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المادة المقررة من منهاج التوجٌهً الجدٌد لعامً ٕٓٔ2-ٕٓٔ2
ٔ

الوحدة األولــى  :كسر همزة إن
إن ّ ،
 عـمـل ّأن وإعرابها _____ تدخ ُل على الجملة األسمٌة تنصب االسم وٌُسمى
أسمها وترفع الخبر وٌسمى خبرها وهما حرفا توكٌ ٍد ونصب .
نور
نور __________إن
العلم ٌ
مثال  :العل ُم ٌ
َ
 ّإن  :حرؾ توكٌد ونصب ال محل له من اإلعراب
 العلم :اسم ّإن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره.
نور :خبر ّ
إن مرفوع وعالمة رفعه تنوٌن الضم الظاهر على أخره.
ٌ
 الضمٌر المتصل بـ ( إن  ،أن ) ٌُعرب  :ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب اسمها ،ك عظٌم
مثال  :إن َن لعلى ُخل ٍ
 ٌبطل عمل (إن  ،أن ) إذا اتصل بهما ما ( الكافة ) اتصاالً مباشراً.مثال  :إنما المؤمنون إخوة
المؤمنون  :مبتدأ مرفوع
إخوة  :خبر مرفوع
إن وجوبا ً ؟ ت ُكسر همزة ّ
س :متى ت ُكسر همزة ّ
إن وجوبا ً فً المواضٌع التالٌة :ـ
المواضع التً ٌجب فٌها كسر همزة إن
إن وع َد للاِ ٌ
ٔ -إذا ولعت فً ابتداء الكالم  .مثالّ ( :
حك)
مثالّ ( :
إن الساعةَ الرٌب فٌها)
ٕ -إذا ولعت بعد أحد حرفً االستفتاح (أال ،أ ّما).
والهدؾ من هذه الحروؾ تنبٌه السامع إلى ما سٌموله المتكلم.
مثال ( :أال ّ
إن أولٌاء للا ال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون)
مثال( :أال إنهم هم المفسدون ولكن ال ٌشعرون )
ٕ

ْ
ولعت فً أول الجملة المحكٌة بالمول ،بعد لال ومشتماتها.
ٖ -إذا
لالت ْ ،
ْ
لل ٌُ ،مال  ،لٌل  ،للن )
(لالوا ،
مثال:ـ ( لا َل إنن ْ
لن تستطٌع معً صبراً)
ْ
ولعت فً أول جملة جواب المسم.
ٗ -إذا
مثال:ـ وللا ،إنَ كلمةً طٌبةً
ألثمر ِمن فع ٍل خبٌ ٍ
ث
ُ
ُ
ْ
حٌث)
جاءت بعَد ظروؾ مثل ( :إ ْذ ،
٘ -إذا
وعندها تكون لد أ ُضٌفت الً أول جملة المضاؾ إلٌه بعد تلن الظروؾ
ُ
حٌث إنن ت ُمٌم  ،وصلتُ على الموع ِد إ ْذ إنّ َن متأخر
مثال:ـ ألٌم
 -ٙإذا ألترن خبرها بالالم المزحلمة.
مثال:ـ لمحم ٌد كرٌ ٌم  --------إ ّن دمحما ً لكرٌ ٌم
مثال :إ ّن ربً لسمٌ ُع الدعاء

مالحظات :
معنى مستمالً  ،وإعرابها ال
 الجملة االبتدابٌة وهً جملة ٌبتدئ بها الكالم  ،وتؤديً
محل لها من اإلعراب
 الجملة التً تأتً بعد لسم تس ّمى جواب المسم .والمسم (وللا  ،تاهلل  ،باهلل  ،لعمرن ٌ ،مٌن للا  ،والذي نفسً بٌده ،السم باهلل)
 الالم المزحلمة هً الم االبتداء ولكنها بدخول إن على الجملة انتملت من المبتدأ الىالخبر و تزحلمت تفادٌا ً الجتماع مؤكدٌن .
ُ
حٌث ) فً محل جر مضاؾ إلٌه.
ٌ -كون مولع الجملة التً تلً الظرفٌن (إ ْذ ،

ٖ

س :بٌن سبب كسر همزة إن فً الجمل التالٌة \ صوب الخطأ
أمثلة من امتحانات الوزارة لسنوات سابمة.
س :ما سبب كسر همزة ّ
إن فً كل واحدة من الجملتٌن
أ -وللا إنّه لوحةٌ
ب -أال إنّه الفجر أٌة
س:بٌن سبب وجوب كسر همزة ( ّ
إن) فً جملة
( أال ّ
إن ألواكم عندي الضعٌؾ)
رت همزة ( ّ
سُ :ك ِس ْ
وجوب فً لوله تعالى:
إن)
ً
( وإنن لعلى ُخلك عظٌم)

أنشطة:
س :بٌن سبب كسرة همزة ّ
إن فً الجمل التالٌة:
ّٔ -
إن الما َل لزاب ٌل
ٕ -وللا ّ
الظلم ظلماتٌ ٌوم المٌامة
إن
َ
الكتاب وجعلنً نبٌا
ٖ -لال إنًّ عبد للا آتانً
َ

ٗ

الوحدة الثّانٌة :أحوا ُل الفاع ِل والمفعو ِل به تمدٌما ً وتأخٌرا ً

أوال ً  :وجوب تقدٌم الفاعل على المفعول به :
* ٌجب تمدٌم الفاعل وتأخٌر المفعول به فً المواضع التالٌة :
ِٔ -خشٌة اللبس بعدم ظهور عالمات اإلعراب \أوعدم وجود لرٌنة
مثل :ضرب موسى عٌسى
استمبل صدٌمً أخً
* أ ّما إذا وجدت لرٌنه جاز تمدٌم المفعول به سواء كانت المرٌنة معنوٌة أو لفظٌة
مثل :أكل الكمثرى مصطفى [المرٌنة معنوٌة]
ولابل ْ
ت مصطفى هدى [المرٌنة لفظٌة] وهً تاء التأنٌث.
مالحظة:
القرٌنة اللفظٌة:
ث فً الفعل دلٌ ٌل على ّ
أن الفاع َل هو المؤنث .
تاء التأنٌ ِ
* ِ
مثل :أكر َم ْ
ت موسى أسٌا
*عالمة الرفعِ (الضمة) على الفاعل .
مثل :لاب َل محم ُد علٌا
*عالمة الرفع(الضمة) على صفة الفاعل .
ك
مثل :حثّنا الرسو ُل الكرٌ ُم على ُحسن ال ُخل ِ
*عالمة النصب (الفتحة) دلٌ ٌل على المفعول به.
الدرس
درس دمحم
مثل:
َ
َ
القرٌنة المعنوٌة:
مثل :لرأ أخً رواٌتً ،فالمعنى ٌمتضً أن ٌكون (أخً) هو الفاعل ألنه هو الذي ٌمرأ
الرواٌة ال العكس .

