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 األدواتأنواع معاني احلروف و: الوحدة السابعة 

 معاني حروف اجلر

 من -أ

 (اسم يدل على زمن ، وقت ، فرتة زمنّية + من : ) ابتداء الغاية الزمانّية  -1

 ( من الوالدة إىل املمات ) إىل اللحد  من املهداطُلب العلم : مثال 

 ( اسم يدل على مكان + من + نتقال الفعل دال على حركة وا) ابتداء الغاية املكانّية  -2

 ( احلرام إىل املسجد األقصى  من املسجدسبحان الذي أسرى بعبده ليال : " قال تعاىل : مثال 

 (بسبب ،، وُيسأل عنه بـ ملاذا ؟؟ = من ) السببية والتعليل  -3

 فظللُت يف أمر اهلوى ُمتحيِّرًا     من حرِّ ناٍر باحلشا متوّهج : مثال 

 (ما بعدهــا نوع ملا قبلها ) النوع أو اجلنس  بيان -4

 ( نوع الّسوار هو الذهب ) لدار األيتام  بسواٍر من ذهبترّبعت سوسن : مثال 

 (بعض = من ) التبعيض  -5

 .ملصطفى وهيب التّل " احلنني إىل حوران "  من قصيدةحفظت مسرية أبياتًا : مثال 

 :يف اجلمل اآلتية ( من ) ما املعنى الذي أفاده حرف اجلر : 1تدريب 

أولئك هلم جنات عدن جتري من حتتهم األنهار حيّلون فيها من أساور من ذهب : " قال تعاىل  -1

 "ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستربق مّتكئني فيها على األرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا 

 ابتداء الغاية املكانية : من حتتهم 

 جلنس بيان ا: من أساور من ذهب 

 بيان اجلنس: من سندس 

 (التبعيض ) تبعث السعادة يف قلوب اآلخرين أختار من الكلمات ما  -2

 (السببية والتعليل ) آه من قيدك أدمى معصمي  -3

 (ابتداء الغاية الزمانّية ) من اليوم تعارفنا  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :إلـــى -ب

 اسم يدل على مكان+ إىل + الفعل دال على حركة وانتقال : انتهاء الغاية املكانّية  -1

 أسبوعّيا  الذهاب إىل املكتبةاعتاد جواد : مثال 

 (زمن + إىل ) انتهاء الغاية الزمانّية  -2

 " وقرآن الفجر إّن قرآن الفجر كان مشهودا  إىل غسق الليلصالة لدلوك الشمس أقم ال: " قال تعاىل : مثال 

 : التبيني  -3

 قليب   إىلاألعمال  أحّباملشاركة يف احلفاظ على البيئة من ( : أحّب ) إذا وقعت بعد اسم التفضيل  -أ

 .املؤمن  إىلالّنفاق  ما أبغَض: إذا وقعت بعد فعل تعّجب يفيد الُبغض  -ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يف اجلمل اآلتية (  إلـــى) ما املعنى الذي أفاده حرف اجلر :  2تدريب 

 (ة انتهاء الغاية الزماني" ) ومنكم َمن ُيرّد إىل أرذل العمر : " قال تعاىل  -1

 (التبيني ! ) ما أحّب النقد البّناء إىل األديب املبدع  -2

 (انتهاء الغاية املكانية ) م 1442وصل كولومبوس إىل القاّرة األمريكية عام  -3

 (التبيني ) من أحّب الكتب األدبّية إىل نفسي " أوراق الورد " كتاب  -4

 ( يف)  -ج

 ( وقت  أو من زما يدل على + يف : ) الظرفية الزمانّية  -1

 تبقيك نشيطًا طيلة اليوم  يف الّصباحممارسة الرياضة : مثال 

 ( حقيقي ما يدل على مكان+ يف ) الظرفية املكانّية  -2

 كل عام  يف األردنُيقام معرض للكتاب : مثال 

ماّديًا وليس وجودًا ( يف ) موجود معنوّيا فيما بعد ( يف ) ما قبل ) الظرفية املكانّية اجملازّية  -3

 (حقيقيا 

 (الفرحة معنوّية ) أثار فوز منتخبنا أللعاب القوى الفرحة يف قلوبنا : مثال 

 :يف اجلمل اآلتية (  فـــي) ما املعنى الذي أفاده حرف اجلر :  3تدريب 

 *يف أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * غلبت الروم * امل : " قال تعاىل  -1

 ية املكانّية الظرف: األرض  يف أدنى
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 فرحت والدتي يف هدّية قّدمها هلا أبي يف ذكرى زواجهما  -2

 الظرفية الزمانية : السببية ،،،، يف ذكرى زواجهما : يف هدّية 

 تدّربت مروة وصديقاتها يف العطلة الصيفّية على التصوير  -3

 ظرفية زمانّية : الصيفّية يف العطلة 

 ( . ظرفية مكانّية : )  تقع جبال اهلمااليا يف شرق آسيا -4

 (ظرفية مكانية جمازية ) ما أمجل معاني الغزل العذري يف قصائد مجيل بثينة  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علـــى -د

 فوق شيء ماّدي ملموس شيء ماّدي ملموس: االستعالء احلقيقي  -1

 وقف هيثم على جبال عجلون متأّماًل مجال الطبيعة : مثال 

 شيء معنوي فوق شيء مادي أو معنوي : االستعالء اجملازي  -2

 ( الّروح معنوّية ) وألقي بها يف مهاوي الرَّدى    روحي على راحيتسأمحل 

 ؟( ملاذا ) وُيسأل عنها بـ ( بسبب = على ) السببّية  -3

 ( .بسبب هدايته إياكم " ) لتكّبروا اهلل على ما هداكم : " قال تعاىل : ثال م

 (رغم ) أو ( مع ) مبعنى : املصاحبة  -4

 قّلة إمكانّياته املاّدية  علىاألردّن بلد معطاء : مثال 

 :يف اجلمل اآلتية (  على) ما املعنى الذي أفاده حرف اجلر :  4تدريب 

 (املصاحبة " ) ك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإّن رّب:" قال تعاىل  -1

 (املصاحبة ) الرّب احلّق أن تبذل املال على حّبك له   -2

 (االستعالء اجملازي ) وقفنا على مجر الوداع عشّية  -3

 ( السببية ) تسّلمت ليلى شهادة شكر من مديرة املدرسة على متّيز أدائها املسرحّي  -4

 (االستعالء احلقيقي ) ا إنين أقف على شرفة بيتن -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عن -هـ

 ترك الشيء أو االبتعاد عنه وجتاوزه إىل غريه أو القفز عن شيء : اجملاوزة  -1

 كل ما يضّره كالتدخني  يبتعد عناملرء الذي يهتّم بصّحته : مثال 

 ...... (بدال عن : مبعنى ) البدلّية  -2

 األسى والّشوق ُسلوانا  وعن متادي  الوصل هجرانــا  عن متاديجازيتين : مثال 

 :يف اجلمل اآلتية ( عـن ) ما املعنى الذي أفاده حرف اجلر :  5تدريب 

 (اجملاوزة )  " ولقد عفا اهلل عنهم واهلل غفوٌر رحيم :" قال تعاىل  -1

 (البدلّية "  ) يوم ال جيزي والد عن ولده وال مولود هو جاز عن والد شيئا :" قال تعاىل  -2

 (البدلّية ) تسّلم خالد اجلائزة عن فريقه الفائز يف املسابقة  -3

 (اجملاوزة ) جتاوزت ميسون عن العقبات اليت واجهتها  -4

 (بدلّية ال) سّدد أبي الدَّين عن صديق طفولته  -5

 الالم -و

 إذا كان املاِلك مفرد عاقل حيق له التصّرف بالشيء اململوك : امِللكّية  -1

 ينشر فيه نتاجه األدبّي لصديقيأتابع موقعًا الكرتونّيًا : مثال 

 إذا كانت امللكّية ألكثر من فرد ، أو املالك غري عاقل : االختصاص  -2

 ، فلنحافظ عليهـــا  مجيعًا لنــــااحلدائق العاّمة : مثال 

  للباب، واملفتاح  للحصانالّسرج : مثال 

 ؟( ملاذا ) وُيسأل عنها بـ ( بسبب = الالم : ) السببية والتعليل  -3

 على السباحة  للتدّرباستثمرت الوقت يف العطلة الصيفّية : مثال 

 احلّصة  إلعطاءجئُت : مثال 

 :يف اجلمل اآلتية ( الالم ) ما املعنى الذي أفاده حرف اجلر :  6تدريب 

 (االختصاص " ) وأزلفت اجلّنة للمتقني :" قال تعاىل  -1

 (السببية " ) إّنما نطعمكم لوجه اهلل :" قال تعاىل  -2

 (امللكّية ) قرأت رواية للكاتب األردني عيسى الناعوري  -3
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 الباء -ز

 م بعمل ما للقيا األداة اليت بعد الباءإذا استعّنا مبا ب: االستعانة  -1

 مع أسرته ؛ إلخبارهم موعد وصوله من الّسفر  بــاهلاتفتواصل نزار : مثال 

 (تالمس حقيقي ) شيئني ماّديني متالصقني :  االلتصاق احلقيقي  -2

 صديقي شاكرًا تعاونه  بيدأمسكُت : مثال 

 (ال يوجد تالمس حقيقي ماّدي بني الطرفني ) االلتصاق اجملازي  -3

 الكتاب أثناء ذهابي إىل اجلامعة  مبعرض مررُت: مثال 

 ؟( ملاذا ) وُيسأل عنها بـ ( بسبب = الباء :) السببية والتعليل  -4

 ( بسبب التزامه تعليمات الطبيب ) تعليمات الطبيب  بــالتزامهحتّسنت صّحة املريض 

 :يف اجلمل اآلتية ( البــاء ) ما املعنى الذي أفاده حرف اجلر :  7تدريب 

 (السببية " ) إّنكم ظلمتم أنفسكم بـاّتخاذكم العجل :" ال تعاىل ق -1

 ( االلصاق اجملازي ) يف االنتخابات الربملانية تقّيدت سعاد مببادئها يف اختيار األكفأ ملن ميّثلها  -2

 :قال حممود سامي البارودي  -3

 (  السببية) فإّني بفضل اهلل أّول واثق   فإن تكن األّياُم ساءت صروفها 

 ( االستعانة) دّعمت سناء آراءها باألدّلة والرباهني الدامغة يف الندوة  -4

 ( االستعانة ) راسل أمحد الشركات بالربيد االلكرتوني لتقديم طلبات التوظيف  -5

 :يف اجلمل اآلتية ( املخطوط حتته ) ما املعنى الذي أفاده حرف اجلر :  8تدريب 

 (االلصاق اجملازي " ) للغو مّروا كراما ابوإذا مّروا : " قال تعاىل  -1

 (بيان اجلنس " ) األوثان  منفاجتنبوا الّرجس :" قال تعاىل  -2

اهلل من املؤمن الضعيف ويف كّل  إىلاملؤمن القوّي خرٌي وأحّب :" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -3

 (التبيني ... " ) خري 

 (الظرفية املكانية احلقيقية ) اليت ال أعرف معناها املعجم الوسيط عن الكلمات  يفأحبث  -4

