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 الوحدة األولى

 
 معاني الحروف واألدوات

 
 إلى : 
 : أو الكرهيدل على الحب تفضيل بمعنى ) عند ( إذا وقع بعد اسم  .1

 ) المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف ..... ( . 
 وظف المجتهد .: ما أبغض مجاملة المسؤول المتسلط إلى نفس الم أو بعد فعل التعجب            

 
 . انتهاء الغاية الزمانية والمكانية .2   

 سافرت من العصر إلى العشاء .     
 سافرت من دمشق إلى عّمان .     

 
 بمعنى الالم : إليك الخيار ، األمر إليك . .3
 
 : من .1

 ابتداء الغاية الزمانية أو المكانية : .1
 استغرقت الرحلة من الصبح إلى المغرب .

 قدمت من مصر .
 
 السببية أو التعليل : .2

 . (وال تقتلوا أوالدكم من إمالق)
 )يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت(

 )لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا (
 

 التبعيض :  .3
 . (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها)

 )لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون(
 لمسؤولون أصناف فمنهم متسلط ومنهم محب لنفسه .ا    
 
 وكثيرا تأتي بعد )ما( الشرطية و )مهما( . بيان الجنس : .4

 )ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها(
 )وقالوا مهما تأتنا من آية... (

 (فاجتنبوا الرجس من األوثان)
 تجنب المستهترين من األصدقاء .

 

 في  : 
 قيقية و المجازية( :الظرفية المكانية )الح .1

 ضع الطعام في الثالجة . ) ظرفية مكانية حقيقية (
 للنصيحة في نفوسنا أثر طيب ) ظرفية مكانية مجازية (
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 الظرفية الزمانية : .2
 زرتك في أول أيام األسبوع .

 
 )بسبب( السببية : .3

 دخلت امرأة النار في هّرة .
 

 على : 
 االستعالء الحقيقي أو المجازي : .1

 ب على الطاولة ) استعالء حقيقي (وضعت الكتا
 وضعت روحي على كفي ) استعالء مجازي (

 
 السببية والتعليل : .2

 كافأت الطالب على نشاطه .
 )ولتكبروا هللا على ما هداكم(

 
 االستدراك : ) بمعنى لكن ( .3

 في الصف طالب متفوقون على أن زيدا يعجبني بشخصيته .
 

 الالم : 
 السببية والتعليل : .1
 ى المدرسة للتدريس .ذهبت إل  
 ذهبت إلى المدرسة ألدرس    
 
 شبه الملكية : .2

 البحر للجميع
 

 الملكية : .3
 السيارة لخالد .  

 

 عن : 
 . (المجاوزة : ابتعاد الشيء عما بعد حرف الجر ) عن  .1

 أبتعدت عن منغصات الحياة .
 أقلع عن التدخين .

 تجاوز عن أخطاء األصدقاء .
 
 البدليّة : ) بدال منه ( .2
 واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا() 
 سألني إبراهيم أن أبلّغ عنه تحياته ألفراد أسرته .  

 

  التشبيهالكاف : 
 زيد كالقمر 
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 الباء : 
 اإللصاق الحقيقي والمجازي  .1

 أمسكت بعلّي ) إلصاق حقيقي ( 
 مررت بعلّي ) إلصاق مجازي (

 
 السببية والتعليل : .2
 كافأت زيدا بحسن صنيعه 

 ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل()إنكم 
 
 زائدة للتوكيد : .3

 وكفى باهلل شهيدا
 أحسن بزيد

 )وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(
 )وهزي إليك بجذع النخلة(

 بحسبك درهم
 )بأيكم المفتون(
 ليس زيد بقادم
 )وما هللا بغافل(

 
 القسم : .4

 باهلل ألسافرنّ 
 

 :وهي الداخلة على اسم آلة االستعانة  .5
 ى الكوكب بالمنظارنظرت إل

 

 وتأتي اسما على عدة أنواع : ما : 
 استفهامية :  .1

 ما عملك ؟
 ما : اسم استفهام في محل رفع مبتدأ .

 
 ما قرأت ؟

 ما : اسم استفهام في محل نصب مفعول به .
 

 وتعرب حسب موقعها . (التي)أو  (الذي)موصولة بمعنى  .2
 جئتك بما تريد

 الشرطيّة : وتعرب حسب موقعها : .3
 تستوعبه تستطع حفظه  ما

 ما : اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ .
 

 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها .
 ما : اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به .
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 التعجبية : وهي مبتدأ .4
 ما أروع المسرحيّة !

 ما : اسم مبني في محل رفع مبتدأ .
 

 وتأتي حرفا على عدة أنواع : ما : 
 صدريّة زمانية : بمعنى مدة ...م .1

 ) مدة دوامي ( (وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا)
 )إن أريد إال االصالح ما استطعت(

 )فاتقوا هللا ما استطعتم(
 

 مصدريّة غير زمانيّة : .2
 ) وضاقت عليكم األرض بما رحبت ( برحبها

 ) آمنوا كما آمن الناس ( كإيمان
 سقياك ) ليجزيك أجر ما سقيت لنا (

 )ودوا ما عنتم(
 )عزيز عليه ما عنتم(

 عجبت مما قلت
 

 نافية : .3
 ما جاء أحد

 ما اللقاء قريبا ) عملت عمل ليس (
 

 كافة عن العمل إذا دخلت على :وزائدة  .4
 . إن وأخواتها وبعد رّب 

 إنما المؤمنون أخوة
 ربما يأتي الصديق

         
 (1نشاط )

 الصحيحة ، وإشارة خطأ إزاء العبارة الخاطئة،  في كل مما يأتي :ضع إشارة صح إزاء العبارة 
ّبِّ )الذي اتصل به ضمير التكلم في قوله تعالى:  )إلى(المعنى الذي أفاده حرف الجر .1 ق ال  ر 

بُّ إلّي مما يدعونني إليه( ْجُن أ ح  والصواب جاءت  : )خطأ(هو انتهاء الغاية المكاني ة. الجواب  الّسِّ
   . ()عندبمعنى 

اُّولُوا : )في قوله تعالى  )الالم(الجر  فبمعنى حر )إلى(جاء حرف الجر .2 ٍة و  ق الُو ن ْحُن أّولُوا قُوَّ
ين   اذ ا ت أُْمرِّ ي م  يد()واأْل ْمُر إِّل ْيكِّ ف انُظرِّ  ( ) صحيح(ب أٍْس ش دِّ

 
 ( 2نشاط )
 :يأتي ما في الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
  :اآلتية اآليات من واحدة في الجنس بيان  )من( الجر حرف أفاد-1
جس   ف اْجت نبُوا((  أ   ن   الّرِّ   )اأْل ْوث انِّ  مِّ
نْ  ُخذْ  ب(   مْ  مِّ الِّهِّ ق ة   أ ْمو  د  ُرُهمْ  ص  ّكيهم تُّط ّهِّ تُز    )بّها و 
م فِّي أصابِّع ُهمْ  ي ْجع لُون  )( ج   ن   آذ انِّهِّ قِّ  ّمِّ اعِّ و  ذ ر   الصَّ ْوتِّ  ح   )اْلم 
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تَّى اْلبِّرَّ  تَّن الُواْ  ل ن(  تعالى قوله في  )من( الجر حرف أفاد -2 ا تُنفِّقُواْ  ح  مَّ بُّون   مِّ  )تُحِّ
  المكانية الغاية ابتداء ج         التبعيض )ب        الجنس بيان )أ   
 
أ ْيت هُ  بلج   ع ل ى اْلقُْرآنّ  ه ذ ا أ نزْلن ا ل وْ ( تعالى قوله في )من( الجر حرف أفاد  -3 ع  خ   لَّر  ع ا  ااشِّ ّدِّ ت ص  نْ  مُّ  ّمِّ

