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:رد، معاين الزيادات، اجلمل اخلربيـة  الصرفاملزيد وا ،
، احلال، النعت، املـصدر املـؤول،       عاين احلروف والكثرة، عالمات الترقيم، اخلرب، م    واإلنشائية، مجع القلة    

الفعل الْمبين للمجهول فعولني،، تصريف األفعال وإسنادها للضمائر، املتعدي مل)سوف ( و )س ( استعمال
املمنوع من الصرف، العدد، العطف، اجلمل اليت هلا حمل يف اإلعراب، احلـال، املفعـول            ،)نائب الفاعل   ( 

} احلصر { : وب اللغوي، األسل)كم ( املمنوع من الصرف، أنواع ألجله، كان وأخواا، 

َوضعت لك رقم السؤال ورقم الصفحة من الكتاب لكل درس ورد علیھ سؤال من الكتاب َ َ ُ ْ



٢

اسـم   كـل : املعىناسم  
وغـري  مادي  غري  ) كلمة(

، مـشاعر : حمسوس، مثل 
..............، اجتهاد


)ي –و –ا،ى ( ما كان أحد أحرفه الثالثة األصلية حرف علّة : الفعل املعتل

.لفعل معتل) مثال ( أو استخرج من النص اسم فاعل . الصحيح/ ضع دائرة حول الفعل املعتل: الوزارةؤالس:أنواعه
..............وقف، : احلرف األول حرف علّة: مثالمعتل .١
..............، قال: حرف علة) األوسط ( ف الثاين احلر: معتل أجوف.٢
..............سقى، : حرف علّة) األخري ( الثالث احلرف : معتل ناقص.٣
:حرفا علّة: لفيفمعتل .٤

..............، وعى: احلرف األول والثالث: مفروق- أ
..............، كوى: احلرف الثاين والثالث: مقرون-ب

}١٧ص ١س { )؛ فهو فعل مجردانتبه أن حرف املضارعة مفتوح( ..............يكتب،نزلَ، حِمد،: الثالثة أصليةهأحرف:الفعل الثالثي الْمجرد
)مزيد؛ فهو فعل انتبه أن حرف املضارعة مضموم( ..............، يخِرجأنزلَ، نزل، استنزلَ، تنازلَ، : )غري الثالثي ( الفعل الثالثي الْمزيد 

..............بعثَر، دحرج، : أحرفه األربعة أصلية: الفعل الرباعي الْمجرد
غري الثالثي ( مزيد باعي الْالفعل الر :( ،ثَرعبت ،جرحدت..............

..............أكَلَ، حِفظَ، : ما احتاج مفعوالً به: )يقبل دخول اهلاء ( الفعل املتعدي
..............خرج، يِقف، : )ال يقبل دخول اهلاء ( حتج مفعوال بهما لَم ي: لفعل الالزما

)ن رباعياً ويكهو ثالثي، ونادرا جدا غالباً( }يف سؤال الوزارة ال تضع حركات{ األحرف الثالثة األصلية: املادة اللغوية/ أصل الكلمة / الْجذر اللغوي 
ذ خ ر: ادخرص و م: صامج و ب: فليستجيبواك ب ر: متكَبرع ل م: تعلَّم

..............:ابتغوا..............:املشكالتو ع ب: االستيعابو ص ل: اتصال
}د عليه الكثري من األسئلة يف الكتاب ور{ ).ي ( أو ) و ( دائماً رجع األلف إىل أصلها املنقلب عنها، إما ... ال يوجد يف اجلذر اللغوي ألف: ملحوظة

}٦٧ص٦س/١٧ص٢س{ }انتبه للضبط { وهو األكثر.. أو ضع دائرة.... /أو ما امليزان الصريف لـ/ِزنْ ما يأيت : الوزارة/ ؤالس:امليزان الصريف
امليــزان الــصريف / الــوزن الفعـــــــــل

بلَكَتفَع
فَعلَقَالَ

ِمدفَِعلَح
رلَكَبفَع

سردلُيفْعي
أفْعلَأنزلَ
تفَاعلَتنازلَ

سوسلَلَوفَع
استفْعلَاستعملَ
جرحدت..............
..............انشطر

..............يقف
قُم..............
..............أنفسكم من التدخنيقُوا

:يقسم إىل؟ أي اجلموع اآلتية مجع قلّة: سؤال الوزارة:مجع التكسري
أنفس الِفتيِة أعمدةُ األوطاِن)حفظ ( مجع قلّة، وأوزانه أربعة - أ

}٦٠ص٦س{..............أبطال،: أفْعال.١
..............أفئدة، : أفِْعلَة.٢

٣.ل، : لأفْعجأر..............

..............ِصبية، : ِفعلَة.٤

.مجع كثرة- ب

كل مجلة تحتمل الصدق والكذب، أي تستطيع      )معلومة  ( :اجلملة اخلربية 
ـ     ذهبت إىل السوِق،   : أنت صادق أو كاذب، مثل    : أن ترد على القائل، ب

}٢٦ص٤س{ .............. .............. ..............
حتمـل  كل مجلة ال ت    )أمر، نهي، نداء، قسم، تعجب      (:اجلملة اإلنشائية 

.............. ما امسك ؟، انتبه إىل دروِسـك،        : الصدق والكذب، مثل  
.............. ..............

استخرج من النص مصدراً قياسياً لفعل غري ثالثي        : سؤال الوزارة 
لفعل مخاسي/ لفعل رباعي /



٣

}٦٠ص٢س/ ٢٦ص٣س{ :...ما املعىن املستفاد من الزيادة يف قولنا: الوزارةؤالس:معاين الزيادات
 لَ ( صيغةالتعدية):أفْع :دأقْع.
 لَ ( صيغةفَع :(

)مهم ( }وهو األكثر { .قطّع: التكثري.١
)مهم (  .كبر الْحجاج، سبح الْمؤمن ربه: اختصار الْحكاية.٢
.وقَّف: التعدية.٣
 صيغة )ل فاع(:املشاركة :قابس ) مهم(
 انفعل ( صيغة( :ستفاد ببنيتها معىن املطاوعة، حنوانكسر: ي . ) مهم(
 لَ ( صيغةتفع(:

)مهم ( .تصبر املريض: التكلّف.١
.تقبلَ اهللا طاعتكم: الدعاء.٢
.تفهم الطالب الدرس: التدريج.٣
 ل ( صيغةفَاعَت(:

}وهو األكثر { .ابقتس: املشاركة.١
.تكَاذَب: التظاهر.٢
.تزايد النهر: التدريج.٣
 ل ( صيغةفْعتاستجار: الطلب:)اس.

}٦٠ص٤و٣س/ ٥١ص٢س{ )١٢-١( املباين الصرفية/ الوظائف الصرفية / املعاين الصرفية / الدالالت الصرفية / املشتقات الصرفية 
هذه املفردات كلّها هي باألسـاس      .... كاِتب، مكتوب، مكتب، مكتبة، ِكتابة، ِكتبة، كَتبة، ِكتيب،       :الكلماِت اآلتيةَ ) كَتب  ( نشتق من الفعل    / نستطيع أن نأخذ    

:مشتقات، واملشتقات يف الصرف هي: ك ت ب، وإنما كلّها: مادا اللغوية واحد وهو/ جذرها / كلمات، ألنّ أصلها كلمة واحدة فقط وليست مثاين
اسم الفاعل. ٣املصدر الصناعي واالسم املنسوب. ٢الصريح/ القياسي املصدر .١
مصدر اهليئة/ اسم . ٦مصدر الْمرة/ اسم . ٥اسم املفعول. ٤
اسم التفضيل. ٩صيغة املبالغة. ٨الصفة املشبهة. ٧

الْمصدر الْميمي. ١٢الزماناملكان واسم اسم . ١١اسم اآللة. ١٠


}٢لنقطة ااحفظ/ انتبه{ ......قام بعملية الـ: اسأل نفسك: من الفعل الثالثي
ــصدروزن الفعــــــــــل مثـــــــــــــــــــــــــالاملـــ

..............: هرب/ سطُوع: سطَع/ وقُوف : وقَففُعول)الزم ( فعل ) ١
..............: ضِجر/ فَرح: حفِر/ سقَم : سِقمفَعل)الزم ( فِعل ) ٢
..............: كَتب/ ضرب: ضرب/ جمع : جمعفَعل)متعد ( فعل ) ٣
..............: جِهلَ/ فَهم: فِهم/ أمن : أِمنفَعل)متعد ( فِعل ) ٤
فُعولة)الزم دائماً ( فعل ) ٥

فَعالة
فُعل

..............: سهلَ/ برودة: برد/ صعوبة : صعب
..............: شجع/ فَصاحة: فصح/ رزانة : رزن

/ نبل:نبل/ حسن : حسن
الندلّ على حركةان : غلىفَعان: فار/ غَلَيرفَو
فةِزراعة : زرعِفعالةدلّ على ِحر /ِحدادة: حد
فَِعيلدلّ على صوت

فُعال
زئري: زأر/ هديل : هدل
مواء: ماء/ نباح : نبح

دلّ على معال : سعلفُعال)داء ( ضرداع: صدع/ سص

كـل اسـم    : اسم الذّات 
مادي حمـسوس،   ) كلمة  ( 

ــل ــاب، : مث ــم، كت قل
..............

: سؤال الوزارة على اسم الذات واسم املعىن
اسم معىن ؟ أو اسم ذات: أي من الكلمات اآلتية



٤

......قام بعملية الـ: اسأل نفسك:من الفعل غري الثالثي
ــصدروزن الفعل  ــالاملـــــــــــــــــــ مثـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقطتفعيلفَعل
)إذا كان احلرف األخري ألفاً ( فقط تفِْعلَة

تفعيل وتفعلة

نَ/ تعليم : علَّمتدوين: دو /سدر:..............
..............: وفَّى/ تربية: ربى/ تنمية : منّى

..........و ........... : برأ/ توسيع وتوسعة: وسع/ جتريب وجتِربة : جرب
إفعالأفْعل

إفالة
..............): ينِزلُ ( أنزل / إقبال: أقبلَ/ إنذار : أنذر
..............: أعاد/ إمالة: أمال/ إقامة : أقام

ِفعال ومفاعلةفاعلَ
مفاعلة فقط

..........و........ :حاور/ عالج ومعاجلة: عاجل/ ِجدال ومجادلة : جادلَ
..............: حاول/ مباركة: بارك/ مشاركة : شارك

فَعلَلَة وِفعاللفَعلَل
فَعلَلَة فقط

......و .......:عسعس/ وسوسة وِوسواس: وسوس/ ة وِزلزال زلزل: زلزل
..............: طمأنَ/ سيطرة: سيطر/ حمحمة : حمحم

)انتبه للضمة ( تفَعلتفَعلَ
تفَعل

..............: تجرد/ تقدم: تقدم/ تعلُّم : تعلَّم
..............: تربى/ ) ختلّ ( ختلِّي : ختلَّى) / تنم ( تنمي : تنمى

)انتبه للضمة ( تفَاعلتفاعل
تفَاِعل

..............: تزاور/ تعارك: تعارك/ تكاثُر : تكاثَر
..............: تهاوى/ )تفاٍن ( تفاِني : تفانى) / تناٍم ( تناِمي : تنامى

..............: تدحرج/ تبهرج: تبهرج/تبعثُر  : تبعثَر)به للضمة انت( تفَعلُلتفَعلَلَ
..............: انكسر/ انسالل: انسلّ/ انشطار : انشطرانِفعالانفَعل
..............: اعتمد/ اصطدام: اصطدم/ انتشار : انتشرافِْتعالافتعل
..............: اخضر/ اعوجاج: عوجا/ امحرار : امحرافِْعاللافعلَّ

اسِتفْعالاستفعل
)معتل العني،يحذف ويعوض عنها بتاء مربوطة(اسِتفَالة

..............: استوعب/ استيطان: استوطن/ استئذان : استأذن
..............: استشار/ استعادة: استعاد/ استنارة : استنار

..............: اقشعر/ امشئزاز: امشأز/ اطمئنان : اطمأنّافِْعلّالافْعلَلَّ


 ّاياء زائدة مشددة،: كلمة تنتهي بـكلمثل.فهي اسم منسوب، دون النظر إىل إعرا :جاهلي ،إسالمي ،عريب.
نعتاًعِرياء زائدة مشدد وتاء مربوطة، فهي اسم منسوب إذا أ: وكل كلمة تنتهي بـ تإعراب آخرب مصدر صناعي: ، وأي.
 عن الصفات ةابتعداسم منسوب. اجلاهلي
ةكانت يف ظلمات الكفراجلاهلي.مصدر صناعي

:إذا جاء امسان: قاعدة النعتكيف أعرف النعت ؟ 
الطّيبةُالكلمةُ ( .فالثاين نعت: األول معرفة والثاين معرفة القلب فرحتاحلزين(
فالثاين نعت: والثاين نكرةمنونةألول نكرة ا. ) أخ أنتأٍخ كرمي كرٍميوابن(


س: فاِعل، نقول: على وزن: الثالثيمن الفعلالوايف ( واٍف : قاِئل، وىف: داِرس، قالَ: در(رد ، : راد ) قضى، )راِدد :..............
عة ميماً مضمومة، وكسر ما قبل اآلخر قلب حرف املضار: من الفعل غري الثالثي ) م +__ِ :(عتِمد، انشطر: اعتمدم :..............