٘

ٕ -إذا كان الفاعل ضمٌرا ً متصالً والمفعول به أسما ً ظاهرا ً فٌجب تمدٌم الفاعل على
المفعول به .
مثل :أكرمتُ دمحما ً
ْ
ت عل ٌِّا ً
لابل َ

ٖ -إذا كان كل من الفاعل والمفعول به ضمٌرٌن متصلٌن فٌجب تمدٌم الفاعل
أكرمت ُ َن -أرشدت ُ َن ـ أكرمتنا ـ أكرمته.
مثل:
ْ
ثانٌا ً :وجوب تقدٌم المفعول به على الفاعل:
*ٌتمدم المفعول به على الفاعل وجوبا ً فً موضوعٌن:
ِٔ -إ َذا كان المفعول به ضمٌرا ً متصالً بالفعل والفاعل أسما ً ظاهرا ً.
مثال :ساعدنً المعل ُم .
ِٕ -إ َذا اتصل بالفاعل ضمٌر متصل ٌعود على المفعول به .
مثال ٌ :سوق السٌارة َ صاحبُها .
ٌم َربُّهُ بِ َك ِل َما ٍ
ت فَأَتَم ُهن
مثالَ :وإِ ِذ ا ْبتَلَى إِب َْرا ِه َ
ثالثا ً :وجوب تقدٌم المفعول به على الفعل والفاعل :
ٔ -إِ َذا كان المفعول به من األلفاظ التً لها حك الصدارة كأسماء الشرط واالستفهام
وكم الخبرٌة.
فعلت؟
مثال  :ما
َ
ْت ؟
َم ْن ساعد َ
ك ْم كتابا ً
لرأت .
َ
(لرأ) فعل متع ٍد وفاعله الضمٌر المتصل (ت) وتجد أنه لم ٌستوؾ مفعوله بعده لذا
تكون (كم) فً محل نصب مفعول به

ٙ

ِٕ -إذا كان المفعول به ضمٌر منفصالً ٌد ُّل على االختصاص.
ان نستعٌن
ان نعب ُد وإٌ َ
مثل :إٌ َ
ضمٌر مستتر (نحن) ومفعوله الضمٌر المنفصل إٌان
(نعب ُد ) فعل متع ٍد وفاعله
ٌ
ولعلن تالحظ ّ
ان المفعول به تمد َّم على الفعل والفاعل ألنه ضمٌر نصب ٌدّل على
االختصاص ،ومثله الفعل (نستعٌن).
ضمائر النصب المنفصلة هً:
ِإٌاي ِِ ،إٌانَاِ ،إٌا َن ِ ،إٌا ِن ِ ،إٌا ُك َماِ ،إٌا ُك ْم ِ ،إٌا ُكن ِ ،إٌاهُ ِ ،إٌاهَا ِ ،إٌا ُه َما ِ ،إٌا ُه ْم ِ ،إٌا ُه ّن

أسئلة الوزارة
نمطنمط
الوزارة:
أسبلة

أ -اضبط ما تحته خط:
ب -بٌن سبب أو أعرب ما تحته خط

س :بٌن سبب تمدم الفاعل على المفعول به ،والمفعول به على الفاعل والمفعول به
على الفعل والفاعل وجوبا ً فً العبارات األتٌة:
ٔ -أخ َذ الما َل صاحبهُ
ٕ -أعط ٌْتَنً
ٖ -استمب َل علً الكرٌ ُم ضٌفه بكرم
خٌر فألنفسكم)
ٗ -لال تعالى( :وما تنفموا من ٍ
٘ -أكر َم ْ
ت لٌلى لٌنا
7

س :عٌن المفعول به الذي تمدم وجوبا ً على الفعل والفاعل فً ما ٌلً  ،مع بٌان السبب:
فٌكشؾ َما تَدْعون إلٌه إن شَاء للا)
لال تعالى َ ( :ب ْل إٌاهُ تدعون
ُ

الوحدة الثّالثة  :اإلبدال
اإلبدال  :هو وضع حرؾ مكان حرؾ آخر ،وٌكون فً الحروؾ الصحٌحة والمعتلة
على وزن افتعل أو أحد مشتماته .
األوزان التً ٌجوز فٌها اإلبدال  :ا ْفت َ َع َل ْ ٌَ ،فت َ ِع ُل ِ ،إ ْفت َ ِع ْل ُ ،م ْفت َ ِع ْل ِ ،إ ْف ِت َع ْ
ال
مالحظات:
 اإلبدال ٌحدث فً المصدر ومشتماته : تاء االفتعال  :هً تاء زابدة تأتً فً هذا الوزن حرفا ً ثالثا ً دابماً.صوتً بٌن الحرفٌن  ،وتسهٌل النطك
 الؽاٌة من اإلبدال  :تحمٌك االنسجام والتجانس ال ّبها  ،واجتناب الثمل الصوتً الناجم عن تجاور أصوات متماربة أو متباعدة فً
مخرجها.

