهنما صفتان )سابقات( و ) فعند مجع)سابق( و ) العالی( فی اجلملتني املقابلتني ٔاصبحتا
 ۔ل ) ٔافراس( و ) اجلبال(

وفی القسم االخري اُسان مخاسيان مل يسمع هلما مجع تکسري ومل حيدث فيهما تغيري عند مجع مها مجع 
 ۔مؤنث ساملاً 

 ومها جیمع هذا اجلمع ٔایضا :
ما زاد علی ثالثة ٔاحرف من املصادر،مثل: تعريف تعريفات، انعام انعامات،نشاط  ۔۱

 ۔نشاطات
ما صدر اببن مما ال يعقل، مثل: ابن آوی، وابن عرس، جنمعه علی بنات آوی،وبنات  ۔۲

 ۔عرس، واذا کان االسم عاقالً مسبوقاً اببن جنمعه علی ٔابناء مثل ابن آدم ٔابناء آدم
 ۔ما صدر بذی مما ال يعقل، مثل: ذی القعدة جنمعه علی زوات القعدة ۔۳

ويلحق جبمع املؤنث السامل فی اعرابه کلمات هلا معنی مجع املؤنث السامل ، ولکن ال مفرد 
وامنا هلا مفرد من معناها، مثل کلمة ) اوالت( ومفردها ) ذات(، ومعنی اوالت:  ۔هلا من لفظها

 ۔الت ) ٔاوذوات( فضل علينامثل: االمهات ٔاو ۔صاحبات
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( ٔالف ۳( ٔالف التٔانيث املقصورة )۲( التاء املربوطة،)۱) عالمات التٔانیث فی االسم هی: :فائده
 ۔التٔانيث املمدودة

 
بيت علی ٔابيات،وقت ٔاتوات، وصوت ٔاصوات، ووقت ٔاوقات ليس مجع مؤنث ساملا  فائدة مجع:

 ۔املؤنث السامل هو زایدة االلف والتاء املبسوطةالان التاء من ٔاصل الکلمة، وشرط مجع 
يستثنی من املختوم ابلتاء الکلمات: شاة، ٔامة، مرٔاة، شفة و جتمع مجع تکسري، فنقول: شياه،  ۔فائده

 ۔ٔامم،نساء، شفاء
کل اسم اعجمی مل يسمع له مجع تکسري جنمعه مجع مؤنث ساملًا مثل: تلفزيون وراديو و تلفون، 

 ۔تلفزيوانت وراديوات و تلفوانتنقول: 

 
ساع سعاة ورام رماة وداع دعاة هو مجع تکسري ال مجع مؤنث سامل الن االلف من ٔاصل  مجع :
 ۔الکلمة

 ۔تزاد)ال( علی العلم املؤنث عند مجعة اذا کان فی سياق اجلملة، کما هلست من مجع املذکر السامل
 اخلالصة:

 طریقة اجلمع: ۔أ 
 ۔مؤنث ساملاً بزایدة ٔالف وتء ) مبسوطة( بدون تغيري فيهجیمع االسم مجع  ۔۱
 ۔اذا کان االسم خمتوماً بتاء التٔانيث و جب حذفها ۔۲
 ۔اذا کان االسم مقصوراً يعامل معاملته فی التثنية ۔۳
اذا کان االسم ممدوداً وکانت مهزته للتٔانيث قلبت و اواً وان صح مجع املمدود مجع مؤنث  ۔۴

 ۔ساملاً عومل معاملته فی التثنية

 األمساء التی جتمع مجع مؤنث ساملا : ۔ب
 ۔ٔاعالم االانت ۔۱
 ۔ماختم ابلتاء ۔۲
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 ۔ما ختم أبلف التٔانيث املقصورة ۔۳
 ۔ما ختم أبلف التٔانيث املمدودة ۔۴
 ۔مصغر ما ال يعقل ۔۵
 ۔صفة ما ال يعقل ۔۶
 ۔کل اسم مخاسی مل يسمع له مجع تکسري  ۔۷

 
 التطبیق:

 منوذج فی االعراب: ۔أ 
 ان األمهات املثقفات سعيدات

 ۔حرف توکيد مشبه ابلفعل ان:
 ۔اُسها منصوب وعالمة نصبه الکسرة نيابة عن الفتحة االمهات:
 ۔صفة األمهات منصوبة وعالمة نصبها الکسرة نيابة عن الفتحة املثقفات:
 ۔خرب ان مرفوع و عالمة رفعه الضمة سعیدات:

 
 ٔاعرب ما َيتی: ۔ب

 احرتمت، املثقفات ۔۱
 ليست الشجرات، مثمرات ۔۲
 ۔ان تلميذات املدارس سعيهن مستمر ۔۳

 مترینات
مجع مؤنث ساملا ، وبنی طریقتک فی اجلمع، وتذکر امجع األمساء املفردة فی اجلمل اآلتیة  ۔۱

 دخول )ٔال( علی العلم املؤنث اذا کان فی سیاق اجلملة:
 فی املستشفی ممرضة،ابرعة ۔۱
 هدی تلميذة مهذبة ۔۲



64 

 

 ليلی انجحة فی ٔاعماهلا ۔۳
 حديقتنا جنة واسعة ۔۴
 ملياء حاملة حقيبتها ۔۵
 ۔وداد ، ذات، ارادة قوية ۔۶

 
 ل اسم منها هذا اجلمع:األمساء اآلتیة مجع مؤنث ساملا  واذکر سبب امکان مجع کامجع  ۔(۲)

 شاهق، شامخ، حبري، هنري، امالء، اعتداء، انشاء، مبتدٔا، مثلت، سلمی، مرمی،)
 (بويب ذات، ابن عرس، مربع، منشور،

 
 ۔هات مجع مؤنث ساملاً مفرده مقصور واجعله مبتدٔا فی مجلة مفيدة ۔۱ (۳)

ئب فاعل فی هات مجع مؤنث ساملًا السم مخاسی مل يسمع هلجمع، تکسري واجعله ان ۔۲
 ۔مجلة مفيدة
 ۔)کان(امجع کلمة )زهرة( مجع مؤنث ساملاً وادخله فی مجلة يکون فيها اسم ۔۳
 ۔کون مجلة فيها املفعول به ملحق جبمع املؤنث السامل  ۔۴

هیم علی لسان اللغة الشاعر حافظ ابرا ٔاخرج مجع املؤنث السامل واذکر مفرده من قول ۔(۴)
 الفصحی:

 هللا لفظاً وغاية22وسعت،کتاب
 به وعظات23وما ضقت، عن ٓای 

 فکيف ٔاضيق،اليوم عن وصف آلة
 وتنسيق ٔاُساء ملخرتعات؟

 ٔاان البحر فی ٔاحشائه الدر کامن
                                                           

 ۔کتاب هللا : القرآن  ۔ 22
 ٓای: مجع آية ۔ 23
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 فهل سٔالوا الغواص عن صدفاتی؟
 ٔايهجرنی قومی عفاهلل، عنهم

 24واةالی لغة مل تتصل بر 
 ( األعجام فيها،کما سری25سرت لوثة )

 (27( األفاعی فی مسيل فراث )26لعاب)
 فجاءت کثوب ضم سبعني رقعة

 مشکلة األلوان خمتلفات
 مجوع التکسری

 األمثلة:
 مجعة  املفرد  مجعة  املفرد

 غلمان  غالم  قلوب  قلب
 اطعمة  طعام  رجال  رجل

 حمابر  حمربة  صبية  صبی
 مساطر  مسطرة  رسل  رسول

 
 الشرح:

لنظر فی صور هذه اجلموع هذه الکلمات ٔاُساء مفردة أبزاء کل اسم منها مجعه، واذا ٔانعمنا ا
قد مت بناؤها بتغيري حيدث  و جدانها التشبه صورمجع املذکر السامل والصور مجع املؤنث السامل و امنا

 ۔و هبما معاً أ ٔاو نقص منها  فی ترکيب مفرداهتا عند اجلمع مع زایدة علی حروف مفرداهتا

                                                           
 و الٰذ ينقل احملديث ٔاو الشعرهالرواة: مجع راو: و  ۔ 24
 ۔مس من اجلنون ه( ٔای: بةلوث هيقال ) رجل،ب ۔۔۔الدوثة: جعف فی العقل و محق ۔25
 لعاب االفاعی: ُسوم احليات ۔ 26
 الفرات: العذبط،مسيل فرات: جمری املاء العذب ۔ 27
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 ۔ففی مجع قلب )قلوب( زيدت واو علی ٔاصول مفرده مع تغيري فی ترکيب مفرده
 ۔وفی مجع رجل) رجال( زيدة ٔالف علی ٔاصول مفرده مع تغيري فی ترکيب مفرده

 ۔فردهوفی مجع صبی) صبية()صبة( زيدت تء علی ٔاصول مفرده مع تغيري فی ترکيب م
 ۔رسل( حذفت واو من ٔاصول مفرده مع تغيري فی ترکيب مفردهوفی مجع رسول )

 ۔ب مفردهوفی مجع غالم )غلمان( زيدت ٔالف ونون علی ٔاصول مفرده مع تغيري فی ترکي
ت االلف من مفرده فتغري وفی مجع طعام ) ٔاطعمة( زيدة ٔالف فی ٔاول اجلمع مع تء فی ٓاخره و حذف

 ۔لفاً بعد احلرف الثانیأ حمابر و مساطر فحذفنا التاء وزدفا  ترکيب مفرده،وفی حمربة ومسطرة قلنا:
 

 اخلالصة:
ی اصول مفرده بزایدة مجع، التکسري،اسم،يدل،علی أکثر من اثنني ٔاو اثتني، بتغيري حيدث ف

  )ب( مجع )ٔا( مجع قلة، عليه ٔاو نقص منه ٔاو هبما معًا مع تغيري فی الرتکيب و ينقسم الی نوعني
 ۔کثرة
 (28من مجوع التکسري الدالة علی القلة ) ٔامثلة

 الوزن  اجلمع  املفرد
 افعل  اذرع  ذراع
 افعال  اوکار  29وکر

 افعلة  اشربة  شراب
 فعلة  فتية  فتی

 الشرح:

                                                           
 مجع القلة ما دل علی ثالثة فأکثر الی عشرة  ۔ 28
 الوکر: عش الطائر ۔ 29



67 

 

عن صورة مفرده ابلزایدة ٔاو النقصان 30علمنا مما تقدم ٔان مجع التکسري هو ما اختلفت صورته
تغيري فی ترکيب مفرده فهو سبب ذلک أیتی علی ٔاوزان خمتلفة و علی ٔاصول مفرده ٔاو هبما معاً مع 

کثرية واألمثلة املتقدمة هی بعض ٔاوزانه وهی ٔافعل، ؤافعال، ؤافعلة، وفعلة، وکل ما جاء علی هذه 
 ۔االوزان من مجوع التکسري يسمی مجع قلة

 31امثلة جلموع التکسري الدالة علی الکثرة
 اجلمع   املفرد
 ةعمل   عامل
 رجال   رجل

 سجد   ساجد
 کرماء   کرمی
 متور   متر

 مرضی   مريض
 کسر   کسرة
 کواهل   کاهل

 خضر   خضراء
 

 جدول المثلة من مجوع التکسری
 اجلمع   املفرد   اجلمع             املفرد
 ااثر   ٔاثر   قتلی   قتيل

 جرذان   جرذ   شرفاء   شريف
 محر   محار   کتاب   کاتب

                                                           
 الکلمة هی شکلها العام ةصور  ۔ 30
 ست للحصرالکلمات هی للتمثيل ولي هبال حتديد وهذ ةما دل علی ثالثة الی اکثر من عشر  ةمجع الکثر  ۔ 31
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 قشب   قثيب   ٔاغياء   غنی
 عناکب   عنکبوت           مکانس           مکنسة

 کتبة   کاتب   منازل   منزل
 مواثيق   ميثاق   مراوح   مروحة
 ٔاقالم   قلم   شقر   شقراء
 حمصن   حصان   سدر   32سدرة
 ٔاعمدة   عمود

 
 

 مترینات
 من تغیری:طرٔا علیها  وبنی ما ٔامجع املفردات التالیة مجع تکسر ۔۱

 (حاشية، طعام سرير، مسطرة، فتی،، سهم)      
اب، و عامل عملة و اکثر حنو کاتب، کتبه و کت وقدجیمع االسم املفرد مجع تکسري علی وزنني أ 

 ۔کثري  عمال، وحصان ٔاحصن و حصن، ٔاسد: اسد ، و ٔاسود و ٔاساد وغري هذا
 
 فیما یلی مجوع تکسری بنی مفردهتا: ۔۲

سيقان،  حقول، اق،سو  رجل،أ أ لواحظ، ليالی، هنر،ا شوامخ، ٔانفس، کتائب،  فتية، قراطيس،
 ۔ٔاوفياء،رجال
 

                                                           
 السدرة: شجرة النبق ۔ 32
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ۃ

 (3rd Unit) 

 

 

 

(Verb types and their usage) 
 

 

 

 

 عبداجملید بغدادی د. :إعداد

 محدشکیل أ: ةمراجع
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل
   ِ71 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدة 

    َِأْهَداُف اْلَوْحَدة  71 

 72 أنواع الفعل واستخدامه .1  .1

 72 رفع الفعل املضارع الصحیح اآلخر 1.1

 75 رفع الفعل املضارع املعتل اآلخر 1.2

 77 جزم الفعل املضارع الصحیح اآلخر 1.3

 80 جزم الفعل املضارع املعتل اآلخر 1.4

 84 نصب الفعل املضارع الصحیح اآلخر 1.5
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 ف ابلوحدة التعار
 : الفعل املضارع واستعماالته وهي كاآليتف بـیهذه الوحدة التعر ستتناول 
 رفع الفعل املضارع الصحيح اآلخر. 
 رفع الفعل املضارع املعتل اآلخر. 
 جزم الفعل املضارع الصحيح اآلخر. 
 جزم الفعل املضارع املعتل اآلخر 
 .نصب الفعل املضارع الصحيح اآلخر 
 نصب الفعل املضارع املعتل اآلخر. 

 الوحدة أهداف
 بعد دراسة هذا احملتوى یستطيع الطالب أن: 

 على اجلملة يف زمن الفعل املضارع یتعرف. 
 یعرف حاالت نصب ورفع وجزم الفعل املضارع صحيح ومعتل اآلخر. 
 يز بني األفعال واستخداماهتا يف الكالممي. 
 مييز بني حالة الرفع والنصب واجلزم. 
 .جييد علم النحو اإلعراب بشكل اتم 
 كتابة من خالل التدریبات املقررة.مي مهارة القراءة والین 
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 ستخدامهانواع الفعل و أ .1
 (الفعل املضارع) 

 

 رفع الفعل املضارع الصحیح اآلخر 1.1
 منوذج: 

 تعدو  قوة، من تستطيع ما بکل واملعرفة، العلم نشر علی السعودیة املعارف ةوزار  تعمل" 
 حياهتم، مستقبل فی ینفعهم ما علی تدرهبمو  ة،التعليم املختلفالب اعداًدا صحيحًا فی مراحل الط
. ا َٔبنائها نفوس فی السليمة والعقيدة الدینی الشعور غرس علی حترص کما  . جتارة و صناعة و علوم من

 والفنون ة،عاليال العلوم الطالب فيها یدرس الرایض، جامعة ومسيت ابلرایض، ةوقد ا ُٔسست ا َٔول جامع
 " املختلف

 
 التوضیح:

 -ینفع-تدرب -تعد -تستطيع -تعمل: ) وهی خط حتتها وضع مضارعة ا َٔفعال ةفی العبارات السابق
 (یدرس -حترص

 ووجدت ،جازم ا َٔو انصب یسبقه مل ال َٔنه مرفوعاً، اآلخر صحيح وجدته منها فعل کل  ایةواذا ات َٔملت هن
 "الضمة رفعه"  عالمة ا َٔن

 .جازم ا َٔو انصب یسبقه مل اذا ةالصحيح اآلخر ابلضمیرفع الفعل املضارع القاعدة: 
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 تمترینا
 (1)مترین 

 وانطق ماضية، ا َٔفعال الی حوهلا مث ابلشکل، واضبطها اآلتية، العبارة فی ة)ا( عني اال َٔفعال املضارع
 ۔کاملة  ابلعبارة

 العيون، هالصدور، وتقریب له تنشرح ما اجلمال صور من جوانبها فی حتوی غناء، ةدخلت حدیق" 
 ".اب َٔرجيها اال َٔرجاءَٔ  فتعطر الریح وحتملهها ا َٔزهارها، من تفوح الذکية والروائح ا َٔغصاهنا، علی تغرد فالطيور

 :ة)ب( بني معنی الکلمات اآلتي

ربع-تعطر -ةالذکي -تغرد -غناء  ال َٔرجاء ا-ا 

 (۲)مترین 
 :ابلشکل ٓاخره واضبط ةمن اجلمل اآلتيضع فعاًل مضارعاً مناسبا فی املکان اخلالی 

.......  و الفقراء، مع ....... و ثوبه، ....... و نعله، .......  وسلم عليه کان النبی صلی هللا) أ( "  

 "مرضية سریة ها َٔمت خدمة فی

 و املظلوم، ....... و رعية، ا َٔحوال الليل فی ........ عنه کان عمر بن اخلطاب رضی هللا) ب(  
 .ا َٔی والنصح من مجيع الناسالر  الی.......  و الفقری، علی ......

 
 (۳)مترین 

 :منها فعل لکل به مفعول و بفاعل توها اآلتية، اال َٔفعال من املضارعة اال َٔفعال هات

 (سلم ۔عمل -استقل -ساعد -هذب -کتب)

 (۴)مترین
فعال فاعالً  هات  :والفاعل الفعل ابلشکل واضبط اآلتية، املضارعة لال 
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 (ینقذ -ینصف -هدجيت -یعطی -یواسی) 

 

 (۵)مترین 
 :یناسبها مضارع لفعل فاعالً  اآلتية الکلمات من ةاجعل کل کلم

 (الدین – الرایض ةمدین –احلج  –البرتول  –الصحراء  –العلم  -املعلم ) 

 (۶)مترین
 السنة ا َٔول من بصحتی، العنایة مع دروسی، ا َٔستذکر اننی: هقال طالب جمرب لزميل ل

 ا َٔحس وحينما صغریة، ورقة فی ا ُٔخلصها مث الکتاب، من الصفحة ا َٔقرا ُٔ  وکنت ٓاخرها، الی الدراسية
ا َٔعصابی، وینشرح  وهتدا َٔ  مزاجی، فيعتدل النقی، اهلواء   ستنشاق ال املنزل، من ا َٔخرج ا َٔو ا َٔسرتیح، التعب

 یضعف الذی السهر من خری وذلک منه، کافياً   قدرا منت ،مالنو  فی ةصدری، واذا شعرت برغب
 .هباءً  یضيع تعبی وجيعل اجلسم، ویسقم الذاکرة،

فعال بني ۔۱  .السابقة العبارة فی وفاعلها املضارعة اال 

سئلة عن ا َٔجب ۔۲  ۔مضارعاً  فعالً  ا َٔوهلا یکون جبمل اآلتية اال 

 هذا؟ ه)ا( ماذا یقصد الطالب اجملرب بکالم

 ه؟)ب( کيف کان یستذکر دروس

 التعب؟ ه)ج( ماذا کان یعمل اذا حل ب

 )د( ما فوائد النور؟

 السهر؟ رأضرا ما( ه)
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 (۷)مترین 
تی مما خط ها َٔعرب ما حتت  :ای 

 .الرذائل ونبذ ابلفضائل، التمسک الی سالميةاإل ة)ا( یدفع الوعی الدینی اال ُٔم

 .هم)ب( تستعبد قلوب الناس اذا ا َٔحسنت الي

 

 (۸)مترین 
  "ویؤمل یضر ما الصداقة ومن نفعه ینالک ما ةالعداو ومن " 

 .خط حتتها التی الکلمات وا َٔعرب موجزاً، شرحاً  السابق البيت اشرح

 
 رفع الفعل املضارع املعتل اآلخر 1.2
 منوذج:

 حیمی ومن العلم، طلب فی یسعی ومن ه،ا َٔوالد برتبية یعتنی ومن ،اال هلل خیشیالناس من ال  ریخ" 
 "یشينها ما کل  عن ا َٔخالقه و بنفسه یسمو ومن اليه، اعتذر عمن یعفو ومن وماله، بروحه الوطن

 

 التوضیح:
 فهی والجازم، انصب یسبقها ومل عة،مضار  ا َٔفعال اال ُٔولی العبارة فی خط هاحتت عاال َٔفعال التی وض

