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الوحدة األولى

البـــــــــدل
البدل  :تابع ممهد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته .
أنواع البدل :
أ -البدل المطابق  :وهو ما كان البدل فيه مساويا للمبدل منه في معناه ويمكن أن نستغني عن
المبدل منه دون أن يختل المعنى .
مثال  ( :ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا )
أخاه  ( :المبدل منه ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الخمسة وهو
مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر باالضافة .
هارون  :بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
مثال  :أبوبكر عبدهللا بن أبي قحافة أول الخلفاء الراشدين .
أبوبكر  :مبدل منه (مبتدأ مرفوع)
عبدهللا  :بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعه الضمة … .وهو مضاف ولفظ الجالله ( هللا ) مضاف
إليه مجرور .
مثال  :قال عليه السالم ( إن هذا الدين متين ……… )
الدين  :بدل مطابق منصوب ……..
مثال  :قال تعالى  ( :وأسروا النجوى الذين ظلموا )
الذين  :اسم موصول بدل مطابق من الضمير في ( أسروا ) في محل رفع .
نشاط : 1
عيّن البدل والمبدل منه في ما يأتي :
 .1قال تعالى ّ ( :
كال لئن لم ي ْنت ِه لنسفعا بالناصية .ناصي ٍة كاذبة خاطئة)
وإنّا لنرجو فوق ذلك م ْظهرا
 .2بلغنا السماء مجدُنا وسناؤنا
 .3الفت ُح ع ْكرمةُ
مروان ق ْد ح َ
َ
ّ
ضرا
أن الربي َع أبا
البكري خبّرنا
ّ
اإلجابة :
البدل
ناصية
مجدنا (اشتمال)
عكرمة
أبا

المبدل منه
بالناصية
الضمير (نا) في بلغنا
الفتح
الربيع
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ب -ومن البدل المطابق  ( :بدل التفصيل ) .
مثال  :منهومان ال يشبعان  :طالب علم وطالب مال
طالب  :بدل تفصيل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف و( علم ) مضاف إليه مجرور …
ذشاط 2
 .1عيّن البدل المطابق والمبدل منه في ما يأتي :
ْي َوا ْلقَ َالئِ َد)
اس َوال ه
َّللاُ ا ْل َك ْعبَةَ ا ْلبَيْتَ ا ْل َح َرا َم قِيَا ًما ِللنه ِ
َ ( .1جعَ َل ه
شه َْر ا ْل َح َرا َم َوا ْل َهد َ
ّ .2
الجو إصْعادا
أصغرها في العين في
إن النجوم نجو َم الليل
ّ
ُ
 .3الجديدان  :الليل والنهار آيةٌ من آيات هللا تعالى .
ب الخليفة عثمان بن عفان – رضي هللا عنه – بذي النورين .
 .4لُقّ َ
 .2احذف المبدل منه في الجمل اآلتية :
 .1كتاب المسلمين القرآن الكريم هو دستور األ ّمة .
 .2عاصمة فلسطين القدس زهرة المدائن .
 .3أحمد شوقي أمير الشعراء من أبناء مصر األحرار .
اإلجابة :
البدل المطابق
البيت
نجوم
الليل (مطابق تفصيل)
عثمان
ابن

المبدل منه
الكعبة
النجوم
الجديدان
الخليفة
عثمان

 .1القرآن هو دستور األ ّمة .
 .2القدس زهرة المدائن .
 .3أمير الشعراء من أبناء مصر األحرار .
==========================
ج -بدل بعض من كل  :وهو ما كان جزءا حقيقيا ملموسا من المبدل منه .
مثال  :قال تعالى  ( :يا أيها المزمل * قم الليل إال قليال *نصفه أو انقص منه قليال )
نصفه  :بدل بعض من كل منصوب وعالمة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر
باالضافة
أفادتني المكتبة مراجعها
مراجعها  :بدل بعض من كل مرفوع …… وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر
باالضافة .
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نشاط :3
عيّن بدل بعض من ك ّل والمبدل منه في ما يأتي :
 .1قال تعالى ( :فيه آيات بيّنات ٌ مقام إبراهي َم ومن دخله كان آمنا)
ص منه قليال)
 .2قال تعالى ( :قم الليل ّإال قليال  .نصفَهُ أو انقُ ْ
حب ليلى أقاربي أبي وابن ع ّمي واب ُن خالي وخاليا
 .3لقد المني في ّ
 .4قرأتُ الجريدة صفحتَها األولى .
 .5ما تخلّف المدعوون إال واحد .
اإلجابة :
بدل بعض من كل
مقام
نصفه
أبي
صفحتها
واحد

المبدل منه
آيات
الليل
أقاربي
الجريدة
المدعوون

د -بدل اشتمال  :وهو ما كان المبدل منه مشتمال على البدل ويتصل بالبدل ضمير يعود على المبدل
منه .
مثال  :استمتعت بالحديقة رائحتها
جره الكسرة والهاء ضمير متصل في محل جر باالضافة .
رائحتها  :بدل اشتمال مجرور وعالمة ّ
مثال  :أحترم المعلمة علمها
علمها  :بدل اشتمال منصوب … ..والهاء ضمير متصل في محل جر باالضافة .

نشاط 4
عيّن بدل االشتمال والمبدل منه في ما يلي :
الحارم قتا ٍل فيه قل قتا ٌل فيه كبير).
 .1قال تعالى ( :يسألونك عن الشهر
ِ
أصحاب األخدود  .النّ ِار ذات الوقود)
( .2قُتل
ُ
يوف ُ
قر ِن األع َ
ّ .3
ب
إن ال ّ
س َ
وروا َحها تركتْ هوازن مث َل ْ
غ ّ
ض ِ
دوها َ
الطالب أدبُهُ .
 .4يعجبني
ُ
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اإلجابة :
المبدل منه
الشهر
األخدود
السيوف
الطالب

بدل االشتمال
قتال
النار
ُ
دوها
غ َ
أدبُه

نشاط : 5
استخرج البدل والمبدل منه في ما يلي ُمبيّنا نوع البدل :
ت َم ِن استطاع إليه سبيال)
 .1قال تعالى ( :وهلل على الناس ِح ُّج البي ِ
ت)
بثمن
 .2قال تعالى  ( :وشروه
بخس دراه َم معدودا ٍ
ٍ
ٍ
 .3قال تعالى ( :ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا وآية منك)
ورجْ ٍل رمى فيها ّ
ت
لين ِرجْ ٍل صحيح ٍة
الزما ُن فَ َ
شلّ ِ
 .4وكنتُ كذي ِرجْ ِ
اإلجابة :
المبدل منه
الناس
ثمن
لنا (الضمير المتصل)
رجلين