خطوات تحوٌل الكلمة لمعرفة الحروؾ المبدلة
أ -إرجاع الكلمة إلى أصلها الثالثً
ب -نضع ممابل ك ِّل حرؾ الوزن( َف َع َل)
ج -ما زاد عن األحرؾ األصلٌة (الثالثة)نضعها فً المٌزان الصرفً
8

بٌ--------ذهب
مثال ْ ٌَ :ذه ُ
َب------جذرها الثالثًَ ------ذ ّه َ
ٌفعل
فَ َع َل
ش
ش--------جذرها الثالثً------عاشِ ---------ع ْ
ِع ْ

فعل----------فِ ْل
ها ٍد---------جذرها الثالثً------هدى---------ها ٍد
فعل----------فاعٍ
انتشر-------جذرها الثالثً-------نشر---------انتشر
فعل---------افتعل
حاالت اإلبدال :
ٔ -إذا كانت فاء افتعل (واوا ً )أ ُبدلت بتاء وأدؼمت فً تاء اإلفتعال
سر)
صل )ومن الٌسر(ات َ
مثال :من الوعد(ات َعد) ومن الوصل (ات َ

الرلم

الكلمة

ٔ-

اتعد

الوزن الثالثً

الكلمة مع الوزن بعد
الزٌادة مع االصل

الحالة

اوتعد /اتعد

ابدلت الواو
بتاء اإلفتعال
وادؼمت

وعد

افتعل

9

ٕ -وإذا كان فاء افتعل طاء أو صادا ً أو ضادا ً  ،وجب إبدال تابه طا ًء فتمول :فً افتعل من
اطرح ّ ،
اطرح ) ومشتماتها( ّ
طلم) ومن الطرح ( ّ
ض َ
ٌطرح
الصبر (اصطبر) ،من الظلم (ا ْ
مط ِرح ّ ،
ّ ،
مط ِرح )
الكلمة

الوزن الثالثً
فعل

الوزن بعد
الزٌادة مع
االصل

الحالة

اصطبر

صبر

اصتبر

للبت التاء
طاء

افتعل
/اصطبر

مصطبر

مصتبر
مفتعل
-

اضطلم

ضلم

اضترم/
اضطلم

للبت التاء
ضاد

ا ّ
طرح

طرح

اطترح/

للبت تاء
افتعل طاء
وادؼمت
بتاء
اإلفتعال

إ ْفت َ ِع ْل

ٖ -وإذا كان فاء افتعل داالً أو ذاالً أو زاٌا ً أبدلت تاؤه داالً فتمول فً (ا ْفتَ َعل) من دان (ادّان)
ومن زَ َجر ( ْ
از َد َجر) ،ومن َذ َكر (ا ْذ َد َكر).
فتمول :ا ْذ َد َكر وادكر واذ َكر .ومن لوله تعالى «فهل من ُم ّذ ِكر»

ٓٔ

الكلمة
ادّان

ازدجر

الوزن الثالثً فعل

الوزن بعد الزٌادة مع االصل

الحالة

دان

ادتان  /ادّان

فعل

افتعل

للبت تاء
افتعل
داالً
وادؼمت
بتاء
اإلفتعال

زجر

ازتجر

فعل

افتعل

للبت
التاء
داال

/ازدجر
مزتجر

مزدجر

مفتعل
اذّكر

اذتكر /اذّكر

ذكر

ٔٔ

للبت
التاء
ذاال
وادؼمت
بتاء
اإلفتعال

أنشطة:
 (اضطرب) البحر من شدة الرٌح .( ّاظلم) الرجل عن ذنب لم ٌرتكبه .
 (اصطاد) الرجل سمكة صؽٌرة .( -اضطرب) البحر من شدة الموج

س :سؤال الوزارة أوضح اإلبدال فً الكلمات التالٌة:

تدرٌب  :أوضح اإلبدال فً الكلمات التالٌة :
ٔ -اتموا :اوتمى
أبدلت الواو إلى تاء وأدؼم الحرفٌن فأصبح حرؾ واحد مشدد
.
ٕ -اضطر :مضتر
أبدلت التاء إلى طاء
ٖ -اصطخب  :اصتخب
أبدلت التاء إلى طاء .
ٗ -ازدهار :ازتهار
للبت التاء إلى دال
٘ -مصطفى :مصتفى
للبت التاء طاء
 -ٙاطرح :اطترح
ٕٔ

للبت التاء إلى طاء فأدؼم الحرفان وأصبح حرؾ واحد مشدد
.
 -7مضطرم :مضترم
للبت التاء إلى طاء.
ٌ -8تسعٌ :وتسع
للبت الواو تاء فأدؼم الحرفان وأصبح حرؾ واحد

الرابعة :أسلوب التع ُّجب
الوحدة ّ
أسلوب التعجب ٌ :د ُّل على تمٌز شًء بصفة تثٌر اإلعجاب والدهشة .
أكرم بعطابن !
مثال :ـ ِ
درهُ فارسا ً !
ـ " هلل ُّ
ما أجمل السماء!أنواع التعجب
أ -سماعً
التعجب السماعً :هو التعجب الذي ال وزن وال لاعدة له ،وللتعجب السماعً فً
العربٌّة ألفاظ كثٌرة ومنها:
مثل :أبٌت اللعن! ،وهلل درن !،ولاتله للا من رجل! ،و ٌا لن من رجل! ،للا للا!
وتبارن للا! ،وال إله إال للا ! ،وال حول و ال لوة إال باهلل! ،سبحان للا! ،ما شاء
للا!
ومنه االستفهام الخارج إلى التعجب كموله تعالى:
ْؾ ت َ ْكفُ ُرونَ ِباَللِ َو ُكنت ُ ْم أ َ ْم َواتا ً فَأ َ ْحٌَا ُك ْم﴾،
﴿ َكٌ َ
ٖٔ

اب ال ِ ّ
اب ال ِ ّ
ش َما ِل﴾،
ص َح ُ
ص َح ُ
ش َما ِل َما أ َ ْ
و ﴿ َوأ َ ْ
عةُ (ٖ)﴾.
عةُ (ٕ) َو َما أَد َْر َ
ار َ
ار َ
ار َ
ان َما ْالمَ ِ
عةُ (ٔ) َما ْالمَ ِ
و ﴿ ْالمَ ِ
ب -قٌاسً
ٌستخدم العرب للتعجب صٌؽتٌن استخدا ًما لٌاسًٌّا ،أي مطردًا ،وهماَ ( :ما أ َ ْف َع َل)
و(أ َ ْف ِعل بِـ) واستمراء كالم العرب ٌدلنا على أنهم ال ٌبنون هاتٌن الصٌؽتٌن من كل
فعل فً العربٌة ،إذ تشترط فً هذا الفعل الشروط األتٌة:
أن ٌكون
الفعل الذي ال ٌصاغ منه

الفعل الذي ٌصاغ منه
ٔ -فعالً ماضٌا ً ثالثً

فعل ؼٌر ثالثً كـاستشفى

ٕ -فعالً فعل متصرؾ

ْس ،نِ ْعم ،ببس ،كرب،
فعل جامد كـلٌَ َ
حبّذا ،الحبّذا ،مادام النالصة ،وأفعال
الشروع ،هبْ بمعنى اح ِسب

