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إعداد المعلم  :يزن
ّ

ال ُمبدِع في قواعد مهارات األتصال

جميع الفروع األكاديم ّية
شرح القواعد ال َمطلوبة بشكل ُمي َّسر وبسيط
وضع مالحضات هامة على كل ّ قاعدة وبيان السبب في الحل ّ
التنبيه من الوقوع في األخطاء والعمل على تجاوزها
النموذجة
التطبيق في نهاية المحتوى على عدد هائل من االسئلة وإجاباتها
ّ

ي
إعداد ال ُمع ِّلم َ :ي َزن ال ُع َم ِر ّ
7008070870
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ال ُمشتقات
 -1اسم الفاعل
 -7اسم المفعول
 -3صيغة المبالغة



 -4الصفة ال ُمش ّبهة

 -8اسم اآللة
 -6اسم التفضيل
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هو صيغة ُمشت ّقة للداللة على الحدث والذي قام بالحدث أو ا ّتصف به
الثالثي ( المجرد \ الماضي ) على وزن )فاعل )
يصاغ اسم الفاعل من الفعل
ّ
كتب ← كاتب ،كاتبان ،كاتبون ،كاتبات

اسم الفاعل

أمر ← آمر

أسف  :آسف

أمن  :آمن

سأل ←.سائل

قرأ  :قارىء

طرأ  :طارىء

شد ← شاد

عد  :عاد

مد  :ماد

وهب ← .واهب

نصح  :ناصح

لعب  :العب

قال ← قائل

صام  :صائم

قام  :قائم

دعا ← داعي  /داع ٍ

قضى  :قاض \ قاضي

شكا  :شاك او شاكي

جلس ................... :

رمى ....................... :

سكن .................... :

ويصاغ من فعل غير ثالثي ) مزيد \ رباعي \ خماسي) وذلك بإبدال حرف المضارعة مي ًما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر
استخد  :يستخدم  :مُستخدِم

استعمل ← يستعمل ← مُستعمِل

جرب  :يجرب  :مُجرِّ ب

فهم ← ....... ← .......
أقام ← يقيم ← مقيم
أعان …………......

مالحظة

ادام  :يدام
دحرج.............. :

استعد.................. :

:ليس كل ما يأتي على وزن فاعل هو اسم فاعل ) اسم فاعل)

سامح من أساء إليك  :فعل أمر
قاتل عدوك ........................................ :
خالق الناس بخلق حسن ...............................
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 :مُدام
استوفى………. :
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يصاغ من الفعل الثالثي (المجرد \ الماضي ) على وزن (مفعول )
كتب  مكتوب

فهم  مفهوم

أمر  مأمور

باع يبيع مبيع

عد معدود

شدمشدود

عمل معمول
قال  يقولمقول
قضى  يقضيَ مقضي

دعا يدعو  مدعو
قرأ مقروء

اسم املفعول

هدى يهدي َ مهدي

وهب موهوب

درس  مدروس

 فائدة
يشتق اسم المفعول من الفعل الالزم بإضافة شبه جملة مناسبة للمعنى الذي نريده ،كما في األمثلة اآلتية:
اسم المفعول

الفعل
اعترف

ترف به
ُم ْع َ

دار

َمدور حوله

اسف

مأسوف عليه

رغب

مرغوب فيه

ويصاغ من الفعل غير ثالثي ( رباعي \ خماسي \ مزيد) وذلك بإبدال يا المضارعة مي ًما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر
ُستحسن
استحسن ←يستحسن ← م
َ
دحرج ← يدحرج ←

ُدحرج
م َ

جرد ←يجرد← مُجرَّ د
عبر ← يعبر← مُعبَّر

قد يتشابه اسم الفاعل واسم المفعول في نفس الصياغة إذا صيغا من فعل خماسي مضعف اآلخر اوفعل
خماسي معتل ما قبل اآلخر
احتل ←محتل ← اسم فاعل
محتل

احتاج ← محتاج اسم فاعل
احتاج← محتاج اسم مفعول

محتل ←اسم مفعول

( اشتاق \ احتال \ اختار انحاز )

( احتج \ احتل \ احتد )

نفرق بينهما من خالل  -1 :اسم الفاعل من قام بالفعل  -2اسم المفعول من وقع عليه الفعل
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يحاول الجيشُ المُحتل أن يضعف إرادة الشعب المُحتل
اسم فاعل (قام بالفعل )

النص المُختار من أفضل النصوص  ،األستاذ المُختار للنص
اسم فاعل (قام بالفعل )

اسم مفعول وقع عليه الفعل

اسم مفعول وقع عليه الفعل

ص ْغ اسم المفعول  +اسم فاعل من األفعال اآلتية:
ُ
 .1سار.................. :
 .2سكن................. :
 .3اخترع................. :
 .4مضى................. :
 .5باع................... :
 .6استخرج............... :
 .7رمى................... :
 .8دحرج................. :
 .9استمد................. :
 .11شوى................ :

النص اسم الفاعل  +اسم المفعول
استخرج من
ّ
قال الفائز بالمُساب َقة إن طالب النجاح يحتاج الى مُضاع َفة المجهود البدني وعليه أن يدرك المطلوب والهدف
المنشود وهو الرامي لذلك في مُج َمل األحداث وعليه أن يطلب العلم من العلماء بشغف وحبٍّ

اسم الفاعل ..............................
اسم المفعول .............................
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ال تشتق اال من الفعل المتعدي
أوزان صيغة المُبال َغة

صيغة املبالغة

( حفظ)

املبالغة

َفعِل

َفعِيل

َف ُعول

َف َّعال

ِم ْف َعال

َفطِ ن

سمِيع
َ

أَ ُكول

َعالَّم

م ِْعوان

َجشِ ع

َخبير

َحسود

ن ّمّّ ام

مِقدام

َيقِظ

َنذير

َ
شكور

تواب
َّ

مِعطاء

َعليم

َرءوف

غفّّ ار
ّ

مِهذار

أوزان اخرى لصيغة المبالغة  :فاعول \مفعيل \ فِع ّيل \ فُعال ( اقل شهرة )
فاروق  ،ساكوت  ،ساهور  ،منطيق  ،معطير  ،دهين ،طريش دريس ظليم  ،هُمام  ،عُظال ُ ،كبار ُ ،
طوال

صغ من األفعال اآلتية ( صيغة مبالغة )
عرف ...............

طلب ............................

حمل ........................

عان .................

عزم .............................

كسر ...........................
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ال تصاغ اال من الفعل الالزم
الصفة املشبهة

تدل على الحدث ومن اتصف به اتصافا ً ثابتا ً

* أوزان الصفة المشبهة من الفعل الثالثي :
 -1أف َعل الذي مؤنثه فعالء ،نحو ( :أحور – حوراء )  ( ،أزرق – زرقاء )  ( ،أعمش – عمشاء )
فعالن الذي مؤنثه َف ْعلَى ،نحو ( :غضبان – غضبى )  ( ،فرحان – فرحى )  (،ظمآن– ظمأى )
ْ -2
َ -3ف َعل ،نحو( :بطل ،حسن ،حدث ،رغد)،
عشرات النصوص
التطبيقية في نهاية
الملخص للتطبيق على كل
محتوى الدوسية مع
اإلجابات النموذج ّية

صان َ ،ر َزان )
َ -4ف َعال ،نحو ( :جبان َ ،ح َ
 -5فُ َعال ،نحو ( :فُرات  ،أُجاج ُ ،زؤام )
صعْ ب َ ،رحْ ب )
َ -6ف ْعل ،نحوَ ( :سهْل َ ،
 -7ف ِْعل ،نحو ( :م ِْلح ِ ،ر ْخو )
 -8فُ ْعل ،نحو ( :مُر  ،س ُْخن  ،ص ُْلب  ،حُر )
ض ِجر َ ،قلِق )
َ -9فعِل ،نحوَ ( :جشِ ع َ ،ش ِره  ،بَشِ ع  ،لَ ِبق َ ،ف ِرح َ ،
نابه )
 -11فاعِل ،نحو ( :طاهِر  ،فاضِ ل ِ ،

َ -11فعِيل ،نحوَ ( :ط ِويل َ ،ه ِزيل َ ،قصِ ير َ ،بخِيل َ ،ج ِريء َ ،نحِيف َ ،جمِيل َ ،ك ِريم )
الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة على وزن ( فاعل)
 هذا شاي ساخن ( .اسم الفاعل ال يدل على الثبات أو االستمرارية ) -هذه شمس ساخنة ( .الصفة المشبهة تدل على الثبات)

مرح .................

شجع  .....................بخل  ..................طرف .....................
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الفرق بين الصفة المشبهة وصيغة المبالغة على وزن (فعيل)
* إذا كانت الكلمة على وزن (فعيل) مشتقة من فعل الزم فهي صفة مشبهة.
* إذا كانت الكلمة على وزن (فعيل) مشتقة من فعل متعد فهي صيغة مبالغة.
المتعدي ( صيغة مبالغة) هذا رجل عليم ( َعل َم )
الالزم (صفة مشبهة) .هذا رجل كريم ( َ ك ُر َم)
كل اسم يدل على آلة تقوم بعمل معين

اسم اآللة

السم اآللة ثالثة أوزان قياسية ،هي:
ِشرط .
ِبرد ِ ،م َفك  ،م َ
ِفعل  ،مثل  :مِك َبس  ،مِق َشط  ،مِد َفع  ،م َ
م َ
مِف َعال  ،مثل  :مِنظار  ،مِزمار  ،مِقياس  ،مِفتاح  ،مِيزان  ،مِصباح .
مِف َعلة  ،مثل  :مِطرقة  ،مِلعقة  ،مِروحة  ،م َ
ِلزمة
* هناك أسماء آلة مشتقة تأتي على غير األوزان السابقة  ،مثلُ :م ْن ُخل ُ ،م ْك ُحلَة .
* هناك أسماء آلة جامدة تأتي على أوزان ال ضابط لها  ،مثل  :فأس  ،سِ كين  ،شوكة
* هناك أوزان ألسماء اآللة غير المذكورة سابقا ً يكثر استخدامها في هذه األيام منها
َ -1فعال  :جرَّ ار  ،خالَّط  ،ر َّشاش  ،طبَّاخ  ،قالَّب  ،برَّ اد .
غواصة  ،ن َّشافة .
 -2فعَّالة  :طيَّارة  ،سيَّارة  ،دبَّابة  ،غسَّالة  ،ثالَّجة  ،درَّ اجة َّ ،

 -3فاعلة  :رافعة  ،كاسحة ( ألغام )  ،راجمة ( صواريخ )  ،ناقلة ( جنود )  ،حافلة  ،قاطرة .
 -4فاعل  :نابض  ،قابس .
 -5فاعول  :حاسوب  ،ناسوخ  ،صاروخ

رأى ................

نفخ َ .....................عول  ......................سن ....................
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يستخدم للمفاضلة بين شيئين
اسم التفضيل

 يصاغ من فعل ثالثي على وزن (أفعل)
الحسد أشد من الموت..

التفضيل

الطالب النجيب افضل من الكسول
الرجل الصالح اطيب خلقا ً من الرجل السيء

يصاغ من فعل غير ثالثي وذلك باإلتيان بمصدر الفعل ثم يسبق باسم تفضيل ثالثي مناسب
أكرم ← أحسن إكرامًا  ،استخدم ← أفضل استخدامًا  ،جرد ← اكثر تجريداً



مالحضة هامة  :كلمة ( خير ) تعامل معاملة اسم التفضيل بشرط أن تفاضل بين شيئين

الصالة خير من النوم

الصدق خير من الكذب

عناصر المفاضلة  /التفضيل:
المفضل عليه

المفضل

اسم التفضيل

والفتنة

أشد

من القتل

أظنها

أذكى

مني

**حاالت اسم التفضيل:
نهر النيل أطول من نهر األردن.
احب إلى أبينا منا
ليوسف وأخوه ّ
وهلل المثل األعلى وكلمة هللا هي العليا.
العفة أجمل زينه.
الرازي و البيروتي والخوارزمي هم أكبر ( أكابر ) علماء حضارتنا اإلسالمية .
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النصوص وكيف ّية
للتطبيق ال ُمتواصِ ل على
ج
ِ
تدر َك أنَّ القواعد َتحتا ُ
ِ
علي َك أنْ ِ
التعامل معها وكيف ّية الصياغة ألن هذه األسئلة ثابتة في إمتحان الثانو ّية العامة
ِ
وعليك ما يلي
 -1فهم القاعدة بالشكل الصحيح ومعرفة الخصائص المتعلقة بها
 -7التعامل مع القاعدة بشكل مختصر دون َ
الخلط مع غيرها من القواعد
 -3التطبيق المستمر على النصوص وأسئلة الوزارة الواردة في نهاية
الدوس ّية

لتحميل األسئلة المقترحة والتدريبات الشهر ّية لمادة مهارات
األتصال( نصوص)  +القواعد على موقع األوائل
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المصادر
-1

المصدر الصريح

-7

المرة
مصدر ّ

-3

مصدر الهيئة ( محذوف )

-4

الميمي)
اسم الزمان واسم المكان ( المصدر
ّ

-8

المصدر المؤول

-6

الصناعي
المصدر
ّ
مفصل وأمثلة كثيرة ل َتع ّم الفائدة
شرح
ّ

اسئلة مقترحة وكثيرة للتطبيق على محتويات ال ُم َ
لخص
في نهايته مع االجابة النموذج ّية لكل ّ سؤال
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لمعرفة مصدر اي فعل استخدم واحدة من الجمل اآلتية واقوم بتركيب الفعل
على الجملة ( اختر جملة واحدة فقط )
املصدر الصريح

 -1هو الذي قام بال ..............
 -2هو اكثر منك ..............

