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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف النحو و الصرف ف2
معل املصدر

املصدر

مضاف اليه جمرور

مفعول به منصوب ابلفتحة

( مضري  /امس )

اس تخرج مصدرا معل
معل فعهل

بني سبب معهل

بني معهل  /اضبط /
أعرب

 )1اس تخرج مصدرا عامال معل فعهل:
 )2بني سبب معل املصدر:
 )3بني معل املصدر:
 )4اضبط ما حتته خط:
 )5أعرب ما حتته خط:

 أمناط أس ئةل الوزارة:
 )1اس تخرج من النص ( ْكن معتد ًال يف تناوكل الطعام )  :مصدراً ِمعل َمعل فعهل .
 )2بني معل املصدر ( تناول ) :
 )3بني سبب معل املصدر (تناول):
 )4اضبط لكمة ( الطعام ) :
 )5اس تخرج من النص ( اكرام أهل الردن الزائر )  :مفعوالً به للمصدر .
 )6أعرب اللكمة اخملطوط حتهتا ( مساعدتك احملتاج أمر رضوري ) .
 )7علل ِ :معل املصدر اخملطوط حتته َمعل فعهل  ،مث بني معهل :
 دعوتك جارك من الس نة . )8اضبط أخر اللكمة اخملطوط حتهتا ( ْحن ُت النباط الصخر دليل عىل براعهتم ).
شق احلكومات الطرق هل أثر اجياب ).
 )9بني معل املصدر يف مجةل ( ُّ

تناول .
نصب مفعو ًال به (الطعام)
لنه مضاف اىل فاعهل يف املعىن (ك)
الفتحة.
الزائر
مفعول به منصوب للمصدر  ،وعالمة نصبه الفتحة .
جار ك)
لنه مضاف اىل فاعهل يف املعىن  /نصب مفعو ًال به ( َ
الكرسة  ،الفتحة .
الطرق)
معل املصدر (شق) معل فعهل لنه مضاف ،فنصب مفعو ًال به ( َ

معلية ال...
لنه مضاف
نصب مفعول به
املضاف اليه :كرسه .
املفعـــول به :فتحه.
املضاف اليه :مضاف اليه جمرور
املفعـــول به :مفعول به منصوب
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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف النحو و الصرف ف2
معل املش تقات
اذا اكن املش تق جمردا من ( أل ) التعريف ( منون ) جيب أن
ي ُس بق بـ ( نفي  /نداء  /اس تفهام )
أو يعرب ( خرب  /صفة  /حـــال )

امس الفاعل

 .1معرف بـ ( أل )
 .2جمرد من ( أل )

فاعل مرفوع
مفعول به منصوب
ابلفتحة

امس املفعول

 .1معرف بـ ( أل )
 .2جمرد من ( أل )

انئب فاعل
مرفوع ابلضمة

علل؛ يُعرب الامس املرفوع بعد امس املفعول انئب فاعل.
لن امس املفعول ُمش تق من فعل مبين للمجهول

الصفة املش هبة

 .1معرف بـ ( أل )
 .2جمرد من ( أل )

فاعل
مرفوع ابلضمة

علل؛ اكتفاء الصفة املش هبة برفع فاعل
لن الصفة املش هبة ُمش تقة من فعل الزم

 أمناط أس ئةل الوزارة:
 )1اس تخرج من مجةل ( اكن الناس مالحظني النجوم ) امس فاعل ِمعل َمعل فعهل .
 )2اس تخرج من مجةل ( البرتاء منحوته بيوهتا يف الصخر ) انئب فاعل المس املفعول .
ِمعل امس الفاعل َمعل فعهل يف مجةل ( أحب الردن الباهر جامهل ) .
 )3علل؛ -
معلت الصفة املش هبة َمعل فعلها يف مجةل ( العامل مجيةل صفاته ) .
ِمعل امس املفعول معل فعهل يف مجةل ( أمسموع صوت احلق ؟) .
الناس حيبون لك خشص لطيف تعامهل .
 )5أعرب ما حتته خط -
لعل عتبك محمود عواقبه .
 القايض الطاهرة رسيرت َه ال يظمل . )6صوب اخلطأ
اخلري اندم.
ما فاعل ُ
 )7ما احلركة املناس بة لخر اللكمة اخملطوط حتهتا ( الردن عظمي شأنه ) ؟
 )8بني معل املش تق اخملطوط حتته يف مجةل ( اي كرمي ًا خلقه ).