ٖ -فعالً تاما ً

صبَح
فعل نالص كـأ َ ْ

ٗ -فعالً لابالً للتفاوت

ات
فعل ؼٌر لابل للتفاوت كـ َم َ
ً ،هلن  ،مات ،باد ،ؼرق  ،عمً
وفنِ َ
،فرغ

٘ -فعالً مبنٌا ً للمعلوم

ً
فعل مبنً للمجهول ُ
كـر ِم َ

 -ٙفعالً مثبتا ً

فعل منفً كـلَ ْم ٌُنَافِك

ٌ -7صاغ من الفعل الذي على وزن
أ َ ْف َعل

الوصؾ من الفعل على وزن أ َ ْف َعل الذي
مؤنثه َف ْع َالء كـ َع ُر َج الوصؾ منه هو
ع ْر َجاء
أَع َْرجَ ،

ٗٔ

القاعدة
ماض على وزن أ ْف َعل  +اسم منصوب )
ٔ " . -ما أ ْف َع َل "( ما  +فعل
ٍ
أج َمل الفضٌلةَ !
ـ ما ْ
ماض على وزن أ ْف ِع ْل  +حرؾ جر الباء  +اسم مجرور)
ٕ " -أ ْف ِعل بـ " ( فعل
ٍ
ـ " أ ْب ِلػ باجتها ِد ِه ! " .

أمثلة على الصٌؽتٌن
أحسنَ محمدًا ! ،وأحسن بمحم ٍد !) والفعالن فً الصٌؽتٌن ال ٌتصرفان ،بل ٌلزم
(ما ْ
كل منهما طرٌمة واحدة.
إعراب الصٌؽتٌن (حفظ)
صٌؽة ما أفع َل
(ما أحسن دمحما)
ما :اسم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ ممدم وجوبا ً
وأحسن :فعل ماض جامد مبنً على الفتح إلنشاء التعجب
والفاعل ضمٌر مستتر وجوبا ً ٌعود على (ما)
ودمحما :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
والجملة الفعلٌة (أحسن) فً محل رفع خبر المبتدأ (ما)
صٌؽة أفعل ِبـ
وأما (أحسن بدمحم)
فأحسن :فعل ماض جاء على صٌؽة االمر إلنشاء التعجب،
٘ٔ

والباء :حرؾ جر زابد ٌفٌد التوكٌد مبنً على الكسر ال محل له من اإلعراب
دمحم :فاعل مرفوع وعالمة ضمة ممدرة منع من ظهورها اشتؽال المحل بحركة
الكسرة المناسبة لحرؾ الجر الزابد.
ألسام الفعل من حٌث التعجب
ٔ -فعل ٌُتعجب منه به
وهو الفعل الذي استوفى السبعة الشروط السابمة كاملةً بال استثناء .وٌُصاغ على
الوزنٌن ( َما أ َ ْفعَ َل) و(أ َ ْف ِعل بِـ).

ٕ -فعل ٌُتعجب منه بؽٌره
ٌستوؾ أحد الشروط التالٌة :فعل ثالثً ،فعل تام ،لٌس الوصؾ
وهو الفعل الذي لم
ِ
من الفعل على وزن (أ َ ْف َعل) الذي مؤنثه (فَ ْع َالء) ،مبنً للمعلومُ ،مثبَت .وهذا األمر
ال ٌخلو من حالتٌن:

الحالة األولى
لو اختل أحد أو جمٌع الشروط التالٌة :فعل ثالثً ،وفعل تام ،ولٌس الوصؾ من
مصدرا صرٌ ًحا أو
الفعل على وزن (أ َ ْف َعل) الذي مؤنثه (فَ ْع َالء) ،نصٌػ الفعل
ً
مصدرا مؤو ًال ونأتً بفعل ٌستوفً الشروط السابمة ،فعلى سبٌل المثال ،الفعل
ً
( َد ْح َرج) ،ال ٌُم ِكن أن نتعجب منه به لذا ٌجب أن نأتً بفعل مستوؾٍ للشروط
سنَ ) ونصٌؽه على إحدى الصٌؽتٌن ثم تأتً بالفعل الؽٌر مستوؾٍ للشروط
كـ( َح ُ
سنَ أن تتدحرج).
سنَ تدحرجن!) و(ما ْ
فنمول (ما ْ
أح َ
أح َ
الحالة الثانٌة
لو اختل أحد أو ِكال الشرطٌن التالٌٌن :مبنً للمعلوم ،و ُمثبَت .فً هذه الحالة نعمل
مصدرا مؤو ًالً ،
فمثال فً
كالحالة األولى تما ًما ولكن ال ٌُمكن أن ٌُصاغ الفعل إال
ً
الفعل (ٌُعالَب) نمول( :أ ْف ِظ ْع بأَن ٌُعَالَب البري ُء).

ٔٙ

ٖ -فعل ال ٌُتعجب منه ُمطلمًا
وهو الفعل الذي اختل أحد أو ِكال الشرطٌن التالٌٌن ، :جامدا ً ؼٌر متصرؾ مثل
(نعم ،ببس ،عسى ،لٌس) ،أو ؼٌر ً
لابال للتفاوت وفً هذه الحالة ال ٌُم ِكن أن
ٌُتعجب من الفعل أبدًا.

ملخص الدرس

فعال التعجب :
وهما صٌؽتان للتعجب من الشًء وٌكونان على وزن :
" ما أف َعل " و " أف ِع ْل بـ "
وهما فعالن ماضٌان مدلولهما واح ٌد  ،وهو إنشاء التعجب وإعجاب المتكلم وتأثره
بهذه الصفة.

