ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟ ُﻣﺑدع ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻷﺳﺗﺎذ

ري
ﯾزن اﻟ ُﻌ َﻣ ّ
۰۷۸٥۷۰۸٥۲۸

واﻟﺻرف
اﻟﻧﺣو
ّ
اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺟدﯾد ۲۰۱۸

ﺣل ﱡ ﺟﻣﯾﻊ
ﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﻣﻘرر ﻛﻣﺎ
وردت ﻓﻲ دﻟﯾل
اﻟﻣﻌﻠم

ﻋرض ﺟﻣﯾﻊ أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﻣﻘرر ﻟﺿﻣﺎن ﻋﻼﻣﺔ ﻛﺎﻣﺔ

ﺗدرﯾﺑﺎت ﻣﻛﺛﻔﺔ
ﻋرض ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳؤال
اﻟوزاري ﻟﻛل ﻗﺎﻋدة ﻣطروﺣﺔ
ﺑﺷﻛل ﻣﯾﺳر ودﻗﯾق
ﺗدرﯾب ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻗﺎﻋدة

ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟ ُﻣﺑدع ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

ﻋﺮﺒﻲ ﺗﺨﺼص – اﻟﻨﺤو واﻟﺼﺮف – اﻟﻔﺼل اﻷول
اﻷدﺒﻲ

ﻟﻠﻔﺮعﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟ ُﻣﺑدِع ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑ ّﯾﺔ

اﻟﻣﻌ ّﻠم :ﯾزن اﻟﻌﻣري ۰۷۸٥۷۰۸٥۲۸

الوحدة األولى  :كسر همزة إنّ
(إن) و ّ
ّ
(أن) حرفان ناسخان يفيدان التوكيد  ،ويدخالن على الجملة االسمية فتصب المبتدأ ويسمى اسمها  ،وترفع الخبر
ويسمى خبرها ؛ واالختالف بينهما كسر الهمزة وفتحها  ،ولهمزتها ثالث حاالت  :وجوب الكسر  ،ووجوب الفتح ،
وجواز الكسر والفتح .
واآلن سنتعرف على حاالت كسر همزة ( َّ
إن ) وجوبا :
ُ
ً
تكسر همزة ( إن ) وجوبا يف احلاالت اآلتية :

صيغة السؤال الوزاري  :استخرج
ّ
 /....علل كسر همزة إن  /...صوب
األخطاء  /اضبط اهلمزة .

 -1إذا جاءت يف بداية الكالم  ( :والجملة االبتدائية  :هي الجملة التي تقع في بداية الكالم أو التي تكون في أثنائه وتكون
منقطعة عما قبلها ) ،مثل :
** ّ
إن الكالم كالدوا ،،إن أقللت منه نفع  ،وإن أكثرت منه رر
** ّ
إن السعادة ليست في الحصول على ما ال نملك  ،بل في إدراك قيمة ما نملك.
َ

َ َ

 -2إذا جاءت بعد حرف استفتاح ( أال )  ،و ( أما )  ( ،تكسر الهمزة إذا جا،ت أول الجملة االستفتاحية)  ،مثل :
** أال ّ
إن السما ،ال تمطر ذهبا وال فرة  ،فاعقلوا واعملوا.
** أما إن الصوم يُعل ُم االنسان الصبر
َٰ
** قال تعالى  " :أ َ َال ِإنَّ ُهم ُه ُم ال ُمف ِسدُونَ َولَ ِكن َّال يَشعُ ُرونَ ".
مالحظة  :وتفتح همزتها إذا مل تكن أول اجلملة االستفتاحية  ،مثل :

أال تعلموا ّ
أن السما ،ال تمطر ذهبا وال فرة  ،فاعقلوا واعملوا.
 -3إذا جاءت يف أول اجلملة احملكية باللول ( :بعد ( قال ) ومشتقاتها :قال  ،قيل  ،قل  ، ).....مثل :
ب ال ّ
َّ
س َك َّ
ش ِ ّر مفتا ُح
ت وقد خوصمتَ قلتُ لهم
إن
الجواب لبا ِ
َ
** قال الشافعي  :قالوا َ
ض قَالُوا ِإنَّ َما نَح ُن ُمص ِل ُحونَ ".
** قال تعالى َ ":و ِإ َذا قِي َل لَ ُهم ال تُف ِسدُوا فِي األر ِ
 -4إذا جاءت يف أول مجلة جواب اللسم  ،مثل :

ّب المخدّراتُ مشكال ٍ
ت جسديّة ونفسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة ،فوهللا ،إنّها آفةٌ خطيرةٌ.
** تسب ُ
** وهللا  ،إنّي سأبذل قصارى جهدي حتى أحقق طموحاتي.
** قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ":أما وهللا إنّي ألخشاكم هللا  ،وأتقاكم له  ،لكني أصوم وأفطر  ،وأصلي ".......

 -5إذا جاءت بعد بعض الظروف  ( :وخاصة بعد الظروف  :حيث  ،إذ) ،وموقع الجملة التي تلي هذين الظرفين في محل
جر مراف إليه مثل :
** من األفرل عدم االستعجال في نقل األخبار  ،حيث ّ
إن التريث والتأمل يكشفان لك حقيقة األمور.
** أحببت علم النحو  ،إذ إنّني وجدته سهال.
** أحب أن أجلس على شاطئ البحر حيث ّ
إن الهوا ،عليل.
حسن.
** يعجبني الفتى الصادق السموح  ،إذ إنّه ذو خلق
ٍ
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ّ

 -6إذا اقرتن خربها بالالم املزحللة  ( :الم المزحلقة  :وهي باألصل الم االبتدا ، ،وسميت مزحلقة ؛ ألنها زحلقت "نقلت"
من صدر الجملة إلى خبرها ؛ كراهيةَ ابتدا ،الكالم بمؤكدين )  ،مثل :
سو ُل َّ ِ
َّللاُ يَش َه ُد إِ َّن ال ُمنَافِقِينَ لَ َكا ِذبُونَ "
َّللا ۗ َو َّ
سولُهُ َو َّ
** قال تعالى ِ ":إ َذا َجا َ،كَ ال ُمنَافِقُونَ قَالُوا نَش َه ُد إِنَّكَ لَ َر ُ
َّللاُ يَعلَ ُم ِإنَّكَ لَ َر ُ
آل ٍ
ت بما لم تستطعه األوائل
** قال المعري  :وإنّي وإن كنت األخير زمانه

ورقــــة عــمــل (أسئلة خارجية)
س -1بين سبب كسر همزة (إنّ ) في ما يأتي موضحا ً اسمها وخبرها :
اسم إنّ
الجملة

خبر إنّ

سبب كسر همزة إنّ

إن الإمام ساجد
 -1سجدت إذ َّ
يب"
ص ُر ال َّل ِه أَلَا ِإ َّن َن ْ
م َتى َن ْ
 -2قال تعالىَ ":
ص َر ال َّل ِه َق ِر ٌ
ه َو ال ُْه َدى "
ه َدى ال َّل ِه ُ
ل ِإ َّن ُ
 -3قال تعالى ُ ":ق ْ
ون "
ين َلكَا ِذ ُب َ
ْم َنا ِف ِق َ
 -4قال تعالى ِ ":إ َّن ال ُ
إن الإمام راكع
 -5ركعت حيث َّ
مخلص
 -6وهللا إ َّنك رجل
ٌ
ون َعلَى ال َّن ِبي ِ
ص ُّل َ
ملائِ َك َت ُه ُي َ
 -7قال تعالى ِ ":إ َّن ال َّل َه َو َ
"
إن النفاق صفة ذميمة
ما َّ
 -8أَ َ
َ
ون "
 -9قال تعالىَ ":قا َ
َم َ
َم َ
ما لا َت ْعل ُ
ل ِإ ِني أ ْعل ُ
ان ل ََي ْط َغى "
 -10قال تعالى  ":كَ َّلا ِإ َّن ال ِْإ ْن َ
س َ
يم"
ك أَ َ
 -11قال تعالى ِ ":إ َّن َ
نت ال َ
يم ال َ
ْح ِك ُ
ْع ِل ُ
 -12وهللا إنه متواضع

س -2اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب ع ّما يليه من أسئلة :
إن كثيرا من سو ،الفهم ينتج عن سو ،اإلصغا ، ،حيث ّ
" ّ
تجلب لك األصدقا َ ، ،فالمصغي الجيّ ُد
إن القدرة على اإلنصات
ُ
يكون صديقا للجميع ؛ إذ ّ
والنفس تمي ُل إلى التحدث أكثر منها إلى
يتطلب مقاومةَ النفس والقدرة َ على االنتباه ،
إن اإلصغا،
ُ
ُ
اإلصغا ، ،وتكا ُد تملّه كلّما طال  ،أال تعتقد أنّها من أهم المهارات .فو هللا ّ
إن االستماع مهارة من الررورة إتقانها "
(الكتاب المقرر ص)12
 -1عين مواطن كسر همزة (إنّ ) في النص  ،مع التعليل.
 -2وقعت (أنّ ) مفتوحة الهمزة في جملة " أال تعتقد أنّها من أهم المهارات "  ،فما تعليل ذلك ؟
أعد صياغة الجملة لتصبح (إنّ ) مكسورة الهمزة.
 -3أعرب ما تحته خط إعرابا ً وافياً.
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س -3صوب الخطأ المخطوط تحته في كل مما يأتي :
 -1إذ أ َّن قصر الحمرا ،مهوى أفئدة السياح .
 -2أال تعلم َّ
إن المعتدين نادمون..
س 4اضبط همزة (إنّ ) حيثما وردت في ما يأتي:
ألثمر ِمن فع ٍل خبي ٍ
ث.
 -1وهللا ،ا َّن كلمة طيبة
ُ
ٌ
مسكين.
 -2أال تعتقد ا َّن الجاه َّل
ُ
حيث ان الحكما َ ،يجلسونَ .
 -3اجلس
 -4زرتك إذ ان خالدا أمير.

ﻣﻊ ﺧﺎﻟص أﻣﻧﯾﺎﺗﻲ ﻟﻛم ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗوﻓﯾق
اﻟﻣﻌﻠم  :ﯾزن اﻟﻌﻣري
ﺗدرﯾﺑﺎت ﺷﮭرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻷواﺋل
۰۷۸٥۷۰۸٥۲۸
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻟﺳدﯾن
ّ
ﻣرﻛز ّ
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الوحدة الثانية  :أحوال الفاعل والمفعول به تقديم ًا وتأخير ًا
أركان الجملة الفعلية  :الفعل الالزم مع فاعله  ،أو الفعل المتعدي مع فاعله والمفعول به  ،واآلن لنتعرف على صور
الجملة الفعلية :
( )1الفعل) ( +الفاعل) ( +المفعول به)  ،وهذا هو األصل في ترتيب الجملة الفعلية  ،مثل :
** سكن قلوبَهم حب الوطن .
** ال يرجع الما َل المفقو َد إال عفيف النفس.
عيني في لغة الهوى عيناك
** قال أحمد شوقي  :وتعطلت لغة الكالم وخاطبت
( )3المفعول به) ( +الفعل) ( +الفاعل) ،تقدم المفعول به على الفعل والفاعل ،مثل :
ي الساميةَ للوطنية.
**
َ
سطر شهداء األردن المعان َ
** يدرك الطالب النجا َح بالمثابرة.
ت الحيّ ِة – كالنباتات – غذا َءها بنفسها.
** تصنع بعض الكائنا ِ
** جميل أن يلقى اإلنسان أخاه بابتسامة.
( )2الفعل) ( +المفعول به) ( +الفاعل) ،تقدم المفعول به على الفاعل ،مثل :
** المج َد صن َع هؤالء األبطالُ.
** هللاَ أسأل ان يوفّقنا في مسيرتنا العلميّة والعمليّة.

الوزاري

:

صيغة السؤال
ً
استخرج تركيبا أو مفعول به أو
ً
فاعل تلدم وجوبا /....علل تلدم
املفعول به على  /...ما اللرينة
التي أزلت الغموض بني الفاعل
واملفعول به /أعرب ما حتته خط/
صوب األخطاء  /اضبط ما حتته
خط .

