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 النَّحو كالصَّرؼ )الوحدة األكلى(: كسر ىمزة ًإفَّ. 
، كيدخل على الجملة اإلسميػػَّة؛ فينصب المبتدأ ( معلومات أكَّليػػَّة ضركريػػَّة: ًإفَّ حرؼ ناسخ يفيد التَّوكيدُ)

ـى كنوحان ... ".   كييسىمَّى اسمو، كيرفع الخبر كييسىمَّى خبره، مثل قولو تعالى: "ًإفَّ اهللى اصطفى آد
ـى: لفظ الجاللة اسم )إفَّ( منصوب بالفتحة. اهللى:  حرؼ توكيد كنصب.ًإفَّ:   )إفَّ(.  جملة فعليػػَّة في محلّْ رفع خبراصطفى آد

 ( تكسر ىمزة )إفَّ( كجوبان في الحاالت التالية: ِ)
 األمثلة: الحالة:

.  ًإفَّ  إذا جاءٍت في بداية الكالـ   الكالـى كالدَّكاًء؛ إٍف أقللتى ًمٍنوي نفعى، كإٍف أكثرتى ًمٍنوي ضىرَّ
 السعادةى ليسٍت في الحصوًؿ على ما نملك.  إفَّ 
 عن سوًء اإلصغاًء.  كثيران من سوًء الفهم ينتجي   إفَّ 

 إذا جاءٍت في أكَّؿ 
 الجملة المحكيػػَّة بالقوؿ 

 الجوابى لباًب الشَّرّْ مفتاحي  قلتي لهم    ًإفَّ قالوا سكتَّ كقٍد خيوًصٍمتى 
 نحن مصلحوف" قالوا إنَّماقاؿ تعالى: "كإذا قيلى لهٍم ال تفسدكا في األرض 

 إذا جاءٍت في أكَّؿ 
  جملة جواب القىسىم

بػػّْبي الميخدّْراتي مشكالتو كثيرةن،   آفةه خطيرةه.  فواهلًل، ًإنَّهاتيسى
 اإلنسافى لفي خسرو ".  كالعصًر * إفَّ قاؿ تعالى: " 

 سأبذؿي قصارل جهدم حتَّى أيحقّْقى طموحاتي.  كاهلًل، إنّْي
 ألخشاكم هلًل ...".  كاهلًل إنّْيقاؿ عليو الصَّالة كالسَّالـ:" أما 

 االستماعى مهارةه من الضركرًة إتقانػػيها.  كاهلًل، إفَّ 
 إذا جاءٍت بعد حرؼ استفتاح، 

 مثل: أال، أمىا  
 السماءى ال تمطري ذىبان كال فضَّػةن، فاعقلوا كاعملوا.  أال ًإفَّ 

 ىم المفسدكف كلكن ال يشعركف" أال إنٌهمقاؿ تعالى: " 
.  أمىا ًإفَّ   الصَّوـى يعلّْمي النػػَّاس الصبرى

 ا جاءٍت بعد بعض الظركؼ، إذ
 مثل: إٍذ، حيثي 

 كجدتو سهالن.  إٍذ ًإنَّنيأحببتي علمى النػػٍَّحًو 
 التَّػريُّثى يكشفي الحقيقةى.  حيثي ًإفَّ ال تستعجل في نقًل األخباًر، 

 القدرةى على اإلنصاًت تجلبي لكى األصدقاءى.  حيثي إفَّ تعلَّم حسن اإلصغاء، 
 اإلصغاءى يتطلَّبي القدرةى على االنتباًه.  إفَّ إٍذ تعلَّم حسن اإلصغاء، 

 الهواءى عليله.  حيثي إفَّ أيًحبُّ أٍف أجلسى على شاطًئ البحًر 
.  إٍذ إنَّوي يعجبني الفتى الصػػَّاًدؽي السَّموحي،   ذك خيليقو حىسىنو

 إذا اقترف خبريىا 
 بػػ)الالـ( الميزىحلقة 

 ".  ينى لكاذبوفى ًإفَّ المنافققاؿ تعالى: " كاهللي يشهدي 
 ًبما لم تىٍستىًطٍعوي األكائلي  آلتو كإٍف كنتي األخيرى زمانيوي     كإنّْي
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 جملة ابتدائيػػَّة، كال محلَّ لها من اإلعراب.  ( تيسىمَّى الجملة التي يبدأي بها الكالـ: ّ)
  جملة استفتاحيػػَّة. تيسىمَّى الجملة التي تلي حرؼ االستفتاح:      
 جملة محكيػػَّة بالقوؿ، كتػيٍعرىب: في محلّْ نصب مفعوؿ بو. مَّى الجملة التي تلي )قاؿ، يقوؿ،...(: تيسى      
 جملة جواب القىسىم، كال محلَّ لها من اإلعراب. تيسىمَّى الجملة التي تأتي بعد القسم:      
، كًإٍذ(:         ؼو إليو. في محلّْ جرّْ مضاتػيٍعرىب الجملة التي تلي الظػػَّرفين )حيثي

  ". ًإفَّ المنافقينى لكاذبوفى : " كاهللي يشهدي ( عىلّْل: تيسىمَّى )الالـ( في قولو تعالىْ)
ٍيًن.   سيمّْيىٍت )مزحلقة(؛ ألنَّها زيحًلقىٍت )نيًقلىٍت( من صدر الجملة إلى خبرىا؛ كراىية ابتداء الكالـ بمؤكّْدى

 مكسورة ىمزتها بحسب ما ىو مطلوب: ( عبّْر عن المعاني اآلتية باستخداـ )إفَّ( الٓ)
 أىميةي العلًم في حياتنا.  )اقتراف الخبر بالالـ المزحلقة(   علمتي إفَّ العلًم لىمهمه في حياتنا.  -ُ
 حيبُّ الوطًن.  )أكؿ جملة جواب القسم(   كاهلًل، إفَّ حيبَّ الوطًن كاإلخالص لو كاجبه علينا.  -ِ
 ـ(   إفَّ الصبرى مفتاحي الفرًج. الصبر كالفرج.  )بداية الكال -ّ

 اقرأ النَّصَّ اآلتي، ثمَّ أجب عن األسئلة التي تليو: ( ٔ)
ـً  أنورشركافى  الملكي  " أظهرى   وً كاليتً  ، كأكناؼى هً بالدً  يطوفوا أقطارى  أفٍ  هي كأمناءى  وي ثقاتى  أنَّو مريضه كأنفذى  يومان من األيا

 ها كعادكا إليوً كلَّ   وي كصفوا لو ذلك، فطافوا كاليتى  األطباءى  فَّ إً  ليتداكل بها؛ إذٍ  ةو بى رً خى  في قريةو  عتيقةن  ةن نى بً لى  وي لى  بينى طالً 
كاليتي،   تجريبى إالَّ  ، كقاؿ: ما أردتي اهللى  رى كى أنورشركاف كشى  حى رً فى . فػى عتيقةن  : ما كجدنا مكانان خرابان كال لبنةن وي فقالوا لى 
 فقدٍ  عامره   كىوى إالَّ  فيها مكافه  لم يبقى  وي نَّ إً  ، كحيثي هي رى مّْ ألعى  خرابو  ضعي وٍ مى  في الواليةً  يى قً ىل بى  مملكتي، ألعلمى  كاختبارى 

 ".  الكماؿً  إلى درجةً  مارةي العً  ، ككصلتً األحواؿي  ، كانتظمتً المملكةً  أموري  تٍ تمَّ 
ُ-    .  الملك العادؿاقترح عنوانان مناسبان للنَّصّْ
 فَّ( فيهما كجوبان، مبينان السبب. استخرج من النَّصّْ جملتين كسرت ىمزة )إ -ِ

 إٍذ ًإفَّ األطباءى كصفوا لو ذلك. )جاءٍت بعد الظرؼ إٍذ(. 
 كحيثي ًإنَّوي لم يبقى فيها مكافه. )جاءٍت بعد الظرؼ حيث(. 
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 النَّحو كالصَّرؼ )الوحدة الثانية(: أحواؿي الفاًعًل كالمفعوًؿ بًو تقديمان كتأخيران. 
 ة ضركريػػَّة: ( معلومات أكَّليػػَّ ُ)

 )أ( أصل التػػَّرتيب في الجملة الفعليػػَّة ىو مجيء الفعل، ثمَّ الفاعل، ثمَّ المفعوؿ بو، نحو: 
(، الفاعل )شهداءي(، المفعوؿ بو )المعانيى(.  -ُ  سطَّرى شهداءي األردفّْ المعانيى السَّاميةى للوطنيػػَّة.   الفعل )سطَّرى
(، المفعوؿ بو )النػػَّجاحى(. يدرؾي الطالبي النػػَّجاحى  -ِ (، الفاعل )الطالبي  بالمثابرًة.   الفعل )يدرؾي
(، المفعوؿ بو )غذاءىىا(.  -ّ  تصنعي بعضي الكائناًت الحيػػًَّة غذاءىىا بنفًسها.   الفعل )تصنعي(، الفاعل )بعضي
 (، المفعوؿ بو )أخاه(. جميله أٍف يلقى اإلنسافي أخاه بابتسامةو.   الفعل )يلقى(، الفاعل )اإلنسافي  -ْ

 كمن صور الجملة الفعليػػَّة أيضا: )ب( 
ُ-  .) (، المفعوؿ بو )قلوبى  سكنى قلوبىهم حيبُّ الوطًن.   الفعل )سكنى(، الفاعل )حبُّ
ِ-  .) .   الفعل )صنعى(، الفاعل )ىؤالء(، المفعوؿ بو )المجدى  فالمجدى صنعى ىؤالًء األبطاؿي
 نا في مسيرتًنا العلميػػًَّة كالعمليػػًَّة.   اهللى أسأؿي أٍف يوفػّْقى  -ّ

(، الفاعل )الضمير المستتر كتديره أنا(، المفعوؿ بو )اهلل(.   الفعل )أسأؿي
 الفعل )يوفّْق(، الفاعل )الضمير المستتر كتقديره ىو(، المفعوؿ بو )نا المفعوليػػَّة(. 

(.  ال ييرًجعي الماؿى المفقودى أالَّ عفيفي النػػَّفًس.   -ْ (، المفعوؿ بو )الماؿى  الفعل )يرجعي(، الفاعل )عفيفي
نىيَّ في ليغىًة الهىوىل عىٍيناًؾ  -ٓ  قاؿ أحمد شوقي: كىتػىعىطَّلىٍت ليغىةي الكالـً كىخىاطىبىٍت    عىيػٍ

 الفعل )تعطلت(، الفاعل )لغة( / الفعل )خاطبت(، الفاعل )عيناؾ(، المفعوؿ بو )عينيَّ(.  

تػػَّصلة )في محلّْ رفع فاعل(، ىي:  )ج( ضمائري الرَّفع  المي
.  ألف اإلثنين -ِ: يعشقوفى الوردى.  كاك الجماعة -ُ  : كافى عليًهما أٍف يػىتػىفىقَّدا الصَّفى
 : ال تسألي النػػَّاسى عن مالي.   ياء المخاطبة -ْ: قاؿ تعالى: "إفَّ الحسناًت ييٍذًىٍبنى السَّيئاًت".  نوف النػػُّسوة -ّ
 : أكلنا الغداءى في دقيقتين. )نا( الفاعليػػَّة -ٔ: كتبتي الدَّرسى مضبوطان بالشٍَّكل التػػَّاـ.  اء المتحركةالتػػَّ  -ٓ

تػػَّصلة )في محلّْ نصب مفعوؿ بو(، ىي:   )د( ضمائري النػػَّصب المي
 ى. : أعجبني المسجدي األقصياء المتكلّْم -ِ: قاؿ تعالى: "يسألونك عن األنفاؿ".   الكاؼ -ُ
 : قتلتنا الرّْدىةي. )نا( المفعوليػػَّة -ْ: قابلتيو في المسجًد.   الهاء -ّ
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ـي الفاعًل على المفعوًؿ ًبًو كجوبان:ِ) ـ الفاعًل على المفعوًؿ ًبًو كجوبان في األمثلًة اآلتيةً ) ( تىقدُّ  (: علّْل تقدُّ
 بمناسبًة عودًتها من السَّفًر.  ىنػػَّأٍت سىلمى نيهى -ُ

الفاعل )سلمى( على المفعوؿ بو )نيهى( خشيةي اللٍَّبًس لعدـ كجود قرينة لفظية أك معنوية تميػّْزي أحدىىما من اآلخًر؛ ألفَّ  تقدَّـ
  الحركة مقدَّرة على آخرىما، كألفَّ كالن منهما يمكن أٍف يكوف فاعالن كيمكن أٍف يكوف مفعوالن بو في المعنى.

ـى موسى عيسى -ِ  األعماًؿ التػػَّطوُّعيػػًَّة. لمشاركًتًو في  كرَّ
تقدَّـ الفاعل )موسى( على المفعوؿ بو )عيسى( خشيةي اللٍَّبًس لعدـ كجود قرينة لفظية أك معنوية تميػّْزي أحدىىما من اآلخًر؛ ألفَّ 

  .الحركة مقدَّرة على آخرىما، كألفَّ كالن منهما يمكن أٍف يكوف فاعالن كيمكن أٍف يكوف مفعوالن بو في المعنى
.  ناقش ىذا ذاؾ -ّ  في أموًر سياسيػػَّةو كثيرةو بلباقةو كاحتراـو

تقدَّـ الفاعل )ىذا( على المفعوؿ بو )ذاؾ( خشيةي اللٍَّبًس لعدـ كجود قرينة لفظية أك معنوية تميػّْزي أحدىىما من اآلخًر؛ ألفَّ 
  مكن أٍف يكوف مفعوالن بو في المعنى.الحركة مقدَّرة على آخرىما، كألفَّ كالن منهما يمكن أٍف يكوف فاعالن كي

فاًتي سألوا الغوَّاصى أنا البحري في أحشاًئًو الدُّرَّ كامنه   فهٍل  -ْ   عن صىدى
 ألف الفاعل ضمير متَّصل )كاك الجماعة(، كالمفعوؿ بو اسم ظاىر )الغوَّاص(. 

