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   ہلمج وقحق قحب انرش وفحمظ ںیہ( (

 

 ء 2022..................................................اڈینشی

ل.............................................ااشتع         و  ء 2022ا

       .....................................................  0001دعتاد

 ا رک ا  م  وی س ............ .................................ےل ٓا و ٹ

ن  ابقل ..... ابطتع.................................رگنا  ڈارٹک رسدم ا

ٓاابد اطعب ............................   نپ  ویوینریٹس االسم  و  العہم اابقل ا

م ٓاابد  انرش............................. ونپ  ویوینریٹس االس  العہم اابقل ا
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ْنجُة اْلمج   ادَّة  َلج
 عبداجملید بغدادی   .د : شراف إ

َمة إقْ َبال اْلَمْفتُ ْوَحة إْساَلم آاَبدس قسم اللغة العربیةرئی  . ، َجاِمَعُة اْلَعالا
جم   ق  اْلبَْرنَامِّ  هزاد حممد خرم ش الدكتور: نَس ِّ

                    ، قسم اللغة العربیة، جامعة العالمة إقبال  حماضر  
 املفتوحة إسالم آابد. 

 الدكتور عبد اجملید بغدادي .1           :إعداد
 األستاذ املساعد بقسم اللغة العربیة، جامعة العالمة إقبال املفتوحة إسالم آابد. 

 صف ا  حممد  ۔ . د2
 ابدا  سالم  إالکلیة احلکومیة للبننی،    ، ٔاستاذ مساعد   

عم  ال  ابدا  سالم  إ  احلکومیة للبننی،  کلیةال  ستاذ مساعد، أ ،  صفا  حممد  ۔ د  -1  :َراجِّ
                   ، قسم اللغة العربیة، جامعة العالمة إقبال  حماضر  هزاد،حممد خرم ش ۔د -2

 املفتوحة إسالم آابد. 
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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 رئیس الجامعةة کلم
الَعظِ  النايب  ولَُغُة  الَكرِيِْ  اْلُقْرآِن  لَُغُة  ِهَي  الَعَربِیاُة  اإْلِْسالمیْیِم  اللُّغُة  يِن  الدِ  ِمْن ولَُغُة  لذلك   ،

 واِجِب ُكلِ  ُمْسِلٍم أن يَ تَ َعلاَمَها وََيِْمیَ َها. 

اْلعَ  يَ ْهَتمُّْوَن اِبللَُّغِة  النااَس ُهَنا  يَ تَ َعلاُق ِِبُْمُهْورِياِة اَبِكْسَتاَن اإِلْساَلِمیاِة، فَِإنا  َربِیاِة وَيُِب ُّْوََنَا َوِفْیَما 

التا ِإََل َحد ٍ  َضاَفِة ِإََل َذِلَك، َوَصَل  الن اَبِويِ  الشارِْيِف، َواِبإْلِ اْلَكرِيِْ َواحلَِْدْيِث  اْلُقْرآِن  َحدُُّث  َكِبْْيٍ لَِفْهِم 

َتِشُر يفْ َدْولًَة َعَربِیاًة َوِإْساَلِمیاًة أُْخَرى. ِلَذِلَك فَِإنا اللَُّغَة الْ   22اِبللَُّغِة اْلَعَربِیاِة يفْ َحَواََلْ   َعَربِیاَة َبَدَأْت تَ ن ْ

َهِجیا  َهِجیاِة َوَغْْيِ اْلَمن ْ ، َوتَِتمُّ ِكَتابَُة َوَنْشُر اْلُكُتِب اْلَمن ْ ْساَلِميِ  ْیِع َأْْنَاِء اْلَعاَلَِ اإْلِ  ِة لَِتْدرِْيِسَها َوتَ َعلُِّمَها. َجَِ

َمِة ِإقْ َبال اْلَمْفتُ ْوَحِة ِلَمن َْهِج   عمال أة  سلس  ضمن  و هيدينا  أبنی  َواْلِكَتاُب الاِذْي   َجاِمَعِة اْلَعالا

هَ  َوتَ ْرِوْيِْ اْلَعَربِیاِة  اللَُّغِة  تَ ْعزِْيِز  ِإََل  ََتِْدُف  َوالاِِتْ  اْلَعَربِیاِة،  اللَُّغِة  ُمَتطَلِ َباِت  اْلَبَكاُلورِيُّوس يف  ِإََل  َضاَفِة  اِبإْلِ ا 

اْلَبَكاُلْورِي ُّْوس، و  ي اْفَهَم َمَناِهِج  يُرِْيُد َأن  الاِذْي  اْلَعاِديُّ  اْلَباِكْسَتاِنُّ  َبِل  ُب فَ َقط،  َها الطُّالا ِمن ْ َيْسَتِفْیُد  اَل 

َها أَْيًضا.   اْلُقْرآَن ُُيِْكُن أن ياْسَتِفْیَد ِمن ْ

ْوَحُة يفْ َتْشِجْیِع َوتَ ْعزِْيِز اللَُّغِة اْلَعَربِیاِة أَْدُعو هللَا َأن ي اتَ َقباَل َهَذا اجْلُْهَد الاِذْي تَ ْبُذلُُه اجْلَاِمَعُة اْلَمْفت ُ 

 يف اْلِباَلِد. آمنی. 

  األْسَتاذ الدُُّكتُ ْور ِضَیاُء اْلَقی ُّْوم 
     )َرئِیئُس اجْلَاِمَعِة( 

https://www.beytoote.com/religious/sundries/surahs3-quran.html


vii 
 

ق  ُة اْلُمنجس    كجل مج
من نطق احلمدهلل الذی علم ابلقلم، علم اإلنسان ماَل يعلم، والصالة والسالم علی أفصح  

ابلضاد و أفضل من أوتی فصل اخلطاب وجوامع الکلم، سیدان وموالان وقدوتنا وقرة أعیننا سیدان 
 .حممد صلی هللا علیه وسلم

 أَماا بَ ْعُد: 
َمِة ِإقْ َبال اْلَمْفتُ ْوَحِة ِإْساَلم آاَبد َعاَم   َكاَن ِمْن أََهمِ  اأْلَْهَداِف َورَاَء ِإْنَشاِء َجاِمَعِة اْلَعالا

اِبلت اَفرُّغِ 1973 َفِة  َواْلَوِظی ْ ْقِتَصاِد  ااْلِ ظُُرْوُف  لَُه  َتْسَمْح  َلَْ  َمن  ِلُكلِ   رَاَسِة  الدِ  فُ َرِص  تَ ْوِفْْيِ  َهَدُف    م 
اجْلَامِ  لَِغَرِض  َوِوفْ ًقا  َواجْلَاِمَعاِت.  اْلَمَداِرِس  رَاِسیاِة يف  الدِ  اْلُفُصْوِل  ُضْوِر يف  اْلَمْفتُ ْوَحِة عَ َوالتااَلزُِم يفْ احلُْ ِة 

 ( بُ ْعٍد  َعْن  الت اْعِلْیِم  َهَج  َمن ْ تَ ْعَتِمُد  فَاجْلَاِمَعُة  لِْلَجِمْیِع،  َواْلِعْلِم  الث اَقاَفِة  تَ ْوِفْْيُ   Distanceُهَو 
Learning ِإ َوالتاَمارِْيَن  رَاِسیاَة  الدِ  اْلُكُتَب  ِإْرَساُل  َها  َوِمن ْ َأَسالِْیٍب،  َثاَلثََة  َوتَ تاِبُع  َمَع (،  الطاَلَبِة  ََل 

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

ْمِتَحااِنِت   ُضْوُر يفْ َأَحِد اْلَمَراِكِز اْلَفْرِعیاِة لِْلَجاِمَعِة ِلاْلِ ُهْم احلُْ  النِ َهائِیاِة.اْلَفْصِل، وَأِخْْيًا يُْطَلُب ِمن ْ
ْساَلِمیاِة لِتُ َؤدِ ْي َدْوَرَها يفْ َسِبْیِل َنْشِر اللَُّغِة اْلَعَربِیاِة َوَقْد أَْنِشَئْت ُكلِ یاُة اللَُّغِة اْلَعَربِیاِة َواْلعُ  ُلْوِم اإْلِ

رَاِسیاَة جِلَِمْیِع اْلَمرَاِحِل مِ  بِْتَدائِیاِة  َوتَ ْوِطْیِد أُُسِسَها يفْ َسائِِر َأْطرَاِف اَبِكْسَتاَن، َولَِتَضَع اْلَمَناِهَج الدِ  َن ااْلِ

َا تَ ُقْوُم بَِتْدرِْيِب ُمَعلِ ِمي ال ِإََل اجْلَامِ  رَاَساُت احلَِْديْ ثَُة، َكَما َأَنا لَُّغِة اْلَعَربِیاِة  ِعیاِة يفْ َضْوِء َما تَ َوصاَلْت إِلَْیِه الدِ 

 يف اْلَمَداِرِس َواْلُكلِ یااِت َحَسَب اْلَمَناِهِج احلَِْديْ ثَِة. 

اْلَعرِبِیاِة َوْاجْلَاِمَعُة   اللَُّغِة  يفْ  اْلَبَكاُلْورِي ُّْوس  بَ ْراَنِمَج  اْْلَن  ُم  تُ َقدِ  اْلَمْفتُ ْوَحُة 
(BSArabic ِلَمْرَحَلِة ُوِضَع   التطبیقیة"  "القواعد  ب     َوُن  اْلُمَعن ْ اْلِكَتاُب  َوَهَذا   ،)

ستاذ  أ ،  صفا  حممد    ۔دکالً من:  ِذْي قَاَم ِبِِْعَداِدِه  اْلَبَكاُلْورِي ُّْوْس يف اللَُّغِة اْلَعَربِیاِة َوآَداِِبَا، َوالا 
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للبننی،    الکلیة  مساعد، اللغة رئی  ،بغدادی  عبداجملید /د  و  ابدا  سالم  إاحلکومیة  قسم  س 
َمة إقْ َبال اْلَمْفتُ ْوَحة إْساَلم آاَبد.  ۔   .خْياً هللاُ    اه َفَجزَ العربیة، َجاِمَعُة اْلَعالا

ٔان   وال يفوتن ۔والقبول  ينال الرضا  ٔان   رجوأ ذا العمل املتواضع، و هدی الیکم  هأ ،  ةايهوفی الن
 ة سعاد  ٔاخص ابلشکرلکتاب  اذا  ه ان فی إخراج  من ساعد کل    کر اجلزيل إلیشابالمتنان وال  هتوجأ 

الدکتور: ضیاء   ، األستاذ ةرئیس اجلامع  ، و معاَل ة، عمید الکلیيامشه حمی الدين    األستاد الدکتور 
هللا  داعی  من  القیوم،  يتقبل  من  ٔان  يه م  هو  ٔان  و  العمل  بثذا  ٔاعماَل  ه قل  منا، موازين  ويتقبله   ،

 .، وْيعله عمالً خالصاً لوجهه الکريويرضی به عن 
 
 

 زادهم شَ حممد ُخرا الدُّْكتُ ْور    
 ُمَنسِ ُق اْلََباَْنِمجحماضر/           
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 ت جْقد يْ 
ُم   َهِج اْلَبَكاُلْورِيُوْس يف اللَُّغِة اْلَعَربِیاِة   و الصرف   النحو"القواعد التطبیقیةُكْم ِكَتاَب "لَ نُ َقدِ  ِلَمن ْ

 ِفْیِه ِدرَاَسِة َْنِْوياِة، َدقیقًة صاِفَیًة، حُمقِ َقًة للُمواَصَفاِت الِت ُوِضعْت هلذا الكتاِب. ويقدم  َوآَداِِبَا،  
 داِف َهذا الكتاِب: وِمن أهْ 

ب يفْ َمْرَحَلِة اْلَبَكاُلورِي ُّْوْس يفْ اللَُّغِة اْلَعَربِیاِة وآَداِِبَا َوَما يُ عَ   -1   اِدهُلَا َأْن ياُكْوَن َمْرِجًعا لِلطُّالا
َمن َْهجِ  يفْ  قُ ر َِرْت  الاِِتْ  َواْلَمْوُضْوَعاِت  اْلُمْحتَ َوََيِت  َحَسَب  رَاَسِة  َوالدِ  الت اْعِلْیِم  أَنْ َواِع  الت اْعِلْیِم ِمْن  َئِة  َهی ْ  

نِْتَهاِء ِمْن ِدرَاَسةِ  ُدْوا ِمْنُه بَ ْعَد ااْلِ  َهَذا اْلِكَتاِب َما اْلَعاَلْ ِبِِْساَلَم آاَبد اَبِكْسَتان هِلَِذِه اْلَمْرَحَلِة، َوَأْن ْيِا
 .یاةِ األساسیه للغة العربیة اأْلََساسِ اْلَقَواِعِد الناْحِوياِة    مهفيَ ْعِنْیِهْم َعَلى  
ارِِسنْیَ   -2 لِلدا َمْرِجًعا  ياُكْوَن  ،   َأْن  اللَُّغِويِ  الت اْعِبْْيِ  ُمْشِكاَلِت  ُمَواَجَهِة  يفْ  ِمْنُه  نُ ْوا  ياْسَتِعی ْ َأْن 

نُ ْوَن بِِه يفْ تَ ْقِويِْ أَْلِسَنِتِهْم،   َاِكْیِب اْلَعَربِیاِة، فَ َیْسَتِعی ْ َوِحْفِظ أَْقاَلِمِهْم ِمْن ُوقُ ْوِع َوااِلْسِتْخَداِم الصاِحْیِح لِلَّتا
 اللاْحِن َواخلَْطَِإ. 

َمِة إقْ َباِل اْلَمْفتُ ْوَحِة ِإََل ِتْسَعِة َوْحَداٍت، فَ َتْحِمُل   -3 َم اْلِكَتاُب ِوفْ ًقا لِِنظَاِم َجاِمَعِة اْلَعالا ُقسِ 
ِب، اِبإْلِضَ  الناْحِوياِة لِلطُّالا اْلَقَواِعِد  فَ ْهِم  التاْسِهْیِل يفْ  لَِغَرِض  لَُه  َوااًن َخاصًّا  ُعن ْ َوْحَدٍة   ذکر إََل  اَفِة  ُكلُّ 

 الت اَعاُرِف واأْلَْهَداِف يفْ ِبَدايَِة ُكلِ  َوْحَدٍة َعَلى ِحَدٍة. 
الکتاب علی  ي  -4 هذا  لِلَُّغِة شتمل  اْلَوِظْیِفيِ   ْسِتْخَداِم  ااْلِ َعَلى  ُز  تُ رَكِ  الاِِتْ  الناْحوياَة  اْلَقَواِعَد 

اِرَس َعَلى َأنْ  ي اْنِطَق اْلَكِلَماِت اِبلنُّْطِق الصاِحْیِح، َويَ َتَحداَث َحِديْ ثًا َصِحْیًحا،   اْلَعَربِیاِة، َوالاِذْيُ يِفْیُد الدا
 َويَ ُقْوَم اِبلت اْعِبْْيِ الساِلیِم ِمَن اأْلَْخطَاِء اللَُّغِوياِة. 

التعريف ْحِو، َبْدًءا ِمَن  ْهَتما َهَذا اْلِكَتاب اِبْلَمَعاِرف اأْلَوالیاِة الاِِتْ تُ َعدُّ رََكائِز أِلَبْ َواِب النا ي  -5
واملبن اب والتوابع    ملعرب  اخلمسة  واملفاعیل  الصرف  من  املمنوع  و  واألفعال  واحلروف  االمساء  من 

 .ة واملشتقاف واألسالیب النحوي
مفصل  -6 وحدات  الی  احملتوی  تقسیم  عل  لع  ة حرصنا  وحد نطبقاً  کل   وموضحة   ة وان 

 ۔ا من تفصیالتها وما تندرج َتتهحملتوا
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اْلَعَربِیاِة   -7 لِْلُمْفَرَداِت  ُشُرْوٍح  ِمْن  َعَلْیِه  اْشَتَمَل  ِبَا  ِلُصْلِبه  لًة  ُمَكمِ  اْلِكَتاِب  َهَواِمُش  َجاَءْت 
َْجَالِیاِة.   َواْلُمْصطََلَحاِت اإْلِ

اِرَس َمَعارَِفُه َويف اْلِكَتاِب َتْدرِيْ َباٌت ُمَفصاَلٌة يفْ َِنَايَِة ُكلِ  قَاِعَدٍة َْنِْوياٍة، ِلَكيْ   -8  ُُيَاِرَس الدا
 الناْحوياَة اْلِعْلِمیاَة. 

فَ ْهِرُسْ حُمْتَ َوَيِت ُمَفصاٌل يُوضِ ُح اْلَمْوُضْوَعاِت َوُجْزئِیااِت ُكلٍ  مِ ن َْها، يشتمل الکتاب علی    -9
اِرُس َأنْ   املوضوع الذی ياَضَع َيَدُه يفْ ُسْرَعٍة َعَلى  َمْع ََتِْدْيِد َمَواِطِنَها وَصْفَحاَِتَا، ِِبَْیُث َيْسَتِطْیُع الدا

 يُرِْيُد َأْن ياِصَل إلَْیَه. 
 عبداجملید بغدادی الدُُّكتُ ْور 

  س قسم اللغة العربیةرئی
َمة إقْ َبال اْلَمْفتُ ْوَحة إْساَلم آاَبد.   َجاِمَعُة اْلَعالا
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Unit 01 
 املبنّی واملعرب 

  
 
 
 

 
 فعال،املبنی من احلروف ااملبنی من الا 

حوال ا  ه عراب وعالماتإلاا
 

 

 
 َعْبُد اْلَمِجْید بَ ْغَداِديْ   .مجع و ترتیب: د

   ٓاصف معمود  ۔د املراجع:              
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 احملتوايت 

 ه الصفح     املوضوع   الرقم
 03     داف هاأل

 03     التعارف
 04        واملعرباملبنّ  .1
 08        املبنی من المساء. 2
 11       املبنی من الفعال . 3
 15       . املبنی من احلروف 4
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 التعارف 
 علی املبنیات من احلروف واألمساء واألفعال، واملعرب ةالوحد هذهتشتمل 

ا اإلعرابی، هبتغیّی موقعا  ها الکلمات التی ال تتغّیر شکل ٓاخر ه: معناةالکلمات املبنی
ر حالت   ۔ ا اإلعرابی ابلضم ٔاو ابلفتح ٔاو ابلکسر ٔاو ابلسکونهبل تقدر

املعرب الکلمات  و ةٔاما  ٓاخر ه:  شکل  تتغّیر  التی  الکلمات  موقعهی  بتغیّی  اإلعرابی ها  ا 
 ۔ ةر هوتُرفع و تُنصب و ُُتر ابلعالمات الظا

التی تبّیر لنا الفرق بّی احلروف و األمساء واألفعال التی تقبل عمل   ةی الوحده  هذهف
 ۔ اعلی حاهل ة ا اإلعرابی و تکون مبنیهرایً ٔاو مل تقبل حسب موقعها ظاهعامل قبل 

 

   داف هاأل
 م:هیصّی التالمیذ قادرین علی ف ةالوحد هذه ةبعد قراء

 ۔ واألفعالالتعریف عن منیات من احلروف واألمساء 
 ۔ والتمییز بّی املعرب واملبنی

 ۔ةا فی اجلمل املختلفاستعماهل  ةوطریق
 ۔ إعراب املعرب  ة وسبب تغیّی حال

 ۔ ةر بسبب بناء الکلمهواإلعراب التقدیری التی مل تظ
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 املبنّی واملعرب .1
 ما وعالمات 

 :المثلة  
1.                          2 . 

 ة الطالب هذهضحکتم    ا الرجل کری ذه
ت   ۔ةالطالب هذهمدحت   ذا الرجلهحدَّ

 ة الطالب هذهٔاثنیت،علی   ذا الرجل هسلمت علی 
 التوضیح والتحلیل 
ما فی اجلمل فی ها ابختالف مواقعمهٓاخر    ة( مل تتغّی حرکه ذهذا و ه)  ةامسا االشار 

انرک تعرف  ( فلماذا؟  ةحّی اان لعالمات قد تغّیت فی کل من الکلمتّی: )الرجل و الطالب
ما اختلف  هم  هٓاخر   ةالتتغّی حرک  السبب فقد سبق لک ٔان علمت ان من الکلمات ما

املبنیر وان من الکلمات ما تتغّی  ،شکالً اثبتاً کالبناء ویسمی همن االعراب و ان ل هموقع
 ۔ سمی: املعرب یلمن االعراب و  هحسب موقع هٓاخر  ةحرک

ما  هبنائ ةو ٔان نشّی الی عالمه؟واجلواب ةوقد تسٔال: کیف تعرب الکلمات املبنی
االولی   ةذا( فی اجلمل ها من االعراب فنقول، اعراب )ها ملوقعهالتی تستحق   ةمث الی العالم

اشار   هان اجلمل مبنر   ةاسم  وفی  مبتدٔا  رفع  حمل  فی  السکون  علی  انةً الثانی  ة  علی   ه  مبنیر 
 ۔کذاه، و هالسکون فی حمل نصب مفعول ب

،  ةالعالمات وقعت فی کلمات مبنی  ةمن الضروری التفریق فی تسمی  هویتبّی لک ان
ذا هامسان کما تری فی    ة، لذک فقد وضع لکل عالمةا اذا وقعت فی کلمات معربهوبین

 ۔ اجلدول
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 ة الکلمات املعربا فی هامس ة ا فی الکلمات املبین هامس ةالعالم
 الرفع مثل: جاء الرجل   الضم مثل: منذ ____
 النصب مثل قرٔات الکتاب   الفتح مثل: ٔاین____
 ة اجلر مثل: فی السل   هذهالکسر مثل: ____
 اجلزم مثل: مل یکذب  السکون مثل: من ____

ألمساء فعال و ٔان أکثر اؤانت تعلم ٔان اجلر خیتصر ابألمساء ؤان اجلزم خیتصر ابالٔ 
 ۔فی درس قادم ةو سنعدد لک بعض األمساء املبنی ةمعرب ةالعربی ةفی اللغ

 ۔ما عدا الفعل املضارع وستدرس تفصیل ذلک ةا مبنیهفعال فکل ما االٔ أ 
 ۔ اهمجیع  ة ی مبنیهف  ۔۔اخل  ۔امهما احلروف، کحروف النصب واجلزم والعطف واجلر واالستفوأ 

لف( کما تعلم وینوب عن ذلک )االٔ   ةا الضمهرفع  ةعالم  ة مث ان الکلمات املعرب
السا املذکر  مجع  فی  )الواو(  و  املثنی  اخلمس ملفی  واألمساء  )انتب 1  ة  ٔاو    همثل:  املدرسان 
، مثل : ) التالمیذ یستفیدون 2  ةفعال اخلمس املدرسون ٔاو ٔاخوک( وثبوت النون فی االٔ 

 ۔م(همن دروس
ا )الیاء( فی املثنی ومجع املذکر هوینوب عن ةالفتح ةنصب الکلمات املعرب ةوعالم

املدرس   اکرمت  مثل)  أ السامل  املدرسّیّی  االٔ   (و  فی  اخلمس وااللف  مثل)أکرمت   ةمساء 
( فی مجع املؤنث السامل،مثل )حنرتم املدرسات( و )حذف النون( فی  ة( و )الکسر املدرسا

 ۔)الکسالی لن یستفیدوا(،مثل ةفعال اخلمس االٔ 
ا ) الیاء( )استفدت من املدرسّی، ٔاو ه( وینوب عنةجر األمساء )الکسر   ةوعالم

 ۔ املدرسّی ٔاو من ٔاخیک(

 
بو،حمو،فو،ذو( مضافۃ الی اسم من االسما۔ ۔ هی:  1

ٔ
خو،ا

ٔ
 )ا

لف االثنین و واو الجماعۃ ویاء املخاطبۃ۔  2
ٔ
 ۔ هی االفعال املضارعۃ املتصلۃ با
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 ۔ (ة( فی املمنوع من الصرف، مثل: )صلیت فی مساجد کثّی ةو)الفتح
ا )حذف النون( فی االفعال ه)السکون( وینوب عن  ةفعال املضارعجزم االٔ   ةوعالم

( فی املعتل اآلخر ةم( و )حذف حرف العل ،مثل)بعض الناس،مل یستفیدوا من ُتارهبةاخلمس 
 ۔ مثل: )مل یدع،ومل یرض، ومل یرم، و ٔاصل االفعال: ) یدعو، ویرضی، ویرمی(

 
 ة اخلالص

 هو ما یتغّی اخر همن االعراب، واملعرب    هبتغّی موقع  هو ما ال یتغّی شکل ٓاخر هاملبنی    ۔۱
 ۔ من االعراب هحسب موقع

 ۔تبنی علی الضم ٔاو الفتح ٔاو الکسر او السکون ة املبنی ت الکلما
 :ةاملعرب ت الکلما

الضمهرفع  ةعالم ۔آ  عن  ةا  االٔ هوینوب  السامل ا  املذکر  مجع  فی  والواو  املثنی  فی  لف 
 ۔ةو ثبوت النون فی االفعال اخلمس  ةواالمساء اخلمس 

الیاء( فی املثنی ومجع املذکر السامل و )االٓلف(  )ا  هوینوب عن  ةا الفتحهنصب  ةعالم ۔ ب 
 ۔( فی مجع املؤنث السامل ة)والکسر  ۔ةمساء اخلمس فی االٔ 

الکسر هجر   ةعالم ۔ج عن  ةا  واالمساء هوینوب  السامل  املذکر  ومجع  املثنی  فی  ا)الیاء( 
 ۔( فی املمنوع من الصرفةو )الفتح ةاخلمس 

  ة )حذف النون( فی االفعال اخلمس   ه السکون وینوب عن  ةجزم االفعال املضارع  ةعالم  ۔د
 ۔( فی املعتل اآلخرةو )حذف حرف العل 
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 التطبیق
 منوذج فی االعراب:  ۔أ 

 کانت الطائرات حملقات ۔۱
)التاء( اتء  ۔کان: فعل ماض، انقص یدخل علی املبتدٔا واخلرب فّیفع االول وینصب الثانی

 ۔ ا من االعراب و حرکت ابلکسر اللتقاء الساکنّیال حمل هل  ةالتٔانیث الساکن
 ۔ةالضم هرفع ةالطائرات: اسم کان مرفوع وعالم

 ۔ مجع مؤنث سامل  ه ، النةعن الفتح  ة نیاب  ةالکسر   ه نصب  ةحملقات: خرب کان منصوب وعالم
 ۔ذا عمل ’’طیب‘‘ه ۔۲
 ۔مبنی علی السکون فی حمل رفع مبتداً  ةذا: اسم اشار ه

 ۔ ةالضم هرفع ة عمل: خرب مرفوع و عالم
 ۔ ةالضم هرفع ة ( مرفوع وعالمةنعت )صف طیب: 

 اعرب ما أیتی: ۔ب 
 ۔ عوقب السارقان ۔۱
 ۔دهٔانت جمت ۔۲
 ۔اشکر معلمک ۔۳
 ۔ةٔاعن ذا احلاج ۔۴
 ۔ رتی قرنفله قطفت ز  ۔۵
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 املبنی من المساء.2
 ۔ٔانت تلمیذ مؤدب  ۔۱
 ۔ قلم مثّی اذه ۔۲
 ۔ خالد ه رٔایت الکٔاس الذی انل ۔۳
 واین انتظرت؟  ؟متی حضرت  ۔۴
 ۔ومن یزرع الورد حیصد ورداً  من یزرع الشوک حیصد شوکاً  ۔۵
 ۔، ای انئم استیقظه ای حممد انتب ۔۶
 ۔ اربوعدک لیل ن  ئانک ال تف فتٔاکد ايل ةدقیق ةانتظرتک مخس عشر  ۔۷

 

 الشرح 
من    ةذا املبنی لتکون علی بینها مبنی والبد لنا من ٔان حنرلک  ه ا معرب و ٔاقل هاالمساء أکثر 

  ة ا ٔانواع االمساء املبنی ها لتجد فیهحسب تسلسل  ةٔامرک، فندعوک الی ٔان تتتبع معنا االمثل 
 ی:هو 

 ۔ الضمائر مجیعاً  ۔۱
 ۔املثنی   ةیعامالن معامل اتّی( اذ هذین و همجیعاً ما عدا ) ةٔامساء االشار  ۔۲
 ۔املثنی ةما عدا)اللذین واللتّی( اذ یعامالن معامل  ةاالمساء املوصول ۔۳
 ۔ ام، مثل: من وما ومتی ؤاین وکیف وکمهٔامساء االستف ۔۴
 ۔ ا فی درس قادمهما، وسیٔاتیک شرحهٔامساء الشرط مثل: من و وما وم ۔۵
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ویکون فی    ه و یبنی علی ما یرفع به،و 1ةمقصود  ة املنادی اذا کان علما مفرداً ٔاو نکر   ۔۶
 ۔ حمل نصب

 ۔ینما یبنی علی فتح اجلزٔ  ۔۷
)تسع۔أ  الی  عشر(  من)ٔاحد  األعداد،  من  رکب  واثنتی    ةمما  عشر،  )اثنی  عدا  ما  عشر( 

املثنی، و ٔاما اجلزء الثانی فیبنی    ةما یکون معرابً و یعامل معامل ه ( فان اجلزء االول منةعشر 
 ۔علی الفتح

 ۔ ابح مساء ار، صمما رکب من بعض الکلمات التی تدل علی الظرف مثل: لیل ن ۔ب 

 
 التطبیق

 منوذج فی العراب  ۔اا 
 همت ما مسعتهف ۔۱

والتاء ضمّی مبنی علی الضم   ۔بتاء الفاعل  هعلی السکون التصال  مت: فعل ماض مبنهف
 ۔ فی حمل رفع فاعل

 ۔هعلی السکون فی حمل نصب مفعول ب ما: اسم موصول مبن
علی الضم   التاء ضمّی مبن   ۔بتاء الفاعل  ه علی السکون التصال  : فعل ماض مبنهمسعت

من الفعل    ةواجلمل   هعلی الضم فی حمل نصب مفعول ب  اء ضمّی مبنفی حمل رفع فاعل واهل
 ۔ ا من االعراب املوصول، ال حمل هل ةوالفاعل صل 

 ۔ةشجر  ةغرسنا مخس عشر  ۔۲

 
قبل(، و )یاصالح  1

ٔ
 مثل: )یا بائع الجرائد، ا

ً
۔ املنادی فی االصل معرب وهو منصوبات االسماء وتظهر علیہ عالمۃ النصب اذا کان مضافا

ما اذا کنالدین،ساع
ٔ
، انتبہ( ا

ً
قبل( واذا کان نکرۃ غیر مقصودۃ مثل: )یا تلمیذا

ٔ
 الجرائد، ا

ً
 باملضاف مثل: )یا بائعا

ً
و اذا کان شبیها

ٔ
ت تقصد  دنی( ا

یت۔ 
ٔ
 کما را

ً
 مقصودۃ ویکون مبنیا

ً
نتبہ( ویسمی نکرۃ

ٔ
 فتقول: )یا تلمیذ ا

ً
 معینا

ً
 تلمیذا
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علی السکون   )ان( ضمّی مبن  ۔بضمّی الرفع  هعلی السکون التصال  غرسنا: فعل ماض مبن
 ۔ فیع حمل رفع فاعل

 ۔هین فی حمل نصب مفعول بعلی فتح اجلزٔ  : عدد مرکب مبنةمخس عشر 
 ۔ةالفتح هنصب  ة: متییز العدد منصوب و عالمةشجر 

 ٔاعرب ما أیتی ۔ب  
 ۔فی الصف اثنا عشر تلمیذاً  ۔۱
 ۔ةاملفقود ةشکرت الذی ٔاعاد الساع ۔۲
 ۔ ٔانت شاب مؤدب  ۔۳
 ۔اشکر من ساعدک ۔۴
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 املبنی من الفعال. 3
 املاضی  ۔۱ٔ
 ۔البنات خرجن  ۔ةخرجنا من الغرف ۔ةخرجت من الغرف۔۱
 ۔ الضیوف خرجوا ۔۲
 ۔ةخرجت ضیف ۔خرج الضیف ۔۳

 ۔ الضیفان خرجا  ۔ةخرجنا املعلم الی الساحا
 اآلمر  ۔ب 
 ۔ةاخرجن الی احلدیق ۔ةاخرج الی احلدیق ۔۱
 ۔ةاخرجن الی احلدیق ۔ةاخرجن الی احلدیق ۔۲
 ۔ةاخر جی الی احلدیق ۔ةٔاخرجا الی احلدیق ۔ةاخرجوا الی احلدیق ۔۳
 ۔ابق فی مکانک ۔ادع الی االحسان ۔ةل هأ ٔاعط احلق  ۔۴
 املضارع ۔ج
 ۔ألخرجن معک ۔ألخرجن معک ۔۱
 ۔هٔاننت خترجن للتنز  ۔۲

 الشرح 
اجلمل االولی ُتد   ة، أتمل جمموعةا مبنی همجیع  ة، واالفعال املاضیةأکثر االفعال مبنی

ی: اتء الرفع)اتء الفاعل(، وان  هو   ةا الفعل املاضی قد اتصل أبحد ضمائر الرفع املتحرکهفی
 ۔ا علی السکونهوقد بنی الفعل مع ةاملتکلمّی، ونون النسو 

التصال الضم  علی  الفعل  بنی  الثانی  املثال  اجلماع  هوفی  یتصل   ۔ةبواو  مل  اذا  ٔاما 
اجلامع بواو  وال  متحرک،  رفع  بضمّی  املثال   ه فان   ةاملاضی  فی  نری  الفتح کما  علی  یبنی 
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  ة اتصل بتاء التٔانیث الساکن  ة األولی مل یتصل الفعل بشیء، وفی الثانی  ة اجلمل   يالثالث، فف
عالمهو  جمرد  وامنا  ضمّیاً  لیست  الثالث  ةی  وفی  الفعل،  بضمّی)ان  ة لتٔانیث    ۔ (اتصل 

ا هو غّی)ان( الرفع التی یبنی الفعل معهف  هحمل نصب مفعوال ب  نا وقع يفهوالضمّی)ان(  
 ۔اتصل ابلف االثنّی ةالرابع ويف ۔یتعلی السکون کما رأ 

شیء، ٔاو اذا اتصلت   ه مل یتصل ب   ، ویبنی االمر علی السکون اذاةا مبنیهؤافعال االمر مجیع
 ۔االمر ةامثل کما تری فی مجلتی املثال االول من  ةنون النسو  هب

ب اذا تصلت  الفتح  الثقیل   ه ویبنی االمر علی  التوکید  نونی  اخلفیفة)املشدد  ةاحدی  ٔاو   ة( 
 ۔ ( کما تری فی املثال الثانیة) الساکن

 صلاو علی التع  ةی متصل هف  ثٔاما االفعال: )اخر،جوا، واخرجا، واخرجی( فی املثال الثال
اجلماع املخاطب ؤالف    ةبواو  وایء  یؤخذ    ۔ةاالثنّی  املضارع کما  من  یؤخذ  االمر  وملا کان 

االفعال فی املضارع: )خترجون، وخترجان، وخترجّی(   هذهاملضارع من املاضی کان ٔاصل  
 ۔ التی ترفع بثبوت النون کما علمت ةی من االفعال اخلمس هو 

ذا مما یدلک علی  ها، و ا ملا وجدهتهمن   ة ٔاخوذولو انک فتشت عن النون فی ٔافعال االمر امل
 ۔اه املشار الی ةٔان االمر یبنی علی حذف النون اذا کان متصال أبحد الضمائر الثالث

  يهیعطی ویدعو ویبقی( و )ا فی املضارع:هاملثال الرابع کان ٔاصل  فی ةو ٔافعال االمر الوارد
العل   ةٔافعال معتل  حروف  ولو فتشت عن  ٔافع  ةاآلخر،  وجدهت  الفی  ملا  و االمر  ممها،    ا ذا 

 ۔اذا کان معتل اآلخر ةیدلک علی ان االمر یبنی علی حذف حرف العل 
ذا سبب اطالق  هو   ۔و اذاً معرب هنت تعلم ٔان یرفع و ینصب وجیزم فٔاما الفعل املضارع فأ 

 ۔معرابً  هثل االسم فی کونمیا  هالن ه املشاب هو معنا   هاسم )املضارع( علی
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ابحدی    ها: ٔان یبنی علی الفتح عند اتصالمهفقط    علی ٔان املضارع ورد مبنیاً فی حالتّی
الثقیل  اخلفیف  ةنونی التوکید  السکون عند    ةاٌو  یبنی علی  ٔان  و  االول  املثال  تری فی  کما 

 ۔ ةاالخّی  ةکما تری فی اجلمل   ةبنون النسو  هاتصال

 ة اخلالص
 یبنی املاضی:  ۔۱
و   ۔۱ٔ متحرک،  رفع  بضمّی  اتصل  اذ  السکون  النسو ه علی  نون  و  الفاعل  )اتء  ان    ةی  و 

 ۔املتکلمّی(
 ۔ ةعلی الضم اذا اتصل بواو اجلماع ۔ب 
 ۔علی الفتح فیما عدا ذلک ۔ج
 یبنی األمر:  ۔۲

