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كالمفعوؿ بً ًو
الفاعل
أحواؿ
كالصػ ػ ػ ػرؼ :ىك ٍس ير ىمزةً إً َّف،
ي
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
كالصرؼ (الوحدة األكلى) :كسر ىمزة إً َّف.
النَّحو َّ
(ُ) معلومات َّأكلي ػَّة ضركري ػَّة :إً َّف حرؼ ناسخ يفيد التَّوكيد ،كيدخل على الجملة اإلسمي ػَّة؛ فينصب المبتدأ
آدـ كنوحان ." ...
س َّمى خبره ،مثل قولو تعالى" :إً َّف اهللى اصطفى ى
س َّمى اسمو ،كيرفع الخبر كيي ى
كيي ى

محل رفع خبر َّ
إً َّف :حرؼ توكيد كنصب .اهللى :لفظ الجاللة اسم َّ
(إف).
آدـ :جملة فعليػَّة في ّْ
(إف) منصوب بالفتحة .اصطفى ى

(ِ) تكسر ىمزة َّ
(إف) كجوبان في الحاالت التالية:
الحالة:

جاءت في بداية الكالـ
إذا
ٍ

جاءت في َّأكؿ
إذا
ٍ

الجملة المحكي ػَّة بالقوؿ
جاءت في َّأكؿ
إذا
ٍ

سم
جملة جواب ال ىق ى

جاءت بعد حرؼ استفتاح،
إذا
ٍ

مثل :أال ،ىأما

جاءت بعد بعض الظركؼ،
إذا
ٍ
حيث
مثل :إ ٍذ ،ي

خبرىا
إذا اقترف ي
الم ىزحلقة
بػػ(الالـ) ي

األمثلة:

إً َّف الكالـ كالد ً
ى ً
ض َّر.
نفع ،كإ ٍف
َّكاء؛ إ ٍف
ى
أكثرت ًم ٍنوي ى
ى
أقللت م ٍنوي ى
ً
َّ
الحصوؿ على ما نملك.
ليست في
إف السعادةى
ٍ
ً
سوء الفهم ينتج عن ً
إف كثيران من ً
َّ
اإلصغاء.
سوء
ي
كقد يخ ً
الجواب ً
لباب َّ
َّ
مفتاح
قلت لهم إً َّف
قالوا
سكت ٍ
ت ي
وص ٍم ى
ى
الش ّْر ي
لهم ال تفسدكا في األرض قالوا إنَّما نحن مصلحوف"
قيل ٍ
قاؿ تعالى" :كإذا ى

مشكالت كثيرةنً ،
و
الم ّْ
فواهلل ،إًنَّها آفةه خطيرةه.
ات
خدر ي
ب ي
تي ىسب ػّْ ي
قاؿ تعالى " :كالعص ًر * َّ
إف اإلنسا ىف لفي خس ور ".
ً
سأبذؿ قصارل جهدم حتَّى أ ّْ
يحق ىق طموحاتي.
كاهلل ،إنّْي
ي
كاهلل إنّْي ألخشاكم ً
كالسالـ ":أما ً
هلل ."...
قاؿ عليو َّ
الصالة َّ
ً
كاهللَّ ،
االستماع مهارةه من الضركرةً إتقان ػيها.
إف
ى
تمطر ذىبان كال فضَّػةن ،فاعقلوا كاعملوا.
أال إً َّف
ى
السماء ال ي
قاؿ تعالى " :أال إنٌهم ىم المفسدكف كلكن ال يشعركف"
الصبر.
وـ يعلّْ يم الن ػَّاس
ىأما إً َّف َّ
الص ى
ى
علم الن ػَّ ٍح ًو إ ٍذ إًنَّني كجدتو سهالن.
ي
أحببت ى
ال تستعجل في ً
يكشف الحقيقةى.
ث
حيث إً َّف التَّػريُّ ى
نقل األخبا ًر ،ي
ي
ً
حيث َّ
األصدقاء.
لك
اإلنصات
إف القدرىة على
تعلَّم حسن اإلصغاء ،ي
تجلب ى
ى
ي
تعلَّم حسن اإلصغاء ،إ ٍذ َّ
ب القدرىة على االنتباهً.
إف
اإلصغاء يتطلَّ ي
ى
أً
حيث َّ
ً
عليل.
إف
أجلس على
ب أ ٍف
يح ُّ
شاطئ البح ًر ي
ى
الهواء ه
ى
يعجبني الفتى الص ػَّ ً
موح ،إ ٍذ إنَّوي ذك يخلي وق ىح ىس ون.
اد يؽ َّ
الس ي
ين لكاذبو ىف ".
قاؿ تعالى " :كاهللي يشه يد إً َّف المنافق ى
ً
و
األكائل
كنت
كإنّْي كإ ٍف ي
آلت بًما لم تى ٍستىط ٍعوي
األخير زمانيوي
ى
ي
2

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

محل لها من اإلعراب.
س َّمى الجملة التي يبدأي بها الكالـ :جملة ابتدائي ػَّة ،كال َّ
(ّ) تي ى
س َّمى الجملة التي تلي حرؼ االستفتاح :جملة استفتاحي ػَّة.
تي ى

محل نصب مفعوؿ بو.
س َّمى الجملة التي تلي (قاؿ ،يقوؿ :)...،جملة محكي ػَّة بالقوؿ ،كتيػ ٍع ىرب :في ّْ
تي ى
محل لها من اإلعراب.
س َّمى الجملة التي تأتي بعد القسم :جملة جواب ال ىق ىسم ،كال َّ
تي ى
جر مضا و
ؼ إليو.
تيػ ٍع ىرب الجملة التي تلي الظ ػَّرفين
محل ّْ
ي
(حيث ،كإً ٍذ) :في ّْ

ّْ
المنافقين لكاذبو ىف ".
س َّمى (الالـ) في قولو تعالى " :كاهللي يشه يد إً َّف
ى
(ْ) ىعلل :تي ى

ت) من صدر الجملة إلى خبرىا؛ كراىية ابتداء الكالـ بمؤّْك ىديٍ ًن.
ت (نيًقلى ٍ
ت (مزحلقة)؛ ألنَّها يزحلً ىق ٍ
يس ّْميى ٍ

(ٓ) عبّْر عن المعاني اآلتية باستخداـ َّ
(إف) المكسورة ىمزتها بحسب ما ىو مطلوب:
إف ً
علمت َّ
ُ -أىميةي ً
مهم في حياتنا.
العلم في حياتنا( .اقتراف الخبر بالالـ المزحلقة)
ي
العلم لى ه

ً
كاهللَّ ،
كاجب علينا.
ب الوط ًن كاإلخالص لو
ب الوط ًن( .أكؿ جملة جواب القسم)
إف يح َّ
ِ -يح ُّ
ه
ّ -الصبر كالفرج( .بداية الكالـ) َّ
الفرج.
إف
مفتاح ً
الصبر ي
ى

ثم أجب عن األسئلة التي تليو:
(ٔ) اقرأ الن َّ
َّص اآلتيَّ ،

يض كأنف ىذ ثقاتىوي كأمناءهي أ ٍف يطوفوا أقطار ً
الملك أنورشركا ىف يومان من ً
كأكناؼ كاليتً ًو
بالدهً،
أظهر
ى
ي
األياـ أنَّو مر ه
ى
ى
" ى
طالًبين لىو لىبًنىةن عتيقةن في قر وية ىخ ًرب وة ليتداكل بها؛ إ ٍذ إً َّف األطباء كصفوا لو ذلك ،فطافوا كاليتو كلَّها كعادكا ً
إليو
ىي
ى ي
ى
ى
يب كاليتي،
فقالوا لىوي :ما كجدنا مكانان خرابان كال لبنةن عتيقةن .فىػ ىف ًر ىح أنورشركاف ك ىش ىك ىر اهللى ،كقاؿ :ما ي
أردت َّإال تجر ى

ً
ً
ضع خر و
فقد
ألع ّْم ىرهي،
كاختبار مملكتي،
ي
عامر ٍ
كحيث إًنَّوي لم ى
اب ى
ألعلم ىل بىق ىي في الوالية ىم ٍو ي
كىو ه
يبق فيها مكا هف َّإال ى
ى
ى
العمارةي إلى ً
ً
ككصلت ً
ً
ً
ً
الكماؿ ".
درجة
األحواؿ،
كانتظمت
المملكة،
أمور
ي
َّ
تم ٍ
ت ي
َّص .الملك العادؿ
ُ -اقترح عنوانان مناسبان للن ّْ

َّص جملتين كسرت ىمزة (إ َّف) فيهما كجوبان ،مبينان السبب.
ِ -استخرج من الن ّْ
(جاءت بعد الظرؼ إ ٍذ).
األطباء كصفوا لو ذلك.
إ ٍذ إً َّف
ٍ
ى

(جاءت بعد الظرؼ حيث).
يبق فيها مكا هف.
ي
ٍ
كحيث إًنَّوي لم ى
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
أحواؿ ً
ً
كالمفعوؿ ًبو تقديمان كتأخيران.
الفاع ًل
كالصرؼ (الوحدة الثانية):
ي
النَّحو َّ
(ُ) معلومات َّأكلي ػَّة ضركري ػَّة:
ثم المفعوؿ بو ،نحو:
ثم الفاعلَّ ،
(أ) أصل الت ػَّرتيب في الجملة الفعلي ػَّة ىو مجيء الفعلَّ ،

ّْ
(المعاني).
الساميةى للوطني ػَّة .الفعل (سطَّىر) ،الفاعل (شهداءي) ،المفعوؿ بو
األردف
المعاني َّ
ُ -سطَّىر شهداءي
ى
ى
جاح).
(يدرؾ) ،الفاعل
يدرؾ
جاح بالمثابرةً .الفعل ي
ِ -ي
(الطالب) ،المفعوؿ بو (الن ػَّ ى
الطالب الن ػَّ ى
ي
ي
الكائنات الحي ػًَّة غذاءىا ً
ً
(غذاءىا).
(بعض) ،المفعوؿ بو
(تصنع) ،الفاعل
بنفسها .الفعل
بعض
ي
تصنع ي
ي
ّ -ي
ى
ى
و
بابتسامة .الفعل (يلقى) ،الفاعل (اإلنسا يف) ،المفعوؿ بو (أخاه).
جميل أ ٍف يلقى اإلنسا يف أخاه
ْ-
ه

(ب) كمن صور الجملة الفعلي ػَّة أيضا:
(قلوب).
(حب) ،المفعوؿ بو
ب الوط ًن .الفعل
(سكن) ،الفاعل ُّ
سكن قلوبىهم يح ُّ
ى
ى
ُ -ى
ِ -فالمج ىد صنع ً
(صنع) ،الفاعل (ىؤالء) ،المفعوؿ بو (المج ىد).
األبطاؿ .الفعل
ىؤالء
ي
ى
ى
أسأؿ أ ٍف يوفّْػ ىقنا في مسيرتًنا العلمي ػًَّة كالعملي ػَّةً.
ّ -اهللى ي
(أسأؿ) ،الفاعل (الضمير المستتر كتديره أنا) ،المفعوؿ بو (اهلل).
الفعل
ي

الفعل (يوفّْق) ،الفاعل (الضمير المستتر كتقديره ىو) ،المفعوؿ بو (نا المفعولي ػَّة).
ْ -ال ي ً
عفيف الن ػَّ ً
(الماؿ).
(عفيف) ،المفعوؿ بو
(يرجع) ،الفاعل
فس .الفعل
المفقود َّأال
الماؿ
ى
رج يع ى
ي
ي
ى
ي
ي
ت ىعيػنى َّي في ليغى ًة الهول ىعي ً
ً
ناؾ
ت ليغىةي
الكالـ ىك ىخاطىبى ٍ
ٓ -قاؿ أحمد شوقي :ىكتىػ ىعطَّلى ٍ
ىى ٍ
ٍ
(عيني).
الفعل (تعطلت) ،الفاعل (لغة)  /الفعل (خاطبت) ،الفاعل (عيناؾ) ،المفعوؿ بو
َّ

محل رفع فاعل) ،ىي:
(ج)
ضمائر َّ
المت ػَّصلة (في ّْ
الرفع ي
ي

ف.
الورد -ِ .ألف اإلثنين :كا ىف علي ًهما أ ٍف يىػتىػ ىف َّقدا َّ
الص ى
ُ -كاك الجماعة :يعشقو ىف ى
الحسنات ي ٍذ ًى ٍبن َّ ً
ً
ّ -نوف الن ػُّسوة :قاؿ تعالىَّ :
اس عن مالي.
"إف
ي ى
السيئات" -ْ .ياء المخاطبة :ال تسألي الن ػَّ ى
َّرس مضبوطان َّ
الغداء في دقيقتين.
بالشكٍل الت ػَّاـ( -ٔ .نا) الفاعلي ػَّة :أكلنا
ٓ -الت ػَّاء المتحركة :ي
ى
كتبت الد ى

محل نصب مفعوؿ بو) ،ىي:
(د)
المت ػَّصلة (في ّْ
ضمائر الن ػَّصب ي
ي

ُ -الكاؼ :قاؿ تعالى" :يسألونك عن األنفاؿ" -ِ .ياء المتكلّْم :أعجبني المسج يد األقصى.
ً
الر ىدةي.
ّ -الهاء :قابلتيو في
المسجد( -ْ .نا) المفعولي ػَّة :قتلتنا ّْ
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
األمثلة ً
ً
ً
ً
ً
ً
اآلتية):
المفعوؿ بً ًو كجوبان في
الفاعل على
المفعوؿ بً ًو كجوبان( :علّْل تقدُّـ
الفاعل على
ُّـ
(ِ) تىقد ي

ً
السف ًر.
أت ىسلمى نيهى
بمناسبة عودتًها من َّ
ُ -ىن ػَّ ٍ

س لعدـ كجود قرينة لفظية أك معنوية تميّْػ يز أح ىدىما من اآلخ ًر؛ َّ
تقدَّـ الفاعل (سلمى) على المفعوؿ بو (نيهى) خشيةي اللَّبٍ ً
ألف
الحركة مقدَّرة على آخرىماَّ ،
كألف كالن منهما يمكن أ ٍف يكوف فاعالن كيمكن أ ٍف يكوف مفعوالن بو في المعنى.

ً
طوعي ػًَّة.
كرىـ موسى عيسى لمشاركتً ًو في
األعماؿ الت ػَّ ُّ
َِّ -

س لعدـ كجود قرينة لفظية أك معنوية تميّْػ يز أح ىدىما من اآلخ ًر؛ َّ
تقدَّـ الفاعل (موسى) على المفعوؿ بو (عيسى) خشيةي اللَّبٍ ً
ألف

الحركة مقدَّرة على آخرىماَّ ،
كألف كالن منهما يمكن أ ٍف يكوف فاعالن كيمكن أ ٍف يكوف مفعوالن بو في المعنى.