البدل
َمن
دراهم
أول
رجل

نوع البدل
بدل بعض من ك ّل
بدل مطابق
بدل مطابق تفصيل
بدل مطابق تفصيل

نشاط : 6
اضبط آخر ك ٍ ّل من البدل وال ُمبدل منه :
ما تبقى منهم إال األق ّل
هؤالء القو ُم ياقو ُم مضوا
.1
ِ
قاس وراحم
بالبر والتّقى
 .2أداوي جحود القلب
وال يستوي القلبان ٍ :
ّ
صدّيق عبدهللا بن أبي قحافة خليفة المسلمين األول .
 .3أبوبكر ال ّ
َ
البحث مقدمتَه .
 .4أعدت الكاتبةُ ميسو ُن
ستهم وحسن أخالقهم .
 .5يعجبني أه ُل البادية فرا ُ
توزيع العالمات لكل وحدة
1
2
3
4
5

الوحدة
البدل
عمل المصدر والمشتقات
التع ّجب
النسب
التصغير

5

العالمات
6
12
8
8
6

نشاط : 7
استخرج الخطأ الوارد في إعراب البدل في ما يأتي ث ّم صححه مبيّنا السبب :
بن الولي ِد بشجاعته ( .خال ُد ب ُن الوليدُ)
 .1عُرف
ُ
سيف هللا المسلو ُل خال ِد ِ
ّ
ألن البدل يتبع المبدل منه بحركات اإلعراب .
ب المستطرف .
ب األنساب وكتا ِ
 .2قرأتُ في عطلتي كتابين  :كتا ِ
وكتاب )
(كتاب ...
َ
َ
نشاط : 8
اجعل البدل الوارد في الجمل اآلتية مضافا  ،والمبدل منه مضافا إليه :
كرم وزير التربيّة والتعليم خريجي الثانويّة العامة أوائلهم .
ّ .1
كرم وزير التربية والتعليم أوائل خريجي الثانويّة العامة .
ّ
 .2أقدّر المسؤول إخالصه في العمل .
أقدّر إخالص المسؤول في العمل .
 .3أعدّتْ أميرةُ الكتاب خ ّ
طته .
أعدّتْ أميرةُ خ ّ
طة الكتاب .
واب ثلثهم لرفض القرار .
صوت النّ ُ
ّ .4
صوت ثلث النّ ّواب لرفض القرار .
ّ
نشاط : 9
مثّل في جمل مفيدة :
عمر
 .1بدل مطابق مرفوع  :جاء القائ ُد
ُ
الطالب نصفُهم .
 .2بدل بعض من كل مرفوع  :زارني
ُ
 .3بدل تفصيل منصوب  :قرأتُ كتابين  :التاري َخ والعلوم .
نشاطه .
 .4بدل اشتمال مجرور  :أثنيتُ على الطالب
ِ
نشاط : 10
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :
ي.
 .1الجملة التي تضمنت بدل اشتمال  :أ) أفرحني األطباء إنجازهم الطب ّ
 .2الحالة اإلعرابيّة للبدل في جملة  :ت ُ ْفت َ ُح المؤسسةُ أبوابها يوم السبت  :أ) الرفع
الطبيب المريض قلبه هي  :ب) بدل بعض من ك ّل .
فحص
 .3كلمة (قلبه) في قولنا :
َ
ُ
 .4الجملة التي يمكننا أن نستغني فيها عن المبدل منه هي  :ج) أبارك شعبنا الشعب الفلسطيني
 .5الكلمة التي تص ّح أن تكون بدل بعض من كل في جملة  :قمت الليلة (ثلثَها) .
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الوحدة الثانية

عمل المصدر

صريح يعمل ع َم َل فعله إذا أمكن إحالل المصدر المؤول محلّه :
 المصدر ال ّ
دعوتك جارك من السنّة ( .دعوة) مصدر صريح  .جارك  :مفعول به منصوب للمصدر .
سنّة .
التقدير  :أن تدعو جارك من ال ّ
 المصدر الصريح يعمل عمل فعله في حالتين :
 .1إذا كان مضافا وإضافته تكون إلى فاعله أو إلى مفعوله :
دعوتك جارك من السنّة  .المصدر مضاف إلى فاعله وهي (الكاف) .
 .2إذا كان منونا :
(أو إطعا ٌم في يوم ذي مسغبة  .يتيما ذا مقربة) المصدر المنون (إطعام) و(يتيما) مفعول به.
نشاط : 1
استخرج المصدر العامل عمل فعله مبيّنا عمله في ما يأتي :
َّللا ذُو فَ ْ
اس بَ ْع َ
علَى
ض ٍل َ
س َد ِ
(ولَ ْو َال د َْف ُع ه ِ
ت ْاأل َ ْر ُ
ض لَفَ َ
ض ُه ْم ِببَ ْع ٍ
 .1قال تعالى َ :
َّللا النه َ
ض َولَ ِك هن ه َ
ا ْلعَالَ ِم َ
ين) .
 .2يا َم ْن ّ
وجداننا ك هل شيء بعدكم عدم
يعز علينا أن نفارقهم
سواك .
 .3من األمور المستحبّة يوم الجمعة
تطهير الف َم بال ّ
ٌ
اإلجابة :
 .1أضيف المصدر (دفع) إلى فاعله في المعنى (هللا) ونصب مفعوال به وهو (الناس) .
 .2أضيف المصدر (وجدان) إلى فاعله في المعنى (نا) ونصب مفعوال به وهو (ك ّل) .
 .3جاء المصدر (تطهير) منونا ونصب مفعوال به وهو (الفم) .
 يُشترط في المصدر العامل عمل فعله :
مصغرا  .فال يجوز  :ش َُر ْيبُك الماء مفيد .
 .1أال يكون
ّ
ّ .2أال يوصف قبل أن يؤدي عمله في الجملة  .فال يجوز  :انصافك الجيد المظلوم يرفعك .
المرة  .فال يجوز  :ضربتك الكرة ليس جيدا .
ّ .3اال يكون داال على ّ
نشاط : 2
صحح الخطأ فيما يلي :
الدرس ممت ٌع  .الصواب  :شرحك الدرس ممتع .
 .1شُريحك
َ
كشف للحقيقة  .الصواب  :قولك الصدق كشف للحقيقة .
 .2قولتُك الصّدقَ
ٌ
صواب  :أفرح الشعب دعمكم إخوانكم
 .3أفر َح
الشعب دعمكم المتواصل ُ إخوانكم المجاهدين  .ال ّ
َ
المجاهدين المتواصل.
 فائدة  :يعمل المصدر الميمي عمل الفعل  :معذرة المرء صاحبَه داللة على تعقله.
المصدر الميمي (معذرة) عمل المصدر فنصب مفعوال به وهو ( :صاحبه) .
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نشاط : 4
 -1ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :
 -1الجملة التي تتضمن مصدرا عامال في ما يلي هو :
أ -دعاؤك هللا في جوف الليل مجاب بإذنه تعالى .
ب -اشتقت لوطني اشتياقا كثيرا .
 -2الجملة التي تتضمن اسم مصدر غير عامل هي :
سنّة .
أ -اغتسال المرأة ضرورة  ،وغسله جسده يوم الجمعة من ال ّ
ب -انسلخ جلد الشاة سلخا .
منون ينصب مفعوال به .
 -3مثّل في جملة مفيدة لمصدر ّ
أشرب الماء من النهر من غير احتراس)
(
ٌ
=====================================================

عمل المشتقات :
 )1عمل اسم الفاعل :

اسم الفاعل يجري مجرى فعله في العمل فيرفع فاعالً إن كان مشتقا ً من فعل الزم وينصب
مفعوال ً به أو أكثر إن كان من فعل متع ٍد .