 ۔ةنوان لنسو  هشئیء ٔاو اتصلت ب ه علی السکون اذا کان صحیح اآلخر ومل یتصل ب ۔آ 
 ۔ةٔاو اخلفیف ةنون التوکید الثقیل  هعلی الفتح اذا تصلت ب ۔ب 
 ۔ةٔاو ٔالف االثنّی ٔاو ایء املخاطب  ةعلی حذف النون اذا کان متصالً بواو اجلماع ۔ج
 ۔اذا کان معتل اآلخر ة علی حذف حرف العل  ۔د

 یبنی املضارع:  ۔۳
 ۔نوان التوکید هعلی الفتح اذا تصلت ب ۔آ 

 ۔ ویکون معرابً فیما عدا ذلک ۔ةنون النسو  هعلی السکون اذا اتصلت ب ۔ب 

 التطبیق
 منوذج فی االعراب:  ۔أ 

 ۔ ٔانشط منک ةالتکونن النمل  ۔۱
 ۔من حروف اجلزم ةیهال: ان
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و فعل  هو  ۔فی حمل جزم  ةبنون التوکید الثقیل   هعلی الفتح التصال تکونن: فعل مضارع مبن
 ۔ینصب اخلربانقص یرفع املبتدٔا و 

 ۔ةالضم ةرفع ة: ٔاسم تکون مرفوع وعالمةالنمل 
 ۔ةالفتح ةنصب  ةانشط: خرب تکون منصوب و عالم

 ۔جر علی الفتح فی حمل منک: )من( حرف جر والکاف ضمّی مبن
 ۔ حاولن ٔان یتکلمن فلم یستطعن ۔۲

والنون ضمّی رفع مبنی علی  ۔ةبنون النسو  هعلی السکون التصال حاولن: فعل ماض مبن
 ۔ الفتح فی حمل رفع فاعل

 ۔ٔان: حرف نصب
والنون    ۔ فی حمل نصب أبن  ةبنون النسو   هعلی السکون التصال  فعل مضارع مبن  ؟یتکلمن

 ۔ علی الفتح فی حمل رفع فاعل ضمّی رفع مبن
 ۔، مل: حرف جزمةفلم: الفاء عاطف

  فی حمل جزم ب   ة نون النسو ب   ه علی السکون التصال  یستطعن: فعل مضارع مبن 
 ۔، والنون ضمّی مبنی علی الفتح فی حمل رفع فاعلمل  

تی  ۔ب  اعرب ما ايا
 ۔ ن یطبخن الطعام ویدبرن شؤون البیته ۔۱
 ۔هاجتننب الکذب والتصاحنب قائل  ۔۲
 ۔ةقذفنا األمواج شاطیء جزیر  ۔۳
 ۔ جلسنا فجلسوا الی جانبنا ۔۴
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 املبنیات،احلروف.4
سباب   ۃالنجاح فی احلیااا

نواإلخالص فی العمل، و ٔان یعرف    ه ، التعاون، واألماتةإن من اسباب النجاح فی احلیا
دین ال  2فعلی الشباب ٔان یستمسکوا مببادیٔ 1،مهاإلنسان کیف یعامل الناس ویکسب تقت

ما ورد فی القرٓان الکری  3موا  ه، و ٔان یتفةاملبادٔی قید ٔامنل  هذهاحلنیف، ؤاال یتخلفوا عن  
ی ٔاساس صالح العامل فی کل زمان ومکان  ه،    ة متین  ة قوی  4واحلدیث الشریف من ٔاسس  

ی  هسبحان  فاهلل )ای  یقول:  تعالی  هللهو  امنواستجیبوا  الذین  ملا    ا  دعا کم  اذا  للرسول  و 
 ۔و إالوحی یوحیهإن  6وی عن اهل5حیییکم( الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل ینطق 

 التوضیح 
: مثل )إنَّ، من، فی، الواو، ٔان، علی، الباء،  ةالعبار   هذهفی    8احلروف التی وردت  7أتمل  

کل   9ا ال یتغّیر اجلمل، و إذا تتبعت  ه، مل، إنر، ال( ُتد ٔان شکل هال، عن، الفاء، الالم
وجدهت و قراءاتک  فی مطالعتک  ٔان کل کلماحلروف  وقد عرفت  ٔاما  الیتغّیر   ة ا کذلک، 

ٓاخر  موضعهشکل  بتغّی  تسمی)مبنی ه ا  نستنتج  ةا  ٔان  میکننا  فی  ٔان کل   10(  ذلک  من 
 ۔ ةاحلروف مبنی

 ۔ة ا مبنیهاحلروف کل  ةاخلالص

 
 اعتماد۔  ۔   1
 مبادٔی: اصول۔ ۔  2
 یتفھموا: کہ وہ سمجھیں۔ ۔  3
سس: بنیادیں۔  ۔  4

ٔ
 ا

 نطق: گویائی۔ بولنا۔  ۔  5
 الھوی: خواہش۔  ۔  6
مل: غور کیجئے۔  ۔  7

ٔ
 تا

ئے ہیں۔ ۔  8 نا۔ جہاں مراد ےہ وہ حروف جو اس عبارت میں استعمال ہو
ٓ
 ورد: ا

 یہاں مراد ےہئ، اگر تمام حروف کو اس ی طرح دیکھا جائے۔  To Followتتبع: اتباع کرنا۔  ۔  9
 استنتج: نتیجہ نکالنا، کس ی نتےی پر پہنچنا۔ ۔  10
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 التمرینات .1
 ؟ ا خط فی اجلمل اآلتیة مبنیةهالکلمات التی حتت ۔۱

 ا: هاذکر عالمة بنائ
 ۔ ٔانت تدافع عن وطنک  ۔۱
 ۔رهحضر الطبیب بعد الظ  ۔۲
 ۔ ماجاء املعلم مند یومّی       ۔۳
 ۔حنن مسرورون       ۔۴
 ۔ و الذی رفع رایة النصرهذا البطل ه    ۔۵
 متی قدم ٔاخوک؟    ۔۶
 خط من اجلمل اآلتیة:  هبّی عالمات االعراب فی الکلمات املعربة مما حتت   ۔۲
 ۔هفوک ٔاصغر من فی ۔۱
 ۔املریض امحرار عین يف ۔۲
 ۔ما ٔاتفق حسودان علی ٔامر قط ۔۳
 ۔ان ٔاابک ؤاخاک لن حیضرا ۔۴
 ۔ مع ٔامحد هاستعرت الکتاب من ٔامساء و قرٔات  ۔۵
 ۔ قائلو احلق قلیلون ۔۶
 ۔التدن عینیک من الضوء الشدید ۔۷
 ۔ٔاغلقت مصراعی الباب  ۔۸
استعمل اسم من االمساء املعربة اآلتیة فی ثالث مجل حبیث یکون مرفوعاً فی االولی،   ۔۳

 روراً فی الثالثة مع بیان عالمات االعراب: جمومنصوابً فی الثانیة، 
 ۔مصابیح ۔ذومال ۔فاصالت  ۔صادقون ۔عصفوران ۔زجاج النوافذ  ۔الباب  ۔تلمیذ
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 ۔ ثالث مجل حبیث یکون مرفوعاً فی االولیاستعمل کل فعل من االفعال اآلتیة فی    ۔۴
 منصوابً فی الثانیة، جمزوما فی الثالثة مع بیان عالمات االعراب: 

 ۔ اتنجو  ۔تعیشّی ۔بونهتذ ۔یقوالن ۔ینتفع
 التمرینات .2
 عّی االمساء املبنیة فی اجلمل اآلتیة: ۔۱
 ۔نظافتک ٔانت حتافظ علی  ۔۱
 ۔و الذی ٔامسک ابللصهذا احلارس ه ۔۲
 ۔ؤالء علماء افاضله ۔۳
 علی الغصن مخس عشرة مثرة  ۔۴
 ۔ من یتعب صغّیاً یسرتح کبّیاً  ۔۵
 ۔یم، احذر خلف الوعدهای ابرا ۔۶
 کم کتاابً عندک؟   ۔۷
ا مرة فی حمل رفع، ومرة  هضع االمساء املبنیة اآلتیة فی مجل مفیدة حبیث یکون کل من۔۲

 فی حمل نصب، ومرة فی حمل جر:
 ۔ ٔاحدعشرؤال، ه ۔الذین

ٔادخل االمسّی املوصولّی وامسی االشارة اللذین یعامالن معاملة املثنی فی مجل مفیدة ۔۳
 ۔فی حالة الرفع مث النصب مث اجلر
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 التمرینات .3
 فیما أیتی:  ه ا وسببهبّی االفعال املبنیة وحال بنائ ۔۱
 ۔ فی ضاحیة املدینة هسار املتنز  ۔۱
 ۔راتن سقطتاهالز  ۔۲
 ۔ فرحت بنجاحک ۔۳
 ۔دافع عن حقک ۔۴
 ۔ألمسعن النصیحة ۔۵
 بّی االفعال املبنیة واالفعال املعربة فی القطعتّی اآلتیتّی:۔۲

  هفقال ل  ۔ ، فجاء سیل فٔاغرق البقرةه ا ابملاء ویبیعها وخیلط لبنهکانت لشخص بقرة حیلب ۔أ 
 ۔ة واحدة ؤاغرقت البقرةا فی اللنب اجتمعت دفعه: ان تلک املیاة التی صببناهٔاحد ٔاوالد

، فقال: التکذبن ألن، الکذاب ان قال حقاً مل یصدق وان ٔاراد خّیاً  هنصح ٔاعرابی ابن ۔ب 
  ه، وما صح من صدقهمبقال  ه، والدال علی نضیحتهبفعال  هعلی نفس   و اجلاينهمل یوفق، ف

 ۔هنسب الی هوما صح من کذب غّی  هنسب الی غّی 
االفعال اآلتیة فی ثالث مجل حبیث یکون فی األولی معرابً، وفی  استعمل کل فعل من ۔۳

 ۔الثانیة مبنیاً علی الفتح، وفی الثالثة مبنیاً علی السکون
 ۔یعتمد ۔تسرع ۔تطلب ۔ختاف ۔جیادل ۔جیلس ۔حیتمل
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Unit 02 
 املمنوع من الصرف

 
 

 

 
  ةمن الصرف لعل مامینع،املنصرف و غری املنصرف

 الصرف لعلتی  من مامینع ،ةواحد
 

 
 

 
 َعْبُد اْلَمِجْید بَ ْغَداِديْ   .مجع و ترتیب: د

   ٓاصف معمود ۔ داملراجع:       
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 احملتوايت 
 الصفحة       املوضوع    الرقم

 21        األهداف 
 21         التعارف

 22      صرف نصرف غری منامل1.
 ة االمثل 

 الشرح والتحلیل 
 ةالقاعد

 23     ة واحد ة مامینع من الصرف لعل2.
  ة األمثل 

 الشرح والتحلیل 
 ةالقاعد

 24      مامینع من الصرف لعلی3.

 24    مامینع من الصرف مع العلمیة :االوالا 4.
 ة االمثل 

 الشرح والتحلیل 
 ةالقاعد

 25    مامینع من الصرف مع العلمیةاثنیا: 5.
 ة األمثل 

 الشرح والتعلیل 
 ةالقاعد
 ٓاخری ةقاعد

 تدریبات 
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 األه  داف 
 بعد قرائة هذه الوحدة یعرف الطالب عن:

 صرفناملنصرف و غری امل  .1
 ةواحد ةمامینع من الصرف لعل  .2
 مامینع من الصرف لعلتی  .3
 ةمامینع من الصرف مع العلمی ۔ ٔاوال .4
 ة مامینع من الصرف مع الوصفی ۔ اثنیا .5

 
 التعارف 

هلا   تلک املنصرف وغری املنصرف  النحوتضم هذه الوحدة الىت أجزاء مهمة من  
ذا هحتست  أمهیته خاصة بسبب عمله اليت أتتى    منها عمل خاص ومهم يف اللغة ولكل  

 . املوضوع
 وأنواعها. مهما كانت وظائفها منصرف وغری املنصرف وحنن نستطیع أن مهمة 

 وهللا وىل التوفیق.
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 املنصرف و غری املنصرف.1
 األولی  ةاجملموع

 ٔامی طالب حممد ۔۱
 مفیدا کتابا   قرٔات  ۔۲
 جلیل  عامل علی سلمت ۔۳

 ة الثانی  ةاجملموع
 املبارک  رمضان جاء ۔۱
 ٔامساء رٔایت ۔۲
 ةکثری   مبساجد مررت  ۔۳

 الشرح والتحلیل 
 : مایلی توضح   أاهن جدان لو  ةالسابق ةاألمثل لو أتملنا 

  سواء   اآلخر  ةمنون  جاءت   عامل‘‘قد  کتابا   ۔’’حممد‘‘  کلمات   ٔان   جند  األولی  ةفی اجملموع
  ’’کتابا   فی  کما  النصب  ةحال  فی  ٔاو  ’’حممد‘‘  فی  کما  الرفع  ةحال  فی  التنوین  ذاه  کان
  ۔ ةمنون ٔای ةفر منص اهعلی  یطلق اهخر آ  نون ةکلم  وکل ’’عامل‘‘ فی کما  اجلر ةحال فی ‘‘ٔاو
 جاءت   مساجد‘‘قد  ۔ٔامساء  ۔’’رمضان‘‘  کلمات   ٔان  فنجد  ةالثانی  ةاجملموع  هٔامثل   فی  ٔاما

  فی   کما  النصب  ة حال  فی   ٔاو  ’’رمضان‘‘  ةکلم  فی   کما  الرفع  ة حال  فی  سواء  تنوین  بدون
 یطلق  اه  ینون ٓاخر مل  ةکلم  وکل  ’’مساجد‘‘ةکلم  فی  کما   اجلر  ة حال  فی  ٔاو   ’’ٔامساء‘‘  ةکلم
 ۔التنوین من ٔای الصرف من ةممنوع اهعلی

 ة القاعد
 : الی هینقسم االسم بعتبار التنوین و عدم

 علی ۔حممد: مثل املنون وهو  املنصرف ۔۱
 ةمحز ۔مدارس ۔دهمعا: مثل الینون الذی وهو  الصرف من املمنوع  ۔۲
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 ة واحد ةمامینع من الصرف لعل.2
 ة األمثل

 ة رٔایت مصابیح منری  و مساجد زرت  ۔۱
 لیلی جاءت  ۔۲
 وحسناء ٔامساء علی سلمت ۔۳

 الشرح والتحلیل 
  ه ذهو   ةواحد  ةلعل   الصرف  من  مینع  االسم   ٔان  توضح  ا ٔاهن  جدان   لو   ةالسابق  ةلو أتملنا األمثل 

 کل   یه  اجلموع   ی همنت  ة وصیغ  األول،  املثال   فی  کما   اجلموع   ی همنت   ةصیغ  قدتکون  ةالعل 
  ساکن   اه ٔاوسط  آٔخرف   ة ٔاوثالث  د‘‘همعا ۔اجدس حرفان مثل ’’ماجلمع    ٔالف   بعد  تکسری  مجع
  فی   کما  ةاملقصور   التٔانیث  ٔالف  یه  ةالعل   تکون   مفاتیح‘‘وقد۔’’مصابیح:  مثل
  فی   کما  ة املمدو   التٔانیث  ٔالف  ی ه  ةالعل   هذه  تکون  وقد  ’’لیلی‘‘ةکلم

 ۔حسناء‘‘۔’’ٔامساء کلمتی
 ةالقاعد

 :یه  مواضع ة ثالث  فی ةواحد ة االسم من الصرف لعل مینع 
  ٔاحرف   ة ٔاوثالث  حرفان   اجلمع   ٔالف  بعد  تکسری  مجع  کل  یهو   اجلموع   ی همنت  ة صیغ  ۔۱

 ۔دانری۔سجاجید ۔مدارس ۔مساجد مثل ساکن اهٔاوسط
 ۔صغری۔کربی۔سلمی۔لیلی: مثل ةاملقصور  التٔانیث ٔبلف خمتوماا  األسم کان  اذا ۔۲
 ۔بیضاء ۔خضراء ۔ صفراء: مثل ة نیث املمدودالتأ  أیلف خمتوماا  األسم کان  اذا ۔۳
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 مامینع من الصرف لعلتی.3
 ة ٔاوأل: ما مینع من الصرف مع العلمی.4

 :ةاألمثل 
 وسعاد  ة فاطم حضرت ( ا)
 ( جاء ٔامحد و ٔاجمد ۲)
 ( قابلت عثمان و عمران۳)
 بعلبک و حضر موت ت  ر ز ( ۴)
 امساعیل و یمه( زارنی ابرا۵)
 ( قرٔات کتابا عن عمر بن اخلطاب۶)

 الشرح و التحلیل 
  ةالعلمی امهحداأ  لعلتی الصرف من  مینع االسم ٔان اتوضحهلوجدان ةالسابق ةلوأتملنا األمثل 

 وقد  األول،  املثال  فی  وسعاد‘‘   ة’’فاطم  کلمتی   فی  کما   التٔانیث  تکون  قد  األخری  ةوالعل 
  األلف   ةاملثال الثانی، وقد تکون زاید   فی   ٔاجمد‘‘  و  ’’ٔامحد  کلمتی  فی  کما  الفعل  وزن  تکون
  املزجی   الرتکیب  تکون  وقد  الثالث،  املثال  يف  عمران‘‘  و  ’’عثمان  کلمتی  فی  کما  والنون

  فی  کما  العجمی  تکون  وقد  الرابع،  املثال  فی  موت‘‘  حضر  و   کلمتی’’بعلبک  فی  کما
  فی  کما  العدل  تکون  وقد  اخلامس  املثال  فی  امساعیل‘‘  و  یمه’’ابرا  کلمتی

 ۔السادس املثال فی ’’عمر‘‘ ةکلم
 ةالقاعد

 ۔یه مواضع ة ست  فی ٓاخری ةعل  مع ةمینع األسم من الصرف للعلمی
 سعاد۔ةعائش :  مثل والتٔانیث ةالعلمی ۔۱
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 یعلی۔حیی ۔یزید: مثل  الفعل ووزن  ةالعلمی ۔۲
 عمران ۔عثمان: مثل والنون األلف  هزاید مع ةالعلمی ۔۳
 کرب  معدی ۔زجی مثل:بورسعیدامل الرتکیب مع ةالعلمی ۔۴
 مثود ۔یعقوب  ۔اسحق: مثل يوالعجم ةالعلمی ۔۵
 ثعل ۔قزح ۔عمر: مثل والعدل ةالعلمی ۔۶

 ة اثنیا: مامینع من الصرف مع الوصفی.5

 :ةاألمثل 
 وربع  ثالث الطالب  حضرت  ۔۱
 ٔاسفاا‘‘  غضبان ةقوم الی موسی ’’فرجع:تعالی قال ۔۲
 ٔامحر  قلما اشرتیت ۔۳

 الشرح والتحلیل 
  ة للوصفی  التنوین  من  ٔای  الصرف  من  مینع  االسم  ٔان  توضح  ا ٔاهن  دجن  السابق  ةلو أتملنا األمثل 

  املثال   فی  ربع‘‘   و  ’’ثالث   ةکلم  فی  کما  العدل  تکون  قد  ةالعل   هذهو   ٔاخری  ةعل   مع
املثال    فی  ةالکرمی  ةاآلی  فی  ’’غضبان‘‘  ةکلم  فی  کما   والنون  األلف  هزاید  تکون  قد  و  األول

 : الثالث املثال فی ’’ٔامحر‘‘  ةالثانی، وقد تکون وزن الفعل کما فی کلم
 ةالقاعد

 : یه مواضع ةثالث فی ٔاخری ةعل  مع ةالصرف للوصفی مینع االسم من
 ۔ اخلاء بفتح ٓاخر، مجع ’’ٔاخری‘‘ ةوکلم ربع‘‘  ۔’’ثالث  مثل والعدل ةالوصفی ۔۱
 ۔ بلتاء مثل: ’’غضبان  املؤنث خمتوماا   ط ٔاالیکونبشر   والنون  األلف   ةزاید  و  ةالوصفی  ۔۲

 ۔جوعان‘‘۔عطشان
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 ۔ٔاصفر  ۔ٔاخضر  مثل  ٔایضا  بلتاء  خمتوماا   ملؤنث  یکون  ٔاال  وبشرط  الفعل  ووزن  ةالوصفی  ۔۳
 ۔ ٔاعلم ۔لهٔاس

 

 ٔاخری  ةقاعد
 الصرف اعراب املمنوع من

املمنوع من الصرف بلضم   ة ب بلفتحوینص  مساجد‘‘  ه ذه’’:  مثل  تنوین   بدون   ةیرفع 
  فی کما  تتوین بدون ةالکسر  عن ةنیاب ةبلفتح جیر و مساجد‘‘ ’’زرت : مثل تنوین بدون
 فاذا  لبٔ   ٔاویقرتن  ٔاالیضاف  بشرط  ‘‘ةکثری   مواطن  يف  هللا  صرکمن  ’’لقد:  تعالی  هللا  قول

 ۔بملساجد مررت  مبساجدکم مررت : مثل ةبلکسر   جر لبٔ   اقرتن ٔاو ٔاضیف
 ة املناقش 

 عی املنصرف واملمنوع من الصرف فیما أیتی:  ۔۱س
 ۔خالد مع ذاکرت  ۔۱
 ۔ املوت‘‘ یعقوب  حضر اذ داءهش  کنتم  ’’ام: تعالی قال ۔۲
 ۔العاملی‘‘ علی عمران ٓال و یمهابرا  وٓال نوحا و آدم اصطفی هللا  ’’ان: تعالی قال ۔۳
 ۔احلرام والبیت ةمک ذرت  ۔۴
 ۔معابد ۔ةعزیز  ۔ٔاخضر ۔قحطان ۔یثرب ۔مدین۔نمهج ۔یمهابرا ۔۲س

 من  ةالسابق  الکلمات   من  ةکلم  کل  منع  سبب  فما  الصرف  من  ة ممنوع  ةالکلمات السابق
 ۔الصرف

 



27 

 

Unit 03 
 املفاعيل اخلمسة 

 
 

 
 
 

املفعول  ،املفعول ألجله، املفعول املطلق،املفعول به 
 املفعول معه ،فيه

 
 
 
 
 

 ٓاصف معمود  ۔دمجع و ترتيب: 
 زاد  هحممد خرم ش  ۔د املراجع: 
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  35       املفعول املطلق-2
         أنواعه -أ
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       ماينوب عن املفعول املطلق  -ب 
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  41       هعول ألجلاملف-3
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         اخلالصة 
         تدريبات 

  45      ظرفا الزمان واملكان  -4
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 األهــداف 
 ة هذه الوحدة يعرف الطالب عن:ءبعد قرا

 .املفعول به وموقعه اإلعرايب .1
للنوع والعدد وحالته : وما    مثل مؤكد )للفعل( ومبين  :املفعول املطلق وأنواعه .2

 ينوب عنه. 
 يذكر لبيان سبب وقوع الفعل وموقعها يف اجلمل. يالذ :املفعول ألجله .3
  املفعول فيه: وما فيها من ظرىف الزمان واملكان.  .4
 املفعول معه: وأنواعه وحاالته.  .5

 
 التعارف 
اليت اخلمسة  املفاعيل  الوحدة  هذه  مهمة  تضم  وهذه   أجزاء  منصوابت  من 

بسبب   أمهيته خاصة  به  مفعول  ولكل  اللغة  ومهم يف  هلا عمل خاص  اخلمسة  املفاعيل 
لبيان نوع أو عدد يف املفعول املطلق أولبيان سبب يف املفعول ألجله أو    عمله اليت أتت 

 لبيان عن الزمان واملكان يف املفعول فيه أو لبيان العطف يف املفعول معه.
املفاعيل اخلمسة األوىل هي    وحنن نستطيع أن مهما    ‘‘البيان والتوضيح’’مهمة 
 . كانت وظائفها وأنواعها
 وهللا وىل التوفيق.
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 املفعول به 1.
 من سورة الزمر: 

قال تعاىل : أمل تران هللا أنزل من السمآء مآء فسلكه ينابيع يف األرض مث خيرج به 
( ان يف ذالك لذكرى ألوىل  4مصفراً مث جيعله حطاماً)( فرته  3لوانه مث يهيج) زرعاً خمتلفاً ا  

 األلباب 
شأنه:  عز  إمنا  وقال  قال  منا  نعمة  خولناه  إذا  مث  دعاان  اإلنسان ضر  فإذا مس 

 أوتيته على علم بل هي فنتة ولكن أكثرهم ال يعلمون.
من  تقنطوا  ال  أنفسهم  على  أسرفوا  الذين  عبادي  اي  قل  وتعاىل:  سبحانه  وقال 

إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم وانبيوا إىل ربكم وأسلموا له من  رمحة هللا  
 قبل أن أيتيكم العذاب مث ال تنصرون.

 من حرص اخللفاء على أمور املسلمني:  -2
عنه،  رضي هللا  اخلطاب  بن  عمر  اجملوسي  لؤلؤ  أبو  ملا طعن  أنه  التاريخ  حيدثنا 

احلياة، مل يشغل عمر جرحه ودماؤه عن أمور املسلمني، وأصبح إىل املوت أقرب منه إىل  
فأخذ يرسم الطريق النتخاب اخلليفة بعده، يُعِلمه األمر واقعاً، وميحضه النصح، ويوصيه  

 مبا فيه صالح حال املسلمني، وأيمره أن يتقي هللا فيهم.
 األمثلة :

1.                                      3 . 
 جيلعه حطاما. -أ  .ءأنزل من السماء ما -أ

 خولناه نعمة.  -ب    خيرج منه زرعاً.  -ب 
 يعلمه األمر واقعا. -جـ  يغفر الذنوب مجيعاً. -جـ 
 ميحضه النصح. -د  طعن أبو لؤلؤ اجملوسي.  -د
 عمر بن اخلطاب. -هـ
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3.                                         4 . 
 فإذا مسَّ اإلنسان ضر.  -أ    دعاان.  -أ

 أيتيكم العذاب. -ب     يوصيه.  -ب 
 مل يشغل عمر جرحه.  -جـ    أيمره. -جـ

 واضحت
( وعفمل 

ً
دنمرہج ابال اثمولں  ںیم ےلہپ ومجمےع یک اثمولں رپ وغر رفامںیئ۔ اثمل ربمن )أ( ںیم دںیھکی )امء

) ت،واعق وہا ےہ اور اثمل ربمن )ب( ںیم  اور ذونب  وعفمل ت( وعفمل واعق وہا ےہ لعف تزرعاً لعف ازنال اک  ارخاج 

 اک۔ت ےہ واہعق وہا

 

ن

طع
ل

تلعف اک۔ اور رمع وعفمل واعق وہا ےہ لعف ا

اعق وہ وت وہ وعفمل الہکات ےہ۔ اسیج ہک یلہپ تولع اک لعف تاب ہی ذنہ نیشن رفامںیئ ہک سج امس رپ یسک اف

ایس اثمل رپ ومجمہع )افل( یک تاثمل ںیم آپ ےن داھکی آامسن ےس ابرش وہیئ۔ ابرش رپ لعف ازنال واعق وہا ےہ۔ ت

امتم اثمولں وک ایقس رکںی اور ہی ابت یھب ذنہ ںیشن رفامںیئ ہک اس ومجمہع ںیم امتم وعفمل امس اظرہ ںیہ۔ نکیل ت

دورسے ومجمہع ںیم آپ دںیھکی ےگ ہک وعفمل امس اظرہ ںیہن ہکلب ریمض ںیہ۔ اسیج داعان ںیم ان ریمض وعفمل ےہ۔ ت

ت۔تایس رطح دورسی اثمولں ںیم

بج آپ رسیتے ومجمہع رپ وغر رکںی ےگ وت آپ دںیھکی ےگ ہک لعف دو رمہبت واعق وہا ےہ اسیج ہک 

ج علہ یلہپ رمہبت ہی لعف ریمض ااھلء رپ واعق وہا  اور دورسی رمہبت اطحًام رپ۔ت
 
ی

ت

اور بج آپ وچےھت ومجمےع رپ وغر رفامںیئ ےگ وت آپ دںیھکی ےگ ہک وعفمل دقمم وہا ےہ اےنپ افلع 

 ہک وچےھت ومجمہع یک یلہپ اثمل ںیم۔ افذا سم االاسنن رضر۔ اس اثمل ںیم وعفمل وج ہک ااسنن ےہ افلع ےس اسیج

رَ ےس  ےلہپ واعق وہا ےہ۔ت
ُ

 

تض

امس وصنمب وہ وہات ےہ سج رپ لعف واعق وہ۔ یھبک وعفمل ہب امس اظرہ ت توہ تسپ الخہص ہی وہا ہک وعفمل ت

ا اور یھبک لعف اکی  اور یھبک ریمض  اامسء وک وہات ےہ  اور ضعب لعف نیت  وک  دواومسں  اور یھبک  مس وک بصن داتی ےہ 

 وصنمب رکےت ںیہ۔ت
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 توضيح 
السابقة، أمساء وقع عليها   ةالكلمات اليت حتتها خط يف أمثلة اجملموعات األربع -1

( وقع عليها الفعل )اإلنزال(، وكلمة ءفعل الفاعل. انظر إليها جتد أن كلمة )ما
الفعل  عليها  وقع  )الذنوب(  ولكلمة  )اإلخراج(،  الفعل  عليها  وقع  )زرعا( 

 ة األمثلة.ي)الغفران(، وكلمة )عمر( وقع عليها الفعل )الطَّْعن(… وهكذا يف بق
يقع ع به، وتكون منصوابً إن كل كلمة  الفاعل تسمى مفعوالً  فعل  دائماً، ليها   

 وجتيء متأخرة يف الرتتيب عن الفاعل. 
)ما -2 ظاهراً:  امساً  جتده  األوىل،  اجملموعة  أمثلة  يف  به  املفعول  إىل  زرعا، ءانظر   ،

 الذنوب، عمر، الطريق(. 
دعاان( والضمري أما يف اجملموعة الثانية، فقد جاء املفعول به ضمرياً. هو )ان( يف )

 ( يف )أيمره(. ء( يف )يوصيه(، والضمري )اهلاء)اهلا
انظر إىل اجملموعة الثالثة جتد أن الفعل وقع على أكثر من واحٍد، فجملة )جيعله  -3

( الذي يعود على )الزرع( كما وقع ءحطاماً(، وقع الفعل فيها على الضمري )اهلا
على كلمة )حطاماً(، ويقال مثل ذلك يف   األمثلة )ب، جـ، د( من هذه أيضاً 

 اجملموعة نفسها. 
إن بناء اجلملة جيعل وضع املفعول به بعد الفاعل، ولكنََّك لو نظرت إىل أمثلة  -4

به  فاملفعول  الفاعل.  على  تقدم  قد  به  املفعول  أن  لرأيت  الرابعة،  اجملموعة 
ضر(،  اإلنسان  مس  )وإذا  املثال  يف  )ضر(  الفاعل  على  تقدم  قد  )اإلنسان( 

)أيتيكم و  املثال  يف  )العذاب(،  الفاعل  على  تقدم  قد  )الضمري(  به  املفعول 
)مل  املثال  يف  )جرحه(  الفاعل  على  تقدم كذلك  )عمر(  به  واملفعول  العذاب(، 

 يشغل عمر جرحه(. 
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 اخلالصة 
  املفعول به اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل.     -1
  ضمرياً. يكون املفعول به امساً ظاهراً كما يكون  -2
به واحداً، وبعضها ينصب مفعولني، وقد ينصب   -3 بعض األفعال ينصب مفعوالً 

 بعضها ثالثة. 
  قد يتقدم املفعول به على الفاعل.  -4

 تدريبات 
 من سورة القصص:1.

ووجد من دوهنم   يسقونوملا ورد مآء مدين وجد عليه أمة من الناس  قال تعاىل :  
وأبوان    تذودانامراتني   الرعاء  يصدر  حىت  نسقي  ال  قالتا  خطبكما  ما    شيخ كبري قال 

فجآئته إحدمها    فقريفسقى هلما مث توىل إىل الظل فقال رب إين ملا أنزلت إىل من خري  
متشي على استحياء قالت إن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جآئه وقص  

 .عليه القصص، قال ال ختف جنوت من القوم الظاملني
 استخرج من اآلايت الكرمية ما أيت:  -أ
 .ء مفعوالً به عالمة نصبه اليا -1
 مفعوالً به تقدم على الفاعل. -2
 مفعوالً به ضمرياً.   -3

  "مث توىل إىل الظل"2.
 إبن الفعل للمجهول وعنيِِ انئب الفاعل.

اجعل األمساء اآلتية مفعوالً به يف مجلٍة من إنشائك، وبنيِِ عالمة النصب يف  3.
 كل: 

 احملسنان، ذو مال، اجملتهدون، الفتيات، الفائز. 
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 ابن األفعال اآلتية للمجهول وغري ما يلزم:4.
 دعا الوطن األبطال فلبَّو دعوته. -أ

 تعلمت الشجاعة وحتمُّل املشاق. -ب 
 جنود األعدائ.قتلت جنديني من  -جـ
 كافأ املدير أخاك.  -د
 يسرُّ الوالدين أن تكون حسن األخالق. -هـ

 استخرج املفعول به وانئب الفاعل مما أيت: 5.
 قرأت كتابني حديثني. -أ

 دعيت إىل حج بيت هللا.  -ب 
 أنشأت احلكومة مدارس كبرية يف أحناء اململكة.  -جـ
 .يُعاَقُب الطالُب الذين أتخروا عن احلضور -د

 أعرب ما حتته خط: 6.
 . أخاك كتاابً أعطى مديُر املدرسة  -أ

 . البيت ربُّهمحى  -ب 
 ( 7منوذج إجابة )

 إعراهبا  الكلمة
األمساء   أخاً  من  ألنه  األلف  نصبه  وعالمة  منصوب  أول  به  مفعول  أخاً: 

 اخلمسة والكاف ضمري مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه. 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. مفعول به اثن  كتاابً 
 مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. البيت
رب: فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، واهلاء ضمري مبين على  رب 

 الضم يف حمل جر مضاف إليه. 
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 املفعول املطلق 2.
 أنواعه  -1
االسم   األمثلة

 املقصود
 إعرابه  نوع إعرابه  امسه 

إىل   -1 أحسن 
 الوالدي إحساان  

 ة منصوب ابلفتح مؤكد للفعل  مفعول مطلق  إحساان

هلما   واخفض 
من   الذل  جناح 

 ( 1الرمحة خفضا)

 منصوب ابلفتحه  مؤكد للفعل  مفعول مطلق  خفضا

ربياىن   -ب  فقد 
 كرمية   تربية

 منصوب ابلفتحه  مؤكد للنوع مفعول مطلق  تربية 

( يف سبيل  2وتعبا)
 تعباً شديداً ذلك 

 منصوب ابلفتحه  مؤكد للنوع مفعول مطلق  تعبا

حججت   -جـ
هللا   بيت  هبما 

 حجات ثالاثً 

 منصوب ابلفتحه  مؤكد للعدد  مفعول مطلق  حجاتٍ 

مسجد  وزران 
عليه  الرسول 

 السالم زورتني

 منصوب ابلفتحه  مؤكد للعدد  مفعول مطلق  زورتني

هلل على    فشكراِ   -د
يسريل  أن 

 خدمتهما 

 منصوب ابلفتحه  مؤكد للفعل  مفعول مطلق  شكراً 

حسن   على  ومحداً 
 توفيقه

 منصوب ابلفتحه  مؤكد للفعل  مفعول مطلق  محداً 

 . ُأْحِسُن إىل والدي إحسناان. واخفض هلما جناح الزل من الرمحة1 
 ا يف سبيل خفضا. ذلك ثعبا شديداً. ب. فقد ربياين تربية كرمية وتع2 
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تواضح:

ابال اثمولں رپ وغر رفامںیئ آپ دںیھکی ےگ وج اامسء وصنمب ںیہ وہ لعف یہ یک سنج ت تدنمرہج ت

 1ںیم ےس ےہ۔ اور وج وعفمل لعف یہ یک سنج ےس وہ اےس وعفمل قلطم ےتہک ںیہ۔ ےسیج اثمل ربمن ت
 وعفمل قلطم ےہ۔ ویککنت تاحساان۔ اہیں اس ہلمج ںیم تأحسن الی والدی احساانںیم دںیھکی ت

تلعف انسح ےس الکن ےہ۔ احساان

تایس اثمل رپ ہیقب اثمولں وک ایقس رکںی۔

ای ت آات ےہ  وت لعف یک اتدیک ےکےیل  ای  ہی ابت یھب ذنہ ںیشن رفامںیئ ہک وعفمل قلطم  اور 

تونتیع ایبن ےکےیل ای ایبن دعد ےک ےیل۔

 توضيح:
السابق -1 الكلمات  إىل  منها حروفه من   ةانظر  اسم  وأن كل  منصوبة،  أهنا  تلحظ 

 حروف الفعل، وقد مسى كل اسم من هذه األمساء مفعوالً مطلقاً. 
الفعل  -2 نوع  يبني  الفعل، ويف )ب(  يؤكد  املطلق جتده)أ(  املفعول  النظر يف  أمعن 

ُ عدد مراِت حصول الفعل إذ  فقد بنِي نوع الرتبية كما بني التعب، ويف )جـ( يـَُبنيَّ
 بني عدد مرات احلج، كما بني عدد مرات زايرة مسجد الرسول عليه السالم.