". ذلكى ًذٍكرىل للذَّا  ييٍذًىٍبنى السَّيئاتً قاؿ تعالى: "إفَّ الحسناًت  -ٓ  كرينى
 (. السيئات(، كالمفعوؿ بو اسم ظاىر )نوف النسوةألف الفاعل ضمير متَّصل )

 ، فإفَّ الظلمى ظلمات يـو القيامة". اتقوا الظلمقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: " -ٔ
 ألف الفاعل ضمير متَّصل )كاك الجماعة(، كالمفعوؿ بو اسم ظاىر )الظلم(. 

 أكثٍر.  يعشقوف األرضى ... لكٍن  يعشقوفى الوردى  -ٕ
 ألف الفاعل ضمير متَّصل )كاك الجماعة(، كالمفعوؿ بو اسم ظاىر )الورد(، )األرض(. 

 عن ديني كعن خلقي  كسائلي القوـى عن مالي ككثرتو     تسألي النَّاسال  -ٖ
 .)  ألف الفاعل ضمير متَّصل )ياء المخاطبة(، كالمفعوؿ بو اسم ظاىر )الناس(، )القـو

 محبوبىًتًو الرَّاًحلىًة.  يتذكرا معىوي كىدادى من عادًة الشػػَّاعًر الجاىليّْ الوقوؼي على األطالًؿ، كالطَّلب من خليلىٍيًو أٍف  -ٗ
  ألف الفاعل ضمير متَّصل )ألف اإلثنين(، كالمفعوؿ بو اسم ظاىر )كداد(. 

 (. الهاء) ضمير متصل(، كالمفعوؿ بو كةالتاء المتحر ألف الفاعل ضمير متَّصل )في الجامعًة.  قابلتيوي  -َُ
ٍرتيوي مىٍن أىٍحسىنى لي  -ُُ  . تػىرىٍكتيوي ، كىمىٍن أىساءى شىكى

 ألف الفاعل ضمير متَّصل )التاء المتحركة(، كالمفعوؿ بو ضمير متصل )الهاء(.
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 كاجبان بل جائزان( )التػػَّرتيب ال يكوف( القرينةي التي تيزيل الغموضى في تمييًز الفاعًل من المفعوًؿ ًبًو:ّ)

 أكرمٍت يحيى ليبنى.    -ُ
 قرينة لفظية؛ التصاؿ الفعل بتاء التأنيث، ما يعني أف الفاعل مؤنث )ليبنى(. 

 أرشدٍت عيال مصطفى إلى عمًل خطةو لتنظيًم أعماًلًو.   -ِ
 قرينة لفظية؛ التصاؿ الفعل بتاء التأنيث، ما يعني أف الفاعل مؤنث )عيال(. 

 سى ىدل في مسابقًة أكائًل المطالعينى. نافسٍت عي -ّ
 قرينة لفظية؛ اتصاؿ الفعل بتاء التأنيث، ما يعني أف الفاعل مؤنث )ىيدل(. 

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

 الدم الفاضلي أخي على زيارًة المريًض. حثَّ ك  -ٓ
 قرينة لفظية؛ الحركة اإلعرابية على كلمة )الفاضل(، فهي صفة، كالصفة تتبع موصوفها، ما يعني أف الفاعل )كالدم(. 

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

ًتها إلًيو.  -ٕ  استعارٍت صديقتي كتابي لحاجى
 قرينة معنوية )الكتاب ال يستعير(، كقرينة لفظية )التصاؿ الفعل بتاء التأنيث، ما يعني أف الفاعل مؤنث )صديقتي(. 

 صقلى مهارتي في الخطّْ ميدىرّْسي ميٍذ كيٍنتي صغيران.  -ٖ
 فعل لفاعل مذكر "مدرسي" أما المهارة فمؤنثة.  ()صقل قرينة معنوية )المهارة ال تصقل(، كقرينة لفظية
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ـي المفعوؿي ًبًو على الفاًعًل كجوبان: ْ) ـ المفعوؿ بو على الفاعل كجوبان في األمثلًة اآلتيةً )( تىقدُّ   (:علّْل تقدُّ
يػػَّاهي.  الجائزةى مستحقػػُّهااستلمى  -ُ  كاالبتسامةي تعلو ميػػحى

 مير )ىا( يعود على المفعوؿ بو المقدَّـ )الجائزة(. اتصل بالفاعل )مستحق( ض
 ". الظالمينى معذرتػػيهمقاؿ تعالى: " يوـى ال ينفعي  -ِ

 اتصل بالفاعل )معذرة( ضمير )ىم( يعود على المفعوؿ بو المقدَّـ )الظالمين(. 
 . األرضى أصحابيها، كيعشقي الوطنى أىليويحمي  -ّ

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

ًدىا بالػػرّْعايًة كالًحفاًظ عليها.  األرضى مالكيهاحرثى  -ٓ  عاًقدان النػّْػيػَّػةى على دكاـً تعهُّ
 المقدَّـ )األرض(.  اتصل بالفاعل )مالك( ضمير )ىا( يعود على المفعوؿ بو

وي النَّاًفعي.  اإلنسافى عمليوي ينفعي  -ٔ  الصَّالحي كخيليقيوي الحىسىني كًعٍلمي
 اتصل بالفاعل )عمل( ضمير )الهاء( يعود على المفعوؿ بو المقدَّـ )اإلنساف(. 

 بوا قػىٍومان ًبجهالةو ...". بنبأو فتىبىيػػَّنوا أٍف تيصي جاءىكيم فاسقه قاؿ تعالى: "يا أيُّػػها الذينى آمنوا إٍف  -ٕ
 ألفَّ المفعوؿ بو ضمير متَّصل )كم( كالفاعل اسم ظاىر )فاسق(.  

ٍتوي عىيناؾً أٍحلى القصائًد ما  -ٖ ٍفناؾً كىمىا     أٍكحى   ييرتػػّْليوي في الفىٍجًر جى
 ألفَّ المفعوؿ بو ضمير متَّصل )الهاء( كالفاعل اسم ظاىر )عيناؾ(.  

 ير متَّصل )الهاء( كالفاعل اسم ظاىر )جفناؾ(.  ألفَّ المفعوؿ بو ضم
  تىزًيٍػنيها األقماري إٍف تىكيٍن شابًت الذَّكائبي ًمنػػّْي    فاللَّيالي  -ٗ

 ألفَّ المفعوؿ بو ضمير متَّصل )ىا( كالفاعل اسم ظاىر )األقمار(.  
 الخاصَّة. الذينى ييقدّْموفى المصلحةى العامَّة على المصلحًة  يعجبني المواطنوفى  -َُ

 ألفَّ المفعوؿ بو ضمير متَّصل )الياء( كالفاعل اسم ظاىر )المواطنوف(.  
 فاٍحترٍمهيم أنتى أكَّالن.  يحترمىكى اآلخركفى إٍف أردتى أٍف  -ُُ

 ألفَّ المفعوؿ بو ضمير متَّصل )الكاؼ( كالفاعل اسم ظاىر )اآلخركف(.  
 اللَّيلًة الظَّلماًء يػيٍفتػىقىدي البىدري إذا جدَّ ًجدُّىيٍم    كفي  سيذكيرني قػىٍومي -ُِ

 ألفَّ المفعوؿ بو ضمير متَّصل )الياء( كالفاعل اسم ظاىر )قومي(.  
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ـي المفعوؿي ًبًو على الفعًل كالفاًعًل كجوبان:ٓ) ـ المفعوؿ بو على الفعل الفاعل كجوبان(.) ( تىقدُّ   علّْل تقدُّ
( ضمير نصب منفصل يديؿُّ على االختصاص.  قاؿ تعالى: "إيَّاؾ نعبد كإياؾى نستعين". -ُ  ألفَّ المفعوؿ بو )إيَّاؾى

ٍلقي.  -ِ   ألفَّ المفعوؿ بو )إيَّاىا( ضمير نصب منفصل يديؿُّ على االختصاص.الكلمةي الطيبةي صدقةه، كإيَّاىا يرتجي الخى
  اًؾ( ضمير نصب منفصل يديؿُّ على االختصاص.ألفَّ المفعوؿ بو )إيَّ ًمٍن أمثاًؿ العرًب: "إيَّاًؾ أعني كاٍسمعي يا جارة".  -ّ
ٍم كتابان قرأتى في العطلًة الصيفيًة؟     -ْ  ىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة. كألفَّ المفعوؿ بو )كم( اسم استفهاـ، كى
 كأمَّ فتىن أضاعوا    ليوـً كريهةو كىسىداًد ثػىٍغًر  أضاعوني -ٓ

  ىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.ك ألفَّ المفعوؿ بو )أمُّ( اسم استفهاـ،
بيوي    أنّْي ًبما أفى شاؾو ًمٍنوي مىٍحسودي  -ٔ  ماذا لىقيتي من الدنيا كأٍعجى

 ىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.كألفَّ المفعوؿ بو )ماذا( اسم استفهاـ، 
  ىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.كألفَّ المفعوؿ بو )مىٍن( اسم استفهاـ، مىٍن زرتى في ىذا المساًء؟    -ٕ
  ىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.كألفَّ المفعوؿ بو )مىٍن( اسم شرط، مىٍن تقابٍل فابتسٍم في كجًهًو.    -ٖ
يرو فألنفسكم".  -ٗ  قاؿ تعالى: " كما تػيٍنًفقوا ًمٍن خى

 دارة.ىو من األلفاظ التي لها حق الصكألفَّ المفعوؿ بو )ما( اسم شرط، 
َُ-     . ٍم مشكلةو حلَّ التػػَّطوُّر التكنلوجيُّ  . من األلفاظ التي لها حق الصدارة كىيألفَّ المفعوؿ بو )كىٍم( الخبريػػَّة، كى

 ( اضبط ما تحتو خط في النص اآلتي: ٔ)
في مهابّْ الرّْيًح  ياتػػىهمح، كالَّذينى ينصبوفى الحقائقي باألكىاـ تهدميها  قصورىىمأفَّ الَّذينى يبنوفى  الحياةي "علمتني 
، كال ثباتى إالَّ ًلما لىوي الرماؿي على الرّْماًؿ تميدي بهم يوـى تتحرَّؾي  قواعدىىم، كاٌلذينى يرسوفى العواصفي تبعثريىا 

، فتكاًفئي  ًم العاليًة الَّذينى ال يعرفوفى  أصحابى  الحياةي أصله ثابته  ػػًهم". كييًصرُّكفى على تىحقيًق طموحات اليأسى الًهمى

ًل اآلتيًة، ًبحسًب ما ىيوى مطلوبه بينى قوسيًن: ٕ)  ( أىًعٍد ًصياغةى الجيمى
 ييًحبُّ العلمى طالبيوي. (   المفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان على الفاعليحبُّ طالبي الًعٍلًم الًعٍلمى.  ) -ُ
 حىفَّزى معلمي أخي. (   الفاعل مقدَّـ كجوبان على المفعوؿ بوحىفَّزى معلمي الميٍخًلصي أخي.  ) -ِ
ّ- (  . . ( المفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان على الفعل كالفاعليقصدؾى الضٍَّيفي  إيَّاؾى يقصدي الضٍَّيفي
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مان على الفاعًل كجوبان في جملةو مفيدةو: ٖ) ا يأتي مفعوالن بو ميقدَّ   ( اجعٍل كلَّ اسمو ممَّ
 الحقائقي أكحتهما الحقيقةي. الضمير المتَّصل )ىما(:  -ُ
 داىمتنا المصيبةي. )نا( المفعوليػَّة:  -ِ
 سينفع المعلّْمينى إخالصيهم.  المعلّْمين:  -ّ

مان على المفعوؿ بو كجوبان في جملةو مفيدةو: ٗ) ا يأتي فاعالن ميقدَّ  ( اجعٍل كلَّ اسمو ممَّ
 عقدنا االتفاقية.  )نا( الفاعلية:  -ُ
 نجول ليلى. نجول: كدَّعٍت  -ِ
 ىل أدركتى الحقيقةى؟ : تاء الميخاطب -ّ

 ( مثّْل بجملة مفيدة من إنشائك لما يأتي: َُ)
 سابق موسى عيسى. فاعل تقدَّـ على المفعوؿ بو كجوبان لعدـ كجود قرينة:  -ُ
 لٍن ينفعى الظالمينى ظلميهم. مفعوؿ بو تقدَّـ على الفاعل كجوبان التصاؿ الفاعل بضمير يعود على المفعوؿ بو:  -ِ
 ماذا أكلتى في ىذا المساًء؟ تقدَّـ على الفعل كالفاعل؛ ألنو من األلفاظ التي لها حق الصدارة:  مفعوؿ بو -ّ

اـ، ثمَّ أجٍب عن األسئلًة التي تليها: ُُ)  ( اقرأ األبياًت اآلتية للشَّاعًر أبي تمَّ
 واءي ػػسى  وً جاريً تي  نٍ مى كى  تى نٍ نيئان    فأى دى  قو لي ي خي ػػػػػػػػػػف تى يٍ إذا جارى 

 اءي ػالوف رً دٍ الغى  نى مً  وً ميً حٍ يى ازم    كى المخى  جتنبي يى  رَّ الحي  يتي رأ
 خاءي ها رى ػػً تدَّ شً  دً عٍ بػى  نٍ ا مً هى ي    لى ػػػػػػػػػػػػػػػػػتأٍ يى  سى إالَّ  ةو دَّ شً  نٍ ا مً مى كى 

  اءي نى كالعى  بي جارً ػػَّ ني التتٍ ى    أفادى حتَّ  رى ىٍ ذا الدَّ ػػػػى تي بٍ رَّ جى  لقدٍ 
 : ومّْ حٍ اعر أبي الفضل يوسف بن النَّ قي في مضمونو مع قوؿ الشَّ أمُّ بيتو يتَّف -ُ