الحاالت التي يجب فيها تقدم على المفعول به ،وحاالت يجب تقدم المفعول به على الفاعل أو على الفعل و الفاعل معا ً:
أوال ً  :حاالت تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا ً :
يعرف الفاع ُل من المفعول به إال بالترتيب؛ لذا يتقدم
 )1خشية اللبس لعدم وجود قرينة تميّز أحدهما من اآلخر ( .أي ال
ُ
وجوبا خشيةَ اللبس لعدم وجود قرينة تميز أحدهما من اآلخر) :
** هنأت سلمى نهى بمناسبة عودتها من السفر .
** كرم موسى عيسى لمشاركته في األعمال التطوعيّة.
واحترام.
ناقش هذا ذاك في أمور سياسية كثيرة بلباق ٍة
**
ٍ
َ
مالحظة  :وقد يكون الترتيب جائزا ً  ،إذا وجدت قرينة لفظيّة أو معنويّة :
أ( -قرينة لفظية) وهي تاء التأنيث الساكنة أو النعت ،مثل :
** أكرمت يحيى لبنى ( فوجود تا ،التأنيث في الفعل دلي ٌل على أن الفاعل هو المؤنث "لبنى").
ُ
العزيز ع ّمي (فظهور الرمة على "عزيز" التي هي صفة "صديقي" دليل أن "صديقي" فاعل).
** استقبل صديقي
** من أرشد مصطفى إلى تصميم خطة المشروع ؟ لقد أرشدتْ عال مصطفى إليه.
** نافستْ عيسى هدى في مسابقة أوائل المطالعين.
** حث والدي الفاضل أخي على زيارة المررى.
ب( -قرينة معنويّة)وهي استطاعة قيام أحد االسمين بالفعل وعدم استطاعة الثاني ،مثل :
** قرأ أخي روايتي (فالمعنى يقتري أن يكون أخي هو الفاعل ،ألنه هو الذي يقرأ ،ال العكس)
** قالت المديرة ُ  :استعارتْ صديقتي كتابي لحاجتها إليه.
** صقل مهارتي في الخط مدرسي مذ كنت صغيرا.
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 )2كون الفاعل ضميرا ً متصالً سواء أكان المفعول به اسما ً ظاهرا ً أم ضميرا ً متصالً .
(ضمائر الرفع المتصلة  :وهذه الرمائر عندما تتصل بالفعل فهي دائما في محل رفع فاعل وتجمع في كلمة (تايون)
ت  //ألف االثنين  ،مثال  :الطالب واألستاذ قاما بالعمل معا //
التاء المتحركة مثال  :كتبتُ كتبتَ كتب ِ
ت اكتبي //واو الجماعة مثال :هم يكتبون ،جلسوا هنا //نون النسوة ْ(نَ ) مثال :اكتبنَ )
ت تكتبين ،أن ِ
ياء المخاطبة مثال :أن ِ
(ضمائر النصب المتصلة  :إذا اتصلت بالفعل فهي دائما في محل نصب مفعول به وتجمع في كلمة (نا هيك) ليسهل
حفظها هذه الرمائر مثال :قابلَنا وقابلهُ وقابلني وقابلكَ وقابلكم).
ٌ
صدفاتي
كامن
الدر
** قال حافظ إبراهيم  :أنا
الغو َ
البحر في أحشائِ ِه ُّ
ُ
فهل سألوا ّ
اص عن َ
َٰ
ْ
َّ
ص َالة َ َ
سيّئ َات ۚ َذلِكَ ذِك َر َٰى ِللذَّا ِك ِرينَ ".
سنَا ِ
** قال تعالى َ ":وأَقِ ِم ال َّ
ت يذه ْبنَ ال َّ
ار َو ُزلَفا ِ ّمنَ اللي ِل ۚ ِإ َّن ال َح َ
ط َرفَي ِ النَّ َه ِ
** قال رسول هللا ﷺ  ":اتقوا ال ّ
ظل َم ّ ،
الظلم ظلماتٌ يوم القيامة.
فإن
َ
األرض أكثر
** قال حيدر محمود مادحا األردن  :يعشقون الور َد لكن  .....يعشقون
َ
وسائلي القو َم عن ديني وعن ُخلُقي
الناس عن مالي وكثرته
** قال الشاعر  :ال تسألي
َ
** من أحسنَ لي شكرته  ،ومن أسا ،تركته.
** من عادة الشاعر في الجاهليّة الوقوف على اإلطالل  ،والطلب من خَليلَيه ْ
أن يتذكّرا معه ودا َد محبوبته الراحلة.
ثانيا ً :حاالت تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا ً :
ضمير يعود على المفعول به .
 )1إذا اتّصل بالفاعل
ٌ
ستَحقها واالبتسامة تعلو محياه.
** استل َم الجائزةَ م ْ
** قال تعالى  ":يَو َم َال يَنفَع ال َّ
َّار"
ظالمينَ َم ْعذ َرته ْم ۖ َولَ ُه ُم اللَّعنَةُ َولَ ُهم ُ
سو ُ ،الد ِ
األرض أصحابها.
** يحمي الوطنَ أهله  ،ويعشق
َ
دوام تع ّهدها والحفاظ عليها.
** حرث
َ
األرض مالكها عاقدا النيّةَ على ِ
ُ
** ينفع اإلنسانَ عمله الصال ُح و ُخلقُهُ
الحسن وعمله النافع .
 )2إذا كان المفعول به ضميرا ً متصالً  ،والفاعل اسما ً ظاهراً.
البدر
وفي الليلة الظلما ،يفتق ُد
** قال أبو فراس الحمداني  :سيذكرني قومي إذا ج َّد جدُّهم
ُ
علَ َٰى َما فَعَلتُم نَاد ِِمين"
**قال تعالى ":يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا إِن َجا َءك ْم فَاس ٌ
صيبُوا قَوما بِ َج َهالَ ٍة فَتُصبِ ُحوا َ
ق بِنَبَإ ٍ فَتَبَيَّنُوا أَن ت ُ ِ
ناك
** قال سعيد يعقوب  :أحلى القصائد ما ْأو َحتْه عيناك
وما يُرتلُه في الفجر َجف ِ
فالليالي تَزيْنها األقمار
ت الذّوائب منّي
** قال الخليفة المستنجد  :إن تكن شاب ِ
** يعجبني المواطنون الّذين يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
** إن أردتَ إن يحتر َمك اآلخرون فاحترمهم أنت أوال.
ثالثا ً :حاالت تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا ً :
اك ،إيّاكَ  ،إياكما
 )1إذا كان المفعول به ضمير نصب منفصالً يدل على االختصاص (.ورمائر النصب المنفصلة هي :إيّ ِ
 ،إياكم  ،إياكن  ،إياه  ،إيّاها  ،إياهما  ،إياهم  ،إياهن  ،إياي  ،إيانا).
ستَعين".
** قال تعالى  " :إيَّاكَ نَ ْعبد وإيَّاكَ نَ ْ
** الكلمة الطيبة صدقةٌ  ،وإيّاهما يرتجى الخلق.
** من أمثال العرب  :إيّاك أعني واسمعي يا جارة.
 )2إذا كان المفعول به من األلفاظ التي لها حق الصدارة  ،كأسماء االستفهام  ،وكم الخبرية وأسماء الشرط.
ي ،ماذا  ،من  ،ما  ،متى  ،إيّان  ،أيّن  ،أنى ،كيف) وتعرب مفعول به إذا جا ،بعدها
(وأسما ،االستفهام هي  :كم ،أ ّ
يستوف مفعوله.
فعل متعدي لم
ِ
(وأسما ،الشرط هي  :من  ،ما  ،مهما  ،متى  ،أيان  ،أنى  ،أين  ،حيثما  ،كيفما  ،أي) وتعرب مفعول به إذا جا،
يستوف مفعوله.
بعدها فعل متعدي لم
ِ
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** كم كتابا قرأتَ في العطلة الصيفية؟
ي.
** كم مشكل ٍة ح ّل التطور التّكنولوج ُّ
** من تقاب ْل فابتسم في وج ِه ِه.
** قال تعالى َ ":وما ت ْنفقوا ِمن خَي ٍر فَ ِِلَنفُ ِس ُكم".
فتى أضاعوا
** قال أبو عمر العرج ّ
ي  :أراعوني و َّ
أي ً
** قال المتنبي في كافور  :ماذا لقيت منَ الدّنيا وأعجبُهُ
** من زرتَ في هذا المسا ،؟

اﻟﻣﻌﻠم  :ﯾزن اﻟﻌﻣري ۰۷۸٥۷۰۸٥۲۸

غر
ليوم كريه ٍة وسدا ِد ث َ ِ
أنّي بما أنَ شاكٍ منهُ َمحسو ُد

تدريب (( )12ص: )22
 -1نموذ ٌج في اإلعراب :
 قال تعالى َ ":وإِ ِذ ا ْبتَلَ ٰى إب َْراهي َم َربه بِ َك ِل َما ٍت فَأَت َ َّم ُه َّن"
ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف  ،منع من ظهورها التعذر.
ابتلى  :فع ٌل
ٍ
إبراهيم  :مفعو ٌل به مقدم وجوبا منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ربّه  :فاعل مؤخر وجوبا مرفوع وعالمة رفعه الرمة الظاهرة على آخره  ،وهو مراف ،
والها ،رمير متصل مبني على الرم في محل جر مراف إليه .
 -2أعرب ما تحته خط في ما يأتي :
أ -قال تعالى  ":أَم ُكنتُم ُ
وب ا ْل َم ْوت ِإذ قا َل ِلبَنِي ِه ما ت َعبُدُونَ ِمن َبعدِي قالُوا نَعبُ ُد ِإل َهكَ َو ِإلهَ آبائِكَ
ر َر َي ْعق َ
ش َهدا َِ ،إذ َح َ
واحدا َونَح ُن لَهُ ُمس ِل ُمونَ ".
ِيم َو ِإسما ِعي َل َو ِإسحاقَ ِإلها ِ
ِإبراه َ
يعقوب  :مفعو ٌل به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
َ
الموت  :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الرمة الظاهرة على آخره  ،وهو مراف ،
والها ،رمير متصل مبني على الرم في محل جر مراف إليه .
ب -قال أحمد شوقي َ :جحدتها وكَتمتُ
غير ذي ألم
السهم في كبدي
جر ُح األحب ِة عندي ُ
َ
ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره.
جح َد  :فعل
ٍ
التاء  :رمير متصل مبني على الرم في محل رفع فاعل.
الهاء  :رمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.
ج -تذ ّكر مصطفى موسى في صباح أحد األيام المشرقة  ،فقرر أن يزوره في أقرب وقتٍ.
مصطفى  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الرمة المقدرة على األلف  ،منع من ظهورها التعذر.
موسى  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف  ،منع من ظهورها التعذر.
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ورقــــة عــمــل (أسئلة خارجية)
س -1حدد عناصر الجملة الفعلية في ما يأتي  ،مع تدوين المالحظات على أحوال الفاعل والمفعول به تقديما وتأخيرا ً:
مالحظات
الفاعل المفعول به
الفعل
الجملة
 -1عرفتُ الحق واتبعتُه
ُ
يعشق األردن سكانها
-2
ش َك َرت يحيى ليلى
َ -3
 -4من أكرمت؟
َّللاُ فَ َما لَهُ ِمن هَا ٍد "
 -5قال تعالى َ ":و َمن يُر ِل ِل َّ
 -6شكره المعل ُم
 -7شربنا الما،
 -8إيّاه أدعو
 -9ررب مصطفى يحيى
 -10صقل مهارتي في الخط أبي مذ كنت صغيرا
س -2اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب ع ّما يليه من أسئلة :
"علمتني الحياة ّ
أن الذين يبنون قصورهم باألوهام تهدمنا الحقائق  ،والذين ينصبون حياتهم في مهابّ الريح تبعثرها
الرمال  ،وال ثباتَ ّإال لما له أص ٌل ثابتٌ  ،فتكافئ
يوم
تتحركُ ّ
ّ
العواصف والذين يرسون قواعدهم على الرما ِل تمي ُد بهم َ
ويصرون على تحقيق طموحاتهم ،وإيّاكم نرتجي األهداف".
الحياة أصحاب الهمم العالية الذين ال يعرفونَ اليأس
ّ
(الكتاب المقرر ص)20
 -1استخرج من النص :
أ) تركيبا تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا.
ب) تركيبا تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا.
ج) تركيبا تقدم المفعول به الفعل والفاعل وجوبا.
 -2اضبط ما تحته خط .
س -3صوب الخطأ المخطوط تحته في كل مما يأتي :
القوي.
أ) ساعده
َ
صاحبها.
ب) سكن
ُ
الدار َ
ج) كلمني خالـــــــــــــــدا.
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س -4ما القرينة التي أزالت الغموض في تمييز الفاعل من المفعول به في ما يأتي :
أ) أكرمت موسى ليلى.
ب) طلب أبي الفار ُل صديقي الذهاب للمسجد.
ج) قرأ والدي قصيدتي.
س -5أعرب ما تحته إعرابا ً وافيا ً .
أ) اشترى السيارة َ صاحبُها.
ب) كافأتُهُ وكتمت على نفسي.
ج) ّ
حث عيسى موسى على بر الوالدين.
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الوحدة الثالثة  :اإلبدال
تعريف اإلبدال  :وهو جعل حرف مكان حرف آخر  ،ويكون في الحروف الصحيحة  ،أوفي المعتلة في صيغة محددة هي
(افتعل) ومصدرها ومشتقاتها ومرارعها وأمرها  ،مثل ( :يفتع ُل  ،مفتعل ُ ،مفت ِعل ُ ،مفت َعل  ،افتعال)...
والتا ،فيها زائدة تسمى (تا ،االفتعال) وتأتي في هذا الوزن حرفا ثالثا دائما .
ويكون اإلبدال إذا كانت فاؤه أحد الحروف اآلتية( :واو  ،زاي  ،دال  ،ذال  ،طا ، ،صاد  ،راد)
الغاية من اإلبدال  :وهو تحقيق االنسجام والتجانس الصوتي بين الحروف  ،وتسهيل النطق بها  ،واجتناب الثقل الصوتي
الناجم عن تجاوز أصوات متقاربة أو متباعد في مخرجها .
حاالت اإلبدال :
 )1إبدال الواو تاء  :إذا كانت فاء (افتعل) واوا ً  ،تبدل الواو تاء  ،ثم تدغم في تاء االفتعال  ،مثل :
** (اتّكال) جذرها (وكل) وأصلها (اوتكال) فأبدلت الواو تا ،االفتعال (اتتكال) ثم تدغم التا،ين لتصبح (اتّكال)
** (اتّفاق) جذرها (وفق) وأصلها (اوتفاق) فأبدلت الواو تا ،االفتعال (اتتفاق) ثم تدغم التا،ين لتصبح (اتّفاق)
**(اتّزان)جذرها (وزن) وأصلها (اوتزان) فأبدلت الواو تا ،االفتعال (اتتزان) ثم تدغم التا،ين لتصبح (اتّزان)
**(متّزن)جذرها(وزن) وأصلها (موتزن) فأبدلت الواو تا ،االفتعال ( ُمتتزن) ثم تدغم التا،ين لتصبح (متّزن)
** قال تعالى " فَأ َ َّما َمن أَع َ
س ُرهُ ِلليُس َرى (")7
سنُيَ ِ ّ
صدَّقَ بِال ُحسنَى ( )6فَ َ
طى َواتَّقَى (َ )5و َ
(وقى)← (اوتقى) ← (اتتقى) ← (اتقى)
وناديتُ قومي فاحتسبتُ حياتي
** قال حافظ إبراهيم رجعت لنفسي فاتّهمت حصاتي
(وهم) ← (اوتهم) ←(اتتهم) ← (اتّهم)
** تطورت وسائل االتّصاالت تطورا مذهال في السنوات العشر المارية.
(وصل) ← (اوتصال) ←(اتتصال) ← (اتّصال)
** قال هارون الرشيد " دا ِو جرحك ال يتّسع.
(وسع) ← (يوتسع) ← (يتتسع) ←(يتّسع)
** في قلبي متّس ٌع لكل حديث ينفع.
(وسع) ← ( ُموتسع) ←( ُمتتسع) ←( ُمتّسع)
** من كان متّصفا ً بالعلم  ،واألدب  ،والعفة  ،ساد بين الناس.
صف)
(وصف) ← (موتصف) ← (متتصف) ←( ُمت ّ ِ

صيغة

السؤال

الوزاري

:

استخرج كلمة حصل فيها إبدال /.وضح
اإلبدال يف /...ما الثالثي اجملرد يف /..ما احلرف
الذي أبدل يف /..صوب األخطاء  /اضبط ما
حتته خط  /علل إبدال ( ) بـ ( ).