ّ -ناقش ىذا ذاؾ في أموًر سياسي ػَّوة و
كثيرة و
بلباقة كاحتر واـ.

س لعدـ كجود قرينة لفظية أك معنوية تميّْػ يز أح ىدىما من اآلخ ًر؛ َّ
تقدَّـ الفاعل (ىذا) على المفعوؿ بو (ذاؾ) خشيةي اللَّبٍ ً
ألف

الحركة مقدَّرة على آخرىماَّ ،
كألف كالن منهما يمكن أ ٍف يكوف فاعالن كيمكن أ ٍف يكوف مفعوالن بو في المعنى.

البحر في أحشائًًو ُّ
ص ىدفاتًي
كامن
فهل سألوا َّ
اص عن ى
الد َّر ه
الغو ى
ٍ
ْ -أنا ي
(الغواص).
ألف الفاعل ضمير متَّصل (كاك الجماعة) ،كالمفعوؿ بو اسم ظاىر َّ

ً ً
ٍى ٍبن َّ ً
ذلك ًذ ٍكرل َّ
ٓ -قاؿ تعالىَّ :
ين".
للذاكر ى
"إف الحسنات ييذ ى
السيئات ى ى
ألف الفاعل ضمير متَّصل (نوف النسوة) ،كالمفعوؿ بو اسم ظاىر (السيئات).

ٔ -قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" :اتقوا الظلمَّ ،
الظلم ظلمات يوـ القيامة".
فإف ى
ألف الفاعل ضمير متَّصل (كاك الجماعة) ،كالمفعوؿ بو اسم ظاىر (الظلم).

أكثر.
لكن  ...يعشقوف
ٕ -يعشقو ىف ى
ى
الورد ٍ
األرض ٍ

ألف الفاعل ضمير متَّصل (كاك الجماعة) ،كالمفعوؿ بو اسم ظاىر (الورد)( ،األرض).

القوـ عن ديني كعن خلقي
ٖ -ال تسألي النَّاس عن مالي ككثرتو كسائلي ى

ألف الفاعل ضمير متَّصل (ياء المخاطبة) ،كالمفعوؿ بو اسم ظاىر (الناس)( ،القوـ).

الر ً
ٗ -من ً
ً
ً
احلى ًة.
الوقوؼ على
الجاىلي
عادة الش ػَّاع ًر
ي
داد محبوبىتً ًو َّ
معوي ىك ى
ّْ
األطالؿ ،كالطَّلب من خليلى ٍيو أ ٍف يتذكرا ى
ألف الفاعل ضمير متَّصل (ألف اإلثنين) ،كالمفعوؿ بو اسم ظاىر (كداد).

ً
الجامعة .ألف الفاعل ضمير متَّصل (التاء المتحركة) ،كالمفعوؿ بو ضمير متصل (الهاء).
َُ -قابلتيوي في
ىساء تىػ ىرٍكتيوي.
ُُ -ىم ٍن أ ٍ
س ىن لي ىش ىك ٍرتيوي ،ىكىم ٍن أ ى
ىح ى

ألف الفاعل ضمير متَّصل (التاء المتحركة) ،كالمفعوؿ بو ضمير متصل (الهاء).
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
ً
ً
المفعوؿ بً ًو(:الت ػَّرتيب ال يكوف كاجبان بل جائزان)
الفاعل من
الغموض في تميي ًز
(ّ) القرينةي التي تيزيل
ى
أكرمت يحيى ليبنى.
ُ-
ٍ
قرينة لفظية؛ التصاؿ الفعل بتاء التأنيث ،ما يعني أف الفاعل مؤنث (ليبنى).

عمل و
ً
أرشدت يعال مصطفى إلى ً
لتنظيم أعمالً ًو.
خطة
ِ-
ٍ
قرينة لفظية؛ التصاؿ الفعل بتاء التأنيث ،ما يعني أف الفاعل مؤنث (عيال).

ً
مسابقة أك ً
المطالعين.
ائل
نافست عيسى ىدل في
ّ-
ٍ
ى

(ىدل).
قرينة لفظية؛ اتصاؿ الفعل بتاء التأنيث ،ما يعني أف الفاعل مؤنث ي

استقبل صديقي العز ييز عمي.
ْ-
ى

قرينة لفظية؛ الحركة اإلعرابية على كلمة (العزيز) ،فهي صفة ،كالصفة تتبع موصوفها ،ما يعني أف الفاعل (صديقي).

حث كالدم الفاضل أخي على ز ً
َّٓ -
يارة المر ً
يض.
ي

قرينة لفظية؛ الحركة اإلعرابية على كلمة (الفاضل) ،فهي صفة ،كالصفة تتبع موصوفها ،ما يعني أف الفاعل (كالدم).

ٔ -قرأى أخي ركايتي.
قرينة معنوية (الركاية ال تقرأ) ،كقرينة لفظية (قرأ فعل لفاعل مذكر "أخي" أما الركاية فمؤنثة).

لحاجتًها إليًو.
ٕ-
ٍ
استعارت صديقتي كتابي ى

قرينة معنوية (الكتاب ال يستعير) ،كقرينة لفظية (التصاؿ الفعل بتاء التأنيث ،ما يعني أف الفاعل مؤنث (صديقتي).

ٖ -صقل مهارتي في ّْ
ت صغيران.
الخط يم ىد ّْرسي يم ٍذ يك ٍن ي
ى

قرينة معنوية (المهارة ال تصقل) ،كقرينة لفظية (صقل) فعل لفاعل مذكر "مدرسي" أما المهارة فمؤنثة.
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
المفعوؿ بً ًو على ً
األمثلة ً
ً
اآلتية):
الفاع ًل كجوبان( :علّْل تقدُّـ المفعوؿ بو على الفاعل كجوبان في
ُّـ
ي
(ْ) تىقد ي

ػحي ػَّاهي.
ُ-
استلم الجائزىة مستحق ػُّها كاالبتسامةي تعلو يمػ ى
ى

اتصل بالفاعل (مستحق) ضمير (ىا) يعود على المفعوؿ بو المقدَّـ (الجائزة).

الظالمين معذرت ػيهم".
ينفع
ِ -قاؿ تعالى " :ى
يوـ ال ي
ى

اتصل بالفاعل (معذرة) ضمير (ىم) يعود على المفعوؿ بو المقدَّـ (الظالمين).

األرض أصحابيها.
كيعشق
الوطن أىليو،
ّ -يحمي
ي
ى
ى

اتصل بالفاعل (أىل) ضمير (الهاء) يعود على المفعوؿ بو المقدَّـ (الوطن).

اتصل بالفاعل (أصحاب) ضمير (ىا) يعود على المفعوؿ بو المقدَّـ (األرض).

الح ً
عاية ك ً
ُّدىا بالػ ّْػر ً
دكاـ تعه ً
األرض مال يكها عاقًدان الن ػّْي ػَّ ىة على ً
فاظ عليها.
حرث
ٓ -ى
ى
اتصل بالفاعل (مالك) ضمير (ىا) يعود على المفعوؿ بو المقدَّـ (األرض).

الصالح ك يخلي يقو الحسن ً
كعل يٍم يو النَّافً يع.
ٔ -ي
ي ى ىي
ينفع اإلنسا ىف عمليوي َّ ي

اتصل بالفاعل (عمل) ضمير (الهاء) يعود على المفعوؿ بو المقدَّـ (اإلنساف).

ٕ -قاؿ تعالى" :يا أيُّػػها الذين آمنوا إ ٍف جاء يكم فاس هق و
بنبأ فتىبي ػَّنوا أ ٍف تيصيبوا قىػومان بً و
جهالة ."...
ٍ
ى
ى
ى
َّ
ألف المفعوؿ بو ضمير متَّصل (كم) كالفاعل اسم ظاىر (فاسق).

يناؾ كما يرتػّْليو في ال ىفج ًر ج ٍف ً
القصائد ما أكح ٍتو ىع ً
ناؾ
أحلى
ىى ي ي
ً ٍى ي
ٍٖ -
ٍ ى
َّ
ألف المفعوؿ بو ضمير متَّصل (الهاء) كالفاعل اسم ظاىر (عيناؾ).

َّ
ألف المفعوؿ بو ضمير متَّصل (الهاء) كالفاعل اسم ظاىر (جفناؾ).

ٗ -إ ٍف تى يكن ً
شابت َّ
األقمار
ائب ًمنػّْي فاللَّيالي تى ًزيٍػنيها
ٍ
ي
الذك ي

َّ
ألف المفعوؿ بو ضمير متَّصل (ىا) كالفاعل اسم ظاىر (األقمار).

ً
الخاصة.
المصلحة
العامة على
َّ
الذين ييقدّْمو ىف المصلح ىة َّ
َُ -يعجبني المواطنو ىف ى
َّ
ألف المفعوؿ بو ضمير متَّصل (الياء) كالفاعل اسم ظاىر (المواطنوف).

أنت َّأكالن.
أردت أ ٍف
يحترم ى
ُُ -إ ٍف ى
ترم يهم ى
فاح ٍ
ك اآلخرك ىف ٍ
ى

َّ
ألف المفعوؿ بو ضمير متَّصل (الكاؼ) كالفاعل اسم ظاىر (اآلخركف).

ً
ً
ُِ -سيذ يكرني قىػومي إذا َّ ً
در
ٍ
جد ج ُّد يى ٍم كفي اللَّيلة الظَّلماء ييػ ٍفتىػ ىق يد البى ي
َّ
ألف المفعوؿ بو ضمير متَّصل (الياء) كالفاعل اسم ظاىر (قومي).
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
ً
المفعوؿ بً ًو على ً
كالفاع ًل كجوبان( :علّْل تقدُّـ المفعوؿ بو على الفعل الفاعل كجوبان).
الفعل
ُّـ
ي
(ٓ) تىقد ي

كإياؾ نستعين"َّ .
اؾ) ضمير نصب منفصل ي يد ُّؿ على االختصاص.
ألف المفعوؿ بو (إيَّ ى
ُ -قاؿ تعالى" :إيَّاؾ نعبد ى

ٍقَّ .
ألف المفعوؿ بو (إيَّاىا) ضمير نصب منفصل ي يد ُّؿ على االختصاص.
ِ -الكلمةي الطيبةي صدقةه ،كإيَّاىا يرتجي ال ىخل ي

ً
ألف المفعوؿ بو (إيَّ ً
ًّ -م ٍن ً
أمثاؿ ً
اسمعي يا جارة"َّ .
اؾ) ضمير نصب منفصل ي يد ُّؿ على االختصاص.
العرب" :إيَّاؾ أعني ك ٍ
ً
ً
الصيفية؟ َّ
ألف المفعوؿ بو (كم) اسم استفهاـ ،كىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.
العطلة
أت في
ْ -ىك ٍم كتابان قر ى
ً
يهة كس ً
و
داد ثىػ ٍغ ًر
ٓ -أضاعوني ك َّ
فتى أضاعوا ليوـ كر ى ى
أم ن

َّ
(أم) اسم استفهاـ ،كىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.
ألف المفعوؿ بو ُّ

قيت من الدنيا كأ ٍعجبو أنّْي بًما أ ىف و ً
سود
ٔ -ماذا لى ي
شاؾ م ٍنوي ىم ٍح ي
ى يي

َّ
ألف المفعوؿ بو (ماذا) اسم استفهاـ ،كىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.

ً
المساء؟ َّ
(م ٍن) اسم استفهاـ ،كىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.
زرت في ىذا
ٕ -ىم ٍن ى
ألف المفعوؿ بو ى
فابتسم في كج ًه ًوَّ .
(م ٍن) اسم شرط ،كىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.
تقابل
ألف المفعوؿ بو ى
ٍ
ٖ -ىم ٍن ٍ

ٗ -قاؿ تعالى " :كما تيػ ٍن ًفقوا ًم ٍن ىخي ور فألنفسكم".

َّ
ألف المفعوؿ بو (ما) اسم شرط ،كىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.

و
التكنلوجيَّ .
ألف المفعوؿ بو ( ىك ٍم) الخبريػَّة ،كىي من األلفاظ التي لها حق الصدارة.
طور
َُ -ىك ٍم
حل الت ػَّ ُّ
مشكلة َّ
ُّ

(ٔ) اضبط ما تحتو خط في النص اآلتي:
ي َّ
"علمتني الحياةي َّ َّ
يح
تهدمها
ذين يبنو ىف
الر ً
ذين ينصبو ىف حياتػىهم في ّْ
مهاب ّْ
قصورىم باألكىاـ ي
الحقائق ،كال ى
ى
أف ال ى
الرماؿ ،كال ى ً
الر ً
تتحر يؾ
ي
يوـ َّ
ٌذين يرسو ىف قواع ىدىم على ّْ
تبعثرىا العو ي
ثبات َّإال لما لىوي
ماؿ تمي يد بهم ى
اصف ،كال ى
ي
ً
العالية الَّذين ال يعرفو ىف اليأس كي ً
ص ُّرك ىف على تى ً
حقيق طموحاتػًهم".
أصحاب ال ًه ىم ًم
ثابت ،فتكافً يئ الحياةي
أصل ه
ى
ى ي
ى
ه

(ٕ ) أ ً
صياغةى الجم ًل ً
ىع ٍد ً
اآلتية ،بً ً
بين قوسي ًن:
حسب ما يى ىو
ه
مطلوب ى
يى

ً ً
العلم طالبيوي.
يحب
ٍم( .المفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان على الفاعل) يي ًح ُّ
ُُّ -
ي
ب ى
طالب العل ًٍم العل ى
ً
ص أخي( .الفاعل مقدَّـ كجوبان على المفعوؿ بو) ىح َّف ىز معلمي أخي.
الم ٍخل ي
ِ -ىح َّف ىز معلمي ي
ف.
ّ-
ف( .المفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان على الفعل كالفاعل) إيَّ ى
ى
اؾ يقص يد الض ٍَّي ي
يقصدؾ الض ٍَّي ي
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
الفاعل كجوبان في و
كل و
ً
جملة مفيدةو:
مما يأتي مفعوالن بو يمقدَّمان على
اسم َّ
اجعل َّ
(ٖ ) ٍ
الحقائق أكحتهما الحقيقةي.
ُ -الضمير المتَّصل (ىما):
ي
ِ( -نا) المفعوليػَّة :داىمتنا المصيبةي.
إخالصهم.
مين
ي
ّ -المعلّْمين :سينفع المعلّْ ى

مما يأتي فاعالن مقدَّمان على المفعوؿ بو كجوبان في و
كل و
جملة مفيدةو:
اسم َّ
اجعل َّ
ي
(ٗ ) ٍ
ُ( -نا) الفاعلية :عقدنا االتفاقية.
َّعت نجول ليلى.
ِ -نجول :كد ٍ
كت الحقيقةى؟
المخاطب :ىل أدر ى
ّ -تاء ي