شيَّةِّ   )هللاِّ  خ 
  والتعليل السببية) ج             الغاية ابتداء) ب            التبعيض  )أ

 جأ ، ب ،   :الجواب
 

 (3نشاط )
 :اآلتي النص في خط تحتها جملة كل في  )في( الجر حرف أفادها التي المعاني بيّن
 .التعليل .فجأة أصابها مرضِّ  في واهتمامنا مشاعرنا على استحوذت لقد .1
 .المجازية المكانية الظرفية .وصلوات وابتهاالت دعوات فيه .2
 

 (4نشاط )
 :القوسين بين مما يناسبه بما يأتي ما في الفراغ امأل
  :وحالمل بن قيس قول في  )على( الجر حرف أفاده الذي المعنى .1
لُّ          دنا إذا المحبّ  أنّ  زعموا وقد    الوجدِّ  من يشفي لنّاُيا وأنّ  يُم 
 البعد من خير الدار قُْرب أنّ  على          بنا ما يشف   فلم تداوابنا بكّلِّ   
 0 االستدراكالجواب :   
 
 (اجتهاده على المجتهد كافئ: )قولنا في  )على( الجر حرف يفيد .2
 والتعليل السببيةالجواب :  
 

 ( :5نشاط )
 :اآلتي النبوي الحديث في  )الكاف( الجر حرف أفاده الذي المعنى بيّن

  )...الكبر ونافخ المسك كحامل والسوء الصالح الجليس مثل(
 التشبيه :الجواب

 
 ( :7نشاط )
 :اآلتي النص في خط تحتها التي الجر حروف أفادتها التي المعاني بيّن

 (الدولة تلك ثرى على قدماي فيه حط ت يوم أول من(
  )...وحر وال فيها حسَّ  ال صّماء كآلة بثّ )
  )...طائلة ثروة من نفسي إلى أحبُّ  اليد ذات ضيق على الصبر أن وأيقنت)

 )عند( بمعنى ، المجازية المكانية الظرفية ، الزمانية الغاية ابتداء :الجواب
 ( :8نشاط )
 :الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
سْ ( :  تعالى قوله في  )من( الجر حرف أفاده الذي المعنى .1 س  أُ  جدْلم  ى ع ل ى ّسِّ نْ  التَّْقو  لِّ  مِّ قُّ  ي ْومٍ  أ وَّ  أح 

 ( : ت قُوم   أن
 الجنس بيان )ج      المكانية الغاية ابتداء  )ب      الزمانية الغاية ابتداء) أ
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سَُّكمْ ( :تعالى قوله في خط تحته الذي )في( الجر حرف أفاده الذي المعنى .2 ا فِّي ل م  اب ع ذ   فِّيهِّ  أ ف ْضتُمْ  م 
 عظيم ( :

 الزمانية الظرفية  )ج     المجازية المكانية الظرفية (ب          والتعليل السببية (أ 
 
  :الفرزدق قول في  )من( الجر حرف أفاده الذي المعنى .3
 :هو)يبتسمُ  حين إال يُكلّمُ  فما      مهابته من وي غضى حياء   يُغضي(
 التبعيض (ج         المكانية الغاية ابتداء (ب     والتعليل السببية  )أ

 
  :هو )يملكه ال اعم تعففه في المرء غنى( قولنا في  )في( الجر حرف أفاده الذي المعنى .4
 . الزمانية الظرفية  )ج    .المجازية المكانية الظرفية (ب  . الحقيقية المكانية الظرفية  )أ
 

 بالجواب : أ ، أ ، أ ، 
 

 (10نشاط )
 : يأتي مما كل في ) نع( الجر حرف أفاده الذي المعنى بيّن
أتَّقُواْ : ( تعالى قال .1 ي الَّ  يوما و    البدلية  (  ش ْيئا   نَّْفٍس  ع ن ن ْفس ت ْجزِّ
 المجاوزة      .فيه اإلقامة عن ورغبت ، المظالم بلد عن جلْوتُ  .2
 

 11نشاط 
  :منها واحد كل في  )الباء( الجر حرف أفاده الذي المعنى بيّن ثم :اآلتية الشعرية األبيات اقرأ .1

لتُ     بتربتها ظفرتُ  لو أرضا   هللا سقى : هللا عبد بن إبراهيم قال  ( أ   أجفاني الشوق شدة من بها ك ح 
  صديقي من يوعد بها عرفتُ   خيرٍ  كلَّ  الشدائد هللا جزى  :الشاعر قال ( ب
  لسان له وليس وجْهة له     تراه أن عيبا   بالمرء كفى  :الشاعر قال  )ج
 

 :الجواب
 االستعانة : بها / حقيقي إلصاق  :بتهابتر أ(    
  والتعليل السببية:  )بها)  ب(   

   للتوكيد زائدة الباء :بالمرءج(      
 
 .باللصّ  الشرطيّ  أمسك  )ب . اللصّ  الشرطيُّ  أمسك )أ : بين المعنى في فّرق .2

 باإللصاق حدث هنا األمساك (ب    بغيره أو بالحبس إما إلصاق بغير يكون قد اإلمساك) أ :الجواب
 . الحقيقيّ 

 
 13نشاط 

 ضع دائرة دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في ما يأتي:
يمِّ ): في قوله ( الباء)المعنى الذي أفاده حرف الجر   .1 حِّ نِّ الرَّ ْحم   هو:  (وإنَّهُ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ
 السببية والتعليل  (ج         االستعانة  (ب         الزيادة للتوكيد  (أ  
 

يُكم إِّل ى التَّْهلُُكةِّ )في قوله تعالى:  )الباء(المعنى الذي أفاده حرف الجر  .2 ال  تُْلقُواْ بِّأ ْيدِّ  ( :و 
 القسم  (ج       الزيادة والتوكيد  (ب        السببية والتعليل  (أ  
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 في قول الشاعر:)عن( المعنى الذي أفاده حرف الجر  .3
 هو: ْدنا أننا أيتامحتى ودِّ      وتكفّل  األيتام عن آبائهم 
 السببية والتعليل  (ج           المجاوزة  (ب        البدلية  (أ  
 
  في قول الشاعر: )الباء(المعنى الذي أفاده حرف الجر  .4

 ُهم بما ينكرونه أشقياء إنما ينكر الديانات قوم 
 االستعانة  (ج        اإللصاق  (ب          السببية والتعليل  (أ  
 

 :ألطمئن عليه ،هاتفُته:  في قولنا )الالم( نى الذي أفاده حرف الجر المع .5
 السببية والتعليل (ج            الملكية (ب        شبه الملكية (أ

 

 ، أ ، أ ، ج بب ، الجواب: 
 

 14نشاط 
 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في ما يأتي:

ك من خيٍر أتوه فإنما توارثه آباء ي مافلمى: التي تحتها خط في قول زهير بن أبي سُ  )ما(تُعدُّ  .1
 .آبنائهم قْبلُ 

 تعجبي ة ( ج               شرطيّة  (ب                موصولة (أ
ينك  ي ا مُ تُعرب ما االستفهامية في قوله تعالى: و   .2 ا تِّْلك  بِّي مِّ  اسم استفهام مبنيا  في محل:  وسى :م 
 نصب حال ( ج            فع فاعل ر( ب          رفع مبتدأ ( أ        
نس اُن م  في قوله تعالى:  )ما(تُعرب  .3 هُ قُتِّل  اإْلِّ  اسماُ مبنيا  على السكون في محل رفع:  :ا أْكف ر 
 نعت  (ج              مبتدأ  (ب                 خبر  (أ      
       

 ب ، أ ، بالجواب:       
 