فعول، نقول: على وزن: من الفعل الثالثيس: مدر :دروس، ردموقوف، شكر: مردود، يقف: م :..............
 قول، باع: يقول: قال: ة ميماً مفتوحة، مثلحرف املضارعقلب): معتل الوسط ( من الفعل الثالثي األجوفم :..............
      يسقي: سقى:     ، نقول تشديد احلرف األخري  و ةقلب حرف املضارعة ميماً مفتوح    ): آخرمها حرف علّة    ( من الفعل الثالثي الناقص واللفيف :   ـسقيم /

)نتبه للشدة ا( ..............: لوى/ موعي: يوعي: وعى/ مروي : يروي: روى



٥

قلب حرف املضارعة ميماً مضمومة، وفتح ما قبل اآلخر : من الفعل غري الثالثي ) م +__َ :(د، انشطر: اعتمدعتمم :..............
فعٍل إذا طُِلب منك صياغة اسم مفعول من أي:

١.حسب القاعدة من النقاط األربع السابقة، ثُم هغص:
.متعد ؟ إنْ كان الزماً فضع شبه مجلة مناسبةانظر هل الفعل الزم أم .٢

..............: هرب/ معترف به : اعترف/ ممشي عليه : مشى/ موقوف عليه : وقف
صاغ اسم الفاعل واسم املفعول على نفس الوزنبعض األفعالحتلّ : احتلّ: ، مثليشتاق : اشتاق/ماحتار/ م :............
اسم فاعل؛ ألنه هو من احتلّ وقـام بـاالحتالل،          : األوىل. ( احملتلّاإلسرائيلي لطمس املوهبة الفلسطينية للشعب       احملتلّيسعى  : و السياق، نقول  وما يفرق بينهما ه   

.)اسم مفعول؛ ألنه شعب وقع عليه عملية االحتالل : والثانية

لَة ( على وزن : من الفعل الثالثيبة : تبك: ، نقول)فَعكَت /ة : جلسلْسلة : قال/ جة : سار/ قَوريس /مات.............. :
   انتهى املصدر الصريح بالتاء املربوطة، نضيف كلمة واحدة، نقول      صريح، ونضيف له تاًء مربوطة، وإذا     نأيت باملصدر ال   :من الفعل غري الثالثي : اعتمـد :

........................و ................ ....: جاهد/ استشارة واحدة : استشارة: استشار: ونقول..........: لَأنز/ انشطارة : انشطر/ اعتمادة : اعتماد

لَة ( على وزن : من الفعل الثالثيِفع(بة : كتب: ، نقولِكت /ة : جلسلة : قال/ ِجلْسِقو ) لةة : سار)/ ِقيرِسي /مات........ :......
صاغ من الفعل غري الثالثيال ي.

٧(حفظ { :ركّز على األوزان{
.مِرح، فَِرح، فَِطن: فَِعل. ٣/ ................_ .............. ، محقاء_ أمحق : أفعل ومؤنثه فعالء. ٢/ ..............ضعفاءجديدة، ذكي،،كرمي: فعيل. ١
.عطْشى_ كَسلى، عطْشان _ كسالن : فَعالن ومؤنثه فَعلى. ٧/ حسنبطَل،: فَعل. ٦/ شجاع، أُجاج: فُعال. ٥/..............، صعب: فَعل. ٤

٨(:حفظ { :ركّز على األوزان{
فاروق: فاعول. ٥/ ........ِمضحاك،: ِمفْعال. ٤/ ...........ِصديق، : ِفعيل. ٣... / ........كوت، س: فَعول. ٢.... / ........، ، نجاركذّاب: فعال. ١

٩(:حث عن األوزان اآلتيةاب:
.حممد هو األسرع/ } أسرع : اسم التفضيلخالد، : الْمفضل عليهمحمد، : الْمفضل{ حممد أسرع من خالٍد ): املفاضلة ( أفْعل الوزن .١

.وكلتامها ليستا اسم تفضيل) أفعل ( على وزن ) مق أح( و ) مل أج: ( فالنٌ أمحق فابتعد عنه/ )أسلوب تعجب (! السماَءما أمجلَ: انتبه
)ليست اسم تفضيل ( أنت إنسان فيك خري : ونقول".خريكم من تعلّم القرآن وعلّمه " أحسن وأسوأ، : على أن تكونا مبعىن) شر ( و ) خري ( .٢
..............عظمى، صغرى، دنيا، عليا، كُربى،: الوزن فُعلَى.٣

هو:التفضيل من الفعل أكثر اجتهاداً : اجتهد /تعلَّم :..............
شرف موتاً أ: مات هو: التفضيل من الفعل /لَكه :..............

 فهي مكسورة، نقول) ِم( كلّ اسم آلة يبدأ بـ :،رب، ِمقصِمفتاح، ِمض..............
ن، قلم، : كلّ أداة هي اسم آلةحسكّني، ص..............

١١(:ركّز على صياغته من الفعل الثالثي
.تلّ اآلخرإذا كان الفعل صحيح األول واآلخر، مضموم العني أو مفتوحها يف املضارع منه، أو إذا كان مع) مفْعل ( يصاغ اسم الزمان واملكان على وزن .١

بلْعي    ب   لَِعبلْعم   /جردجردى/   ..............يرِريججي..............
).مِضيق : ضاق( وشذّ . ..............: سار/ مطار : نضيف له غالباً ميماً مفتوحة يف أوله، طار: وإذا كان معتالً أجوف

).معتالً مثاالً ( إذا كان الفعل صحيح األول واآلخر، مكسور العني يف املضارع منه، أو كان معتلّ األول ) مفِْعل ( وزن يصاغ اسم الزمان واملكان على .٢
..............)   يوِعد ( يِعد وعد /    منِزل   ينِزلنزلَ

٣.صاغ اسم الزمان واملكان من غري الثالثي على وزن اسم املفعول، ونفرق بينهما من خالل السياقي.
..............: استشفى/  مصلَّى  : صلّى/  ملْتقَى  : التقى

١٢( :ر املعىنصاغ متاماً مثل اسم الزمان .هو املصدر الذي حيتوي ميماً زائدة يف أوله، وميكن معرفته عن طريق استبداله مبصدر صريح وال يتغيي
.واملكان
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 لَ املهندسون إىلصىوهتنالشارعم :..............

 إليك ىيا ربهتاملُن:..............

ىعفااملَسبني الصواملروة ي طويالًوقته متد :..............

ىعبني الصفا واملَساملروة من شعائر احلج :..............

:بني املصدر امليمي واسم املكانأمثلة للتفريق
 من تبشِربرشاسم مكان: املسجدم.
 مصدر ميمي: الِعطاشمشربشربت
 انعمقَرتساسم مكان: مجيلٌم
 َانيف عم اًسأستقرقَرتساسم زمان: طويالًم.
املستقرانَ مطلوبمصدر ميمي: يف عم
 فَىذهبت إىلشتاملُس :..............
 استشفيتفىشتسباًمطي :..............

ورقة اختصارات الصرف
ــشتق الْمــــــــــــــ

ج

ــي  مــــــــن الفعــــــــل الثالثــــــــي ــري الثالثـ ــل غـ ــن الفعـ مـ
عند الصياغة وعنـد االسـتخراج تـسأل        ....قام بعملية : وعند االستخراج تسأل نفسكعند الصياغةالصريح/ املصدر القياسي .١

....قام بعملية : نفسك
ــشبهة.٢ ــصفة املـــ الـــ

ج

على وزن اسم الفاعل ويدل على الثبوتفَعلى-فعالنفعالء،فَعل،-فعيل، أفعل: أوزان تحفظ، ركّز
ــة .٣ ــيغة املبالغـــ صـــ

ج

، ِمفْعالفَعال، فَعول، ِفعيل: أوزان تحفظ، ركّز
ــم .٤ ــرة/ اسـ ــصدر املـ :ـة        أو+ املصدر القياسي فَعلَةمـ

واحدة+ ـة املصدر القياسي 
ــم  .٥ ــة/اسـ ــصدر اهليئـ مـ

ج

ِفعلَة
أو ياء زائدة مشددة مع     / دون النظر إىل إعراا   ياء زائدة مشددة    االســـــم املنـــــسوب.٦

.التاء املربوطة وتعرب نعتاً
)نعتاً ال يعرب( ومعها تاء مربوطة ياء زائدة مشددة املصدر الصناعي.٧
)ـِ + م ( سور ما قبل اآلخر مك+ م ) فاعل ( على وزن اسم الفاعل.٨
ــول .٩ ــم املفعـــ )مفعول ( على وزن اســـ

قلب حرف املضارعة ميماً مفتوحة: األجوف.
 قلب حرف املضارعة ميماً مفتوحة وتشديد      : الناقص واللفيف

.احلرف األخري

 مفتوح ما قبل اآلخر + م ) ـَ + م(
  وجوب وضع شبه   : انتبه للفعل الالزم

.مجلة
اختار واحتلّ: فعال مثلانتبه لبعض األ

ــضيل .١٠ ــم التفـــ )التفضيل ( أفْعل اســـ
 مبعىن أحسن ( خري(

).مبعىن أسوأ ( وشر 
لَى : ( الوزنفُع.(

         انتبه ملا ال جيوز صياغته علـى وزن
) أفعـل   ( ، بأن تـأيت بـوزن       )أفعل  ( 

التفضيل مناسب، مثّ تأيت باملصدر القياسي 
).راجع الدوسية ( . مثالً

)ـَ + م ( على وزن اسم املفعول مفْعل أو مفِْعلاسم املكان والزمان.١١
)ـَ + م ( على وزن اسم املفعول مفْعل أو مفِْعلاملصدر امليمي.١٢
مكسورة) امليم ( انتبه أن )دون النظر إىل الفعل(أداة اسم اآللة.١٣

حرف حتقيق: قبل الفعل املاضي) قد ( 
حرف تشكيك: قبل املضارع) قد ( 

احقَهاأعطُوه...ولَِكن...ة جِميلَــةاـحيلْا
دةالسعاؤل كَي تعِطيكُم حقكُم ِمن التفَاِمن 

مصِرف، مهِبط، مخِفر:انتبه ِلما يأيت
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؟

:
؟ مثالً) مستعِمل ( املبىن الصريفّ كلمة / املعىن الصريفّ / الوظيفة الصرفية / نوع املشتق / ما الداللة الصرفية 

اسم فاعل: مضمومة ومكسور ما قبل اآلخر فإنها) م ( ِبما أنها كلمة تبدأ بـ : السابقة، واجلواب هنا) ١٢_ ١( يكون من الدروس : اجلواب


:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأيت

:هي) مستعِمل ( املبىن الصريفّ لكلمة / املعىن الصريفّ / الوظيفة الصرفية / نوع املشتق / الداللة الصرفية 
صفة مشبهة. دمصدر قياسي. جاسم فاعل. باسم مفعول. أ

اسم فاعل: مضمومة ومكسور ما قبل اآلخر فإنها) م (ِبما أنها كلمة تبدأ بـ ) هكذا أفكّر : ( اجلواب


:استخرج من النص السابق ما يأيت

إخل. .... ٣نعتاً. ٢}ممكن يطلب منك اسم فاعل لفعل ثالثي أو غري ثالثي أو مزيد { اسم فاعل . ١
أبحث عن كلمة تبدأ مبيم مضمومة ومكسور ما قبل اآلخر، أو إذا طلب مين اسم فاعل :ِبما أنه طلب مين اسم فاعل لفعل غري ثالثي)  هكذا أفكّر : ( اجلواب