 )2إبدال تاء االفتعال داال ً  :إذا كانت فاء (افتعل) زايا ً أو داال ً أو ذاال ً  ،تبدل تاء االفتعال داال ً  ،ثم تدغم الدال في الدال ،
والذال في الدال.
**(ازدحام) جذرها (زحم) وأصلها (ازتحام) فأبدلت تا ،االفتعال داال لتصبح (ازدحام)
** (ادّعى) جذرها (دعا) وأصلها (ادتعى) فأبدلت تا ،االفتعال داال (اتتعى)  ،ثم تدغم الدالين لتصبح (ادّعى).
**(ادّخر)جذرها (ذخر) وأصلها (اذتخر) فأبدلت تا ،االفتعال داال(اذتخر)،ثم تدغم الذال مع الدال لتصبح (ا ّدخر)
** (مزدهي)جذرها (زها) وأصلها (مزتهى) فأبدلت تا ،االفتعال داال لتصبح (مزدهي).
** (ازداد) جذرها (زاد) وأصلها (ازتاد) فأبدلت تا ،االفتعال داال لتصبح (ازداد).
** ازدهرت الحياة االقتصاديّة في األردن ؛ ألنه ينعم باألمن والعدالة.
(زهر) ← (ازتهر) ← (ازدهر) ←←( أبدلت تا ،االفتعال داال اذا كانت الفاء زايا ً)
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** قال عمر رري هللا عنه  ":البينةُ على من ادّعى  ،واليمين على من انكر".
(دعا) ← (ادتعى) ←(اددعى)←(ادّعى) ←(أبدلت تا ،االفتعال داال ثم تدغم الدالين إذا كانت الفاء داال ً)
سرنَا القُرآنَ ِللذِّك ِر فَ َهل ِمن مدَّكر".
** قال تعالى َ ":ولَقَد يَ َّ
(ذكر)←( ُمذتكر)←( ُمذدكر)←(م ّدكر)(أبدلت التا ،بالدال ثم تدغم الذال بالدال ،داال مشددة إذا كانت الفاء ذاال ً)
** قال رسول هللا ﷺ  ":كلو الزيت وادّهنوا به ؛ فإنه من شجرة مباركة".
(دهن) ← (ادتهن) ←(اددهن) ← (ادّهن)
** ازدانت شوارع المدن باألعالم بمناسبة مرور مئة عام على الثورة العربية الكبرى.
(زان) ←(ازتان) ← (ازدان)
االخبار
كذّبته شواه ُد
** قال الشاعر  :كل من يدّعي بما ليس فيه
ِ
(دعا) ← (يدتعي) ← (يددعي)← (يدّعي)
 )3إبدال تاء االفتعال طا ًء :إذا كانت فاء(افتعل) طا ًء ،أو صاداً ،أو ضادا ً ،تبدل تاء االفتعال طا ًء ،ثم تدغم الطاء بالطاء.
الطا،ين لتصبح ّ
(يطلع) جذرها (طلع) وأصلها (يطتلع) فأبدلت تا ،االفتعال طا( ،اططرح) ثم تدغم ّ
** ّ
(يطلع).
** (اصطالح) جذرها (صلح) وأصلها (اصتالح) فأبدلت تا ،االفتعال طا ،لتصبح (اصطالح).
** (ارطرام) جذرها (ررم) وأصلها (ارترام) فأبدلت تا ،االفتعال طا ،لتصبح (ارطرام).
رطر).
(مرتر) فأبدلت تا ،االقتعال طا ،لتصبح ( ُم
رطر) جذرها (ررر) وأصلها
** ( ُم
ّ
ّ
ّ
** (يرطرب) جذرها (ررب) وأصلها (يرترب) فأبدلت تا ،االفتعال طا ،لتصبح (يرطرب).
** (ارطهاد) جذرها (رهد) وأصلها (ارتهاد) فأبدلت تا ،االفتعال طا ،لتصبح (ارطهاد).
** (اصطلى) جذرها (صلى) وأصلها (اصتلى) فأبدلت تا ،االفتعال طا ،لتصبح (اصطلى).
** (اصطحب) جذرها (صحب) وأصلها (اصتحب) فأبدلت تا ،االفتعال طا ،لتصبح (اصطحب).
** يا بني ّ ،
اطرح التشاؤم  ،واقبل على الحياة بتفاؤل وأمل.
ّ
←(اطرح) .
(طرح) ← ( اطترح) ← (اططرح)
** تأملت جمال الطبيعة وأنا ُمرطجع في ظل الشجرة.
(رجع) ← ( ُمرتجع) ← ( ُمرطجع).
ّ
ُ
أصطاد عثراتك.
الغث من السمين  ،وال
** قال زي ٌد  :يا صديقي  ،أنا أبين لك
(صاد) ← (اصتاد) ← (اصطاد).
** قال تعالى َ ":و ُهم يَص َ
صا ِلحا غَي َر الَّذِي ُكنَّا نَع َم ُل ۚ "
ط ِر ُخونَ ِفي َها َربَّنَا أَخ ِرجنَا نَع َمل َ
(صرخ) ← (يصترخ) ← (يصطرخ)
ط َّه َر ِك َواص َ
اك َو َ
َّللاَ اص َ
ين"
ا ،العَالَ ِم َ
** قال تعالى َ ":وإِذ قَالَ ِ
س ِ
طفَ ِ
طفَ ِ
ت ال َمَالئِ َكةُ يَا َمريَ ُم إِ َّن َّ
اك َ
علَ َٰى نِ َ
(صفا) ← (اصتفى) ← (اصطفى)
** قال رسول هللا ﷺ(إذا غرب أحدكم وهو قائم فليجلس  ،فإن ذهب عنه الغرب  ،وإال فليرطجع).
( رجع) ← (يرتجع) ← (يرطجع)
** على المر ،أن ّ
يطلع على ثقافات األمم األخرى وحراراتها .
(طلع) ← (يطتلع) ← (يططلع) ← ّ
(يطلع)
** ارغبوا بأنفسكم من المطامع فإنها تصطاد كل أحمق.
(صاد) ← (تصتاد) ← (تصطاد)
ُ
** قال أحمد شوقي  :ال تثبتُ
إذا تحيّر فيها الدّم ُع وارطربا
العين شيئا أو تُحقّقه
(ررب) ← (ارترب) ← (ارطرب)
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** اصطبر على ما ينوبك تسعد في اآلخرة.
( صبر) ← ( اصتبر) ← (اصطبر)
ّ
** إن السياسات الزراعية التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة تسهم في مواجهة ّ
المطردة.
سكانية
الزيادة ال ّ
(طرد) ← (مطتردة) ← (مططردة) ← ( ُم ّ
طردة)
يوم النّوى فَ ِل َوج ٍد كاد يَبريني
اصطبار وأ ّما أنّني جزعٌ
** قال الشاعر  :عندي
ٌ
َ
(صبر) ← (اصتبار) ← (اصطبار)

ورقــــة عــمــل (أسئلة خارجية)
س -1هات الثالثي المجرد  ،موضحا ً اإلبدال  ،والحرف الذي أبدل في الكلمات التالية:
توضيح اإلبدال
الثالثي المجرد
الكلمة
اصطفى

صفا

اصتفى ←اصطفى

الحرف الذي أبدل
إبدال تاء الافتعال طاء

ِّصال
ات َ
طلاح
اص ِّ
ْ
طراب
اض ِّ
ْ
اطراب
ِّ
ادفاع
ِّ
ازدهار
ْ
اذكر
س -2اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب ع ّما يليه من أسئلة :
ّ
الرأي  ،وكلما
ب
الكتاب فهو ال يدّعي وال يزدهي ونعم الجليس لك  ،يساندك  ،به يتّفق لسانك وقلبك إلى حسن ّ
" اصطح ِ
َ
قاربت الكتاب يتّسع فيك ويجتمع  ،فتحس بالبعد عن االرطراب واالزدحام ،مت ّزن في تصرفاتك ،متّصفا بالعلم واألدب ،
مصطبر في الحياة العملية  ،فازداد عقلك علما ومعرفة  ،فإن أمسكته تعلّق بك ،وإن جانبته سكت عنك".
ٌ
 -1استخرج من النص :
أ) كلمة أبدلت فيها التا ،طا.،
ب) كلمة أبدلت فيها التا ،داال ثم أدغمت.
ج) كلمة أبدلت فيها الواو تا ،ثم أدغمت.
 -2وضح اإلبدال في الكلمات التي تحتها خط.
 -3هات الثالثي المجرد فيما يأتي :
يتّفق :
متّزن :
االضطراب :
س -3هات الثالثي المجرد  ،والحرف الذي أبدل في ما تحته خط:
َّللاُ يَص َ
سال ".
أ) قال تعالى َّ ":
ط ِفي ِمنَ ال َم َالئِ َك ِة ُر ُ
عب َدنَا َوقَالُوا َمجنُ ٌ
ون َوازد ُِج َر"
ب) قال تعالى  ":ذَّبَت قَبلَ ُهم قَو ُم نُوحٍ فَ َكذَّبُوا َ
ب يَو َم ال ِق َيا َم ِة ".
ج) قال تعالى  ":أَفَ َمن يَت َّ ِقي ِب َوج ِه ِه ُ
سو َ ،ال َع َذا ِ
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الوحدة الّرابعة  :أسلوب التّع ّجب
التعجب  :هو أسلوب يراد به التعبير عن الدهشة والتعجب ؛ ألمر ما  ،حسنا ً أو قبيحا ً.
انواع التعجب  -1 :تعجب قياسي  -2تعجب سماعي .
أوال ً  :التعجب القياسي :

صيغة

السؤال

الوزاري

:

استخرج أسلوب تعجب قياسي أو مساعي /..حلل صيغتي
التعجب اللياسي /...ميز أسلوب التعجب /..صوب اجلمل / ...
اضبط ما حتته خط  / ...شروط التعجب اللياسي  /أعرب ما حتته
خط..

 الصيغة األولى  ( :ما أفعل ، !.....وما أفعله! ) وتتكون هذه الصيغة من اركان هي ( أركان جملة التعجب ) :
 ) .١ﻣﺎ ( اﻟﺗﻌﺟﺑﯾﺔ  :وھو اﺳم ﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺻدارة ﻓﻲ اﻟﻛﻼم .
 .٢ﻓﻌل اﻟﺗﻌﺟب  :وھو ﻓﻌل ﻣﺎض ِ ﺟﺎﻣد  .وﻓﺎﻋﻠﮫ ﺿﻣﯾر ﻣﺳﺗﺗر ﺗﻘدﯾره )ھو ( .
 .٣اﻟﻣﺗﻌﺟب ﻣﻧﮫ  :وھو اﻻﺳم اﻟذي ﯾﻠﻲ ﻓﻌل اﻟﺗﻌﺟب وﯾﻛون ﻣﻧﺻوﺑﺎً .وﻗد ﯾﻛون ﺿﻣﯾراً ﻣﺗﺻﻼ ً.
 أمثلة على أركان وإعراب صيغة التعجب القياسي ( ما أفعل  /ما أفعله) :
الدهر !
أغرب
۞ ما
َ
َ
الدهر .
غرب – .المتعجب منه :
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أ
َ
َ
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ(.دائما) أغرب :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو)(.دائما)دهر  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة آخره .
 ال َالدهر) في محل رفع خبر المبتدأ.
أغرب
والجملة الفعلية (
َ
َ
۞ ما أغربَه !
غرب – .المتعجب منه  :الها( ،الرمير المتصل) .
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أ
َ
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أغر َبهُ :أجمل  :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو). والها ،رمير متصل مبني على الرم في محل نصب مفعول به.والجملة الفعلية (أغربه) في محل رفع خبر للمبتدأ.
۞ قال تعالى  ":أو ٰ َلئكَ الَّذينَ ا ْ
علَى النَّار"
صبَ َره ْم َ
اب با ْل َم ْغف َرة ۚ فَ َما أ َ ْ
شت َ َروا الض ََّاللَةَ با ْلهد َٰى َوا ْل َع َذ َ
صبر – .المتعجب منه  :هم (الرمير المتصل) .
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أ َ
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.صبر :أجمل  :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو).
أ َ وهم :رمير متصل مبني على الرم في محل نصب مفعول به.صبرهم) في محل رفع خبر للمبتدأ.
والجملة الفعلية (أ َ
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ع عودته منتصرا ً ألهله!
فخر األمة به! وما أرو َ
۞ما أشج َع الجندي المرابط على الحدود للدفاع عن الوطن! وما أعظم َ
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أشجع ،أعظم ،أروع – .المتعجب منه  :الجندي ،فخر ،عودة َ.
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ(.دائما) أشجع وأعظم وأروع  :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو). الجندي أو فخر أو عودة َ  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة آخره .والجملة الفعلية (أشجع الجندي  ،و أعظم فخر األمة  ،و أروع عودته) في محل رفع خبر المبتدأ.
سان َما أ َ ْكفَ َره"
۞قال تعالى  ":قت َل ْاإل ْن َ
كفر – .المتعجب منه  :الها( ،الرمير المتصل) .
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أ َ
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.كفر :أجمل  :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو).
أ َ الها : ،رمير متصل مبني على الرم في محل نصب مفعول به.كفره) في محل رفع خبر للمبتدأ.
والجملة الفعلية (أ َ
الشعر!
أعذب إنشادك
۞ ما
َ
َ
– المتعجب منه  :إنشاد .
عذب
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أ َ
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ(.دائما) أعذب  :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو)(.دائما) إنشاد  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة آخره .والجملة الفعلية (أعذب إنشادك) في محل رفع خبر المبتدأ.
وما أحسنَ
المصطاف والمتربّعا !
أطيب الربَا
۞ قال الص ّمة بن عبد هللا  :بنفسي تلك األرض ما
َ
َ
المصطاف
– المتعجب منه  :الر َبا ،
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أطيب  ،أحسن
َ
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ(.دائما) أطيب  ،وأحسن  :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح  .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو). الربَا  ،والمصطاف  ، :مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة  ،مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة آخره .والجملة الفعلية (أطيب الربا  ،أحسن المرطاف) في محل رفع خبر المبتدأ.
۞ ما أشقى َمن رفع حاجته إلى غير هللا !
– المتعجب منه  :من (اسم موصول) .
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أشقى
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ(.دائما) أشقى :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح المقدرة على األلف  ،منع من ظهورها التعذر .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو)(.دائما)
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 من  :اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به .والجملة الفعلية (أشقى من) في محل رفع خبر المبتدأ.
واإلفالس بالرجل!
وأقبح الكفر
۞ قال أبو دالمة  :ما أحسنَ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا
َ
– المتعجب منه  :الدينَ .
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أحسنَ
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ(.دائما) أحسنَ  :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو)(.دائما) الدينَ  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة آخره .والجملة الفعلية (أحسن الدين) في محل رفع خبر المبتدأ.
۞ ما أجمل الفنون المسرحية !
– المتعجب منه  :الفنونَ .
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أجم َل
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ(.دائما) أجم َل :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو)(.دائما) الفنون  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة آخره .والجملة الفعلية (أجمل الفنون) في محل رفع خبر المبتدأ.
۞ ما أحلى حديثَك !
– المتعجب منه  :حديث .
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أحلى
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ(.دائما) أحلى  :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح المقدرة على األلف  ،منع من ظهورها التعذر .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو)(.دائما)
 حديث :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة آخره .والجملة الفعلية (أحلى حديثك) في محل رفع خبر المبتدأ.
َ
رجاالتهم !
۞ ما أعظ َم
– المتعجب منه  :رجا َل .
◄ أركان جملة التعجب  :ما التعجبية  – .فعل التعجب  :أعظم
◄ إعراب جملة التعجب :
 ما  :اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ(.دائما) أعظم  :فعل ماض ٍ جامد إلنشا ،التعجب مبني على الفتح .والفاعل رمير مستتر تقديره (هو)(.دائما) رجال :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة آخره .والجملة الفعلية (أعظم رجاالتهم) في محل رفع خبر المبتدأ.