 : 15نشاط 
اتِّ ا ُمْلكُ  هلل( :تعالى قال او  األْرضِّ  لّسم   )و 

 اآلية في النظر دقق  .العاقل غير على للداللة الغالب في تُستخدم  )الموصولة ما(  أن عرفت .1
 . فيها ) الموصولة ما(  حملتها التي الداللة بيّن ثم الكريمة
 ،غيره مع العاقل الختالط وذلك ،العاقل وغير العاقل على اآلية هذه في  )ما(  دلّت  :الجواب

 بدليل غيره مع العاقل فاختلط ) األرض في وما السماوات في ما هلل يسبح(  تعالى قوله مثلهاو
 )بحمده يسبح إال شيء من وإن (: تعالى قوله

 

  .وافيا   إعرابا   ) ما(  أعرب  .2
 - .مؤخر مبتدأ رفع محل في السكون على مبني موصول اسم )األولى (ما     
 )األولى ما على معطوف( رفع محل في السكون على في نيمب موصول اسم) الثانية) ما     
 

 16نشاط 
  :خط تحته ما في الزمانية غير المصدرية  )ما(  من الزمانية المصدرية  )ما( ميّز .1
ين  ( :  تعالى قال  )أ   الِّدِّ ا خ  ا فِّيه  تِّ  م  اتُ  د ام  او  اأْل ْرضُ  السَّم  ا إِّال و  بُّك   ش اء   م  بَّك   إِّنَّ  ر  ا لاف عَّ  ر  يدُ  لِّم   )يُرِّ
 لكاعِّ  قعيدتهُ  بيتٍ  إلى   آوِّي ثم ،أطّوِّفُ  ما أُطّوِّفُ   :حطيئة قال )ب 
 ذهابا له ذهابُُهنّ  وكان   الليالي ذهب   ما المرء   يُسرُّ   :الشاعر قال (ج 
  .أعمالي أُنهي ما ريث تّمهل  )د 
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                    . زمانية يرغ مصدرية) ج    . زمانية مصدرية  )ب .    زمانية مصدرية  )أ :الجواب
 .  زمانية غير مصدرية(  د    
 
  :يأتي مما كل في ) ما( نوع بيّن .2
  :الطائي حاتم قال  )أ  
، أْهل ْكت   وقائِّل ة     جودها نفسك ضر حتى     ونفسك، مال نا بالجودِّ
 يستعدها عادة كريمٍ  لكل      عاد تي تِّلك   إنّما د عيني، فقلتُ    
 - :زهير بن كعب قال  )ب
لوا إذ الب ْينِّ  غ داة ُسعادُ  وما      مكحولُ  الطَّْرفِّ  غ ض يضُ  أ غ نُّ  إالّ    رح 
  :شوقي أحمد قال ) ج
 الضياءْ  فاستوحى الكوكب وأتى    الدجى ظلماء استلهم ماربّ    
 .زائدة  )ربما( :  ج        نافية )سعاد وما: (  ب     زائدة كافة )إنما( : أ :الجواب   
========================================= 
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 الوحدة الثانية

  كنايات العدد
 

 االستفهاميّة ، كم الخبريّة ، كذا ( ) كم
 

 كم االستفهاميّة :
 . اسم مبني على السكون له حق الصدارة 

 . يأتي تمييزها مفردا ومنصوبا 

  يلي : كماتعرب 
 في محل رفع مبتدأ إذا وقع بعدها فعل الزم أو فعل متعٍد استوفى مفعوله أو خبر شبه جملة . .1

 فعل الزم ( كم طفال استيقظ من النوم ؟ )وقع بعدها
 كم : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .

 ييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .مطفال : ت
 

 كم كتابا قرأته اليوم ؟ )وقع بعدها فعل متعٍد استوفى مفعوله وهو الهاء في الفعل قرأته(
 كم : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .

 
 في القفص ؟ كم عصفورا فوق الشجرة ؟ )وقع بعدها خبر شبه جملة( كم عصفورا

 كم : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .
 
 في محل نصب مفعول به إذا وقع بعدها فعل متعٍد لم يستوف مفعوله . .2
 ؟ كم كتابا قرأت    
 كم : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به .    
 
فعل  بعد ذلكإذا وقع بعدها ما يدل على الزمان أو المكان وكان أو مكان ي محل نصب ظرف زمان ف .3

 الزم او متعٍد استوفى مفعوله .
 كم ساعة قضيتها في البحث عن مراجع ؟

 كم : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان .
 ساعة : تمييز منصوب بتنوين الفتح .

 
 في الرحلة ؟كم ميال مشيتها 

 كم : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان .
 
 في محل جر بحرف الجر إذا ُسبقت بحرف جر ويكون تمييزها مجرورا باالضافة . .4
 بكم دينار اشتريت الكتاب ؟ 
 كم : اسم استفهام مبني على السكون في محل جرر بحرف الجر .  
 لكسر .دينار : مضاف إليه مجرور بتنوين ا 
 



 11 

 كم الخبريّة :
 . تفيد التكثير ولها حق الصدارة 

 . اسم مبني على السكون ويأتي تمييزها مجرور باإلضافة أو بحرف جر 

 : تعرب كما يلي 
 . نكرةٍد استوفى مفعوله أو خبر في محل رفع مبتدأ إذا وقع بعدها فعل الزم أو فعل متع .1

 زم (كم طفٍل ضاع نتيجة االهمال . )وقع بعدها فعل ال
 كم : اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .

 طفل : مضاف إليه مجرور بتنوين الكسر .
 

 كم نصيحة سمعتها في حياتك . )وقع بعدها فعل متعٍد استوفى مفعوله وهو الهاء في الفعل قرأته(
 كم : اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .

 
 كم متهٍم بريٌء )وقع بعدها خبر نكرة(

 كم : اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .
 بريء : خبر مرفوع بتنوين الضم .

 
 في محل نصب مفعول به إذا وقع بعدها فعل متعٍد لم يستوف مفعوله . .2
 كم من كتاب قرأت في حياتك  .    
 كم : اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به .    
 

قع بعدها ما يدل على الزمان أو المكان وكان بعد ذلك في محل نصب ظرف زمان أو مكان إذا و .3
 فعل الزم او متعٍد استوفى مفعوله .

 كم ساعة قضيتها في البحث عن مراجع .
 كم : اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان .

 ساعة : مضاف إليه مجرور بتنوين الكسر.
 

 كم ميل قطعتها في حياتك .
 محل نصب ظرف مكان . كم : اسم مبني على السكون في

 

 كذا :
 . اسم مبني على السكون يدل على عدد مبهم قليل أو كثير 

 . ليس له حق الصدارة 

 . يأتي تمييزها منصوبا 

 : تعرب حسب موقعا في الجملة 
 . في محل رفع مبتدأ : في مدرستنا كذا معلما .1
 كذا : اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ .        
 لما : تمييز منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح .مع        
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 في محل رفع خبر : .2
 الكتب المفيدة كذا كتابا .

 كذا : اسم مبني على السكون في محل رفع خبر .
 

 في محل رفع فاعل : .3
 معلما كذاصديقا أو شارك في االحتفال  كذازارني 

 .ل رفع فاعل ذا : اسم مبني على السكون في محك
 

 ب فاعل :رفع نائ في محل .4
ر كذا لوحا من الخشب .  ُكسِّ

 كذا : اسم مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل  .
 

 في محل نصب مفعول به : .5
 اشتريُت كذا مجلة .

 اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به . كذا :
 

 في محل نصب ظرف زمان أو مكان : .6
 قطعت في الرحلة كذا ميال .  
 السكون في محل نصب ظرف مكان .اسم مبني على كذا :   
 
 أخذ االمتحان كذا دقيقة . 
 كذا : اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان . 
 دقيقة : تمييز منصوب بتنوين الفتح . 
 