 (الظرفية الزمانية ) الليلة الظلماء يفتقد البدر  يفسيذكرني قومي إذا جّد جّدهم   و: قال أبو فراس  -5

 (االستعالء احلقيقي ) الطرق  علىتعاون األهالي على إزالة الثلوج املرتاكمة  -6

 (التبعيض ) أشعار نزار قباني  منواصل االجتماعي مقتطفات ضّمنت منشوراتي على مواقع الت -7
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 (البدلية ) زمالئك بإيصال التربعات إىل احملتاجني ؟  عنأتتكّفل يا عّمار  -8

 ممارسة النشاطات الرياضية لـمدينة احلسني للشباب  يفأنشئت مالعب  -4

 (السببية : الظرفية املكانية احلقيقّية ،، لـ : يف ) 

  (اجملاوزة ) احلواجز مبهارة  عناملتسابقون يقفز  -11
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 (ما ) أنواع 

 غالبًا ُيستفهم بها عن غري العاقل : االستفهامّية  -1

 ما أثر استخدام التكنولوجيا يف تطوير التعليم ؟ : مثال 

 (يتحقق شيء إذا حتقق شيء آخر : ) الشرطّية  -2

 ما تزرع حتُصد ما تطمح إليه حتّققه باجلّد واملثابرة ،،،، : مثال 

 ( الذي ) يف وسط اجلملة ومبعنى ) املوصولة  -3

 ُتِعّد ُلجني ما ُطلب إليها من أفكاٍر لتطوير املدينة : مثال 

 ( ما أفَعَل ) يف أّول اجلملة ، ويف صيغة :  التعجبّية  -4

 !ما أعذَب كلمات الشاعر إبراهيم طوقان : مثال 

 لة بعدهــا تنفي حصول حدث ، أو مج: النافية  -5

 (نافية عاملة عمل ليس ) ولكن حّب من سكن الّديارا وما ُحّب الّديار شغفَن قليب    :  مثال

 ( نافية مهملة ) ما جاء أمحد إىل احلفل : مثال 

 (إّنما ، ُرّبما ، إذاما ، وبني حرف اجلّر واالسم اجملرور : ) زائدة  -6

 خالُقهم ُهُم ذهبوا فإن ذهبت أ وإّنما األمم األخالُق ما بقيت 

 "فبما رمحٍة من اهلل لنَت هلم : " ُرّبما يأتي زيٌد ،،،، إذاما جاء زيٌد فأكِرمُه ،،،، قال تعاىل 

 : اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية ( ما ) مانوع :  1تدريب 

 (زائدة كاّفه " ) املؤمنون إخوة  إّنما:" قال تعاىل  -1

 (استفهامية " ) ذابكم إن شكرمت وآمنتم يفعل اهلل بع ما:" قال تعاىل  -2

 (نافية ) عاد لي مكان أسكنه وحدي ما و -3

 (نافية ) وال تسمع األذنان إال من القلب   تبصر العينان يف موضع اهلوى  ماو -4

 (استفهامية ) أفارقَت إلفًا أم جفاك خليُل   لَك باكيا  ماأال يامحام األيك  -5

 (موصولة ) يف أشعاره  يف قلبه مايبّث الشاعر  -6

 (التعجبّية ! ) أروع تقدير جهود اآلَخرين  ما -7

 ( استفهامّية ) ؟ الّداُء  مامن مل يكن عاِلمًا مل يدِر  لكّل داٍء دواٌء عند عاِلِمه  -8

 ( شرطّية ) تزرع حتصد  ما -4
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 ( ال) أنواع 

 ارع بعدها تنهى املخاطب عن فعل شيء ما ، وجتزم املض( : الناهية ) ال  -1

 ال تؤّجل عمل اليوم إىل الغد : مثال 

 إال أنها تنفي حصول احلدث بعدها {ال تعمل فيما بعدها ، فاملضارع بعدها مرفوع }: النافية  -2

 ال أحّب العنب ،،،، ال أتسّرُع يف احلكم على الرأي اآلَخر 

فتأخذ امسًا منصوبًا  عمل إّن تعمل) تنفي وجود جنس شيء معّين يف مكان معّين : النافية للجنس  -3

 ( وخربا مرفوعًا وغالبًا خربها شبه مجلة 

  {نفت وجود جنس الشّك يف القرآن الكريم  }" ذلك الكتاُب ال ريب فيه : "قال تعاىل : مثال 

 {نفت وجود جنس الورق يف الساحة  }ال ورقَة يف الّساحة : مثال 

 {إذا وقعت بني امسني  }حرف عطف  -4

 اشرتيُت من الّسوق قميصًا ال قميصني : مثال 

 : يف اجلمل اآلتية (  ال) مانوع :  3تدريب 

 ( نافية للجنس " ) إن ينصركم اهلل فال غالَب لكم : " قال تعاىل  -1

 ( نافية للجنس ) إذا مل يزن ُحسن اجلسوم عقول  ال خرَي يف ُحسن اجلسوم وطوهلا  -2

 (نافية مهملة ) يس رئيس القوم من حيمل احلقدا ول وال أمحل احلقد القديم عليهم  -3

 ( ناهية ) حال العليل وقد جفاُه طبيُبُه  ال تسألوا عّني فحالي بعدكم  -4

 (حرف عطف ) أستمتع بقراءة القّصة القصرية ال الروايةِ   -5

 ( ناهية ) عاٌر عليك إذا فعلَت عظيُم  ال تنَه عن ُخُلٍق وتأِتي مثله  -6

 : ط أواخر الكلمات املخطوط حتتها يف اجلمل اآلتية اضب: تدريب 

 (الضمة )  املؤمن أحدا بسوء  يغتاُبال  -1

 ( الكسرة )   الّصرِفاحلركة األخرية للكلمة من اهتمامات النحِو ال دراسة  -2

 ( السكون ) عن موِعدك  تتأّخْرال  -3

 (الفتحة ) تّفاح على الشجرة  شجرَةال  -4

 ( الضمة ) بة كرة السّلة إال َمن يتدرَُّب جّيدا لع ُيحِسُنال  -5
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 (َمْن ) أنواع 

 {ُيستفهم بها عن العاقل غالبًا  }: اسم استفهام  -1

 َمْن مؤّلف كتاب األغاني ؟: مثال 

 {جواب الشرط + فعل الشرط ( + َمن ) تقع يف أسلوب يتضمن األداة  }: اسم شرط  -2

  {جتزم فعل الشرط وجوابه املضارَعني}"  جيعل له جررجا وَمْن يّتق اهلل: " قال تعاىل : مثال 

 وتأتي يف وسط اجلملة  {مبعنى اّلذي  }اسم موصول  -3

 أحبُّ ِمَن الناس َمْن يصدُق قوله عمله 

 يف اجلمل اآلتية ؟( َمْن ) ما نوع األداة : تدريب 

 (اسم موصول " ) وهلل يسجد َمن يف السموات واألرض :" قال تعاىل  -1

 (اسم شرط ) ما جلرٍح مبّيت إيالُم  َمن يُهن يسهل اهلواُن عليه  -2

 (اسم استفهام ) ؟ ( مهنيت كملك ) من مؤّلف كتاب  -3

 ( اسم شرط ) وَمن طَلَب الُعال سهر الليالي  -4

 

 (كْم ) أنواع 

( كثري ) نى كلمة ال ُيسأل بها عن شيء ،، وإّنما ُيخَبر بها عن شيء ،، وتكون مبع } : كم اخلربّية -1

 {( ِمن)، واالسم بعدها جمرور باإلضافة أو حبرف اجلر أو قديعّبر بها عن القّلة غالبًا ،

 .كم جنديٍّ ضّحى حبياته ليحيا الوطن : مثال 

 . كم مّتهٍم بريٌء : مثال 

ويأتي  .، واجلواب عنها يكون بعدد معّين ُيسأل بها عن عدد ال يعرفه السائل  : كم االستفهامّية -2

إال إذا جّرت كم حبرف جر فيأتي متييزها جمرورًا . االسم بعدها مفردًا منصوبًا ، ويعرب متييز منصوب 

 بكم ديناٍر اشرتيَت الكتاب ؟ : ، مثال 
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 يف اجلمل اآلتية ؟(  كْم ) ما نوع: تدريب 

 (ة خربّي" ) كم من فئٍة قليلٍة غلبت فئةً  كثريًة بإذن اهلل : " قال تعاىل  -1

 (خربّية ) كم غادٍة مثل الّثرّيا يف الُعال   واحلسن قد أضحى الّثرى من حجبها : قال أبو العالء  -2

 (استفهامّية ) كم جامعًة حكومّية يف اململكة األردنية اهلامشّية ؟  -3

 اضبط احلرف األخري يف الكلمة اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية : تدريب 

 (تنوين فتح ) اؤون حول مضمار السباق ؟ دار العّد دورًةكم  -1

 (تنوين كسر ) نظمها عرار متغّنيًا بالوطن وأجماده  قصيدٍةكم من  -2

 (تنوين كسر ) مثّبتٍة على جنبات الّطرق حتذر من السرعة الزائدة  شاخصٍةأخي السائق متّهل ، فكم  -3

 ( تنوين كسر ) اشرتيَت ساَعَتك ؟  ديناٍربكم  -4

 نوع األداة اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية ؟  ما: تدريب 

 (اسم استفهام " ) تلك بيمينك يا موسى  ماو:" قال تعاىل  -1

 (اسم موصول ) وللشوق ما مل يبَق مّني وما بقي  يلقى الفؤاد وما لقي  مالعينيك  -2

 (ول اسم موص) بيننا سكن الّدهُر  مافلّما انقضى  عجبت لسعي الّدهر بيين وبينها  -3

 (اسم شرط ) يفّكر جّيدًا يف املسألة ، جيد حاًل هلا  َمن -4

 (اسم شرط ) خيطب احلسناء مل يغله املهر  منو تهون علينا يف املعالي نفوسنا  -5

 (حرف نهي ) لن تبلغ اجملَد حّتى تلعق الصرَب  حتَسب اجملد مترًا أنت آِكُلُه  ال -6

 (كم خربّية ) ٍة هدمت ُبنيان أجياٍل ونوم هّمٍة دفعت جيال ذرا شرٍف  كم -7
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 (يف مبدأ حياته ) يف  -ج( يف نشأة الشعر ) يف  -ب( لنشيجها ) ويف ( لبكائها ) الالم يف  -أ: اإلجابة 

ال يعرف أو ال يعي ) ال  -ز( الشكَّ عندي ) ال  -ما نظم ناظٌم شعرًا  و) ما  -هـ( لرّناتها ) الالم يف  -د

 (ما يقول ) ما  -ح( أو  وال من أحبره 
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 اإلجابة 

 السببية : من ... الظرفية الزمانّية : ابتداء الغاية املكانّية ،، يف : من  -1

  اسم موصول : نوع ما  -2
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 االستثناء: الوحدة الثامنة 

 : وله أرعة أركان هي أسلوب يتضّمن إخراج ما بعد إّلا من حكم ما قبلها :  مفهوم االستثناء