 البيت الثالث    اشتدم أزمة تنفرجي    قد آف ليلك بالبلج
 استخرج :  -ِ

. جملتين تقدَّـ فيهما الفاعل على المفعوؿ بو كجوبان.      -أ ٍىرى ، جىرٍَّبتي ىػػػػذا الدَّ   رأيتي الحيرَّ
. لمفعوؿ بو على الفاعل كجوبان.     جملتين تقدَّـ فيهما ا -ب  كىيىٍحمًيًو ًمنى الغىٍدًر الوفػاءي، أفادىٍتني التػػَّجاًربي
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 ( أعرب ما تحتو خط في ما يأتي: ُِ)
 بكلماتو فأتمَّهينَّ ".  راىيمى ربػػُّوي ى إبٍ لى تػى ابػٍ قاؿ تعالى: " كإًذ  -ُ

 ف منع من ظهورىا التػَّعذُّر.فعله ماضو مبني على الفتحة المقدَّرة على األلابٍػتػىلىى: 
 مفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. إٍبراىيمى: 

 فاعل مؤخػَّر كجوبان مرفوع كعالمة رفعو الضمَّة الظاىرة على آخره، كىو مضاؼ. ربػػُّوي: 
 ضمير متَّصل مبني على الضمّْ في محلّْ جرّْ مضاؼ إليو. الهاء: 

ـٍ كينتٍم شيهداءى ًإٍذ  -ِ  ". الموتي  حىضىرى يىعقوبى قاؿ تعالى: "أى
 :  فعله ماضو مبني على الفتح الظاىر على آخره. حىضىرى
  مفعوؿ بو مقدَّـ منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.  :يىعقوبى 

 :   . فاعل مؤخػَّر مرفوع كعالمة رفعو الضمَّة الظاىرة على آخرهالموتي

ري ًذم أىلىًم  دتػػيهاجىح -ّ ًبدم    جرحي األحبًة عندم غىيػٍ تىمتي السػػَّهمى في كى  ككى
 جحد: فعله ماضو مبني على السكوف. التاء: ضمير متَّصل مبني على الضمّْ في محلّْ رفع فاعل. جىحدتػػيها: 

 ضمير متَّصل مبني على السكوف في محلّْ نصب مفعوؿ بو. ىا: 

. ف موسى مصطفىتذكَّرى  -ْ  ي صباًح أحًد األياـً المشرقًة، فقرَّرى أٍف يزكرىهي في أقرًب كقتو
  فاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمَّة المقدَّرة على األلف منع من ظهورىا التػَّعذُّر. : مصطفى
  مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الفتحة المقدَّرة على األلف منع من ظهورىا التػَّعذُّر. موسى: 

   كإياؾى نستعيني". نعبدي  إيَّاؾى " قاؿ تعالى: -ٓ
:   في محلّْ نصب مفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان.  ضمير نصب منفصل مبني على الفتح يديؿُّ على االختصاص إيَّاؾى

 فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمَّة الظاىرة على آخره، كالفاعل ضمير مستتر تقديره )نحن(. نعبدي: 

 ليوـً كريهةو كىسىداًد ثػىٍغًر     فتىن أضاعوا أمَّ ك  أضاعوني -ٔ
 اسم استفهاـ مبني على الفتح في محلّْ نصب مفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان. أمَّ: 

يرو فألنفسكم".  ماك قاؿ تعالى: "  -ٕ  تػيٍنًفقوا ًمٍن خى
 اسم شرط مبني على السكوف في محلّْ نصب مفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان. ما: 
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 (: اإلبداؿ. النَّحو كالصَّرؼ )الوحدة الثالثة
 ( معلومات أكَّليػػَّة ضركريػػَّة: ُ)

ػػى )تاء االفتعاؿ(  -أ  تػىعىلى(، التاء فيها زائدة، تيٌسمَّ تىصىدى التي كزنها )افػٍ  . تأتي في ىذا الوزف حرفان ثالثان دائمان اقػٍ
، نحو: اضطجع )ضجع(، ازدىرت )زىر(، اصطياد )صادالمي  -ب  ( ...جرَّد ىو: )جذر الكلمة( الثالثيّْ
 كزف الكلمة، نحو: اجتهد )افتعل(، جاىد )فاعل(، اجتهاد )افتعاؿ(، مجاىدة )مفاعلة( ....  -ج

جعل حرؼ مكاف حرؼ آخر، كيكوف في الحركؼ الصحيحة، كفي المعتلة )اتصل( في صيغة محددة : ( اإلبداؿِ)
 ام، داؿ، ذاؿ، طاء، صاد، ضاد(. ىي )افتعل( كمصدرىا كمشتقاتها إذا كانت فاؤىا أحد الحركؼ اآلتية: )كاك، ز 

تحقيق االنسجاـ كالتجانس الصوتي بين الحركؼ، كتسهيل النطق بها، كاجتناب الثقل الصوتي : ( الغاية منوّ)
  الناجم عن تجاكر أصوات متقاربة أك متباعدة في مخرجها.

   ( حاالت اإلبداؿ:ْ)

 تيٍدغىم في تاء االفتعاؿ.إذا كانٍت فاء )افتعل( كاك تػيٍبدىؿ الواك تاء، ثمَّ  -ُ
  اتػَّػػقىدى  ميتػػًَّزف ميتػػًَّصفان  ميتػػَّسىع يىتػػًَّسع االتػػَّصاالت فاتػػَّهىٍمتي  اتػػّْكاؿ يتػػَّػًفق اتػػّْػفاؽ  اتػػَّقىى الكلمة
  اكتقد موتزف موتصف موتسع يوتسع االكتصاالت فاكتهمت اكتكاؿ يوتفق اكتفاؽ  اكتقى أصلها

 كقد كزف كصف كسع كسع كصل كىم ككل كفق كفق كقى ميجرَّد بدليل ال
 جاءت فاء افتعل كاك فأيٍبًدلىٍت فاء االفتعاؿ تاء ثمَّ أيٍدًغمىٍت مع التاء األخرل. 

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

 إذا كانٍت فاء )افتعل( زام تػيٍبدىؿ تاء االفتعاؿ داؿ. -ِ
  ازداد  المزدىي  ازدحاـ  ازدانت  يزدىي  ازدىرت الكلمة
 ازتاد  المزتهي  ازتحاـ  ازتانت  يزتهي  ازتهرت  أصلها

 زاد زىا زحم زاف زىا  زىر  بدليل الميجرَّد
 جاءت فاء افتعل زام فأيٍبًدلىٍت تاء االفتعاؿ داؿ. 

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

  ثمَّ تيٍدغىم الداؿ في الداؿ. إذا كانٍت فاء )افتعل( داؿ تػيٍبدىؿ تاء االفتعاؿ داؿ، -ّ
  يدَّعي  ادًَّىنوا  ادَّعى الكلمة
 يدتعي ادتهنوا  ادتعى أصلها
 دعا دىن دعا بدليل الميجرَّد 

 جاءت فاء افتعل داؿ فأيٍبًدلىٍت تاء االفتعاؿ داؿ ثمَّ أيٍدًغمىٍت مع الداؿ األخرل. 
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 اؿ داؿ، ثمَّ تيٍدغىم الذاؿ في الداؿ.إذا كانٍت فاء )افتعل( ذاؿ تػيٍبدىؿ تاء االفتع -ْ
  ادّْخار  تىدَّخركفى   ميدًَّكر الكلمة
  اذتخار تذتخركف  مذتكر أصلها
 ذخر  ذخر ذكر بدليل الميجرَّد 

 . كأيٍدًغمىٍت الذاؿ في الداؿ فأيٍبًدلىٍت تاء االفتعاؿ داؿ جاءت فاء افتعل ذاؿ
. ...... ...... ....... ...... ...... ......... . ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... 

  إذا كانٍت فاء )افتعل( طاء تػيٍبدىؿ تاء االفتعاؿ طاء، ثمَّ تيٍدغىم الطاء في الطاء. -ٓ
  الميطًَّردىة  يىطًَّلع  اطَّرىحى  الكلمة 
 المطتردة  يطتلع  اطترح أصلها 

 طرد  طلع طرح بدليل الميجرَّد 
 ثمَّ أيٍدًغمىٍت مع الطاء األخرل فأيٍبًدلىٍت تاء االفتعاؿ طاء جاءت فاء افتعل طاء

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

 إذا كانٍت فاء )افتعل( صاد تػيٍبدىؿ تاء االفتعاؿ طاء. -ٔ
  اصطلى  اصطحب  اصطبار  اصطبر  تصطاد  اصطفاؾ  يصطرخوف  اصطالح  أصطاد الكلمة
 اصتلى  اصتحب اصتبار  اصتبر تصتاد اصتفاؾ يصترخوف  اصتالح  أصتاد أصلها 

 صلى  صحب صبر  صبر صاد صفا صرخ صلح صاد  بدليل الميجرَّد 
 فأيٍبًدلىٍت تاء االفتعاؿ طاء جاءت فاء افتعل صاد

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

 إذا كانٍت فاء )افتعل( ضاد تػيٍبدىؿ تاء االفتعاؿ طاء.    -ٕ
  اضطراـ اضطهاد يضطرب اضطربا فليضطجع  مضطجع الكلمة
 اضتراـ  اضتهاد  يضترب  اضتربا  فليضتجع  مضتجع  أصلها

 ضـر  ضهد  ضرب ضرب  ضجع ضجع بدليل الميجرَّد 
 فأيٍبًدلىٍت تاء االفتعاؿ طاء جاءت فاء افتعل ضاد

 

؟ ك ( كيف أي ٓ)  ضّْح اإلبداؿ؟ ككيف أستخرج كلمة حصل فيها إبداؿ من النَّصّْ
 طاءضاد+ طاء+صاد داؿ+زام  طاء مشدَّدة  داؿ مشدَّدة  داؿ مشدَّدة  تاء مشدَّدة كلمة فيها

 ضاد صاد زام الطاء الذاؿ الداؿ الواك مجرَّدىا يبدأ 
 اضطرب اصطاد ميٍزدىًىر ميطًَّلع ميدًَّكر ادّْعاء اتّْصاؿ  مثاؿ

 ضرب صاد زىر طلع ذكر دعا كصل مجرَّدىا 
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 ( صيٍغ من األفعاؿ اآلتية فعالن على كزف )افتعل(: ٔ)

: اٍضطىرَّ   كزف: اتَّػػزىفى   زحم: اٍزدىحىمى   ذخر: ادَّخىرى   ضرَّ
، بو يتػػَّػفق لسانك كقلبك إلى يساندؾالجليس لك،  فهو ال يدَّعي كال يزدىي كنًٍعمى  اصطحًب الكتابى ( ٕ)

حسن الػػرَّأم، ككلَّما قاربتى الكتاب اجتمع رأييك، كثاب حلميك، كال يثقل ظلُّك على غيرؾ، فإٍف أمسكتىو 
 . ، كإٍف جانػىٍبتىوي سىكىتى عنكى  تعلَّقى بكى

د الكلمات التي حصل فيها إبداؿ، ثمَّ كضٍّْح كاحدةن منها.  -ُ  (. يتػػَّػفق ،يزدىي، يدَّعي ،اصطحب)حدّْ
 أعرب ما تحتو خطّّ:  -ِ

 : فعل أمر مبني على السكوف كحيرّْؾى بالكسر منعان اللتقاء الساكنين. كالفاعل ضمير مستتر تقديره )أنت(. اصطحبً 
 : مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. الكتابى 
 كعالمة رفعو الضمَّة الظاىرة على آخره. كالفاعل ضمير مستتر تقديره )ىو(.  : يساند: فعل مضارع مرفوعيساندؾ

 الكاؼ: ضمير متػػَّػصل مبني على الفتح في محلّْ نصب مفعوؿ بو.            
 ( ما الحرؼ الذم أيبدؿ في الكلمات اآلتية: ٖ) 

 ة. : تاء االفتعاؿ أيبدلٍت داؿ كأيدغمت مع الذاؿ فأصبحت داؿ مشددخركفتدَّ 
 : تاء االفتعاؿ أيبدلٍت داؿ. ازدانت

 : تاء االفتعاؿ أيبدلٍت داؿ كأيدغمت مع الذاؿ فأصبحت داؿ مشددة. عييدَّ 
 :  فاء االفتعاؿ )الواك( أيبدلٍت تاء كأيدغمت مع التاء األخرل فأصبحت تاء مشددة. صفان ػمتَّ 
 الغاية من اإلبداؿ، كإليك النػَّػماذج: ( مهم: قد يرد سؤاؿ )علّْل( أك )اختيار من متعدّْد( ... حوؿ ٗ)

  تيٍدغىم الطاء في الطاء. -ّتيٍدغىم الداؿ في الداؿ.  -ِتيٍدغىم التػػَّػاء في التػَّػاء.  -ُ
 الجواب حرفػػيَّػػان: لػػتحقيق التجانس الصوتي كلتيسير عملية النطق. 

 حرؼ الثالث دائمان )تػػػاء(، ككالتالي: ( كخالصة اإلبداؿ تىٍكمين في تحديد الحرؼ الثاني؛ ألفَّ الَُ)
 اضطـر اصطاد اطَّرح ادَّكر ادَّعى ازدىر اتَّصل الكلمة

 ضاد صاد طاء مشددة داؿ مشددة داؿ مشددة زام تاء مشددة الحرؼ الثاني 
 ضاد صاد  طاء ذاؿ داؿ زام كاك فاألصل 
 ضـر  صاد  طرح ذكر دعا زىر كصل كالجذر 

 اضتـر اصتاد اطترح اذتكر ادتعى ازتهر  تصلاك  الحرؼ الثالث تاء
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 النَّحو كالصَّرؼ )الوحدة الخامسة(: التػَّػصغير. 
 : صيغة مخصوصة تطرأ على بنية األسماء الميٍعرىبىة؛ للدَّاللة على معافو تػيٍفهىم من السّْياؽ. ( الػػتػَّػصغيرُ)

  ًح الحرؼ الثَّاني( ك )تىٍسًكين الياء(.كاألسماء المصغَّػػرة تتفق في )ضىمّْ الحرؼ األكَّؿ( ك )فػىتٍ 

ىيدىٌم، نيجىٍيالء، سيلىٍيمى،  ،حيلىيٌ ، بػينىٌي، فػيتىيٌ  ،سيعىٍيد، ريغىٍيدة، نػيوىٍيرة
كيرىٍيدة، عيمىٍيراف، األيخىٍيًطل، كيتػىيّْب، عيجىيّْل، كيحىيّْل، كيوىٍيًتب، عيقىٍيرًباء، 

ٍيًبرة، زيعىٍيًفراف، ميزىٍيرًيب، ميخىٍيرً   أيبػىٍيريق، نػيوىٍيًطير، ميوىٍيرًيث،  ،يطميحى

  كيرىٍيقات. ،شيوىٍيًعرين ،أيغىٍيصاف، أيسىٍيًطر، أيطىٍيًعمىة، صيبػىيَّػػة ،جيمىيّْل الدّْين
 كاألسماء المصغَّػػرة بديل عن الوىٍصف بكلمة )صغير( أك )قليل(.