الصريح

 -3عملية .....................
فاز :عملية الفوز

طار :عملية الطيران

ذهب :عملية الذهاب

َط َب َع :طِ باعة

ك :حِياكة
َحا َ

َخ َ
اط :خِياطة

َسقى :سِ قاية

س :جُلوس
َجلَ َ

َظ َهرُ :
ظهور

َب َر َز :بُروز

َس َك َ
تُ :س ُكوت

َه َد َلَ :هديل

َزأَ َرَ :زئير

ارَ :ط َيران
َط َ

ارَ :ث َوران
َث َ

َج ِه َلَ :جهْل

لَ ِث َم :لَ ْثم

َس ِق َمَ :س َق َم

ب
ِبَ :ت َع َ
َتع َ

َن ُب َهَ :ن َباهة .
سعُل  :سعال

ص َر َخ :صُراخ
َ

َع َوىَ :عواء

َها َجَ :ه َيجان

َغلَىَ :غ ٍَلَيان

ُضُ :حمُوضة .
َحم َ
ز ُكم  :زكام

حاك ← الحياكة

أَم َِن :أَمْن

َسم َِعَ :سمْع
ب
بَ :ط َر َ
َط ِر َ

ب.
ض َ
بَ :غ َ
َغضِ َ

ب :ع ُُذوبة .
َع ُذ َ

سَ :سال َسة .
َسل ُ َ

ُ
جذم  :جذام

المصدر يعرف من خالل
جملة عملية لو فرضنا
الفعل ( طبع) نقول
عملية الطباعة فالطباعة
هي المصدر

بل ُ َغ ← البالغة

ُزل  :زالل

مصادر األفعال غير الثالث ّية ( نستطيع معرفة مصادر هذه األفعال من خالل جملة عملية ال ) ....
* أفعل إفعال  :أعلم إعالم .انزل انزال ابرح ابراح
* فعل تفعيل:

هذب تهذيب جرد تجريد

فهم تفهيم
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 فعل رباعي
 فعل رباعي
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* فاعل مفاعلة او فعال :
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ّ

قاتل – مقاتلة او قتال.
زلزل _ زلزلة

* فعلل فعللة  :بعثر – بعثرة

* افتعل افتعال  :انتظر – انتظار
* انفعل انفعال :انفلق – انفالق

جاهد مجاهدة او جهاد

 فعل رباعي

 فعل رباعي

اقتدر اقتدار

انصرف انصراف  فعل خماسي

انشق انشقاق

انقض انقضاض  فعل خماسي

* استفعل استفعال :استحسن – استحسان استبسل استبسال استعلم استعالم  فعل سداسي
* إذا كان الفعل مبدوء بتاء يُضم الحرف ما قبل اآلخر ،مثل :تقدم تقدم

تفهم تفهم

أما إذا كان الفعل مبدوء بتاء ومختوما ً بحرف علة ) ى ( فمصدره بكسر ما قبل اآلخر ،مثل:
تحدى تح ِّدي

تناسى تناسِ ي

تشاكى عملية التشاكِي

تباكى تباكِي

مالحضات هامة
* إذا كان الفعل على وزن ) أفعل ( معتل ما قبل اآلخر فمصدره على وزن ) إفالة(،
أعان اعانة

أقام

أعاد اعادة

اقامة

أقال اقالة

اجاد اجادة

* إذاكان الفعل على وزن ( فعل ) معتل اآلخر أو مهموز اآلخر فمصدره على وزن ( تفعلة)  ،مثل:
ربى

تربية

هنأ

تهنئة

سلى

تسلية

* إذا كان الفعل على وزن ( استفعل ) معتل ما قبل اآلخر فمصدره على وزن ( استفالة)  ،مثل:
استفاد استفادة

استقام استقامة

استعان استعانة

استعاد استعادة

يصاغ من فعل ثالثي على وزن ( َف ْعلَة)
جلس َجل َسة
رمى َر ْم َية

اكل ا ْكلَة
قال َق ْولَة

وضب َوضْ َبة
ضرْ َبة
ضرب َ

مصدر املرة
املرّة
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ويصاغ من فعل غير ثالثي بأخذ مصدر الفعل وإضافة تاء مربوطة في آخره
استعمل ← استعمال ← استعمالة
ابتسم

استخدم ← استخدام ← استخدامة
التفت

........ ← ........

........ ← ........

مالحضة هامة  :اذا طلب مني مصدر م ّرة لفعل ( غير ثالثي ) اقوم بأخذ المصدر الصريح للفعل فإذا انتهى
بتاء اصلية اضيف كلمة ( واحدة ) ليصبح مصدر مرة
اجاب

المصدر الصريح  :اجابة

مصدر المرة  :اجابة واحدة

اعان

المصدر الصريح  :اعانة

مصدر المرة  :اعانة واحدة

زلزل

المصدر الصريح زلزلة

مصدر المرة  :زلزلة واحدة

ربى

المصدر الصريح  :تربية

مصدر المرة  :تربية واحدة

ما مصادر الكلمات اآلتية
(دار ،بعثر ،وسوس ،لملم ،زقزق ،استقام ،جال ،هفا ،دعا ،دحرج  ،رحم ،شكا )
هفا َ :ه ْف َوة واحدة

شكا .............. :

رحم ..................

يصاغ مصدر الهيئة من الفعل الثالثي على وزن ( ف ِْعلَة )
جلسِ :ج ْلسة .

ضحك :ضِ حْ كة .

ماتِ :ميْتة

قال  :قِولَة

قام  :ق ِْو َمة

صاح  :صِ ي َْحة

كتب  :كِت َبة

دعا ....................

مصدر اهليئة
اهليئة

ال يصاغ مصدر الهيئة من الفعل غير الثالثي
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* اسما الزمان والمكان :اسمان مشتقان يدالن على زمان الحدث أو مكانه .

اسم الزمان واسم المكان

* يأتي اسما الزمان والمكان دائما ً على صورة واحدة والسياق هو الذي يفرق .

* يصاغ اسما الزمان والمكان من الفعل الثالثي على وزنين:
َ -1م ْف َعل  :يأتي اسما الزمان والمكان على هذا الوزن في حالتين هما :

المصدرالميمي)
(
ّ
نفس الصياغة ونفس
الحاالت والفرق بينهم
بسيط ويفهم من خالل
السياق الوارد فيه

أ -إذا كان الفعل معتل اآلخر ،مثل:
سعىَ :مس َعى .

مشىَ :مم َشى .

شتاَ :مش َتى .

بنىَ :مب َنى .

ب-إذا كان الفعل صحيح األول واآلخر وكانت عين مضارعه مفتوحة ،أو مضمومة
شرب .
شربَ :م َ
شربَ :ي َ

هجع
هجع :يهجعَ :م َ
رقد :يرقُدَ :مر َقد

قعد :يقعُدَ :مق َعد .

طبخ  :يطبخ َم ْط َبخ
لعب  :يل َعب َم ْل َعب

َ -2مفعِل :يأتي اسما الزمان والمكان على هذا الوزن في حالتين هما :
أ -إذا كان الفعل معتل األول صحيح اآلخر ،مثل:
وقفَ :موقِف .

وعد :موعِ د .

وطِ ئ :مَوطِ ئ .

ب-إذا كان الفعل صحيح األول واآلخر وكانت عين مضارعه مكسورة ،مثل :
رجع :ير ِجعَ :مر ِجع .
يبيتَ :مبيت

هبط .
يهبطَ :م ِ
عرض  .هبطِ :
يعرضَ :م ِ
عرضِ :
ولج  :يولِج َمولِج

باع :يبيعَ :مبيع  .بات:

* يصاغ اسما الزمان والمكان من الفعل غير الثالثي على وزن اسم المفعول ( أي باستبدال حرف المضارعة
ميما ً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر ) ،مثل:
استشفى :يستشفي :مُستشفى  .عسكر :يعسكر :مُعس َكر  .أقام :يقيم :مُقام .
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فعلة )  ،مثلَ :مدرسة َ ،منجرة َ ،مطبعة َ ،مكتبة .
* كثيراً ما يصاغ اسم المكان على وزن ( َم َ
تتطابق صيغتا اسما الزمان والمكان وصيغة اسم المفعول من الفعل غير الثالثي ،ويتم التفريق بينهما من
خالل السياق
مثال ( :قضى السارق سنتين في المُعتقل ) فكلمة ( المُعتقل ) اسم مكان .
مثال ( :أفرج عن المُعتقل ) فكلمة ( المعتقل ) اسم مفعول .
*في اللغة أسماء للزمان والمكان صيغت من الفعل الثالثي وقياسها ( َمف َعل ) ولك ّنها وردت عن العرب
غرب
مسموعة على ( َمفعِل )  ،مثلَ :مس ِ
شرق َ ،م ِ
جد َ ،م ِ
مالحضة هامة جداً
قد تزاد على صيغة المصدر الميمي تاء مربوطة في آخره أي على وزن ( َم ْف َعلة )  ،مثل:
ضرَّ  :يضرَ :مضرَّ ة .
وقع :يقعَ :موقِع ( َموقِعة )

سرَّ  :يسرَ :مسرَّ ة .

وجد :يجدَ :مو ِجد ( َمو ِجدة ) .

وعظ :يعظ :مَوعِ ظة .

مولد النبي عليه الصالة والسالم مكة المكرمة )

(

ال تنسى المصدر الميمي
يصاغ على وزن َم ْف َعل
و َم ْفعِل ويصاغ بنفس
قواعد اسم الزمان
والمكان

مولد النبي عليه الصالة والسالم خير للبشرية )

(

نفع  :ين َفع َ ..م ْن َفع

ميز اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي في الجمل اآلتية:

مولد النبي عليه الصالة والسالم ربيع األول )

(

16
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* :انْ  +فعل مضارع منصوب  /فعل ماض
يريد هللا أن يخف ٍَ ف عنكم " /يريد هللا التخفيف عنكم
المصدر المؤول( أن يخفف) في محل نصب مفعول به
"وأن تصوموا خير لكم " /صيامكم خير لكم
المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ.
املصدر املؤول

ُ
عدت إلى المنزل قبل أن ينز َل المطر.
المصدر المؤول ( أن ينز َل ) في محل جر مضاف إليه.
*  :أنّ اسمها و خبرها

املؤول

ُ
عرفت أنك قاد ٌم
سرني أنك ناجح  . /سرني نجاحك /
يأتي السؤال في الثانو ّية العامة على ال َنحو اآلتي

تنبيه 

 -1ما الموقع االعرابي للمصدر المؤول

(إنّ ) ال تعد من
الحروف المصدرية

ص مصدر مؤول
 -7استخرج من الن ّ
حول المصدر المؤول الى مصدر صريح
ّ -3

مثال  :إنّ هللا غفور
ال يعتبر التركيب إنّ
هللا مصدرمؤول

17

العمري 7008070870
إعداد المعلم  :يزن
ّ

ال ُمبدِع في قواعد مهارات األتصال

املصدر الصناعيّ

هو كل ّ اسم يضاف اليه ياء مشددة  +تاء مربوطة في نهايته
اليقين :اليقين ّية  .وفاء :وفائ ّية  .وعد :وعد ّية .إنتاج :إنتاج ّية
حرب  :حر ّبة  ،عسكر  :عسكر ّية  ،مدرسة  :مدرس ّية

ليس كل ما انتهي بياء مشددّ ة  +تا مربوطة مصدراً صناعيا ً  ،ولكن قد يكون اسما ً منسوباً ،فاالسم المنسوب المؤنث
قومي ،
إلهي ،
وطني ،
أيضا ً ينتهي بياء مشددّ ة وتاء وإذا انتهى االسم بياء مشددّ ة فقط يكون اسما ً منسوبا ً لمذ ّكر ،مثل:
ّ
ّ
ّ
صرفي )
مدرسي ،
بعثي .
ّ
ّ
ّ
الصناعي حيث إن االسم المنسوب يصف شيء قبله  ،أما المصدر الصناعي
يمكن التفريق بين االسم المنسوب والمصدر
ّ
فال يصف شيء قبله