مثال األول  :هل قائ ٌم محمد  .ومنه قوله تعالى  { :ومن يكتمها فإنه آث ٌم قلبه }  283البقرة.
محمد  :فاعل السم الفاعل (قائم) ألنه من فعل الزم  .وكذلك (قلبه) فاعل السم الفاعل (آثم)
ومثال الثاني  :إن عليا ً مكر ٌم أباه  .ومنه قوله تعالى  { :وال آمين البيت الحرام }  2المائدة.
أبا  :مفعول به السم الفاعل (مكرم) ألنه من فعل المتع ٍد  .وكذلك (البيت) مفعول به السم
الفاعل (آمين) ألنه من فعل متع ٍد .
ويعمل اسم الفاعل بشرطين :
معرفا بأل  .حضر الحافظ القصيدة .
 أن يكون ّ
 أن يكون منونا ويعمل إذا كان داال على الحال أو المستقبل أو أن يكون معتمدا على استفهام
أو نفي أو أن يقع منادى أو خبرا أو صفة أو حاال .
مثال داللته على الحال  :القاطرة ناز ٌل ركابها
الواجب غدا ً .
محضر
ومثال داللته على االستقبال  :محمد
َ
ٌ
الدرس.
الطالب
كاتب
مثال المعتمد على استفهام  :أمسافر محمد  ،وهل
ٌ
ٌ
َ
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مثال المعتمد على نفي  :ما قاد ٌم أخي من السفر .
ومنه قوله تعالى  { :وال آمين البيت الحرام }  2المائدة.
مثال المعتمد على نداء  :يا متسلقا الجبل تم ّهل .
مثال المعتمد على خبر قوله تعالى  { :وهللا مخرج ما كنتم تكتمون }  73البقرة.
ومنه قوله تعالى  { :إني جاع ٌل في األرض خليفة }  30البقرة.
شاهر سي َفه .
فارس
مثال المعتمد على صفة  :جاء
ٌ
ٌ
ومثال اعتماده على حال  :جاء محمد شاهرا ً سيفه.
َ
الدين }  29األعراف.
ومنه قوله تعالى  { :وادعوه مخلصين له
نشاط : 5
استخرج اسم الفاعل في ما يأتي مبينا عمله :
ون ه
الزكَاةَ َوا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ص َالةَ َوا ْل ُم ْؤت ُ َ
يم َ
اَّلل َوا ْليَ ْو ِم ْاآلَ ِخ ِر أُولَئِكَ
ون بِ ه ِ
ين ال ه
(وا ْل ُم ِق ِ
 .1قال تعالى َ :
يه ْم أَجْ ًرا ع َِظي ًما).
َ
سنُ ْؤ ِت ِ
َ
ُ
َ
ض َما يُو َحى ِإلَ ْيكَ َو َ
صد ُْركَ أ ْن يَقُولُوا لَ ْو َال أ ْن ِز َل
ضائِ ٌ
ق ِب ِه َ
 .2قال تعالى ( :فلَعَلهكَ ت َ ِاركٌ بَ ْع َ
ش ْي ٍء َو ِكي ٌل)
َّللاُ َ
َ
علَى ُك ِ ّل َ
ِير َو ه
علَ ْي ِه َك ْن ٌز أ َ ْو َجا َء َم َعهُ َملَكٌ إِنه َما أ َ ْنتَ نَذ ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ت ُم ْختَ ِلفًا أ ْل َوانُ َها َو ِم َن
اء َما ًء فأ ْخ َرجْ نَا ِب ِه ث َ َم َرا ٍ
س َم ِ
َّللا أ ْن َز َل ِم َن ال ه
 .3قال تعالى ( :ألَ ْم ت َ َر أ هن ه َ
ف أ َ ْل َوانُ َها َو َ
سودٌ)
ا ْل ِجبَا ِل ُج َد ٌد بِ ٌ
يب ُ
يض َو ُح ْم ٌر ُم ْخت َ ِل ٌ
غ َرابِ ُ
والنّ
َ
اذرين إذا لم ألقهما دَمي
 .4الشّاتمي ِعرضي ولم أشتمهما
عيش َم ْن قَ َ
 .5أقاط ٌن قو ُم سلمى أم نووا َ
طنا
فعجيب
إن يظعنوا
ظعَنا
ٌ
ُ
اإلجابة :
 .1جاء اسم الفاعل) المقيمين ( معرفا ب) أل ( التعريف ،فحقق بذلك شرط عمل اسم الفاعل
عمل فعله ،وفاعله ضمير مستتر تقديره) هم( ،الصالة  :مفعول به منصوب السم
الفاعل،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
جاء اسم الفاعل) المؤتون ( معرفا ب) أل (التعريف ،فحقق بذلك شرط عمل اسم الفاعل
عمل فعله ،وفاعله ضمير مستتر تقديره) هم( ،الزكاة  :مفعول به منصوب السم الفاعل ،وعالمة
نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
 .2وقع اسم الفاعل) تارك (خبرا مرفوعا ل) لعل( ،وجاء منونا ،فحقق شرط عمل اسم الفاعل
عمل فعله ،وفاعله ضمير مستتر تقديره ) أنت( ،بعض :مفعول به منصوب السم الفاعل.
جاء اسم الفاعل (ضائق( معطوفًا على خبر) لعل ( ومنونا ،فحقق شرط عمل اسم الفاعل
عمل فعله  ،صدرك  :صدر  :فاعل مرفوع السم الفاعل ،وهو مضاف .
9