 ( دالالت التػَّػصغير: ِ)
ٍيًعري تعلٍَّم يا  -ُ نا فالػػرٍَّأسي شابا   كيفى تػىٍهجو      شيوى   التحقير كتقليل الشأفكىدىٍعكى ًمنى الخى
ٍيًلمي من سماًت العاًلًم أنَّػو ميتواًضعه، أمَّػا  -ِ   التحقير كتقليل الشأففتطغى عليو ًسمةي استكباًر الجاًىًل.    العيوى
تىيػػّْبى أقرأي  -ّ  تقليل الحجم     الميٍرفىق معى الغسَّالًة قبلى تركيًبها أك صيانًتها. الكي
  تقليل الحجمالدَّـً البيضاء كالحمراء.    كيرىيػػَّػاتيتألَّفي جهازي المناعىًة ًمٍن   -ْ
 العدد تقليل.   بديرىٍيهماتالصَّدقةي نػىٍفعيها عظبمه، كلىو  -ٓ
ـى  -ٔ ٍسبيكى يا ابنى آد ".   ييًقٍمنى صيلٍ  لػػيقىٍيمىاته قاؿ رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كسلَّم: "حى   العدد تقليلبىكى
 تقريب المكاف سىماًئًو    عىٍطفى األىًىلًَّة كالحواًجًب كالًقًسٌي    ديكىٍينى عطفٍت حناياهي  -ٕ
تػىفىرّْجوفى  -ٖ .    بػيعىٍيدى غادرى المي  تقريب الزمافالمباراًة بانتظاـو
  تقريب الزمافي الغابىًة.   انتشارًه ف قػيبػىٍيلى تمكَّنى رجاؿي الدفاًع المدنيّْ من إطفاًء الحريًق  -ٗ

 الػػتػػَّػحبُّب ال تيٍشًرٍؾ باهلًل إفَّ الشًرؾى لىظيٍلمه عىظيمه".    بػينىيَّ قاؿ تعالى: "يا  -َُ
ٍيرو يا أبا  -ُُ ٍيدو ، يا أبا عيمى   الػػتػػَّػحبُّب...    أيسى
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 ( حاالت الػػتَّػٍصغير: ّ)
ييصىغَّػػر على كزف  االسمي الثُّالثيُّ 

 ل(.)فػيعىيٍ 
بػىٍيل  سعد: سيعىٍيد     ذئب: ذيؤىٍيب    جبل: جي
 جيزىٍمء  : جزء ثوب: ثػيوىٍيب   قٌط: قيطىٍيط   دٌب: ديبػىٍيب  

ٍيف   قشر: قيشىٍير      كرة: كيرىيَّة فوؽ: فػيوىٍيق   قحف: قيحى
ٍير    ٍيل   قبل: قػيبػىٍيل   عمر: عيمى بػىٍير   ىذؿ: ىيذى جبر: جي

ٍيد   دكف: ديكىيٍ   ن   بعد: بػيعىٍيد   أسد: أيسى
الثالثي المؤنث غير 
 المختـو بتاء التأنيث 

ٍينة    تلحقو التاء عند الػػتػَّػصغير ٍيسة   عين: عييػى نػىٍيدة   شمس: شيمى  ىند: ىي
 رغد: ريغىٍيدة   

الثالثي الذم ثانيو حرؼ 
 األلف 

 تػيرىدُّ األلف إلى أصلها
 )الواك أك الياء(

 الػػتػَّػصغيرعند 

 وىٍيج   ناب: نػييػىٍيب   نار: نػيوىٍيرة   تاج: تػي 
 غار: غيوىٍير   باب: بػيوىٍيب   دار: ديكىٍيرة 

 االسم الثنائٌي 
 )أم من حرفين(. 

 نػىريدُّ إليو الحرؼ الثالث
 )الواك أك الياء(
 عند الػػتػَّػصغير

ٌم   دـ: ديمىٌي   ابن: بػينىٌي   أب: أيبىٌي    ٌي   يد: ييدى أخ: أيخى
 ة   أذف: أيذىٍينة    ابنة: بػينػىيَّ 

الثالثي الذم ثالثو حرؼ 
 )األلف( 

يػيٍقلىب )األلف( إلى )ياء( 
 الػػتػَّػصغيركييٍدغىم مع ياء 

 عصا: عيصىيَّة   فتى: فػيتىٌي 

الثالثي الذم ثالثو حرؼ 
 )الواك( 

يػيٍقلىب )الواك( إلى )ياء( 
 كييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير

  دلو: ديلىٌي   حلو: حيلىيٌ 

الثالثي الذم ثالثو حرؼ 
 )الياء( 

ٌم    الػػتػَّػصغيرييٍدغىم مع ياء   ظبي: ظيبىٌي   ىدم: ىيدى

الثالثي الذم زيد على 
آخره )ألف ممدكدة( 

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

تيصىغَّػػر الحركؼ الثالثة 
 منو على كزف )فػيعىٍيل(
 ثػػيمَّ تػيرىدُّ إليو الزكائد

ٍيالء     سوداء: سيوىٍيداء   نجالء: نيجى
يَّا    يَّا   فدكل: فيدى  سلمى: سيلىٍيمى   نجول: نيجى

ٍيرة   راحة: ريكىٍيحة  كردة: كيرىٍيدة   لقمة: ليقىٍيمة  زىرة: زيىى
ٍيفة    ٍيهة   حذفة: حيذى بػى  بلدة: بػيلىٍيدة   الجبهة: الجي

 زىٍيمة  عبدة: عيبػىٍيدة   ىرَّة: ىيرىٍيرة   خزمة: خي 
ٍيراف   نعماف: نػيعىٍيماف    سلماف: سيلىٍيماف   عمراف: عيمى
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 ( حاالت تىػصغير االسم الرُّباعٌي: ْ) 
 األمثلة  الحيٍكم  الحالة 

ٍيًدؽ   ييصىغَّػػر على كزف )فػيعىٍيًعل(  االسمي الرُّباعيُّ  نػى ٍيًرؼ  خندؽ: خي ٍيًمق   زخرؼ: زيخى أحمق: أيحى
ٍيًطل   درىم: ديرىٍيًهم   األخطل: األيخى

 تػيٍقلىب )األلف( إلى )ياء(  الذم ثالثو حرؼ ألف. 
 كتيٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير. 

تػىيّْب    غزاؿ: غيزىيّْل  كتاب: كي

 تػيٍقلىب )الواك( إلى )ياء(  الذم ثالثو حرؼ الواك. 
 . الػػتػَّػصغيركتيٍدغىم مع ياء 

يّْل   يّْز  عجوؿ: عيجى  عجوز: عيجى

يػّْلىة  أسيل:  تيٍدغىم الياء مع ياء الػػتػَّػصغير.  الثو حرؼ الياء. الذم ث يّْر  قبيلة: قػيبػى ثػىيّْر  غدير: غيدى كثير: كي
 أيسىيّْل  كحيل: كيحىيّْل    

 تػيٍقلىب األلف إلى كاك  الذم ثانيو حرؼ ألف.
 . الػػتػَّػصغيرعند 

ٍيًنع  صاحب: صيوىٍيًحب    ٍيًلد  صانع: صيوى خالد: خيوى
ٍيًلم   شاعر: شيوىٍيًعر ك  اتب: كيوىٍيًتب   عالم: عيوى

 تيصىغَّػػر الحركؼ األربعة منو  المختـو بػ)ألف مدكدة(. 
 على كزف )فػيعىٍيًعل( 
 ثػػيمَّ تػيرىدُّ إليو الزكائد

نػىٍيًفساء  عقرباء: عيقىٍيرًباء    خنفساء: خي
ٍيًبرة أك )تاء مربوطة(  ٍيًطرة  محبرة: ميحى    قنطرة: قػينػى
 صولجاف: صيوىٍيًلجاف  زعفراف: زيعىٍيًفراف   أك )ألف كنوف( 

 ( حاالت تىػصغير االسم الخيماسٌي: ٓ)

 االسمي الخماسيُّ ييصىغَّػػر على كزف )فػيعىٍيًعيل(. 
ٍيًشير  رمَّاف: ريمىٍيًمين  مفتاح: ميفىٍيًتيح  منشار: مينػى  . الػػتػَّػصغيريػيٍقلىب ياء عند  الذم رابعو حرؼ )ألف(. 

 مزراب: ميزىٍيرًيب  
ٍيرًيط يػيٍقلىب ياء عند الػػتػَّػصغير.  الذم رابعو حرؼ )كاك(.    عصفور: عيصىٍيًفير  مخركط: ميخى
ٍيًكير منديل: مينػىٍيًديل     الػػتػَّػصغيرتبقى كما ىي عند  الذم رابعو حرؼ )الياء(.   عفريت: عيفىٍيرًيت  بشكير: بيشى

 إبريق: أيبػىٍيريق  
 حاسوب: حيوىٍيًسيب  ناقوس: نػيوىٍيًقيس   يػيٍقلىب كاك عند الػػتػَّػصغير. الذم ثانيو حرؼ )األلف( 

 ناطور: نػيوىٍيًطير  
الذم ثانيو حرؼ )ياء( 

 منقلبة عن )كاك(. 
 ميقات: ميوىٍيًقيت  ميزاف: ميوىٍيزًين  ميراث: ميوىٍيرًيث   . الػػتػَّػصغيرترد كاك عند 
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 نيصىغّْر صىٍدرىه فقط(. )السم المركب تركيبان إضافيَّػػان: ( تىػصغير أ)

ٍير الدّْين   سيف الدَّكلة: سييػىٍيف الدَّكلة   دار األرقم: ديكىٍيرة األرقم     عبداهلل: عيبػىٍيداهلل   بدر الدّْين: بيدى
يّْد الدّْين   جماؿ الدّْين: جي  يّْل الدّْين تاج الدّْين: تػيوىٍيج الدّْين   عماد الدّْين: عيمى  مى

 

 ( تىػصغير الجمع: ٕ)
أَْرِصَذح(.، كأكزانو ىي: : يػػيصىغَّػػر على لفظوجمع القلّْة َٔ ٍَُْٓر   يجًٕعخ فً جًهخ )ِصْجٍَخ أَْصحبة أَ

ٍيًطر   -ِأىٍفعاؿ: أىٍصحاب: أيصىٍيحاب  أىٍغصاف: أيغىٍيصاف      -ُ  أىفٍػعيل: أىنٍػهير: أينػىٍيًهر  أسطر: أيسى
ة               أىٍفًعلى  -ّ يَّػػة -ْة: أىٍرًغفىة: أيرىٍيًغفىة  أىٍطًعمىة: أيطىٍيًعمى يىة: صيبػى  ًفٍعلىة: ًغٍلمىة: غيلىٍيمة  ًصبػٍ

 : يػػيصىغَّػػر مفرده. جمع الكثرة
ٍمعى مذكَّرو سالمان، كإٍف كاف مؤنَّػػثان أك غيرى عاًقلو جيًمعى جىٍمعى م  ؤنَّػػثو سالمان:  فإٍف كاف مذكَّران عاًقالن جيًمعى جى

 انـزَّْصغٍر ْٕ: رصغٍر انًفرد يفردْب يبٍْزٓب انكهًخ

ٍيًعرين شيوىٍيًعر شاعر  مذكر  شعراء   شيوىٍيًعركف أك شيوى
 ريكىٍيًكبين أك ريكىٍيًكبوف    ريكىٍيًكب راكب  مذكر  ريٍكباف 
بػىيّْر خبير مذكر  خبراء  بػىيّْركف    خي بػىيّْرين أك خي  خي
بػىٍيل   جبل عاقل غير جباؿ  بػىٍيالت    جي  جي
 كيرىٍيقات    كيرىٍيقة   كرقة غير عاقل  كرؽ 

 ميعىٍيًلمىات  ميعىٍيًلمىة  معلمة مؤنث  معٌلمات 
ٍيًدًسة  مهندسة مؤنث  مهندسات  نػى ٍيًدًسات  ىي نػى  ىي

 إليهما عالمةي الجمًع.  ييػػصىغَّػر مفردىما، ثمَّ تػيرىدُّ جمع المذكَّر السَّالم، كجمع المؤنَّث السَّالم: 
 انـزَّْصغٍر ْٕ: رصغٍر انًفرد يفردْب يبٍْزٓب انكهًخ

نػىٍيًدس مهندس مذكر مهندسوف  ٍيًدسوف     ىي نػى  ىي
ٍيًتبينى     كيوىٍيًتب كاتبً  مذكر كاتًبين   كيوى

 سيوىٍيعات     سيوىٍيعة ساعة مؤنث ساعات 
 جيفىٍينات     جيفىٍينة جفنة مؤنث جفنات 
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 ( ْبد يصغَّر األسًبء اَرٍخ ثصٍغخ انجًع: ٔسؤال )

ٍيلين   ظريف: ظيرىيّْفوف ٍيلوف أك ريجى ٍيالت   رجل: ريجى  أك ظيرىيّْفين    نخلة: نيخى
 كأس: كيؤىٍيسات   ناقد: نػيوىٍيقدكف أك نػيوىٍيقدين 