 ذلک؟ سبب فما الظاهرة، ةابلضم ترفع مل ولکنها مرفوعة اذن

ف هو علة، حرف هامن لعا َٔن فی ٓاخر کل فابلتا َٔمل جند  و الواو ا َٔو اال   یتعذر واال َٔلف الياء، ا 
 مع فنهملها عليهما، ثقيلة الضمة تکون ولکن هبا، حتریکهما ميکن والياء والواو ابلضمة، حتریکها
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 مقدرة ةک نقول: ان الفعل املضارع املعتل اآلخر یرفع بضمذل علی وبناء موجودة، کانت  ا َٔهنا مالحظة
 ۔للثقل الياء ا َٔو الواو وعلی للتعذر، اال َٔلف علی

 
 الضمة وتقدر ،الثقل ا َٔو للتعذر ٓاخره، علی مقدرة ةیرفع الفعل املضارع املعتل اآلخر، بضم: ةالقاعد
 .للتقل الياء ا َٔو الواو علی و للتعذر، اال َٔلف علی
 

 مترینات
 (۱)مترین

 القبيح عن ابالبتعاد وعرفه کرامته  اشرتی ومن ه،الياالنسان الفاضل من را َٔی احلق فسما 
 .والناس هللا غضب من فنجا

العبارة   ا َٔفعال الی حوهلا مث نوعها، واذکر اآلخر، املعتلة اال َٔفعال منها واستخرج السابقة، اقرا 
 ۔مضارعة

 (۲)مترین
 .اال َٔقران علی تعلو و تبتغی، ما فتبلغ العال، الی ةا َٔنت تسعی ابجلد واملثابر 

 ملعناها مبرادف ائت مث علتها، حرف اذکر و السابقة، العبارة فی اآلخر املعتلة ةعني اال َٔفعال املضارع
 .اآلخر الصحيحة املضارعة اال َٔفعال من

 
 (۳)مترین

 قال السموءَٔل:

 وسلول عامر هاذا ما را َٔت  ةری القتل سبواان لقوم ال ن
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 ملا قال الکرام فعولقئول    اذا سيد منا خال قام سيد

 .)ا( اشرح البيتني السابقني

 .الفعل ونوع العلة حرف واذکر هما،)ب( عني الفعل املعتل اآلخر في

 .خط ها)ج( ا َٔعرب الکلمات التی حتت

 جزم الفعل املضارع الصحیح اآلخر 1.3
 منوذج:

 ،یبخل فلم املروءَٔة هزته من فان بک، استعان من ةلی جندا لتسرع النجيب، الطالب هایأَ 
 .والناس هللا، كان ممن رضى عنهم طلب منه عمل اخلری فلم حیجمومن  ،جينب فلم املستغيث دعاه ومن

 التقصری فان دروسک، فی تقصر الو  سبياًل، ذلک الی استطعت ما الوطن خلری العمل هدفک وليکن
 .حیسبوک ا َٔن قبل نفسک ولتحاسب حیبوک، حتی الناس، وجوه فی البشاشة تدع الو  احلرمان، مطية

 التوضیح:
 جمزومة اآلخر صحيحة مضارعة ا َٔفعال السابقة، العبارة فی خط هااال َٔفعال التی وضع حتت

مر  – هية) ال النا :اآلتية اجلزم اب َٔحرف سبقت ال َٔهنا ابلسکون،  .مل ( –الم اال 

فعال التی وضع حتت  جمزومة اآلخر صحيحة مضارعة ا َٔفعال السابقة، العبارة فی خط هااال 
 .مل( –الم ال َٔمر  – يةهالنا ال: ) اآلتية اجلزم اب َٔحرف سبقت ال َٔهنا ابلسکون،

 طلب ا َٔی الفعل، عمل عن النهی تفيد التی، الناهية بال مسبق همامن التدع( ک –فالفعالن )تقصر 
 .ترکه

 مفيداً  املضارع الفعل جتعمل التی اال َٔمر، بالم مسبوق هاحتاسب( کل من –یکن  –واال َٔفعال) تسرع 
 .للطلب
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 زمنه وغریت الفعل، حصول نفت التی بلم مسبوق هاحیجم( فکل من –جينب  –ا َٔما اال َٔفعال ) یبخل 
 .املضی الی احلال من

 
 ۃالقاعد

 –الناهية ال: )ةالفعل املضارع الصحيح اآلخر جيزم ابلسکون اذا وقع بعد حرف من ا َٔحرف اجلزم اآلتي
 .مل ( –الم اال َٔمر 

 
 مترینات

 (۱)مترین 
 (البسط کل  تبسطها وال عنقک، الی مغلولة یدک جتعل وال: )تعالی   قال هللا) أ( 

 مل فان هللا، اینبی فقالوا ،صدقة مسلم کل  علی: ) ال َٔصحابه وسلم عليه وقال النبی صلی هللا) ب( 
 قالوا .امللهوف احلاجة ذا یعني: الق جيد؟ مل فان: قالوا ،ویتصدق نفسه فينفع ه،قال: یعمل بيد جيد؟
مر ابملعروف، فليعمل: قال جيد؟ مل فان  (صدقة له فاهنا الشر، عن وليمسک ابخلری، وليا 

فعال املضارع  .ابلشکل واضبطها النبوی، واحلدیث الکرمية، اآلیة من اجلزومة ةاستخرج اال 

 
 (۲ ) مترین

 :ابلشکل الضبط مع اآلتية، ةاال َٔفعال املضارعضع حرفاً جازماً قبل 

 .ملرضه ا َٔقاربه، بعض لزایرة ا َٔخی حیضر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۱

 .هللا ا َٔعطاک مما تنفق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۲

 .ا َٔبيک جملس فی تتا َٔدب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۳
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 .واجبک ا َٔداء   فی هتمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۴

 (۳)مترین 
 :جزمه عالمة وبني ة،اخلاليضع فعاًل مضارعاً فی اال َٔماکن 

 ۔واجبه ا َٔداء   فی اجملد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مل ۔۱

 ۔بعد احلدیقة عنب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مل ۔۲

 ۔لغد الی اليوم عمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ال ۔۳

 ۔نظيف غری ماء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۴

 .معاملتک و حدیثک فی لطيفاً  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ک  ۔۵

 .املنکر عن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک  ابملعروف، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ک  ۔۶

 (۴)مترین 
 مجلة فی ضعها مث منها، مضارع فعل کل  ٓاخر واضبط اآلتية، اال َٔفعال مضارع علی( مل)  ادخل ۔۱

 :مفيدة

 (غالط -ترک -ا َٔحسن -نصر) 

 فی ضعها مث منها مضارع فعل کل  ٓاخر واضبط اآلتية، اال َٔفعال مضارع علی( الناهية ال  )ا َٔدخل ۔۲
 :ةمفيد مجلة

 (مال َٔ  –طمع  –فرح  –صدق ) 

 مجلة فی ضعه مث املضارع، الفعل ٓاخر واضبط اآلتية، اال َٔفعال مضارع علی( اال َٔمر الم) ا َٔدخل ۔۳
 :مفيدة

 (استضاءَٔ  –استفاد  –ا َٔطاع  –رغب ) 
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 (۵)مترین 
تی شرحاً ا َٔدبياً موجزاً، وا َٔعرب الکلمات التی حتت  :خط هااشرح ما ای 

 ۔ملموساً  تقدماً  السعودیة العربية اململکة فی الفکریة ةحلرکا تتقدم ۔۱

 عيشه یصف مل املرء   صدر ضاق اذا ۔۲

 اال املسامح  یستطيب العيشوال

 جزم الفعل املضارع املعتل اآلخر 1.4
 

 منوذج: 
حد املربنی والداً، فقال ل وصی اَ   :هاَ 

 ما هلتخف عنو  یسرک، ما ا َٔمامه ولتا ت اال َٔخالق، من حتب فيما لولدک ةلتکن قدو " 
 ولتقض ا َٔثرک، ليقفو ا َٔمامه، لناسا خری فی ولتسع به، ٓاخذ نتأَ و   شیء   فعل عن تنهه وال تکرهه،
 تسو مل ان فانک شیء   کل  فی ا َٔوالدک بني ولتسو سننک، علی ليجری وامللهوفني العاجزین حاجة
 واذا ،الظلما بسریتک فی سارو  حقه، حق ذی کل  تعط مل وان نفوسهم، فی اال َٔحقاد زرعت بينهم
 عطفک ا ُٔخته ا َٔو ا َٔخاه لتحب ولکن بضربه، تقس فال عنه ینته فلم وهنيته اعوجاجاً  ا َٔحدهم فی را َٔیت
 "ماحتب الی ویرجع ارضائک، الی یسرع فانه دونه، وودک

 

 التوضیح:
فعال ةالسابق ةفی العبار   واال َٔلف الواو وهی العلة حروف من حبرف خمتومة ا َٔی اآلخر ةمعتل مضارعة ا 

 لتا ت،: )مثل( ومل الناهية، وال اال َٔمر، الم)  وهی اجلازمة اال َٔحرف بعض عليها دخل وقد والياء
 ۔(ینته مل تعط، مل تسو، مل:  ومثل( تقس ال تنهه، ال: )ومثل( لتسو التحب، لتسع، لتخف،لتقض،

فعال هذهعلی  اجلازم، احلرف دخول ا َٔن جند اال َٔفعال هذهوابلتا َٔمل فی   اآلخر، املعتلة املضارعة اال 
 :عليها اجلازم دخول قبل ا َٔصلها ال َٔن العلة، حرف وهو منها اال َٔخری حذف فی السبب کان
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تی   ۔هیینت  -تعطی  –تقسو  – هیتن –تسوی  –حتبو  –تسعی  –تقضی  –ختفی  –ات 

 

 ةالقاعد
 .ٓاخره من ةاآلخر جزم الفعل حبذف حرف العل املعتل املضارع الفعل علی ةاذا دخلت اال َٔحرف اجلازم

 

 مترینات
 (۱ )مترین 

 فی  املضارع اال َٔفعال علی( هيةال النا –الم اال َٔمر  – مل: ) ةا َٔدخل حرفًا منساابً من اال َٔحرف الثالث
 :صحيحاً  نطقاً  هامث انطق، اآلتية اجلمل

 ضيفه العربی یقری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۱

 ۔ا َٔرجو لک الضرر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۲

 ۔ء املسی عن تعفو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۳

 ۔ ۔الظالم ختشی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۴

 ۔مرحاً  اال َٔرض فی متشی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۵

 ۔واجی عن ا َٔختلی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۶

 
 (۲ )مترین 

 .حکی –دان  – رضی: مفيدة مجل فی الناهية ال عليه ا َٔدخل مث ة،ت مبضارع اال َٔفعال اآلتياه
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 (۳)مترین 
 :مفيدة مجل فی اال َٔمر الم عليه ا َٔدخل مث ة،ت مبضارع اال َٔفعال اآلتيها

 (غدا –خشی  –اعتنی ) 

 (۴)مترین 
 :فيه العلة حرف وبني ، مفيدة مجل فی ةضع مضارع کل فعل من اال َٔفعال اآلتي

 (بقی –قضی  – هدی –رضی  –صفا  – هاس) 

 

 (۵ )مترین 
 املعتصم العباسی، ملا انتصر علی جيش الروم: ةاخلليفقال ا َٔبو متام فی مدح 

 بلد الی هضمل یغز قوماً ومل ین

 الرعب من جيش هاال تقدم

 )ا( اشرح البيت 

 ٓاخرها، جزم من تراه ما واذکر ا َٔمرها، و مباضيها تها مث البيت، فی ة)ب( عني اال َٔفعال املضارع
 .جزمه وسبب

 

 (۶ )مترین 
 ترعی ا َٔغناما ولقی واءَٔ ، فصادف مسيل ماء  یروی الزرع، ویلطف اهلیتنزه الوادی الی خرج عبدهللا" 

،  تنا َٔی، ا َٔو تقرب السيارات قوافل ورا َٔی اب َٔغصاهنا، ومتيل ا َٔمثارها تدزو ا َٔشجاراً  ورا َٔی املاءَٔ، وتشرب الکال 
الت م اذا حتی اجلمال، قوافل حمل احلدیث العصر فی السيارات حلت فقد وهناک، هنا من مسافرة

 "هالشمس للغروب قفل راجعا الی بيت
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 :اآلتية ة)ا( ا َٔجب عن اال َٔسئل

 الوادی؟ الی عبدهللا خرج مل ۔۱

 الوادی؟ فی لقی ماذا ۔۲

 املاء ؟ مسيل فائدة ما ۔۳

 وملاذا؟ حدیثا؟، السفر فی اجلمال حمل حل الذی ما ۔۴

فعال املضارع  .السابقة ةفی العبار  اآلخر واملعتلة اآلخر، الصحيحة ة)ب( عني اال 

 .منها کل  علی اجلزم ا َٔدوات من ة)ج( ا َٔدخل ا َٔدا

 .املذکورة العبارة فی ة)د( ایت مبضارع و ا َٔمر اال َٔفعال املاضي

 

 (۷)مترین 
 :الکرميتني اآلیتني فی خط هاا َٔعرب الکلمات التی حتت

 (ا َٔحسن هی ابلتی ادفع السيئة، وال ةاحلسن تستویوال ) )ا( 

 (عليهم خافوا ضعافا ذریة همخلفالذین لو ترکوا من  وليخش) )ب( 
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 نصب الفعل املضارع الصحیح اآلخر 1.5
 

 منوذج:
 توفر ا َٔن الوزارة وا َٔرادت ائية،الغذ املواد من حاجتها علی البالد لتحصل الزراعة ةا ُٔنشئت وزار 

 هالناس مبيا عینتف تیح السدود، فا َٔنشا َٔت بسهولة، السقی من املزارعون یتمکن کی  الری، مياه
 الوسائل بکل اجلوفية، املياه من استفادت قد البالد تکون حتی طویل وقت مير لنو  السيول،

 اجلميع وینتفع البالد، ا َٔرجاء کل  فی البساتني و املزارع ستنتشر اذن ،احلدیثالعلم  ابتکرها التی
 .خبریاهتا

 

 التوضیح:
 :اآلتية احلروف اب َٔحد مسبوق مضارع هامن کل  السابقة، العبارة فی خط هااال َٔفعال التی حتت

 ۔اذن( –لن  –حتی  –کی   –ا َٔن  –)الم التعليل 

 .قبلها ملا ا َٔوسبب علة بعدها ما ا َٔن هافالفعل ) حتصل( مسبوق ) بالم التعليل( ومعنا

 الذی الفعل وحمل هالحم حیل ا َٔن ميکن التی وهی( ةوالفعل ) توفر( مسبوق ابحلرف )ا َٔن املصدری
 .الفعل ذلک مصدر هابعد

 .التعليل هاوالفعل ) یتمکن( مسبوق ابحلرف ) کی( ومعنا

 .للغایة هیتکون( مسبوقان ابحلرف )حتی( و  والفعالن ) ینتفع،

 .املستقبل فی الفعل حدوث لنفی هیوالفعل ) مير( مسبوق ابحلرف ) لن( و 

 .ابحلرف )اذن( ویدل علی اجلواب واجلزاءوالفعل ) ستنتشر( مسبوق 
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ملت ٓاخر کل فعل من   ابلفتحة منصوابً  اآلخر صحيح مضارعاً  وجدته اال َٔفعال، هذهواذا ات 
 اال َٔحرف هذه ا َٔن نعرف ذلک ومن .مرفوعاً  الفعل صار الناصب احلرف حذفت واذا الظاهرة
 .الظاهرة ابلفتحة بعدها ای ُٔتی الذی اآلخر الصحيح املضارع الفعل تنصب

 :ةالقاعد
 اال َٔحرف اب َٔحد سبق اذا وذلک ٓاخره علی الظاهرة ةینصب الفعل املضارع الصحيح اآلخر ابلفتح

 :االاتية

 (2حتی  1۔التعليل الم ۔کی ۔اذن ۔لن ۔ا َٔن) 

 
 مترینات

 (۱ )مترین 
 :نصبه سبب وبني ة،استخرج الفعل املضارع املنصوب فی اجلمل اآلتي

 .عنکم خیفف ا َٔن هللا یرید ۔ا

 .تنفقوا مما حتبون هتی الرب تنالوا لن ۔ب

 .املریض اال َٔعود حضرت ۔ح

 .هللا برضاء یفوز کی  االنسان یتصدق ۔د
 

 (۲)مترین 
 :ةضع فعال مضارعاً مناسباً فی اال َٔماکن اخلالي

 .سنة مائة العمر من ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حتی النخل یثمر ۔۱

                                                             
 ینصب الفعل المضارع بأن المضمرۃ جوازا بعد الم التعلیل، فتقول: حضرت الٔسمع، أو حضرت الٔن أسمع ۔ 1
 ینصب الفعل بأن المضمرۃ وجوباً بعد حتی ۔ 2
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 .الناصحني مشورة بعد هللا ابذن امرو   ۔۔۔۔۔۔۔۔ لن ۔ب

 .ابلنجاح ۔۔۔۔۔۔۔ کی  الطالب جيتهد ۔ح

 .مثاره ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اخلری اعمل ۔د

 .اال َٔبطال حدیث ۔۔۔۔۔۔ ا َٔن یسرنی ۔ه

 
 (۳) مترین

فعال اآلتي  :اجلملة ا َٔکمل مث ة،ا َٔدخل انصباً مناسباً علی اال 

 (تصرف ۔یستعني ۔ینجح ۔لس جي ۔یشتد ) 

 

 (۴ )مترین 
 (حتی ۔ التعليل الم ۔ کی  ۔ لن ۔ ا َٔن ۔اذن ) 

فعال من عليه دخلت ما واضبط مفيدة، مجلة فی ةضع کل حرف من احلروف السابق  .ابشکل اال 

 
 (۵ )مترین 

 :الناصبة احلروف من بواحد منصوب مضارع علی جواب کل  یشتمل حبيث اآلتية، ةا َٔجب عن اال َٔسئل

 ليلة؟ کل  دروسک تستذکر متی الی ۔ا

 تتعلم؟ ملاذا ۔ب

ی ۔ح  ة؟احلج ذی شهر فی مكة الی ا َٔبوک سافر غرض ال 

 ا ُٔمک؟ و ا َٔبيک علی تسلم ا َٔن قبل صباحاً  البيت من خترج ا َٔال تعدنی هل ۔د
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 ر؟املط یقل حني صالتک فی هللا تسا َٔل ماذا ۔ه

 

 (۶ )مترین 
 قال الشاعر:

 هاتکلفنی )اذالل( نفسی لعز 

هان ا َٔن عليها هانو   لتکرما ا 

 حیيی بن ا کثم املعروف: سل تقول

 ا َٔکثما بن حیيی رب هسليفقلت: 

 .موجزاً  ا َٔدبياً  شرحاً  السابقني البيتني اشرح ۔ا

 الشاعر؟ یتحدث عمن ۔ب

 .السابقني البيتني فی اال َٔفعال من واملنصوب الناصب اذخر ۔ح

 .الثانی البيت فی خط حتتها التی الکلمات ا َٔعرب ۔د

 قوسني بني التی الکلمة مکان مناسباً  وفعال ا َٔن ضع ۔ه

 نصب الفعل املضارع املعتل اآلخر 1.6
 منوذج:

 دائماً  کنت  ولقد دروسی مذاکرة فی ا َٔبدا ُٔ  مث الليل فی ا َٔوائل فی تعشیا َٔ  ا َٔن الشتاء لتعودت فی فص
داء خری املدرسية واجباتی و َٔدیال ُٔ  روائی، الکسل رمیا َٔ  ا َٔن علی مصمما العزمية، قوی  .ا 

 لن:  صراروإ ثقة فی هلربد، فا َٔجبتا من تنجو وحتی ،تتغطی کی  السریر الی اصعد: ةقال لی ا َٔخی مر 
 نفسية براحة ا َٔخطی واذن العشاء   بصالة هللا حق قضیوا َٔ  املدرسی، عملی هنیا ُٔ  ا َٔن بعد اال السریر ا َٔعلو
ن وعدنی عظ ما سروراً  فسر حلدیث، هذا الی ليصغی والدی ا َٔقبل وقد اتمة،  ۔کاملة  مطالبی یقضی اب 



88 
 

 التوضیح:
 تتغطی، ا َٔتعشی،)  مثل ابال َٔلف، اآلخر معتلة ا َٔفعال السابقة، ةخط فی العبار  هااال َٔفعال التی حتت