تذكر

إعراب صيغة التعجب ثابت وال يتغير فيه سوى عالمة إعراب المفعول به (المتعجب منه).
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 الصيغة الثانية  ( :أفع ْل بـ  ، ! ...أفع ْل به ! ) وتتكون هذه الصيغة من اركان هي ( أركان جملة التعجب ) :
 .١فعل التعجب  :وهو فعل ماض جاء على صيغة األمر إلنشاء التعجب .
 .٢حرف الجر الزائد  :وهي الباء .
 .٣المتعجب منه  :وهو االسم الذي يلي حرف الجر الزائد ويكون مجروراً .وقد يكون ضميرا ً متصالً.
 أمثلة على أركان وإعراب صيغة التعجب القياسي (أفعل بـ  ، !...أفع ْل به) :
۞ أكر ْم بأخالقهم !
ق.
◄ أركان جملة التعجب – :فعل التعجب  :أكرم – .حرف الجر الزائد  :البا،
 المتعجب منه  :أخال ِ◄ إعراب جملة التعجب:
 أكرم  :فعل ماض ٍ جامد جا ،على صيغة األمر إلنشا ،التعجب مبني على السكون. البا : ،حرف جر زائد ال محل له من اإلعراب أخالق  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الرمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة المناسبة لحرف الجرالزائد.
۞اكرم به!
◄ أركان جملة التعجب -:فعل التعجب  :أكرم  -حرف الجر الزائد  :البا - ،المتعجب منه  :الها( ،الرمير المتصل)
◄ إعراب جملة التعجب:
 أكرم :فعل ماض ٍ جامد جا ،على صيغة األمر إلنشا ،التعجب مبني على السكون. به  :البا ،حرف جر زائد ال محل له من اإلعراب .والها ،رمير متصل مبني في محل رفع فاعل.ومدمن القرع لألبواب ْ
أن يلجا
۞ قال محمد بن يسير  :أخلقْ بذي الصبر أن يحظى بحاجته
 المتعجب منه  :ذي.◄ أركان جملة التعجب – :فعل التعجب  :أخلق – .حرف الجر الزائد  :البا،
◄ إعراب جملة التعجب:
 أخلق  :فعل ماض ٍ جامد جا ،على صيغة األمر إلنشا ،التعجب مبني على السكون. البا : ،حرف جر زائد ال محل له من اإلعراب ذي  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل باليا ،ألنه من األسما ،الخمسة المناسبةلحرف الجر الزائد.
ْ
فأحسن بها قائدةً ماهرةً !
۞ أثبتت المرأة األردنية قدرتها على القيادة والريادة ،
◄ أركان جملة التعجب -:فعل التعجب  :أحسن  -حرف الجر الزائد  :البا - ،المتعجب منه :الها( ،الرمير المتصل)
◄ إعراب جملة التعجب:
 أحسن  :فعل ماض ٍ جامد جا ،على صيغة األمر إلنشا ،التعجب مبني على السكون. -بها  :البا ،حرف جر زائد ال محل له من اإلعراب .والها ،رمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
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۞ أجمل بأزهار الحديقة !
 المتعجب منه  :أزهار.◄ أركان جملة التعجب – :فعل التعجب  :أجمل – .حرف الجر الزائد  :البا،
◄ إعراب جملة التعجب:
 أجمل  :فعل ماض ٍ جامد جا ،على صيغة األمر إلنشا ،التعجب مبني على السكون. البا : ،حرف جر زائد ال محل له من اإلعراب الحديقة :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الرمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة لمناسبة حرف الجر الزائدوأحبب بأيامه أحبب
ْ
– حرف الجر الزائد  :البا،

۞ قال أحمد شوقي  :أال حبّذا صحبة المكتب
 المتعجب منه  :أيامه.◄ أركان جملة التعجب – :فعل التعجب  :أحبب.
◄ إعراب جملة التعجب:
 أحبب  :فعل ماض ٍ جامد جا ،على صيغة األمر إلنشا ،التعجب مبني على السكون. البا : ،حرف جر زائد ال محل له من اإلعراب -أيامه :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الرمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة المناسبة لحرف الجر الزائد.

تذكر

إعراب صيغة التعجب ثابت وال يتغير فيه سوى عالمة إعراب االسم بعد حرف الجر الزائد .

 شروط بناء صيغتي التّع ّجب القياسي :
الفعل الذي تصاغ منه صيغتا التعجب القياسي يجب أن تجتمع فيه الشروط اآلتية :
 -1أن يكونَ فعال ماريا ثالثيا .
ناقص  ،فال يصاغان مباشرة من كانَ وأخواتها .
 -2أن يكون فعال تاما  :غير
ٍ
وزن أفعل الذي مؤنثه فعال ،مثل  :أحور  -حورا ، ،أخرر  -خررا( . ،فإذا أردنا
 -3أال تكون الصفةُ منه على
ِ
الوصف منه قلنا  :هو عظيم للمذكر  ،وهي عظيمة للمؤنث)
غير مجهول .
 -4أن يكون فعال مبنيا للمعلوم  :أي أنه َ
يٍ .
 -5أن يكون فعال ُمث َبتا  :أي أنه َ
غير منف ّ
س.
 -6أن يكونَ فعال ُمت َ َ
ص ِ ّرفا  :فال يصاغان من األفعا ِل الجامدةِ مثل  :عسى  ،نِع َم  ،بِئ َ
ت.
عمي  ،لعدم داللتها على التفاو ِ
 -7أن يكونَ معناه قابال للتفاوت  :فال يُصاغان من  :هلك  ،مات  ،فني  ،غرق ُ ،
 كيفية التعجب بطريقة غير مباشرة  ،من األفعال التي لم تستوف شروط بناء صيغتي التعجب القياسي :
صلنا إلى
 )1إذا كان الفعل غير ثالثي  ،أو فعالً ناقصا ً  ،أو الوصف منه على وزن (أفعل) الذي مؤنثه (فعالء)  ،تو ّ
التعجب منه باستعمال فعل مناسب مستوف الشروط مثل ( :أقوى وأضعف أو أحسن وأقبح  ،أو أكبر وأصغر).....
مؤوال ً  ،مثل :
وجئنا بعده بمصدر المتعجب منه صريحا ً أو ّ
ي دوره !
أ -ما أحسن إتقانَ الممث ِل المسرح ّ
دوره !
ي َ
وما أحسنَ أن يتقنَ الممث ُل المسرح ّ
ب -ما أروع ك َْونَ
الجو معتدال !
ِّ
ع أن يكونَ
الجو معتدال !
وما أرو َ
ُّ
ج -ما أش َّد خضرةَ الزرعِ !
ع!
وما أش َّد أن
يخضر الزر ُ
َّ
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صلنا إلى التعجب منه بفعل مناسب مستوف للشروط  ،وجئنا بعدَه بمصدر
 )2إذا كان الفعل مبنيا ً للمجهول أو منفيا ً تو ّ
الفعل المتعجب منه مؤوال ً فقط  ،مثل :
ُ
الحق دائما !
أ -ما أجمل أن يقا َل
الرج ُل وطنَه !
ب -ما
أعظم ّأال ينسى ّ
َ
 )3إذا كان الفعل جامدا ً أو غير قابل للتفاوت ال يتعجب منه مطلقا ً .
ثانيا ً  :التعجب السماعي :
درك !  ،هللا هللا !  ،يا لك !  ،ما شا ،هللا !  ،سبحان هللا !  ،يا إلهي ! ....
تراكيب كثيرة تُفهم بقرينة السياق  ،ومنها  :هلل ّ
يأتي االستفهام أو الندا ،بمعنى التعجب.
اّلل َو ُكنتُم أَم َواتا فَأَحيَا ُكم ۖ ث ُ َّم ي ُِميت ُ ُكم ث ُ َّم يُحيِي ُكم ث ُ َّم إِلَي ِه تُر َجعُونَ ".
** قال تعالى َ ":كي َ
ْف ت َ ْكفرونَ ب َّ
** يقول المتفائل  :يا له من فجر أقبل ! فقُم أو ِسر  ،فالليل قد مرى.
** هلل هللا ! على كرم الحياة وجود األرض.
** ما شاء هللا ! لقد أحسنت صنعا  ،إذ علّمت ابنتك علما نافعا.
در معلمينا ومعلماتنا ! إنّهم يهيئون فرصا واسعة للنقاش والحوار الهادف
** هلل ّ
نسر يطارحهُ الحما ُم هديال
ٍ
** يقول الجواهري  :هلل درك من مهيب وادعٍ
الدهر عندي ك ُّل بن ٍ
فكيف وصلت أنت من الزحام
ت
** قال المتنبي  :أبنتَ
َ
ِ
يقصر
وما كان ليلى قب َل ذلك
تقاصر طوله
** قال عمر بن ربيعة  :فيا لكَ من ليل
ُ
َ
جفني وكيف يزور من لم يعرف؟
** قال ابن الفارض  :واسأل نجوم الليل هل زار الكرى
بكل مغار الفتل شدت بيذبل
** قال امرؤ القيس  :فيا لك من ليل كأن نجومه
صفا جدولَك !
** قال أمين تقي الدين  :سبحان من خبأ فيكَ الصفا
وس ّل من قلب ال ّ
** هلل درك يا مروة ُ  ،من قارئ ٍة بارع ٍة !
** يا لحالوة اللقاء !
** هللا هللا يا وطني  ،ما أجملَلك!
تذكر أخطاء شائعة :يجب التأكد من الحركات وعالمات الترقيم وشروط صيغة التعجب قبل الحكم بإسلوب التعجب:
** ما أجم َل السما ُ( .،هذه جملة منفية ؛ لوجود ما النافية والفعل والفاعل  ،وعدم وجود عالمة الترقيم "!" ).
السما ،؟ ( هذه جملة استفهامية ؛ لوجود اسم االستفهام "ما"  ،ووجود عالمة الترقيم "؟" ).
** ما أجم ُل
ِ
** ما أجم َل السما َ ( ! ،هذه جملة تعجبية ؛ لوجود أركان التعجب وعالمة الترقيم )
أخرر الزرع! (هذه الجملة ليست تعجبية  ،بل منفية ،ألن الوصف منه على وزن (أخرر) الذي مؤنثه (خررا)،
** ما
َ
 ،فيجب وجود فعل مناسب مستوفٍ للشروط في هذه الجملة).
** ما أجمل الشجيراتَ ! (الشجيراتُ (بالرم ) خطأ  ،والصواب  :الشجيرات ِ (بالكسر) ،ألنه جمع مؤنث سالم.
۩ بين الخطأ السابق في الجملة التالية ثم صوبه  ،بنا ،على القواعد السابقة.
أكرم أبويه .
** إيا ٌد  ،ما
َ
** إيا ٌد  ،ما أكر ُم أبويِه ؟
أكرم أبويه !
** إيا ٌد  ،ما
َ
** ما أكرم الطالباتَ !
** ما أصفر الجو!
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ورقــــة عــمــل (أسئلة خارجية)
س -1ميز أسلوب التعجب القياسي من السماعي  ،مع تحليل صيغتي التعجب القياسي إلى أركانها في ما يأتي :
ما التعجبية أو
نوع التعجب فعل التعجب المتعجب منه
الجملة
حرف الجر الزائد
قياسي