الصناعي واالسم المنسوب في الجمل اآلتية
فرق بين المصدر
ّ
أشجع الصناعات الوطن ّية اسم منسوب وذلك ألن كلمة الوطنية قد وصفت الصناعات ( ما صفة الصناعات)
• الوطن ّية تعني االنتماء للوطن ( .مصدر صناعي ألن الوطن ّية لم لتصف شيء قبلها
• هذه نظرية احتمال ّية

)

(

• احتمال ّية النصر قائمة )
• أحب اللغة العرب ّية (
• العرب ّية مبدأ تجمع الناطقين بها (

)
)
)

• قال الرسول الكريم ألحد أصحابه " :إنك امرؤ فيك جاهل ّية

(

• توجد في وقتنا الحاضر عادات جاهل ّية (

)
)

ال تنسى أن ُت َ
طبق على األسئلة المقترحة في نهاية ال ُملخص
ضروري جداً أن تتعل َم ذلك وتتدرب عليه
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مفصل والكثير من التطبيق
شرح
ّ

الصرف
 الممنوع من َ
 الجموع في اللغة العربية
 التوابع
 كتابة الهمزة
 أنواع الخبر
 األحرف الناسخة
 االفعال الناسخة
 اسم المعنى  +اسم الذات
 أسلوب الحصر
عشرات النصوص للتطبيق  +اإلجابة النموذج ّية
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يجر بالفتحة عوضا ً عن الكسرة
ّ

الممنوع من الصرف ينقسم الى

املمنوع من الصرف

أ -ال َعلم
* -العلم المؤنث تأنيثا لفظيا ً حمزة  ،عبادة  ،معاوية ،طلحة
* -العلم المؤنث تأنيثا معنويا ً زينب  ،إلهام  ،دعد  ،سعاد ] ،
* العلم المؤنث تأنيثا لفظيا ً و معنويا ً فاطمة ،عائشة،خديجة ،لبنى ،أسماء
* -العلم الذي على وزن الفعل أحمد ،أشرف ،أكرم ،اسعد ،يزيد ،تغلب  ،ينال
ُضرُ ،ز َحلُ ،ه َبل ،قُ َزح
* -العلم الذي على وزن ( فُ َعل ُع َمر ،م َ
* -العلم المختوم ب ( الف ونون ) زائدتين حمدان ،سلمان ،عدنان ،زيدان
* -العلم األعجمي إبراهيم ،يوسف ،إسماعيل،إسحق ،يعقوب ،ميخائيل
* -العلم المركب تركيبا ً مزجيا ً حضرموت ،بيت لحم ،سامراء ،بعلبك ، ،طولكرم
* -العلم المختوم ب )اء) زائدتين شعراء ،علماء ،صحراء ،أطباء

مالحضة
كل أسماء األنبياء ممنوعة من الصرف ؛ ألنها أعجمية ما عدا ستة أسماء هي (محمد  -صالح -
شعيب  -هود  -نوح  -لوط)

ب :الصفات
-

الصفة التي على وزن أفعل – فعالء أحمر -حمراء /أعمى – عمياء  /اكحل – كحالء

* الصفة التي على وزن فعالن – فعلى ) غضبان -غضبى /عطشان -عطشى
*  -صفات األعداد من ) 11 -1وتكون على وزن ( َم ْف َعل وفُعال
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) أحاد ،مثنى ،ثالث ،رباع ،خماس ،سداس ،سباع ،ثمان ،تساع ،عشار (

خر
(الصفة التي على وزن ( فُ َعل [ ) أخر " فمن كان منكم مريضا ً أو على سفر فعدة من أيام أ ُ َ

وكذلك اسم التفضيل على وزن أفعل ) ومؤنثه ( فعلى
أكبر -كبرى  /أصغر – صغرى /أعظم – عظمى

ج -صيغة منتهى الجموع
أ  -كل جمع وسطه ألف وبعدها حرفان ،مثل ( :مساجد ،مسابح ،منابر ،مقابض ،خواص ،مواد
ب  -كل جمع وسطه ألف وبعدها ثالثة حروف أوسطها ياء ،مثل :مفاتيح ،مصابيح ،أساطيل ،أساطير
تستطيع أن تستخرج صيغة منتهى الجموع بطريق أخرى  :هذا الجمع دائما ً ثالثه حرف الف والينتهي (ون) (ين) (ات)

مالحظة :يصرف الممنوع من الصرف في حالتين:
* إذا كان معر ًفا ب ) أل التعريف(
يحسب المسافر في الصحراء اِلسراب ماء.
أحمد شوقي من الشعراء الكبار.
* .إذا كان مضا ًفا:
المتنبي من شعراء اِلعصر العباسي.
يل الجيوش
ازدحم الخليج بأساط ِ

أمثلة على اإلعراب
اذهب إلى فرعون ٍَ إنه طغى  .فرعون  :اسم مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف
ما العجلة بأفضل من التأني في عالج المشكالت

أفضل  :أسم مجرور و عالمة جرة الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف (وزن أفعل)
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اجلموع

جمع المذكر السالم
فع) وياء ونون في حالتيْ
أكثر من اثنين ويستخدم للعاقل  ،ويتم بزياد ِة واو ونون على
هو جم ٌع يدل على ِ
ِ
االسم (حال ِة الرَّ ِ
َ
دون أنْ
مسل ٌم – مسلمون -مسلمين.
يلحق االس َم المُفردَ أيَّ تغيير،مثال:أحمد -أحمدون –أحمدين
(النص ِ
ب والجرِّ ) َ
معلم – معلمون – معلمين

مالحظة :

طيب – طيبون – طيبين

صالح – صالحون – صالحين

يجب حذف نون جمع المذكر السالم عند اإلضافة ،مثل:

قدم معلمو المدرسة االمتحانات للطلبة

كلمات تعامل معاملة الملحق بجمع المذكر السالم
) ألفاظ العقود ،أهلون ،أهلين ،عالمون ،عالمين ،بنون ،بنين ،أجمعون ،أجمعين ،أولو ،أولي ،أرضون،
أرضين ،سنون ،سنين ،عليون ،عليين ،ذوو ،ذوي)

الفاظ العقود :

األرقام من(  )91-21عشرون – عشرين

جمع المؤنث السالم
ينتهي ب ( ات) ويستخدم للعاقل وغير العاقل يعرب بحسب موقعه في الجملة ( يرفع بالضم وينصب ويجر
بالكسرة )
معلمة – معلمات

معاملة – معامالت

سيارة – سيارات

االمتحانات سهلة
أسئلة االمتحانات سهلة.

إن االمتحانات سهلة

جمع التكسير وينقسم الى
 -1جمع

بنت – بنات

امتحان – امتحانات

القلّة  :كل جمع يأتي على وزن
22

ال ُمبدِع في قواعد مهارات األتصال
أفعال  :أنهار  ،أشجار ’ أحرار

 -2جمع

العمري 7008070870
إعداد المعلم  :يزن
ّ
أفعلة  :أنسجة أخيلة أحصنة

أفعل  :أنهر أحرف أرجل

فعلة  :فِتية صِ بية غِ لمة

الكثرة  :كل جمع ال يأتي على األوزان األربعة السابقة ( شعراء \ جنود \ نجوم \ حصص \ قصص )

صيغة منتهى الجموع
أ  -كل جمع وسطه ألف وبعدها حرفان ،مثل ( :

مساجد ،مسابح ،منابر ،مقابض ،خواص ،مواد

ب  -كل جمع وسطه ألف وبعدها ثالثة حروف أوسطها ياء ،مثل :

مفاتيح ،مصابيح ،أساطيل ،أساطير

تستطيع أن تستخرج صيغة منتهى الجموع بطريق أخرى  :هذا الجمع دائما ً ثالثه حرف الف والينتهي (ون) (ين) (ات)
العاقل

العطف

التوابع

العطف  :هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه احد حروف العطف ويعرب بحسب موقعه
)1
)7
)3
)4
)8
)6
)0
)0

)9
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الواو:
الفاء:
ثم:
حتى:
أو:
أم:
ال:
لكن:
بل:

المشاركة والجمع (.ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما ) أنا وكافل اليتيم في الجنة
الرياح فتثي ُر سحابا ً فيبسطه في السماء كيف يشاء )
للترتيب والتعقيب( .هللا الذي يرسل
َ
للترتيب والتراخي ( .والذي يميتني ثم يحيين ) جاء محمد ثم علي
األخير
للغاية في النقص أو الزيادةُ .وزعت الجوائز على السباحين الفائزين حتى
ِ
للتخيير  :اشرب ماء أو عصيرا
ص َب ْرنا )
للتسوية بين شيئين  ( :سواء علينا أجزعنا أم َ
األشرار
األخيار ال
ِب
َ
َ
لنفي الحكم عما بعدها .أح ّ
لالستدراك ونفي الحكم عما قبلها  ،وال يعطف بها إال بعد نفي أو نهي  :ما عرفت الغدر لكن الوفا َء .
لإلضراب .رأيت في الميناء زورقا بل سفينة

بالعلم والمال يبني الناس ملكهم
تخاصم الرجل وشريكه
إنكم هاجمون على عدوكم  ،ففاتكون به ،فمنتصرون عليه
أعلمته الخبر فطار من شدة الفرح
زرع الفالح القمح ثم الشعير
توضأ الرجل ثم ذهب إلى المسجد
23

العمري 7008070870
إعداد المعلم  :يزن
ّ

ال ُمبدِع في قواعد مهارات األتصال

البدل
* -البدل المطابق  /كل من كل
•إذا وقعت كلمة ( ابن ( بين علمين عمر بن الخطاب خليفة المسلمين.
•إذا وقع االسم بعد اللقب حضر الملك فيصل
•اسم إشارة  +اسم معرف ب( ال ) التعريف " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم"

هذا الكتاب لي

* -بدل التفصيل :هو تفصيل المبدل منه حسب عدده وأجزائه.
قلبه ولسانه
المرء بأصغريه ِ :

الدنيا يومان :يو ُم فرح ويوم هم وآالهما زائل

* -بدل بعض من كل :هو ما كان البدل جزءاً حقيقيا ً ملموسا ً من مكونات المبدل منه ،ويتصل بالبدل
ضمير يعود على المبدل منه.
وقف الطائر على العمارة برجها

رأسه أعجبت بالمدينة شوارعِ ها
عالج الطبيب
المريض َ
َ

* -بدل االشتمال  :هو ما كان البدل غير ملموس  ،و يتصل بالبدل ضمير يعود على المبدل منه.
استمتعت بالحديقة هوائِها .

أعجبني خالد صدقُه

سمعت الحسون تغريده

النعت
(صفة تتبع الموصوف في الحركة اإلعرابية و العدد و الجنس والتنكير و التعريف)
**اسم معرف ب أل التعريف  +اسم إشارة  /اسم موصول = صفة
حضر الالعبُ هذا:

اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نعت

آمنت باهللِ الذي خلقني من عدم  :اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت
**ويكون النعت جملة اسمية أو فعلية ( الجمل بعد النكرات صفات
مضى يو ٌم برده قارص .هذا كتابٌ موضوعاته مفيدة  .جاء تلميذ أخوه مجتهد.
الجملة االسمية في محل رفع نعت.
سلمت على صديق سافر والده

هذه شجرة تمتد أغصانها
24

تنبيه 
الجمل التي تقع بعد
النكرات دائما ً صفات
النعت  :هو الصفة

العمري 7008070870
إعداد المعلم  :يزن
ّ

ال ُمبدِع في قواعد مهارات األتصال

التوكيد
يقسم إلى قسمين:
توكيد لفظي :وهو تكرار اللفظ مرتين.
االجتهاد االجتها ُد طريق النجاح.

"فإن مع العسر يسراً ،إن مع العسر يسراً"

**توكيد معنوي :وله ألفاظ خاصة به هي (نفس ،كل ،جميع ،أجمع ،عين ،ذات ،كال،كلتا  ،عامة
بشرط أن يتصل بها ضمير يعود على االسم المؤكد الذي قبلها.
حضر الالعبُ نفسُه .توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف-حفظت القصيدة كلَها.