 في محل نصب نائب عن المفعول المطلق : .7

 زرت األقارب كذا مرة .
 طلق .كذا : اسم مبني على السكون في محل نصب نائب عن المفعول الم

 
 في محل نصب مفعول مطلق : .8
 زرت األقارب كذا زيارة        
 كذا : اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق .        

 
 في محل رفع اسم كان : .9

 كان كذا ضيفا في المجلس .
 كذا : اسم مبني على السكون في محل رفع اسم كان .

 
 في محل جر بحرف الجر : .10

 مررت بكذا طفال .
 : اسم مبني على السكون في محل جر بحرف جر . كذا
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 : إذا كررت )كذا( وبينهما حرف عطف فالثانية معطوفة على األولى 
 قطفت من البستان كذا وكذا زهرة .

 كذا )الثانية( : اسم معطوف مبني على السكون في محل نصب .
 

 . إذا كررت )كذا( وليس بينهما حرف عطف فالثانية توكيد لفظي لألولى 
 أكرمني كذا كذا مسؤوال .

 كذا )الثانية( : اسم مبني على السكون في محل رفع توكيد لفظي .
 
 2نشاط 
 :من كل في المبتدأ موقع  )االستفهامية كم( وقوع علل
 ؟ المسرح في مشاهدا   كم .1
  العالم؟ كأس لنهائيات السنة هذه تأّهل عربيا   فريقا   كم .2

 )تأهل(الزم فعل تبعها،   )المسرح في  :جملة شبه( خبر تبعها : الجواب
 

 3نشاط 
 : يأتي ما في  )االستفهامية كم(  أعرب

 بلدك؟ في األثرية المواقع لتزور السنوية، إجازتك من خصصت يوما   كم .1
 ؟ الحلقة موضوع في البرنامج معد فكر دقيقة كم .2

 :الجواب
  .زمان ظرف نصب محل في السكون على مبني استفهام اسم :كم .1
 .زمان ظرف نصب محل في مبني تفهاماس اسم كم .2
 

 5نشاط 
 :يأتي ما في الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
 )تصّدقت دينار بكم( في خط تحتها التي للكلمة السليم طالضب .1
  دينار ج            دينارٍ   )ب            ردينا (أ    
 بتنوين الكسر )ب( الجواب    
 
 )صمت ا  يوم كم(  في  )يوما  (  كلمة تعرب .2
 .تنوين الفتح  نصبه وعالمة منصوبا   تمييزا    )أ  
 .تنوين الفتح  نصبه وعالمة مقّدما   منصوبا   به مفعوال    )ب 
 .الفتحة نصب وعالمة منصوبا   زمان ظرف) ج  
 )أ (الجواب   
 

  6 نشاط
  .وافيا   إعرابا   تحتها خط التي األولى الجملة في كم أعرب

 ؟ )العام هذا قرأت كتابا فكم ( هي الجملة 
 .مقدم به مفعول نصب محل في السكون على مبني استفهام اسم :كم
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 .  خط تحتها التي الثانية الجملة في المبتدأ موقع في  )كم (وقوع علل .1
 )شارك ( الزم فعل تبعها  :الجواب

 
  .سليما   ضبطا   القوسين بين اللتين الكلمتين اضبط .2

 كتابا    :الجواب
 

  7 نشاط
 )الخبرية كم( مستخدما   اآلتيين المعنيين نع عبر
 .وطنك في األثرية األماكن كثرة
 .العام هذا الحج فريضة ألداء بطلبات المتقدمين كثرة

 هذا العام . الحج فريضة ألداء بطلب متقدمٍ  كم 0 األردن في أثري مكانٍ  كم  :الجواب
 

  8 نشاط
 :يأتي مام كل في المبتدأ موقع في  )الخبرية كم(  وقوع علل
 )هللا بإذن كثيرة فئة غلبت قليلة فئة من كم (تعالى قال .1
  نصيبا   ينالوا لم أكفهم  وصلنا إلى باسطين وكم :األحنف بن العباس قال .2
 امع فارتفعا األسباب له فألقى   صاحبه قدر عن جل قد صاحب وكم :الشاعر قال .3

 الجواب
 ( فئة غلبت(  مفعوله استوفى متعد فعل تبعها .1
 )نصيبا   ينالوا( مفعوله استوفى متعد فعل تبعها .2
  )جلّ ( الزم فعل تبعها .3
 

 9 نشاط
 : وافيا   إعرابا   يأتي ما في ) الخبرية كم ( أعرب
 )كريم زوج كل من فيها أنبتنا كم األرض إلى يروا أولم( : تعالى قال .1
  عامها عليها عيني بكت منها ساعة كم  :القيرواني رشيق ابن قال .2
  ادائم عوني في فكان خالقي، إلى تقربت ذراعٍ  كم .3

  الجواب :

 مقدم به مفعول نصب محل في السكون على مبني اسم :الخبرية كم :كم.  

 زمان ظرف نصب محل في السكون على مبني اسم :الخبرية كم :كم. 

  زمان ظرف نصب محل في السكون على مبني اسم :الخبرية كم :كم.  
 

 10 نشاط
 .مكان ظرف نصب محل في تكون أن على :تعبيرك من ةمفيد جملة في الخبرية كم وظف
 .اليوم هذا سرت ميلٍ  كم  :الجواب

 
 11 نشاط
  :بيته عن متحّدثا   إبراهيم حافظ قول في المحذوف  )الخبرية كم( تمييز قدر
 أنساه لست عيش فيه بي ومرّ      أذكره لست عيش فيه بي مرّ  كم

 ...بي مرّ  يومٍ  كم  :الجواب
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 12 نشاط
 :األحنف بن لعباسا قال
 يجفوكا قد أبوك أبوه وأخ      أبوك يلده لم لك أخ من كم 
 أخوكا الحفاظ أخا بأن واعلم     إخاءهم أردت إذا الكرام صاف 
 ولدوكا آباؤهم وكأنما         أبوهم يلدك لم لك )ة)إخو مك 
 :العزيز عبد بن عمر ناعيا   الفرزدق وقال 
 تنتظر منك وأخرى أميتت كانت       لهم سننت قد عدل شريعة من كم 
 الحفر تغتالها التي العدول على    معي الالهفين ولهف نفسي لهف يا 
 .وافيا   إعرابا   خط تحتها التي )كم( أعرب .1
  .سليما   ضبطا   قوسين بين التي الكلمة اضبط .2

 :الجواب
  .مبتدأ رفع محل في السكون على مبني اسم  :الخبرية كم )األولى(  كم 
 . مقدم به مفعول نصب محل في السكون على مبني اسم الخبرية، كم 
 بتنوين الكسر  إخوةٍ الضبط :  

============================================= 
 14 نشاط
 :وافيا   إعرابا   اآلتي النص في وردت أينما  )كذا( أعرب

 .مؤخر اعلف رفع محل في السكون على مبني اسم )معادية طائرة كذا ناتْ هاجم  )
 .زمان ظرف نصب محل في السكون على مبني اسم )دقيقة كذا حولنا تحوم وظلت(
 .به مفعول نصب في السكون على مبني اسم )طائرة كذا فأسقطنا(
 .فاعل نائب رفع محل في السكون على مبني اسم  (أسيرا   كذا طاقمها من وأسر(

 
   15 نشاط

 الثانية وفي مفردة، األولى في تكون أن على رك،تعبي من مفيدة جمل ثالث في (كذا( استخدم
 .مكررة الثالثة وفي معطوفة،