ما أروع النجاح !
أكرم بيوم فيه لقاؤه

أروع

النجاح

ما التعجبية

والناس بني مكبّر ومهلل

كم حاجة أجنزت إبرازها  ...تبارك الرمحن ما أطوعك
فيا لك من ليل نأى عنه صحبه  ...فليس له فجر إليه يؤول
ما أنقى رداءه !
أسعد به يوم النتائج!
هلل درّ طارق وما فع ْل  ..قد عرب اليمٌ وللمجد وصل
يا رسول العني من حلظها  ...بالر ّد والتبليغ ما أسرعك
س -2اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب ع ّما يليه من أسئلة :
سكهم بعقيدتهم ومبادئهم! لقد ّ
سطروا
ع تاريخهم! وما
أعظم رجاالتهم! فأكرم بأخالقهم! وأجمل بتم ّ
" الهاشميون ،ما أرو َ
َ
أعظم حرارة ،شهدت لهم بذلك اإلنسانيّة جمعا ،،فما أصدقهم إن عاهدوا! وما أوفاهم إن وعدوا!
أنص َع بطوالت ،وشيّدوا
َ
أحرص النّاس على أماناتهم  ،فكيف ال
درهم! فهم
ُ
والرحمة ال تنأى عنهم ،هلل ّ
الحكمة تزهو بهم والعدالة ال تفارقهمّ ،
تررب بهم األمم األمثا َل في المكرمات ال ّ
صفات النّبيلة؟! "
شامخة ،وال ّ
(الكتاب المقرر ص)35
 -1استخرج من النص :
أ) تركيبين يدالن على التعجب السماعي.
ب) جملة تعجب قياسي على صيغة (أفعل به) وحللها إلى أركانها.
ج) جملة تعجب قياسي على صيغة (ما أفعله) وحللها إلى أركانها.
تاما.
ثم أعربها إعرًابا ًّ
 -2حّلل جملة (ما أعظم رجاالتهم!) إلى أركانهاّ ،
س -2حلل صيغتي التعجب القياسي (ما أفعله) و (أفعل به) إلى أركانها  ،ثم أعربها إعرابا ً تاما ً في ما يأتي :
ما أطول الليل على من لم ينم
أ) قال الشاعر  :لك ّل ما يؤذي وإن ق ّل ألم
ٌ
بالحسن مشتمل بالبشر متســـــــــم
خلـــق
ي زانه
ب) أكرم بخلق نب ّ
ج) ما أعظم النفس البشرية حين تسمو فوق الصغائر !
ُ
لف بين القو ِل والفع ِل
بقوم
أكرم ٍ
د) ِ
يزين القول فعلُهم ما أقب َح ال ُخ َ
ه) فما أكثر اإلخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل
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س -3ﺑﯾن وﺟﮫ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺟﻣل اﻟﻣﺧطوط ﺗﺣﺗﮭﺎ  ،ﺛم ﺻوﺑﮭﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻌﺟب معلال ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :
اﻟﻌﺷب !
أﺧرر
أ( ﻣﺎ
َ
َ
ب( ﻣﺎ أﺗﻘن اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻣﺳرﺣﻲ دوره!
ج( ﻣﺎ أﻣوت َ اﻟرﺟل !
د( أﻛر َم ﺑﺄﺳﻌ ٍد !
ه( ﻣﺎ أﺣﺳنُ اﻟﺳﻣﺎ! َ ،
َ
اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت !
أﺣﺳن
و( ﻣﺎ
َ
اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ :
ﻌﺟب
ّ
س -4ﺗﻌﺟب ﻣﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺗﻌﺟﺑﺎ ً ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ،ﻣﺗﻧب ّھًﺎ إﻟﻰ أ ّﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺳﺗوف ﺷروط اﻟ ّﺗ ّ
طﻣﺄن  ،ﻋوﺗب  ،ﻟم ﯾﺳﺗذﻛر  ،ﺻﺎر  ،ﻏرق  ،زرق  ،ﺑﺋس.

أروع اﻟﻠﺣظﺎت ھﻲ اﻟﻧﺟﺎح
ﻋﻧد ذﻟك ﯾزول اﻟﺗﻌب وﺗﺑدأ
ﺣﯾﺎﺗك ﺑﻣذاق آﺧر ........
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الوحدة الخامسة  :التّصغير
معان تُفهم من السياق  ،هي :التحقير وتقليل
التصغير  :صيغةٌ مخصوصةٌ تطرأ ُ على بنية األسما ،ال ُمعربة ؛ للداللة على
ٍ
شأن  ،تقليل الحجم أو العدد  ،تقريب المكان أو ّ
ال ّ
الزمان  ،التّحبُّب  ،مثل :
أ( -التحقير وتقليل الشأن)  ** :قال الشاعر  :تعلّم يا ُ
أس شابا
عر كيف تهجو
ودعك من الخنا ّ
ش َوي ُ
فالر ُ
** من سمات العالم أنّه متوار ٌع  ،أما العُ َويل ُم فتطغى عليه سمةُ
استكبار الجاه ِل
ِ
ب المرفق مع الغسالة قبل تركيبها أو صيانتها.
ب( -تقليل الحجم)  ** :أقرأ ُ ال ُكت ِيّ َ
ج ( -تقليل العدد)  ** :الصدقةٌ نفعُها عظي ٌم  ،ولو بد َُريهمات
** يتألف جهاز المناعة من ُكريّات الدم البيرا ،والحمرا.،
صلبه  ،فإن كان ال بُ ّد ،
** قال رسول هللا ﷺ  ":ما مِل آدمي وعا ،شرا من بطن  ،حسبك يا ابن آدم لُقَيمات يُقمنَ ُ
ٌ
ٌ
ٌ
نفس".
وثلث لشرابه ،
فثلث لطعامه ،
وثلث ٌ
ي
صلت  :عطفت حناياه د َُوينَ سمائه
د( -تقريب المكان)  ** :قال الحكم بن أبي ال ّ
عطف األهلّة والحواجب وال ِق ِس ّ
ه( -تقريب الزمان)  ** :غادر المتفرجون بُعَي َد المباراة بانتظام.
** تمكن رجا ُل الدّفاع المدني من إطفا ،الحريق قُبَيل انتشار ِه في الغابة.
و( -التّحبب)  ** :كان الرسو ُل ﷺ عطوفا بالصغار  ،فعن أنس بن مالك رري هللا عنه قال  :كان النبي ﷺ يأتينا فيقو ُل
ع َمي ٍر".
ألخٍ لي  ،وكان صغيرا  ":يا أبا ُ
شركَ لَ ُ
ان ِالبنِ ِه َو ُه َو يَ ِع ُ
اَّللِ ۖ إِ َّن ال ِ ّ
** قال تعالى َ ":وإِذ قَا َل لُق َم ُ
ع ِظي ٌم .
ي َال تُش ِرك بِ َّ
ظل ٌم َ
ظهُ يَا بُنَ َّ

 قواعد التصغير :
 تصغير االسم الثالثي:
 )1تصغير األسماء الثالثية يكون على وزن (فعَيْل) .أي برم الحرف األول و فتح الحرف الثاني و إرافة يا ،ساكنة
بعد الحرف الثاني .
تصغيره
االسم المكبر
تصغيره
االسم المكبر
سعد

س َعيْد
ُ

ذئب

ُذ َؤ يْب

َجبَل

ُجبَيْل

دب

ُدبـيْب
َ

سهل
َ

س َهيْل
ُ

قط

قــطـيْط
ُ َ

ثوب

ثُ َو يْب

جزء

يء
ُج َز ْ

فوق

ُفويْق

قشر

شيْر
ُق َ

جبر

ُجبَيْر

قبل

ُقبَيْل

خلد

ُخلَيْد

هذل

ه َذيْل
ُ

صيغة

السؤال

الوزاري

:

ً
استخرج امسا مصغرا /..هات مصغر األمساء أو مكربها / ...صوب الكلمات ...

 /علل تصغري ( )...على ( / /.. )...اضبط ما حتته خط  / ...ما داللة التصغري ..
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 )2االسم الثّالثي المؤنث غير المختوم بتاء التّأنيث  ،تلحقه التّاء عند التّصغير.
االسم المكبر
تصغيره
االسم المكبر

تصغيره

هند

هـنـيْدة
ُ َ

شمس

ميْسة
ُ
ش َ

عين

ُعيَيْنة

رغد

كأس

كؤيسة

ُأذن

ُر َغيْدة
ُأ َذيْنة

نجد

ُن َجيْدة

 )3االسم الثالثي الذي ثانيه حرف األلف فإنه يرد (أي الحرف األلف) إلى أصله عند التصغير.
(مالحظات
تصغيره
االسم المكبر
تاج

ُت َو يْج

(أصلها (توج) بدليل  :المصدر  :تتويج)

ناب

ُنيَيْب

(أصلها ( نيب) بدليل  :الجمع  :أنياب )

نار

ُن َو يْرة

(أصلها (نور) بدليل  :الجمع  :أنوار)

غار

غو يْر
َ

غور) بدليل  :الجمع  :أغوار )
(أصلها ( َ

باب

ُب َو يْب

بوب ) بدليل  :الجمع  :أبواب)
(أصلها ( َ

دار

ُدويْرة

(أصلها (دور) بدليل  :الجمع  :دور)

 )4إذا كان االسم ثنائيًّا (أي من حرفين) فإننا عند التصغير نرد إليه ثالثّه المحذوف (الواو أو الياء).
مالحظات
االسم المكبر تصغيره
أخ

ُأ َخي

:أخوان)(فتصبح ُ
"أ َخ ْيو" فتقلب الواو ياء ثم تدغم ))
(أصلها (أخو) بدليل :المثنى
ِّ

يد

ُي َدية

(أصلها ( يدي) بدليل :الجمع :أيدي )(إذا كان الأصل ياء فإن الياءين تدغمان معاً)

دم

مي
ُد َ

(أصلها (دمي أو دمو) بدليل  :المثنى  :دموان ،دميان)(نفس القواعد السابقة)

ابن

ُب ْني

(أصلها ( بنو) بدليل  :الجمع  :بنون )( نفس القواعد السابقة)

كرة

ُك َر ية

(أصلها (كري) بدليل  :الجمع  :أكرياء) (نفس القواعد السابقة )

ابنة

ُب َنيْة
ُأبَي

(أصها (بنو) بدليل الجمع  :بنون ) (نفس القواعد السابقة)

أب

(أصلها (أبو) بدليل الجمع  :أبوة ) (نفس القواعد السابقة)
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 )5إذا انتهى االسم الثّالثي بحرف (األلف أو الواو) فإنهما يقلبان يا ًء ويدغمان مع ياء التصغير  ،وإذا انتهى بحرف
الياء فإنه يدغم مع ياء التصغير .
تصغيره

االسم المكبر

تصغيره

االسم المكبر

عصا

صية
ُع َ

دلو

ُدلَي

ظبي

ُظبَي

حلو

ُحلَي

هدى
َ

ه َدي
ُ

فتى

ُف َتي

أبي

ُأبَي

 )6يصغر تصغير االسم الثالثي كل اسم مختوم بـ (ألف ممدودة  ،أو ألف مقصورة  ،أو تاء مربوطة  ،أو ألف ونون)
إذ تصغر الحروف الثالثة منه على (فعَيْل)  ،ثم تر ّد إليه الزوائد.
تصغيره
االسم المكبر
تصغيره
االسم المكبر
سوداء

س َو يْداء
ُ

سلمى

سلَيْمى
ُ

زهرة

ُزهـيْرة
َ

سلمان

سلَيْمان
ُ

نجوى

ُن َجيْوي

نجلاء

ُن َجيْلاء

راحة

ُر َو يْحة

عمران

ميْران
ُع َ

نعمان

ُن َعيْمان

وردة

ُو َر يْدة

حذفة

ُح َذيْفة

جبهة

ُجبَيْهة

فدوى

ُف َديا

عبدة

ُعبَيْدة

هرة

ه َر يْرة
ُ

جنبة

ُج َنيْبة

برة

ُب َر يْرة

بلدة

ُبلَيْدة

خزمة

ُخ َز يْمة
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 تصغير االسم الرباعي:
 )1االسم الرباعي يصغر على صيغة (فعَيْعل) .أي برم الحرف األول و فتح الحرف الثاني و إرافة يا ،ساكنة بعد
الحرف الثاني و كسر ما بعد يا ،التصغير.
االسم المكبر
أحمق
خندق

تصغيره
ُأ َحيْمق
ُخ َنيْ ِّدق

االسم المكبر
ُزخرف
أخطل

 )2إذا كان الحرف الثاني من االسم الرباعي ألفا ً فإنه يقلب واوا ً .
تصغيره
االسم المكبر

تصغيره
ُز َخيْ ِّرف
طل
ُأ َخيْ ِّ

تصغيره

االسم المكبر

خالد

ُخ َو يْلِّد

صانع

ص َو يْنِّع
ُ

صاحب

ص َو يْحِّ ب
ُ

عامر

ُع َو يْ ِّمر

وافد

ُو َو يْفد

 )3إذا كان الحرف الثالث من االسم الرباعي ألفا ً أو واوا ً فإنهما يقلبان يا ًء  ،ويدغمان مع ياء التصغير  ،وأ ّما إذا كان
الحرف الثالث يا ًء فيدغم مع ياء التصغير.
تصغيره
االسم المكبر
تصغيره
االسم المكبر
كثير

ُكث ِّير

غزال

زيل
ُغ ِّ

عجوز

ُع َجيز

عجول

ُع َجيل

غدير

ُغ َدير

كتاب

ُك َتيب

أسيل

سيل
ُأ َ

كحيل

ُك َحيل

سؤول
َ

سؤيل
ُ

 )4يصغر تصغير االسم الرباعي كل اسم مختوم بـ (ألف ممدودة  ،أو تاء مربوطة  ،أو ألف ونون) إذ تصغر الحروف
األربعة األولى منه  ،ثم تر ّد إليه الزوائد.
تصغيره

االسم المكبر

تصغيره

االسم المكبر

قنطرة

ُق َنيْطرة

صولجان

ص َو يْلِّجان
ُ

خنفساء

ُخ َنيْفِّساء

محبرة

م َحيْبرة
ُ

زعفران

ُز َعيْفران

قبيلة

ُقبَيلة

عقرباء

ُع َقيْرباء
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 تصغير االسم الخماسي:
 )1تصغير االسم الخماسي الذي رابعه حرف علة  ،يصغر على صيغة (فعَيْعيل).
االسم المكبر
تصغيره
االسم المكبر

تصغيره

رمان

ميْ ِّمين
ُر َ

عصفور

صيْفِّير
ُع َ

عفريت

ُع َفيْ ِّر يت

بشكير

شيْكِّير
ُب َ

مفتاح

م َفيْتِّيح
ُ

منديل

م َنيْ ِّديل
ُ

منشار

م َنيْشِّ ير
ُ

مخروط

م َخيْ ِّر يط
ُ

مزراب

م َز يْ ِّر يب
ُ

إبريق

ُأبَيْريق

تبديل

ُتبَيْديل

 )2إذا كان الحرف الثاني من االسم الخماسي ألفا ً فإنه يقلب إلى واو ،ويصغر حسب القاعدة السابقة.
تصغيره
االسم المكبر
تصغيره
االسم المكبر
حاسوب

ُح َو يْسِّ يب

ناطور

طير
ُن َو يْ ِّ

ُن َو يْقِّيس

ناقوس

 )3إذا كان الحرف الثاني من االسم الخماسي يا ًء منقلبة عن واو ،ترد واوا ً عند التصغير .
االسم المكبر
تصغيره
االسم المكبر
ميقات

م َو يْقِّيت (أصلها  :وقت)
ُ

ميراث

تصغيره

م َو يْريث (أصلها  :ورث)
ُ

 تصغير االسم المركب تركيبا ً إضافيا ً:
تصغير األسما ،المركبة تركيبا إرافيّا  :يُصغّر صدر االسم (الجز ،األول منه ) فقط على قواعد التصغير السابقة ويبقى
عجز االسم (الجز ،الثاني منه ) على حاله.
تصغيره
االسم المكبر
تصغيره
االسم المكبر
عبد هللا