)أ،ب،جـ(   -3 يف  مذكوراً  جتده  املطلق،  املفعول  منه  أخذ  الذي  الفعل  عن  احبث 
 حمذوفاً يف )د(. 

 
 اخلالصة 

املفعول املطلق : اسٌم منصوب مأخوٌذ من لفظ الفعل، ويُذَكُر لتوكيد الفعل، أو   -1
 نوعه، أو لبيان عدده. ويسمى مصدراً. لبيان  

 قد يذكر املفعول املطلق وحيَذُف فعله. -2
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 توضيح 
إذ  ولكنك  الفعل،  لفظ  من  مأخوذ  اسم  )املصدر(  املطلق  املفعول  أن  علمت 
نظرت إىل اجلدول السابق، وجدت أن الكلمات اليت حتتها خط )جذاًل، هذا، القهقري،  

ن ينتصره، بعض( مل تؤخذ من لفظ الفعل الذي قبلها  كثرياً، كل، مدفعاً، ستاً، اهلاء م
 ولكنها انبت عن املفعول املطلق ودلت عليه.

الفعل )فرح(، وكان ميكننا   فكلمة )جذاًل( مرادٌف للمصدر )فرحا( املأخوذ من 
معىن   أدت  )جذاًل(  ولكن كلمة  جذاًل(.  )فرحت  من  بدالً  فرحاً(  )فرحت  نقول  أن 

 املصدر )فرحاً( فنابت عنه. 
 وكلمة )هذا( إشارٌة للمصدر )السرور(، فنابت عنه وأدت معناه.

معناه كذلك،  على  ودلت  )رجوع(  املصدر  نوع  على  دلت  )القهقري(  وكلمة 
 وكان ميكننا أن نقول )رجع العدو رجوع القهقري(. 

كما دلت كلمة )كثرياً( على صفة املصدر )علماً( وانبت عنه، وكان ميكن أن 
 اً(.نقول )علمت علماً كثري 

وقد أضيفت كلمتا )كلَّ وبعض( إىل املصدرين )العلم واإلسراع(، فدلتا عليهما 
 وانبتا عنهما. 

 كذلك دلت كلمة )مدفعاً( على آلة الضرب فنابت عن املصدر )ضراب(. 
وهكذا ميكن أن نقول يف كلمة )سِتاً( اليت دلت على عدد مرات الطعن، واهلاء 

 در.يف ينتصره وهي ضمري يعود على املص
 اخلالصة 

وبعض  وكلٌّ  وصفته،  ونوعه،  إليه،  واإلشارة  مرادفه،  املطلق،  املفعول  عن  ينوب 
 مضافتني له، وآلته، وعدده، وضمريه، تنصب كلُّها على املفعولية املطلقة.
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 ما ينوب عن املفعول املطلق  -ب
ينوب   األمثلة ما 

املفعول  عن 
 املطلق

 إعرابه  نوعه

جنود   العدو انتصرت  على  املسلمني 
 الصهيوىن، ففرحت جذال،

على،  البادى  السرور  هذا  وسررت 
وأسرعت  القهقرى،  العدو  رجع  لقد 

 ، يألزف البشرى إىل زمالئ
كثرياً   علمت  هل  أحدهم:  فسألىن 

 نتصارات،إلمن أنباء ا
فأجبته: نعم، علمتها كل العلم، فقد 

 ضرب أحد
وعثر   مدفعا،  القادة  خيمة  جنودان 

 كبريهم فطعنهعلى  
صفوف   يف  اهلرج  وسرى  ستا، 

 جنودهم فانتصران عليهم
من 1انتصارا) حمارب  ينتصره  مل   )

 قبل، وقد أسرعت إليكم 
ألزف) اإلسراع  هذه  2بعض   )

 البشرى.

 جذالً 
 

 هذا 
 
 القهقرى 

 
 كثرياً 
 

 كل 
 

 مدفعاً 
 
 ستا 
 

من اهلاء
 ينتصره
 بعض

 ملفعول امرادف 
 املطلق 

 إشارة إليه 
 

 نوعه
 

 صفته 
 

 مضافة لهكل 
 
 آلته
 

 عدده
 

 ضمريه 
 

مضافة  بعض 
 له

 منصوب
 

 مبىن يف حمل 
 

 نصب 
 

 منصوب
 

 منصوب
 

 منصوب
 منصوب

 
 منصوب

 مبىن ىف حمل 
 نصب 

 منصوب
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 تدريبات 
 جمرى التاريخ. -1

األمة الكرمية حيتضنها اترخيها احتضاانً، فال تستطيع أن تنسى نفسها، والتاريخ  
،  ءجردا  ءسرياً حثيثاً، وآونة يتعثر تعثرا، يشردد مرًة شُروداً يف بيداهنٌر دقاق، يسري أحياان  

على   وكأنَُّه  نراه  حىتَّ  جمراه،  يف  َيَظلُّ  ذلك  مع  ولكنه  األرض،  جوف  يف  طوراً  وخيتفى 
 ث فيه اخلرَي واحلياة. حموعٍد مع جزٍئ من األرض، يتدقق فيه كثرياً، فيب
تياره تدفق  الكرمية،  العربية  أمتنا  إىل كذلك  السامية  اإلسالم  رسالة  )فدفعته  ا، 
، وشردته تشريداً يد االستعمار، ولكنه  ءاألمم ُقُدماً(، وأخفته عوامل الفرقة بعض اإلخفا

يطفو اآلن متدفقاً يف عاملنا العريب احلبيب، حىت لكأنه على موعٍد مع القدر، وها هي 
 ذي بشائر النصر توحي ابملستقبل السعيد إن شاء هللا. 

 تخرج من النص كل مفعول مطلٍق وبني نوعه.اس -أ
 استخرج منه أيضاً ما ينوب عن املفعول املطلق ووضحه.  -ب 
 أعرب ما بني القوسني.  -جـ
 ضع مفعوالً مطلقاً يف املكان اخلايل مما أيت، وبني نوعه:  -2
 فرحت لنجاح أخي … عظيماً.  -أ

 أتصدق على احملتاجني … املؤمنني. -ب 
 دقت الساعة …. -جـ
 اصرب …مجيالً.  -د
 يعتمد الطالب على نفسه …. -هـ
 عني انئب املفعول املطلق يف اجلمل اآلتية، وبنيِِ نوعه. -3
 هل أحببت ابنك هذا احلب اي صدقي؟  -أ

 أصلي هلل يف اليوم مخساً، وأشكره على نعمائه كثرياً.  -ب 
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 اجتهد الطالب بعض االجتهاد، ففاز كل الفوز.  -جـ
 اتقاانً ال يتقنه أحد غريي. أتقنت عملي  -د
 ضرب الرجل احلصان سوطاً.  -هـ
هات املفعول املطلق من كل فعل من األفعال اآلتية يف مجلة مفيدة، مع   -4

 انتشر.  -أرشد  -يشكر  -استيفاء أنواعه: نصر 
 إكراماً. -دقات  -انتصارا  

يكون كل منها    -5 السابقة يف مجلة، حبيث  اسم من األمساء  مفعواًل ضع كل 
 مطلقاً، أوهلا مبني للنوع، والثاين لبيان العدد، والثالُث لتوكيد الفعل. 

اختالف   -6 مع  املطلق،  املفعول  عن  انئٌب  منها  يف كل  مَجٍل  كوِِن مخس 
 النائب. 

 أدخل ُكالَّ مما أيت يف مجٍل مفيدة، حبيث يكون انئباً للمفعول املطلق: -7
 العذر، اهلاء يف )أحبه(. سروراً، بغضاً، هذا االجتهاد، بعض 

 أعرب ما حتته خط مما أيت: -9
 . أتديباً أدَّب الرجل ابنه  -أ

 على هذه اهلدية.  شكراً لك  -ب 
 جنح الطالب جناحاً ابهراً.  -جـ
 .كل امليلفال متيلوا   -د
 . دقتنيدقَّ الناقوس  -هـ

( 8منوذج إجابة رقم )  
 إعراهبا  الكلمة
 للفعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.مفعول مطلق مؤكد  أتديباً 
 مفعول مطلٌق مؤكد للفعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. شكراً 
 مفعول مطلق مبني لنوع الفعل، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. جناحاً 
 انئب عن املفعول املطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. كل 

 . ءمبني للعدد منصوب وعالمة نصبه اليامفعول مطلق  دقتني 
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 املفعول ألجله 3.
 حماكمة الفريان 

عشر؛  اخلامس  القرن  يف  الفريان،  من  طائفة  حماكمة  إىل  تشري  وثيقٍة  على  عثر 
( عنها حمام انل شهرًة واسعة من للدفاعهلا ابلتجمهر يف شوارع القرية، وقد تقدم )  اهتاما

 أجل هذه القضية.
يف متكني الفريان من املثول أمام احملكمة؛   امالً طلب احملامي التأجيل من القضاة،  

مهلًة،   الفريان  احملكمة  ومنحت  والعجوز،  واملريض  الرضيع  فيها  هلاألن  من   متكيناً 
 احلضور.

قائاًل:  احملكمة  إىل  احملامي  تقدَّم  الفريان،  ومل حتضر  القضية  نظر  ميعاُد  وملا حلَّ 
القضاة، امل  أيها  ألوامركم  تذعن  الفريان  حتضر  ؤ إن  مل  ولكنها  من   خشيةقرة،  اإليذاء 

الشوارع،  يف  الفريان  موكب  مرور  قبل  البلد كلِِها،  قطط  حبس  نطلب  لذا  القطط، 
 )لالطمئنان( على حياهتا. 

يف  املرور  من  القطط  )ملنع(  أمراً  وأصدرت  الطلب،  هذا  على  احملكمة  وافقت 
ان يف أثناء حضورها إىل قاعة احملكمة، ولكنَّ أهل القرية رفضوا شوارع القرية، أتميناً للفري 

الدفاع  وسائل  من  )حلرماهنا(  الفريان؛  بربائة  الفور  على  احملكمة  فقضت  ذلك،  تنفيذ 
 املشروعة.
ت:واضح

وہ املکت وج طخ دیشکہ ںیہ۔   ںیم اوعفملل ألہلج ےک قبس ںیم آپ اثمولں رپ وغر رفامںیئ اخص وطر رپ 

ایس امااهتل ںیم )یلہپ اثم اور  ( ہی دصمر وصنمب ےہ ےھچیپ وج ہلئسم زگرا ےہ اس ےک ایبن اک ببس اتبای ایگ ےہ۔ 

 دےنی ےک ےیل آات ےہ۔ متکيناوک بلط رکےن ےک ےیل۔ اور )حمامی  ( ہی ببس ےہ تأمالرطح )

 

ھلة

م
( ریفان وک 

تےک احرض ہن وہےن اک ببس ےہ۔ت فريان( ہی خشيةاور )
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ایس رطح دورسی اثمولں وک اس رپ ایقس رکںی۔ ہی ابت ذنہ نیشن رفامںیئ ہک وج دصمر لعف ےک ووقع ت

ل( ےس ت-ےک ببس وک ایبن رکےن ےک ےیل آےئ اےس وعفمل قلطم ےتہک ںیہ۔ ضعب اواقت ہی وعفمل قلطم )أت

( ےسیج  ےہ  آات  وہا  ) تاالطمئنان(  –للدفاع  الم  ےسیج  ےہ۔  آات  رک  وہ  اضمف  یھبک  االيذان  اور  خشية 
( اور ہی وصنمب تاماً ، امالً اهتےہ۔ اور یھبک  ل اور ااضتف ےس رُبد آات ےہ۔ ) تور( وصنمب ےہ اور رجماحلرماهت

توہات ےہ۔

 توضيح 
)اهتاماً  -1 فكلمة  قبلها،  ما  سبب  تبني  منصوبة  مصادٌر  أهنا  جتد  سبٌب أتمل   )

)متكيناً(  حملاكمة   التأجيل، وكلمة  احملامي  )أماًل( سبٌب يف طلب  الفريان، وكلمة 
سبٌب ملنح احملكمة الفريان مهلًة، وكلمة )خشية( سبٌب يف عدم حضور الفريان 

 … وهكذا.
مبدو  سؤال  عن  جواابً  تكون  ألن  تصلح  املصادر  هذه  أن  نسأل   ءكما  فعندما  بـ)مل(، 

القرية،  قائلني: مل حتاكم الفريان؟، يكون اجل واب: اهتاماً هلا ابلتجمهر يف شوارع 
وعندما نسأل: مل طلب احملامي التأجيل؟ يكون اجلواب : أمالً يف متكني الفريان  

 احملكمة. وهكذا يف بقية الكلمات اليت حتتها خط.  ممن املثول أما
أتمل الكلمات اليت بني قوسني، جتد أهنا مصادر أيضاً تبني سبب ما قبلها، إال  -2

 حلرماهنا(. و  هنا جمرورة، مثل: )للدفاع، ولالطمئنان، وملنع أ
أمعن النظر يف الكلمات اليت حتتها خط، واليت بني القوسني، جتد أن هلا حاالت  -3

 ثالاث هي: 
 أن بعضها مقرتٌن ابل مثل )للدفاع، ولالطمئنان( وأنه جمرور. -أ

اإليذا -ب  )خشية  مثل  مضاف  و وبعضها  جم  ء  وأهنا  أو  حلرماهنا(  رور 
 منصوب. 
 وبعضها جمرٌَّد من أل واإلضافة مثل : )اهتاما، أماًل( وأنه منصوب. -جـ
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 اخلالصة 
 املفعول ألجله مصدٌر منصوٌب أو جمرور يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. -1
 أحواله وهي:  -2
 جمرٌد من أل واإلضافة ويكون منصوابً.  -أ

 ۔ ءمضاٌف ويكون منصوابً أو جمروراً على السوا -ب 
 مقرتٌن أبل، ويكون جمروراً.  -جـ

 تدريبات 
 قال احلسن بن علي يوصي ابنه: 1.

"اي ُبينَّ: إين مؤد حق هللا يف أتديبك، فأد حق هللا يف االستماع مين. أي بين: كف  
للشر، وارُفض البذاء ضناً بعرضك، )واستعن على الكالم بطول الفكر حترايً    ء عن األذى اتقا 

نتيجته ال جتين   ترديك، وأن  أن عاقبته ال  إال وأنت على بقني  فعالً  تفعل  للصواب(، وال 
 عليك". 
 استخرج منه كل مفعول ألجله. -أ

 أكمل اجلمل اآلتية بوضع مفعول ألجله: -ب 
 أعرب ما بني القوسني.  -جـ

 غات اآلتية: االفر  ءال ام2.
 امشوا يف مناكب األرض … الرزق.  -أ

 محل اجملاهدو السالح … عن الوطن. -ب 
 سأسافر إىل القاهرة …. -جـ
 نصحت املهمل … عليه.  -د

 أجب عن األسئلة اآلتية إجابًة تشتمل على مفعوٍل ألجله:3.
 مل يذهب حممد إىل املستشفى؟ -أ

 مل تؤدي واجبك؟  -ب 
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 من إقامة املصانع يف بالدان؟ مل نكثر  -جـ
 مل جيمع العرب صفوفهم؟  -د

 ضع مفعوالً ألجله بدل ما حتته خط يف اجلمل اآلتية: 4.
 على كرامة بالدي. ألفحافظأحارب العدوي  -أ

 على نعمائه.  ألشكر هللاأصلي  -ب 
 عليهم. ليطمئن يزور حممد أصدقاء  -جـ
 حمبته.  لتدومجتاوزت عن هفوة الصديق   -د

 اجعل كل كلمة مما أييت مفعوال ألجله:5.
 تبجياًل.  -حرصاً  -استعداداً  -تشجيعاً 

 أقمت احلفل إكراماً لصديقي. -أ 6.
 أكرمت صديقي إكراماً كثرياً. -ب 
 ما الفرق بني كلميت )إكراماً( يف اجلملتني السابقتني. -7

 طلباً.  -تعذيباً  -سعياً  
ويف  مطلقاً،  مفعوالً  األوىل  يف  يكون  حبيث  مجلتني  سبقي يف  مما  اسم  ضع كل 

 الثانية مفعوالً ألجله.
 ( 8منوذج إجابة رقم )

 إعراهبا  الكلمة
 جعلها مفعوالً مطلقاً يف مجلة الكلمة

 جعلها مفعوالً ألجله يف مجلة
 سعيت بني الصفا واملروة سعياً متواصالً  سعياً 

 البالد سعياً وراء الرزق. أجوب 
 عذَّب الطفل العصفور تعيباً  تعذيباً 

 وضع أمية الصخرة على صدر بالٍل تعذيباً له. 
 أطلب التوفيق من هللا طلباً  طلباً 

 أجتهد يف دروسي طلباً للنجاح 
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 املفعول فيه4.
 (ظرفا الزمان واملكان)

شجرٍة؛   ظلِِ  جلس  صياداً  أن  يروى  ما  طريف  عناء من  من  ساعًة  ليسرتيح 
التجول، لكنه ما لبث أن مسع زئرياً خلف الرابية، فتلفت مييناً ويساراً، وإذا أسد يظهر 

 أمامه، وميد قدمه متأملاً. 
قدمه  يف  فوجد  األسد،  من  دان  أن  لبث  ما  لكنه  حلظًة،  أمره  يف  الصياُد  حار 

 شاكراً، مث انصرف.  شوكًة، فنزعها بسرعٍة، فاسرتاح األسد، ونظر إىل الصَّيَّاد
يلق أبن  السلطان  فأمر  بسببها،  حوكم  هتمة  ابلصَّياد  أْلِصَقْت  يوم  بني    يوذات 

 يدي أسٍد. 
اليوم  أسبوعاً، ويف  قفٍص، وأجاعوه  مث وضعوه يف  أسداً  السلطان  اصطاد رجال 

ِد للتنفيذ، وضعوه يف امليدان، مث دفعوا الصَّيَّاَد املسكني أمامه. لكنَّ اأَلسَ  َد مل يـَْلَبث  احملدَّ
 أن عرفه، فأخذ يدور حوله، ويرفعه فوق رأسه، وميسح عليه بيده مسروراً.

 من عناء التَّْجَواِل.  ساعةً ليسرتيح  -أ
 حلظًة. حار الصياُد يف أمره  -ب 
 . أسبوعاً وأجاعوه  -جـ
ت:واضحت

ابال اثمولں رپ وغر رفامںیئ آپ دںیھکی ےگ ہک وج طخ دیشکہ املکت ںیہ وہ وصنمب ت تدنمرہج

زامہن ےہ اک اکی اخص  ہی دالتل رک رےہ ںیہ لعف  اور  )ا( ںیم دںیھکی ت  تںیہ۔  ہی ت تساعةوت اثمل ربمن 
ایصد ےک ریحت ےک زامہن رپ دالتل رک راہ ت )حلظة(ےک زامےن رپ دالتل رک راہ ےہ۔ اور ہملک اسرتاحت 

اور )أ ان امتم املکت وک رظوف تًاع( یشتوبسےہ۔  راہ ےہ۔  زامہن رپ دالتل رک   ےکوھباک وہےن ےک 

تزامن ےتہک ںیہ۔  مہ وعفمل ہیف یھب ےتہک ںیہ۔ اب دنمرہج ذلی اثمولں رپ وغر رفامںیئ۔

 شجرة. ال حتت ظلجلس  -أ
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 الرابية.  خلف زئرياً مسع  -ب 
 . مييناً ويساراً تلفَّت  -جـ
 أمامه. وإذا أسٌد يظهر  -د
 أسٍد.  َبنْي يديأمر السلطان أبن يُلقى  -هـ

دنمرہج ابال اثمولں ںیم طخ دیشکہ املکت رپوغر رفامںیئ آپ دںیھکی ےگ ہک ہی یھب وصنمب 

وک رظوف ت ان املکت  آای ےہ۔  الزم  اک دحوث  اس ہگج یک اشندنیہ رک رےہ ںیہ اہجں لعف  اور  ںیہ 

تقلطم یھب۔ اکمن یھب ےتہک ںیہ اور وعفمل

 توضيح 
 أتمل الكلمات اليت حتتها خط يف العبارات اآلتية:  -1
 من عناء التَّْجَواِل.  ساعةً ليسرتيح  -أ

 حلظًة. حار الصياُد يف أمره  -ب 
 . أسبوعاً وأجاعوه  -جـ

أمسا أهنا  دلَّْت   ءجتد  )ساعًة(  فكلمة  الفعل،  زمان حصول  دلَّْت على  منصوبٌة، 
)أسبوعاً(   وكلمة  الصياد،  حرية  زماِن  على  دلَّْت  )حلظًة(  وكلمة  االسرتاحة،  زمان  على 

ى هذه الكلمات ظروف زمان وتنصُب على  مدلت على زمان إجاعة األسد؛ لذلك تس 
 الظرفية.

 لعبارات اآلتية: أتمل كذلك الكلمات اليت حتتها خط يف ا -2
 شجرة. ال حتت ظلجلس  -أ

 الرابية.  خلف زئرياً مسع  -ب 
 . مييناً ويساراً تلفَّت  -جـ
 أمامه. وإذا أسٌد يظهر  -د
 أسٍد.  َبنْي يديأمر السلطان أبن يُلقى  -هـ
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الفعل، فكلمة )حتت(  أيضاً، ودلت على مكان حصول  أمسا منصوبٌة  أهنا  جتد 
دلت على مكان اجللوس، وكلمة )خلف( دلت على مكان الزئري، وكلمتا )مييناً ويساراً(  

 دلتا على مكان التلفت، وهكذا يف ابقي األمثلة. 
 لذلك تسمى هذه الكلمات ظروف مكاٍن و تنصب على الظرفية.

  إىل العبارتني:انظر أيضاً  -3
 مث وضعوه يف قفص.  -أ

 عرضوه يف امليدان.  -ب 
: قفٍص وامليدان، قد دلَّتا على مكاٍن حصول العفعل أيضاً، لكنَّها  یجتد أن كلمت

فيه األسد، وهي جمرورة بفي،   الذي وضع  املكان  جمروراتن، فكلمة )قفص( دلَّت على 
 لكنها ُجرَّت بفي أيضاً.  وكلمة )امليدان( دلَّْت على املكان الذي عرض فيه، 

الظرفية، لوجدان أهنما  الكلمتني على  السر يف عدم نصب هاتني  ولو حبثنا عن 
 حمدوداتن حبدود معرفٍة، فالقفص حمدود جبدرانه، وامليدان له حدوده املعروفة. 
( فإهنا غري 2أما الكلمات )حتت وأمام وخلف ومييناً ويساراً وبني( يف اجملموعة )

  معروفة. حمدودة حبدودٍ 
ومن هنا نفهم أن ظرف املكان ال يصلح على الظرفية إال إذا كان مبهماً، أي 

 غري حمدود حبدود معروفة.
 اخلالصة 

 ظرف الزمان: اسٌم منصوٌب يبني زمن حصول الفعل.  -1
 ظرف املكان: اسٌم منصوب يبني مكان حصول الفعل. -2
أما -3 الظرفية،  على  للنصب  صاحلٌة  الزمان  أمساء  فال    كل  املكان  أمساء 

 يصلح للنصب منها على الظرفية إالَّ ما كان مبهماً غري حمدوٍد حبدوٍد معروفة.
 يسمى ظرف الزمان أو املكان مفعوالً فيه. ملحوظة :
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 5.املفعول معه
االسم   معناها  نوع الواو  األمثلة

الذى  
 بعدها 

عطفه  حكم 
 على ماقبله

 إعرابه 

والشارع   -1 سرت 
يف   طريقى اجلديد 

مث   املدرسة.  إىل 
معى   أخذت 
صديقى حىت انتهينا  
فمشينا   إليها 

 ( 1وسور)
فوجدان    -2 دخلنا 

بني   الكرة  يف  مباراًة 
الصفني   تالميذ

 األول والثاين 
يهتف) (  2وكان 

تالميذ   فريٍق  لكل 
 فصله وأصدقاؤهم 

هناية    -ـ3 وىف 
وقف    املباراة 

واحلكم،  الفريقان 
وفصله  الفائز  وأخذ 

 املدرسة جائزة 

 واو
 املعية
 
 
 

 واواملعية
 
 
 

املعي   ة واو 
 واوا
 لعطف ا
 
 

و  واو   ا 
 العطف 

 
 
 

و   ةواواملي   ا 
  العطف

 مع 
 مع

 االشرتاك 
 ىف احلكم 
 االشرتاك 
 ىف احلم 
 مع أو 
 االشرتاك 
 ىف احلكم 

 فصله 
 

 الشارع
 سورَ 

 أصدقاؤهم 
 احلكم 
 فصله 

 ميتنع العطف
 ميتنع العطف
 جيب العطف 
 جيب العطف 

 العطفجيوز 
 والنصب 

 جيوز العطف
 والنصب 

منصوب  
 وعالمة
نصبه  
 الفتحة

منصوب  
 وعالمة
نصبه  
 الفتحة
جمرورة 

 وعالمةجره
 الكسر 
مرفوع 
وعالمة 
رفعه 
 الشمة

أو   مرفوع 
 منصوب

أو   مرفوع 
 منصوب
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 :واضحت

 سرت والشارع اجلديد يف طريقى إىل املدرسة.   -1
 الصفني األول والثاىن تالميذدخلنا فوجدان مباراًة يف الكرة بني  -2
 وقف الفريقان واحلكم، وىف هناية املباراة -ـ3

آپ  ت)سرت والشارع اجلديد( )مشينا وسور  املدرسة(ابال اثمولں رپ وغر رفامںیئ ت تدنمرہج ت

لمکم وہا، اور ایس رطح وسر ت تانلچںیم اس ےک رشکی ںیہن اھت ہکلب اس یک اصمتبح ںیم ت تےنلچدںیھکی ےگ ہک اشرع ت

 اک ت

 

لمکم وہا۔ بج آپ زمدی وغر رفامںیئ ےگ  تانلچملکتم ےک اسھت ںیہن اھت ہکلب اس یک اصمتبح ںیم ت تچلناادملرسة

سرت مع الشارع اجلديد وت آپ دںیھکی ےگ ہک یلہپ اثمل ںیم )و( عم ےک ینعم ںیم اامعتسل وہا ےہ۔ اسیج ہک ت
ت۔تمشينا مع سور املدرسة

دورسی اثمل ںیم وجواو اامعتسل وہا ےہ وہ تیعم ےک ےیل ںیہن ہکلب وہ  واؤ افطعل ےہ۔ یلہپ اثمل ںیم ت

توج واو اامعتسل وہا ےہ وہ تیعم ےک ےیل ےہ اور اس ےک دعب وج امس آات ےہ وہ وعفمل ہعم الہکات ےہ۔

 توضيح 
والشارع اجلديد(، ومجلة )مشينا وسور املدرسة(، جتد أن كلمة  أتمل مجلة )سرت   -1

الشارع مل تشرتك يف السري مع املتكلم، لكنَّ السري مت مبصاحبتها، وميكن أن يقال 
ف )سور(  يف كلمة  ذلك  مت امثل  املشي  ولكن  املشي،  يف  يشرتك  مل  لسور 

 مبصاحبته. 
)الشارع، قبل كلميت  الواِو  معىن  يف  )مع(    وإذافكَّرانجيداً  معناها  أن  جند  فإننا  وسور( 

ولذلك مسيت واو املعية، وميكن أن ننطق اجلملتني على هذا النحو: )سرت مع 
بواو  املسبوقني  املدرسة(، كما جند أن االمسني  الشارع اجلديد، ومشينا مع سور 

 املعية منصوابن، ويسمى كلٌّ منهما مفعوالً معه.
 الثاين اشرتك مع الصف األول يف املباراة، ( جتد أن الصفَّ 2أتمل اجملموعة رقم ) -2

الذي  والثاين( أشركتهما يف احلكم، وأن االسم  )األول  )الواو( بني االمسني  وأن 
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واَو  الواُو  ولذلك مسيت  اإلعراب،  له يف  واتبع  قبلها،  ما  على  معطوف  بعدها 
 العطف.

منهم   فريق  لكل  يصفق  )كان  مجلة  يف  ذلك  مثُل  يقال  أن  فصله وميكن  تالميذ 
 وأصدقاؤهم(.

3- ( رقم  األول من  املثال  إىل  الواو،  3انظر  بعد  املوجود  )احلكم(  االسم  أنَّ  ( جتد 
يشرتك  أن  مبعىن  احلكم،  )الفريقان( يف  قبلها  الذي  االسم  مع  يشرتك  أن  ميكن 
الواو للعطف، وأيخذ االسم الذي  الوقوف، وهبذا تكون  )الفريقان واحلكم( يف 

 سم الذي قبلها يف اإلعراب، فيصري مرفوعاً.بعدها ُحكم اال
ولو أمعنا النظر يف هذا املثال مرة أخرى، لوجدان أنَُّه مُيِْكُن أن يكوَن )الفريقان(  
متَّ   وقوفهما  ولكن  ذلك،  احلكم يف  معهما  يشرتك  أن  دون  وحدمها،  ابلوقوف  قاما  قد 

الواو مبعىن )مع(، ويـُْنَصُب االسُم ا لَّذي بعدها على أنه مفعول  مبصاحبته، وهبذا تكون 
 معه.

( جتده مثل األول، جيوُز أن تكوَن واُوه للعطف،  3انظر إىل املثال الثاين من رقم )
كما جيوز أن تكون للمعية، ويف احلالة األوىل يكون االسم الذي بعد الواو معطوفاً على 

 االسم الذي قبلها، ويف احلالة الثانية، ينصب على أنه مفعول معه.
 صة اخلال 

الفعل  -1 فعل  َمْن  على  ويَُدلُّ  مع،  مبعىن  واٍو  بعد  يقُع  منصوٌب  اسٌم  معه  املفعول 
 مبصاحبته. 

 لالسم الواقع بعد الواو ثالث حاالٍت: -2
 يتعني نصبه على أنه مفعول معه، إذا مل مُيِْكْن وقوُع الفعِل من متَـَعدٍِِد. -أ

ُ عطُفه على ما قبله إذا كان الفعُل ال -ب   يقُع إالَّ من متعدد. يتعنيَّ
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وعدُم   -جـ الفعل  يف  اشرتاُكُه  جاز  إذا  والعطُف(  )النصب  األمران  جيوُز 
 اشرتاكه فيه. 

 تدريبات 
ذهب رجل وابنه ذات ليلٍة إىل حديقة هلما، فسارا وطاهر القرية حىت انتهيا إليها، مث    .1

 الغيث، واملراعي اكتسبتجلسا والقمر، يتحداثن يف بديع صنع هللا، فالداير قد جادها  
ابلعشب والكإل، واألشجار اجلافة قد أورقت وبسقت فروعها، وريح الصََّبا هَتُبُّ حاملًة 

 أريَج العرار والبهار، وهللاُ سبحانَه وتعاىل قد َجَعَل بعد ُعْسٍر ُيْسراً.
نقابلها  أن  وجيب  واحلصر،  العد  تفوق  بين كثرية  اي  نعم هللا  إن  األب:  قال  مث 

واحملروم( حبمد للسائل  حقا  مالك  من  )فاجعل  خلقه،  إىل  اجلميل  وإسداء  وشكره،  ه 
واصنع املعروف مع القريب والبعيد، وأغث امللهوف واملستنجد، واعلم أن اجلهل والغرور  
مبعرفة   الغرور  عنها  وأبعد  ابلتعلم،  اجلهل  نفسك  عن  فأزل  اآلفات،  أخطر  من  آفتان 

 يفضلك به اآلخرون. 
 لقطعة واو العطف وواو املعية مث أعرب االسم الذي يقع بعدمها. استخرج من ا -أ

 أعرب ما بني القوسني.  -ب 
تكون  .2 أن  يصح  واليت  للمعية،  فيها  الواُو  تكون  أن  اليت جيب  اجلمل  فيما أيت  عنيِِ 

 الواو فيها للمعية والعطف، واذكر السبب: 
 طفت ابلكعبة وشروق الشمس. -أ

 والطالب.وقف مدير املدرسة  -ب 
 سار اجليش والقائد.  -جـ
 مشى حممد والوادي. -د

كوِِن ثالث مُجٍل من إنشائك، يف األوىل واٌو يتعني أن تكون للعطف، ويف الثانية واٌو  .3
 يتعني أن تكون للمعية، ويف الثالثة واٌو جيوُز فيها أن تكون للعطف أو املعية. 
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الواو، واليت.4 بعد  اليت جيب نصُبها  الواو يف اجلمل عني األمساء  ملا قبل  إتباُعها   جيب 
 اآلتية: 

 اقتتل املسلمون والصليبيون عند حطني فانتصر املسلمون انتصاراً مؤزراً.  -أ
 جلست والكتاب طويال، فما مللته وال ملَّين.  -ب 
 تسابق حممٌد وأسامة يف فعل اخلري. -جـ
 سرت وإسفار الصبح.  -د

 منوذج يف اإلعراب.5
 مما أيت:أعرب ما حتته خط 

 جادان الغيُث والربيع.  -أ
 تصادق حممٌد وأسامة.  -ب 
 أفطر الصائُم وغروب الشمس. -جـ

 إعراهبا      الكلمة   اإلجابة
 الواود واو املعية حرف مبين على الفتح والربيع

الربيع : مفعول معه منصوب وعالمُة نصبه الفتحة الظاهرة وميكن أن نقول: الواو حرف  
الف على  مبين  الظاهرة.وأسامة عطف  الضمة  رفعه  وعالمة  مرفوع  معطوف  والربيع  تح. 