ُمال ِحظني
بيوهتا
لنه معرف بأل
خربأ
لنه منون ووقع ً
لنه منون معمتد عىل اس تفهام
فاعل مرفوع للصفة املش هبة وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف .
انئب فاعل مرفوع المس املفعول وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف .
الصواب  :رسيرتُه ( ابلضم ) .
اخلري ( ابلفتح ) .
الصواب َ :
الضمة.
الصفة املش هبة (كرميًا) رفعت فاع ًال ( خلقه ) .
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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف النحو و الصرف ف2

 أمناط أس ئةل الوزارة:
بني معل املصدر اّلي حتته خطٌّ يف ما يأيت:
ُ
ُ
َ
نصب مفعوالً به  :اجملد
 -2أحر ُاز املر ِء اجملدَ َم ْط َمح نَــبِــيـــل.
نصب مفعوالً به  :أابء.
اَّلل َك ِذ ْك ِر ُْك أ َاب َء ُْك وأ ْو أوشَ هد ِذ ْك ًرا
 -1قال تعاىل" :فَا َذا قَضَ ْي ُ ُْت َمنَ ِاس َك ُ ُْك فَ ْاذ ُك ُروا ه َ
ِ
امل الفراغ ابالجابة املناس بة اليت بني القواس يف ما يأيت:
الكتب)
متُّيا.
املـــرء  ،املـــر ُء )
 -1حــمــــــــدُ كَ  ........يف ما مل ي َنهل يوق ُعك يف َحرج.
الكتبِ ،
ُ -2مطـــالــعــ ُتــك  ........جتعكل أكرث ُّ ً
الكتبُ ،
( َ
(املــــر ِءَ ،
أعرب ما حتته خط:
ـــيح
من أمه مسؤولياتك الاجامتعية حفظك الو هد.
وأب َ ْت يل ِع هفيت و وأىب بَـــاليئ َو وأخْذي الـــ ْحـــمدَ ابلـــث ه َمن ه
الـــرب ِ
امحلد :مفعول به للمصدر( وأخْذ) منصوب وعالمة منصبه الفتحة الظاهرة عىل أخره.
الو هد :مفعول به للمصدر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أخره.
فامه واحملبة.
ب -اّتاذ الش ِ
باب احلو َار نــه ًجا أمر يقو ُد اىل الت ُ ِ
هن ًجا  :مفعول به اثن للمصدر( اّتاذ ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أخره.
احلوار  :مفعول به أول للمصدر( اّتاذ ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أخره.
اس تخرج املش تقات مما يأيت ،مبينا نوع املش تق ومعهل ،وسبب معهل.
الناس) سبب معهل :جمرد من أل التعريف(منون) ويعرب خرب
 -1قال تعاىل ":ا هن ِيف َذ ِ َكل َ َلي َ ًة ِل َم ْن خ ََاف عَ َذ َاب ْ َال ِخ َر ِة َذ ِ َكل ي َ ْوم َم ْج ُموع َ ُهل النه ُاس "
مجموع :امس مفعول .معهل :رفع انب فاعل( ُ
 -2قال رسول ِهللا -صىل هللا عليه وسمل" :-اخليل معقود يف نواصهيا ُ
اخلري) سبب معهل :جمرد من أل التعريف(منون) ويعرب خرب
اخلري اىل يوم القيامة" .معقود :امس مفعول .معهل :رفع انب فاعل( ُ
حافظ ًا :امس فاعل .معهل :نصب مفعول به (الشعر) سبب معهل :جمرد من أل التعريف(منون) ويعرب خرب
 -3اكن املكل املؤسس عبد هللا الول -رمحه هللا – حافظ ًا الش َعر متذوق ًا بيانَـه.
متذوق ًا :امس فاعل .معهل :نصب مفعول به (بيانه) سبب معهل :جمرد من أل التعريف(منون) ويعرب خرب
عذبة :صفة مش هبة .معلها :رفعت فاع ًال ( ُ
لكامت) سبب معلها :جمرد من أل التعريف(منون) وتعرب صفة
ُ-4ك قصيدة للشاعر املتنّب عذبة لكامتُـها.
مغروسة :امس مفعول.معهل :رفع انب فاعل(حمب ُتـك) سبب معهل :جمرد من أل التعريف(منون) ومعمتد عىل نداء
 -5اي وطين ،مغروسة حمبتك يف وجداننا حيامث ارحتلنا وحيامث حلَلْنا.
منس ية :امس مفعول .معهل :رفع انب فاعل(أفضالُــك) سبب معهل :جمرد من أل التعريف(منون) ومعمتد عىل نفي.
اجلار جلاره :ما َمنْس ية أفضاكل أّيا اجلار العزيز.
 -6قال ُ
اقرأ النص اليت مث أجب عام يليه:
لون الرتبة أو الصخور ،فتدخل الرسور عىل قلب من ينظر الهيا ،وال س امي تكل اليت قد
يزدان الردن بأجشار الزيتون املكسوة أغصاهنا ورقًا طوال العام ،فتبدو سهوهل وروابيه خرض َاء لونُـها ،ال خيالطها اال ُ
ُ
ِ
معرت مئات الس نني مادة أهلنا ابلثامر ووارف الظالل .وُك من بيت أو يح مزدانة ساحاته بشجر الزيتون ،فيلتقي أبناؤه فهيا حني قطافهم الزيتون ُمؤملني دوام هذه النعمة.
 .1اس تخرج من النص:
أ -امس فاعل ( ً
قطاف
د -مصدراً عام ًال:
املكسوة
جـ -امس مفعول عام ًال :
خرضاء
ب  -صفة مش هبة عامةل:
عامال :مؤملني)
أه َل  ،دوا َم.
 .2اضبط حرف الالم من لكمة (أهلنا) واملمي من لكمة (دوام) حبسب موقعهام يف النص.
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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف النحو و الصرف ف2
النسب