 ( اقرأ انُص اَرً، ثى أجت عٍ األسئهخ انزً رهٍّٕسؤال )

الملك : قاؿ الػػرَّاعي الػػُّ  يرمُّ يخاطب عبدى  نمى
ةي ما عىراؾى كىلىٍم تىكيٍن    قٍبلى الػػٌرقاًد على   سىؤكال الشُّؤكفً قالٍت خيلىٍيدى

ٍيلدى ًإفَّ   كىدىخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  جنبةن ضاؼى كسػػػػػػػػػادىهي    ىمَّاًف باتا  أباؾً أيخى
 ال أىٍكًذبي اليوـى الخليفةى ًقيػػػػػػػػػػػال    بػػىرَّةو  ًإنّْي حىلىٍفتي على يميػػػػػػػػػػػػػػػنو 

عىتي  يػٍ بػىٍيبو كاًفػػػػػػػدا    يومان أريدي ًببػى   تىبديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالما إٍف أتيتي أبا خي
ٍيػػػػػػػػػػػػدةى بنى عيوىٍيمرو    أبغي   فيزيدني تضليػػػػػػػال الهيدلكال أتيتي نيجى

ًَّب ٌؤرً:  اسزخرج -ٔ  يثبالً عهى كمٍّ ي

بػىٍيبو            ب -أ يرمُّ خي ٍيػػػػػػػػػػػػدةى  -اسم ميصىغَّر ثالثٌي مذٌكر: الػػُّنمى  اسم ميصىغَّر ثالثٌي مؤنَّث: نيجى
 اسم ميصىغَّر رباعٌي:  عيوىٍيمرو      -اسم ميصىغَّر ثالثٌي مؤنَّث تأنيثان حقيقيَّان:  خيلىٍيدىةي      د -ج

 ثٍٍِّ دالنخ انزَّْصغٍر فً األثٍبد انسَّبثقخ.  -ٕ

ٍيػػػدةى بنى عيوىٍيمرو: التػػَّحقير.  ، نيجى بػىٍيبو بػػُّب.   / خي ٍيلدى : الػػتَّحى يرمُّ، خيلىٍيدىةي، أيخى  الػػُّنمى

 َصغِّر يب رحزّ خط فً األثٍبد انسَّبثقخ يع انضجط انزَّبو.  -ٖ

ٍيًبة  الشُّؤكًف: شيؤىٍينات ، سىؤكال: سيؤى  نػى  ٍيل ، أباًؾ: أيبػىيًّْك ، جنبةن: جي
 بػػىرَّةو: بػيرىيٍػرىة ، تىبديال: تػيبػىٍيديل ، الهيدل: ىيدىٌم. 

ٗ-  . ٌِ ب ًَّ  أعرة انجًهخ اَرٍخ يٍ انجٍذ انثبًَ: ضبَف ٔسـبَدُِ ْ

 :   فعل ماض مبني على الفتح الظاىر على آخره. ضاؼى
 نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، كىو مضاؼ. مفعوؿ بو مقدَّـ منصوب كعالمة كسػادىهي: 
 ضمير متصل مبني على الضم في محٌل جٌر مضاؼ إليو. كالهاء: 
  فاعل مؤخر مرفوع كعالمة رفعو األلف ألنو مثنى. ىمَّاًف: 

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

 ـو ، كالحرؼ الثاني غير مفتوح.  ألفَّ الحرؼ األكَّؿ غير مضم

 ة.دى يٍ لى تصغير خلدة: خي 
 ة.دى يٍ جى تصغير نجد: ني 
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 ، يعهِّالً )راكراً انسَّــجت(: األسًبء اَرٍخ ُيَكجَّر( ْبد ٖسؤال )
بَّره االسم  السَّبب أك العلَّة ميكى

 ألنَّو اسم ثالثٌي.   جبل جيبػىٍيل
 ألنَّو اسم رباعٌي.  درىم ديرىٍيًهم
 ف( يػيٍقلىب إلى ياء عند الػػتػَّػصغير. ألنَّو اسم خماسٌي رابعو حرؼ )األل مفتاح ميفىٍيًتيح

ٍيرًيط  ألنَّو اسم خماسٌي رابعو حرؼ )الواك( يػيٍقلىب إلى ياء عند الػػتػَّػصغير.  مخركط  ميخى
ٍيًديل  ألنَّو اسم خماسٌي رابعو حرؼ )الياء( تبقى كما ىي عند الػػتػَّػصغير منديل مينػى

 لمختـو بتاء التأنيث تلحقو التاء عند الػػتػَّػصغير. ألنَّو اسم ثالثٌي مؤنث غير ا أذف أيذىٍينة
 تػيرىدُّ األلف إلى أصلها )الواك( عند الػػتػَّػصغير. (لف)األألنَّو اسم ثالثٌي ثانيو حرؼ  تاج تػيوىٍيج
 تػيرىدُّ األلف إلى أصلها )الياء( عند الػػتػَّػصغير. (لف)األألنَّو اسم ثالثٌي ثانيو حرؼ  ناب نػييػىٍيب

 ألنَّو اسم رباعٌي ثانيو حرؼ )ألف( تػيٍقلىب األلف إلى )كاك( عند الػػتػَّػصغير. شاعر  ٍيًعر شيوى 
 تػيٍقلىب األلف إلى )كاك( عند الػػتػَّػصغير، كرابعو كاك قلبت ياء.  (ألف)ألنَّو اسم رباعٌي ثانيو حرؼ  ناطور نػيوىٍيًطير

 منقلبة عن )كاك( رددناىا كاك عند الػػتػَّػصغير.  ألنو اسم خماسي ثانيو حرؼ )ياء( ميقات ميوىٍيًقيت
 ألنَّو اسم الثنائٌي )من حرفين( نػىريدُّ إليو الحرؼ الثالث )الواك( عند الػػتػَّػصغير. أخ  أيخىيٌ 

 ألنَّو اسم الثنائٌي )من حرفين( نػىريدُّ إليو الحرؼ الثالث )الياء( عند الػػتػَّػصغير. يد  ييدىٌم   
 ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ ألف يػيٍقلىب )األلف( إلى )ياء( كييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير. فتى فػيتىيٌ 
 ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ كاك يػيٍقلىب )الواك( إلى )ياء( كييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير. حلو حيلىيٌ 

 ػصغير. ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ ياء ييٍدغىم مع ياء الػػتػَّ  ىدم  ىيدىٌم   
 ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرؼ ألف يػيٍقلىب )األلف( إلى )ياء( كييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير. غزاؿ غيزىيّْل

 ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرؼ كاك يػيٍقلىب )الواك( إلى )ياء( كييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير. عجوؿ عيجىيّْل
 ؼ ياء ييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير. ألنَّو اسم رباعي ثالثو حر  كحيل كيحىيّْل

 رىدىٍدنا الزكائد. ك ألنَّو زيد على آخره )ألف ممدكدة( صىغَّػػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف )فػيعىٍيل(  نجالء  نيجىٍيالء   
يَّا     رىدىٍدنا الزكائد.ك ل( ألنَّو زيد على آخره )ألف مقصورة( صىغَّػػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف )فػيعىيٍ  نجول  نيجى

 رىدىٍدنا الزكائد.ك ألنَّو زيد على آخره )تاء مربوطة( صىغَّػػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف )فػيعىٍيل(  كردة  كيرىٍيدة   

ٍيراف     ئد. رىدىٍدنا الزكاك ألنَّو زيد على آخره )ألف كنوف( صىغَّػػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف )فػيعىٍيل(  عمراف  عيمى

 .رىدىٍدنا الزكائدك ل( عً منو على كزف )فػيعىيٍ  األربعة)ألف ممدكدة( صىغَّػػرنا الحركؼ بػػ مختـوألنَّو  عقرباء عيقىٍيرًباء
ٍيًبرة  .( صىغَّػػرنا الحركؼ األربعة منو على كزف )فػيعىٍيًعل( كرىدىٍدنا الزكائدتاء مربوطةألنَّو مختـو بػػ) محبرة ميحى

 .( صىغَّػػرنا الحركؼ األربعة منو على كزف )فػيعىٍيًعل( كرىدىٍدنا الزكائدكنوفألنَّو مختـو بػػ)ألف  افزعفر  زيعىٍيًفراف
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 ، يعهِّالً )راكراً انسَّــجت(: األسًبء اَرٍخ ُيَصغَّر( ْبد ٗسؤال )
 السَّبب أك العلَّة ميصىغَّره  االسم

 ألنَّو اسم ثالثٌي.   جيبػىٍيل جبل
 نَّو اسم رباعٌي. أل ديرىٍيًهم درىم
 ألنَّو اسم خماسٌي رابعو حرؼ )األلف( يػيٍقلىب إلى ياء عند الػػتػَّػصغير.  ميفىٍيًتيح مفتاح

ٍيرًيط مخركط   ألنَّو اسم خماسٌي رابعو حرؼ )الواك( يػيٍقلىب إلى ياء عند الػػتػَّػصغير.  ميخى
ٍيًديل منديل  قى كما ىي عند الػػتػَّػصغيرألنَّو اسم خماسٌي رابعو حرؼ )الياء( تب مينػى

 ألنَّو اسم ثالثٌي مؤنث غير المختـو بتاء التأنيث تلحقو التاء عند الػػتػَّػصغير.  أيذىٍينة أذف
 تػيرىدُّ األلف إلى أصلها )الواك( عند الػػتػَّػصغير. (لف)األألنَّو اسم ثالثٌي ثانيو حرؼ  تػيوىٍيج تاج
 تػيرىدُّ األلف إلى أصلها )الياء( عند الػػتػَّػصغير. (لف)األيو حرؼ ألنَّو اسم ثالثٌي ثان نػييػىٍيب ناب

 ألنَّو اسم رباعٌي ثانيو حرؼ )ألف( تػيٍقلىب )األلف( إلى )كاك( عند الػػتػَّػصغير. شيوىٍيًعر  شاعر 
 ير، كرابعو كاك قلبت ياء. تػيٍقلىب األلف إلى )كاك( عند الػػتػَّػصغ (لف)األألنَّو اسم رباعٌي ثانيو حرؼ  نػيوىٍيًطير ناطور

 ألنو اسم خماسي ثانيو حرؼ )ياء( منقلبة عن )كاك( رددناىا كاك عند الػػتػَّػصغير.  ميوىٍيًقيت ميقات
 ألنَّو اسم الثنائٌي )من حرفين( نػىريدُّ إليو الحرؼ الثالث )الواك( عند الػػتػَّػصغير. أيخىيٌ  أخ 
 ن حرفين( نػىريدُّ إليو الحرؼ الثالث )الياء( عند الػػتػَّػصغير.ألنَّو اسم الثنائٌي )م ييدىٌم    يد 
 ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ ألف يػيٍقلىب )األلف( إلى )ياء( كييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير. فػيتىيٌ  فتى
 صغير.ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ كاك يػيٍقلىب )الواك( إلى )ياء( كييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػ حيلىيٌ  حلو

 ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرؼ ياء ييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير.  ىيدىٌم    ىدم 
 ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرؼ ألف يػيٍقلىب )األلف( إلى )ياء( كييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير. غيزىيّْل غزاؿ

 ء( كييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير.ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرؼ كاك يػيٍقلىب )الواك( إلى )يا عيجىيّْل عجوؿ
 ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرؼ ياء ييٍدغىم مع ياء الػػتػَّػصغير.  كيحىيّْل  كحيل
 رىدىٍدنا الزكائد. ك ألنَّو زيد على آخره )ألف ممدكدة( صىغَّػػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف )فػيعىٍيل(  نيجىٍيالء    نجالء 
يَّا    نجول   رىدىٍدنا الزكائد.ك و زيد على آخره )ألف مقصورة( صىغَّػػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف )فػيعىٍيل( ألنَّ  نيجى

 رىدىٍدنا الزكائد.ك ألنَّو زيد على آخره )تاء مربوطة( صىغَّػػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف )فػيعىٍيل(  كيرىٍيدة    كردة 

ٍيراف    عمراف   رىدىٍدنا الزكائد. ك )ألف كنوف( صىغَّػػرنا الحركؼ الثالثة منو على كزف )فػيعىٍيل(  ألنَّو زيد على آخره عيمى

 .رىدىٍدنا الزكائدك ل( عً منو على كزف )فػيعىيٍ  األربعة)ألف ممدكدة( صىغَّػػرنا الحركؼ بػػ مختـوألنَّو  عيقىٍيرًباء عقرباء
ٍيًبرة محبرة  .الحركؼ األربعة منو على كزف )فػيعىٍيًعل( كرىدىٍدنا الزكائد( صىغَّػػرنا تاء مربوطةألنَّو مختـو بػػ) ميحى

 .( صىغَّػػرنا الحركؼ األربعة منو على كزف )فػيعىٍيًعل( كرىدىٍدنا الزكائدكنوفألنَّو مختـو بػػ)ألف  زيعىٍيًفراف  زعفراف
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 النَّحو كالصَّرؼ )الوحدة السادسة(: اإلضافة. 
 .وً افان إليً ضى ي مي انً ػػَّػػػافان، كالثضى ما مي هي نػٍ مً  ؿي ى األكَّ مَّ سى ، يي نً يٍ مى اسٍ  نى يٍ بػى  ةه بى سٍ : نً اإلضافةي ( ُ)

ف على مدلوؿو معان تى  يوضّْح الثػػَّػػػاًني منهما )الميضىاؼ إلًيًو( معنى األكَّؿ )الميضىاؼ(، كالكلمتافً   .كاحدو  دالَّ
 ".يػىٍوـى الًقيامىةً  أيجيٍورىكيمٍ فػٍَّوفى كًإنَّمىا تػيوى  ذائًقىةي المىٍوتً  كيلُّ نػىٍفسو كما في قولو تعالى: "  