 .3وقع اسم الفاعل ) مختلفا) صفة منصوبة ل) ثمرات( ،وجاء منونا ،فحقق شرط عمل اسم
الفاعل عمل فعله ،ألوانها  :ألوان  :فاعل مرفوع السم الفاعل ،وهو مضاف.
وقع اسم الفاعل ) مختلف) صفة مرفوعة ل) ثمرات( ،وجاء منونا ،فحقق شرط عمل اسم الفاعل
عمل فعله .
 .4جاء اسم الفاعل ) الناذرين ( معرفا ب ) أل) التعريف ،فحقق بذلك شرط عمل اسم
الفاعل عمل فعله ،فاعله ضمير مستتر تقديره ) هما( ،دمي  :دم  :مفعول به منصوب
السم الفاعل،وهو مضاف (الحظ أن نون المثنى لم تحذف(
 .5وقع اسم الفاعل ) قاطن ( معتمدا على استفهام ،وجاء منونا ،فحقق شرط عمل اسم
الفاعل عمل فعله ،قوم  :فاعل مرفوع السم الفاعل ،وقد س ّد مس ّد الخبر ،وهو مضاف.
 )3عمل الصفة المشبهة :
صفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل وبالشروط نفسها ولكنها تكتفي بالفاعل فقط  ،وأشهر
ال ّ
أوزانها  :فَعَل  ،فاعل  ،فعيل  ،أفعل ومؤنثه ف ْعالء  ،ف ْعالن .
فَعَل  :حسن  ،بطل ..
فاعل  :طاهر  ،ناعم ..
فعيل  :كريم  ،بخيل ..
أفعل ومؤنثه فعالء  :أبيض /بيضاء  ،أخضر  /خضراء  ،أعرج  /عرجاء ...
فعالن  :عطشان  ،غضبان ...
طاهر قلبه ( .قلب)  :فاعل مرفوع للصفة المشبهة (طاهر) وهو مضاف والضمير
األمثلة  :المؤمن
ٌ
مضاف إليه .
نشاط : 7
صفة المشبهة في ما يلي  ،مبيّنا عملها :
استخرج ال ّ
هيفاء مث َل ال ُمهْر ِة ال ّ
س ْربلتْ
ام ِر
ض ِ
ي ق ْد ُ
 .1عهدي بها في الح ّ
ٌ
األنوف من ال ّ
راز األ ّو ِل
ش ّم
بيض الوجوه كريمة أحسابُهم
.2
ُ
ُ
ِ
ط ِ
 .3القاضي ال ّ
طاهرةُ سريرتُهُ ال يظلم .
اإلجابة :
 .1وقعت الصفة المشبهة ) هيفاء ( حاال منصوبة ،وهي اسم ممنوع من الصرف؛ لذلك لم
تنون ،وحققت شرط عمل الصفة المشبهة عمل فعلها ،وفاعلها ضمير مستتر تقديره
)هي( جاءت الصفة المشبهة )الضامر( معرفة بأل التعريف ،فحققت بذلك شرط عمل
الصفة المشبهة عمل فعلها ،وفاعلها ضميرمستتر تقديره (هي) .
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خبرا مرفوعًا ،وجاءت منونة ،فحققت شرط عمل الصفة
 .2وقعت الصفة المشبهة ) كريمة ( ً
المشبهة عمل فعلها،ورفعت فاعال،أحسابهم :أحساب :فاعل مرفوع للصفة المشبهة ،وهو
مضاف.
 .3جاءت الصفة المشبهة ) الطاهرة ( معرفة ب (أل( التعريف ،فحققت بذلك شرط عمل
الصفة المشبهة عمل فعلها ،ورفعت فاعال ،سريرته  :سريرة :فاعل مرفوع للصفة
المشبهة ،وهو مضاف.
نشاط : 8
اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه :
كتب عمر بن الخطاب – رضي هللا عنه – إلى يزيد بن أبي سفيان :
"أما بعد  :فقد وليتك أجناد الشام كلّه  ،وكتبت إليهم أن يسمعوا لك  ،ويطيعوا  ،وأال يخالفوا لك
سر إلى قيساريّة  ،فانزل عليها  ،ثم ال تفارقها حتى يفتحها
أمرا  .فاخرج فعسكر بالمسلمين  ،ث ّم ْ
هللا عليك  ،فإنه ال ينبغي افتتاح ما اقتحمتم من أرض الشّام مع ُمقام أهل قيساريّة فيها  ،وهم
عدوكم وإلى جانبكم  ،وإنه ال يزال قيصر ط ّماعا في الشّام ما بقي فيها أحد من أهل طاعته منيعا .
ّ
ولو قد فتحتموها قطع هللا رجاءه من جميع الشّام وهللا – ّ
عز وج ّل – فاع ٌل ذلك وصان ٌع للمسلمين
إن شاء هللا
قال األصمعي  :دخل حبيب بن شُؤذب األسدي على جعفر بن سليمان بالمدينة  ،فقال  :أصلح هللا
ذكره  ،يكره ّ
الزيارة المملة .
األمير  ،حبيب بن شؤذب جمي ٌل ُ
صين :
 -1استخرج من النّ ّ
أ) صفة مشبهة عاملة عمل الفعل .
 -2كلمة (ذلك) اسم إشارة في محل نصب مفعول به  ،علل ذلك .
 -3أعرب ما تحته خط .

اإلجابة :
 -1أ) صفة مشبهة عاملة عمل الفعل ( .جميل)
 -2ألن اسم الفاعل (فاعل) جاء منونا ونصبها فعمل عمل فعله .
 -3افتتاح  :فاعل مرفوع بالضمة .
رجاءه  :مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه .
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 )4عمل اسم المفعول:
اسم المفعول مشتق من الفعل المبني للمجهول  ،ويعمل عمله فيأخذ نائب فاعل  ،ويعمل بشروط
اسم الفاعل .
أمثلة  :الحاسوب مس َه ٌل استخدا ُمه اآلن للجميع .
(استخدام)  :نائب فاعل مرفوع السم المفعول (مس ّهل) .
أحب المكتبة المرتبة رفوفُها .
ّ
(المرتبة) نائب فاعل السم المفعول (المرتبة) .
ملحوظة  :إذا جاء اسم المفعول من فعل يتعدّي إلى مفعولين فإنّه يرفع نائب الفاعل وينصب مفعوال
به :
ُ
المعلمة عفاف الممنوحة وسا َم التميّز تستحقّ التقدير .
(الممنوحة) اسم مفعول من فعل يتعدى إلى مفعولين فيكون نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره
(هي) وكلمة (وسام) مفعول به منصوب بالفتحة السم المفعول .