)فاعل ( أبحث عن كلمة على وزن : لفعل ثالثي


).استعملَ ( اشتق اسم الفاعل من الفعل / صغْ 

).مستعِمل : ( سر ما قبل اآلخرميم مضمومة وك: إذاً.... ِبما أنه طلب مين اسم فاعل من فعل غري ثالثي: اجلواب

 :
؟) مستعِمل ( زنْ كلمة / ما امليزان الصريفّ / ما الوزن الصريفّ 

) م : ( فعل، وحروف الزيادة هي: ووزنه) عمل ( أبحث عن اجلذر اللغوي يف ذهين هو : ِبما أنه طلب مين الوزن الصريف؛ فاجلواب)هكذا أفكّر : ( اجلواب
).انتبه للحركات . ( مستفِعل: ، فالوزن هو)ت ( و ) س ( ومة، و مضم

:
:هو) مستعِمل ( امليزان الصريف لكلمة / الوزن الصريف .ضع دائرة: يتكرر السؤال اخلامس نفسه ولكن بصيغة 

متفِعل . دمستفِعل . جمستعيل. بمستفعل. أ

:انتبه للسؤالني اآلتيني
:

..................):انشطار ( اجلذر لكلمة ؟) مستعِمل ( ما اجلذر اللغوي لكلمة 
..................):انشطار ( الفعل لكلمة )مشااااااااااااااااااااااااااااان اهللا ال تضبط... ال تضبط( ع م ل : اجلواب

:
؟) مستعمل ( شتق منه كلمة ما الفعل الذي اُ

استعمل: اجلواب
عاملْهم .. مهما عاملوك الناس بأساليبهم اخلاصة م

بأسلوبك الراقي وأخالقك العالية 
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:تعاملْ مع هذين اجلدولني بالطريقة اآلتية: عزيزي الطالب
إجابتـك  ) احصر ( ، وقيد أو العالمة اإلعرابيةفانظر إىل احلركة) عليها احلركة، وغالباً يف الوزارة تضبط الكلمة    ( إذا طُِلب منك إعراب كلمة مضبوطة       

.االحتماالت أمامكلُِّق، فهكذا ت)رفعاً أو نصباً أو جراً ( الة اإلعرابية باحل
)طريقة عرض أسئلة الوزارة ( راجع دوسية : ملعرفة أسئلة الوزارة على النحو والقواعد

ــع ــصبالرفــــــــ ــزماجلـــــــــــــرالنــــــــ اجلـــــــ
ــرد سلّمت على املعلِم)الكسرة(شكرت املعلم)الفتحة(جاء املعلم) الضمة(املفـــــ
ــثىن سلّمت على املعلّميِن) الياء(شكرت املعلّميِن)الياء(جاء املعلماِن) األلف(املـــــ
سلّمت على املعلِمين) الياء(شكرت املعلمِِين) الياء(جاء املعلمونَ) الواو(مجع املذكر الـسامل   

سلّمت على املعلماِت) الكسرة(شكرت املعلماِت) الكسرة(املعلماتجاءِت ) الضمة(مجع املؤنث الـسامل   
الطالب ) ثبوت النون(األفعــال اخلمــسة

حيفظون القرآنَ الكرمي
الطالب لن ) حذف النون(

يضيعوا أوقاتهم
الطالب ) حذف النون(

مل يضيعوا أوقاتهم
سلّمت على أيب سعيٍد)الياء ( أيت أبا سعيٍدر)األلف(جاء أبو سعيٍد) الواو(األمســاء اخلمــسة
ــضارع ــل امل حيفظُ الطالب ) الضمة(الفع

القرآنَ الكرمي
لن يكذب الطالب ) الفتحة( 

يف حديثه
مل يكذب ) السكون(

.طالب األرقِم
ــضارع  ــل امل الفع
ــر  ــل اآلخ املعت

)الضمة املقّدرة ( 
.يدعو املؤمن يف صالته

)ة الفتحة الظاهر( 
.لن يدعو املؤمن على أخيه

) حذف حرف العلّة ( 
لَم يدع املؤمن على أخيه

ــات ــروراتاملنـــــــــــصوباتاملرفوعـــ ــعاــــــ األســـــــــــــاليبالتوابــ
االستثناءالعطفاالسم اروراسم إنّاملبتدأ
ة واالستغاثةالندب: النداءالنعتاملضاف إليهخرب كاناخلرب

الشرطالتوكيداحلالاسم كان
البدلالتمييزخرب إنّ
:املفاعيلالفاعل

املفعول به.١
املفعول املطلق.٢
املفعول فيه.٣
املفعول معه.٤
املفعول ألجله.٥

نائب الفاعل

دِة ااإلرحباصولكن! .. واليأس،والفشل،والتعب،احلزِنِتادونَ أنْ يمر مبحط...حاإىل حديقِة النجنُانسيصلُ اإلال
. ِتايطيلُ الوقوف يفْ هذِه احملطالالقويِة
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:أقسام الكلمة
١. : كتاب، : التعريف، مثل) ال ( يقبل..............
٢.:

..............درس، : ، مثل)ت ( يقبل تاء التأنيث الساكنة :ماٍض- أ
..............، يلعب: ، مثل)س ، سوف ( يقبل حريف السني وسوف : مضارع-ب

٣٧ص٥س{.ال يقبالن النفيمستقبل قريب، وحرف سوف مستقبل بعيد، و: حرفا استقبال، حرف السني) س ، سوف ( حرفا السني وسوف : انتبه{
.سوف لن يأيت الربيع: جيوز أن نقولفال

..............اجِلس، : ، مثل)ي ( يقبل ياء املخاطبة : أمر-ج
٣.:ًمثل.ليس امساً وال فعال:

)انتبه للنون الساكنة . ( لكنو، ثُم، ف، أو، بل، ال، : ف العطفأحر.١
.لن يلعب: تأيت قبل الفعل املضارع وتنصبه، مثل:أنْ، لن، كي، حىت: أحرف النصب.٢
.لَم يلعب: تأيت قبل الفعل املضارع وجتزمه، مثل).ل ( لَم، ال الناهية، الم األمر لَما، : أحرف اجلزم.٣
٤.على، ا: أحرف اجلر ،واو القسم ( ، و )التعليلل: ومنها(لباء، يف، الكاف، الالم ِمن، إىل، عن(.

:
.ةاجلملة االمسي.١
.اجلملة الفعلية.٢
نهي اجلملة اليت يبدأ معناها باسم: اجلملة االمسيةمثل. من املبتدأ واخلربة، ومكو:مفيد العلم.

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: العلم.
ما: اسأل عن املبتدأ بِـ.خرب مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره: مفيد و؟ يكون اخلرب جواباًش لُه.

..............: اخلرب..............: املبتدأأين املبتدأ واخلرب ؟". ِهللا األمساُء احلسىن " 

أنّ يف اجلملة تقدمياً وتأخرياً) شبه اجلملة ( إذا بدأت اجلملة بـ { .دائماً يكون املبتدأ واخلرب مرفوعني شبه اجلملة .. فاعلم
}، وما يأيت بعدها يعرب مبتدأمقدميف حمل رفع خرب

}{ }٦٠ص٢س{
.نورالعلم: ، حنو)اسم صريح، اسم مفرد ( اسم ظاهر.١
.هم، هنأنا، حنن، أنتِ، أنتما، أنتم، أننت، هو، هي، مها،: .خالق كلِّ شيءهو: ضمري منفصل، حنو.٢
.، أولئك، ذلك، تلكهذا، هذه، هذان، هاتان، هؤالء: .طالب جمتهدهذا: اسم إشارة، حنو.٣
) ما ( الذي، اليت، اللذان، الذين، اللتان، الاليت، الالئي،اللوايت، من و: ".يف السماوات وما يف األرض ماله : اسم موصول، حنو.٤

.يتان، أي مبعىن الذياملوصول
)صدقُك : املصدر املؤول يقَدر بِـ . ( خري لكأن تصدقمصدر مؤول، حنو، .٥

مع الفعل ن من حرف مصدري٢٦ص٢س/ ٣٧ص٢س{.هو املصدر املكو{
)ركّز على احلرف املصدري أنْ و احلرف املصدري ما ( :احلروف املصدرية

}مهم جدا جدا { .وقد يدخل على الفعل املاضيي ونصب، يدخل على الفعل املضارع حرف مصدر: أنْ.١
.حرف مصدري، يدخل على الفعل املضارع واملاضي، وعلى األغلب يرتبط حبرف جر: ما.٢
.حرف مصدري ونصب، يدخل على الفعل املضارع فقط: كي.٣
.فعل تمنحرف مصدري، يدخل على الفعل املضارع واملاضي، وتأيت بعد : لو.٤
).سواء ( مهزة التسوية، تأيت بعد كلمة : أ.٥
.، يدخل على اجلملة االمسية)إنّ ( حرف ناسخ من أخوات : أنّ.٦

)٨( انتبه للمثال رقم :يعرب املصدر املؤول حسب موقعه
.يف حمل رفع مبتدأ".    خري لكم أنْ تصومواو" .١

ِثق أنها .. ارفع يدك إىل السماِء
.لن تعود فارغة

:شبه اجلملة نوعان
.إىل البيت، منه: جار وجمرور.١
ظرف زمان أو مكان وما يـأيت بعـدمها     : ظرفية.٢

.قبل العصر، فوق الطاولة: مضاف إليه
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".هلم أم مل تستغفر هلم أستغفرتسواٌء عليهم " .٢
.يف حملّ رفع مبتدأ مؤخر) استغفارك ( واملصدر املؤول .   خرب املبتدأ مقدم: سواء

.يف حمل نصب مفعول به"    ألف سنة لو يعمريود أحدهم " .٣
).عِلم ( يف حمل نصب سد مسد مفعويل  .    أنك مسافرعلمت .٤
.ر حبرف اجلر ِمناملصدر املؤول يف حمل ج) ما املصدرية .  ( ما فعلتعجبت ِم.٥
٦. رأيتاملصدر املؤول يف حمل نصب مفعول به) ما املصدرية ( . ما كتبت.
.املصدر املؤول يف حمل جر حبرف اجلر) ما املصدرية " ( الناس ما آمنأمنوا ك" .٧
٨.أذهب إىل املدرسة ألتعلَّم :يف حمل جر ) أن املضمرة والفعل ( صدر املؤول من مضمرة وعالمة نصبه الفتحة، وامل) أنْ ( فعل مضارع منصوب بـ : أتعلّم

 ل ( حبرف اجلر.(
}{ }٦٠ص٢س/ ١٧ص٣س{

.......................... .............. .............. ... احلرمنيثالثُاملسجد األقصى : ، حنو)ليس مجلة: (صريحاسم / اسم ظاهر/مفرداسم .١
.............. .............. .............. ..............".الرزق ملن يشاء يبسطُاهللا : " مجلة فعلية، حنو.٢
.............. .............. .............. ...............برمها واجبالوالدان : مجلة امسية، حنو.٣
.............. .............. .............. ...............يف القلبعمان : حنو،)جاراً وجمروراً (شبه مجلة .٤
.............. .............. .............. ...............األمهاتحتت أقداِماجلنة : ، حنو)ظرفاً ( شبه مجلة .٥

 }٣٧ص٣س{
اكان: ( كان وأخوا،مادام، مازال، أصبح ،مصدرية ظرفية : يف ما دام) ما ( و / نافية : يف ما زال) ما ( { )أضحى، أمسى، ظلّ، بات،صار، ليس{
سمى امسهاى خربها. تدخل على املبتدأ واخلرب، فتبقي املبتدأ مرفوعاً، ويسموتنصب اخلرب وي.

.الطالب مجتهداًكانَ: تصبح) ان ك( بعد دخول إحدى أخوات ...الطالب مجتهد: مثال
}كل أخواا تعرب اإلعراب نفسه { .مبين على الفتحفعل ماٍض ناقص: كانَ: اإلعراب

وعالمة رفعه الضمةمرفوعكاناسم : الطالب.
.     وعالمة نصبه تنوين الفتحمنصوبكانخرب : جمتهداً

 ا علىصور شبيهة بصور خرب املبتدأيأيت خرب كان وأخوا.