 يػىٍوـى الًقيامىًة  أيجيٍورىكيٍم  ذائًقىةي المىٍوًت  كيلُّ نػىٍفسو   المضاؼ إليوك  المضاؼ
 يػىٍوـى  أيجيٍورى  ذائًقىةي  كيلُّ  المضاؼ )الركن األكَّؿ(

 ظرؼ زماف منصوب منصوب  مفعوؿ بو خبر مرفوع  مبتدأ مرفوع  كيػيٍعرىب ًبحىسًب موقًعًو في الجملًة 
 الًقيامىًة  الضمير )كم(  المىٍوًت  نػىٍفسو  )الركن الثاني( المضاؼ إليو

: مضاؼ إليو مجركر  بالكسرة في محلّْ جٌر  بالكسرة  بالكسرة كحيٍكميوي الجرُّ
 

 ( تيٍحذىؼي من الميضاًؼ: أؿ الػػتَّعريف، كالػػتَّنوين، كنوف الػػتَّثنية أك الجمع.ِ)
 حيًذؼى من الميضاًؼ  المضاؼ إليو المضاؼ جػػػمػلػػػة:الػ

هيٍم كاٍصطىًبر" ميٍرًسلو النَّاقةً قاؿ تعالى: "إنَّا   نوف الجمع النَّاقًة  ميٍرًسلو  فتنةن لهيٍم فاٍرتىًقبػٍ
ا أىًبيقاؿ تعالى: "تػىبٍَّت  ".  يىدى ا  لىهىبو كىتىبَّ  نوف الػػتَّثنية أىًبي  يىدى

 أؿ الػػتَّعريف الضمير الهاء  كاجبات بإخالص.  بواجباًتوً ةي أٍف يقوـى الميواطني الميواطنةي الحقَّ 
 الػػتَّنوين الوشاًة  بأقواًؿ   بأقواًؿ الوشاةً ال تأخيذٌني 

 

 ( عيّْن المضاؼى كالمضاؼى إلًيًو في ما يٍأتي: ُسؤاؿ )
  ". متاعي الغيركرً  نيا إالَّ الدُّ  ياةي ا الحى مى كى  فازى  دٍ قى فػى  ةى نَّ الج لى خً دٍ أي كى  ارً النَّ  نً عى  حى زً حٍ زي  نٍ مى قاؿ تعالى: " فى  -ُ

 متاعي )مضاؼ(، الغيركًر )مضاؼ إليو(.
ٍرءي  -ِ  . كلساًنوً  قلًبوً : ًبأٍصغىرىٍيوً المى

  اء )مضاؼ إليو(. ه)مضاؼ(، ال لسافً اء )مضاؼ إليو(/ ه)مضاؼ(، ال قلبً اء )مضاؼ إليو(/ ه)مضاؼ(، ال أٍصغىرىم
ـً تىٍأتي العىزاًئمي     كىتٍأتي عىلىى  قىٍدًر أٍىًل العىٍزـً لىى عى  -ّ اًرـي  قىٍدًر الًكرا  المىكى

 )مضاؼ(، الكراـ )مضاؼ إليو(.  قىٍدرً  )مضاؼ إليو(/ العىٍزـً )مضاؼ(،  أٍىلً  )مضاؼ إليو(/ أٍىلً )مضاؼ(،  قىٍدرً 
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 .   نىٍحوى ىىدىًفكى ، كاٍمًض ًبحاسًدٍيكى ال تيباًؿ   -ْ
 )مضاؼ إليو(  ىىدىؼً )مضاؼ(،  نىٍحوى اؼ )مضاؼ إليو(/ كى )مضاؼ(، ال محاسدً 
 اؼ )مضاؼ إليو(. كى )مضاؼ(، ال ىىدىؼً 

  نائًبةي الػػزَّمافً إذا نىابػىٍتكى      أىجىلُّ ذيٍخرو فىهوى  أخاؾى  أخاؾى  -ٓ
 )مضاؼ إليو(.  الػػزَّمافً (، )مضاؼ نائًبةي )مضاؼ إليو(/  ذيٍخرو )مضاؼ(،  أىجىلُّ )مضاؼ(، الكاؼ )مضاؼ إليو(/  أخا

ًل.    ليجًَّة البىٍحرً قاؿ الباركدم: في  -ٔ  )مضاؼ إليو(.  البىٍحرً )مضاؼ(،  ليجَّةً ما يػيٍغًني عىًن الوىشى
 

 ( صور المضاؼ إليو: )المضاؼ إليو المفرد(.ّ)
 كصورتوالمضاؼ إليو  المضاؼ الجملة

 مفرد )اسم ظاىر( :مسافرو   كلُّ  المةى كاإليابا سىيؤكبي يىومان    إذا ريًزؽى السَّ  ككلُّ مسافرو 
 : مفرد )اسم ظاىر( الػػنػٍَّهرً   ًضفَّتػػىي . ًضفَّتػػىي الػػنػٍَّهرً األشجاري يانعةه على 

مان.  مجتمعيويػىوىدُّ أٍف يىكوفى  كيلُّ إنسافو    كيلُّ  ميتىقدّْ
  مجتمع

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

  عينا  ساعةى السَّحىرٍ  غابتا نخيلو  عيناؾً 
 غابتا 
 ساعةى 

 الكاؼ: مفرد )ضمير( 
 : مفرد )اسم ظاىر( نخيلو 

 : مفرد )اسم ظاىر( السَّحىرٍ 
يًَّة الغذاءً  عنٍ  ة مقالةن اإللكتركنيَّ  صىفحًتهاعلى  ني يٍ جى لي  نشرتٍ   ةفحصى  . المتوازفً  أىمّْ

  ةً يَّ أىمّْ 
 الهاء: مفرد )ضمير( 

 فرد )اسم ظاىر( : مالغذاءً 
 منظرى  العاليًة!  فوؽى ًقمًم الجباؿً  منظرى الثلوجً ما أجملى 

 فوؽى 
 ًقممً 

 الثلوًج: مفرد )اسم ظاىر( 
 ًقمًم: مفرد )اسم ظاىر( 

 الجباًؿ: مفرد )اسم ظاىر( 
 اسم ظاىر( الطفًل: مفرد ) تعليمي  عىلىى الًحفاًظ على الممتلكاًت العامَّة كاجبه كطنيّّ.  تعليمي الطفلً 

 

  ( أسماء تالـز اإلضافة إلى المفرد:ْ)
 )ظرؼ، كتتحدَّد داللتو على الزماف أك المكاف من المضاؼ إليو(، نحو: ع ػػػم -أ

 ظرؼ زماف منصوب كعالمة نصبو الفتحة، كىو مضاؼ.      ييٍسران". العيٍسرً معى قاؿ تعالى: "إفَّ  -ُ
   اف منصوب كعالمة نصبو الفتحة، كىو مضاؼ.ظرؼ مك     المنزًؿ. حائطً معى مشيتي  -ِ
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،  إنسافو أٌم (، نحو: الشَّرطيػػَّػة)أٌم  -ب  تحضٍر أحضٍر.  ساعةو أمَّ مفيدو تقرٍأ تػىٍزدىٍد ًعلمان،  كتابو أمَّ  تكرـٍ ييٍكًرٍمكى
 لميهىذًَّب ا الػػرّْجاؿأمُّ (، نحو: كىلىٍست ًبميستبقو أخان ال تلٌمو    على شعثو االستفهاميػػَّػة)أٌم ك 

  :الحاالت اإلعرابية لػػ )أٌم( االستفهاميَّػػة
 السبب المثاؿ إعرابها

 بعدىا فعل الـز  أمُّ طالبو حضر؟  مبتدأ مرفوع بالضمة، كىو مضاؼ. 

 بعدىا فعل متعدٍّ استوفى مفعولو أمُّ طالبو قابلتو؟
 بعدىا فعل ناقص  أمُّ طالبو كاف صديقان لك؟

 بعدىا جملة الفائز؟ أمُّ طالبو ىو
 بعدىا شبو جملة أمُّ الطالب عندؾ؟

؟   أمَّ  مفعوؿ بو منصوب بالفتحة، كىو مضاؼ.   مفعولو ستوؼً لم يبعدىا فعل متعدٍّ  كتابو قرأتى
؟   ، كىو مضاؼ.اسم مجركر بالكسرة  اقترنت بحرؼ جٌر  بأمّْ صديقو استعنتى

؟  أمّْ  سيارة . ، كىو مضاؼمضاؼ إليو مجركر بالكسرة  سبقها مضاؼ  صديقو ركبتى
 يوـو زرتني؟  أمَّ  . كىو مضاؼنائب مفعوؿ فيو، 

 مجلسو تجلٍس؟  أمَّ 
 بعدىا ظرؼ زماف 
 بعدىا ظرؼ مكاف 

؟  أمَّ  . كىو مضاؼنائب مفعوؿ مطلق،   بعدىا مصدر متبوع بفعلو  عقابو عوقبتى

  الشرطػػيَّػػة:الحاالت اإلعرابية لػػ )أٌم( 
  بعدىا فعل الـز طالبو يجتهٍد ينجٍح.  أمُّ   فوع بالضمة، كىو مضاؼ.مبتدأ مر 

 بعدىا فعل متعدٍّ استوفى مفعولو إنسافو يحترـً الناسى ييٍحترـٍ  أمُّ 
  استوفى خبره  بعدىا فعل ناقص إنسافو يكٍن بذيئان فاجتنبو  أمُّ 

 لم يستوؼ خبره بعدىا فعل ناقص فأنتى ميحاسىبأمَّ مسؤكؿو تكٍن  .في محلّْ نصب خبر للفعل الناقص، كىو مضاؼ
  مفعولو ستوؼً لم يبعدىا فعل متعدٍّ  شيءو تزرٍع تحصده  أمَّ  مفعوؿ بو، كىو مضاؼ.في محلّْ نصب 

 بعدىا ظرؼ زماف  أمَّ يوـو تطلبني تجدني  في محلّْ نصب مفعوؿ مطلق، كىو مضاؼ. 
  اقترنت بحرؼ جرٌ  تجلٍس أجلٍس  في أمّْ مكافو   ، كىو مضاؼ.اسم مجركر بالكسرة

 سبقها مضاؼ  تحت أمّْ شجرةو تجلٍس أجلٍس  . ، كىو مضاؼمضاؼ إليو مجركر بالكسرة
 
 
 



ص(قال تعاىل:" وما أ وتيمت من العمِل ا الّ قلياًل".    ل اللغة العربية )ختصُّ  ا عداد ال س تاذ: فتحي أ بوقديري..   الفصل ال وَّ

24 
 

 )ظرفاف، كتتحدَّد داللتهما على الزماف أك المكاف من المضاؼ إليهما(، نحو: بعد ك قبل  -ج
ًذًه اهللي  -ُ  ظرؼ زماف منصوب كعالمة نصبو الفتحة، كىو مضاؼ.   ". مىٍوًتهابعدى قاؿ تعالى: "قاؿى أنَّى ييٍحًيي ىى

 ظرؼ زماف منصوب كعالمة نصبو الفتحة، كىو مضاؼ.   . المىغيبً قبلى كىصىلتيكى  -ِ

 ظرؼ مكاف منصوب كعالمة نصبو الفتحة، كىو مضاؼ. .   داًرؾى بعدى ، أك داًرؾى قبلى دارم  -ّ

 نياف على الضم، نحو: ( عن اإلضافة كيببعد( ك)قبلقد ينقطع الظرفاف )
 ظرؼ زماف مقطوع عن اإلضافة مبني على الضم في محلّْ جٌر.     ". بعدي كىًمٍن قبلي قاؿ تعالى: "هلًل األمري ًمٍن 

 )اسماف مفرداف لفظان، مثنياف معنىن، يضافاف إلى معرفة داٌؿ على اثنين أك اثنتين عيبّْر عنهما بلفظ كاحد(.  كلتاك كال  -د
ٍبًدًعينى. كالىما مؤنس الرزاز كىاشم غرايبة   األديبافً  -ُ  من أدباًء األردفّْ المي
يئان". ًكلتا قاؿ تعالى: " -ِ نَّتيًن آتىٍت أيكيلىها كىلىٍم تىٍظًلٍم ًمٍنوي شى  الجى

 اإلعرابيػػَّػػة:  كلتاك كال حاالت  
 . القرافً  على عقدً  افقى ك كليهما إفَّ  )أ( إٍف أيضيفا إلى ضمير التثنية؛ ييعرباف إعراب المثنى، نحو: 

  اسم إفَّ منصوب كعالمة نصبو الياء ألنو ملحق بالمثنى، كىو مضاؼ.: كال
 ضمير متصل مبني في محٌل جٌر مضاؼ إليو. : ىما

 . القصيدتينً كلتا  الطالبي  شرحى )ب( إٍف أيضيفا إلى اسم ظاىر؛ ييعرباف إعراب االسم المقصور، نحو: 
 ة نصبو الفتحة المقدرة على األلف للتعذر، كىو مضاؼ. : مفعوؿ بو منصوب كعالمكلتا

 القصيدتين: مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الياء ألنو مثنى. 

