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أبدأ رسالتي بتحية العروبة ...
رسمها التاريخُ وأنكرها المُعّلِمُ نكرى

أعشقكَ يا وطني وببهجة الغرام ذكرى

بـــدأ بـحرفٍ وانــــتــهــــى بفـكـــرة

هو علمٌ ال تجــــــارب لــــــــــــــه

فسألوا التاريخ عن هوالكو و مجده
فينحني التاريخ لسيفه وببغداد تجدون الذكرى
صدام  ,يامجد العروبةِ عشت ملكًا والتاريخُ يشهدُ
وللقدس بقلبكَ عشقٌ وبتحريرها بعقلك فكرة
توالو ا مجمع الخنفساء خلسةً  ,عليك يا وطني
فشربوا عرق التاريخ وعرق االمجادِ قطرةً فقطرة
هي رسالتي بدأتها بخاتمة
ولساحل حروفي وطنٌ و مجدٌ و تاريخٌ فالهوا به ..
وسألوا ياجوج وماجوج عن ما هو فاعلٌ بكم
أعداء التاريخ  , ....سجل المجدُ بكم عاره
ومن هنا رسالتي بدأت بقطرة

أ  .محمد أبو الهٌجاء
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الصف الثاني عشر
مادة تخصص ٕٓٔ2 /م

الفصل الدراسي الثاني
(متضمن إجابات تدريبات الكتاب)
إعداد المعمم

محمد أبو الييجاء
ٕٓٓ022ٖٗٗ2

يدرس بيا االستاذ محمد أبو الييجاء .
المراكز الثقافية و
ّ
األكاديمية التي ّ
إربد  :حصريًّا

 في مركز البواسل – شارع الجامعة مقابل بنك اإلسكان . مركز االستاذ جالل أبو خضرة – مخيم إربد . -مركز المأمون الثقافي ( المجمع الشمالي ) .

عمبن  :التدريس المنزلي فقط

* الفيس ُبك  :صفحة  /توجييي " االستاذ محمد ابو الييجاء " // .

whatsapp : 0788344802

الدوسية حصريًّا من موقع األوائل التعميمي من صفحة االستاذ ( محمد أبو الييجاء ) .
حمل
ّ
* تُ ّ
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اهداء
إىل أرًاح انشيداء انذٍّ قديٌا أرًاحيى فداءً نهٌطٍ ًإىل يٍ هلى فضمٌ عهَِّ ال ُّنسَ
إىل أيِ ًأبِ  ...انهذاٌ رمسٌا يل طزّق احلْاة بطاعت اهلل ًإىل رًح جدحِ انطاىزة
انيت رمسج حبناهنا كٌكبًا نهذكزّاث اجلًْهت انيت حتهق بقهٌبنا ًعقٌننا أَا ًأسزحِ
إىل سًجيت ًرفْقت دربِ انيت أيسكج بْدُ ألصعد بطاعت اهلل اىل األفق
إىل ابين انغايل " حْى " انذُ أىداَِ اّاه انبارُ ً أَار يل احلْاةَ بساحم ًجيو انضاحك
ًانذُ عشف عهَ يسًعِ سنفٌَْت األحالو
إىل طهبيت انهذٍّ صنعٌا اجملد جبًْع حزًفو املزصعت بطعى اننجاح ًانخًّْش
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َكسر همزة إِن
أوالً  :إن وأخواتها :
إن  ,أن  :تفٌد التوكٌد  /تعرب  :حرف توكٌد ونصب .
لكن

 :تفٌد االستدراك  /تعرب  :حرف استدراك ونصب .

كؤن

 :تفٌد التشبٌه  /حرف تشبٌه ونصب .

لٌت

 :تفٌد التمنً  /حرف تمنً ونصب .

لعل

 :تفٌد الترجً  /حرف ترجً ونصب .

قبعدة إن وأخواتها اذا سبقت الجملة اإلسمٌة تنصب المبتدأ وٌصبح اسمها  ,وترفع

الخبر وٌصبح خبرها .
توضٌح  :العل ُم نور
العل ُم  :مبتدا مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
نور  :خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
إذا أد خلنا على الجملة اإلسمٌة  ,حر ًفا من الحروف الناسخة ( إنّ وأخواتها ) ؛ فإنها تنصب

المبتدأ ( العل َم ) وٌسمى اسمها  ,وترفع الخبر  ,وبذلك تصبح الجملة  :إِن العل َم نور
مثال  :الزٌارةُ دواء للمرٌض .
إذا أدخلنا على هذه الجملة حر ًفا من أخوات إِن على سبٌل المثال كـ (كؤَن )؛ وفعلنا فً المبتدأ ما فعلناه فً

الجملة السابقة تصبح الجملة  :كؤن الزٌار َة دواء للمرٌض .
س  :اعرب جملة ( إن مرٌم تلمٌذة نشٌطة )

االجابة :

إن

 :حرف ناسخ  ,حرف مصدري ونصب .

مرٌم  :اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الظاهرة على آخره .
تلمٌذة  :خبر إن مرفوع وعالمة رفعه تنوٌن الضم .
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كسر همزة إنّ
ٌجب كسر همزة إنّ فً الحاالت اآلتٌة :
ٔ -ألنها جاءت فً ابتداء الكالم :
-

قال تعالى ( إنّ هللا ؼفور رحٌم) .
إ ّنا فتحنا لك فتحا مبٌنا .
إنّ الحسنات ٌذهبن السٌئات" .
ض ّر .
نفع  ,وإِنّ أكثرت منه َ
إِنَّ الكال َم كالدَواء  ,إِنّ أقللت منه َ

ٕ  -ألنها جاءت بعد حرؾ استفتاح مثل  ( :أال  ,أما ) .
-

أال إنّ الصبر مفتاح الفرج.

-

قال تعالى  ( :أال إنّ نصر هللا قرٌب)

ضة  ,فاعقلوا واعملوا .
 أال إِنَّ السما َء تمط ُر ذه ًبا وال ف ّ-

(أال إنّ أولٌاء هللا ال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون)

-

أما إنّ الكذب أسوأ ما ٌكره من الصفات.

ٖ  -ألنها محكٌة بالقول ( أول الجملة المحك ٌّة ) .
-

" قل إن هدى هللا هو الهدى "

 قال المتهم إنً بريء . قال ال ّافعً  :قالوا سكت وقد خوصِ مت ُ
قلت لهم
ش ّ

إِنّ الجواب لباب ال َّ
ح.
ش ِّر مِفتا ُ

 أخبرنً إنه بريء قال له :إنّ الدرس سهل . قٌل فً المثل العربً  :إنّ الوقت كالسٌؾ  ,فاؼتنمه وال تهمله. قال تعالى  ( :قل إنّ صالتً ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن) .ٗ  -ألنها جاءت أول جملة جواب القسم .
-

وهللا إنّ الوطن أعز ما ٌحب اإلنسان - .قال تعالى  ( :والعصر إنّ اإلنسان لفً خسر).

ت جسد ٌّة ونفس ٌّ ًة واجتماع ٌّة واقتصاد ٌّة فوهللا  ,إِ ّنها ٌ
 تس ّبب المخ ّدرات مشكال ٍآفة خطٌرة .
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ُ
حٌث )
٘  -ألنها جاءت بعد الظروؾ  ( ,إِذ ,
جملة المضاؾ إلٌه مسبوقة بالظروؾ إذ  ,حٌث وهً ظروؾ تتبعها جملة تكون فً محل جر باإلضافة .
-

جلست حٌث إنّ زٌدا جالس / .حٌث :

-

ركعت حٌث إنّ اإلما َم راك ٌع .

-

سجد المصلً إذ إنّ اإلما َم ساج ٌد.

ظرؾ مبنً على الضم فً محل نصب.
جالس ) فً محل جر باإلضافة .
والجملة االسمٌة ( إن زٌ ًدا
ٌ

حٌث إنَّ ال ّتر ٌّ َ
ُ
ٌكشفان لك حقٌقة األمور .
ث والتأمل َ
 من األفضل عد ُم االستعجال فً نقل األخبار ,ِ

 -ٙألنها وقعت فً خبرها الالم المزحلقة ( الم االبتداء).
سولُ ُه َو َّ
هللاِ َو َّ
سول ُ َّ
اء َك ا ْل ُم َنافِقُونَ َقالُوا َن ْ
هللاُ ٌَ ْعلَ ُم إِ َّن َك لَ َر ُ
ش َه ُد إِ َّن َك لَ َر ُ
 قال تعالى ( :إِ َذا َج َهللا ُ
ٌَ ْ
ه ُد إِنَّ ا ْل ُم َنافِقٌِنَ لَ َكا ِذ ُبونَ )  .سورة المنافقون  ,اآلٌة ( ٔ )
ش َ

( -إنّ هللا لؽفور رحٌم) .

ٌم ) .
َ ( -وإِ َّنك لَ َعلى ُخل ُ ٍق َعظِ ٍ
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* حل ّ أنشطة الكتاب واجب إجباري

 /نشاط رقم ٔ  ٗ+ٖ+ٕ +صفحة رقم ٕٔ ؤٖ عن الكتاب

تدرٌب (ٔ)  :اذكر سبب كسر همزة ( إنّ ) فً ما ٌؤتً :
صلِ ُحونَ
ٔ -قال تعالى فً وصف المنافقٌن َ (( :وإِ َذا قٌِل َ لَ ُه ْم الَ ُت ْفسِ دُو ْا فًِ األَ ْر ِ
ض َقالُو ْا إِ َّن َما َن ْحنُ ُم ْ
أَال إِ َّن ُه ْم ُه ُم ا ْل ُم ْفسِ دُونَ َولَكِن الَّ ٌَ ْ
ش ُع ُرونَ )) .

ٕ -إنّ السعادة لٌست فً الحصول على ما ال نملك  ,بل فً إدراك قٌمة ما نملك .
ٖ -قال أبو العالء المعري :
آلت بما لم تستطعه األوائل

وإِنً كنت األخٌر زمانه

ٗ -وهللا  ,إِ ّنً سؤبذل قصارى جهدي حتى أحقق طموحاتً .
اإلجابة :
ٔ -قالوا إِنما نحن مصلحون  :ألنها محكٌٌّة بالقول .
 -أال إِنهم هُم المفسدون

 :ألنها وقعت بعد حرف استفتاح أال

ٕ -ألنها وقعت فً بداٌة الكالم .
ٖ -ألنها محكٌة بالقول .
ٗ -ألنها وقعت أول جملة جواب القسم .
تدرٌب (ٕ)  :اضبط همزة (إنّ ) حٌثما وردت فً ما ٌؤتً :
ٔ -قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  " :أما وهللا إِ ّنً ألخشاكم هلل  ,وأتقاكم له  ,لكنً أصو ُم وأفط ُر
وأصلً وأرقد ,وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتً فلٌس منً " .
ٕ -إِنّ كثٌراَ من سوء الفهم ٌنتج عن سوء اإلصغاء ,حٌث إِنّ القدرة على اإلنصات تجلب لك األصدقاء فالمصغً
الجٌد ٌكون صدٌقا َ للجمٌع ؛ إذ إِنّ اإلصغاء ٌتطلب مقاومة النفس والقدرة على اإلنتباه والنفس تمٌل إلى التحدث
أكثر منها إلى اإلصغاء ,وتكاد تمله كلما طال .فو هللا إن االستماع مهارة من الضرورة إتقانها .

ٖ -أحب أن أجلس على شاطئ البحر حٌث إِنّ الهواء علٌل .
ٌٗ -عجبنً الفتى الصادق السموح ,إذ إِ ّنه ذو خلق حسن .

اإلجابة ٌ :ا طالب انظر الى " إِنَّ " داخل األمثلة السابقة تجدها قد ُكسِ َر ْت همزتها وجو ًبا .
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تدرٌب (ٖ) :
عبّر عن المعانً اآلتٌة باستخدام (إنّ ) المكسورة همزتها بحسب ما هو مطلوب :
ٔ -أهمٌة العلم فً حٌاتنا .

(اقتران الخبر بالالم المزحلقة) .

ٕ -حب الوطن .

(أول جملة جواب القسم) .

ٖ -الصبر والفرج .

(بداٌة الكالم) .

اإلجابة :

ٔ -إِنّ العل َم لمهم فً حٌاتنا
الوطن .
هللا إِ ّنً أُحبُ
هللا إِنّ حب
َ
الوطن واجب مقدس  /و ِ
ٕ -و ِ
ِ

الفرج .
الصبر مفتا ُح
ٖ -إِنّ
َ
ِ
تدرٌب (ٗ)  :اقرأ النص اآلتً ,ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
أظهر الملك أنوشروان ٌوما َ من األٌام أ ّنه مرٌض وأنفذ ثقاته وأمناءه أن ٌطوفوا أقطار
بالده ,وأكناف والٌته طالبٌن له لبنة عتٌقة فً قرٌة خربة لٌتداوى بها؛ إذ إنّ األطباء وصفوا
له ذلك ,فطافوا والٌته كلها وعادوا إلٌه فقالوا له  :ما وجدنا مكانا َ خرابا َ وال لبنة عتٌقة.
ففرح أنوشروان وشكر هللا  ,وقال :ما أردت إال تجرٌب والٌتً  ,واختبار مملكتً؛ ألعلم
هل بقً فً الوالٌة موضع خراب ألعمره  ,وحٌث إ ّنه لم ٌبق فٌها مكان إال هو عامر فقد
تمت أمور المملكة ,وانتظمت األحوال ,ووصلت العمارة إلى درجة الكمال .
أجب عمّا ٌلً :
ٔ -اقترح عنوانا َ مناسبا َ للنص .
ٕ -وردت فً النص جملتان كسرت همزة (إنّ ) فٌهما وجوباَ ,ما علة كسرها؟
االجابة  -ٔ :عدل أنوشروان فً بالده .
ٕ -إذ إنّ األطباء وصفوا له ذلك  :ألنها جاءت بعد الظرؾ إذ .
ٖ  -وحٌث إ ّنه لم ٌبق فٌها مكان إال هو عامر  :ألنها جاءت بعد الظرؾ حٌث .
تدرٌب (٘)  :تحدث أمام زمالئك فً الصف أو اإلذاعة المدرسٌة عن أهمٌة الشبكة العالمٌة للمعلومات
(اإلنترنت) فً تنمٌة العلوم والمعرفة لدى الطلبة " .موظفا َ حاالت كسر همزة (إنّ ) " .

االجابة ٌ :ترك هذا النشاط لطالب .
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الوحدة الثانٌة

ً

ً
أحىال انفبعم واملفعىل به تقدميب وتأخريا
نحنُ نعلم أن الجملة الفعلٌة تتكون من ثالثة عناصر أساسٌة وهً :
الفعل  +الفاعل  +المفعول به = جملة فعلٌّة
أكل  +محمد  +التفاح َة = أك َل محمد التفاح َة
وهذا هو األصل فً ترتٌب الجملة الفعلٌة ؛ أن ٌؤتً :
( الفعل ) ثم ( الفاعل ) ثم ( المفعول به )
مثال ّ :
المعانً السامٌّة للوطنٌة .
ردن
َ
سط َر شهدا ُء األ ِ
نجد هنا أن  :الفعل ( ّ
(المعانً ) .
سطر)  ,الفاعل (الشهدا ُء )  ,المفعول به
َ
ّ
ماض مبنً على الفتح الظاهر على آخره .
سطر  :فعل ِ
الشهدا ُء  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
المعانً  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
َ
وهذا هو أصل الترتٌب فً الجملة الفعلٌة .
سكن قلو َبهم حبُ الوطن) تجد أن ترتٌب الجملة
اآلن دقق النظر فً الجملة الفعلٌة اآلتٌة (
َ
ً
جوازا على الفاعل ) :
هنا ( تقدم المفعول به
الفعل (سكن)  +المفعول به (القلوب)  +الفاعل (حب)
ماض مبنً على الفتح .
َ
سكن  :فعل ِ
القلوب  :مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتح وهو مضاف .
َ
حبُ  :فاعل مإخر مرفوع وعالمة رفعه الضم الظاهر على آخره .
وهذه هً صورة أخرى من صور الجملة الفعلٌة .
واآلن دقق مر َة أخرى فً المثال الثالث  ( :فالمجدَ صن ُع هإالء األبطال ) تجد هنا
( تقدم المفعول به على الفعل والفاعل ) :
المفعول به ( المجد )  ,الفعل ( صنع )  ,الفاعل ( هإالء )
المج َد  :مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
ماض مبنً على الفتح .
صنع  :فعل ِ
هإال ِء  :اسم اشارة مبنً على السكون فً محل رفع فاعل مإخر .

وهذه اٌضًا صورة أخرى من صور الجملة الفعلٌة .
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أي بني ثمة حاالت يجب فييا تقديم الفاعل عمى المفعول بو ،وحاالت أخرى يجب فييا تقديم
ّ
المفعول بو عمى الفاعل أو عمى الفعل والفاعل معاً ،وىذا ما نتعرف إليو في ىذه الوحدة .
تدرٌب (ٔ)  :حدد عناصر الجملة الفعلٌة الواردة فً األمثلة اآلتٌة :
النجاح بالمثابرة .
ٌٔ -درك الطالبُ
َ
ٕ -تصنع بعض الكائنات الحٌة – كالنباتات ــ غذا َءها بنفسها .
ٖ -جمٌل أن ٌلقى اإلنسان أخاه بابتسامة .
ٗ -هللا أسؤل أن ٌوفقنا فً مسٌرتنا العلمٌة والعملٌة .
٘ -ال ٌرجع المال المفقود إال عفٌف النفس .
 -ٙقال أحمد شوقً  :وتعطلت لغة الكالم وخاطبت

عٌنً فً لغة الهوى عٌناك

اإلجابة :
الرقم

الفعل

الفاعل

المفعول بو

ٔ

يدرك

الطالب

النجاح

ٕ

تصنع

بعض

غذاؤىا

ٖ

يمقى

ٗ

أسأل

اإلنسان
ُ
ضمير مستتر تقديره أنا

أخاه
اهلل

٘

يرجع

عفيف النفس

المال

ٙ

تعطمت
ْ

لغةٌ

ال يوجد مفعول بو

عيناك

عيني

خاطبت

أوالً  :تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا ً
قاعدة  :الفاعل ٌتقدم على المفعول به وجوبا ً فً حاالت ثالث منها :
ٔ  -خشٌة اللبس لعدم وجود قرٌنة تمٌز الفاعل عن المفعول به .
ٕ  -الفاعل ضمٌر متصالً والمفعول به اسم ظاهر.
ٖ  -الفاعل ضمٌر متصالً والمفعول به ضمٌراً متصالً.
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التوضٌح :
ٔ  :خشٌة اللبس واإلبهام لعدم وجود قرٌنة تمٌز أحدهما من اآلخر .
فً هذه الحالة ال توجد قرٌنة تمٌز الفاعل من المفعول به ولذلك تجد العالمات اإلعرابٌة
مثل ( ـــ ُ  ,ـــَ  ,ــِ ) غٌر ظاهرة على الفاعل والمفعول به .
 ناقش مصطفى موسى ( .االسم المقصور ال تظهر العالمات اإلعرابٌة على آخره)
ناقش  :فعل  /مصطفى  :فاعل  /موسى  :مفعول به
فال ٌمكن معرفة أٌهما ناقش اآلخر ,لعدم وجود قرٌنة لفظٌة أو معنوٌة تمٌز الفاعل من المفعول به
ولذلك ٌكون االسم المتقدم منهما هو الفاعل .
( اسم اإلشارة مبنً ال تتغٌر حركة آخره )
 فهم هذا ذاك .
 /ذاك  :مفعول به
فهم  :فعل  /هذا  :فاعل
فال ٌمكن معرفة أٌهما فهم اآلخر ,لعدم وجود قرٌنة لفظٌة أو معنوٌة تمٌز الفاعل من المفعول به ولذلك ٌكون
االسم المتقدم منهما هو الفاعل .
 هنأت سلمى نهى ( .االسم المقصور تقدر العالمات اإلعرابٌة على آخره وال تكون ظاهرة )

هنؤ  :فعل /

سلمى  :فاعل

/

نهى  :مفعول به

فال ٌمكن معرفة أٌهما هنؤت األخرى ,لعدم وجود قرٌنة لفظٌة أو معنوٌة تمٌز الفاعل من المفعول به ولذلك ٌكون االسم
المتقدم منهما هو الفاعل .

هنؤ  :فعل ماض مبنً على الفتح الظاهر على آخره .
ت  :تاء التؤنٌث الساكنة ال محل لها من االعراب .
سلمى  :فاعل مقدم وجوبا ً مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره للتعذر .
نهى  :مفعول به مإخراً وجوبا ً منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على آخره للتعذر

تىضيح مفصم بشكم أكرب :
انظر إلى الجملة الفعلٌة (هنؤت سلمى نهى ) تجد أن عالمات اإلعراب غٌر ظاهرة ( الضم  ,الفتح  ,الجر )

على كلمتً (سلمى ,نهى) وال ٌمكن معرفة أٌهما هنؤت األخرى؛ مما استدعى أن ٌكون االسم المتقدم
منهما هو الفاعل ,ففعل التهنئة ٌمكن أن تقوم به كل من سلمى ونهى ,وإذا تقدم المفعول به على الفاعل
خفٌت حقٌقة كل منهما لعدم وجود قرٌنة تزٌل هذه الغموض ,فال ٌعرف الفاعل من المفعول به إال
بالترتٌب لذا ٌتقدم الفاعل وجوبا ً خشٌة اللبس لعدم وجود قرٌنة تمٌز أحدهما من اآلخر .أما إن وجدت
قرٌنة لفظٌة أو معنوٌة ,فالترتٌب ال ٌكون واجبا ً بل جائزاً.
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ملحوظة  :القرٌنة ممكن أن تكون لفظٌة ومعنوٌة :
أ  -القرٌنة اللفظٌة :
مثال ٔ :
مثال ٕ

(أكرمت ٌحٌى لبنى) /

فوجود تاء التؤنٌث فً الفعل دلٌل على أن الفاعل هو المإنث "لبنى"

ُ
العزٌز عمً) /
( :استقبل صدٌقً

فظهور عالمة الرفع (الضمة) على آخر كلمة (العزٌز) التً
هً صفة (صدٌقً) دلٌل على أن (صدٌقً) هو الفاعل.

ب  -القرٌنة المعنوٌة :
مثال ٔ ( :قابل أخً معلمً )  /المعنى ٌقتضً أن ٌكون (أخً) هو الفاعل؛ ألنه هو الذي قابل
معلمً  ,ال العكس .
( االسم المضاف إلى ٌاء المتكلم تكون الحركات مقدره آخره )
قابل  :فعل أخً  :فاعل معلمً  :مفعول به
 فال مكن معرفة أٌهما قابل اآلخر ,لعدم وجود قرٌنة لفظٌة أو معنوٌة تمٌز الفاعل من المفعول به ,ولذلك
ٌكون االسم المتقدم منهما هو الفاعل .