.إنَ، أنّ، كأنَّ، لكن، ليت، لعلَّ
اتكتب املعىن يف إعرابك له ( :معاين إنَّ وأخوا(
.حرف نصب وتوكيد): إنّ، أنّ ( .١
.حرف نصب وتشبيه: كأنّ.٢
٣.حرف نصب واستدراك: لكن.
).كن التحقق األمر املم. ( حرف نصب وترج: لعلَّ.٤
٥.ليت : مناألمر املستحيل ( حرف نصب وت.(

.فتنصب املبتدأ ويسمى امسها، وتبقي اخلرب مرفوعاً ويسمى خربها) املبتدأ واخلرب ( تدخل إنّ وأخواا على اجلملة االمسية -
".يسرامع العسِرإنّ " . ماالًيلإنّ إنّ الطّالب جمتهد: حنو

املثىن
.                                                  على اثنني بزيادة ألف ونون أو ياء ونونهو اسم يدل 

:يرفع املثىن باأللف، حنو-
)نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىن ( اتهداِن             الطالباِنكُرم 

:ينصب املثىن ويجر بالياء، حنو-
 املدير مِنالطاكريِنلبيتهدمفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثىن .     ( ا(

)اسم جمرور وعالمة جره الياء ألنه مثىن .   ( اتهديِنالطالبيِنسلَّمت على 

◌ُ◌ُ

َ◌ُ◌كان

ُ◌َ◌َّإن
 }١٧ص٧س{

آسف: قُلْ .. إنْ أخطأت
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 عند اإلضافة، نقول) املكسورة دائماً(حتذف نون املثىن:
.وسلمرسوِل اهللا صلى اهللا عليه ِسبطااحلسن واحلسني 

امللحق باملثىن:
:هي كلمات على صورة املثىن، دون أن تستويف شروط املثىن، حنو

، )املاء والتمر(، األسودان )اإلنس واجلن(، الثقالن )الليل والنهار(وان، اجلديدان ، األب)املضافتني إىل ضمري وليستا املضافتني إىل اسم ظاهر(اثنان، اثنتان، كال وكلتا 
.لذان، اللتانهذان، هاتان، ال

مجع املذكر السامل
.اسم يدل على أكثر من اثنني مذكرين عاقلني، ويسلَم مفرده من أي تغيري عند مجعه

:يرفع مجع املذكر السامل بالواو، حنو-
).مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل ( مربو األجيال                       املعلمون

:مجع املذكر السامل بالياء، حنوينصب وجير-
).الياء ألنه مجع مذكر سامل وعالمة نصبه مفعول به منصوب.   ( يتمادون يف عدائهم لإلسالماملعتِديننرى 

). اسم جمرور وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل .                        ( املعلِمينسلّمت على 
 عند اإلضافة، نقول) وحة دائماً املفت( حتذف نون اجلمع:

.املدرسة مبدعونمعلمو
امللحق جبمع املذكر السامل:

).............عشرون، ثالثون(أولو، بنون، أهلون، سنون، عاملون، ألفاظ العقود 
اجلملتني اآلتيتنيأعرب : أمثلة:

١ ".  ــن حــا ن مــصلحون إن م  ."...... .............. ........................... ........ .............. .............. .............. ..............
.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

٢".   إنَّ اَهللا ال ي  ِحب ناملعتـِدي       .".............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .................................... .............. ...........

مجع املؤنث السامل
.اسم دلّ على أكثر من اثنتني بزيادة ألف وتاء على مفرده

:يرفع مجع املؤنث السامل بالضمة، حنو-
املعلماتاجليلصانعات            .ة : املعلماتمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضم

:ؤنث السامل بالكسرة نيابة عن الفتحة، حنوينصب مجع امل-
 ه مجع مؤنث سامل: املعلماِت.   الفاضالِتاملعلماِتشكرتمفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ ألن.

:  يجر مجع املؤنث السامل بالكسرة، حنو-
ه الكسرة اسم جمرور وعالمة جر: املعلماِت.   الفاضالِتاملعلماِتسلّمت على 
امللحق جبمع املؤنث السامل:

".األمحال أجلُهن أن يضعن حملَهنأوالتو: "قال تعاىل-.كلمة واحدة فقط وهي أوالت
أعرب اجلملة اآلتية:مجع املؤنث السامل مثال على:

ــاتويف األرض " ــوقننيآي .......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ....".  للم
 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

..... .............. .................... .........
 :ًهي اجلملة اليت تبدأ بفعل سواء أكان ماضياً أم مضارعاً أم أمراً، وكل فعل حيتاج فاعال.

 :قام بالفعل نقام بالفعل ؟: وتعرفه يف اجلملة، حني تسأل نفسك،م نم
-الطالب ،الذي كت: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، ألنه: كتب الطالب ن؟م الطالب: ب.
.اسم إشارة مبين يف حمل رفع فاعل: جاء هذا الطالب، هذا-

!!كُن صديقاً للحياة 
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 :٦٠ص٢س{ على ماذا وقع الفعل ؟: ما وقع عليه فعل الفاعل، وتعرفه يف اجلملة، حني تسأل نفسك{
-الدرس ،رسالد الطالب يه فعل الكتابةوقع عل: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، ألنه: كتب.
اآلتيةيف اجلملاستخرج الفاعل واملفعول به:

...................................................".وقد رافق تلك املذحبةَ الرهيبةَ اليت اقشعرت هلا األبدانُ يف أحناء العالَِم تواطؤ عالَمي قَِذر " .١
...................................................". يريد اهللا أن خيفف عنكم " .٢
٣.لو ينجح الطالب يود ....................................................

 :خذَ، جعلَ( :بعض األفعال حتتاج مفعولني ليكتمل معناها، مثلرأى، أعطى، ات ،ِلمعظن ،دجلَب، سألَ، وس ،(
١. تِلمعِةسبيلَالِبر٥١ص٢س{ احملب{
٢. ترأيرناًاألمهي.
.من املالمبلغاًهأعطيت.٣
).، كساخلق( استخرج مفعويل ".فخلقنا املضغةَ عظاماً فكسونا العظام حلماً.٤
).وهب ( استخرج مفعويل .وهبته ساعةً مثينة.٥

 :ن سبب حدوث الفعسأل عنه بِـ اسم منصوب يبيعرب)ِلماذا ؟ ( ل، ي٣٧ص٣س{ ..........مفعول ألجله منصوب: ، ي{
١.الطالب ملعلمهماحتراماًيقف.
.ينفقون األموالَ ابتغاَء مرضاِة اِهللا.٢
.أذهب إىل املدرسِة حباً يف التعلِّم.٣
".يجعلون أصابعهم يف آذاِنهم من الصواعق حذر املوِت " .٤

 )مثلكل اسم منصوب يأيت ليدلّ على زمن حدوث الفعل أو مكان حدوث الفعل     ).فا الزمان واملكان    ظر ،:،قبل، بعد، أمام، خلف، مع
}هذه ظروف منصوبة أو معربة { .....عام، سنة،،أثناَءعند، أسفلَ،ميني، يسار، بني، حتت، فوق،

.صباحاًأخرج كلّ يوٍم .أ
.الغضباعةَسإنما يعرف اِحللْم .ب
.األذانحلظةَدخلت املسجد .ج
حفظ : ( األصل يف الظرف أن يكون منصوباً، غري أن بعض الظروف تكون مبنية يف حمل نصب، منها(
.قطُّ، منذُ، حيثُ: مبين على الضم، مثل.١
.أين، اآلنَ، ثَمةَ: مثلمبين على الفتح،.٢
.هنا،دنْلدى، إذْ، إذا، لَ: مبين على السكون، مثل.٣
.أمِس: مبين على الكسر، مثل.٤

منهصريح/ قياسي مصدر منصوب، يأيت بعد فعله الذي اشتق.
.ركّز على األول والثاين:له ثالثة أنماط

.املفعول املطلق، أن تذكر الفعل ومصدره القياسي: أوالً
.اهتزازاًت القلوب باخلرب اهتز. / عظيماًانتصاراًانتصر أبو بكر على املرتدين :نقول

.مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه تنوين الفتح: انتصاراً، اهتزازاً
.، أن حتذف الفعل وتذكر املصدر القياسي...مصدر نائب عن فعله، مفعول مطلق منصوب: ثانياً

.سعياًتيعجاً، وسحتججح: املصدر دون الفعل، وتقدير اجلملةتحجاً مربوراً، وسعياً مشكوراً، فأنت هنا ذكر: نقول
املصدر النائب عن فعله : ( ألفاظ دائماً مفعول مطلق(

 حقّاً، حنو :  حجن م   : استناداً، حنو .حقّاً زيدة،استناداً إىل ما تقداً،     ،  أيضاً،ألبتعداً، بناًء، تعساً، توـ معاذَاِهللا، سبحانَبتاتاً، بؤساً، ب اً، اِهللا، جداً، حتف، حتم
سنعود، طبعاً، مرحباً، وداعاً، لبيك، سعديك، حنانيك، دواليك، أهالً، سهالً، فضالً،            قسماًِهللا،   محداًوطاعة، عفواً، شكراً، عجباً،      مسعاًمربوراً،   حجاً

.، وصوالً، إضافةًعذراً، قطعاً

)معرباً ( ظرفا منصوباً/ أو ظرفا مبنيا على الضم / استخرج من النص ظرفاً مبنياً : سؤال الوزارة
}٣٧ص٣س{ 

.رأى البصرية تنصب مفعوال به واحداً فقط:انتبه
)٢به.م+ ١به.م( رأيت الكتاب مفيداً 
)حال + بھ .م( .رأيت الكتاب ممزقاً

.. !؟ِلماذا نتساءلُ دوما ماذا أعطانا اآلخرون
سألُ أنفُسموال ن؟ نا ماذا أعطيناه ...
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 }٦٠ص٢س/ ٣٧ص٣س{
:حنو)كيف ؟ ( يسأل عنه بِـ .ة صاحبه وقت وقوع الفعل، وحكمه النصبفضلة، يأيت لبيان هيئ) يف األصل ( هو وصف 

١. البدر كامالًظهر.
.مسرعةًأقبلت الطائرةُ .٢
٣.م القائد حترميِلخاًص.
أنواع احلال:

.السابقةالعشرةومجيع األمثلة ". خالدينفادخلوها :  " احلال مفردة)١
.رؤوسهم مرفوعةٌعاد ااهدونَ و. صطفّونيطلبةُ والِجئْت إىل املدرسِة : مجلة امسية ، حنو)٢

:أعرب اجلملتني السابقتني
 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............

.. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............
... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ...........

.... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............................ .............. .............. ..........

}أحوال اجلمل بعد املعارف: قاعدة{ ..قد انتشر الربيعسطعت الشمس و: حنوو. يبتسمونأتوا من الرحلة : مجلة فعلية، حنو)٣
.دخلت الصف بقوٍة، فتحت الباب بسرعٍة، " )مسكيناً على حبهويطعمون الطعام : " جار وجمرور: ( شبه مجلة)٤

}يوجد حاالن آخران استخرجهما{)القنا وخفِْق البنود بني طعنِعش عزيزاً أو مت وأنت كرمي:ظرفية( 
.الورد فوق الطاولِة مجيلٌ

:كلمات تعرب حاالً
ًةً،مجيعاةً، خاصاً، كافّةً، قاطبةً، عاممع،درويدا، )وحدك ( الضمري + وح،بإرباً، اًإرداًذي بدء،بادئندبنداً،بهاً،جرراً، فَوهمأجوراً، هنيئاً، صاعداًي، ج.
    كلمات تدلّ على ترتيب، حنو ":    ك وامللَكوحنو "صفّاً   صفّاًوجاء رب ، :   اثنني، وحنو  اثننيدخل الطالب :   جيني      سطراًقرأت الكتابأمساء اخلر سطراً، تذكرت األقـدم

.فاألحدثَ
خطاً حتت احلال:احلالأمثلة على ضع
". فتلك بيوم خاويةً مبا ظلموا " .١
". وآتيناه احلكم صبياً " .٢
".فاًفرجع موسى إىل قومه غضبانَ أِس" .٣
".خرجوا من ديارهم وهم ألوف " .٤
". وجاؤوا أباهم عشاء يبكون " .٥

:
:

.طالباً، يف القاعدة مئة ومخسون "نعجةًإنّ هذا أخي له تسع وتسعون " ، "كوكباًرأيت أحد عشر إين): " ٩٩–١١( العدد .١
تمراًاشتريت صاعاً ): صاع، رطل، لتر، أوقية، قنطار ( ألفاظ الكيل والوزن .٢
".نفراًوأعز ماالًأنا أكثر منك : " بعد اسم التفضيل.٣
.علماً، ازداد الطالب "شهيداًوكفى باهللا ): " بئس، ِنعم كفى، ازداد، ساء،( بعد األفعال اآلتية .٤