 الفعل أو نسبة اخلرب إىل املبتدأ مصدر:  احُلكم

 (إال ) االسم الذي ينطبق عليه احلكم ويكون قبل :  املستثنى منه

 ( إّلا ، غري ، سوى ، عدا ، خال ، حاشا ، ما عدا ، ما خال ، ما حاشا : )  أداة االستثناء

 إّلا االسم الذي ال ينطبق عليه احلكم ، ويأتي بعد :  املستثنى

إال ،، : الطالب ،،، األداة : اجمليء ،،، املستثنى منه : احلكم :  اُب إال زيدًاجاء الطّل: مثال 

 زيدا : املستثنى 

 : أنواع االستثناء 

 ( مستثنى منصوب : ما بعد إال ) فيه العناصر األربعة وليس مسبوقًا بنفي : التام امُلثَبت  االستثناء -1

 ( مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة : املتشائَم .  ) غّنى اجلميُع يف احلقِل إال املتشائَم : مثال 

إّما مستثنى منصوب ( إال ) ما بعد . ) فيه العناصر األربعة مسبوقًا بنفي : التاّم املنفي االستثناء  -2

 .املستثنى ويتبعه يف احلكم اإلعرابي  أو بدال من

 ( اإلنساُن املخلُص يف عمله ) عمله ال ُيعجبين من الّناِس أحٌد إال اإلنساَن املخلَص يف : مثال 

 مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة : اإلنساَن 

 بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة : اإلنساُن 

 ( حكم املستثنى النصب ) وفيه يكون املستثنى ليس من جنس املستثنى منه : االستثناء املنقطع  -3

 " قال أ أسُجُد مَلن خلقَت طينا  جدوا إال إبليَسوإذ ُقلنا للمالئكة اسجدوا آلدَم فس:" قال تعاىل 

 ( إبليس ليس من جنس املالئكة ) 

 مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة: إبليَس 

دائما منفي واملستثنى منه يكون حمذوفًا ،ويعرب حسب موقعه يف : )االستثناء الناقص أو املفّرغ  -4

 (اجلملة 

 فما شكا إال الكسوُل   الّزماَن  وانَهض وال تشُك:  قال إبراهيم طوقان

 . فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة : الكسوُل 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :( إال ) بّين نوع االستثناء وبّين حكم املستثنى بعد :  1تدريب 

 

 بعد إال حكم املستثنى نوع االستثناء اجلملة

 وجوب النصب على أنه مستثنى  تام مثبت  *اليمني إال أصحاَب* كّل نفٍس مبا كسبت رهينة 

 وجوب النصب على أنه مستثنى تام مثبت فما حصدمت فذروه يف سنبله إال قليال مما تأكلون

 يف اجلملة حسب موقعه  ناقص وما املال واألهلون إال ودائع 

 وجوب النصب على أنه مستثنى تام مثبت أحرتم الناس إال ذا الوجهني 

 حسب موقعه يف اجلملة  ناقص ما شاهدُت ليلة أمس إال برناجمًا وثائقّيًا

 حسب موقعه يف اجلملة  ناقص ما كان يف املكتبة عند وصولنا إال سناُء

 لى أنه مستثنىوجوب النصب ع منقطع وصل العّماُل إال أدواِتهم 

 حسب موقعه يف اجلملة  ناقص ما تأّخر من امُلساِفِرين إال مساِفَرين 
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 (سوى  وغري ) االستثناء بـ 

 امسان ُمعربان مالزمان لإلضافة ، يأخذان حكم االسم بعد إال : غري و سوى 

 وهو مضافمستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة :  إذن إعرابهما يف االستثناء التام املثبت 

 شارك الالعبون يف املباراة غرَي اثنني : مثال 

 بدل ( أو ) إّما مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف : ويف االستثناء التام املنفي 

 ( أو غرُي ذوي اهلّمة ) ال ُيقدم على حتّمل املسؤولّية أحٌد غريَ  ذوي اهلّمة العالية 

 الفتحة وهو مضاف مستثنى منصوب وعالمة نصبه: غريَ 

 بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف : غرُي 

 حسب موقعهما يف اجلملة : ويف االستثناء الناقص أو املفرَّغ 

 تنّبهه تباشرُي الّصباِح  وما الدنيا سوى ُحُلٍم لذيٍذ 

 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة وهو مضاف :  سوى

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف مستثنى: ويف االستثناء املنقطع 

 . عاد الطالب سوى كتبهم 

 وهو مضاف املقّدرة مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة: سوى 

 : يف اجلمل اآلتية مبّينًا السبب( غري ) اضبط :  2تدريب 

االتباع على انه  ألن االستثناء تام منفي جيوز النصب أو) ال يتنّكر للجميل إنساٌن غرَي أو غرُي احلاقِد  -1

 (بدل 

 (ألن االستثناء تام مثبت جيب نصب املستثنى ) قرأت مها ديوان الّشعر غرَي ثالِث قصائَد  -2

ألن االستثناء ناقص تعرب غري ) إذا كانت األخالُق غرَي حساِن  وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم  -3

 (حسب موقعها يف اجلملة وهنا جاءت خربا لكان منصوبا 
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 ( عدا ، خال ، حاشا) ستثناء بـ اال

 

 :على حالني ( عدا ، خال ، حاشا ) ُيعرب االسم بعد : أواًل 

 

 فعل ماض جامد مبين على الفتح إلنشاء االستثناء ( عدا ، خال ، حاشا ) إذا اعتربنا  -أ

 ........مفعول به منصوب وعالمة نصبــه : يعرب ما بعدها 

 (مفعول به منصوب وعالمة نصبــه الفتحة : احملتكَر ) تكَر ، أحرتُم التّجاَر عدا احمل: مثال 

 

 ..اسم جمرور وعالمة جّره : حروف جر ، يعرب ما بعدهــا ( عدا ، خال ، حاشا ) إذا اعتربنا  -ب

 ( اسم جمرور وعالمة جّره الكسرة : احملتكِر ) أحرتُم التّجاَر عدا احملتكِر ، :  مثال 

 

 ( ما عدا ، ما خال ، ما حاشا ( ) ما ) بـ ( عدا ، خال ، حاشا ) إذا اقرتنت : ثانيــًا 

فيجب اعتبارها أفعاال ماضية جامدة مبنية على الفتح إلنشاء االستثناء ، وما بعدها مفعول به منصوب 

 ........وعالمة نصبــه 

 : د إّن أصدق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبي: " قال الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم : مثال 

 (مفعول به منصوب وعالمة نصبــه الفتحة : لفظ اجلاللة ) باطٌل  اهلَلأَلا كلُّ شيٍء ما خال 

 قيسٍ   أمَُّزرُت األماكن األثرّية يف األردن ما عدا : مثال 

 (مفعول به منصوب وعالمة نصبــه الفتحة ، وهو مضاف : أمَّ ) 
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 ب على أنه مستثنى منصوبوجوب النص: إال ،،، حكم املستثنى : األداة 

 
 وجوب النصب على أنه مستثنى منصوب: إال ،،، حكم املستثنى : األداة 

 
 وجوب النصب على أنه مستثنى منصوب: إال ،،، حكم املستثنى : األداة 

 
 وما بعدها جمرور باالضافة ( سوى )وجوب النصب ل : سوى ،،،، احلكم : األداة 

 
 وجوب النصب على أنه مستثنى منصوب: تثنى إال ،،، حكم املس: األداة 

 
 الجر بحرف مجرور اسم أو منصوب، به مفعول: عدا ،،، احلكم : األداة 

 
 .باإلضافة مجروروما بعدها  غير،: األداة 
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 .في الجملة  موقعه حسب إلّ  بعد وما مفّرغ:  إال : األداة  

 
 .باإلضافة مجروروما بعدها  سوى،: األداة 

 
 .باإلضافة مجروروما بعدها  ، سوى: ة األدا

 
 :اإلجابة 

 مفّرغ : أمل تسمعين أقول إال خريًا  -أ

 تام مثبت : إّنك تقول كّل شيء إّلا الشتم  -ب

 
 ما جنح إّلا زيٌد،،،جنح الطّلاب إّلا الكسوَل ،،، ما جنح الطالب إال زيدًا أو زيٌد 
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 .سالم مذكر جمع نهأل الياء نصبه وعالمة منصوب مستثنى -1
 .مضاف وهو آخره، على الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع المبتدأ خبر :متاع -2
 .مضاف وهو المقدرة، الضمة رفعه وعالمة مرفوع فاعل نائب :سوى -3
 .سالم مذكر جمع ألنه الياء جره وعالمة مجرور إليه مضاف :المتميزين -4
 .الفتح تنوين نصبه وعالمة منصوب به مفعول :زياًدا -5

 



 

21 

 

 

 : اإلجابة 

 .لحظةً  -1
 .أيادي   -2
 .مفّرغ -3
 متصل ضمير والكاف مضاف، وهو الكسرة، جّره وعالمة مجرور إليه مضاف :قلب -4

 .باإلضافة جر محل في مبني
 ضمير والكاف مضاف، وهو مثنى ألنه الياء نصبه وعالمة منصوب مستثنى :يديك

  .باإلضافة جر محل في مبني متصل
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 الل بالقلب واحلذفاإلع: الوحدة التاسعة 

 

 تقلب الواو أو الياء ألفا إذا كانت متحركة وُسبقت بفتحة

 قلبت الواو ألفا ألنها متحركة وسبقت بفتحة: يكون : َكَوَن ، بدليل املضارع : األصل: كان : مثال 

 حةَزَيَن ، بدليل املضارع يزين ، قلبت الياء ألفًا ألنها متحركة وسبقت بفت: األصل : زان : مثال 

 قلبت الياء ألفًا ألنها متحركة وسبقت بفتحة: بدليل املضارع يغتدي : األصل اغَتَدَي : اغتدى : مثال 

 قلبت الياء ألفًا ألنها متحركة وسبقت بفتحة: بدليل املضارع يهتدي : األصل اهتَدَي : اهتدى : مثال 

 .العني معتل فعل لتقلب الواو او الياء همزة اذا وقعتا عينا يف اسم فاعل 

َعْيبا ، قلبت الياء همزة ألنها : واملصدر  يعيب ،:  املضارع  :عايب ، بدليل : األصل : عائب : مثال 

 .عينا يف اسم فاعل معتل العني 

َقْواًل ، قلبت الواو همزة ألنها عينا : يقول ، واملصدر : املضارع : بدليل : قاول : األصل : قائل : مثال 

 . يف اسم فاعل معتل العني

 .اذا وقعت متطرفة بعد الف زائدة  و الياء همزةأتقلب الواو 

 قلبت الواو همزة ألنها متطرفة بعد ألف زائدة : يسمو : بدليل املضارع  ،أصلها مساو : مساء 

 ألنها متطرفة بعد ألف زائدةقلبت الياء همزة : الغناي ، بدليل املضارع ُيغين : أصلها : الغناء 

 منتهى اجلموع اذا وقعت بعد ألف ،  همزةيف املفرد املؤنث   الزائدة (لياء او االلف الواو او ا) تقلب 