ٕ  :كون الفاعل ضمٌراً متصالً والمفعول به اسم ظاهر
ملحوظة  :ضمائر تعرب فً محل رفع فاعل  :ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل
مثال

الضمٌر

مثال

الضمٌر

ت ُ
َ
ت المتحركة
ت ِ

ُ
َ
سمعت
كتبت ,

ٌاء المخاطبة

اكتبً  ,اسمعً

ألف االثنٌن

كتبا  ,سمعا

واو الجماعة

كتبوا  ,سمعوا

نون النسوة َن
نا الفاعل

ٌسمعن
ٌكتبن ,
َ
َ
كتبنا  ,سمعنا

 مثال  :قال الشاعر حافظ ابراهٌم على لسان اللؽة العربٌة :أنا البحر فً أحشائه الدر كامن
سؤل  :فعل /

فهل سؤلوا الغواص عن صِ ْدفا ِتً

واو الجماعة  :فاعل (ضمٌر)

/

الغواص  :مفعول به اسم ظاهر

الحظ أن الفاعل جاء ضمٌر متصالً (واو الجماعة) والمفعول به اسما ً ظاهراً ( صدفاتً ) ولذلك تقدم الفاعل وجوبا ً .

سؤل

 :فعل ماض مبنً على الضم الظاهر على آخره .

واو الجماعة  :ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل .
الغواص
َ

 :مفعول به مإخر وجوبا ً منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
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 مثال  :تابعت المبارا َة مع أصدقائً .تابع  :فعل

 /التاء المتحركة  :فاعل (ضمٌر)

 /المباراة  :مفعول به اسم ظاهر.

ت التاء المتحركة ) والمفعول به اسما ظاهرا (المباراة) ولذلك تقدم الفاعل وجوبا ً
الحظ أن الفاعل جاء ضمٌر متصالً ( ُ

 مثال  :أخذا العل َم من أصحابه .أخذ  :فعل

/

 /العلم  :مفعول به اسم ظاهر.

ألف االثنٌن  :فاعل (ضمٌر)

الحظ أن الفاعل جاء ضمٌراً متصالً ( ا ألؾ االثنٌن ) والمفعول به اسم ظاهراً ( العلم ) ولذلك تقدم الفاعل وجوبا ً .

 مثال  :ال تسألً الناس عن أصلً وفصلً . /الناس  :مفعول به اسم ظاهر.

تسؤل  :فعل ٌ /اء المخاطبة  :فاعل (ضمٌر)

الحظ أن الفاعل جاء ضمٌراً متصالً (ي ٌا المخاطبة) والمفعول به ظاهراً (الناس) ولذلك تقدم الفاعل وجوبا ً .

ُ
:الفتٌات رافقن األخٌار من الناس .
 مثالرافق  :فعل

 /نون النسوة  :فاعل (ضمٌر)  /األخٌار  :مفعول به اسم ظاهر.

الحظ أن الفاعل جاء ضمٌر متصالً (ن النسوة) والمفعول به اسما ظاهراً (األخٌار) ولذلك تقدم الفاعل وجوبا ً .

ٖ  :الفاعل ضمٌر متصل والمفعول به ضمٌر متصل .
 ضمائر تعرب ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به :
الضمٌر
مثال
الضمٌر
ٌا المتكلم
سمعك  ,رسمك
ك  ,كما  ,كم
نا المفعول به
سمعه  ,رسمهم
هـ  ,هما  ,هم

مثال
سمعنً  ,رسمنً
أكرمنا هللا

الشعر.
 مثال  :علموكمَ
علم  :فعل

 /واو الجماعة  :فاعل

 /كم  :مفعول به.

الحظ أن الفاعل جاء ضمٌراً متصالً (و) والمفعول به ضمٌراً متصالً (كم) .
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 مثال  :شكرته على ما قدم من خدمات .( شكر  :فعل  /التاء المتحركة  :فاعل  /ــه  :مفعول به ).
الحظ أن الفاعل جاء ضمٌراً متصالً ُ
(ت) والمفعول به ضمٌراً متصالً (ــه) .
 مثال  :سامحنهم على أخطائكمنون النسوة  :فاعل

( سامح  :فعل /

هم  :مفعول به )

/

الحظ أن الفاعل جاء ضمٌراً متصالً (ن) والمفعول به ضمٌراً متصالً (هم) .
 مثال  :قابلته مسرعا ً .( قابل  :فعل /

التاء المتحركة  :فاعل

 /ـــه  :مفعول به ) .

الحظ أن الفاعل جاء ضمٌراً متصالً (ت) والمفعول به ضمٌراً متصالً (ـــه) .
قابل  :فعل ماض مبنً على السكون .
ُ
ت  :ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل .
ـــه  :ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به .

ملحوظة ٌ :كون الترتٌب جوازاً فً الجملة الفعلٌة إذا كان فً الجملة قرٌنة لفظٌة أو
معنوٌة تمٌز أحدهما من اآلخر (أنواع القرائن) :
مثال  :كرمت ٌحٌى لبنى  :تاء التؤنٌث تدل على أن الفاعل مإنث وهو لٌلى فلٌس من المعقول
( القرٌنة لفظٌة )
أن ٌكون الفاعل ٌحٌى والفعل مإنث .
مثال  :استقبل صدٌقً العزٌ ُز عمً  :الضمة على كلمة العزٌز (وهً صفة لكلمة صدٌقً) تدل على أن

كلمة صدٌقً هً الفاعل ألن الصفة تتبع الموصوف بالحركة اإلعرابٌة ( .القرٌنة لفظٌة )
مثال  :قرأ أخً رواٌتً  :المعنى ٌدل على أن الفاعل هو كلمة أخً ألنه هو من ٌقرأ الرواٌة ال العكس
(وال ٌمكن أن تقرأ الرواٌة أخً) .

( القرٌنة معنوٌة )
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تدرٌب (ٕ)  :علل تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا ً فً ما تحته خط فً كل مما ٌأتً :
د َرٌِهَ ِر ْو َشَّ ٌِ ٜ
ٍزا ِو ِش" َٓ٠
د ْ ُ٠ز ِ٘جَْٓ اٌ َّ
ٔ -قال تعالى َٚ " :أَلِ ُِ اٌ َّ
صالحَ غَ َشفَ ِ ٟإٌَّ َٙب ِس َُ ٚصٌَفًب َِِٓ اٌٍَّ ْ ًِ ١إَِّْ ا ٌْ َح َ
سِّ١ئَب ِ
سَٕب ِ

الظلم  ,فإنّ ّ
ٕ -قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :ا ّتقوا ّ
الظلم ظلمات ٌوم القٌامة "
ٖ -قال الشاعر حٌدر محمود مادحا ً أهل األردن :
ٗ -كرّم موسى عٌسى لمشاركته فً األعمال ال ّتطوعٌّة .

ٌعشقون الورد لكن

ٌعشقون األرض أكثر

وسائلً القوم عن دٌنً وعن ُخلقً

٘ -قال الشاعر  :ال تسؤلً ال ّناس عن مالً وكثرته

 -ٙناقش هذا ذاك فً أمور سٌاسٌة كثٌرة بلباقة واحترام .
 -7من أحسن لً شكر ُت ُه ,ومن أساء ترك ُت ُه .
 -8من عادة الّشاعر فً العصر الجاهلً الوقوف على اإلطالل ,والطلب من خلٌلٌه أن ٌتذ ّكرا معه ودا َد
محبوبته الراحلة .

االجابة :
ٔ-

ألن الفاعل ضمٌر متصالً (نون النسوة) والمفعول به اسم ظاهر (السٌئات) .

ٕ-

ألن الفاعل ضمٌر متصالً (واو الجماعة) والمفعول به اسم ظاهر (الظلم) .

ٖ-

ألن الفاعل ضمٌر متصالً (واو الجماعة) والمفعول به اسم ظاهر (الورد)
ألن الفاعل ضمٌر متصالً (واو الجماعة) والمفعول به اسم ظاهر (األرض)

ٗ-

تقدم الفاعل (موسى) على المفعول به (عٌسى) خشٌة اللبس لعدم وجود قرٌنة لفظٌة أو معنوٌة
تمٌز أحدهما على اآلخر؛ ألن الحركة مقدرة على آخرهما وألن كال منهما ٌمكن أن ٌكون فاعالً
وٌمكن أن ٌكون مفعوالً به فً المعنى .

٘-

ألن الفاعل ضمٌراً متصالً (ٌاء المخاطبة) والمفعول به اسم ظاهر (الناس)
ألن الفاعل ضمٌر متصالً (ٌاء المخاطبة) والمفعول به اسم ظاهر (القوم)

-ٙ

تقدم الفاعل اسم اإلشارة (هذا) على المفعول به اسم االشارة (ذاك) خشٌة اللبس لعدم وجود قرٌنة
لفظٌة أو معنوٌة تمٌز أحدهما على اآلخر؛ ألن الحركة مقدرة على آخرهما وألن كال منهما ٌمكن
أن ٌكون فاعال وٌمكن أن ٌكون مفعوالً به فً المعنى .

-7

الفاعل ضمٌرا متصال والمفعول به ضمٌرا متصال.
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ألن الفاعل ضمٌرا متصال (ألف االثنٌن) والمفعول به اسم ظاهر (وداد) .
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تدرٌب (ٖ)  :ما القرٌنة التً أزالت الؽموض فً تمٌٌز الفاعل من المفعول به فً ما ٌأتً :
ّٔ -
حث والدي الفاض ُل أخً على زٌارة المرضى .
ٕ -من أرشد مصطفى إلى تصمم ُخ ّ
طة المشروع؟ لقد أرشدَت عُال مصطفى إلٌه.
لحاجتها إلٌه .
ٖ -قالت المدٌرةُ :استعارت صدٌقتً كتابً
َ
ّ
ُ
كنت صغٌراً .
الخط ُمدَرِّ سً ُمذ
ٗ -صق َل مهارتً فً
المطالعٌن .
أوائل
٘ -ناف َست عٌسى هدى فً مسابق ِة
َ
ِ
االجابة :
ٔ

لفظٌة (الحركة اإلعرابٌة على كلمة الفاضل فهً صفة والصفة تتبع الموصوف) .

ٕ

لفظٌة (التصال الفعل بتاء التؤنٌث ما ٌعنً أن الفاعل مإنث) .

ٖ

معنوٌة الكتاب ال ٌستعٌر وإنما ٌُستعار .

ٗ

معنوٌة ( المدرّ س هو الذي ٌصقل المهارة ولٌس العكس ) .

٘

لفظٌة (التصال الفعل بتاء التؤنٌث ما ٌعنً أن الفاعل مإنث) .

ثانٌا ً  :تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا ً
المفعول به ٌتقدم على الفاعل وجوبا ً فً حالتٌن منها :
ٔ -إذا اتصل بالفاعل ضمٌر ٌعود على المفعول به .
ٕ -إذا كان المفعول به ضمٌراً متصالً ,والفاعل اسما ً ظاهراً .
توضٌح ٌ :تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا ً فً الحاالت التالٌة :
ٔ :إذا اتصل بالفاعل ضمٌر ٌعود على المفعول به .
 مثال  :استثمر األرض مالكها  ( .استثمر  :فعل  /مالكها  :فاعل  /األرض  :مفعول به )الحظ أن الفاعل مالكها اتصل بضمٌر (ها) ٌعود على المفعول به المقدم وجوبا ً العلم .
 -مثال  :أخذ العلم طالبه  ( .أخذ  :فعل

 /طالبه  :فاعل

 /العلم  :مفعول به )

الحظ أن الفاعل طالبه اتصل بضمٌر (ــه) ٌعود على المفعول به المقدم وجوبا ً العلم .
 مثال ٌ :عشق الوطن أصحابه ٌ ( .عشق  :فعل  /أصحابه  :فاعل  /الوطن  :مفعول به )الحظ أن الفاعل أصحابه اتصل بضمٌر (ــه) ٌعود على المفعول به المقدم وجوبا ً الوطن .
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 مثال  :استلم الجائزة مستحقها واالبتسامة تعلو محٌاه .( استلم  :فعل

 /مستحقها  :فاعل

 /الجائزة  :مفعول به )

الحظ أن الفاعل مستحقها اتصل بضمٌر (ها) ٌعود على المفعول بع المقدم وجوبا الجائزة .
استلم  :فعل ماض مبنً على الفتح .
الجائزة  :مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
مستحقها  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف .
 :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه .
ها
ٕ  :إذا كان المفعول به ضمٌراً متصالً والفاعل اسما ً ظاهراً .
مثال ٔ :إن اللؽة تزٌنها الحروؾ  ( .تزٌن  :فعل /

الحروف  :فاعل  /ها  :مفعول به )

الحظ أن المفعول به ضمٌر متصل (ها) المتصلة مع الفعل تزٌن ,والفاعل اسم ظاهر الحروؾ .
مثالٕ ٌ :ساعدكم العمل الصالح على دخول الجنة .
 /كم  :مفعول به )
العمل  :فاعل
( ٌساعد  :فعل /
الحظ أن المفعول به ضمٌر متصل (كم) المتصلة مع الفعل ٌساعد ,والفاعل اسم ظاهر العمل .
مثالٖ  :أجمل األصوات ما ترتله فً الفجر شفتاك .
( ترتل  :فعل  /شفتاك  :فاعل  /ـــه  :مفعول به )
الحظ أن المفعول به ضمٌر متصل (ــه) المتصلة مع الفعل ترتل ,والفاعل اسم ظاهر شفتاك .
مثال ٗ :قال أبو فراس الحمدانً  :سٌذكرنً قومً إذا جد جدهم

وفً اللٌلة الظلماء ٌفتقد البدر

الحظ أن المفعول به ضمٌر متصل (ي) المتصلة مع الفعل سٌذكر ,والفاعل اسم ظاهر قومً .
ٌذكرنً  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
النون  :نون الوقاٌة ال محل لها من اإلعراب .
الٌاء  :ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به .
قومً  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاؾ .
الٌاء  :ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل جر مضاؾ إلٌه .
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تدرٌب (ٗ)  :بٌن سبب تقدم المفعول به على الفاعل فً كل مما ٌؤتً :
ٔ -قال تعالى ٌ " :وم ال ٌنفع الظالمٌن معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار" .
ٕ -قال تعالى ٌ " :ا أٌها الذٌن آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبٌنوا أن تصٌبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمٌن"
ٌٖ -حمً الوطن أهله ,وٌعشق األرض أصحابها .
ٗ -قال سعٌد ٌعقوب

وما ٌرتله فً الفجر جفناك

 :أحلى القصائد ما أوحته عٌناك

فاللٌالً تزٌنها األقمار

٘ -قال الخلٌفة المستنجد  :إن تكن شابت الذوائب منً

 -ٙحرث األرض مالكها عاقداً النٌة على دوام تعهدها والحفاظ علٌها .
ٌ -7عجبنً المواطنون الذٌن ٌقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
 -8إن أردت أن ٌحترمك اآلخرون فاحترمهم أنت أوالً .
ٌ -9نفع اإلنسان عمله الصالح وخلقه الحسن وعلمه النافع .

اإلجابة :
اإلجابات

 .اتصل بالفاعل (معذرة) ضمٌر (هم) ٌعود على المفعول به (الظالمٌن)

 .ألن المفعول به ضمٌر متصل (كم) والفاعل اسم ظاهر (فاسق)

 .اتصل بالفاعل (أهل) ضمٌر (الهاء) ٌعود على المفعول به المقدم (الوطن)
اتصل بالفاعل (أصحاب) ضمٌر (الهاء) ٌعود على المفعول به المقدم (األرض)

 .ألن المفعول به ضمٌراً متصالً (الهاء) والفاعل اسما ً ظاهراً (عٌناك)

 .ألن المفعول به ضمٌراً متصالً والفاعل اسما ً ظاهراً (األقمار)

 .اتصل بالفاعل (مالك) ضمٌر (الهاء) ٌعود على المفعول به

 .ألن المفعول به ضمٌراً متصالً (الٌاء) والفاعل اسما ً ظاهراً (المواطنون)

 .ألن المفعول به ضمٌراً متصالً (الكاف) والفاعل اسما ً ظاهراً اآلخرون

 .اتصل بالفاعل (عمل) ضمٌر (الهاء) ٌعود على المفعول به المقدم (اإلنسان) .

ثالثاااااااااا ً :
تقاااااااااااااادم
المفعااااول
باااه علاااى
الفعااااااااااال
والفاعاااال
وجوبا ً
ٌتقدم
المفعول
به على
الفعل
والفاعل
وجوبا ً
فً
حالتٌن
منها :
ٔ -إذا كان
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المفعول به ضمٌر نصب منفصالً ٌدل على االختصاص .
ٕ -إذا كان المفعول به من األلفاظ التً لها حق الصدارة ,كؤسماء االستفهام ,وكم الخبرٌة ,وأسماء الشرط .

توضٌح ٌ :تقدم المفعول به على الفعل والفاعل فً الحاالت التالٌة :
ٔ  :إذا كان المفعول به ضمٌر نصب منفصالً ٌدل على االختصاص .
ملحوظة  :من ظمائر النصب المنفصلة :
الؽائب  :إٌاه ,إٌاهما  ,إٌاها  ,إٌاهن  /المخاطب  :إٌاك  ,إٌاكما  ,إٌاك  ,إٌاكن  /المتكلم  :إٌاي  ,إٌانا
<< تعرب هذه الضمائر  :ضمٌر نصب منفصل مبنً فً محل نصب مفعول به .
مثال  ( :إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن ) .
إٌاك  :ضمٌر منفصل مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم
نعبد  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره نحن
الواو  :حرف عطف
 :ضمٌر منفصل مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به
اٌاك
نستعٌن  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمٌر مستتر وجوبا تقدٌره نحن

تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا ً (إٌاك) ألنه ضمٌر نصب منفصل ٌدل على االختصاص .
مثال  :قال تعالى ( :وشكروا نعمت هللا إن كنتم إٌاه تعبدون) .
تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا ً (إٌاه) ألنه ضمٌر نصب منفصل ٌدل على االختصاص .
مثال  :قال تعالى ( :بل إٌاه تدعون فٌكشؾ ما تدعون إلٌه إن شاء) .
تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا ً (إٌاه) ألنه ضمٌر نصب منفصل ٌدل على االختصاص
ٕ  :إذا كان المفعول به من األلفاظ التً لها حق الصدارة ,كأسماء االستفهام وأسماء الشرط وكم الخبرٌة.

نحو ( :من ,ما ,ماذا ,كم ,أي) .
 االسم الذي ٌقع بعد كم االستفهامٌة منصوب كم عالما ً  ,كم رجالً .
ال .
 االسم الذي ٌقع بعد كم الخبرٌة مجرور كم
عالم ,كم رج ٍ
ٍ

مثال  :كم كتابا ً قرأت فً العطلة الصٌفٌة ؟
كم  :اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم وجوبا ً .
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تقدم المفعول به وجوبا ً على الفعل والفاعل ألنه اسم استفهام وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الكالم .
مثال  :أي كتاب قرأت ؟

( أي  :اسم معرب ) .

أي  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف .
تقدم المفعول به وجوبا ً على الفعل والفاعل ألنه اسم استفهام وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الكالم .

مثال  :من ساعد فً بناء المنزل ؟
تقدم المفعول به وجوبا ً على الفعل والفاعل ألنه اسم استفهام وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الكالم .

مثال  :كم مشكلة حل التطور التكنولوجً ؟
تقدم المفعول به وجوبا ً على الفعل والفاعل ألنه كم الخبرٌة وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الكالم .

مثال  :من تقابل فابتسم فً وجهه .
من  :اسم شرط مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم وجوبا ً .
تقدم المفعول به وجوبا ً على الفعل والفاعل ألنه اسم شرط وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الكالم .

تدرٌب (٘)  :حدد سبب تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا ً فً كل مما ٌأتً :
ٔ -قال تعالى " :وما تنفقوا من خٌر فألنفسكم " .
ٕ -قال أبو عمر العرجً  :أضاعونً وأي فتى أضاعوا

لٌوم كرٌهة وسداد ثغر

ٖ -قال المتنبً فً كافور  :ماذا لقٌت من الدنٌا وأعجبه

أنً بما أن شاك منه محسود

ٗ -الكلمة الطٌبة صدقة ,وإٌاها ٌرتجً الخلق .
٘ -من زرت فً هذا المساء؟
 -ٙمن أمثال العرب  " :إٌاك أعنً واسمعً ٌا جارة " .

اإلجابة :
االجابات

الرقم

ٕٓ
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ٔ.

ألن المفعول به اسم شرط (ما) وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الكالم .

ٕ.

ألن المفعول به اسم استفهام (أي) وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الكالم .

ٖ.

ألن المفعول به اسم استفهام (ماذا) وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الكالم .

ٗ.

ألن ضمٌر نصب منفصل (إٌاها) ٌدل على االختصاص .

٘.

ألن المفعول به اسم استفهام (من) وهو من األلفاظ التً لها حق الصدارة فً الكالم .

.ٙ

ألنه ضمٌر نصب منفصل (إٌاك) ٌدل على االختصاص .

تدرٌب ( : )ٙاضبط ما تحته خط فً النص اآلتً :
ػٍّزٕي ٟاٌح١ييبح أْ اٌيز٠ ٓ٠جٕيي ْٛلصييٛسُ٘ ثبأل٘ٚيبَ رٙييذِٙب اٌحمييب كٚ ،اٌيزٕ٠ ٓ٠صييج ْٛح١ييبر ُٙفيِٙ ٟييبة اٌييش٠
رجؼثش٘ب اٌؼٛاصفٚ ،اٌيز٠ ٓ٠شعي ْٛلٛاػيذُ٘ ػٍي ٝاٌشِيبي رّ١يذ ثٙيُ ٠ي َٛرزحيشن اٌشِيبيٚ ،ال ثجيبد الال ٌّيب ٌيٗ
أصً ثبثذ ،فزىبفئ اٌح١بح أصحبة اٌ ُّٙاٌؼبٌ١خ اٌز ٓ٠ال ٠ؼشف ْٛاٌ١أط ٠ٚصش ْٚػٍ ٟرحم١ك طّٛحبرُٙ
اإلجابة :

الحٌاةُ

,

قصورهم
َ

الرما ُل

,

الحٌاةُ

ُ
الحقائق  ,حٌا َتهم
,

 ,العواصفُ  ,قواع َدهم

الٌؤس .
أصحاب ,
,
َ
َ

تدرٌب ( : )7أعد صٌاغة الجمل اآلتٌة  ,بحسب ما هو مطلوب بٌن قوسٌن :
العلم العل َم .
ٌٔ -حب طالب
ِ

( المفعول به مقدم وجوبا ً على الفاعل ) .

ٕ -حفّز معلمً المخلصُ أخً .

( الفاعل مقدم وجوبا ً على المفعول به ) .

ٌٖ -قصدك الضٌفُ .

( المفعول به مقدم وجوبا ً على الفعل والفاعل ) .

اإلجابة :

ٔ ٌ -حب العلم طالبه  .اتصل بافاعل ضمٌر ٌعود على المفعول به

ٕ -حفز معلمً أخً .

عدم وجود قرٌنة لفظٌة أو معنوٌة تمٌر الفاعل عن المفعول به فاالسم
المتقدم ٌكون الفاعل .

ٖ -إٌاك ٌقصد الضٌف  .المفعول به ضمٌر نصب منفصل .
تدرٌب (: )8اجعل كل اسم مما ٌؤتً مفعوالً به مقدما ً على الفاعل وجوبا ً فً جملة مفٌدة :

الضمٌر المتصل (هما) ( ,نا) المفعولٌة  ,المعلمٌن .
ٕٔ
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االجابة  .ٔ :ساعدهما المعلم على الصالة .
ٕ .شاركنا األصدقاء أفراحنا
ٖ .كرم المعلمٌن طالبهم
تدرٌب ( : )9اجعل كل اسم مما ٌؤتً فاعالً مقدما ً على المفعول به وجوبا ً فً جملة مفٌدة .