ُعبَيْد هللا

تاج الدين

ُت َو يْج الدين

عماد الدين

م ِّيد الدين
ُع َ

بدر الدين

ُب َديْر الدين

جمال الدين

ميل الدين
ُج َ

دار الأرقم

ُد َو يْ َرة الأرقم

سيف الدولة

سيَيْف الدولة
ُ
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 تصغير الجموع:
 )1جمع القلة يصغر على لفظه ،أي ال ينظر إلى مفردة  .وأوزان جمع القلة هي ( :أفعال  ،أفعل  ،أفعلة  ،فعلة).
تصغيره

االسم المكبر

ُ
صيْحاب
أ َ
ُأ َر يْغِّ فة
ُأ َطيْعِّ مة
ُأ َغيْصان

أصحاب
أرغفة
أطعمة
أغصان

تصغيره

االسم المكبر
أنهار

ُأ َنيْ ِّهار

أسطر

سيْطر
ُأ َ

صبية
ِّ

صبَية
ُ

 )2جمع الكثرة يصغر مفرده  ،فإن كان مذكرا ً عاقالً جمع جم َع مذكر سالماً ،وإن كان مؤنثا ً أو مذكرا ً غير عاقل جمع
جم َع مؤنث سالما ً.
االسم المكبر
ﺠﺒﺎل

مالحظات

تصغيره
ُﺠﺒﻴﻼت

)ﻷن ﻤﻔﺮده ﻤذﻛﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗل "ﺠﺒل" ُ ،ﺠﻤﻊ ﺠﻤﻊَ ﻤؤﻨث ﺴﺎﻟم(

خبراء

ُخبَيرين

(لأن مفرده مذكر عاقل "خبير" ُ ،جمع َجمع مذكر سالم)

ورق
رجال

ُو َر يْقات
ُر َجيْلون

(لان مفرده مؤنث "ورقة" ُ ،جمع َجمع مذكر سالم)

كؤوس

ُكؤيْسات

نقاد

ُن َو يْقدون

ﺷؤون

ﺷؤﯾﻧﺎت

ﻧﺧل

ﻧﺧﯾﻼت

رﻛﺑﺎن
ﺷﻌراء
-۳

ﺟﻣﻊ اﻟﻣذﻛرواﻟﻣؤﻧث اﻟﺳﺎﻟﻣﺎن ﯾﺻﻐر ﻣﻔردھﻣﺎ ﺛم ﺗرد اﻟﯾﮭﻣﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺟﻣﻊ
ُ
المكبر
االسم

تصغيره

كاتبين

ُك َو يْتِّبين

جفنات
نخل

ُج َفيْنات
ُن َخيْلات

شؤون

شؤيْنات
ُ

االسم َ المكبر

تصغيره

ساعات

س َو يْعات
ُ

ظريفون

ُظ َر يفون
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ورقــــة عــمــل (أسئلة خارجية)
س -1أكمل الجدول التالي من خالل ذكر االسم المصغر أوالمكبر  ،مع ذكر قاعدة التصغير.
قاعدة التصغير
تصغيره
االسم المكبر
أسد
ُن َفيْسة
غادة
م َو يْل
ُ
أخت
ُن َدية
شجرة
ص َحيْراء
ُ
فضلى
ه َديْ ِّهد
ُ
دفتر
ُ
ط َويلب
خطوة
ُنبَيل
أربعاء
ثـ ُ َعيلبان
عنترة
م َحيْميد
ُ
عبد الرحمن
ُن َو يْر الدين
أنفس
ُأ َعيْ ِّمدة
حواسيب
ُل َو يْعِّ بون
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س -2اقرأ األبيات الشعريّة اآلتية  ،ثم أجب ع ّما يليها من أسئلة :
يري يخاطب عبد الملك:
قال ّ
الراعي النّ َم ّ
ســـــؤولا
بعـــــد الرقـــــا ِّد علـــــى الش
تكـــــن
دة مـــــا عـــــرا َ ولـــــم
قالـــــت ُخ َليْـــــ ُ
ِّ
َ
ـــــؤون َ
ْ
ودخيلـــــــــــا
ـــــــــــان باتـــــــــــا
هم
وســـــــــاده
ضـــــــــاق
أخ
ليـــــــــد إن أبـــــــــا ِّ
ً
ُ
ِّ
جنبـــــــــــة َ
ُ
َ
َ
حلفــــــــت علــــــــى يمــــــــين بــــــــرة
إنــــــــي
ُ
إن أتيـ
ـــــــت أبــــــــا ُخبيْــــــــب وافــــــــداً
ُ
مــــــــا ْ
ــــــــو يْمر
بــــــــن ُع
أتيــــــــت ُنجيــــــــد َة
ولــــــــا
ُ
َ
َ

الخليفـــــــة قيلـــــــا
اليـــــــوم
أكـــــــذب
لـــــــا
َ
ُ
َ
ــــــــــد ببيعتـــــــــــي تبـــــــــــديلا
يومـــــــــــا أريـ
ُ
ً

أبغـــــــي الهـــــــدى فيزيـــــــدني تضــــــــليلا
(الكتاب المقرر ص)47

 - 1اﺳﺗﺧرج ﻣﺛﺎﻻ ﻋﻠﻰ:
ﱠ
ﺛﻼﺛﻲ ﻣذﻛر.
ﻣﺻﻐر
أ اﺳم
ّ
ب اﺳم ﻣﺻ ﱠﻐر ﺛﻼﺛﻲّ ﻣؤ ﱠﻧث ﺗﺄﻧﯾﺛﺎ ﻟﻔظﯾﺎ) .وھو ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣذﻛر وﻟﺣﻘﺗﮫ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺗﺄﻧﯾث ﻣﺛل ﺣﻣزة ،ﯾﺣﯾﻰ  ،ﺑﮭﺎء(
ج اﺳم ﻣﺻ ﱠﻐر ﺛﻼﺛﻲّ ﻣؤ ﱠﻧث ﺗﺄﻧﯾﺛﺎ ﺣﻘﯾﻘ ًّﯾﺎ).وھو اﺳم دَ ل ﻋﻠﻰ إﻧﺳﺎن أو ﺣﯾوان ﯾﻠد أو ِﯾﺑﯾض ﻣﺛل :اﻣرأة ،ﺑﻘرة ،ﯾﻣﺎﻣﺔ(
د اﺳم ﻣﺻ ّﻐر رﺑﺎﻋﻲ
 -۲ﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﺗﺿﻐﯾر ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟ ّﻧص
 -3ﺻﻐر ﻣﺎ ﺗﺣﺗﮫ ّ
اﻟﺿﺑط اﻟ ّﺗﺎ ّم .
ﺧط ﻣﻊ ّ
س -3ما المعنى الذي أفاده التصغير في ما تحته خط في كل مما يأتي؟
أ) المنافق رجيل مذموم.
ب) نلتقي قريب الجسر.
ج) يفصل بيننا نهير.
د) زيد صويحبي.
ه) ازورك بعيد المغرب.
و) أكلت لقيمات من الطعام.
س -4علل كال مما يأتي :
أ) نصغر االسم (نجم الدين) على (نُ َجيم الدين).
ب) نصغر االسم (مكحلة) على ( ُم َكيحلة).
صيّة).
ج) نصغر االسم (حصوة) على ( ُح َ
د) نصغر االسم (حبيب) على ( ُحب ِيّب).
ه) نصغر االسم (فاتن) على (فُ َويتن).
و) نصغر االسم (درهم) على (د َُريهـِم).
ي) نصغر االسم (غرفة) على ( ُ
غ َريفة).
ك) نصغر االسم (خنسا )،على ( ُخنَيسا.)،
عثَيمان).
ل) نصغر االسم (عثمان) على ( ُ
م) نصغر االسم (خنسا )،على ( ُخنَيسا.)،
ن) نصغر االسم (فرس) على (فُ َريسة).
صقـَير).
س) نصغر االسم (صقر) على ( ُ
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الوحدة السادسة  :اإلضافة
اإلضــافــــة :
* هي نسبةٌ بين اسمين  ،يسمى األول مضافا ً  ،ويسمى الثاني مضاف إليه .
*تتكون اإلضافة من ركنين :

ً
صيغة السؤال الوزاري  :استخرج مضافا أو
ً
ً
ً
مضافا إليه أو مضافا إىل ياء املتكلم أو امسا
ً
يلزم اإلضافة إىل مفرد أو مجلة أو ظرفا
ً
ً
منلطعا عن اإلضافة أو امسا اضيف إىل ضمري
أو اسم /..حدد أركان اإلضافة أو صور املضافة

◄المضاف  ،ويعرب بحسب موقعه من الجملة .

إليه  /صوب األخطاء /..ما حكم ياء املتكلم

◄المضاف إليه  :ويعرف مضاف إليه مجرور بـ ، ....أو في محل جر باإلضافة.

وآخر املضاف /صوب األخطاء يف  / ...اضبط ما

* تحذف من المضاف  :أل التعريف  ،التنوين  ،ونون التثنية أو الجمع.

حتته خط  /...علل يعرب كال وكلتا إعراب

أمور تدلنا على اإلضافة :

االسم

/...

أعرب

ما

حتته

خط..

 -1االسم المعرفة غير منون بعد اسم نكرة غير منون يعرب مرافا إليه .مثل  :شجرة ُ المدرس ِة كبيرة ٌ .
 -2االسم النكرة المنون بعد اسم نكرة غير منون يعرب مرافا إليه  .مثل ُ :
ذهن عاق ٍل .
 -3أي رمير يتصل باسم أو ظرف يعرب مرافا إليه  .مثل  :مدرست ُك جميلةٌ .
الغصن .
 -4األسما ،بعد الظروف تعرب مراف إليه  .مثل  :العصفور فوق
ِ
مالحظة  :عندما يكون االسم األول نكرة دال على عموم يؤتى باسم بعده إلكسابه تعريفا وتحديدا وبالتالي توريحا عند
السامع  ،أمثلة :
أُذنب وإن كثرت في األقاوي ُل

** قال كعب بن زهير  :ال تأخذني بأقوا ِل الوشاة فلم
أقوال  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة  ،وهو مراف.
الوشاةِ  :مراف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة .
نالحظ(بأن أصل الكلمة نكرة منونة "أقوا ٍل" ،وحذف التنوين بسبب اإلرافة ،وبإرافة "الوشاة" حددت الكلمة وورحت)
بإخالص.
** مما تعني ِه المواطنةُ الحقّة أن يقوم المواطن بواجباته
ٍ
واجبات  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره  ،وهو مراف.
الها : ،رمير متصل مبني على الكسر في محل جر مراف إليه.
نالحظ ( إذا اتصل الرمير باالسم اتصاال مباشرا فإنه يكون مبنيا في محل جر مراف إليه)
** قال تعالى ِ ":إنَّا ُمر ِسلُوا النَّاقَ ِة ِفتنَة لَ ُهم فَارت َ ِقب ُهم َواص َ
ط ِبر".
مرسلو  :خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم  ،وهو مراف.
الناقة  :مراف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
نالحظ (بأن أصل الكلمة هو "مرسلون" وحذفت النون بسبب اإلرافة ألنه جمع مذكر سالم)
ب (.")2
** قال تعالى  ":تَبَّت َي َدا أ َ ِبي َل َه ٍ
س َ
ب َوتَبَّ (َ )1ما أَغن ََٰى َ
عنهُ َمالُهُ َو َما َك َ
يدا  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى  ،وهو مراف .
أبي  :مراف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
نالحظ (بأن أصل الكلمة هو "يدان"  ،وحذفت النون بسبب اإلرافة ألنه مثنى)
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ار َوأُد ِخ َل ال َجنَّةَ فَقَد فازَ َو َما
** قال تعالى ُ ":ك ُّل نَف ٍس ذائِقَةُ ال َمو ِ
ور ُكم َيو َم ال ِقيا َم ِة فَ َمن ُزح ِز َح َ
ع ِن النَّ ِ
ت َوإِنَّما ت ُ َوفَّونَ أ ُ ُج َ
ور"
ال َحياة ُ ال ُّدنيا إِالَّ َمتا ُ
ع الغُ ُر ِ
(مراف  :كل  --مراف إليه  :نفس) ( ،مراف  :ذائقة  --مراف إليه  :الموت)( ،مراف  :أجور  --مراف إليه :كم)
(مراف  :يوم  --مراف إليه  :القيامة ) ( ،مراف  :متاع  --مراف إليه  :الغرور ).
** المرؤ بأصغريه  :قلبه ولسانه.
(مراف  :أصغري "مثنى"  --مراف إليه  :الها( ، )،مراف  :قلب  --مراف إليه  :الها،)،
(مراف  :لسان  --مراف إليه  :الها.)،
الكرام المكار ُم
وتأتي على قدر
** قال المتنبي  :على قدر أهل العزم تأتي العزائ ُم
ِ
(مراف  :قدر  --مراف إليه  :أهل)( ،مراف :أهل  --مراف إليه  :العزم )( ،مراف  :قدر --مراف إليه  :الكرام).
** ال تبال بحاسديك  ،وامض نحو هدفك .
(مراف  :حاسدي "جمع مذكر سالم"  --مراف إليه  :الكاف) ( ،مراف  :نحو  --مراف إليه  :هدف) ،
(مراف  :هدف  --مراف إليه  :الكاف).
إذا نابتكَ نائبةُ ّ
مان
ذخر
**قال مؤيد الدين الطغرائي  :أخاكَ أخاكَ فهو أ َج ُّل ٍ
الز ِ
ذخر) ( ،مراف  :نائبة  --مراف إليه  :الزمان)
(مراف  :أجل  --مراف إليه ٍ :
البحر ما يغني عن الوشل.
** قال البارودي  :في لجة
ِ
(مراف  :لجة  --مراف إليه  :البحر)
النهر.
** األشجار يانعة على رفتي
ِ
(مراف  :رفتي "مثنى"  --مراف إليه  :النهر)
ما أنا فحمةٌ وال أنتَ فرقد
** قال إيليّا أبو ماري  :يا أخي ال ت َمل بوجهكَ عنّي
(مراف  :أخ  --مراف إليه :اليا( ، )،مراف  :وجه  --مراف إليه  :الكاف)
إنسان يود أن يكون مجتمعُه متقدما.
** كل
ٍ
(مراف  :مجتمع  --مراف إليه :الها)،
** قال بدر شاكر السياب :
عيناك غابتا نخي ٍل ساعة السحر ....أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
ِ
(مراف  :عينا  --مراف إليه :الكاف) ( ،مراف  :غابتا  --مراف إليه  :نخيل)
** نشرت لُجين على صفحتها اإللكترونية مقالة عن أهمية الغذا ،المتوازن.
(مراف  :صفحة  --مراف إليه :الها( ، )،مراف  :أهمية  --مراف إليه  :الغذا)،
** ما أجمل منظر الثلوجِ فوق قمم الجبا ِل العالية !
(مراف :منظر  --مراف إليه :الثلوج)( ،مراف  :فوق  --مراف إليه  :قمم)( ،مراف  :قمم  --مراف إليه :الجبال)
ي.
** تعليم الطف ِل على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واجبٌ مجتمع ٌّ
(مراف  :تعليم  --مراف إليه :الطفل)
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صور املضاف إليه وما يالزمها من األمساء :
أوالً  :صورة (المفرد)  :اسم ًا ظاهر ًا  ،أو ضميراً ،ويقع بعد