 ... كالىما فاز العالماف  )ج( إٍف عاد الضمير المتصل بهما إلى مثنى قبلهما؛ يعرباف توكيدان معنويان، نحو: 
 ، كىو مضاؼ. : توكيد معنوم مرفوع باأللف ألنو ملحق بالمثنىكال
 : ضمير متصل مبني في محٌل جٌر مضاؼ إليو. ىما

 : تقع بعد: (الجملة( صور المضاؼ إليو: )المضاؼ إليو ٓ)
 ظرؼ زماف مبني على السكوف يدؿُّ على الزماف الماضي، كالجملة بعده في محٌل جٌر مضاؼ إليو. : إذ –أ 

.   إٍذ ًجٍئتي  ( في محٌل جٌر مضاؼ إليو.  الجملة الفعلية )ىىطىلى ىىطىلى المىطىري  المىطىري
 المستقبل، كالجملة بعده في محٌل جٌر مضاؼ إليو.  ظرؼ مبني للداللة على: إذا -ب
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 الجملة الفعلية )سجى( في محٌل جٌر مضاؼ إليو. قاؿ تعالى: "كىالضُّحىى * كاللَّيًل إذا سىجىى".    -ُ

 . الجملة الفعلية )رأيت نيوب( في محٌل جٌر مضاؼ إليونَّنَّ أفَّ اللَّيثى يػىٍبتىًسمي   إذا رأيتى نييوبى اللٍَّيًث بارزةن فىالى تىظي  -ِ

  إفَّ الغصوفى إذا قػىوٍَّمتىها اٍعتدلٍت    كال يليني إذا ما قوَّمتو الخيشيٍب  -ّ

 . اؼ إليو( في محٌل جٌر مضقومتو الخشبالجملة الفعلية )/  ( في محٌل جٌر مضاؼ إليوقومتهاالجملة الفعلية )
 ظرؼ مكاف مبني على الضم، كالجملة بعده في محٌل جٌر مضاؼ إليو. : حيثي  -ج

 . ( في محٌل جٌر مضاؼ إليويجعل رسالتوالجملة الفعلية )قاؿ تعالى: "اهللي أٍعلمي حيثي يىٍجعلي رسالتىوي".   

 ا يأتي: ممَّ  ضاؼ إليو في كلٍّ ن صورة المي يّْ ضاؼ إليو، ثم بػى ضاؼ كالمي ن المي يّْ عى ( ِ) سؤاؿ
 كصورتوالمضاؼ إليو  المضاؼ الجملة

 قاؿ تعالى: 
"رىبَّنا ال تيزًٍغ قيلوبىنا بعدى إٍذ ىىديتىنا كىىىٍب لنا ًمٍن لىديٍنكى رىٍحمىةن 

 "إنك أنت الوىاب

 رىبَّ 
 قيلوب

 إذٍ 
  لىديفٍ 

 : مفرد )ضمير( نا
 : مفرد )ضمير( نا

 : جملة ىىديتىنا
 : مفرد )ضمير( الكاؼ

اؽي نػىٍفسي ًلٍلجلوًس عىلىى نػىٍهًر اليرموًؾ حيثي تهبُّ رياحي المعركًة تشت
ًة.  الخالدى

 نػىٍفس
 نػىٍهرً 

 حيثي 

 مفرد )ضمير(  :الياء
 : مفرد )اسم ظاىر(اليرموؾً 

 جملة  :تهبُّ 
هي أيفيقي   ًحدادي  فػىهىٍل يزكؿي ًحدادي اللَّيًل عىٍن أيفيقو    كىىىٍل يكوفي ًلصيٍبحو بعدى

 بعدى 
 : مفرد )اسم ظاىر( يلً اللَّ 

 : مفرد )ضمير( الهاء
 ًكلتا فاطمةي كأملي ًكلتاىيما اٍستىحىقَّتا جائزةى الػػتػَّفىوًُّؽ. 

 جائزةى 
 : مفرد )ضمير( ىما

 مفرد )اسم ظاىر(  :الػػتػَّفىوُّؽً 
 مىعى  الهاشميّْوفى تىسيري مىعىهم العزَّةي كالكرامةي حيثي حىٌلوا. 

 حيثي 
 مفرد )ضمير(  :ىم
 جملة  :ٌلواحى 

 أىخ يا أىًخي ال تىًمٍل ًبوىٍجًهكى عىٌني    ما أىنىا فىٍحمىةه كال أنتى فػىٍرقٍد 
 كجو 

 : مفرد )ضمير( الياء
 : مفرد )ضمير( الكاؼ

 يسافري ًعلمي حيثي سافرتي    كىيىٍصحبيني حيثي اٍستقلًَّت الػنُّجيبي 
 

 علم
 حيثي 
 حيثي 

 : مفرد )ضمير( الياء
 : جملة سافرتي 

 : جملة اٍستقلًَّت الػنُّجيبي 
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 م:تكلّْ ضاؼ إلى ياء المي المي أحكاـ ( ٔ)
 حركة )ياء المتكلم(  الميضاؼ كحركة آخره  المضاؼ إلى ياء المتكلم 

 جواز التسكين كالفتح  الكسر لمناسبة ياء المتكلم   . االسم المفرد صحيح اآلخر
 االسم المقصور، االسم المنقوص، المثنى،  

 ذكر السالم. جمع الم
 كجوب 
 التسكين

 كجوب 
 الفتح

 

 ة: ػػػلػثػاألم
   . صديًقيى .  يا صديًقييا  -ُ

 ". عصامى قاؿ تعالى: "ىيى  -ِ
 في الغربة طويلة.  لياليَّ  كانت  -ّ
 المتخاصمين.  صديقيَّ أفلح مسعامى في تقريب كجهات النظر بين  -ْ
 األكفياء.  معلميَّ فتحية تقدير إلى  إلى طريق العلم، مرشدمَّ فهم  ؛معلميَّ أحترـي  -ٓ

 آخره:  ( استخرج الميضاؼ إلى ياء المتكلّْم في كلٍّ ممَّا يأتي، ميبػىيّْنان حالةى ّسؤاؿ )
 حركخ ٌبء انًزكهى حبنخ آخرِ انًضبف انًثـــبل

ٍَ َيثٕايَ   رثًِّ  " قبل رعبنى: "قبَل يعبَر هللاِ إََّّ رثًِّ أحس

 َيثٕاَي 

 انكسر

 انزسكٍٍ

 ز انزسكٍٍ ٔانفزحجٕا

  ٔجٕة انفزح

 ًَّ ْصِرِخ ًُ ًَّ   ".قبل رعبنى: "يب أَب ثًصرِخُكْى ٔيب أَزى ث  ٔجٕة انفزح  انزسكٍٍ ُيْصِرِخ

 ٌزآنف ضحكً ٔثكبئً يثم قَراٍر َٔجٕاة 

ْْٕي َٔضٍبعً.  ٍْ َز  أجذُل َحجالً ِي

 ضحكً

 ثكبئً 

ْْٕي   َز

 َضٍبعً 

 انكسر

 

 جٕاز انزسكٍٍ ٔانفزح 

ًَّ جًٍعَٓى. أحزرو ٔا  ٔانذيَّ  نذيَّ َٔبصح

 ًَّ  َبصح

 ٔجٕة انفزح  انزسكٍٍ

ًَّ كراُو  ٌْ ضُّٕا َعهَ ًَّ عسٌسحٌ   ٔأْهً ٔإ ٌْ جبرْد عه  ثالدي ثالدي ٔإ

 أْهً 

 انكسر 

 

 جٕاز انزسكٍٍ ٔانفزح

 

  جٕاز انزسكٍٍ ٔانفزح انكسر   رفبقً . رخٍَّرُد رفبقً يٍ رٔي انًِٓى انعبنٍخِ 
ى فً انشؤٌٔ قبل يذٌر ان ًَّ كهَّٓ ًَّ  ... شركخ: أسزشٍُر يحبي   ٔجٕة انفزح  انزسكٍٍ  يحبي

ِم ثُٕر انفجر سٍسٔل.    ٔجٕة انفزح  انزسكٍٍ  فزبي  ٌب فزبي، ال رحسٌ؛ فظالُو انهٍَّ
 
 



ص(قال تعاىل:" وما أ وتيمت من العمِل ا الّ قلياًل".    ل اللغة العربية )ختصُّ  ا عداد ال س تاذ: فتحي أ بوقديري..   الفصل ال وَّ

27 
 

 ( عيّْن الميضاؼ كالميضاؼ إليو في كلٍّ ممَّا يأتي: ْسؤاؿ )
 الميضاؼ إليو الميضاؼ المػػػثػػػاؿ

اشرح لي صدرم * كيسّْر لي أمرم *  تعالى: "ربّْ قاؿ 
 كاحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي" 

 الياء  صدر، أمر، لساف، قوؿ 
  

 الياء  كطن، نفس  كطني لو شغلت بالخلد عنو    نازعتني إليو في الخلد نفسي 
 رأس قاؿ الحسن البصرم: "رأس المجلس، حيثي أجلس". 

 حيثي 
 المجلس
 أجلس 

 

 ( أعرب ما تحتو خطّّ في ما يأتي إعرابان تامَّػػان: ٓؿ )سؤا
 أقمنا حيثي أقاـ األىلي في كطنو يعشقنا كنعشقو.  -ُ

 ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مقدـ كجوبان. )نا(: ك فعل ماض مبني على السكوف؛ التصالو بضمير رفع متحرؾ.: أقمنا
 ىو مضاؼ. ظرؼ مكاف مبني على الضم في محل نصب، ك : حيثي 
 فعل ماض مبني على الفتح الظاىر على آخره. : أقاـ

 . كالجملة الفعلية )أقاـ األىلي( في محل جر مضاؼ إليوفاعل مرفوع كعالمة الضمة الظاىرة على آخره. : األىلي 
 إفَّ تعليم الفتيات من دالئل رقٌي األمَّػة.  -ِ
 : حرؼ مشبو بالفعل مبني على الفتح. إفَّ 

 إف منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، كىو مضاؼ. : اسم تعليم
 : مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره.الفتيات

 : اسم مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره، كىو مضاؼ. دالئل  : حرؼ جر. من
 و مضاؼ. : مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره، كىرقيٌ 

 : مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره. األمَّػة
 جلبن الهول من حيث أدرم كال أدرم     عيوف المها بين الرصافة كالجسر -ّ

 مبتدأ مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره، كىو مضاؼ. : عيوف
 لى األلف للتعذر. مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة المقدرة ع: المها
 مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره. : الرصافة  مفعوؿ فيو )ظرؼ مكاف(، كىو مضاؼ. : بين

 : اسم معطوؼ مجركر. الجسر: حرؼ عطف. الواك: كالجسر
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 ع فاعل. فعل ماض مبني على السكوف؛ التصالو بنوف النسوة، كنوف النسوة ضمير متصل مبني في محل رف: جلبن
 مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الفتحة المقدرة على األلف للتعذر. : الهول

 اسم مبني على الضم في محل جر بحرؼ الجر، كىو مضاؼ. : حيث  حرؼ جر. : من
 مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على الياء. كالفاعل ضمير مستتر تقديره )أنا(.  فعل مضارع: أدرم

 لفعلية في محل جر مضاؼ إليو.كالجملة ا        
 : حرؼ نفي. ال: حرؼ عطف. الواك: كال

  فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على الياء. كالفاعل ضمير مستتر تقديره )أنا(. :أدرم

ا يليو: ( ٔسؤاؿ )  اقرأ النص اآلتي الذم يتحدث عن فصل الشتاء، ثم أجب عمَّ
 إذ ما تسيلي  اعً رٌ الزٌ  أغنياتي     تٍ غصَّ  لوالؾى  الحياةً  فصلي  أنتى 
ح تنفخ البشائر قبل كصولك، ا الري ، مهابُّ أندلسيٍّ  أحلى من الحواشي في ديوافو  ، جعلت الريفى الخير طوفافي  أنتى 

 من مزمار.  بي ، فهو أطرى الورؽ خفيفان، المعان، راقصى  ك، أصبح الغصني ها حيث يتهاكل سقوطي كتفتح األرض قلبى 
.   -ب   قبل.اسمان يالـز اإلضافة إلى المفرد:  -أ استخرج:  -ُ  اسمين يالزماف اإلضافة إلى جملة: إذ، حيثي

 ميضافان إلى ضمير: سقوطك -ج                  
 أعرب ما تحتو خطّّ:  -ِ

 : خبر مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره، كىو مضاؼ. طوفافي 
 الكسرة الظاىرة على آخره. مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره :  الخير
 . مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره: الورؽ

 ألفَّ ما قبلها منوَّف.   لماذا ال يجوز أف تعرب كلمة )أندلسي( مضافان إليو مع أنها مجركرة.  -ّ

 في جملة مفيدة من إنشائك: ( مثّْل لما يأتي ٕسؤاؿ )
 المدرسة مجدكف.  معلمو فة:ميضاؼ حيًذفىت نونو لإلضا -ُ
 . تجلسأجلس حيث  ميضاؼ إليو جملة: -ِ
 المسلحة األردنية سياج الوطن.  قواتناميضاؼ إليو ضمير:  -ّ
 طويلة.  لياليَّ إفَّ  اسم منقوص أيضيف إلى ياء المتكلم: -ْ
 مفتوح للجميع.  منتدامى اسم مقصور أيضيف إلى ياء المتكلم:   -ٓ
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  اآلتي، ثم أجب عمَّا يليو: اقرأ النص  (ٖسؤاؿ )

، بُّ حً تي  نٍ ة قولو: ال تكسر أبدان كلَّ الجسور مع مى ، )اٌف( من أجمل ما جاء في أعماؿ شكسبير األدبيَّ يٌ نى أم بػي    
فربما شاءت األقدار لكما يومان لقاءن آخر يعيد ما مضى، كيوصل ما انقطع، فإذا كاف العمر الجميل قد رحل، 

 أجملي.  مرتظرؾ عي ينما فمن يدرم فربَّ 
فيو سهمان أك  نغرسى  ا أفٍ ػمنَّ  كإذا قررت أف تترؾ حبيبان أك صديقان فال تترؾ لو جرحان، فمن أعطانا قلبان ال يستحقُّ    

قت بينكما األياـ رَّ ػػف من الجميل! فإفٍ زَّ ػػكما دائمان لحظات اليٍ في ركحى  رَّ قً تى سٍ تى  نترؾ لو لحظة تشقيو. ما أجمل أفٍ 
 الصورةأحببتو فال تحاكؿ تشويو  إحساس صادؽ. كإذا سألوؾ يومان عن إنسافو  لمن تحب غير كلّْ  رى كَّ فال تتذ 

الصادؽ ليس  كالحكايا؛ فالحبُّ  من قلبك مخبأن حيثي األسراري  الذم ارتبطت بو، فاجعلٍ  لهذا اإلنسافً الحلوة 
 بأخالؽ نبيلة كقيم عظيمة.  زدافه مي  مشاعر كأحاسيس فقط، بل حبّّ 

 استخرج من النص السابق ما يأتي:  -ُ
  ـ أحدىما على اآلخر.جملة جاء فيها الفاعل كالمفعوؿ بو ضميرين متصلين، ثم بين حكم تقدُّ  -أ 

ـ الفاعل على المفعوؿ بو كجوبان.    أحببتو، الحكم: يتقدَّ
  إذا )كإذا قررت ...(. اسمان يالـز اإلضافة إلى جملة:  -ب
 .   ره، كما طرأ عليو من تغيير عند تصغيرهلتصغير، ثم مكبَّ اسمان جاء على بنية ا -ج

حذفت المو، ألنو اسم ثالثي أصلو )بنو( فيرٌد لو الحرؼ المحذكؼ )الواك( ثم تقلب الواك  .بػينىٌي: مكبَّره )ابن(
 إلى ياء كتدغم مع ياء التصغير. 