س :بٌن نوع التعجب فً الجمل االتٌة مع إعراب اسلوب التعجب.
ـ ما ْأل َ
طؾ نسٌ َمن ولت األصٌل !
أح ِسن بالرج ِل أن ٌصدق ! "
ـ" ْ
ـ أ ْك ِرم بزٌ ٍد .
ـ " ما أحسنَ ال ِعلم ! وأ ْل َبح الجهل ! ".
الطٌور ! "
أرشَك
ـ " ما ْ
َ
ٔ7

س :أعرب الج ّملة األتٌة إعرابا ً تاما ً:
أج َمل األموا َج !
ـ ما ْ

فائدة

ٌد ُّل على صٌؽة التعجب فً الكتابة بعالمة الترلٌم (!) وفً الكالم ٌُعبّر عنه بتؽٌٌر
نؽمة الصوت تؽٌٌرا ً ٌنبا عن الدهشة أو االنفعال .
نمط أسئلة الوزارة

س :استخرج من المطعة السابمة أسلوب
تعجب سماعً  /لٌاسً
أو أعرب

مثال من أسبلة الدورة الصٌّفٌة ٕٓٔ7
س :استخرج جملة تعجب سماعً  ،وكان جوابها
در لؽ ِة الضادِ!
هلل ُّ
س :أعرب ما تحته خط إعرابا ً تاماً:
أسع ْد بالفابز

ٔ8

الوحدة الخامسة  :التّصؽٌر
المحول إلى صٌؽة ((فُ َعٌْل)) أًو ((فُ َع ٌْ ِعل)) أَو ((فُ َعٌْعٌل)) ٌمال له االسم
االسم
ّ
المصؽر.
أغراض التصغٌرٌ :صؽر االسم ألحد األَؼراض اآلتٌة:
 الداللة على صؽر حجمه مثل ( ُكلٌَْب) و( ُكت َ ٌِّب) الداللة على تملٌل عدده مثل ( ُورٌْمات) و(د َُرٌْهمات) و(لُمٌَْمات). الداللة على لرب زمانه مثل( :سافر لُ َبٌْل العشاء)أو لرب مكانه ،مثل( :الحمٌبة ُد َوٌْن الرؾ).
ص ُ
دق اإلشاعات ؟
 الداللة على التحمٌر :مثال :األ ُ َحٌْمك هو َم ْن ٌُ ّ للداللة على التعظٌم :أَصابتهم د َُوٌْهٌة أَذهلتهم.ً  ،إن اإلٌمان باهلل ٌمأل ُ فراغ
 الداللة على التحبٌب مثال  :لال :أحمد أمٌن ْ ،أي بُ َن ّ
النفس.
طرائق التصغٌر:
*تصغٌر االسم الثالثً
ٔ -االسم الثالثًٌ :كون بتحوٌله على صٌؽة (فُ َع ٌْل)
أي بضم الحرؾ األول وفتح الثانً وزٌادة ٌاء ساكنة بعده تسمى ٌاء التصؽٌر.
علٌَ ْم
ٌر
علمُ ------
مثال  :نهر------نُ َه ْ
ٔ -األسماء المؤنثة :األسماء الثالثٌة الخالٌة من عالمة التأنٌث  ،تلحمها تاء التأنٌث
بعد تصؽٌرها.
فرس ------فُرٌْسة
مثال :هندُ ------هنٌْدة
ٕ -األلؾ الثانٌة فً االسم الثالثً ترد إلى أصلها عند التصؽٌر.
تاج -----ت ُ َوٌْج
مثال  :ناب ----نُ ٌٌَْب
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ٖ -كل اسم ثالثً مزٌد بتاء التأنٌث  ،أو الؾ التانٌث(الممدودة أو الممصورة)،أو
الؾ التأنٌث على وزن ( أفعال )ٌ ،صؽر تصؽٌر االسم الثالثً
مثال :شجرةُ ----
نعمى -----نُ َعٌْمى
ش َجٌْرة
صحٌْراء
أجمال ----أ ٌ َجٌْمال
صحراءُ ----
ٗ -تصؽٌر ما ثالثه حرؾ علّة :عند تصؽٌر االسم الذي ثالثه حرؾ علّة ،تُدؼم
ٌاؤه بٌاء التصؽٌر  ،وعند تصؽٌر االسم الذي ثالثه الؾ أو واو ،تملب األلؾ أو
الواو ٌا ًء ثم تُدؼم بٌاء التصؽٌر.
ُر ْلٌهُ -----رلٌّه
مثال  :نبٌل -----نُبٌَّل
عصٌّة
حصوةُ -----حصٌّة عصاُ ----
ٌُ٘ -ر ُّد إلى االسم الثنابً ثالثه المحذوؾ عند التصؽٌر.
مثال :أخ -----أُخًَ
س :صؽر كالً من األسماء التالٌة واضبطها بالشكل التام  ،مع بٌان السبب:
( أسد  ،ن َِمر  ،أرض  ،جار  ،ندى ُ ،دبّ  ،ن ْفس )

*تصغٌر االسم الرباعً:
ٔ -االسم الرباعًٌ :كون بتحوٌله على صٌؽة (فُ َع ٌْ ِعل)
أي بضم الحرؾ األول وفتح الثانً وزٌادة ٌاء ساكنة ٌاء التصؽٌر بعده ،مع
كسر ما بعد هده الٌاء .
أحمك -------أ ُ َحٌ ِْمك
دفترُ ----دفَ ٌْتِر
ٕ -األسماء التً تلحك باالسم الرباعً عند التصؽٌر:
كل اسم رباعً مختوم بتاء التأنٌث  ،أو الؾ التأنٌث الممدودة  ،أو ٌاء النسب،
أو األلؾ والنون الزابدتٌنٌ ،صؽر تصؽٌر االسم الرباعً
ٕٓ

عم ٌْ ِرباء
مثال :لنطرة ----لُن ٌْ ِطرة
عمرباءُ ------
ع ٌْ ِفران
جعفريُ ------ج َع ٌْ ِفري زعفرانُ -----ز َ
ٖ -تصؽٌر ما ثانٌه ألؾ زابدة أو حرؾ علة:
*إذا كان ثانً االسم ألفا زابدة لُلبت واوا عند التصؽٌر.
ضل
مثال :فاتن  -----فُ َو ٌْتِن
فاضل ----فُو ٌْ ِ
ض
لاض -----لُ َو ٌْ ٍ
ٍ
أخر،ر ّد إلى أصله عند
*إذا كان ثانٌه حرؾ علّة منملبا عن حرؾ علّة
ُ
التصؽٌر:
ناب ----نُ ٌٌَْب
مثال :موسرُ ----م ٌَ ٌْ ِسر
ٗ -إذا كان ثالث االسم الرباعً ٌا ًء تدؼم بٌاء التصؽٌر.
َجمٌلُ -----ج َمٌّل
مثال َ :كثٌرُ ----كثٌَّر
س :صؽر الكلمات التالٌة:
(أرنب  ،زٌنب  ،فالح  ،جارٌة  ،صولجان  ،أربعاء  ،خندق  ،حا ّج)