كال  /كلتا
) 1إذا أضيفت ( كال  /كلتا ) إلى اسم مثنى فتعرب بحركات إعرابية مقدرة حسب موقعها في الجملة
كال  /كلتا  +اسم مثنى
ُ
زرت كال المصنعين.
مثال
كال :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر وهو مضاف
المصنعين  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى.
مثال قضيت العطلة بكلتا الدولتين.
بكلتا :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر وهو مضاف.
الدولتين :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى
إذا أضيفت كال وكلتا ) إلى ضمير مثنى هما ( فإنهما تعامالن معاملة المثنى
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كتابة الهمزة
ْئ ٍَة.
ْئ ٍَة ،جري َ
إذا جاءت الهمزة مفتوحة بعد ياء ساكنة تكتب على نبرة ،مثل :هي َئة ،بري َ

تكتب الهمزة المتوسطة على السطر في الحاالت اآلتية:
- 1إذا جاءت الهمزة مفتوحة بعد ألف ،مثل :قراءة ،براءة
- 2إذا جاءت الهمزة بين ألفين ،مثل :اجراءات ،قراءات

الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة فتكتب حسب حركة الحرف الذي قبلها ،مثل:
أ -إذا كان ما قبلها مفتوحً ا كتبت على ألف  :قرأ ،طرأ ،برأ
ب -إذا كان ما قبلها مكسورً ا كتبت على ياء قرئ ،بدئ

إذا كان ما قبلها مضمو ًما كتبت على واو

 :جرؤ ،وضؤ

ال تقلق بعد
التطبيق
ستشعر بالفرق
اراهنك على
ذلك يا عزيزي

 

تكتب الهمزة المتطرفة منفردة على السطر:
- 1إذا جاءت بعد حروف العلة ( األلف ،الواو ،الياء (  :شيء ،ضوء ،ضياء.
- 2إذا جاءت بعد حرف صحيح ساكن  :بدء ،جزء ،دفء

( يجب تحديد حركة الحرف الذي يقع قبل الهمزة وتحديد حركة الهمزة نفسها ليسهل معرفة الحكم او السبب )
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الجملة االسم ّية
تتكون الجملة االسمية من عنصرين ،هما :المبتدا والخبر
المبتدأ

الجملة
الحق واض ٌح

الخبر

الحق

أعراب المبتدأ
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

واضح

المدينتان ساحرتان
المعلمون ماهرون

المدينتان
المعلمون

ساحرتان
ماهرون

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو

ٌ
ُ
نشيطات
العامالت

ُ
العامالت

ٌ
نشيطات

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

هم أتقياء

هم

أتقياء

ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ

الخبر

مفرد

جملة

اسميّة

شبه جملة

فعلية

جار ومجرور

.خبرّمفرد ( يكون كلمة واحدة ) كما في جميع األمثلة السابقة

خبرّجملةّفعليةّأوّاسمية:

( ال بد من وجود ضمير يعود على المبتدأ)

.اهلل يعلم السر وأخفى ( الجملة الفعلية في محل رفع خبر )
.العصفورّّّّّّّّّّّّّّّّّّتغريدهّّّّّّّّّّّّّّّّّّجميلّ
مبتدأ أول

مبتدأ ثان

خبر المبتدأ الثاني
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الجملة االسمية ( تغريده جميل ) في محل رفع خبر المبتدأ األول

خبرّشبهّجملةّ،ويقسمّإلىّقسمينّ:
كتاب مفيد
أ -جار ومجرور :لكل قطر عربي خصوصيات \ .الرجل في مكتبه \ في المكتبة
ُ
جانب الطريق
ايات
ب  -ظرفية :فوق الطاولة كتاب \ الر ُ
َ

\ محمد عند البركة

األحرفّالناسخةّّ
وليت  ،ولعل .
ُ
الحروف الناسخةُ هي  :إ ّن  ،وأن  ،وكأن  ،ولكن َ ،
ِ
الخبر
الجملة االسمي ِة ،
تدخل على
عملها :
اسمها ُ ،
فتنصب المبتدأ ويُ ّ
سمى ُ
ُ
وترفع َ
ُ
خبرها .
ويُسمى ُ
ٌ
مثال

ضحوك
الرجل
إن
ٌ
َ

إن  :حرف ناسخ .
الرجل  :اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهِ .
ضحوك :خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهِ .
ٌ
كأنّ  :حرف نصب وتشبيه مبني على الفتح.

الالعب سهم.
كأن
َ

لكنّ  :حرف نصب واستدراك مبني على الفتح

األمر ه ّين.
لكنّ
َ

ليت :حرف نصب وتمن مبني على الفتح

ليت السفائن ال تقاضي راآبيها عن سفار

لعل ّ :حرف نصب ورجاء مبني على الفتح

لعل ّ الطالبين قادمان
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األفعال الناسخة
( كان ،أصبح ،أضحى ،أمسى ،بات ،ظل ،ما زال ،ما انفك ،ما فتئ ،ما برح ،ما دام ،ليس ،صار )
عملها  :ترفع المبتدأ ويسمى اسمها ،وتنصب الخبر ويسمى خبرها.
أصبحت النجوم ساطعة  .أصبحت :فعل ماض ناقص مبني على الفتح ،والتاء للتأنيث.
النجوم :اسم ( أصبح ) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
ساطعة :خبر ) أصبح (منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

مالحضة مهمة :
- 1اسما ً مفرداً :

أسلوب الحصر:

لتحصد ما تتمناه 

خبر األحرف الناسخة واألفعال الناسخة قد يكون:
ما زال السفر طويال

إن الرج َل كري ٌم

الشباب يعود
- 2جملة اسمية  /فعلية  :ليت
َ
- 3شبه جملة :

قد يرد سؤال  :ما موقع الجملة
من اإلعراب كما في األمثة
السابقة لذلك يجب عليك يا
عزيزي أن تفهم هذه الحاالت وأن
تعرف موقع الجملة بد ّقة لتتمكن
من اإلجابة وعليك التطبيق الكثير

كانت المدينة شوارعُها واسعة

إن في السجن متهما ً

أصبح عندي حديقة

هو تركيب يتكون من ( إنما ‘ إال ) إنما المؤمنون أخوة ‘ ما محم ُد إال رسو ُل

اسم

المعنى ( شيء غير ملموس ) احساس  .عاطفة  .تفكير  .رؤية

اسم

الذات ( كل شيء غير ملموس) قلم  .مسطرة  .طاولة
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المنصوبات
 :7المفعول فيه ( ظرف الزمان وظرف المكان )

 :3المفعول المطلق

 :4المفعول ألجله

 :8المفعول معه

 :6الحال

 :0التميز

 -0المنادى
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المفعول فيه  :ظرف الزمان والمكان
الظروف المتصرفة (:يوم ،ظهر ،عصر ،عشاء ،برهة ،لحظة ،وقت ،شمال ،خلف ،فوق،تحت  ،ساعة  ،وقت ) ......
الظروف غير المتصرفة ( :حيث ،أمس ِ ،إذ ،إذا ،اآلن ،أين ،،لدن)........
قط  :ظرف زمان يستخدم مع الفعل الدال على الزمن الماضي ،أي مع الفعل المضارع المجزوم ب ( لم )
)لم أفعل ذلك قط ( .ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب
أبدًا  :ظرف زمان يستخدم مع الفعل الدال على المستقبل ،أي مع الفعل المضارع المنصوب ب ( لن)
)لن أفعل ذلك ابداً ( ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب
َ
وسط األزهار  .فكلمة
جلست

جئت صباحا ً

عصر اليوم
أراك
َ

( مفعول فيه منصوب وعالمة نصبه الفتح)

المفعول ال ُمطلَق
وهو  :اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده  ،وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا

و ّكلم اهلل موسى تكليما" ً

كثير
ذكر ا
.واذكروا اهلل ًا

درت حول الملعب دورتين.
ُ

كلمات تعرب مصدر نائب عن فعله
عفوا ،ح ًقا ،أي ً
صبرً ا ،سقيًا ،رعيًا ،شكرً اً ،
ضا ،طبعً ا ،قط ًعا ،حس ًنا ،مرحبًا ،سح ًقا ،ودا ًعا ،سبحان
هللا ،معاذ هللا ،لبيك ،حنانيك ،سعديك ،ويحك ،ويلك ،البتة
النائب عن المفعول المطلق :ينوب عنه ما يأتي:
كثيرا
أ -صفته :واذكروا هللا ً
ب -عدده ُ :
درت حول الملعب مرتين
ج -كل ،بعض :أحسنت إليه كل ّ اإلحسان

استخدمت الكتاب بعض االستخدام
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المفعول ألجله



يسأل عنه ب ( لماذا )

أذهب إلى المدرسة ح ًبا في التعلم  :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتح
أتصدق على الفقير ابتغاء مرضاة هللا  :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتح
"يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذ ر الموت  :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتح
نصلي تقربا ً إلى هللا  :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتح
ال تقتلوا أوالدَكم خشي َة امالق  :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتح

المفعول معه

)
سهرت والقمر

يأتي بعد واو بمعنى (مع ) مسبوقة بجملة تامة

لشاطئ
تمشيت وا
َ

يفطر الصائم وأذان المغرب

)
كيف أنت واالمتحا ن

القمر  :مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة
الشاطىء  :مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة

ال تنسى أنَّ كلَّ

آذان  :مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة
االمتحان  :مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة

المفاعيل دائما ً
منصوبة
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الحال


يسأل عنه ب ( كيف)

حضر الرجل.ضاحكا عاد الجندي منتص ّارً  .رجع الحجاج شاكرينّ ربهم ( حال منصوب وعالمة نصبه)

أنواع الحال
المفرد
جملة فعلية \ اسمية

- 1حال مفرد :

عاد الجندي منتصرا

شبه جملة

عاد الجنود منتصرين ( حال منصوب نوعه مفرد )

- 7حال جملة اسمية أو فعلية  :مضى العدو يجر أذيال الخيبة عاد الطفل دمعه منحدر
( الجملية الفعلية ( يجر) والجملة االسمية ( دمعه منحذر ) في محل نصب حال
- 3حال شبه جملة ) جار ومجرور أو ظرفية (
رأيت الصقر في السماء ( شبه الجملة في محل نصب حال )
رسم الفنان لوحة جميلة لعمان وأعجبني منظر التاج فوقها ( .شبه الجملة في محل نصب حال )
ال تنسى الجمل بعد
المعارف دائما ً أحوال
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التميز
اسم نكرة يأتي إلزالة االبهام والغموض عن اسم أو جملة سبقته.

حكمه اإلعرابي النصب

- 1تمييز الذات  /المفرد  :وهو التمييز الذي يقع بعد:

تميز منصوب

* األعداد من ( )99 -11في المدرسة ثالث عشرة ُمعلما ً
ً
فاكهة
* المقادير )وزن ،مساحة ،كيل)  ):زرعنا دونما
*أشباه المقادير ( مثقال ،حفنة ،قبضة( ،

سكراً)
اشتريت رطال ً

قال تعالى " :فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره" ...

فرعا للتمييز :لبست قميصا قطنا.
*ما كان ً

ت بابا ً خشبا ً
فصل ُ

- 7تمييز النسبة :وهو التمييز الذي يقع بعد الجمل.
أكرم بزيد صدي ًقا

*بعد جملة التعجب  :ما أبرعك كاتبا .
*بعد جملتي المدح والذم :

نعم خالد قائدً ا

هلل درك معلما ً

بئست النار مصيرا

وقد يكون تمييز النسبة محوالً عن:
نفرا
- 1مبتدأ إذا وقع بعد اسم التفضيل ،كقوله تعالى " :أنا أكثر منك ماالً وأعز ً
- 2فاعل ،كما في قوله تعالى " :واشتعل الرأس شي ًبا
- 3مفعول به ،كما في قوله تعالى " :وفجرنا األرض عيو ًنا".
( تميز منصوب وعالمة نصبه الفتح )

عشر شخصا ً
ُ
رأيت خمس َة
َ
شخصا ً  :تميز منصوب وعالمة نصبه الفتح الظاهر على آخره ( نوعه مفرد ألنه جاء بعد العدد )
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ال ُمنادى

استخرج من
النص منادى
ّ
منصوب او
منادى مبني

روف ال ّندا ُء:
ُح
ُ
●أَ ،أيْ  :للمُنادى القريب.
●آ ،أ َيا  :للمنادى البعيد.
● َيا  :لكل مُنادى.

يكون المنادى منصوبا في الحاالت اآلتية:
- 1إذا كان مضا ًفا ،مثل :يا فاعل َ الخير أقبل.
فاعل  :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف.
- 2إذا كان شبي ًها بالمضاف وهو أن يكون المنادى اسم فاعل ،اسم مفعول ،صفة مشبهة ،صيغة
مبالغة مثل :يا كريمًا فعُله

يا رفي ًقا بالضعفاء،

،

يا طيبا ًقلبه لك الجنة

يا كسوالً اتبع رفاقك

- 3إذا كان نكرة غير مقصودة مثل :

 ،يا راكبا دراجة كن حذراًٍ .

 ،يا غافالً تنبه.