(َُ) مثّْل بجملة مفيدة من إنشائك لما يأتي:
ُ -فاعل تقدَّـ على المفعوؿ بو كجوبان لعدـ كجود قرينة :سابق موسى عيسى.
ظلمهم.
ينفع
ِ -مفعوؿ بو تقدَّـ على الفاعل كجوبان التصاؿ الفاعل بضمير يعود على المفعوؿ بوٍ :
لن ى
الظالمين ي
ى
ً
المساء؟
أكلت في ىذا
ّ -مفعوؿ بو تقدَّـ على الفعل كالفاعل؛ ألنو من األلفاظ التي لها حق الصدارة :ماذا ى

ً
ً
األبيات اآلتية َّ
األسئلة التي تليها:
أجب عن
(ُُ) اقرأ
للشاع ًر أبي َّ
تماـَّ ،
ثم ٍ
ت ف ػ ػ ػ ػ ػي يخلي وق ىدنيئان
جاريٍ ى
إذا ى

جتنب الم ىخازم
رأ ي
يت ي
الح َّر يى ي
ىكىما ًم ٍن ًش َّد وة َّإال ىسيىأٍتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي
ت ى ػ ػذا َّ
الد ٍى ىر حتَّى
لق ٍد ىج َّربٍ ي

ً
فأىنٍ ى
ت ىكىم ٍن تيجاريًو ىس ػواءي
ًً ً
ىكيى ٍحميو م ىن الغى ٍد ًر الوفػاءي
ً ً ً
لى ىها م ٍن بىػ ٍعد ش َّدتػًها ىرخاءي
ى
بك ى
أفادتٍني الت ػَّجا ًر ي
العنىاءي

أم و
بيت يتَّف يق في مضمونو مع قوؿ َّ
وم:
ُُّ -
الشاعر أبي الفضل يوسف بن النَّ ٍح ّْ
اشتدم أزمة تنفرجي

قد آف ليلك بالبلج البيت الثالث

ِ -استخرج :
أ -جملتين َّ
تقدـ فيهما الفاعل على المفعوؿ بو كجوبان.
ب -جملتين َّ
تقدـ فيهما المفعوؿ بو على الفاعل كجوبان.
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ت ىػ ػػذا َّ
الد ٍى ىر.
الح َّر ،ىج َّربٍ ي
ر ي
أيت ي

ً
ب.
ىكيى ٍحميً ًو م ىن الغى ٍد ًر الوفػاءي ،ى
أفادتٍني الت ػَّجا ًر ي

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
(ُِ) أعرب ما تحتو خط في ما يأتي:
ً
و
فأتم يه َّن ".
بكلمات َّ
اىيم رب ػُّوي
ُ -قاؿ تعالى " :كإذ ابٍػتىػلىى إبٍر ى

ماض مبني على الفتحة المقدَّرة على األلف منع من ظهورىا التػَّ ُّ
فعل و
عذر.
ابٍػتىػلىى :ه

اىيم :مفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.
إبٍر ى

الضمة الظاىرة على آخره ،كىو مضاؼ.
رب ػُّوي :فاعل مؤخػَّر كجوبان مرفوع كعالمة رفعو َّ
جر مضاؼ إليو.
محل ّْ
الهاء :ضمير متَّصل مبني على ّْ
الضم في ّْ

الموت".
عقوب
ي
هداء إً ٍذ ىح ى
ض ىر يى ى
ِ -قاؿ تعالى" :أ ٍىـ يك ٍ
نتم يش ى
فعل و
ماض مبني على الفتح الظاىر على آخره.
ىح ى
ض ىر :ه

عقوب :مفعوؿ بو مقدَّـ منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.
يى ى
الضمة الظاىرة على آخره.
الموت :فاعل مؤخػَّر مرفوع كعالمة رفعو َّ
ي

ً
األحبة عندم غى ٍيػ ير ًذم أىلى ًم
جرح
هم في ىكبًدم
ّ -ىجحدت ػيها كىكتى ي
ي
مت الس ػَّ ى

فعل و
محل رفع فاعل.
ماض مبني على السكوف .التاء :ضمير متَّصل مبني على ّْ
الضم في ّْ
ىجحدت ػيها :جحد :ه
محل نصب مفعوؿ بو.
ىا :ضمير متَّصل مبني على السكوف في ّْ

ً
صباح ً
أقرب و
يزكرهي في ً
أحد ً
َّْ -
كقت.
األياـ
تذك ىر مصطفى موسى في ً
المشرقةَّ ،
فقرىر أ ٍف ى
الضمة المقدَّرة على األلف منع من ظهورىا التػَّ ُّ
عذر.
مصطفى :فاعل مرفوع كعالمة رفعو َّ

موسى :مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الفتحة المقدَّرة على األلف منع من ظهورىا التػَّ ُّ
عذر.

نستعين".
كإياؾ
اؾ نعب يد ى
ٓ -قاؿ تعالى" :إيَّ ى
ي

محل نصب مفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان.
إيَّ ى
اؾ :ضمير نصب منفصل مبني على الفتح ي يد ُّؿ على االختصاص في ّْ
الضمة الظاىرة على آخره ،كالفاعل ضمير مستتر تقديره (نحن).
نعب يد :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو َّ

ً
يهة كس ً
و
داد ثىػغٍ ًر
ٔ -أضاعوني ك َّ
فتى أضاعوا ليوـ كر ى ى
أم ن

محل نصب مفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان.
َّ
أم :اسم استفهاـ مبني على الفتح في ّْ

ٕ -قاؿ تعالى " :كما تيػ ٍن ًفقوا ًم ٍن ىخي ور فألنفسكم".

محل نصب مفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان.
ما :اسم شرط مبني على السكوف في ّْ
11

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
كالصرؼ (الوحدة الثالثة) :اإلبداؿ.
النَّحو َّ
(ُ) معلومات َّأكلي ػَّة ضركري ػَّة:
ص ىد التي كزنها (ا ٍفػتىػ ىع ىل) ،التاء فيها زائدة ،تي ٌس َّمػػى (تاء االفتعاؿ) تأتي في ىذا الوزف حرفان ثالثان دائمان.
أ -اقػٍتى ى

الثالثي ،نحو :اضطجع (ضجع) ،ازدىرت (زىر) ،اصطياد (صاد) ...
جرد ىو( :جذر الكلمة)
الم َّ
ّْ
ب -ي

ج -كزف الكلمة ،نحو :اجتهد (افتعل) ،جاىد (فاعل) ،اجتهاد (افتعاؿ) ،مجاىدة (مفاعلة) ....

(ِ) اإلبداؿ :جعل حرؼ مكاف حرؼ آخر ،كيكوف في الحركؼ الصحيحة ،كفي المعتلة (اتصل) في صيغة محددة
ىي (افتعل) كمصدرىا كمشتقاتها إذا كانت فاؤىا أحد الحركؼ اآلتية( :كاك ،زام ،داؿ ،ذاؿ ،طاء ،صاد ،ضاد).
(ّ) الغاية منو :تحقيق االنسجاـ كالتجانس الصوتي بين الحركؼ ،كتسهيل النطق بها ،كاجتناب الثقل الصوتي
الناجم عن تجاكر أصوات متقاربة أك متباعدة في مخرجها.

(ْ) حاالت اإلبداؿ:
ثم تي ٍدغىم في تاء االفتعاؿ.
كانت فاء (افتعل) كاك تيػ ٍب ىدؿ الواك تاءَّ ،
ُ -إذا ٍ
ت االت ػَّصاالت يت ػَّ ًسع مت ػَّسع مت ػَّ ً
صفان يمت ػًَّزف اتػَّػ ىق ىد
الكلمة ات ػَّىقى اتػّْػفاؽ يت ػًَّػفق اتػّْكاؿ فات ػَّىه ٍم ي
ي ى ي
ى
أصلها اكتقى اكتفاؽ يوتفق اكتكاؿ فاكتهمت االكتصاالت يوتسع موتسع موتصف موتزف اكتقد
بدليل ال يم َّ
جرد كقى

كفق ككل

كفق

كصل

كىم

كسع

كسع كصف كزف

ت مع التاء األخرل.
ت فاء االفتعاؿ تاء َّ
ثم أي ٍد ًغ ىم ٍ
جاءت فاء افتعل كاك فأيبٍ ًدلى ٍ

كقد

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

كانت فاء (افتعل) زام تيػ ٍب ىدؿ تاء االفتعاؿ داؿ.
ِ -إذا ٍ

الكلمة

ازدىرت

يزدىي

ازدانت

ازدحاـ

أصلها

ازتهرت

يزتهي

ازتانت

ازتحاـ

المزتهي

زىر

زىا

زاف

زحم

زىا

جرد
الم َّ
بدليل ي

ت تاء االفتعاؿ داؿ.
جاءت فاء افتعل زام فأيبٍ ًدلى ٍ

المزدىي

ازداد
ازتاد
زاد

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

ثم تي ٍدغىم الداؿ في الداؿ.
كانت فاء (افتعل) داؿ تيػ ٍب ىدؿ تاء االفتعاؿ داؿَّ ،
ّ -إذا ٍ
اد ً
َّ
يدعي
َّىنوا
ادَّعى
الكلمة
أصلها

جرد
الم َّ
بدليل ي

ادتعى

ادتهنوا

يدتعي

دعا

دىن

دعا

ت مع الداؿ األخرل.
ت تاء االفتعاؿ داؿ َّ
ثم أي ٍد ًغ ىم ٍ
جاءت فاء افتعل داؿ فأيبٍ ًدلى ٍ
11

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
ثم تي ٍدغىم الذاؿ في الداؿ.
كانت فاء (افتعل) ذاؿ تيػ ٍب ىدؿ تاء االفتعاؿ داؿَّ ،
ْ -إذا ٍ
ادّْخار
تى َّدخرك ىف
يم َّدكًر
الكلمة
أصلها

جرد
الم َّ
بدليل ي

مذتكر

تذتخركف

اذتخار

ذكر

ذخر

ذخر

ت الذاؿ في الداؿ.
ت تاء االفتعاؿ داؿ كأي ٍد ًغ ىم ٍ
جاءت فاء افتعل ذاؿ فأيبٍ ًدلى ٍ
. . ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ........

ثم تي ٍدغىم الطاء في الطاء.
كانت فاء (افتعل) طاء تيػ ٍب ىدؿ تاء االفتعاؿ طاءَّ ،
ٓ -إذا ٍ
المطَّ ًر ىدة
يىطَّلًع
اطَّىر ىح
ي
المطتردة
يطتلع
اطترح

الكلمة
أصلها

طرح

جرد
الم َّ
بدليل ي

طرد

طلع

ت مع الطاء األخرل
ت تاء االفتعاؿ طاء َّ
ثم أي ٍد ًغ ىم ٍ
جاءت فاء افتعل طاء فأيبٍ ًدلى ٍ
. ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ........

كانت فاء (افتعل) صاد تيػ ٍب ىدؿ تاء االفتعاؿ طاء.
ٔ -إذا ٍ

الكلمة

أصطاد

اصطالح

يصطرخوف اصطفاؾ تصطاد اصطبر اصطبار اصطحب اصطلى

أصلها

أصتاد

اصتالح

يصترخوف اصتفاؾ تصتاد اصتبر اصتبار اصتحب اصتلى

جرد صاد
الم َّ
بدليل ي

صلح

صرخ

ت تاء االفتعاؿ طاء
جاءت فاء افتعل صاد فأيبٍ ًدلى ٍ

صاد

صفا

صبر

صبر

صحب

صلى

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

كانت فاء (افتعل) ضاد تيػ ٍب ىدؿ تاء االفتعاؿ طاء.
ٕ -إذا ٍ

الكلمة

مضطجع

فليضطجع

اضطربا

يضطرب

اضطهاد

اضطراـ

أصلها

مضتجع

فليضتجع

اضتربا

يضترب

اضتهاد

اضتراـ

ضجع

ضرب

ضرب

ضهد

ضرـ

جرد ضجع
الم َّ
بدليل ي

ت تاء االفتعاؿ طاء
جاءت فاء افتعل ضاد فأيبٍ ًدلى ٍ

َّص؟
(ٓ) كيف أيكضّْح اإلبداؿ؟ ككيف أستخرج كلمة حصل فيها إبداؿ من الن ّْ
كلمة فيها

تاء َّ
مشددة

مجردىا يبدأ الواك
َّ

مشددة طاء َّ
مشددة داؿ َّ
داؿ َّ
مشددة زام+داؿ صاد+طاء ضاد+طاء
الداؿ

مثاؿ

اتّْصاؿ

ادّْعاء

مجردىا
َّ

كصل

دعا

الطاء
يمطَّلًع

الذاؿ
يم َّدكًر

طلع

ذكر
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زام

يم ٍز ىد ًىر
زىر

صاد

ضاد

اصطاد

اضطرب

صاد

ضرب

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

ص ٍغ من األفعاؿ اآلتية فعالن على كزف (افتعل):
(ٔ ) ي

ضطىَّر
َّخ ىر َّ
ضر :ا ٍ
كزف :اتَّػ ىػز ىف زحم :ا ٍز ىد ىح ىم ذخر :اد ى

ً
الكتاب فهو ال َّ
يدعي كال يزدىي كنً ٍع ىم الجليس لك ،يساندؾ ،بو يت ػَّػفق لسانك كقلبك إلى
اصطحب
(ٕ)
ى
حلمك ،كال يثقل ظلُّك على غيرؾ ،فإ ٍف أمسكتىو
حسن الػ َّػرأم ،ككلَّما قار ى
بت الكتاب اجتمع رأييك ،كثاب ي

عنك.
ت ى
تعلَّ ىق ى
بك ،كإ ٍف جانىػ ٍبتىوي ىس ىك ى

ّْح كاحد نة منها( .اصطحب ،يدَّعي ،يزدىي ،يت ػَّػفق).
ُ -حدّْد الكلمات التي حصل فيها إبداؿَّ ،
ثم كض ٍ
ِ -أعرب ما تحتو ّّ
خط:

ً
كح ّْر ىؾ بالكسر منعان اللتقاء الساكنين .كالفاعل ضمير مستتر تقديره (أنت).
اصطحب :فعل أمر مبني على السكوف ي
الكتاب :مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.
ى

الضمة الظاىرة على آخره .كالفاعل ضمير مستتر تقديره (ىو).
يساندؾ :يساند :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو َّ
محل نصب مفعوؿ بو.
الكاؼ :ضمير مت ػَّػصل مبني على الفتح في ّْ

(ٖ) ما الحرؼ الذم أيبدؿ في الكلمات اآلتية:
َّ
يبدلت داؿ كأيدغمت مع الذاؿ فأصبحت داؿ مشددة.
تدخركف :تاء االفتعاؿ أ ٍ
يبدلت داؿ.
ازدانت :تاء االفتعاؿ أ ٍ
َّ
يبدلت داؿ كأيدغمت مع الذاؿ فأصبحت داؿ مشددة.
يدعي :تاء االفتعاؿ أ ٍ
يبدلت تاء كأيدغمت مع التاء األخرل فأصبحت تاء مشددة.
متَّػصفان :فاء االفتعاؿ (الواك) أ ٍ

(ٗ) مهم :قد يرد سؤاؿ (علّْل) أك (اختيار من متعدّْد)  ...حوؿ الغاية من اإلبداؿ ،كإليك النػَّػماذج:
ُ -تي ٍدغىم الت ػَّػاء في التػَّػاء -ِ .تي ٍدغىم الداؿ في الداؿ -ّ .تي ٍدغىم الطاء في الطاء.
الجواب حرف ػيَّ ػان :لػػتحقيق التجانس الصوتي كلتيسير عملية النطق.