مانإذا جاء اس:
}قرأت كتاب مهاراِت االتصاِل { .والثاين نكرة فالثاين مضاف إليهغري منونةاألول نكرة والثاين معرفة أو األول نكرة 

جسخافقيالطبيب
:يلوقالَ

م؟أللَهل هنا ا
نعم:قلت له

فشباملشرِطقمعطفيجيب
وأخرج القلم

هز الطبيبهرأس
وابتسمومالَ

وقال يل
ليس سوى قلم

ال يا سيدي: فقلت
هذا يدوفم ،

، ودمرصاصةٌ
متشي بال قدمسافرةٌهمةٌوت

 }٦٠ص٦س{
خِلق، شِكر، اُستخِرج، والفعل املاضي     : مضموم األول ومكسور ما قبل اآلخر، مثل      : املاضي منه 

.سيق/ قيل، قاد، ِقيد، ساق: قال: األجوف، تقلَب األلف ياًء، مثل
.يؤكَل، يشرب، يباع: مضموم األول ومفتوح ما قبل اآلخر، مثل: املضارع منه

الذينسيق  " ، و   "ضعيفاً   اإلنسانُوخِلق  : " لْمبين للمجهول نائب الفاعل، مثل    يأيت بعد الفعل ا   
".كفروا إىل جهنم زمراً 



١٤

٢ . :نا هناا إعرابه فهوإعرابه : ويهمه: ومعاين أحرف اجلر، أمانتبه للممنوع من الصرف { ..... اسم جمرور وعالمة جر{
 ٦٧ص٧س/ ١٧ص٥س{ )احفظ املعىن الرئيس ما حتته خط، وانتبه وركّز على ما بني قوسني (:اجلرأحرفمعاين{

مثالمعناهحرف اجلر

الباء

االستعانة.١
اإللصاق.٢
الظرفية مبعىن يف.٣
املصاحبة مبعىن مع.٤
التبعيض مبعىن من.٥
االستعالء مبعىن على.٦
)السببية ( .٧
الزائدة للتوكيد.٨
)القسم ( .٩

التعدية.١٠
)البدل أو العوض أو املقابلة(.١١

 " بعصاكأِن اضرب احلجر / " بالقلِمكتبت.
 بالكتاِبأمسكت.

.بالليِلسافرت ". / ببدٍرولقد نصركم اُهللا " 
".ا منبسالٍماهبط " 
 " اعيناً يشرب بوناملقر."
 " هإنْ تأمن نبديناٍرومنهم م."
.أضعت تميزكبكسِلك".  / صربوا جنةً وحريراً مباوجزاهم " 
".شهيداً باِهللاوكفى ". / " للعبيد بظالٍّموما ربك " 

.عليك زرينحبقّي
.أذهب اُهللا نورهم: أي" بنورهمذهب اُهللا " 

 ك الكتاببدينارينبعت.

ِمن

ابتداء الغاية الزمانية.١
ابتداء الغاية املكانية.٢
الظرفية مبعىن يف.٣
)التبعيض ( .٤
مبعىن عن.٥
)السببية ( .٦
البدل.٧
)هل، ما: بعد/ الزائدة للتوكيد( .٨
)بيان النوع /بيان اجلنس/ البيانية(.٩

بعد اسم التفضيل/ التمييز .١٠

 تىل الثامنةالرابعة إمن الساعةدرس.
".احلرام إىل املسجد األقصى من املسجدسبحان الذي أسرى بعبده ليالً " 
". اجلمعة من يومإذا نودي للصالة " 
".موسى أمة يهدون باحلق من قومو" 
".من هذايا ويلتا لقد كنا يف غفلة " 

.خلُِقِهمن سوءابتعد الناس عنه 
".خرةمن اآلأرضيتم باحلياة الدنيا " 
".واٍل مندونه منوما هلم " / " غري اهللا من خالٍقهل " 
".الزب من طنيإنا خلقناهم " 
".ماالً منكأنا أكثر " 

عن

ااوزة.١
مبعىن بعد.٢
االستعالء مبعىن على.٣
)سببية ( .٤
مبعىن من.٥
البدل أو العوض أو املقابلة.٦

.السوءعن الصحبةابتعد " / غافلني عنهاوكانوا " 
)الطبق مبعىن احلال أو املنزلة ( ".عن طبقلتركنب طبقاً " 
".عن نفسهومن يبخلْ فإنما يبخلُ " 
".عن قولكوما حنن بتاركي آهلتنا " 
".عن عبادهوهو الذي يقبلُ التوبة " 
 " شيئاً عن نفٍسواتقوا يوماً ال جتزي نفس."

على

االستعالء احلقيقي.١
االستعالء اازي.٢
نعىن ِممب.٣
الظرفية مبعىن يف.٤
)سببية ( .٥
مبعىن عن.٦

 على الكرسيجلست.
.احلقيقةعلى قولتعاهدنا 

".يستوفون على الناسوإذا اكتالوا " 
".غفلة من أهلها على حنيودخل املدينة " 
".هداكم على ماولتكربوا اهللا " 

.عليكداك اجتهد أنْ يرضى وال

:" ...............................".يف قولنا(....... ) ر ما املعىن الذي أفاده حرف اجل: سؤال الوزارة
:كيف أجيب هذا السؤال ؟ أفكّر باخليارات اآلتية بالترتيب

)بني قوسني ( معىن أخر متاماً . ٤معىن حرف جر آخر  . ٣السببية   . ٢)  ما حتته خط( الرئيس / املعىن األصلي . ١



١٥

)مصاحبة مبعىن مع ( .٧
مبعىن الباء.٨
االستدراك.٩

".على ظلمهموإنّ ربك لذو مغفرة للناس " 
 " حقيقعلي جدير يب:أي" أالّ أقول إالّ احلق.

.لكنها بعيدة: أي. أا بعيدةعلىالعقبة مجيلة 

الالم

)مادية ( امللكية .١
)معنوية ( االختصاص .٢
)سببية ( .٣
الزائدة للتوكيد.٤
مبعىن إىل.٥
مبعىن على.٦
التعجب.٧
يفالظرفية مبعىن.٨
التعدية.٩

التأريخ.١٠
الم العاقبة.١١

".ما يف السماوات واألرض هللا"  / " مصر ملكيلأليس " 
".رب العاملني هللاحلمد " 

...رعشةلذكراكوإين لتعروين 
".يرهبون لربهمهم " 
"هلا ملستقروالشمس جتري " 
".يبكون لألذقانوخيرون " 
.درك من رجلهللا
".إالّ هو الوقتهوال جيلّيها " 
".ملكاً يلفهب " 

 من شوالخلمٍسولدت نيمض.
.للخرابونبين للموتإننا نتكاثر 

يف

الظرفية املكانية.١
الظرفية الزمانية.٢
الظرفية اازية.٣
)سببية ( .٤
املصاحبة مبعىن مع.٥
االستعالء مبعىن على.٦
املقارنة أو املقايسة.٧
مبعىن إىل.٨

."ماً أميف األرضوقطّعناهم " 
.يف الليلذهبت إىل صديقي 

".اهللا أسوة حسنة يف رسوللقد كان لكم " 
.قاهلايف كلماتجنح املرشح 

".قد خلت من قبلكم يف أممقال ادخلوا " 
".النخل يف جذوعألصلبنكم " 
.مقارنة باآلخرة: أي".إال متاع يف اآلخرةوما احلياة الدنيا " 
".يف أفواههمفردوا أيديهم " 

ىلإ

انتهاء الغاية الزمانية.١
انتهاء الغاية املكانية.٢
املصاحبة مبعىن مع.٣
مبعىن عند.٤
)الالم ( مبعىن .٥

.إىل الثامنةدرست من الساعة الرابعة 
".األقصى إىل املسجدسبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام " 
".إىل اهللامن أنصاري " ".إىل أموالكموال تأكلوا أمواهلم " 
 " أحب السجن ا يدعونين إليه إيلّقال ربمم."
".إليكواألمر " 

الكاف

التشبيه.١
السببية.٢
الزائدة للتأكيد.٣
مبعىن على.٤

 يف القتالكاألسِدخالد.
".ربياين صغرياً كماوقل رب ارمحهما " 
".شيء كمثلهليس " 

 كماكنعلى ما أنت عليه: أي. أنت.

حىت
ة الزمانية انتهاء الغاي.١
انتهاء الغاية املكانية.٢

".الفجر حىت مطلعسالم هي " 
.امليتحىت البحرميتد حوض ر األردن من جبل الشيخ 

حرف عطف: الواو الثانية". الضحى والليِل إذا سجى و" القسمالواو
".وتاهللا ألكيدنّ أصنامكم بعد أن تولّوا مدبرين " القسمالتاء

 :بالياء، إذا كانت مفردة ومضافة .... أب، أخ، حم، فو، ذو جرنصب باأللف، وترفع بالواو، وتت
.وسلّمت على ذي خلٍُق،جاء أبوك، رأيت أبا سعيد: ، نقولإىل غري ياء املتكلم

 :٦٧ص٧س{ تفعلني. ٥تفعالن   . ٤يفعالن   . ٣تفعلون   . ٢يفعلون   . ١{
".قُضي األمر الذي فيه تستفتيان " ، ..".فإنْ مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار" .ترفع بثبوت النون،وتنصب وتجزم حبذف النون

)غالبا ( والواو واأللف والياء يف حمل رفع فاعل 



١٦

}٦٠ص٦س/ ٥١ص٢س{
وهي ليست ممنوعـة    ) بيوت  ( وهي ممنوعة من الصرف، ونضع كلمة       ) مدارس  ( سنضع كلمة   : األمثلة اآلتية  حِظ؟ الْ ) املمنوع من الصرف    ( ما معىن   

واحلظ الفروقات.الرفع، والنصب، واجلر: من الصرف، سنضعهما يف احلاالت الثالث

ــة ــة اإلعرابيـ ــة كلاحلالـ ــدارس ( مــــــ ــة )مــــــ ــوت ( كلمــــــ )بيــــــ

قامت بيوت بكفالة اليتامىقامت مدارس باالحتفال بيوم املعلمالرفع
زرت بيوتاً للفقراءزرت مدارس يف األردنّالنصب

يف األردناجلر مبدارس ببيوٍت للفقراءمررت مررت

:أنهنلحظ أنّ املمنوع من الصرف يعين
)اليت الرفع والنصب كما يف ح( ال ينون .١
)كما يف حالة الْجر ( يجر بفتحة عوضاً عن الكسرة .٢

ستةركّز على أول :املمنوع من الصرفأنماط/ أنواع / حاالت 
ــصرف  ــن الـــ ــوع مـــ ــهاملمنـــ ــشاهدمثالـــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــ

مفاِعل أو : صيغة منتهى اجلموع على وزن. ١
.مفاعيل

مساجد، مدارس، مصابيح، جداول، جتارب، 
روائع، موادجواري، 

".ومتاثيلَحماريبيعملون له ما يشاء من " 

.بأو/حقيقياً.أاالسم املؤنث تأنيثاً : التأنيث. ٢
.معنوياً.جأو/لفظياً 

محزة، معاوية_ب/ خدجية، فوزية _ أ
.، سحربلقيس،  زينب_ ج

 " وجعلنا ابنه آيةً مرميوأم."