 ،(ا َٔعلو تنجو،) مثل ابلواو ا َٔو ،(یقض   ا ُٔقصی،یصغی، ا ُٔهنی، ا ُٔو َٔدی، ا َٔرمی،)  مثل ابلياء ا َٔو ،(ا َٔحظی
 .حتی،اذن کی  التعليل، لن،الم ا َٔن،: هی انصبة، ا َٔحرف تقدمتها اهنا مث

واذن ا َٔحظی( اذا دخل  وکی تتغطی، ونالحظ ا َٔن الفعل املعتل اآلخر ابال َٔلف فی اال َٔفعال )ا َٔن ا َٔتعشی،
لف تبقی الناصب، احلرف هعلي  حينئذ النصب ویکون الرفع حالة فی کانت  کما  قبلها ما املفتوح اال 
لف من ا َٔدوات ابال َٔ  اآلخر املعتل املضارع الفعل خال حينما ظاهر، غری الرفع کان  کما  ظاهر، غری

 ۔اجلزم والنصب

دخلت علي ا َٔما اذا کان الفعل املضارع معتل اآلخر ابلياء  ابلفتحة النصب فان انصباً، ها َٔو الواو، و ا 
فعال فی کما  خلفتها، الواو ا َٔو الياء علی یظهر  .السابقة العبارة فی التی اال 

، ا َٔن ا ُٔهن  ،)ا َٔن ا َٔرمی، ال ُٔو َٔدیَٔ، حتی ینجو، لن ا َٔعلؤَ ، یَٔ ، وا َٔقضیَٔ  (یقضیَٔ  ا َٔن ليصغیَٔ

 

 القواعد:
 کی،  اذن، لن، ا َٔن،) الناصبة اال َٔحرف هینصب الفعل املضارع املعتل اآلخر ابال َٔف اذا دخلت علي

 اآلخر املعتل املضارع الفعل التعذرا َٔما ظهورها من منع اال َٔلف علی مقدرة بفتحة( التعليل االم حتی،
 .والواو الياء علی یظهر ابلفتح النصب فان الناصبة، اال َٔحرف هدخلت علي اذا الواو، ا َٔو ابلياء
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 مترینات
 (۱)مترین 

 :نصبه عالمة وبني ةاستخرج الفعل املضارع املعتل اآلخر املنصوب فی العبارات اآلتي

 .الفقراء   الی ليهدیها ثياابً  یشرتی ا َٔن احلرام هللا بيت الی حیج حينما عبدالرمحن نذر ۔۱

 .العليا املراتب الی تسمو لکی ال ُٔمتک، جليلة خدمة تؤدی حتی خملصاً  وطنياً  تسمی لن ۔ب

ئمني لوم من التخلو املعروف بذل الی تسعی حتی حتمد لن ۔ج  .اال 

 (۲ )مترین 
تی حبر  لا َٔکم ثری  ف ما ای   :املضارع فی ةنصب مناسب، وبني ات 

 .ابلسئية احلسنة تقابل ۔۔۔۔۔۔۔۔ عدال ليس ۔ا

 .یعود ۔۔۔۔۔۔۔املاضی  ۔ب

 .کربک  فی تدخره ما ینفعک ۔۔۔۔۔۔۔ شبابک فی تدخر ۔۔۔۔۔ اقتصد ۔ج

 .املوعد فی توصله ۔۔۔۔۔ سيارة حممد رکب ۔د

 (۳ )مترین 
فعال من فعل کل  مضارع هات  :مفيدة مجلة فی انصباً  عليه وا َٔدخل اآلتية، اال 

 (بقی ۔ اسم ۔صفا ۔ارع ۔اهتدی ۔منا) 
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 (۴ )مترین 
 (اذن ۔کی  ۔حتی ۔التعليل الم۔ لن ۔ا َٔن) بعد فيها املعتل املضارع الفعل ینصب ة،کون ست مجل مفيد

 (۵)مترین 
 :اآلتية اجلمل فی طخ  هاا َٔعرب الکلمات التی حتت

 .ابهلل الثقة شدید وهو ایئساً  شخصاً  تلقی لن ۔ا

 هناک، ةامليناءَٔ والسفن الراسي لتزور جدة، الی زمالئک مع مدرسية برحلة القيام تنوی ا َٔن لک هل ۔ب
 العظيمة؟ واملنشٓات اجلدید، واملطار

 .مبکرا تستيقظ کی  مبکرا من ۔ج
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ۃ

Unit) th(4  

 
 
 

 

(Sentence and its types) 
 

 

 

 ھند عبداحللیم حمفوظ : د.إعداد                                       

 صف حممودآ: د. ةمراجع                                      
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل
   ِ93 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدة 

    َِأْهَداُف اْلَوْحَدة  93 

 94 اجلملة ٔانواع  .1

 94 الفعلیة واجلملة االمسیة ةاجلمل 1.1

 98 االمسیة اجلملة 1.2

 103 الفعلیة اجلملة 1.3
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 التعارف ابلوحدة
 

 كاآليت :  أنواع اجلملة وهي ف بـاول هذه الوحدة التعريستتن
 التمييز بني اجلملة االمسية والفعلية. 
 اجلملة االمسية املكونة من املبتدأ واخلرب. 
 اجلملة الفعلية املكونة من الفعل والفاعل. 

 

 أهداف الوحدة
 بعد دراسة هذا احملتوى يستطيع الطالب أن: 

 
 .يفرق بني اجلملة االمسية والفعلية 
 ملة االمسية والفعليةعرف حاالت إعراب اجلي. 
 .مييز بني األفعال واستخداماهتا يف الكالم 
 ستخدم مجل وعبارات جديدة من انشائهي. 
 .جييد علم النحو اإلعراب بشكل اتم 
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 ةاجلمل ٔانواع .1

 (ةالفعلی ةواجلمل ةاالمسی ةاجلمل) 1.1 
 

 منوذج: 
 

 الناس انم وقدم ةساکن ةواملدين ،واجلو معتدل،  3 ادی  هوالليل ،  2 ةو النجوم المع ،1القمر منری 
ذن وحتی طلع الفجر  4 احلراس رهوس  .ةللصال املؤذن ا 
 

 :حالتوضی
ن املعلوم من ۔۱ و ا کثرتکونت من ال اذا ةمفيد ةمجل هعلي يطلق املفيد الکالم ا   .کلمتني ا 
مل ۔۲  :اجلمل هذه فی اآلن ات 

،ه الليل ،ةالقمر منری، النجوم المع هن و ،ةمفيد مجالا  اهدجت ،ةساکن ةاملدين ، معتدل اجلو ادی   اا 
 ۔‘‘ة امسي ةمجل’’ تسمی سماب تبدا   ةمجل وکل .ةاملدين اجلو، الليل، النجوم، القمر، اب مساء ةمبدوء

مل ۔۳  :ةکذلک، اجلمل اآلتي  ۔ ات 
ذن ۔الفجر طلع ۔احلراس رهس ۔انم الناس  .املؤذن ا 

فعال ةمبدوء اهجتد و ةمفيد مجالا  اهجتد ذن ر،طلع،هانم،س: ابال   ةمجل’’تسمی بفعل تبدا   ةلمج وکل ،ا 
 .‘‘ة فعلي
 

                                                           
 ۔ منیر روشن 1
 ۔ النجوم المعۃ ستارے دمکتے ہیں۔ 2
 ۔ ھادٔی پر سکون 3
 والے یعنی چوکیدار حارس کی جمع ہے۔۔ حراس حفاظت کرنے  4
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 ةاخلالص

 بفعل ةاملبدوء یهو  ،ةفعلي ابسم، ةاملبدوء یهو  ،ةوعان: امسين ةاجلمل
 تدریبات

عماهل الی الناس بهذ قد و عاصف واءواهل ،والشتاء ابرد 5ةساطع الشمس ۔۱  انرت رهد الظبع و ما 
 .والنبات الزرع وسقی الوداین فمال   املطر، ونزل ،الشمس واحتجبت ،فی السماء 6 السحاب

 
 :ةاآلتی ةاألسئل عن ٔاجب مث ،ةالسابق ةالقطع اقرأ 
 .ةالقطع فی ةالفعلي ةاجلمل و ةاالمسي ةاجلمل عني ۔۱
ول السطر من ةکلم  خذ ۔۲  :يلی فيما ةاجلمل نوع بني مث الثانی السطر من ةکلم  اهل اخرت و اال 

 (ينجح متطر، ، النمر، القط )
ليف،)   (السماء مفرتس، د،هاجملت ا 
 

 :ةفعلی مجل الی ةاآلتی ةاالمسی اجلمل حول ۔۳
 .االمتحان فی ينجح دهاجملت ۔۱
 .اهر صغا ترعی ةالدجاج ۔۲
 .همعلم حیرتم التلميذ ۔۳
 .الشتاء فی يشتد الربد ۔۴

 
  

                                                           
 ۔ ساطعۃ: روشن۔چمکدار۔)مؤنث( ساطع 5
 ۔ السحاب: بادل  6
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 :ةامسی مجل الی ةاآلتی ةالفعلی اجلمل حول ۔۴
 .7من العش  العصفور يطری ۔۱
ر  8 القط حیب ۔۲  .9ا کل الفا 
 .دهاجملت التلميذ ينجح ۔۳
 .الدرس املعلم يشرح ۔۴

 
 :ةامسی ةمجل فی َٔيتی مما سؤال کل  عن ٔاجب ۔۵
ين ۔۲   التالميذ؟ يعلم من ۔۱  املريض؟ يعاجل ا 
 املطر؟ ينزل متی ۔۴   الطبيب؟ يعمل ماذا ۔۳
ين ۔۵ تی فی مجل ا جب ۔۶   البدو؟ يعمل ا   :ةفعلي ةعن کل سؤال مما ای 
 العنب؟10 جنفف ملاذا ۔۲   التمر؟ ات خذ مم ۔۱
 مل؟اجل ای کل ماذا ۔۴  ؟ةمک الی احلجاج بهيذ متی ۔۳
 
القطع ۔۷  :ةالفعلي ةاجلمل حتت خطني و ةاالمسي ةاجلمل حتت خطاا  ضع مث ةاآلتي ةاقرا 

 ا محد خلف ةتقفز القط    ها محد يلعب مع قطت
 ةللقط11 ةيقزف ا محد الکر     ا محد من ا سرع ةالقط
 جتری ةالکر    ةالکر  تدحرج ةالقط

موالد ا محد مسرور و    ةا محد ميسک الکر   ةمسرور  ها 
                                                           

 ۔ العش: گھونسلہ 7
 ۔ القط: بلی 8
 ۔ الفأر: چوہا 9

 ۔ نجفف: ہم خشک کرتے ہیں۔ جف،یجف، جفاً، خشکی 10
 ۔ الکرۃ: گیند 11
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 :ةمجل کل  نوع وعني ،ةمفيد ةمجل فی ةاآلتي الکلمات من ةکلم  کل  ضع ۔۸

سام)   ةالطائر  ای کل، ،ةالسيار  جيلس، ،ةاحلديق ،ها 
ستاذ  هصاحب الکتاب ينفع ۔الکتاب صديق و ا 

فی الکتاب احلکاایت اجلميل  ةنظاف ۔مهالف و ةالقراء علی تساعد الکتاب فی الصور ۔ةتقرا 
 (الصدر12يف يشرح النظ الکتاب ۔ةضروري الکتاب

ذکر مث ،ةالسابق ةالقطع فی ةالفعلي اجلمل و ةعني اجلمل االمسي  .السبب ا 

 
 :اهمن ةکلم  کل  نوع بنی مث ةآلتیاقرٔا اجلمل 
 .ابملنقار احلب يلتقط احلمام ۔ا  

 .احلمام ةتربي من الناس يکثر ۔ب
 .ابحلبوب احلمام يتغذی ۔ج

 
 :تیَئ  فیما ةفعلی الی ةاالمسی ةلواجلم ةامسی الی ةالفعلی اجلملة غری ۔۱۱

 .املنازل فی احلمام الناس يربی ۔ا  
 .ةاحلري حیب احلمام ۔ب
قفاص فی احلمام هيکر  ۔ج  .اال 
 .الرسائل ينقل احلمام ۔د

  

                                                           
 ی ذہن و دل کو جال عطا کرتی ہے۔ یشرح: شرح یشرح: کھولنا یعنی کتاب سینے کو کھولتی ہے۔یعن 12
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 ةاالمسی ةاجلمل  1.2
 (املبتدٔا واخلرب) 

 

 منوذج:
 
م ةفاطم تساعد ،ةاخلياط13تتقن ةفاطم"  م ،اثياهب ةخياط فی اها   يشکر اهمع ةفاطم بتعاون ةمسرور  اال 

م ةفاطم والد  "14.اطلباهت ةتلبي علی اهوالد تشکر البنت ،اهتربيت حسن علی اال 
 :اهقالت األم البن

عدا  . وقت کل  فی ةضروري 15ةالنظاف  واملالبس .ساخن واملاء. نظيف   فاحلمام لتستحم نفسک فا 
ن وبعد في ؤذلک، واء  اهل يدخل ال حتی .ةاحلمام مغلق 17ةانفذو  16 املشجب علی ةموضوع ةالنظيف  ا 
 .واءاهل من هعلي وحافظ .جيداا  جسمک جفف تستحم

 
 التوضیع

 :ةاقرٔااجلمل اآلتی
 احلمام ةانفذ ۔ملشجبا علی ةموضوع ةالنظيف املالبس ۔ساخن املاء ۔نظيف احلمام ۔ةضروري ةالنظاف
 ۔ةلقمغ

ولی ةفاجلمل ‘‘ابسم’’ ب دئت اهمن ةجتد ا ن کل مجل  ةمجل کل  و اسم یهو ( ةالنظاف)  ةبکلم ب دئت اال 
 اوجدهت ةاجلمل معنی تکمل التی ةحبثت عن الکلمو اذا ‘‘ املتدا  ’’ا  ابسم يسمی ذلک االسم تبد

                                                           
 ۔ اتقان: أتقن،یتقن،اتقان:مہارت 13
 ۔ طلبات: گزارشات۔ مطالبات 14
 ۔ النظافۃ: صفائی 15
 ۔ المشجب: کھونٹی 16
 ۔ نافذۃ: کھڑکی 17
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 کامالا   معنیا  اهمن مهتف ال اهکرت وحدذ  اذا ‘‘ة النظاف’’ ةکلم  و اسم . کذلک  ۔یهو ( ةضروري) ةکلم
ننا اذ ةاجلمل معنی مت ةضروري ةکلم  اهالي ٌاضفنا فاذا ن مناهف ا   معنی تکمل ةکلم  وکل .ةضروري ةالنظاف ا 
 .ةالباقي اجلمل من ة و مثل ذلک يقال فی کل مجلخرباا  تسمی ةاالمسي ةجلملا

 .ةلضماب مضبوطاا  هوجدت ةو اذا نظرت الی ٓاخر املبتدا  واخلرب فی اجلمل السابق
 

 ةاخلالص
و علی تشتمل ةاالمسي ةاجلمل ۔۱  .خرب مبتدا 
ول فی يقع اسم املبتدا   ۔۲  .ةاجلمل معنی هيتم اسم واخلرب ،ةاجلمل ا 
 .ةواخلرب مرفوعان ابضمبتدا  امل ۔۳
 

 تدریبات
 .خرب کل  حتت خطنی و مبتدأ  کل  حتت خطا   وضع ةاقرٔا اجلمل آلتی۔۱

 ۔ةمجيل ةوالطبيع ۔ةصافي والسماء ۔ معتدل واجلو ۔طالع والقمر ۔الليل ساکن
 .واحد هللا: يقول خاشع املؤمن وقلب ۔ةوالصحراء واسع 18 اها عشاش فی ةادئهوالطيور 

 
 خربا مناسبا  فی کل مکان خال مما َٔيتی:ضع  ۔۲
 .......................... البلبل ۔۱
 ........................ الرمان ۔۲
 .......................... النجم ۔۳
  .................. البالد مليک ۔۴

                                                           
 ۔ أعشاش: گھونسلے 18
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 ................ اخلروف حلم ۔۵
 ....................... الشمس ۔۷
 ......................... النمر ۔۸
 ....................... ةحالتفا ۔۹

 ........................ القمر ۔۱۰
 
 ضع مبتدٔا مناسبا  فی کل مکان خال مما َٔيتی: ۔۳
 .مجيل______________ ۔۱
 .طالع ______________ ۔۲
 .جديد ______________ ۔۳
 .ةساطع ______________ ۔۴
 .دهجمت ______________ ۔۵
 .انئم ______________ ۔۶
 .شجاع______________ ۔۷
 .مضئ ______________ ۔۸
 .ةدقاق ______________ ۔۹

 .ةطويل ______________ ۔۱۰

 
 ضع خربا  مناسبا  لکل مبتدٔا مما َٔيتی: ۔۴

 .التاجر ،ةالصور  ،ةالبستان، اجلواد، القري

 
 مما َٔيتی: ضع مبتدٔا مناسبا  لکل خرب۔ ۵
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 ةمفيد ،ةخمضر  ،ةانئم، مضئ، نظيف
من کلمات العمود  مناسبا   خربا   هل اخرت و مبتدأ ( ۱) رقم العمود الکلمات من ةاجعل کل کلم ۔۶

 (۲رقم )
 ۔۲    ۔۱

 مفرتس    ةالسبور 
 حلو    الدمام
سد  امهميناء     اال 

 ةنظيف   عنب الطائف
 
 .خربا   ‘‘ة واسع’’لفظ  اهات ثالث مجل یکون فیه ۔۷

 .مبتدأ  ‘‘النجوم’’ لفظ اهکون فیی مجل ثالث اته ۔۸

 منوذج لالعراب: ۔۹
 ۔الطريق مرصوف

 .ةمبتدا  مرفوع ابلضم  الطريق:
 .ةخرب مرفوع ابلضم  مرصوف:
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 ةالفعلی ةاجلمل 1.3
 (الفعل والفاعل) 
 

 منوذج: 
شجار، وتتفتح "  رض، وتورق اال  ز  19يقبل الربيع، فتخضر اال  النسيم 20 بهوي الطيور وتغرد ار،هاال 

طفال وخیرج ،عليالا  طر، امل وقل احلر، اشتد الصيف جاء فاذا ،اهفي للعب ةاجلميل 21 الرایض الی اال 
 "23عن احلر 22 لالبتعاد املصايف الی الناس بهو ذ
 

 التوضیح:
معنت النظر   فعل يقبل ةفکلم واسم، فعل من تتکون اهمن ةمجل کل  ا ن جتد ةفی اجلمل السابق 24اذا ا 

م انسان وها يقبل الذ   من نعرف ال اه)يقبل( وحد ةلمک  قراان ولو اسم، والربيع م حيوان ا   ٓاخر شئی ا 
ن عرفنا الربيع الفظ ةالکلم هذه الی ا ضفنا فاذا  ا جل ومن ۔ االقبال فاعل وهف الربيع وه يقبل الذی ا 
ملت ولو ۔فاعالا  ةالکلم هذه اتسمی ذه رض اهفی مجل ةالسابق الکلمات ات  شجار ۔ اال  ز  اال   ار،هاال 

طفال النسيم، الطيور  .هشرحنا الذی النوع ذاه من الوجدهت ۔الناس ۔املظر ۔احلر۔الصيف اال 
واخر کل فاعل فی اجلمل السابق  ۔ةابلضم مضبوطاا  هوجدت ةاذا نظرت الی ا 

 
  

                                                           
 ۔ تتفتح االٔزھار: پھول کھل جاتے ہیں۔ 19
 ۔ یھب: )ہوا( چلتی ہے۔ 20
 ۔ الریاض: باغات 21
 االبتعاد: دوری۔بعد۔  22
 ۔ الحر: گرمی 23
 ۔ أمعن النظر: غور سے دیکھنا۔ )بنظر غائر( 24
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 :ةاخلالص
تی بعد الفعل، ويدل علی الذی  الفعل هحصل من الفاعل: اسم مرفوع ای 

 
 مترینات

 :ةءالقرا ٔاثناء یصادفک فاعل کل  حتت خطا   ضع و ةاآلتی ةاقرٔا القطع ۔۱

 اتسع الشق، ا دخل الناجر و تداا فی الشق، 26ةشق الناجر خشب 25 هامسک النجار مبنشار 

عجب  ذيل سقط ،ةخلشبا القرد رکب ،هحاجت البعض النجار بهذ يوم ذات ۔هرا ی القرد النجار فا 

 النجار رجع ۔ملاال   ةشد من صرخ ،هلی ذيلع اخلشب انضم ۔الوتد القرد نزع و الشق فی القرد