ّ َ َ
ّ
( كل ،كال  ،كلتا  ،قبل  ،بعد  ،أي  ،مع)

ّ
( ( - )1كل  ،كال  ،كلتا ):هي أسما ،تلزم اإلرافة إلى المفرد ،وتراف إلى اسم ظاهر وإلى رمير ملحق بالمثنى ،مثل:
إذا ُرزقَ السالمةَ واإليابا
سيؤوب يوما
مسافر
**قال الشاعر  :وكل
ُ
ٍ
مسافر  --صورة المراف إليه  :مفرد)
(المراف  :كل  --المراف إليه :
ٍ
إنسان يود أن يكون مجتمعه متقدما.
** كل
ٍ
(المراف  :كل  --المراف إليه  :إنسان  --صورة المراف إليه  :مفرد)
 #أحكام ( كال  ،كلتا ) :

 يعربان حسب موقعهما من الجملة ( فاعال  ،مفعوال  ،توكيدا  ،مبتدأ...إلخ ) .ولها حكمان :أ -إذا أضيف هلما اسم ظاهر يعربان بحسب موقعهما في الجملة إعراب االسم المقصور بالحركة المقدرة للتعذر  ،مثل :
** قال تعالى ِ ":كلت َا ال َجنَّت َي ِن آت َت أ ُ ُكلَ َها ".
كلتا  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الرمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر وهو (مراف) .
الجنتين ( :مراف إليه) مجرور وعالمة جره اليا ،ألنه مثنى .
صورة المراف إليه  :مفرد
ب -إذا أضيف هلما ضمري املثىن ( هما ) تعربان بحسب موقعهما في الجملة إلحاقا ً بالمثنى يرفعان باأللف وينصبان
ويجران بالياء  ،مثل :
الرزاز وهاشم الغرايبة كالهما من أدبا ،األردن المبدعين.
** األديبان مؤنس ّ
كالهما  :توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى وهو (مراف) ( فائدة  ":كال  ،كلتا " :المرافتان
إلى رمير المثنى "هما " إذا سبقتا باسم دال على اثنين " مثنى " تعربان توكيد معنوي )
هما  :رمير متصل مبني على السكون في محل جر (مراف إليه) .
صورة المراف إليه  :المفرد
** فاطمة وأمل كلتاهما استحقتا جائزة التفوق .
كالهما  :توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى وهو (مراف).
هما  :رمير متصل مبني على السكون في محل جر (مراف إليه) .
صورة المراف إليه  :المفرد
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( ( - )2قبل  ،بعد )  :ظرفان منصوبان  ،وغالبا ما يلزمان اإلرافة إلى المفرد  ،مثل:
ع ٍام"
علَ َٰى ُ
َّللاُ بَع َد َموتِ َها ۖ فَأ َ َماتَهُ َّ
ع ُرو ِش َها قَا َل أَنَّ َٰى يُحيِي َٰ َه ِذ ِه َّ
َّللاُ ِمائَةَ َ
ِي خَا ِويَةٌ َ
** قال تعالى  ":أَو َكالَّذِي َم َّر َ
علَ َٰى قَريَ ٍة َوه َ
ت  --صورة المراف إليه  :مفرد )
(المراف  :بعد  --المراف إليه  :مو ِ
ب.
** وصلتك قبل المغي ِ
(المراف  :قبل  --المراف إليه  :المغيب  --صورة المراف إليه  :مفرد )
وهل يكون لصبحٍ بع َده أفُ ُق
ق
** قال الشاعر  :فهل يزو ُل حدا ُد اللي ِل عن أُفُ ٍ
(المراف  :بعد  --المراف إليه  :الها" ،الرمير"  --صورة المراف إليه  :مفرد )
فائدة " :قبل وبعد " قد ينقطعان عن اإلرافة وبينيان على الرم  ،مثل :
** قال تعالى  ":في بِرعِ ِسنِينَ ِ ََّّللِ األَم ُر ِمن قَب ُل َو ِمن بَع ُد َويَو َمئِ ٍذ يَف َر ُح ال ُمؤ ِمنُونَ "
(المراف  :قب ُل  ،بعد  --المراف إليه  :ال يوجد ألنه منقطع عن اإلرافة ).
ّ

( -)3أي  :من األسما ،المالزمة لإلرافة " للمفرد "  ،وهي نوعان  :أ -الشرطية

ب -االستفهامية

ي إنسان تكرم يكرمك.
** أ ّ
(المراف  :أي الشرطية  --المراف إليه  :إنسان  --صورة المراف إليه  :مفرد )
ي الرجا ِل المهذب
ق أخا ال تل ّمه
على شعث أ ّ
** قال النابغة  :ولست بمستب ٍ
ي االستفهامية  --المراف إليه  :الرجال  --صورة المراف إليه  :مفرد )
(المراف  :أ ّ
َ َ

( -)4مع  :ظرف  ،يالزم اإلرافة إلى المفرد  ،وال يراف إلى جملة  ،وتتحدد داللته على الزمان أو المكان من المراف
إليه ،مثل :
** قال تعالى  ":إِ َّن َم َع العُس ِر يُسرا"
(المراف  :مع "ظرف زمان " --المراف إليه  :العسر  --صورة المراف إليه  :مفرد )

ثاني ًا  :صورة (الجملة)  ، :وتقع بعد

( حيث  ،إذا  ،إذ)

ُ
( -)1حيث  :ظرف مكان مبني على الضم يف حمل نصب ،وخيتص باإلضافة إىل اجلمل .

ُ
َّللاُ أَعلَ ُم َحي ُ
سالَتَهُ "
َّللاِ ۘ َّ
س ُل َّ
ي ُر ُ
ث يَجعَ ُل ِر َ
** قال تعالى َ ":وإِ َذا َجا َ،ت ُهم آيَةٌ َقالُوا لَن نُّؤمِنَ َحت َّ َٰى نُؤت ََٰى ِمث َل َما أوتِ َ
(المراف  :حيث "ظرف مكان مبني على الرم في محل نصب" --المراف إليه  :الجملة "يجعل رسالته" --
صورة المراف إليه  :جملة فعلية).
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ُ
ُ
حيث تهبُّ ريا ُح المعركة الخالدة.
تشتاق نفسي للجلوس على نهر اليرموك
**
(المراف  :حيث "ظرف مكان مبني على الرم في محل نصب" --المراف إليه  :الجملة "تهبُّ الريا ُح" --
صورة المراف إليه  :جملة فعلية).
العزة والكرامةُ
ُ
** الهاشميون تسير معهم ّ
حيث حلّوا.
(المراف  :حيث "ظرف مكان مبني على الرم في محل نصب" --المراف إليه  :الجملة "حلّوا" --
صورة المراف إليه  :جملة فعلية).
ُ
ُ
حيث سافرتُ
ب
ويصحبني
** قال ابن حزم األندلسي  :يسافر علمي
حيث استقلّت النّ ُج ُ
النجب" --
(المراف :حيث "ظرف مكان مبني على الرم في محل نصب" --المراف إليه :الجملتين "سافرتُ  /استقلت
ُ
صورة المراف إليه  :جملة فعلية).
ُ
حيث أجلس.
رأس المجلس
** قال الحسن البصري :
ُ
(المراف :حيث "ظرف مكان مبني على الرم في محل نصب" --المراف إليه :الجملة "أجلس " --
صورة المراف إليه  :جملة فعلية).
( -)2إذا :ظرف مبني على السكون للداللة على املستلبل يف حمل نصب على الظرفية  .وخيتص باإلضافة إىل اجلمل .

س َجى".
**قال تعالى َ ":وال ُّ
ر َحى (َ )1واللَّي ِل ِإ َذا َ
(المراف :إذا "ظرف مبني على السكون للداللة على المستقبل في محل نصب" --المراف إليه  :الجملة "سجى" --
صورة المراف إليه  :جملة فعلية).
فال تظنَّ َّن ّ
أن الليث يبتسم
** قال المتنبي  :إذا رأيتَ نيوب الليث بارزة
(المراف :إذا "ظرف مبني على السكون للداللة على المستقبل في محل نصب"--
المراف إليه  :الجملة "نيوب الليث بارزة"  --صورة المراف إليه  :جملة فعلية).
وال يلين إذا ما قَ ّومته ال ُخ ُ
شب
** قال الشاعر  :إن الغصونَ إذا َق ّومت َها اعتدلت
(المراف :إذا "ظرف مبني على السكون للداللة على المستقبل في محل نصب"--
المراف إليه  :الجملتين " قَ ّومت َها  /قَ ّومته "  --صورة المراف إليه  :جملة فعلية).
( -)3إذ  :ظرف زمان مبني على السكون يدل على الزمن املاضي يف حمل نصب  ،خيتص باإلضافة إىل اجلمل  ،مبعىن
(حني).

المطر.
** جئت إذ هطل
ُ
(المراف  :إذ "ظرف مبني على السكون يدل على الزمن الماري في محل نصب"--
المراف إليه  :الجملة "هطل المطر"  --صورة المراف إليه  :جملة فعلية).
اب".
** قال تعالى َ ":ربَّنَا َال ت ُ ِزغ قُلُوبَنَا بَع َد إِذ َه َديتَنَا َوهَب لَنَا ِمن لَّ ُدنكَ َرح َمة ۚ إِنَّكَ أَنتَ ال َو َّه ُ
(المراف  :إذ "ظرف مبني على السكون يدل على الزمن الماري في محل نصب" --المراف إليه  :الجملة "هديتنا" --
صورة المراف إليه  :جملة فعلية).
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 أحــــكـام املـــضـاف إىل يـــاء املـــتــكــلـم:
مثنى أو جمع مذكر سالم) نكسر الحرف
( )1إذا اتصلت يا ،المتكلم مع اسم أال يكون (اسما مقصورا ً أو منقوصا ً أو
ً
األخير منه لمناسبة الياء  ،وجاز في الياء التسكين أو الفتح  ،مثل :
أرض ولها ميالدها
رنا ليست بعاقر  ....كل
** قال محمود درويش  :يا صدي ِقــي! ...أر ُ
ٍ
ـي
صديق  +ي = صديقـِـي أو صديقـ ِ َ
** قال صالح عبد الصبور في قصيدته (رؤيا) :
قرار وجواب
يتآلف رحكي وبكائي مثل
ٍ
أجد ُل حبال من زهوي ورياعي
زهوي //
ي  //زهو  +ي = زه ِوي أو
َ
ي  //بكا + ،ي = بكائِي أو بكائِ َ
رحك  +ي = رح ِكي أو رح ِك َ
ي
رياع  +ي = ريا ِعي أو ريا ِع َ
ي عزيزة ٌ
** قال الشاعر  :بالدي وإن جارت عل ّ
أهلي
ِي  //أهل  +ي = أه ِلي أو
بالد  +ي = بالدِي أو بالد َ
َ

ي كرا ُم
وأهلي وإن رنوا عل ّ

** تخيرت رفاقي من ذوي الهمم العالية.
ي
رفاق  +ي = رفاقِي أو رفاقِ َ
سانِي (َ )27يفقَ ُهوا قَو ِلي".
صد ِري (َ )25و َي ِ ّ
سر ِلي أَم ِري (َ )26واحلُل ُ
عق َدة ِ ّمن ِلّ َ
** قال تعالى  ":قَا َل َربّ ِ اش َرح ِلي َ
ي //
صدري أو
صدر  +ي =
أمري أو ِ
ي  //أمر  +ي = ِ
ِ
ِ
أمر َ
صدر َ
ي  //لسان  +ي = لسانِي أو لسانِي أو لسانِ َ
ي
قول  +ي = قو ِلي أو قو ِل َ
** قال أحمد شوقي  :وطني لو ُ
شغلت بالخلد عنه
ي
ي  //نفس  +ي = نف ِسي أو نف ِس َ
وطن  +ي = وطنِي أو وطنِ َ

نازعتني إليه في الخلد نفسي

( )2إذا اتصلت يا ،المتكلم مع اسم مقصور  ،أو اسم منقوص  ،أو مثنى  ،أو جمع مذكر سالم  ،وجب تسكين آخره
وفتح الياء  ،مثل :
أ -االسم المقصور ( االسم الذي ينتهي بألف ) ،مثل :
علَ َٰى َ
ب أُخ َر َٰى".
ار ُ
علَي َها َوأ َ ُه ُّ
ش بِ َها َ
ي أَت ََو َّكؤُا َ
ِى َ
ع َ
ى فِي َها َمـَٔ ِ
صا َ
غن َِمى َو ِل َ
**قال تعالى  ":قَا َل ه َ
عصاي .
عصا  +ي =
َ
اي ۖ إِنَّهُ َال يُف ِل ُح َّ
الظا ِل ُمونَ ".
** قال تعالى  ":أَح َ
سنَ َمث َو َ
مثواي
مثوى  +ي =
َ
ي  ،ال تحزن ؛ فظالم الليل بنور الفجر سيزول.
** يا فتا ّ
فتاي
فتى  +ي =
َ
ب -االسم المنقوص ( االسم الذي ينتهي بيا ) ،تدغم ياؤه في يا ،المراف إليه ،مثل :
ي في الغربة طويلة.
** ال شي ،يعد ُل الوطنَ  ،فقد كانت ليال ّ
ي
ليالي  +ي = ليال ّ
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ج -المثنى ( مالحظة :عند اإلرافة للمثنى تحذف النون)  ،مثل :
ي المخاصمين.
**أفلح
مسعاي في تقريب وجهات النظر بين صديق َّ
َ
ي
صديقين  +ي = صديقَ ّ
ي جميعهم.
** أحترم والد َّ
ي وناصح َّ
ي
والدين  +ي = والد ّ
د -جمع المذكر السالم ( مالحظة :عند اإلرافة للجمع المذكر السالم تحذف النون)  ،مثل :
األوفيا.،
ي
ي إلى طريق العلم  ،فتحيّة
ِ
تقدير إلى ُم ِ
** أحترم ُم ِ
ٍ
ي ؛ فهم ُمرش ِد َّ
علم َّ
علم َّ
ي
ي (قلبت الواو يا ،ثم تدغم)  //معلمين  +ي =
معلمين  +ي =
ِ
ِ
ي  //مرشدون +ي= مرشدوي ←مرش ِد َّ
معلم ّ
معلم ّ
ون ِمن قَب ُل ".
** قال تعالى  ":فَال تَلُو ُمونِي َولُو ُموا أَنفُ َ
ي إِ ِنّي َكفَرتُ بِما أَش َركت ُ ُم ِ
س ُكم ما أَنَا بِ ُمص ِر ِخ ُكم َوما أَنتُم بِ ُمص ِر ِخ َّ
ي
مصرخين  +ي =
ِ
مصرخ ّ
ي جميعهم.
** أحترم والد َّ
ي وناصح َّ
ي
ناصحين  +ي =
ِ
ناصح ّ
** تخيرت رفاقي من ذوي الهمم العالية.
ي
ذوين  +ي = ذ ِو ّ
ي كلهم في الشؤون القانونية التي تخص الشركة.
أستشير
** قال مدير الشركة :
ِ
ُ
محام ّ
ي
محامين  +ي =
ِ
محام ّ