ً والمركب اإلضافً:
*تصغٌر االسم الخماس ّ
ٌٔ -صؽر االسم الخماسً الذي رابعه حرؾ ِعلة (األلؾ  ،الواو  ،الٌاء) على
وزن (فُعٌَْعٌل).
َمحمودُ -------م َحٌْمٌد
سٌْعٌد
مثال :مسعودُ -----م َ
ٕ -إذا كان ثانً االسم الخماسً ألفا ً تُملب واوا ً عند التصؽٌر.
مثال  :فاروق ------فُ َو ٌْرق ناطور -------نُوٌْطر
ٖ -إذا كان ثانً االسم الخماسً ٌا ًء منملبة عن واو تُر ُّد واوا ً عند التصؽٌر ،
فنمول فً تصؽٌر
ِمٌراثُ --------موٌْراث
مٌزانُ --------موٌْزان
ٕٔ

ملحوظتان:
أ -إذا كان االسم خماسٌا ً ولٌس رابعه حرؾ علة  ،أو كان اكثر من خمسة أحرؾ ،
أي ٌصؽر على وزن
ٌصؽر من أحرفه أربعة فمط  ،فٌكون بحكم الرباعً ْ ،
(فُ َع ٌْ ِعل)
مثال :فرزدق ------فُ َرٌْزق أو فُ َرٌ ِْزد
عنٌَْكب
عنكبوتُ -----
سفٌَْرج
سفرجلُ ------
عنٌَْدل
عندلٌبُ ------
سمع عن العرب أسماء مصؽرة خالفت أوزان التصؽٌر وأحكامه
بُ -
مثال  :رجل ُ ----ر َوٌْجل
إنسان-----أُنٌَْسان
مؽربُ -----مؽٌَْربان
لٌلة --------لٌٌَُْلٌة
وتصؽٌرها المٌاسً هو ُ :ر َجٌْل  ،أُنٌَْسٌن ُ ،م َؽٌْرب ،لُ ٌٌَْلة
س :صؽر األسماء التالٌة:
( ِف ْردوس َ ،مالح  ،ضرؼام )
*تصغٌر الجمع:
الجمع :هو ما دل على أكثر من اثنٌن نحو  :مدارس ، ----مدرسون
مدرسٌن ،مدرسات
أنــواعه
*جمع المذكر السالم
وهو ما د َل على أكثر من اثنٌن وهو جمع خاص باألسماء المذكرة
ٕٕ

لاعدته
ٌعرب بالحروؾ بالواو رفعا ً وبالٌاء جرا ً ونصبا ً ودابما ً ٌنتهً بنون ثابته بالرفع
وبالجر ونصب
مثل :جاء المعلمون الى المدرسة باكرا ً
رأٌتُ المعلمٌن فً عم ِلهم باكرا ً
َم َر ْرتُ بالمهندسٌن وهم بالمشروع

*جمع المؤنث السالم
وهو جم ٌع خاص باألسماء المؤنثة ودابما ً ٌكون مختوما ً بألؾ وتاء رفعا ً نصبا ً وجرا ً
لاعدته
ٌعرب بالحركات بالضمة رفعا ً وبالكسرة جرا ً ونصبا ً
*جمع التكسٌر
هو كل ما د َل على أكثر من اثنٌن أو اثنتٌن ،مع تؽٌر صورة المفرد ،والممصود بأنه
أكثر من اثنٌن أي جمع مذكر مثل :طالب وأكثر من اثنتٌن أي جمع مؤنث سالم مثل:
اشجار  ،وهو جمع خاص باألسماء التً ال ٌتوافك جمعها مع جمع المذكر السالم .

لاعدته
ٌرفع بالضمة وٌنصب بالفتحة وٌجر بالكسرة
الطالب إلى المدرسة باكرا ً
مثل :جاء
ُ

أنواع جمع التكسٌر
أ-جمع الملة
ٖٕ

أشهر أوزانه
ؾ
أ َ ْفعُ ٌل أ َ ْح ُر ٌ
ا ْفعَال أ َ ْجدا ٌد
أز ِمنَةٌ
أ َ ْف ِعلَة ٌ ْ
فِ ْعلةٌ فِتْ ٌَةٌ
ب-جمع الكثرة
سل
فُعُل ُر ُ
ُ
ؼ َرؾ
فُعَل
فِ َعل لِ َ
طع
فُعّال لُ ّراء
فُعل ُركع
فَ ْعلى َم ْرضى
فِعلة ِخدمة

المواعد
(أي
ضوء لواعد
تكسٌر للملة ٌصؽر على لفظ ِه فً
ٔ -ما ُجمع َج ْمع
ِ
ٍ
التصؽٌر وأوزانه ْ
ِ
نضٌؾ ٌاء التصؽٌر فمط).
مثال :أن ُهر -----أُنٌْهر

عٌْمال
أعمال -------أ ُ َ

تكسٌر للكثرة ٌصؽر مفرده  ،ثم ٌُجمع جمع مذكر سالما ً إن كان مذكرا ً
ٕ -ما ُج ِم َع َجم َع
ٍ
عالالً وجمع مؤنث سالما ً إن كان مؤنثا ً  ،أو مذكرا ً ؼٌر عالل.
*عالالً :نأتً بالمفرد  ،ثم نصؽّر المفرد  ،ثم نجمعه جمع مذكر سالماً.
مثالُ :كتاب ( مذكر عالل ) كاتب – ُك َوٌْتبُ -ك َو ٌْ ِتبون
*إذا كان مؤنثا ً أو ؼٌر عالل  :نأتً بالمفرد  ،ثم نصؽر المفرد ،ثم نجمعه جمع مؤنث
سالماً.
ؼٌر عالل أو مؤنثاً :نأتً بالمفرد  ،ثم نصؽر المفرد  ،ثم نجمعه جمع مؤنث سالماً.
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مثالِ :جبال ( ؼٌر عالل) جبل – ُج َبٌْلُ -ج َبٌْالت
س َوٌْرات
سوٌْهرة – ُ
مثال :سواهر (مؤنث) ساهرة – ُ
ٖ -ما ُجم َع جمعا ً سالما ً ٌصؽر مفرده وتعاد إلٌه عالمة الجمع ؛ فإن كان مذكرا ً أُعٌدت
إلٌه الواو والنون فً حالة الرفع  ،والٌاء  ،والنون فً حالتً النصب والجر ،وإن كان
األلؾ والتاء.
مؤنثا ً أُعٌدت إلٌه
ُ
ع َوٌْملون
عوٌملُ -
*عاملون (جمع مذكر سالم ) عاملُ -
طوٌْلبة – ُ
*طالبات(جمع مؤنث سالم) طالبة – ُ
ط َوٌْلبات
س:هات مصؽّر األسماء األتٌة  ،بصٌؽة الجمع المناسب:
نخلة-------