ٍمن في تحديد الحرؼ الثاني؛ َّ
ألف الحرؼ الثالث دائمان (ت ػػاء) ،ككالتالي:
(َُ) كخالصة اإلبداؿ تىك ي
الكلمة

الحرؼ الثاني

اتَّصل

ازدىر

َّ
ادكر

ادَّعى

اطَّرح

اصطاد

اضطرـ

تاء مشددة زام

داؿ مشددة داؿ مشددة طاء مشددة صاد

ضاد

فاألصل

كاك

زام

داؿ

ذاؿ

طاء

صاد

ضاد

كالجذر

كصل

زىر

دعا

ذكر

طرح

صاد

ضرـ

ازتهر

ادتعى

اذتكر

اطترح

اصتاد

اضترـ

الحرؼ الثالث تاء اكتصل
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
كالصرؼ (الوحدة الخامسة) :التػَّػصغير.
النَّحو َّ

للداللة على و
الم ٍع ىربىة؛ َّ
السياؽ.
معاف تيػ ٍف ىهم من ّْ
(ُ) ال ػتػَّػصغير :صيغة مخصوصة تطرأ على بنية األسماء ي

األكؿ) ك (فىػ ٍت ًح الحرؼ الثَّاني) ك (تى ٍس ًكين الياء).
(ض ّْم الحرؼ َّ
كاألسماء المصغَّػػرة تتفق في ى

م ،ني ىج ٍيالء ،يسلىٍيمى،
يس ىع ٍيد ،يرغىٍيدة ،نيػ ىويٍرة ،بيػنى ٌي ،فيػتى ٌي ،يحلى ٌي ،يى ىد ٌ
يكىريٍدة ،يع ىم ٍيراف ،األي ىخ ٍي ًطل ،يكتىػيّْب ،يع ىجيّْل ،يك ىحيّْل ،يك ىويٍتًب ،يع ىق ٍي ًرباء،
يم ىح ٍيبًرة ،يز ىع ٍي ًفراف ،يم ىزيٍ ًريب ،يم ىخ ٍي ًريط ،أيبىػ ٍيريق ،نيػ ىويٍ ًطير ،يم ىويٍ ًريث،

جميّْل الدّْين ،أيغىيصاف ،أ ً
ً
صبىػيَّػػة ،يش ىويٍ ًعرين ،يكىريٍقات.
ٍ
يس ٍيطر ،أيطىٍيع ىمة ،ي
ى
يى
صف بكلمة (صغير) أك (قليل).
الو ٍ
كاألسماء المصغَّػػرة بديل عن ى

(ِ) دالالت التػَّػصغير:

كد ٍع ى ً
س شابا التحقير كتقليل الشأف
ىى
ك م ىن ال ىخنا فالػ َّػرأٍ ي

كيف تىػ ٍهجو
ُ -تعلَّ ٍم يا يش ىويٍ ًع ير ى
اضعَّ ،أمػا العويلًم فتطغى عليو ًسم ية استكبا ًر ً
ً ً
الجاى ًل .التحقير كتقليل الشأف
ِ -من
سمات العال ًم أنَّػو يمتو ً ه
يى ٍ ي
ّ -أقرأي ال يكتىيػّْب المرفىق مع َّ ً
قبل تركيبًها أك صيانتًها .تقليل الحجم
ى يٍ ى
الغسالة ى
المناع ًة ًم ٍن يك ىري ػَّػات َّ
الدًـ البيضاء كالحمراء .تقليل الحجم
جهاز
ْ -يتألَّ ي
ف ي
ى
عظبم ،كلىو ب يد ىريٍهمات .تقليل العدد
َّٓ -
الصدقةي نىػ ٍف يعها ه
ك يا ابن آدـ ل ػ ىقيم ه ً
ك" .تقليل العدد
صلٍبى ى
"ح ٍسبي ى
ات ييق ٍم ىن ي
ٔ -قاؿ رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كسلَّم :ى
ى ى ي ٍى
عطفت حناياهي يد ىكيٍ ىن ىسمائًًو
ٕ-
ٍ

بك ً
ٍف األ ًىىلَّ ًة كالحو ً
اج ً
الق ًس ٌي تقريب المكاف
ىعط ى

و
بانتظاـ .تقريب الزماف
المتىػ ىف ّْرجو ىف بيػ ىع ٍي ىد المبار ًاة
غادر ي
ٖ -ى

الدفاع المدني من ً
ً
َّٗ -
انتشاره في الغابىًة .تقريب الزماف
إطفاء الحر ًيق قيػبىػ ٍي ىل
رجاؿ
تمك ىن ي
ً
ّْ

َُ -قاؿ تعالى" :يا بػنى َّي ال تي ٍش ًر ٍؾ ً
باهلل َّ
ظيم" .ال ػتػَّػحبُّب
ي
ٍم ىع ه
إف الش ًر ىؾ لىظيل ه
يس ٍي ود  ...ال ػتػَّػحبُّب
ُُ -يا أبا يع ىم ٍي ور ،يا أبا أ ى
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

ػصغير:
(ّ) حاالت ال ػتَّ ٍ
ُّالثي
االسم الث ُّ
ي

صغَّػػر على كزف
يي ى
(فيػ ىع ٍيل).

سعد :يس ىع ٍيد جبل :يجبىػ ٍيل ذئب :ذي ىؤيٍب
ط :قيطىٍيط ثوب :ثيػ ىويٍب جزء :يج ىز ٍمء
دب :يدبىػ ٍيب ق ٌ
ٌ
شيٍر
كرة :يك ىريَّة فوؽ :فيػ ىويٍق قحف :قي ىح ٍيف قشر :قي ى
جبر :يجبىػيٍر ىذؿ :يى ىذيٍل قبل :قيػبىػ ٍيل عمر :يع ىم ٍير
يس ٍيد دكف :يد ىكيٍن بعد :بيػ ىع ٍيد
أسد :أ ى

تلحقو التاء عند ال ػتػَّػصغير ىند :يىنىػ ٍيدة شمس :يش ىم ٍيسة عين :يعيىػ ٍينة
الثالثي المؤنث غير
رغد :يرغى ٍيدة
المختوـ بتاء التأنيث
الثالثي الذم ثانيو حرؼ تيػ ىر ُّد األلف إلى أصلها تاج :تيػ ىويٍج ناب :نيػيىػ ٍيب نار :نيػ ىويٍرة
غار :غيىويٍر باب :بيػ ىويٍب دار :يد ىكيٍرة
(الواك أك الياء)
األلف
الثنائي
االسم
ٌ
(أم من حرفين).
الثالثي الذم ثالثو حرؼ
(األلف)
الثالثي الذم ثالثو حرؼ
(الواك)

الثالثي الذم ثالثو حرؼ
(الياء)

الثالثي الذم زيد على
آخره (ألف ممدكدة)

أك(ألف مقصورة)
أك(تاء مربوطة)
أك(ألف كنوف)

عند ال ػتػَّػصغير
نىػ ير ُّد إليو الحرؼ الثالث
(الواك أك الياء)

م دـ :يد ىم ٌي ابن :بيػنى ٌي أب :أيبى ٌي
أخ :أي ىخ ٌي يد :يي ىد ٌ
ابنة :بيػنىػيَّة أذف :أيذىيٍنة

عند ال ػتػَّػصغير
صيَّة فتى :فيػتى ٌي
ييػ ٍقلىب (األلف) إلى (ياء) عصا :يع ى
كيي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير
ييػ ٍقلىب (الواك) إلى (ياء) دلو :يدلى ٌي حلو :يحلى ٌي

كيي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير
م
يي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير ظبي :ظيبى ٌي ىدم :يى ىد ٌ
صغَّػػر الحركؼ الثالثة
تي ى
منو على كزف (فيػ ىع ٍيل)
ث ػي َّم تيػ ىر ُّد إليو الزكائد

سوداء :يس ىويٍداء نجالء :ني ىج ٍيالء
سلمى :يسلى ٍيمى نجول :ني ىجيَّا فدكل :في ىديَّا
زىرة :يزىى ٍيرة راحة :يرىكيٍحة كردة :يكىريٍدة لقمة :ليىق ٍيمة

الجبىػ ٍيهة حذفة :يح ىذيٍفة
بلدة :بيػلى ٍيدة الجبهة :ي
ىرة :يى ىريٍرة خزمة :يخ ىزيٍمة
عبدة :يعبىػ ٍيدة َّ
سلماف :يسلى ٍيماف عمراف :يع ىم ٍيراف نعماف :نيػ ىع ٍيماف
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
باعي:
(ْ) حاالت تىػصغير االسم ُّ
الر ٌ
الحالة

باعي
االسم ُّ
الر ُّ
ي
الذم ثالثو حرؼ ألف.

األمثلة

الحكٍم
ي

يح ٍي ًمق زخرؼ :يز ىخ ٍي ًرؼ خندؽ :يخنىػ ٍي ًدؽ
صغَّػػر على كزف (فيػ ىع ٍي ًعل) أحمق :أ ى
يي ى
األخطل :األي ىخ ٍي ًطل درىم :يد ىريٍ ًهم
غزاؿ :غيىزيّْل كتاب :يكتىػيّْب
تيػ ٍقلىب (األلف) إلى (ياء)
كتي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير.
عجوز :يع ىجيّْز عجوؿ :يع ىجيّْل

الذم ثالثو حرؼ الواك.

تيػ ٍقلىب (الواك) إلى (ياء)

الذم ثالثو حرؼ الياء.

تي ٍدغىم الياء مع ياء ال ػتػَّػصغير.

الذم ثانيو حرؼ ألف.

تيػ ٍقلىب األلف إلى كاك

كتي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير.

عند ال ػتػَّػصغير.

صغَّػػر الحركؼ األربعة منو
المختوـ بػ(ألف مدكدة) .تي ى
على كزف (فيػ ىع ٍي ًعل)
أك (تاء مربوطة)
ث ػي َّم تيػ ىر ُّد إليو الزكائد
أك (ألف كنوف)

ماسي:
(ٓ) حاالت تىػصغير االسم ال يخ ٌ

صغَّػػر على كزف (فيػ ىع ٍي ًعيل).
االسم
ُّ
الخماسي يي ى
ي

كثير :يكثىػيّْر غدير :غي ىديّْر قبيلة :قيػبىػيّْػلىة أسيل:
يسيّْل كحيل :يك ىحيّْل
أى
خالد :يخويٍلًد صانعً :
ص ىويٍ ًحب
ص ىويٍنع صاحب :ي
ي
ى
كاتب :يك ىويٍتًب عالم :يع ىويٍلًم شاعر :يش ىويٍ ًعر
خنفساء :يخنىػيٍ ًفساء عقرباء :يع ىق ٍي ًرباء
قنطرة :قيػنىػ ٍي ًطرة محبرة :يم ىحيٍبًرة
ص ىويٍلًجاف زعفراف :يز ىع ٍي ًفراف
صولجاف :ي

رماف :يرىم ٍي ًمين مفتاح :يم ىفيٍتًيح منشار :يمنىػيٍ ًشير
الذم رابعو حرؼ (ألف) .ييػ ٍقلىب ياء عند ال ػتػَّػصغير.
َّ
مزراب :يم ىزيٍ ًريب
ص ٍي ًفير مخركط :يم ىخ ٍي ًريط
الذم رابعو حرؼ (كاك) .ييػ ٍقلىب ياء عند ال ػتػَّػصغير .عصفور :يع ى
ش ٍيكًير منديل :يمنىػ ٍي ًديل
الذم رابعو حرؼ (الياء) .تبقى كما ىي عند ال ػتػَّػصغير عفريت :يع ىف ٍي ًريت بشكير :بي ى
إبريق :أيبىػ ٍيريق
الذم ثانيو حرؼ (األلف) ييػ ٍقلىب كاك عند ال ػتػَّػصغير .حاسوب :يح ىويٍ ًسيب ناقوس :نيػ ىويًٍقيس
ناطور :نيػ ىويٍ ًطير
ميقات :يم ىويًٍقيت ميزاف :يم ىويٍ ًزين ميراث :يم ىويٍ ًريث
ترد كاك عند ال ػتػَّػصغير.
الذم ثانيو حرؼ (ياء)
منقلبة عن (كاك).
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
ص ٍد ىره فقط).
صغّْر ى
(ٔ) تىػصغير االسم المركب تركيبان إضافيَّ ػان( :ني ى
الدكلة :يسيىػ ٍيف َّ
عبداهلل :يعبىػ ٍيداهلل بدر الدّْين :بي ىديٍر الدّْين سيف َّ
الدكلة دار األرقم :يد ىكيٍرة األرقم
تاج الدّْين :تيػ ىويٍج الدّْين عماد الدّْين :يع ىميّْد الدّْين جماؿ الدّْين :يج ىميّْل الدّْين

(ٕ) تىػصغير الجمع:

صغَّػػر على لفظو ،كأكزانو ىي:
جمع القلّْة :ي ػي ى
يص ٍيحاب أى ٍغصاف :أيغى ٍيصاف
ُ -أىفٍعاؿ :أ ٍ
ىصحاب :أ ى
ّ -أىفٍ ًعلىة :أ ٍىرًغ ىفة :أ ىيريٍ ًغ ىفة أىط ًٍع ىمة :أيطىٍي ًع ىمة

صغَّػػر مفرده.
جمع الكثرة :ي ػي ى

ص َذح).
(ص ْجٍَخ أَ ْ
صحبة أَ َْ ُٓ ٍر َٔأَ ْر ِ
يجًٕعخ فً جًهخ ِ

يس ٍي ًطر
ِ -أىفٍػ يعل :أىنٍػ يهر :أينىػ ٍي ًهر أسطر :أ ى
ً ً
ً
صبىػيَّػػة
ْ -ف ٍعلىة :غل ىٍمة :غيلى ٍيمة ص ٍبػيىة :ي

مذك ور سالمان ،كإ ٍف كاف مؤنَّػػثان أك غير عاقً ول ج ًمع جمع مؤنَّػ و
مذكران عاقًالن يج ًم ىع ىج ٍم ىع َّ
فإ ٍف كاف َّ
ػث سالمان:
ي ى ىٍى
ى
انكهًخ