(نا) الفاعلٌة  ,نجوى

,

تاء المخاطب .

االجابة  -ٔ :رافقنا المدرب إلى الملعب .
ٕ -قابلت نجوى لٌلى
ٖ  -هل سامحت المذنب ؟
تدرٌب (ٓٔ)  :مثل بجملة مفٌدة من انشائك لما ٌؤتً :
ٔ -فاعل تقدم على المفعول به وجوبا ً لعدم وجود قرٌنة .
ٕ -مفعول به تقدم على الفاعل وجوبا ً التصال الفاعل بضمٌر ٌعود على المفعول.
ٖ -مفعول تقدم على الفعل والفاعل؛ ألنه من األلفاظ لها حق الصدارة فً الكالم.
االجابة  - ٔ :ساعدت لبنى هدى على أداء واجبها .
ٌٕ -حب المدرسة طالبها .
ٖ -من ٌدرس ٌنجح .
تدرٌب (ٔٔ)  :اقرأ األبٌات اآلتٌة للشاعر أبً تمام ,ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها:
فأنت ومن تجاريو سواء

إذا جاريت في خمق دنيئاً

ويحميو عن الغدر الوفاء

رأيت الحر يجتنب المخازي

ليا من بعد شدتيا رخاء

وما من شدة إال سيأتي

أفادتني التجارب والعناء

لقد جربت ىذا الدىر حتى

ٔ -أي بٌت ٌتفق فً مضمونه مع قول الشاعر أبً الفضل ٌوسف بن النحوي :

اشتدي أزمة تنفرجــــً

قد آذن لٌلك بالبلــــــج
ٕٕ
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ٕ -استخرج  :أ -جملتٌن تقدم فٌهما الفاعل على المفعول به وجوباً.
ب -جملتٌن تقدم فٌهما المفعول به على الفاعل وجوبا ً .
االجابة :
لها من بعد شدتها رخاء

ٔ -وما من شدة إال سٌؤتً
ُ
جربت هذا الدهر
ٕ  -أ .ٔ :

ٕ .رأٌت الحر ٌجتنب المخازي

ب  . ٔ :وٌحمٌه عن الغدر الوفاء

ٕ .أفادتنً التجارب والعناء

تدرٌب (ٕٔ) :
ٔ -نموذج فً اإلعراب :
 قال تعالى  " :وإذ ابتلى إبراهٌم ربه بكلمات فأتمهن ".ابتلى  :فعل ماض مبنً على الفتحة المقدرة على األلف ,منع من ظهورها التعذر.
إبراهٌم  :مفعول به مقدم وجوبا ً منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
 :فاعل مإخر وجوبا ً مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ,وهو مضاف
ربه
والهاء ضمٌر متصل مبنً على الضم فً محل جر مضاف إلٌه .

ٕ -أعرب ما تحته خط فً ما ٌأتً :
ه
ٛة ا ٌْ َّ ْٛدُ الِ ْر لَب َي ٌِجََِِٕ ِٗ ١ب رَ ْؼجُ ُذ ْٓ ِِ َْٚثَ ْؼ ِذ ٞلَبٌُٛا َٔ ْؼجُ ُذ الٌََِ َٙ
ض َش ْ َ٠ؼمُ َ
أ -قال تعالى  " :أَ َْ ُو ْٕزُ ُْ ُشَٙذَا َء الِ ْر َح َ
ق الًٌَِٙب َٚا ِحذًا ََٔٚحْ ُٓ ٌَُٗ ِغٍّ. " ْٛ
ه الِ ْث َشا َِ٘ٚ َُ ١الِ ْع َّب ِػَٚ ًَ ١الِ ْع َحب َ
َٚالٌََِٗ آثَب ِ َ
االجابة ٌ :عقوب  :مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
الموت  :فاعل مإخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
ب -قال أحمد شوقً  :جحدتها وكتمت السهم فً كبدي

جرح األحبة عندي غٌر ذي ألم

االجابة  :جحدتها  :فعل ماض مبنً على السكون .
ت  :ضمٌر متصل مبنً على الضم فً محل رفع فاعل .
ها  :ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به.
ج -تذكر مصطفى موسى فً صباح أحر األٌام المشرقة ,فقرر أن ٌزوره فً أقرب وقت .
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االجابة  - :مصطفى  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر.
 -موسى  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر.

اإلبدال
هو جعل حرف مكان حرف آخر ,وٌكون فً الحروف الصحٌحة والمعتلة فً صٌغة افتعل ومصدرها
ٕٗ
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ومشتقاتها ( افتعل ٌ ,فتعل  ,افتعل  ,مفتعل  ,افتعال ) .
الؽاٌة من اإلبدال  :تحقٌق االنسجام والتجانس الصوتً بٌن الحروف ,وتسهٌل النطق بها ,واجتناب الثقل
الصوتً الناجم عن تجاور أصوات متقاربة أو متباعدة فً مخرجها .

حاالت اإلبدال
مثال
القاعدة
ٔ -إذا كان فاء (افتعل) واوا تبدل الواو تاء ثم اتسع أصلها  :او تسع بدلٌل المجرد وسع
تدغم فً تاء االفتعال
ٕ -إذا كان فاء (افتعل) زاٌا ً أو داالً أو ذاالً تبدل ازدهر اصلها  :ازتهر من المجرد زهر
ً
تاء االفتعال داال ,ثم تدغم الدال فً الدال ٌدعً اصلها ٌ :دتعً من المجرد دعا
والذال فً الذال
مذكر أصلها  :مذتكر من المجرد ذكر
ٖ -إذا كان فاء (افتعل) طا ًء أو صاداً أو ضاداً اطرح أصلها  :اطترح من المجرد طرح
تبدل تاء االفتعال طاء ثم تدغم فً الطاء فقط
اصطاد أصلها  :اصتاد من المجرد صاد
مضطر أصلها  :مضتر من المجرد ضر

توضٌح حاالت اإلبدال
ٔ .إذا كان فاء (افتعل) واواً تبدل الواو تاء ثم تدغم فً تاء االفتعال.
 (فأما من أعطى واتقى) .اتقى أصلها أوتقى بدلٌل الفعل المجرد (وقى) وألن فاء افتعل جاءت واواً أبدلت فاء افتعل تاء ثم
أدغمت التاء األولى فً التاء الثانٌة .

متق  ,متقى  ,اتقاء)
وهذا اإلبدال ٌحصل فً (ٌتقً ٍ ,
-

( ٌتسع قلب المؤمن ألخطاء األصدقاء ) .
ٌتسع أصلها ٌوتسع بدلٌل الفعل المجرد (وسع) وألن افتعل جاءت واواً أبدلت فاء افتعل تا ثم
ٕ٘
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أدغمت التاء األولى فً التاء الثانٌة .

ٕ .إذا كانت فاء (افتعل) زاٌا ً أو داالً أو ذاالً تبدل تاء االفتعال داالً ,ثم تدؼم الدال فً الدال
والذال فً الدال .
 البٌنة من ادعى ,والٌٌن على من انكر .ادعى أصلها ادتعى بدلٌل الفعل المجرد (دعا) وألن فاء افتعل جاءت داالً أبدلت تاء افتعل داالً ثم
أدغمت الدال األولى الساكنة فً الدال الثانٌة المتحركة .
 ٌدخر الناس المال لوقت الحاجة .ٌدخر أصلها ٌذتخر بدلٌل الفعل المجرد (ذخر) وألن فاء افتعل جاءت ذاالً أبدلت تاء افتعل داالً ثم
أدغمت الذال الساكنة فً الدال المتحركة ,فؤصبحتا داالً مشددة.
 ازدحم السوق بأصوات الناس .ازدحم أصميا ازتحم من الفعل المجرد ( زحم ) و َّ
داال.
جاءت زًايا
ألن فاء افتعل
أبدلت تاء افتعل ً
ْ
ْ
ٖ .إذا كانت فاء ( افتعل ) طا ًء أو صادًا أو ضادًا تبدل تاء االفتعال طاء ثم تدؼم الطاء فً الطاء فقط .
 -ىذا الرجل مطّمع عمى القانون .

مطّمع أصميا مطتمع بدليل الفعل المجرد ( طمع ) و َّ
ُبدلت تاء افتعل
ألن فاء افتعل
جاءت طاء أ ْ
ْ
طاء ،ثم أدغمت الطاء األولى الساكنة في الطاء الثانية المتحركة .

صالحا )
 (وىم يصطرخون فييا  ،ربنا أخرجنا نعملً
يصطرخ أصميا يصترخ بدليل الفعل المجرد ( صرخ ) و َّ
ُبدلت تاء
ألن فاء افتعل
جاءت ً
صادا أ ْ
ْ
افتعل طاء .
إن اضطراب األحوال السياسية تأثر عمى االقتصاد .
ّ
اضطراب أصميا اضتراب بدليل الفعل المجرد ( ضرب ) و َّ
ُبدلت
ألن فاء افتعل
جاءت ً
ضادا أ ْ
ْ
تاء افتعل طاء .

تدرٌب

ىات الثالثي المجرد مما يأتي :

ٔ

اتفاق

اصطالح

ازداد

المزدىي

اتكال

ٕٙ
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اضطرام

االجابة

االجابة

وفق
تدرٌب

تدرٌب

االجابة

صمح

االجابة

زاد

زىا

االجابة

االجابة

ضرم

وكل

فعال عمى وزن ( افتعل) :
صغ من األفعال اآلتية ً

ٕ
وزن

زحم

ذخر

ضر .
ّ

االجابة

االجابة

االجابة

االجابة

اتّزن

ازدحم

ادخر
ّ

اضطر
ّ

وضح اإلبدال في الكممات التي تحتيا خطّ في كل مما يأتي :

ٖ

كنا نعم ُل أولم ُن َع ّمركم ما
ٔ .قال تعالى { :وىم يصطرخون فييا ربنا أخرجنا نعمل
صالحا غير الذي ّ
ً
ٍ
نصير } .
فما لمظممين من
وجاءكم
يتذكر فيو من تذكر
َ
ُ
النذير فذوقوا َ
ِ
ِ
اصطفاك عمى نساء العممين } .
اصطفاك وطيرك و
إن اهلل
ٕ .قال تعالى  { :واذا قالت المالئكة يا مريم ّ
ٍ
مباركة" .
فإنو من شجرة
ٖ .قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم " :كموا الزيت و ّ
ادىنوا بو ؛ ّ
ٗ .قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  " :إذا غضب أحدكم وىو قائم فميجمس  ،فان ذىب عنو
الغضب ،واال فميضطجع ".
فاحتسبت حياتي .
وناديت قومي
٘ .قال حافظ إبراىيم  :رجعت لنفسي فاتّيمت حصاتي
ُ
مذىال في السنوات العشر الماضية .
تطور
ًا
تطورت وسائط االتّصاالت
.ٙ
ً
ْ
أن يطّمع عمى ثقافات األمم األخرى وحضاراتيا .
 .ٚعمى المرء ْ
فإنيا تصطاد كل أحمق .
.ٛارغبوا بأنفسكم عن المطامع ّ
اضطربا
شيئا  ،أو تحققو
تثبت
العين ً
تحير فييا الدمع و ْ
إذا ّ
 .ٜقال أحمد شوقي  :ال ُ
ُ
ٓٔ .قال ىارون الرشيدِ " :
داو جرحك ال يتّسع " .

تسعد في اآلخرة .
اصطبر عمى ما ينوبك
ٔٔ.
ْ
ْ
َّٕٔ .
إن السياسات الزراعية التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة تسيم في مواجية الزيادة السكانية المطَّردة .
ٍ
حديث ينفع .
ٖٔ .في قمبي متَّسعٌ لكل
ٕ7
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النوى َفمِ َو ْج ٍد كاد َيبريني
يوم ّ

ٗٔ .قال الشاعر :عندي اصطبار وأما ّأنني جزعٌ

االجابات

ٔ

يصطرخ أصميا يصترخون عمى بدليل الفعل المجرد ( صرخ ) و َّ
جاءت
ألن فاء افتعل
ْ
ُبدلت تاء افتعل طاء .
ً
صادا أ ْ

ٖ

ادىن أصميا ادتين بدليل الفعل المجرد ( دىن ) و َّ
دلت تاء
ألن فاء افتعل
جاءت ً
ّ
داال أُب ْ
ْ

ٗ

يضطجع أصميا يضتجع بدليل الفعل المجرد ( ضجع ) و َّ
ادا
ألن فاء افتعل
جاءت ض ً
ْ
ُبدلت تاء افتعل طاء .
أ ْ
اتّيم أصميا اوتيم بدليل الفعل المجرد ( وىم ) و َّ
ُبدلت فاء
ألن فاء افتعل
جاءت و ًاوا أ ْ
ْ

ٕ

اصطفى أصميا اصتفى بدليل الفعل المجرد ( صفى ) و َّ
صادا
ألن فاء افتعل
جاءت ً
ْ
ُبدلت تاء افتعل طاء .
أ ْ
أدغمت الدال األولى الساكنة في الدال الثانية المحركة .
داال ثم
افتعل ً
ْ

٘
ٙ
ٚ

أدغمت مع التاء األخرى .
تاء ثم
ْ
افتعل ً
اتّصال أصميا اوتصال بدليل الفعل المجرد ( وصل ) و َّ
جاءت و ًاوا
ألن فاء افتعل
ْ
أدغمت مع التاء األخرى.
تاء ثم
ْ
أ ْ
ُبدلت فاء افتعل ً
يطّمع أصميا يطتمع بدليل الفعل المجرد ( طمع ) و َّ
ُبدلت تاء
ألن فاء افتعل
جاءت طاء أ ْ
ْ
افتعل طاء  ،ثم أدغمت الطاء األولى الساكنة في الطاء الثانية المتحركة .

ٛ

تصطاد أصميا تصتاد بدليل الفعل المجرد ( صاد ) و َّ
صادا
ألن فاء افتعل
جاءت ً
ْ
ُبدلت تاء افتعل طاء .
أ ْ

ٜ

اضطرب أصميا اضترب بدليل الفعل المجرد ( ضرب ) و َّ
ادا
ألن فاء افتعل
جاءت ض ً
ْ
ُبدلت تاء افتعل طاء .
أ ْ
يتّسع أصميا يوتسع بدليل الفعل المجرد ( وسع ) و َّ
ُبدلت فاء
ألن فاء افتعل
جاءت و ًاوا أ ْ
ْ

ٓٔ

أدغمت مع التاء األخرى .
تاء ثم
ْ
افتعل ً
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ٔٔ
ٕٔ

اصطبر أصميا اصتبر بدليل الفعل المجرد ( صبر ) و َّ
صادا
ألن فاء افتعل
جاءت ً
ْ
ُبدلت تاء افتعل طاء.
أ ْ

مطّرد أصميا مطترد بدليل الفعل المجرد ( طرد ) و َّ
ُبدلت
ألن فاء افتعل
جاءت طاء أ ْ
ْ
تاء افتعل طاء ، ،ثم أدغمت الطاء األولى في الطاء الثانية .

ٖٔ

متّسع أصميا موتسع بدليل الفعل المجرد ( وسع ) و َّ
ُبدلت
ألن فاء افتعل
جاءت و ًاوا أ ْ
ْ
أدغمت مع التاء األخرى
تاء ثم
ْ
فاء افتعل ً

اصطبار أصميا اصتبار بدليل الفعل المجرد ( صبر ) و َّ
صادا
ألن فاء افتعل
جاءت ً
ْ
ُبدلت تاء افتعل طاء.
أ ْ

ٗٔ

ٗ

تدرٌب

ِ
يدعي وال يزدىي ونعم الجميس لك  ،يساندك  ،بو يتّفق لسانك وقمبك
اصطحب
الكتاب فيو ال ّ
َ
حممك  ،وال يثقل ظمك عمى غيرك ،
إلى حسن ّ
الرأي  ،وكمّما قاربت الكتاب اجتمع رأيك  ،وثاب ُ
عنك.
ت َ
فإن أمسكتَو تعمّق بك  ،وا ْن ْ
جانبتَوُ س َك َ
ْ

ٔ .حدد الكممات التي حصل فييا إبدال  ،ثم وضح واحدة منيا .
ٕ .اعرب ما تحتو خط .
اإلجابة :

ٔ.

اصطحب

يدعي
ّ

التوضيح :

يزدىي

يتّفق

اصطحب أصميا اصتحب بدليل الفعل المجرد ( صحب ) و َّ
ُبدلت تاء افتعل طاء.
ألن فاء افتعل
جاءت ً
صادا أ ْ
ْ

ٕ.
اصطحب  :فعل أمر مبني عمى السكون حرك بالكسر منعا اللتقاء الساكنين
الكتاب
َ
يساندك

 :مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره
 :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره (ىو)
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( ك) ضمير متصل مبني عمى الفتح في محل نصب مفعول بو

تدرٌب

ما الحرف الذي أبدل في ما تحتو خط :

٘

أخمق لكم من الطين كييئة
ٔ .قال تعالى { :ورسوال إلى بنى إسرائيل ّأني قد جئتكم بآية من ربكم أني
ُ
فيكون طي ار بإذن اهلل أ ُْبرئُ األكمو واألبرص وأُحي الموتى بإذن اهلل وأنبئكم بما تأكمون
الطير فأنفخ فيو
ُ
إن كنتم مؤمنين }
وما ّ
إن في ذلك آلية لكم ْ
تدخرون في بيوتكم ّ

ٕ .ازدانت شوارع المدن باإلعالم بمناسبة مرور مئة عام عمى الثورة العربية الكبرى .
يدعي بما ليس فيو
ٖ .قال الشاعر  :كل من ّ

ك ّذبتْو شواىد االختبار .

الناس .
ٗ .من كان متّصفًا بالعمم  ،واألدب  ،والعفّة  ،ساد بين ّ
اإلجابة :
أبدلت تاء افتعل داال
تدخرون :
ّ
ْ
أبدلت تاء افتعل داال
يدعي :
ّ
ْ

تدرٌب

أبدلت تاء افتعل داال
ازدانت :
ْ
أبدلت الواو تاء
متّصفًا :
ْ

وضح اإلبدال في الكممات اآلتية :

ٙ

ازدحام ،

اصطمى ،

يضطرب  ،اضطياد.

متّزن ،

ٔ ازدحام أصميا ازتحام بدليل الفعل المجرد ( زحم ) و َّ
ُبدلت تاء افتعل
ألن فاء افتعل
جاءت زًايا أ ْ
ْ
داال .
ً
ٕ اصطمى أصميا اصتمى بدليل الفعل المجرد ( صمى ) و َّ
ُبدلت تاء
ألن فاء افتعل
جاءت ً
صادا أ ْ
ْ
افتعل طاء .

ٖ متّزن أصميا موتزن بدليل الفعل المجرد ( وزن ) و َّ
تاء
ألن فاء افتعل
جاءت و ًاوا أ ْ
ْ
ُبدلت فاء افتعل ً
أدغمت مع التاء األخرى .
ثم
ْ
ٗ يضطرب أصميا يضترب بدليل الفعل المجرد ( ضرب ) و َّ
ُبدلت تاء
ألن فاء افتعل
جاءت ض ً
ادا أ ْ
ْ
افتعل طاء .
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٘ اضطياد أصميا اضتياد بدليل الفعل المجرد ( ضيد ) و َّ
ُبدلت تاء
ألن فاء افتعل
جاءت ض ً
ادا أ ْ
ْ
افتعل طاء .

األسئمة المقترحة في اإلختبار الوزاري ( احتماالت األسئمة ) :

سٔ  :وضح اإلبدال فً كلمة مصطرخ ؟

االجابة  :أصلها مصطرخ بدلٌل الفعل المجرد صرخ

سٕ :ما الحرف الذي أبدل فً اصطفى ؟

االجابة  :أبدلت تاء افتعل طاء

سٖ  :صغ من الفعل التالً ( وزن ) فعالً على وزن افتعل ؟ االجابة  :م ّتزن
سٗ :هات الثالثً المجرد لكلمة اضطرام ؟ االجابة  :ضرم
س٘ :استخرج كلمة أبدل فٌها الواو تاء ؟ االجابة  :ا ّتكل

التعجب
انتعريف  :هو إنػعالٌ حيدثُ يف الـػس عـد إستشعارك شيء ظفر عؾى غري املألوف لعؾة جمفولة
ٖٔ
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* كقف تعرب الؾغة العربقة عن التعجب ( صقغه ) ؟
تعرب الؾغة العربقة عن التعجب عؾى وتريتني ( صقغتني ) :

التعجب
تعجب قياسي

تعجب مساعي

ما أفعل

أفعل بو
أو
أفعل بـ

أوالً  :التعجب السماعً
اٌزؼجت اٌسّبػ١ٌ : ٟس ٌٗ ظٛاثػ خبصخ ( غ١ش ِجٕ ٟػٍ ٝلبػذح ِؼٕ١خ ؛ ٠ؼزّذ ػٍ ٝاٌسّبع ٚص١غٗ )
دس َن !  /سجحبْ هللا ! ِ /ب شبء هللا ! ٠ /بٌ َه !
أِثٍخ  :هلل ُّ

٠ /ب ٌُٗ !  /هللا هللا ! ٠ /ب اٌ / ! ٟٙرجبسن اٌشحّٓ !

 حبٚي اٌؼٍّبء ٚظغ ثؼط اٌعٛاثػ ِٕٙٚب :
ٌه ِٓ صذ٠م ٍخ ُِجذػخ ِٚزٛاظؼخ !
ٔ -إٌذاء ِ :ثبي ٠ :ب ِ
ِثبي ٠ :ب ٌٍجّبي !

٠ /ب هللا !

ٕ -اإلسزفٙبَ  " :و١ف رىفش ْٚثبهلل ٚوٕزُ أِٛارب ُ فأح١بوُ " !
ٖ -اٌّصذس اٌسّبػ : ٟسجحبْ هللا ػ ّّب ٠صف: ْٛ

سجحبْ ِ /صذس ِٕصٛة دائّب ً وِ ٗٔٛفؼٛي ِطٍك ِ ٛ٘ٚعبف
ٌ /فع اٌجالٌخ ِعبف إٌ.... ٗ١
هللا
فِ ٛٙصذس ٔبئت ػٓ فؼٍٗ

ٗ  -اٌزؼجت ثٛاسطخ اٌمسُ َ ( :و ًّ لسُ ٘ ٛرؼجت )
صبٌح :
ٌؼّش ٞإٔه
ٌ

اٌالَ ٚ :الؼخ ف ٟجٛاة اٌمسُ
ػّشِ : ٞفؼٛي ثٗ ِمذَ  +اٌعّ١ش
إّٔهَ  :إَّْ  /حشف ِصذسٔٚ ٞصت
ٕٖ
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اٌىبف  /ظّ١ش ِزصً ِجٕ ٟػٍ ٝاٌسى ْٛفِ ٟحً ٔصت اسُ إَّْ
صبٌح  :خجش إَّْ ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ رٕ ٓ٠ٛاٌعُ
َ

ت
٘ -اٌجبس ٚاٌّجشٚس ( اٌزؼجت ثبٌجٍّخ اٌخجش٠خ )  :هلل دسن ِٓ ٍِ ١ٙ
الالم  :حرف جر
اهلل

 :لفظ الجاللة أسم مجرور وعالمة جره الكسرة وشبو الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم
 :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعو الضم وىو مضاف

َد ّر
الكاف  :ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة

ثبًٔ١ب  :اٌزؼجت اٌم١بس ّٟ
القياسي :
اق أر النص اآلتي واستخرج منو التعجب
ّ

احترام
أروع
أعظم
حين تَسمو فو َق الصغائر ! وما َ
النفس البشريَّةَ َ
َ
" ما َ
َ

الوحدة في عمل صالح نافع للوطن والمواطنين".
اإليمان باللَّو ؛ ل َ
كس ىذه َ
تنع َ

يوحدىا من خالل
مع نفسسو! ِّ
حين يتصالح اإلنسان َ
الذات َ

صيغة ( ما أفعله )  :من صقغ التعجب الؼقاسيّ صقغة (ما أػعؾه!)  ،مثل :ما أعظمَ الـػسَ! ،وتتؽون هذه الصقغة من :

ما أعظ َم الـػسَ !