نالد---------

رجل-------

كأس--------

ظرٌؾ-----

كاتب--------

*تصغٌر االسم تصغٌر االسماء المركبة تركٌبا ً إضافٌاً:
صؽٌر
ٌصؽر صدره وحده  ،وتطبك علٌه أحكام الت ّ
عبٌْد الرحمن
مثال :عبد الرحمنُ -----
تاج الدولة -------تُوٌْج الدولة
س :صؽر األسماء المركبة التالٌة:
( عبد العزٌز  ،سٌؾ الدولة ّ ،
عز الدٌن  ،جمال الدٌن  ،بٌت العز)

س :صؽر الكلمات األتٌة مع الضبط المناسب للوزن :
شمس-------------

لندٌل----------

كتاب --------------

سلمً----------
ٕ٘

مروان-------------

ملعب-----------

للب---------------

مسطرة---------

نمط أسبلة الوزارة:
س :أستخرج من النص :اسما ً مصؽرا ً
س :صؽر كلمة( الخطاب) الواردة فً النص مع الضبط التام.
س :ما مكبر كلمة ( ُرلٌَة)؟
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الوحدة السادسة  :اإلضافة
وهً نسبة بٌن اسمٌن ٌسمى األول مضافا ً والثانً مضاؾ إلٌه
وٌعرب المضاؾ حسب مولعه فً الجملة والمضاؾ إلٌه فً محل جر باإلضافة.
ظالم شجاعةٌ.
ك فً وج ِه
ٍ
مثال :كلمةُ ح ٍ
كلمةُ :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على أخره وهو مضاؾ.
ك :مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره تنوٌن الكسر الظاهر على أخره.
ح ٍ
صور المضاف:
تحذؾ من المضاؾ ال التعرٌؾ والتنوٌن ونون التثنٌة والجمع
الطالب
العلم : .
طالب
*حذؾ (الـ)التعرٌؾ من المضاؾ مثال:
ُ
ُ
ِ
طالب .
علم  ،واألصل لبل اإلضافة  :هذا
*حذؾ التنوٌن هذا
ٌ
ُ
طالب ٍ
ب َوتَبّ }
*حذؾ نون التثنٌة كموله تعالى { - :تَبت ٌَ َدا أ َ ِبً لَ َه ٍ
*حذؾ نون جمع المذكر سالم لوله تعالى{ -:إِن ُهم ُمالَلُو َربِّ ِهم}
صور المضاف إلٌه:
ٌٔ -كون المضاؾ إلٌه اسما ظاهرا ً أو ضمٌرا ً
ب ٌوما ً
مثال  :وك ُّل
مسافر سٌؤو ُ
ٍ

إذا رزقَ السالمة واإلٌابا (اسم ظاهر)