يفردْب

يبٍْزٓب

شعراء

مذكر

شاعر

يرٍكباف

مذكر

راكب

خبراء

مذكر

خبير

جباؿ

غير عاقل

جبل

كرؽ

غير عاقل

كرقة

معلٌمات

مؤنث

معلمة

مؤنث

مهندسة

مهندسات

رصغٍر انًفرد

يش ىويٍ ًعر
يرىكيٍ ًكب
يخبىػيّْر
يجبىػ ٍيل

يكىريٍقة
يم ىع ٍيلً ىمة
يىنىػ ٍي ًد ًسة

جمع َّ
السالم:
السالم ،كجمع المؤنَّث َّ
المذكر َّ
انكهًخ

يفردْب

يبٍْزٓب

مهندسوف
كاتبًين

مذكر
مذكر

مهندس
ً
كاتب

ساعات

مؤنث

ساعة

جفنات

مؤنث

جفنة

يش ىويٍ ًعركف أك يش ىويٍ ًعرين
يرىكيٍ ًكبين أك يرىكيٍ ًكبوف
يخبىػيّْرين أك يخبىػيّْركف
يجبىػ ٍيالت

يكىريٍقات
يم ىع ٍيلً ىمات
يىنىػ ٍي ًد ًسات

الجمع.
ً
ثم تيػ ىر ُّد إليهما عالمةي
ػصغَّػر مفردىماَّ ،
ييػ ى

رصغٍر انًفرد

يىنىػ ٍي ًدس
يك ىويٍتًب
يس ىويٍعة
يج ىف ٍينة
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صغٍر ْٕ:
انـزَّ ْ

صغٍر ْٕ:
انـزَّ ْ

يىنىػ ٍي ًدسوف
ً
بين
يك ىويٍت ى
يس ىويٍعات
يج ىف ٍينات

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

سؤال (ٔ) ْبد يصغَّر األسًبء اَرٍخ ثصٍغخ انجًع:

نخلة :ني ىخ ٍيالت رجل :ير ىج ٍيلوف أك ير ىج ٍيلين ظريف :ظيىريّْفوف أك ظيىريّْفين
كأس :يك ىؤيٍسات ناقد :نيػ ىويٍقدكف أك نيػ ىويٍقدين
سؤال (ٕ) اقرأ انُص اَرً ،ثى أجت عٍ األسئهخ انزً رهٍّ

يرم يخاطب عب ىدالملك :
نم ُّ
قاؿ الػ َّػراعي ال ػُّ ى

اؾ كلىم تى يكن قبل الػػر ً
الش ً
قاد على ُّ
ؤكف ىسؤكال
ٍ
قالت يخلى ٍي ىدةي ما ىعر ى ى ٍ ٍ ٍ ى ٌ
أي ىخيل ىد إً َّف ً
ىم ً
اف باتا جنب نة ىك ىدخي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال
أباؾ ى
ػادهي َّ
ضاؼ كس ػ ػ ػ ػ ى
ٍ
و
ً
اليوـ الخليف ىة قًي ػ ػ ػ ػ ػػال
إًنّْي ىحلى ٍف ي
ب ى
ت على يميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ون بػىَّرة ال أى ٍكذ ي

تصغير خلدة :يخلى ٍي ىدة.

تصغير نجد :ني ىج ٍي ىدة.

أتيت أبا يخبىػ ٍي و
ب كافً ػ ػ ػػدا يومان أري يد بًبىػ ٍيػ ىعتي تىبدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال
ما إ ٍف ي
الهدل فيزيدني تضلي ػ ػ ػػال
كال ي
بن يع ىويٍم ور أبغي ي
أتيت ني ىج ٍيػ ػ ػ ػ ػ ػػدةى ى

ٔ -اسزخرج يثبالً عهى ك ٍّم ي ًَّب ٌؤرً:

يرم يخبىػ ٍي و
ب
نم ُّ
أ -اسم يم ى
ثالثي مذ ٌكر :ال ػُّ ى
صغَّر ٌ
ثالثي مؤنَّث تأنيثان حقيقيَّان :يخلى ٍي ىدةي
ج -اسم يم ى
صغَّر ٌ

ثالثي مؤنَّث :ني ىج ٍيػ ػ ػ ػ ػ ػػدةى
ب -اسم يم ى
صغَّر ٌ
باعي :يع ىويٍم ور
د -اسم يم ى
صغَّر ر ٌ

سبثقخ.
صغٍر فً األثٍبد ان َّ
ٕ -ثٍٍِّ دالنخ انزَّ ْ

َّحب ػُّب / .يخبىػ ٍي و
بن يع ىويٍم ور :الت ػَّحقير.
نم ُّ
يرم ،يخلى ٍي ىدةي ،أي ىخ ٍيل ىد  :ال ػت ى
ب ،ني ىج ٍي ػػد ىة ى
ال ػُّ ى

سبثقخ يع انضجط انزَّبو.
ص ِّغر يب رحزّ خط فً األثٍبد ان َّ
َٖ -

ؤكف :يش ىؤينات  ،سؤكال :س ىؤيل ً ،
أباؾ :أيبػيّْ ً
ُّ
ك  ،جنبةن :يجنىػ ٍيبًة
ي ٍ
الش ً ٍ
ى
ى
و
م.
بػىَّرة :بيػ ىريٍػ ىرة  ،تىبديال :تيػبىػ ٍيديل  ،ي
الهدل :يى ىد ٌ

بٌ.
ٗ -أعرة انجًهخ اَرٍخ يٍ انجٍذ انثبًَ :ضبفَ ٔسـب َدُِ ْ ًَّ ِ

ضاؼ :فعل ماض مبني على الفتح الظاىر على آخره.
ى

ػادهي :مفعوؿ بو َّ
مقدـ منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،كىو مضاؼ.
كس ى
جر مضاؼ إليو.
محل ٌ
كالهاء :ضمير متصل مبني على الضم في ٌ

ىم ً
اف :فاعل مؤخر مرفوع كعالمة رفعو األلف ألنو مثنى.
َّ

٘ -نًبرا ال رعذ كهًخ (دخٍال) رصغٍراً يع أٌَّ ثبنثٓب ٌبء سبكُخ قجهٓب حرفبٌ.

َّ
األكؿ غير مضموـ  ،كالحرؼ الثاني غير مفتوح.
ألف الحرؼ َّ
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

ســجت):
سؤال (ٖ) ْبد ُي َكجَّر األسًبء اَرٍخ ،يعهِّالً (راكراً ان َّ

االسم
يجبىػ ٍيل
يد ىريٍ ًهم
يم ىف ٍيتًيح
يم ىخ ٍي ًريط
يمنىػ ٍي ًديل

أي ىذيٍنة
تيػ ىويٍج
نيػيىػ ٍيب
يش ىويٍ ًعر
نػي ىويٍ ًطير
يم ىويٍ ًقيت
يخ ٌي
أى
م
يي ىد ٌ
فيػتى ٌي
يحلى ٌي

م
يى ىد ٌ
غي ىزيّْل
عي ىجيّْل

يك ىحيّْل
ني ىج ٍيالء
ني ىجيَّا

يكىريٍدة
يع ىم ٍيراف
يع ىق ٍي ًرباء
يم ىح ٍيبًرة
يز ىع ٍي ًفراف

يم ىكبَّره

جبل

درىم
مفتاح

السبب أك العلَّة
َّ

ثالثي.
ألنَّو اسم ٌ

باعي.
ألنَّو اسم ر ٌ

خماسي رابعو حرؼ (األلف) ييػ ٍقلىب إلى ياء عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم
ٌ

مخركط

خماسي رابعو حرؼ (الواك) ييػ ٍقلىب إلى ياء عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم
ٌ

أذف

ثالثي مؤنث غير المختوـ بتاء التأنيث تلحقو التاء عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم ٌ

منديل
تاج
ناب
شاعر
ناطور
ميقات
أخ
يد
فتى
حلو

خماسي رابعو حرؼ (الياء) تبقى كما ىي عند ال ػتػَّػصغير
ألنَّو اسم
ٌ

ثالثي ثانيو حرؼ (األلف) تيػ ىر ُّد األلف إلى أصلها (الواك) عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم ٌ
ثالثي ثانيو حرؼ (األلف) تيػ ىر ُّد األلف إلى أصلها (الياء) عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم ٌ
باعي ثانيو حرؼ (ألف) تيػ ٍقلىب األلف إلى (كاك) عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم ر ٌ

باعي ثانيو حرؼ (ألف) تيػ ٍقلىب األلف إلى (كاك) عند ال ػتػَّػصغير ،كرابعو كاك قلبت ياء.
ألنَّو اسم ر ٌ
ألنو اسم خماسي ثانيو حرؼ (ياء) منقلبة عن (كاك) رددناىا كاك عند ال ػتػَّػصغير.

الثنائي (من حرفين) نىػ ير ُّد إليو الحرؼ الثالث (الواك) عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم
ٌ
الثنائي (من حرفين) نىػ ير ُّد إليو الحرؼ الثالث (الياء) عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم
ٌ

ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ ألف ييػ ٍقلىب (األلف) إلى (ياء) كيي ٍد ىغم مع ياء ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ كاك ييػ ٍقلىب (الواك) إلى (ياء) كيي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير.

ىدم

ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ ياء يي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير.

عجوؿ

ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرؼ كاك ييػ ٍقلىب (الواك) إلى (ياء) كيي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير.

نجالء

صغَّػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف (فيػ ىع ٍيل) كىرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف ممدكدة) ى

غزاؿ
كحيل

ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرؼ ألف ييػ ٍقلىب (األلف) إلى (ياء) كيي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير.

ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرؼ ياء يي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير.

نجول

صغَّػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف (فيػ ىع ٍيل) كىرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف مقصورة) ى

عمراف

صغَّػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف (فيػ ىع ٍيل) كىرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف كنوف) ى
صغَّػرنا الحركؼ األربعة منو على كزف (فيػ ىعيٍ ًعل) كىرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو مختوـ ب ػ(ألف ممدكدة) ى
ً
كرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو مختوـ بػػ(تاء مربوطة) ى
صغَّػرنا الحركؼ األربعة منو على كزف (فيػ ىع ٍيعل) ى
ً
كر ىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو مختوـ بػػ(ألف كنوف) ى
صغَّػرنا الحركؼ األربعة منو على كزف (فيػ ىع ٍيعل) ى

كردة
عقرباء
محبرة
زعفراف

صغَّػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف (فيػ ىع ٍيل) كىرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو زيد على آخره (تاء مربوطة) ى
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

ســجت):
صغَّر األسًبء اَرٍخ ،يعهِّالً (راكراً ان َّ
سؤال (ٗ) ْبد ُي َ

االسم
جبل
درىم
مفتاح
مخركط
منديل
أذف
تاج
ناب
شاعر
ناطور
ميقات
أخ
يد
فتى
حلو
ىدم
غزاؿ
عجوؿ

صغَّره
يم ى

يجبىػ ٍيل
يد ىريٍ ًهم
يم ىف ٍيتًيح
يم ىخ ٍي ًريط
يمنىػ ٍي ًديل

أي ىذيٍنة
تيػ ىويٍج
نيػيىػ ٍيب
يش ىويٍ ًعر
نػي ىويٍ ًطير
يم ىويٍ ًقيت
يخ ٌي
أى
م
يي ىد ٌ
فيػتى ٌي
يحلى ٌي

م
يى ىد ٌ
غي ىزيّْل
عي ىجيّْل

كحيل

يك ىحيّْل
ني ىج ٍيالء

كردة

يكىريٍدة
يع ىم ٍيراف
يع ىق ٍي ًرباء
يم ىح ٍيبًرة
يز ىع ٍي ًفراف

نجالء
نجول
عمراف
عقرباء
محبرة
زعفراف

ني ىجيَّا

السبب أك العلَّة
َّ

ثالثي.
ألنَّو اسم ٌ

باعي.
ألنَّو اسم ر ٌ

خماسي رابعو حرؼ (األلف) ييػ ٍقلىب إلى ياء عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم
ٌ
خماسي رابعو حرؼ (الواك) ييػ ٍقلىب إلى ياء عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم
ٌ

خماسي رابعو حرؼ (الياء) تبقى كما ىي عند ال ػتػَّػصغير
ألنَّو اسم
ٌ

ثالثي مؤنث غير المختوـ بتاء التأنيث تلحقو التاء عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم ٌ

ثالثي ثانيو حرؼ (األلف) تيػ ىر ُّد األلف إلى أصلها (الواك) عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم ٌ

ثالثي ثانيو حرؼ (األلف) تيػ ىر ُّد األلف إلى أصلها (الياء) عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم ٌ
باعي ثانيو حرؼ (ألف) تيػ ٍقلىب (األلف) إلى (كاك) عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم ر ٌ

باعي ثانيو حرؼ (األلف) تيػ ٍقلىب األلف إلى (كاك) عند ال ػتػَّػصغير ،كرابعو كاك قلبت ياء.
ألنَّو اسم ر ٌ
ألنو اسم خماسي ثانيو حرؼ (ياء) منقلبة عن (كاك) رددناىا كاك عند ال ػتػَّػصغير.
الثنائي (من حرفين) نىػ ير ُّد إليو الحرؼ الثالث (الواك) عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم
ٌ

الثنائي (من حرفين) نىػ ير ُّد إليو الحرؼ الثالث (الياء) عند ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم
ٌ

ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ ألف ييػ ٍقلىب (األلف) إلى (ياء) كيي ٍد ىغم مع ياء ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ كاك ييػ ٍقلىب (الواك) إلى (ياء) كيي ٍدغىم مع ياء ال ػت ػَّصغير.

ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ ياء يي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير.

ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرؼ ألف ييػ ٍقلىب (األلف) إلى (ياء) كيي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير.

ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرؼ كاك ييػ ٍقلىب (الواك) إلى (ياء) كيي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير.
ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرؼ ياء يي ٍدغىم مع ياء ال ػتػَّػصغير.

صغَّػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف (فيػ ىع ٍيل) كىرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف ممدكدة) ى

صغَّػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف (فيػ ىع ٍيل) كىرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف مقصورة) ى
صغَّػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف (فيػ ىع ٍيل) كىرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو زيد على آخره (تاء مربوطة) ى

صغَّػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف (فيػ ىع ٍيل) كىرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف كنوف) ى
صغَّػرنا الحركؼ األربعة منو على كزف (فيػ ىعيٍ ًعل) كىرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو مختوـ ب ػ(ألف ممدكدة) ى
ً
كرىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو مختوـ بػػ(تاء مربوطة) ى
صغَّػرنا الحركؼ األربعة منو على كزف (فيػ ىع ٍيعل) ى
ً
كر ىد ٍدنا الزكائد.
ألنَّو مختوـ بػػ(ألف كنوف) ى
صغَّػرنا الحركؼ األربعة منو على كزف (فيػ ىع ٍيعل) ى
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
كالصرؼ (الوحدة السادسة) :اإلضافة.
النَّحو َّ
ضافان إليً ًو.
س َّمى َّ
ضافان ،كالثػ ػَّ ػانًي يم ى
األك يؿ ًم ٍنػ يهما يم ى
(ُ) اإلضافةي :نً ٍسبىةه بىػ ٍي ىن ٍ
اس ىم ٍي ًن ،يي ى

مدلوؿ و
ً
ً
و
كالكلمتاف معان تى َّ
كاحد.
دالف على
ضاؼ)،
ضاؼ إليً ًو) معنى َّ
(الم ى
(الم ى
األكؿ ي
يوضّْح الثػَّػػاني منهما ي

ً
ً
كما في قولو تعالى " :يك ُّل نىػ ٍف و ً
يام ًة".
يج ٍوىريك ٍم يىػ ٍوىـ الق ى
الم ٍوت كإًنَّ ىما تيػ ىوفَّػ ٍو ىف أ ي
س ذائ ىقةي ى

المضاؼ كالمضاؼ إليو

يك ُّل نىػ ٍف و
س

األكؿ)
المضاؼ (الركن َّ

يك ُّل

المضاؼ إليو (الركن الثاني)

نىػ ٍف و
س

ً
سب ً
كييػ ٍع ىرب بً ىح ً
الجملة مبتدأ مرفوع
موقع ًو في
الجر :مضاؼ إليو مجركر بالكسرة
ٍموي ُّ
ي
كحك ي

ً
ً
يج ٍوىريك ٍم
الم ٍوت أ ي
ذائ ىقةي ى
يج ٍوىر
ذائًىقةي
أي

ً
يام ًة
يىػ ٍو ىـ الق ى

يىػ ٍو ىـ

خبر مرفوع

مفعوؿ بو منصوب

ظرؼ زماف منصوب

المو ً
ت
ىٍ

الضمير (كم)

ً
يام ًة
الق ى

بالكسرة

جر
في ّْ
محل ٌ

بالكسرة

ؼ من الم ً
ضاؼ :أؿ ال ػتَّعريف ،كال ػتَّنوين ،كنوف ال ػتَّثنية أك الجمع.
(ِ) تي ٍح ىذ ي
ي

ؼ من الم ً
ضاؼ
يح ًذ ى
ي

المضاؼ المضاؼ إليو
الػجػ ػمػل ػػة:
الن ً
ً
ً
نوف الجمع
َّاقة
اصطىبًر" يم ٍر ًسلو
فارتىًق ٍبػ يه ٍم ك ٍ
قاؿ تعالى" :إنَّا يم ٍرسلو النَّاقة فتنةن يله ٍم ٍ
ت يى ىدا أىبًي لى ىه و
نوف ال ػتَّثنية
أىبًي
يى ىدا
ب".
ب ىكتى َّ
قاؿ تعالى" :تىػبَّ ٍ
المواطنةي َّ
كاجبات الضمير الهاء أؿ ال ػتَّعريف
اطن بواجباتًًو بإخالص.
الحقةي أ ٍف ى
المو ي
يقوـ ي
ي
ً
ً
ال ػتَّنوين
الوشاة
بأقو ًاؿ
الوشاة
ال تأ يخذنٌي بأقو ًاؿ

كالمضاؼ إليً ًو في ما يأٍتي:
المضاؼ
عين
ى
ى
سؤاؿ (ُ) ّْ

الحياةي ُّ
متاع الغيركًر ".
ُ -قاؿ تعالى " :فى ىم ٍن يز ٍح ًز ىح ىع ًن النَّا ًر ىكأي ٍد ًخ ىل الجنَّ ىة فىػ ىق ٍد ى
الدنيا َّإال ي
فاز ىكىما ى
متاعي (مضاؼ) ،الغيركًر (مضاؼ إليو).

أصغى ىريٍ ًو :قلبً ًو كلسانًًو.
الم ٍرءي بً ٍ
ِ -ى

قلب (مضاؼ) ،الهاء (مضاؼ إليو)ً /
أصغى ىرم (مضاؼ) ،الهاء (مضاؼ إليو)ً /
لساف (مضاؼ) ،الهاء (مضاؼ إليو).
ٍ

ّ -علىى قى ٍد ًر أى ًل ً
العزائً يم
ى
الع ٍزـ تىأٍتي ى
ٍ ى

ً
الم ىكا ًريـ
ىكتأٍتي ىعلىى قى ٍد ًر الكر ًاـ ى

الع ٍزًـ (مضاؼ إليو) /قى ٍد ًر (مضاؼ) ،الكراـ (مضاؼ إليو).
قى ٍد ًر (مضاؼ) ،أ ٍى ًل (مضاؼ إليو) /أ ٍى ًل (مضاؼ) ،ى
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

باؿ بً ً
ْ -ال تي ً
ك ،ك ٍام ً
ك.
ض نى ٍح ىو ىى ىدفً ى
حاسديٍ ى

حاسدم (مضاؼ) ،ال ىكاؼ (مضاؼ إليو) /نىحو (مضاؼ) ،ى ىد ً
ً
ؼ (مضاؼ إليو)
ى
ٍى
ى ىد ً
ؼ (مضاؼ) ،ال ىكاؼ (مضاؼ إليو).
ى

ىج ُّل ذي ٍخ ور
أخاؾ ى
ٓ -ى
هو أ ى
أخاؾ فى ى

ك نائًبةي الػ َّػز ً
ماف
إذا نىابىػ ٍت ى

أخا (مضاؼ) ،الكاؼ (مضاؼ إليو) /أىج ُّل (مضاؼ) ،ذي ٍخ ور (مضاؼ إليو) /نائًبةي (مضاؼ) ،الػ َّػز ً
ماف (مضاؼ إليو).
ى

ً
ً
الو ىش ًل .لي َّج ًة (مضاؼ) ،البى ٍح ًر (مضاؼ إليو).
ٔ -قاؿ الباركدم :في لي َّجة البى ٍح ًر ما ييػغٍني ىع ًن ى

(ّ) صور المضاؼ إليو( :المضاؼ إليو المفرد).
المضاؼ إليو كصورتو
المضاؼ
مساف ور :مفرد (اسم ظاىر)
كل
ُّ
ً
َّه ًر :مفرد (اسم ظاىر)
ض َّفت ػىي
ال ػنػ ٍ
و
إنساف :مفرد (اسم ظاىر)
يك ُّل
الهاء :مفرد (ضمير)
مجتمع

الجملة
السالمةى كاإليابا
يؤكب يىومان إذا يرًز ىؽ َّ
ك ُّ
كل مساف ور ىس ي
األشجار يانعةه على ً
َّه ًر.
ض َّفت ػىي ال ػنػ ٍ
ي
و
مجتمعو يمتىقدّْمان.
إنساف يىػ ىو ُّد أ ٍف يىكو ىف
يك ُّل
ي
ً
عيناؾ غابتا و
الس ىح ٍر
نخيل ساعةى َّ

عينا

غابتا

ساعةى
ً
نشرت ليجين على صفحتًها اإللكتركنيَّة مقالةن عن ّْ ً
ً
صفحة
أىميَّة الغذاء المتوازف .ى
ٍ
ى
ٍ ىٍ ي
أىميَّ ًة
ّْ
ً
ً
الثلوج فو ىؽ قً ً
العالية!
الجباؿ
مم
ما
منظر ً
أجمل ى
ى

الح ً
الطفل ىعلىى ً
ً
تعليم ً
كطني.
العامة
فاظ على
الممتلكات َّ
كاجب ّّ
ه
ي

منظر
ى
فو ىؽ
قً ً
مم

تعليم
ي

الكاؼ :مفرد (ضمير)
و
نخيل :مفرد (اسم ظاىر)

الس ىح ٍر :مفرد (اسم ظاىر)
َّ

الهاء :مفرد (ضمير)
ً
الغذاء :مفرد (اسم ظاىر)

الثلوج :مفرد (اسم ظاىر)
ً
قً ً
مم :مفرد (اسم ظاىر)
ً
الجباؿ :مفرد (اسم ظاىر)

ً
الطفل :مفرد (اسم ظاىر)

(ْ) أسماء تالزـ اإلضافة إلى المفرد:
َّ
كتتحدد داللتو على الزماف أك المكاف من المضاؼ إليو) ،نحو:
أ -مػ ػع (ظرؼ،
ُ -قاؿ تعالىَّ :
الع ٍس ًر يي ٍسران".
مع ي
"إف ى
مشيت مع ً
ً
المنزؿ .ظرؼ مكاف منصوب كعالمة نصبو الفتحة ،كىو مضاؼ.
حائط
ِ-
ي ى

ظرؼ زماف منصوب كعالمة نصبو الفتحة ،كىو مضاؼ.
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

أم و
كتاب و
و
أم و
أم ( َّ
أحضر.
تحضر
ساعة
أم
مفيد تقرأٍ تىػ ٍز ىد ٍد ًعلمانَّ ،
كَّ ،
تكرـ يي ٍك ًرٍم ى
إنساف ٍ
ٍ
ٍ
الشرطي ػَّػة) ،نحوٌ :
بٌ -
ستبق أخان ال تلمو على و
لم ىه َّذ ً
أم (االستفهامي ػَّػة) ،نحو :ىكلى ٍست بً يم و
ب
شعث ُّ
ٌ
أم الػ ّْػرجاؿ ا ي
ك ٌ
إعرابها

(أم) االستفهاميَّػػة:
الحاالت اإلعرابية ل ػ ٌ
المثاؿ

مبتدأ مرفوع بالضمة ،كىو مضاؼ.

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ،كىو مضاؼ.
اسم مجركر بالكسرة ،كىو مضاؼ.
مضاؼ إليو مجركر بالكسرة ،كىو مضاؼ.
نائب مفعوؿ فيو ،كىو مضاؼ.
نائب مفعوؿ مطلق ،كىو مضاؼ.

السبب

أم و
طالب حضر؟
ُّ

بعدىا فعل الزـ

أم و
طالب قابلتو؟
ُّ
أم و
طالب كاف صديقان لك؟
ُّ
أم و
طالب ىو الفائز؟
ُّ

بعدىا فعل ٍّ
متعد استوفى مفعولو

أم الطالب عندؾ؟
ُّ
أم و
أت؟
َّ
كتاب قر ى

و
استعنت؟
صديق
بأم
ّْ
ى
و
كبت؟
أم
سيارة ّْ
صديق ر ى
أم و
يوـ زرتني؟
َّ
و
تجلس؟
مجلس
أم
َّ
ٍ
أم و
عوقبت؟
عقاب
َّ
ى

(أم) الشرط ػيَّػػة:
الحاالت اإلعرابية ل ػ ٌ

أم و
ينجح.
طالب
مبتدأ مرفوع بالضمة ،كىو مضاؼ.
ُّ
ٍ
يجتهد ٍ
ً
و
ترـ
ُّ
الناس يي ٍح ٍ
أم إنساف يحترـ ى
و
يكن بذيئان فاجتنبو
ُّ
أم إنساف ٍ
و
حاسب
أم
محل نصب خبر للفعل الناقص ،كىو مضاؼَّ .
في ّْ
تكن ى
مسؤكؿ ٍ
فأنت يم ى
أم و
ع تحصده
محل نصب مفعوؿ بو ،كىو مضاؼ.
َّ
شيء تزر ٍ
في ّْ
أم و
يوـ تطلبني تجدني
محل نصب مفعوؿ مطلق ،كىو مضاؼ.
َّ
في ّْ
أم و
أجلس
تجلس
مكاف
اسم مجركر بالكسرة ،كىو مضاؼ.
في ّْ
ٍ
ٍ
أم شجرةو
أجلس
تجلس
مضاؼ إليو مجركر بالكسرة ،كىو مضاؼ.
تحت ّْ
ٍ
ٍ
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بعدىا فعل ناقص
بعدىا جملة
بعدىا شبو جملة

متعد لم ي ً
بعدىا فعل ٍّ
ستوؼ مفعولو
جر
اقترنت بحرؼ ٌ
سبقها مضاؼ
بعدىا ظرؼ زماف

بعدىا ظرؼ مكاف
بعدىا مصدر متبوع بفعلو

بعدىا فعل الزـ
بعدىا فعل ٍّ
متعد استوفى مفعولو
بعدىا فعل ناقص استوفى خبره
بعدىا فعل ناقص لم يستوؼ خبره
متعد لم ي ً
بعدىا فعل ٍّ
ستوؼ مفعولو
بعدىا ظرؼ زماف
جر
اقترنت بحرؼ ٌ
سبقها مضاؼ

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

َّ
كتتحدد داللتهما على الزماف أك المكاف من المضاؼ إليهما) ،نحو:
ج -قبل كبعد (ظرفاف،
حيًي ىى ًذ ًه اهللي بع ىد ىم ٍوتًها" .ظرؼ زماف منصوب كعالمة نصبو الفتحة ،كىو مضاؼ.
ُ -قاؿ تعالى :ى
"قاؿ أنَّى يي ٍ
الم ً
غيب .ظرؼ زماف منصوب كعالمة نصبو الفتحة ،كىو مضاؼ.
صلتي ى
ِ -ىك ى
قبل ى
ك ى
قبل دا ًر ىؾ ،أك بع ىد دا ًر ىؾ .ظرؼ مكاف منصوب كعالمة نصبو الفتحة ،كىو مضاؼ.
ّ -دارم ى

قد ينقطع الظرفاف (قبل) ك(بعد) عن اإلضافة كيبنياف على الضم ،نحو:
ً
ً
جر.
قبل ىكًم ٍن بع يد" .ظرؼ زماف مقطوع عن اإلضافة مبني على الضم في ّْ
محل ٌ
قاؿ تعالى" :هلل ي
األمر م ٍن ي
داؿ على اثنين أك اثنتين يعبّْر عنهما بلفظ كاحد).
معنى ،يضافاف إلى معرفة ٌ
د -كال ككلتا (اسماف مفرداف لفظان ،مثنياف ن

األديباف مؤنس الرزاز كىاشم غرايبة كالىما من ً
األردف ً ً
ً
ين.
أدباء
ُ-
الم ٍبدع ى
ّْ ي
ً
ت أي يكلىها ىكلى ٍم تىظٍلً ٍم ًم ٍنوي ىشيئان".
الجنَّتي ًن آتى ٍ
ِ -قاؿ تعالى" :كلتا ى
حاالت كال ككلتا اإلعرابيػ ػَّػة:

افق على ً
عقد القر ً
(أ) إ ٍف أيضيفا إلى ضمير التثنية؛ ييعرباف إعراب المثنى ،نحوَّ :
اف.
إف كليهما ك ى
كال :اسم َّ
إف منصوب كعالمة نصبو الياء ألنو ملحق بالمثنى ،كىو مضاؼ.
جر مضاؼ إليو.
محل ٌ
ىما :ضمير متصل مبني في ٌ