الواو حرف عطف مبين على الفتح، وأسامة مرفوع وعالمُة رفعه الضمة الظاهرة  
وعالمة   منصوب  معه  مفعول  وغروب  الفتح،  على  مبين  املعية حرف  واو  الواو  وغروب 

 نصبه الفتحة الظاهرة.
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 األهــداف 
 سیعرف الطالب عن:  ھذہ الوحدۃبعد قرائة 

 ۔املعنوی واللفظیٔاسلوب التوکید والتمییز بنی التوکید ۔ ۱
 ۔رفعاً و نصباً وجراً  هما اإلعرابی أبن التوکید یتبع املؤکد فی إعرابه و حالت۔ ۲
 ۔رهالفاظ التوکید املعنوی لالسم الظا ةإضاف۔ ۳

 کلتا  ۔کال  ۔عنی  ۔نفس ۔کل  ۔مجیع ۔من
وفی النوع والعدد، وفی التعریف والتنکری   هالنعت احلقیقی وما إلی ذلک من مطابقت۔  ۴

 ۔ و فی املوقع
 ۔ هإعراب ةحال  و ه ٔانواع و العطف أبسلوب  ةاملعرف۔ ۵
 ۔ ااإلملام حبروف العطف و استعماهل۔ ۶
 ۔اجلمل فی ااستعماهل  ةطریق  و احلروف هذهاخلوض فی معانی ۔ ۷
 ۔هالتعارف ابلبدل و ٔانواع ۔ ۸

 التعارف 
 اللفظی   التوکید   بنی  الفرق  و  التوکید   یدرک   ٔان   الطالب  علی  ة مه امل  ة الوحد  هذهفی  

 ۔للتوکید تستعمل اليت واأللفاظ واملعنوی
وبعد ذلک ٔاوردان  ۔إلعرابیا  ماهسّلطنا األضواء علی نوعنی من التوکید مع بیان حالتوقد  
اإلعراب    مثل  ات هج  ةعد  فی  هاحلقیقی یطابق منعوتوبینا ٔان    ياحلقیق  لنعت  ا  عن  ةٔامثل 

 ۔ويف التعریف والتنکری ويف العدد ويف التذکری والتٔانیث
 والبدل العطف :امهو   التوابع من منیهم موضوعنی ةالوحد هذهسنذکر فی 
 ۔عطف  حرف  و  هعلی  واملعطوف  املعطوف،:  اه من  ٔاجزاء  ةثالث  علی  یشتمل  وهٔاما العطف ف

  فی   خاص   معنی  ا هل  ا همن  کالً   و   .وحتی  وال  واو  و  ومث  والفاء  الواو   یه  العطف  وحروف
 ۔ إسم ٔاو فعالً علی فعل علی امساً  احلروف هذه تعطف و ۔ةاللغ

 :اهر هٔاش  ٔانواع  للبدل  ۔عراب رفعاً و نصباً و جراً ی اإلف  هواملعطوف یتبع دائماً املعطوف علی
 ۔ املعنی فی همن  البدل و البدل هفی تطابق  ما وهو  املطابق، البدل ۔أ 
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 ۔همن املبدل من جزءاً  هفی البدل کان  ما وهو  ۔ الکل من البعض بدل ۔ب 
 ۔ همن املبدل اهعلی یشتمل التی  العناصر  ٔاحد البدل هفی ماکان وهو  شتمالإلا بدل ۔د
 ذا ه  مهف   علی  یوفّقنا  ٔان  تعالی  هللا  نسٔال  و  ةالوحد  هذه  حتتوی  التی  العناصر  یه  هذهف

 ۔مجیعاً 

 واللفظی  املعنوي  التوکید ۔1
 ماهحالت التوکید  املؤکد  ةاألمثل

الطالب     يف   مهکل وقف 
 ة واملدرسهب

والتوکید  م هکل  الطالب مرفوعان 
 یؤکد املعين

والتوکید  هنفس  املدیر م هإلی هوحضر املدیر نفس  مرفوعان 
 یؤکد املعنی

والتوکید  مهمجیع الطالب مهمجیع الطالب  هفحیا مرفوعان 
 یؤکد املعنی

املنص علی  املدیر    ة وقف 
 ا هعین

والتوکید   ا هعین ةاملنص جمروران 
 یؤکد املعنی

الفصل  رائد  ودعا 
 (1)هنفس 

والتوکید   هنفس  رائد الفصل  منصوابن 
 یؤکد املعنی

االمتحان    لیقرأ    يف نتائج 
 ماهلفرتتنی کلتیا

والتوکید   ماهکلی الفرتتنی  منصوابن 
 یؤکد املعنی

والثانی   األول  وشکر 
 ا مه ادهاجت علی ماهکلی

والتوکید   ماهکلی والثانیاألول  منصوابن 
 یؤکد املعنی

 
 : جماعت کا مانیٹر رائد الفصل۔  1
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ؤاسام حممداً   کل  ةومنح 
  فی   التفوق  جائزتی   ماهی

 األخالق 

والتوکید   ماهکلی ة حممداً و ٔاسام منصوابن 
 یؤکد املعنی

  ا مهکلتا  اتن  اجلائز  رت وهب
 اجلمیع  ٔانظار

والتوکید  امهکلتا اجلائزاتن  مرفوعان 
 یؤکد املعنی

قال     هللا   للراسبنی: هللا مث 
 ، ئابنائ ای ٔاعمالکم فی

والتوکید     هللا   هللا امسان 
 یؤکد اللفظ 

  تقصری   لکم  ٔاغفر  لن  ۔لن
 ذلک بعد کم

والتوکید   لن  لن  حرفان 
 یؤکد اللفظ 

 تتخلفوا  ٔان  ٔاحب  ال  ۔ال
 إخوانکم عن

والتوکید   ال ال حرفان 
 یؤکد اللفظ 

  استذکار   فی  دواهفاجت
 دوا هاجت دروسکم

والتوکید   دوا هاجت دوا هاجت مجلتان 
 یؤکد اللفظ 

إن من   ۔وجد فإن من جد
 جد وجد

جد من   فإن 
 وجد

والتوکید   إن من جد وجد مجلتان 
 یؤکد اللفظ 

 التوضیح 
 : أیيت ما جتد األول  القسم فی خط  اهحتت اليت الکلمات  يف أتمل ۔۱
 األول املثال فی( مهکل )   ةفکلم ، هسبق الذی املعنی لتوکید جاء  ا همن ٔان کال ۔أ 

 وقف قد مهبعض ٔان نظن  أ ن  جلاز اهنذکر  مل ولو الطالب، مجیع وقوف أکدت 
  مسیت کما   ،(معنوایً  توکیداً )   ةالکلم هذهولذا مسیت  یقف، مل اال خر والبعض

 ۔(مؤکداً ) ا هقبل  التی( الطالب ) ةکلم
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 یظن  ٔان جلاز ( هنفس ) ةکلم  نذکر مل فلو الثانی، املثال  فی یقال ٔانوکذلک میکن 
  ةإلی الطالب، ولذا مسینا کلم حضر  الذی وه ا خر  مدیراً  ٔان السامع ٔاو القاریٔ 

 ۔مؤکداً ( املدیر ) ةی )توکیداً معنوایً( کما مسینا کلم للمعن ةاملؤکد( هنفس )
  ما، ه کلی  ما،هکلتی  ،هنفس  ا، هعین  م،همجیع) الکلمات  جاءت  النمط ذاهوعلی 

  جاءت  کما   ،(معنوایً  توکیدا) القسم، ذاه من ة التالی ةاألمثل  فی( امهکلتا  ا،مهکال
، حممداً ول والثايناالٔ  الفرتتنی، الفصل، رائد ، ةاملنص املدیر، الطالب،) الکلمات 

 ۔(مؤکداً ) الرتتیب علی ةاألمثل  نفس  فی( اجلائزاتن ،ةؤاسام
 ةاألمثل  يف واملؤکد فالتوکید وجراً،  ونصباً  رفعاً  هٔان التوکید یتبع املؤکد يف إعراب ۔ ب 

 ويف جمروان، والسادس الرابع ويف مرفوعان، التاسع املثال ويف األولی ةالثالث
 ۔لثامن منصوابنوا والسابع اخلامس

وکل ومجیع وکال وکلتا( قد اتصلت بضمری یعود  ٔان ٔالفاظ التوکید )نفس وعنی ۔ج
 ۔والتٔانیث  والتذکری واجلمع ة والتثنیفراد اإل يف هعلی املؤکد ویطابق

      اهب  التوکید مسی ولذا املؤکد، للفظ اهخمالفت مع املعنی تؤکد األلفاظ هذهٔان  ۔د
 ۔معنوایً  توکیداً 

 ة اجلالل لفظ يه ،ةمکرر  ٔالفاظاً  ا ه، جتد فیالثاين القسم ةانظر إبمعان إلی ٔامثل  ۔۲
 من)ةوعبار  فعل، یهو ( دواه اجت )و  حرفان،  امهو ( لن)  و )ال) و  اسم، و هو ( هللا)

 ۔ ةمجل  یهو ( وجد جد  
  أکان  سواء  ،هإعادتو  اللفظ بتکرار حصل القسم ذاهوجتد کذلک ٔاان لتوکید فی  

 ۔ لفظیاً  توکیداً  يمس ولذا ،ةمساً ٔام حرفاً ٔام فعالً ٔام مجل إ
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 ة اخلالص
  التجوز،   ٔاو   السهو  احتمال  من  السامع  مهه التوکید اتبع یذکر لدفع ما قد یتو  ۔۱

 ۔ولفظی معنوی نوعان وهو
ي: نفس وعنی وکل وجیمع وکال وکلتا مصافتنی  هیکون التوکید املعنوی أبلفاظ   ۔۲

 ۔مؤکداً  األلفاظ هذهاالسم الذی قبل  یسمی ۔للضمری
املعنوی   ۔۳ التوکید  ٔالفاظ  من  لفظ  یتصل کل  ٔان  یعود  بجیب  و  إضمری  املؤکد 

 ۔ةیطابق
 ۔وجراً  نصباً  و رفعاً  هالتوکید یتبع املؤکد يف إعراب ۔۴
  للضمری،   تضافان  التوکید  ة کال لتوکید املذکر، وکلتا لتوکید املؤنث، وفی حال ۔۵

 ۔ املثنی    إعراب  وتعرابن
 ۔حرفاً  ٔام فعالً  ٔام امساً  أکان سواء  املؤکدا لفظ ةاللفظی إبعادیکون التوکید  ۔۶

 
ر هسم الظالإل ياملعنو  التوکید  ٔالفاظ ةضاف إ   

 وکل   العمل،  علی  والداب   اخللق،  کرمی  من  ه؛ ملا امتازا ب ةؤاسام  حممداً   حیبون  ةمجیع األساتذ
 ۔ کذلک  ما حیبوهن اه وخارج ة املدرس نفس يف مهزمالئ

  ، ةوالعلمی  ة اخللقی:  الناحیتنی  کلتا  فی  ما وقد فاقا ٔاقراهن   ( 1)النجباء  ةالطالبنی يف طلیعکال  إن  
 ۔ ماتدون هبویق ا،مهحذو  حیذون ةالطلب مجیع  فلیت احلنیف،  الدین داب هابٔ  واستمسکا

لی الدرجات إ  ما ه صاحب  بنفس   یسموان  ، ةإن اجلد يف العمل، والتخلق ابألخالق الکرمی
 ۔ هیسعی إلی  ي ی إنسان، إال تبؤا عنی املرکز املرموق الذوجدت کلتا الصفتنی فللعلمی، وما  

 

 
 : ذہین لوگوں کا مجموعہ۔ النجباء ةطلیع ۔ 1
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 التوضیح 
 :أیيت  ما جتد خط  اهحتت التی األلفاظ فی أتمل  مث ،ةالسابق ةقرٔا القطعإ

 ا هولکن  السابق،  الدرس  فی  ا هعرفت  اليت  ياملعنو   التوکید  ٔالفاظ  يه  األلفاظ  هذهأٌٔن   ۔۱
 ۔رهسم الظالإل ٔاضیفت بل التوکید، درس فی حصل کما  للضمری تضف مل

 ۔ةجمرور   ٔاو  ةمرفوع  ٔاو  ةإما منصوب  یهف  ولذا  الکالم،  فی  اهموقع  حسب  ٔاعربت  أاهن ۔۲
إلن ٔاو امساً للیت ٔاو داً، ٔاو جمروراً ابحلرف ٔاو امساً  مبت  وقع  ما  اهمن  جتد  اهإلی  انظر

 ۔هانئب فاعل، ٔاو مفعوالً ب
 وکل  مجیع)  األلفاظ  علی  رت هظ(  ةوالکسر   ةوالفتح  ةاإلعراب: )الضمٔان حرکات   ۔۳

 ۔وجراً  نصباً  و رفعاً  علی احلرکات  قدرت  فقد کلتا،  و کال  ٔاما ،(وعنی ونفس
 ة الصاخل

 يف  اهموقع  حسب  علی  ٔاعربت  رهإذا ٔاضیفت ٔالفاظ التوکید املعنوی لالسم الظا ۔۱
 ۔ةاجلمل 

  و  وکل  مجیع)  األلفاظ  علی(  ةوالکسر   ةوالفتح  ةعراب )الضماإل  حرکات   رهتظ  ۔۲
 تللک   ماهٔالف  علی  فتقدر  وکلتا  کال  ٔاما  ر،ه( إذا ٔاضیفت لإلسم الظاوعنی  نفس

 ۔ةاحلال هذه فی  وجراً  نصباً  و رفعاً  احلرکات 
 تدریبات

 : ابلشکل هاضبط مث  مناسب، توکید  بوضع ة من اجلمل اال تی أکمل کال ۔ ۱۔۱
 ۔قصب السبو فی االمتحان_______ز حممدفا ۔أ 

 ۔ ٔاایم ةفی ثالث _______قرٔات  ۔ ب 
 ۔ السفر من مابعد عودهت_______ سلمت ۔ج
 ۔االمتحان يف مهبنجاح _______فرح الطالب  ۔د
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 ۔ةر هإلی القا_______سافر حممد  ۔ه
 : واملؤکد التوکید  اضبط مث  مناسب، مؤکد بوضع ة أکمل کال من اجلمل اال تی ۔۲
 ۔هخصم علی هنفس  _______ٔانتصر  ۔أ 

 ۔ما هکلتی  _______و _______اصطفت فی  ۔ ب 
 ۔ ٔاورواب إلی سافروا  مهکل _______ ۔ج
 ۔القمطر فی ا مهکال_______وضع  ۔د
 ۔ةاجلائز  انل هعین_______ ۔ه
 ۔ ةفناء املدرس  يف مهمجیع _______ ۔و
 ۔ امهالتلمیذان کال  ۔۳

إعراب التوکید واملؤکد    ةعالم  وبنی  ، ةالعبارات اال تی  يف  النقط  مکان   الکلمتنی  اتنیهضع  
 :ةفی کل عبار 

 ۔ ةاملنور  ةإلی املدین _______سافرت مع  ۔أ 
 ۔ةاحلدیق يف انهیتنز _______ ۔ ب 
 ۔علی ٔاداء الواجب _______ساعدت  ۔ج
 ۔حمسنان کرمیان  _______ ٔان یعلم هللا ۔د
 ۔ نفس ۔مجیع ۔کلتا  ۔کال ۔۴

  ة الثانی  وفی  ر،همجلتنی، حبیث تضاف فی األولی لالسم الظا  يف  مماسبق  ةاجعل کل کلم
 ۔ ةإلعراب فی کل مجل ا من اهموقع بنی مث للضمری،

 ۔ خملصان امهکال الصدیقنی خملص، الصدیقان کال ۔۵
 ؟ ما الفرق بنی )کال( فی اجلملتنی من حیث املوقع اإلعرايب ۔أ 

 ؟هموضع فی  ماهإعراب کل من ةما حال ۔ ب 
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 ۔ الضبط سبب وبنی  ،ة اال تی اجلمل فی خط  اهاضبط األلفاظ التی حتت  ۔۶
 ۔نقودی من ٔاجل الوطن بکلضحیت  ۔أ 

 ۔الوطن ٔاجل من اهکل ضحیت بنقودی   ۔ ب 
 ۔ةاحملاضر  مسعوا مهکل التالمیذ   ۔ج
 ۔ ةالتالمیذ احملاضر  کلمسع   ۔د
 :أیيت  مما خط هٔاعرب ما حتت ۔۷
 ۔ هدروس یتذکر الطالبنی کال  دت هشا ۔أ 

 ۔ا‘‘ ه’’کلتا اجلنتنی ا تت أکل  ۔ ب 
 ۔ ماهأبرجی  اجلو عطرات امهکلتا  راتنهالز  ۔ج
 ۔هسلم الوزیر علی الطالب الفائز نفس  ۔د
 ۔مهمجیع الفلسطینینی عادوا إلی بالد ۔ه
 : مأاعرهب مث  ةعنی التوکید واملؤکد فی العبارات اال تی ۔۸
 (1)۔ةمضاء اهمصابیح املسجد کل  ۔أ 

 ۔ ماه ٔابنائ علی یعطفان  ماهإن الوالدین کلی ۔ ب 
 ۔اهشربت من بئر زمزم نفس  ۔ج
 ۔صلوات  مخس هصلیت يف البیت احلرام نفس  ۔د
 ۔ عظیمان میناءان امهوالدمام کلتا ةجد ۔ه
 ۔ اه عین ةاشرتی حممد الساع ۔و
 ۔ احملتاجنی ةمساعد يف هٔانفقت املال مجیع ۔ز
 ۔ منوذج فی اإلعراب  ۔۹

 
 روشن  :ةمضاء ۔ 1
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 :ایيت  مما  ۔خط هماحتتٔاعرب 
 ۔ کال الطالبنی انجح ۔أ 

 ۔ ماهکلتی  رتنیهقطفت الز  ۔۲
   ۔هسلمت علی الوزیر نفس ۔ ج

 اإعراهب  ةالکلم
 ۔للتعذر األلف علی ةمقدر  ةضم  هرفع ةمبتدٔا مرفوع و عالم کال

 ۔الیاء هجر  ة عالم و  جمرور همضاف إلی الطالبنی
  حمل   يف  السکون  علی  مبنی  والضمری  الیاء  اهنصب  ةتوکید منصوب و عالم ما هکلتی

 ۔ هإلی مضاف جر
 علی مبنی هإلی مضاف اءواهل ،ةالکسر  ةجر  ةنفس: توکید جمرور و عالم هنفس 

 ۔الکسر فی حمل جر
 

 النعت احلقیقي ۔2
 حکي طبیب منستشفی قال:

 ،هیصحب  صغری  غالم  همع  وکان   هٔاملا يف بطن  (1) دخل فی املستشفی رجل عجوز یشکو  
 للغالم  فقلت  ه عرفت ٔان الرجل العجوز مریض بسبب تعفن و ٔامل مبعدت  (2)   هفحص  وبعد

 ۔مرحیاً   سریراً   اهفی  املستشفی  ةإدار   ٔاعدت   فقد  ۔ةاجملاور   ةإلی احلجر   والدک  اصحب:  الصغری

 
و  ۔ یشکو: شکی ۔ 1

ک

 

 ش
ی

 ، اکشتی رکنا

 اعمنئا: فحص ۔ 2
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  الالزم  الدواء  هٔاعطیت  السریر،  علی  الرجل  استلقی  وملا  ،ةإلی احلجر   هٔاخذ الغالم الصغری والد
  علی   ٔاعمل  و  ها الم  من  ٔاخفف  اللیل  من  جزءاً   هجبانب  رت هوس  (1)  ةمنوم  أبقراص    هؤاسعفت

 ۔هٔاوجاع ةإزال
 ۔ ةطیب  هوحالت انئم الرجل: هل فقلت هعن وسٔال ه ؤاثناء اللیل حضر ٔاخو 

الرجل صحت إلی  الصباح عادت  السماء وقلت: احلمدهلل  یدی  فرفعت  ه ويف    الذي   إلی 
 ۔الرجل ا الم ةٔاعاننی علی إزال

 التوضح 
 :ةاال تی ةاألمثل  يفأتمل 

 دخل رجل عجوز: ۔أ 
 ۔ مرحیاً  سریراً  املستشفی ةٔاعدت إدار  ۔ ب 
 ۔ةٔاسعفت العجوز أبقراص منوم ۔ج

ٔاان    األولی  ةاجلمل   ففي  ا، هووضحت  ٔامساء  وصفت(  ةلکلمات )عجوز، مرحیاً، منوماجتد 
 األقراص   وصفت   ة  الثالثويف  ۔ مریح  ه ابٌٔٔن   السریر  وصفنا   ة  الثانیويف  عجوز  ه أبن  الرجل  وصف 

 ة احلرکات فتکون مرفوعيف   اهموصوف  توافق  ا ذا رجعت إلی الصفات وجدهتإ  و  ۔ةمنوم  ا أبهن
  ة صف   األهن  ةمنصوب  ومرحیاً   ۔مرفوع  لفاعل   ةصف  األهن  ةمرفوع  فعجوز   ةجمرور   و  ةومنصوب
  املوصوف   تتبع  ةفالصف  ابحلرف   جمرور  سم إل  ةصف  اهنالٔ   ةجمرور   ةومنوم  ۔منصوب   هب  ملفعول

 ۔ عراب اإل يف
 : ةاال تی ةاألمثل  کذلکأتمل  

 ۔هٔاخذ الغالم الصغری والد ۔أ 
 ۔عرفت ٔان الرجل العجوز مریض ۔ ب 

 
 دنین یک وگایلں: هاقراص منوم  ۔ 1
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 ۔ ةاجملاور  ةاصحب والدک إلی احلجر  ۔ج
 ةولی مرفوعاالٔ   ةفالصف  اهقبل   لکلمات   صفات (  ة اجملاور   العجوز،  ،ةجتد ٔان کلمات )الصغری 

  یکون   ٔان  واسم  ۔ٔان  اسم  املوصوف   ألن  ةمنصوب  ةوالثانی  مرفوع  والفاعل  فاعل  املوصوف  ألن
 ۔ اجلر حبرف جمرور  املوصوف ألن ة جمرور  ةوالثالث منصوابً 

  ل مث   تکون  ةالصف  ٔان   وجدت   ةالسابق  ةاألمثل   وصفات   الصفات   هذهبنی    (1) وإذا قارنت  
  ة الثانی  ةاألمثل   ويف  ةنکر   ةوالصف  ةنکر   املوصوف  األولی  ةي األمثل فف  ۔وتنکریاً   تعریفاً   املوصوف
  التنکری  يف   املوصوف  تتبع  ةالصف  ٔان  نستنبط  ذاه  ومن  ةمعرف  ةوالصف  ةمعرف  املوصوف
  تتبع   ةالصف  ٔان  وجدت   والتٔانیث  التذکری  حیث  من  واملوصوف  ةذا أتملت الصف وإ  والتعریف
 ۔ التذکری و التٔانیث کذلکيف املوصوف

 ة اخلالص
الصف ٔاو    ۔موصوفاً   ٔاو   منعواتً   االسم  ویسمی  ه قبل   اسم  يف  ةصف  علی  یدل  لفظ  ةالنعت 

 ۔هأتنیث   و  هتذکری  ويف هوتنکری   هتعریف ويف هوجر  هونصب هرفع يف املنعوث  یوافق والنعت
 تدریبات

 :السبب بیان  مع ابلشکل اهواصلط الصفات  ةاال تی ةالقطع يفعنی 
  ة الناصر   ارهابألز   الغناء  البساتنی  وتبتسم  األخضر،  ابلعشب  األرض  هوج(2)يف الربیع یغطی

 ۔ةاجلمیل  األغصان علی ةاملرح الطیور تغزد و
 : ایيت فیما  واملوصوف ةعنی الصف۔ ۲
 ۔ النقي املاء شربت ۔۱
 ۔ اجلسم تضر ال ةالنظیف اخلضراوات  ۔۲

 
 جائز لینا ،  ةقارن: قارن، یقارن، مقارن ۔ 1

 ڈاھپن انیل۔: یغطی ۔غطی: غطی ۔ 2
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 ۔عظیم میناء  ةجد ۔۳
 ۔ة الناضج هةالفاک أکلت ۔۴
 ۔ ةمشکور  ةذب هامل ةالفتا ۔۵
 ۔ الويف الصدیق ٔاحب ۔۶
 :ابلشکل ةالصف اضبط مث  واملوصوف ةالصف۔ ۳
 ۔حمبوب  األمنی التاجر ۔۱
 ۔ةانفع ةحشر  ةالنحل  ۔۲
 ۔محراء ةورد قطفت ۔۳
 ۔ القش من صغری عش  يف العصفور یعیش ۔۴
 ۔ ةحلو  ةمثر  التمر ۔۵
 :ابلشکل  اهأیيت مث اضبط فیما اخلايل املکان يف ةاملناسب ةضع الصف۔ ۴
   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ األشجار البستاين شذب  ۔۱
    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ةحدیق يف جلست ۔۲
   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابملعادن  ةغنی  بالدان ۔۳
      ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حیوان األسد ۔۴
    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ماهف ةاملسٔال متهف ۔۵
 ۔مریح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إن الطریق ۔۶
 : ه فیما أیيت مث ٔاعرباخلايل املکان ضع املوصوف املناسب يف۔ ۵
 ۔ةجدید۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔العبد یوم لبست ۔۱
 ۔ةطویل  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ظليف جلست ۔۲
 ۔الغائب اعتذارا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ٔارسل ۔۳
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 ۔الواسع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔يف لعبت ۔۴
 :ةمفید  ةمجل  يف نعتاً  ةاال تی الکلمات  من ةاجعل کل کلم۔ ۶

 ۔املؤدابت   دون،هاجملت  منریان، ،ةالطائر  ،ةمغرد الشجاع، ،ةمتفتح
 : نعواتً  ةاال تی جلمل ا اجعل األحوال يف۔ ۷
 ۔منتصراً  القائد رجع ۔۱
 ۔ةمتمایل  األغصان ٔابصرت  ۔۲
 ۔سریعاً  اجلواد رکبت ۔۳
 ۔ ةالمع النجوم رت هظ ۔۴
 : ٔاحواالً  ةاال تی اجلمل اجعل الصفات يف۔ ۸
 ۔ الفائز الطالب ٔاقبل ۔۱
 ۔ ةاملثمر  ةاحلدیق دخلت ۔۲
 ۔املسرع اخلادم جاء ۔۳
 ۔ة الناضج هةالفاک ٔاحب ۔۴
 ۔ةالصیفی ةاملسابق يف فاز دهجملتالطالب ا۔ ۹

 ۔ة العبار يف یلزم ما وغری ا هامجع مث الطالب ةثن کلم

 منوذج لإلعراب۔ ۱۰
 : الطعم ة لذیذ ة الناضج هةالفاک ۔۱

 ۔ ةمبتدٔا مرفوع ابلضم : هةالفاک
 ۔ ةضملاب ةمرفوع ة :صفةالناضج

 ۔ ة:خرب مرفوع ابلضم ةلذیذ
 ۔ ةالکسر  ه جر  ةعالم و  ةإلضافاب  جمرور همضاف إلی الطعم:
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 :األمنی العامل الناس حیب ۔۲
 ۔ ةفعل مضارع مرفوع ابلضم حیب:
 ۔ةفاعل مرفوع ابلضم الناس: 

 ۔ةابلفتح منصوب هالعامل: مفعول ب
 ۔ةابلفتح ةمنصوب ةاألمنی: صف

 ٔاعرب ما أيت  ۔۱۱
 بعثات   يف   هومن  مهئل مناألوا  وترسل  النابغات   والطالبات   النابغنی  ةابلطلب  ةاحلکوم  تمهت  ۔أ 

 ۔ مهوطن ةخدم علی ٔاقدر لیکونوا ةعلمی
 ۔الغادرین ودهالی تقاتل ةالعربی الشعوب  ۔ب 

 العطف  ۔3
  ؤاسرع   ةالتعاونی  ة لی اجلمعیإ  وسعید  وخالد   صاحل  فجری  ة الفسحيف  ةدق جرس املدرس 

  و ه و   ٔامحد  قالتزامحوا  و   مکان  کل  من  ة الطلب  ٔاقبل  و  هیلزم  ما  شراء  یرید   کل  د هوف  انصر
  کل  ۔بنظام  نقف   ٔان  جیب  ،همایلزم  طالب  کل  نعطی  ٔان  المیکن:  ةاجلمعی  علی  املشرف
  صاحل   حضر  لقد  ۔ ةولهبس   هیلزم  ما  طالب  کل  نعطي  ٔان   نتمکن  حتی   ه  دور يف  یقف   طالب
لی کالم ٔامحد  إ  التالمیذ   استمع   ۔ابلرتتیب  وقفوا  قد  اال ن  متروهن  ؤانتم  ٔاوال  فسعید  فخالد

 ۔مهونظموا ٔانفس 
  ابع   ۔تشاء  ما  ا همن  فتخری  الساطر  و  األقالم  ٔامامک:  ٔامحد  قال  ۔ةطلب صاحل قلما ومسطر 

  ابلنظام:  ةللطلب  ٔامحد  قال  ۔ةالفسح  ت هانت  حتی   یبیع   واستمر  سعید  مث   خالد   مث   لصاحل  ٔامحد
 ۔إلی الدروس ینصرف ؤان  هطلب أیخذ  ٔان طالب   کل  استطاع

 التوضیح 
 ۔ةإلی اجلمعی د هسرع انصر وفأ  ۔۱
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 ۔فسعید فخالد صاحل حضر ۔۲
 ۔ةومسطر  قلما صاحل طلب ۔۳
 ۔ سعید مث خالد مث  لصاحل ٔامحد  ابع ۔۴
 ۔ وینصرف ه طلب أیخذ  أٌٔن  طالب کل  استطاع ۔۵

  واشرتک   ةإلی اجلمعی  ٔاسرع  انصراً   ٔان  اهمن  مهتف  األولی  ةاجلمل  يف  أتمل  مث  ةابقاقرٔا اجلمل الس 
  ترتیب   ناکه  یکون  ٔان  غری  من(  الواو)  وه  االشرتاک  ذاهي  والذ   ده اإلسراع فيف  همع
 ۔ ماهبین

  اهبعد  الذی  واالسم(  هعلی  معطوفاً )  یسمی  اهقبل   الذی  واالسم  ۔ فالواو تسمی حرف عطف
 ۔ (معطوفاً )یسمی

تف  الثاين  املثال  يف    يف   همع  واشرتک  ةاجلمعیلی  إ  حضر(  صاحلاً )  ٔان  همن  مهوأتمل 
  ٔایضاً   ةاجلمل   من  مهوتف(  الفاء)  وه  االشرتاک   ذاهاحلضور)خالد( و )سعید( والذي ٔافاد  

 ذاه  ٔافاد  والذي   ۔سعید  ک لذ  بعد  حضر   مث   خالد  هبعد  حضر  مث   ٔاوالً   حضر  صاحلاً   ٔان
  مث   خالد  هٔان صاحلاً حضر ٔاوالً مث حضر بعد  ٔایضاً   ةاجلمل   من  مهوتف(  الفاء)  وهالرتتیب  

  تسمی  املثال   ذاه  يف  فالفاء(  الفاء)  و ه  الرتتیب  ذاه  ٔافاد  والذی  ۔ سعید  کلذ  بعد  حضر
 ۔معطوفاً  یسمی اهبعد والذي ۔ه علی معطوفاً  یسمی  اهقبل   الذي  سمواال عطف حرف

  طلب  هٔان  علی  دل  والذي(  ةطر س م)  وطلب(  قلماً )  طلب  صاحلاً   ٔان  مهويف املثال الثالث تف
 ۔ (الواو) وه معاً  الشیئنی

 ٔامحد   من  الشراء  يف  صاحل  مع  اشرتک  قد  هؤان  ۔ابع لصاحل(  ٔامحد)  ٔان  مهويف املثال الرابع تف
  ٔامحد   ٔان  ٔایضاً   ةاجلمل   من  مهتف(  مث) وه  االشرتاک  ذا ه  فادأ   والذی  ۔وسعید  خالد  من  کل
 ۔ (مث)وه  الرتتیب  ذاهابع لسعید ٔاخریاً والذي ٔافاد    اثنیاً مث   خلالد  ابع  مث  ٔاوالً   لصاحل   ابع  قد



70 

 

 علی  هنفس   الوقت  يف  تدل و   االشرتاک  تفید   والفاء   ۔فالواو تفید االشرتاک من غری ترتیب
 ۔الرتتیب علی هنفس  الوقت يف وتدل االشرتاک تفید ومث ۔والتعقیب الرتتیب

(  ینصرف)   وهو   فعل  واملعطوف(  أیخذ)  وهو   فعل  هويف املثال اخلامس جند ٔان املعطوف علی
 متفقاً   هدجت  ةالسابق  ةاألمثل   من  مثال  کل  يف   واملعطوف  هعلی  املعطوف  ا خر  شکل   حظ  ال
 ويف   ۔ةابلفتح  منصوابن   الثالث  املثال  ويف  ۔ةابلضم  مرفوعان  والثاين  األول  يف  ماه ف  ماهفی

 ۔ةتحابلف  منصوابن اخلامس املثال ويف ۔ةابلکسر  جمروران الرابع
 ۔ واجلر والنصب الرفع يف هفاملعطوف یتبع املعطوف علی

 ة اخلالص

االسم   ۔۱ ایعطف  حروف    حبروف    الفعل  علی  الفعل  ویعطفم  إلسعلی  تسمی 
 ۔ العطف

 ۔من حروف العطف: الواو والفاء ومث ۔۲
 ۔ معطوفاً  یسمی هبعد وما هماقبل حرف العطف مسی معطوفاً علی ۔۳
 ۔الرفع والنصب واجلر يف هاملعطوف مثل املعطوف علی  ۔۴

 تدریبات
 : ةاالٓتی اجلمل ف   العطف وحرف واملعطوف هعّین املعطوف علی۔ ۱
 ۔ حضر ٔامحد مث حممود ۔۱
 ۔رهواجل السر یعلم هللا ۔۲
 ۔ یسود اإلنسان ابلعلم واألدب  ۔۳
 ۔فالفرسان ةٔاقبل املشا ۔۴
 ۔العشاء ةلصال بهيف رمضان تناول طعام اإلفطار، مث نذ ۔۵

 ۔الطیور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ةیربی البدوی املاشی ۔۱
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 ۔ تغرب مساء۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تطلع الشمس صباحاً  ۔۲
 ۔ خیرج املعلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یدق اجلرس ۔۳
 ۔ الشعری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یزرع الفالح القمح ۔۴
  فیما سبقاخلايل املکان  ےضع حرف عطف مناسباً فی۔ ۳

 : ه ٔاعرب مث ةاال تی اجلمل يف هاملعطوف علیعنّی 
 ۔ةٔاقام املدرسون والتالمیذ حفل  ۔۱
 ۔التالمیذ رٔامو  ؤاولیاء ةالوزار  رجال ةر احلفل ضح ۔۲
 ۔فتتاح إلا ةوکلم الکرمی القرا ن  ةاستمع املدعوون إلی تالو  ۔۳
 ۔ةشعری ةقصید ومسعوا ة متثیلی احلاضرون دهشا ۔۴
 : هٔاعرب مث املناسب  هضع املعطوف علی۔۴
 ۔ةواحلمام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تبیض ۔۱
 ۔ والعلوم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حت يفجن ۔۲
 ۔ةمث الطیار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکبت ۔۳
 ۔وکتاابً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشرتی حممد ۔۴
 : ابلشکل هع املعطوف املناسب مث اضبطض۔۵
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مث بکر ٔابو  ةتولی اخلالف ۔۱

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف ةزرت مک ۔۲
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابتعد عن اجلراثیم و ۔۳
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صلی اإلمام و ۔۴
 : اهضبط ةمراعا مع ةمفید ةمجل  ف  ةمعطوف ةاالٓتی الکلمات من ةاجعل کل کلم۔۶
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 ۔ ةالنافذ ،ةالطیار  النجار، الکتاب، ،ةالقری
 : هعلی  معطوف و  معطوف علی تشتمل  ةجبمل ةاالٓتی ةٔاجب عن کل سؤال من األسئل۔۷
 الدروس؟ من ه ما الذي متیل الی ۔۱
 ا؟هحتب اليت هماالفواک ۔۲
 ابکستان؟  يف اما املدن اليت زرهت  ۔۳
 العام؟ ذاه يف اما الکتب اليت قرٔاهت ۔۴

 منوذج لإلعراب
 والتفاح:حیب األطفال الربتقال  ۔۱

 ۔ ةفعل مضارع مرفوع ابضم  حیب:
 ۔ ةفاعل مرفوع ابضم األطفال:
 ۔ةالفتح  منصوب  هفاعل مفعول ب  الربتقال:

 ۔ الواو حرف عطف و: 
 ۔ةالتفاح: معطوف منصوب ابلفتح

 : ةوالزرع ة ابلصناع بالدان تمهت ۔۲
 ۔ ةفعل مضارع مرفوع ابضم  : تمهت

 ۔ جر حمل يف هإلی فمضا ضمری : ان ۔ةبالدان: بالد فاعل مرفوع ابلضم
 ۔ ةالکسر  هجر   ةعالم و جمرور اسم ةالباء حرف جر الصناع : ةابلصناع
 ۔ةالسکر  ةجر  ةعالم و جمرور معطوف  ةالواو حرف عطف الزراع :ةوالزراع
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 ٔاعرب ما أيت 
 :اللنب من ةیؤخذ جنب والقشد ۔۱
 ۔ همکتب علی ةیضع حممد الکتب والقصص مرتب ۔۲

 البدل .4
 املطابق، بدل البعض، بدل االشتمال البدل 
ي ابن اکثم،  حی القاضی هٔامر (2)  الناس ٔاعلم و  املٔامون، ةاخللیف ٔاایم ة رجل النبو  (1)اّدعی 

 ۔الرجل ءلیخرباّدعا  ،هثلث اللیل مضی  ٔان بعد ةفٔاسرع إلی اخللیف
  ، ةحدیقت  البیت   فی   جالساً   هفوجدو   ، هإلی الرجل إلحضار   اهبعض(3) ةالشرط  ةٔارسل اخللیف

 ۔(4) هإلی البلبل تغرید یستمع
 )5(نستوثق  ٔان نرید و مبعجزات، ه ٔانبیاء  ٔاید وتعالی ه سبحان : إن هللا  للرجل ةقال اخللیف

  ٔان   تستطیع  لهف  یم،هکما حصل للخلیل إبرا)6(  النار  فی  وسنلقیک  ا، همن نبوتک صدق
 ؟ همثل  ساملاً  اهمن خترج

،  ةمعجز   ةخلیف  من   وطلب  العرض،  ذاهٔانکر الرجل    عصاک  ٔالق:  املٔامون  هل  فقال  ٔاخف 
:  املٔامون  قال   األولی،  من  ٔاصعب  هذه  الرجل  فقال  ۔موسی  الکلیم  فعل  کما  ثعباانً  ا هصریّ   و

 عیسی؟ فعل کما  ذن هللاإب املوتی  حتی ٔان ٔاتستطیع

 
 دوعی ایک۔: اد عی ۔ 1

 ولوگں ےن اتبای۔: ٔاعلم الناس ۔ 2

 وپیلا:  ةالشرط ۔ 3

 اہچہچہا:  تغرید ۔ 4

 ات ہک مہ نیقی رک ںیل/اابتعر رک ںیل۔: نستوثق ۔ 5

 مہ ںیہمت ٓاگ ںیم وھجںیکن ےگ۔/ڈاںیل ےگ۔: سنلقیک فی النار ۔ 6
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بن  يحی  القاضی  ة عند ذلک ضحک الرجل و قال: نعم ٔاستطیع ٔان ٔاضرب ابلسیف رقب
  ٔاصاب   و  معجب،  و  مستنکر  بنی  ما  مٔاصواهت  احلاضروں  فضج  ۔ةالساع  لکم  هاکثم، مث ٔاحیی 

  و   الضحک،  فی  املٔامون  فاستغرق  صّدق،  و  بک  ا من  من   ٔاول  ٔاان:  وقال  هي فؤادحی  لعاهل
 ۔ هختلص حسن و بذکاءالرجل ٔاعجب
 ةاألمثل

 ۔ املٔامون ةٔاایم اخللیف ةاد عی رجل النبو  ۔۱
 ۔اکثم ي بنحی لقاضی اهٔاعلم الناس ٔامر 