منتهى وقعت بعد ألف قلبت الياء همزة ألنها ) مخيلة : بدليل املفرد املؤنث:األصل مخايل :  مخائل

 . اجلموع

منتهى د ألف وقعت بعألنها قلبت األلف همزة : سحابة : بدليل املفرد : سحااب : األصل :  سحائب

 . اجلموع

منتهى وقعت بعد ألف ألنها قلبت الواو همزة : عجوز : بدليل املفرد : عجاوز : األصل :  عجائز

 . اجلموع

 (العني ) علل ، معايش ليس فيها إعالل ؟ ألن الياء ليست زائدة بل تقابل : س 

 مفاعل = معايش 
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 :تقلب الواو ياًء يف احلاالت اآلتية 

 

 . وما قبلها مكسوركنة إذا جاءت سا -1

 قلبت الواو ياًء ألنها ساكنه وما قبلها مكسور ( ورث ) ِمْوراث ، بدليل : األصل : مرياث : مثال 

 قلبت الواو ياًء ألنها ساكنه وما قبلها مكسور( وقت ) ِمْوقات ، بدليل : األصل : ميقات : مثال 

 الواو ياًء ألنها ساكنه وما قبلها مكسور قلبت( وعد ) ِمْوعاد ، بدليل : األصل : ميعاد : مثال 

 . إذا كانت الواو متطرفة ، وما قبلهــا مكسور  -2

 قلبت الواو ياء ألنها متطرفة وما قبلها مكسور( يدعو  –دعا ) الّداعي ، أصلها الّداِعو ، بدليل : مثال 

قلبت الواو ياء ألنها متطرفة ( َحْظَوة  ُحْظَوة ، واملّرة: املصدر ) َحِظَو ، بدليل : األصل : َحِظَيْت : مثال 

 ( انتبه تاء التأنيث والضمائر ال ُتعّد من ضمن حروف الفعل ) وما قبلها مكسور 

 . إذا اجتمعت الواو والياء يف كلمة واحدة وكانت أوالهما ساكنة  -3

اء وأدغمت بياء قلبت الواو ي: اسم مفعول من الفعل نسي : على وزن مفعول  :منسوي : أصلها :  َمنسّي

 الفعل الجتماع الواو والياء يف كلمة واحدة وأوالهما ساكنه 

قلبت الواو ياء وأدغمت بياء :  اسم مفعول من الفعل روي:  على وزن مفعول :مرووي : أصلها :  َمروّي

 . الفعل الجتماع الواو والياء يف كلمة واحدة وأوالهما ساكنه 

قلبت الواو ياء وأدغمت بالياء الجتماعهما يف كلمة واحدة ( يهون : هان ) : بدليل : أصلها َهْيِون :  َهّين

 . وأوالهما ساكنة 

 
 ألف بعد  )الياء( الزائد المد حرف وقع حديقة المؤنث المفرد بدليل )حدايق( أصلها : حدائق
 همزة الياء قلب بالقلب إعالل نوعه،  همزة فقلب الجموع؛ منتهى صيغة

 بالقلب إعالل نوعه. همزة الياء فقلبت ألف زائده بعد الياء تطرفت عطاي، أصلها :عطاء
 . همزة الواو قلب
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ي ه( أصلها : هوهوا  إعالل نوعه ألفا فقلبت بفتحة وسبقت الياء تحركت ه ْوية هوى بدليل  )هو 

 .ألفا الياء قلب بالقلب

 

 همزة الواو فقلبت هزائد ألف بعد الواو تطرفت يسخو سخا بدليل  ( وسخا(  أصلها : سخاءً 
 همزة الواو قلب بالقلب إعالل نوعه

 

م( أصلها : أقامً   إعالل نوعه ألفا الواو فقلبت بفتح وسبقت الواو تحركت يقوم قام بدليل  )أق و 
 . ألفا الواو قلب بالقلب

 ياء الواو فقلبت كسر بعد الساكنة الواو وقعت وزن المجرد بدليل  )زانموْ  ( أصلها : ميزان
 . ياء الواو قلب بالقلب إعالل هنوع

 
 بفتح وسبقت بكسر الواو تحركت بوةص   المصدر بدليل  )الصب و( أصلها: الّصبا
 . ألفا الواو قلب بالقلب إعالل نوعه ألفا الواو فقلبت

 ألفا الياء فقلبت بفتح وسبقت الياء تحركت السقي المصدر بدليل  )يسق ي  ( أصلها : ُيْسقى
 . ألفا الياء قلب ببالقل إعالل نوعه

 
 همزة الواو فقلبت زائده ألف بعد الواو تطرفت يجفو جفا بدليل  )الجفاو( أصلها :الجفاء

  همزة الواو قلب بالقلب إعالل نوعه

 
و  ( أصلها : ن جا  ألفا الواو فقلبت بفتح وسبقت الواو تحركت النجوى المصدر بدليل  )نج 

 ألفا الواو قلب بالقلب إعالل نوعه

 نوعه ياء الواو فقلبت كسر بعد الواو تطرفت يشقو شقا بدليل  )شقو  ( أصلها : ي  شق
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 ياء الواو قلب بالقلب إعالل

 
 في والياء الواو اجتمعت فعيل وزن على يسود ساد بدليل سْيود ل  )سْويد(  أصلها الّسّيد
 إعالل نوعه األخرى الياء مع ادغمت ثم ياء الواو فقلبت ساكن أولهما وكان واحدة كلمة

 .ياء الواو قلب بالقلب

 
 بعد  )الواو( الزائد المد حرف وقع عروس المؤنث المفرد بدليل  )عراوس( أصلها عرائس

 همزة الواو قلب بالقلب إعالل نوعه همزة فقلب الجموع؛ منتهى صيغة ألف

 
 فاأل الواو فقلبت بفتح وسبقت الواو تحركت القول المصدر بدليل )ق و ل(أصلها قال

 ألفا الواو قلب بالقلب إعالل نوعه

 
 الثالثي الفاعل سمل عينا الواو وقعت والدوام يدوم دام بدليل  )داوم( أصلها : دائم  

 . همزة الواو قلب بالقلب إعالل نوعه همزة الواو فقلبت األجوف

 
 )فاألل( الزائد  المد حرف وقع رسالة المؤنث المفرد بدليل  )رساال( أصلها : رسائل  

 .همزة األلف قلب بالقلب إعالل نوعه ، همزة فقلب الجموع؛ منتهى صيغة ألف بعد

 
 فقلبت بفتح وسبقت الياء تحركت ، ةي  وْ ه   المرة مصدر بدليل  )الهو ي  ( أصلها : الهوى
 . ألفا الياء قلب بالقلب إعالل نوعه ، ألفا الياء
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 نوعه ياء الواو فقلبت كسر بعد الواو فتتطر  الرضوان المصدر بدليل  )رِضو  (  أصلها  :ضيًر

 .  ياء الواو قلب بالقلب إعالل

 وقعت الواو عينا لسم فاعل معتل أجوف فقلبت همزة ( الفوز ) بدليل ( فاوز ) األصل :  فائز
 ،بالقلب إعالل نوعه ألفا الواو فقلبت بفتح وسبقت الواو تحركت( م طط ف و ) األصل :  مصطفى

 ألفا الواو قلب
 همزة الياء فقلبت ، زائدة ألف بعد الياء تطرفت يشفي شفى: بدليل ( شفاي ) الصل :  فاءش

 بالقلب إعالل نوعه
 في والياء الواو اجتمعت (رضي  )  المجرد بدليل المفعول اسم وزن على )مرضْوي(أصلها : م رضيًّ

 بالقلب إعالل نوعه األخرى الياء مع ادغمت ثم ياء الواو فقلبت ساكن أولهما وكان واحدة كلمة
 .ياء الواو قلب

 نوعه ياء الواو فقلبت كسر بعد الساكنة الواو وقعت ثق   و المجرد بدليل )مْوثاق ( أصلها :ميثاق
 . ياء الواو قلب بالقلب إعالل

 
 اليائين بين متجانسين إدغام فيها حدث إنما شي عن منقلبة غير الياء يلين ومضارعه ن  ل   من لّين
 . فقط
 كلمة في والياء الواو اجتمعت فعيل وزن على نهْويِ  فأصلها ، يهون : هان من فهي هّين وأما

 .بالقلب إعالل فهو األخرى الياء مع ادغمت ثم ياء الواو فقلبت ساكن أولهما وكان واحدة
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: شقايق : أصلها : ،، شقائق ( ب ْلو ة ) بالو بدليل : أصلها : اّدع ي  ،،، بالء : أصلها : اّدعى 
ْوف : بدليل ) ِخْوفة : األصل : ،،، ِخيفة (   شقيقة ) بدليل المفرد   (الخ 

 
 ( منقلبة عن واو ) يدعو : دعا : دعاو ، بدليل : األصل : دعاء 
 ( أشقر ) زائدة للتأنيث : أصلية ،،، شقراء : إمالء 
 (الفتو ة  : )المّرة  :بدليل :  وإفتا: أصلها : إفتاء 

 يصفو  : صفا : منقلبة عن واو ، بدليل : اصطفاو : األصل : اصطفاء 
 خزانة  : بدليل المفرد : خزاان ، منقلبة عن ألف : األصل : خزائن 
 (يفيض : فاض ) منقلبة عن ياء ، بدليل : فايض : األصل : فائض 
 يبري : برى : منقلبة عن ياء ، بدليل : انبراي : األصل : انبراء 

 
القضاي ، : القضاء (  الشقاوة ) بدليل : الشقاو : الشقاء  ،،، (يبلو : من بال ) البالو : البالء 
 ،،، ( العداوة ) األعداو ، بدليل : ،،، األعداء ( يقضي : قضى : ) بدليل 

 
 صوما : يصوم : صام : بدليل : الّصاوم : يقوم ،،، الصائم : قام : بدليل : القاوم : القائم 
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 يطير : طار : بدليل : طاير : ،،، طائر ( ِحيرة )بدليل المصدر : حاير : ئر حا
 ضفيرة : بدليل المفرد : ضفاير : ضفائر 

 
 باع ، يبيع ، بيعا : بدليل : البايع : البائع 

 اإلعالل باحلذف

 االسم املنقوص إذا نّون بالضم أو الكسر حذفت ياؤه  -1

 (اسم منقوص منّون بالكسر حذفت ياؤه : رامٍي : األصل  :) راٍمًرّب رميٍة من غري : مثال 

 ( اسم منقوص منّون بالضّم حذفت ياؤه : قاِضٌي : األصل ) عادٌل  قاٍضجاء : مثال 

 االسم املنقوص إذا ُجمع مجع مذّكر سامل ، ُحذفت ياؤه ، وُضّم ما قبل الواو ، وُكِسر ما قبل الياء  -2

ياؤه اسم منقوص ُجمع مجع مذّكر سامل فحذفت : الداعي : املفرد )  .ري أنتم الّداُعون إىل اخل: مثال 

 (وضَم ما قبل الواو 

اسم منقوص ُجمع مجع مذّكر سامل فحذفت ياؤه : الداعي : املفرد )  .لكّل خرٍي  الّداِعنيُكن من : مثال 