يكون المنادى مبن ًيا ،في محل نصب ،إذا كان:
- 1مفردًا معرفة مثل
- 2نكرة مقصودة مثل

يا علي

 ،يا زيد

يا شرطي،

منادى مبني على الضم في محل نصب.
يا رج ُل

مالحظة  ):إذا كان المنادى معرفا ب)ال التعريف ( نستخدم اسم إِشارة هذا ،هذه ) أَو ( أَيها أَو أَيتها قبله،
( يا أَيها اإلنسا ن ،

يا أَيتها المرأَة ،يا هذا الطالب،

يا هذه الطالبة ٍُ  ،يا هؤالء الطال ب فيكون المنادى

ً
جامدا)
اسم اإلشارة أَو كلمة أَيها أَو أَيتها) ،ويكون المعرف ب ال بعدهما صفة إن كان مشت ًقا أَو بدال إن كان
يا أيها الطالب ( اسم مشتق ( نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
"يا أيتها النفس المطمئنة ) اسم جامد ( بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة
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الميزان الصرفي
معاني الزيادات
الجمل اإلنشائية
اسماء األفعال
األسماء الخمسة
األفعال التي تنصب مفعولين
األفعال الخمسة
الجمل التي لها محل من اإلعراب
الجمل التي ال محل لها من اإلعراب
معاني حروف الجر
انواع ما
انواع الالم
انواع ال
انواع الفاء
انواع واو
افعال المدح والذم  +أسلوب التعجب
المحسنات البديعية( الطباق الجناس المقابلة السجع )
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الميزان
الصرفيّّ

تعريفه  -:هو مقياس توزن به الكلمات في اللغة العربية لمعرفة حروفها األصلية من الحروف الزائدة ‘ وللوقوف على التغيرات التي تطرأ
على الكلمة في التصاريف المختلفة .
وزن الثالثي المجرد - :
إن أغلب كلمات اللغة العربية ثالثية ( تتكون من ثالثة أحرف ) من مثل ( عمل – فهم – صنع – فتح )
والميزان الصرفي الذي يقابل تلك الكلمات هو ( َفــ َعــــل َ ) الحرف األول يسمى ( فاء الكلمة ) الحرف الثاني يسمى ( عين الكلمة ) الحرف
الثالث يسمى ( الم الكلمة )
نوعــه

الفعل

وزنه

مالحظات

( الفعل الثالثي )
صـــ َدقَ
ــب – َفـــ َتـــ َح – أَ َكـــل َ – َ
َكــ َت َ

مجرد ثالثي

َفـــ َعـــل َ

ك – ت – ب = ف -ع-ل

َفــ ِهــ َم – َفـــ ِـرح َ -
ــــرب َ – عـَـــدِل
ش ِ

مجرد ثالثي

َفـــعِــــل َ

ف – ر– ح = ف -ع-ل

أخــرج – أكــرم – أبــرم – أقــعـــد

ثالثي مزيد بالهمزة

أفـــعـــل

زيادة الهمزة في الوزن

َفـــ ّهـــم ََ -عــــلّـــم َ – َخـــلّـــص

ثالثي مزيد بالتضعيف

َفـــ ّعـــل َ

زيادة التضعيف في الوزن

تـــعــلَّـــم  -تـــ َّفـــ َم – تـــخـــلَّــص

ثالثي مزيد بالتاء – التضعيف

َتــفــ َّعـــل

زيادة التاء والتضعيف

ثالثي مزيد بحرفين
انطلق – انصهر – انفعل – انكشف

استعلم – استخلص – استفهم – استعظ

ثالثي مزيد بثالثة حروف

(الفعل الرباعي )
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عسكر  -دحرج – زلزل – وسوس

مجرد رباعي

فــــعــــلـــل

تعسكر – تدحرج – تزلزل

مزيد رباعي

تــفــعـلـل

اطمأن – – اقشعر

مزيد رباعي

ا ْفـعـَلــَل َّ

مزيد بالتاء

مزيد باأللف – الضعيف

هـ -أما إذا حصل في الكلمة حذف فإنك تجد أيضاً ما يقابله في الميزان فنقول:
قُ ْل = فُ ْل

بِ ْع = فِ ْل

ِ
ف = ِع ْل
ص ْ

اس َع = افْ َع
ْ

ِ
ارم = اف ِع

افع
ادعُ = ُ

قُل  :اصلها قال  :ق و ل = فل
ِ
صلة  :اصلها وص ل = ِعلة

معاني الزيادات
أفعل

التعدية

الصيرورة :

:قال تعالى :الحمد هلل الذي أذهب عنا الحزن
أينع الثمر

والذي أخرج المرعى

وأزهرت الحديقة.

الدخول في الزمان أو المكان  :أمسى المسافر  .وأعرق الرحالة.

فاعل

" المشاركة :قاتل الجيش العدو.

التكثير:

فعل
َّ

ضاعف الجهد

عاين المكان

التكثير والمبالغة  :زين هللا السماء بالنجوم

دمر األعصار خطوط الهاتف وعمدان الكهرباء

التعدية  :نزل عليك الكتاب
السلب واإلزالة :

قلَّمت األظافر

ق َّشرت الفاكهة

اختصار الحكاية :كبر  ،سبح  ،هلل  ،لبى  ،أمن
38

ال ُمبدِع في قواعد مهارات األتصال

انفعل

العمري 7008070870
إعداد المعلم  :يزن
ّ

المطاوعة :انثنى  ،انكسر ،انسحب ،انعصر ،انصهر ،انحنى  ،انجلى ....،

افتعل

التشارك :اختصم الفريقان

المبالغة :اقتدر اإلنسان بالعلم في عصرنا الحاضر حتى بلغ القمر.

افعل َّ
تف ّعل

القوة و الكثرة : .أحمر  ،اسود  ،ابيض  ،أعور  ،أعوج
التكلف  :لقد تصبرت على األمر .و تمهل العامل في الحصول على أجره

التدرج  :تجرع المريض الدواء.
االتخاذ :تو سد الرجل يده
الدعاء :تق ّبل هللا طاعاتكم.

تفاعل

المشاركة :تعانق ،تخاصم ،تعاظم ،تقاتل ،تصارع ،تشارك ،تالءم ،تراحم ،تساءل.

التظاهر :تناوم الحارس  .تشاغل القط  .تمارض الكسول.

استفعل

الطلب :استعمل ،استغفر ،استجلى ،واستخرج...،

الصيرورة :استحجر الطين واستأسد القط واستعظم األمر.

افعوعل
تفعلل

القوة والكثرة والزيادة :اعشوشب المكان  ،واخشوشن الثوب  ،واغدودن الشعر.

المطاوعة :تبعثر ،تدحرج ،تلملم ،تطمأن....

صيغة السؤال  :ما المعنى المستفاد من الزيادة
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الجملة اإلنشائ ّية
غير الطلبي

الطلبي

المدح )ن ِْع َم  ،حبذا )

األمر

س  ،ال حبذا ،ساء )
الذم )بِ ْئ َ

النهي

التعجب القياسي والسماعي.

النداء

القسم

االستفهام

الرجاء ) لعل ،عسى)

التمني )ليت (

أسماء األفعال
* ( -اسم الفعل الماضي (

هيها ت،

*  )-اسم الفعل المضارع ( أ ف

و ي،

سرعا ن،
واهًا،

شتا ن
أخ ْ ،
قط  ،بسْ

أوا ه،

سماع )
حذار ،
*  )-اسم فعل أمر ( صه ،مه  ،حي  ،هيا  ،هلم ،هاك  ،أمامك  ،وراءك  ،دونك  ،اليك  ،عليك ،
ِ
ِ

األسماء الخمسة
أب  ،أخ

 ،حم  ،ذو

 ،فو

**ترفع األسماء الخمسة بالواو ،كما في قوله تعالى " :لينفق ذو سعة من سعته"
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف
أخوك صاحب خلق حسن.
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف.
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تنصب األسماء الخمسة باأللف.
نظف فاك بعد الطعام.
مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف.
إن حماك رجل فاضل.
اسم ( إن منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف.
**تجر األسماء الخمسة بالياء.
مررت بذي العلم.
اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف.
أعجبت بأسلوب أبيك.
مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف.

األفعال التي تنصب مفعولين
رأى  ،علم ،وجد ،درى ،تعلم ،ألفى ،ظن ،خال ،حسب ،زعم ،عد ،حجا ،هب ،صير،
جعل ،وهب ،اتخذ ،ترك ،رد ،كسا ،ألبس ،سأل ،أعطى ،أطعم ،سقى ،علَّم ،زود ،جنب
األفعال الخمسة
يفعلون  ،تفعلون ،يفعالن ،تفعالن ،تفعلين ( فعل مضارع  +ان \ ون\ ين )
األفعال الخمسة ترفع بثبوت النون ،مثل :الالعبون يلعبون بالكرة  :فعل مضارع مرفوع بثبوت النون
واألفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون  :لن تنالوا البر  :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون
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الجمل التي لها محل من االعراب
خبرا ل ( إن وأخواتها (
خبرا ل ( كان وأخواتها) ،أو ً
* الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ ،أو ً
مثل " :هللا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر"
الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ.
كانت السماء تمطر :الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان.
إن الحق يعلو :الجملة الفعلية في محل رفع خبر إن.
* في محل نصب مفعول به :إذا وقعت الجملة بعد الفعل ( قال ومشتقاته)
يقول :إني موافق  ).الجملة االسمية في محل نصب مفعول به)
* في محل نصب حال :إذا وقعت الجملة بعد معرفة ( الجمل بعد المعارف احوال )
مثل :مررت بزيد يركض

.رجع العدو يجر أذيال الخيبة.

.حضرالطفل دمعه منحدر

الجملة الفعلية أو االسمية في محل نصب حال
* الجملة الواقعة صفة السم نكرة ( :الجمل بعد النكرات صفات(
مررت برجل يحد ث أَصحابه.

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
الجملة الفعلية  :يسعى في محل رفع صفة \ نعت

الجملة الفعلية  :يحدث في محل جر صفة  /نعت.

* في محل جر مضاف إليه :إذا وقعت الجملة بعد ظروف الزمان ( حيث ،إذ ،إذا ،لدن ،يوم)،
أذكر نصيحة ابيك اذا سافر

ُ
حيث يجلسُ أخوك
اجلس

الواقعة جوا ًبا لشرط جازم :مثل :إِن تحسن فما لك من كاره

عليك أن تعرف موقع اجلملة بالشّكل الصحيح حتى تتمكن من حتديد إعراهبا
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الجمل التي ال محل لها من اإلعراب
 -1الجملة االبتدائية :الجملة التي يفتتح بها الكالم اسمية ،او فعلية

( السالم عليكم (

)كيف أنتم (

) سافر إخوانكم)

( يكتب علي الدرس )

 -2الجملة االستئنافية -:وهي الجملة المنقطعة عما قبلها

أَحزْنتك وشاية فالن ،ال تلتفت إليها ،إني لم أُصدقها
 - 3الجملة المعترضة وتقع بين جزأَي جملة مثل ):كان أبوك  -رحمه هللا – سخيًا) ) عليه الصالة
والسالم ،رضي هللا عنه  ،كرم هللا وجهه  ،طيب هللا ثراه( ،

أي )
 -4الجملة التفسيرية :جملة تزيد ما قبلها توضيحا ،وتكون إِما مقرونة بأحد حرفي التفسير ( ْ
أن \ ْ
فَأَوْ َح ْينَا إلَيْه أَن اصْ نَع ْالف ْلكَ

ينظر إلي أيْ أَنت مذنب

يم ت ُْؤ ِمنُونَ بِ َ
سولِ ِه
اّللِ َو َر ُ
وقد ال تكون مقرونة بحرف تفسير كقوله  :ه ْل أَ ُدلُّ ُك ْم َعلَى تِ َج َ
ُنجي ُكم ِّمنْ َع َذا ٍ
ب أَلِ ٍ
ار ٍة ت ِ
- 5الواقعة صلة الموصول :
اسم موصول  +جملة ( الذي ،اللذان ،اللذين ،الذين ،التي ،اللتان ،اللتين ،اللواتي ،الالئي ،الالتي ،ما ،من (

حضر الذي زارك أَمس فجملة ( زارك ) ال محل لها من اإلعراب صلة الموصول
* الواقعة جوابًا لقسم ،أو جوابًا لشرط غير جازم ،أو جوابًا لنداء:
*جوابًا لقسم ،مثل :وهللا لَصدقن

لعمري لنانلن

*جوابًا لشرط غير جازم  :لو حضرت أَكرمتك

لوال السفر لزرتك

*جوابًا لنداء ،مثل :يا عبد هللا أَحضر كتبك

ال تتردد يا عزيزي في
اي مالحضة ّ
توذ اإلستفسار عنها
يزن العمري 7008070870 :
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حروف الجر

من

* التبعيض ( بمعنى بعض ) :خذ من الدراهم لتسد دينك
* بيان النوع أو الجنس :اشتريت خاتما من فضة .
* ابتداء الغاية الزمانية أو المكانية :صمت من أول النهار إلى آخره \ سافرت من عمان الى دمشق
" سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد القصى " ...
* بمعنى ( بدل ) " :أرنيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة "
* السببية والتعليل :فرحنا بهم من ارتفاع عالماتهم

الى

* انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية " :ثم أتموا الصيام إلى الليل "

* بمعنى ( عند ) " :المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف " ( يجب أن ياتي قبها اسم تفضيل )
* بمعنى ( الالم) :أنصحك باستثمار أموالك في تأهيل الشباب ،وإليك الخيار \ خذ الكتاب الى أبيك

عن

* المجاوزة  /البعد :أقلع عن التدخين  .رغبنا عن االقامة في بيته .