 ۔ کما فعل الکلیم موسی
 ۔هللیل ثلثعنی ام ۔۲

 ۔اهبعض ةالشرط ةٔارسل اخللیف
 ۔ هحدیقت  البیت فی جالساً  هفوجدو 

 ۔ هتغرید ی البلبللیستمع إ ۔۳
 ۔مضّج احلاضرون ٔاصواهت

 ۔هي فؤادحی لعٔاصاب اهل
 التوضیح 

 ذکرت  قد(  الکلیم  القاضی،  ،ةاخللیف)  الکلمات   ٔان  جتد  األولی  ةاجملموع  ةأتمل ٔامثل  ۔۱
 ا،هوحد  االولی  الکلمات   من  ةي، موسی( ولو ذُکرت کل کلمحی  املأٌٔمون،)  الکلمات   اهبعد
  ملا   سکت،  و  اهوحد(  ةاخللیف)  ةکلم  ذکرت   فلو  ا،همن  ةکلم  کل  من  املقصود  عرف  ملا

(  املٔامون)  ةکلم  ولکن  کثریون،  اخللفاء  ألن  املقصود،  ةفاخللی  السامع  ٔاو  القاریٔ   عرف
 ۔ةاخللیف ةکلم  من املقصود وضحت
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  ه ٔافادت  ما  کل  و   ا،هوحد  ا هب  التتم  ةالفائد   ألن  ا،لذاهت  تُقصد  مل(  ةاخللیف)  ةوالواقع ٔان کلم
 ا،هاملٔامون( بداًل من)    ة کلم  ووضع  اهحذف  میکن  کان   هاملٔامون(، کما ٔان (  ة لکلم  دت هم  أاهن

 ۔ همن  مبدالً (  ةاخللیف)  ة وکلم  بدالً، (  املٔامون)    ة کلم  مسینا ذاه   ٔاجل  ومن
  ان   جتد  الثانی  املثال  يفف  ،ةاجملموع  من  والثالث  الثانی  املثالنی  ذاهومیکننا ٔان نقیس علی  

سی( مو ) ةکلم  جاءت   الثالث  املثال   وفی (  القاضی )  ه ي( جاءت بدالً من املبدل منحی)  ةکلم
  ه ذه  فی  ه من  املبدل  مع  املعنی   فی  متطابقاً   البدل   کان  وملا  ۔(الکلیم)  ه بدالً من املبدل من

 ۔مطابقاً ! بدال ه من النوع ذاه مُسی ،ةاألمثل 
 ة کلم  من  جزء(  ه ثُلث)  الکلمات   من  کالً   ٔان  جتد  ،ة الثانی  ةاجملموع  ةأتمل فی األمثل  ۔۲
 ةکلم  من  جزء(  ه حدیقت)  ة،وکلم(ة الشرط)  ةکلم  من  جزء(  اهبعض)    ةکلم  و(  اللیل)
إمنا  و   ا، لذاهت  تُقصد  مل (  البیت  ،ةالشرط  اللیل، )  ةالسابق  الکلمات   ٔان   جتد   کما(  البیت)

 ۔ اهمن بدالً  اهبعد ٔاتت التی الکلمات  وهاملقصود 
 بعض  بدل)  البدل  من  النوع  ذاه  يمسُ   همن  املبدل  من  جزءاً   لبدل  منا  ةوملا کانت کل کلم

 ۔ کل(ال من
  همن املبدل علی یعود ضمری علی اشتمل قد البدل ٔان  جتد النوع ذاه ةٔامعن النظر فی ٔامثل 

 ۔ هیطابق و
لیست    )يحی  احلاضرون،   البلبل،)  الکلمات   ٔان  جتد  ،ةالثالث   ةاجملموع  ةأتمل فی ٔامثل  ۔۳

  م، ٔاصواهت  ، ه)تغرید  اهبعد  ٔاتت  اليت  الکلمات   وهإمنا املقصود    و  ا، ذاهت  حد  يف  ةمقصود
 ۔ (بدالً ) ة والثانی( همن مبدالً ) األولی لذاتسمی  و( هفؤاد

  یشتمل  مما  وهإمنا    و  ،هبعض  وه  وال  ،همن  للمبدل  مطابقاً   لیس  اهکما جتد ٔان البدل فی
 یشتملون  واحلاضرون(  التغرید)  اهمن  ةکثری   صفات   علی  یشتمل  فالبلبل  ،همن  املبدل  هعلی

 ۔ (الفؤاد)  ا همن ة یشتمل علی ٔاشیاء کثری  )الصوت( ، وحیي اه من ةکثری   ٔاشیاء علی
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 ۔اشتمال بدل البدل من انوع ذا ه مُسی فقد ، البدل علی  یشتمل ه املبدل من وملا کان 
ٔامثل  النظر فی   علی   یعود  ضمری  علی  ٔایضاً   اشتمل  قد  البدل  ٔان   جتد  نوع،لا  ذاه  ةٔامعن 

 ۔ هیطابق و  همن املبدل
 فی   االشتمال  بدل  وفی   ،ةالثانی  ة بدل البعض من الکل فی اجملموعٔامعن النظر فی   ۔۴

 بدل  ٔاما  ،ه جتزئت  متکن  فیما  یکون  الکل  من  البعض  بدل  ٔان  جتد  ،ةالثالث  ةاجملموع  ةٔامثل 
 ۔ هعن مستقالً  جزءاً  هجعل  وال ،هالبدل عن املبدل من فصل هفی میکن فال االشتمال

 ، هإعراب  فی  ه ٔان البدل یتبع املبدل من  جتد   الثالث،  اجملموعات   ةٔاعد النظر فی ٔامثل  ۔۵
 ۔وجراً  ونصباً  رفعاً 

 ة اخلالص
 ۔هلذات مقصود غری هالبدل اتبع یُذکر بعد اسم قبل  ۔۱
 : اهر هللبدل ٔانواع ٔاش ۔۲
 ۔املعنی يف  همن واملبدل البدل هفی تطابق ما وهالبدل املطابق، و  ۔أ 

 ۔هجزءاً من املبدل من هفی البدل کان   ما وه بدل البعض من الکل، و  ۔ ب 
 ۔ همن   املبدل  ا هعلی  یشتمل  التی  العناصر   ٔاحد   البدل  ه فی  ماکان   وهبدل االشتمال، و  ۔ج
 ۔وجراً  نصباً  و رفعاً  هإعراب فی هیتبع البدل املبدل من ۔۳
  علی  ماه جیب فی بدل البعض من الکل، وفی بدل االشتمال، ٔان یشتمل کّل من ۔۴

 ۔ هیطابق و ه من املبدل علی یعود ضمری
 تدریبات

  بکر، ٔابو  هصدیق  هبعد ةاخلالف فتولی السالم، هعلی عبدهللا بن  حممد توفی رسول هللا۔۱
  ، ؓ عثمان ةاخللیف هبعد تولی  و ،ؓ ةحفص ملسو هيلع هللا ىلص البنی زوج والد اخلطاب  بن عمر ةفاخللیف

 ةالطاع عصا مه، الذی شق املسلمون بعضؓ ٔابی طالب بن يإلمام عل ا مث عفان، بن
 ۔ةاملعروف التحکیم ةن متت مسٔالأ  بعد ،هعلی

 ۔الضبط سبب  بیان مع ماهمن  کالً   هاضبط مث  ،همن واملبدل البدل ةالعبار  استخرج من
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 ۔ هصوت عبدالعزیز، بن فیصل الرشید،  روناه اب،هحممد بن عبدالو ۔۲
اضبط    مث  ، ةالسابق  األلفاظ  من  هحتتار   املناسب  ببدل  ةامأل املکان اخلالی فی اجلمل اال تی

 : هکالً من البدل واملبدل من
 ------------ٔاطربنی املغين ۔أ 

 ۔ ةذرا اجملد والرفع------------ ة اخللیف ده ع فی ة العباسی ةبلغت الدول  ۔ب
اإلمام   ۔د دعا  ------------کان  أکرب  علی اإل  ةمن  عملوا  الذین  سالم 

 ۔امهضالل األو ختلیص الدین من شوائب اخلرافات و 
 : ةمفید همثل ملا أیتی فی مجل ۔۳
 ۔بدل مطابق یکون جمروراً  ۔أ 

 ۔بدل اشتمال یکون مرفوعاً  ۔ ب 
 ۔من الکل یکون منصوابً  بدل بعض ۔ج
 : ةاال تی اجلمل من ةاخلالی  ةاألمکن فی سباً ا من هضع مبدالً من     ۔۴
 ۔اهرائحت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بينٔاعج ۔۱
 ۔عمرو وبن العاص۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فتح، مصر ۔۲
 ۔حممد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سلمت علی ۔۳
 ۔ةمئذن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صعدت فوق ۔۴
 ۔هغنائ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔استمعت إلی ۔۵
 ۔ ابلشکل ه من واملبدل البدل همّیز ٔانواع البدل فیما أیتی مع ذکر السبب، مث اضبط    ۔۵
 ۔هُسررت من التلمیذ ٔادب ۔۱
 ۔ هصلیت فی املسجد فنائ ۔۲
 ۔هنصف العدو جیش رب ه ۔۳



78 

 

 ۔ هاألسد زئری  ٔاخافين  ۔۴
 ۔هالثوب لون سّرين ۔۵
 ۔إنشائک من ةمفید  ةمجل  فی بدالً   ةاجعل کالً من الکلمات اال تی     ۔۶

 ۔ بکر ٔابو ،ةصالح الدین، خالد، عمر، خدجی       
 : أیتی  مما  خط هٔاعرب ماحتت    ۔۷
 ۔ اهدیتهابلقرا ن الکرمی انتفعت  ۔۱
 ۔ ةإلسالمیا ةالدول دعائم عمر ةاخللیفٔارسی  ۔۲
 ۔اهنصف ةاجلریدقرٔات  ۔۳

 ةإجاب منوذج  
 اإلعراب 

 ۔ ابلقرا ن: الباء حرف جر مبنی علی السکر ۔۱
 ۔ةر هالظا ةالکسر  هجر   ةالقرا ن اسم جمرور و عالم

 ۔ ةر هالظا ةالسکر  ه جر  ةنعت جمرور و عالم الکرمی:
 ۔هر ا خ علی ةر هالظا ةکسر ال ه جر  ةدی: بدل اشتمال جمرور و عالمه :ةدیه

 علی الکسر فی حمل جر ضمری مبين : اءواهل
 ۔ةر هالظا ةالضم هرفع ةفاعل مرفوع و عالم :ةاخللیف ۔۲

 ۔ةر هالظا ةالضم هرفع ةبدل مطابق مرفوع و عالم عمر:  
 ۔ ةر هاالظ ةالفتح هنصب ةعالم و منصوب  همفعول ب :ةاجلرید ۔۳

 ۔ ةر هالظا ةالفتح  هنصب ةالکل منصوب و عالم نصف: بدل بعض من :اهنصف
 ۔ هضمری مبنی علی السکون فی حمل جر مضاف إلی :اهو 
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Unit 05 
 
 

 
 
 
  
 ۱املشتقات 

 ة اسم الفاعل، اسم املفعول، صیغ املبالغ
  ةیئه، مصدر ة، مصدر مر ة، اسم اآلله املشب ةصف

 ٔامساء الزمان و املکان
 
 
 
 

 
 

 ٓاصف معمود   .مجع و ترتیب: د
 حممد خرم شهزاد    ۔املراجع:د  
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 األهــداف 
 بعد قرائة هذه الوحدة يعرف الطالب عن:

 امساء مثلا 
اسم الفاعل و مفعول وصبغة املبالغة وصفة املشبه و اسم االٓله ومصر مرة هیئة  

 الزمان واملکان 
 مع قواعد هم و اعراهبم 

 
 التعارف 

مساء اآلتبة:   هذه الوحدة تشتمل علی اال 
 اسم الفاعل  .1
 املبالغة مفعول وصبغة  .2
 صفة املشبه  .3
 اسم االٓله .4
 مصر مرة هیئة الزمان واملکان .5
 مع قواعد هم و اعراهبم  .6
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 اسم الفعال 1.
 اقرأ 

 ب       ا  
 فالفلح زارع     زرع الفلح القمح  ۔۱
 فاجلندی حارس      حرس اجلندی القائد ۔۲
 فالطالب قاری ء     قرا  الطالب املقال  ۔۳
 فالرئیس متفائل      الرئیس ئلتفا ۔۴
 فالرجل مستمع     ةاستمع الرجل للنصیح ۔۵
ان مستغفر       استغفرت هللا ۔۶  فا 

 الشرح والتحلیل 
ولی يف الطائف :  التوال   علی  ا هفی  الفاعل  کان   ُثلثي  اهفعل   ةفعلی  مجل(  ا)  ةاجلمل الثلث اال 

مثل إ  و(  الطالب  اجلندي،  الفلح،) ملت اال   وجدت(  ب )  ة الطائفيف  ةاملقابل   ةالثلث  ةذا ات 
ولی ا صبح مبتدا  فی اجلمل املقابل   يف  الفاعل  ذاه  ا ن  من  مصوغ  اسم  ه وخب   ، ةاجلمل اال 

  يف  ودل  (  قرا    من  قاری   و  سر ح  من  حارس  و  زرع  من  زارع)  فاعل  وزن  علی  هنفس   الفعل
 يدل  حارس  و  رع،ز   ال ذي  علی  يدل    زارع  فاالسم  ابلفعل،  قام  يالذ  علی  هنفس   الوقت
، وکل اسم مشتق  من الفعل و يدل علی   قارئ   و  حرس،  الذي  علی يدل علی الذي قرا 

 ۔فعل يسم ی )اسم فاعل(لالذي قام اب
من الفاعل(  نصوغ)اسم  نعرف کیف  ن  ا  حاولنا  )  ولو  مثلا  لوجدان  الثلثی  رع(  ز الفعل 

لف)  ة ضافإبا ٌٔصبحت )زارع(   ول  احلرف   بعد(  ا  (  فاعل)  ةصیغ  علی  فصارت   الفعل،  من  اال 
نفس ۔ثلثی  فعل  کل  مع  احلال  کذاه  و ( مستغفر  ،مستمع  متفائل،)هعن  يقال  هوالشیء 
يضاا  يهف فعال  من  ةمشتق  ا مساء  ا   علی  هنفس   الوقت  يف  وتدل  (  استغفر  استمع،  تفاءل،: )اال 



83 

 

( فاعل)وزن   علی  ات ت   مل  اهولکن  ،(فاعل   اسم)  اهمن فکل  واستغفر،  استمع  و  تفاءل  الذي
ن   وذلک  سبق،   کما فعاهل  ال  ن   ا ي  ة ثلثی  غری  اا    ة ثلث  من  ا کثر  من  يرتکب  اهفعل من  کل  ا 

  ة بدال حرف املضارعإ  مع  املضارع  الفعل   ةصور   علی  اهمن  الفاعل  اسم  جاء  ولذا  حروف
 ي قبل اآلخر علی الن حو التال: الذ احلرف کسر  و  ةمضموم( میماا )

 اسم الفاعل   املضارعالفعل   الفعال ملاضي 
 متفائل   يتفاءُل    تفاءل
 :ةالقاعد

 ۔ الفعل فعل من علی ةاسم الفاعل اسم مشتق من الفعل للدالل ۔۱
 علی وزن ينثي علی وزن )فاعل( وُيصاغ من غری الثلل يصاغ اسم الفاعل من الث ۔۲

خری، قبل احلرف وکسر ةمضموم میماا  ةاملضارع مع إبدال حرف املضارع  انطلق،: مثل اال 
 ۔ ُمستکب ۔استکب ۔ُمنطلق 

 ل اسم املفعو 2.
 اقرأ 

۱ 
ان زارع، واحلب مزروع ۔۱  ۔زرعت احلب فا 
ان آکل والر غیف ما کول ۔۲  ۔ا کلت الرغیف،فا 
ان فاتح، والباب مفتوح ۔۳  ۔ فتحت الباب، فا 

 ب 
 ۔ حیرتم حسن الضیف، فحسن حمرتم، والضیف حمرتم ۔۱
 ۔ة مسرتد ةوالوديع مسرتد، رجلفال ،هالرجل وديعتيسرتدُّ  ۔۲
 ۔يستقبل ا خي الضنیف فا خي مستقبل، والضیف مستقبل ۔۳
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 الشرح والتحلیل 
مثل   يف  خط   هکل اسم حتت ولی  ةالثلث   ةاال  مساء  ،هفعل   من  صیغ  قد  فاعل  اسم   وه  اال   الت   واال 

يضاا   يه(  مفتوح  ما کول،  مزروع،)  خط ان   اهحتت   ا هولکن  ،هنفس   الفعل  من  صیغت  ا مساء  ا 
  و هو   الفعل،  همنا تدلُّ علی الذي وقع علیوإ  الفعل،  فعل  من  علی  الفاعل  اسم  مثل  تدلُّ   ال

صل  يف  وهو   الفاعل،  فعلُ   ه)احلب والرغیف والباب( وقع علی  من  فکل  ۔املفعول   مفعول   اال 
  مفتوح)  و(  کل  ا  من  ما کول  و(  زرع  من  مزروع: )هعلی  ةللدالل  الفعل  من  صغنا  وقد  ،هب

مسا  عن  هنفس   الشيءُ   ويقال  ۔(مفعول  اسم)  اهمن  کل   مس ي  ولذا  ،(فتح  من  اهحتت  الت  اال 
مثل  يف خطان خری  ة الثلث ةاال   ۔(مستقبل ة:)حمرتم مسرتدةاال 
( مفعول)    وزن  علی  جاءدان لنعرف کیف نصوغ اسم املفعول من الفعل، لوجدان  ولو عُ 
 ۔ (فتح ا کل،  ذرع،: )ثلثی فعل کل  من

فعال: )حیرتم يسرتد، يستقبل( ف م ا اال  فعال  يها    اهمن  املفعول  اسم  جاء  ولذا  ،ة ثلثی  غری  ا 
املضارع املضا  الفعل  ةصور   علی(  مستقبل  ،ةمسرتد  حمرتم) حرف  إبدال  مع    میماا   ةرع 

مثل   يف  رهظا   وهي قبل اآلخر، کما  الذ   احلرف  وفتح  ،ةمضموم و   ،ها عل  ةاال   علی  ای يت  ا 
 ۔اآلخر قبل الذي احلرف فتح مع الفاعل اسم  ةصور 

 ةالقاعد
 ۔ الفاعل فعل هاسم املفعول اسم مشتق يدل علی ما وقع علی ۔۱
يصاغ اسم املفعول من الفعل الثلثي علی وزن )مفعول( ومن غری الثلثي علی  ۔۲

و علی    ،ةمضموم  میماا   ةبدال حرف املضارعإ  مع  ولهاجمل  هوزن مضارع   الفاعل   اسم  ةصور )ا 
 ۔ي قبل اآلخر(ال ذ احلرف فتح مع همن
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 ةصیغ املبالغ3.
 اقرأ 

 الغفور  التواب  وه و  العلیم، السمیع و ه ان هللا
 حیب کل فرح فخور ال ان هللا

 رجل مقدام  ذاه
 الشرح والتحلیل 

مثل  فعال  من   ةي ا مساء مشتقه  ةالسابق  ةالکلمات الت يف اال  )مسع، علم، اتب،  :  ةالثلثی  اال 
ن نشتق  من کل من ا   ةاملعروف  ةالقاعد  وفق  فاعل  اسم  اهغفر، فرح، فخر، قدم( ومیکننا 

يضاا مشتق  هئب، غافر، فارح، فاخر، قادم(  ات  عامل،  سامع،)  فنقول  هنفس   الفعل  من  ةي ا 
ي  هف  ذلک  علی  ة وعلو   ،هعن صیغت  ختتلف  ا خری  ة علی اسم الفاعل، ولکن بصیغتدل    و

  وه والفرح العلم، کثری  و هم ل لسمع، والعیا کثری   وه فالسمیع  ،ة تفید معنی التکثری و املبالغ
 ۔(کذاهو  الفرح، کثری

وزاهن   ماسبق و ات يت علیتغين  ةوکل صیغ   ة فعول، فعیل، فعل( تسمی )صیغ فعال،  فعیل،)  ا،ا 
 ۔(ةمبالغ

ي تبنی منا لفعل هلعرب الفصیح، و ا  کلم  لعی  انعتمد يف معرفتنا هل  ةمساعی  ةوصیغ املبالغ
ن تصاغ من غری الثلثي:   الثلثي، وقل ا 

نذر  ۔، وبشر(مثل: )معطاء من ا عطی، ونذير و بشری من ا 
 ةالقاعد
  الفعل   من  وتصاغ   ،ةي مساعیهو   التکثری،  علی  ةللدالل  الفعل  من  مشتق  اسم  ةاملبالغ  ةصیغ
 ۔يالثلث غری من اهؤ فعیل،فعل( وقل بنالثي علی اوزان: )فعال مفعال، فعول، الث
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 ٔامساء الزمان، واملکان 4.
 اقرأ 
قمت ۔ا ۔۱  ۔بديع منظر علی ه من ا طل مجیل، مدخل ه ل ملجا، هفی مبنی ا 
 ۔جاحلجی موقف  ةعرف و  الوحی بطهم ةمک ۔۲
 ۔حزيران ره مطلع شيف ةتبدا العطل  ۔۳
 بقريب  الصبح الیس الصبح مهقال تعالٰی: ان موعد ۔۴
 ۔ الناس هيقصد منتجع اره کلر کويف قومی، هدي متنز نيف راولب ۔۵

 الشرح والتحلیل 
مساء التی حتت ولی ة الفقر يف خط  ا هاال  ي حدث الذ املکان علی تدلُّ  ةي ا مساء منصوبه اال 

 واملدخل   ، هي نلجا  إلیالذ  انکامل  وهلجا  موا  ۔البناء  هي متَّ فیالذ  املکان  وهلفعل، فاملبنی  ا  هفی
  موقف  و   بوط،اهل  مکان   بط هوم  ،ه ذي نطل منال  املکان   وه  واملنظر  الدخول،  ماکن  وه

فیالذ  املکان )اسم  يسم    الفعل   وقوع  مکان  علی   يدل  اسم  وکل  ۔احلجاج  هي يقف  ی: 
 ۔مکان(

ما: )مطلع و موعد( يف الفقر  لفعل، ا  هيدال ن علی الزمن الذي يقع فی  امسان  ماهف(  ب )ةا 
  ه ي تبدا  فی الذ  الوقت  وهحزيران    ره فش   ،ةوتستدل  علی ذلک من السیاق العام للجمل 

  الفعل   وقع  زمن  علی  يدل  اسم  وکل  املوعد،   هي حد فی الذ  الوقت  وه  والصبح  ،ةالعطل 
 ۔ (زمان اسم: )يسمی

ن   علینا  واملکان،   الزمان   اسم  ا الت يصاغ هب  ةوحتی نتعرف علی الطريق   بی   و   ما ه بین  نقارن  ا 
هن  فنجد  ما، همن  کل  هفعل الذي اشتق منال تیان  ماا   الفعل  يکون  حی(  مفعل)وزن  علی  ای 

 يف الثاين هیاا، مثل: )بنی،دخل، نظر( وعلی وزن ) مفعل( إذا کان الفعل ثلثیاا، حرفثلث
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و   ،(بط هاملضارع مکسور‘‘ مثل)حبط، ي ول  ثلثیاا   کان  ا  (، مثل: )وقف،  ةعل  )    حرف  ها 
 ۔وعد(

ما إذا کان الفعل ا کثر من ثلث تیان  ف(  انتجع  ،ه تنز )  مثل  حروف  ةا  إن اسم الزمان واملکان اای 
 ةام للجمل الع  واملعنی  ،(ج)ة الفقر يف  کما(  منتجع  و  هعول، مثل: )متنز املف  اسم  وزن  علی  همن
و  زمان اسم  ،ه ي يقر رر نوعالذ وه  ۔ مکان اسم ا 

 ةالقاعد 
للدالل ۔۱ اسم مشتق  الزمان   مشتق  اسم  املکان  واسم  الفعل  وقوع  زمن  علی  ةاسم 

 ۔ الفعل مکان علی ةللدالل
يصاغ امسا الزمان واملکان من الفعل الثلثي علی وزن )مفعل( إذا کاان حلرف الث اين  ۔۲

و مفتوحاا مضم املضارع همن فعل   ۔وماا ا 
ول  ی مفعل( إذا کان الفعل )مثاالا( ا  ويصاغان علی وزن )   ۔۳ و   هعل   حرف   ه ا    صحیح   ا 

 ۔ يف املضارعالثاين احلرف مکسور اآلخر،
ما إذا کان الفعل ا کثر من ثلث ۔۴  ۔۔ولاملفع اسم وزن علی ه وف فیصاغان من حر   ةا 

 و املصدر املیمي ةیئواسم ال  ةاسم املر 5.
املرا تقف  بل    ة وقف  ةاملسلم  ة مل  والکفار،  املسلمی  بی  وقعت  الت  احلروب  فی  املتفرج 
زور   ةا، وخری مثال علی ذلک خولهشارکت فی  ۔بنت اال 

هن   ة خرجت خول ا غطت يف جیش خالد بن الولید لقتال الروم، و عرفت، ابلفارس امللثم، ال 
 ۔حدا ا  ها بقناع کي اليعرفهوج

الناس هبةاملعرکا يف  هوقد لفتت نظر املسلمی لشجاعت ا ها املثل يف إقدام، حتی ضرب 
عداِء النطلقت إلی   ة ضرب  هم وضربتهالس   ةانطلق  همضرابا، کانت کل ما را ت جندایا من اال 

عداء، وقد وقفت موقفاا شجاعاا تُقاتل علی مش   ا ه، فصار سیفُ ةقاتل  ٍد  هملط خا بدماء اال 
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ن عرفا  ه ا، وامتدحهمن فُرسان املسلمی، فاعجبوا بشجاعت ا  الولید بعد  ا يف هخالُد بن 
زورةاملعرک ةايهن  ۔ ، قائلا: بُورک فیک ای بنت اال 

 
 ةاقرٔا األمثل6.

 
 ا  

 ة ضرب  هضربت ۔۱
 ۔ مهالس  ةانطلقت انطلق ۔۲
 ۔ةواحد ةشارک الضیف يف احلديث مشارک ۔۳

 ب 
 ۔املتفرج ةمل تقف وقف ۔۱

 ج
 ۔ا مضرابا ها املثل يف اقدامضرب الناس هب  ۔۱
 ۔ د من املسلمیهوقفت موقفا شجاعا علی مش  ۔۲
: ۔۳ ٍٍ دخلنی ُمدخل صدٍق  رب ا 

 الشرح والتحلیل 
مثل  مل ا  ان ةاجملموع ةات  ولی جتد ا  ا علی وقوع  هاشتملت علی مصادر يدل کل واحد من هاال 
وزانةو اسم مر ه، فةواحد ةاحلدث مر   : ه، وقد اختلفت ا 

ول اسم املر   ۔ (ةالفعل الثلثي )ضرب( علی وزن ) فعل  ( بين منة ) ضرب  ةففي املثال اال 
املر  الثانی اسم  املثال  الفعل )انطلق( علی وزن مصدر ة)انطلق  ةويف  صلي   ه( بين من  اال 

 ۔ه ٓاخر زيدت اتء يف )انطلق( مث
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صلي   ه( بين من الفعل )شارک( علی وزن مصدر ة)مشارک  ة ويف املثال الثالث اسم املر  اال 
ن مصدر ة)واحد يه ه ل ة( مث زيدت صفة)مشارک صلي يف ٓاخر   ه( ال  نیث هاال   ۔اتء التا 

ي علی وزن  ث( ومن غری الثلةيُبنی من الفعل الثلثي علی وزن )فعل   ة کذا فإن اسم املر هو 
صلی مع زاید  همصدر  نیث فی ٓاخر   ةاال  نیث وصف بلفظ    هاتء التا  و ان کان خمتوما بتاء التا 

 ۔ (ةحدا)و 
مل مثال اجملموع ن املصدر )وقف ة الثانی  ةات  وقوع احلدث وقد بين    ةیئه( قد دل علی  ةجتد ا 

 ۔ من غری الثلثي ةیئ( وال يُبنی اسم اهلةمن الفعل اللثي )وقف( علی وزن )فعل 
مثل  مل ا  هن  جتد  ةالثالث  ةاجملموع  ةات  ( ةاملفاعل   لغری)  ةزائد  مبیم  ةمبدؤ   مصادر  علی  اشتملت  اا 

 ۔ میمیا مصدرا ا همن کل  يسمی و
ول املصدر املیمی )مضرب( بين  ۔ من الفعل الثلثي )ضرب( علی وزن )مفعل(  ففي املثال اال 

ويف املثال الثاين املصدر املیمی)موقف( بين من الفعل الثلثي )وقف( علی وزن )مفعل(  
ان لفعل    ُبين(دهثلثي مثال صحیح اللم حمذوف الفاء يف املضارع، واملصدر املیمی)مش ال 

 ۔(مفعل)  وزن علی(  د هش) الثلثي الفعل من
مضارع وزن  علی  )ا دخل(  الفعل  من  بين  )مدخل(  املیمی  املصدر  الثالث  املثال   هويف 

 ۔اآلخر ماقبل فتح و  ةمضموم میما ةبدال حرف املضارعإ مع( يُدخل)
إن املصدر املیمي يُبنی من الفعل الثلثي علی وزن )مفعل(، إذا کان الفعل ثلثیا  ف  کذاهو 

ذلک من  فمعل( يف غری   ( و علی وزن  املضارع  الفاء يف  اللم حمذوف  مثاال صحیح 
  فتح   و  ةمضموم  میماا   ةبدال حرف اجملارعإ  مع  هعلی وزن جمارع  الثلثي  غری  ومن  ۔الثلثی

 ۔اآلخر قبل ما
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 ة املناقش 
 : عی  اسم الفاعل فیما يلي: ۱س
 اللغو   عن  هم  والذين  خاشعون  صلهتم  يف   هماملؤمنون الذين    قال تعالٰی: )قد افلح ۔۱

 ۔(معرضون
 ۔هلهاملنزُل عامر اب   ۔۲
فراح غامر  ۔۳  ۔ ةاال 
 ۔خمضرة ةاحلقول انضر  ۔۴
 ۔مصفرة ةاحلبوُب انضج ۔۵
 :مناسب فاعل اسم بوضع التالیة  اجلمل يف الفراغ إمل   ۔۲س
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کان الرجل ۔۱
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔لعل  ا خاک ۔۲
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔االستحمام بعد اال کل ۔۳
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ال يزال املريضُ  ۔۴
 ۔۔۔۔۔۔۔۔التلمیذُ  ۔۵
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ةالشجر  ۔۶
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ةاخلزان ۔۷
 : منها کل  يف فاعل اسم وهات  ة: ا کمل اجلمل التالی ۳س
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سرين ۔۱
قلقين ۔۲  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الکتاب  ۔۳
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔البستان ۔۴
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔هندسامل ۔۵
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ هالسیار  ۔۶
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ املعلم ۔۷
 :فیمايلي فعل کل  من الفاعل اسم هات : ۴س

ل، هر، ارتفع، اشت مل،  تعلم، انتهز، سال،  ا کل،سا   ۔استعد ات 
 ل ممايلي: فاع اسم لکل واملضارع املاضي الفعلی هات  :۵س

  هب، حمرتس، عامل، متقد،مرجتل، مستقیم، فاضل، حممر، واعد، قاض،ساع، ابئع، ملت
خر،  ۔ معتمد متا 
 ة املناقش 

 : ةعی  اسم املفعول يف العبارات التالی :۱س
 ۔مذمومة ةإلقاُء النفاایت يف الشارع عاد ۔۱
راک م ۔۲  ۔منطوایا  نفسک علی و هموما، مال ا 
فراد املنتخب الوطين ۔۳ ان ا حبُّ ا   ۔ا 
 ۔ به موثوق و مستحسن کلم  هذا ۔۴
نت رجل معتمد علی ۔۵  ۔ها 
 ۔ هولةالتزال النتائج جم ۔۶
 ۔ دعاُء املظلوم مستجاب  ۔۷
 ۔مفتوحة ةالباب مغلق والنافذ ۔۸
 ۔مفیدة مجلة يف هعول من کل فعل فیمايلي، وضعاملف اسم هات  :۲س

  جنی،   حصد،  استمتع،   ا رسل،   هاجم، ا جنب، ا خب،اختب، انسحب، قفل، خشي، دعا،  
 ۔ کسر  هشم، قدم التفت،
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 می ز اسم الفاعل، واسم املفعول فیمايلي: :۳س
مست العب،   خملوع،  مسؤول،   ملتمس،  منتجع،  حمروس،  مفروء،  مرجتع  هدف،قاری، 

مول، معفوعنمرجتی  ۔ ه، ما 
 ة املناقش 

 : املبالغة ةممايلي اسم الفعل، والصیغ: استخرج  ۱س 
  ه، میانإب  معتزاا   هاملؤمن صبور شکور، ال حسود وال حقود، لیس حُمتاالا وال خبیلا، حمسناا عمل 

 علی  قوام  ه،، وال وجل، مواس للفقراء،رحیم ابلضعفاء، قائم بواجب هیاب   وال  طماع  غری
مره  ۔ امیانه و  دينه، علیه مییله مبا ا 
والا، مث صیغ اسم هات : ۲س  ي:ممايل  فعلٍ  کل  من اثنیا املبالغة ةالفاعل ا 

 ۔جزع، قال هجا،کذب، صدق، خان، خاف، طمع، مدح، 
 يلي:فیما فعل کل  من املبالغة صیغة هات : ۳س

 ۔فصح حذر،  عبق، سلم، بلغ،  ساح، هم،ف ،حلیم، ود ، کرم رزق،  هب،غدر، و 
 ۔ای يت فیما  ةغاملبال صیغة هي اشتق منالذ الفعل هات : ۴س

، مؤول  رقیب،  حقود،  هول،حنان، من ان، متلف، رؤوف، رؤوم، خد ام، معوان، غیور، ج 
 ۔هذارم
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 ة املناقش 
 : مکان اسم وکل زمان  اسم کل  ة: استخرج من العبارات التالی۱س
سرار  مستودع القلب ۔۱  ۔اال 
 ۔ احلذر يؤتی همن ما من ۔۲
 ۔ي ملتقی الروادالناد ۔۳
 ۔ املنتدی الفکرييف حماضرة القیت ۔۴
 ۔ املغرب يف وتغیب املشرق، من الشمس تطلع ۔۵
 ۔مطلع الشمس النوم من قمت ۔۶
 ۔الزيتون قطاف موسم اخلريف ۔۷
 ۔ لیلال مقدم رجعت ۔۸
 ۔ي منقلب ينقلبونا   اظلمو  الذين وسیعلم: تعالیٰ  قال ۔۹

 يلي: فیما فعل کل  من املکان واسم الزمان، اسم هات : ۲س 
ا وی،   مر، ظ هویا انخ،    ٓاب،  رمی،  لعب،  هلا،   هب،  عاد،جری،وقد،صب،  هر،انم، ، 

 ۔ رصد، ابت، کتب، رسا، نبع درس، طاف، 
لزمان واسم املکان ممايلي: مصلَّی، مشفی، منبع،  ا  اسم  هي اشتق منالذ  الفعل  هات :  ۳س

 مستوصف هج،مصب،مورد، خمرج، مدخل، مسری، جمری، مؤئل، موقد، مطعم، من
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 ة املناقش 
 : ة اجلمل التالی يف اهلیئة  واسم ةاملر  : عیَّ اسم۱س 
 ۔(النجوم  يف ةقال تعالٰی: )فنظر نظر  ۔۱
 ۔ (واحدة ةقال تعالٰی: )فإذا نفخ يف الصور نفخ ۔۲
فة هقال تعالٰی: )وجعلنا يف قلوب الذين اتبعو  ۔۳  ۔ (ورهبانیة  ورمحة را 
 ۔هادئة ةجیلس عصا يف جلس  ۔۴
 ۔العظماء وقفة هاخلطیب يف قوموقف  ۔۵
عداء اجلیش هارب  ۔۶  ۔ واحدة حماربة اال 
 ۔املقتدر انتقامة الظامل من ينتقم هللا ۔۷
 ۔إشفاق ةنظر الغين إلی الفقری نظر  ۔۸

 القوسی کما يف املثال:  ممابی ةو املر ا   اهلیئة إلسم الصحیحة  ةمل  الفراغ ابلصیغإ: ۲س 
 (حمصودا ۔حصدة ۔)حصدا ةحصدت الزرع حصد املثال: 

 ( رحیما  ۔رمحا  ۔ة)رمح ۔واسعة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عباده رحم هللا ۔۱
 (لعبة ۔لُعبة ۔)ملعب ۔املاهر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ةيلعب فريقنا ابلکر  ۔۲
 (رجعة۔رجع۔رجوع)۔املظفر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ةاملعرک رجع اجلیش من ۔۳
 ۔ (جالدا۔جلدة ۔جلدا)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ُجلد املذنب ثلثی ۔۴
عداء علی اجلیش هجم ۔۵  ( هامجا ۔هجمة ۔هجوما)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اال 
 (تقسیما  ۔قسما ۔قسمة) ۔ةعادل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قسم الصب ۔۶
 (اثئرا۔ثوره ۔ثوارا)۔شاملة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اثر الشعب علی احملتلی ۔۷
 (ا کلة۔ما کوال۔ا کل)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔املطعم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا کل حسام ف ۔۸
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Unit 06 
 
 
 
 
 
 