د، فريوز، دمشق، بغداد، ناوهإبراهيم، إمساعيل، نأحرفالعلم األعجمي الزائد عن ثالثة . ٣
.بريوت

".ويعقوبوإسحاقإبراهيمواذكر عبادنا " 
......وهي قريبةٌبغدادأتبكي على 

:الصفة املشبهة على وزن. ٤
.أفعل ومؤنثها فعالء.أ

فَعالن ومؤنثها فَعلى.ب

حوالء : أحولعمياء ،: محراء ، أعمى: أمحر_ أ
غضىب: عطشى ، غضبان: عطشان_ ب/

"أسفاًغضبانَفرجع موسى إىل قومه " 
".وأضلّ سبيالًأعمىفهو يف اآلخرة " 

خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة : أعمى
على األلف ألنه ممنوع من الصرف

.مضرالرسول الكرمي من عمر،زحل، جحا، هبل، مضر)فُعل ( العلم على وزن . ٥
: نيا ، أحسند: عظمى ، أدىن: كُربى ، أعظم: أكربأفعل مؤنثه فُعلى: اسم التفضيل. ٦

سىنح
".منها أحسنفحيوا ب" 

حضرموت، بورسعيد،  نبوخذنصر، بعلبك،العلَم املركب تركيباً مزجياً. ٧
معديكرب

.بورسعيدلقد مررت مبدينِة 
نبوخذنصرمسعت عن 

".عمرانَإذ قالت امرأةُ ""عثمان، عفّان، لقمان، سليمانبألف ونون زائدتنيالعلم املنتهي. ٨
إنْ مل تثر عزمنا ...ال كانت عروبتنايعربأبناَء مر، شب، يشكرأسعد، أكرم، يزيد، يعرالعلم املنقول عن ِفعل. ٩

ذكرى ضحايانا
االسم املنتهي بألف تأنيث مقصورة أو ممدودة . ١٠

.زائدة
ى، جرحى، دعوى، حرى، جنالء، بغضاء، بشر

.صحراء، أطباء، أقرباء، أربعاء
"للناظرين بيضاُءفإذا هي " 

.....ونفسك باعدترياحننت إىل 
مفْعل أو فُعال : الصفة من األعداد على وزن.١١

أو فُعل
مثىن، ثُالث، رباع، خماس، أُخر

كلمة آِخر ليست ممنوعة من الصرف* 
وثالثمثىنا ما طاب لكم من النساء فانكحو" 

".أُخرفعدة من أيام "./"ورباع

هو كل مجع تكسري فيه احلـرف الثالـث         : صيغة منتهى اجلموع  
، )مفـاتيح (يل  ، مفاع )مساجد(مفاِعل  : ألف زائدة، ومن أوزانه   

، )متاثيـل (، تفاعيـل  )جـواري ( ، فواِعـل  )فـوانيس (فواعيل  
)قراطيس(، فعاليل)جرائد(، فعائل)جتارب(تفاِعل



١٧

صرفيف حالتنياملمنوع من الصرفي:
.البيِتمفاتيِحعثرت على : إذا أُضيف إىل ما بعده.١
ٍ.األفضِلمتسكت بالرأي : إذا عرف بأل التعريف.٢
 "واة فحيييتم بتحيمنها وإذا ح ممنوعة من الصرف) أحسن ( هنا " بأحسن.
 " ا أضيفت) أحسن ( هنا " ولقد خلقنا اإلنسانَ يف أحسِن تقوٍمي؛ ألِرفَتص.
ا أعالم أعجمية ما عدا          : ملحوظةعيب    : ( مجيع أمساء األنبياء ممنوعة من الصرف ألد، صاحل، شحمم (      ا أعالم عربية،  وأل )    طح، لود، نووـا  ) هأل

.صرسعد، هند، ِم: وكذلك مثل. سطثالثية وساكنة الو
أمساء املدن والعواصم والبلدان ممنوعة من الصرف.

 

.رفعاً ونصباً وجراً: باحلكم اإلعرايب)متبوعها ( ، ومعىن أا توابع أي تتبع ما قبلها النعت، والعطف، والبدل، والتوكيد: التوابع هي
: }١٧ص٧س{

ء امسانإذا جا: قاعدة النعت:
الطّيبةُالكلمةُ . ( فالثاين نعت: األول معرفة والثاين معرفة القلب فرحتاحلزين(
 فالثاين نعت: والثاين نكرةمنونةاألول نكرة ) . أخ أنتأٍخ كرمي كرٍميوابن(

عرب نعتاًأو اسم اإلشارةم زينةَ اِهللا " و ". ذاهقال بل فعله كبريهم :" كقوله تعاىل.االسم املوصول بعد معرفة ين حرأخرج لعباده اليتقل م."
قطوفُها دانيةيف جنة عاليٍة فهو يف عيشة راضيٍة،"و ".أنزلناههذا كتاب :" كقوله تعاىل: املعارف أحوالبعد وصفاتاجلمل بعد النكرات."
نوع من الصرف إذا كان جمروراًانتبه إىل نعت مجع املؤنث السامل إذا كان منصوباً، وانتبه إىل نعت املم.

.عميقةًوقد ترمجوا كتاب املناظر الذي حيوي نظرياٍت ...
 " كثريٍةولقد نصركم اُهللا يف مواطن."

خطاً حتت النعت: النعتأمثلة عض:
١. " مهني التلم.٤".فقد استمسك بالعروة الوثقى " . ٣".فيهما عينان نضاختان " . ٢".وللكافرين عذابحمبوب يذ املهذب.
الشعراء املعاصرون يهتمون بقضايا األمة. ٨.الزميالن املتنافسان صديقان. ٧.التلميذُ املهذب يحسن التصرف. ٦.عاِمِل الناس معاملةً حسنةً.٥


).ه القدس نفستولَّى عمر ( ، أو معىن )شكراًشكراً ( تابع يكرر متبوعه لفظاً 

وعانالتوكيد ن:
، أو مجلة فعلية )الال ( ، أو حرفاً )عفواًعفواً ( امساً كان : لفظي، ويكون بتكرير اللفظ املراد توكيده.١

).إنّ مع العسر يسرافإنّ مع العسر يسرا، ( ، أو مجلة امسية )أحسنتأحسنت ( 
ـ أعد اخلبري :وحنوه،نفسأريد هذا الدواَء : ئد على املؤكّد، حنونفس، عني، كلّ، مجيع، ذات، ِكال وِكلتا؛ مع الضمري العا      : معنوي، ويكون بكلمات  .٢ نيه ع

.ها خالل شهركُلُّنفدت نسخ الكتاب :وحنوِخطاب افتتاح املؤمتر،
رةحبركات مقد حسب موقعهما { .ِكال وِكلتا إذا أضيف هلما اسم ظاهر أعربتا إعراب االسم املقصور أي{
توكيد { .أعربتا إعراب املثىن، باأللف رفعاً والياء نصباً وجراً) مها ( وإذا أضيف هلما ضمري{
ملحق جبمع املذكر السامل { دائماً توكيد معنوي ) أمجعني أو أمجعون ( وكلمة . دائماً حال) مجيعاً ( كلمة : انتبه{.

شواهد التوكيد:
)ظي اللف( توكيد االسم ".         وعدون ملا تهيهاتهيهاتَ " .١
٢. "يا آدماسكنأنتوزوجلفظي ( توكيد الضمري ".   ةَك اجلن(
٣. "توكيد معنوي".              ها كلَّاألمساَء وعلّم آدم

تغدو حياتك  .. اقرأْ صفحةً من كتاِب اهللاِ    
جنةً ووروداً 



١٨


فتِثريذي يرِسل الرياح    اهللا ال : " أو ربط مجل التركيب، حنو    . يف التربية    مشتركةً املدرسةُ مسؤوليةً ويتحمل البيت : ربط أجزاء الكالم بعضها ببعض، حنو     

" .يف السماء فَيبسطهسحابا 
}١٧ص٥س{ : معاين حروف العطف

قل ال يستوي :" وحنو. فاملعىن أنّ االثنني حضرا، ولكن ال تعرف من الذي حضر قبل اآلخر. الصديقوحضر الضيف : تفيد مشاركة احلكم واجلمع، حنو: الواو- أ
".أناسي كثرياً ونعاماً أنسقيه مما خلقنا وِلنحيي به بلدةً ميتاً :" وتعطف الواو مجلة على مجلة، حنو. "الطّيب واخلبيثُ 

سـرق  : سجد، وحنـو  فسها  : حنوو. من دخل أوالً، فتبعه فوراً خالد     هو  فاملعىن أنّ حممداً    . خالدفدخلَ حممد   : ، حنو والتعقيبتفيد املشاركة والترتيب    : الفاء-ب
".يبسطه يف السماءفتثري سحاباً فاهللا الذي يرسلُ الرياح :" ، وحنو"قَضى عليه ففوكَزه موسى :" وحنو. قُِطعت يدهف

. من مـدةّ حـرف الفـاء      أنّ حممداً دخل أوالً مث تبعه خالد بعد مدة زمنية أطول            : فاملعىن. خالد ثُمدخلَ حممد   : ، حنو والتراخيتفيد املشاركة والترتيب    : مثّ-ج
". حييِني ثُموالذي مييتين :"  ، وحنو"يؤلّف بينه ثُمألَم تر أنّ اَهللا يزجي سحاباً :"وحنو

وتفيد: أو-د
.الشعراَءأوجاِلِس الكتاب : حنوو. ساِفرأوأِقم عندنا : وحنو. أختهاأوتزوج هنداً : التخيري، حنو.١
".بعض يوم أوقالوا لبثنا يوماً :" وحنو. ثالثةأوِسرنا يومني : الشك، حنو.٢
.حرفأوفعلٌ، أوالكلمة اسم، : التقسيم، حنو.٣

:تفيد: بلْ-ه
ِسـر  : وحنو. املسألةَ بلأعددت اجلواب   : ؛ إذا وقعت بعد كالم مثبت أخرباً كان أم أمراً، حنو          )ترك حكم ما قبلها وإثبات ما بعدها        ( اإلضراب،  .١

.معجمبلسانُ العرب موسوعة ل.غرباًبلشرقاً 
.اتهدينبلما صادقت أحداً : وحنو. اتهدينبلال تصادق أحداً : االستدراك، إذا وقعت بعد ي أو نفي، حنو.٢

.جاء حممد ال خالد: مثل: وتفيد النفي: ال-و
ما جاء خالد لكن حممد:وتفيد االستدراك، مثل:لكن-ز

:انتبه إىل هذه األمثلة
١." ه السمواِت واألرضكرسي وِسع"
)وحيوي الكتاب النظرياِت واملعلومةَ املفيدة ( .٢
".يصنعون له ما يشاء من حماريب ومتاثيلَ وسفٍن " .٣

:
.أحب الفاروق عمر: تابع للمبدل منه يف إعرابه ومعناه، حنو

أنواع البدل:
مهم جداً:البدل املطابق.١

.سعدقبلَ أستاذُ اللغِة العربيِة أ: بدل الكُلّ من الكُلّ- أ
. ه ولساِنهقلِب: املرء بأصغريه: قولناحنو ،يتفصيل-ب

".احلياة وكثرِة املال طوِل: قَلْب الشيِخ شاب يف حب اثنتني: " صلى اهللا عليه وسلّموحنو قوله
ها الرئيسةعناوينأقرأ اجلريدةَ : ، حنو)ي جزء ماد( بدل البعض من الكُلّ، وهو ما كان البدل فيه جزءاً من املبدل منه .٢
.ها وبساطتها عفويتأُحب األحياء الشعبية : ، حنو)جزء معنوي ( بدل االشتمال، وهو ما كان البدل فيه من متعلقات املبدل منه إمجاالً .٣

 
 ابن ( كلمة ( ًعرب بدالِن تيلَمإذا وقعت بني ع )مطابق بدل(حنو ، : خالدبنشجاع الوليِد قائد. ) ًمهم جدا(
 ف بِـال ( االسم املعر ( ًعرب بدالبعد اسم اإلشارة ي)مهم جداً (".يهدي لليت هي أقْوم القرآنَإنّ هذا :" ، حنو)بدل مطابق(
 دة { بدل = اسم فالن + لقباعثمان، الْخليفة بلقيس، الْمعلّمة حفصةالسيالت ، حسنبعي{
خطاً حتت البدل واذكر نوعه:شواهد البدل ضع:
".     اهدنا الصراطَ املستقيم صراطَ الذين أنعمت عليهم " .١
" .                            فيه آيات بينات مقام إبراهيم " .٢

 ن أو اللـون           : سؤال وزاريحـسأو الْم اذكر أو ما هو الفن
ناس اجلطباق أو ال: ؟اجلواب يكون... .....البديعي أو البالغي الوارد يف 

}ركّز على الطباق واجلناس { .لتفاتاالقابلة أو املأو أو السجع 
 : ار : املعىنكلمتان متعاكستان يفيفتح وميسك/ ليل و
 :مجلتان متعاكستان يف املعىن :ويكذب خالد ديصدق حمم
 :سعري وكبري : كلمتان متفقتان يف اللفظ
 :    اية اجلمل األمطـاِر      : توافق اللفظ يف من مدغشيتنا سحابةٌ ت

مواج أزواجاً، واألمطـار    حباالً، وتحوذُ من الغيِم جباالً، بريٍح ترسلُ األ       
".أفواجاً 
 :    واهللا  : " تغيري يف الضمائر أو األفعال    ِثريفَت احيلَ الرسالَِّذي أَر