نشاط : 9
عيّن اسم المفعول العامل عمل فعله في ما يأتي  ،مبيّنا عمل فعله :
صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفَة قلوبُهم وفي الرقاب
 .1قال تعالى(:إنّما ال ّ
)...
فربما ص ّحت األجسام بالعلل
 .2لع ّل عتبك محمو ٌد عواقبه
محبوب خالئقهُ
والجامد ما ينفكّ ممقوتا
سم ُح في النّاس
 .3ال ّ
ٌ
اإلجابة :
 .1جاء اسم المفعول) المؤلفة ( معرفا ب ) أل (التعريف؛ فحقق شرط عمل اسم المفعول عمل
فعله ،فرفع نائب فاعل ،قلوبهم :قلوب :نائب فاعل مرفوع السم المفعول ،وعالمة رفعه
الضمة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف.
 .2وقع اسم المفعول) محمود( خبرا مرفوعًا ل) لعل( ،وجاء منونا؛ فحقق شرط عمل اسم
المفعول عمل فعله ،فرفع نائب فاعل ،عواقبه :عواقب :نائب فاعل مرفوع السم المفعول،
وهو مضاف.
 .3وقع اسم المفعول) محبوب( خبرا مرفوعا ،وجاء منونا؛ فحقق شرط عمل اسم المفعول عمل
فعله ،فرفع نائب فاعل ،خالئقه :خالئق :نائب فاعل مرفوع السم المفعول ،وهو مضاف.
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وقع اسم المفعول) ممقوتا ( خبرا منصوبا ل) ما ينفك( ،وجاء منونا؛ فحقق شرط عمل اسم
المفعول عمل فعله ،فرفع نائب فاعل ،ونائب الفاعل السم المفعول ضمير مستتر تقديره هو .

نشاط : 10
اضبط آخر ما تحته خط :
صبا لفارقتُ شيبي موج َع القلب باكيا
ُ .1خلقتُ ألوفا لو رجعْتُ إلى ال ّ
 .2ما معبو ٌد بحقّ إال هللا ( .الض ّمة)
 .3اإلنسان الموهوب ُ نعمة عليه أن يحمد هللا عليها ( .تنوين الفتح)

(الكسرة)

===================================================
الوحدة الثالثة

التعجب
صيغ التعجب  :له صيغتان  :قياسية وسماعية .
القياسية :
 .1ما أفعله (ما أعلم زيدا) .
 .2أفعل به (أكرم بزيد)
أركان جملة التعجب :
ما  :مبهمة ولها حق الصدارة مبنية في محل رفع مبتدأ .
أعلم  :فعل التعجب  ،فعل جامد مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر في محل رفع تقديره هو .
زيدا  :مفعول به منصوب (المتعجب منه) .والجملة الفعلية في محل رفع خبر .
أكر ْم بزيد :
أكرم  :فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبني على فتح مقدر وجاء على صيغة األمر للتع ّجب .
الباء  :حرف جر زائد .
زيد ( :المتعجب منه) فاعل مرفوع بتنوين الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة
الباء الزائدة .
فائدة :
إذا كان المتعجب منه من األسماء التي تعرب بعالمات فرعيّة (كاألسماء الخمسة وجمع المذكر
َ
بالمعلمين  ،فإننا نعربه فاعال مرفوعا بالواو أو
السالم والمثنى ) كقولنا  :أكرم بأبيك  ،أو أكر ْم
األلف منع من ظهورها حركة حرف الجر الياء .
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نشاط :1
عيّن الجمل التي وردت فيها صيغة التعجب القياسي (ما أفعله) في ما يلي :
لر ّد والتبليغ ما أسرع َْك !
ويا رسول العي ِْن من لحظها
با ّ
الرحم ُن ما أطوع َْك !
كم حاج ٍة أ ْن َج ْزتَ إبرازهـــا
تبارك ّ
اإلجابة  :ما أسرعك  ،ما أطوعك .
نشاط : 2
ميّز (ما التعجبيّة) من غيرها في ما يلي :
ما أ ْطو َل الليل على ْ
 .1لك ّل ما يؤذي ْ
من لم ين ْم
وإن ق ّل أل ْم
سرة ً
تج ّد ُد طول الدّهر ث ُ ْك َل أبي عَمرو
ع
 .2وقَ ْبلَ ُك َما ما أُود َ
القلب ح ْ
ُ
سهر
عمرا وال
ق ّ
صر في األعمار طو ُل ال ّ
 .3فما أطا َل النّو ُم ْ

اإلجابة  :ما أطول الليل !
ما  :التعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .
أطول  :فعل ماض جامد مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو .
الليل  :مفعول به منصوب بالفتحة .
نشاط : 3
أعرب ما تحته خط :
بالر ُج ِل !
وأقبح الكفر
 .1ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعتا
واإلفالس ّ
َ
ُ
ما أضيق العيش لوال فسحة األم ِل !
أرقبها
 .2أُعلل النّ ْفس باآلمال ْ
اإلجابة :
 .1ما  :التعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .
أجمل  :فعل ماض جامد مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو .
الدين  :مفعول به منصوب بالفتحة .
الدنيا  :اسم معطوف منصوب بالفتحة المقدرة على األلف
 .2ما  :التعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .
أضيق  :فعل ماض جامد مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو .
العيش  :مفعول به منصوب بالفتحة .
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نشاط : 4
مرة بصيغة (ما أفعله) ،وأخرى بصيغة (أفع ْل به) ث ّم أعرب
تعجب من (كرم المحسن) بجملتين ّ ،
كلتا الجملتين .
اإلجابة :
َ
المحسن"!
"ما أكر َم
 ما التع ُّجبيّة ،اسم مبني على السكون ،في محل رفع مبتدأ.ي على الفتحة ،وفاعله ضمير مستتر وجوبًا تقديره
أكرم :فع ٌل ماض جامد خا ّص للتع ُّجب ،مبن ّ
هو ،يعود على) ما( التع ُّجبية ،والجملة الفعلية من الفعل وفاعله في مح ّل رفع خبرالمبتدأ .
المحسن :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
كر ْم بالمحسن" !
"أ َ ِ
ي على السكون ،جاء على صيغة األ مر ،إل نشاء التع ُّجب.
أكرم  :فع ٌلٍ
ماض جامد مبن ّ
ي على الكسرة ،المح ّل له من اإل عراب.
الباء  :حرف ّجر زائد ،يفيد التوكيد ،مبن ّ
المحسن :فاعل لفعل التعجب مرفوع ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحلبحركة الكسرة المناسبة لحرف الجر.
التعجب السماعي  :هلل درك  ،سبحان هللا  ،ما شاء هللا  ،يا لك  ،هللا هللا  ،كيف ...
نشاط : 5
سماعي في األبيات التالية :
عيّن أسلوب التعجب ال ّ
بكل مغار الفتل شدت بيذبل
 .1فيا لك من ليل كأن نجومه
فكيف وصلت أنت من الزحام
 .2أبنت الدهر عندي كل بنت
نسر يطارحه الحمام هديال
 .3هلل درك من مهيب وادع
اإلجابة :
 .1فيا لك .
 .2فكيف وصلت أنت من الزحام ؟
درك .
 .3هلل ّ
==============================================
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الوحدة الرابعة