الطالب كلتا القصيدتي ًن.
شرح
ي
(ب) إ ٍف أيضيفا إلى اسم ظاىر؛ ييعرباف إعراب االسم المقصور ،نحو :ى
كلتا :مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الفتحة المقدرة على األلف للتعذر ،كىو مضاؼ.
القصيدتين :مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الياء ألنو مثنى.
(ج) إ ٍف عاد الضمير المتصل بهما إلى مثنى قبلهما؛ يعرباف توكيدان معنويان ،نحو :فاز العالماف كالىما ...
كال :توكيد معنوم مرفوع باأللف ألنو ملحق بالمثنى ،كىو مضاؼ.
جر مضاؼ إليو.
محل ٌ
ىما :ضمير متصل مبني في ٌ

(ٓ) صور المضاؼ إليو( :المضاؼ إليو الجملة) :تقع بعد:

ُّ
جر مضاؼ إليو.
محل ٌ
أ – إذ :ظرؼ زماف مبني على السكوف يدؿ على الزماف الماضي ،كالجملة بعده في ٌ
جر مضاؼ إليو.
ًجئٍ ي
المطىير .الجملة الفعلية ى
(ىطى ىل ى
ت إ ٍذ ىىطى ىل ى
محل ٌ
المطىير) في ٌ
جر مضاؼ إليو.
محل ٌ
ب -إذا :ظرؼ مبني للداللة على المستقبل ،كالجملة بعده في ٌ
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

ُّحى * كاللَّ ً
جر مضاؼ إليو.
"كالض ى
ُ -قاؿ تعالى :ى
محل ٌ
يل إذا ىس ىجى" .الجملة الفعلية (سجى) في ٌ
أف اللَّ ى ً
أيت نييوب اللٍَّي ً
َّن َّ
جر مضاؼ إليو.
ث بارزةن فى ىال تىظين َّ
ِ -إذا ر ى ى
محل ٌ
يث يىػ ٍبتىس يم الجملة الفعلية (رأيت نيوب) في ٌ

َّّ -
ب
يلين إذا ما َّ
قومتو ال يخ ي
إف الغصو ىف إذا قىػ َّوٍمتىها ا ٍع ٍ
ش ٍ
تدلت كال ي
جر مضاؼ إليو.
محل ٌ
محل ٌ
جر مضاؼ إليو  /الجملة الفعلية (قومتو الخشب) في ٌ
الجملة الفعلية (قومتها) في ٌ

جر مضاؼ إليو.
ج -ي
محل ٌ
حيث :ظرؼ مكاف مبني على الضم ،كالجملة بعده في ٌ

جر مضاؼ إليو.
لم ي
محل ٌ
قاؿ تعالى" :اهللي أ ٍع ي
عل رسالتىوي" .الجملة الفعلية (يجعل رسالتو) في ٌ
حيث يى ٍج ي

مما يأتي:
كل َّ
المضاؼ إليو في ٍّ
كالمضاؼ إليو ،ثم بىػيّْن صورة ي
المضاؼ ي
سؤاؿ (ِ) ىعّْين ي
المضاؼ

الجملة

ب
قاؿ تعالى:
ىر َّ
ك ىر ٍح ىمةن قيلوب
"ربَّنا ال تي ًز ٍ
ب لنا ًم ٍن لى يدنٍ ى
غ قيلوبىنا بع ىد إ ٍذ ىىديتىنا ىك ىى ٍ
ى
إ ٍذ
إنك أنت الوىاب"

لى يد ٍف
تهب رياح المعر ً
ً
تشتا يؽ نىػ ٍفسي لًل ً
كة نىػ ٍفس
ٍجلوس ىعلىى نىػ ٍه ًر
اليرموؾ ي
حيث ُّ ي
نىػ ٍه ًر
الخال ىدةً.
ً
فىػهل ي ً
داد اللَّ ً
ص ٍب وح بع ىدهي أيفي يق
يزكؿ ح ي
يل ىع ٍن أيفي وق ىك ىى ٍل يكو يف ل ي
ىٍ
ً
استى ىح َّقتا جائزةى ال ػتَّػ ىف ُّو ًؽ.
كأمل ك ي
لتاىما ٍ
فاطمةي ي

حيث
ي
ً
داد
ح ي
بع ىد
كًلتا
جائزةى
ىم ىع

حيث ىحلٌوا.
سير ىم ىعهم َّ
العزةي كالكرامةي ي
الهاشميّْو ىف تى ي

المضاؼ إليو كصورتو

نا :مفرد (ضمير)
نا :مفرد (ضمير)
ىىديتىنا :جملة

الكاؼ :مفرد (ضمير)
الياء :مفرد (ضمير)
ً
اليرموؾ :مفرد (اسم ظاىر)
تهب :جملة
ُّ
اللَّ ً
يل :مفرد (اسم ظاىر)
الهاء :مفرد (ضمير)

ىما :مفرد (ضمير)
ال ػتَّػ ىف ُّو ًؽ :مفرد (اسم ظاىر)
ىم :مفرد (ضمير)

يا أ ً
قد
أنت فىػ ٍر ٍ
ىخي ال تى ًم ٍل بًىو ٍج ًه ى
ك ىعنٌي ما أىنىا فى ٍح ىمةه كال ى

حيث
ي
أىخ

الياء :مفرد (ضمير)

حيث ٍ ً
ب
حيث
صحبيني ي
يسافر ًعلمي ي
ي
سافرت ىكيى ٍ
استقلَّت الػن ي
ُّج ي
ي

علم

الياء :مفرد (ضمير)
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كجو

حيث
ي
حيث
ي

ىحلٌوا :جملة

الكاؼ :مفرد (ضمير)
سافرت :جملة
ي
ٍ ً
ب :جملة
استقلَّت الػن ي
ُّج ي

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
المتكلّْم:
المضاؼ إلى ياء ي
(ٔ) أحكاـ ي
المضاؼ إلى ياء المتكلم

االسم المفرد صحيح اآلخر.

المضاؼ كحركة آخره
ي

حركة (ياء المتكلم)

الكسر لمناسبة ياء المتكلم

جواز التسكين كالفتح

االسم المقصور ،االسم المنقوص ،المثنى،

كجوب

كجوب

جمع المذكر السالم.

التسكين

الفتح

األمػثػلػ ػة:

ً
ُ -يا ً
صديق ىي.
صديقي .يا

عصام".
"ىي
ى
ِ -قاؿ تعالى :ى

ليالي في الغربة طويلة.
ّ -كانت َّ
صديقي المتخاصمين.
مسعام في تقريب كجهات النظر بين
ْ -أفلح
َّ
ى

معلمي األكفياء.
مرشدم إلى طريق العلم ،فتحية تقدير إلى
معلمي؛ فهم
أحترـ
َّ
َّ
َّ
ٓ -ي

مما يأتي ،يمبىػيّْنان حالةى آخره:
كل َّ
المضاؼ إلى ياء المتكلّْم في ٍّ
سؤاؿ (ّ) استخرج ي

حركخ ٌبء انًزكهى
انًضبف حبنخ آخرِ
انًثـــبل
جٕاز انزسكٍٍ ٔانفزح
انكسر
رثًِّ
ي"
قبل رعبنى" :قب َل يعب َر هللاِ إََّّ رثًِّ
َ
أحسٍ َيثٕا َ
ٔجٕة انفزح
ي انزسكٍٍ
َيثٕا َ
ٔجٕة انفزح
ص ِر ِخ ًَّ انزسكٍٍ
ص ِر ِخ ًَّ".
ُي ْ
قبل رعبنى" :يب أَب ثًصر ِخ ُك ْى ٔيب أَزى ث ًُ ْ
جٕاز انزسكٍٍ ٔانفزح
ضحكً انكسر
ٔجٕاة
ٌزآنف ضحكً ٔثكبئً يثم قَرا ٍر َ
ثكبئً
ضٍبعً.
أجذ ُل َحجالً ِيٍْ َزْْٕي ٔ َ
َزْْٕي
ضٍبعً
َ
ٔجٕة انفزح
ي انزسكٍٍ
ي َٔبصح ًَّ جًٍ َعٓى.
ٔانذ َّ
أحزرو ٔانذ َّ
َبصح ًَّ
جٕاز انزسكٍٍ ٔانفزح
انكسر
ثالدي ٔإٌْ جبردْ عه ًَّ عسٌسحٌ ٔأْهً ٔإٌْ ضُّٕا َعه َ ًَّ كرا ُو ثالدي
أْهً
جٕاز انزسكٍٍ ٔانفزح
رفبقً انكسر
انًٓى انعبنٍ ِخ.
رخٍَّردُ رفبقً يٍ رٔي
ِ
ٔجٕة انفزح
يحبي ًَّ انزسكٍٍ
قبل يذٌر انشركخ :أسزشٍ ُر يحبي ًَّ كهَّٓى فً انشؤٌٔ ...
ٔجٕة انفزح
انزسكٍٍ
فزبي
ٍم ثُٕر انفجر سٍسٔل.
ٌب فزبي ،ال رحسٌ؛ فظال ُو انهَّ ِ

26

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
مما يأتي:
سؤاؿ (ْ) ّْ
كل َّ
كالمضاؼ إليو في ٍّ
المضاؼ ي
عين ي
المضاؼ
ي

المػ ػث ػػاؿ

المضاؼ إليو
ي

كيسر لي أمرم *
قاؿ تعالىّْ :
"رب اشرح لي صدرم * ّْ

صدر ،أمر ،لساف ،قوؿ

الياء

كطني لو شغلت بالخلد عنو نازعتني إليو في الخلد نفسي

كطن ،نفس

الياء

حيث أجلس".
قاؿ الحسن البصرم" :رأس المجلس ،ي

رأس

المجلس

كاحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي"

حيث
ي

أجلس

سؤاؿ (ٓ) أعرب ما تحتو ّّ
تام ػان:
خط في ما يأتي إعرابان َّ
األىل في كط ون يعشقنا كنعشقو.
حيث أقاـ
ُ -أقمنا ي
ي

أقمنا :فعل ماض مبني على السكوف؛ التصالو بضمير رفع متحرؾ .ك(نا) :ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مقدـ كجوبان.

حيث :ظرؼ مكاف مبني على الضم في محل نصب ،كىو مضاؼ.
ي
أقاـ :فعل ماض مبني على الفتح الظاىر على آخره.
األىل) في محل جر مضاؼ إليو.
األىل :فاعل مرفوع كعالمة الضمة الظاىرة على آخره .كالجملة الفعلية (أقاـ
ي
ي

َّ
األمػة.
رقي َّ
ِ -إف تعليم الفتيات من دالئل ٌ
َّ
إف :حرؼ مشبو بالفعل مبني على الفتح.

تعليم :اسم إف منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،كىو مضاؼ.
الفتيات :مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره.
من :حرؼ جر .دالئل :اسم مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره ،كىو مضاؼ.
رقي  :مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره ،كىو مضاؼ.
ٌ
األمػة  :مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره.
َّ

ّ -عيوف المها بين الرصافة كالجسر جلبن الهول من حيث أدرم كال أدرم
عيوف :مبتدأ مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره ،كىو مضاؼ.
المها :مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذر.
بين :مفعوؿ فيو (ظرؼ مكاف) ،كىو مضاؼ .الرصافة :مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره.
كالجسر :الواك :حرؼ عطف .الجسر :اسم معطوؼ مجركر.
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

جلبن :فعل ماض مبني على السكوف؛ التصالو بنوف النسوة ،كنوف النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
الهول :مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الفتحة المقدرة على األلف للتعذر.
من :حرؼ جر .حيث :اسم مبني على الضم في محل جر بحرؼ الجر ،كىو مضاؼ.
أدرم :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على الياء .كالفاعل ضمير مستتر تقديره (أنا).
كالجملة الفعلية في محل جر مضاؼ إليو.
كال :الواك :حرؼ عطف .ال :حرؼ نفي.
أدرم :فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على الياء .كالفاعل ضمير مستتر تقديره (أنا).

عما يليو:
سؤاؿ (ٔ) اقرأ النص اآلتي الذم يتحدث عن فصل الشتاء ،ثم أجب َّ

تسيل
ت
لوالؾ َّ
فصل الحياةً ى
غص ٍ
ي
ى
أغنيات ٌ
الزٌر ًاع إذ ما ي
أنت ي
و
مهاب الرياح تنفخ البشائر قبل كصولك،
أندلسي،
ديواف
يف أحلى من الحواشي في
ُّ
أنت طوفا يف الخير ،جعلت الر ى
ى
ٍّ
ب من مزمار.
كتفتح األرض قلبىها حيث يتهاكل سقوطيك ،أصبح
أطر ي
الغصن خفيفان ،المعان ،ر ى
ي
اقص الورؽ ،فهو ى

حيث.
ُ -استخرج :أ  -اسمان يالزـ اإلضافة إلى المفرد :قبل .ب -اسمين يالزماف اإلضافة إلى جملة :إذ ،ي
ج -يمضافان إلى ضمير :سقوطك

ِ -أعرب ما تحتو ّّ
خط:

طوفا يف :خبر مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره ،كىو مضاؼ.
الخير :مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره.
الورؽ :مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره.
ّ -لماذا ال يجوز أف تعرب كلمة (أندلسي) مضافان إليو مع أنها مجركرةَّ .
منوف.
ألف ما قبلها َّ

سؤاؿ (ٕ) مثّْل لما يأتي في جملة مفيدة من إنشائك:
ُ -يمضاؼ يح ًذفىت نونو لإلضافة :معلمو المدرسة مجدكف.
ِ -يمضاؼ إليو جملة :أجلس حيث تجلس.

ّ -يمضاؼ إليو ضمير :قواتنا المسلحة األردنية سياج الوطن.
ْ -اسم منقوص أيضيف إلى ياء المتكلمَّ :
ليالي طويلة.
إف َّ

منتدام مفتوح للجميع.
ٓ -اسم مقصور أيضيف إلى ياء المتكلم:
ى
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
عما يليو:
سؤاؿ (ٖ) اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب َّ

ب،
كل الجسور مع ىم ٍن تي ًح ُّ
أم بيػنى ٌي( ،ا ٌف) من أجمل ما جاء في أعماؿ شكسبير األدبيَّة قولو :ال تكسر أبدان َّ

لقاء آخر يعيد ما مضى ،كيوصل ما انقطع ،فإذا كاف العمر الجميل قد رحل،
فربما شاءت األقدار لكما يومان ن
أجمل.
فمن يدرم فربَّما ينتظرؾ يعمر
ي

ُّ
نغرس فيو سهمان أك
كإذا قررت أف تترؾ حبيبان أك صديقان فال تترؾ لو جرحان ،فمن أعطانا قلبان ال
يستحق منَّػا أ ٍف ى
ً
ركح ٍيكما دائمان لحظات ال ػ َّزمن الجميل! فإ ٍف ف ػ َّرقت بينكما األياـ
نترؾ لو لحظة تشقيو .ما أجمل أ ٍف تى ٍستىق َّر في ى
و
إنساف أحببتو فال تحاكؿ تشويو الصورة
كل إحساس صادؽ .كإذا سألوؾ يومان عن
فال تتذ َّك ىر لمن تحب غير ّْ
ً
فالحب الصادؽ ليس
حيث األسر يار كالحكايا؛
اإلنساف الذم ارتبطت بو،
الحلوة لهذا
ُّ
فاجعل من قلبك مخبأن ي
ٍ
حب يمزدا هف بأخالؽ نبيلة كقيم عظيمة.
مشاعر كأحاسيس فقط ،بل ّّ
ُ -استخرج من النص السابق ما يأتي:
أ  -جملة جاء فيها الفاعل كالمفعوؿ بو ضميرين متصلين ،ثم بين حكم ُّ
تقدـ أحدىما على اآلخر.
أحببتو ،الحكم :يتقدَّـ الفاعل على المفعوؿ بو كجوبان.
ب -اسمان يالزـ اإلضافة إلى جملة :إذا (كإذا قررت .)...