 "القرد هالقرد،شکر  النجار خلص۔مسرعاا 

 

 :کلالش هٓاخر  هواضبط ةضع فاعال  مناسبا  لکل فعل من األفعال اآلتی ۔۲

 

 :ةمفید مجل فی فعال   ةاجعل کل اسم من الکلمات اآلتی ۔۳

 (ةالشا ۔الشمس ۔البلبل ۔امللل) 

 

                                                           
 ۔ منشار: بڑھی کا آلہ جو وہ لکڑی کاٹنے کیلئے استعمال کرتا ہے۔ 25
 ۔ خشبۃ: لکڑی کا ٹکڑا 26



 
 

104 
 

 :ابلشکل طهالفراغ اآلتی بفاعل مالئم و ضب أکمل ۔۴

 ۔مهدروس ............... يستذکر ةاملدرس فی ۔۱

 ۔يوم کل  ةحول الکعب.....................  يطوف ۔۲

 ۔العنب....................  ات کل ۔۳

من علی ةابلشارع للمحافظ...................  يقف ۔۴  ۔اال 

 ۔من عرفات بعد غروب الشمس...................  ينفر ۔۵

 ۔ةاحلديق من ةورد..................  قطف ۔۶

 .................  ختضر الربيع فصل فی ۔۷

 

ربع اته ۔۵ ولی فی وهو  فاعل علی اهمن کل  يشتمل ةمفيد مجل ا   فی و انسان علی يدل اسم اال 

 .مجاد علی ةالرابع فی و نبت علی يدل اسم ةالثالث فی و حيوان علی يدل اسم ةالثاني

 

 :اهمن ةمجل کل  رکن بني مث ةلی مجل فعليا ةاالتي ةحول اجلمل االمسي ۔۶

 .نداهل فی تکثر ةالفيل ۔۱

 .الصيف فی يشتد احلر ۔۲
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 .شتاء ةاجلزير  فی ينزل املطر ۔۳

والد ۔۴  .ةالکر  يلعبون اال 

 .طلع من املشرقت الشمس ۔۵

 .السودان فی يکثر الصمغ ۔۶

 .اجلو فی حتلق ةالطائر  ۔۷

 .ابلبنزين تسری ةالسيار  ۔۸

تی مما ةضع خطاا حتت الفعل و خطني حتت الفاعل فی کل مجل ۔۷  :ای 

 .ابلسمک ةجد رهتشت ۔۱

 .املاء فی السمک يعيش ۔۲

 .العشب و الربسيم و الشيش اجلمل ای کل ۔۳

 .الدجاج حلم الثعلب حیب ۔۴

 .الغنم الکلب حیرس ۔۵

 .الغزالن البدو يصطاد ۔۶

 .الصحيح بدوی عارف بطريق الصحراء الطريق الی ةالقافل ا رشد ۔۷
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 بمنوذج لالعرا ۔۸

 (ا کل اجلمل) 

 فعل ماض ا کل:

 ةفاعل مرفوع ابلضم اجلمل:

 (يشرب الولد) 

 ۔فعل مضارع يشرب:

 ۔ةفاعل مرفوع ابلضم الولد:

 :ةٔاعرب اجلمل اآلتی ۔۹

 املطر ينزل ۔ا  

 .العصفور غرد ۔ب

 .القمر رهيظ ۔ج

 .السمک يعوم ۔د
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ۃ

 (Unit th5) 

 

 

 

 

 

 

 

 عبداجملید بغدادی : د.إعداد

 صف حممودآ: د. ةمراجع
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل
   ِ109 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدة 

    َِأْهَداُف اْلَوْحَدة  109 

 04 والفعل املتعدیم الالز الفعل  1

 110 منوذج 1.1

 110 التوضیح 1.2

 111 ةالقاعد 1.3
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 التعارف ابلوحدة
 

فعل الالزم والفعل املتعدي وتعريف كال منهما ال اول هذه الوحدة أقسام الفعل من حيثستتن
  .والفرق بينهما من خالل النماذج التطبيقية

 
 أهداف الوحدة

 
 بعد دراسة هذا احملتوى يستطيع الطالب أن: 

 
  الفعلية.إعراب اجلملة يعرف حاالت 
 الفعل الالزم واملتعديمييز بني . 
 .يستخدم مجل وعبارات جديدة من انشائه 
 يتواصل مع اآلخرين وميارس اللغة من خالل التمارين التطبيقية. 
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 والفعل املتعدیم الفعل الالز  .1

 وذجمن 1.1

 برقة زمالَءة حیيی مث مستبشراً، فرحاً  املدرسة الی ويذهب مبکراً، هالنشيط يقوم من نومالتلميذ " 
َدب، بذوق املسائل بعض فی همواحرتام، ويناقش  زمالئه مع له وقف الفصل، املدرس دخل واذا وا 

َله واذا وتقديراً، حتية اً، املدرس سا   "واحکام بدقة اَ جابه شي 

 التوضیح 1.2

 :السابقة القطعة من اآلتية الفعلية اجلمل الحظ -1
 .مبکراً  هيقوم من نوم -
 .تبشراً مس فرحاً  املدرسة الی هبويذ -
 .وتقديراً  حتية زمالئه مع هوقف ل -

فعال علی اشتملت قد هاجتد َن ومعروف( وقف يذهب، يقوم،) اال   حدث حصول علی يدل الفعل ا 
َفعال هلذه الفاعل عن حبثت ولو احلدث منه يقع فاعل لی دائما الفعل حیتاج لذا زمن فی  السابقة اال 

 .ی التلميذعل يعود( هو) تقديره مسترتاً  ضمریاً  لوجدته

فعال مر   اَ ی) لتنصبه غریه اسم الی تتجاوزه ومل( بفاعلها) مبرفوعها اکتفت قد جتدها اثنية، ةالحظ اال 
هنا َفعال من النوع وهذا( به مفعوالً  تنصب مل ا  َفعاالً  يسمی اال   .الزمة ا 

 

 :السابقة القطعة من اآلتية الفعلية اجلمل الحظ ۔۲

 .امواحرت  برقة همث حیی زمالءَ  -
َدب و بذوق املسائل بعض فی همويناقش -  .ا 
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 .واذا دخل املدرس الفصل -

هن َفعال علی اشتملت قد اجتد ا  َن (دخل يناقش، حیی،) اال  َفعال هذه من فعل کل  وا   فاعله رفع قد اال 
َو املسترت الضمری وهو  .الظاهر االسم ا 

َن جتد( الفصل هم، ه،الحظ الکلمات ) زمالءَ   .قبله للفعل همفعواًل ب وقع اسم کالمنها  ا 

َفعال اذن  َفعال( دخل يناقش، حیی،)  فاال  َفعاالً  تسمی لذا به، املفعول تنصب و الفاعل ترفع ا   ا 
 .متعدية

َله) ةاجلمل مل ت َ  اً  املدرس سا  ل الفعل جتد السابقة، القطعة فی( شي  َنه اَ ی متعدایً، فعالً  ساَ   يکتف مل ا 
 ضمری، اهلاء)  کلمتی  لوجدته هذا، به املفعول الی نظرت ولو ه،ب املفعول الی تعداه بل ابلفاعل
ا - الغائب َن اَ ی، (وشي  ل الفعل ا   .مفعولني ينصب ساَ 

 

 ةالقاعد 1.3

 ينقسم الفعل الی قسمني:

 .به مفعوالً  بصين وال فاعالً  يرفع الذی هوالزم و 

َو واحداً ، به مفعوالً  وينصب فاعالً  يرفع الذی هوومتعد و   .ا َکثر ا 
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 مترینات

 (۱) نیر مت

َو شخصية عن نثرية حکاية ةالقص تيها التی واحلرکات احلوادث تتناول متعددة، شخصيات ا   هذه ت 
زمات من اطار فی تدور وجیعلها املؤلف بينها يربط احلوادت من سلسلة وهی ۔الشخصيات  التی االَ 

رض هجو  علی الناس حياة يصيب ما غرار علی الزمن، من مقدار فی تنحل و تتطور  .االَ 

تی عما السابقة ةاَ جب من القطع  :ای 

 تتکون؟ ومم القصة؟ ما ۔۱

فعال استخرج ۔۲  .القطعة من واملتعدية الالزمة اال 

َعرب ۔۳  .خط حتتها التی الکلمات ا 

 (۲ )مترین 

 قال بشار بن برد:

 هصديقک مل تلق الذی التعاتب  اذا کنت فی کل اال ُٔمور معاتبا

َو صل اَ خاک فان  جمانبه و مرة ذنب مقارف  هفعش واحدا ا 

َنت مل تشرب مرارا علی القذی ی الناس تصفو مشارب  اذا ا   ه؟ظمئت و اَ 

َبيات؟ هذه فی الشاعر اليه يدعو الذی ما ۔۱  اال 

َبيات اشرح ۔۲ َدبياً  شرحاً  اال   .موجزاً  ا 

َفعال بني ۔۳ َبيات هذه فی واملتعدية الالزمة اال   .اال 
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َعرب ۔۴  .خط هاات التی حتتالکلم ا 

 (۳) مترین

َفعال علی تشتمل ا ُٔخری مجل وثالث الزم، فعل علی منها کل  تشتمل مجل ثالث هات  .متعدية ا 

 (۴ )مترین 

 :نوعه بني مث مناسباً، فعالً  ةاخلالی من اجلمل اآلتيضع فی املکان 

َدفا َ  نوإ ،.......  ال العارية ثوب ۔۱  ....... ال ا 

 .العسل اخلل ......  العمل، کما ل ......  السی   اخللق ۔۲

ن للمرء ينبغی ۔۳  ۔الصغری علی .....  و الکبری، ......  ا 

َن .......فاذا واجلاهل، العاقل هلا .....  و الصغری، و الکبری اليها ......  االستشارة ۔۴  عمالً  تعمل ا 
 .الصائب الراَ ی صاحب ........

َهم ان ۔۵ َة علی جیب ما ا  َن املرا  َوالده ....... کيف  هو تعرفه، ا   و زوجها، بواجبات ...... ا، وا 
 .بيتها نظافة علی......... 

 (۵ ) مترین

عرابی: ای قال س َعرابی: ا َ ائل اال  عرابی فقال ،تعالی هللا لوجه ةعظنی حاجا   ليس وهللا: االَ 
َتفضل ما عندی ان عندی والذی الناس، علی به ا  َولی ا  َين: السائل قال ،به الناس ا   يؤثرون الذين ا 
عرابی قال خصاصة؟ هبم کان  ولو همنفسا   علی الناس َلون ال الٰذن مع ذهبوا: االَ   .احلافا الناس يسا 

 .القصة هلذه مناسبا عنواان ضع ۔۱

عرابی رفض ملاذا ۔۲ َن االَ   السائل؟ يعطی ا 
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 :القطعة من استخرج ۔۳

( فعالً انسخاً وبني نوع خب   .ه)ا 

 .منهما کل  بناء ة)ب( امسني مبنيني مث بني عالم

 .منهما کل  بناء ة)ج( فعلني مبنيني، وبني عالم

َفعال ة)د( ثالث  .هتا مفعوال اذکر مث متعدية ا 

َعرب ۔۴  .خط حتته ما ا 
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 ۃ

 حمفوظاحللیم  عبدھند  .د :إعداد

 مودصف حمآ: د. ةمراجع                                         



116 
 

 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل
   ِ117 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدة 

    َِأْهَداُف اْلَوْحَدة  117 

 118 الفاعل  .1

 121 أتنیث الفعل مع الفاعل  .2

 126 انئب الفاعل  .3
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 التعارف ابلوحدة
 

أتنيث وإعرابه، كما نوضح  ركن أساسي من أركان اجلملة، وهو الفاعلتتناول هذه الوحدة التعريف بـ
الفعل مع فاعله وحاالهتا من الوجوب واجلواز، مث نتطرق ابحلديث عن انئب الفاعل مع إتيان صور 

 الفعل املختلفة.
 

 
 أهداف الوحدة

 
 بعد دراسة هذا احملتوى يستطيع الطالب أن: 

 
 يتعرف على الفاعل وأحكامه. 
 )أتنيث الفعل مع الفاعل ) وجوابا وجوازاا. 
 انئب الفاعل وإعرابه. 
  أشكاله.و مييز بني األحرف وحركاته 
 تغيري صورة الفعل مع انئب الفاعل. 
 إذا حذف الفاعل فماذا ينوب عنه. 
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 الفاعل.1
 

  منوذج:
 ايذاانا  ةالرسال وجاءت راا،نذي و بشرياا  الناس الی وسلم هعلي هللا صلی حممداا  هرسول ٔارسل هللا

 .والفوز ابلنصر یهتنت و ابلکفاح، تبتدئ ،ةجديد ةحبيا
خائفاا وجالا، 1 فانطلق حراء، غار فی وهو  وسلم، هعلي نزل الوحی علی النبی صلی هللا

 فنفض ،هب عما اهعن هللا رضی ةخدجی هزوج هسٔالت ،هی وصل اليحت الفجر، غبش فی هيلتمس بيت
، 2 واثبت حممد اي ٔابشر القاسم، ٔااب اي يرعاان هللا: هل وتقول ،هروع من دیهت فٔاخذت ،هخماوف اهالي

 لتصل انک ۔ٔابداا  هللا خیزيک ال وهللا ،ةاألم هذه نبی تکون ٔان ألرجو انی ،هبيد ةخدجینفس  يفو الذ  
 ۔الکل وحتمل احلديث، تصدق و الرحم،

 هللا رضی بکر ٔابو هب فآمن ،هللا دين الی يدعو وبدأ  ا،هعن هللا رضی ةخدجی هصدقت کذاه
 ٔابی غري ةکبو   هل کانت  الا االسالم الی  ٔاحداا  دعوت ما’’: السالم هعلي الرسول هالذی قال في ،هعن

االميان، ودخلوا فی  ۃالوح ٔاحسوا ٔان بعد األصنام، ةشکرون عبادامل وترک کثريون،  هتبع مث ،‘‘بکر
 .ٔافواجاا  دين هللا

 التوضیح:
 فيما اهدرست کالتی  ةکثري   ةيفعل مجل علی ملتتاش أاهن جتد معان،إب اهفي وأتمل ،ةالقطع هذه اقرأ  ۔۱

 .فاعل و فعل من تتکون اجلمل هذه ؤان مضی،
  

                                                           
1

اا 

 

کلن

 

ن
طلااق، ارخلوج: 

 

ن
ق،ا

طل

 

 ن
ی

ق،

طل

 

ن

ق: ا

طل

 

ن

 ۔ ا

2

 دقم رےیہ۔ 

ت

 
اب

 

 ۔ واتبث: ث
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رک ٔان لکل فعل فاعالا، و ٔان تد ا،هفي أتمل ۔اآلتی اجلدول فی اجلمل هذه من بعضاا  لک اخرتان ۔۲
 يکون کما(  ۲) قسم فی کما  راا،هظا مؤنثاا  امساا  ٔاو( ۱) قسم فی کما  راا،هالفاعل يکون امسا مذکراا ظا

 .(۴) قسم فی کما  ابرزاا  ضمرياا  ٔاو( ۳) قسم فی کما  مسترتاا  ضمرياا 

 هاعراب نوع الفاعل الفاعل الفعل ةالفعلي ةاجلمل
 هرفع ةمرفوع وعالم املذکر رهاسم ظا هللا ٔارسل حممداا  هرسول ٔارسل هللا

 ةالضم
 هرفع ةمرفوع و عالم املذکر رهاسم ظا الوحی نزل نزل الوحی علی النبی

 ةالضم
 هرفع ةمرفوع و عالم املذکر رهاسم ظا هللا خیزی ابداا  الخیزيک هللا

 ةالضم
 هرفع ةمرفوع و عالم املذکر رھاسم ظا ٔابو آمن بکر ٔابو هآمن ب

 الواو
 ةترک املشرکون عباد

 األصنام
 هرفع ةمرفوع و عالم املذکر رهاسم ظا املشرکون ترک

 الواو
 هرفع ةمرفوع و عالم املؤنث رهاسم اظا ةالرسال جاء ةجاءت الرسال

 ةالضم
 هرفع ةمرفوع و عالم املؤنث رهاسم ظا هزوج سٔال هزوج هسٔالت

 ةالضم
 هرفع ةمرفوع و عالم ملؤنث رهاسم ظا ةخدجی صدق ةخدجی هصدقت

 ةالضم
مبنی علی الفتح فی  ضمر مسترت  وه انطلق انطلق خائفاا 

 حمل رفع
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مبنی علی الفتح فی  ضمري مسترت یه دیٔ هت هروع من دیٔ هت
 حمل رفع

مبنی علی السکون  ضمري مسترت ٔانت ٔابشر ابشر اي حممد  
 فی حمل رفع

 هذهٔارجو ٔان تکون نبی 
 ةاألم

مبنی علی السکون  ضمري مسترت ٔاان ٔارجو
 فی حمل رفع

ما دعوت ٔاحداا علی 
 االسالم

مبنی علی الضم فی  ضمري ابرز اتء دعا
 حمل رفع

واو  ٔاحس االميان ةحالو  سواحأ 
 ةاجلماع

مبنيعلی السکون فی  ضمري ابرز
 حمل رفع

واو  دخل ٔافواجاا  دخلوا فی دين هللا
 ةاجلماع

مبنيعلی السکون فی  ضمري ابرز
 حمل رفع

 حمل فی وهف ضمرياا، کان  اذا ٔاما راا،هظا امساا  کان  اذا مرفوع الفاعل ٔان جتد ٔاخری، ةمر  النظر ٔامعن ۔۳
 .مبنی الضمري ألن رفع،

 ةاخلالص
 .دل علی من فعل الفعل مرفوع اسم الفاعل ۔۱
 .وضمرياا  راا ه، کما يکون امساا ظاومؤنثاا  مذکراا  الفاعل يکون ۔۲
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 أتنیث الفعل مع الفاعل. 2
 

 وجوابً وجوازا
 

 ٔاخذت و ،ةمشس النبو  4 بزغت ٔان بعد اهمبولد اهٔابوبي صدر اهعن هللا رضی ةعائش3ٔاثلجت 
 بشئی تعبث ٔاو ا،هٔاايم من يوماا  ةليهاجلا ةاحليا6 تدنس مل ،ةالناس بنور اليقني، فشبت مسلم5 تغمر

 ةالصال هعلي النبی بيت وه بيت، رهٔاط الی اال ر،هالطا البيت ذلک تغادر ومل ا،ٔافعاهل و أاقواهل من
 .السالم و

 املسلمون فانتفع ،ةکامل  ةسالميإ ةثقاف ذلک اهل7ؤااتح ،ةعائش الکرمی تزوجت من الرسول هللا
 کثري  فی الرسول ٔاصحاب اهالي ورجع ،ةالکرمي ةالنبوي األحاديث من کثرياا   اهعن ةالروا8 وروت ا،هبعلم

 .اهٔامر  مهعلي استغلق التی الدين مسائل من
 سائللا تعطی ،ةابر  ةحمسن العرب، أبايم ةعامل للشعر، ةراوي الدين، ابمور اهوکانت مع بصر 

 .ومجيل العزاء10 ةاملواسا کرمی  اهعند9 الثواکل وجتد واحملروم،
 

 التوضیح:
 :اهلفعل فی بعضسيوضح اجلدول اآلتی حکم أتنيث ا ،ةکثري   ةفعلي مجل علی النص ذاهاشتمل 

                                                           
3

ا اعہشئ ےن اینپ والدت ےس اےنپ وادلنی ےک دل ںیم  

 

،ڈنھٹا رکث

 

ج

ل

 

 ن
ی

،

 

ج

ل

 

ث

 :

ت

ج ت
ل

 

ث

ٔ
 ڈنھٹک ڈال دی( ینعی وہ وخش وہےئ۔ ا

4

زغ: رونش وہا 

 

 ۔ ب 

5

ا  

 

ار وہث

 

ا۔ رسش

 

ز: ونمر وہث

 

 ۔ غ

6

 ۔ مل دتسن: الیم ںیہن ایک 

7

 ایک۔ ودتعی ایک 

ت

 
اح: انعب

ت

ث
ٔ
 ۔ ا

8

ا( 

 

ا/ایبن رکث

 

 رکث

ت

 
 یک ) رواب

ت

 
 ۔ روت: رضحت اعہشئؓ ےن رواب

9

 اک بلطم ےہ وھک دانی ےسیج ہک  

ت  

ک اکم’’احمورۃ ےہ ۔ اوثلالک: رحموم ولگ۔ ث

ت

کلن

 