 (وُكسر ما قبل الياء 

 وُفتح ما قبل الواو والياء  االسم املقصور إذا ُجمع مجع مذّكر سامل حذفت ألفه ، -3

اسم مقصور ُجمع مجع مذّكر سامل حذفت : األدنى : املفرد : ) واستبِق ُوّدهم  األْدَننيحتّلم على : مثال 

 (ياؤه ، وُفتح ما قبل الياء 

اسم مقصور ُجمع مجع مذّكر : األعلى : املفرد " ) إن كنتم مؤمنني  األعَلوَنوأنتم : " قال تعاىل : مثال 

 (مل حذفت ياؤه ، وُفتح ما قبل الواو سا

 الفعل األجوف إذا ُسّكن آخره ُحذف وسطه  -4 

 ُصن الّنفَس وامحلهــا على ما ُيزيُنها : مثال 

 فعل معتل أجوف ُسّكن آخره فحذف وسطه ( َصْون : يصون واملصدر : املضارع ) بدليل : ُصون : األصل 

حتذف الواو منه ( َيْفِعل ) ومضارعه ( َفَعَل ) على وزن ( الواو الذي أوله علة ) الفعل املثال الواوي  -5

 يف مضارعه ، وأمره ، وحتذف يف مصدره إذا ُعّوض عنها بتاء يف آخره 

 َوَصَل : مثال 



 

29 

 

حتذف الواو منه يف ( َيْفِعل ) ومضارعه ( َفَعَل ) على وزن  (َوَصَل )  فعل املثال الواوي: املضارع َيِصُل 

 مضارعه

حتذف الواو منه يف ( َيْفِعل ) ومضارعه ( َفَعَل ) على وزن  (َوَصَل )  فعل املثال الواوي: ِصْل :  األمر

 أمره

مصدره حتذف الواو منه يف ( َيْفِعل ) ومضارعه ( َفَعَل ) على وزن  (َوَصَل )  فعل املثال الواوي: ِصلة 

 .ألن التاء عّوضت يف آخره عن الواو 

حيذف حرف العلة من آخره عند اسناده إىل واو ( املاضي أو املضارع ) ص الفعل املاضي الناق -6

فإذا كان احملذوف الواو أو الياء ُضّم ما قبل واو اجلماعة وُكسر ما قبل  . أو ياء املخاطبة املؤنث اجلماعة

  .ياء املخاطبة وإذا كان احملذوف ألفا ُفتح ما قبل واو اجلماعة أو ياء املخاطبة املؤنث 

 ( يدُعوون : األصل دعو ) يدُعون : ،،، دعا ( يسَعيون : األصل سعي ) َيْسَعون : سعى : ل مثا

 (اْسَعْي إىل اخلري يا فتاة ، ابِني البيَت يا فاطمة ( ) يبنيون : بين : األصل ) يبُنون : بنى : مثال 

 
اسناده لواو  عند الناقص املاضي آخر من الياء حذفت نسَي اجملرد بدليل: َنِسُيوا : األصل : َنسوا 

 الناقص آخر الفعل من الياء حذف باحلذف إعالل نوعه الواو قبل ما وضماجلماعة 

 
 أخذ عند َفَعَل الواوي املثال من الواو حذفت،  وهن اجملرد بدليل  )توهنوا ( أصلها: َتهُنوا

 الواو حذف باحلذف إعالل : نوعه منه ( يفعل)  املضارع

 املقصور سماال آخر من األلف حذفت ( األعلى ) املفرد بدليل  )األعالون ( هاأصل : اْلَأْعَلْوَن
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 حذف،  إعالل باحلذف نوعه األلف حذف على إشارة الواو قبل ما وفتح ساملا مذكر مجع مجعه عند

 .  األلف

 
 نّون نكرة منقوص اسم ألنه املنقوص سماال آخر من الياء حذفت يقضي قضى بدليل )قاضٍي( أصلها: قاٍض

 املنقوص ياء حذف باحلذف إعالل نوعه الكسر بتنوين

 
 عند الناقص املضارع آخر من الياء حذفت )يؤذي هو( بدليل )تؤذيون( أصلها : تؤُذوَن

 آخر من الياء حذف باحلذف إعالل : نوعه الواو قبل ما وضم اجلماعة واو لضمري إسناده

 الناقص املضارع

 
 أخذ عند َفَعَل الواوي املثال من الواو حذفت وعد اجملرد بدليل  )توعد ( أصلها : ْدعت

 الواو حذف باحلذف إعالل نوعه ،  منه يفعل املضارع

 مضارعه الذي َفَعَل الواوي املثال من الواو حذفت،  وعد اجملرد بدليل  )اْوعد ( أصلها : عْد

 . واوال حذف باحلذف إعالل نوعه الوصل همزة حذفت ثم منه األمر أخذ عند يفعل

 
، حذفت األلف من املضارع املعتل الناقص عند اسناده ( خيشى ) ختشاون ، بدليل : األصل : َتخَشون 

 (إعالل باحلذف ) لواو اجلماعة ، وفتح ما قبل الواو  

 
 لضمري عند إسناده الناقص املاضي آخر من األلف حذفت: هو قضى : بدليل : َقَضاوا : األصل : َقَضوا 

 ، وُفتح ما قبل الواو ، إعالل باحلذف  اجلماعة واو
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فعل معتل أجوف ُسّكن آخره فحذف وسطه ، إعالل ( : كان ) بدليل : كانَت : األصل : كنَت 

 باحلذف

 إعالل نوعه وسطه فحذف األجوف الفعل آخر سكن يعيش عاشبدليل  )عيْش( أصلها : عْش

 . األلف حذف باحلذف

 الذي َفَعَل الواوي املثال من الواو حذفت وصل رداجمل بدليل  )اْوصْل ( أصلها : صْل

 الواو حذف باحلذف إعالل نوعه الوصل همزة حذفت ثم منه األمر أخذ عند يفعل مضارعه

 
 مذكر مجع عند مجعه املنقوص سماال آخر من الياء حذفت املقتفي املفرد بدليل )املقتفيون( أصلها املقتُفوَن

 الياء باحلذف حذف إعالل نوعه الياء حذف على إشارة الواو قبل ما وضم ساملا

 
 بتنوين نّون نكرة اسم ألنه سم املنقوصاال آخر من الياء حذفت السعي املصدر بدليل )ساعٍي( أصلها : ساٍع

 . املنقوص ياء حذف باحلذف إعالل نوعه الكسر

 
 إعالل باحلذف ( الواو ) ، فعل معتل أجوف ، ُسّكن آخره فحذف وسطه ( تقول ) أصلها : تُقل 

 
 .اسم منقوص نكرة منّون بالكسر ، حذفت ياؤه ، اعالل باحلذف ( : واشٍي ) األصل : واٍش 
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 إعالل نوعه وسطه األجوف فحذف الفعل آخر سكن يستطيع هو بدليل  )تستطيْع( أصلها: تستطْع

 . الياء حذف باحلذف

 
 نوعه وسطه فحذف األجوف الفعل آخر سكن يفوز فاز بدليل  )يفوْز ( أصله : يفز

 الواو حذف ، باحلذف إعالل

 
 الضم بتنوين نّون اسم نكرة ألنه املنقوص سماال آخر من الياء حذفت يأتي أتى بدليل  )آتٌي( أصلها : آٍت

 .املنقوص االسم ياء حذف باحلذف إعالل نوعه

 
 

تنِجنَي : َتْسَعنَي ،،، ينُجوَن : َيْسَعوَن   ختَتِفني ،،: اخَتَفوا  َتْسِمنَي ،،: َتْخَشني ،، َسَموا : َخُشوا 

 تنَهْيَن  : ،، ينَهوَن  حتِمنَي: ،، حيُمون 
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،، املرتَضون  الباِننَي: الّناِجنَي ،، الباُنوَن : املهَتِديَن ،، الّناُجوَن : املصطَفنَي ،،، املهتُدوَن : املصطَفوَن 

 املرتِضني : 

 
 ُسّكن آخره فحذف وسطه فعل معتل أجوف ، : ِصف : وصف 

 فعل معتل أجوف ، ُسّكن آخره فحذف وسطه: استِشر : استشار 

 فعل معتل أجوف ، ُسّكن آخره فحذف وسطه: َخْف : خاف 

 
 )الياء (الواشني ، )الياء( الناهون ،)الواو( يكن

 
 )األلف(ألفوا ، )األلف(،اعتدوا )األلف( جنوا

 
 )الواو( يرجون
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 )األلف( ّنوامت ، )الياء(شتهوني ،)الياء(املتقون

 
 )الياء( نسوا ، )األلف(تناسوا

 
 وصل : األصل ( الواو ) صلة 

 
 يوقف :األصل  )الواو (يقف

 
 نوعه ألفا الواو فقلبت بفتح وسبقت الواو حتركت يلوح حال بدليل )َلَوْحْت(أصلها : َحْتاَل

 . ألفا الواو قلب بالقلب إعالل

 إسناده عند الفعل الناقص آخر من الياء العلة حرف ُحذف َولَي اجملرد بدليل  )ُوّلَي( أصلها : واُوّل

 . الناقص الفعل آخر من حذف الياء ، باحلذف إعالل نوعه ، الواو قبل ما وُضّم اجلماعة واو لضمري
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 الفاعل سمال عينا الياء وقعت،  والسيل يسيل سال بدليل )سايلة(أصلها : َسائَلًة

 همزة الياء قلب بالقلب إعالل نوعه همزة الياء فقلبت األجوف الثالثي

 ألف بعد  )الياء( الزائد  املد حرف وقع،  سبيكة املؤنث املفرد بدليل  )سبايك( أصلها:  سبائك

 ةهمز الياء قلب بالقلب إعالل نوعه،  همزة فقلب ؛ اجلموع منتهى صيغة

 إعالل نوعه همزة فقلبت الواو زائدة ألف بعد الواو تطرفت يسمو مسا بدليل  )مساو(  أصلها : َسَماًء

 .  همزة الواو قلب بالقلب

 إعالل نوعه،  الواو ياء فقلبت كسر بعد الواو تطرفت ، يدنو دنا:  بدليل  )دانوها( أصلها :دانيها

 ياء الواو قلب بالقلب

 الياء تحركت غني   والمجرد غنية المرة مصدر بدليل  )تغن ي  ( أصلها :ًت ْغن ى
 ألفا الياء قلب بالقلب إعالل نوعه ألفا الياء فقلبت بفتح بقتوس

 بعد  )األلف( الزائد  املد حرف وقع،  سحابة املؤنث املفرد بدليل  )سحااب( أصلها:  سحائب

 همزة األلف قلب ، بالقلب إعالل نوعه،  همزة فقلب اجلموع؛ منتهى صيغة ألف

 
 )الواو حذف باحلذف إعالل(  َيعُظُكْم ،ن األصل ينَهُي ،،،أل  )ألفا الياء قلب بالقلب إعالل( َيْنَهى

 يوعظكم : األصل 
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 عمل املصدر واملشتّقات: الوحدة العاشرة 

 

 :عمل املصدر : أّواًل 

 يكون املصدر الصريح عاماًل عمل فعله إذا جاز إحالل املصدر املؤول حمّله 

يكون املصدر غري منّون وال معّرف بأل فيكون مضافًا، ) يعمل املصدر عمل فعله إذا جاء مضافا إىل فاعله  -