ٌر صاحبه منذ سنوات (ضمٌر)
مثال  :كالهما ل ْم َ

ُ
(حٌث ،إ ْذ ،إذا )
ٕ -وٌكون المضاؾ إلٌه جملة بعد
تضاؾ هذه األسماء إلى الجمل فمط.
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*إذا تضاؾ إلى الجملة الفعلٌة فمط وتعرب ظرؾ لما ٌستمبل من الزمان مبنً على
السكون
نجحت بالسباق
مثال :أعطٌن الجابزة َ إذا
َ
نجحت)فً محل جر مضاؾ إلٌه
وتكون فٌها الجملة الفعلٌة (
َ
*إذ تضاؾ إلى الجملة االسمٌة والفعلٌة وتعرب ظرؾ مبنً فً محل نصب
ٌ
مثال :وصلتُ إ ْذ البٌتُ
مؽلك
ٌ
الجملة االسمٌة (البٌتُ
مؽلك )فً محل جر مضاؾ إلٌه
ُ
*حٌث وتضاؾ للجملة االسمٌة والفعلٌة وتعرب ظرؾ مكان أو زمان مبنً على الضم
ُ
مثال :ذهبتُ
ذهب أبً
حٌث ٌ ُ
ٌذهب أبً )فً محل جر مضاؾ إلٌه
الجملة الفعلٌة (
ُ
أي ٌأتً ما بعدها مضاف إلٌه:
*األسماء والظروف التً تلزم اإلضافة ْ
ٔ -كال وكلتا
 تضاؾ إلى ضمٌر  :وعندها تعرب إعراب المثنى باأللؾ رفعا ً ،وبالٌاء جرا ً ونصباً.كبٌرتان .
:المدٌنتان كلتاهما
مثال
ِ
ِ
إعرابها ،توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلؾ ألنه ملحك بالمثنى
وهو مضاؾ ،وهما ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلضافة.
أي بالحركات منعا ً من
 تضاؾ إلى اسم ظاهر ،وعندها تعرب إعراب االسم الممصور ْظهورها التعذر
مثالّ :
مجتهدان
إن كال الطالبٌن
ِ
ّ
إن :حرؾ توكٌد ونصب
كال :اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الممدرة على أخره منعا ً من ظهورها
التعذر وهو مضاؾ.
الطالبٌن :مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الٌاء ألنه مثنى.
مجتهدان :خبر مرفوع وعالمة رفعه األلؾ ألنه مثنى.
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ٕ -لبل وبعد
هما ظرفا زمان ومكان ٌُالزما اإلضافة إلى المفرد.
مثالَ :د َر ْستُ لبل االمتحان بساع ٍة
لبل  :ظرؾ زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاؾ واالمتحان مضاؾ إلٌه
مجرور باإلضافة.
سور البٌت
ألمان بع َد
مثال  :بَ ْع َد:
َ
ِ
بع َد :ظرؾ مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره وهو مضاؾ
والسور مضاؾ إلٌه مجرور باإلضافة
 ولد ٌنمطع الظرفان (لبل  ،بعد) عن اإلضافة  ،وحٌنب ٍذ ٌبنٌان على الضمة فً محلنصب أو جر بحسب مولعهما.
مثال ( :هلل األمر من لب ُل ومن بعدُ)
لبلُ :ظرؾ زمان ممطوع عن اإلضافة مبنً على الضم فً محل جر بحرؾ الجر.
بعدُ :ظرؾ زمان ممطوع عن اإلضافة مبنً مبنً على الضم فً محل جر بحرؾ
الجر.
مثال :ل ْم أدرس بعدُ.
بعدُ :ظرؾ زمان ممطوع عن اإلضافة مبنً على الضم فً محل نصب.
ي:
ٖ -أ ّ
وتأتً على عدّة صور ومنها:
ي األعما ِل أحبُّ إلى للا؟
 االستفهامٌة :أ ُّي صالةٍ تموم بها ٌؤتٌن أجرها.
 الشرطٌة :أ ّ الموصولة :بمعنى (الذي) لدمنا االمتحان أٌهم أفضل بمجموعه*تأتً أي مضاؾ (بعدها مضاؾ إلٌه ) إذا كانت شرطٌة أو استفهامٌة.
*تضاؾ أي الشرطٌة واالستفهامٌة أي المعارؾ والنكرات والمفرد والمثنى
والجمع.
* تعرؾ أي الموصولة حسب مولعها فً الجملة.
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ٗ  -م َع
ٌالزم اإلضافة إلى المفرد وال ٌضاؾ إلى جملة  ،وأعرابه ظرؾ للزمان والمكان
ُ ،معرب ،منصوبٌ ،ضاؾ إلى المعارؾ والنكرات وإلى المفرد والجمع والمثنى.
مثال :لضٌْتُ م َع الصدٌمٌن ولتا ً ممتعاً.
م َع :ظرؾ زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره وهو مضاؾ
الصدٌمٌن :مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الٌاء ألنه مثنى.
أعٌش م َع العابل ِة فً منطمة الجبل األخضر .
مثال:
ُ
م َع :ظرؾ مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره وهو مضاؾ.
العابلة  :مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جرة الكسرة .
ُ٘ -
حٌث :
ظرؾ مكان مبنً على الضم فً محل نصب مفعول به وهو مضاؾ وما بعدها
مضاؾ إلٌه وتضاؾ إلى الجملة( اإلسمٌة والفعلٌة)
جملة اسمٌة:
ُ
ذاهب.
حٌث أبون
ذهب
ٌ
مثال :ا ُ
ُ
حٌث :ظرؾ مكان مبنً على الضم فً محل نصب مفعول به وهو مضاؾ
أبون :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من االسماء الخمسة وهو مضاؾ،
والكاؾ ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه.
ذاهب :خبر مرفوع وعالمة رفعه تنوٌن الضم الظاهر على اخره.
ٌ
ذاهب) فً محل جر مضاؾ إلٌه.
والجملة األسمٌة من (أبون
ٌ
جملة فعلٌة:
ُ
ٌدرس صدٌمً .
حٌث
أدرس فً كلٌة اآلداب
مثال:
ُ
ُ
ُ
حٌث :ظرؾ مكان مبنً على الضم فً محل نصب مفعول به وهو مضاؾ
ٌدرس :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على أخره.
ُ
أخً :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الكسرة بدل الضمة لتناسب الٌاء وهو مضاؾ
،والٌاء ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه.
والجملة الفعلٌة من ( ٌدرس صدٌمً ) فً محل جر مضاؾ إلٌه.
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ملحوظة:
ُ
ُ
(حٌث) (من) وتعرب حٌنها ظرؾ مكان مبنً على الضم فً محل جر.
تسبك
*لد
ُ
حٌث ال نحتسب .
مثال :اللهم ارزلنا من
ُ
حٌث  :ظرؾ مكان مبنً على الضم فً محل جر بحرؾ الجر.
سؤال وزارة
صوب الخطأ الوارد:
جلست إ َذ ٌهبُّ الهوا ُء
أ-
َ
بْ -
َ
دخلتُ من
بار الزابرٌنَ
حٌث ٌدخ ُل ِك ُ

المضاؾ إلى ٌاء المتكلم
له لاعدتان:
أ -اسم صحٌح األخر ٌ +اء المتكلم
وعندها
ٌٔ -جب كسر أخر االسم أي الحرؾ الصحٌح
ٌٕ -جوز أن نسكن ٌاء المتكلم أو نفتحها
مثال  :أحب كتابتً الشعرٌة فً حب وطنً األردن الؽالً
ً
ِكتَا َبتِ ًْ ِ ،كتَا َب ِت َ
ب -اسم ممصور ٌنتهً (بألؾ) أو اسم منموص ٌنتهً(بٌاء) أو مثنى أو جمع مذكر
سالم
عندها
ٔ -وجوب تسكٌن أخر االسم
ٕ -ووجوب فتح ٌاء المتكلم
ي أتوكأ علٌها)
مثال( :لال هً عصا ْ َ
الكتاب رفٌمً فً لٌالى الطوٌلة
مثال:
ُ
مثال :اصطحبتُ معً صدٌما َي
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مثال :عدتُ إلى محبً فً ع ّمان

اسم ممصور
اسم منموص
مثنى
جمع مذكر سالم

ي
عصا ْ َ
لٌالى
صدٌماَي
محبً

مالحظتان:
 االسم الممصور :هو االسم الذي أخره الؾ ممصورة(ا ،ى) مثل :فتى عصاالماضً
 االسم المنموص :هو االسم الذي أخره ٌاء ؼٌر مشدّدة مثل :ِ
سؤال وزارة:
س :حدد كالً من المضاؾ والمضاؾ إلٌه فً جملة:
ُّ
بالحوار أمرٌن :سعادة ُ اإلنسان والطمأنٌنة)
تحمك
(وهً
ِ

س :عٌن المضاؾ والمضاؾ إلٌه فً عبارة :
(على اختالؾ األلوان واللؽات)

س :ح ّدد كالً من  :المضاؾ والمضاؾ إلٌه  ،فً لول الشاعر:
أن سٌمت ُل مربعا ً
الفرزدق ْ
ُ
عم
زَ َ

أب ِشــر بطول ســالمة ٌا ِمرب ُع

س :علل ماٌأتً:
تركٌب(عصاي) فً لوله تعالى :
وجوب فتح ٌاء المتكلم فً
َ
علٌْها.
اي أتوكأ َ
هً َ
ع َ
ص َ
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نشاط:
اضبط الكلمة األتٌة مع بٌان السبب
رواٌتً
س :صوب الخطأ الوارد فً الج ّمل األتٌة :
كتابان الطالب جدٌدان
كاتبون العدل مدربون.
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