ن
‘‘ 

10

اسۃ: رتہب االخق واال 
ٔ
 ۔ رکمی اوملا
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 أتنيث ةعالم نوع الفاعل الفاعل الفعل ةاجلمل الفعلي

 الفعل
حکم أتنيث 

 الفعل
 ةعائش ٔاثلجت ۔۱

 اهعن هللا رضی
مؤنث حقيقی : غري  ةعائش ٔاثلج

 الفعل عن لمنفص
 فی ةاتء ساکن

 املاضی ٓاخر
 واجب التٔانيث

ضمري يعود علی  یه شب ةشبت مسلم
 مؤنث حقيق

 فی ةاتء ساکن
 املاضی ٓاخر

 واجب التٔانيث

البيت  تغادر ذلک
 رهالطا

ضمري يعود علی  یه تغادر
 مؤنث حقيقی

 فی ةاتء متحرک
 املضارع ٔاول

 واجب التٔانيث

تغمر الناس بنور 
 اليقني

ضمري يعود علی  یه تغمر
 مؤنث جمازی

 فی ةاتء متحرک
 املضارع ٔاول

 واجب التٔانيث

 مشس زغتب ۔۲
 ةالنبو 

 فی ةاتء ساکن مؤنث جمازی مشس بزغ
 املاضی ٓاخر

 واجب التٔانيث

من عائشة تزوجت 
 الرسول

مؤنث حقيقی  ةعائش تزوج
 الفعل عن لمنفص

 فی ةساکناتء 
 املاضی ٓاخر

 جائز التٔانيث

 اهعن ةروت الروا
 کثرياا 

 فی ةاتء ساکن مجع تکسري املذکر ةالروا روی
 املاضی ٓاخر

 جائز التٔانيث

 اهجتد الثواکل عند
 ةاملواسا کرمی

 فی ةاتء متحرک مجع تکسري ملؤنث الثواکل جتد
 املضارع ٔاول

 جائز التٔانيث

 
 بتاء ٔاو املاض   ٓاخر فی ةساکن بتاء تأٌٔنث اهجتد جلدول، ذاهٔامعن النظر فی األفعال التی وردت فی 

 ذلک الی ما أيتی: ملضارع، ويرجع سببا ولأ  فی ةمتحرک
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علی  دی القسم األول اما ٔان يکون مؤنثاا حقيقياا غري منفصل عن الفعل، ٔاو ضمرياا يعو ف الفاعل ٔان ۔أ 
 .همع الفعل أتنيث جیب النوع ذاهمؤنث حقيی ٔاو جمازی، و 

اا منفصالا عن الفعل، ٔاو يمؤنثاا جمازايا، ٔاو مؤنثاا حقيقکون ي ٔان اما الثانی، القسم فی الفاعل ٔان ۔ب
 .اهمع الفعل أتنيث جیوز اهکل  هذهمجع تکسري ملذکر ٔاو مؤنث، و 

 

 ةاخلالص
 .املضارع ٔاول فی ةمتحرک اتء ٔاو املاضی، ٓاخر فی ةسکان اتء الفعل أتنيث ةعالم ۔۱

 :ةياآلت األحوال فی الفاعل مع الفعل أتنيث جیب ۔۲

 .الفعل عن منفصل غري التٔانيث حقيقی مؤنثاا  الفعال کان  اذا ۔أ 

 .التٔانيث حقيقی مؤنث علی يعود ضمرياا  الفاعل کان  اذا ۔ب

 .التٔانيث جمازی مؤنث علی يعود ضيماا  الفاعل کان  اذا ۔ج

 :ةعل مع الفاعل فی األحوال اآلتيالف أتنيث جیوز ۔۳

 ۔التٔانيث جمازی مؤنثاا  لفاعل کاان  اذا ۔أ 

 ۔الفعل عن منفصالا  التٔانيث حقيقی مؤنثاا  الفاعل کان  اذا ۔ب

 ۔مؤنث ٔاو ملذکر تکسري مجع الفاعل کان  اذا ۔ج

  



124 
 

 مترینات
 فی بيان فضل األم: الشعراء ٔاحد قال ۔۱

 الزاکی اخلميل فی ةتسری النضار   يسری حنانک فی دمائی مثلما

 عيناک األسیفجرت  عينای  بکت وان بتسمت، اذا للنيهتت

 .السبب ذکر مع التٔانيث، جائز وٓاخر التٔانيث، واجب فعالا  ماهمن استخرج ۔أ 

 .خط هٔاعرب ماحتت ۔ب

 

 :اهفي هفعل أتنيث جیوز ؤاخری ،ةمر  هفعل أتنيث جیب فاعال ةتياالٓ  األمساء من اسم کل  اجعل ۔۲

 (ةاملعلم سلمی، ،ةخدجی ،ةسعاد ،هالتلميذ) 

 

 :الفعل أتنيث حکم واذکر ،ةفعلي ةجبمل هعن ؤاخرب مبتدٔا، أيتی مما جمازی مؤمنث کل  اجعل ۔۳

 (األرض، األذن،اليد، العني، احلرب، الشمس) 

 

 :الفعل أتنيث حکم وبني فاعال، ةت اآلتيالکلما من ةکلم  کل  اجعل ۔۴

 (االصبع الطالبات، األوانس، ندونهاجلنود، امل) 

 

 خلق مبا النفس ؤامتع ا،هشروق عند الشمس ارقب نيام، والناس مبکراا  الوادی رهخرجت الی ظا ۔۵
 .اءوهب مجال من ةالطبيع فی هللا
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 فينعقد البحر، علی اهاشت تلقی ااهن ،الکون فی تدب ةاحليا فٔاخذت ٔاشرقت، قد الشمس ذی یه اه
 .يجهب زوج کل  من لنا فتنبت ا،هريويف رض،سحاب يصري مطراا ينزل علی اال همن

 الی اهح وميرح، ويتغنی، و حتمل فی ثناايفيسر  الطري، الی اهاشعت الشمس، ترسل ٔان بديع ملنظر هان
 .هآمال تنتعش و ،هفتتحرک ارادت ،ةواحليا الدفء االنسان

 .السبب ذکر مع ا،هأتنيث جیوز ؤاخری ا،هأتنيث جیب  ٔافعال من ةالقطع فی ما عني ۔أ 

 .التٔانيث جمازی فاعالا  اهاستخرج من ۔ب

 مؤنثاا، ماهلی ٔان يوکن فعل کل منع ضمرياا، يکون ٓاخر و راا،هظا امسا يکون فاعالا  اهاستخرج من ۔ج
 .الفعل أتنيث حکم واذکر

 

 َٔيتی:مثل ملا 

 .رهظا اسم اهفي الفاعل ةفعلي ةمجل ۔أ 

 .الفعل أتنيث حکم واذکر ،ةفعلي ةجبمل همبتدٔا يکون مؤنثاا جمازايا، و ٔاخرب عن ۔ب

 .همع الفعل أتنيث حکم ٔاذکر و تکسري، مجع اهفي الفاعل يکون ةمجل ۔ج

 .السبب واذکر التٔانيث واجب اهفعل ةفعلي ةمجل ۔د

 .ةصحيح ةاجلمل ةکتاب  ٔاعدو   همجلت فی الذی للفعل فاعالا  أيتی فيما املبتدأ اجعل ۔۷

 .نهالوالدات يرضعن ٔاوالد ۔أ 

 .املؤمنون أيمرون ابملعروف ۔ب

 .األشجار ٔاورقت ۔ج

 .ةسعاد تلعب ابلکر  ۔د
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 .اوفاهت بعد ذکوان اهعبد يعتق ٔان ٔامرت ةعائش ةالسيد ۔ه

 :السبب ذکر مع ،هٔاو تذکري  همناسباا، وبني حکم أتنيثضع مکان النقط فيما أيتی فعال  ۔۸

 ......................... صديقی بيت ۔أ 

 .اهوحد ةسعاد الی املدرس ..............................لن  ۔ب

 .ةجيز  و ةمد فی ةاملساق ............................الطائر ۔ج

 .املسلمني فی حطنيجنود .................................. ۔د

 .زينب اال احلق ..........................................ما  ۔ه

 

 انئب الفاعل. 3
 

 منوذج: 

الضيوف  أ کل الطعام ، شربت 12 ود عی ،ةاملائد ن ظمت ،ة  هالطعام ، أ حضرت الفاک 11 يئه -1
 ۔املضيف   شکر ،ة  القو 

، مث يعصر الليمون، وحیرک املاء  مث ي شرب  العصري  13ميال  -2  14الکوب  بلماء، وي وضع السکر 

 

                                                           
11

ا ایتر ایک ایگ 

 

 ۔ یئھ: لعف امیض، اھکث

12

 ۔ دیع: لعف وہجمل، البےئ ےئگ۔ 

13

،ث این ےک الگس رھبے ےئگ۔  ملأ
 
ی

، ملأ
 
ی

: المٔ، ملأ
 
ی

 ۔ 

14

 ۔ ارصعلی: رس، وجس 
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 التوضیح:

 قبل ةاجلمل لٔاص و ةحذف بعد الفاعل حمل حلت( الطعام ئیه)  ةاجلمل من الطعام ةکلم
 الفعل وتغري ،ةلضماب وضبط ،هحمل هذف الفاعل حل املفعول بح فلما( الطعام یهالطا ياه) اخلذف

 .لذلک تبعاا 
 ةاجلمل ٔاصل و ،هحذف بعد الفاعل حمل حلت( ةهالفاک ٔاحضرت) ةاجلمل من ةهالفاک ةوکلم

 وتغري ،ةط ابلضموضب ،هحمل هب املفعول حل الفاعل حذف فلما ،(ةهالفاک اخلادم ٔاحضر) احلذف قبل
 وفتح همضارعاا ضم ٔاولن کا  وان ،هٓاخر  ماقبل وکسر هٔاول 15 ضم ماضياا  کان  فان لذلک، تبعاا  الفعل
 فاعل انئب اهمن ةکلم  کل  ٔان وجدت خط اهحتت التی الکلمات ةالی بقي16ترجع واذا .هٓاخر  ماقبل
 .فعلال ةصور  ةألجل تغريت وقد ةابلضم مرفوع

 
 ةاخلالص

 .الفعل ةصور  هل 17 وتغريت هحل حمل الفاعل بعد حذف مرفوع اسم: الفاعل انئب ۔۱
 قبل ما وفتح هٔاول ضم ارعاا مض الفعل کان  واذا ،هٓاخر  قبل ما وکسر هٔاول ضم ماضياا  الفعل کان  اذا ۔۲

 .هٓاخر 
  

                                                           
15

ا  

 

الم رکث

 

م،ش

 

ن ض

 ۔ مض: مض 

16

زعج، واسپ ولانٹ   ۔ رعج: رعج، ب 

17

ا  

 

 رز، دبتلی وہث
ی

 

غ

ت

 ن
ی

 ۔ ریغت، ریغت، 
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 مترینات
 :هانئب ٔاو الفاعل ةاآلتی ةاستخرج من العبار  ۔۱

 جتمع مث اه، وحیصد20هفی فصل الصيف، وتنضج، فئاخذ الزارع منجل19الشعري  18تصفر سنابل
 احلب فصل فاذا ،ۃابملذرا تذری مث ،هکان لتدرس فيم، مث تنقل الی 22الشعري، وتربط حزماا 21 عيدان

 .خبز مث وطحن، غسل التنب، عن

 
 ے ضع ۔۲

 :لابلشک هواضبط مناسباً  فاعل انئب َٔيتی فیما اخلالی املکان فن
 ۔اجلد........ ............ملئ  ۔ب.         من الغنم......................  ٔاخذ ۔أ 

 .ةاحلديق فی...........  زرعت ۔د   . الصوف من............ تصنع ۔ج

 .ابلسکني ................... تذبح ۔و .علی الشای...............يوضع  ۔ه

 
 :ابلشکل هٔاضبط مث َٔيتی فیما فاعل انئب هب املفعول اجعل ۔۴
 .الضيف العربی أکرم ۔۲  الصوف ةويالبد غزلت ۔۱
 .العشب البدوی جیمع ۔۴  القاضی املذنب23 حبس ۔۲
 25.الصانع احلبال24 ينسج ۔۶  . البطيخ الزارع يزرع ۔۵

                                                           
18

ا یک عمج ےہ۔دنگم یک ث ایل 

ت

ن لۃ

 

سن
 :
 
 ۔ انسب

19

 رز: دنگم 
غی

 

ش
ل

 ۔ ا

20

ل: درایتن 
ج 

 

من

 ۔ 

21

 ۔ دیعان: ڈنبل 

22

زم زحامً اایتحط ےس 

 
 

زم، ی

 
 

 ۔ زحام، زحم، ی

23

ا  

 

س، دیق رکث

جن 
ی 

 ۔ سبح: سبح،

24

، اجنسً، ڑپکا اننب 

 

ج

س

 

ث ن

،

 

ج

س

 

ن

 :

 

ج

س

 

ث ن

 ۔ 

25

 ۔ ابحل: لبح یک عمج ریس 
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 :ةفیدم مجل فی َٔيتی ما اته ۔۵
 .مذکراا  مفرداا  اهفي الفاعل انئب يکون ةفعلي ةمجل ۔۱
 .ةمؤنث ةمفرد اهفي الفاعل انئب يکون ةفعلي ةمجل ۔۲
 .هب مفعول و فاعل علی تشتمل ةفعلي ةمجل ۔۳

 
 :اهالی الفاعل رد بعد ةاکتب اجلمل اآلتی ۔۶
 .دهاجملت يکافاا  ۔۲   الطعام أکل ۔۱
 .الشعري يزرع ۔۴   اللاهل ٔابصر ۔۳
 .الدرس يشرح ۔۶  اجلريح ٔاسعف ۔۵

 
 :ةمفید ةمجل فی فاعل انئب ةاآلتی األمساء من اسم کل  اجعل ۔۷

 (الباب، اجلواد املا، القلم،) 
 

 لالعراب  منوذج ۔۸
 .ةمسعت النصیح -أ

 ۔للتٔانيث التاء و ولهمبنی للمج مسعت: فعل ماض
 ۔ةابلضم مرفوع فاعل انئب: ةالنصيح

 
 .دونهاجملت یکافاً  -ب

 ۔ةابلضم مرفوع ولهفعل مضارع مبنی للمج بکافاا:
 .سامل مذکر مجع هانئب فاعل مرفوع ابلواو ألن :دونهاجملت
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 ٔاعرب ما َٔيتی:
 تنظف الدار ۔ج الطرق ترصف ۔ب  الضعيف أکرم ۔أ 

 
 :نهاحدا قالت املسکر؟ التني تعرفن له: التلميذاهت العلوم ةمدرس قالت ۔۹

 وذلک ،ةلهس هعمل ةطريق: ةاملعلم قالت ،هعمل ةطريق ولکنی ال ٔاعرف، ،هأکلت وقد هنعم ٔاان ٔاعرف
 هٔاعناق ترتک ٔان علی واحرتاس ةبعناي التني قشور ننزع مث هجیمع التني الصغري احلجم قبل نضج أبن

 وبعد ،عاء يعزل التني فی و مث دقائق، مخس ةملل هفي التني مثرات وتوضع املاء من مقدار يغلی مث .هفي
 من تکثر ٔان اهمن وطلنب، ةفشکرت التلميذات املعلم .سکر هفي مذاب شراب هعلي يصب يربد ٔان

 .ةاجملفف ةاملسکر  ةالفواک عمل شرح

 
 :ةالسابق ةعبار ال من اته
 .فعالا مضارعاا مرفوعاا  ۔ب .النصب ةمضارعاا منصوابا وبني ٔادا فعالا  ۔أ 

 .ابلشکل هواضبط همضافاا الي ۔د   .ابلشکل هواضبط همفعوالا ب ۔ج
 .ابلشکل هواضبط ةالسابق ةکل انئب فاعل فی العبار   ۔ه
 .ابلشکل هفاعالا مث اضبط ۔و
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ۃ

 عبداجملید بغدادی: د.  إعداد

 صف حممود. آ: دةمراجع                                                  
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل
   ِ331 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدة  

    َِأْهَداُف اْلَوْحَدة  133 

هاملفعول ب  .1  134 

 139 املفعول املطلق  .2
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 التعارف ابلوحدة
 
ت وهذه املفاعيل اخلمسة ناول هذه الوحدة املفاعيل اخلمسة اليت أجزاء تعد جزء مهما من املنصوابتت

يف البيان مهية هلا عمل خاص ومهم يف اللغة، ولكل مفعول به أمهيته اخلاصة، وتكمن هذه األ
 .والتوضيح

 
 

 أهداف الوحدة
 

 بعد دراسة هذا احملتوى يستطيع الطالب أن: 
 

 يتعرف على املفعول به وحكمه االعرايب. 
 املفعول املطلق وأنواعه. 
  وإعرابه.املفعول ألجله 
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 هاملفعول ب. 1
 

 منوذج:
 هزرعاً خمتلفاً الوان هألرض مث خیرج بينابيع فی ا هٔانزل من السمٓاء مٓاء فسلک ان هللا قال تعالٰی: ) ٔامل تر

 أللباب(ا( ان فی ذالک لذکری ألولی ۴حطاماً ) همصفراً مث جیعل ه( فت ۳يج )همث ي
 

ی هعلی علم بل  هتيتمنا ٔاو منا قال ا ةنعم هعاان مث اذا خولناد: )فاذا مس االنسان ضر هوقال عز شٔان
 م ال يعلون(هولکن أکثر  هفنت

 
يغفر  ان هللا هللا ةمن رمح م ال تقنطواهو تعالی: )قل ای عبادی الذين ٔاسرفوا علی ٔانفس هل سبحانوقا

بل ٔان أیتيکم العذاب مث ال من ق هو الغفور الرحيم وانبيوا الی ربکم و ٔاسلموا له هالذنوب مجيعًا ان
 تنصرون(

 
 من حرص اخللفاء علی ٔامور املسلمنی: ۔۲

، ؤاصبح الی املوت ٔاقرب هنع اجملوسی عمربن اخلطاب رضی هللا ةملا طعن ٔابو لؤلؤ  هحیدثنا التاريخ ٔان
 ةسم الطريق النتخاب اخلليفعن ٔامور املسلمنی، فٔاخذ ير  هو دماؤ  ه، مل يشغل عمر جرحةالی احليا همن

 ٔان يتقی هللا هسلمنی، وأیمر صالح حال امل همبا في هالنصح، ويوصي هاألمر واقعاً، ومیحض ه، يُعلمهبعد
 .مهفي

 
 :ةاألمثل

 .حطاما هجیعل ۔ب   .ماءٔانزل من السماء  ۔أ 
 .ةنعم هخولنا ۔ث   .زرعاً  هخیرج من ۔ت
 .األمر واقعا هيعلم ۔ج   .مجيعاً  الذنوبيغفر  ۔ج
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 .النصح همیحض ۔ز  .اجملوسی ةطعن ٔابو لؤلو  ۔د
 .عمر بن اخلطاب ۔ه

 
 ۔۴    ۔۲
 فاذا مس االنسان ضر ۔أ     دعاان ۔أ 

 العذاب أیتيکم ۔ب   هيوصي ۔ب
 هجرح عمرمل يشغل  ۔ج   هأیمر  ۔ج
 

 التوضیح:
 .ا فعل الفاعلهوقع علي ، ٔامساءةاجملموعات األربع السابق ةا خط فی ٔامثلهالکلمات التی حتت ۔۱

ا الفعل )االخراج(، ه( وقع علي) زرعا ةا الفعل )االنزال(، وکلمه)ماء( وقع علي ةا جتد ٔان کلمهانظر الي
کذا هو  ۔۔۔۔۔ عل )الطعن(ا الفه)عمر( وقع علي ةوکلم ۔ا الفعل ) الغفران(ه)الذنوب( وقع علي ةولکلم
 .ةاألمثل ةفی بق

فی  ة، وجتيیء متٔاخر  دائماً ةً ، وتکون منصوبها فعل الفاعل تسمی مفعواًل بهيقع علي ةان کل کلم
 .التتيب عن الفاعل

 
، الذنوب، عمر، ) ماء، زرعا راً:هامسًا ظا هاألولی، جتد ةاجملموع ةفی ٔامثل هانظر الی املفعول ب ۔۲

 الطريق(
، (هاء( فی )يوصيان( والضمری )اهلو )ان( فی )دعاه ۔ضمریاً  ه، فقد جاء املفعول بةالثاني ةٔاما فی اجملموع
 .(هاء( فی ) أیمر والضمری )اهل