  .طالبا   كذا الجائزة استلم :المفردة .1
  .كتابا   وكذا كذا أهديتك :المعطوفة .2
 دينارا   كذا كذا أعطيتك :المكررة .3

 
 16نشاط
 :وافيا   إعرابا   اآلتي البيت في  )كذا( أعرب
 الجهد نسي به لطفا   وكذا كذا      راذاك بؤسك بعد تعمى النفس عد :الشاعر قال

 )ذاكرا  ( الفاعل السم به مفعول نصب محل في السكون على مبني اسم :كذا  :الجواب
 .اإلعراب من له محل ال الفتح على مبني عطف حرف  :و
 .معطوف اسم نصب محل في السكون على مبني اسم :كذا
 

 19نشاط 
 :يةاآلت األسئلة عن أجب ثم النص اقرأ
  .وافيا   إعرابا   خط تحته ما أعرب  .1
  .سليما   ضبطا   ،)لحظة(و ،)مذنب) الكلمتين اضبط  .2
 ناسخ . لحرف خبر رفع محل في العدد كنايات من كناية النص من استخرج  .3
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 :الجواب
   )وسلطانا   وجاها   ماال   هللا منحه رجل فكم(
 .مبتدأ رفع محل في السكون على مبني اسم الخبرية، :كم
 .معطوف اسم رفع محل في السكون على مبني اسم : كذا  )لحظة وكذا كذا حياتنا إن(
  )؟...أعمارنا من ضيعناها دقيقة كم(

 فكم مذنب آب إلى خالقه .
 .مبتدأ رفع محل في السكون على مبني استفهام اسم  :كم
 .لحظة وكذا كذا حياتنا إن
  ( بتنوين الفتحلحظة(  ،بتنوين الكسر )مذنبٍ (
 

 22 نشاط
 : يأتي ما في الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
  :هو جملته في الصدارة حق له وليس العدد كنايات من يعد الذي االسم .1
 .  الخبرية كم  )أ
 االستفهامية. كم  )ب
 . ( كذا ج
 
 : رفع محل في السكون على مبنيا   اسما   "دورا   كذا كذا للمرء" في ) الثانية(  كذا تعرب .2
 . لفظي توكيد) أ
 معنوي. توكيد (ب
 نعت.) ج
 

 أ 0 ج 0 :الجواب
 

======================================================= 
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 الوحدة الثالثة

  افةــــــاإلض
 

 )المعنويّة واللفظيّة(
 

 اإلضافة المعنويّة )المحضة( : 

 و إضافة نكرة إلى نكرة ليكتسب المضاف تكون إضافة نكرة إلى معرفة ليكتسب المضاف تعريفا ، أ
 تخصيصا . 

 شجرة البرتقال مثمرة .
 شجرة : مبتدأ مرفوع وهو مضاف .

 البرتقال : مضاف إليه مجرور بالكسرة .
 

 صالة ركعتين خير من الدنيا
 صالة : مبتدأ مرفوع بالضمة .

 ركعتين : مضاف إليه مجرور بالياء ألنه مثنى .
 

  مصدرا أو اسما جامدا أو ظرفا أو اسم تفضيل : –غالبا  –يكون المضاف 
 األمثلة على الترتيب : 
 الخير مطلوب . المضاف مصدر. عمل  
 . النافذة . المضاف اسم جامد زجاجكتبت على   
 الشجرة . المضاف ظرف . فوقالطائر   
 الناس . المضاف اسم تفضيل . أعلمزيد   
 

  بجعلها على تقدير حرف من حروف الجر اآلتية : الالم ،  –غالبا –يُستدل على اإلضافة المعنويّة
 في ، من .

 حّب الثناء  : حٌب للثناء    
 طبع االنسان : طبٌع في االنسان    
 ثوب حرير ... : ثوٌب من حرير .    
 

 اإلضافة اللفظيّة )غير محضة(:

 لمثنى أو تخفيف التنوين ال تفيد التعريف أو التخصيص وإنما حذف النون في جمع المذكر السالم أو ا
. 

  (، صفة مشبهة من المشتقات )اسم فاعل ، اسم مفعول ، صيغة مبالغة  –غالبا  –يكون المضاف...  
 جاء معلمو المادة . حذف النون من جمع المذكر السالم بسبب اإلضافة والمضاف اسم فاعل .

 اف اسم فاعل.معلما المادة . حذف النون من جمع المثنى بسبب اإلضافة والمضجاء 
 هللا غفّاُر الذنوب . تخفيف التنوين بسبب اإلضافة والمضاف صيغة مبالغة .
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 : تدخل )أل( على المضاف في اإلضافة اللفظيّة بشروط ثالثة 
 إذا كان المضاف مثنى أو جمع مذكر سالم : .1
 . درسهم الكاتبيدرسهما أو قابلت  يالكاتب  قابلت   
 
 : إذا كان المضاف نعتا لمعرفة .2
 أدواته نشيط .   الحاملهذا الالعب   
 
 إذا كان المضاف إليه معرفا بأل : .3
 المنصف الناس مطاع .  
 

 االسم المضاف إلى ياء المتكلم :
يجب فتح ياء المتكلم وكسر ما قبلها إذا كان االسم مقصورا ، أو منقوصا ، أو مثنى، أو جمع  .1

 يَّ .عصاي  ، قاضيَّ ، طالباي  ، معلم.  امذكر سالم
 

 يجوز فتح ياء المتكلم أو تسكينها في ما عدا ذلك من أسماء : .2
 كتبي  أو كتبْي ، طالباتي  أو طالباتْي .   

 

 أسماء تلزم اإلضافة :
 ويضافان :  )كال( و )كلتا( : .1

  فيعربان إعراب االسم المقصور بحركات مقدرة على األلف : اسم ظاهرمثنىإلى 
 قابلت كال الرجلين .    
 ال : مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على األلف .ك    
 الرجلين : مضاف إليه مجرور بالياء ألنه مثنى .    
 

 ضمير يعربان إعراب االسم المثنى : ا  أضيفا إلىإذ 
 حضرت كلتاهما .     
 كلتاهما : فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى و)هما( مضاف إليه .   

 بر )كال( مثنى مراعاة لمعناها : كالهما ناجحان .ويجوز أن يأتي خ 
 

 )بعد( يلزمان اإلضافة غالبا وهما منصوبان على الظرفية المكانيّة أو الزمانيّة . )قبل و .2
 أسكن قبل المسجد . أو وصلت بعد العصر .    
  
 :ل جر أو في محإذا قطعا عن اإلضافة فإنهما يُبنيان على الضم في محل نصب )قبل و )بعد(     
 بعد : ظرف مبني على الضم في محل نصب . لم أذهب بعُد .    
 )هلل األمر من قبُل ومن بعُد( . قبل وبعد : ظرفان مبنيان على الضم في محل جر .   
 
 : وهما مضافانو )بعد( يأتيان مجرورين بحرف الجر  ()قبل   
 اف مضاف إليه .ة والكرلم أذق النوم من بعدكم . بعدكم : اسم مجرور بالكس   
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والثاني   فعلها ماٍض  )إذ( و )إذا( يضافان للجمل فقط  . فاألولى تضاف للجملة االسميّة أو الفعلية .3
 يضاف للجملة الفعلية فقط .

م  )   ئِّك ةِّ اْسُجُدوا آلِّ د  ال  إِّْذ قُْلن ا لِّْلم    (و 
مْ )   ُل فِّي أ ْعن اقِّهِّ  (إِّذِّ اأْل ْغال 
ْلن ا ع  )   ب تْ ف إِّذ ا أ ْنز  ر  ْت و  اء  اْهت زَّ ا اْلم   (ل ْيه 
 الجمل : )قلنا( ، )األغالل في أعناقهم( ، )أنزلنا( : في محل جر باإلضافة .  
 