1
2

السامء اخملتومة بتاء التأنيث
السامء الثالثية املكسورة العني

3

السامء املمدودة
(حبسب حال اهلمزة )

السامء املقصورة

4

(حبسب موقع اللف )

5

السامء املنقوصة

6
7

السامء عىل وزن فَعيةل  /فُعيةل
السامء الثالثية احملذوفة الالم

القاعدة
حنذف اتء التأنيث من أخرها.
نفتح العني عند النسب .
* اذا اكنت اهلمزة أصلية  :تبقى اهلمزة عىل حالها.
* اذا اكنت اهلمزة زائدة  :تقلب اىل واو .
* اهلمزة املنقلبة  :جيوز ابقاءها مهزة أو قلهبا اىل واو.
* اللف الثالثة  :تقلب اىل واو  ،ويفتح ما قبلها.
* اللف رابعة والثاين ساكن  :تزاد واو بعد اللف
* اللف رابعة والثاين متحرك  :جيب حذف اللف .
* اللف خامسة فأكرث  :جيب حذف اللف .
تقلب الياء اىل واو مع فتح ما قبلها.

مثال
عقّب  /فاطمة :فاط ِمي
مكة ِ :مك  /العقبة ِ :
ِمكل  :ملَــك  /لبِق  :ل َبـ ِقـي  /كبِد  :ك َب ِدي
* انشاء  :انشايئ (اهلمزة أصلية بدليل نشأ )
*حصراء  :حصراوي (اهلمزة زائدة بدليل حصر )
* دعاء  :دعائِـي أو دعا ِوي
عص ِوي  /راب :ربَب ِوي
* عصا َ :
* ح ْيفا :حيفاوي  /سلْمى :سلام ِوي  /عك :عك ِوي
* ح َبـك :ح َبـك  /ك َندا :كن ِدي
* مصطفى  :مصطفي  /هولندا :هولن ِدي
* ادلاعي  :ادلا َع ِوي  /املنتـهيي  :املن ِهتيي

* حنذف اتء التأنيث والياء مع فتح ما قبل الياء احملذوفة.
* اذا اكن مضعف ًا حنذف اتء التأنيث فقط.
يُرد احلرف احملذوف واو ،وفتح ما قبل الواو.