 
حطاماً(، وقع  ه) جیعل ةملجتد ٔان الفعل وقع علی أکثر من واحد، فج ةالثالث ةانظر الی اجملموع ۔۳

)حطاماً(، ويقال  ةلی کلمعاء( الذی يعود علی ) الزرع( کما وقع ٔايضاً ا علی الضمری )اهلهالفعل في
 .اهنفس ةاجملموع هذه)ب،ج،د( من  ةمثل ذلک فی األمثل



136 
 

 
، ةالرابع ةاجملموع ةمثلأ بعد الفاعل، ولکنک لو نظرت الی  هجیعل وضع املفعول ب ةان بناء اجلمل ۔۴

قدم علی الفاعل )ضر( فی )االنسان( قد ت هفاملفعول ب ۔قد تقدم علی الفاعل هلرٔايت ٔان املفعول ب
) العذاب(، فی املثال )الضمری( قد تقدم علی الفاعل هاملثال )واذا مس االنسان ضر(، واملفعول ب

ملثال )مل يشغل عمر ( فی اه) عمر( تقدم کذلک علی الفاعل )جرح هملفعول ب)أیتيکم العذاب(، وا
 (هجرح

 
 ةاخلالص

 .فعل الفاعل هاسم منصوب يقع علي هاملفعول ب ۔۱
 .راً کما يکون ضمریاً هامسا طا هيکون املفعول ب ۔۲
 .ةا ثالثهب بعضا ينصب مفعولنی، وقد ينصهواحداً، وبعض هبعض األفعال ينصب مفعوالً ب ۔۳
 .علی الفاعل هقد يتقدم املفعول ب ۔۴
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 مترینات
 

 تذودان اتنیامر  مدوهن من ووجد يسقون الناس من ةٔام هقال تعالی: ) وملا ورد مآء مدين و جد علي
 الظل الی تولی مث ماهل فسقی کبری  شيخ ٔابوان و الرعاء يصدر حتی نسقی ال قالتا خطبکما ما قال

ٔابی يدعوک  ان قالت استحياء علی متشی امهاحد هفجاءت فقری خری من الی ٔانزلت ملا انی رب فقال
 (الظاملنی القوم من جنوت ختف ال قال القصص، هعلي وقص هءليجزيک ٔاجر ما سقيت لنا فلما جآ 

 
 :أیتی ما ةالکرمی اآلایت من استخرج ۔أ 

 .الياء هنصب ةعالم هب مفعوالً  ۔۱
 .الفاعل علی تقدم هب مفعوالً  ۔۲
 .ضمریاً  همفعوالً ب  ۔۳

 
 .الفاعل انئب عنی و ولهابن الفعل للمج ‘‘الی الظل تولی مث’’ ۔۲

 
 :کل  ےفی لنصبا ةعالم وبنی انشائک، من ةمجل ےفی هب مفعوالً  ةاآلتي األمساء اجعل ۔۳

 :مايلزم غری و ولهللمج ةاآلتي األفعال ابن ۔۴
 دعوته. فلبو األبطال الوطن دعا ۔أ 

 .املشاق وحتمل ةالشجاعتعلمت  ۔ب
 .قتلت جندينی من جنود األعداء ۔ج
 .ٔاخاک املدير کافأ   ۔د
 .يسر الوالدين ٔان تکون حسن األخالق ۔ه

 :أیتيی مما الفاعل انئب و هفعول بامل استخرج ۔۵ 
 .حديثنی کتابنی  قرٔات ۔أ 
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 .دعيت الی حج بيت هللا ۔ب
 .ةاململک ٔاحناء فی ةکبری   مدارس ةٔانشٔات احلکوم ۔ج
 .يعاقب الطالُب الذين أتخروا عن احلضور ۔د

 
 :خط هحتت ما ٔاعرب ۔۶
 .خاک کتاابً أ  ةاملدرس مدير ٔاعطی ۔أ 

 .هالبيت ربمحی  ۔ب

 

 
 (۷) ةمنوذج اجاب

 
 ااعراهب ةالکلم

 و ةاخلمس مساءاالٔ  من هألن األلف هنصب ةعالم و منصوب ٔاول هٔاخاً: مفعول ب ٔاخاً 
 .هعلی الفتح فی حمل جر مضاف الي مبنی ضمری الکاف

 .ةر هالظا ةالفتح ہنصب ةوب و عالممنص اثن همفعول ب کتاابً 
 .ةر هالظا ةالفتح ہنصب ۃوب و عالممنص مقدم همفعول ب البيت

 الضم علی یمبن ضمری اءواهل ،ةر هالظا ةالضم هرفع ةرب: فاعل مرفوع و عالم رب
 .همضاف الي جر حمل فی
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 املطلق املفعول. 2
 

 هٔانواع ۔ا
االسم  ةاألمثل

 املقصود
 هاعراب هالعراب هنوع هامس

 الوالدی الی ٔاحسن ۔۱
 ماهل واخفض احساان

 ةالرمح من الذل جناح
 (۱)خفضا

  ةتربي ربيانی فقد ۔ب
 فی( ۲) تعبا و ةکرمی

 شديداً  تعباً  ذلک سبيل
 بيت ماهب حججت ۔ج
 ثالاثً  حجات هللا

وزران مسجد الرسول 
 زورتنی السالم هعلي

 ٔان علی هلل فشکرا ۔د
 ماهخدمت يسرلی

 حسن علی هومحدًا ل
 هتوفيق

 احساان
 

 خفضا
 

 ةتربي
 تعبا

 
 حجات  

 
 

 زورتنی
 

 شکراً 
 محداً 

 مفعول مطلق
 

 مفعول مطلق
 

 مفعول مطلق
 مفعول مطلق

 
 مفعول مطلق

 
 

 مفعول مطلق
 

 مفعول مطلق
 مفعول مطلق

 مؤکد للفعل
 

 مؤکد للفعل
 

 مؤکد للنوع
 مؤکد للنوع

 
 مؤکد للعدد

 
 

 مؤکد للعدد
 

 مؤکد للفعل
 مؤکد للفعل

 ةمنصوب الفتح
 

 همنصوب ابلفتح
 

 همنصوب ابلفتح
 همنصوب ابلفتح

 
 همنصوب ابلفتح

 
 

 همنصوب ابلفتح
 

 همنصوب ابلفتح
 همنصوب ابلفتح
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 :التوضیح

 وقد الفعل، حروف من هحروف اهمن اسم کل  ؤان ،ةمنصوب أاهن تلحظ السابق الکلمات الی انظر ۔۱
 .مطلقاً  مفعوالً  األمساء هذه من اسم کل  مسی

  ةوع الفعل فقد بنی نوع التبي( يؤکد الفعل، وفی)ب( يبنی نأ ) هجتد املطلق املفعول فی النظر ٔامعن ۔۲
 کما  حلج،ا مرات عدد بنی اذ الفعل حصول مرات عدد يبنی( ج) وفی التعب، بنی کما
 .السالم هعلي الرسول مسجد ةزایر  مرات عدد بنی

 (د) فی حمذوفاً ( جٔا،ب،)  فی مذکوراً  هجتد املطلق، املفعول هٔاخذمن الذی لفعل عنا احبث ۔۳

 ةاخلالص

 ٔاو ،هنوع لبيان ٔاو ،الفعل لتوکيد ويُذکر الفعل، لفظ من مٔاخوذ منسوب اسم: املطلق املفعول ۔۱
 .مصدراً  ويسمی ۔هعدد لبيان

 .هفعل وحیذف املطلق املفعول يذکر قد ۔۲
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ۃ

 (Unit th8) 

 

 

 (The subject and the news) 
 

 

 

 

 

 د. ھند عبداحللیم حمفوظإعداد:                                               

د د.: ةمراجع فص ومحم  آ

 



142 
 

 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل
   ِ143 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدة 

    َِأْهَداُف اْلَوْحَدة  143 

واخلرب املبتدا    .1  144 

 144 اذا کان نکرة املبتدا 1.1

 147 أجواز، حذِف املبتد 1.2

 149 جواز حذف اخلرب 1.3
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 التعارف ابلوحدة
 

 املبتدأ واخلرب يف حاالت ثالثة وهي كاآليت:تتناول هذه الوحدة 
 .نکرةاذا کان  املبتدا -1
 أ.جواز، حذِف املبتد -2
 .جواز حذف اخلرب -3
 

 
 أهداف الوحدة

 
 بعد دراسة هذا احملتوى يستطيع الطالب أن: 

 يتعرف على املبتدأ واخلرب يف اجلملة. 
 يستخدم مجل تشتمل على املبتدأ واخلرب ويصوغها يف مجل مفيدة. 
 .يتعرف على حاالت حذف املبتدأ واخلرب 

 
 
 
 
 

  



144 
 

 واخلرب املبتدا  .1
 

 اذا کان نکرة املبتدا 1.1
 

 األمثلة:
 .ٔانت مؤدب ۔۱ ۔أ 

 .اجملتهدون انجحون ۔۲
 .خالد مثقف ۔۳

 
 .ما مهمل انجح ۔۱ ۔ب

 أکسول خری من جمتهد؟ ۔۲
 .عمل خری واجب عليک ۔۳

 .عدو عاقل خری من صديق جاهل ۔۴
 .فی عملک مهارة ۔۵

 .فوق الشجرة طائر ۔۶

 
القسم  وفی. ٔان يکون معرفة، وتالحظ ذلک فی األمثلة الثالثة األولی کما تعلم،  األصل فی املبتدٔا،

الثانی من األمثلة جتد املبتدٓات کلها نکرات، ففی املثال االول) ما مهمل انجح( کان املبتدٔا 
وفی املثال الثالث . )أکسول خریمن جمتهد؟( مسبوقة ابستفهام نکرة مسبوقة بنفی وفی الثانی

وجدت املبتدٔا نکرة مضافة الی نکرة اخری،وفی املثال الرابع کان  ليک()عمل خری واجب ع
وکان  وفی املثالنی االخریين جتد اخلرب قد تقدم علی املبتدا النکرة،. املبتدٔا، نکرة موصوفة

وظرفٍا فی املثال السادس وفی کل هذه االحوال تکون  اخلرب جاراٍ وجمروراً فی املثال اخلامس،
 .لک هأکثرها استعماالً ما ذکران ةوللنکرات ٔاحوال عديد يجوز االبتداء هبا،النکرة، مفيدة ف
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 اخلالصة:
 تالية:فی املبتدٔا ٔان يکون معرفة، وجیوز ٔان أیتی نکرًة ابلشروط ال األصل،

 .اذا کانت النکرة مسبوقًة بنفی ٔاو استفهام ۔۱
 .اذا کانت النکرة مضافًة الی نکرة ٔاخری ٔاو موصوفة ۔۲
 .اذا کان اخلرب، جاراً وجمروراً ٔاو ظرفاً وقد تقدم علی النکرة ۔۳
 

 التطبیق:
 منوذج فی االعراب: ۔أ 

 .عدو عاقل خری من صديق جاهل ۔ ۱
 .مبتدٔا مرفوع والمة رفعه الضمة وهو نکرة۔عدو
 .نعت لعدو مرفوع و عالمة رفعه الضمة ۔عاقل

 .وجاز ان تقع النکرة مبتداً ألهنا موصوفة
 .خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة ۔خری

 .جار وجمرور ۔من صديق
 .نعت لصديق جمرور و عالمة جره الکسرة ۔جاهل

 
 وما للمرء خری فی حياة ۔۲

 1اذا ماعد من سقط املتاع 
 ما: انفية ۔الواو حرف حسب ما قبله ۔وما

 جارو جمرور خرب مقدم ۔للمرء
 .مبتدٔا مؤخر مرفوع و عالمة رفعه الضمة ۔خری
 .جار و جمرور ۃ۔حيافی 

                                                           
 سقط املتاع: املتاع الردی ۔ 1



146 
 

 .ظرف للزمان املستقبل فيها معنی الشرط ۔اذا
 حرف زائد بعد اذا ۔ما

 ۔فعل ماض مبنی للمجهول و انئب الفاعل ضمری مسترت تقديره )هو( يعود علی املرء ۔عد

 ۔وهو فعل الشرط
 ۔جار و جمرور، وسقط: مضاف ۔من سقط

 ۔مضاف اليه جمرور و عالمة جره الکسرة ۔املتاع
ب الشرط حمذوف دل عليه ما تقدمه،واصل الکالم اذا عد املرء من سقط املتاع فال وجوا

 .خری له فی حياة
 

 تمریناتال
 
تی مبا یسوغا االبتداء هبا: ۔۱ ن ات   اجعل کل نکرة من النکرات اآلتیة مبتدا  بعد ا 

 (قصيدة کتاب،  جنود، تلميذان، زهرة،) 
 

تی:عنی املبتدا  وبنی سبب وقوعه نکرة  ۔۲  فیما َي 
 ما معروف ضائع ۔۱
 علم انفع خری من مال کثری ۔۲
 عندی کتاب ۔۳
 بيدک قلم ۔۴
 ٔاجمد متٔاخر فی دراسته؟ ۔۵
 .طالب معرفة قادم ۔۶
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و جار  ۔۳ خرب عنهاً بظرف ا  اجعل کل نکرة من النکرات اآلتیة مبتدا  فی مجلة مفیدة و ا 
 و جمرور:

 (فالحون عمال، خطيب، شجرة، عصفور،) 
 

،فیها نکرة،وبنی سبب وقوعها مبتدا ً   -أ ۔۴ ربع مجل،املبتدا   کون ا 
 

 اجعل النکرات اآلتية مبتدٓات فی مجل مفيدة حبيث تکون موصوفة و ٔاخرب عنها: -ب
 (مدرسة سيارة، شاب، حديقة، دار، مصباح،) 
 

تی: ۔۵ عرب ماَي   ا 
 فوق الغصن عصفور ۔۱
 ما حليم اندم ۔۲
 مطالعة کتاب ٔالذشیٍء عندی  ۔۳
 أکسول خری من جمتهد؟ ۔۴
 

 أجواز، حذِف املبتد 1.2
 

 االمثلة:
 امسی خالد   خالد   ما امسک؟ ۔۱
 ٔاخی فی املدرسه  ۔فی مدرسة   ٔاين ٔاخوک؟  ۔۲
 ٔاان خبری   ریخب   کيف ٔانت؟  ۔۳
 فاخالصة لنفسه   فلنفسه   من خیلص فی علمه ۔۱
 فالربح له   فله   من يربح  ۔۲
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 ٔانت مؤدب   مؤدب   قالوا عنک ۔۱
 الکتاب مفيد   مفيد   قلت عن هذا الکتاب ۔۲
 

 الشرح:
کثریاٍ ما نوجز فی احلديث و خنتصر وحنذف بعض الکلمات و يبقی املعنی مفهوماً واضحاً، واحلذف 

 ۔اجلملة جائز فی کل ما يدل عليه دليل بشرط ٔان يکون املعنی مفهوماً وال يتٔاثر ترکيب،
ففی املثال األول عندما تسٔال شخصاً: ما امسک؟ جیيبک: خالد،ٔای،امسی خالد،فيکون قد حذف 

وفی هذه احلالة،خالد: خرب ملبتدٔا حمذوف  ۔املبتدٔا ؤاتی ابخلرب فقط،واملعنی مفهوم عند السائل واجمليب
 .جوازاً تقديره: امسی، ؤاصل اجلملة: امسی خالد

 
و)فی  .الثانی: ٔاين ٔاخوک؟ يکون اجلواب: فی املدرسة،ٔای: ٔاخی فی املدرسةوکذلک فی املثال 

وهذا  .وآٔصل، اجلملة: ٔاخی فی املدرسة املدرسة( جار وجمرور خرب ملبتدٔا حمذوف جوازاً تقديره: ٔاخی،
 .ما تفمه من اجلملة الثالثة

 
ولو کان  ولکن مجلة اجلواب انقصة،جواب اسم الشرط اجلازم مقرتانً ابلفاء،  وفی القسم الثانی جتد،

)اخالصه( جوازاً وابقينا  ونکون قد حذفنا املبتدأ  ۔لنفسه يکون ٔاصل مجلة اجلواب: فاخالصه، فلنفسه،
 .اخلرب)لنفسه(،وهذا مانفهمه من اجلملة الثانيه

 
وهذا ما جتده فی القسم الثالث من هذه  کذلک من االجیاز والختصار بعد القول،  وحنن نکثر،

حذفنا املبتدٔا جوازاً ؤابقينا اخلرب)مؤدب(  .مٔای ٔانت مؤدب قالوا عنک: مؤدب، ففی املثال، ۔االمثلة
اذا دل عليه  ۃوقد حیذف املبتدٔا فی غری هذه املواضع الثالث، خرب ملبتدٔا حمذوف جوازاً تقديره: ٔانت

 .اجلملة دليل من سياق الکالم، وکان املعنی مفهوماً واضحاً ومل يتغری ترکيب
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 اخلالصة:

 يکثر حذف املبتدٔا جوازاً فيما أیتی:
 .فی جواب االستفهام ۔۱
 .بعد الفاء الداخلة علی جواب الشرط ۔۲
 .بعد القول ۔۳
 .قد حیذف املبتدٔا جوازاً فی غری هذه املواضع اذا دل عليه دليل فی الکالم و کان املعنی مفهوماً  ۔۴

 

 جواز حذف اخلرب 1.3
 

 االمثلة:
 الکتاب معی  ۔الکتاب   ماذا معک؟ ۔۱
 ۔سعيد فی املدرسة  ۔سعيد  من فی املدرسة؟ ۔۲
 دخلت الدار فاذا اللص موجود ٔاو يسرق الدار ۔۳
 : ٔاو تدبۃصعد ان اجلبل فاذا احلية موجود ۔۴
 

 الشرح:
اجلملة کنت قد علمت ٔاننا خنتصر و نوجز فی الکالم ويبقی املعنی مفهوماً وال يتغری ترکيب 

لک ٔان حتذف املبتدٔا کما درست، وجیوز لک کذلک ٔان حتذف البکر اذا دل عليه من  .فی الکالم
 .سياق الکالم دليل ومل يتغری املعنی ٔا و ترکيب اجلملة

ففی املثال االول، سئلت: مذا معک؟ فکان جوابک: الکتاب،والتقدير: الکتاب معيی، 
وهذا ما تفهمه من املثال  حذف اخلرب)معی( الن املعنی مفهوم،فٔابقيت املبتدٔا ) الکتاب( وجاز لک 

 .الثانی
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وفی املثال الثالث: دخلت،الدار فاذ اللص ؤاصل اجلملة: دخلت الدار فاذا اللص موجود،ٔاو 
وفی هذا املثال ٔابقيت املبتدٔا)اللص( وحذفت اخلرب )موجود( ٔاو )يسرق الدار(  اللص يسرق الدار،

 .النه مفهوم
لفجائية( ا املثال علی املفاجٔاة وتسمی)اذا د ٔان نذکر لک ٔان کلمة )اذا( تدل فی هذاونري

وهذا  اللص، الدار وفجٔاة وجدت، ومعنی هذا املثال: ٔاننی دخلت، ويفهم معناها من سياق الکالم،
 .ماتفهمه من املثال الرابع

 .وضوح املعنی بعد حذفه من کل هذا،تری ٔان اخلرب جیوز حذفه اذا دل عليه دليل مع ؤانت،
وحنن نستطيع تقدير اخلرب اذا کان  ٔاو اخلرب مع وضوح املعنی، ولدينا ٔاحوال ٔاخری حیذف فيها املبتدأ 

 املبتدٔا موجوداً ٔاو تقدير املبتدٔا اذا کان اخلرب موجوداً 
 

 اخلالصة:
 اخلرب فيما أیتی: جیوز حذف،

 فی جواب االستفهام ۔۱
 بعد اذا الفجائية ۔۲
 قد حیذف اخلرب جوازاً فی غری هذين املوضعنی اذا دل عليه دليل من سياق الکالم ۔۳
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 التمرینات
 قدر املبتدٔا احملذوف فيما أیتی:۔ ۱
 )من عمل صاحلاً فلنفسه ومن ٔاساء فعليها( ۔۱
 من جیرم فعليه ۔۲
 .من يسع فی خدمة وطنه فله ۔۳
 
 اآلتية: قدر اخلرب احملذوف فی کل مجلة من اجلمل ۔۲
 ۔۔۔۔۔۔۔۔ ٔابوک کرمی و خالک ۔۱
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دخلت املدرسة فاذا الطالب ۔۲
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زهر احلديقة انضر و عشبها  ۔۳
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ذهبت الی امللعب فاذا املطر ۔۴
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تنزهت فی احلدائق حيث اهلواء ۔۵