 تضاف )حيث( للجملة االسميّة أو الفعليّة : .4
ا(   ئْتُم  ْيُث شِّ غ د ا ح  ا ر  ْنه  ُكال  مِّ  )و 
 وصلت حيث الطالب موجودون  
 ل نصب .حيث : ظرف مبني على الضم في مح  
 الجملتان : )شئتما( ، )الطالب موجودون( في محل جر باإلضافة .  
 
 على الضم في محل جر بحرف الجر . اسم مبنيّ إذا سبقت )حيث( بحرف جر فإنها  
ا(  ئْتُم  ْيُث شِّ ْن ح   )ف ُكال  مِّ
 حيث : ظرف مبني على الضم في محل جر بحرف الجر . 
 
وتأتي على عدة ف والنكرات وإلى المفرد والمثنى والجمع .إلى المعار وهي اسم معرب يضاف)أّي(  .5

 صور :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة . )حكمة( أُي حكمة تعجبك في الحياة ؟:  االستفهاميّة 

 مضاف إليه مجرور بالكسرة . أّي عمل تتقنه تستفد منه .  )عمل( :  :  الشرطيّة 

 استمع إلي أّيِّ الفريقين . اسم مجرور بالكسرة : 

 عمر قائٌد أيُّ قائد . ت إذا وقعت بين نكرتين من نفس اللفظ نع : 
   
ظرف للزمان والمكان مبني على الفتح في محل نصب ، ويضاف إلى المعارف والنكرات وإلى  )مع( .6

 المفرد والمثنى والجمع .
 )فإّن مع العسر يسرا(

 مع : ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب .
 ر بالكسرة .العسر : مضاف إليه مجرو

 
ظرف للزمان أوالمكان مبني على السكون في محل نصب ، ويُضاف إلى األسماء أو إلى )لدْن(  .7

 الجمل .
 يخرج الفالح إلى حقله لدن شروق الشمس .

 لدن : ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب .    
 شروق : مضاف إليه مجرور بالكسرة وهو مضاف .    
 مجرور بالكسرة .الشمس : مضاف إليه    
 
 يخرج الفالح إلى الحقل لدن تشرق الشمس .   
 )تشرق الشمس( الجملة الفعليّة في محل جر باإلضافة .   
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 يخرج الفالح إلى الحقل لدن الشمس مشرقة 
 )الشمس مشرقة( الجملة االسميّة في محل جر باإلضافة .  
 

 ي محل جر بحرف الجر . إذا سبقت )لدن( بحرف جر فهي اسم مبني على السكون ف 
هَّاُب( ة  إِّنَّك  أ ْنت  اْلو  ْحم  ْن ل ُدْنك  ر  ه ْب ل ن ا مِّ  )و 

 
 :األنشطة وحلولها 

 :1نشاط 
 ثم أعربهما : عيّن المضاف والمضاف إليه في ما يلي :

 (وما أمر الساعة إال كلمح البصر وهلل غيب السماوات واألرضقال تعالى : ) .1
ْت عنِّّي األ قاويلُ        الُوشاةِّ ولْم ال ت أُْخذ نّي بأقوالِّ  .2  أُْذنِّْب ولو ك ثُر 
 عظيم القوم من يهوى جالئل األمور . .3

 
 الرقم

 إعراب المضاف إليه المضاف إليه إعراب المضاف المضاف

 
1 
 
 
2 
 
3 

 غيب
 أمر
 لمح
 

 أقوال
 

 عظيم
 جالئل

 مبتدأ مرفوع بالضمة
 مبتدأ مرفوع بالضمة
 اسم مجرور بالكسرة

 
 رور بالكسرةاسم مج

 
 مبتدأ مرفوع بالضمة 

 مفعول به منصوب بالفتحة                

 السموات
 الساعة
 البصر

 
 الوشاة

 
 القوم
 األمور

 مضاف إليه مجرور بالكسرة
 مضاف إليه مجرور بالكسرة
 مضاف إليه مجرور بالكسرة

 
  مضاف إليه مجرور بالكسرة

 
 مضاف إليه مجرور بالكسرة

 لكسرةمضاف إليه مجرور با

 
 :4نشاط 

  . ةيالتال اتيفي اآل ةيّ علل كون اإلضافة معنو
 الجنود * فرعون وثمود " ثيحدقال تعالى : " هل أتاك  -1
 حي: ألن المضاف مصدر صر اإلجابة    
 " مانهميكفروا إ نيالذ نفعيالفتح ال  وميقال تعالى : " قل  -2
 : ألن المضاف ظرف زمان اإلجابة    
 السماوات واألرض " نور: " هلل قال تعالى  -3
  : ألن المضاف اسم جامد اإلجابة   
 

 : 6نشاط 
 : أتيية في ما يّ من المعنو ةيز اإلضافة اللفظيّ م سؤال :

 ارة "يمتاعا لكم وللس اطعامهوالبحر و البر ديصقال تعالى : " أحّل لكم  -1
 ةي: معنو اإلجابة

 لهم "فتنة  قةالنامرسلوا قال تعالى : "إ نا  -2
 ةي: لفظ اإلجابة

 اياليل ميي مقإن ةيبراب     دنا الموت فانزال  رحلي صاحبي ايو -3
 ةي، معنو ةي: لفظ اإلجابة
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 جدودا أكرمهاتجدنا نحن      أو تزرها  ثربيمتى ما تأت  -4
 ةي: معنو اإلجابة 
 عودا ريباغي الخل نهايألو ركنا     على األعداء  أغلظهاو -5
 ية ، لفظية، معنو ةيمعنو 
 

 : 7نشاط 
 : أتييّغ اقتران المضاف ب ) أل ( في كل مما سؤال : ما مسو

 مستوطنا عدنعن ّال ايغني  إن 1
 ةيمثنى ، واإلضافة لفظ ه: ألن اإلجابة 
 المتقنو أعمالهم محمودون . -2
 ةيجمع مذكر سالم ، واإلضافة لفظ ه: ألن اإلجابة 
 المعش ر . ئل ، والحلوا لشما فيالقلب ، واللط ميالرحّ  كن -3
  . ةياإلضافة لفظومعرّف بأل  ألّن المضاف إليه:  اإلجابة 
 

 : 8نشاط 
 : لييخط في ما  هالمتكلم بالفتح في ما تحت اءي كيسبب تحر سرسؤال ف

 " والديّ وعلى  أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ  بّ قال تعالى : "ر -1
 ثنىم : مالمتكل اءيالمضاف إلى  ألن  
  نيبعد الظاعن الييل -2
 م : اسم منقوصالمتكل اءيألن المضاف إلى   
 . قيمن الض منقِّذي أصدقائي المخلصون -3
 م : جمع مذكر سالمالمتكل اءيالمضاف إلى  ألن  
دايتفهم هذه الحكمة : "  فيك -4  هم فضل علي " ؟ل عِّ
 مقصورالمتكلم : اسم  اءيألن المضاف إلى   
 

 : 9نشاط 
 : لييخط في ما  هعرب ما تحتأ :سؤال 

لمي .1 ا نون أن خ   حمر  ئهممن دما ابيلي ثع   ما ، وإن ابييثوَّ
 المحلل الفتحة المقدرة منع ظهورها اشتغا همنصوب وعالمة نصب به: مفعول  ابي: ث اإلعراب    

 ه .يمتصل مبني في محل جر مضاف إل ري: ضم اءيوال ، وهو مضاف اءيالمناسبة لل بحركة
 
  لعبيو لهويباللذات  رييوغ        طربي ديبتحنان األغار ايسو .2
متصل مبني في محل  ري: ضم اءيوال : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة ، وهو مضاف سوى 