ما التعجبقّة

ػعل التعجب

املتعجب مـه أو ضؿريه

 حمل أسموب التعجب إلى عناصره فيما يمي:

أ" -وما أروع احترام الذات "
التعجبية
 -1ما
ّ

 -2فعل التعجب  :أروع

 -3المتعجب منو  :احترام .

ب -يا رسول الع ْين من ل ْحظيا
التعجبية
* ما
ّ
ٍ
حاجة أ ْنج ْزت إ ْبرازىا
ج -كم
االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء
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َّ
بالرِّد والتبميغ ما ْ
* فعل التعجب :أسرع

الرحمن! ما أ ْطوع ْك!
تبارك
ُ
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التعجبية
* ما
ّ

* فعل التعجب :ما أ ْطوع

* المتعجب منو  :الضمير المتصل الكاف.
لصيغ التعجة القياسية إعراب ثاتت ال ميكن ن يتغري :
 -1ما التعجبقّة  :من األسماء التي لها ح ّق الصدارة في الكالم وتعرب :

ما :

محل رفع مبتدأ.
ما التعجبية اسما مبنيّا على السكون في ّ

خاص للتعجب مبني على الفتح وفاعلو ضمير مستتر وجوبا تقديره (ىو)
 -2ػعل التعجب ووعرب :أفعل  :فعل ماض جامد ّ
يعود على ما التعجبية .

 -3المتعجب منو ويعرب:

المتعجب منو  :مفعول بو لفعل التعجب منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.
والجملة الفعلية ( أفعل  +المتعجب منو ) في محل رفع خبر .

عما يلي :
تدريب  :اقرأ األمثلة اآلتية ثم أجب ّ

َم يَـنَ ْم .
ّيل على َم ْن ل ْ
ما أَط َْو َل الل َ

َم
:
قال أبو العتاىية
لك ِّل ما يؤذي وإ ْن قَ َّل أَل ْ
قال المعتمد بن عبّاد :
أودع القلب حسرةّ
َوقلبكما ما َ
قال أحمد رامي في ترجمة رباعيات الخيّام :
أطال النَوم عمرا وال
فما َ

 -1ميّز ما التعجبية من غيرىا في األبيات اآلتية .

كل أَبي َعمرو .
تجد َ
طول الدىر ث َ

الس َهر .
قَ َّ
ص َر في األعمار طول َّ

تاما .
 -2اضبط ما تحتو خط ضبطا ّ

تاما.
ّيل ) إعرابا ّ
 -3أعرب جملة (ما أَط َْو َل الل َ

اإلجابة -ٔ :

ما ٌُإذي  :ما  :الموصولة
أودع  :ما الزائدة لتوكٌد  /فما أطا َل  :ما النافٌة
ما
َ
ما أطول  :ما التعجبٌة .

ّيل
ٕ -ما أَط َْو َل الل َ
 -3اإللتزام باإلعراب الثابت الذي ال يتغيّر .

تدرٌب  :أعرب ما تحته خ ّط إعرا ًبا تا ًّما :
قال ُّ
الع َجم :
الط َفرائًُّ فً المته َ
ٌن وال ُدنٌا إذا اجتمعا
ما أجم َل ال ّد َ
باألمال أرقُبها
النفس
أعلِّ ُل
َ
ِ
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ْ
صيغة (أفعل تهِ !)

أسع ْد بالفائز !
ْ
مؽوناتــفا
فعل التعجب

حرف الجر الزائد

أفعل)
( ْ

(الباء)

المتعجب منو
(االسم الداخل عمى حرف الجر الزائد)

 تدريب  :حلل أسلوب التعجب إلى عناصره فيما يلي:

أسع ْد بالفائز !
أْ -

 -2حرف الجر الزائد(الباء)

أسع ْد
 -1فعل التعجب ْ :

اعرب :

قال الشاعر :أ ْكرْم بيوم كا َن فيو لقاؤه

-1

أ ْكرْم :

 -3المتعجب منو  :الفائز

ين م َكبِّر وم َهلِّل!
والنَّاس بَ َ

التعجب.
السكون،جاء على صيغة األمر إلنشاء
ُّ
فعل ماض جامد مبني على ّ

 -2اٌجبء  :حشف ج ّش صائ ٌذ ٠ف١ذ اٌزٛوَ ١ذ ِ،جٕ ّ ٟػٍ ٝاٌىسشح،ال ِح ًّ ٌُٗ ِٓ اإلػشاة.

ضمة ال َّ
ظهورىا
 -3يوم :فاعل لفعل ُّ
التعجب مرفوع  ،وعالمة رفعو ال ّ
مقدرة،منع َ
الجر الزائد.
اشتغال
المحل بحركة الكسرة المناسبة لحرف ّ
ّ

أو

اسم مجرور لفظا مرفوع محال على أنو فاعل
المتعجب منو من األسماء التي تعرب بعالمات فرعيّة :
إذا كان
ّ

( األسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء )

-1األسماء الخمسة :أ ْكرْم بأبيك !
الجر الزائد.
أبيك!  :فاعل مرفوع وعالمة رفعو الواو منع ظهورىا الياء مناسبة لحرف ّ
-2املثىن  :أ ْكرْم بالمعلِّ َمين !
ٖ٘
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الجر الزائد.
المعلِّ َمين :فاعل مرفوع وعالمة رفعو األلف منع ظهورىا الياء مناسبة لحرف ّ
ين !
 - 3جمع المذّكر السالم :أ ْكرْم بالمعلِّ َم َ
الجر الزائد.
ين  :فاعل مرفوع وعالمة رفعو الواو منع ظهورىا الياء مناسبة لحرف ّ
المعلِّ َم َ

المتعجب منو ضميرا ؛كما في اآلية الكريمة
مالحظة  :إذا كان
ّ

وأسم ْع
 أبْص ْر بو ْ

-1

-2

-3

 فإنَّو يعرب:

فعل التعجب :أبْص ْر
حرف الجر الزائد(الباء)
المتعجب منو :الضمير(الهاء) المتصل بحرف الجر الزائد.
محل رفع فاعل.
ضميرا متّصال مبنيَّا في ّ

أو نكرر إعراب أبصر ( فعل أمر جاء على صيغة إلنشاء التعجب ) .

مراجعة ىامة :

 أعرب ما يلي وفرق بالمعنى بين كل من : ماأجمل السماءَ
َ
 -ما أجمل السماء

تدريب في غاية األىميّة :

 -1تعجب من ( كرم احملسن ) جبملتني؛ مرة بصيغة ( ما أفعله ! ) ،وأخرى بصيغة (أفعل به !)
ثم أعرب كلتا اجلملتني إعراباً تاماً .

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
 -2ػ ٓ١أسٍٛة اٌزؼجت اٌم١بسِ ، ٟجًٕ١ب ػٕبصشٖ  ،ثُ اػشثٗ اػشاثًب ٚافً١ب :

أ " -ما أغرب الدهر! وما أعظمنا! فقد تغٌر الدهر وغٌرنا ,وسار إلى األمام وسٌرنا ,وأسفر
عن وجهه فؤذهلنا وفرحنا " .
ب -قال الشرٌف الرضً :
أنت النعٌم لقلبً والعذاب له

فما أمرك فً قلبً وأحالك !
ٖٙ
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ج -قال تعالى " :اسمع بهم وأبصر ٌوم ٌؤتوننا لكن الظالمون الٌوم فً ضالل مبٌن"
ٌا لٌت أٌام الشباب تعود .

د -قال الشاعر  :أعظم بؤٌام الشباب نضارة

ٖ -ػ ٓ١أسٍٛة اٌزؼجت اٌسّبػ ٟف ٟو ًّ ِٓ ِب : ٍٟ٠
أ  -قال تعالى  " :كيف تكفرون باهلل وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليو ترجعون"
ب -يقول المتفائل  :يا لو من فجر أقبل! فقم أو سر؛ فالميل قد مضى .
ج -قال الجواىري  :هلل درك من مييب وادع

نسر يطارحو الحمام ىديال!

د -اهلل اهلل! عمى كرم الحياة وجود األرض .
ه -ما شاء اهلل ! لقد أحسنت صنعاً ؛ إذ عممت ابنتك عمماً نافعاً

فـا توضقح ؾسؤال صوب اخلطأ

 ؿالحظة يف غاقة األفؿقة :
فـاؾك ذروط ؾلـاء صقغيت اؾمعهب اؾؼقادي :

 -1أن قؽون ػعل اؾمعهب ػعالً ؿاضقًا ثالثقًا  ( .ػعؾه املاضي عدده ثالثة أحرف ) .
ض و ؿضارع و أؿر )
 -2أن قؽون ػعل اؾمعهب ػعل ؿمصرف وؾقس جاؿد ( ـأخذ ؿـه ػعل ؿا ِ
وال قؽون ؿن أصل ػعل ( ـعم  ,بكس  ,حلذا  ,عسى ) .
 -3أن قؽون ػعل اؾمعهب تام وؾقس ـاؼص ؿنل أخوات ؽان :
ؿنل  ( :ؽان  ,أصلح  ,أضوى  ,أؿسى , ,صار ,بات  ,ظل  ,ؾقس  ,ؿا زال ,ؿا ػمئ  ,ؿا اـػك  ,ؿا برح ) .
 -4أن قؽون ػعل اؾمعهب ػعل ؿلين ؾؾؿعؾوم وؾقس ػعل ؿلين ؾؾؿهفول .
 -5أن قؽون ػعل اؾمعهب ؿنلت وؾقس ؿـػي ( غري ؿسلوق يف أداة ـػي ) .
 -6أن ال قؽون ػعل اؾمعهب ؿؤـنه عؾى وزن ػعالء ( أخضر – خضراء ) .

 – 7أن قؽون ػعل اؾمعهب ؼابل ؾؾمػاوت واؾمػاضل أي أـه ؾقس ؿن أصل اؾػعل
( فؾك ,وؿات ,وػين ,وغرق ,وعؿي ) ػؿعاـي فذه األػعال غري ؼابؾة ؾؾمػاضل .
ؾعؾك تسأل:
ؽقف تلـى صقغما اؾمعهب إذا اخمل يف اؾػعل( ػعل اؾمعهب ) ذرط ؿن اؾشروط اؾسابؼة؟
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ٌززؼشف ثٕبء ص١غز ٟاٌزؼجت ف ٟحبي اخزً ششغ ِٓ اٌششٚغ األخش ٜرأًِ األِثٍخ ا٢ر١خ :

ِ -1ب أحغٓ الرمبْ اٌّّثً اٌّغشح ٟدٚسٖ ! ِ /ب احغٓ أْ ٠زمٓ اٌّّثً اٌّغشح ٟدٚسٖ !

ِ -2ب أسٚع و ْٛاٌدِ ٛؼزذالً !
ِ -3ب أشذ خضشح اٌضسع !

/
/

ِٚب أسٚع أْ ٠ى ْٛاٌدِ ٛؼزذالً !
ِٚب أشذ أْ ٠خضش اٌضسع !

ِ -4ب أخًّ أْ ٠مبي اٌحك دا ّب ً !
ِ -5ب أػظُ أال ٕ٠غ ٝاٌشخً ٚطٕٗ !
تؤمل األمثلة السابقة تجد أن المتعجب منه لم ٌتم التعجب منه بشكل مباشر.
ففً المثال األول  ,لم ٌقل ما أتقن الممثل ! أو أتقن بـالممثل ! وفً األمثلة التً تلٌه كذلك  ...وذلك
ألننا لو نظرنا الى األمثلة الثالثة األولى نجد أن المتعجب منه لم ٌتعجب منه بشكل مباشر
كؤن نقول ( :ما أكون ! أو أكون بـ ! ) وفً المثال الثالث لم ٌقل ( ما أخضر أو أخضر بـ )  ,وذلك
ألن الفعل (أتقن ,وكان ,وخضر) فً المثال األول جاء غٌر الثالثً ,وفً الثانً جاء الفعل ناقصا ً  ,أما
الفعل الثالث فإن الوصف منه على وزن (أفعل) الذي مإنثه (فعالء) ؛ ( أخضر -خضراء ) .
أػذ إٌظش اٌ ٝاألِثٍخ اٌثالثخ األ ، ٌٝٚردذ إٔٔب ف ٟوً حبٌخ ِٕٙب ٔزٛصً الٌ ٝاٌزؼدت ِٕٙب رؼدجب ً غ١ش
ِجبشش فّب اٌح ًّ ٠ب ثٕ ٟاراً ؟
اٌحً ٠ى ْٛوب٢ر: ٟ
أْ ٔأر ٟثئحذ ٜص١غزِ ( : ٟب أفؼ ًَ  ( ٚ ) ...أفؼً ثـ  ِٓ ) ...فؼً ِٕبست ٌٍس١بق ِ ،ثً ( :حغٓ ،سٚع ،شذ)
ِسزٛف ٌٍششٚغ . ،ثُ ٔأر ٟثّصذس اٌفؼً اٌّشاد اٌزؼجت ِٕٗ صش٠حب ً أِ ٚؤٚالً
ٔحٛ

:

( ِب  +أفؼ ًَ  ( +أْ  +اٌّزؼجت ِٕٗ ػٍ ٝصٛسح اٌفؼً اٌّعبسع ) . ) ! ..
ِب  +أفؼً  ( +اٌّزؼجت ِٕٗ ِصذساً
صش٠حب . ) !...
ً

ٚأٔب أفضً ٌه ػض٠ض ٞاٌطبٌت أخز ٟاٌطبٌجٗ أْ رىزف ٟثص١غخ
ِب  +أفؼً  ( +اٌّزؼدت ِٕٗ ٠ىِ ْٛصذساً صش٠حًب أِ ٚؤٚي ) ! ...
ػٓ ص١غخ
أفؼً  +ثـ  ( +اٌّزؼدت ِٕٗ ٠ىِ ْٛصذس اٌصش ٠أ ٚاٌّؤٚي ( أْ  +فؼً ِضبسع ) ) ! ...

ٚا ْ٢دػٔٛب ٕٔظش ٌٍّثبي اٌشاثغ ٚاٌخبِظ :
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 ِب أجًّ أْ ٠مبي اٌحك دائّب ً ! ِب أػظُ أال ٕ٠س ٝاٌشجً ٚغٕٗ !رأًِ اٌّثبٌ ٓ١األخ١ش ٓ٠ردذ ص١غز ٟاٌزؼدت فّٙ١ب خبءرب ِٓ اٌفؼٍ٠( : ٓ١مبيٚ ،ال ٕ٠غ ،)ٝفبٌفؼً (ُ٠مبي)
خبء ِجٕ١ب ٌٍّدٛٙيٚ ،اٌفؼً (ال ٕ٠غ )ٝخبء ِٕف١ب ً.
ٚاٌزؼدت ٕ٘ب خبء غ١ش ِجبششاً ٚرٌه ثإٔٔب خئٕب وّب ٘ ٛف ٟاٌّثبي اٌشاثغ ٚاٌخبِظ ثص١غخ اٌزؼدت
ِغزٛف ٌٍششٚط ثُ ٔأر ٟثبٌّصذس
( ِب أفؼً َ ِٓ ) !...فؼً ِٕبعت ٌٍغ١بق ِ ،ثً  ( :أخّ ًَ  ،أػظُ )
ِ
اٌّؤٚي فمظ ٚال ٠ص أْ ٔبر ٟثبٌّصذس اٌصش ٠اطاللًب ٚ،رٌه ألْ اٌزؼدت خبء ِجًٕ١ب ٌٍّدٛٙي إِٔ ٚفً١ب
ٔحٛ

:

( ِب  +أفؼ ًَ  ( +أْ  +اٌّزؼجت ِٕٗ ػٍ ٝصٛسح اٌفؼً اٌّعبسع ) . ) ! ..

ٍِحٛظخ ٕ ٘ :بَ ٌٍغب٠خ

الرا وبْ اٌفؼً خبِذاً غ١ش ِزصشفِ ،ثًٔ :ؼُٚ ،ثئظٚ ،ػغ ،ٝفال ٠زؼدت ِٕٗ ِطٍمب ً
الرا وبْ ِؼٕبٖ غ١ش لبثً ٌٍزفبضً أ ٚاٌزفبٚد ِثً  (:هلك  ,ومات ,وفنً  ,وؼرق  ,وعمً )
ال ٠زؼدت ِٕٙب اطاللًب .

تدرٌب (ٔ)  :حلل صٌؽتً التعجب (ما أفعله !) و(أفعل به) إلى أركانهما فً ما ٌأتً :
ٔ -قال تعالى " :اولئك الذٌن اشتروا الضاللة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار" .
ٕ  -قال محمد بن ٌسٌر  :أخلق بذي الصبر أن ٌحظى بحاجته

ومدمن القرع لألبواب أن ٌلجا

ٖ -ما أشجع الجندي المرابط على الحدود للدفاع عن الوطن !  ,وما أعظم فخر األمة به !
وما أروع عودته منتصراً إلى أهله! .
ٗ -أثبتت المرأة األردنٌة قدرتها على القٌادة والرٌادة ,فؤحسن بها قائدة ماهرة !
االجابة :
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ٔ -أداة التعجب  :ما التعجبٌة  /فعل التعجب  :أصبر

المتعجب منه  :هم

/

ٕ -فعل التعجب  :أخلق

 /حرف الجر الزائد  :بــ

/

المتعجب منه  :ذي

ٖ -أداة التعجب  :ما

 /فعل التعجب  :أعظم

/

فخر .
المتعجب منه َ :

 أداة التعجب  :ما٘ -فعل التعجب  :أحسن

 /فعل التعجب  :أروع

/

المتعجب منه  :عودته

 /حرف الجر الزائد  :بــ

/

المتعجب منها  :ها

تدرٌب (ٕ)  :مٌز أسلوب التعجب القٌاسً من السماعً فً كل مما ٌأتً:
ٔ -قال تعالى " :قتل اإلنسان ما أكفره " .

اإلجابة :

قٌاسً

ٕ -أجمل بؤزهار الحدٌقة !

اإلجابة :

قٌاسً

ٖ -ما أعذب إنشادك الشعر!

اإلجابة :

قٌاسً

ٗ -قال الصمة بن عبد هللا بن قشٌر فً الحنٌن إلى وطنه :
وما أحسن المصطاف والمرتبعا !

اإلجابة :

قٌاسً

بنفسً تلك األرض ما أطٌب الربا

٘ -هلل در معلمٌنا ومعلماتنا !  ,إنهم ٌهٌئون فرصا ً واسعة للنقاش والحوار الهادف.

اإلجابة :

سماعً

 -ٙما أشقى من رفع حاجته إلى غٌر هللا !

اإلجابة :

قٌاسً

 -7قال المتنبً  :أبنت الدهر عندي كل بنت

فكٌف وصلت أنت من الزحام

اإلجابة  :سماعً

 -8قال عمر بن أبً ربٌعة  :فٌا لك من لٌل تقاصر طوله

وما كان لٌلً قبل ذلك ٌقصر اإلجابة :

سماغً

 :ما أحسن الدٌن والدنٌا إذا اجتمعا

وأقبح الكفر واإلفالس بالرجل ! اإلجابة :

قٌاسً

اإلجابة :

قٌاسً

 -9قال أبو دالمة

ٓٔ -قال احمد شوقً  :أال حبذا صحبة المكتب

وأحبب بؤٌامه أحبب .

تدرٌب (ٖ)  :وظؾ ما ٌأتً فً أسالٌب تعجبٌة على صٌؽتً التعجب القٌاسٌتٌن :
( حسن  ,ظرف  ,كرم  ,صدق  ,برعت  ,بهج )
االجابة :

أحسن العل َم
 حسن  :ماَ
الضٌف
أظرف
 ظرف  :ماَ
َ
 كرم  :أكر ْم بؤخٌكَ
َ
الحق
أصدق
 صدق  :ماأبرع الالعبة
 برعت  :ماَ
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 -بهج

االجتماع
 :ما أبه َج
َ

تدرٌب (ٗ)  :تعجب مما ٌأتً تعجبا ً ؼٌر مباشر ,متنبها ً إلى أنها تستوؾ شروط التعجب القٌاسً

( هام للؽاٌة )
( طمأن  ,عوتب  ,لم ٌستذكر  ,صار  ,ؼرق  ,زرق  ,بئس )
أحب طمؤنة الطفل !
ما
َ

 -طمؤن :

ما أجمل أن ٌطمئن الطف َل ! /

 -عوتب :

ما أصعب أن ٌعاتب األصدقاء !  /ما أصعب عتاب األصدقاء !

 -صار :

أصعب أن ٌصٌر العد َل ظلمًا !
ما
َ

 -غرق :

ال ٌتعجب منها مطل ًقا ألنه فعل غٌر قابل لتفاوت والتفاضل .

 -زرق :

َ
البحر !
ٌزرق
ما أجمل ازرقاق البحر !  /ما أجمل أن
َ

 -بئس :

ال ٌتعجب منها مطل ًقا ألنها فعل جامد ولٌس متصر ًفا .

تدرٌب (٘)  :عٌن أسلوب التعجب السماعً فً ما ٌأتً ك
جفنً وكٌف ٌزور من لم ٌعرف؟

ٔ -قال أبو الفارض  :واسؤل نجوم اللٌل هل زار الكرى
ٕ -هلل درك ٌا مروة ,من قارئة بارعة !
ٖ -قال امرإ القٌس  :فٌا لك من لٌل كؤن نجومه

بكل مغار الفتل شدت بٌذبل

ٌٗ -ا لحالوة اللقاء !
٘ -قال أمٌن تقً الدٌن  :سبحان من خبؤ فٌك الصفا

وسل من قلب الصفا جدولك!

 -ٙهللا هللا ٌا وطنً ,ما أجملك !

اإلجابة :
ٔ -وكٌف ٌزور من لم ٌعرف  /تعجب بواسطة االستفهام .
ٕ .هلل درك  /تعجب بواسطة الجار والمجرور .
ٖ .فٌا لك من لٌل  /تعجب بواسطة النداء .
ٌٗ -ا لَحالوة  /تعجب بواسطة النداء .
٘ -سبحان  /تعجب بواسطة المصدر السماعً .
 -ٙهللا هللا ٌا وطنً  /تعجب بواسطة تكرار اللفظ (التوكٌد ) .
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تدرٌب (: )ٙ
ٔ -نموذج من اإلعراب :
ما أجمل َ الفنونَ المسرحٌة !
ما

 :تعجبٌة  ,اسم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ مقدم وجوباً.