 النسب،التمیز،احلال،۲املشتقات
 
 
 

 
 
 ٓاصف معمود   .مجع و ترتیب: د

 حممد خرم شهزاد    ۔املراجع:د  
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 احملتوايت 
 الصفحة             املوضوع     الرقم 

 97                  األهداف 
 97            التعارف

        98          احلال  -1
  101          التمییز  -2
 103          اَلنَّسب  -3
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 األهــداف 
 بعد قرائة هذه الوحدة يعرف الطالب عن:

 ۔ احلال أبنه اسم منصوب يبنی هیئة الفاعل ٔاو املفعول به .1
 ۔ التمییز و ٔانواعه املخلتفة مثل ملحوظ وملفوظ .2
 ۔األمثلة التطبیقیة لکل منها من املواضع .3
 الیهالنسب و اعراهبا مع بیان منسوب و منسوب  .4
 

 التعارف
 هي:علی ثالث موضوعات و  ةالوحد هذهحتتوی 

 ۔احلال و بیان عن ذی احلال
والتمییز مع ٔانواعه املختلفة منا مللحوظ وامللفوظ مع إتیان تفصیالت عن إعراهبا فی حاالته  

 ۔ خمتلفة
 ۔ النسب و قواعده مع بیان منسوب و منسوب إلیه

 ۔ الوحدةونتمنی للطالب ٔان يدرک ما فی هذه 
 ۔وهللا ولی التوفیق
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 احلال  ۔۱
 ة األمثل

 األولی  ةاجملموع
 حضر حممد ضاحکا   ۔۱
 جالسا   مله ضربُت امل ۔۲
 دا  هالطالِب جمت سررُت من ۔۳

 ة الثانی ةاجملموع
 ةاستیقظُت والشمُس ساطع ۔۱
 حضرُت والباُب مغلق  ۔۲
 جاء خالد يسرعُ  ۔۳
 ٔاقبل علي يضحک  ۔۴

 ة الثالث ةاجملموع
 وقف املعلم ٔامام الطالب ۔۱
 دوء  هيستمُع الطالُب يف  ۔۲

 الشرح والتحلیل 
  األولی   ةاجملموع  ةي ٔامثل فف  احلال،  ومهمف  توضح  اهانوجد  ةالسابق  ةلو أتملنا األمثل 

و    اسم   اهمن  کل  دا ‘‘ هجمت  ۔ السا  ج  ۔ ’’ضاحکا    کلمات   جند احلدث  علی  يدل 
تدل  أ   ومن  الضحک  علی  تدل   ’’فضاحکا ‘‘   هصاحب  ’’جالسا ‘‘  و  ابلضحک،  تصف 

’’جمت  و  ابجللوس،  اتصف  ومن  اجللوس   اتصف  ومن  ادهجتاإل  علی  دا ‘‘تدلهعلی 
ٔان  ون   ۔وصف  وه ف  هصاحب  و  احلدث   علی  دل  اسم  کل  و   اد،هجتابإل الحظ 

  ه صاحب   ةیئه  بنَی   منصوب   ةنکر   ةفضل   وصفُ   اهمن  کل  دا ‘‘هجمت  ۔جالسا  ۔کلمات ’’ضاحکا  
  حال   ة’’ٔاقبل حممد‘‘ فإن السامع االيدری علی آي  ذا قلت مثال  فإ  الفعل،  حدوث   وقت



99 

 

  ة فضل   ةإلقبال، وکل وصف نکر ا  وقت  حممد  ةیئهإذا قلت ضاحکا ، وضجت  ف  ٔاقبل  وه
جاء    قد  احلال  ٔان  ونالحظ  ۔حال  وهف  الفعل  حصول  وقت  ه صاحب  ةیئه  بنَی   منصوب 

ما  ک  هامسی  ةمجل   احلال  يقع  وقد  األولی،  ةاجملموع  ةٔامثل   يف  ‘‘ةمجل   هوالشب  ةمفردا  ’’لیس مجل 
  ، ةالثانی  ةُب مغلق‘‘ يف املثال األول والثانی من اجملموع والبا  ۔ة’’والشمُس ساطع  یيف مجلت

 ةالثالث والرابع من ٔامثل    املثالنیيف  يضحک‘‘  ۔’’يسرعُ   ی مجلتيف  کما   ةفعلی  ةمجل   يکون  وقد
اليتيف  ونالحظ   ۔ةالثانی  ةاجملموع اجلمل  مجل     بنی  يربط  رابط  وجود  حاال   و  احلا  ةتقع  ل 

  ، ة الثانی  ةمن اجملموع    املثالنی األول والثاينيف  کما  الواو  قديکون  الرابط  ذاهصاحب احلال، و 
يسرع  يف   کما   الضمری  وقديکون التقدير:  ألن  والرابع،  الثالث  املثالنی  خالد  أ   و ه  ي 

  ۔ حکضا  وهو   حممد  جاء  ۔الرابط الواو والضمری معا  مثل، وقديکون  يي عل أ   وهويضحک  
  ’’ٔامام  مثل  الظرف  وهو   ةمجل   هشب  احلال  يقع  وقد  ۔معا    والضمری  الواو  وه  ناه  فالرابط

 ة املثالنی األول والثانی من ٔامثل يف   کما  ذلک  و  دوء‘‘ه‘‘ ٔاو اجلار واجملرور مثل’’يف  الطالب
 ۔ ةالثالث ةاجملموع
 ةالقاعد

وث الفعل و  حد  وقت  ه صاحب  ةیئ ه  يبنیُ   منصوب   ةنکر   ةفضل   وصف  وهاحلال  
 ي: ه ة ثالث هٔانواع

 ل:مث ة مجل  هوالشب ةمجل  مالیس وهمفرد و  ۔۱
 ۔راکبا   ةحضرُت اجلامع 

 :مثل ةامسی ةمجل  ةاجلمل  ه ذه وتکون ةمجل  ۔۲
 مثل: ةفعلی ةمجل   ٔاو ۔نشیطون مهحضر الطالُب و  

 ۔ م عشاء  يبکون‘‘هابوا آ ’’وجاء: تعالی   هقول
ذا الرابط قد ه‘‘ فال بد من وجود رابط، و هٔاو فعلی  ه’’امسی   ةوإذا کان احلال مجل 

 ۔يکون الواو، وقد يکون الضمری، وقد يکون الرابط الواو والضمری معا  
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  ۔و الظرف مثل: يرابُط اجلیش فوق البل واجلار واجملرور مثلهاجلمل و  هشب ۔۳
 ۔ مضی حممد علی عجل

 ة املناقش 
 وبنی نوع احلال فیما أیيت:  ه استخرج احلال و صاحب ۔۱س
 ۔ واثقنی من النصر ةدخل اجلنود املعرک ۔۱
 ۔متحمسا   يذاکرُت دروس ۔۲
 ۔قال تعالی:’’انفروا خفافا  و ثقاال ‘‘ ۔۳
 ۔غضبان ٔاسفا ‘‘ هقال تعالی: ’’فرجع موسی إلی قوم ۔۴
 ۔ هجاء خالد حیمل کتب ۔۵
:’’فخرج منقال  ۔۶  ۔ا خائفا  يرتقُب‘‘هتعالی 
املؤمننی  ۔۷ من  فريقا   وإن  ابحلق  بیتک  من  رّبک  ٔاخرجک  ’’کما   : تعالی  قال 

 ون‘‘هلکار 
 : ةحبال مناسب ةأکمل اجلمل اآلتی ۔۲س
 ___________ٔاقبل الفائز ۔۱
 ___________عاد القائد ۔۲
 ۔ األخالقإلی مکارم ___________بعث حممدملسو هيلع هللا ىلصکار ۔۳
 ___________خرج الطالب  ۔۴
 ___________ةحضرت إلی اجلامع ۔۵
 ___________نظرت إلی العصفور ۔۶

 ۔ةمفید ة مثل ملا أیيت يف مجل  ۔۳س
 ة امسی ةحال مجل   ۔۲  حال مفرد  ۔۱
 ة مجل  ه حال شب ۔۴  ةفعلی ةحال مجل  ۔۳
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 التمییز ۔  ۲
 ةاألمثل

 األولی  ةاجملموع
 اشرتيت کیلوتفاحا   ۔۲ ة معي ثالثون روبی ۔۱

 ة الثانی ةاجملموع
 ةابکستان ٔامجُل البالد خضر  ۔۲ امتال اإلانُء ماء   ۔۱

 الشرح والتحلیل 
 ۔األولی جند  ة اجملموع  ةوم التمییز، ففي ٔامثل ها توضح مفلوجدان ٔاهن  ۔ةالسابق  ةلوأتملنا األمثل 

م هاسم مب منصوب قدبینا ملراد من  ةنکر   ةا اسم فضل هتفاحا ‘‘ کلُّ من-ةٔان کلميت ’’روبی
 سابق؛ ألنک لوقلت:

يدری   ال  القارٔی  ٔاو  السامع  فإن  ثالثون،  أ   ۔معي  الثالثنی،  ٔاومن  هنوع  الروبیات  من  ي 
‘‘ قد وضحت ة’’روبی   ةفإن کلم  ۔ةمعي ثالثون روبی   ۔فإذا قلت  ۔ات هاجلنی الدوالرات ٔاو من

منصوب بنی   ةنکر   ة املثال الثاين، وکل اسم فضل کذا يفهو   ۔اهام الثالثنی وبینت املراد منإهب
 ۔ و متییز مفردهام اسم سابق فإهب

  ةيضا  اسم نکر اا ٔه‘‘ کل منةخضر   -ٔان کلميت ’’ماء    ۔فنجد  ة الثانی  ةاجملموع  ةٔاما يف ٔامثل 
؛ ألنک  ة سابق  ة مهمب  ةمسبوق جبمل   هم ولکنهابسم مب  ةاملر   هذهغری مسبوق    ةمنصوب فضل 

قلت اإلانءُ   ۔إذا  ش  ۔ امتأل  أبي  يعرف  الل   يال  ٔام  ابلشاي  اإلانء  شئ نبامتأل  فإذا    ۔ٓاخر   
ماء‘‘ فإن کلم اإلانُء  ’’امتأل  الش   ةقلت  ب  ي’’ماء ‘‘بینت  امتأل  و   ه الذي  املاء،  هإانُء،  و 

منصوب    ة نکر   ةيف املثال الثاين، وکل اسم فضل   اکذهو   ۔ةالسابق  ة ام اجلمل ک إهب لفزال بذ
 ۔ ةو متییز نسبهف ةسابق ةام مجل بنّی إهب
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 ةالقاعد
 ۔ةسابق ةمجل يف  ة ام نسبام مفرد ٔاو إهبمنصوب مبنی إلهب ةنکر  ةو اسم فضل هالتمییز 

 وينقسم التمییز إلی قسمنی:
اشرتيُت   ۔سابق مثلام اسم  منصوب بنی إهب   ةنکر   ةو کل اسم فضل همتییز مفرد و  ۔۱

 ۔مخسنی کتااب  
 تعالی  ’’ٔاان   ه قول  ۔مثل  ةام نسبمنصوب بنی إهب   ة نکر   ةو کل اسم فضل   ة متییز نسب ۔۲

 ۔ نفرا   کثر منک ماال  و ٔاعزأ
 ة املناقش 

 ۔ فیما أیيت هعنی التمییز و بنی نوع ۔۱س
 ۔ عندي فدان ٔارضا   ۔۱

 ۔اشرتيُت کیلو برتقاال   ۔۲

 ۔طالاب  امتأل الفصُل  ۔۳
 ۔إردب قمحا   يعند ۔۴
 ۔ طاب زيد نفسا   ۔۵
 قال تعالی ’’واشتعل الرٔاس شیبا ‘‘  ۔۶
 قال تعالی:’’وفجران األرض عیوان ‘‘  ۔۷

 ۔ ةمفید ةاجعل کل اسم فیما أیيت متییزا  يف مجل  ۔۲س
 ۔ قلم ۔کتاب   ۔رجل ۔ةنعج ۔مرت ۔تفاح ۔عنب ۔برتقال

 بتمییز مناسب:   ةأکم اجلمل اآلتی ۔۳س 
 حسن الشتاءُ  ۔۱
 طابت ابکستان  ۔۲
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 عشر  ةمخس  يمع ۔۳
 زرعت األرض  ۔۴
 ةمخس  يمع ۔۵
 حممد أکثر منک  ۔۶

 اَلنَّسب ۔  ۳
 اقرأ 

 األولی  ةاجملموع
 سعید طالب ابکستاين  ۔۱
 ياالسالم هحضر سعید من بلد ۔۲
 ةالسعودي ةالعربی ة وحل سعید الی اململک ۔۳
 والصیين يوالتايلند يندم اهلهقابل سعید طالاب  من ۔۴

 ة الثانی  ةاجملموع
 ۔يقبل بدء العام الدراس يفی احلرم املک ةسعید للصال هتوج ۔۱
 ياجلامع و يدخل املبنی  ه و  ةشعر سیع ابلسعاد ۔۲
 واأل ورويب يواألمريک يم األوغندهقابل سعید طالاب  من ۔۳

 الشرح والتحلیل: 
ایء   ةبزاید   ةعلی ٔامساء منسوب  ي ا حتتو )ٔاجتد ٔاهن   ةفی اجملموع  ةأتمل اجلمل السابق

 ۔ه ا فی ٓاخر االسم املنسوب الیهمکسور ما قبل  ةمشدد
  ة ‘‘ اسم منسوب بزاید‘‘ ’’ابکستايناألولی’’سعید طالب ابکستاين  ةفقی اجلمل 

 ۔و ’’ابکستان‘‘هو  هٓاخر املنسوب الی ( يفيّ )ةالیاء املشدد
اجلمل  بزایدي’’اسالم  ةالثانی  ةوفی  منسوب  املشدد  ة‘‘اسم  يف)یّ   ةالیاء  ٓاخر   ( 
 ۔و ’’االسالم‘‘هو  هاالسم املنسوب الی
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)ی(  ةالیاء املشدد  ة‘‘ منسوابن بزایدةوالسعودي  ةاالمسان ’’العربی  ةالثالث  ةوفی اجلمل 
الی املنسوب  االمسنی  ٓاخر  و هفی  حیث  مهما  ’’سعود‘‘  و  بعد  ا’عرب‘‘  ٔاصبحتا 

’’سعود:’’عريبةالنسب و  ٓاخر ي‘‘  فی  حلقت  مث  اتٔ مه‘‘  لتٔانیث  اا 
 ۔‘‘ةي‘‘ و ’’سعودةفاصبحا ’’عربی

  ةالیاء املشد  ةبزاید ة( ٔامساء منسوبالصیين ۔يالتايلند ۔يند)اهل ةالرابع ةو فی اجلمل 
 ۔’’الصنی‘‘ند‘‘ و ’’اتيلند‘‘ و ’’اهل  يها و ه) ی( فی ٓاخر األمساء املنسوب الی

فالنسب  هو  زایدهکذا  مشد  ة و  قبل ةایء  ما  مکسور  االسم ه)ی(  ٓاخر  علی  ا 
 ۔ اتء التٔانیث  هواذا ٔاردان أتنیث املنسوب ٔاحلقنا آبخر  ۔هاملنسوب الی

ایء   ةبزاید  ةا حتتوی علی ٔامساء منسوب)ب( جتد ٔاهنةواآلن أتمل اجلمل فی اجملموع
 :ه ايت)ی( فی ٓاخر االسم املنسوب بعد حذف اتء التانیث ٔاو األلف من هن ةمشدد

اجلمل  ’’الراس ياألولی:’’املک  ةففی  و  منسوابن ي‘‘  امسان   ‘‘
 ۔امهالتٔانیث من ٓاخر )ی( بعد حذف اتٔ  ةالیاء املشدد ة ‘‘ بزایدةاس در ‘‘ و ’’الةالی ’’مک

  ة الیاء املشدد  ة‘‘ بزایدةجلامع‘‘ اسم منسوب الی ’’اي:’’اجلامعة الثانی  ةوفی اجلمل 
 ۔ هبعد حذف التاء من ٓاخر 

 ة ٔامساء منسوب  ۔‘‘‘‘ و ’’األورويبي‘‘ و ’’األمريکي: ’’األو غندةالثالث  ةوفی اجلمل 
 ۔اهالی ’’ٔاغندا‘‘ و ٔامريکا‘‘ و ’’ٔورواب‘‘ بعد حذف األلف من ٓاخر 

  ة ا عند النسب کذا فمن املالحظ ٔاننا حنذف اتء التٔانیث من ٓاخر االسم املختوم هبهو 
 ۔ فٔاکثر ة اذا کانت رابع ةوکذلک األلف املقصور  هالی

 ةالقاعد
 ه ٓاخر االسم املنسوب الیا علی  هما قبل   )ی( مکسورةایء مشدد  ةالنسب زاید  ۔۱

 ذا طالب ابکستانی همثل: 
، وکذلک األلف اذا کانت ه الی   ةحتذف اتء التٔانیث من ٓاخر االسم عند النسب  ۔۲

 ۔ ندس ٔامريکی(هم  ةفی الشرک ۔ياحلرم املک یت فیل فٔاکثر مثل: )ص ةرابع



105 

 

 ة املناقش
 : ة عنی االسم املنسوب فی اجلمل التالی ۔۱س 

 ۔يالی کالم السائح األمريک ةاطمٔانت الشرط ۔۱
 ۔ ةجديد ةيقضی ابفتتاح جامع يصدر مرسوم عن الديوان امللک ۔۲
 ۔فی الدفاع عن البالد ةٔاثبت اجلنود الوطنیون شجاع ۔۳
 ۔ رابئیا جديداهندسا  کهم ةعینت الشرک ۔۴
 ۔جری اجلديدم اهلاو ٔاول ٔاایم احلهيوم االثننی  ۔۵
 ۔ةحیفظ املسلم کیثرا  من اآلایت القرآنی ۔۶
 ۔للنص ةحرفی  ةترمج هذه ۔۷
 ۔فی بغداد عقد مؤمتر برتويل ۔۸

 املثال:  حول الی اسم منسوب کما يف ۔۲س 
 املثال

 ي مشقالداألستاذ   ل دمشق هاألستاذ من أ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     من العراق  ةالطلب ۔۱
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    لکاتب من املغرب  ةالقص ۔۲
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   سالحا من فرنسا  ةاشرتت الدول ۔۳
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    الطبیب اجلديد من السودان ۔۴
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     ة من احلبش  ةاخلادم ۔۵
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    لبست ثواب من القطن  ۔۶
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    زار سائح من کندا اآلاثر   ۔۷
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  جلست الی جانب صديق من اجلزائر  ۔۸

 : ةانسب الی األمساء التالی ۔۳س



106 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   قمر  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  بغداد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   نفظ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ةصناع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  سويسرا   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     ةمک
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ةذراع  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  الکويت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ةذراع  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      طب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ةجامع  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    ٔافغان 

 : ة التالی ةلکل اسم من األمساء املنسوب هبنی املنسوب الی ۔۴س
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ي سیاح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ي الفلسف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  يعائل  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ب همذ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ي ر هقا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ينقد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  يحرير  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ة لبنانی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ةوري همج  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  غاين 
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Unit 07 
 األسالیب النحویة

  
 
 
 
 

ٔاسلوب ، ءٔاسلوب الندا،ءستثنأاسلوب اإل
 ٔاسلوب املدح والذم ، التعجب

 
 
 
 
 ٓاصف معمود   .مجع و ترتیب: د

 حممد خرم شهزاد    ۔املراجع:د    
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 احملتوايت 
 الصفحة              املوضوع           الرقم

 109               األهداف
 109        التعارف

 110       ٔاسلوب االستثناء  -1
  112       ال املستثنی إب -2
 118        ملنادی ا -3
  121        لتعجبا -4
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 األهــداف 
 بعد قرائة هذه الوحدة يعرف الطالب عن:

 املفعول به وموقعه اإلعراىب.
 وحالته : وما ينوب عنه. املفعول املطلق وأنواعه مثل: مؤكد )للفعل( ومبني للنوع والعدد 

 يذكر لبيان سبب وقوع الفعل وموقعها يف اجلمل. ياملفعول ألجله. الذ
  املفعول فيه: وما فيها من ظرىف الزمان واملكان. 

 املفعول معه: وأنواعه وحاالته. 

 التعارف 
تضم هذه الوحدة املفاعيل اخلمسة الىت أجزاء مهمة من منصوابت وهذه املفاعيل 

مل خاص ومهم يف اللغة ولكل مفعول به أمهيته خاصة بسبب عمله اليت اخلمسة هلا ع
لبيان سبب يف املفعول ألجله أو لبيان عن   أتتى البيان نوع أو عدد يف املفعول املطلق أو

 الزمان واملكان يف املفعول فيه أو لبيان العطف يف املفعول معه.
يان والتوضيح< مهما وحنن نستطيع أن مهمة املفاعيل اخلمسة األوىل هي >الب

 كانت وظائفها وأنواعها. 
 وهللا وىل التوفيق.
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 ٔاسلوب االستثناء۔ ۱
 األولی  ةاجملموع

 حضر الطالب االحممدا   ۔۱
 ر الطالب االحممدا  حضما ۔۲

 ة الثانی ةاجملموع
 حضر القوم االمحارا   ۔۱
 ماحضر القوم االمحارا   ۔۲

 ة الثالث ةاجملموع
 ماحضر االحممد ۔۱
 ما جاء االمحار  ۔۲

 الشرح و التحلیل 
األمثل  أتملنا  ٔاهن  ةالسابق  ةلو  مفجند  توضح  اإلها  ففوم    ة اجملموع  ةٔامثل   يستثناء، 

فی احلکم، فقد  ۔و الطالب هو  ۔اهملا قبل  ة’’حممدا ‘‘ قد جاءت خمالف ةاألولی جند ٔان کلم
عن ونفی  األول،  املثال  فی  الطالب  جلميع  احلضور  اذا  هثبت  الثانی، ألنک  املثال  فی  م 

م حممد فاذ ٔاردت ٔان خترج  هٔافاد ذلک حضور مجيع الطالب ومن  ۔حضر الطالب   ۔قلت
قلت  هحممدا  ألن وذا قلت   ۔ مل حیضر  اال حممدا   الطالب  حضر الطالب   ۔حضر  ٔافاد   ۔ما 

حضر   هم حممد، فاذا ٔاردت ٔان خترج حممدا  ألنهحلضور عن مجيع الطالب ومنا يذلک نف
و  هو   الٔ إ  ةفمحمد خمالف للطالب فی احلکم بواسط  ۔ ‘‘ماحضر الطالب اال حممدا  ’’  ۔قل

 ۔مهفرد من
خمالف ملا   إل’’محارا ‘‘ اسم مسبوق اب  ةٔان کلم  فنجد  ة الثاني  ةاجملموع  ةٔامثل   ٔاما يف

م فی املثال  هعن ياحلضور فی املثال األول، و فيما نف م منفيما ثبت هل ۔القومو هو  ۔اهقبل 
القومالثاين بعض  ليس  املثالني  فی  واحلمار  يف  ۔،  ٔان   ۔جند  ةالثالث  ةاجملموع  ةٔامثل   و 

الفعل فما   هال ما يتعلق بإال ومل يذکر قبل  ما اسم مسبق إبهمحار‘‘ کل من  ۔کلمتی ’’حممد
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’’ منفال‘‘  إقبل  انقص  ب  يکالم  ليتعلق  اال  بعد  ما  الی  غی   هحیتاج  دون  فاذا    ۔هالفعل 
 هعن  ين الکالم حينئذ يکون انقصا ؛ ألنک مل تذکر ما نفإماجاء‘‘ ف  ۔قلت’’ما حضر  
ٔافاد الکالم اثبات الفعل ملا بعد    ۔ماجاء اال محار  ۔ما حضر اال حممد  ۔الفعل، فاذا قلت

 ۔هال دون غی إ
 ةذا احلکم بواسطهل علی حکم مثبت ٔاو منفی و ٔاخرج من  وکل ٔاسلوب اشتم

 ۔ستثناءإو ٔاسلوب ه ا فال ٔاو احدی ٔاخواهتإ

 ة القاعد
 ۔ا من حکم سابقحدی ٔاخواهتإٔاو  إلخراج اب إلو اهاالستثناء  ۔۱
 ۔ا من حکم سابقحلدی ٔاخواهتإٔاو  إل و املخرج ابهاملستثنی  ۔۲
 ۔ اابال ٔاو احلدی اخواهت هو املخرج منه هاملستثنی من ۔۳

 ۔ حاشا‘‘ ۔عدا ۔خال  ۔اليکون ۔ليس ۔سوی۔غی۔ ی’’االهٔادوات االستثناء: 
 الإالشرتيُت الکتب    ۔مثل  هويکون ٔاسلوب االستثناء اتما  اذا ذکر املستثنی واملستثنی من  ۔أ 

 ۔ کتااب  
ستثناء  مفرغا  وال إويسمی    ه ستثناء انقصا  اذا مل يذکر املستثنی منإلويکون ٔاسلوب ا  ۔ب 

 ۔ منفيا   الإيکون 
 ۔ويکون االستثناء اما متصال  و اما منقطعا  

ال إحضرت الطالبات    ۔مثل  هاملستثنی بعض املستثنی من  هو ماکان فيه  لستثناء املتصإلفا
 ۔بعض الطالبات  ةففاطم  ۔ةفاطم

  ۔ حضر القوم اال محارا    ۔مثل  ه و ما کان املستثنی ليس بعض املستثنی منهواالستثناء املنقطع  
 ۔فاحلا ليس بعض القوم
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 الا املستثنی إب۔ ۲
 األولی  ةاجملموع

 صديقا   الإقابلت األصدقاء  ۔۱
 ال قلما  إاشرتيت الکتب  ۔۲

 ة الثانی ةعو اجملم
 و حممد طالب اال حممدا  أ لماغاب ا ۔۱
 قطار ال قطرا  ٔاوإما وصلت الطائرات  ۔۲

 ة الثالثةاجملموع
 نقصا   مازاد املال اال ۔۱
 ال أتخرا  إملون هما تقدم امل ۔۲

 ةالرابع ةاجملموع
 ال حممدإذاکر  ما ۔۱
 ال القواعد إماقرٔات  ۔۲
 ةلی اجلامعإال إبت هذ ما ۔۳

 الشرح والتحلیل 
 ةاجملموع  ةٔامثل   يا توضح حکم املستثنی ابال، ففجند ٔاهن  ةالسابق  ةلو أتملنا األمثل 

منصوب بعد کالم اتم: ألن    إلما مستثنی ابهقلما ، کل من  ۔األولی جند ٔان کلمتی’’صديقا  
واالستثناء    ال کالم مثبت غی مفينإ مذکور فی کالم موجب: ألن ما قبل    همن  نی  تثاملس 

؛ متصل فی املثال األول ألن الصديق بعض األصدقاء، واالستثناء منقطع فی املثال الثاين
وکل مستثنی ابال بعد کالم اتم موجب سواء أکان متصال     ۔ألن القلم ليس بعض الکتب

ف منقطعا   النصبهٔاو  واجب  مستثنی  ٔامثل   ۔و  فی  ان    ۔فنجد  ةالثاني   ة اجملموع  ةٔاما 
من  ۔مدا  حم’’کلمتی   مستهالقطار‘‘ کل  نصبثما  جیوز  ابال  واتباع  هنی  االستثناء    ه علی 

فنی واالستثناء متصل فی املثال األول نو الکالم قبل’’اال‘‘ اتم م ه فی اعراب ه للمستثنی من
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  ه ان کان متصال  جیوز في  يوکل مستثنی ابال بعد کالم اتم منف  ۔الثانی  المنقطع فی املث
ذا  ، وهبه ، وان کان منقطعا  قيل: جیب نصبهاء واالتباع للمستثنی منالنصب علی االستثن

ذا قال ، وهبهالنصب علی االستثناء واالتباع للمسثنی من   هل احلجاز، وقيل: جیوز فيهقال أ 
 ۔ التميميون

ٔامثل  فی  ’’نقصا    ۔فنجد  ةالثالث   ةاجملموع  ةٔاما  من  ۔ٔان کلمتی  ابال  هأتخرا ‘‘ کل  مستثنی  ما 
اتم مفينمنصوب   ٔان يتسلط علی هو   بعد کالم  يصح  املثالني ال  والعامل فی  و منقطع، 

تقدم التٔاخر‘‘ و کل مستثنی ابال بعد کالم   ۔’’زاد النقص  ۔املستثنی، فاليصح ٔان تقول
 ۔و واجب النصب اذا مل يصح تسليط العامل علی املستثنیهاذا کان  منقطعا  ف ياتم منف

مستثنی ابال    ه‘‘ کل منةاجلامع  ۔القواعد  ۔ٔان کلمات ’’حممد  ۔نجدف  ةالرابع  ةٔاما فی اجملموع
والکلم انقص،  منفی  والثاني  ةبعد کالم  مرفوع،  فاعل  والثالث  ةاألولی  منصوب،    ة مفعول 

العامل و کل مستثنی ابال بعد    ةا معرب علی حسب ما يقتضيهخمفوض ابحلرف، فکل من
 ۔العامل هو يعرب علی حسب ما يقتضيهکالم انقص واليکون اال منفيا  ف

 ةالقاعد
 ا: مهفی حالتني   هاملستثنی ابال جیب نصب  ۔۱

حضرت الطالب    ۔اذا کان الکالم اتما  موجبا  سواء کان االستثناء متصال  ٔاو منقطعا  مثل  ۔أ 
 ۔ کتااب  حضر الطالب اال   ۔اال حممدا  

اذا کان الکالم اتما  منفيا  واالستثناء منقطع وال يصح تسليط العامل علی املستثنی    ۔ب 
 ۔ مازاد املال االنقصا   ۔مثل ۔مطلقا  

فی حالتني    ه ستثنی ابال النصب علی االستثناء واالتباع للمستثنی منملاثنيا  جیوز فی ا  ۔۲
 ا: مه

 ۔ ماحضر الطالب اال حممدا  ٔاو حممد ۔مثل لاذا کان الکالم اتما  منفيا  واالستثناء متص ۔أ 
ون  جیيز اذا کان الکالم اتما  منفيا  واالستثناء منقطع ؤامکن تسليط العامل فالتميميون    ۔ب 

ٔاما احلجازيون فيو جبون النصب علی    ۔هالنصب علی االستثناء والتباع للمستثنی من  هفي
 ۔ ناءاالستث
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اذا کان الکالم   ةواحد  ةفی حال  ةفی اجلمل   هاثلثا  يعرب املستثنی ابال علی حسب موقع  ۔۳
 ۔انقصا  واليکون اال منفيا  ويسمی استثناء مفرغا  

 املستثنی بليس واليکون 
 األولی  ةاجملموع

 ة حضرت الطالبات ليست فاطم ۔۱
 دون ليس خالدا  هکوفی اجملت  ۔۲
 ة الثانی ةاجملموع۔ ۳
 ة حضرت الطالبات التکون فاطم ۔۱
 دون اليکون خالدا  هکوفی اجملت  ۔۲

 الشرح والتحلیل 
  ۔ ةا توضح حکم املستثنی بليس واليکون، فالکمات’’فاطمٔاهن  ۔ جند  ةالسابق  ةلوأتملنا األمثل 

  ةاألولی، ومستثنی بال  يکون فی ٔامثل   ة اجملموع  ةا مستثنی بليس فی ٔامثل ه خالدا ‘‘ کل من
 ۔و منصوب دائما  هوکل مستثنی بليس ٔاو بال يکون ف ۔ةالثاني  ةاجملموع

هب واملستثنی  اخلرب،  وينصبان  االسم  يرفعان  انقصان  فعالن  ’’اليکون‘‘  و  ما  و’’ليس‘‘ 
وم  هملفما ضمی مسترت يعود علی اسم الفاعل اسم املفعول اها، وامسمهخرب   همنصوب علی ٔان

  ة ٔای احلاضر   يهمن الفعل السابق فالتقدير مثال  فی املثال األول: حضرت الطالبات ليست  
ما ضمیا  عائدا  علی البعض هويصح ٔان يکون امس  ةفاطم  ةاحلاضر   يهوالتکون ف  ةفاطم

والتقدير  هاملف السابق،  الکل  من  ليست  حوم  الطالبات  حضرت  بعض   يهينئذ:  ٔای 
 ۔و ٔای بعض املکافئني خالدا  هدون اليکون هوکوفی اجملت ۔ةاحلاضرات فاطم

 ةالقاعد
 ۔املستثنی بليس واليکون منصوب دائما  



115 

 

ما منصوب علی ، واملستثنی هبربليس واليکون فعالن انقصان يرفعان االسم وينصبان اخل
وم من الفعل السابق اذا کان  هاملفما ضمی مسترت يعود علی اسم الفاعل  ها، وامسمهخرب   هٔان

وم من الفعل السابق اذا کان الفعل مسندا  هندا  للفاعل ٔاو علی اسم املفعول املفس الفعل م 
 ۔ وم من الکل ٔاو العموم السابقهما ضمیا  عائدا  علی املفهللمفعول، وجیوز ٔان يکون امس

 املستثنی خبال و عدا و حاشا
 األولی  ةاجملموع

 ذاکرت دروسی خال درسا   ۔۱
 قابلت ٔاصدقائی عدا حممدا   ۲
 حضر الطالب حاشا عليا   ۔۳

 ة الثانی ةاجملموع
 ذاکرت دروسی خال درس ۔۱
 قابلت ٔاصدقائی عدا حممد ۔۲
 يحضر الطالب حاشا عل  ۔۳

 الشرح والتحلیل 
ٔاهنهلوأتملنا  ةالسابق  ةاألمثل  لوجدان  خبال  ا  املستثنی  حکم  توضح  فنجد ا  حاشا  و  وعدا 

األولی، وجمرور    ةاجملموع  ةا اسم منصوب فی ٔامثل هعليا ‘‘ کل من  ۔ حممدا    ۔الکلمات ’’درسا  
ٔامثل  نفةالثاني  ةاجملموع  ةفی  ذلک  ومن  نصب ه،  جیوز  حاشا  و  وعدا  خبال  املستثنی  ٔان    ه م 

 ۔هوجیوز جر 
األفعال   ه ذستثناء، واملستثنی هبإلا ٔافعال تفيد أاهنفينصب املستثنی خبال وعدا و حاشا علی  

 ، والفاعل ضمی مسترت وجواب  يعود علی اسم الفاعل ٔاوهمفعول ب  هواجب النصب علی ٔان
املف املفعول  املفهاسم  البعض  علی  يعود  ٔان  ويصح  السابق،  الفعل  من  الکل هوم  من  وم 
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  ةکذا فی بقيهو   ۔املذاکر ٔاو البعض درسا  و ٔای  هالسابق فالتقدير: ذاکرت دروسی خال  
احلروف  ه ذوف جر واملستثنی هبر فان خال وعدا وحاشا ح  ةالثاني  ةٔاما فی اجملموع  ۔ةاألمثل 

واذا کان   يفعل ماض  يها منصواب  فاألدوات اذا کان املستثنی هب   هذهمن    ةجمرور، وکل ٔادا
 ۔ ی حرف جرها جمرورا  فاملستثنی هب

نصب  ه تنبي جیوز  وجر :  حاشا  و  وعدا  خبال  و    هاملستثنی  خال  علی  تتقدم  مل  اذا 
املصدري املصدري  ةعدا’’ما‘‘  عدا’’ما‘‘  و  خال  علی  تقدمت  فعالن؛  هف  هفاذا  ما 

يتعني ٔان ينصب املستثنی    هاحلال  هذه ال تدخل اال علی األفعال و فی    هألن’’ما‘‘ املصدري
يف وعدا  املصدري  ةحال  خبال  ’’ما‘‘  ٔاملفعوليهعلي  ةتقدم  علی  تتقدم   ۔ةما  فال  حاشا  ٔاما 

 ۔ علی حاشا ةتقدم ’’ما‘‘ املصدري هال قليل، ومنع سيبوي إ ةا’’ما‘‘ املصدريهعلي
 ةالقاعد

وحاشا ٔافعاال  تکون خال و عدا    ةذ احلاله  ، و يفهاملستثنی خبال وعدا و حاشا جیوز نصب
 ۔والفاعل ضمی مسترت ها مفعوال  به، ويکون املستثنی بکل منةماضي

ا حرف جر واملستثنی  هيکون کل من  ةاحلال  هذه  نی خبال وعدا و حاشا، ويفثوجیوز جر املست
  ة ، فاذا تقدمت ’’ما‘‘ املصدريةذا احلرف، مامل يتقدم علی خال وعدا’’ما‘‘ املصدريجمرور هب

 ۔ةاحلال هذها فی  مهفعالن وجیب نصب املستثنی بعدما هما فهعلي
 ۔ هسيبوي  هو قليل ومنعه علی ’’حاشا‘‘ ف ةٔاما تقدم ’’ما‘‘ املصدري

 ة املناقش 
 االعرابی مع ذکر السبب فيما أیتی:  ةاستخرج املستثنی وبني حکم ۔۱س

 ال طالبا  إحضر الطالب  ۔۲    ة ال مادإمت املواد هف ۔ا
 ۔ ةمل هجنحت الطالبات خال امل ۔۴   االأخ ما حضر اخواين ۔۳
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 ۔اال عليا   إزرت ٔاحد ما ۔۶ ‘‘قال تعالی: ’’ ال يعلم الغيب اال هللا ۔۵
 رٔايت الطالب عدا خالد ۔۸   ماسررت اال من حممد  ۔۷