النسب
النسب  :هو إلحاق ياء مشددة في آخر االسم المنسوب إليه وكسر ماقبل الياء .
للنسب ثالثة عناصر  :المنسوب إليه ( مكة ) والمنسوب ( مكي ) وياء النسب .
حركات اإلعراب تظهر في االسم المنسوب على ياء النسب .
النسب يفيد االختصار والتخصيص .
نشاط : 1
 .1بيّن االسم المنسوب إليه في ك ّل من االسمين التاليين :
ي  :الوصف
البكري  :البكر الوصف ّ
ّ
 .2انسب إلى األسماء التالية :
ي
ي الحاسوب  :الحاسوب ّ
ي بيروت  :بيروت ّ
ع ّمان  :ع ّمان ّ
ي
المركز :
ي ال ّ
صين  :الصين ّ
المركزي العراق  :العراق ّ
ّ
حاالت النسب :
 .1إذا كان االسم المنسوب إليه مختوما بتاء التأنيث تُحذف التاء عند النسب .
ي
ي  ،كوفة  :كوف ّ
ي  ،جامعة  :جامع ّ
مكة  :مك ّ
 .2النسب لالسم المقصور والمنقوص والممدود :
االسم المقصور :
ندوي
عصوي  ،ندى :
ربوي  ،عصا :
أ) إذا كانت األلف ثالثة قُلبت واوا  :ربا :
ّ
ّ
ّ
ب) إذا كانت األلف رابعة والحرف الثاني ساكنا جاز حذف األلف أو قلب األلف واوا أو إبقاؤها
وزيادة واو بينها وبين ياء النسب :
يافوي  :يافاوي
ي:
يـافا  :ياف ّ
ّ
ج) إذا كانت األلف رابعة والحرف الثاني متحركا أو كانت األلف خامسة أو سادسة أو أكثر ُحذفت
كندي
األلف  :كندا :
ّ
ي
فرنسا  :فرنس ّ
بخاري
بخارى :
ّ
ي
ألمانيا  :ألمان ّ
ي
موسيقا  :موسيق ّ
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نشاط : 3
اكمل الفراغ :
ي
 .1ننسب إلى ( َح َك ّما)  :حكم ّ
صروي .
ص
ْري أو ب ً
راوي أو بُ
ّ
ّ
 .2يجوز في (بُصْرى)  :بُص ّ
الرمثوي
الرمثاوي أو
ي أو
ومثل ذلك النسب إلى ّ
(الرمثا)  :الرمث ّ
ّ
ّ
مهوي
.3يكون النسب إلى (مها) بقلب األلف واوا فتصبح :
ّ
رنوي
ومثل ذلك (رنا) :
ّ
ي) هي أسماء منسوبة إلى :
(المنتهى)
 .4األسماء
و(المقتدي) و(الموسيق ّ
ّ
ّ
المنتهى والمقتدى والموسيقا .
النسب لالسم المنقوص :
دوي  ،الشّجي
أ) إذا جاءت الياء بعد حرفين (ثالثة) قلبت الياء واوا وفُتح ما قبلها  :الصدي  :ال ّ
ص ّ
العموي .
ّجوي  ،العمي :
 :الش
ّ
ّ
ب) إذا جاءت ياء االسم المنقوص رابعة قلبت واوا عند النسب أو حذفها وفتح ما قبلها .
وي
الرامي  :الرام ّ
ي أو الرا َم ّ
ج) إذا جاءت ياء االسم المنقوص خامسة فأكثر فإنها تُحذف .
المهتدي
المهتدي :
ّ
ي
المستخفي  :المستخف ّ
النسب إلى االسم الممدود حسب حال الهمزة :
بيضاوي
صحراوي  ،بيضاء :
أ) إذا كانت الهمزة زائدة للتأنيث قلبت واوا  :صحراء :
ّ
ّ
ي من الفعل أنشأ
ب) إذا كانت الهمزة أصلية بقيت همزة  :إنشاء  :إنشائ ّ
بناوي
ي:
ج) إذا كانت الهمزة منقلبة عن ياء أو واو جاز إبقاؤها همزة أو قلبها واوا  :بناء  :بنائ ّ
ّ
رداوي .
ي أو
ي:
كساوي  ،رداء منقلبة عن ياء  :ردائ ّ
كساء  :كسائ ّ
ّ
ّ
====================================================
 .1النسب إلى فَعيلة وفُعَيْلة :
أ) إذا كان االسم على وزن ( فَعيلة ) صحيح العين وغير مضعف ( مكرر ) يُنسب إليه بحذف
الياء وتاء التأنيث :
ي
صحيفة َ :
ري  /قبيلة  :ق َبل ّ
ي َ /حنيفة َ :حنف ّ
صحف ّ
ي  /جزيرة َ :ج َز ّ
وإذا كان مضعفا ( ُمكررا ) أو معتل العين فينسب إليه بحذف تاء التأنيث فقط :
ي
ي  /جليلة َ :جليل ّ
فمثل المضعف ( المكرر )  :حقيقة َ :حقيقي  /شَقيقة  :شقيق ّ
مثال معتل العين  :طويلة َ :
ي
ي  /قويمة  :قويم ّ
طويل ّ
ب) إذا كان االسم على وزن ( فُ َعيلة ) صحيح العين وغير مضعف ( مكرر ) يُنسب إليه بحذف الياء
وتاء التأنيث :
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ي
ي ُ /ج َهينة ُ :ج َهن ّ
ي  /قُريظة  :قُ َرظ ّ
ي ُ /ح َذيفة ُ :ح َذف ّ
ُم َزيْنة ُ :م َزن ّ
وإذا كان االسم مضعفا (مكررا) أو معتل العين يُنسب إليه بحذف تاء التأنيث فقط :
ي،
ْري  /أُميمة  :أ ُ َميْمي  .ومثال ما كانت عينه معتلة  ،مثل ُ :رويحة ُ :رويح ّ
ُه َريرة ُ :ه َري ّ
ُخويلة ُ :خويلي ُ ،جوينة ُ :جويني.
 .2النسب إلى االسم الثالثي مكسور العين :
نفتح عينه عند النسب :
دي
ي ُ /دئِل ُ :دؤَل ّ
َم ِلك َ :ملَك ّ
ي َ /ك ِبد َ :كبَ ّ
نشاط : 13
انسب إلى األسماء اآلتية :
ري َ .ب ِطر َ :ب َ
ري .
ط ّ
نَ ِمر  :نَ َم ّ

ي.
َك ِ
سل َ :ك َ
سل ّ

فطن  :فَ َ
ي.
ِ
طن ّ

 .3إذا كان االسم الثالثي محذوف الالم :
ت ُرد إليه المه واوا عند النسب وتقلب واوا مع كسرها :
سنوي
غوي  /سنة :
أخوي  /أب :
يدوي  /أخ :
دموي  /يد :
دم :
ّ
أبوي  /لغة  :لُ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نشاط : 14
انسب إلى األسماء التالية :
َ
ي
وي  .شفة :
غد :
شفوي أو شفه ّ
ّ
وي  .كُرة  :ك َُر ّ
غدوي  .لُغَة  :لُغَ ّ
ّ