   لالن إجابتك. في مكانها المناسب لما بين قوسين )اف( بحسب النص، معضع الهمزة  -ِ
 ًإفَّ : كسرت ىمزة إفَّ 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. 

 . الصورةً /  ؾ عيمره ينتظري :   اضبط ما تحتو خطّّ  -ْ
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ا يليو: (ٗسؤاؿ )   اقرأ النص اآلتي، ثم أجب عمَّ

، بل أٍف تكوفى إيجابيان متأمالن أسبابىها بعد     يا صيوىيحبي، إفَّ معالجةى المشكالًت ال يحتاج منك إلى اصًطراخو
 تحديًدىا، ككىٍضًعكى العالجى المالًئمى لها، فحينئذ ما أركع تجاكزىا كقد طبت نفسا! 

 ج من النص مثاالن على كل مما يأتي: استخر  -ُ
    صيوىيحبي، داللتو )التحبب(.  اسم مصغر كاذكر داللتو: -أ

 )صويحب(.  صيوىيحبيمضاؼ إلى ياء المتكلم:  -ب

 ألنها جاءت في بداية الكالـ. علل كجوب كسر ىمزة )إفَّ( في النص.  -ِ

  .كضح اإلبداؿ في كلمة )اصطراخ( -ّ
 المجرد )صرخ( جاءت فاء افتعل صاد فأبدلت تاء االفتعاؿ طاء.  أصلها )اصتراخ( بدليل

 بػيعىٍيد ، عيلىػيّْج.   صغر االسمين )بعد، عالج(.  -ْ

  :امأل الفراغ بما يناسبو (َُسؤاؿ )

 . ىم أيُّهم أحسني عمالن"لها لنبلوى  زينةن  سبب كسر ىمزة )إفَّ( في اآلية:" إنػَّػا جعلنا مع على األرضً  -ُ
  جاءت في بداية الكالـ.ألنها  

 في بيت أبي نواس:  سبب تقدـ المفعوؿ بو على الفاعل كجوبان  -ِ
  يسيري  حيثي  الجودي  يسيري  كلكنٍ     وي دكنى  كال حلَّ  جوده  هي فما جازى 

 . ألفَّ المفعوؿ بو ضمير متصل كالفاعل اسم ظاىرجازىهي جوده : 

 بات. يّْ ضى ىي عند تصغير ىضاب نقوؿ:  -ّ

  :ضبط آخر ما تحتو خطّّ في ما يأتيا (ُُسؤاؿ )

؟ قاؿ:  -ُ ،  أميرى يا  األدبً  ابني "حيًكيى أفَّ رجالن تكلَّم بين يدم المأموف، فأحسنى، فقاؿ: ابني مىٍن أنتى المؤمنينى
 قاؿ: ًنٍعمى الػػنَّسبي انتسبتى إليو". 

  النَّػػاًفعي كالعملي الجادُّ، يبدأ النػُّػهوض بالوطن. الًعٍلمي حيثي  -ِ
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 / الدكرة الصيفية. َُِٖامتحاف شهادة الدراسة الثانوية العامة لعاـ 
 عالمة(.  ُّالسؤاؿ األكؿ: )

 اآلتي، ثم أجب عن األسئلة التي تليو:  ( اقرأ النصٌ  أ
 ! إذٍ بً القل ويداءً كتنمو في سي  على اإليثارً  التي تقوـي  العالقة صالها، كما أنبلى اتّْ  كثيقه  األصدقاءً  بينى  ةي "المودَّ    

صديقي  فيها: إٍف أحسنى  ؾى شعاري  يكوفي  ن عالقةو ىا مً رُّ دى  . كهللً وً صديقً  يبني جسران متينان معى  الحقَّ  إفَّ الصديقى 
 ". !عنو تجاكزتي  ، كإٍف أساءى وي شكرتي 

 : ( استخرج من النصٌ ُ
  )محذكؼ( هلًل دىرُّىا ًمن عالقةو....  ب سماعيٌ جملة تعجُّ  -أ

 اتّْصالها داؿ.  كلمة حصل فيها إب  -ب
 معى  ظرفان يالـز اإلضافة إلى المفرد.  -ج
 سيويداًء   ران.اسمان مصغَّ  -د
 شكرتيوي  صلين. جملة جاء فيها الفاعل كالمفعوؿ بو ضميرين متَّ  -ق

 ألنَّػػها جاءٍت بعد الظرؼ )إٍذ(.  ؟ ( ما سبب كسر ىمزة )إفَّ( الواردة في النصٌ ِ

 )محذكؼ(  العالقةى   ؟ مة )العالقة( المخطوط تحتها في النصٌ ( ما الضبط الصحيح آلخر كلّ

ـٌ غّْ ب( صى   ميوىٍيزًين  . ر كلمة )ميزاف(، مع الضبط التا

 كردة  ة(؟ دى يٍ رى ر كلمة )كي كبَّ ج( ما مي 

 د( اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي، ثم انقلها إلى دفتر إجابتك: 
 على الفاعل كجوبان في ما يأتي ىي:  ـ فيها المفعوؿ بو( الجملة التي تقدَّ ُ
؟   ب  مٍ كى   -أ  . ماتً المعلّْ  تحترمينى  أنتً  -.   دىاأبناؤي  عشق األرضى يى  -أخي.   ج النجاحى  قى حقَّ  -كتابان قرأتى

 ل " ىو: بٍ ػق نٍ مً  أرى ىذا الموقفى  مٍ ل( في جملة " لى بٍ ػ( الضبط الصحيح آلخر كلمة )قِ
 الفتحة.  -د          السكوف.       -ج              . الضمة -ب     الكسرة.      -أ
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 عالمة(.  ِٗالسؤاؿ الثاني: )
 ممَّا يأتي:  ل كالِّ أ ( علّْ 
 )محذكؼ(  !". كالديوً  االبني  عقَّ  يى أالَّ  على نحو غير مباشر في جملة "ما أعظمى  ب القياسيٌ يت صيغة التعجُّ نً ( بي ُ
 ؟". عجمو استخدمتى لمعرفة معنى الكلمةً اعل كجوبان في جملة "أمَّ مي المفعوؿ بو على الفعل كالف ـى ( تقدَّ ِ

 ألفَّ المفعوؿ بو جاء )اسم استفهاـ( كىو من األلفاظ التي لها حقُّ الصَّدارة في الكالـ. 
 ألفَّ المضاؼ مثنػػَّى.   ". ةً م القصَّ دى ـي ناقً حترً ضاؼ في جملة "أى نوف المي  تٍ فى ذً ( حي ّ
ـٌ شاعً ر كلمة )( صغّْ ُب(  ٍيًعر    .ر( مع الضبط التا  شيوى

  )محذكؼ(  !" إلى أركانها. الحديقةً  بأزىارً  لٍ مً جٍ "أى  ب القياسيٌ ل جملة التعجُّ ( حلّْ ِ     
 (. بى ح اإلبداؿ في كلمة )اضطرى ج( كضّْ 

 أصلها )اضترب( بدليل المجرَّد )ضرب( جاءت فاء افتعل ضاد فأيٍبًدلىٍت تاء االفتعاؿ طاء. 
 ممَّا يأتي:  في كلٌ  ب الخطأ في ما تحتو خطٌ د( صوّْ 

 إيَّانا حفَّزى الميعلّْمي على االجتهاًد.   . على االجتهادً  مي علّْ المي  اناإيَّ  زى حفَّ ( ُ
.   . خلصينى من المي  أىنَّػكى ، ( كاهللً ِ  كاهلًل، ًإنَّػكى من الميخلصينى
 ما أشدَّ زرقة السماء!     السماء!  أزرؽى ( ما ّ

 ان: ػػممَّا يأتي إعرابان تامَّ  في كلٌ  ما تحتو خطٌ ق( أعرب 
 ضمير متصل مبني على السكوف في محلّْ نصب مفعوؿ بو مقدَّـ كجوبان.    . ىدؼ كاحده  ناػػػ( يجمعي ُ

  فاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة المقدرة على األلف للتعذر.   . الشكولأمجد  تٍ يى عٍ ( أى ِ

 ا يأتي، ثم انقلها إلى دفتر إجابتك: ممَّ  ك( اختر اإلجابة الصحيحة في كلٌ 
 ( ىو: ره خً دَّ د من )مي جرَّ المي  ( الثالثيٌ ُ

 . رى خى ذى  -.          درى خى تى  -.          جرى خى مى  -.          برى خى دى  -أ
 م كتسكينها في كاحدة من الجمل اآلتية: ( يجوز فتح ياء المتكلّْ ِ

 .  وابً إلى الصَّ  مَّ ىادً  العقلي  -ب                 .   بعنايةو  يى اخترتي رفيقً  -أ
 . دي قلّْ يي  كسوامى  أنا أعملي  -د               ان. ان عظيمػػبَّ حي  مَّ كالدى  بُّ حً أي  -ج
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 / الدكرة الشتوية. َُِٖامتحاف شهادة الدراسة الثانوية العامة لعاـ 
 عالمة(.  ُّالسؤاؿ األكؿ: )

 لة التي تليو: أ ( اقرأ النٌص اآلتي، ثم أجب عن األسئ
إفَّ اإلصغاء الجيّْدى كسيلةه تواصليَّة بين المتكلّْم كالمخاطىب في أثناء الحوار، فإذا توافػىرى اإلصغاء  "   

ـي الرأم  اإلصغاءاتَّضحت كيجهات النَّظر. فما أركعى  بػيعىٍيد كلّْ خطاب! كيا لىوي ًمن حوارو بنَّاءو حينى يىسوده احترا
 ". كالرأم اآلخىر! 

 استخرج من النٌص:  (ُ
 جملة. اإلضافة إلى مختصَّان بظرفان  -أ

 كلمة حصل فيها إبداؿ.    -ب
 . جملة تعجُّب سماعي -ج
 تقدَّـ على الفاعل كجوبان. بو  مفعوالن  -د
 . اسمان مصغَّران  -ق

 ( ما سبب كسر ىمزة )إفَّ( الواردة في النٌص؟ ِ
 ( المخطوط تحتها في النٌص؟ اإلصغاءخر كلمة )( ما الضبط الصحيح آلّ

ـٌ. سابحً ب( صىغّْر كلمة )  (، مع الضبط التا

 (؟ اػيَّ دى في ج( ما ميكبَّر كلمة )

 د( اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي، ثم انقلها إلى دفتر إجابتك: 
 " ىو:  عوبي رقى الشُّ لم تى حيث العً ( في جملة " لمالعً ( الضبط الصحيح آلخر كلمة )ُ
 الفتحة.  -د       .         الكسرة -الضمة.               ج -.          بالسكوف -أ
  الفاعل كجوبان في ما يأتي ىي:ك  الفعل ( الجملة التي تقدَّـ فيها المفعوؿ بو علىِ
ري معلّْ  -.   دالعرب مى كى أحببتي حً  -.   جو مبتسمان قابلتي  -ب    .أحترـي  إيَّػاؾى  -أ  . ميأنا أيقدّْ
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 عالمة(.  ِٗالسؤاؿ الثاني: )
 أ ( علّْل كالِّ ممَّا يأتي: 

 !". المعلّْمي دائمان  أػأجملى أٍف ييكافى ( بيًنيت صيغة التعجُّب القياسٌي على نحو غير مباشر في جملة "ما ُ
 . ة "على الحيا لٍ بً ي، أقٍ المضاؼ )صديق( في جملة " يا صديقً  آخري  رى سً كي ( ِ
ـى ّ    ليلى سلول ". تٍ استقبلى كجوبان في جملة "المفعوؿ بو الفاعل على  ( تقدَّ

ـٌ. فتىصغّْر كلمة )ب(   ( مع الضبط التا

 (. رى ازدىى ج( كضّْح اإلبداؿ في كلمة )

 د( ما نوع القرينة التي أدَّت إلى جواز تقدُّـ الفاعل على المفعوؿ بو في جملة " قرأ أبي كتابي ". 

 طأ في ما تحتو خٌط في كٌل ممَّا يأتي: ( صوّْب الخق
 . العملى مفيده  فَّ أأمىا ( ُ
؟  كمكتابان  ( ِ  قرأتى

 ( أعرب ما تحتو خٌط في كٌل ممَّا يأتي إعرابان تامَّػػان: ك
 . ركرةض األبناء تعليمي ( ُ
 . األىلي  سكنى  حيثي  سكنتي ( ِ
 . هاستحقٌ مي  الجائزةى  استلمى ( ّ

 ر اإلجابة الصحيحة في كٌل ممَّا يأتي، ثم انقلها إلى دفتر إجابتك: ( اختز
 : ىو"  !الربيع في بالدم ب منو في جملة " ما أجملى المتعجَّ ( ُ

 . بالدم -د.          ما -ج          .أجملى  -ب.          الربيع -أ
 ( ىو: اضطراـ( الثالثٌي الميجرَّد من )ِ

 . ـى رى ضى  -د      .  ـى وى ضى  -ج         .  مى يى ضى  -ب          . ـى رى طى  -أ

 تَتمُّ الصَّاحلاتُ نعمتِهذي بالَّ هللِ احلمدُ