* السببية والتعليل " :وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك "
" وما كان استغفار إبراهيم لبيه إال عن موعدة وعدها إياه "
* بمعنى ( بَ ْع َد ) " :عما قليل لتصبحن نادمين " عن قريب أزورك .
* بمعنى بدل ( البدلية ) " :واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا " \ اذهب عن علي الى السوق
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* االستعالء الحقيقي أو المجازي  :ونعت الكتاب على الطاولة \ حملت روحي على كفي

* المصاحبة ( بمعنى مع ) " :إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم "
حاول أن تدرس على رغبتك في النوم  -3 .االستدراك ( لكن ) ( على أن ) ( :اختارت اللجنة خالدا على أن زيدا أفضل منه )

الباء

* السببية ( التعليل ) " :وال يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة \ عاقبته بعثرت لسانه

* االستعانة :كتب الرسالة بالقلم \ قطعت اللحم بالسكين \ نظرت بالمنظار \ بسم هللا الرحمن الرحيم
* الظرفية الزمانية أو المكانية ( بمعنى في ) ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار " " ولقد نصركم هللا ببدر "
* اإللصاق :أمسكت بيده  .عرف بالصدق  .التزموا بالصمت .
* زائدة للتوكيد " :كفى باهلل شهيدا " " لست عليهم بمسيطر " بحسبك ما صنعت \ اكرم بالضيف

في

الظرفية الزمانية أو المكانية " :وفي الرض قطع متجاورات "

سرت في النهار و عدت في الليل\ السببية والتعليل " :دخلت امرأة النار في هرة " دخل المستشفى في حادث سير

الجر بدقة
عليك أن تفهم المعنى الذي يؤدي إليه حرف ّ
الالم

االختصاص ( الملكية ) " :هلل ما في السموات و الرض "

* السببية والتعليل :أنقذه هللا لكثرة طاعته .
* -الملكية وشبه الملكية

الكاف

 :هذا الكتاب لمحمد

\ القدس لنا

 -١التشبيه :أنت كالسد في تصرفاتك

* السببية والتعليل " :واذكروه كما هداكم "

" وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
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أنواع ما
* نكرة مبهمة :

ألمر ما سافرتُ إلى العقبة \ يوما ً ما سنلتقي معكم

* موصولة :

ما عندكم ينفذ وما عند هللا باق ( تأتي بمنى الذي ) \ جاء ما كنت اتمناه

* استفهامية :

وما تلك بيمينك يا موسى \ ما تفعل بعد المدرسة ( يستفهم بها عن شيء )

* نافية :

ما تدري نفس بأي أرض تموت \ ما غاب علي عن اإلمتحان ( تنفي الشيء )

* تعجبية :

ما أروع التعاون \ ما اكرم الرسول \ ما اجمل السماء ( ما  +أفعل )

* شرطية :

وما تفعلوا من خير يعلمه هللا \ ما تزرع اليوم تحصد غدا ( فعل شرط  +جواب شرط )

* مصدرية :

إني مقيم ما أقام زيد \ سأبقى على العهد ما حييت ( تأتي بمعنى المدة او فترة )

* زائدة للتوكيد :

فبما رحمة من هللا لنت لهم "

حتى إذا ما جاءوها

وتزاد ما اذا جاءت بعد ( حروف الجر (الباء \ عن \ الكاف \ من ) وبعد ( إذا \ قليالً \ كثيراً ) وبعد (كيف و السي)
رب) ← وتعتبر الكافة من انواع ما الزائدة
* كافة  :إنما األعمال بالنيات ( اذا اتصلت ب ( إن \ كأن \ أن \ ّ

أنواع الواو
* واو العطف  :خلق هللا السموات والرض في ستة أيام \ جاء محم ٌد وسع ٌد الى المدرسة
* واو الحال  " :أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها \ دخل المعلم الصف وهو مسرور
س بحد السيف
* واو رب  :وليل كموج البحر أرخى سدوله ( حرف جر زائد يدخل على النكرات ) \ ونا ٍ

* واو القسم  :والتين والزيتون " "والشمس ونحاها " والذي نفسي بيده.
* -استئنافية  :هي الواو الواقع بعدها جملة ال عالقة لها بما قبلها معنى وإعرابا  :أقبل االمتحان وعلينا االستعداد

* -واو الجماعة  :أقاموا في العقبة يوما \ ذهبوا في النائبات
* -زائدة :

ربنا ولك الحمد

* -واو جمع المذكر السالم  :إنا قائلون كما قلت \ جاء المهندسون
* -واو المعية  :تأتي بمعن ( مع) أفاق أخي وأذان الفجر \ سرت والشاطىء ( االسم الوقع بعدها مفعول معه منصوب )
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أنواع الالم
* حرف جر ( يجر االسم ) :

جيب فهم معنى اجلملة
لتحدد النوع املطلوب منك

الكتاب لزيد \ القلم لحمد

* الم المر ( تجزم الفعل المضارع ) " لينف ْق ذو سعة من سعته \ ليكتبْ الكل واجبته* 3الم االبتداء ( تتصل بالمبتدأ )  :لمحم ٌد رسول \ لنتم أشد رهبة في صدورهم
* الالم المزحلقة (تتصل بخبر (إن)  :إن الحق لمنتصر \ إن هللا لغفو ٌر رحي ٌم \ إن ربك لسريع العقاب* الم التعليل (تنصب الفعل المضارع )  :أدرس لنجح \ أذهب لستج َم* واقعة في جواب القسم  :تاهلل لكيدن لهم \ وهللا لنصرن المظلوم \ أقسم باهلل لقولن الحق *-واقعة في جواب الشرط  :لوال العلم لجهل الناس \ لوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض

أنواع الفاء
* العاطفة وتفيد الترتيب والتعقيب  :دخل محم ٌد فسع ٌد الغرفة \ جاء محم ٌد فخال ٌد

* الواقعة في جواب الشرط  :من يجتهد فالجائزة تنتظره \قالوا إنﹾ يسرق فقد سرق أﺥ له من قبل
* السببيّة  :ال تكفر فتدخل النار \ فهل لنا من شفعاﺀَ فيشفعوا لنا
* استئنافية  :ال إله إال اهللا ،فأنى تؤفكون

معاني ( ال )
* -الناهيّة  :ال تقتلوا أوالدَكم خشية إمالق \ ال تق ْد سيارتك مسرعا ( حرف طلبي يجزم الفعل المضارع )
* -عاطفة  :تنفي الحكم عن المعطوف  :أنتصر الح ُّ
الكتاب ال القل َم
ق ال الباطل \ اشتريت
َ
* -نافية  :المؤمن ال يكذب \ اليدوم الشرُّ مهما طال الزمان
* -حرف جواب  :هل تضرب أخاك الصغير  :ال

هل رسبت في اإلختبار  :ال

\
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أفعال المدح والذم

ئس  ،ال حبذا َ ،سا َء
 -2أفعال الذم  :ب َ

 -١أفعال المدح  :نع َم  ،حبذا

التعجب
أسلوب
ُّ
 -١أسلوب التعجب القياسي  :له وزنان

( ما أفعل ) ما أطيب  ،ما أحسن ( أفعل ب ) أكرم بخال ٍد  ،أحسن بسع ٍد

 -2التعجب السماعي  :مثل ( هلل درك ،يا للدهشة  ،ما شاء هللا  ،سبحان هللا  ،ياهلل  ،يا لها من ساعة رهيبة )

المحسنات البديعيّة
* الجناس :هو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى.
قال تعالى " :ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة "
* السجع  :توافق الفاصلتين أو الفواصل في الحرف الخير
قال عليه الصالة والسالم " اللهم أعط منفقا خلفا  ،وأعط ممسكا تلفا
* الطباق  :هو الجمع بين الشيء ونده في الكالم.
قال تعالى " :هو الول واآلخر والظاهر والباطن "( الكلمة وعكسها )
* المقابلة :هي أن يؤتى بمعنيين أو معان ثم يؤتى مما يقابل ذلك على الترتيب
قال تعالى " :أذل ٍة على المؤمنين أعزة على الكافرين " ( المقابلة بين المؤمنين والكافرين )
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األعداد
يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث  :طبيبا ً واحداً  ،امرأة واحدة ( يعربان نعتا ً)

األعداد من  1الى 7

تخالف المعدود تأنيثا ً وتذكراً .

األعداد من  3إلى 17

تمييزها ( جمع) ويعرب مضاف اليه مجرور
أيام  ،خمس طاوالت  ،عشرة أقالم ( يعرب ما بعد االعداد مضاف )
الصيف ثالثة أشهر  ،سخرها عليهم سبع ٍ
ليال وثمانية ٍ
يطابقان املعدود تذكرياً وتأنيثاً ويعرب اإلسم الواقع بعدها تميز منصوب

األعداد من  11إلى 17

فاز في المسابقة أحد عشرة تلميذاً  ،جاء إلى الحفل اثنا عشر رجالً واثنتا عشرة سيد ًة
فاز في المسابقة إحدى عشر تلميذ ًة  ،قرأت اثني عشر كتابا ً واثنتي عشرة قصة
الجزء األول منها يخالف المعدود والجزء الثاني يوافق المعدود واالسم الواقع بعدها
يعرب تميز منصوب

األعداد من13الى 19
سبع عشر َة طائر ًة
رأيت َ

عشر تلميذاً
 ،اجتمعت مع تسع َة
َ

ً
ُ
قصة
قرأت أربع عشرة
،

األعداد من ( )19 – 11مبينة على فتح الجزأين في محل رفع أو نصب أو جر أي حسب موقعها في الجملة  .ماا عادا العادد
(( )12اثنا عشر – اثنتا عشرة) (اثني عشر – اثنتي عشرة).
فيعرب جزؤه األول إعراب المثني (رفعا ً باأللف ونصبا ً وجراً بالياء) أما الجزء الثاني (عشر) فيبناي علاى الفاتح ال محال لاه
من اإلعراب

عشر طالبا ً
نجح في االمتحان أح َد
َ
عدد مبني على فتح الجزأين في محل رفع فاعل

ً
صديقة
قابلت في الحفلة اثنتي عشرة

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بالمثني
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ألفاظ العقود ()97-07-07-67-87-47-37-77
تميزها مفرد منصوب
هذه العداد تلزم صيغة المذكر دائما وال تلحقها عالمة التأنيث
ً
ً
مدرسة
مهندسة  ،في المدرسة خمسون مدرسا ً وثالثون
حضر االجتماع ثالثون مهندسا ً وعشرون
سلمت على أربعين رجالً
هذه العداد (ألفاظ العقود) تعرب إعراب جمع المذكر السالم أي ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء .
فهذه العداد تسمي (ملحق بجمع المذكر السالم)

جاء إلى الحفل ستون رجالً

فاعل مرفوع وعالمة رفعة
الواو ألنه من ملحقات المثني
تمييز منصوب وعالمة نصبه
الفتحة الظاهرة
* تعامل معاملة المعطوف  :قرأت  22كتابا  :قرأت سب َع وعشرين كتابا
 22طالب في الصف  :خمسةٌ وعشرون طالبا في الصف

العداد الصفرية (  ، ١111 ، ١11مليون )  :ال يتغير لفظها مع المذكر والمؤنث والسم الذي يقع بعدها مفرد ويعرب
مضاف اليه مجرور
زرعة مئة شجر ٍة ،

مشارك وألف مشارك ٍة  ،يملك الرجل مليون درهم ومليون ليرة
عدد المشاركين ألف
ٍ
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(تحقيق) إذا جاء بعدها فعل ماضي  :قد ذهب

قد
( تشكيك ) إذا جاء بعدها فعل مضارع  :قد يذهب

كم اإلستفهاميّة وكم الخبريّة
كم االستفهامية  :يستفهم بها عن العدد وتحتاج إلى جواب يبين عدد المستفهم عنه تنتهي الجملة ( ؟ )
مثال