 .4النسب إلى األسماء المركبة :
أ) إذا كان االسم علما مركبا تركيب إضافة يُنسب إلى صدره بعد حذف عجزه :
ُدي
ي  /عضد الدولة َ :
ي  /امرؤ القيس  :امرئ ّ
ي  /سيف الدولة  :سيف ّ
صالح الدين  :صالح ّ
عض ّ
ب) وإذا كان صدر االسم كلمة ( عبد ) أو كنية كابن أو أبي أو أم فيُنسب إلى عجزه بعد حذف
ي
جيدي  /عبد الحميد :
صدره :عبد المجيد َ :م
ي  /أم مكتوم  :مكتوم ّ
حميدي  /بنو هاشم  :هاشم ّ
ّ
ّ
ي.
ي  .شاب قرناها  :شاب ّ
ج) المركب اإلسنادي يُنسب إلى صدره  :تأبط شرا  :تأبط ّ
جادي
جاد المولى :
ّ
ري
ي  .عمرويه ْ :
د) النسب للمركب المزجي يكون للصدر أيضا  :أفغانستان  :أفغان ّ
عم ّ
ي (سماعا) وال يُقاس عليه .
وإذا ُخشي اللبس ننسب للجزأين معا  :حضرموت  :حضرم ّ
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سمع عن العرب – شذوذا – النسب إلى الجزأين :
ملحوظة ُ :
عبدري نسبة إلى عبد الدار
ّ
ي نسبة إلى امرؤ القيس
ُم ْرقُس ّ
ي نسبة إلى عبد هللا
عبدل ّ
ي نسبة إلى عبد شمس
عبشم ّ
نشاط : 16
انسب إلى األسماء المركبة التالية :
ي.
ي.
نفطويه  :نفط ّ
بعلبك  :بعلبك ّ
كردي
كردستان :
ّ

ذري
ذرى حبّا :
ّ
ّ

سمع عن العرب بعض األسماء المنسوبة خالفت القواعد السابقة :
ملحوظة ُ :
رازي  /مرو  :مروزي  /الطبيعة :
بدوي  /البحرين  :بحراني /الري :
َدهر ُ :دهري  /البادية :
ّ
ّ
ي/
ْري  /اليمن  :يمان ّ
ي  /صنعاء  :صنعان ّ
ي  /الرب  :رباني  /سليقة  :سليق ّ
طبيع ّ
ي  /البصرة  :بِص ّ
ي.
ِ
ي  /النهرين  :نهران ّ
الحصْنين ِ :حصنان ّ
=====================================================
الوحدة الخامسة

التصغير

 المعاني المستفادة من التصغير :
 .1تقريب الزمان والمكان  :بُ َعيد  ،فُويق .
ي
 .2التحبب  :بُن ّ
 .3تقليل ذات الشيء أو عدده  :دُريهمات .
 .4التحقير  :شُويعر .

 تصغير االسم الثالثي
 .1يُصغر االسم الثالثي على وزن ( فُعيل )  ( :أسد  :أُسيد )  ( ،قمر  :قُمير ) .
 .2إذا كان االسم ثالثيا مؤنثا غير مختوم بتاء التأنيث تلحقه التاء عند التصغير  :هندُ :هنيدة ،
أُذن  :أُذينة .
 .3األلف الثانية في االسم الثالثي تُرد إلى أصلها عند التصغير  :تاج  :ت َ َو َج  :تُويج  /ناب :
غ َوير ( /غاد) من الغيد فتصغيرها ُ
أنياب  :نُييب  /غار من (غور) ُ :
غ َييد .
 .4إذا كان ثالث االسم ألفا أو واوا تُقلب األلف أو الواو يا ًء وتدغم بياء التصغير  :عصا :
عُصيّة  /حصوة ُ :حصيّة  /ندى  :نُ َديّة  /هدى ُ :ه ّديّة .
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 .5وإذا كان ثالث االسم يا ًء تُدغم بياء التصغير ُ :ر ْقية ُ :رقَيّة .
 .6ما زاد على ثالثة أحرف أصلية مثل تاء التأنيث ( َجبهة ) أو األلف المقصورة ( سلمى ) أو
األلف الممدودة ( حمراء ) أو األلف والنون ( سلمان ) يُعامل ذلك كله معاملة االسم الثالثي
ثم زيادة تلك األحرف .
َجبهة ُ :جبيّهة
سليمى
سلمى ُ :
حمراء ُ :حميراء
سليمان
سلمان ُ :
نشاط : 3
صغّر األسماء التالية  :أسد  ،ق ّ
ط  ،ملعب ُ ،من ُخل .
سيد  ،قُ َ
طيط ُ ،ملَيعب ُ ،منَيخل .
أُ َ
=====================================================
 تصغير االسم الرباعي :
ُ
 .1يُصغر االسم الرباعي على وزن ( فعَ ْي ِعل ) جعفر ُ :جعيفر  /هدهد ُ :هدَيهد
 .2تُقلب األلف الزائدة الثانية في االسم الرباعي تقلب واوا عند التصغير ( ناقد  :نُويقد )
( كاتب  :كُويتب )
 .3إذا كان ثالث االسم الرباعي ألفا أو واوا تُقلب األلف أو الواو ياء ثم تُدغم بياء التصغير .
( كتاب  :كُتيّب ) ( عجوز  :عُجيّز )
 .4إذا كان ثالث االسم الرباعي ياء تدغم بياء التصغير  ( :كثير  :كُثيّر ) ( جميل ُ :ج َميّل )
( قليل  :قُلَيّل )
 .5كل اسم رباعي مختوم بتاء التأنيث أو بألف التأنيث الممدودة أو بألف ونون زائدتين يُعامل
معاملة االسم الرباعي ث ّم تُزاد هذه الحروف وكذلك ما جاء على وزن (أفعال):
صيحاب)
( قنطرة  :قُنيطرة ) ( عَقرباء ُ :
عقَيرباء ) (زعفران ُ :زعَيفران ) (أصحاب  :أ ُ َ
نشاط 6
صغّر األسماء التالية  :أنهار  ،يُسرى  ،زهرة  ،حمدان  ،نجالء ،
نخلة .
سيرى ُ ،ح َميدان ُ ،ز َهيرة  ،نُ َجيالء  ،نُ َخيلة .
أنَيهار  ،يُ َ

نشاط : 7
ي  ،ثُعلبان  ،عنترة ُ ،خنفساء .
صغّر األسماء التالية  :مشْرق ّ
عنَيترة ُ ،خنَيْفساء .
ي  ،ثُعَيلبان ُ ،
ُمشَيرق ّ
20