 
 .ن اجابتکٔاجب عن االسئلة مقدراً املبتداً ٔاو اخلرب احملذوف م۔۳
 من فی املدرسة؟ ۔۱
 کيف صحتک؟  ۔۲
 ماعندک؟ ۔۳
 من عندک؟ ۔۴
 ماذا فوق الشجرة؟ ۔۵
 کم عمرک؟  ۔۶
 
فی مدرستک غرف مکتوب علی ٔابواهبا العناوين التاليه،حول حذه العناوين الی مجل مفيدة ۔۴

 مقدراً فيها املبتدٔا ٔاو اخلرب الذی جاز حذفه:
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 (مکتبة مرسم، املخترب، غرفة املدير،) 
 
 قدر خربٍا مناسباً للمبتدٔا الذی وقع بعد اذا الفجائية: -۵
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔استيقظت من نومی فاذا الشمس  ۔۱
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشتعلت النار فی املخزن فاذا رجال املطافی  ۔۲
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جئنا الی املدرسة فاذا ابهبا  ۔۳

۶ 
 اعرب ما أیتی:

 ما عملت من خری فلنفسک
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 ۃ

 (Unit th9) 

(Sentence transcribers) 

 

 

 

 

 

 عبداجملید بغدادی: د.إعداد

آصف حممود : د.ةمراجع
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل
   ِ155 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدة 

    َِأْهَداُف اْلَوْحَدة  155 

 156 النواسخ  .1

 156 ا فی اجلملة االمسیةهاألفعال الناسخة ؤاثر  1.1

 164 ةاحلروف الناسخ  .2

 164 ااَن ؤاخواهت 2.1

 اخرب انَّ و ٔاخواهت  .3
 

169 
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 التعارف ابلوحدة
 

 :تتناول هذه الوحدة احلديث عن النواسخ وهي يف قسمني مها
 .األفعال الناسخة وأثرها يف اجلملة االمسية -1
 .احلروف الناسخة -2

 
 أهداف الوحدة

 
 بعد دراسة هذا احملتوى يستطيع الطالب أن: 

 
 عرف على األفعال الناسخة وعملها يف اجلملةيت. 
 يتعرف على احلروف الناسخة وعملها يف اجلملة. 
 .يتعرف على كان واخواهتا وعملها وشروطها وحكمها من حيث التصرف 
  املبتدأ واخلرب. يستطيع الطالب حتديد أركان اجلملة من 
 .يستخدم النواسخ يف قراءته وكتابته استخداما صحيحا 
 .أن يتكون لدى الطالب دراية بعلم النحو والصرف 
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 النواسخ. 1
 ا فی اجلملة االمسیةهاألفعال الناسخة ؤاثر  1.1

وانتصر علی  خاض کيثریًا من املعارک احلربية فی االسالم، کان خالد بن الوليد قائدًا مظفراً،  ۔۱
رة هش ها،فٔاصبح بذلک بطاًل من ٔابطال االسالم العظام، ٔاضحت لهاألعداء فی تلک املعارک مجيع

 هالفائقة، حتی وافت ةر همتمتعاً بتلک الش هللا هعظيمة فی عامل املعارک والبطونة احلربية، وظل خالد رمح
ن، وجیلجل فی ٔاحناء الدنيا، وصارت يرتدد فی مسامع الزم هفی بالد الشام، ؤامسی خرب بطولت همنيت

 .مضرب األمثال، وحديث اجملالس والسمار ةالفذ هبطولت

 
ا قريباً الی العاصمة، السيارات تغذ السری فی الطريق الی الرایض، حتی ابت وصوهل ةالت قافلز ما  ۔ب

ة من الزمن، هالناعمة بر ا، ونزل الرکاب للراحة، واستلقوا علی رمال الصحراء هفتوقفت القافلة عن سری 
م للمبيت وتناول العشاء ما دام الوقت متسعاً هم علی مقربة من الرایض، ٔانزلوا متاعوعندما ٔايقنوا ٔاهن

 .دفالی اهل هلمالی قرب وصو م الی سرعة الرحيل بعد ٔان اطمٔانوا هم ما يدعو هاذ ليس لدي م،هٔامام

 
م ههم وتوجيهالواجب، فعلينا نصح ءسل والتوانی عن ٔاداوالک ة)ج( اذا کان بيننا نفر میيلون الی الدع

حني  ه، ؤاقبلوا عليةومحاس ةم فی رغبهم، فاذا صاروا الی ٔاداء واجبهالی طريق الصواب ما دام کسل
 .م فی العملهم وزمالئهم، واکتسبوا رضا رؤسائهالی نفوس ةمیسون وحني يصبحون، عادت الثق

 التوضیح:
يفيد مع  ها ما يکون اتماً، مبعنی ٔانهدرست فی حبث األفعال، عرفت ٔان مناذا تذکرت ما سبق ٔان 

األفعال  هذهومن  ۔ا ما يکون انقصاً، ال يفيد معنی اتما اال مبرگوع و منصوبهمعنی اتماً، ومن همرفوع
 .ةمفيد ةا فی تکوين مجلها ال تکتفی مبرفوعا، فاهنکان ؤاخواهت  ةالناقص

 ی:ه( و ۱) ةا خط فی العبار هالتی حتتواذا أتملنا الکلمات 
من  ةمؤلف ةا دخلت علی مجل امسيوجدان ٔاهن (صار –ٔامسی  –ظل  –ٔاضحی  –ٔاصبح  –کان )  

مضرب  -متمتعا-بطال -مبتدأ وخرب، فٔابقت املبتدٔا مرفوعاً، وجعلت اخلرب منصوابً،کما تری فی: قائدا
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فع الی النصب، مل جند سببا لذلک سوی دخول کان ر من الر لواذا حبثنا عن سبب تغيری اخل ألمثال،
 .ةعلی اجلمل ةا من األفعال الناسخو اخواهت

-ما دام –ن ابت أ –ی: مازال ه)ب( و  ةا خط فی العبار هالکلمات التی حتت ةواذا اتملنا جمموع
 ويسمی جتعل اخلرب منصوابً ا، و ها تعمل عمل کان، فتبقی املبتدٔا مرفوعاً، ويسمی امسوجدان ٔاهن ليس،

 .اهخرب 
و لتوقيت اسناد هامنا  ةاالمسي ةا علی اجلملوجدت ٔان دخوهل ةاألفعال الناسخ هذهاذا اتملت معانی 
و ٔان )ٔاصبح( تفيد . ا، فتجد ٔان )کان( تفيد ٔان االسناد امنا حصل فی املاضیهاخلرب الی املبتدٔافي

)وظل( تفيد االستمرار،)ؤامسی(تفيد  )واضحی( تفيد التوقيت فی الضحی، التوقيت فی الصباح،
التوقيت فی املساء، ؤان )ابت( تفيد ٔان االسناد فی الليل، ٔاما )صار( فتفيد حتول خرب املبتدٔا من 

األفعال ) ٔاصبح،واضحی، وظل، وابت، ؤامسی،وصار( مبعنی اصبح  هذهحال الی حال، وقد اتتی 
نفی، و)ما زوال( تفيد االستمرار، و ) مادام( تفيد )وليس( تفيد ال۔ةالسابق ةاوصار کما فی القطع

 .کالم  ها فی الوقت نفسه،ويسبق1ۃالظرفی ةالدوام، وال بد ٔان تسبق ) مبا( املصدري

 
،کما فی )کان خالد قائداً مظفراً( ا أیتی علی ٔانواع، مثل خرب املبتدٔا،فقد يکون مفرداً وخربکان ؤاخواهت

 .يرتدد فی مسامع الزمن( هخرب بطولت،کما فی)ؤامسی ةفعلي ةٔاو مجل
 .ن ٔاو املکان، ٔاو جاراً وجمروراً ( ٔاو ظرفاً للزماةعظيم ةر هش ه) ؤاضحت ل :ةکما فی عبار   ةامسي ةٔاو مجل

 تفد حدوث الفعل فی الزمن )ج( فاننا جند ٔان کان مل ةا خط فی العبار هوذا أتملنا الکلمات التی حتت
احلصول ٔاو الوجود،  هو معنا هوامنا ٔافادت اسناد الفعل الی فاعل املاضی،فلم حتتج الی منصوب،

 .اا فاعل هلهومرفوع ۔ةی اتمها، فهفاکتفت مبرفوع

 

                                                           
مسيت)ما( هذه ابملصدرية الظرفية ألهنا مع الفعل الذی يليها وهو )دام( تکون مبعنی الظرف واملصدر، ٔاال تری ٔان مادام  ۔ 1

فی العبارة السابقة )ٔانزلوا متاعهم املبيت، وتناول العشاءم دام الوقت متسعاً ٔامامهم( تساوی فی املعنی ) مدة دوام الوقت 
 ۔ٔامامهم( وکلمة )مدة( ظرف،وکلمة )دوام( مصدر الفعل )دام(، هذا مسيت )ما( مصدرية ظرفيةمتسعاً 
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واذا  ال حتتاج الی خرب، ۔ةی اتمهف۔ا مبعنی بقیهم( فان دام فيه)مادام کسل ةکذا نقول فی مجلهو 
 ،ةفکانت اتم ٔان صارواجاَءت مبعنی انتقلوا،م( وجدان )فاذا صاروا الی ٔاداِء واجباهت ةينا الی مجلهانت

)حني میسون وحني يصبحون( فان )میسون( جاَءت مبعنی يدخلون فی  ةذلک فی عبار  لويقال مث
 .ولذلک کان الفعالن اتمني وقت املساء و )يصبحون( جاَءت مبعنی يدخلون فی وقت الصباح،

  ةواخلالص
وذا ٔاريد مبعنی ٔاضحی الدخول فی  .اذا أُٔريد مبعنی کان وجد ٔاو حصل ةا أتتی اتمٔان کان واخواهت

 .ةا التکون االانقصاال ) ما زال، وما فتی َء وليس( فاهن الضحی،و مبعنی ابت النزول لياًل،

 ةالقاعد
و توقيت االسناد ها معنی جديداً هفتضيف الي ةاالمسي ةل علی اجلملتد ةا ٔافعال انقصکان و ٔاخواهت  ۔۱

 .اها،وتنصب اخلرب ويسمی خرب ه، وترفع املبتدٔا ويسمی امسةفی اجلمل

 .مادام مازال، ليس، صار، ابت، ظل،ٔامسی، ٔاضحی، ا: ٔاصبح،هکان فی عمل  لو مث ۔۲
وتفيد ٔاصبح  ) املبتدٔا( ابخلرب کان فی الزمان املاضی، ها: تفيد )کان( ٔان اتصاف املخرب عنهمعاني ۔۳

 هابملساِء،وابت توقيت هابالستمرار،ؤامسی توقيت هابلضحی، وظل توقيت هؤاضحی توقيت ابلصباح، هتوقيت
ومعنی ليس نفی اخلرب،وما زال  ۔من حال الی حال هابلليل،وتفيد صار حتول املسند الي

 .ةالظرفي ةوصف املبتدٔا ابخلرب، وجیب ٔان تسبق مبا املصدري ةاالستمرار،ومادام بيان مد

، ةٔاو امسي ة: فعليةخرب املبتدٔا: يکون مفرداً،ٔاو مجل لا مثخرب کان ٔاو احدی ٔاخواهت ا:هٔانواع خرب  ۔۴
 .ٔاوظرف مکان، ٔاو ظرف زمان، ٔاو جاراً وجمروراً 

 ۔کن ۔مثل: يکون ا،ها، ويؤثر أتثری هاألفعال کاملضارع واألمر، يعمل عمل هذهکل ما تصرف من   ۔۵

 .املاضی ما االهفالأیتی من وليس، ومادام، ا ٔامر،همن أیتی فال ماعدا)مازال(، ۔يصری ۔يظل

اذا  ةا اتمٔاو وجد وکذلک أتتی ٔاخواهت لا، اذا کانت مبعنی حصهفتکتفی مبرفوع ،ةأتتی)کان( اتم ۔۶
 وليس( ما عدا)ما زال، ا ٔايضاً،هاکتفت مبرفوع
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 مترینات
 (۱-)مترین

 :ةفی اجلمل اآلتي هوخرب  هبني الفعل الناقص،وعني امس
 ۔أُٔخرجت للناس ةکنتم خری أُٔم  ۔۱
 ۔م دروسی ما دمت متعباً هال ٔاَف ۔۲
 ۔الصحف ةمل تزل أَخبار غزو الفضاِء متالُٔٔ ٔاَعمد ۔۳
 ۔ةنظيف ةنزل املطر ٔاَمس، فأَصبحت شوارع املدين ۔۴
 ۔متفتح العقل ةصرت بفضل القراء ۔۵
 ۔ةمر املطر بغزار لربد، واهنکان اجلو ٔاَمس صافياً، مث اشتد ا  ۔۶
 ۔اجتدد ذکری ٔاَبطاهل ةتظل االُٔٔمم احلي ۔۷

 
 (۲-)مترین

 ا:ه، مث اضبطةٔادخل فعالً انسخاً علی اجلمل اآلتي
 ۔دونهحنن جمت-ٔاَننت مثقفات-ذابنها ممه

 
 (۳-)مترین

 :ةبوضع أَخبار مناسب ةأَکمل اجلمل اآلتي
 ۔ةالسعودي ةاململک ۔۔۔۔۔أَصبحت الرایض ۔۱
 ۔ةبغزار  ۔۔۔۔۔۔ما زال املطر  ۔۲
 ۔ةالتقدم فی مضمار احليا ۔۔۔۔۔ٔاَ ضحی التفوق فی اعلم  ۔۳
 ۔تکسب تقدير الناس ۔۔۔۔۔۔کن   ۔۴
   ۔هعواقب ۔۔۔۔۔ليس الطالب الکسالن  ۔۵
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 (۴-)مترین
 :همما أیتی خرباً لناسخ يناسب ةمجل هاجعل کل شب

 .وراء الستار –حتت السقف  –علی الرف  –امليدان ٔامام  –فی اجلو  –فوق اجلبل 

 
 (۵-)ترین 

 :ةاحذف النواسخ من اجلمل اآلتي
 ۔کنتما صديقني  ۔۱
 ۔أُٔخرجت للناس ةما زلتم خری أُٔم ۔۲
 ۔صاروا متعاونني فی قتال العدو ۔۳
 ۔ماهٔاصبحا زعيمني فی وطن ۔۴
 ۔اهفی دراست ةکانت متفوق  ۔۵
 ۔ظلوا عاملني حتی غروب الشمس ۔۶
 .م فی الصحراءانئني حبياهتهابتوا  ۔۷

 

 (۶-)مترین 
 :ةاجعل اخلرب املفرد فی کل مما أیتی مجل

 ۔ما زال العربی کرمی األخالق ۔۱
 ۔مار املطربعد اهن ةتصبح رمال الصحراء ملبد ۔۲
 ۔صار العنب الذيز الطعم ۔۳
 ۔هابت الولد حمباً الُٔٔم ۔۴
 ۔فی کبد السماء ةجهظلت الشمس متو  ۔۵
 ۔هامليا ةأَضحت اآلابر کثری  ۔۶
 ۔للرحيل ةمستعد ةأَضحت القافل ۔۷
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 (۷-)مترین

 الی خرب مفرد: ةفی العبارات اآلتي ةحول اخلرب اجلمل
 ۔هما زال العصفور يغرد فی قفص ۔۱
 ۔ا سريعهأَضحت الطائرات مشي ۔۲
 ۔ا مجيلهٔاَمست املصايف منظر  ۔۳
 ۔مرفوع هيظل احلق الواؤ  ۔۴
 ۔ةفی ضواحی املدين هيسبح البدوی يرعی غنم ۔۵
 ۔کان الرسول)ص( حیرتم الکبری، ويعطف علی الصغری  ۔۶

 
 (۸ –)مترین 

 ةمفرداً، و أُٔخری مجل ة، حبيث يکون اخلرب مر ةأَخبار فی املکان اخلالی من اجلمل اآلتي ةضح ٔاَربع
 :ةمجل هاً شب، وأَخری ةامسي ةمجل ة،واثلثةفعلي
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کانت احلمامتان   ۔۱
 ۔۔۔۔۔۔۔۔مل تزل الطائرات  ۔۲
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ٔاَ ضحت البئر  ۔۳
 ۔۔۔۔۔۔۔۔ظل البستانی  ۔۴
 ۔۔۔۔۔۔۔۔ليس الکذب  ۔۵
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ٔاَمسيت  ۔۶

 
 (۹-)مترین

 :ةمفيد همثل ملا أیتی فی مجل
 ۔ةمجل هشب هفعل انسخ خرب  ۔۱
 ۔فعل انسخ يدل علی االستمرار ۔۲
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 ۔مجع مذکر سامل هفعل انسخ امس ۔۳
 ۔ةفعلي ةمجل هفعل انسخ خرب  ۔۴
 ۔اهاحدی ٔاخوات کان وقت اکتفت مبر فوع ۔۵

 
 (۱۰ –)مترین 

 يم فی وصف حريق کبری:هيقول حافظ ابرا
 اراهم والنهسائلوا اليل عن

 م والعذاریهکيف ابتت نساؤ 
 االُٔٔمم فقد هکيف ٔاَمسی رضيع

 وکيف اصطلی مع القوم انرا
 کيف طاح العجوز حتت جدار

 يتداعی، ؤاَ سقف تتجاری
 الدایجی فباتت ةأَشعلت فحم

 متالُٔٔ األرض والسماَء شرارا
 ۔شرحاً موجزاً  ةاشرح األَبيات االَٔربع ۔۱
 ۔اه؟ واذا کانت فعني أَخبار ةٔافعال انسخ ةاملقطوع هذهل فی ه ۔۲
 ۔اهمن ٔاَ خوات کان، واذکر مرفوعت ةوضح األَفعال التام ۔۳
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 ةاحلروف الناسخ. 2
 ااَن ؤاخواهت 2.1

 علی: اجلميع لیع عائد النفع ألن ه،ان العمل املثمر واجب علی کل من يستطيع القيام ب
 العمل ولعل مستواه، سنحت من الوطن علی و العمل، بثمرة انتفاعهم من الناس ٔاجره،وعلی من العامل

 وللوطن، لنفسه، انفع العامل فکٔان خمرتع، جديد من همیکن ٔاَن يبتکر  مبا له، العامل من مستفيد
 کل  نفع مدی يتذاکرون الوطن بنی فليت العام، النفع مقدار فی متباينة االَٔعمال ولکنآَ  وللعمل،

 ۔حیسنه الذی ابلعمل منا کل  ليقوم عمل،
 ب      ۱

 واجب املثمر العمل ان ۔۱   واجب املثمر العمل ۔۱
 اجلميع علی عائد النفع ألن ۔۲   عائد علی اجلميع النفع ۔۲
 لنفسه انفع العامل کٔان  ۔۳   النفسه انفع العامل ۔۳
 متباينة األعمال لکن ۔۴   متباينة االَٔعمال ۔۴
 مستفيد العمل لعل ۔۵    مستفيد العمل ۔۵
 يتذاکرون الوطن بنی ليت ۔۶   يتذاکرون الوطن بنو ۔۶
 واجباً  املثمر العمل کان  ۔۱
 اجلميع علی عائداً  النفعُٔ  ٔاصبح ۔۲

 مبتدأ  بعضها لوقوع وذلک مرفوعة، خط ها( جند األمساَء التی حتت2) األولی ةفی الطائف
 ٔاَن و مرفوعاً  بقی قد املبتدأ  ٔاَن( ح) ۃالثالث ۃالطائف ۃمثل أَ  فی جند ٔاَننا اال خرباً، اآلخر والبعض

 کما(  الدخول کان و أَصبح علی اجلملتني االمسيتني، الَٔن )کان وأَخواهت وذلک منصوابً، صبح أَ  اخلرب
 الثانی وتنصب امسها، ويسمی االَٔول فرتفع واخلرب، املبتدأ  علی تدخل السابقة، الدروس فی عرفنا

 ۔خربها ويسمی

                                                           
 نسخته جمانية ۔ 2
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، بعد ٔاَن کان منصوابً  صار ،الست االمسية اجلمل فی املبتدأ  ٔاَن فنجد( ب) الثانية ةٔاَما فی الطائف
 ۔األولی الطائفة فی انک  کما  مرفوعاً  فبقی اخلرب ٔاَما ة،مرفوعاً فی الطائفتني األولی والثالث