* كم كتابا ً أدبيا ً قرأت ؟
من كم شهر انتهت البطولة

فى كم سنة تم بناء المنزل ؟

بكم دينار اشتريت هذا الكتاب ؟

كم شجرة غرسها الشباب؟

كم الخبرية  :تفيد اإلخبار بكثرة شىء معين وال تحتاج إلى جواب ( ال يمكن اإلجابة عنه ) تنتهي الجملة ( ).
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن هللا \ كم من سائح أقبل على األردن ليشاهد آثارها \ كم عالم مات من علمه

السين  +سوف ( ص ّوب الخطأ )
*السين  :للحدث قريب الحصول )للمستقبل القريب (  ،مثل  :ستنتهي الحصة.
*سوف  :للحدث بعيد الحصول )،للمستقبل البعيد ( مثل  :سوف ينتهي العام الدراسي.
ال يجوز أن نجمع ) سوف و حرف نفي ( في جملة واحدة .مثل  :سوف لن أسافر؛ لني أحب البقاء في وطني. -
اإلجابة )  :نحذف) سوف (فتصبح الجملة:لن أسافر؛ لني أحب البقاء في وطني.
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األفعال والضمائر
الفعل
الفعل الماضي :
هو الفعل الذي يقبل تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل المتحركة .مثال على ذلك
ُ
الدرس.
البنت
ت
َ -1كتب ِ
َ
َ -2ك ُ
الدرس.
تبت
َ
 -1كت َب ْ
ت  :فعل ماض مبني على الفتحة التصاله بتاء التأنيث الساكنة والتاء ضمير متصل مبني ال محل
له من اإلعراب .
َ -2ك ُ
تبت:فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء التحركة ،والتاء ضمير متصل مبني على الضم في
محل رفع فاعل.
بناء الفعل الماضي:
يُبنى الفعل الماضي على الفتح أو السكون أو الضم :
ُ -1يبنى على الفتح :
س َ -ن َج َح .
ب -د ََر َ
أ -إذا لم يتصل به شيء نحو َ :ك َت َ
بت – د ََر َس ْ
ب -إذا اتصلت به تاء التأنيث نحو َ :ك َت ْ
ت.
ج -إذا اتصلت به ألف االثنين نحوَ :ك َتبا – د ََرسا.
ُ -7يبنى على السكون :
إذا اتصلت به تاء الفاعل أو نون النسوة نحوَ :ك َتب ُ
ْت – َك َتب َْن.
ُ -3يبنى على الضم :
إذا اتصلت به واو الجماعة نحو َ :كتبُوا – َدرسُوا .
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فعل األمر:
هو الفعل الدال على طلب مع قبول ياء المخاطبة مثال  :أُك ُتب – أُك ُتبي .فعل األمر مبني في كل األحوال .
بناء فعل األمر :
يُبنى فعل األمر على السكون أو الفتح أو حذف حرف العلة أو حذف حرف النون .
ُ -1يبنى على السكون:
إذا لم يتصل به شيء أو إذا اتصلت به نون النسوة .مثال :
أ-كافِحْ – فعل أمر مبني على السكون الظاهر على أخره .
ب -كافحْ َن  :فعل أمر مبني على السكون التصاله بنون النسوة .ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح
في محل رفع فاعل .
ُ -7يبنى على الفتح :
إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد "الثقيلة والخفيفة" مثال  :كاف َِحنَّ –كاف َِحنْ  .للتفريق بين نون النسوة ونون
التوكيد الخفيفة يجب معرفة ما يلي  :إن نون النسوة دائما ً مبنية على الفتح وال تأتي ساكنة .أما نون التوكيد
الخفيفة فدائما ً تأتي ساكنة .ومن ناحية وظيفية فإن نون النسوة لها محل من اإلعراب ،أما نون التوكيد ال محل
لها من اإلعراب .
ُ -3يبنى على حذف حرف العلة :
اسع (إسعى).
إذا كان معتل األخر نحو
امش ( امشي ) – اد ُع (ادعوا) – َ
ِ
اد ُع – فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ألنه معتل األخر .
ُ -4يبنى على حذف النون :
إذا اتصلت به ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة .أمثلة :
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اذهبا ( اذهبان) ،اذهبوا (اذهبون)،اذهبي ( اذهبين).
اذهبا  :فعل أمر مبني على حذف حرف النون.
الفعل المضارع :
وهو كل فعل يبدأ باأللف أو الياء أو التاء أو النون " أحرف انيت" ،أمثلة :أذهبُ  -يذهبُ  -تذهبُ  -نذهبُ .
بناء الفعل المضارع :
المضارع فعل معرب باألصل ويُبنى في حالتين :
أ – ُيبنى على الفتح إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد ،مثال  :لِيذه َبنَّ أخوك إلى البحر وليس َب َحنْ كما يشاء.
ليذه َبنَّ  :فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد الثقيلة وإعرابه  :فعل مضارع مبني على الفتحة التصاله بنون
التوكيد الثقيلة .
ْ
يحتفلن:فعل مضارع مبنى
يحتفل َن بعيدهن.
بُ -يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة .مثال  :األمهات
َ
على السكون التصاله بنون النسوة .والنون ضمير متصل مبني على الفتحة في محل رفع فاعل .
*يُرفع الفعل المضارع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا لم تتصل به واو الجماعة أو ألف االثنين
يكتب – لم يكتبْ .
أو ياء المخاطبة أمثلة  :يكتبُ – لن
َ
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اتصال الضمائر :
تتصل الضمائر بأنواع الكلمة الثالثة  :االسم ،والفعل ،والحرف .وتكون على النحو التالي:
أخوك (الكاف مضاف إليه) ،نشاطك
أ  :إذا اتصل الضمير باالسم فانه يكون مضافا ً إليه دائما ً .أمثلة  :جاء
َ
ملحوظ .الكاف :ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه .
ُ
كتبت (التاء فاعل) ،رأيتك :فعل ماض مبني
ب :إذا اتصل بالفعل فانه يكون إما فاعالً أو مفعوالً به  ،أمثلة :
على السكون التصاله بالتاء المتحركة .والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل .والكاف
ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به .
ج :إذا اتصل الضمير بالحرف فانه يكون في محل جر  .مثال  :فيك  ،منك ،عليه .
منه :حرف جر مبني على السكون والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر

أمثلة على األفعال المتصرفة  :هو كل فعل ال يلزم صورة واحدة من صور التصريف
ض
ما ٍ

مضارع

أمـــر

يأكل

كل

ض
ما ٍ
عمل

أمر

يأمر

مر

وعد

يعد

أخذ

يأخذ

خذ

وفد

يفد

فد

خرج

يخرج

اخرج

كتب

يكتب

اكتب

ذهب

يذهب

اذهب

استخرج

يستخرج

استخرج

سأل

يسأل

سل

استقام

يستقيم

استقم

عبر

يعبر

اعبر

فهم

يفهم

افهم

أكل
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الفعل المجرد والفعل المزيد
الفعل المجرد:
هو كل فعل جردت حروفه الصلية من أحرف الزيادة  ،بمعنى أن تكون جميع الحرف المكونة للفعل أصلية
نحو :كتب  ،جلس  ،ذهب  ،قام  ،رمى  ،دعا .
نحو :دحرج  ،بعثر  ،وسوس  ،زلزل  ،طمأن .
أقسام الفعل المجرد :
ينقسم الفعل المجرد إلى قسمين :
 ١المجرد الثالثي  2 .المجرد الرباعي .
الفعل المزيد:
كل فعل ثالثي او رباعي زيد على أحرفه الصول حرف ،أو حرفان ،أو ثالثة أحرف .
حروف الزيادة مجموعة في كلمة ( سألتمونيها ) ( التضعيف )

الجذر اللغوي  :اصل الكلمة
مد  :مدد
قال  :قول
يستفيق  :فيق
يستقصي  :قصي
يتناوب  :نوب
يهاجم  :هجم
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الفعل المبني للمجهول

يصاغ
من الفعل الماضي
 .1إذا كان الفعل الثالثي ماضيا صحيحا فإننا نضم أوله ونكسر ما قبل اآلخر مثل  (:فتح فُتِح )
 .2إذا كان معتال أجوفا وسطه حرف علة قلبت الحرف إلى ياء وكسر أوله مثل ( قال قِيل )
 .3إذا كان معتال ناقصا آخره حرف علة قلب الحرف األخير ياء بعد ضم أوله وكسر ما قبل اآلخر مثل ( :
أتى أتي )
من المضارع
 .1إذا كان صحيحا فأننا نضم أوله ثم نفتح ما قبل اآلخر ( يكتب يُك َتب )
 .2إذا كان أجوفا ضم أوله ثم نقلب حرف العلة إلى ألف ( يصيد يُصاد ) ( يقول يُقال )
 .3إذا كان ناقصا ضم أوله ثم نقلب حرف العلة إلى ألف ( يدعي يُدعى ) ( يأتي يُؤتى )
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عشرات النصوص التطبيقيّة
أكثر من  011سؤال مقرتح حبسب النظام اجلديد على قواعد مهارات
األتصال
األستخراج واإلعراب والصياغة وغريها .....
مع متنياتي لكم بالنجاح والتفوق
املُعلّم  :يَزَن العُمَريّ
1008010870
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مَرْكِز امليسلون الثَقافِيّ

النص اآلتي ُث َم اجب ع ّما يليه من أسئلة
اقرأ
ّ
قال اح ُد العلماء االوروبين  :ما من َّ
مؤلف أوروبي حتى القرن "  "18إال وعلمه منقول من علوم العرب،
ث ّم ذكر عدداً من علماء الغرب ،وقال  :إ ّنهم إ ّما تالميذ للعرب كلهم أو ناقلون لكتبهم  ،إنّ الكتب المترجمه
من العر ّبية كانت _ الى مدى بعيد_ األساس الذي قام عليه في جامعات الغرب لم ّدة خمسة قرون وفي
بعض العلوم ضل أثر العرب ظاهراً حتى اليوم ".
 .1استخرج من النص :
اسم مفعول لفعل ثالثي ،
صريحالفعل غير ثالثي ،

اسم فاعل لفعل غير ثالثي ،
حرفا يفيد النفي ،

صفه مشبهة ،
توكيدامعنويا

مصدرا

 .7اكتب بالحروف الرقم ""18الوارد في النص
 .3ما المعنى الذي افاده حرف الجر "من " في جملة :ذكر المعلم عددا من علماء الغرب ؟
اعرب الكلمتين المخطوط تحتهما في النص  ( :العلماء ،ظاهراً )
رأت السيدة حفصة رضي هللا عنها أباها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يلبس ثوبا ً خشنا ً مرقعا ً  ،فقالت له
سع هللا على المسلمين  ،فقال لها  :أال
 :يا أمير المؤمنين  ،لو لبست ثوبا ً ألين من ثوبك هذا  ،فقد و َ
تذكرين ما لقيه رسول هللا عليه السالم من شدة العيش ؟ وضل َ أمير المؤمنين يذ َكرها ح َتى بكت .
استخرج من النص السابق :
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اسم فاعل لفعل غير ثالثي  ،اسم مفعول ،

جملة فعليه في محل نصب حال ،
اسم تفضيل ،
جملة في محل نصب خبر .

 .1ما موقع جملة "رأت السيدة حفصة" من االعراب ؟
 .7صغ من الفعل "رأى " اسم آله
 .3اعرب ما تحته خط ىفي النص اعرابا تاما

أوصى أحد الحكماء ابنه قائال  :ال تتكل على غير هللا  ،وليكن مطلبك مجلس علم  ،وأعظم بفضل العلماء واستأذن إذا أتيت
أحدهـــــم  ،وأبق فضول علمك آلخرتك  ،فالعلم نعم الذخيرة  ،وهو أنفع للمرء من قناطير مقنطرة مــــن المال  ،وال
تكثــــر من مجادلتـــك العلماء  ،وال تكن مضياعا لفرصة تكتسب بها علما  ،فالعلم مقياس التفاضل بين الناس  ،وهــــو
العدة التي يعتد بها المرء في حياته .
.1استخرج من النص :
 اسم تفضيل .مصدرا ميميا . اسم آلة . صيغة مبالغة . اسم مكان . فعال مزيدا يفيد الطلب . -مصدرا لفعل فوق الثالثي .