نشاط : 8
صغّر األسماء التالية ِ :خيفة  ،سيرة  ،مال  ،موجز .
سيّيْرة ُ ،م َويل ُ ،م َويجز .
ُخ َويفة ُ ،

نشاط : 10
اقرأ النص التالي ث ّم أجب عما يليه :
فديتك َ
غزاال فؤادي لديه كعصفورة في يد الباشق
فص العقيق تنكشه شفة العاشق
له شفة مثل ّ
 .1صغّر ما تحته خط في البيتين .
اإلجابة :
ُ .1
غ َزيّال  ،البُ َويشق  ،العُ َقيّق .
=====================================================
 تصغير االسم الخماسي :
 .1االسم الخماسي الذي ليس رابعه حرف علّة أو يكون أكثر من خمسة أحرف نقوم
بتصغيره من أربعة أحرف فقط  ،فنصغّر (فرزدق) على (فُ َريزق) أو (فُ َريزد) ( /سفرجل)
سفيْرج) أو
ُ (:
سفَيْرل) ( عندليب  :عُنيْدل ) ( /عنكبوت) على (عُنيكب) ويس ّمى تصغير ترخيم .
( ُ
نشاط : 11
 -1اقرأ األبيات التالية ثم صغّر األسماء التي تحتها خط :
كيف اهتديت وجنح الليل مسدول
عاتبت طيف الذي أهوى وقلت له
يضيء منها لدى السارين قنديل
فقال آنســـــت نارا ً من جوانحكم
نور يضيء فبــات الـقــول مقبول
معنى وليس لها
فقلت نار الجوى
ً
أنا الخيال ونار الشـــــــوق تخييل
فقال نـــــسبتنا في األمر واحـدة
 -2صغّر األسماء التالية  :عندليب  ،سفرجل  ،علندى .
اإلجابة :
ي  ،قُنَيديل .
ُ .1م َ
سيديل  ،نُ َويرة  ،قُنَيديل  ،ال ُج َو ّ
علَيند .
سفَيرل ُ ،
ُ .2
س َفيرج أو ُ
عنَيدل ُ ،
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 تصغير االسم المركب تركيبا إضافيا :
يصغر صدره فقط وتطبق عليه أحكام التصغير  ( :عبدهللا  :عُبيدهللا ) ( بدر الدين  :بُدير الدين )
( ّ
عز الدين  :عُزيز الدين ) .
نشاط : 13
اقرأ النص التالي ث ّم صغّر األسماء المركبة :
ع َميّد الدّين ،
المعتصم باهلل  /ال ُمعَيصم باهلل  ،عماد الدين ُ :
صلَ ّيح الدّين .
نور الدّين  :نُ َوير الدّين  ،صالح الدّين ُ :
نشاط : 16
ط ٍر بَدْؤه ُم َ
ب قلي ٍل جنى كثيرا ك ْم َم َ
طير
 قال أبو ت ّمام ُ :ر ّ قال المتنبي يمدح سيف الدولة :كما نُثرتْ فوق العروس الدّراه ُم
ب نثْ َرة
نَثَرتهم فوق األ ُ َحيد ِ
األخشيدي :
 وقال يهجو كافوراّ
ُ
مقالي لألحيمق يا حلي ُم
أُخذتُ بمدحه فرأيتُ لهوا
 قال الشيخ عالء الدين الوادعي وقد تو ّجه من دمشق إلى البلقاء لزيارة صاحب له يُلقّببالشمس فلما وصل إلى البلقاء وجده قد تو ّجه إلى ُحسبان :
شوقي وأشجاني
أتيتُ إلى البلقاء أبغي لقــــــــاءكم
َفلَم أر ُك ْم فازداد ْ
الشمس قالوا  :بحسبان
لرؤياه قلتُ :
ي األقوا ُم  :من أنت قاص ٌد
ُ
فقالتْ ل َ
صحيحة :
 -2ضع دائرة حول رمز اإلجابة ال ّ
 .1تصغير االسم (حليم) هو :
ج) ُحلَييم .
ب) ُحلَيّم .
أ) ُحلَيم .
 .2تُصغّر كلمة (البلقاء) تصغير :
ج) الخماسي .
ب) الرباعي .
أ) الثالثي .
 .3كلمة (األ ُ َحيدب) تصغير السم :
ج) الخماسي .
ب) الرباعي .
أ) الثالثي .
 .4داللة التصغير في كلمة (األ ُ َحيْمق) هي :
ج) التحقير وتقليل الشأن .
ب) صغر الحجم .
أ) التحبب والتدليل .
 .5داللة التّصغير في بيت أبي ت ّمام هي :
ج) صغر الحجم .
ب) التحقير وتقليل الشأن .
أ) التقليل .
 -3صغّر كلمة (فوق) في البيت األول للمتنبي وبيّن داللة تصغيرها .
ي تُع ّد كلمة (حسبان) ؟
أي فن بديع ّ
 -4من ّ
 -5ما نوع (كم) في بيت أبي ت ّمام ؟
22

اإلجابات :
( . 1 -2ب) ( .2 ،أ) ( .3 ،ب) ( .4 ،ج) ( .5 ،أ) .
-3فُ َويْق) قُرب المكان( .
-4تورية.
-5كم الخبرية.

نشاط : 17
اقرأ األبيات اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها :

طُُريفيُمنُلُيُيالتُالُجُريُُ...مُقُرييحُالُفُنيُمنُالسُهُري ُ
ُُُُُُُحياءُمُقُيلتيهُسىبُعُقُيليُُ...ولكنُاحلديدُغداُجُريي ُ

يبُبالُوتُري ُ
ُ
ُُُُُُُحُ ُوجيبهُالقُ ُويسُلهُسُهُيمُُ...مُ ُويضُيفُالقُلُ
ُُُُُُُأاتهُسُ ُويئالُيوماُدُمُيعيُُ...فقالُأانُجُعُيديُالشُعُري ُ
ريُوصُيلهُعنديُيُ ُوميُُ...ويومُهُجُريهُمثلُالشُهُري ُ
شُهُ ُ

ُُُ -1استخرج من األبيات ثالثة أسماء غير مصغّرة .
ت ُمكبّر ك ّل ُمصغّر من األبيات .
 -2ها ِ
اإلجابة :
 -1حياء  ،الحديد  ،يوم .
ُ -2
ُم َويض ماض
ط َريفي َط ْرفي
القُلَيْب القَ ْلب
لُيَيْالت لَيا ٍل
ُوتَير َوتَر
ال ُه َجيْر الهَجْ ر
س َو ْيئِال سائال
ُمقَيْريح َمقروح
ُ
ُد َميْعي د َْمعي
ال ُجفَيْن ال َجفن
ِي
سهر
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