 (وفاعله يعرب مضاف إليه جمرور 

 : األمثلة 

 ( ألّمه دليُل تقديره هلا  هدّيًةأن ُيقّدم زياٌد : التقدير ) ألّمه دليُل تقديره هلــا   هدّيًةزياٍد  تقديُم -1

 مضاف إليه جمرور وعالمة جّره تنوين الكسر : زياٍد 

 وعالمة نصبه تنوين الفتح ( تقديُم ) مفعول به منصوب للمصدر :  هدّيًة

 ... (التقدير أن ميَنَح املعّلُم الطالَب جائزًة .) ُيحّفزه على التفّوق واإلبداع  الطالَب جائزًةَمْنُح امُلعلِِّم  -2

 .وعالمة نصبه الفتحة ( َمْنُح ) مفعول به أول منصوب للمصدر :الطالَب 

 .وعالمة نصبه تنوين الفتح ( َمْنُح ) ول به ثاٍن منصوب للمصدر مفع: جائزًة 

 يأخذ مفعولني ( َمَنَح ) فأخذ مفعولني ، ألّن الفعل ( َمَنَح ) عمل عمل فعله ( َمْنُح ) الحظ املصدر ) 

 
 : اإلجابة

: مفعواًل به نصب :ِعْشرة  -3اجملد :نصب مفعواًل به : إحراز  -2 آباَء  : نصب مفعواًل به: ِذْكر  -1

 الكرام
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 الُكُتَب  -2  املرَء  -1:  اإلجابة

  3تدريب 

 
 وعالمة نصبه الفتحة ( أْخذ ) مفعول به منصوب للمصدر : احلمَد 

 وعالمة نصبه الفتحة( اّتخاذ ) مفعول به أول منصوب للمصدر : احلواَر 

 تحةوعالمة نصبه الف( اّتخاذ ) مفعول به ثاٍن منصوب للمصدر : نهجاً  

 

 عمل املشتّقات: ثانيًا 

 تعمل املشتّقات عمل فعلها دون شروط إذا كانت معّرفة بـ أل 

 تعمل املشتقات املنّونه إذا ُسبقت بنفي أو نداء أو استفهام 

 تعمل املشتقات املنّونه إذا جاءت خربًا أو نعتًا أو حااًل 

ومفعواًل به إن كان من فعٍل  زمإن كان من فعل ال مرفوعًايأخذ فاعالً : عمل اسم الفاعل  -1

 متعدٍّ

 . هم يف برامج تطّوعّية مستقَبَل كونامُلدِرُيشارك شباب الوطن  - أ

 ( أدَرَك ) امُلدِركون ، معّرف بأل يعمل دون شروط  ،وهو مأخوذ من الفعل املتعدي : اسم الفاعل 

 (أدرك الشباُب مستقَبَلــهم ) :التقدير 

 وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف ( املدركون ) السم الفاعل مفعول به منصوب : مستقَبَلــ 
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 (ساَنَدت اللجاُن األجهزَة الّرمسّية : التقدير )  الّرمسّية  األجهزَة ُمساِندًةفرتاهم يؤّسسون جلانًا  - ب

 (األجهزة ) مساندًة ، منّون ووقع نعتا فعمل عمل فعله ، فأخذ مفعوال به : اسم الفاعل 

 منصوب السم الفاعل مساندة ، وعالمة نصبه الفتحة  مفعول به:  األجهزَة

 (محل الطالُب ُكُتَبــه : التقدير ) ـه حاماًل ُكُتَبـرجع الطالُب  - ت

 ( كُتبــَ ) منّون ووقع حااًل ، فعمل عمل فعله ، وأخذ مفعوال به ( حاماًل ) اسم الفاعل 

  ُمنشِّطٌة السياحَةاألجواُء اآلمنُة يف األردن  - ث

 (الّسياحة ) منّون ووقع خربًا ، فعمل عمل فعله ، فأخذ مفعواًل به ( ُمَنشِّطة ) اسم الفاعل 

 ( نّشطت األجواُء السياحة ) والتقدير 

 وعالمة نصبه الفتحة ( ُمنشِّطة ) مفعول به منصوب السم الفاعل : الّسياحة 

  ناٍس أخوك واجباِتــهما  - ج

 مل فعله ، وأخذ فاعاًل مرفوعًا ومفعواًل به منّون وُسبق بنفي ، فعمل ع( ناٍس ) اسم الفاعل 

 ما نسَي أخوك واجباِته : التقدير 

 وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلمسة ، وهو مضاف( ناٍس ) فاعل مرفوع السم الفاعل : أخو 

 ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه : ك 

وعالمة نصبه الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل وهو ( ناٍس ) مفعول به منصوب ، السم الفاعل : واجباتــِ 

 .مضاف 

 ، ال تتواَن يف عملك  صانعًا اخلرَييا  - ح

 ( اخلرَي ) ، فعمل عمل فعله ، وأخذ مفعواًل به  بنداءمنّون وُسبق (  صانعًا) اسم الفاعل 

 وعالمة نصبه الفتحة ( صانعًا ) مفعول به منصوب ، السم الفاعل : اخلرَي 

 السفر اليوم يا ُقصّي ؟  من أعائٌد أبوك - خ

) ألّن الفعل ( أبو ) منّون وُسبق باستفهام ، فعمل عمل فعله ، وأخذ فاعاًل فقط وهو ( عائٌد ) اسم الفاعل 

 الزم ال يأخذ مفعواًل به ، واسم الفاعل يعمل نفس عمل الفعل ( عاد 

 أعاَد أبوَك من السفر ؟: التقدير 

 وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلمسة ، وهو مضاف( ئد عا) مرفوع السم الفاعل  فاعل: أبو 
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 (الغيظ ) نصب مفعواًل به : الكاظمني 

 
 .عذرًا  :به مفعول ونصب أنت، تقديره الذي املسترت الضمري فاعال رفع

 
 واجباِتـ:  به مفعول ونصب أنت، تقديره الذي املسترت الضمري فاعال رفع

 
 مستقبلـَ: هي ، ونصب مفعواًل به  تقديره الذي رتاملست الضمري فاعال رفع

 
 كأَس:  به مفعول ونصب ،هو تقديره الذي املسترت الضمري فاعال رفع

 
 ما املوصولة :  به مفعول ونصب أنت، تقديره الذي املسترت الضمري فاعال رفع

 
 ( التثّبَت ،، جلنٌي ،، أكثَر ) 
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 (أمساُؤهم ،،، عهَدُه ) 

 
 ٌم إىل عملك اآلَن ،،، جاء قائُم العمِل أنت قائ -1

 أنت مّتِفٌق مع أخيك ،، أنت متَِّفُق امِلزاج معي  -2

 هو باٍن بيتًا ،،، هو باني البيت  -3

 أُمعٍط الفقرَي دينارًا ؟ ،،، هذا معطي الفقري  -4

 ،،، أجاَبين سامُع الّنداِء. يا سامعًا الّنداَء ،  أِجب  -5

 

 
 وعالمة نصبه الفتحة ( جرلصني ) به منصوب السم الفاعل مفعول : الّديَن 

 وعالمة نصبه الفتحة( امُلحّررة ) مفعول به منصوب السم الفاعل : الربامَج 

 وعالمة نصبه الفتحة ، وهو مضاف ( متقنًا ) مفعول به منصوب السم الفاعل : عمَلـ 
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 ( امسة ر) اسم إشارة مبين يف حمل نصب مفعول به السم الفاعل : هذه 

 فاعل مرفوع السم الفاعل رامسة وعالمة رفعه تنوين الضم : فّنانٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاًل ألنها أصاًل من وال تأخذ إال فا( ) بنفس شروط عمل اسم الفاعل ) عمل الصفة املشّبهة  -2

 (فعل الزم 

 ـها احلمراَء لوُنـــأحّب الوردَة  - أ

 (لوُن ) معّرف بأل ، تعمل عمل فعلها دون شروط ، فرفعت فاعاًل ( احلمراء ) الصفة املشّبهة 

 ، وعالمة رفعه الضّمة ، وهو مضاف ( احلمراء ) فاعل مرفوع للصفة املشّبهة : لوُن 

 األّول  على املركز صعٌب احلصوُلما  - ب

 (احلصوُل ) منّونه وُسبقت بنفي ، تعمل عمل فعلها ، فرافعت فاعاًل ( َصعٌب ) الصفة املشّبهة 

 ما َصُعَب احلصوُل على املركز األول  : التقدير 

 ، وعالمة رفعه الضّمة( َصْعٌب ) فاعل مرفوع للصفة املشّبهة : احلصوُل 

 ة الثانية ؟ حبصوهلا على الشهادة اجلامعيَّ أسعيدٌة رواُن - ت

 ( رواُن) ، تعمل عمل فعلها ، فرافعت فاعاًل  باستفهاممنّونه وُسبقت (  سعيدٌة) الصفة املشّبهة 

   أَسِعَدت رواُن حبصوهلا على الشهادة اجلامعّية الثانية ؟؟ : التقدير 

 ، وعالمة رفعه الضّمة(  سعيدٌة) فاعل مرفوع للصفة املشّبهة :  رواُن

 .ــه ، ابَق على ما أنت عليه من ُنبٍل َشهمًا ُخُلُقيا  - ث

 ( ُخُلُقـ) ، تعمل عمل فعلها ، فرافعت فاعاًل  بنداءمنّونه وُسبقت (  شهمًا) الصفة املشّبهة 

    يا َمن َشُهَم ُخُلُقــه ، ابَق على ما أنت عليه من ُنْبٍل : التقدير 

 وهو مضاف فعه الضّمة، وعالمة ر(  شهمًا) فاعل مرفوع للصفة املشّبهة :  ُخُلُقــ

 هــا صيفا َرْطٌب هواُؤاألجواُء يف مشال األردّن  - ج

 (هواُؤ ) منّونة ووقعت خربًا ، فعملت عمل فعلها ، فرفعت فاعاًل ( َرطٌب ) الصفة املشّبهة 

 َرُطَب هواُء األجواء : التقدير 

 ضاف وعالمة رفعه الضّمة وهو م( َرْطٌب ) فاعل مرفوع للصفة املشّبهة : هواُء 

  خضراُء أوراُقــــهاـــها ، عريٍض ساُقـجلسُت حتت شجرٍة  - ح



 

42 

 

 (ساقـُ ) منّونه ووقعت نعتًا ، فعملت عمل فعلها ، فرفعت فاعالً  ( عريٍض ) الصفة املشّبهة 

 (َعِرَض ساُق الشجرة ) التقدير 

 وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ( عريٍض ) فاعل مرفوع للصفة املشّبهة : ساُق 

  وشاِئقــًا حديُثـــهـــه ، عذبــًا لسانــُاملرَء أحّب  - خ

 (لساُنـــ ) منّونه ووقعت حااًل ، فعملت عمل فعلها ورفعت فاعاًل ( عذبًا ) الصفة املشّبهة 