۩ تدريب (()6ص: )56
 -1نموذج في اإلعراب:
وطن يعشقنا ونعشقه.
أقَمنا حيث أقام األه ُل في
ٍ
سكون التصاله برّمير رفع متحرك.
أقم :فعل
ي على ال ّ
ٍ
ماض مبن ّ
نا :رمير متصل مبني في محل رفع فاعل مقدّم وجوبا.
ُ
ر ّم في مح ّل نصب ،وهو مراف.
ي على ال ّ
حيث :ظرف مكان مبن ٌّ
ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره.
أقام :فعل
ٍ
ر ّمة ،وهو مراف.
األهل :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
والجملة الفعليّة (أقام األهل) في محل جر مراف إليه.
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 -2أعرب ما يأتي إعرابا تا ًّما:
أ) ّ
ي األ ّمة.
إن تعليم الفتيات من دالئ ِل ُرق ّ
ّ
إن :حرف توكيد ونصب
تعليم :اسم ّ
إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مراف
جره الكسرة الظاهرة
الفتيات :مراف إليه مجرور وعالمة ّ
من :حرف جر مبني على السكون
دالئل :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مراف
ي :مراف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة وهو مراف
ُرق ّ
األمة :مراف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

ُ
والجسر
الرصاف ِة
ب) قال علي بن الجهم :
عيون المها بين ّ
ِ

ُ
حيث أدري وال أدري
جلبنَ الهوى من

عيون :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الرمة الظاهرة على آخره وهو مراف
المها :مراف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر
بينَ  :ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مراف
الرصافة :مراف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
و :حرف عطف
الجسر :اسم معطوف مجرور
جلبنَ  :فعل ماض مبني على السكون التصاله بنون النسوة و
نون النسوة  :رمير متصل في محل رفع فاعل مقدم وجوبا
الهوى :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة
من :حرف جر
ُ
حيث :اسم مبني على الرم في محل جر بحرف الجر
أدري :فعل مرارع مرفوع وعالمة رفعه الرمة المقدرة منع من ظهورها الثقل
و :حرف عطف
أدري :فعل مرارع مرفوع وعالمة رفعه الرمة المقدرة منع من ظهورها الثقل
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ورقــــة عــمــل (أسئلة خارجية)
س -1عين المضاف والمضاف إليه  ،ثم بين صور المضاف إليه في كل مما يأتي:
المضاف إليه
المضاف
الجملة

صور المضاف إليه

عظيم القوم من يهوى جلائل الأمور
سأجلس حيث جلسنا دائما
ُ
ام ُه"
م َ
صيْ ُد ا ْلبَ ْح ِّر َو َط َع ُ
قال تعالى ":أحِّ ل َل ُك ْ
ي الفريقين تسلم جائزته ؟
أ ُّ
ض"
ات َوالْأ َ ْر ِّ
او ِّ
م َ
ور الس َ
قال تعالى  ":الل ُه ُن ُ
ل خالد
خرجت إذ وص َ
حب الثناء طبع الإنسان
أي طالب كافأت ؟
جاء الطالبين كلاهما
كلمة مدح أو جملة إطراء
ُ
إذا جاء نصر هللا والفتح
حضر مديرو التربية والتعليم
م َع الفجر
ما أجمل الدراسة َ
رأيت كلتا الطالبتين تلعبان
تقع إدارة المدرسة بعد مدخلها بأمتار
حضر معلما المدرسة
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س -2اقرأ النص اآلتي الذي يتحدث عن فصل الشتاء  ،ثم أجب ع ّما يليه:
أنتَ فص ُل الحياةِ لوالكَ غصتُ

أغنيات ّ
الز ّراعِ إذ ما تسي ُل

ُ
الرياح تنفخ البشائر قبل وصولك ،وتفتح
يف أحلى من الحواشي في
أنت
يٍ ،مهابّ ّ
طوفان الخير ،جعلت ّ
ٍ
الر َ
ديوان أندلس ّ
األرض قل َبها حيث يتهاوى سقوطك ،أصبح الغصن خفيفا ،المعا ،راقص الورق ،فهو أطرب من مزمار.
 -1استخرج من النص:
أ) اس ًما يالزم اإلضافة إلى مفرد.
ب) اسمين يالزمان اإلضافة إلى جملة.
ت) مضافًا إلى ضمير.
 -2أعرب ما تحته خط.
ي) مضافًا إليه مع أنّها مجرورة.
 -3لماذا ال يجوز أن تعرب كلمة (أندلس ّ

(الكتاب المقرر ص)57

س -3حدد المضاف إلى ياء المتكلم  ،مبينا ً حالة آخر المضاف وياء المتكلم في كل مما يأتي :
الجملة

المضاف المضاف إليه حكم آخر المضاف

حكم آخر ياء المتكلم

رضاي عليك يا ولدي أن تدرس جيداً
َ
ِّي بأبنائه المخلصين
يسمو وطن ْ
العقل هادي الصواب
لمعلمي كل التقدير
سيبقى
ِّ
صديقاي الوفيان
الكتاب والقلم
َ
ي من الذنوب
أحمي نفسِّ َ
س -4صوب الخطأ المخطوط تحته في كل مما يأتي :
ِي.
أ) هؤالُ ،مساعد َ
المعروف محمودون.
ب) صانعون
ِ
ج) هذان أخواي في هللاِ.
د)
ه)
و)
ي)

الرعيف محبوبٌ .
ناصر
ِ
ٌ
ث يكون الحذر
احذر من حي ِ
عندما غربت الشمس جا ،زي ٌد بع َد
ي ممن حسنت سيرتهم.
تخيرتُ رفاقـِــ ّ
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س -5علل كال مما يأتي:
أ) تعرب (كال  ،كلتا) إعراب الملحق بالمثنى  ،في جملة ( :عاد كالهما  ،استقبلت كلتيهما)
ب) تعرب (كال  ،كلتا) إعراب االسم المقصور  ،في جملة ( :ودعت كال الرجلين  ،رأيت كلتا الطالبتين تلعبان)
ج) (قبل  ،بعد) يبنيان على الرم  ،في جملة ( :اما بعدُ ،فإنما مثل الدنيا مثل الحي ِة لين مسها قاتل سمها)....
صديقاي العزيزين)
صديقاي) في جملة ( :علي وأحمد
د) وجوب فتح يا ،المتكلم في كلمة (
َ
َ
ي بعد سفر طويل)
ي) في جملة ( :عدت إلى محب َّ
ه) وجوب فتح يا ،المتكلم في كلمة (محب َّ
ي)
ي) في جملة  ( :سملتُ على معلماتِي  /معلماتِ َ
و) جواز تسكين وفتح يا المتكلم في كلمة (معلماتِي  ،معلماتِ َ
س -6أعرب ما يأتي إعرابا ً وافياً.
الناس .
ذهب
أ) اذهب حيث
ُ
َ
ب) إن تعليم الفتيات من دالئل رقي األمة.
ُ
والجسر
الرصاف ِة
ج) قال علي بن الجهم :
عيون المها بين ّ
ِ

ُ
حيث أدري وال أدري
جلبنَ الهوى من
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تدريبات الكتاب (على مجيع وحدات الكتاب)
۩ تدريب (()9ص : )57اقرأ النّص اآلتي  ،ثم أجب عما يليه:
ي( ،انّ ) من أجمل ما جا ،في أعمال شكسبير األدبية قوله :ال تكسر أبدا كل الجسور مع من تحب ،فربما شا،ت
" أي بُنَ ّ
األقدار لكما يوما لقا ،آخر يعيد ما مرى ويوصل ما انقطع فإذا كان العمر الجميل قد رحل ،فمن يدري فربما ينتظرك
عمر أجمل.
وإذا قررت أن تترك حبيبا أو صديقا فال تترك له جرحا ،فمن أعطانا قلبا ال يستحق منا أن نغرس فيه سهما أو نترك له
يستقر في روحيكما دائما لحظات ّ
فرقت بينكما األيام فال تتذكر لمن تحب
لحظة تشقيه ما أجمل أن
الزمن الجمي ّل! فإن َّ
َّ
اإلنسان الذّي ارتبطت
صورة الحلوة لهذا
غير كل إحساس صادق .وإذا سألوك يوما عن
إنسان أحببته فال تحاول تشويه ال ّ
ٍ
ِ
ُ
صادق ليس مشاعر وأحاسيس فقط بل حبٌّ ُم ٌ
زدان بأخالق نبيلة
حيث
به فاجعل من قلبك مخبأ
األسرار والحكايا؛ فالحبُّ ال ّ
ُ
وقيم عظيمة".
سابق ما يأتي:
 -1استخرج من النّ ّ
ص ال ّ
أ -جملة جاء فيها الفاعل والمفعول به ضميرين متصلين ،ث ّم بيّن حكم تقدم أحدهما على اآلخر.
(سألوك) تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا
ف فيها.
ب -أسلوب تعجب مما لم يستوف الشّروط ،مبيّنا الشّرط الذّي لم ي ْ
ست َ ْو َ
(استقر).
يستقر في روحيكما دائما لحظات الفعل غير ثالثي
ما أجمل أن
ّ
َّ
ج -اسم يالزم اإلضافة إلى جملة(.إذا)
د -اسم جاء على بنية التّصغير ،ثم بيّن مكبَّره ،وما طرأ عليه من تغيير عند تصغيره.
ي الكبر :ابن
االسم المصغر :بُنَ ّ
 -2ضع الهمزة في مكانها المناسب لما بين قوسين (ان) ،معَلّ ًال إجابتَك.
ّ
إن والسبب ألنها جا،ت في ابتدا ،الكالم
 -3بيّن اإلبدال الذّي حصل على الكلمة (مزدان).
قلبت تا ،افتعل الزائدة دال ألن فا ،الكلمة زاي بدليل الثالثي زان
 -4اضبط ما تحته خط
عمر
تظركَ
ٌ
يَن ُ

الصورةِ

۩ تدريب (()10ص : )58اقرأ النّص اآلتي  ،ثم أجب عما يليه:
ص َويحبيّ ،
وور ِعك العال َج
ت ال يحتاج منك إلى
إن معالجةَ المشكال ِ
ِ
" يا ُ
اصطراخٍ ،بل أن تكون أسبابَها بعد تحديدِهاَ ،
المالئِ َم لها ،فحينئذ ما أروع تجاوزها وقد طبت نفسا! "
 -1استخرج من النص مثاال على كل مما يأتي:
ص َويحبي وداللته التحبب
أ -اسم مصغر ،واذكر داللته.
ُ
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ب -جملة تعجب قياسي .ما أروع تجاوزها
ص َويحبي
ج -مضاف إلى ياء المتكلمُ .
 -2أعرب ما تحته خط.
تجاوزَ ها :تجاوزَ المتعجب منه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مراف
ها :رمير متصل في محل جر مراف إليه.
 -3علل وجوب كسر همزة (إن) في النص.
ألنها وقعت في ابتدا ،الكالم
 -4وضح اإلبدال في كلمة (اصطراخ).
أبدلت تا ،افتعل الزائدة طا ،ألن فا ،الكلمة صاد بدليل األصل الثالثي صرخ.
علَيِّج
 -5صغَّر االسمين (بعد ،عالج) .بُ َعيدُ ،
۩ تدريب (( )11ص: )59امأل الفراغ بما يناسبه:
ع َم ًال).
سن َ
 -1سبب كسرة همزة (إنّ ) في اآلية (إنَّا َج َع ْلنَا َما َ
علَى ْاأل َ ْرض زينَةً لَّ َها لنَبْل َوه ْم أَيه ْم أَحْ َ
ألنها وقعت في بداية الكالم.
 -2سبب تقدم المفعول به وجوبا ً على الفاعل في بيت أبي نواس:
ولكن يسير الجود حيث يسير

فما جازه جو ٌد وال ح ّل دونه

ألن المفعول به رمير(ه) و الفاعل اسم ظاهر (جودٌ).
ع الحصانَ !
أسر َ
 -3عند التعجب من سرعة الحصان ،نقول :ما َ
ريبات
-4عند تصغير (هضاب) نقول ُ :ه َ
۩ تدريب (( )12ص : )59اضبط آخر ما تحته خط في ما يأتي:
تبر!.
بر ،وما أق َل ال ُمعَ َ
أكثر ال ِع َ
 -1ما َ
ُ " -2حكي ّ
أن رجال تكلّم بين يدي المأمون ،فأحسنَ  ،فقالُ :
عم
ابن َمن أنت؟ قال :ابن األد ِ
ب يا َ
أمير المؤمنينَ  ،قال :نِ َ
سب انتسبتَ إليه".
النَّ ُ
ُ
حيث ال ِعل ُم الناف ُع والعم ُل الجادُّ ،يبدأ النهوض بالوطن.
-3

ﺑﺣﻣد ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺗم َ
ﱠ
ﻣﻊ ﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻲ ﻟﻛم ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗوﻓﯾق
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