* َحصيفة  :حصَـفي  /مدينة :مدَ ين ُ /حذيفةُ :ح َذيف
* َحقيقة :حقيقي َ /جليةل :جلييل ُ /هريرةُ :هريري
يد  :يد ِوي  /لُغة  :لُغ ِوي  /ابن:بن ِوي  /أب:

ملعرفة نوع اهلمزة (أصلية أو زائدة أو منقلبة) نعيد اللكمة اىل أصلها الثاليث:
(انشاء) أصلها (نشأ).
أصلية
 .1أصلها حيتوي ( ء ) تكون:
(بناء) أصلها (بىن).
منقلبة
 .2أصلها حيتوي (ا،و،ي) تكون:
(محراء) أصلها (محر).
زائدة
 .3أصلها الحيتوي ( ء ) وال (ا،و،ي):

(امتالء:
(دعاء: :
(حصراء:

) (ابتداء:
) (قضاء :
) (شقراء:

)
)
)

( الـــنـــسب )
هو زايدة ايء مشددة يف أخر الامس.
يفيد التخصيص واالجياز.
مالحظات :
 .1جيب وضع شدة عىل ايء النسب وكرسماقبلها
 .2الامس املنسوب قد يؤنث عرب :عربيـة
قد جيمعَ :مرسحَ :مرس ِحـيون
 .3الياء يف أخر الامس املنسوب مشددة وزائد.
 .4يح ،نّب ،جسية ،قضية ،هدية ...
ليست أسامء منسوبة؛لن الياء املشددة غري زائدة
 .5قو ِميِ ،
قايض ،معا ِنـي ،حما ِمــي ...
ليست أسامء منسوبة ؛ لن الياء ليست مشددة.
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 أمناط أس ئةل الوزارة:
 )1اس تخرج من النص اسامً منسو ًاب  " :التوازن الغذائـي عنوان الصحة اجليدة " .

الغذايئ.
ِ

 )2مُّي الامس املنسوب من غريه:

الامس املنسوب

ليس اسامً منسو ًاب

الهامشي

جسية ،معاين

أعراب

قويم

ُجـهَـ ْيـنَـ َة
َحامة
حـــ َم ِوي ُجـهَـ ِنــــي

ال َكساء

معىن ورا ِء معاين اجلا ِه والرت َِب

جسية العرب الهامشي لها
قال أعراب":ما غُ ُ
بنت قَطُّ حىت يُغنب قويم .قيل :وكيف؟ قال :ال أفعل شيئًا حىت أشاورمه.
 )3انسب اىل السامء التية مع الضبط التام :

فـم
َمف ِوي

 )4أعد الامس املنسوب اىل املنسوب اليه يف السامء التية:

ايفا

منِـر

جتارة

جتاري
َايفا ِوي نــ َمــ ِري
ِ
َمعاين

اقرايئ

عامن

اقراء

ِرضوي َحصاب شَ ْعّب
رضا

حصابة

الكسايئ الكسا ِوي
ِ
بَ َر ِدي

شعب َبردى

تدريب ( )5حصح اخلطأ يف ماحتته خط:
 -1سيبويه عامل نَـــــ َحـــوي هل كتاب مشهور ي ُسمى (الكتاب).
اليئ العني مبسوط اليدين.
 -2يقال يف املدح :فالن َ ْن ِ ُّ
تدريب ( )6اخرت االجابة السلمية يف ما يأيت:

نــــــ ْح ِوي
نال ِوي

ُ -1حوُكَ الش يخ معر اخملتار حمامك ًة ..............

( ُص َو ِريهةُ ،ص ِوريهةِ ،ص َو ِريهة).

 -2شلك الكرة الرض هية ...........................
 -3حيرص املت َح ِد ُث عىل جتنُّب الخطا ِء ......

(ب ْيض ،بيضوي ،بيضاوي) .االمس املنسوب اليه بيضة ال بيضاء .
( اللُّغَويهة ،اللهغَ ِويهة ،الل ه ْغ ِويهة).