 فيما أیتی: ضع مستثنی مناسبا  فی املکان اخلايل ۔۲س
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جنح الطالب اال ۔۱
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ماعدا  هرٔايت األساتذ ۔۲
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اال  يکتب دروس  ۔۳
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ٔاحد ال  ما جاءين ۔۴
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سلمت علی زمالئی اليکون  ۔۵
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ماسررت اال من  ۔۶
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رفع األمم االا  ما ۔۷

 : ةاآلتي ةالکرمی اآلایت  يف إلبني سبب وجب نصب املستثنی اب ۔۳س
 ۔للمؤمنني واليزيد الظاملني اال خسارا ‘‘  ةو شفاء و رمحهقال تعالی ’’وننزل من القرٓان ما    ۔۱
 اال قليال  مما أتکلون‘‘ هفی سنبل  ه فما حصدمت فذرو ’’ ۔۲
 ۔م‘‘هاال قليال  من ه’’فشربوا من ۔۳

 :ةمفيد ة فی مجل  مثل ملا أیيت ۔۴س
 ۔هالنصب واالتباع للمستثنی من  همستثنی ابال جیوز في  ۔۱
 ۔ هوجیوز جر  همستثنی جیوز نصب ۔۲
 ۔مستثنی واجب النصب ۔۳
 ۔مستثنی واجب الرفع ۔۴
 ۔ استثناء ةمستثنی يکون خربا  ألدا  ۔۵
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 املنادی  ۔۳
 األولی  ةاجملموع

 د های حممد اجت ۔۱
 ة الثانی ةاجملموع

 د هيا طالب اجت ه ۔۱
 ي دهاجت  ةطالب  يأ  ۔۲

 ة الثالث ةاجملموع
 ٔامتکلما  اسکت ۔۱
 ای متکلمني اسکتوا  ۔۲

 ةالرابع ةاجملموع
 دوا های طالب العلم اجت ۔۱
 د هاحلميد اجت ای عبد ۔۲

 ة اخلامس  ةاجملوع
 ٔابشر ابلنجاح  های مذاکرا  درس ۔۱
 دهاجت  ه مال  درسهای م ۔۲

 والتحلیل  حالشر 
و   ةالسابق  ةاألمثل  النداء  حروف  بعد  ٔان ما  مجيع    ‘‘ يفةمز اهل  ۔ياه۔ٔای۔ٔاای۔’’ای  يهتوضح 
و منادی  هحرف من حروف النداء ف  ةبواسط  ه، وکل مطلوب اقبالهمطلوب اقبال  ةاألمثل 

  ه يبنی علی ما کان يرفع ب  هٔان  االعرايب  ه ی: العلم املفرد و حکمهٔانواع    ة وللمنادی مخس 
األولی  وقديکون املنادی    ةاجملموع  ة ‘‘ فی ٔامثل ةقبل النداء کما فی کلمتی ’’حممد و فاطم
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االعرابی   هوحکم   ةالثاني  ةاجملموع  ه‘‘ فی ٔامثل ةطالب  ۔کما فی کلمتی ’’طالب  ةمقصود  ةنکر 
ب  هٔان يرفع  ماکان  علی  املفرد  ه يبنی  العلم  مثل  النداء  املن  ۔قبل  نکر اوقديکون  غی   ةدی 

  االعرايب   هوحکم   ة الثالث  ةاجملموع  ةمتکلمني‘‘ فی ٔامثل   ۔کما فی کلمتی ’’متکلما  ةمقصود
العلم  ۔النصب   ’’طالب  فی  مضافا  کما  املنادی  يکون  ٔامثل   عبد  ۔وقد  فی   ة احلميد‘‘ 

حکم  ةالرابع  ةاجملموع شبي   ۔النصب  االعرايب  ه و  املنادی  ابملضاف کما  هوقديکون  ا  
النصب   االعرايب  هو حکم   ةاخلامس   ة اجملموع  ة ‘‘ فی ٔامثل همال  درسه م  ۔هفی ’’مذاکرا  درس

 ۔هشئی من متام معنا ه و ما اتصل بهابملضاف   هواملقصود ابلشبي ۔ٔايضا  
 ةالقاعد

  ۔ ٔاای  ۔: ’’ایيهو حروف النداء    ۔اای ٔاو احدی ٔاخواهت   ةبواسط  ه و املطلوب اقبالهاملنادی  
 ۔ ‘‘ةمز اهل  ۔ٔای ۔ياه

 ی: ه ةمخس دی أانواع املن 
وحکم  ۔۱ مفرد  ب  هٔان  االعرايب  هعلم  يرفع  ماکان  علی  يرفع    هيبنی  فاذا کان  النداء،  قبل 

مثل  ةابلضم الضم  علی  زيُد‘  ۔بنی  مثل  ۔ای  األلف  علی  بنی  ابأللف  يرفع  ای    ۔واذا کان 
 ۔ای زيدون  ۔واذا کان يرفع ابلواو بنی علی الواو مثل ۔زيدان

کانت ترفع     ا مثل العلم ٔای تبنی علی مأايضا  ٔاهن  االعرايبا  هوحکم   ةاملقصود  ةالنکر   ۔۲
ابلضم  هب ترفع  فاذا کانت  النداء،  مثل  ة قبل  الضم  علی  ترفع   ۔ایرجلُ   ۔بنيت  واذا کانت 

األلف مثل بنيت علی  رجالن  ۔ابأللف  الواو مثل    ۔ ای  ابلواو بنيت علی  ترفع  واذا کانت 
 ۔ ایرجيلون

 ۔ قول األعمی: ای رجال  خذبيدی  ۔مثل  ۔النصب  ا االعرايبهوحکم  ةغی املقصود  ةالنکر   ۔۳
 ۔ ای غالم زيد ٔاقبل ۔النصب مثل ه املضاف وحکم ۔۴
 ۔ ای طالعا  جبال  ٔاسرع ۔االعرابی النصب مثل هابملضاف وحکم  هالشبي ۔۵
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 ة مالحظ
، ويعرُب فی ثالث ةمقصود  ةکر ىاملنادی يبنی فی حالتيں اذا کان علما  مفردا  و اذا کان  

  و يف ها  ابملضاف، و ه، وکذلک اذا کان مضافا  ٔاو شبي ةغی مقصود  ة حاالت اذا کان نکر 
 ۔النصب االعرايب هاحلاالت الثالث معرب وحکم هذه

 ة املاقش 
 االعرابی فيما أیتی:  هو حکم هعني املنادی و بني نوع ۔۱س 

 ای عجوال  تريث ۔۱
 ای طالبان ٔانصتا  ۔۲
 ٔاای قائد اجليش تقدم ۔۳
 الی ابکستان ٔاسرع ای مسافرا   ۔۴
 ه ای غافال  انتب ۔۵
 م الدرس هاف ای عبدهللا ۔۶
 ۔ ةالعربي ةای عبدالقدير تذوق اللغ ۔۷

 :ة اعراب املنادی فی کل حال ةغی املفرد و بني عالم ةاآلتي  ةخاطب ابلعبار  ۔۲س
 مل دروسک ای طالب العلم الهت

 :ةمفيد ةمجل  يف مثل ملاأیيت ۔۳س
 ُمنادی مفرد منصوب ۔۲  منادی مبنی علی الضم ۔۱
 ُمنادی منصوب ابلياء  ۔۴  ُمنادی مبنی علی األلف ۔۳
 ُمنادی مبنی علی ضم مقدر  ۔۶  الواو ُمنادی مبنی علی  ۔۵
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 التعجب . 4
 هب ؤافعل هما ٔافعل 

  ،ةحسن  ةمنزل  مهمن  هينزلون  الغريب،  الضيف  علی  مإقباهل  ٔاشد  وما  ا،هل هبالدان ما أکرم أ 
 ۔ شديدا    احتفاء هب وحیتفون

  حسناء   صدر  علی  املنظوم  کالعقد  يتدلی  هن إ  ،ه محرت  ٔاحلی  فما  مجيل،   ه مثر   ولون  وفی،  اهخنل 
 ۔ الطول ةفارع

 ۔ اهب نتفع اال ٔاضر وما ا، هٔارض تستصلح  ٔان ٔاولی فما خصب، اهکثی من تربت
 التوضیح 

 أتمل ما أيتی:
 ا هل هکرم أ ٔا بالدان 

 اهل هبالدان ما أکرم أ 
 ٔافادت   ةالثاني  ةاجلمل   ٔان  وجند  ابلکرم،  البالد  لهأ   اتصاف  ٔافادت   األولی  ةجتد ٔان اجلمل 

ب   ابلکرم،  البالد  لهأ   اتصاف ؤاعجب  بذلک  أتثر  قد  املتکلم  ٔان  جانب   ذاهو   ۔هإلی 
(  ما)  ب   ؤاتينا   ۔صغنا من ’’کرم‘‘ فعال ٓاخر علی وزن )فعل(  ٔاننا  من  نشأ   والتٔاثر  التعجب

 أکرم )  فتقول(  هب  ٔافعل)  ةاملعنی صيغ يف  متاما    اهومثل (  اهل ه أ   أکرم  ما  بالدان)    فقلنا  ةالتعجبي
 ۔تعجبال صيغتی  ماهن الصيغتان نسمي ااتهو ( هب

فعال ثالنيا ، ال يدل علی لون ٔاو عيب ٔاو   هوجدت:  ٔاخری  ةوإذا أتملت الفعل )کرم( مر 
 التعجب،  فعال  هروط: يصاغ منالش   هذه  هنيا  للمعلوم مثبتا ، وکل فعل توافرت فيمب  ،ةحلي

وأکثر   ٔاعظم:  مثل  ٓاخر  مساعد  بفعل  يستعان  ٔان  ويصح  ۔(هب  ٔافعل)  و(  هٔافعل ما)    وزن  علی
ول للفعل األصلی املراد املؤ   املصدر  ٔاو   الصريح،  املصدر   هعدب  يذکر  ث   ا، ههو ٔاشد وما يشب

من )فتقول  ،هالتعجب  أ    ٔاشد  ما  بالدان:  )وتقول(  اهل ه إکرام   يکرم  ٔان  ٔاعظم  ما  بالدان: 
 ۔(اهل هأ 
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 أتمل املثالنی االٓتینی ۔۲
 ۔الضيف علی مما ٔاشد إقباهل

 ۔ هالنخل ما ٔاحلی مُحرت
 علی   زائد  الفعل  ذاه( و ٔاقبل)  ه)إقبال( وفعل   املصدر  علی  اشتملت  األولی  ة جتد: ٔان اجلمل 

 ۔لون علی دل هوفعل ( ةقد ٔاشتملت علی املصدر )محر  ة انيالث ةاجلمل  ٔان  و  ٔاحرف، ةثالث
ثالث  علی  زاد  فعل  حلي  ةوکل  ٔاو  عيب،  ٔاو  لون،  علی  دل  ٔاو  من  ة ٔاحرف،  يتعجب    ه ال 

بفعل مساعد مثل ) ٔاشد( و )ؤاحلی(    ه، وإمنا تتوصل إلی التعجب منةالسابق  ةابلطريق
مؤوال فنقول: )ما ٔاشد    همبصدر الفعل صرحیا ، ولنا ٔان أنتی ب  - ذلک  –ا، ث أنتی  مهوحنو 

 ۔ ٔان يقبلوا علی الضيف، وما ٔاحلی ٔان حیمر البلح(
 املثالني اآلتيني: ۔کذلک  ۔أتمل۔۳
 ۔ا هٔاولی ٔان تستصلح ٔارض  ام

 ۔ ا‘‘ما ٔاضر’’ٔاال ننفع هب 
 جتد

ول ، ومل نستطع ه: مبنی للمجهمن الفعل )يستصلح(، ألن  ةنتطع ٔان نتعجب مباشر ٔاننا مل  
لذلک: جلٔاان إلی فعل مساعد  ۔يمنف هٔان نتعجب من الفعل )ال ننتفع( ألن –کذلک   –

 ۔ ا مبصدر الفعل مؤوالهما، ؤاتينا بعدهيف کل من
 ۔ ةالطريق هذهيف التعجب غی  ةما طريقواملنفی: ليس هل  ۔۔۔ولهواملبنی للمج

 ة السابق  ة( يف األمثل ه)ٔافعل ب  ة الثاني  ة ٔان تطبق الصيغ  –ذا  هبعد    –ل عليک  هومن الس 
 ۔کذاهو  ۔۔۔م علی الضيف فتقول: ٔاشدد إبقباهل

ج واحد ’’فما‘‘ تفيد التعجب، ا يسی علی هناألولی: فإن إعراهب  ةوإذا ٔاردان إعراب الصيغ
، هل بضمی مسسترت، وما أیتی بعد ذلک مفعو  ها ماض، وفاعل هي مبتدٔا، والفعل بعدهو 

ا ( فإعراهبه) ٔافعل ب  ةالثاني  ةٔاما الصيغ  ۔مسا، ٔام مصدرا صرحیا، ٔام مصدرا  مؤوال  إ  سواء أکان
هن   –کذلک    – علی  فالکلميسی  واحد  صور   ةج  علی  جاء  ماض  األمر   ةاألولی: فعل 

 ۔ةمقدر   ةبعد الباء: فاعل مرفوع بضم  يا حرف جر زائد، واالسم الذهللتعجب، والباء بعد
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 ة اخلالص
 ۔ هٔافعل ب ۔ها: ما ٔافعل مهللتعجب صيغتان  ۔۱
تعجبنا   ةإذا کان الفعل ثالثيا مبينا للمعلوم مثبتا مل يدل علی لون ٔاو عيب ٔاو حلي ۔۲
 ۔ ٔاو ابملصدر الصريح ٔاو املؤول بعد الفعل املساعد ةمباشر  همن
ثالث ۔۳ علی  الفعل  زاد  حلي  ة إذا  ٔاو  عيب  ٔاو  لون  علی  دل  ٔاو  توصلنا  ةحروف،   :

صرحیا  ٔاو    همبصدر   –بعد ذلک    –ا، ؤاتينا  مه ب: ما ٔاشد ٔاو ٔاشدد و حنو   هتعجب منإال
 ۔ مؤوال

ب: ما ٔاشد   همنفيا: توصلنا إلی التعجب منول، ٔاو  ه إذا کان الفعل مبنيا للمج ۔۴
 ۔ مؤؤال همبصدر  –بعد ذلک   –ا، ؤاتينا مهؤاشدد وحنو 

 تدریبات 
 ( وغی مايلزم: ه( مکان )ما ٔافعل هضع )ٔافعل ب

 ۔ما ٔانضر الورد ۔۱
 ۔ما ٔاقبح ٔان يفرط الطالب فی ٔاداء الواجب ۔۲
 ۔ ما ٔاضر اإلفراط فی الطعام ۔۳
 ۔ يکافٔا اجملدما ٔاولی ٔان  ۔۴
 : ةمن اجلمل اآلتي ة ممکن ةتعجب بکل صور ۔۲
 ۔حیرتس العدو ۔۱
 ۔ حیرتم الکبی ۔۲
 ۔ هال يقع يف السوء إال فاعل  ۔۳
 ۔ خیضر الزرع ۔۴
 ۔يصان الشرف ۔۵
 ۔تصفو السماء ۔۶
 ۔ هيسعد الوالد أببنائ ۔۷
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 ۔ تسطع الشمس ۔۸
 ةغری تعجبی  ةإلی مجل هاالٓتی  ةالتعجبی ةحّول اجلمل ۔۳

 ۔‘‘ةٔاحسن االستقام ۔’’ما
 منوذج اإلعراب 

 ۔ العلم  ة، ٔاعظم بفائدةما ٔانفع العلم، وما ٔاجدر ٔان جیتنی مثر 
 ۔مبتدأ  ةتعجبي ما:  

 ۔ والفاعل: ضمی مسترت ۔علی الفتح فعل ماض، فعل تعجب مبين ٔانفع:
 ۔ يف حمل رفع، خرب املبتدأ  ةالفعلي ة، واجلمل ةر هالظا ةمنصوب ابلفتح همفعول ب العلم: 

 ۔مبتدأ  ةتعجبي ما:
 ۔والفاعل: ضمی مسترت ۔علی الفتح ٔاجدر: فعل ماض، فعل تعجب مبين

 ۔و نصب ئان : حرف مصدر 
 ۔ةاملقدر  ةول، منصوب ابلفتحهللمج جیتنی: فعل مضارع مبين

 ۔اء: مضاف ، واهلة : مثر: انئب فاعل مرفوع ابلضمهمثر 

 املدح و الذم
 ۔ بئس اخللق الکذب  ۔السمی الکتاب نعم  ۔۱
 ۔بئس املرء الکذب  ۔نعم مسی املرء الکتاب  ۔۲
 ۔حب الذات  (1)  ةبئس ذيل  ۔الصدق ةنعم فضيل  ۔۳
 ۔ بئس ما رافقت قرين السوء  ۔التعاون هنعم ما يسعی إلي ۔۴

 ب 
 ۔الحبذا الکذب    حباذا الصدق

 التوضیح 
ولو حبثت عن الذی   ۔ا يفيد الذمهاملدح، وبعضا يفيد  هبعض  ةيف اجملموع  ةاألساليب السابق

 ۔الذم )بئس( دٔافا ی)نعم( ولوجدت الذ ه ٔافا املدح لوجدت
 

 رذیلۃ: بری عادات، برے اخالق  ۔ 1
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 ۔ما مضارع وال ٔامرها جامدان، الأیتی منمهو)نعم( و )بئس( فعالن ماضيان، و 
اخللق: فاعل بئس، وجتد   ةالسمی: فاعل نعم، وکلم  ة( جتد کلم۱تدبر املثالني يف رقم: )

أبلالفاعل   )  ۔مقرتان   رقم  في۲وفی  ما  إل  مضافا   نعم:  فاعل  جتد  بئس:    ه(:  وفاعل  ٔال، 
  ، ويف هوفی رقم: جتد الفاعل ضمی مسترتا مفسرا بتمييز بعد   ۔ ٔال ٔايضا  ه مضافا إلی ما في

 ۔املثالني يف کل من ة )ما( املوصول ةجتد الفاعل کلم :رقم
املقصود ابملدح ٔاو الذم، ويسمی  و  هوإجاوزت الفاعل فی کل ٔاسلوب: وجدت امسا مرفوعا   

خرب، ٔاو يعرب خربا ملبتدٔا حمذوف وجواب    هالتی قبل   ةو يعرب مبتدٔا، واجلمل ه)املخصوص( و 
وقد يتقدم املخصوص فی األسلوب فتقول: الکتاب نعم   )2(واملذموم    1)املمدوح(  هتقدير 

صوص ابملدح  خوقد حیذف امل  ۔هخرب عن  هالتی بعد  ةينئذ: يعرب مبتدٔا واجلمل وح  ۔السمی
 ۔ صابرا نعم العبد  ه وما من الکالم حنو ’’إان وجدانهٔاو الذم إذا کان مف

کنعم،   ۔۔۔ما يستخدم فی املدح  ا حبذا وال حبذا ؤاوهلمها فعالن  ه)ب( ففي  ةٔاما اجملموع
الذمه واثني فی  يستخدم  من  ۔۔۔۔ما  وفاعل کل  اإلشار ه کبئس،  اسم  هب   ةما  و املتصل  و  ه ما 

  ه التی قبل   ة واجلمل   ۔ابملدح ٔاو الذم و تعرب مبتدأ   ةي املخصوصه  ه بعد  اليت  ة )ذا(، والکلم
 ۔خرب

 ة اخلالص
 ۔ ا فعل ماض جامدمه)نعم( فعل املدح، و )بئس( فعل الذم، وکال ۔۱
 ما ٔاربع حاالت: هلفاعل  ۔۲
 ۔أبللی  احملٔان يکون  ۔۱ٔ

 ۔ أان يکون مضافا  إلی احمللی هب ۔ ب 
 ۔ ةٔان يکون ضمیا  مسترتا  وجواب مميزا بنکر  ۔ج
 ۔ة)ما( املوصول ة ٔان يکون کلم ۔د

 و االسم املقصود ابملدح ٔاو الذم، ويعرب کما يلي: هاملخصوص  ۔۳
 

 ممدوح: جس کی تعریف کی جائے۔  ۔ 1
 مذموم: جس کی مذمت کی جائے برا بھال کہا جائے  ۔ 2
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 ۔خرب هاليت قبل  ةواجلمل  ۔۔مبتدأ  ۔۱ٔ
 ۔املمدوح ٔاو املذموم هوجواب تقدير  ف خربا املبتدٔا حمذو  ۔ ب 
 ۔ خرب ه التی بعد ةإذا تقدم کان مبتدٔا، واجلمل  ۔ج
تستعمل حبذا للمدح کنعم، وتستعمل ال حبذا للذم کبئس، وکال األسلوبني مکون  ۔۴

 ۔مبتدٔا مؤخرمن فعل وفاعل خرب مقدم واملخصوص 
 تدریبات 

 : ةاألساليب اآلتي عني الفاعل واملخصوص يف
 ۔حبذا اإلخالص يف العمل ۔۱
 ۔بئس مايقول اخلاملون ٔاعداء العمل ۔۲
 ۔ امليدانال حبذا اجلنب يف  ۔۳
 ۔ نعم صديقا الکتاب  ۔۴
 ۔إلی غد هبئس طالبا من يؤجل عمل  ۔۵
 ۔ اجلد الفوز ةنعم نتيج ۔۶
 اجملرم العقاب الصارم ةبئس عاقب ۔۷
 ۔ ةذب هنعمت البنت امل ۔۸
 ۔ ةاملتربج ةبئست املرأ  ۔۹
 ۔ةفاعل نعم و بئس يف املکان اخلايل مع استيفاء األحوال األربع علض ۔۲
 ۔العامل النشيط ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نعم ۔۱
 ۔ةاملکتب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نعم ۔۲
 ۔ةاملتنز  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نعم ۔۳
 ۔ الطائف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نعم ۔۴
 ۔ الکذب  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بئيس ۔۵
  ۔قرين السوء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بئس ۔۶
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Unit 08 
 
 
 
 
 
 
 

سلوب اإلختصاصأ  
ستفهامإلوا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ٓاصف معمود   .مجع و ترتیب: د

 حممد خرم شهزاد    ۔املراجع:د    
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 األهــداف 
 : ةا علی األساليب اآلتيمهيکون الطالب فا ةوفاحص ة متٔاني قراءة بعد قرائة هذه الوحدة 

وشرحها   .1 االستفهام  ٔادوات  بيان  مع  االستفهام  وطرق  االستفهام 
 ۔االستفهامٔانواع  ۔لالستعمال فی اللغة

 ۔ ٔاسلوب االختصاص و شرحه مع إتيان ٔامثلة تطبيقية .2
 التعارف 

ا استعماهل  ةوطريق  ةالعربي  ةيف اللغ  ةالوارد  ةاألساليب املختلف  ةالوحد  هذهسنذکر فی  
اللغ ف  ةيف  اآلخرين  ٔاو خناطب مع  نفوسنا  نعرب عما يف  ٔان  نريد  ما  األساليب   هذهعند 

 األساليب:  ه ذتساعدان يف جمری الکالم علی لساننا هب
االستف ٔاسلوب  فهٔاما  ٔاو  هام  األشياء  عن  املعلومات  نعرف  لنا کيف  يوضح  و 

رح األدوات  ذا الغرض مع شتستعمل هل ي األدوات اليتهم وما  هاالشخاص وکيف نستف
 ۔امهاليت تستعمل للعاقل و لغری العاقل مع بيان نوعی االستف

نستعمل  االختصاص،  علی   هؤاسلوب  شخصاً  ٔاو  شيئاً  خنصَّ  ٔان  نريد  عندما 
 ۔اآلخرين

 ۔ ا بشکل ممتازواستعماهل ةاألساليب تساعدان يف إدراک اللغ هذهن مفکل 
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 ٔاسلوب اإلختصاص1.
 ۔ هممن حیاول االعتداء علي  هوطننا وحلمايت ةخلدم ٔانفسناحنن الشباب نعد 

  ۔ةای سحاب  ۔ارون الرشيد: ٔامطریه  ةاتريخ جميد يتمثل فی قول اخلليف  ۔هٔابناء العروب  ۔ولنا
 ۔ ٔانی شئت، فسئاتينی خراجک بعد حنی

 ۔ةٔان نکون للدين حصناً، وللوطن درعاً، ولعمل اخلری رعا د للا هنعا ۔اليوم ة طلب ۔وإننا
 التوضیح 

حتت ۔۱ اليت  العروبهالکلمات  ٔابناء  ’’الشباب،  خط  طلبةا  ظا  ة،  ٔامساء   ة ر هاليوم‘‘ 
ٔاو ’’ان‘‘هبضمری    ةمسبوق الظا  هذهو   ۔و ’’حنن‘‘  الضمری ةر هاألمساء  لتوضيح  : جاءت 

قبل  فکلمهالذي  ضمری    ةا،  وفسرت  وضحت  ’’شباب‘‘ 
وکلم ’’حنن‘‘  وکلم  ةاملتکلم  ’’ان‘‘  الضمری  وضحت  وضحت ة’’طلب  ة ’’ٔابناء‘‘   ‘‘

 ۔ الضمری ’’ان‘‘ ٔايضاً 
أتملنا  هو  وإذا  )االختصاص(،  يسمی  التعبری،  من  األسلوب  وجدان  ه ذهذا  ا  هاألمساء: 

  ه’’مفعوال ب  ةسابقٔاخص، ولذک تعرب الکلمات ال  هدائماً بفعل حمذوف تقدير   ةمنصوب
 ۔منصوابً علی االختصاص‘‘

 ة ا معرفاً ابإلضافها يکون معرفاً أبل وبعضهعلی االختصاص بعض  ةاألمساء املنصوب ۔۲
 ۔ٔال ه ملا في

 ة اخلالص
ٔال ويذکر   هملا في  ةر معرف أبل ٔاو ابإلضافهاملنصوب علی االختصاص اسم ظا

 ۔ هبعد ضمری املتکلم غالباً لبيان املراد من
 تدریبات

 :ةمن العبارات اآلتي  ة اخلالي ةاألمکن ضع امساً منصوابً علی االختصاص يف
 ۔کم عاجلنا من مريض________حنن  ۔۱
 ۔ نقيم العدل، وننتصف للمظلوم من الظامل ________حنن  ۔۲
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 ۔ البيوت، والقبض علی اجملرمنی ةحراس ________علينا  ۔۳
 ۔ هجمد سابق، وجیب ٔان نعيد ________لنا  ۔۴
 ۔ٔاطفالنا ة ر فی بيوتنا علی تربيهنس  ________حنن  ۔۵
 ۔نکرم الضيف، وحنمی املظلوم________إننا  ۔۶
 ۔والثواب اجلزيل ةاملغفر  نسٔال للا ________إننا  ۔۶
 االختصاص اجعل کل اسم مماأیتی منصوابً علی ۔۲

 ۔رجال اإلسعاف ۔الرایضينی ۔العمال ۔ندسنیهامل ۔الطالب 
 ۔ ةالکعب ة سدن ۔األمر ابملعروف ةيئه ۔ةالقضا

 ۔ املشرفنی علی احلفل
 ۔مثل أیتی

 ۔ اسم منصوب علی االختصاص مضاف ۔۱
 ۔ الياء هنصب  ةاسم منصوب علی االختصاص وعالم ۔۲
 ۔ ةفعلي ةخرب مجل  ه اسم منصوب علی االختصاص بعد ۔۳
 ۔ ةامسي ةخرب مجل  ه اسم منصوب علی االختصاص بعد ۔۴
 ۔خرب مفرد ه اسم منصوب علی االختصاص بعد ۔۵
 ۔ اإلعراب  منوذج يف۔۳
 ۔ماٍض جميد ۔ةٔابنء العروب ۔لنا

 ۔جر، واجلار واجملرور خرب مقدم حملوان ضمری مبنی يف  ۔ الالم حرف جر لنا: 
 ۔ةالفتح هنصب  ةمنصوب علی االختصاص وعالم همفعول بٔابناء  : ةٔابناء العروب

 ۔ةجمرور ابلکسر  هاف إليضم ةوالعروب
 ۔ةمقدر  ةمبتدٔا مؤخر مرفوع بضم ماض:
 ۔ ةابلضم ةمرفوع ةصف جميد:



132 

 

 ام هالستفا 2.
 ةمز اهل ۔له

 بنی صديقنی
مع   ي الصيف املاض  ا يف هإلي  سافرت   ۔۔۔لی الطائف ای حممد؟ نعم  إل سافرت   ه ۔۱

 ۔ا يف الشتاءهٔازر  مل ۔۔۔ الشتاء؟ ال ا يفل زرهته( ۲) ۔يوالد
  ه وماو   عليل،  ه ءواهي مصيف مجيل،  هف  ٔاتعجبک الطائف ای حممد؟ نعم تعجبين ۔ ۱ ۔ب 
 ۔ زالل 1عذب ( ۱)
 ۔ا؟ ال فما ٔامجل صحبتکذا قصدهتالسفر معی إ 2ٔاترفض  ۔۲
لی الطائف  إای صديقی، فالطريق املوصل    ة؟ ابلسيار ةنسافر ٔام ابلسيار   ةلطائر   ٔااب۔۱ ۔ج

 ۔مرصوف
من الوقت نعد    ةٔاصباحاً نسافر ٔام مساًء؟ صباحاً حيث تکون لدينا فسح ۔۲
 ۔ألنفسنا ةا وسائل الراح هفي

 ۔ أاما زرت غری الطائف؟ بلی زرت ٔاهب ۔۱ ۔د
 ۔ امهٔازر غری ذين املصيفنی؟ نعم مل هٔامل تزر غری  ۔۲
 التوضیح 

  ا السائل عن م هبها ٔاساليب يستفها مجيعهجتد  ةالسابق  ةاحملاور  يف  ةأتمل األساليب الوارد
  ة ام ٔاداهل األساليب تفيد االستفجع  ي والذ  ،هب  هيعرف  ٔان  املسئول  من  ويطلب  ،هل هٔامر جی
 ۔ ةاألمثل   ييف ابق ةمز ( واهل ۱) ةل( يف ٔامثل هي: )هام، و هاالستف

وال ه، فةل ل مضمون اجلمهل( جتد السائل جیهام )هاالستف  ة ( حيث ٔادا۱)  ةٔامثل   3تدبر
، وجتد اجلواب )نعم( يف ء الشتايف  ه لی الطائف، وال عن زایرتيعرف شيئاً عن سفر حممد إ

 ۔  النفیثبات، و )ال( يفاإل
، واجلواب ةل مضمون اجلمل هالسائل جی، وجتد  ةمز ام اهلهاالستف  ة )ب(: جتد ٔادا  ةأتمل ٔامثل 

 ۔  األسلوب ثبات و)ال( يف)نعم( يف اإل

 
 عذب: شیریں۔  ۔ 1
 رفض۔ رفض۔ یرفض، اناکر کرنا۔  ۔ 2
 تدّبر: دبّر۔ یدّبر۔ تدبیر غور کیجیے۔  ۔ 3
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ل  هو جیه ، فةوالسيار   ة ي الطائر ها حممد فی السفر، و هيفضل   اليت  ة ل الوسيل هجی  ه غری ٔان  ۔۱
(  ۲)  املثال  فی  احلال  وکذلک  ، هسئول تعييبنامل  من  ويطلب  ،هواحداً من شيئنی معلومنی ل 

 ۔  املثالنیيف ابلتعينی اجلواب  جاء  لذلک
، يوالنف  ة مز ي اهلهام و هاالستف  ة)د(: جتد کل ٔاسلوب قد مجع بنی ٔادا  ة ٔامثل ٔاخریأً   تدبر  ۔۲

 ۔ثبات کان )بلی( وفی حال النفی )نعم(وتری اجلواب يف حال اإل

 ة اخلالص

 ۔ م بشئ مل يکن معلوماً من قبل السائلل علام: طلب اهاالستف ۔۱
 ۔ ةمز ل، واهل ها: ه؟ منةام کثری هاالستفٔادوات  ۔۲
ا يکون)نعم( فقط، وجواهب   ةا العلم مبضمون اجلمل ام، ويطلب هبه ل: حرف استفه ۔۳

 ۔ النفیثبات و)ال( يف)نعم( يف اإل يف
 ا ٔاحد ٔامرين:ويطلب هب -ةمز اهل ۔۴
 ثبات و )ال( يف اإلا )نعم( يفجواهب ويکون هل هذا کان السائل جیإ ةمضمون اجلمل  ۔۱

 ۔ له مثل ۔۔۔النفی 
ذکر   ا ا يکون بتعينی واحد مم، وجواهب ةذا کان السائل يعرف مضمون اجلمل التعينی إ ۔ ب 

 ۔  السؤاليف
ثبات، و ا يف تلک احلال يکون )بلی( يف اإل، وجواهبة مز عقب اهل  يقد أیتی النف ۔۵

 ۔ي النف)نعم( يف
 تدریبات

، والذی يطلب ة مل اجل  مضمون  ه يطلب بام الذی  ه: االستفةاألساليب اآلتي  بنی يف ۔۱
 ۔ التعينی هب

 صباحاً حضرت ٔام مساًء؟ أ  ۔۱
 ترضی عن اجملد؟  أ  ۔ ب 
 ل استذکرت دروسک؟ه ۔ح
 حممد صديقک ٔام حممود؟ أ  ۔د
 ٔا عندک نسمر ٔام عند خالد؟ ۔ه
 حتب النشاط الرایضی؟  أ  ۔و
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 إلی القمر؟ 1 هل حتب التنز ه ۔ز
 : ةمز ل واهلام هبهٔاساليب استفلی إ ةحول اجلمل اآلتي۔۲
 ۔صيف الطائف مجيل ۔۱
 ۔ذا قصر امللکه ۔ ب 
 ۔ بديع  ةشتاء مک ۔ج
 ۔ ةاجلمع ةر ليل هتس  ۔د
 ا: ه؛ ؤاجب عنةمنفي ة اميهلی ٔاساليب استفإ ةحول األساليب اآلتي ۔۳
 نصحت لکم  ۔۱
 ۔  شدتکساعدتک يف ۔ ب 
 ۔ مستشفی ئانشٔا والد ۔ح
 ۔املنکوبنی ةلی مساعددعوتکم إ ۔د
 ۔ةحتسن السباح ۔ه
 ۔ٔاخوک صديقی ۔و
 ۔ةالعربي ةجتيد اللغ ۔ز
 ۔بط احلجاجهم ةمک ۔ح

 عرابإلا مناذج ف 
 ۔ ل يستوی الذين يعلمون والذين ال يعلمون(ه) قال تعالی:

 ۔ امهحرف استف  ل: ه
 ۔ةمقدر  ةفعل مضارع مرفوع بضم  يستوی: 
 ۔ اسم موصول فاعل مبين  الذين:

 ۔ ةصل  ةواجلمل  ۔فاعل ة مضارع مرفوع بثبوت النون او واو اجلماعفعل  يعلمون:
 ۔مبين معطوف: الذين ۔حرف عطف الواو: والذين:

 ۔فاعل  ۔۔۔  ةالنون و واو اجلماع  بثبوت   مرفوع  مضارع  فعل  ونميعل   ۔ةال: انفي ال يعلمون:
 ۔ةصل  ةواجلمل 

 
 التنزہ: سیر/چلنا/واک کرنا۔  ۔ 1
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 ام هٔادوات االستف ةبقی3.
 ٔانی، ٔااین، ٔای( )من، ما، ٔاين، کيف، متی، کم، 

 : ه، وملا وقف ٔامام مدير الفندق سٔالةنزل حاج فندقا من فنادق جد
 ۔ فٔاجاب: ٔاان فالن  من ٔانت؟ 

 ۔ةر هفٔاجاب: منا لقا ومن ٔاين ٔاتيت؟
 ۔ةالسعودي ةفٔاجاب: الطائر  ؟ ةلی جدإکيف وصلت 
 ۔ر اليومهفٔاجاب: ظ   متی وصلت؟

 ۔ ٔاعرف ٔاحداً فٔاجاب: ال  ؟ة جد ٔای شخص تعرف يف
 ۔ ةفٔاجاب: رایالت سعودي  ما معک من النقود؟ 

 ۔فٔاجاب: ٔالف رایل  کم رایال معک؟
 ۔فٔاجاب: ابلتحويل عن طريق املصرف الرایالت؟ هذهمن ٔاين لک 

 ۔احلج  ةفٔاجاب: ألداء فريض ؟ ةلی اململکإملاذا ٔاتيت 
 ۔فٔاجاب: بعد يومنی  ٔااین تغادر الفندق؟

ب ها، ؤاقام يومنی، مث ذهينشد  اليت  ةالراح  وجد   و  ۔النوم  ةلی غرفإ  ذلک   بعد  احلاج  هتوج
 ۔ ةواملغفر  العفو سائال للا ةلی مکإ