أجم َل  :فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبنً على الفتح ,والفاعل ضمٌر مستتر وجوبا ً تقدٌره هوٌ ,عود على (ما) .
الفنون  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر مإخر وجوبا ً للمبتدأ .

ٕ -أعرب ما تحته خط فً ما ٌأتً
جاء فً رواٌة (سٌرة فتى عربً فً امٌركا) للروائٌة األردنٌة رفقة دودٌن:
"وٌدركنا الصباح الذي هل بنوره والح ...وفً الصباح ابتدرتنً (سندي)
قائلة مدهوشة  :ما أحلى حدٌثك وأطٌبه وأعذبه !
قلت  :أٌن هذا مما سؤحدثك به اللٌلة القادمة وما هذا بؤعجب من قصة من ظل ٌنتظر "...

االجابة :
ٌدركنا  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
( نا )

 :ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به .

الصباح  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
ما
أحلى

 :تعجبٌة  ,اسم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ مقدم وجوبا .
:

فعل ماض جامد إلنشاء

التعجب مبنً على الفتح ,والفاعل ضمٌر مستتر وجو ًبا تقدٌره هوٌ ,عود على ( ما ) .

حدٌثك  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف
( ك)

 :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه .
والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به فً محل رفع خبر مإخر وجوبا للمبتدأ

تدرٌب (: )0

اقرأ النص اآلتً ثم أجب عما ٌلٌه :
الهاشمٌون ,ما أروع تارٌخهم ! وما أعظم رجاالتهم ! أكرم بؤخالقهم ! وأجمل بتمسكهم بعقٌدتهم ومبادئهم !
لقد سطروا أنصع البطوالت ,وشٌدوا أعظم حضارة .وقد شهدت لهم بذلك اإلنسانٌة جمعاء ,فما أصدقهم إن عاهدوا !
ٕٗ
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وما أوفاهم إن وعدوا !
الحكمة تزهو بهم والعدالة ال تفارقهم ,والرحمة ال تنؤى عنهم ,هلل درهم ! فهم أحرص الناس على أماناتهم
فكٌف ال تضرب بهم األمم األمثال فً المكرمات السامٌة ,والصفات النبٌلة؟ !

أجب ع ّما ٌلً
ٔ -ما الصفات التً أثارت تعجب الكاتب؟
ٕ -استخرج من النص :
أ -تركٌبٌن ٌدالن على التعجب السماعً .
ب -جملة تعجب قباسً على صٌغة ( أفعل به ) وحللها إلى أركانها .

ٖ -حلل جملة (ما أعظم رجاالتهم!) إلى أركانها ,ثم أعربها إعرابا ً تاما ً .
االجابة :

ٌٔ -ترك لطالب
ٕ -أ  ( -ٔ :هلل درهم ) .
ٕ-

( كٌف ال تضرب بهم األمم األمثال فً المكرمات السامٌة ) .

ب  :أكر ْم بؤخالقهم :

أكرم  :فعل التعجب  /بـ  :حرف جر زائد  /أخالق  :متعجب منه .

ٖ -ما  :أداة التعجب  /أعظم  :فعل التعجب  /رجاالتهم  :متعجب منه
 ما  :تعجبٌة  ,اسم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ مقدم وجوبا . أعظم  :فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبنً على الفتح ,والفاعل ضمٌر مستتر وجوبًا تقدٌرههوٌ ,عود على ( ما ) .
 رجاالتهم  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نٌابة عن الفتحة الظاهرة على آخرهوهو مضاف ( هم )  :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه .
والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به فً محل رفع خبر مإخر وجوبا للمبتدأ.
تدرٌب (: )8
ٌروى أن من األسباب التً أدت إلى وضع النحو العربً أن بنت أبً األسود قالت له وهما فً الصحراء ذات لٌل :ما أجمل
السماء ( ؟ ) فقال :نجومها ,قالت :أنا ال أستفهم ٌا أبتاه بل أتعجب .فقال :إذا أردت أن تتعجبً فافتحً فاك وقولً :ما أجمل
السماء ( ! ) .
ٔ -ما الذي جعل أبا األسود ٌفهم ان ابنته تستفهم وال تتعجب ؟
ٖٗ
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ْ
رفعت كلمة أجم ُل واألصل أن تقول أجم َل
االجابة  :ألن ابنته لم
ٕ -أعرب (ما أجمل السماء) على وجهٌها  :بضم الم (أجمل) وفتحها إعرابا ً تاماً.
وغٌر ما ٌلزم  ,ثم ضع عالمة الترقٌم المناسبة بٌن القوسٌن .
االجابة :

السماء ؟
ِ
أ .ما أجمل ُ
 :اسم استفهام مبنً على السكون فً محل خبر مقدم .

ما

أجم ُل  :مبتدأ مإخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف .
السماء  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره .

ب .ما أجمل َ السما َء !
ما

 :تعجبٌة  ,اسم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ مقدم وجوبا .

أجم َل  :فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبنً على الفتح ,والفاعل ضمٌر مستتر وجوبًا
تقدٌره هوٌ ,عود على ( ما ) .
السما َء  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به فً محل رفع خبر مإخر وجوبا للمبتدأ.
تدرٌب ( : )9ما الفرق فً المعنى واإلعراب بٌن الجمل اآلتٌة  :مسترشداً بعالمة الترقٌم :
ٔ -إٌاد ما أكرم أبوٌه .
ٕ -إٌاد ,ما أكرم أبوٌه !
ٖ -إٌاد ,ما أكرم أبوٌه ؟
االجابة :

ٔ -إٌاد ما أكرم أبوٌه  / .تعنً النفً
 ما  :حرف نفًماض مبنً على الفتح .
 أكرم  :فعل ٍ أبوٌه  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الٌاء وهو مضاف والهاء ضمٌر متصل مبنً فًمحل جر مضاف إلٌه .
ٕ -إٌاد ,ما أكرم أبوٌه !  /تعنً التعجب
 ما  :تعجبٌة  ,اسم مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ مقدم وجوبا .ٗٗ
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 أكر َم  :فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبنً على الفتح ,والفاعل ضمٌر مستتر وجوبًا تقدٌرههوٌ ,عود على ( ما ) .
 أبوٌه  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الٌاء وهو مضاف والهاء ضمٌر متصل مبنًفً محل جر مضاف إلٌه والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به فً محل رفع خبر
مإخر وجوبا للمبتدأ.
ٖ -إٌاد ,ما أكرم أبوٌه ؟  /تعنً االستفهام .
 -ما

 :اسم استفهام مبنً على السكون فً محل خبر مقدم .

 أكر ُم  :مبتدأ مإخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف . أبوٌه  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الٌاء ألنه ملحق بالمثنى وهو مضاف  ,والهاء ضمٌرمتصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه .
تدرٌب (ٓٔ)  :من األخطاء الشائعة على األلسنة  :ما أخضر الزرع !
بٌن وجه الخطأ ,ثم صوبه .
االجابة  :أخضر ال تنطبق علٌه شروط صٌاغة التعجب فهو على وزن أفعل الذي ومإنثه فعالء

الزرع
والصواب ما أجم َل اخضرار
ِ

.

تدرٌب (ٔٔ) :ابدأ رأٌك فً المسألة اآلتٌة موظفا ً صٌؽتً التعجب اللتٌن درستهما :
أٌن تفضل إتمام الدراسة الجامعٌة  :أفً األردن أم فً الخارج؟

االجابة ٌ :ترك لطالب
تدرٌب (ٕٔ)  :تبادل األدوار مع زمالئك  :فٌعطً أحدكم جملة تعجب على الصٌؽة القٌاسٌة (ما أفعله) ,وآخر
ٌجرٌها على الصٌؽة األخرى (أفعل بـ ) ,وثالث ٌبٌن أركان أسلوب التعجب فٌهما .
االجابة ٌ :ترك لطالب .

اإلضافت
نسبة تقٌٌدٌة بٌن اسمٌن ٌ ,سمى االسم األول مضا ًفا  ,وٌعرب حسب موقعه من الجملة وٌسمى االسم الثانً
مجرورا .
مضا ًفا الٌه وٌكون
ً

أركان ( عناصر ) جملة االضافة :
 -المضاؾ

ٌ :عرب حسب موقعه فً الجملة وال ٌقبل التنوٌن أبدًا

 المضاؾ الٌه ٌ :عرب مضاؾ الٌه مجرور وعالمة جره ....٘ٗ
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مثال  :أنت مدٌر المدرسة
مدٌر  :خبر مرفوع بالضمة وهو مضاف
المدرسة  :مضاف إلٌه مجرور بالكسرة
الحظ عزٌزي الطالب أن (المضاف) وهو كلمة (مدٌر) ٌعرب حسب موقعه بالجملة وهو هنا خبر مرفوع
بالضمة وهو مضاف  ,أما المضاف إلٌه وهو فً هذا المثال كلمة (المدرسة) فٌعرب دائما ً مضاف إلٌه
مجرور .
مثال  :هذا كتابـــــك
كتاب  :خبر مرفوع بالضمة وهو مضاف
ك  :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه
تدرٌب ( ٔ )  :عٌن المضاؾ والمضاؾ الٌه فً ما ٌأتً ثم أعربها .
ٔ -قال تعالى  (( :وهللا ؼٌب السماوات واألرض وما أمر الساعة إال كلمح البصر )) .
صل هللا علٌه وسلم :
ٕ -قال كعب بن زهٌر فً مدحه للرسول َ

ال تأخذنً بأقوال الوشاة ولم

أذنب ولو كثرت ع ّنً األقاوٌل

ٖ -عظٌم القوم من ٌهوى جالئل األمور .
تابع 
اإلجابة :

ٗٙ
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أنواع اإلضافة :
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ٕ -اإلضافة اللفظٌة

ٔ -اإلضافة المعنوٌة

أوال  :اإلضافة المعنوٌة :
وهً التً تكسب االسم ( ما المعنى المستفاد من اإلضافة ) .
أ -التعرٌؾ
ب – التخصٌص وٌحدد ذلك المضاؾ علٌه

مثال  :باب البٌت مكسور .
مثال  :قلم حبر .

(( التعرٌؾ )) .
((التخصٌص )) .

تحدٌد اإلضافة المعنوٌة وذلك من خالل :
سؤال الوزارة " علل مجًء اإلضافة معنوٌة "

ٌٔ -ؽلب على المضاؾ أن ٌكون :

خٌر من كلمة ذم
أ -ألن المضاؾ اسم جامد  :مثل  :بٌت خالد كبٌر  ,كلمة مدح ٌ
ب -ألن المضاؾ ظرؾ ( زمان أو مكان ) والظروؾ هً :

( أمام  ,خلؾ  ,وراء  ,فوق  ,قبل  ,بعد  ,تحت  ,بٌن  ,عند  ,قرب  ,لدى  ,حٌث )
وهو مضاؾ واالسم أو الضمٌر الذي ٌلٌه مضاؾ إلٌه مجرور .
مثل  :المدرسة قرب البٌت  ,القصة تحت الكرسً  ,القلم لدي  ,الموعد بعد اإلفطار
مصدر صرٌ ٌح
ج -ألن المضاؾ
ٌ
مثل  :نزول المطر  ,خروج الالعب  ,احترام اآلخرٌن  ,أكل الحلوٌات  ,استخراج الذهب  ,تكسٌر الزجاج
د -ألن المضاؾ اسم تفضٌل على وزن ((أفعل))
مثل  :أحسن الناس  ,أفضل األعمال الصالة على وقتها  ,خٌر القول ما قل ودل .

تدرٌبٕ  :حدد المضاؾ والمضاؾ إلٌه ,ثم علل سبب كونها إضافة معنوٌة .
 -نزول المطر ٌفرح الناس .

 ( -أحل لكم صٌد البحر وطعامه متاعا ً لكم )

 -خالد أطول المتسابقٌن .

 -جاء من الرجال أكبرهم .

 -اللقاء عند المساء .

 -إنَّ شجرة الزقوم طعام األثٌم.

مالحظة  :اإلضافة المعنوٌة ال تدخل علٌها (( أل )) التعرٌؾ .
من الخطأ أن نقول  :القراءة الدرس جمٌلة .

تدرٌب ٖ :
ٗ8
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لماذا عدت اإلضافة فً اآلٌات الكرٌمة اآلتٌة معنوٌة ؟
ٔ -قال تعالى  ( :هل أتاك حدٌث الجنود فرعون وثمو َد )  ( .البروج . ) ٔ8-ٔ0 :
ٕ -قال تعالى  ( :قُل ٌو َم الفتح ال ٌنف ُع الذٌن كفروا إٌمانهم )  ( .السجدة . ) ٕ9 :
ٖ -قال تعالى  ( :هللا نو ُر السماوا ِ
ت واالرض ) ( النور . ) ٖ٘ :
اإلجابة :

ٔ -اإلضافة معنوٌة  :ألن المضاؾ مصدر
ٕ -اإلضافة معنوٌة  :ألن المضاؾ ظرؾ
ٖ -االضافة معنوٌة  :الن المضاؾ مصدر ( اسم جامد )

ثانٌا  :اإلضافة اللفظٌة

سؤال الوزارة " علل مجًء اإلضافة لفظٌة " :

ونتعرؾ علٌها بأن المضاؾ ٌكون :
ٌ
مشتق (اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صٌؽة المبالؽة أو الصفة المشبهة )
ٔ – المضاؾ ٌكون
أمثلة :
 أعرؾ صدٌقا ًَ
الطبع علٌم الدنٌا .
مرموق المكان ِة  ,كرٌ َم
العقل ,
راجح
َ
ِ
ِ
 فالن حسن السٌرة  ,جٌد الطبع  ,محمود السرٌرة  ,معطاء اآلخرٌن  ,ودود الجانب  ,ناصر المظلوم -جاء معلمو المدرسة  ,ومعلما المدرسة ومعلمً المدرسة " حذؾ النون عند اإلضافة "

تدرٌب ٗ  :اقرأ النص التالً ث ّم أجب ع ّما ٌلٌه :
"  ...هل وجدتم كتاب سلٌمان ؟ لقد وضعته بعٌدا  ,إنه كتاب من ّظم األفكار"...
استخرج من النص  -ٔ :إضافة لفضٌة ..................

ٕ -إضافة معنوٌة .....................

مالحظة ٔ ٌ :حذؾ عند اإلضافة  :تنوٌن المضاؾ ونون المثنى أو جمع المذكر.
 ( إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر )كلمة (مرسلوا) أصلها (مرسلون) حذفت نون جمع المذكر السالم عند اإلضافة
 ( تبت ٌدا ابً لهب وتب * ما أغنى عنه ماله وما كسب )كلمة (ٌدا) أصلها (ٌدان) حذفت نون المثنى عند اإلضافة

مالحظةٕ ٌ :جوز دخول (( أل )) التعرٌؾ على المضاؾ فً اإلضافة اللفظٌة وذلك ألن المضاؾ :
ٗ9
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أ -المضاؾ مثنى أو جمع مذكر سالم مثل  :المعلمو المدرسة مخلصون  ,المدرسا خالد ممتازان .
ب -المضاؾ نعتا لمعرفة مثل  :جاء الولد الطاهر النفس  ,جاء الطفل الحافظ القران .
ج  -المضاؾ إلٌه معرفا ب (( أل )) مثل  :آن الكرٌم القلب واللطٌؾ الشمائل والحلو المعشر .
تدرٌب ٘  :مٌز االضافة المعنوٌة من اللفظٌة فً ما ٌأتً :
متاعا لكم وللس ٌّارة )) المائدة 9ٙ
ٔ -قال تعالى  (( :أحل لكم صٌد البحر وطعامه
ً
ٕ -قال تعالى  (( :إنا ُمرسلو الناق ِة فت َن ًة لهم )) القمر ٕ0
ٖ -قال مالك بن الرٌب فً مرثٌته :
ٌا صاحبً رحلً دنا الموت فانزال

برابٌ ٍة إنً مقٌ ٌم لٌالٌا

ٗ -قال عبد هللا بن رواحة :
متى ما تأ ِ
ٌثرب  ,أو ت ُزرها
ت
َ

تجدنا نحن أكرمها جدودا

وأؼلظها على األعداء ركنا ً

وألبنها لباؼً الخٌر عودا

االجابة :
ٔ  -صٌد البحر
ٖ  -صاحبً رحلً

 :اضافة معنوٌة .
 :اضافة لفظٌة .

ٕ  -مرسلو الناقة  :اضافة لفظٌة .
ٗ  -باؼً الخٌر  :اضافة لفظٌة .

أحكام المضاؾ إلى ٌاء المتكلم
ٓ٘
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تدل ٌاء المتكلم على المضاؾ ولها حالتان :
ٔ -جوازا (( جواز فتح ٌاء المتكلم ))  :إذا أضٌفت إلى اسم صحٌح اآلخر فٌجب أن ٌكسر آخر االسم الصحٌح
وٌجوز تسكٌن الٌاء أو فتح الٌاء  .حكمه  (( :جواز فتح ٌاء المتكلم ))
أصحاب ..............

مثل  :وطن – وطن ًَِ أو وطنًِ ,

 /كتاب .................

ٕ -وجوبا (( وجوب تسكٌن آخر االسم و فتح ٌاء المتكلم ))  :إذا أضٌفت إلى اسم :
ُحكمه  (( :وجوب فتح ٌاء المتكلم ))
مقصور
أ -ألن المضاؾ اس ٌم
ٌ

عصاي  ,فتى
(آخره ألؾ ) مثل  :هذي
َ

هادي  ,محامً  ,مرابً
منقوص ( آخره ٌاء ) مثل هللا
ب -ألن المضاؾ اس ٌم
ّ
ٌ
تابً  ,أبواي  ,أخواي
تاباي ,
مثل  :قلماي  ,ك
قلمً  ,ك ّ
ّ
َ

ج  -ألن المضاؾ مثنى
د -ألن المضاؾ جمع مذكر سالم

محاربً
مدرسً ,
معلمً ,
مثل :
ّ
ّ
ّ

التوضٌح :
المضاف
الرقم
االسم الصحٌح اآلخر
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘

االسم المقصور
واالسم المنقوص
والمثنى
وجمع المذكر السالم

مثال
كتاب ًَ
كتابًْ أو ِ
ِ
عصاي
راعً
معلماي
معلمً

اإلجراء
ٌكسر آخر االسم الصحٌح
وٌجوز تسكٌن الٌاء أو فتح الٌاء .
حكمه  (( :جواز فتح ٌاء المتكلم ))

ٌجب تسكٌن آخر االسم وفتح
الٌاء

ٔ .االسم الصحٌح اآلخر  :إذا أضٌؾ االسم الصحٌح اآلخر إلى ٌاء المتكلم كسر آخره لمناسبة الٌاء
وجاز فً الٌاء التسكٌن أو الفتح .
 ٌا صدٌقًِْ أو (صدٌق ًَِ)حركت ٌاء المتكلم مرة بالسكون ومرة بالفتحة ألن المضاف صحٌح اآلخر (صدٌق ) مع كسر
آخر االسم الصحٌح .
ٕ .االسم المقصور  :إذا أضٌؾ االسم المقصور إلى ٌاء المتكلم فٌجب تسكٌن آخره وفتح ٌاء المتكلم .
ٔ٘
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عصاي أتوكإ علٌها)
 (وما تلك بٌمٌنك ٌا موسى * قال هًَ
حركت ٌاء المتكلم بالفتحة ألن المضاف اسم مقصور (عصا)
ٖ .االسم المنقوص  :إذا أضٌؾ االسم المنقوص إلى ٌاء المتكلم فٌجب تسكٌن آخره وفتح الٌاء وتدؼم
ٌاء المتكلم مع ٌاء االسم المنقوص .
 كانت لٌالً بالغربة فً الغربة طوٌلةحركت ٌاء المتكلم بالفتحة ألن المضاف اسم منقوص (لٌالً)
ٗ .المثنى  :إذا أضٌؾ المثنى إلى ٌاء المتكلم فٌجب تسكٌن آخره وفتح الٌاء ,وتدؼم ٌاء المتكلم مع
ٌاء المثنى فً حالتً النصب والجر .
(فً حالة النصب تدغم ٌاء المتكلم مع ٌاء المثنى)
 أحترم صدٌقًحركت ٌاء المتكلم بالفتحة ألن المضاف مثنى (صدٌقًِ)
بصدٌقً (فً حالة الجر تدغم ٌاء المتكلم مع ٌاء المثنى)
 استعنتَّ
حركت ٌاء المتكلم بالفتحة ألن المضاف مثنى (صدٌقً)
 دخل صدٌقاي إلى المسجد (فً حالة الرفع ال تدغم ٌاء المتكلم)ي)
حركت ٌاء المتكلم بالفتحة ألن المضاف مثنى (صدٌقاْ َ
٘ .جمع المذكر السالم  :إذا أضٌؾ جمع المذكر السالم إلى ٌاء المتكلم فٌجب تسكٌن آخره وفتح الٌاء
وتدؼم ٌاء المتكلم مع ٌاء جمع المذكر السالم فً حالة الرفع النصب والجر .
معلمً
 أحترمَّ
حركت ٌاء المتكلم بالفتحة ألن المضاف جمع مذكر سالم (معلمً)
 المعلمون هم مرشدي إلى طرٌق العلمحركت ٌاء المتكلم بالفتحة ألن المضاف جمع مذكر سالم (مرشدي)
 تحٌة تقدٌر إلى معلمً األوفٌاءحركت ٌاء المتكلم بالفتحة ألن المضاف جمع مذكر سالم (معلمً)

تدرٌب : ٙ
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فسر سبب تحرٌك ٌاء المتكلم بالفتح فً التراكٌب التً تحتها خط فً ما ٌأتً مع اإلعراب التام :
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

والدي ) النمل ٔ9
علً وعلى
َّ
رب أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت ّ
قال هللا تعالى ِّ ( :
لٌالً بعد الطاعنٌن ُ
ّ
طوال ُ ولٌل العاشقٌن طوٌل ُ
شكول ُ
أصدقائً المخلصون منقذي من الضٌق .
علً
عداي لهم فضل
كٌؾ تفهم هذه الحكمة .
ّ
ًّ

والدي ) النه ملحق بالمثنى
االجابة  -ٔ :سبب تحرٌك الٌاء فً (
ًّ
جره الٌاء النه ملحق بالمثنى وحذفت النون لالضافة وهو مضاؾ .
والدي  :اسم مجرور وعالمة ّ
ًّ

ٕ -سبب تحرٌك الٌاء فً ( لٌالً ) النه اسم منقوص
لٌالً  :مبتدأ مرفوع وعالمة الضمة المقدرة على آخره والٌاء ضمٌر متصل مبنً على الفتح .

منقذي ) النها جمع مذكر سالم
ٖ -سبب تحرٌك الٌاء فً (
َّ
منقذي  :خبر مرفوع وعالمة رفعه الواو المنقلبة بٌاء النه جمع مذكر سالم وهو مضاؾ
َّ
جر مضاؾ الٌه .
وٌاء المتكلم  :ضمٌر متصل مبنً على الفتح فً محل ّ

عداي ) النه اسم مقصور
ٗ -سبب تحرٌك (
ّ
عداي  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على االلؾ منع من ظهورها التعذر وهو مضاؾ
ّ
ٌاء المتكلم  :ضمٌر متصل مبنً على الفتح فً محل جر مضاؾ الٌه

أسماء تلزم اإلضافة
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(( وهذه األسماء تأتً مضافة دائما وٌتبعها مضاؾ إلٌه )) ..
أوال  :كال وكلتا
أ :

كال وكلتا  :تعربان إعراب الملحق بالمثنى إذا اتصلت بضمٌر
(كال وكلتا  +ضمٌر) إعراب الملحق بالمثنى
مثل ( /كالهما فً المحاضرة – كلتاهما فً المحاضرة) مضافة الى ضمٌر .