ج -اسمان جاء على بنية التصغير ،ثم مكبَّره ،كما طرأ عليو من تغيير عند تصغيره.
فيرد لو الحرؼ المحذكؼ (الواك) ثم تقلب الواك
بيػنى ٌي :مكبَّره (ابن) .حذفت المو ،ألنو اسم ثالثي أصلو (بنو) ٌ
إلى ياء كتدغم مع ياء التصغير.

ِ -ضع الهمزة في مكانها المناسب لما بين قوسين (اف) بحسب النص ،معلالن إجابتك.
إً َّف  :كسرت ىمزة َّ
إف كجوبان لوقوعها في بداية الجملة  /بداية الكالـ.

ّ -بين اإلبداؿ الذم حصل على كلمة (مزداف).
أصلها (مزتاف) بدليل المجرد (زاف) جاءت (فاء االفتعاؿ) زام فأيبدلت (تاء االفتعاؿ) داؿ.

ْ -اضبط ما تحتو ّّ
مر  /الصورةً.
خط:
ينتظرؾ يع ه
ي

29

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
عما يليو:
سؤاؿ (ٗ) اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب َّ

المشكالت ال يحتاج منك إلى ً
ً
ص ىويحبيَّ ،
اخ ،بل أ ٍف تكو ىف إيجابيان متأمالن أسبابىها بعد
إف معالج ىة
اصطر و
يا ي
ً
العالج المالئً ىم لها ،فحينئذ ما أركع تجاكزىا كقد طبت نفسا!
ك
كك ٍ
ض ًع ى
ى
تحديدىا ،ى

ُ -استخرج من النص مثاالن على كل مما يأتي:

ص ىويحبي ،داللتو (التحبب).
أ -اسم مصغر كاذكر داللتو :ي
ص ىويحبي (صويحب).
ب -مضاؼ إلى ياء المتكلم :ي

ِ -علل كجوب كسر ىمزة َّ
(إف) في النص .ألنها جاءت في بداية الكالـ.
ّ -كضح اإلبداؿ في كلمة (اصطراخ).
أصلها (اصتراخ) بدليل المجرد (صرخ) جاءت فاء افتعل صاد فأبدلت تاء االفتعاؿ طاء.
ْ -صغر االسمين (بعد ،عالج) .بيػ ىع ٍيد  ،يعلىػيّْج.

سؤاؿ (َُ) امأل الفراغ بما يناسبو:
ُ -سبب كسر ىمزة َّ
ً
أحسن عمالن".
لنبلوىم أيُّهم
(إف) في اآلية ":إنػَّػا جعلنا مع على
ي
األرض زينةن لها ى
ألنها جاءت في بداية الكالـ.

ِ -سبب تقدـ المفعوؿ بو على الفاعل كجوبان في بيت أبي نواس:
يسير
يسير
الجود ي
جازهي جو هد كال َّ
فما ى
ي
حل دكنىوي
ٍ
حيث ي
كلكن ي

جازهي جو هد َّ :
ألف المفعوؿ بو ضمير متصل كالفاعل اسم ظاىر.
ى
ضيّْبات.
ّ -عند تصغير ىضاب نقوؿ :يى ى

سؤاؿ (ُُ) اضبط آخر ما تحتو ّّ
خط في ما يأتي:
ً
"ح ًكي َّ
المؤمنين،
أمير
أف رجالن تكلَّم بين يدم المأموف،
ابن ىم ٍن ى
ى
أنت؟ قاؿ :ي
فأحسن ،فقاؿ :ي
ى
ابن األدب يا ى
ُ -ي ى

ً
انتسبت إليو".
َّسب
ى
قاؿ :ن ٍع ىم ال ػن ي

ً
ِ -ي ً
العمل الجادُّ ،يبدأ النػُّػهوض بالوطن.
حيث العل ي
ٍم النَّػػاف يع ك ي
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

امتحاف شهادة الدراسة الثانوية العامة لعاـ َُِٖ  /الدكرة الصيفية.

السؤاؿ األكؿ ُّ( :عالمة).
النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي تليو:
أ ) اقرأ ٌ
األصدقاء كثي هق اتّْصالها ،كما أنبل العالقة التي تقوـ على اإليثا ًر كتنمو في س ً
ً
ويداء القل ً
ب! إ ٍذ
بين
َّ
ي
ي
"المودةي ى
ى
ً
و
ًً ً
َّ
الصديق َّ
أحسن صديقي
شعار ىؾ فيها :إ ٍف
إف
ى
الحق يبني جسران متينان ى
ى
مع صديقو .كهلل ىد ُّرىا من عالقة يكو يف ي
تجاكزت عنو!".
أساء
ي
شكرتيوي ،كإ ٍف ى
النص:
ُ) استخرج من ٌ

هلل ىد ُّرىا ًمن و
تعجب سماعيً .
عالقة( ...محذكؼ)
أ -جملة ُّ
ٌ
ب -كلمة حصل فيها إبداؿ .اتّْصالها

مع
ج -ظرفان يالزـ اإلضافة إلى المفرد .ى
د -اسمان مصغَّران .س ً
ويداء
ي
ق -جملة جاء فيها الفاعل كالمفعوؿ بو ضميرين متَّصلين .شكرتيوي

ِ) ما سبب كسر ىمزة َّ
جاءت بعد الظرؼ (إذٍ).
النص؟ ألنَّػػها
ٍ
(إف) الواردة في ٌ
النص؟ العالق ىة (محذكؼ)
ّ) ما الضبط الصحيح آلخر كلمة (العالقة) المخطوط تحتها في ٌ
التاـ .يم ىويٍ ًزين
صغّْر كلمة (ميزاف) ،مع الضبط ٌ
ب) ى
(كىريٍ ىدة)؟ كردة
ج) ما يمكبَّر كلمة ي

د) اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك:
ُ) الجملة التي َّ
تقدـ فيها المفعوؿ بو على الفاعل كجوبان في ما يأتي ىي:

أنت تحترمين المعلّْ ً
األرض أبنا يؤىا .دً -
أت؟ بَّ -
مات.
النجاح أخي .ج -يىعشق
حق ىق
أ -ىك ٍم كتابان قر ى
ى
ى
ى

الموقف ًم ٍن قػ ٍبل " ىو:
ِ) الضبط الصحيح آلخر كلمة (قػ ٍبل) في جملة " لى ٍم ىأر ىذا
ى
أ -الكسرة.

ب -الضمة.

ج -السكوف.
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د -الفتحة.

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
السؤاؿ الثاني ِٗ( :عالمة).
مما يأتي:
أ ) علّْل كالِّ َّ

عق االبن ك ً
الديو!"( .محذكؼ)
التعجب
ُ) بينًيت صيغة ُّ
أعظم َّأال يى َّ ي
القياسي على نحو غير مباشر في جملة "ما ى
ٌ
ً
"أم يم و
ِ) َّ
الكلمة؟".
استخدمت لمعرفة معنى
عجم
تقد ىـ المفعوؿ بو على الفعل كالفاعل كجوبان في جملة َّ
ى
َّ
الصدارة في الكالـ.
ألف المفعوؿ بو جاء (اسم استفهاـ) كىو من األلفاظ التي لها ُّ
حق َّ

القص ًة"َّ .
ألف المضاؼ مثنػَّى.
المضاؼ في جملة "أىحت ًريـ ناقً ىدم َّ
ّ) يح ًذفى ٍ
ت نوف ي

ً
التاـ .يش ىويٍ ًعر
ب) ُ) صغّْر كلمة (شاعر) مع الضبط ٌ

ً
الحديقة!" إلى أركانها( .محذكؼ)
القياسي "أى ٍج ًم ٍل بأزىا ًر
التعجب
ِ) حلّْل جملة ُّ
ٌ

ج) ّْ
ب).
كضح اإلبداؿ في كلمة
(اضطر ى
ى

ىت تاء االفتعاؿ طاء.
أصلها (اضترب) بدليل
َّ
المجرد (ضرب) جاءت فاء افتعل ضاد فأيبٍ ًدل ٍ

مما يأتي:
صوب الخطأ في ما تحتو خ ٌ
كل َّ
د) ّْ
ط في ٌ

ً
ً
ُ) َّ
االجتهاد .إيَّانا َّ
االجتهاد.
المعلّْ يم على
المعلّْ يم على
حف ىز ي
حف ىز إيَّانا ي
ِ) ك ً
ً
خلصين.
الم
خلصين.
الم
كاهلل ،إًنَّ ى
اهلل ،أىنَّ ى
ػك من ي
ى
ى
ػك من ي
ّ) ما أزر ىؽ السماء! ما َّ
أشد زرقة السماء!

تام ػان:
ق) أعرب ما تحتو خ ٌ
مما يأتي إعرابان َّ
كل َّ
ط في ٌ

محل نصب مفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان.
يجمعػ ػنا ىدؼ كاح هد .ضمير متصل مبني على السكوف في ّْ
ُ) ي
ت أمجد الشكول .فاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على األلف للتعذر.
ِ) أى ٍعيى ٍ

مما يأتي ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك:
كل َّ
ك) اختر اإلجابة الصحيحة في ٌ
(م َّد ًخ هر) ىو:
ُ)
الم َّ
جرد من ي
الثالثي ي
ٌ
د -ىذ ىخ ىر.
ج -تى ىخ ىر.
ب -ىم ىخ ىر.
أ -ىد ىخ ىر.
ِ) يجوز فتح ياء المتكلّْم كتسكينها في كاحدة من الجمل اآلتية:
رفيقي و
ي ً
بعناية.
أ-
اخترت ى
م يحبَّ ػان عظيمان.
ب كال ىد َّ
ج -أي ًح ُّ

ب -العقل ً
الصو ً
اب.
م إلى َّ
ىاد َّ
ي
ام ييقلّْ يد.
أعمل كسو ى
د -أنا ي
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

امتحاف شهادة الدراسة الثانوية العامة لعاـ َُِٖ  /الدكرة الشتوية.

السؤاؿ األكؿ ُّ( :عالمة).
النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي تليو:
أ ) اقرأ ٌ

" َّ
إف اإلصغاء الجيّْ ىد كسيلةه تواصليَّة بين المتكلّْم كالمخاطىب في أثناء الحوار ،فإذا توافىػ ىر اإلصغاء
و
ً
حين يىسوده احتر ياـ الرأم
أركع اإلصغاء بيػ ىع ٍيد ّْ
اتَّضحت يكجهات النَّظر .فما ى
كل خطاب! كيا لىوي من حوا ور بنَّاء ى
كالرأم اآل ىخر! ".

النص:
ُ) استخرج من ٌ

مختصان باإلضافة إلى جملة.
َّ
أ -ظرفان
ب -كلمة حصل فيها إبداؿ.

تعجب سماعي.
ج -جملة ُّ
د -مفعوالن بو َّ
تقدـ على الفاعل كجوبان.
ق -اسمان مصغَّران.
ِ) ما سبب كسر ىمزة َّ
النص؟
(إف) الواردة في ٌ

النص؟
ّ) ما الضبط الصحيح آلخر كلمة (اإلصغاء) المخطوط تحتها في ٌ
ً
التاـ.
صغّْر كلمة (حساب) ،مع الضبط ٌ
ب) ى
ج) ما يمكبَّر كلمة (في ىديَّػا)؟
د) اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك:
العلم) في جملة " حيث ً
ُ) الضبط الصحيح آلخر كلمة ( ً
العلم تىرقى ُّ
عوب " ىو:
الش ي
د -الفتحة.
ج -الكسرة.
ب -الضمة.
أ -السكوف.
ِ) الجملة التي َّ
تقدـ فيها المفعوؿ بو على الفعل كالفاعل كجوبان في ما يأتي ىي:
ي ً
ّْر معلّْمي.
أحترـ .ب -قابلتيو مبتسمان .ج-
أ -إيَّ ى
ػاؾ ي
أحببت ح ىك ىم العرب .د -أنا أيقد ي
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
السؤاؿ الثاني ِٗ( :عالمة).
مما يأتي:
أ ) علّْل كالِّ َّ

أجمل أ ٍف ييكافىػأ المعلّْ يم دائمان!".
القياسي على نحو غير مباشر في جملة "ما
التعجب
ُ) بينًيت صيغة ُّ
ى
ٌ
ِ) يك ًسر آخر المضاؼ (صديق) في جملة " يا ً
صديقي ،أقٍبً ٍل على الحياة ".
ى ي
ّ) َّ
ت ليلى سلول ".
تقد ىـ الفاعل على المفعوؿ بو كجوبان في جملة "استقبلى ٍ

التاـ.
ب) صغّْر كلمة (فتى) مع الضبط ٌ
ازدى ىر).
ج) كضّْح اإلبداؿ في كلمة ( ى
د) ما نوع القرينة التي أدَّت إلى جواز ُّ
تقدـ الفاعل على المفعوؿ بو في جملة " قرأ أبي كتابي ".
مما يأتي:
صوب الخطأ في ما تحتو خ ٌ
كل َّ
ق) ّْ
ط في ٌ
العمل مفي هد.
ُ) ىأما أ َّف
ى
أت؟
ِ) كتابان كم قر ى

تام ػان:
ك) أعرب ما تحتو خ ٌ
مما يأتي إعرابان َّ
كل َّ
ط في ٌ
تعليم األبناء ضركرة.
ُ) ي

األىل.
سكن
ِ)
سكنت ي
ي
حيث ى
ي
استلم الجائزىة يمستح ٌقها.
ّ)
ى

مما يأتي ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك:
كل َّ
ز) اختر اإلجابة الصحيحة في ٌ
أجمل الربيع في بالدم! " ىو:
المتعجب منو في جملة " ما
ُ)
َّ
ى
أ -الربيع.

أجمل.
ب-
ى

أ -طىىرىـ.

ضيى ىم.
ب -ى

جرد من (اضطراـ) ىو:
ِ)
الم َّ
الثالثي ي
ٌ

ج -ما.

ض ىوىـ.
ج -ى

د -بالدم.

ض ىرىـ.
د -ى
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