".سحابا فَسقْناه ِإلَى بلٍَد ميٍت فَأَحيينا ِبِه الْأَرض بعد موِتها



١٩

 ٥١ص٤س{ )١٠–١( األعداد من{
١٩-١١ركَّب معها رقم وهي من : املركبة تعين)ركبة امل١٠+ ٢+ ١: ( اموعة األوىل)١

:مع املعدود من حيث التذكري والتأنيث، ويأتيان بعد املعدود، نقوليتطابقان) ٢( و ) ١( العددان 
}العدد هنا يعرب نعتاً { .اثنتنيرأيت رجلني اثنني، رأيت امرأتني، جاء رجلٌ واحد، جاءت امرأةٌ واحدةٌ، جاء رجالِن اثناِن، جاءت امرأتاِن اثنتاِن

 جاء أحدامرأةًعشرةرجالً، جاءت إحدى عشر .
TENوحدها ١٠املفردة تعين )املفردة ١٠+ ٩–٣: ( اموعة الثانية)٢

:مضافاً إليها جمروراًً، نقولمجعاًمعدودها يف التذكري والتأنيث، ويكون معدودهاختالفهذه األعداد 
جاٍل، جاء عشرةُ رجاٍل، رأيت ثالثَ نساٍء، رأيت عشر نساٍءجاء ثالثةُ ر

.جاء سبعةَ عشر رجالً، جاء سبع عشرة امرأةً
.............، ٤٠، ٣٠، ٢٠): ألفاظ العقود ( جمموعة األعداد )٣

مخسون جماهداً، هؤالء مخسون جماهدةً، رأيت مخسني طالباً،         هؤالِء:ولأعداد ثابتة ال تتأثر باملعدود سواء أكان مذكراً أم مؤنثاً، وتعامل معاملة مجع املذكر السامل، نق               
.رأيت مخسني طالبةً

.......... )، ١٠٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠: ( جمموعة األعداد)٤
.جاء مئة العٍب، وجاءت مئة طالبٍة:أعداد ثابتة ال تتأثر باملعدود سواء أكان مذكراً أم مؤنثاً، نقول

:إعراب العدد
:م عادي يعرب حسب موقعه من اإلعراب، وهو معرب إذا كان مفرداً، ومبين على فتح اجلزأين إذا كان مركباً، وإليك أمثلةالعدد اس

.فاعل مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضمة: من الطالبثالثةٌعاد .١
.نعت مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضمة: ثالثةٌجاء شعراء .٢
٣. وب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق جبمع املذكر الساملمفعول به منص: العباًعشرينشاهدت.
.ظرف زمان منصوب وهو مضاف: لياٍلعشرانتظرت .٤
.نائب عن املفعول املطلق منصوب: قفزاتمخسقفزت .٥
٦. معطوف على : مفعول به، عشرين:اًمخس: روايةًوعشريناًمخسقرأت )ا مسخ(.
.مضاف إليه: رفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مضاف، ألفممؤخر مبتدأ : مئة: كتابمئةُ ألٍفيف مكتبيت .٧

١٩-١١( األعداد من(
.، فاجلزء األول منه معرب، والثاين مبين)١٢( إال العدد . عدد مبين على فتح اجلزأين يف حمل رفع أو نصب أو جر؛ ذلك حسب موقعه يف اجلملة

.رفع خربعدد مبين على فتح اجلزأين يف حمل: طالباًمخسةَ عشرهذه .٨
٩. عدد مبين على الفتح: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق باملثىن، عشر: اثين: طالباًاثين عشركافأت.

.عدد مبين على الفتح: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثىن، عشر: اثنتا: طالبةًاثنتا عشرةفاز .١٠
}متييز منصوب : طالباً أو طالبةً{ 

شواهد العدد:
١. " وإهلكم إلهواحد."
".واحدةٌفإنما هي زجرةٌ " .٢
".اثنيِنجعلَ فيها زوجيِن .٣
".بقراٍت ِسمان سبعإني أرى .٤
".سوٍر مثله بعشرفأتوا .٥
٦. مساكني عشرةفكفارته إطعام."
٧. ي رأيتإنعشر كوكباً أحد."
}مفتوحة مع املذكر : حركة الشنيالحظ { ".نقيباً راثني عشوبعثنا منهم " .٨
}ساكنة مع املؤنث : الحظ حركة الشني{ ".عيناً رةاثنتا عشفانفجرت منه .٩

!!لن تسعد بالسفِر وهمك معك

:اإلجابة؟:"..................." ما األسلوب اللغوي الوارد يف قولنا: سؤال وزارة
}٥١ص٧س{ )إنما ( استخدام "... إنما املؤمنون أخوة : " سلوب حصرأ.١
}٥١ص٧س{ أداة احلصر) إال ( استخدام النفي و "... ما حممد إال رسولٌ : " أسلوب حصر.٢
}١٧ص٧س{"إنْ تدرس تنجح، ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا : " أسلوب الشرط.٣
ك ؟  ، كيف النصر يأيت ؟ما امس: أسلوب استفهام.٤
!السماَء أمجلَما : أسلوب تعجب.٥



٢٠

 
٢٦ص٢س{ :اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب تسع هي{

:مجلة اخلرب.١
:وأخواا، حنو) إنّ ( ا كانت خرباً للمبتدأ أو خرباً لِـ وحملها من اإلعراب الرفع، إذ

.العلم منري الدرب: يف حمل رفع خرب املبتدأ، والتأويل) ينري ( مجلة . الدربينريالعلم 
:أما إذا كانت خرباً لكان وأخواا، فمحلّها النصب، حنو

.كانوا كاذبني: والتأويل. حمل نصب خرب كانيف ) يكذبون ( فجملة ". يكذبونوهلم عذاب أليم مبا كانوا " 
)مقول القول ( :مجلة املفعول به.٢

}مقول القول{.قال: يف حمل نصب مفعول به للفعل) إني عبد اهللا ( فجملة ". إين عبد اِهللاقال :" وحملها النصب، كقوله تعاىل
.حسب: ه ثان للفعل يف حمل نصب مفعول ب) حتسن القول ( فجملة . القولحتسنحسبتك : وكقولك

}٢٦ص٢س{ :مجلة احلال.٣
.يف حمل نصب حال) أنتم سكارى ( فجملة ". أنتم سكارىوال تقربوا الصالة و: " وحملها النصب، كقوله تعاىل

:مجلة املضاف إليه.٤
يـوم والديت،   { . يف حمل جر مضاف إليه    ) أموت، وأبعث   ولدت، و ( فجملة  ". حيا   أبعثويوم   أموتويوم   ولدتوالسالم علي يوم    : " وحملها اجلر، كقوله تعاىل   
}ويوم مويت، ويوم بعثي 

.جيب أن تكون أداة الشرط جازمة واجلملة مقترنة بالفاء:مجلة جواب الشرط املقترنة بالفاء.٥
.الشرطيف حملّ جزم جواب) ال هادي له ( فجملة ". ال هادي لهمن يضلِل اُهللا ف:" وحملها اجلزم، كقوله تعاىل

}٢٦ص٢س{ :مجلة النعت.٦
.يف حمل رفع نعت) يسعى ( فجملة ". يسعىوجاء من أقصى املدينة رجلٌ :" كقوله تعاىل. وحملها حسب املنعوت رفعاً ونصباً وجراً

ركّز على أول ثالث:عشروهي مجل :اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب
.فكل اجلملة هي مجلة ابتدائية". تبت يدا أيب هلب:" دأ الكالم،كقوله تعاىلوهي اليت تكون يف مبت: اجلملة االبتدائية.١
". على عبده الكتاب أنزلاحلمد هللا الذي :" ، كقوله تعاىل)تأيت بعد االسم املوصول : ( صلة املوصولمجلة .٢
)--(   وتكون بني شرطتني  .رمحه اهللا، رضي اهللا عنه، طيب اهللا ثراه: وهي اجلملة الدعائية، مثل: اجلملة املعترضة.٣
".إنّ العزة هللا مجيعاًحيزنك قوهلم ال و:" وهي اليت تقع يف أثناء الكالم منقطعة عما قبلها، كقوله تعاىل: اجلملة االستئنافية.٤
تؤمنون لكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم هل أد:" ومثل".اصنع الفلكفأوحينا إليه أن " :وهي اليت تفسر ما قبلها، كقوله تعاىل : التفسرييةاجلملة  .٥

".باهللا ورسوله
".أصنامكم ألكيدنّتاهللا :" كقوله تعاىل: مجلة جواب القسم.٦
". فسبح حبمد ربك... إذا جاء نصر اهللا والفتح:" كقوله تعاىل: مجلة جواب الشرط غري اجلازم.٧
".ويأِت خبلق جديد يذهبكُميشأْ إنْ:" كقوله تعاىل: مجلة جواب الشرط غري املقترنة بالفاء.٨
".نعمة اهللا عليكم هل من خالٍق غَير اهللا اذكرواأيها الناس :" كقوله تعاىل: مجلة جواب النداء.٩

".أمر بالعرِفخِذ العفْو و: " كقوله تعاىل: اجلملة التابعة جلملة ال حمل هلا من اإلعراب.١٠


............../ نسوا : نسي/ لقُوا : لقي/ رضوا : رضي: إذا كان ناقصاً يائياً، يضم ما قبله- أ

............/ أعطَوا : أعطى/ دعوا : دعا: يفتح ما قبلها) األلف ( إذا كان ناقصاً حبرف العلّة -ب

ركّز على أول ثالث: أدوات الشرط اجلازمة
، أيان، مىت، أيإنْ، ما، من، مهما، أين، كيف، 

}١٧ص٧س{ .أنى، كيفما

... قبلَ أنْ حتكم على إنسان    
اس منه عنه   .. مع وال تسمع
!!

تقَمص شخصيِة الغـِري، والـذَّوبانُ يف       
     حاكاة الناس انتحاراآلخرين، وم وإزهاق

!!ِم الشخصية ِلمعالَ

أنتماأنِتأنتمأنتماأنتأننت
ردتددارمتددرمتددِترددارمتددرنتددر

غَدوتنغَدوتماغَدوِتغَدوتمغَدوتماغَدوتغدا
}٣٧ص ٦س{ إسناد الفعل لضمائر الْمخاطَب 
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 }١٧ص٥س{
):   ال( معاين 

١( :باِهللا ال: "حرف طليب جيزم الفعل املضارع، حنو مهم { ."تشرك{
٢( :حرف يفيد نفي احلكم عن املعطوف، حنو : احلق الباطلُالينتصر .
٣( : تنفي، وال عملَ هلا ) حنو)وال تؤثّر يف اإلعراب ، : الاملؤمنيكذب.
٤( : ،؟ : ، حنوعمل لهال حرف لنفي اجلواب الأتعصي والديك.

: معاين الفاء
١( ) وتفيد الترتيب والتعقيب( :فخالد مهم { .جاء حممد{
٢( جيتهد نفمهوحنو. اجلائزةُ تنتظر: " له من قبلُ فقالوا إنْ يسرق أخ سرق مهم { ".قد{
٣(  :يشفعوا لنا فن شفعاَء فهل لنا ِم:" حنو."
٤( " : ال إله إال اهللا، فأىن تؤفكون."

):   ما ( معاين 
١( :ما: حنوهقبيحاً فاجتنب منهما: حنوو.يكن فال مفر مهم { .يأِت به القدر{
٢( : اسم موصول، ويصلح يف موضعها ) حنو)الذي ،: " مهم { ".يف السماوات ماوهللا يسجد{
٣(،مهم { ! أمجلَ احلريةَ ما: حنو{
٤( " :ين ؟ مافبالد مهم { ".يكذّبك بعد{
٥( :ول مع ما بعده مبصدر، وهي قسمانحرف مصدري يؤ:

ـ :" ا داالً على الزمن، حنـو تكون مع ما بعدها يف تأويل مصدر يف حمل نصب ظرف زمان، وذلك إذا كان ما بعده   : مصدرية ظرفية زمانية  - أ ين اوأوص
، ...خرب دام: ، حياًماداماسم...ضمري متصل: فعل ماض ناقص، والتاء: حرف مصدري مبين ال حمل له يف اإلعراب، دمت     :ما{ ". دمت حياً    مابالصالة والزكاة   
.حييتمالن أنسى وطين : حنوو. }) مدة حيايت : أي( فيهيف حملّ نصب مفعول ) ما دمت حياً ( واملصدر املؤول 

املصدر املؤول يف حمل جر     { " آمن الناس    ماآمنوا ك :" تكون مع ما بعدها يف تأويل مصدر يعرب حسب موقعه يف اجلملة، حنو            : مصدرية غري ظرفية  -ب
أي ،مضاف إليه { .    يأيت املساُءماسأزورك عند: وحنو. })إميان : ( حبرف جر يف حمل جر{.