كالهما  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى وهو مضاف
 :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه
هما
ب  :وتعربان إعراب االسم المقصور إذا أضٌفتا إلى اسم ظاهر
(كال وكلتا  +اسم) إعراب االسم المقصور
مثل ( /كال الطالبٌن فً المحاضرة – كلتا الطالبتٌن فً المحاضرة ) مضاف إلى اسم ظاهر

 :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر
كال
الطالبٌن  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الٌاء
ج  :كال وكلتا  :إذا أضٌفت إلى ضمٌر(هما ) تعرب إعراب الملحق بالمثنى (( توكٌد معنوي ))
مثال  :جاء الطالبان كالهما
توكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى وهو مضاف
هما  :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه

ثانٌا  :قبل وبعد
(( ظرؾ زمان أو مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاؾ)).
واالسم الذي ٌلٌها  :مضاؾ إلٌه مجرور
مثال  :صلٌت قبل الفجر الموعد عند المسجد
قبل  :ظرؾ زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاؾ
الفجر  :مضاؾ الٌه مجرور وعالمة جره الكسر
ِ
ملحوظة :
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قبل وبعد ظرفان (اسمان) ؼالبا ما ٌلزمان اإلضافة إلى المفرد
مثل
 التحقت بالجامعة قبل شهرٌن

(شهرٌن  :مضاف إلٌه) ...

ملحوظة  :قد ٌنقطع الظرفان قبل وبعد عن اإلضافة وٌبنٌان على الضم
 دخلت إلى هذا المكان من قبل
(ظرف زمان مبنً على الضم فً محل نصب ألنه مقطوع عن اإلضافة)
مثل - :لقد عرفته من قبلك
 سأدخل من بعدك -من قبل أن ٌأتً ٌوم ال مر ّد له من هللا

ثالثا  :إذ  /إذا  /حٌث
ٔ -إذ  :ظرؾ زمان مبنً على السكون فً محل نصب  .وهو مضاؾ
والجملة االسمٌة أو الفعلٌة التً تلٌه فً محل جر مضاؾ إلٌه
(( أي ال تضاؾ إال إلى جملة اسمٌة أو فعلٌة فعلها ماضً فقط ))
مثال  :حضرت إلى المركز إذ المدرس خارج
مثال  :خرجت إذ وصل خالد
ٕ -إذا

 :ظرؾ لما ٌستقبل من الزمان مبنً على السكون فً محل نصب  .وهو مضاؾ
والجملة الفعلٌة التً تلٌه فً محل جر مضاؾ إلٌه (وهو الظرؾ الوحٌد الذي ٌضاؾ إلى جملة فعلٌة )
مثال  :سأذهب إذا وصل محمد

/

مثال  :سنذهب إذا ٌحضر الباص .

مالحظة  :إذا جاء بعد إذا اسم فإنه ٌكون فاعل أو نائب فاعل لفعل محذوؾ ٌحدده سٌاق الجملة
قال تعالى  " :إذا السماء انفطرت "

/

سئلَت "
قال تعالى " إذا المؤودة ُ

ٖ -حٌث  :ظرؾ الزمان أو مكان مبنً على الضم فً محل نصب  .وهو مضاؾ
والجملة االسمٌة أو الفعلٌة التً تلٌه فً محل جر مضاؾ إلٌه .
مثال  :جلست حٌث خالد جالس / .

مثال  :جئت حٌث جلسنا البارحة / .مثال  :جلست حٌث ٌجلس محمد .

ملحوظة  :إذا سبق حٌث حرؾ جر فٌكون ظرؾ مكان مبنً على الضم فً محل جر وهو مضاؾ
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مثال  :عد من حٌث أتٌت ٌ /رزقكم من حٌث ال تشتهون
أي  /مع  /لدن
رابعا ّ :
أي  :وهً معربة  :ولها حالتان استفهامٌة أو شرطٌة وتعرب حسب موقعها فً الجملة واالسم الذي
ّٔ -
ٌلٌها مضاؾ إلٌه مجرور .

أي كتاب قرأه؟ مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاؾ
مثال ّ :
أي مال تتبرع به تلق أجره  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاؾ
مثال ّ :
مثال  :من أي مكتبة تشتري كتبك ؟
أي  :تأخذ إعراب وحاالت كم االستفهامٌة .
ّ
أي  :تأخذ حاالت ( ما ) الشرطٌة .
ّ
ٕ -مع :

ظرؾ الزمان أو مكان مبنً على الفتح فً محل نصب  .وهو مضاؾ
واالسم الذي ٌلٌها  :مضاؾ إلٌه مجرور  ( .وهو من األسماء التً تالزم اإلضافة إلى اسم ظاهر).

مثال  :سرت مع السور /

مثال  :صحوت مع الفجر .

ٖ -لدن  :ظرؾ الزمان أو مكان مبنً على السكون فً محل نصب  .وهو مضاؾ
 إذا أضٌؾ إلى اسم ٌكون ظرؾ للزمان أو للمكان إذا أضٌؾ إلى جملة فٌكون ظرؾ للزمان فقط .مثال "وعلمناه من لد ّنا علما "ً
لدن  :ظرؾ مكان مبنً على السكون محل نصب  .وهو مضاؾ .
نا  :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلضافة.
مثال  :ستبدأ الرحالت لدن ٌبدأ فصل الربٌع.
لدن  :ظرؾ زمان مبنً على السكون محل نصب  .وهو مضاؾ .
ٌبدأ  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
فصل  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .وهو مضاؾ
الربٌع  :مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
والجملة الفعلٌة (ٌبدأ فصل الربٌع ) فً محل جر مضاؾ إلٌه .

صور المضاؾ إلٌه وما ٌالزمها من األسماء
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صور المضاف إلٌه
ٔ مفرد (اسم ظاهر)
ٕ مفرد (ضمٌر)
ٖ جملة

مثال
كتاب العلم جمٌل (العلم  :مضاف إلٌه مفرد اسم ظاهر
كتابه جمٌل  /ـــه  :مضاف إلٌه مفرد ضمٌر
اجلس حٌث نجلس (نجلس  :مضاف إلٌه جملة

ٔ -مفرد  :وٌكون اسم ظاهراً أو ضمٌر:
 -كل مسافر سٌإوب ٌوما

إذا رزق السالمة واإلٌابا

مفرد (اسم ظاهر)

 -األدٌبان مإنس الرزاز وهاشم غراٌبة كالهما من أدباء األردن المبدعٌن

مفرد ( ضمٌر )

( -كلتا الجنتٌن آتت أكلها ولم تظلم منه شٌئا ً وفجرنا خاللهما نهراً)

مفرد (اسم ظاهر)

 جلست بٌن الكاتب والناقدبٌن  :ظرف مكان منصوب بالفتحة وهو مضاف
الكاتب  :مضاف إلٌه مجرور بالكسرة

مفرد (اسم ظاهر)

 وصلتك قبل المؽٌبقبل  :ظرف زمان منصوب بالفتحة وهو مضاف

مفرد (اسم ظاهر)

 (قال أنى ٌحً هذه هللا بعد موتها)بعد  :ظرف زمان منصوب بالفتحة وهو مضاف

مفرد (اسم ظاهر)

مفرد (اسم ظاهر)
 (هلل األمر من قبل ومن بعد)قبل -بعد  :ظرف زمان مقطوع عن اإلضافة مبنً على الضم فً محل جر بحرف الجر .
-

أي انسان تكرم ٌكرمك .
أي  :شرطٌة
ولست بمستبق أخا ال تلمه
أي  :استفهامٌة
(إن مع العسر ٌسرا)
جلست معكم

مفرد (اسم ظاهر)
على شعث أي الرجال المهذب

مفرد (اسم ظاهر)
مفرد (اسم ظاهر)
مفرد (اسم ظاهر)

ٕ -جملة  :تقع بعد (حٌث ,إذ ,إذا)
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 (وإذا جاءتهم آٌة قالو لن نإمن حتى نإتى مثل ما أوتى رسل هللا هللا اعلم حٌث ٌجعل رسالته )تذكر :
 خذ العلم من حٌث ترٌد (اذا سبق حٌث بحرف جر ٌعرب  :ظرف مكان مبنً على
الضم فً محل جر بحرف الجر)
من  :حرف جر
حٌث  :ظرف مكان مبنً على الضم فً محل جر بحرف الجر
ترٌد  :فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أنت
والجملة الفعلٌة (ترٌد) فً محل جر مضاف إلٌه
( والضحى * واللٌل إذا سجى)
تذكر
إذا  :ظرف زمان مبنً على السكون فً محل نصب ٌدل على الزمن المستقبل
سجى  :فعل ماض مبنً على الفتح والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره هو
والجملة الفعلٌة (سجى) فً محل جر مضاف إلٌه
 جئت إذ هطل المطر
تذكر
إذ  :ظرف زمان مبنً على السكون فً محل نصب ٌدل على الزمن الماضً
هطل  :فعل ماض مبنً على الفتح
المطر  :فاعل مرفوع بالضمة
والجملة الفعلٌة (هطل المر) فً محل جر مضاف إلٌه

* ّٔٛرج ِٓ األسئٍخ اٌّمزشحخ
 بين صورة المضاف إليو في المثال التالي( األشجار يانعة عمى ضفتي النير) ؟ مفرد اسم ظاىر
 استخرج مضاف إليو ياء المتكمم ؟ معممي
 استخرج اسم يمزم اإلضافة إلى جممة ؟ حيث ،إذ ،إذا
 استخرج اسم غالباً ما يمزم اإلضافة إلى مفرد؟ قبل ،بعد

 استخرج اسم يمزم اإلضافة إلى مفرد؟ أي ،كال ،كمتا ،كل
 حدد المضاف والمضاف إليو في عبارة ؟ فيي ذات أثر إيجابي
المضاف  :ذات

المضاف إليو  :أثر
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 أعرب ما تحتو خط :اجمس حيث يجمس عمماء األمة
حيث  :ظرف مكان مبني عمى الضم في محل نصب وىو مضاف
األمو  :ضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة
 عمل وجوب فتح ياء المتكمم في كممة محبي في جممة ( عدت إلى محبي في عمان ) ؟
ألن المضاف جمع مذكر سالم
 عمل جواز فتح ياء المتكمم في كممة رفاقي في جممة ( اجتمعت مع رفقائي ) ؟
ألن المضاف اسم صحيح اآلخر
 عمل وجوب فتح ياء المتكمم في قولو تعالى( :ىي عصاي أتوكأ عمييا) ؟
ألن المضاف اسم مقصور
 ما حكم حركة ياء المتكمم في عبارة :ىو كيفية تعاممي معيا .
التسكين أو الفتح (التسكين وحدىا خطأ ،والفتح وحدىا خطأ)
 صوب الخطأ المغوي في عبارة ( :أطمعني صديقاي عمى نتائج اختباراتيما) .
صديقاي أو الفتحة (تنوين الفتح خطأ)

انتدريببث وانتمبريه
تدرٌب

ٔ

اجعل كل كلمة من الكلمات اآلتٌة مضافا ً أو مضافا ً إلٌه فً جمل مفٌدة مغٌراً ما ٌلزم
الماء  ,المشروعان  ,السالم  ,طائرة  ,المدرسة
ت
االجابة  - :نه ُر الما ِء ملًء بالنباتا ِ
 بعد مشروعا التمٌز الذي ححقناه  ,نرٌد فتر ًة من الراح ِةالسالم ٌ ,جب أن ٌعٌد المعتدي الحق ألصحابه .
 قبلِ
طائر تصطاد  ,أقوم بالتقاطه .
 أيٍ
ً
قسطا من الراحة ومن ثم ٌذهب الى المركز .
ٌ -جب أن ٌؤخذ المعلم محمد أبو الهٌجاء بعد المدرس ِة
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تدرٌب

ٕ

عٌن المضاف والمضاف إلٌه فً ما ٌؤتً :
ٔ -قال تعالى  " :كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم ٌوم القٌامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة
فقد فاز وما الحٌوة الدنٌا إال متاع الغرور " .
ٕ -المرء بؤصغرٌه  :قلبه ولسانه .
وتؤتً على قدر الكرام المكارم .

ٖ -قال المتنبً  :على قدر أهل العزم تؤتً العزائم
ٗ -ال تبال بحاسدٌك ,وامض نحو هدفك .

٘ -قال مإٌد الدٌن الطغرائً  :أخاك أخاك فهو أجل ذخر

إذا نابتك نائبة الزمان .

 -ٙقال البارودي  :فً لجة البحر ما ٌغنً عن الوشل .
االجابة :
الرقم مضاف
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
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أصغري
قدر
حاسدي
أخا
لجة
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مضاف

مضاف إلٌه

مضاف

مضاف إلٌه

نفس
الموت
ــــه
أهل
ك
ك
البحر

أجور

كم

قلب
أهل
نحو
أجل

ـــــه
العزم
هدف
ذخر

ٌوم
متاع
لسان
قدر
هدف
نائبة

القٌامة
الغرور
ـــــه
الكرام
ك
الزمان

ٖ

عٌن المضاؾ والمضاؾ إلٌه ,ثم بٌن صور المضاؾ إلٌه فً كل مما ٌأتً :
ٔ -قال تعالى  " :ربنا ال تزع قلوبنا بعد إذ هدٌتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"
ٕ -تشتاق نفسً للجلوس على نهر الٌرموك حٌث تهب رٌاح المعركة الخالدة .
ٖ -قال الشاعر  :فهل ٌزول حداد اللٌل عن أفق

وهل ٌكون لصبح بعده أفق

ٗ -األشجار ٌانعة على ضفتً النهر
٘ -فاطمة وأمل كلتاهما استحقتا جائزة التفوق
 -ٙقال المتنبً  :إذا رأٌت نٌوب اللٌث بارزة

فال تظن إن اللٌث ٌبتسم

 -7الهاشمٌون تسٌر معهم العزة والكرامة حٌث حلوا
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 -8قال إٌلٌا أبو ماضً ٌ :ا أخً ال تمل بوجهك عنً

ما أنا فحمة وال أنت فرقد

 -9قال ابن حزم األندلسً ٌ :سافر علمً حٌث سافرت

وٌصحبنً حٌث استقلت النجب

االجابة :
الرقم المضاف
رب
ٔ
قلوب
إذ
لدن
نفس
نهر
حٌث
رٌاح
حداد
بعد
ضفتً
كلتا
جائزة
إذا
نٌوب
مع
حٌث
أخ
وجه
علم
حٌث
ُ
حٌث

ٕ

ٖ
ٗ
٘
ٙ
7
8
9
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المضاف إلٌه

نوعه

نا
ن
هدٌتنا
ك
ي
الٌرموك
تهب
المعركة
اللٌل
هــ
النهر
هما
التفوق
رأٌت نٌوب اللٌث
اللٌث
هم
حلوا
ي
ك
ي
سافرت
استقلت النجب

مفرد ضمٌر
مفرد ضمٌر
جملة
مفرد ضمٌر
مفرد ضمٌر
مفرد اسم ظاهر
جملة
مفرد اسم ظاهر
مفرد اسم ظاهر
مفرد ضمٌر
مفرد اسم ظاهر
مفرد ضمٌر
مفرد اسم ظاهر
جملة
مفرد اسم ظاهر
مفرد ضمٌر
جملة
مفرد اسم ظاهر
مفرد ضمٌر
مفرد ضمٌر
جملة
جملة

ٗ

استخرج المضاؾ إلى ٌاء المتكلم فً كل مما ٌأتً ,مبٌنا ً حالة آخره :
ٔ -قال تعالى  " :قال معاذ هللا إنه ربً أحسن مثواي إنه ال ٌفلح الظالمون "
ٕ -قال تعالى  " :فال تلومونً ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخً إنً كفرت بما أشركتمون
من قبل إن الظلمٌن لهم عذاب ألٌم "
ٖ -قال صالح عبد الصبور فً قصٌدته (رإٌا) :
ٌتآلف ضحكً وبكائً مثل قرار وجواب
أجدل حبالً من زهوي وضٌاعً
ٔٙ
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ٗ -أحترم والدي وناصحً جمٌعهم
وأهلً وإن ضنوا علً كرام

٘ -قال الشاعر  :بالدي وإن جارت علً عزٌزة
 -ٙتخٌرت رفاقً من ذوي الهمم العالٌة

 -7قال مدٌر الشركة  :أستشٌر محامً كلهم فً الشإون القانونٌة التً تخص الشركة
ٌ -8ا فتاي ,ال تخزن؛ فظالم اللٌل بنور الفجر سٌزول
االجابة :
ٔ ربً ٌ :كسر آخره وٌجوز فً الٌاء التسكٌن أو الفتح
مثواي  :تسكٌن آخر المضاف وفتح الٌاء وجوبا ً
ٕ بمصرخً  :تسكٌن آخر المضاف وفتح الٌاء وجوبا ً
ٖ
ٗ ضحكً ٌ :كسر آخره وٌجوز فً الٌاء التسكٌن أو الفتح
بكائً ٌ :كسر آخره وٌجوز فً الٌاء التسكٌن أو الفتح
زهوي ٌ :كسر آخره وٌجوز فً الٌاء التسكٌن أو الفتح
ضٌاعً ٌ :كسر آخره وٌجوز فً الٌاء التسكٌن أو الفتح
٘ والدي  :تسكٌن آخر المضاف وفتح الٌاء وجوبا ً
ناصحً  :تسكٌن آخر المضاف وفتح الٌاء وجوبا ً
 ٙبالدي ٌ :كسر آخره وٌجوز فً الٌاء التسكٌن أو الفتح
أهلً ٌ :كسر آخره وٌجوز فً الٌاء التسكٌن أو الفتح
 7رفاقً ٌ :كسر آخره وٌجوز فً الٌاء التسكٌن أو الفتح
 8محامً  :تسكٌن آخر المضاف وفتح الٌاء وجوبا ً
 9فتاي  :تسكٌن خر المضاف وفتح الٌاء وجوبا ً

تدرٌب

٘

عٌن المضاؾ والمضاؾ إلٌه فً كل مما ٌأتً :
ٔ -قال تعالى  " :قال رب اشرح لً صدري * وٌسر لً أمري * واحلل عقدة من لسانً * ٌفقهوا قولً "
ٕ -كل انسان ٌود أن ٌكون مجتمعه متقدما ً
ٖ -قال الشاعر  :إن الغصون إذا قومتها اعتدلت

وال ٌلٌن إذا ما قومته الخشب

ٗ -قال بدر شاكر السٌاب :
عٌناك غابتا نخٌل ساعة السحر
أو شرفتان راح ٌنؤى عنهما القمر
ٕٙ
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٘ -نشرت لجٌن على صفحتها اإللكترونٌة مقالة عن أهمٌة الغذاء المتوازن
 -ٙقال أحمد شوقً  :وطنً لو شغلت بالخلد عنه

نازعتنً إلٌه فً الخلد نفسً

 -7ما أجمل منظر الثلوج فوق قمم الجبال العالٌة !
 -8تعلٌم الطفل على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واجب مجتمعً
 -9قال الحسن البصري  " :رأس المجلس حٌث أجلس "
االجابة :
الرقم المضاف
رب
ٔ
أمر
قول
كل
ٕ
إذا
ٖ
عٌنا
ٗ

تدرٌب
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٘
ٙ
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صفحة
وطن
منظر

هــ
ي
الثلوج

8
9

تعلٌم
رأس

الطفل
المجلس

المضاف
صدر
لسان

المضاف إلٌه
ي
ي

مجتمع
إذا
غابتا
ساعة
أهمٌة
نفس
فوق
قمم

ــه
ما قومته الخشب
نخٌل
السحر
الغذاء
ي
قمم
الجبال

حٌث

أجلس

ٙ

نموذج فً اإلعراب :
اقمنا حٌث أقام األهل فً وطن ٌعشقنا ونعشقه
اقمنا  :فعل ماض مبنً على السكون؛ التصاله بضمٌر رفع متحرك .و (نا)  :ضمٌر متصل مبنً فً محل
رفع فاعل مقدم وجوبا ً
حٌث  :ظرف مكان مبنً على الضم فً محل نصب ,وهو مضاف
أقام  :فعل ماض مبنً على الفتح الظاهرة على آخره
األهل  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة آخره .والجملة الفعلٌة (أقام أهلنا) فً محل جر
مضاف إلٌه .
ٖٙ
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ٕ -أعرب ما ٌؤتً إعرابا تاما ً :
أ .أن تعلٌم الفتٌات من دالئل رقً األمة .
االجابة :
:
إن
تعلٌم :
الفتٌات :
:
من
دالئل :
رقً :
األمة :

حرف مشبه بالفعل من أخوات إن مبنً على الفتح
اسم ان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف
مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
حرف جر
اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف
مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف
مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

ب .قال علً بن الجهم :
عٌون المها بٌن الرصافة والجسر

جلبن الهوى من حٌث أدري وال أدري

االجابة :
عٌون  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف
 :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
المها
 :مفعول به (ظرف مكان) وهو مضاف
بٌن
الرصافة  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
 :حرف عطف
و
الجسر  :اسم معطوف مجرور
جلبن  :فعل ماض مبنً على السكون التصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمٌر متصل
مبنً فً محل رفع فاعل
الهوى  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر
 :حرف جر
من
حٌث  :مفعول فٌه ظرف مكان مبنً على الضم فً محل نصب وهو مضاف
أدري  :فعل مضارع مرفوع عالمة رفعه الضمة المقدرة على الٌاء
 :حرف عطف
و
 :حرف نفً
ال
أدري  :فعل مضار مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الٌاء والفاعل ضمٌر
مستتر تقدٌره أنا

ٗٙ
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اقرأ النص اآلتً الذي ٌتحدث عن فصل الشتاء ,ثم أجب عما ٌلٌه :
أغنٌات الزراع إذ ما تسٌل

أنت فصل الحٌاة لوالك غصت

أنت طوفان الخٌر ,جعلت الرٌف أحلى من الحواشً فً دٌوان أندلسً ,مهاب الرٌاح تنفخ البشائر قبل
وصولك ,وتفتح األرض قلبها حٌث ٌتهاوى سقوطك ,أصبح الغصن خفٌفاً ,المعاً ,راقص الورق ,فهو أطرب
من مزمار .
ٔ .استخرج :
أ -اسما ٌالزم اإلضافة إلى مفرد
ب -اسمٌن ٌالزمان اإلضافة إلى جملة
ج -مضافا ً إلى ضمٌر
ٕ .اعرب ما تحته خط .
ٖ .لماذا ال ٌجوز أن تعرب كلمة (أندلسً) مضافا ً إلٌه مع أنها مجرورة .
االجابة :
ج .سقوطك  ,وصولك
ب .إذ  ,حٌث
ٔ أ .قبل
ٕ طوفان  :خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف
الخٌر  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
الورق  :مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
ٖ ألن ما قبلها منون

تدرٌب

8

مثل لما ٌؤتً فً جملة مفٌدة من انشائك :
االجابة  :كاتبا النص مبدعان

ٔ .مضاف حذفت نونه لإلضافة.