 التوضیح 
 التی جرت بنی احلاج ومدير الفندق: ةأتمل املناقش 

 ۔ هل هبشئ جیا العلم  هام، يطلب السائل بکل ٔاسلوب منهعلی ٔاساليب استف  ةا مشتمل هجتد
االستف  ةاألداأتمل   ٔافادت  يفهالتی  حد ام  علی  ٔاسلوب  معناة کل  وتدبر  جتده،  ا  ها: 

 کمايلی:
 ۔ا عنا لعاقلم هبهويستف من: 
 ۔ا عن غری العاقلم هبهويستف ما:

 ۔ا عن املکان فقطم هبهوستف ٔاين:
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 ۔ا عن احلالم هبهويستف کيف: 
 ۔ا عن العددم هبهويستف متی:
 ۔ا عن العددم هبهويستف کم:
 ۔ا عن املکان ولزمانم هبهوستف ٔانی: 
 ۔ ةا عن الزمان املستقبل خاصم هبهوستف ٔاای: 
لی  إن ٔاضيفت  إف  ،ه ی حبسب ما تضاف الي ها عن اجلميع ف م هبهويستف ٔای: 

االستف هبهعاقل کان  و ام  العاقل  عن  العاقل کان إا  لغری  ٔاضيفت  ن 
ٔاو  ذا ٔاضيفت  إکذا  ها عن غری العاقل، و ام هبهاالستف ٔاو املکان  للزمان 

 ۔احلال ٔاو العدد
 ة اخلالص

 ي: هل، و هو  ةمز ام ٔادوات ٔاخری غری اهلهلالستف ۔۱
 من: للعاقل  ۔۱
 ما: لغری العاقل  ۔ ب 
 ٔاين: للمکان  ۔ح
 کيف: للحال ۔د
 متی: للزمان ۔ه
 کم: للعدد  ۔و
 ٔانی: للزمان واملکان  ۔ز
 ۔ةٔااین: للزمان املستقبل خاص  ۔ح
والعددٔای:   ۔ط واحلال،  واملکان،  والزمان،  العاقل،  وغری    علی  ۔۔۔للعاقل، 

 ۔ هليإ تضاف ما حسب
ا التعينی، لذا جیب ٔان يکون اجلواب بتعينی  مجيع تلک األدوات يطلب هب ۔۲

 ۔هاملسؤل عن
 ۔ ما حرفانه ف ةمز ل واهلهاألدوات ٔامساء، ٔاما هذه ۔۳

 تدریبات
 ا: هفي ةواذکر معنی کل ٔادا، ة عنی نوع األساليب االاتي
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 ۔ همن ينفع الناس ينفعو  ۔۱
 داک ذلک الکتاب؟همن أ  ۔ ب 
 ۔ ٔاين جتلس ٔاجلس معک ۔ح
 ؟ةٔاين تنام الليل  ۔د
 االمتحان؟  ةر نتيجهٔامل تظ ۔ه
 ۔متی أبت الربيع تذدن البساتنی ۔و
 متی يزوران األمری؟  ۔ز
 ؟ ةيسٔال ٔااین يوم القيام ۔ح
 ۔ النجاح  يقدر لک للاما تستقم هم ۔ط
 فصلک؟  کم تلميذا يف ۔ی

 
 ام فيما أیتی:هاستف ٔاسلوب  بکل  هبنی ما يطلب تعيين۔ ۴
 ليک؟إمن الذی کتب  ۔ا

 ٔای يوم حضرت؟ ۔ ب 
 ؟ةاملکتب  من هما الذی تستفيد ۔ح
 ٔای تلميذ صاحبت؟  ۔د
 ر؟هکم تدخر کل ش ۔ه
 ٔادرس النصوص حتب ٔام درس القواعد؟  ۔و
 تعامل زمالءک؟ کيف  ۔ز
 ی النشاط املدرسی؟هٔااین ينت ۔ح
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 ةوکم اخلربی  ةامیهکم االستف4.
 احلرم ةمکتب

  وکان   ، هٔاقران  علی  يتفوق   ه، مما جعل ةالثقاف  ة االطالع وسع  ةبکثر   هسعيد بنی زمالئ   1عرف
ا؟  هفي  قرات   کتباً   کم:  هاحلرم؛ فسٔالو   ةلی مکتبإيرجع    2  هنبوغ يف  الفضل  ٔان:  هلرفاق  يذکر

 ۔فٔاجاب: أکثر من مائتی کتاب 
 ؟ةابن العبطل إ يومياً  ةالقرٔاء ا يفهتقضي ةکم ساع

 ۔فٔاجاب: مخس ساعات 
 ۔ ؟ فٔاجاب مبالينی الرایالت ةوبکم رایل اشرتيت تلک املکتب

 من  وکم ۔ رایً ها ش ه ليإدی هي کتاب   فکم ۔ا عن طريق الشراءهليإ ا ال ترد ها کل هعلی ٔان کتب
 ونقتفی  ۔منوالک  علی  ننسج   سوف:  ه ٔاصدقاو   هفقال ل  ة م اخلاصا مکتباهتهعلي  يقفون  رجال
 3ةالعامر  ةاملکتب  يف ففراغنا ٔاوقات  ففقضی ٔاثرک 

 التوضیح 
الثالث األساليب  التی وضع حتت  ةتدبر  استفها خط: جتدهاألولی  ٔاساليب  واألداها   ةام، 

  کما  سؤال  کل  عن  ٔاجيب   ۔۔۔لذا  ۔لی جواب إ)کم( وقد مرت بک، وکل ٔاسلوب حیتاج  
 ۔رٔايت

 ذا التمييز مفرد يف ه، و ةا مباشر هو االسم الذی وليهی متييز، و إل  ةا حباج هأتمل )کم( تر 
لی  إ  ةضافإلاملثال الثالث اب يف  جمرور  والثانی،  األول:  املثالنی  فی  منصوب   ،هالثالث  ةاألمثل 
 ۔ألن کم: جرت حبرف اجلرکم 

حتت  وقد خط  األخریين،  املثالنی  لکن مهما خط: جتدهتدبر  بکم(   ( ليسا  ها مصدرين  ما 
رایً، ٔاو  هش  ة لی املکتبإدی  الکتب التی هت  ة ا ٔاسلوابن يفيدان کثر مه ام، بل  هٔاسلوبی استف

 
 عُرف: پہنپانا جاتا ہے۔  ۔ 1
 نبوغ: ماہر ہونا۔  ۔ 2
پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہوں اور جہاں کتابیں اور دیگر المکتبۃ العامرۃ: آباد کتب خانہ ) یعنی جہاں لوگ  ۔ 3

 وسائل موجود ہوں(۔ 
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؟ ةٔافاد تلک الکثر ، فما الذی  ةعلی تلک املکتب  ة م اخلاصمکتباهتالرجال الذين يوقفون    ةکثر 
 ۔ ة، وتسمی کم اخلربيةی التی ٔافادت الکثر ه)کم( 

املثال   و يفه، و ةا مباشر هو االسم الٰذ يليها متييزاً، و املثالنی: جتد هل  يف  ةأتمل )کم( اخلربي
 ۔مبن جمرور  مجع: الثانی املثال وفی ۔ةضافإلاألول: مفرد جمرور اب

 ة اخلالص
 ۔کم: نوعان

 ومتتاز مبا أیتی: : ةاميهاستف ۔۱
 ۔امهتفيد االستف ۔۱
 ۔ لی جواب إحتتاج  ۔۲
  ۔۔۔۔ةاحلال هذه ا يفهن متييز إا حرف جر فهذا دخل عليإال إمتييز مبفرد منصوب  ۔۳

 ۔جیر
 : و متتاز مبا أیتی: ةخربي ۔ ب 
 ۔ ةخبار عن الکثر إلتفيد ا ۔۱
 ۔ لی جواب إال حتتاج  ۔۲
 ۔ٔاو مبن، ويکون مفرداً ومجعاً  ةضافإلا جمرور دائماً ابهمتييز  ۔۳

 تدریبات
 ، واذکر نوع متييز کل فيما أیتی: ةاميهو کم االستف ةعنی کم اجلزي۔۱
 ۔ٔامک هکم من أخ لک مل تلد ۔۱
 ۔ وفی غری  هکم صديق جربت فوجدت ۔۲
 فصلک؟  کم تلميذاً يف ۔۳
 ۔کم من بالد زرت  ۔۴
 بکم رایل اشرتيت حلتک؟  ۔۵
 ۔ کم کتب قرٔات  ۔۶

 :وسلم هعلي للا  صلی رسول للاقال 
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  هقيام من ه ، وکم من قائم ليس ل1إال اجلوع والظماء  هصيام من ه’’کم من صائم ليس ل
 والعناء‘‘ 2رهال الس إ
 ۔اشرح معنی احلديث الشريف ۔ا

 م عن کل مما أیتی )بکم(:هاستف
 ۔ةعدد ٔاایم السن ۔۱
 ۔ ا حمدثکهمثن الکتب التی اشرتا ۔۲
 ۔ ةاملدرسعدد حجر  ۔۳
 ۔ ةعدد ٔافراد فريق الکشاف ۔۴
 عرابإلا منوذج ف ۔۴

 ر؟هذا الش ه يف ألمتک هإنسانيا قدمتکم عمالً 
 ۔ مبتدٔا مبنی ةاميهاستف کم:

 ۔ةمتييز منصوب ابلفتح عمال: 
 ۔ ةابلفتح ةمنصوب ةصف نسانياً: إ

اء: مبنی، واهل لتاء، والتاء: فاعل ضمری اب هفعل ماض مبنی علی السکون التصال :هقدمت
 ۔ مبنی ضمری  همفعول ب 

 ۔مبنی ضمری  هليإالٔامتک: الالم: حرف جر، ٔامة جمرورة ابلسکرة، والکاف مضاف 
 ۔ شارة جمرور مبنیإفی: حرف جر، هذا: اسم  فی هذا:
 ۔حمل رفع خرب يف: ألمتک هة قدمتومجل  ۔بدل جمرور ابلکسرة الشهر:

 
 الظماء: پیاس۔  ۔ 1
 السھر: رات کو جاگنا۔ شب بیداری۔  ۔2
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Unit 09 
 
 
 
 
 
 
 

الفعل الالزم واملتعدی  ۔۱  
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 ٓاصف معمود   .مجع و ترتیب: د

 حممد خرم شهزاد    ۔املراجع:د    
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 األهــداف 
 یعرف الطالب عن: ةالوحد هذه ةقرائ بعد

 ۔ ٔاقسام الفعل إلی الزم و متعد
 ملفعولنی: ةعن األفعال املتعدی ةوالفکر 

ٔاصل  مفعولنی  تنصب  التی  األفعال  مثل حسب، جعل، هٔاواًل:  واخلرب،  املبتدٔا  ما 
 ۔رٔای، علم، وجد، صری، اختذ

ما املبتداً واخلرب مثل: ٔاعطی، سٔال،  هاثنیاً: األفعال التی تنصب مفعولنی لیبسا ٔاصل 
 ۔ٔالبس، کسا
 

 التعارف 
تبنین أبن الفعل ینقسم إلی الزم تکشف لنا ٔاسرار ٔاقسام الفعل    ةالوحد  هذهيف  

 ۔ ومتعد
 ۔ اهعنا لفعل االزم حکم ةامٔاوالً تذکر املعلومات اهل

ا ٔایضاً مثل متعد إلی مفعولنی هوبعد ذلک ترجع إلی الفعل املتعدی مع إتیان ٔاقسام
 ۔ ٔاو أکثر

 ا: هما مبتدٔا و خرب من هٔاصل وتشرح لنا األفعال التی تنصب مفعولنی مع ٔان 
 ۔ی حسب، ظن  هو  ٔافعال الرجحان،
 ۔ی علم، رٔای، وجدهو  و ٔافعال الیقنی،
 ۔ی صری، اختذ، جعلهو  ؤافعال التحویل، 

ما لیس مبتدٔا و خرب مثل ٔاعطی، سٔال،  هواألفعال التی تنصب مفعولنی ٔاما ٔاصل 
املاضی ٔام املضارع ٔام    ةکانت بصیغاألفعال تنصب املفعولنی سواًء ٔا   ه ذهو   ۔کسا، ٔالبس

 ۔ األمر
لالستیعاب علی القواعد من حیث ٔاقسام الفعل إذا   ةمساعد  ة الوحد  هذهستکون  

 ۔ همهحسب ف ةا علی اللغهطبنق الطالب قواعد
 ۔ولی التوفیق و املستعان وهللا
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 الفعل الالزم و املتعدي 1.
مستبشراً،    (1) فرحاً   ةب إلی املدرسهمبکراً، و یذ  هالتلمیذ النشیط یقوم من نوم

فی بعض املسائل بذوق و ٔادب، و إذا دخل   (2) م  هو احرتام، و یناقش   ةبرق  هزمالئ مث حیي
الفص للاملدرس  وقف  زمالئ  ه ،  سٔال  ةحتی  ه مع  إذا  و  ٔاجاباملدرس شئ  ه وتقدیراً    ة بدق  هیاً 

 ۔وإحکام

 التوضیح 
 :ةالسابق ةمن القطع ةالحظ اجلمل اآلتی ۔۱

 ۔ مبکراً  هیقوم من نوم
 ۔وتقدیراً  ةحتی ه مع زمالئ هوقف ل

یذهجتد )یقوم،  االفعال  اشتملت علی  قد  یدل علی  ها  الفعل  ٔان  ب، وقف( ومعروف 
ثت عن احلدث ولو حب  هحصول حدث فی زمن، لذا حیتاج الفعل دائماً إلی فاعل یقع من

 ۔و( یعود علی التلمیذه) هضمریاً مسترتاً تقدیر   هلوجدت ةاألفعال السابق  هذالفاعل هل
  ه لی اسم غری إ  ه ا( ومل تتجاوز ها )بفاعل هر فوعا قد اکتفت مبه، جتدةاثنی   ةالحظ األفعال مر 

 ۔ةذا النوع من األفعال یسمی ٔافعاالً الزم ه( و ها مل تنصب مفعوال بٔای ٔاهن) هلتنصب
 :ةالسابق ةالقطع من  ةاآلتی ةالفعلیالحظ اجلمل 

 ۔و احرتام ةمث حیي برق
 ۔م فی بعض املسائل بذوق و ٔادب هویناقش 

 ۔۔۔وإذا دخل املدرس الفصل
األفعال    ه ذهت علی األفعال )حیي، یناقش، دخل( و ٔان کل فعل من  ا قد اشتمل جتد ٔاهن

 ۔ةذا تسمی ٔافعاالً متعدی، له)حیي، یناقش، دخل( ٔافعال ترفع الفاعل و تنصب املفعول ب

 
؛ خوش ی  ۔  1

ً
 فرحا

 یناقشھم: وہ انسے مناقشہ کرتا ےہ۔ تبادلہ خیال کرتا ےہ۔ ۔  2
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الفعل سٔال فعالً متعدایً،   ه، جتدةالسابق  ةاملدرس شیاً( فی القطع  ه )سٔال  ةأتمل اجلمل 
  ه ذا، لوجدته  هنظرت إلی املفعول ب  ، ولوهإلی املفعول ب  همل یکتف ابلفاعل بل تعدا  هٔان  يأ 

 ۔ ٔان الفعل سٔال ینصب مفعولنی يأ  ۔ شیئاً( ۔)ضمری الغائب( و  ۔اءکلمتی )اهل
 

 اخلالصة 
 ینقسم الفعل إلی قسمنی: 

 ۔الزم: وهو الذی یرفع فاعالً و وال ینصب مفعوالً به
 ۔ واحداً ٔاو أکثر ؛یرفع فاعالً وینصب مفعوالً به ي : وهو الذيو متعد
 تدريبات 

 واحلرکات اليت، تتناول احلوادث  ةٔاو شخصیات متعدد  ةعن شخصی  ةنثری  ةحکای  ةالقص۔۱
ا تدور فی  هاملؤلف و جیعل   ۔اهمن احلوادث یربط بین   ةسلسل   يهو   ۔الشخصیات   هذها  ه أتتی

  ةتتطور و تنحل فی مقدار من الزمن علی غرار ما یصیب حیا   إطار من األزمات اليت 
 ۔األرض هالناس علی وج

 عماأیتی:   ةالسابق ةٔاجب من القطع
 ۔ ةمن القطع ةواملتعدی ةاستخرج األفعال الالزم ۔۱
 ۔ ا خطهٔاعرب الکلمات التی حتت  ۔۲
 ا علی فعل الزم وثالث مجل ٔاخری تشتمل علی ٔافعال هث مجل تشتمل کل منات ثاله۔۲

 ة متعدي
 : هفعالً مناسباً، مث بنین نوع ةمن اجلمل اآلتی ضع فی املکان اخلايل۔۳
 ______ و إن ٔادفٔا ال ______ال ةثوب العاری ۔۱
 ۔ اخلل العسل ______العمل، کما______اخللق السئی ۔۲
 ۔ علی الصغری   ______الکبری، و ینبغی للمرء ٔان  ۔۳
العاقل هل  ______ا الکبری و الصغری، وهإلی ______ةاالستشار  ۔۴ ا 

 ۔ صاحب الرٔای الصائب ______ ٔان تعمل عمالً  ______ل، فإذاهواجلا
 بواجبات  ______ا، وهٔاوالد و کیف ه، ة ٔان تعرف ةما جیب علی املرأ  ۔۵

 ۔ اه بیت ةعلی نظاف______ا، وهزوج
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 ملفعولنی  ةاملتعدي  األفعال ۔2
 ما املبتدٔا واخلربهٔاواًل: األفعال التی تنصب مفعولنی ٔاصل 

  ة سوی قلیل من النقود، ففکر الوالدان فی و سیل   همات رجل ومل یرتک لو لدی
فوحبا   همث ابعا حلم  هوذحبا  1ا کبشاً مهما والد ما، فاشرتای مبا ترک هلهللرزق بعد فقدان عائل 

ما  ما، وصری حیاهتما، مم ابدل حاهلهل   4  ة نهم  3  ةمن ذلک بعض الربح فاختذا اجلزار   2
  ة مد  ةاحلال  هذهفل،و استمرا علی  ى فی صندوق املق  ه یکسبان  ما  یضعان  وکاان  ۔ةنیئه  ةرغد
 ۔ةطویل 

ماً فی جناحنا،  هعامالً م  ة: لقد وجدت األمانهو ذات یوم، قال الولد الکبری ألخی
راً، ونرید اآلن  هو جناحنا اب  ة ا عمالئنا، مما جعل ثروتنا کبری هب  ةکما رٔات الصدق خری وسیل 

 ۔مبلغاً کبریاً من املال هفوجدا ب ه فتحا مث ۔ هٔان نفتح الصندوق لنعلم مقدار ما ب
ما، وعلم املال ابلصندوق و  ه طماع، مسع حدیث  ه ما جار اتجر کسول، شر وکان هل 

عن   هتغنی  ةذین الصبینی، وظن السرقها ٔان یسرق مال  یستطیع هب  ة، ففکر فی حیل همقدار 
فادعی لدی  ،  ةمن العدال  ة جنا  هو کذب  ه والکسب املشروع، کما حسب فی حیلت  العمل
، و ذکر ٔاوصاف الصندوق و  هذین الصبینی سرقا صندوق مالهتاانً ٔان  زوراً و هب   ةالشرط

ب ما  فٔاحضر   همقدار  املال،  معمهمن  حقق  و  الضابط  فٔاخرباها  ماهل  هما،  املال  ما،  ٔان 
صندوق ؤان  هوالصندوق  الشرط هما،  ضابط  لکن  و  حمتال،  التاجر کاذب    ه بذکائ  ةذا 

 هن علی وجهفی ماء حارفطفا الد  ه، فقد طلب صندوق املال ووضع ةقیقاحل  ةاستطاع معرف
بعد ٔان    5ما و ٔاحال التاجر احملتال إلی السجن هل  هاملاء، فعلم ٔان الصندوق للجزارین، فرد

 ۔9ه ، واعرتف بذنبهحیلت8وکشفت   7  هخطت 6فشلت 
 

 کبش: مینڈھا۔  ۔  1
 فربح: پس اسے فائدہ ہوا۔  ۔  2
 قصاب۔ الجزارۃ:  ۔  3
 مھنۃ: پیشہ۔  ۔  4
 السجن: قید/جیل۔ ۔  5
 فشل: ناکام ہوا۔ ۔  6
 خطتہ: اسکا منصوبہ۔ ۔  7
 کشف: ظاہر ہوا۔ ۔  8
 ذنب: گناہ ۔  9
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 التوضیح 
  ة اآلتی  ةظن، حسب( يف األمثل أتمل األفعال )اختذ، صری، وجد، رٔای، جعل، علم،  

 :ةالسابق ةمن القطع
 ۔ ماهل  ةنهم ةاختذا اجلزار  ۔۱
 ۔ة نیئه ة ما رغدصریت حیاهت  ۔۲
 ۔ ماً يف جناحناهعامالً م ةوجدت األمان ۔۳
 ۔ ا عمالءاننکسب هب  ةرٔایت الصدق خری وسیل  ۔۴
 ۔ ةعل ثروتنا کبری  ۔۵
 العمل:عن  هتغنی ةالسرق ظن ۔۶

 هذها لوجدت ٔان کل فعل من  ، ولو دققت وحبثت عن مفعوالهتةمتعدیا ٔافعال  ٔاهن
 ا:مهاألفعال نصب مفعولنی 

 _________هنه، مةاجلزار  _________يف املثال األول
 _________ة،رغدةحیا_________املثال الثانی  يف

 _________، عامالةاألمان_________فی املثال الثالث
 _________الصدق، خری_________يف املثال الرابع 

 _________ة، کبری ةثرو _________املثال اخلامس يف
 _________املال، ابلصندوق_________يف املثال السادس
 _________ه، تغنیةالسرق_________يف املثال السابع 

 _________ه، يف حیاتةجنا_________ةيف املثال الثامن
ا يف األصل مبتدٔا وخرباً، ؤان املبتدٔا مهاألفعال، جتد  هذهفعل من    أتمل مفعولی کل

ب  مفعوالً  ٔاصبح  األصل  ویتضح ذلک جلیاً    هيف  الثاين،  املفعول  املبتدٔا صار  ٔاوال، وخرب 
ا املبتداً واخلرب، فمثاًل: لو  ها، حیث تعود إلی ٔاصل من ظن ؤاخواهت  ةالسابق  ةبتجرید األمثل 

  ة نهم  ة)اجلزار   ةاجلمل   لعادت   األول،  املثال  من(  االثننی  ٔالف  ۔هالفعل )اختذ و فاعلحذفنا  
 تعترب لذا ۔ةاألمثل  ة بقیيف وکذا ۔من مبتدٔا وخرب ة ا مکون، ألهنةمفدی ةامسی ةي مجل هما( و هل
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فکل ا ال تدخل إال علی املبتداً واخلرب، وعلی ذک  ، ألهنةا من األفال الناسخظنو ٔاخواهت
 ۔ الظن ٔاو ٔاخواهت اثنیاً  هما یصلح ٔان یکون خرباً للمبتدٔا یصلح ٔان یکون مفعوالً ب

 

 ي:هٔاقسام  ةا ثالثها من حیث املعنی، جتدالحظ ظن ؤاخواهت
ي )ظن،حسب( هرجحان الیقنی علی الشک و   ٔافعال تسمی ٔافعال الرجحان ٔاي  ۔۱

 ۔عن العمل هتغنی ةعند اجلار ٔان السرقففي املثال السابع مثالً یرتجع اال عتقاد 
 ۔ةمن العدال ةوالکذب جنا ةوفی املثال الثامن یرتجح االعتقاد ٔان يف احلیل 

ا تفید متام االعتقاد والیقنی ي )رٔاي علم، وجد( ألهنهٔافعال تسمی ٔافعال الیقنی و  ۔۲
  وجازماً   واثقاً   اجلار  یعتقد:  مثالً   السادس  املثال  ففی  ۔اهاليت تدخل علی  ةوالتٔاکد مبعنی، اجلمل 

الصدق خری وسیل ويف  ۔ابلصندوق  املال  بوجود أبن  املتکلم ویوقن  یعتقد  الرابع،  املثال    ة 
 ۔ ماهم يف جناحهعامل م  ةلکسب العمالء، ويف املثال الثالث، یعتقد ٔایضاً ویؤکد أبن األمان

من   ۷املبتدا  ةحتویل صفي )صری، اختذ،جعل( ٔاي  هٔافعال تسمی ٔافعال التحویل و  ۔۳
  ة ا إلی حالا املتصف هبهحولت صاحب   ةإلی ٔاخری، ففي املثال األول تفید ٔان اجلزار   ةحال

اليت کان علی ؤاسبغت علیهغری   ويف  ۔ ةنهوم   ة صاحب جرف  ه ي کونهو   ة جدید  ة صف  ها، 
ٔاهن  تفید  الثاين  حیاهتاملثال  حولت  ٔایضاً  حال ا  إلی  اهلة جدید  ةما  ، ةقالساب  ةال ، خالف 

ا هإلی ٔاخری، ؤاسبغت علی  ةمن حال  ةا حولت الثرو وکذلک يف املثال اخلامس تفید ٔایضاً ٔاهن
 ۔الکرب ةصف

 ة اخلالص
ي )حسب، جعل، ورٔای، علم،  ها، و املفعولنی ظن و ٔاخواهت  ةمن األفعال الناصب ۔۱

ا  تعترب ظن ؤاخواهت ا، لذا  ما مفعولنی هلهوجد،صری، اختذ( وتدخل علی املبتدٔا واخلرب فتصب
 ۔املاضی ٔام املضارع ٔام األمر ة، سواء أکانت بصیغةمن األفعال الناسخ

ا تفید معنی االعتقاد والیقنی، تسمی األفعال (رٔای، علم، وجد( ٔافعال الیقنی، ألهن ۔۲
ما یفیدان ترجیح الیقنی علی الشک،  ویسمی الفعالن ) ظن، حسب( فعلی الرجحان، ألهن

املبتدٔا من   ةا تفید حتویل صف( ألهن۱األفعال )صری،اختذ، جعل( أٌٔفعال التحویل )وتسمی  
 ۔ حال إلی حال
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و يف األصل خرب املبتدٔا، ولذلک جیئی خرب املبتدٔا ها  املفعول الثاين لظن و ٔاخواهت ۔۳
 ۔ طرفاً ٔاو جاراً ومروراً   ةمجل  ه ٔاو شب ةفعلی ة ٔاو مجل  ةامسی ةمفرداً ٔاو مجل 

 ۔ ویکون حینئذ يف حمل نصب مفعوالً اثنیاً 
 تدريبات

 ةضع مفعوالً مناسباً يف األماکن اخلالی
 ------------- حتسب األرض ۔۱
 ۔ صدیق-------------وجدت الکتاب  ۔۲
 ۔ مفیداً  -------------رٔاینا ۔۳
 ۔ کثریاً -------------وجدان ۔۴
 ----- --------ةعلمت النتیج ۔۵
 ۔راسباً -------------ظننت  ۔۶
 ۔صدیقاً -------------اختذت  ۔۷
 ------------- صری اخلزاف الطنی ۔۸
 ا من اإلعراب: ه، وبنی موعةيف املواضع اخلالی  ةمجل  ه ٔاوشب ةضع مجل ۔۲
 ------------- ظننت حممداً  ۔۱
 ------------- رٔایت الظلم ۔۲
 ------------- العدلجتد  ۔۳
 ------------- علمت اخلائن ۔۴
 ------------- حسبت اخلری ۔۵
 ------------- وجدت الدرس ۔۶
 ------------- صری املطر الصحراء ۔۷
 ( مفعواًل:ةاجلمل  ه ٔاوشب ةاجعل املفعول الثاين )اجلمل ۔۳
 ۔ةعلم حممد مدرسی ۔۱
 ۔ةوجد علی العلم خیدم احلیا ۔۲
 ۔ ةصعب  هالدرس مادتظننت  ۔۳
 ۔هحسبت حممداً يف دار  ۔۴
 : ةاآلتی ةیاألمثل ف ۔ةمجل  ه ٔاوشب ةمجل  ۔اجعل املفعول الثاين املفرد۔۴
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 ۔حسبت اجلود ابرداً  ۔۱
 ۔مهدین يف دروسهوجدت زمالئی جمت ۔۲
 ۔ ظننتک قادماً من السفر ۔۳
 ۔ صریت الزجاج المعاً  ۔۴
 ۔ ةاململکرٔایت العدل منتشراً يف ربوع  ۔۵
 : ة ا علیا جلمل اآلتیٔادخل ظن ٔاو إحدی ٔاخواهت۔۵
 ۔االرتقاء ةالعلم وسیل  ۔۱
 ۔ ةب صالبهالنحاس یکسب الذ ۔۲
 ۔ 1ةاحلرب خدع ۔۳
 ۔ اجلو مطری ۔۴
 ۔ رهالنبات مزد ۔۵
 ۔2ة األرض منبسط ۔۶
 ۔االمتحان صعب ۔۷
 ۔ ا(من )ظن و ٔاخواهت ةجرد اجلمل اآلتی۔۶
 ۔األحدحسبت الیوم  ۔۱
 ۔ وجدت الظلم مدمراً  ۔۲
 ۔ ةعلمت الصدیق فضیل  ۔۳
 ۔ ةمتع ةظننت الدراس ۔۴
 ۔ ةالرتب ةرٔایت األرض الصفراء جید ۔۵
 ۔ جعلت السراب ماء ۔۶
 ۔السفر املریح ةوسیل  ةیتخذ املسافرون الطائر  ۔۷
ٔافعال التحویل ٔادخل فعلنی من ٔافعال الیقنی، وفعلنی من ٔافعال الرجحان، وفعلنی من  ۔۷

 :ةاآلتی ةعلی األمثل 
 ۔ م حراص علی شغل ٔاوقات الفراغه ۔۱

 
 خدعۃ: دوھکہ۔  ۔  1
 منبسطۃ: بچھی ہوئی۔ ۔  2
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 ۔ األرض يف سالم ۔۲
 ۔الکتاب خری مسری ۔۳
 ۔الرایض وطن ۔۴
 ا: ، من ظن و ٔاخواهتة ا ما یناسب اجلمل اآلتی ضع موضع کان و ٔاخواهت۔۸
 ۔ کان القمر بدراً  ۔۱
 ۔ ٔاصبحث الطیور تغرد علی األغصان ۔۲
 ۔ اابتت اخلیول يف اصطبالهت  ۔۳
 ۔ٔاضحت األغنام حتت ظالل األشجار ۔۴
 ۔ةار متفتحهٔامست األز  ۔۵
ا مفعولنی، وما ینصب مفعواًل  ه، وبنی ما ینصب منةيف مجل مفید  ةاستعمل األفعال اآلتی۔۹

 واحداً:
 ۔ اختذ ۔)مبعنی عرف( علم ۔وجد ۔حسب ۔(هبعینی ) ۔رٔای ۔جعل ۔استفغر

رٔایت    هإحدی رحالتی يف الصحراء بساطاً ٔاخضر علی بعد، فلما اقرتبت من  رٔایت يف ۔۱۰
 يف الصحراء: ةمرعی من مراعي العرب املنتشر  هعشباً، فعلمت ٔان

 ، و )لعلمت(؟ةالثاين)لرٔایت( األولی والثانیٔاین املفعول  ۔۱
 ا مفعوالً اثنیاً؟هملاذا مل تنصب األفعال املشار إلی ۔۲

)ظن ۔۱۱ علم  ۔اجعل  مفید  )يرأ   ۔اخنذ  ۔صری  ۔حسب  ۔وجد  یکون  ةفیجمل  حبیث   ،
 : ظرفاً ٔاو جاراً و جمروراً:ةمجل  هوإشب ةٔاو فعلی ةامسی ةاألفعال إما مجل  هذاملفعول الثاين هل

 وال  ازاً ٖ  ا ٔالغا، وحیسبوهنهمهم فهقلیل من الطالب یظنون بعض الدروس یصعب علی ۔۱۲
  ة و نتیجهتلک الدروس، بل    ةا، ال یعود إلی صعوبم هلهمهف  عدم  سبب  ٔان  کون  یدر

 ۔ا ٔاوالً فٔاوالً م هلهم، واستذکار هادهم، وعدم اجتهلتخلف
 ۔ةالسابق ةا خط يف القطعهٔاعرب األفعال اليت حتت
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 ملفعولنی لیسا يف األصل ةاألفعال املتعدي-3
 مبتدٔا وخب 

و جالس ذات یوم يف  ه، وبینما  هيف عروق  هابلفن، جیری حب  1حممد شاب مولع  
یرسم لشط    ه، فرآ هصدیق من زمالئ   ه، إذ طلع علیه، یرسم يف کراسة الرسم ابملدرس  ةحضر 

األلوان ؤاعطی املنظر    ةا ثیاابً خمتلفهنی علی ه، ؤالبس التنزز ةحلال سندسی  ة، وکسا ضفهختیل 
،  هؤاصدقاؤ   همدرسو   ه، فٔاعجب بة فنی  ةمتناسقاً، حتی ٔاخرج حتف  2تظلیال مناسباً، وتلوینا 
، واختذ يف 3م  م، فاستجاب لرغباهته نشاط  ه، تشمل ٔاوجةم املدرسیٔان یرسم مناظر حلیاهت

اليت انلت   4  ةالرائع  هلوحات  همعرضاً یعرض فی  ةالعام الدراسي جانباً من فناء املدرس  ةایهن
 ۔5األولی للرسم   ةاجلائز  ه، فٔاعطو ه، واستحسان مدرسیهإعجاب زمالئ

 التوضیح 
ي ا)ٔاعطی، هما مبتدٔا وخرب، ٔافعاالً نصبت مفعولنی، و ها تنصب مفعولنی، ٔاصل ظن و ٔاخواهت

 سٔال، ٔالبس، کسا( مثل: 
 ۔ةالشط حلال سندسی ةکسا ضف ۔۱
 ۔ ةثیاابً مجیل نی هٔالبس التنز  ۔۲
 ۔ ٔاعطی املنظر تظلیال مناسباً  ۔۳
 ۔ ةم املدرسیرسم مناظر حلیاهت هسٔالو  ۔۴

ما مبتدٔا وخرباً، ألننا لو حذفنا  هذا النوع من األفعال، لیس ٔاصل هویالحظ ٔان مفعولی  
 ۔بعد احلذف الیؤدی معنی صحیحاً   ، مل یصلح الباقيةالفعل من کل مجل 

 
 مولع: دلدادہ۔  ۔  1
 تلوینا: رنگ برنگی۔ ۔  2
کے لےی۔  ۔  3  لرغباتھم: ان کی خواہشات 
 شاندار۔ الرائعۃ:  ۔  4
ولی للرسم: مصوری کا پہال انعام۔  ۔  5

ٔ
 الجائزۃ اال
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 األفعال، یعمل عمل املاضی، فنقول مثاًل: هذهکما یالحظ ٔایضا ٔان املضارع واألمر من 
 األمر      املضارع 

 ۔ ةد جائز هاجملت ٔاعط ۔۱   ه د جائز هاجملت األستاذ یعطی ۔۱
 ۔ نصوحاً  ةتوب  اسٔال هللا ۔۲   ۔ عفواً  هیسٔال املذنب رب ۔۲
 ۔ اکس الفقری ثوابً حسناً  ۔۳   احرتاماً  هیکسو العلم صاحب ۔۳
 ۔ة نظیفثیاابً  خدمک ٔالبس ۔۴   ۔وقاراً  ه یلبس األدب صاحب ۔۴

 ة اخلالص
 ۔ ما املبتدٔا واخلربهإلی مفعولنی لیس ٔاصل   ةاألفعال )ٔاعطی، سٔال، کسا، ٔالبس( ٔافعال متعدی

 ۔املاضی ٔام اجملارع ٔام األمر ةي تنصب املفعولنی سواء أکانت بصیغهو 
 تدريبات

 : ةعنی املفعول األول والثاين، يف اجلمل اآلتی
 ۔مٔامواهل ةٔاعطی األغنیاء الفقراء: الزکا ۔۱
 ۔الشتاء الفقراء مالبس ونعاال ةمعون ةکست مجعی ۔۲
 ۔ العفو عنی سٔالت هللا ۔۳
 : ةالتالی ةا يف العبار هاملفعولنی، وبنی مفعولی کل فعل من ةتنبع األفعال الناصی۔۲

يف العامل، فمنذ القدمی کانت   ةم املزاکز التجاریهمن أ   ةالعربی  ة صری املوقع اجلغرافی اجلزیر 
الغرب، فاختذ العرب   ة الشرق بتجار   ة ی الطریق التجاری الوحید، الٰذ یربط جتار ه  ةاجلزیر 

وفریاً، فٔاثروا بهم احلریر، ؤاعطتهفکستم،  هل  ةنهم  ةنقل التجار  ، ومل یسٔالوا ٔاحدا هم ماالً 
 ۔ ٔاوماالً  ةمعون

 ملفعوللنی وبنی ٔاصل املفعولنی: ةمن األفعال الناصب ةٔادخل ما یناسب اجلمل اآلتی۔۳
 ۔اخلرزاف الطنی إبریقاً -------------۔۱
 ۔ الکرمی الفقری قرشاً -------------۔۲
 ۔ةمغفر  املخطئ هللا ------------- ۔۳
 ۔ ةالیتیمات مالبس جدید ةاحملسن ------------- ۔۴
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