 ّعُذَب لساُن املرء : التقدير 

 والمة رفعه الضّمة ، وهو مضاف ( عذبًا ) فاعل مرفوع للصفة املشّبهة : لسانـُـ 

 
 (لونـُـ ) رفعت فاعال : منّونه ووقعت نعتاً  ،، عملها :  فاقٌع،، سبب العمل : شّبهة الصفة امل

 
 (فؤاُد ) رفعت فاعال : معرف بأل ،، عملها :  الضعيف،، سبب العمل : الصفة املشّبهة 

 
 (عبرُي ) رفعت فاعال : منونه ومسبوقة باستفهام ،، عملها :  فرحة،، سبب العمل : الصفة املشّبهة 

 
 (انتاُجـ ) رفعت فاعال : منونه ووقعت خربا ،، عملها :  بديٌع،، سبب العمل : الصفة املشّبهة 

 
 (أحسابـُ ) رفعت فاعال : منونه ووقعت خربا ،، عملها :  كرميٌة،، سبب العمل : الصفة املشّبهة 
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 (أن تذوب ) فعت فاعال ر: منونه وسبقت بنفي ،، عملها :  َحَسٌن ،، سبب العمل : الصفة املشّبهة 

 
 (زماُن ) رفعت فاعال : معّرفة بأل ،، عملها :  األخري ،، سبب العمل : الصفة املشّبهة 

 
 (ماُء ) رفعت فاعال : منونه ووقعت نعتا ،، عملها :  غزير ،، سبب العمل : الصفة املشّبهة 

 
 املؤمن شجاٌع قلُبه -4سؤاٌل سهٌل حلُّه هذا  -3الزهرة األبيض لوُنها مجيلة  -2حمّمٌد كريٌم طبُعه  -1

 أحّب التلميذ فطنًا عقُله  -5

 

 
 . آخره على الظاهرة الضّمة رفعه وعالمة )اللبق( املشّبهة لصفةل مرفوع فاعل: كالُمـ 

 .وهو مضاف  آخره على الظاهرة الضّمة رفعه وعالمة )عظيٌم( املشّبهة لصفةل مرفوع فاعل: دوُر 

 . ل مبين يف حمل جر مضاف إليه ضمري متص: هــا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يعمل عمل الفعل املبين للمجهول ( ) بنفس شروط عمل اسم الفاعل )عمل اسم املفعول  -3

 (مفعواًل به إذا كان من فعل متعدٍّ ملفعولني + ب فاعل فريفع نائب فاعل ، أو نائ

 ـه املعروفُة بطوالُتـنفتخر جبيشنا الباسُل  - أ

معّرف بأل ، يعمل عمل فعله املبين للمجهول دون شروط ، فرفع نائب فاعل ( املعروفة ) اسم املفعول 

 (بطوالُتـ ) 

 ُعِرَفت بطوالُت جيشنا الباسل : التقدير 

 .وعالمة رفعه الضّمة وهو مضاف ( املعروفة ) فاعل مرفوع السم املفعول نائب : بطوالُت 

 يساعُد اآلَخرين  مذموٌم رجٌلما  - ب

 ، يعمل عمل فعله املبين للمجهول ، فرفع نائب فاعل  منّون وُسبق بنفي(  مذموٌم) اسم املفعول 

  (رجٌل ) 

 ما ُذمَّ رجٌل يساعد اآلخرين : التقدير 

 . تنوين الضّموعالمة رفعه (  مذموٌم) فوع السم املفعول نائب فاعل مر:  رجٌل

 ؟  جائزًة أَممنوٌح املتفّوُق - ت

 ، فأخذ نائب فاعل  املبين للمجهول ، عمل عمل فعلهمنّون وُسبق باستفهام ( ممنوٌح ) اسم املفعول 

 (  يأخذ باألصل مفعوَلني( منح ) ألّن الفعل ( ) جائزًة ) ومفعوٌل به ثاٍن ( املتفّوُق ) 

 ُمَنَح املتفّوُق جائزًة : التقدير 

 وعالمة رفعه الضّمة  ( ممنوٌح ) نائب فاعل مرفوع السم املفعول : املتفّوُق 

 .مفعوٌل به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح :جائزًة 

 !ما أمجل أن تشارك يف نشر الثقافة اإلجيابّية يف حّيك ه ، ُمَثقَّفًا فكُريا  - ث

 (فكُر ) ، فرفع نائب فاعل  املبين للمجهولمنّون وُسبق بنداء ، يعمل عمل فعله (  ُمَثقَّفًا)اسم املفعول 

وعالمة رفعه ( ُمّثقَّفــًا ) نائب فاعل مرفوع السم املفعول : فكُر ( : يا َمن ُثقَِّف فكُرُه : ) والتقدير 

 الضمة وهو مضاف 

 .ـها يف األردن َمصوَنٌة حرّيُتـاملرأُة  - ج

 منّون ووقع خربًا ، فعمل عمل فعله املبين للمجهول ، ورفع نائب فاعل  ( َمصونة ) عول اسم املف

 ( ِصيَنت حرّيُة املرأة :) و التقدير ( حرّيتـُ ) 
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 وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف(  َمصوَنٌة)نائب فاعل مرفوع السم املفعول : حرّيُة 

 ـها ُمَنظََّمًة أحداُثـقرأُت روايًة  - ح

 ، فعمل عمل فعله املبين للمجهول ، ورفع نائب فاعل   نعتًامنّون ووقع (  ُمَنظَّمًة)  اسم املفعول

 (  ُنظَِّمت أحداُث الّروايِة:) و التقدير (  أحداُثـ) 

 وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف( ُمَنظَّمًة)نائب فاعل مرفوع السم املفعول :  أحداُثــ

 ًا بأوطانهم ـهم فخرمرفوعًة رؤوُسـيعجبين امُلغرتبون  - خ

فعمل عمل فعله املبين للمجهول ، ورفع نائب فاعل   حااًل ، منّون ووقع( مرفوعًة )  اسم املفعول

 ُرِفَعت رؤوُس املغرتبني : ،، والتقدير ( رؤوس )

 وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف( مرفوعًة)نائب فاعل مرفوع السم املفعول : رؤوسـُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (قلوُب ) معّرف بأل ،، رفع نائبا للفاعل : املؤلَّفة ،، سبب عمله : اسم املفعول 

 
 ( شفا) منون ووقع خربا ،، رفع نائبا للفاعل : ملَتمٌس ،، سبب عمله : اسم املفعول 

 
 (خصائُل ) منون ووقع حااًل ،، رفع نائبا للفاعل : مذمومًا ،، سبب عمله : املفعول  اسم

 
 (أشجاُر ) منون ووقع خربًا ،، رفع نائبا للفاعل : منسَّقة ،، سبب عمله : اسم املفعول 
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 (أخالُق ) معّرف بأل ،، رفع نائبا للفاعل : املهّذبة  ،، سبب عمله : اسم املفعول 

 
 (أنظمتـُ ) منون ووقع نعتًا،، رفع نائبا للفاعل : مطوَّرة ،، سبب عمله : عول اسم املف

 

 
 املكتبُة مرّتبٌة فهارُسها  -3. ما مبيٌع إال البضاعةُ  اجلّيدة  -2أمسموٌع صوُت احلقِّ؟  -1

 .الّنفُط مسَتخَرٌج من باطن األرض  -5القصيدة حمفوٌظ معانيها  -4

 
 (غُر ،، رائحُتــ ،، حّقـُ ،،، الرياضَة أبواُب ،، ث)  : اإلجابة
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 سبب عمله عمله نوعه املشتقة

 منون ووقع نعتا (الناُس ) رفع نائب فاعل  اسم مفعول جمموٌع

 منون ووقع خربًا (اخلرُي ) رفع نائب فاعل  اسم مفعول معقوٌد

رفع فاعال ضمري مسترت تقديره هو  اسم فاعل حافظًا

 (الشِّعَر  )، ونصب مفعواًل به 

 منون ووقع خربًا

 منون ووقع نعتا (كلماُتـ ) رفعت فاعاًل  صفة مشبهة عذبٍة

 منون واعتمد على نداء  (جمّبتـُ )  رفع نائب فاعل اسم مفعول مغروسٌة

 منون واعتمد على نفي (أفضالـُ ) رفع نائب فاعل  اسم مفعول منسيَّة 

 

 
: اسم مفعول عامال  -خضراَء   ج: صفة مشّبهة عاملة  -بًة  ،، ماّدمؤّملني : اسم فاعل عامال  -أ

 قطافهم : مصدرًا عاماًل  -مزدانة ،، املكسّوة  د
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 (علمـُ ( ) نظُر ( ) نهُجــ ) 

 

 
 ، وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ( موثَّقة ) نائب فاعل مرفوع السم املفعول : مصادُر  -أ

 جر مضاف إليه ضمري متصل مبين يف حمل : واهلاء

 ، وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف( ُمَنمٌَّق ) نائب فاعل مرفوع السم املفعول : شعُر  -ب

 ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه : واهلاء 

 وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ( كثريٌة ) فاعل مرفوع للصفة املشّبهة : حماوُر  -ج

 إليه  ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف: واهلاء 

 وعالمة نصبه الفتحة ( حافظًا ) مفعول به منصوب السم الفاعل : العهَد  -د
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 ُينَسب إىل االسم املختوم بتاء التأنيث ، حبذف تاء التأنيث من آخره   -1

 زراِعّي : جاِمِعّي ،، زراعة : جامعة : مثال 

 ُينَسب إىل االسم الثالثي املكسور العني ، بفتح العني  -2

 ُدَؤِلّي : َمَلِكّي ،، ُدِئل : َمِلك 

 حسب حال اهلمزة ( املنتهي بـ اء ) ُينسب إىل االسم املمدود  -3

 ( للمؤنث على وزن فعالء ) . إذا كانت اهلمزة زائدة للتأنيث ، ُتقلب واوا  -أ

 كحالِوّي : محراِوّي ،، كحالء : صحراِوّي ،، محراء : صحراء 

 ماض مضارع ،: تبقى يف مجيع الِصَيغ : أصلية ) ، بقيت على حاهلــا  إذا كانت اهلمزة أصلّية -ب

 ... (اسم فاعل 

 امتالِئّي : ابتداِئّي ،، امتالء : ابتداء 

 إذا كانت اهلمزة منقلبة عن واو أو ياء جيوز إبقاؤها أو قلبها واوًا  -ج

 مساِئّي أو مساِوّي : منقلبة عن واو : يسمو : مسا : مساء 

 بناِئّي أو بناِوّي : منقلبة عن ياء : يبين : نى ب: ِبناء 

 ُينسب إىل االسم املقصور حبسب ترتيب األلف -4

 

 إذا كانت األلف ثالثه تقلب واوا ويفتح ما قبل الواو  -أ

 َفَتِوّي : ،، فتاة َعَصِوّي : َفَتِوّي ،،، عصا : َنَدِوّي ،،، فتى : ندى 

 ياء الّنسب أو حذفها + و + ا جاز قلبها واوا ، أو إبقاؤها إذا كانت األلف رابعة والثاني ساكن -ب

 َحْيِفّي ، حيَفِوّي ، حيفاِوّي : رْمِثّي ،، َرْمَثِوّي ،، َرْمثاِوّي ،،،، َحْيفا : َرْمثا 