االجابة  :اجلس حٌث أهل العلم جالسون

ٕ .مضاف إلٌه جملة.
ٖ .مضاف إلٌه ضمٌر.

االجابة  :كالهما ساعد فً اعداد المشروع

ٗ .اسم منقوص أضٌف إلى ٌاء المتكلم.

االجابة  :سلمت محامً القضٌة

٘ .اسم مقصور أضٌف إلى ٌاء المتكلم.

االجابة  :هذه عصاي
٘ٙ
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اقرأ النص اآلتً ,ثم أجب عما ٌلٌه :
أي بنً( ,ان) من أجمل ما جاء فً أعمال شكسبٌر األدبٌة قوله  :ال تكسر أبداً كل الجسور مع من
تحب ,فربما شاءت األقدار لكما ٌوما لقاء آخر ٌعٌد ما مضى ,وٌوصل ما انقطع ,فاذا كان العمر الجمٌل قد
رحل ,فمن ٌدري فربما ٌنتظرك عمر أجمل  .وإذا قررت أن تترك حبٌبا ً أو صدٌقا ً فال تترك له جرحاً ,فمن
أعطانا قلبا ً ال ٌستحق منا أن نغرس فٌه سهما أو نترك له لحظة تشقٌه .ما أجمل أن تستقر فً روحٌكما دائما ً
لحظات الزمن الجمٌل! فإن فرقت بٌنكما األٌام فال تتذكر لمن تحب غٌر كل احساس صادق .وإذا سؤلوك
ٌوما عن انسان أحببته فال تحاول تشوٌه الصورة الحلوة لهذا اإلنسان الذي ارتبطت به ,فاجعل من قلبك مخبؤ
حٌث األسرار والحكاٌا؛ فالحب الصادق لٌس مشاعر وأحاسٌس فقط ,بل حب مزدان بؤخالق نبٌلة وقٌم
عظٌمة.
ٔ -استخرج من النص السابق ما ٌؤتً
أ -جملة جاء فٌها الفاعل والمفعول به ضمٌرٌن متصلٌن ,ثم بٌن حكم تقدم أحدهما

على اآلخر.

ب -أسلوب تعجب مما لم ٌستوفً الشروط ,مبٌنا ً الشرط الذي لم ٌستوف فٌها .
ج -اسم ٌالزم اإلضافة إلى جملة .

د -اسم جاء على بنٌة التصغٌر ,ثم بٌن مكبره ,وما طرأ علٌه من تغٌٌر عند تصغٌره.
ٕ -ضع الهمزة فً مكانها المناسب لما بٌن قوسٌن (ان) بحسب النص ,معلال إجابتك.
ٖ -بٌن اإلبدال الذي حصل على الكلمة (مزدان)
ٗ -اضبط ما تحته خط .
االجابة :
ٔ أ .سؤلوك ,أحببته  :تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا ً ألن الفاعل ضمٌر متصل والمفعول به
ضمٌر متصل
ب .ما أجمل أن تستقر فً روحٌكما دائما ً لحظات الزمن الجمٌل! ألن فعل التعجب غٌر ثالثً
(استقر) .
ج .إذا
د .بنً  :مكبره ابن  :ألنه اسم ثالثً أصله بنو ٌرد له الحرف المحذوف (الواو) ثم تقلب الواو إلى
ٌاء وتدغم بٌاء التصغٌر .

ٙٙ
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ٕ
أي بنً إن  :كسر همزة إن  .لوقوعها فً بداٌة الكالم
ٖ

مزدهر أصلها مزتهر بدلٌل الفعل المجرد (زهر) وألن فاء افتعل جاءت زاٌا ً أبدلت تاء افتعل داالً .

ٗ
ٌنتظرك عمر

تدرٌب

 -الصور ِة

ٓٔ

اقرأ النص اآلتً ,ثم اجب عما ٌلٌه :
ٌا صوٌحبً ,إن معالجة المشكالت ال ٌحتاج منك إلى اصطراخ ,بل أن تكون إٌجابٌا متؤمالً أسبابها
بعد تحدٌدها ,ووضعك العالج المالئم لها ,فحٌنئ ٍذ ما أروع تجاوزها وقد طبت نفسا ً !
ٔ .استخرج من النص مثاالً على كل مما ٌؤتً :
أ -اسم مصغر ,واذكر داللته .
ب -جملة تعجب قٌاسً.
ج -مضاف إلى ٌاء المتكلم.
ٕ .اعرب ما تحته خط.
ٖ .علل وجوب كسر همزة (إن) فً النص.
ٗ .وضح اإلبدال فً كلمة (اصطراخ).
٘.صغر االسمٌن (بعد  ,عالج) .
االجابة :
ٔ
أ .صوٌحبً داللتها التحبب
ب .ما أروع تجاوزها
ت .صوٌحبً
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ٕ
تجاوزها  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف
ها  :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه .
ٖ
جاءت فً بداٌة الكالم .
ٗ

اصطراخ أصلها اصتراخ بدلٌل الفعل المجرد (صرخ) وألن فاء افتعل جاءت صاداً أبدلت تاء
افتعل طاء .

٘
بعٌد  /علٌج

تدرٌب

ٔٔ

امأل الفراغ بما ٌناسبه :
ٔ .سبب كسر همزة (إن) فً اآلٌة :
" إنا جعلنا ما على األرض زٌنة لها لنبلوهم أٌهم أحسن عمال "
ٕ .سبب تقدم المفعول به وجوبا ً على الفاعل فً بٌت أبً نواس :
فما جازه وجود وال حل دونه

ولكن ٌسٌر الجود حٌث ٌسٌر

ٖ .عند التعجب من سرعة الحصان ,نقول ........................ :
ٗ .عند تصغٌر (هضاب) نقول .......................... :
االجابة :
ٔ جاءت فً بداٌة الكالم
ٕ جازه جود ألن المفعول به ضمٌر متصل والفاعل اسم ظاهر
ٖ ما أسرع الحصان !
ٗ هضٌبات
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تدرٌب

اضبط آخر ما تحته خط فً ما ٌأتً :

ٔٔ

ٔ .ما أكثر العبر ,وما أقل المعتبر !
ٕ " .حكً أن رجالً تكلم بٌن ٌدي المؤمون ,فؤحسن فقال  :ابن من انت؟ قال  :ابن األدب
ٌا أمٌر المإمنٌن ,قال  :نعم النسب انتسبت إلٌه "
ٖ -حٌث العلم النافع والعمل الجاد ,بدأ النهوض بالوطن .
االجابة :
ٔ
ٕ
ٖ

ُعتبر
العبر  /الم َ
َ
أمٌر
األد ِ
بَ /
العل ُم
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التصؽٌر
احتماالت األسئلة :
صغر الحجم
درٌس
عمر
ألن االسم الثالثً ٌصغر على وزن فعٌل

ما داللة االسم المصغر دبٌب ؟
صغر كلمة درس ؟
ما مكبر كلمة عمٌر ؟
علل نصغر قلم على قلٌم ؟
 دالالت التصغٌر  :وتكون حسب المعنى
 :الصدقة نفعها عظٌم ولو بدرٌهمات (عدد قلٌل من الدراهم)
ٔ .تقلٌل العدد
 :اقرأ الكتٌب المرفق مع الغسالة (صغٌر الحجم مقارنة بالكتاب)
ٕ .صغر الحجم
ٖ .التحقٌر وتقلٌل الشؤن  :تعلم ٌا شوٌعر كٌف تهجو (لم ٌصل إلى مكانة الشاعر)
 :عطفت حناٌاه دوٌن السماء (تدل على قرب مكان السماء)
ٗ .قرب المكان
 :غادر المتفرجون بعٌد المباراة (تدل على قرب زمان المغادرة)
٘ .قرب الزمان
ٌ :ا أبا عمٌر (ٌدل االسم المصغر على التحبب)
 .ٙالتحبب والتدلٌل
 أوزان التصغٌر :
الكلمة

الوزن

الثالثً
الرباعً
الخماسً

فعٌل
فعٌعل
فعٌعٌل

الكلمة قبل التصغٌر
مكبرة
كرم
دفتر
ناطور

الكلمة بعد التصغٌر
مصغرة
كرٌم
دفٌتر
نوٌطٌر

ملحوظة ٌٔ :جب ضبط الحروف الثالثة األولى :
(ضم الحرف األول  ,فتح الحرف الثانً  ,اضافة ٌاء ساكنة) ثالثً .
ملحوظة ٌٕ :جب ضبط الحروف األربعة األولى :
(ضم الحرف األول  ,فتح الحرف الثانً  ,اضافة ٌاء ساكنة ,كسر ما قبل اآلخر) رباعً
ملحوظة ٌٖ :جب ضبط الحروف الخمسة األولى :
(ضم الحرؾ األول  ,فتح الحرؾ الثانً  ,اضافة ٌاء ساكنة ,كسر ما قبل اآلخر ,تسكٌن ما قبل اآلخر ) خماسً

ملحوظة ٗ :ألـــ التعرٌف ال تحسب حرفا ً عند التصغٌر

ٓ7
االستاذ  :محمد أبو الهٌجاء

المنهاج الجدٌد

هاتؾ ٓ088ٖٗٗ8ٕٓ :

mohammed,abdullah64@yahoo.com

تصؽٌر األسماء الثالثٌة :
 أوال  :األسماء الثالثٌة  :تصغر على وزن فعٌل (ضمة ,فتحةٌ ,اء ساكنة) .
إضافة (ٌاء ساكنة بعد الحرف الثانً)
مثال على وزن فعٌل
درٌج
درج
نهر نهٌر
قلٌم
قلم
دب دبٌب
 ثانٌا ً  :األسماء الثالثٌة المإنثة الخالٌة من عالمات التؤنٌث :
تصغر تصغٌر الثالثً وتلحق بها تاء التؤنٌث بعد التصغٌر
مثال إضافة (ٌاء ساكنة بعد الحرف الثانً  +تاء التؤنٌث) على وزن فعٌلة
شمٌسة
شمس
هند هنٌدة
عٌٌنة
عٌن
نفس نفٌسة
 ثالثا ً  :االسم الثالثً الذي ألفه ثانٌة  :ترد األلف إلى أصلها عند التصغٌر
ترد األلف إلى أصلها ٌ +اء التصغٌر (ضمة ,فتحةٌ ,اء ساكنة)
مثال
غٌٌدة أصل األلف ٌاء بدلٌل المصدر الغٌد
غادة
نٌٌب أصل األلف ٌاء بدلٌل الجمع أنٌاب
ناب
غوٌر أصل األلف واو بدلٌل المضارع ٌغور
غار
بوٌب أصل األلف واو بدلٌل الجمع أبواب
باب
نوٌرة أصل األلف واو
نار
توٌج أصل األلف واو بدلٌل التتوٌج
تاج
 رابعا ً  :االسم الثالثً محذوف الالم (ٌتكون من حرفٌن)
ٌرد إلٌه الحرف المحذوف (الواو أو الٌاء) وٌدغم مع ٌاء التصغٌر
مثال نضع ٌاء مشددة بدل الحرف المحذوف
ٌدٌه
ٌد
أخً
أخ
بنً
ابن
دمً
دم
 خامسا ً  :االسم الثالثً الذي ٌنتهً (بؤلف ,واوٌ ,اء)
ٔ .االسم الذي ثالثه ٌاء  :تدغم ٌائه بٌاء التصغٌر (ضمة ,فتحةٌ ,اء مشددة)
مثال تدغم ٌائه بٌاء التصغٌر  +شدة على الٌاء
هدي
هديّ
ظبً ظبًّ
ٕ  .االسم الذي ثالثه ألف أو واو  :تقلب األلف أو الواو ٌاء ثم تدغم بٌاء التصغٌر
مثال تقلب األلف والواو ٌاء ثم تدغم بٌاء التصغٌر
دلو
عصا عصٌة
حلو
فتى فتً

دلًّ
حلًّ
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 سادسا ً  :تصغٌر األسماء التً تلحق بالثالثً  :تصغر الحروف الثالثة ثم ترد إلٌه الزوائد .
كل اسم مختوم (بؤلف ممدودة ,ألف مقصورة ,أو تاء مربوطة أو ألف ونون)
مثال إضافة ٌاء ساكنة بعد الحرف الثانً
سلٌمى
سلمى
سوداء سوٌداء
نجوى
نجالء
سلٌمان
سلمان
زهرة زهٌرة
عمران
وردة
ٕ .تصؽٌر الرباعً :
 أوال  :تصغٌر االسماء الرباعٌة  :على وزن فعٌعٌل .
(ضمة ,فتحةٌ ,اء ساكنة ,كسرة)
مثال على وزن فعٌعل
خنٌدق
خندق
أحمق أحٌمق
 ثانٌا  :االسم الرباعً الذي ثانٌه ألف :تقلب األلف واو
مثال قلب األلف واو ٌ +اء التصغٌر (ضمة ,فتحةٌ ,اء ساكنة)
صوٌنع
صانع
خالد خوٌلد
 ثالثا ً  :االسم الرباعً الذي ٌنتهً (بؤلف ,واوٌ ,اء)
ٔ .االسم الرباعً الذي ثالثه ٌاء  :تدغم ٌائه بٌاء التصغٌر (ضمة ,فتحة ,شدة)
مثال تدغم ٌائه بٌاء التصغٌر  +شدة على الٌاء
غدٌر
غدٌر
كثٌر كثٌر
ٕ .االسم الرباعً الذي ثالثه ألف أو واو :تقلب األلف أو الواو ٌاء ثم تدغم بٌاء التصغٌر
مثال تقلب األلف والواو ثم تدغم بٌاء التصغٌر
عجٌز
عجوز
غزال غزٌل
عجٌل
عجول
كتاب كتٌب
 رابعا  :تصغٌر األسماء التً تلحق بالرباعً
(تصغر الحروف األربعة األولى منه ثم ترد إلٌه الزوائد) .
كل اسم لحقته أربعة أحرف  :تاء التؤنٌث أو ألف التؤنٌث الممدودة أو األلف والنون الزائدتٌن .
ٌاء ساكنة بعد الحرف الثانً (ضمة ,فتحةٌ ,اء ساكنة ,كسرة)
مثال
عقٌرباء
عقرباء
قنٌطرة
قنطرة
خنفساء
عنترة
زعٌفران
زعفران
صولجان صوٌلجان
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ٖ .تصؽٌر االسم الخماسً والمركب تركٌب إضافً.
 أوالً  :االسم الخماسً الذي ثالثه حرف علة (ألف ,واوٌ ,اء) ٌصغر ع وزن فعٌعٌل
قلب حرف العلة إلى ٌاء
مثال
مفٌتٌح
مفتاح
رمٌمٌن
رمان
مخٌرٌط
مخروط
عصفور عصٌفٌر
بشٌكٌر
بشكٌر
عفرٌت عفٌرٌت
 ثانٌا ً  :االسم الخماسً الذي ثانٌه ألف  :تقلب األلف إلى واو
قلب األلف إلى واو
مثال
نوٌطٌر
ناطور
حاسوب حوٌسٌب
 ثالثا  :االسم الخماسً الذي ثانٌه ٌاء منقلبة عن واو  :ترد الواو عند التصغٌر
مثال رد الواو عند التصغٌر
موٌزٌن من (وزن)
مٌزان
مٌقات موٌقٌت من (وقت)
 رابعا ً  :تصغٌر األسماء المركب تركٌبا ً إضافٌاًٌ .صغر صدره وحده
ٌصغر صدره وحده وتطبق علٌه القواعد السابقة
مثال
عبٌد هللا
عبد هللا
توٌج الدٌن
تاج الدٌن
عمٌد الدٌن
عماد الدٌن
ٗ .تصؽٌر الجمع :
 أوال  :جمع القلة ٌ :صغر على لفظه
مثال أوزان جمع القلة (أفعل ,أفعال ,أفعله ,فعله)
أصحاب
أنفس أنٌفس
غلمة
أرغفة أرٌغفة

أصٌحاب
غلٌمة

 ثانٌا ً  :جمع الكثرة ٌ :صغر مفرده ,فاذا كان مفرده مذكر جمع جمع مذكر سالم بعد التصغٌٌر ,أما
إذا كان مإنثا ً أو غٌر عاقل جمع جمع مإنث سالم .
مثال ٌصغر مفرده ثم ترد إلٌه عالمة الجمع (مذكر سالم أو مإنث سالم)
جبٌالت
جبال
كتاب كوٌتٌبون
شعراء شوٌعرون
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 ثالثا ً  :تصغٌر جمع المذكر السالم وجمع المإنث السالم
ٌصغر مفردهما ثم ترد إلٌهما عالمة الجمع
ٌصغر مفرده ثم ترد إلٌه عالمة الجمع (مذكر سالم أو مإنث سالم)
مثال
سوٌعات
ساعات
عاملٌن عوٌملٌن
معٌلمات
معلمات
معلمون معٌلمون

انتدريببث وانتمبريه
تدرٌب (ٔ) :
ما المعنى الذي أفاده التصغٌر فً ما تحته خط فً كل مما ٌؤتً ؟
ٔ .قال تعالى  " :وإذ قال لقمان ابنه وهو ٌعظه ٌا بنً ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم "
ٕ .قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  " :ما مأل آدمً وعاء شرا من بطن حسبك ٌا ابن آدم لقٌمات ٌقمن
صلبك "
ٖ .تمكن رجال الدفاع المدنً من إطفاء الحرٌق قبٌل انتشاره فً الغابة
ٌٗ .تآلف جهاز المناعة من كرٌات الدم البٌضاء والحمراء .
٘ .من سمات العالم أنه متواضع ,أما العوٌلم فتطغى علٌه سمة استكبار الجاهل .
االجابة :
ٔ .التحبب ٕ .تقلٌل العدد

ٖ .تقرٌب الزمان ٗ .تقلٌل الحجم

٘ .التحقٌر وتقلٌل الشؤن

تدرٌب (ٕ) :
صغر األسماء اآلتٌة مع الضبط التام :
سهل  ,قط  ,رغد  ,ثوب  ,نجوى  ,فتى  ,نجالء  ,راحة  ,عمران  ,وردة
االجابة ُ :س َيْيل /
فُتَ ّي

ط ْيط /
قُ َ
/

ُن َج ْيالء /

ُرَغ ْيدة  /ثَُوْيب
ُرَوْيحو /

ُ /ن َجّيا

ُع َم ْيران ُ /وَرْيدة

تدرٌب (ٖ) :
ما مكبر األسماء اآلتٌة  :فُ َدٌا ُ ,ن َعمان ُ ,ب َلٌدة ُ ,د َوٌرة ُ ,ج َزيء  ,ال ُج َبٌهة ُ ,ح َذٌفة
االجابة :

فدوى  /نعمان  /بمدة  /دار  /جزء  /الجبية  /حذفة
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تدرٌب (ٗ)  :استخرج األسماء المصغرة فً كل مما ٌؤتً ,ثم اذكر مكبر كل منها :
ٔ .قال تعالى على لسان لقمان :
(ٌا بنً أقم الصالة وأر بالعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم األمور ) .
لٌبلغه حتى ٌكل وٌعمال
ٕ .قال أوس بن حجر كفوٌق جبٌل شامخ الرأس لم ٌكن
ٖ .قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":ارحم امتً بؤمتً أبو بكر ,وأشدهم فً أمر هللا عمر ,وأصدقهم
ٌاء عثمان  ,و أقرإهم لكتاب هللا أبً بن كعب ".
ٗ .امتدح اسحاق الموصلً ابا عبٌده احد علماء اللغة ,فقال :
فان العلم عند ابً عبٌده
علٌك ابا عبٌده فاصطنعه
٘ .قال ابو فراس الحمدانً :
كل االنام الى ذهاب
ابنٌتً ال تجزعً
.ٙقال االعشى :
ودع هرٌرة ان الركب مرتحل وهل تطٌق وداعا اٌها الرجل
 .7قال القحٌف العقٌلً ٌمدح حكٌم بن المسٌب القشٌري :
اذا رضٌت علً بنو قشٌر لعمر هللا اعجبنً رضاها
 .8من الرحالة المشهورٌن ابن جبٌر فقد نقل صورا دقٌقه للمجتمعات التً ارتحل الٌها فً القرن
السادس الهجري .
االجابة :
ٔ.

ُبَن َّى  :ابن

٘.

ُأبَن ْيتي  :ابنة

.ٛ

ُجَب ْي ٍر  :جبر .

ٕ.

فُ َوْيق :فوق ُ /جَبْيل :جبل
ىرة
ُ .ٙى َرْيرة ّ :

ٖ.

أَُب ُّي  :أب

ٗ.

ُعَب ْيدة  :عبدة

القُ َحيف  :القحف  /قُ َش ْي ٍر :قشر

.ٚ

تدرٌب (٘)  :صغر األسماء االتٌة مع الضبط التام :
عجول  ,خندق  ,غدٌر  ,محبرة  ,صاحب  ,زعفران  ,كتاب
ِ
ص َوْي ِحب ُ /زَع ْي ِفران /
االجابة ُ :ع َجيِّل ُ /خَن ْيدق ُ /غ َديِّر ُ /م َح ْيبِرة ُ /

ُكتَيِّب
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تدرٌب ( : )ٙاستخرج االسم المصغر مما ٌؤتً :
ٔ .قال أبو حٌان التوحٌدي فً كاتب  :وما قدر كوٌتب مع صاحبه ال سن له وال شهرة وال إفضال وال توسع .
ٕ .قال النجاشً الحارثً  :قبٌلة ال ٌغدرون بذمة

وال ٌظلمون الناس حبة خردل

ٖ .قال جرٌر  :ورجا األخٌطل من سفاهة رأٌه

ما لم ٌكن وأب له لٌناال .

قدنا خزٌمة قد علمتم عنوة

وشتا الهذٌل ٌمارس األغالال

ٗ .عجبت من عقرب تحمل على ضهرها عقٌرباء .
٘ .قال الكاتب عماد الدٌن األصبهانً :

فً هذه الدار قلبً
أسؤل دمعً وألوى
مازحته فرمانً
ٕ -قَُبِّيمَةٌ .