 دخلت( ليتَ  لعلَّ، لکنَّ، أَن،ک  اآَن،) ٔاَن الثانية الطائفة فی وجدان التغيری هذاواذا حبثنا عن سبب 
 جعمل الذی فالسبب ذن،االُٔٔولی،ا ةت فی الطائفاالَٔدوا هذه جند ال حني فی الست، االمسية اجلمل علی

 فی منصوابً  امساً  االُٔٔولی الطائفة فی عاملرفو  املبتدأ  جعل الذی فالسبب االُٔٔولی،اذن، الطائفة فی املرفوع املبتدأ 
 ۔(وأَخواهتا کان)عمل عکس هو العمل وهذا اجلملة علی أَخواهتا احدی ٔاَو ان) دخول هو الثانية، الطائفة

 ٔاابنت( کأَن) ؤاَن التوکيد، معنی ٔاَفادات( ٔاَن و ان) ٔاَن وجدان السابقة، ةواذا ٔاَعدان النظر فی االَٔمثل
 هو، ٔاَما  )لعل( فقد ٔاَفادت معنی الرتجی،و 3 االستدراک معنی وضحت أَ ( لکنَّ )  و لتشبيه، معنی عن

 بشی النفس تعلق وهو التمنی، تفيد ا( فاهنليت) ٔاَما و حصوله، املمکن ء الشی حصول فی النفس طمع
 ۔حصوله المیکن ٔاَو املنال، بعيد ء

 القواعد:
 ويسمی االَٔول فتنصب ،واخلرب املبتدأ  علی( ٔاَن،لعل،کأَن،لکن،ليت: )ا،وهیتدخل ان و أَخواهت

جدت ٔاَن ) ان ؤاَن( لتوکيد واذا أتَملت معانی تلک االَٔدوات، و  ۔خربها ويسمی الثانی وترفع امسها،
 ۔للتمنی( ليت)  و للرتجی،( لعل) و لالستدراک،( لکن)  و للتشبية،( کأَن)   ؤاَن ة،االسناد فی اجلمل

  

                                                           
 ، فاذا قال املتکلم:االستدراک: هو ٔان يستدرک املتکلم ما میکن ٔان يفهمه املخاطب من کالمه بينما هو ال يقصده ۔ 3

 ہهم من کالمه وهو ال يقصديف قد ما املتکلم فيستدرک ۃا معبد) الشوارع عريضة و مستقيمة( قد يفهم املخاطب ٔاهن
 ۃ۔ها غری معبدلکن: فيقول
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 اتمترین
 (۱ -)مترین

 :واخلرب االسم ٓاخر ابلشکل واضبط ،(ٔاخواهتا احدی ٔاَو ان) من يناسبها ما ةٔاَدخل علی اجلمل االٓتي
 ۔حنوان متجهة املسلمني ٔاَنظار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۱
 ۔هلم قبلة بالدان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۲
 ۔دانية الکواکب۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۳
 ۔مستحيل دنوها ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۴
 ۔رعد األسد صوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۵
 ۔ذلک مدرک مسعه من ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۶

 (۲-)مترین 
 ۔(االمیان ن الوطن حب) معنی ابن أَکد ۔۱
 ۔(کأَن)   االٔاداة ابستعمال الطائرة، صوت شبه ۔۲
 ۔(ليت)  ةاذکر احدی ٔاَمانيک ابستعمال االَٔدا ۔۳
 ۔(لکنَّ ) االَٔداة ابستعمال صعباً، کان  احلساب أبَن استدرک مث سهالً، کان  االمتحان ٔاَن اذکر ۔۴

 (۳ –)مترین  
 ۔(کاملرآة  املخلص الصديق: ) االٓتية اجلملة فی( کٔاَنَّ ) ابالَٔداة ة)ٔاَ( استبدل کاف التشبي

 ۔للعرب فلسطني اسرتجاع فی شرتک الَٔ  شاابً، أَکون ٔاَن ٔامتنی: هألَبنائ هرم)ب( قال رجل 
 السابقة العبارة فی ٔامتنی الفعل بدل( ليت)  ةاستعمل االَٔدا

 :االٓتية اجلملة فی( ٔاَرجو) الفعل بدل( لعل)  ة)ج( استعمل کلم
 ۔ٔاَرجو ٔاَن أَکون طبيباً انجحاً، لکی أَخدم املرضی

 (۴ –)مترین  
 :فيها تغيری من يلزم ما وأَجر وأَخوهتا، ان من ةتيجرد اجلمل االٓ 

 ۔السالم حتبون انکم ۔۱
 ۔منکم کل  دار فی يطمع کٔاَنه  بالدکم فی يطمع من کل  تعتربون ولکنکم ۔۲
 ۔کونمتل ما ٔاَعز الَٔهنا أبَرواحکم فتفدونه مثني، و غال کل  وکرامته وطنکم عزة سبيل فی تسرتخصون ولعلکم ۔۳
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 (۵-)مترین  
 واضبط أَخواهتا، و ان من املناسبة األداة مجلة کل  فی هبا فٔاَبدل أَخواهتا، احدی و أَ  کان  ةفی اجلمل االٓتي

 :ابلشکل وخربها امسها
 ۔جيداً  للدرس منصتني کنتم  ۔۱
 ۔الطالب ٔاَنبه فأَصبحتم ۔۲
 ۔دروسکم فی جمدين دمتم ما منتظراً  جناحکم ٔاَمسی ۔۳

 (۶ –)مترین 
 ان) عليها ٔاَدخل مث ،(أَخواهتا و کان)   مرة عليکها ؤاَدخل وخرب، مبتدأ  من مکونة امسية مجلة هات

 ۔احلالتني بني فرق من ماتراه واذکر أُٔخری، مرة( وأَخواهتا
 (۷ –)مترین 

 :خط هأاَدبياً موجزاً، ؤاَعرب الکلمات التی حتت اشرح ما أیتی شرحاً 
 املشيب فعل مبا هفأُٔخرب   باب يعود يوماً شال ليت ٔاال ۔۱
 يتبسم أَسود وخیفی يلوح  ضاحک والفجر الليل سواد کأَن  ۔۲
 العلم، طلب فی ضرورية ٔاهنا ٔاَبی علمنی ولقد احلياة، فی النجاح أَسرار من سر العمل علی املثابرة ان ۔۳

 الضعيفة، ةالکسل قد يسيطر علی االردا ولکن للعامني، الطريق يفتح ساطع نور العالية اهلمة وکأَن
 فينفعوا العاملني، بسریة يقتدون ولعلهم الکبار، اآلابء جتارب الصغار بنائنا الَٔ  فليت الوراء الی فيشدها
 ۔اآلمال ٔاَعظم هبم انطت التی بالدهم وخیدموا ٔاَنفسهم،

 :السابقة ةأَجب عما أیتی من القطع
 ة؟ما الذی يوصل الی النجاح فی احليا ۔۱
 لالنسان؟ الکسل يسببها التی االَٔضرار ما ۔۲
 ٔاَعماهلم؟ فی الطالب جناح علی يرتتب الذی م ۔ج
 الشباب؟ علی البدالد علقتها التی اآلمال ما ۔د
 ؟(للعاملني الطريق يفتح ساطع نور العالية اهلمة وکٔاَن: ) قوله فی الکاتب استخدمه الذی االُٔٔسلوب مانوع ۔ه
 ۔السابقة القطعة فی خط هأاَعرب الکلمات التی حتت ۔و
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 اخرب انَّ و ٔاخواهت .3
 اعمل، من معني نوع علی تتوقف ال خدمته ولکن خدمته، هو هان حب الوطن من االمیان، وان حب

الناس أینفون من القيام  بعض ولعل له، خدمة يعترب الوطن ۃمصلح به يقصد عمل ابَٔی باللقيام
 ختدم قد أَهنا مع الوطن، ختدم ال الصغریة االَٔعمال کأَن  صغریة، ٔاهنا جملرد ة،ببعض االَٔعمال الصغری 

 وان عمل، من الفرد يعمله ما بفائدة العربة الَٔن الکبریة، االَٔعمال بعض من ٔاَرفع و أَجل خدمة الوطن
 ةلمجتمع خدمل يؤدی وينظفها، الشوارع يکنس الذی فالکناس صغریاً، ذاته فی العمل هذا کان

 انفعاً  عمال يؤدی ٔاَنه موقناً  له، خصص الذی عمله علی يقبل کالمنا  فليت ۃ۔االَٔمهی عظيمة صحية
 التی املسلمني عيون ٔاَمام اآلن ننا۔أ  وخباصة الصاحل، ابملواطن يلقب ٔاَن يستحق هذا علی و لوطنه،
 ۔الوحی مهبط و ةی ٔاَرض الرسالف الدينية نشٔاتنا ابعتبار احلسنة، القدوة فينا وتری ترمقنا

 التوضیح:
 مل أَخبارها جند ولکننا اجلمل، بعض علی دخلت( وأَخواهتا ان) ٔاَن جند السابقة، ةفی القطع

)  مجلة مثل امسية، مجلة اما: األخبار هذه جند بل السابق الباب فی ها وجدان کما  مفردة، أَمساء أتتر
 لاجلم مثل فعلية، واما ،(خدمته هو

يؤدی عمال(، و اما  – هيقبل علی عمل –قد ختدم الوطن  –ال ختدم الوطن  –أینفون  –)التتوقف 
 ۔(عيون ٔاَمام) مثل ظرفاً، ٔاَو ،(الفرد يعمله ما ةبفائد – االمیان من) مثل وجمروراً، جاراً  أَی ۔مجلة هشب

: مجلة واماشبه فعلية، ٔاَو امسية،: ةمجل واما مفرداً، امساً  اما اعلی ذلک يکون خرب ان و أَخواهت وبناء
 ۔ظرفاً  ٔاَو جمروراً، و جاراً 

 شبه و أَ  مجلة، ٔاَو مفرداً،: يکون ٔاخواهتا، و کان  خرب ومثل املبتدٔا، خرب مثل اواذن فخرب ان و أَخواهت
 ۔مجلة

 القواعد:
 ۔ظرفاً  ٔاَو وجمروراً، جاراً : مجلة هتی شبوایٔ  ٔاَوامسية، فعلية مجلة وایتی مفرداً، امساً  أیتی اأَخواهتخرب ان و 
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 مترینات
 (۱-)مترین 

 بنی نوع اخلرب فیما َٔيتی:
 املدرسة، هو التالميذ لوطنية الصحيح امليدان ٔاَن و ميداانً، ة)ا( لعل التالميذ يعرفون ٔاَن لکل وطني

 احلسرة هاانت عاقبتک  السبيل هذه عن حاد ان ٔاَنه وليعلم عينيه، نصب احلکمة هذه طالب کل  فليضع
 ۔احلسرة تغنيه وال الندم، الينفعه حني الندم، و

 تثقيفکم، علی وحیرصون تعليمکم، علی هرون)ب( انکم دائمًا حتت اشراف مدرسيکم، الذين يس
 ۔حلظة کل  فی هم ٔاَنظار ٔاَمام کٔاَنکم

 (۲ –)مترین 
 :مفرد خرب الی اجلمل هذهل حو  مجل، صورة فی( أَخواهتا و ان)  خرب جاءَ  ةفی اجلمل اآلتي

 فٔانظمها لی تدنو الکواکب ليت ۔۱
 عقود مدح فما ٔاَرضی لکم کلمی

 فٔاَوال ٔاَوالً  دروسکم حتفظون لعلکم ۔۲
 ۔الطالب من کثری  اخفاق فی السبب هو غد الی اليوم عمل أتخری ان ۔۳
 ۔به تنذدر ال البيضاء الغيوم لکن ابملطر، تنذر القامتة السحب ۔۴

 (۳ -)مترین
 ۔فعلية ٔاَو امسية مجلة الی ةحول االسم املفرد فی أَخبار اجلمل اآلتي

 ۔املدرس نظر فی متساوون انکم ۔۱
 ۔الدراسة فی جمتهدون لعلکم ۔۲
 ۔واحد أَب و واحدة أُٔم من مولودون کٔاَنکم  ۔۳
 ۔فراغکم ٔاَوقات استغالل علی حراص ليتکم ۔۴
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 (۴ -)مترین 
 احدی ٔاَو ان)  عليها ٔادخل مث مجلة، شبه ٔاَو مجلة، وخرب مبتدٔا، من مکونة ةامسي مجالً  هات)ٔاَ( 

 ۔(أَخواهتا
 ۔:خط حتتها التی الکلمات ؤاَعرب فصيحة، موجزة ة)ب( اشرح ما أیتی بعبار 

 ٔاَرضی امليمم النازح ٔاَيها ۔۱
 ٔاَقر من بعضی اسالم لبعضی

 ان جسمی کما علمت أبَرض
 أبَرض هوفؤادی ومالکي

 علينا ابلفراق قد قضی هللا
 فعسی ابجتما سوف يقضی

 ٔاَنه ٔاَعلم و خلی عن وأَحلم ۔۲
 يندم اجهل علی حلماً  همتی أَجز 

 وفتحها انَّ  مهزةکسر 
 خیيل ٔاَو حجمها، صغر يناسب ضررها ان: تقول ولعلک صغری، حجمها الَٔن ة،انک حتتقر البعوض

 ويکفی جسيمة، أَضراراً  البعوض لبعض أَن تعلم ال ولکنک ، هاالسعت علی مقسور ٔاذاها ٔاَن اليک
 ۔البشر من کثری  موت تسبب معدية، ٔاَمراضاً  تنقل ٔاهنا

 التوضیح:
 األولی: اجلملتني فی اهلمزة مکسورة ٔاَتت ٔاهنا وجدان السابق، املثال فی( ان) ةاذا تتبعنا لفظ

 االَٔول املوضع فی ؤاهنا ،(حجمها صغر يناسب ها: ان ضرر تقول)  والثانية ،(البعوضة حتتقر انک) 
)  والفعل ،(قال)  الفعل هذا، فی مثلها و( تقول)  کلمة  بعد الثانی املوضع وفی الکالم، ابتداء فی
 ۔(قول) واملصدر ،(قل
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يل اليک خی ٔاَو) مجلة وفی ،(صغری حجمها ألن) مجلة فی:  مجل ٔاَربع ففنی اهلمزة، مفتوحة هأاَما جميئ
)  مجلة وفی ،(جسيمة ضراراً أَ  البعوض لبعض ٔاَن التعلم) مجلة وفی ،(لسعاهتا علی مقصور هأاَن ٔاَذا

 (۔معدية ٔاَمراضاً  تنقل ٔاهنا ويکفی
 مصدر موضع فی بعدها ما مع وجدهتا األولی ةواذا ٔاَنعمت النظرفی موضع ) ٔاَن( فی اجلمل

 مصدر موضع فی وخربها وامسها هی الثانية فی وجتدها ،(هاابلالم، والتقدير )لصغر حجم4جمرور مؤول
 جتدها کما  ۔لسعاهتا علی ٔاَذاها قصور اليک خیيل: والتقدير ،(اليک خیيل)  للفعل فاعل انئب مؤول

 ولکنک: والتقدير الثالثة، اجلملة فی( التعلم) للفعل به مفعلو مؤول مصدر موضع فی بعدها ما مع
 اجلملة فی ،(يکفی) للفعل فاعل مؤول مصدر موضع وفی البعوض، لبعض ةاجلسيم االَٔضرار تعلم ال

 ۔(معدية ٔاَمراضاً  نقلها ويکفی) والتقدير الرابعة،
 القواعد:

 :موضعني فی ان زةمه تکسر ۔۱
 ۔الکالم هبا يبتدأُٔ  ةاالَٔول: اذا کانت فی صدر مجل

 ۔(مهايقول، ٔاَو حنو  ٔاَو قال) به مسبوقة ةالثانی: اذا جاَءت فی صدر مجل
 :وقع مؤول مصدر حمل فی بعدها ما مع حلت اذا ان مهزة وتفتح ۔۲
 فاعال (۱)
 ٔاَو انئب فاعل )ب( 

 هٔاَو مفعواًل ب )ج(
 ۔ٔاَو جمروراً حبرف جر )د(

  
                                                           

ری الفضائل بر الوالدين، خ من: قولنا مثل الکالم فی ہب املصرح وھ الصريح فاملصدر ومؤول، صريح: مصدران انکھ ۔ 4
 االنسان يرب ٔان الفضائل خری من: قولنا مثل والفعل ۃاملصدری ٔان من ومھاملف املصدر وھ املؤول واملصدر ہوليس لالنسان االسعی

، مصدری حرف ہسبق اذا اال مبصدر يؤول ال والفعل ماسعی، اال لالنسان ليس: قولنا مثل والفعل ۃاملصدری ما من ٔاو الوالدين،
 فی فرق املؤول واملصدر الصريح املصدر بني وليس ،ۃاجلمل من ماھويعرب املصدر الصريح وکذلک املصدر املؤول حسب موقع

 ۔املعنی
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 مترینات
 (۱ –)مترین  

 ما کل  هويسر  ابلضرر، میسها من کل  يسوءه میلکها، دار کٔاَنه  وطنه يعترب الذی هوان املواطن الصاحل 
 علی ويقضی هبا، االئق ابملظهر اظهارها و حاهلا حتسني شٔانه من من کل  ويعمل ابلنفع، عليها يعود
 ٔاَموت وليتنی خدمتها، علی ٔاقوم لکی وجدت انی: دائماً  يقول ولعله ٔاَذی، من هبا يلحق ما مجيع

 ۔عنها والذود محايتها ٔاستطع مل اذا
 ۔االَٔخبار تلک ؤاَنواع أَخبارها، و أَمساَءها وبني السابقة، ةالفقر  فی أَخواهتا و ان بني ۔۱
 ۔خط حتتها التی الکلمات ٔاَعرب ۔۲

 (۲ –)مترین 
 عزة ولکن فهسب، املناقب غرر علی الدالة اباثره وال ابملفاخر، احلافل مباضی الوطن ةليست عز 

 فی هلا ؤاَعمال تلمس، ااثر احلديثة احلضارة فی مهل يکون الذين الطاحمني، العاملني أبَبنائه ٔاَيضاً  الوطن
 ۔ٔاَفضل حياة حنو العامل رفع فی سامهنا اننا: يقولوا ٔاَن من ٔاَبناؤُٔه يتمکن حتی تذکر، ااثر العامل

 خربها، و ٔاَداة کل  اسم وبني أَخواهتا، احدی ٔاَو ان هاالعبارات التی فياستخرج من النص السابق، 
 ۔ٓاخر االسم واخلرب، وبني نوع اخلرب ابلشکل واضبط
 (۳ –)مترین 

 :التالية اآلایت فی( ان)  مهزةبني مل کسرت 
 ۔الی رافعک و متوفيک انی: عيسی ای هللا قال اذ ۔۱
 ۔فاکهون شغل فی اليوم اجلنة أَصحاب ان ۔۲
 طني من بشراً  خالق انی: للمالئکة ربک قال اذ ۔۳
 ۔کافوراً   هاکان مزاج  کٔاس  من يشربون األَبرار ان ۔۴
 ۔عبدهللا انی: قال ۔۵
 ۔ويقدر يشاءُٔ  ملن الرزق يبسط ربی ان:  قال ۔۶
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 (۴ –)مترین 
 :اآلتية اجلمل فی( ان)  مهزةبني مل فتحت 

 ۔اجلن من نفر استمع ٔاَنه الی أُٔوحی: قل ۔۱
 ۔عليهم يتلی الکتاب عليک ٔاَنزلنا ٔاان يکفهم مل ٔاَو ۔۲
 همفکراً فی امتداد   سهرته ليل رب ۔۳

 رقاده فی هاتئ    هفتبينت ٔاَن       
 علمی أبَنک عامل األسرار حمنة حسبی األسرار عامل ای ۔۴

 (۵-)مترین
 :الفتح ٔاَو الکسر سبب وبني اآلتية، األَبيات فی( ان) مهزةاضبط ابلشکل 

 فانه استطعت ما عدوک جامل ۔۱
 ابلرفق يطمع فی صالح الفاسد 
 هاحذر حسودک ما استطعت فان 

 براقد عنک فليس هان منت عن
 ان احلسود و ان ٔاَراک توددا

 احلاقد العدو من أَضر همن
 صادقة وهی حدثتنی العالم ان ۔۲

 فيما حتدث، ٔاَن العز فيا لنقل
 جتنبا الصديق ليهجرنی انی ۔۳

 أَسبااب هلجره ٔاَن هفأُٔري
 حزم اجلنب ٔاَن اجلبناءُٔ  يری ۔۴

 ئيملالطبع ال ةوتلک خديع
 قال: ذا ربی، فلما ٔاَفلت ۔۵

 قال : انی ال أُٔحب اآلفلني 
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