٦( :حرف زائد مبين على السكون ال حملّ له يف اإلعراب، تأيت بعد:
.درس الطالب حصلَ على نتيجة متميزةماإذا : ، حنو)إذا ( - أ

).ما + عن = عما( .قريٍب سيبدأ االمتحانُماع: حرف اجلر، حنو-ب
. }صوب مفعول فيه من: كثرياً{ نصحتك ماكثرياً : أحياناً، قليالً، كثرياً، حنو-ت
٧(:ما: حنور املعلمضحنو. ح ،مهم { ".تنفقون إال ابتغاء مرضاِة اِهللا ماو:" واملضارع{
٨( :تصل بِـتو )  : ّحنو)إن ":ماقل إنوحى إيل أنماي واحد ما املؤمنون أخوة" ، و "إهلكم إلهمهم { ."إن{
٩( عرب امسا مبنياً يف حملنعت، حنوت ناً : رفع أو نصب أو جروك هحبيب ِببماألمٍر : ، وحنوماأحهوطن رجوحنو قول الشاعر. ه :  ـتمزع

.جدع قُصير أنفَهماألمٍر ): شاهد حنوي ( ، وحنو القول املشهوريسود من يسودماعلى إقامِة ذي صباٍح   ألمٍر 
معاين الواو

١(وخالد مهم { .جاء حممد{
٢( :درس: هي ضمري مجع املذكر، يتصل بالفعل فيكون مبنياً على السكون يف حمل رفع فاعل، حنوالذين ي حنون كانوالطالبتمنوا ي .

.لثالثة يف حمل رفع نائب فاعلالواو األوىل يف حمل رفع فاعل، الواو الثانية يف حمل رفع اسم كان، وا
٣( :          حملّها أن يقع ن احلال من خالل مجلة، ويصحتبي )  وحنـو "أنتم سـكارى  ووال تقربوا الصالة :" وحنو. وجهه ضاحك وجاء املعلم   : ، حنو )إذ ، ":

}مهم { ".هو يِعضهووإذ قال لقمان البنه :" ، وحنو"هم ألوف وخرجوا من ديارهم 
٤( : مبين على الفتح ال حملّ له يف اإلعرابحرف ،االسم الظاهر ال الضمري جير و: حنو. جرتهدا التِني والزيتوِن و:" قوله تعاىلحنوو.اِهللا ألكاِفئَن" ،

}مهم { ".الفجِر ولياٍل عشر و:" وحنو. األوىل حرف قسم والثانية حرف عطف
٥( :      يسبقها مجلة فعلية، ويكون مبعىن)   حنو. ، وال جيوز تكرار الفعل فيها     )مع :  توحنو. ضوَء القمرِ وِسر :  كريوس  عافيةٌ لَك ضـوَء أو   { . الفجر

راجع املفعول معه.}مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة : الفجر.

"نحتاجللبو إال قَأحياناًِحو ،د
نأو دمعٍةبكلمٍةختنق !"



٢٢

:معاين الالم
١(رهبةً أل:" ، حنو مهم { ".نتم أشد{
٢(أم فعالً، حنو. رسولُ اِهللالَإنّ حممداً : ، حنو ": كبينهم لَوإنّ رب يحكم."
٣( :       للمضارع، مبين على الكسر، حنو ِتِه   ِل:" حرف جزم طليبعٍة ِمن سعذو س ِفقنسكّن بعد الواو والفاء، حنو". ييؤمنـوا يب  لْيستجيبوا يل ولْفَ:" وت ."

}مهم { ".ريةً ضعفاء خافوا عليهم تركوا من خلفهم ذيخش الذين لولْو:" وحنو
٤( :     نصب بِـحرف نصب يدخل على املضارع، ي ) ْللناِسلوأنزلنا إليك الذكر :" مضمرة، حنو) أن نأما إذا جاءت بعـدها ال النافيـة   "تبي ،

}مهم { )ال + أن + ل = لئال ( ".ئال يعلم أهلُ الكتاِب ل:" فيظهر وجوباً، حنو
٥(: ) م وأنت فيهم : " ، مثل)تأيت مع كان يف مجلة منفيةوما كان اُهللا ليعذ."
 } ٥١ص٦س{ }مهم{

١. ) ومثل: عدها اسم جمرورب)غالبا ( ويأيت.. وتفيد التكثري: اخلربية) كم ،حجيف حيايت: كم طالٍب ن سافرت كَم.
٢. ) ؟: بعدها اسم منصوب) غالبا ( ويأيت.. للسؤال: االستفهامية) كم حجمن النقود ؟كم: ، ومثلكم طالباً ن ملكت



:يأيت بعدها مضاف إليهكلمات.١
.كاذٍبرأيت طالباً غري : ، حنو)غري وسوى ( - أ

. سافر أبوهما رأيته مذْ : ، وحنو"ِم احلرااملسجِدفولّ وجهك شطر :" ، حنو)ظروف الزمان واملكان ( -ب
 م) حيثُ ( الظرفمضاف إليه: مبين على الض عرب مبتدأ، واجلملة االمسية يف حمل جريلزم اإلضافة إىل اجلملة االمسية، أي أنّ االسم الذي يأيت بعدها ي.
 ل) إذْ ( الظرفميلزم اإلضافة إىل الْج.
".لفي ضالل مبنيانإنّ أبا: "األمساء اخلمسة، حنو-ج
.مهاجاء الطالباِن كال: ، وحنوالطالبنيجاء كال : ِكال وكلتا، حنو-د
.همرأيت الطالب كلَّ: ، حنو)كلّ، عني، نفس، ذات، مجيع ( املعنوي بعد ألفاظ التوكيد-ه

.جمتهدونالطالِبكلُّ : أو غري منونة، حنو
.الطالِببعض جاء : وكانتا غري منونتني، حنو) بعض و أي ( بعد كلميت -و
)كتابه، مدرستنا . ( كل ضمري اتصل باسم، فهو يف حمل جر مضاف إليه-ز
.اخلطّاِبقال عمر بن ... مضاف إليه) ابن ( كل ما بعد كلمة -ح

)أخرج لعباده اليتقُلْ من حرم زينةَ اِهللا ( ، )هذاجاء الرجلُ ( اسم اإلشارة أو االسم املوصول بعد املعرفة يعرب نعتاً، .٢
.بدل مطابق) الرجلُجاء هذا ( املعرفة بعد اسم اإلشارة يعرب بدالً، .٣
٤. ،حبرف اجلر فهو يف حمل جر ،صل حبرف جرمن( كلّ ضمري اته، إليهن(
)كمخلق( ، أو يف حمل نصب مفعول به )جيداً تدرس( كلّ ضمري اتصل بفعل تام، فهو يف حمل رفع فاعل .٥
)يفْعلُ ( –غالباً –، ووزن الفعل املضارع املبين للمجهول)فُِعلَ(هو –غالباً–لمجهولوزن الفعل املاضي املبين ل.٦
:املعارف هي.٧

".يسعى املدينة وجاء رجلٌ من أقصى : " التعريف) أل ( املعرف بِـ .١
".من قبلُ فنسي آدمولقد عهدنا إىل : " اسم العلَم.٢
".كتاب أنزلناه مبارك هذاو: " اسم اإلشارة.٣
".يقرض اهللا قرضاً حسناً الذيمن ذا : "سم املوصولاال.٤
".إال يظنون هموإنْ : " الضمري.٥
".النار أصحابوالذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك : "االسم املضاف إىل معرفة.٦

أدب القلِب أفـضلُ مـن أدِب       
مـا حـني   لَهمفما أج .. اللساِن

يمعانِتج!!



٢٣

:إذا جاء امسان.٨
.نعتاً: األول معرفة والثاين معرفة، يعرب الثاين- أ

.نعتاً: عرب الثايناألول نكرة منونة والثاين نكرة، ي-ب
:إذا جاء امسان.٩

.مضافاً إليه: األول نكرة والثاين معرفة، يعرب الثاين- أ
.مضافاً إليه: األول نكرة غري منونة والثاين نكرة، يعرب الثاين-ب

:أربعةهغيِص: مجع القلّة.١٠
.أبطال: أْفْعال. ٤.صبية: ِفعلَة. ٣.ألْسن: أفْعل. ٢.أفئدة: أفِْعلَة.١

".قطوفُها دانيةيف جنة عاليٍة " و ".مبارك أنزلناههذا كتاب :" كقوله تعاىل: املعارف أحوالبعد صفات ومل بعد النكراتاجل.١١
دائماً حال) مجيعاً ( كلمة .١٢
.الوليِد قائد شجاعبنخالد : ، حنو)بدل مطابق ( إذا وقعت بني علَميِن تعرب بدالً ) ابن ( كلمة .١٣
".يهدي لليت هي أقْوم القرآنَإنّ هذا :" ، حنو)بدل مطابق(بعد اسم اإلشارة يعرب بدالً ) ال ( بِـ االسم املعرف .١٤
):كيف ( إعراب اسم االستفهام .١٥

كيف حالُك ؟: ، حنويف حملّ رفع خرب املبتدأ إذا جاء بعده اسم.١
كيف تأيت إىل املدرسة ؟: ، حنويف حملّ نصب حال إذا جاء بعده فعل تام.٢
".فانظر كيف كان عاقبةُ الظاملني :"، حنوكان وأخواابعدهانصب خرب كان وأخواا، إذا جاء يف حمل.٣

.مع املعدود من حيث التذكري والتأنيثيتطابقان) املركبة ١٠( و ) ٢( و ) ١( األعداد .١٦
.معدودها يف التذكري والتأنيثختالفهذه األعداد ) ١٠إىل ٣( األعداد .١٧
)١٢( ، ما عدا الرقم ...........اسم مبين على فتح اجلزأين يف حمل : تعرب) ١٩–١١( األعداد .١٨
ي، جهـد بنداً، مجيعـاً،     بنداًذي بدء،  بادئ،  اصطالحاًإرباً، الزكاةُ    إرباً. }جاء اجليش رويداً  : إذا جاءت بعد معرفة، حنو    { رويدا :ألفاظ تعرب حاالً  .١٩

.، مأجوراً، هنيئاً، صاعداً)وحدك ( الضمري + افّةً، قاطبةً، عامةً، خاصةً،وحدجهراً، فَوراً، معاً، ك
األقدمسطراً، تذكرت أمساء اخلرجيني      سطراًقرأت الكتاب   : اثنني، وحنو  اثننيدخل الطالب   : ، وحنو "صفّاً   صفّاًوجاء ربك وامللَك    :" كلمات تدلّ على ترتيب، حنو    

.فاألحدثَ
.الرفع أو اجلرويف حاليت نكرةالسم املنقوص؛ إذا كان تحذف ياء ا.٢٠
.حرف تشكيك= فعل مضارع + قد / حرف حتقيق = فعل ماٍض + قد .٢١
.ال ينون، ويجر بفتحة بدالً من الكسرة: املمنوع من الصرف.٢٢

الكثري من الطالب، أرجو مر: انتبه اجعة الدرس ومعرفة أمناطهاملمنوع من الصرف ليس شرطاً أن يكون جمروراً فقط، كما يظن









مسكني يا وطين  أنت ،،  قد أرهقَ  دموعاً أرى يف عينيكها األحداثُ ت أتبكي علـى   ..ما عادت تدري على ماذا تبكي        ..واآلالم
 ِدكرامة هرت    جهموك وأضاعوا تارخيَ  ؟ ،،،أم أبناء تأم على قادةٍ  ..؟ ك  خراِتأضاعوا مد؟   ك..    قد ت أم على عدولَّمك أمر؟ ك ..

ويف النهاية ترجو أن ال يكون هللا غضبعليك!!
ما كَاألممعليكتالبكَقد ت.. يأسهيطاردويأٍس.. إىل بأٍسومن بأٍس..جهولٌمومستقبلٌهولٌمحاضر..مسكني أنت يا وطين

..هاصعِتعلى قَاألكلةُبتكالَ
.. !!.مسكني أنت يا وطين