االجابة ُ -ٔ :ك َوْيتب .
ُٗ -ع ِق ْيرباء

رهن بحب غزٌل
عنً بخد أسً
بسهم طرف كحٌل

ُخ ْيطل ُ ،خ َزْيمة  ،اليُ َذْي ُل.
ٖ  -األ َ
ُ ،ك َحيِّل

ِّل
ُسي ْ
ُ٘ -غ َزي ْ
ِّل  ،أ َ

تدرٌب ( : )7صغر األسماء اآلتٌة مع الضبط التام :
مٌراث  ,ناقوس  ,مفتاح  ,مندٌل  ,بدر الدٌن  ,منشار  ,مخروط  ,جمال الدٌن
االجابة :
ُم َوْي ِريث ُ /ن َوْي ِقيس ُ /مفَ ْيتِيح ُ /مَن ْي ِديل ُ /ب َد ْير الدين ُ /مَن ْي ِشير ُ /م َخ ْي ِريط ُ /ج َميِّل الدين
تدرٌب ( : )8ما مكبر األسماء اآلتٌة
مزٌرٌب  ,نوٌطٌر  ,دوٌرة األرقم  ,سٌٌف الدولة
االجابة :
مزراب

ناطور

دار األرقم

سٌف الدولة
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تدرٌب ( : )9هات مصغر األسماء اآلتٌة ,بصٌغة الجمع المناسبة
نخلة  ,رجل  ,ظرٌف  ,كؤس  ,ناقد

االجابة ُ :ن َخ ْيالت ُ /ر َجْيمونُ ،ر َجْيمين  /ظَُرِّيفون  ،ظَُريِّفين ُ /ك َؤْيسات ُ /ن َوْي ِقدون ُ ،ن َوْي ِقدين

تدرٌب (ٓٔ)  :صغر الجموع اآلتٌة مع الضبط التام .
أسطر  ,ركبان  ,جفنات  ,أطعمة  ,خبراء  ,صبٌة  ,أغصان  ,ورق
االجابة :

ُس ْي ِطرُ /رَوْي ِكبون ُ /رَوْي ِكبين ُ /جفَ ْينات  /أُطَ ْي ِعمة ُ /خَبيِّرون
أَ
ُغيصان ُ /وَرْيقات .
صَبَّية  /أ ْ
ُخَبِّيرين ُ /

تدرٌب (ٔٔ)  :استخرج األسماء المصغرة فً ما ٌؤتً ,ثم اذكر مكبرها
ٔ .قال عمر بن كلثوم  :قرٌناكم فجعلنا قراكم

قبٌل الصبح مزداة طحونا .

ٕ .عرض فً متحف عمان أبٌرٌق خزفً ٌعود إلى العصور القدٌمة .
ٖ .أم أذٌنة حً من أحٌاء عمان .
االجابة :
ٔ -قَُبْيل  :مكبرىا قبل .

يق  :مكبرىا أبريق .
ٕ -أَُب ْي ِر ٌ

ٖ -أُ َذ ْينة  :مكبرىا  :أذن

تدرٌب (ٕٔ)  :اقرأ النص اآلتً  ,ثم أجب عما ٌلٌه .
قال الراعً النمٌري ٌخاطب عبد الملك بن مروان :
قبل الرقاد على الشإون مسإوال
قالت خلٌدة ما عراك ولم تكن
همان باتا جنبة ودخٌال
أخٌلد إن أباك ضاف وسادة
ال أكذب الٌوم الخلٌفة قٌال
إنً حلفت على ٌمٌن برة
ٌوما أرٌد ببٌعتً تبدٌال
ما إن أتٌت أبا خبٌب وافدا
أبغى الهدى فٌزٌدنً تضلٌال
وال أتٌت نجٌدة بن عومٌر
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ٔ .استخرج مثاال على كل مما ٌؤتً :
أ -اسم مصغر ثالثً مذكر ؟
ب -اسم مصغر ثالثً مإنث تؤنٌثا لفظٌا ؟
ج -اسم مصغر ثالثً مإنث تؤنٌثا حقٌقٌا ؟
د -اسم مصغر رباعً ؟
ٕ .بٌن داللة التصغٌر فً األبٌات السابقة ؟

االجابة :
االجابة :
االجابة :
االجابة :
االجابة :

(النمٌري  ,خبٌب)
(نجٌدة)
(خلٌدة من خلدة)
(عومٌر)
(التحبب)

ٖ .صغر ما تحته خط مع الضبط التام ؟
ِ
ي.
االجابة ُ :ش ْ
ؤينات ُ ،س َوْيئمون أو سويئمين  ،أَُبّيك ُ ،جنيبة ُ ،ب َرْيرة  ،تَُب ْيديل ُ ،ى َد ّ
ٗ .أعرب الجملة اآلتٌة من البٌت الثانً  :ضاف وسادة همان .
االجابة :
ضاف  :فعل ماض مبنً على الفتح الظاهر على آخره .
وساده  :مفعول به منصوب مقدم وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف
والهاء ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه .
همان  :فاعل مإخر مرفوع وعالمة رفعه األلف .
٘ .لماذا ال تعد كلمة (دخٌال) تصغٌراً مع أن ثالثها ٌاء ساكنة قبلها حرفان .
االجابة :
ألن الحرف األول غٌر مضموم والحرف الثانً غٌر مفتوح

 -ٙأراد أحد زمالإك تصغٌر كلمة (وافداً) فً النص على (وفٌد) أثبت له أن تصغٌره غٌر صحٌح ثم
اذكر له الصواب معلال ما ذهبت إلٌه .
االجابة :
الصواب ووٌفد ألن الحرف الثانً ألف عند التصغٌر ٌقلب واوا والحرف الثالث لم ٌؤت
حرف علٌه لٌقلب وٌدغم مع ٌاء التصغٌر
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ّ
امتحبن شهبدة الدراسة الثبوىية العبمة  7102/7102م الدورة الشتىية
األسئهت املقرتحت  /األستبذ :حممد أبى اهليجبء
( وثٌقة محم ٌّة  /محدود )
المبحث  :اللؽة العرب ٌّة ( التخصص )  /المستوى الثالث .

د

س

مدّ ة االمتحان 2 : 00 :
الٌوم والتارٌخ  ٕٓٔ0/ ٕٔ / ٔٔ :م

والشرعً
الفرع  :األدبً
ّ

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ
ً
ملحىظة  :أجب عه األسئلة اآلتية مجيعهب وعددهب (  , ) 6علمب بأن عدد الصفحبت ( . ) 6

السؤال األول  :اقرأ النص اآلتً ثم أجب عن األسئلة اآلتٌة :
أي بنً ,إِن من أجمل ما جاء فً أعمال شكسبٌر األدبٌة قوله  :ال تكسر أبداً كل الجسور مع من
تحب ,فربما شاءت األقدار لكما ٌوما لقاء آخر ٌعٌد ما مضى ,وٌوصل ما انقطع ,فاذا كان العمر الجمٌل قد
رحل ,فمن ٌدري فربما ٌنتظرك عمر أجمل من قبل  .وإذا قررت أن تترك حبٌبا ً أو صدٌقا ً فال تترك له
جرحاً ,فمن أعطانا قلبا ً ال ٌستحق منا أن نغرس فٌه سهما أو نترك له لحظة تشقٌه .ما أجمل أن تستقر فً
فإن فرقت بٌنكما األٌام فال تتذكر لمن تحب غٌر كل احساس
روحٌكما دائما ً لحظات مع الزمن الجمٌل
صادق .وإذا سؤلوك ٌوما عن انسان أحببته فال تحاول تشوٌه الصورة الحلوة لهذا اإلنسان الذي ارتبطت به,
فاجعل من قلبك مخبؤ حٌث األسرار والحكاٌا؛ فالحب الصادق لٌس مشاعر وأحاسٌس فقط ,بل حب مزدان
بؤخالق نبٌلة وقٌم عظٌمة.
أ )  -استخرج من النص السابق ما ٌأتً
ً
مفعوال به تقدم على الفاعل وجوبًا.
ٔ-

ٕ -فاعل تقدم على المفعول به وجوبًا.

ٖ -اسلوب تعجب غٌر مباشر .

ٗ -اسم ٌلزم اإلضافة إلى جملة فعلٌة .

٘ -اسمًا مصغرً ا .

 -ٙظر ًفا مبنًٌا على الضم فً محل نصب .

 -7كلمة حصل فٌها ابدال .

 -8ظر ًفا قطع عن اإلضافة .

 -9جملة ُكسِ رت فٌها همزة إن وجوبًا .

ٓٔ -مضا ًفا إلى اسم ظاهر .

ب) ما الضبط الصحٌح آلخر كل ً من الكلمتٌن ( األقدار  ,األٌام ) المخطوط تحتهما فً ال ّنص.
ج ) ما هً عالمة الترقٌم المناسبة فً المربع الفارغ بال ّنص ؟
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أي كتا ٍ
ب تقرأهُ ٌفٌدك ) .
أي فً قوله ( ّ
د ) ما داللة ّ
هـ ) ٔ -حلل تركٌب جملة ال ّتعجب اآلتٌة إلى عناصرها ( إٌاد  ,ما أكر َم أبوٌه ! ) .
تعجب فً إحدى صِ ٌػ ال ّتعجب القٌاسٌة تعج ًبا ؼٌر مباشر بكل من :
ّٕ -
 ,كان  ,ا ّتقان

هلك  ,عسى  ,لم ٌستذكر

و ) صوب الخطأ مع التعلٌل :
ٔ -تم تصغٌر كلمة ( ُك ّتاب ) إلى ( ُك َوٌتِب ) .
ُٕ -تب ّدل فاء االفتعال إلى دال فً كلمة ( ٌ ّدخر ) ألن أصل الفاء دال .
رع !
ض َر ال ّز َ
ٖ -ما أخ َ
أجر المإمِن !
غر َق الكاف َِر فً
النار وما أع َظ َم َ
ٗ -ما أَ َ
ِ
السؤال الثانً :
أ ) علل ُك ًّال م ّما ٌلً :
ّاك نستعٌنُ ))  .سٌرة انفاحتت 5
ّاك نع ُب ُد وإٌِ َ
ٔ -تقدم المفعول به وجوبًا على الفعل والفاعل بقوله تعالى  (( :إٌِ َ
 -2رم ّذَ اٌّفؼٛي ثٗ ػٍ ٝاٌفؼً ٚاٌفبػً ثم : ٌٗٛوُ وزبثًب لشأدَ ف ٟاٌؼطٍ ِخ اٌصّ١فّ١خ ؟
 -3رم ّذَ اٌّفؼٛي ثٗ ػٍ ٝاٌفبػً ثم٠ : ٌٗٛحّ ٟاٌٛطَٓ أٍُُ٘ٗ ٠ٚ ،ؼش ُ
األسض أصحبثُٙب .
ك
َ
 -4رم ّذَ اٌفبػً ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ ثمّٕ٘ : ٌٗٛأد عٍّ ُٝٙٔ ٝثّٕبعجخ ػٛدرٙب ِٓ اٌغّفش .
 -5رمذَ اٌفبػً ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ ثم : ٌٗٛاعزمجً صذ٠م ٟاٌؼضُ ٠ض ػ ّّ. ٟ
 -6رمذَ اٌفبػً ػٍ ٝاٌّفؼٛي ثٗ ثمٛي اٌشبػش حبفظ اثشا٘: ُ١
أٔب اٌجح ُش ف ٟأحشبئِٗ اٌذ ُُّّس وبٌِٓ

صذفبر. ٟ
ف ًٙسأٌٛا
اٌغٛاص ػٓ َ
َ

 -7رمذَ اٌّفؼٛي ثٗ ػٍ ٝاٌفبػً ثم ( ٌٗٛأوشِذ ٠حٌ ٝ١جٕ. ) ٝ
) ٞ
 ، ٞػصب َّ
ٚ ، ٟاٌ َذ َّ
 -8رُ رحش٠ه ٠ب اٌّزىٍُ ٚخٛثًب ثبٌىٍّبد ا٢ر١خ ( ُِ َؼٍِّ ِّ َّ
 -9رُ رغى٠ ٓ١بء اٌ ُّزىٍُّ ثىٍّخ ( ٌغبِِٔ ) ٟشّح ٚرحش٠ىٙب ِ ّشحً أخشٌ ( ٜغبِٔ َ. ) ٟ

ة ) ِب اٌمشٕ٠خ اٌز ٟأصاٌذ اٌغّٛض ف ٟرّ١١ض اٌفبػً ِٓ اٌّفؼٛي ثٗ ثم: ٌٗٛ
 -1صمًَ ِٙبسر ٟف ٟاٌخظ ِذسِّ عُ ِٕ ٟز ُ
وٕذ صغ١شًا .
 -2لبٌذ اٌ ُّذ٠شحُ  :اعزؼبسد صذ٠مز ٟوزبثٌ ٟحبخزٙب الٌ. ٗ١

ج ) ٚ -1ظح اإلثذاي ف ٟوٍّخ ( االرصبالد  ،ا َّد َو َش  ،اٌّضد٘ ، ٟاصدح َُ ).
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٘ -2بد اٌثالث ٟاٌّجشد ِٓ اٌفؼً ( ّ ٠ذػ. ) ٟ
 -3صغ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ وٍّخً ػٍٚ ٝصْ ( ٠فزؼً ) ٚ :ل، ٝ
د )  -1ص ّغش اٌىٍّبد ا٢ر١خ ِغ اٌعجػ اٌزّبَ  :شؼشاء

،

ِ ٚع َغ

،

رخش  ،صجش

عبػبد  ،أَس ِغفخ

 ،ػبٌُِ

ٟ
ِ -2ب ِىجش األسّبء ا٢ر١خ ُ :ػ َ
ص١فِ١ش  ،أَُٔ١فِظ  ،رُ َ٠ٛح اٌذ٠َٛ ُِ ، ٓ٠مِ١ذ ُ ،و َشّ٠خ ُ ،ش َّ١غخ  ،ثَُٕ َّ

٘ـ ) أػشة ِب رحزٗ خػّ ف ٟو ًّ ِ ّّب ٠أر ٟإػشاثًب رب ًِب :
ُ
اإلٔغبْ ِب أوفَ َشٖ ))
 -1لبي رؼبٌ (( : ٝلُزًِ

 17عٛسح ػجظ

٠ؼمٛة اٌّٛد .
ضش
َ
َ -2ح َ
 -3أقمنا حٌث أقام األهل فً وطن ٌعشقنا ونعشقه .
 -ٔ ) ٚث ٓ١سجت وسش ّ٘ضح ( إَِّْ ) فُ ٟو ًّ ِٓ اٌجًّ ا٢ر١خ :
أ -لبي رؼبٌ ( : ٝأال الِ ّْ ٔصش هللا لش٠ت) .
ة -ل ً١ف ٟاٌّثً اٌؼشث : ٟالِ ّْ اٌٛلذ وبٌغ١ف  ،فبغزّٕٗ ٚال ر.ٍّٗٙ
ج -لبي رؼبٌ ( : ٝلً الِ ّْ صالرٔٚ ٟغىِٚ ٟح١بِّٚ ٞبر ٟهلل سة اٌؼبٌّ. )ٓ١
ُ
ح١ث الِ َّْ اٌزّشَ ٠
٠ىشفبْ ٌه حم١مخ األِٛس .
د  ِٓ -األفضً ػذ َُ االعزؼدبي فٔ ٟمً األخجبس ،
ّث ٚاٌزأًِ ََ
ِ

السؤال الثالث  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :
ُٔ .كسِ رت همزة ( إِنَّ ) وجو ًبا بقوله  :وهللا  ,إِنً سأب ُذل قُصارى ُجهدي ح ّتى أُحق َِق طموحاتً .
أ -جاءت فً بداٌة الكالم .

ب -جاءت أول جملة المحك ٌّة بالقول  .ج -جاءت أول ّ جملة جواب القسم .

ٕ .الضبط الصحٌح لكلمة السٌئات بقوله  :إِنّ الحسنات ٌُذهبنَ السٌئات
َ
السٌئات
أ-

ُ
السٌئات .
ج-

ب -السٌئا ِ
ت

ٖ -الضبط الصحٌح للكلمات المخطوط تحتهما بقوله :

" علَمتنً الحٌاة أنَّ الذٌن ٌبنون قصورهم باألوهام تهدمها الحقائق "

قصورهم  ,الحقائ ُِق  .ب -الحٌا َة  ,قصو ُرهم  ,الحقائ ُِق  .ج -الحٌاةُ  ,قصو ُرهم  ,الحقائِ ِق .
أ -الحٌاةُ ,
َ

ماض فقط هو :
ٗ -االسم الذي ٌلزم االضافة الى جملة فعل ٌّة فعلها ٍ
أ -إذ .

ب -إذا .

ج -حٌث .

د – لدن .

٘ -تصؽٌر كلمة ( جبال ) من الكلمات اآلتٌة هً :
أ -جُ َبٌل

ب -جُ َبٌّل .

ج -جُ َوٌبل .

د – جُ َبٌالت .

السؤال الرابع :
ٔ8
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أ ) اقرأ األبٌات ال ّ
شعر ٌّة اآلتٌة  ,ثم أجب عن ما ٌأتً .
الذؤاب ا ا ا ا ا ا ا ا ِاة ب ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
طم ا ا ا ا ا ا ا ا ِ ُّ
ااذ ٍح
ااح ْ
َوأ ْرعنننننننننننننننننن َ ّ
َي ُسا ا ا ا ا ُّاد َميَا ا ا ا ا َّ
يح ِما ا ا ا ا ْان ُكا ا ا ا ا ِّال ِو ْجيَا ا ا ا ا ٍاة
اب الا ا ا ا ا ّار ِ

الس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
ُيط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
اماء بِغا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
اار ِب
اان َّ
ااو ُل أ ْ
َعنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َ
َوَيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ْازُح ُم لَا ا ا ا ا ا ا ا ا اائالً ُشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ْايبوُ با ْلمناكنننننننننننننننننننننب

ِ
طَا ا ا ا ا ا ا او َ َّ
العو ِاق ا ا ا ا ا ا ا ِ
اب
ال المي ا ا ا ا ا ا ااالي ُم ْفك ا ا ا ا ا ا ا ٌار ف ا ا ا ا ا ا ااي َ
العجائِا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
اب
فَحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َّادثَني لَْيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ُل ُّ
الس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َارى بِ َ

ِ
َوقا ا ا ا ا ا ا ٍ
اور َعما ا ا ا ا ا ااى ظَ ْيا ا ا ا ا ا ا ِار الفَا ا ا ا ا ا ااالة َكأ َْنا ا ا ا ا ا ااوُ
َخا ا ا ا اارس صا ا ا ا ا ِ
ِ
ت
اام ٌ
َصا ا ا ا ا ْاخ ُ
ت إِلََّيا ا ا ا ااو َو ْىا ا ا ا ا َاو أ ْ َ ُ َ
أ َ

أجب عن األسئلة اآلتٌة :
ٔ -ما المظهر األدبً الذي تمثله األبٌات ال ّ
شعر ٌّة اآلتٌة ؟
ٕ -من الخصائص الف ّنٌة لوصؾ الطبٌعة ( التشخٌص ) وضح ذلك ؟
ٖ -وضح معانً المفردات والتراكٌب التً تحتها خط ؟
ٗ -وضح الصورة الف ّنٌة فً البٌت الثالث ؟
ب ) اكتب خمسة أبٌات شعر ٌّة ممثلة فً شعر ( رثاء المدن والممالك ) فً العصر األندلسً .
السؤال الخامس :
أ ) علل ما ٌلً :
ٔ -نونٌة أبً البقاء الرندي أشهر ما قٌل فً شعر رثاء المدن والممالك فً األندلس .
ٕ -حظٌت المرأة األندلسٌة بمكانة كبٌرة فً العصر األندلسً .
ٌٖ -نظم الموشح فً األؼراض التً تناسب الؽناء أكثر من ؼٌرها كالؽزل ووصؾ مجالس السمر .
ٗ -تسمٌة الموشح بهذا االسم .
٘ -تسمٌة ابن شهٌد رسالته ( التوابع والزوابع ) بهذا االسم .
 -ٙكان لمعركة حطٌن وتحرٌر بٌت المقدس صدى كبٌر فً الشعر العربً آنذاك .
دورا مه ًما فً تسجٌل األحداث ومواكبتها فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً .
 -0كان لألدب ً
مدحا ولٌس رثا ًء .
 -8علل تسمٌة شعر المدائح النبوٌة ً
ٌ -9عد أدب الرحالت واحدًا من أمتع الفنون النثرٌة مما جعل الرحالة ٌختلفون فً رحالتهم .

عرؾ كل من :
ب) ّ

الموشح

 ,المطلع

 ,الخرجة  ,البٌت  ,المدائح النبوٌة
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 ,طوق الحمامة .

الخطابة

ج ) من الخصائص الفن ٌّة للموشح ( اللؽة )  ,وضح ذلك .
السؤال السادس :

أ ) ضع دائرة حول رمز االجابة الصحٌحة :
ٔ -افادة الجملة بقوله :
ً
متمٌزا فً المحافل الدولٌّة )
( حققت المرأة األردنٌة على مدى األعوام القلٌلة الماضٌة حضورً ا
أ  -التجدد والحدوث فً زمن محدد .

ج -الثبوت .

ب -التجدد واالستمرار .

ٕ -ضرب الخبر بقوله رسول هللا فً فضل سورة االخالص  " :والذي نفسً بٌده  ,إِنها لَتعدل ثلث القرآن .
ب -خبر ابتدائً

أ  -خبر طلبً .

ج -انكاري .

.

ٖ -خرج األمر البالغً بقول الشاعر ٌ :ا دار عبل َة بالجوا ِء تكلمً
ب -االنكار

أ  -التعجٌز .

وعِ مى صباحً ا دار عبلة واسلَمً .
ج -التمنً .

.

ٗ -خرج االستفهام البالغً بقول الشاعر  :ألستم خٌر من ركب المطاٌا
ب -التقرٌر

أ  -النفً.

وأندى العالمٌن بُطون راح .
ج -التحسّر .

.

٘ -االنشاء غٌر الطلبً بالجمل اآلتٌة هو :
ك.
ب -شق طرٌقك بابتسامت َ

أ -و طن النجوم أنا هنا أتذكر من أنا .

ك ال ّ
عر .
ش َ
أبدع انشاد َ
د -ما َ

أحسن الناسُ أحسنا .
ج -إن
َ
ب ) اـسب اؾؽماب اىل صاحله :
 -1طبقات فحول الشعراء .
٘  -ال ّشعر والشعراء .

ٕ -البٌان والتبٌٌن  -ٖ .الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري  -ٗ .دالئل اإلعجاز .
 -ٙعٌار ال ّشعر .

 -7نقد ال ّشعر .

 -8العمدة فً صناعة ال ّشعر ونقده .

ج ) ٔ -فرّق بٌن الكالسٌكٌّة والرومانسٌّة من حٌث لغة ال ّ
شعر .
ٕ -وضح نظرة الجاحظ لقضٌة اللفظ والمعنى .
ٖ -توسّع النقاد العباسٌون فً قضٌة اللفظ والمعنى  ,وضح ذلك .
ٗ -أصبح النقد فً العصر العباسً نق ًدا منهجًٌا  ,وضح ذلك .
ٗ -عرّف بكل من أ  -بنظرٌّة النظم عند عبد القاهر الجرجانً .
ب -القصائد الحولٌات .
ج -السّرقات ال ّ
شعر ٌّة .
٘ -اذكر اسباب ازدهار النقد فً العصر العباسً .
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 -ٙوضح المعاٌٌر التً ٌُحكم بها للشاعر بفحولته لدى ال ُنقاد العباسٌٌن .
د ) ما المصطلح الذي ٌطلق على األخذ المحمود فً كل مما ٌلً :
ٔ -قال حكٌم  :ال ٌُجنى من الشِ واكِ العِنبُ .
ٕ -قال صالح بن عبد القّ ّدوس  :إذا َو َت َ
امرأً فاح َذر َعداو َت ُه
رت َ

ك ال ٌحصد به عِ َنبا .
زر ِع ال ِّشو َ
َمن ٌَ َ
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ملحوظة  :أحبائً الطلبة ستعقد العدٌد من الدورات فً المراكز اآلتٌة :
ٔ .مركز البواسل  /شارع الجامعة
ٕ .مركز جالل أبو خضرة  /مخٌم اربد
ٖ .مركز المأمون  /المجمع الشمالً

األدماذ
حمؿد أبو اهلقهاء

النجاح ال يأتيك  ... ،بل أنت تذىب اليو .
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