 إذا كانت األلف رابعة والثاني متحّرك وجب حذف األلف  -ج

 الوحدة احلادية عشرة

 النََّســب
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 َحَبِكّي : َحَبكا َكَنِدّي ،، : َكَندا 

 لف خامسة فأكثر وجب حذفها إذا كانت األ -د

 أمريِكّي : أملاِنّي ، أمريكا : ُبخاِرّي ، أملانيا : ُبخارى 

 ُينَسب إىل االسم املنقوص الذي ياؤه رابعه بقلبها واو ، وفتح ما قبل الواو  -5

 الثاَنِوّي : املاَضِوّي ،، الثاني : املاضي 

 على حالني (  َفِعيَلة أو ُفَعيَلة) النسب إىل االسم على وزن  -6

 غري مضّعفة ، وال عّلة ، حتذف الياء والتاء ( احلرف الثاني ) إذا كانت العني   -أ

 ُعَبِدّي : ُجَهِنّي ،، ُعَبيَدة : َجَزِرّي ،، ُجَهيَنة : َقَبِلّي ،، جزيرة : قبيلة 

 مضّعف أو عّلة حتذف التاء فقط ( العني ) إذا كان احلرف الثاني  -ب

 َطِوْيِلّي : َجِليِلّي ،، طويَلة : ْيِرّي ،، َجليَلة ُهَر: ُهَريَرة 

 النسب إىل االسم املختوم بياء مشّددة يتوقف على ترتيب الياء املشّددة  -7

 األوىل إىل أصلها وقلبت الثانية واوا  الياء ُرّدت: بعد حرف واحد الياء املشّددة يف آخر االسم إذا كانت  -أ

 (َطَوِوّي : ) يطوي : طوى بدليل أصل الياء األوىل واو ) طّي 

 (َحَيِوّي : ) حييا : َحِيَي : أصل الياء األوىل ياء بدليل : ) حّي 

 ( َغَوِوّي : ) يغوي : غوى : أصل الياء األوىل واو بدليل ) َغّي 

 حتذف الياء األوىل وتقلب الثانية واوا :إذا كانت الياء املشّددة يف آخر االسم بعد حرفني  -ب

 ( استبدل الياء املشّددة الثالثه بـ واو يعين)  

 َغَنِوّي : َعَدِوّي ،، غيّن : نبوّي ،،، َعدّي : نيّب 

 ُينسب إىل الثالثي احملذوف الالم ، برّد الالم واوا  -8

 أَخِوّي: أَبِوّي ،، أخت : أَخِوّي ،، أب : َسَنِوّي ،، أخ : ُلَغِوّي ،،، سنة : َدَمِوّي ،، ُلَغة : دم 

نسب إىل االسم املركب مزجّيا أو تركيب إضافة أو تركيب إسنادي ، ُينَسب إىل اجلزء األول وُيهمل ال -4

 أو إىل اجلزء الثاني الثاني ، إال إذا خشينا اللبس ننسب للجزأين معا 

 ( نسبنا إىل اجلزأين خشية اللبس)  { بعلبِكّي: حضرموِتّي ،،، بعلبك : حضرموت }

 أفغانّي : نستان كردّي ، أفغا: كردستان 

 َعُضِدّي : َسيِفّي ،، َعُضد الّدولة : َبدِرّي ،، سيف الّدولة : بدر الّدين 



 

51 

 

 ُأَمِوّي : عّباِسّي ،، بين أمّية : َحَنِفَي ،، ابن عّباس : سالمّي ،، أبو حنيفة : عبدالّسالم 

 جاِدّي : ، جاد املوىل شاِبّي ،: تأبَِّطّي ،،، شاب قرناها : ذّرّي ،، تأّبط شّرًا : ذّرى ُحّبا 

 ِنْفِطّي : َعْمِرّي ،، ِنفَطَويه : َمعِدّي ،، عمَرويه : معد َيكرب 

 {ُمرُقِسّي : عبَدِرّي ،، امرؤ القيس : عبَشِمّي ،، عبدالّدار : عبَدِلّي ،، عبد مشس : عبداهلل  }

 حاسوِبّي: حاسوب : أَثِرّي ،،، حواسيب : أثر : آثار  }عند الّنسب إىل اجلمع نأخذ املفرد  -11

 {ِحْرِفّي  : ِحْرَفة : ِمْهِنّي ،، ِحَرف : ِمْهَنة : ِمَهن 

 

 :ننسب إىل اجلمع دون أخذ املفرد يف حاالت  -11

 جزاِئرّي : بركاِتّي ، جزائر : بركات ( : بلد ، شخص ) إذا كان َعَلما  -أ

 برُتقاِلّي : تّفاِحّي ، برتقال : اح تّف( : إذا أضفت له تاء مربوطة يعود مفردًا ) اسم جنس مجعي  -ب

 َقوِمّي : َشعِبّي ،، قوم : َجيِشّي ،، شعب : َجيش : اسم مجع  -ج

 أعراِبّي : ُعّماِلّي ،، أعراب : ُعّمال : إذا دّل على فئة من فئات اجملتمع  -د

 ساعاِتّي : ساعات : إذا دّل على مهنة  -هـ 

 :من شواّذ النََّسب 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اسم منسوب : اسم منسوب ،،، غربّية : اسم منسوب ،،، شرقّية : دّري 

 
ليست :  اسم منسوب ،، معاني: اسم منسوب ،، اهلامشّي : ،،، العربّي  امنسوب اليست امس: سجّية 

 امسا منسوبا 

 
 ليست امسًا منسوبًا: قومي 

 
 اسم منسوب : العلمّي 

 
 إنسّيــًا : االسم املنسوب 

 
 البصرّية والسمعّية : االمسني املنسوبني

 
 الكويّف ،، العربّية : االسم املنسوب 

 
 عصامّي ، عظامّي: االمسني املنسوبني
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 ة كتاِبّي ،، شفوّي: االمسني املنسوبني 

 
 الزراعّي: االسم املنسوب 

 
 النووّي: االسم املنسوب 

 
 الشرقّي: االسم املنسوب 

 

 
االسم املنسوب 

 إليه

االسم املنسوب  االسم املنسوب 

 إليه

االسم املنسوب  االسم املنسوب 

 إليه

االسم 

 املنسوب 

الكساِئّي ،  الكساء َفَمِوّي فم

 الكساِوّي

 ُلَغِوّي لغة

 َعْبَدِلّي عبداهلل الَعَقِدّي العقيدة ّيتاِج تاج الدين

ياِفّي ، ياَفِوّي ،  يافا

 يافاِوّي

 ُعْذِرّي بين ُعذرة الشاَدِوّي أو الشاِدّي الشادي

   َبَرِدّي بردى َنَمِرّي مِنر
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االسم املنسوب 

 إليه

االسم املنسوب  االسم املنسوب 

 إليه

االسم املنسوب  االسم املنسوب 

 إليه

االسم 

 سوب املن

   األنباِرّي األنبار جتاِرّي جتارة

   أَسِدّي كفر أسد  َحَمِوّي محاة 

   َبَدِهّي َبديَهه امِسّي اسم 

   ترِكّي تركّيا ُجَهِنّي جَهيَنة

 

 
 ُقَصّي: ِرضا ،، ُقَصِوّي : إقراء ،،، ِرَضِوّي : بين أمّية ،،، إقرائَي : عّمان ،، أموّي : عّماِنّي 

 َبَرَدى : َشْعب ،،، َبَرِدّي : حابة ،،، َشْعِبّي ص: صحاِبّي 

 

 
 احِلْرِفّية  -3 جنالِوّي  -2 َنْحِوّي -1
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 الّلَغِويَّة  -3  بْيِضّي  -2  ُصوِريَّة  -1

 

 

 
 الّرياضة : املنسوب إليه : الرياضّية : االسم املنسوب 

 املوسيقى :املنسوب إليه  :املوسيقّية : االسم املنسوب 

 الغناء  :املنسوب إليه  :الغنائّية : م املنسوب االس

 
 (من الشاذ ) َنْفساِنّي : نفس  -ج  القراِئّي  : القراءة  -ب  املذهِبّي : املذاهب  -أ
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 مرجّوٍة  :فعله َعَمَل َعمَل مفعول اسم -أ

 النيُِّر : صفة مشّبهة عملت عمل فعلها  -ب

 (، عاِقدين  جرلٍص: ) اسم فاعل عمل عمل فعله  -ج

 عملّية : امسًا منسوبًا  -د

 (لـَِرسم ) الالم يف : حرف جّر يفيد السببية  -هـ 

 يسعى ، نتائجها ، يتوانى ، استشارة : كلمة طرأ عليها إعالل بالقلب  -و

 (من أهداف ) من : حرف جر يفيد التبعيض  -ز

 ( عنها ) عن : حرف جر يفيد اجملاوزة  -ح

 (يف جمتمعنا ) يف : فية املكانّية احلقيقية حرف جر يفيد الظر -ط

 
 واوي وزنه مثال من أخذ ألنه منه الواو حذفتوقف ، : يوقف ، بدليل اجملرد : األصل : يقف 

 باحلذف إعالل نوعه  )لَيْفِع(  زنة على ومضارعه  )َفَعَل(

 
 تام منفي 

 
 خربّية تكثريّية 
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تعجبّية : ما أمجل  -2موصوله ،،، : ما حّدده  -1

 
 إبداِعّي -َهَدِفّي ج: أهداف  -ساَمِوّي أو ساِمّي ب -أ

 

 

 
 الَعْفَو  -5دولًة    -4ُتَقّصْر   -3قلعًة واحدًة   -2ُفؤاُدُه    -1:  اإلجابة 
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  ىسني: كلمة طرأ عليها إعالل بالقلب  -األزلّية   ب: امسا منسوبا  -أ

  هنادجو يف : ةّيزاجملا ةيناكملا ةيفرظلا ديفي رج فرح -ج

  ىسني ال : ةيفانلا ( ال ) نمضتي بيكرت -د

 يسن نَم : ةلوصوملا ( نَم) نمضتي بيكرت - ـه

 
  يفنم مات

 
  فذحلاب لالعإ ، هطسو فذحف ، هرخآ نكُِّس ، فوجأ لتعم لعف : نوكي : لصألا : نُكَي

  فذحلاب لالعإ فلألا تفذح ، رِخآلا لتعم ٌلعف هنأل هرخآ فذحف َمِزُج : ىقبي لصألا : َقبي

 
  ّيِقُلُخ : هقالخأ ،،،،  ّيِناسنإلا : ناسنإلا

 
  لوصوم مسا : َيِسَن نَم اّلإ -ب ،،،، طرش مسا : ... نُكَي نَم -أ

 
 والهاء ، مضاف وهو الضمة رفعه وعالمة  )المهذبة( المفعول سمل مرفوع فاعل نائب :أخالقه -أ

 إليه مضاف جر محل في الضم على مبني متصل ضمير
 مضاف وهو الفتحة نصبه وعالمة  )ارقتهمف(للمصدر منصوب به مفعول : أرضه -ب

  . إليه مضاف جر محل في الضم على مبني متصل ضمير والهاء