كان أبو العالء يرى أنَ إتقان العربية يجعل المرء أفضل في دنياه واخرته  ،فقيل له  :هو أفضل في
دنياه لفضل فصاحته وعرب َيته  ،فب َم فضل في آخرته ؟ قال :إ َنه يقرأ كتاب هللا على ما أنزله هللا  ،والذي
يلحن يحمله اللحن على أن ُيدخِل في كتاب هللا ما ليس فيه ُ ،و ْ
يخ ِر َج منه ما هو فيه .
_1استخرج من النص السابق :
_ فعال ينصب لمفعولين _ اسم تفضيل

_مصدرالفعل رباعي _فعالمبني للمجهول

 . 7ما محل (إ َنه يقرأ كتاب هللا ) الوارد في النص من االعراب .
صغ اسم المفعول من الفعل رأى
ُ .1
 .7اعرب ما تحته خط في النص اعرابا تاما
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وإني مخبرك عن صاحب لي  ،كان من أعظم الناس في عيني  ،وكان رأس ما أعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه ،
وكان خارجا من سلطان بطنه  ،فال يشتهي ما ال يجد وال يكثر إذا وجد  ،وكان خارجا من سلطان لسانه  ،فـال يقول ما ال
يعلم وال ينازع فيما يعلم  ،وكان خارجا من سلطان الجهالة ؛ فال يقدم أبدا إال علــــى ثقة بمنفعة  ،كان يرى مستضعفا ،
فإذا جاء الجد هو الليث عاديا  ،وكان ال يشكو وجعا إال لمــــن يرجو عنده البرء  ،وكان ال يلوم أحدا على ما قد يكون في
مثله حتى يعلم اعتذاره .
.1استخرج من النص :
 مصدرا ميميا اسم فاعل من فعل غير ثالثي مصدرا لفعل خماسي اسم مفعول من فعل غير ثالثي حرفا يفيد التشكيك . .3صغ من الفعل ( رجا )
 مصدرا صريحااسم فاعل
 اسم مفعول . .4صغ من الفعل ( شكا ) :
مصدرا داال على المرة
 صيغة مبالغةس َخنَ )
صغ من الفعل ( َ
اسم فاعل

 ..........اسم مفعول  ............،.اسم آلة  ................صيغة مبالغة ..............

مرة  ...............مصدر هيئة  .............اسم تفضيل  .............مصدر صريح .........
مصدر ّ
صفة مشبهة  .............اسم مكان ...................
صغ من الفعل ( اطرق )
اسم فاعل  ................اسم مفعول  ..............مصدر صريح  ................مصدر مرة
ما المعنى الصرفي للكلمات اآلتية
ميزان ...................

معوان  ...................احسن ُ ...............معت َّقد ُ ................منصِ ف ..............

ح ّمال  ................سميع  ................كريم َ ...................فرح ................

1ما الجذر اللغوي للكلمات اآلتية:مؤمنون :
السماء :
ميثاق :
قليلة :
هداية:
سون :
تن َ
جزاء:

ازدياد :
اصطحاب :
ميعاد :
تواب :
ّ
يظ ّنون :
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استسقى :

2ما الوزن الصرفي للكلمات اآلتية:صفة

لم يستق ْم :
ي ّتصف:
مضطرب :
ازدهر :
َن ْم:
يرمون :
ضوا :
م َ
ِف:
ق ْ
3ميز الفعل المجرد من الفعل المزيد في ما يأتي:•يولج :
 :زلزل:
احمر :
•يجالس :
ّ
ِبع:
4صغ من الفعلين ( جلس  ،و انطلق )اسم فاعل :مصدر صريح :مصدر هيئة :5اكتب مثاالً على كل ّ مما يأتي:اسم ذات :طباق :بدل مطابق :صيغة منتهى الجموع :-جمع كثرة :

 اسم مفعول: مصدر مرة: -مصدر مؤول:

 اسم معنى: جناس: منادى مبني على الضم: جمع قلة: أسلوب حصر:62
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6اكتب األرقام بالحروف:سلمت على (  ) 18زائراً:في الصف (  ) 70طالبة:قُصِ فت (  ) 17مواقع:7أعرب ما خط تحته:•حضر أبو محمد.
•حضر أبي.
لدي اقتراح.
• ّ
رب رمي ٍة من غير را ٍم.
• ّ
•أخاك أخاك.
8ما معنى الزيادة في الكلمات اآلتية:•تحاورت مع الضيف.
•انثنى الحديد.
•تفهمت المسألة.
احمر الورد.
• ّ
اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه :
محبا ً لتالميذه رفيقا ً بهم  ،يرشدهم إلى
"إنّ من أهم ما يساعد المعلّم في أداء وظيفته أن يكون ّ
المنهل العذب لينالوا علوما ً مطلوبة و ألوانا ً مرغوبة  ،إ ّنه رجل معطاء  ،إ ّنه رجل صادق في
تدريسه  ،ما أجمل َ ِوقفة المعلم أمام الطالب  ،فنعم األب أنت أ ّيها المعلم" .
أ .استخرج من النص:
.7اسم فاعل لفعل ثالثي
1.اسم مفعول لفعل ثالثي
.4صيغة مبالغة
3.صفه مشبهه
.6مصدر ميمي
5.مصدر لفعل رباعي
.0مصدر هيئة
7.اسم تفضيل
.17مصدر مؤول
9.اسم موصول
.17فعل للمدح
11.حرف ناسخ
.14حرف تعليل
13.فعل ناسخ
.16جمع قلة
15.أسلوب تعجب
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.10اسم فاعل لفعل مزيد.
.77ظرف مكان

17.جمع كثرة
19.حرف جر يفيد انتهاء الغاية المكانية
السؤال الثاني
 )1الكتابة الصحيحة للعدد في  ( :اشتريت  78كتابا ً ) :
 )7الكتابة الصحيحة للعدد في ( :في الصف  38طالبة ):
 )3الضبط الصحيح للعدد في  ( :جاء خمسة عشر زائراً ) :
 )4يصاغ اسم الفاعل من ( أعطى ):
 )8يصاغ اسم المفعول من ( انطلق ):
 )6واحدة من الكلمات اآلتية ليست صيغة مبالغة :
 )0واحدة من الكلمات اآلتية ليست صفة مشبهة :
 )0يصاغ اسم التفضيل من ( حاور ) :
(9يصاغ مصدر المرة من ( ز ّكى ) :
)17مصدر الهيئة من ( مشى ) :
)14المصدر الصريح ل ( ج َمع ) :
)18نوع الكلمة المخطوط تحتها في ( التبع ّية من سمات الضعيف ) :
)16نوع الكلمة المخطوط تحتها في ( الحياة اإلقتصاد ّية مستقرة ) :
)10واحدة من الكلمات اآلتية ليست من جمع القلة :
أ .أع ُين بِ .رفقة ج .أصحاب د .كراسي
)10جمع القلة من الكلمات اآلتية :
أ.قضاة ب.أعمدة ج .مجالس د .محاريب
)19الكلمة الممنوعة من الصرف في :
أ.اعتماد ب .مدارس ج .رجال د .المجالس
لدي اقتراح ) :
)77نوع الخبر في ( ّ
)71نوع الخبر في ( العسل منافعه كثيرة ) :
)77نوع الخبر في ( الحق يعلو ) :
)73نوع الخبر في ( المهندسان ماهران ) :
)74واحد من األوزان اآلتية ليس من أوزان صيغة المبالغة :
أ.ف ّعال ب .فعول ج .مِفعال د .مفعول
)78اسم اآللة من الفعل ( نظر ) :
ُ
عملت في مصانع كثيرة ) :
)76الضبط الصحيح لما خط تحته في (
ُ
نظرت إلى بنايات شاهقة ) :
)70الضبط الصحيح لما خ ّط تحته في (
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)79الضبط الصحيح لما خ ّط تحته في ( شاهدت بنايات شاهقة ) :
)37نوع الواو في ( وليل كموج البحر أرخى سدوله ) :
)31نوع الواو في (عدّ ُ
ت وأنا متعب ) :
)37نوع ما في ( ما أجمل َ السما َء ) :
)34نوع الالم في ( وإنك لعلى خلق عظيم ) :
)38نوع الالم في ( جئنا لنتعلم ) :
)36المعنى الذي يفيده حرف العطف ( ث ّم ) :
)30المعنى الذي يفيده حرف العطف ( أو ) :
)30معنى حرف الجر ( في ) في ( دخل سعيد المستشفى في حادث ) :
)39معنى حرف الجر (من ) في ( أنفق من مالك ) :
قف ) :
)47الوزن الصرفي ل ( ْ
)41الوزن الصرفي ل ( انتفع ) :
)47الوزن الصرفي ل ( اندفع ) :
)43المعنى المستفاد من الزيادة في ( انقطع الخبر ) :
)44المعنى المستفاد من الزيادة ( ال تمارضوا ) :
)48اسم الذات من األسماء التالية :
أ .أخالق ب .صدق ج .كذب د.شجرة
)46اسم المعنى من األسماء التالية :
أ.قلم ب .مسطرة جُ .ح ّب د .حقيبة
)40الحرف الناسخ م ّما يأتي :
أ.كان ب .أضحى ج .ليس د .إن
)40الفعل الناسخ م ّما يأتي :
أ.إن ب .ليت ج .كان د .لعل
)49تعرب كلمة ( ابتغاء ) في ( أصلي ابتغا َء مرضاة هللا ) :
)87تعرب كلمة ( كثيراً ) في ( ركضت كثيراً ) :
)81تعرب كلمة ( مبهورين ) في ( وقف الحضور مبهورين ) :
)87تعرب كلمة ( كتابا ً ) في ( اشتريت عشرين كتابا ً ) :
الطالب المجتهد ) :
)83تعرب كلمة ( الطالب ) في ( ُكوفِئ
ُ
ُ
شربت العصير شربا ً ) :
)84تعرب كلمة ( شربا ً ) في (
)88الشجرة سيقانها طويلة  .تعرب كلمة ( طويلة ) :
65

العمري 7008070870
إعداد المعلم  :يزن
ّ

ال ُمبدِع في قواعد مهارات األتصال

)86تعرب كلمة ( الكتاب ) في ( ذلك الكتاب ال ريب فيه ) :
)80نوع ( ال ) في ( ال إله إال هللا ) :
)80تعرب كلمة ( المهارات ) في ( درست الرياضيات فالمهارات ):
)89واحدة مما يأتي ليست من التوابع :
أ .الحال ب .العطف ج .البدل د .التوكيد
)67حرف العطف الذي يفيد االضراب هو :
)61يفيد حرف العطف ( أم ) :
)67تعرب كلمة ( عينه ) في ( حضر المدير عينه ) :
)63أخاك أخاك إن من ال أخا ً له كساع إلى الهيجا بغير سالح :
تعرب كلمة أخاك المخطوط تحتها :
 ()64أح ّبه كل ّ الحب ) تعرب كلمة ( كل ّ) :
ُ )68يس ّمى األسلوب اآلتي ( وامعتصماه ) :
)66المعنى الذي خرج إليه األمر في ( رب هب لي من لدنك رحمه ) :
ُ )60يس ّمى األسلوب اآلتي ( إنما المؤمنون أخوة ) :
)60ينصب جمع المذكر السالم بـ :
)69ينصب جمع المؤنث السالم بـ :
أ .األلف ب .الفتحة ج .الكسرة ج .الياء
)07المعنى البالغي لالستفهام في ( هل أنت إال طالب ؟ ) :
)01الفعل الماضي من ( يلج ) :
)07الفعل الماضي من ( يولج ) :
)03المعنى الصرفي ل ( مضياع ) :
)04الجذر اللغوي ( المادة اللغوية ) ل ( اإلستعمارية ) :
)08المادة اللغوية ل ( صفة ) :
)06الجذر اللغوي ل ( ا ّتصال ) :
)00المادة اللغوية ل ( مرآة ) :
)00واحدة مما يأتي جملة خبرية :
ا .ما أسمك ؟ ب .ما ألطفك! ج .الجو لطيف د .نم مبكراً
)09الموقع اإلعرابي لما خ ّط تحته في ( قلت  :إنه القدر ) :
)07الموقع اإلعرابي لما خ ّط تحته في ( جاء من فاز بالمسابقة ) :
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)01موقع المصدر المؤول في ( وأن تصوموا خير لكم ) :
 ()07حضر أبي ) تعرب كلمة ( أبي ) :
)04الوزن الصرفي ل ( تد ُع ) :
ُ )08يس ّمى األسلوب اآلتي  ( :من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ً ) :
)06مضارع الفعل ( وجم ) :
)00تعرب ( جميعا ً ) في ( فأثنينا جميعا ً على رأي المعلم ) :
)00نوع النون في ( أعجبني ) :
"()09إنما يخشى هللا من عباده العلماء ") تعرب ( العلماء ) :
"()97ولسوف يعطيك ربك فترضى ") ( سوف ) في اآلية هي :

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
المعلم  :يزن العمري
7008070870
مركز ميسلون الثقافي

مدرسة األمير حمزة الثانوية
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