 ه .يجر مضاف إل
 : حرف عطف الواو 
،  اءيلل سبة المحل بحركة المناالضمة المقدرة منع ظهورها اشتغال  ه: مبتدأ مرفوع وعالمة رفع ريغ 

 ه .يمتصل مبني في محل جر مضاف إل ري: ضم اءيوال وهو مضاف
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 : 10نشاط 
 :يأتي ما في تاما   إعرابا   وأعربهما إليه، والمضاف المضاف عيّن
لُون ك  ( تعالى قال .1 ي ْست ْعجِّ س ن ةِّ  ق ْبل   بالسَّيِّّئ ةِّ  و    )الح 
ْلت ا( تعالى قال .2 نَّت ْينِّ  كِّ   )أُُكل ها آت تْ  الج 
  :فرس ين وصف في الفرزدق قال .3
 رأيي أنفيهما وكال أقلعا، قد      بينهما السيرُ  جدّ  حين كالهما  
  :الهذليّ  ذؤيب أبو قال .4
 تقنع قليل إلى تُردُ  وإذا     رّغبتها إذا راغبة والنفس  
 واإلسعاد بالخير يُقبلُ  الغد، أخاه اليوم مع   وإنَّ  يسرا، العسر مع فإن تحزْن، ال .5

 
مضاف إليه مجرور  (الحسنةو) الفتحة الظاهرة وهو مضافظرف زمان منصور وعالمة نصبه  بل  ق .1

 . الكسرة الظاهرة وعالمة جره
 
مضاف إليه  (الجنتينو) المقدرة للتعذر، وهو مضافمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  (كلتا) .2

 . الكسرة الظاهرة مجرور وعالمة جره
 

ضمير متصل  (هماو) ألنه ملحق بالمثنى، وهو مضاف عه األلفمبتدأ مرفوع وعالمة رف (كالهما) .3
  . باإلضافة مبني في محل جر

ضمير متصل مبني والهاء  الفتحة الظاهرة، وهو مضاف بينهما ظرف مكان منصور وعالمة نصبه
 . باإلضافة في محل جر

ضاف إليه م (أنفيهماو) المقدرة للتعذر، وهو مضاف مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة (كال)
 . باإلضافة ضمير متصل مبني في محل جر (الهاء)و الياء وهو مضاف مجرور وعالمة جره

 
الفعلية في  (رغبتهاوجملة ) على السكون، وهو مضاف ظرف لما يستقبل من الزمان مبني (إذا) .4

 . باإلضافة محل جر
 
مجرور  مضاف إليه (العسرو) ، وهو مضافمبني على الفتح وهو مضاف ظرف زمان  (مع) .5

 . الكسرة الظاهرة وعالمة جره
الكسرة  اليوم مضاف إليه مجرور وعالمة جره وهو مضاف مبني على الفتحظرف زمان  (مع)

 . الظاهرة
ضمير متصل مبني  والهاء األلف ألنه من األسماء الخمسة اسم إّن منصوب وعالمة نصبه (أخاه)

 . باإلضافة في محل جر
 

 :11نشاط 
 لين التاليين :بيّن الخطأ في القو

 قرأت كلتا المجلة والرسالة.  .1
 ابتعت كال كتابين من معرض الكتاب. .2
 
 المثنى إلى إال  )وكلتا كال( تضاف ال:  كلتيهما والرسالة المجلة قرأت .1
 .معرفة اسم إلى إال  )وكلتا كال( تضاف ال : كتابين من معرض الكتابالابتعت كال  .2
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 : 13نشاط 
 . منها المستفاد المعنى وبيّن اإلضافة، وعن عيّن اآلتية، األبيات في
  الشُّفوفِّ  لُْبس من إليّ  أحبُّ  عيني وتقرّ  عباءةٍ  ولُْبسُ   :الكلبيّة ميسون قالت .1
 سبيال أرواحنا إلى المنايا لها وجدتْ ما األحباب مفارقة لوال :المتنبي الطيب أبو قال .2
 :مالك أخيه رثاء يف نويرة بن متمم وقال .3
 عام ليلة   بتن   لم اجتماعٍ  لطول      اومالك كأني تفّرقنا فلّما    
 مربعُ  يا سالمةٍ  بطولٍ  أبشر   عامرب سيقتل أن الفرزدق زعم : الفرزدق يهجو وقال .4
 
 .التخصيص تفيد معنوية : لبُس عباءٍة  .1

 .التخصيص تفيد معنوية : عيني 
 . تفيد التعريفلبس الشفوف معنوية 

 عريف .التتفيد معنوية مفارقة األحباب :  .2
 معنوية تفيد التعريف . أرواحنا :

 معنوية تفيد التخصيص .طول اجتماع :  .3
 معنوية تفيد التخصيص . طول سالمة : .4
 

 : 14نشاط 
 :يأتي ما في لفظية خط تحتها التي اإلضافات ُعّدت لماذا وّضح

ْوتِّ  ذ آئِّق ةُ  ن ْفٍس  ُكلُّ  (تعالى قال .1   ( اْلم 
ْمدُ  (تعالى قال .2 ِّ  اْلح  اواتِّ  رُ ف اطِّ  ِلِّ لِّ  واأل ْرضِّ  السَّم  اعِّ الئِّك ةِّ  ج    )اْلم 
  : معلقته في سلمى أبي بن زهير قال .3

،      لة   رسا عنّي األحالفِّ  مبلغُ  فمن       ُمقسمِّ  كلَّ  أقسْمتُم هل وذُبيان 
ْرتُ  أستطيع فلو  :زيدون ابن قال .4 قصوصُ  ي طيرُ  وك يف  ا    شوق إليك   طِّ   ؟ الجناحِّ  م 
 .األيام عاندتْك   وإن ، الق ْلبِّ  ح  فرِّ  متفائال   كن .5
 

 : اإلجابة
ْوتِّ : المضاف اسم فاعل . ذ آئِّق ةُ  .1  اْلم 
 المضاف اسم فاعل .فاطر السماوات :  .2

 المضاف اسم فاعل . جاعل المالئكة :
 المضاف اسم فاعل .مبلغ األحالف :  .3
 مقصوص الجناح : المضاف اسم مفعول . .4
 فرح القلب : المضاف صفة مشبهة . .5
 
 : 15اط نش

 بيّن الخطأ في كل مما يأتي، وصححه:
 بحذف النون . )مهندسو( البناء في تصميمه كّل البراعة.  برع مهندسون المشروع هذا .1
ّي فضل علّي كبيرألساتذتي  .2 ( .  وُمدرسِّ  بفتح الياء المشددة . )مدرسيَّ
؟ .3  )أّيِّ( بكسر الياء المشددة . من أيَّ طريٍق أتيت 
 ( بفتح الياء .ياْي . )رأياي  هذان رأ .4
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 : 17نشاط 
 أعرب ما تحته خط في ما يأتي إعرابا  تاما :

ْفُت اللّيالي  .1 ن ع ْت بنا ق بل  عر  ا       ما ص  ْلم  ْدني بها عِّ ا د ه تْني لم ت زِّ  فل م 
 حتى شاب  ُسوُد الذَّوائِّبِّ  ل ُدْن ش بَّ       صريُع غواٍن راق ُهنَّ وُرْقن هُ  .2
 بالمالِّ  بعد العرضال بارك هللا         ال أدنسه عرضي بماليأصون  .3
ْرت ني بوِّصالٍ  أّي ي ْومٍ  .4  لْم ت ُرْعني ث الث ة  بُِّصُدودِّ        س ر 
 

 اإلجابة :
 قبل: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف.  .1
 لُدْن: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وهو مضاف.  .2
: فعل ماٍض مبني      في محل جر  على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعليةشبًّ

 باإلضافة.
المحل بحركة ة المقدرة منع من ظهورها اشتغال عرضي: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتح .3

مبني في محل جر باإلضافة.  الكسرة المناسبة لياء المتكلم، وهو مضاف. وياء المتكلم ضمير متصل
إلعراب. مالي: اسم مجرور وعالمة جره  اء: حرف جر مبني على الكسر ال محل له منبمالي: الب

 ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة.  الكسرة الظاهرة، وهو مضاف. وياء المتكلم
الفتحة الظاهرة، وهو مضاف. العرض: مضاف إليه  بعد: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه

 الظاهرة. مجرور وعالمة جره الكسرة
: اسم استفهام، ظرف زمان منصو .4 : ( يومو) نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضافوعالمة  بأيَّ

 إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.ومضاف 
 

 : 20نشاط 
 : يأتي ما في الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
ْت إضافة لفظية في ما يأتي هي .1 و   : الجملة التي ح 

 . "الموازنة" كتاب اآلمدّي األشهرُ  (ب .      ال  على العلمأفضل الناس أكثُرهم إقبا( أ 
 . ثروةُ المرء عقلُه وُخلُقه( د .             أتمنّى أالّ تعود مكسور الخاطر (ج
 
 الجملة التي اكتسب فيها المضاف تخصيصا  هي: .2

 . ليُل العقبة ساحر (ب .                   الغنى في يد اللئيم قبيح (أ
 على قدر أهل العزم تأتي العزائم (د .         رجل مروءٍة، وغايةُ فضلخالد  (ج
 
 الجملة التي تُحّرك فيها ياء المتكلم بالفتحة وجوبا  هي: .3
 . وقفت نفسي على خدمة وطني (ب.         كتبيعلّم من تجاربي ما ال أتعلمه من أتأ(  
 . لعقل هادّي إلى الرشادا(د  .               أحفظ لصديقي حقّه من اإلكبار( ج  
 
يُكمْ ( :  تعالى قوله في  )أيَّ ( تُعرب .4 يُرِّ ُرون   هللاِّ  آي اتِّ  ف أ يَّ  آي اتِّهِّ  و   )تُنكِّ

 . زمان ظرف(  د               .به   مفعوال    )جا .            خبر ) ب .           مبتدأ (أ
 ====================================================== 
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 الوحدة الرابعة

 كسر همزة إنّ 
 

 متى يجب كسر همزة إّن ؟ 
يمٌ إذا وقعت في بداية الكالم :  .1 كِّ يٌز ح   إِّنَّ َّللاَّ  ع زِّ
يبٌ  إذا وقعت بعد حرفي االستفتاح )أال( و )أما( : .2 ِّ ق رِّ  أ ال  إِّنَّ ن ْصر  َّللاَّ
 إنها جميلة . اآلثار جميلة إذ  :)بعد الظرف( إذا وقعت في أول جملة المضاف إليه  .3
ّقِّ  إذا وقعت في أول جملة الحال : .4 ْن ب ْيتِّك  بِّاْلح  بُّك  مِّ ك  ر  ج  ا أ ْخر  نِّين  ك م  ن  اْلُمْؤمِّ يق ا مِّ إِّنَّ ف رِّ و 

ُهون    ل ك ارِّ
 . إنه محب ليالتقيت بصديق  إذا وقعت في أول جملة الصفة : .5
ُهون  ل ع ْمُرك  إِّنَُّهْم ل فِّ  إذا وقعت في أول جملة جواب القسم : .6 ْم ي ْعم  تِّهِّ  ي س ْكر 
ل ْيُكمْ  تقاتها :وقعت محكية بالقول بعد )قال( ومش إذا .7  ق ال  إِّنَّ َّللاَّ  اْصط ف اهُ ع 
يمٌ  إذا دخلت الم المزحلقة على خبرها : .8 حِّ إِّنَّهُ ل غ فُوٌر ر   و 
 

 : 1نشاط 
 :التعليل مع فيه،) إنّ  (ةهمز كسر موطن وعيّن اآلتي، النص اقرأ
ُ  من إنّ  .1  .الغوطة مدينة زيارة من له بدّ  ال األندلس أرض قدماه تطأ
 . المعماري الفن آيات من آيةُ  الحمراء قصر   إنّ  أال .2

 )أال( ح االستفتا حرف بعد وقعت 0 الكالم ابتداء في وقعت : بالجوا
 

 : 3نشاط 
 :فيهما ) إنّ ( همزة كسر سبب مبينا   يأتي، ما في خط تحتهما اللتين الجملتين أعرب

ا( :تعالى قال .1 ك   ك م  ج  بُّك   أ ْخر  ن ر  ّقِّ  ب ْيتِّك   مِّ ن   ف ريقا   وإنّ  بِّاْلح  نِّين   ّمِّ ُهون   الُمْؤمِّ   0 ل ك ارِّ
 .والجمال المتعة فيها يجدون إنهم حيث العقبة، شواطئ السيّاحُ  يُؤمُّ  .2

  :الجواب
 نصبه مةوعال منصوب إنّ  اسم :فريقا    .اإلعراب من له محل ال مبني ونصب توكيد حرف  :إنّ  .1

 .اإلعراب من له محل ال مبني جر حرف :من .آخره على الظاهر الفتح تنوين
 مبني حرف المزحلقة، الم :الالم .سالم مذكر جمع ألنه الياء جره وعالمة مجرور اسم :المؤمنين   
 .سالم مذكر جمع ألنه الواو رفعه وعالمة مرفوع إنّ  خبر :كارهون .اإلعراب من له محل ال الفتح على

 (الحال جملة أول في وقعت ألنها إنّ  همزة ُكسرت( حال نصب محل في االسمية والجملة
 نصب محل في مبني متصل ضمير :الهاء .اإلعراب من له محل ال مبني ونصب توكيد حرف :إنّ  .2

  .إنّ  اسم
 ضمير  :والواو . الخمسة األفعال من ألنه النون ثبوت رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعل  :يجدون .3

 ألنها إنّ  همزة ُكسرت( إنّ  خبر رفع محل في الفعلية والجملة  .فاعل رفع محل في مبني تصلم
 )إليه المضاف جملة أول في وقعت
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 : 6نشاط 
 :اآلتية الكريمة اآليات في الهمزة مكسورة  )إنّ ( وقوع لتعليل الصحيحة اإلجابة اختر
ينُوا): تعالى قال .1 اْست عِّ ْبرِّ  و  الصَّال ةِّ  بالصَّ ا و  إِّنَّه  ة   و  ين ع ل ى إالَّ  ل ك بِّير  عِّ اشِّ  )الخ 

 . الصفة جملة أول في وقعت ألنها(  ب           . القول مقول جملة في وقعت ألنها  )أ
 . اخبره على المزحلقة الالم د( لدخول.       إليه المضاف جملة أول في وقعت ألنها )ج    
 
اْلقُْرآنِّ  يس،:) تعالى قال .2 يمِّ  و  كِّ ن   إِّنَّك   ،الح   (الُمْرس لِّين   ل مِّ

 .     الصفة جملة أول في وقعت ألنها ) ب            .القسم جملة أول في وقعت ألنها )أ
 ل.القو مقول جملة في وقعت ألنها  )د .             الحال جملة أول في وقعت ألنها ج    
 
يع  ت ْست   ل ن إِّنَّك   ْلك   أ قُلْ  ل مْ  أ ق ال  ( : تعالى قال .3 ي طِّ عِّ ْبرا   م   (ص 

 .إليه المضاف جملة أول في وقعت ألنها  )ب .               الكالم ابتداء في وقعت ألنها (أ
 . القول مقول جملة في وقعت ألنها  ) د .          الحال جملة أول في وقعت ألنها (ج    
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