ال َعقيدَة
ال َع َق ِدي
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الاس تثناء
الاس تثناء بـ ( اال )

الطالب اال خادلاً.
حرض
ُ
أراكنه الاس تثناء:
نـــوع الاس تثناء:
حكـم املس تثىن:
اعـــــــــــــــرابه:

الداة املس تثىن

احلُك
اتم مثبت
واجب النصب
مس تثىن منصوب ...
مس تثىن منه

الطالب غري/سوى خادل.
حرض
ُ
أراكنه الاس تثناء :احلُك مس تثىن منه الداة املس تثىن
نـــوع الاس تثناء :اتم مثبت
حكـم غري/سوى :واجب النصب
اعراب غري/سوى :مس تثىن منصوب ...
اعراب ما بعدهــا :مضاف اليه جمرور...

الطالب اال (خادل ًا  /خالـد )
ما حرض
ُ
الداة املس تثىن

احلُك
اتم منفي
جواز النصب  /جواز البدل
مس تثىن منصوب /..بدل مرفوع...
مس تثىن منه

الاس تثناء بـ( غري /سوى )
الطالب غري/سوى (خادل)
ما حرض
ُ
احلُك مس تثىن منه الداة املس تثىن
اتم منفي
جواز النصب  /جواز البدل
مس تثىن منصوب /..بدل مرفوع...
مضاف اليه جمرور...

ما حرض اال خادل.
احلُك الداة املس تثىن
انقص ( مفرغ)
حسب موقعه..
فاعل مرفوع...

ما حرض غري/سوى خادل.
احلُك الداة املس تثىن
انقص ( مفرغ)
حسب موقعه..
فاعل مرفوع...
مضاف اليه جمرور...

 ( #عدا  /خال  /حاشا )
 .1جيوز اعتبارها ( فعل ماض) وما بعدها مفعول به.
 .2جيوز اعتبارها (حرف جر) وما بعدها امس جمرور.

الاس تثناء بـ( خال /عدا  /حاشا )
الطالب عدا خادلا ً  /خادل
جاء
ُ
عدا :فعل ماض مبين عىل الفتح املقدر للتعذر ،خادلاً :مفعول به منصوب ابلفتحة
عدا :حرف جر .خادل :امس جمرور وعالمة جره الكرسة.

 ( #ما خال /ما عدا )
تعترب فعل ماض وما بعدها مفعوال به.

الاس تثناء بـ( ما خال /ما عدا )
الطالب ماعدا خادلا ً
جاء
ُ
عدا :فعل ماض مبين عىل الفتح املقدر للتعذر ،خادلاً :مفعول به منصوب ابلفتحة.

الطالب اال حقائـ َبــــهم.
حرض
ُ
الداة املس تثىن

احلُك
منقطع
واجب النصب
مس تثىن منصوب...
مس تثىن منه

الطالب غري/سوى حقائـ ِبــــهم
حرض
ُ
احلُك مس تثىن منه الداة املس تثىن
منقطع
واجب النصب
مس تثىن منصوب...
مضاف اليه جمرور...
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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف النحو و الصرف ف2

 أمناط أس ئةل الوزارة:
 )1بني نوع الاس تثناء وحُك املس تثىن بعد (اال) يف لك مـما يأيت:
وما ُ
املال وا ولهْلون اال ودائ ُع وال ب هد يوم ًا أن تر هد الوادئ ُع
ُ
شاهدت ليةل أمس اال برانجمًا واثئقيُّا.
ما
ُ
شاهدت ليةل أمس برانجم ًا اال برانجمًا واثئقيُّا.
ما
وصل العم ُال اال أدواهتم.
بب:
 )2اضبط (غري) يف لك مما يأيت ذاكر ًا الس َ
-1ال يتنكهر للجميل انسان غري اجلاحد.
-2قرأت هما ديوان الشعر غري ثالث قصائدَ .
 )3اس تخرج أدوات الاس تثناء ،وب َ ْني حُك الامس الواقع بعد لك مهنا:
قرأ ُت القصيدة عدا بيتني.
خفق يف ادلوران حلو املضامر أحد غري متسابق واحد.
ما أ َ
 )4أعرب ما حتته خط اعرااب اتم ًا:
قال تعاىل " :وما احلياة ادلنيا اال متا ُع الغرور "
لن يُكرم يف احلفل سوى املمتُّيين.

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
متا ُع  :خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل أخره ،وهو مضاف.
سوى :انئب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة ،وهو مضاف.
املمتُّيين :مضاف اليه جمرور وعالمة جره الياء لنه مجع مذكر سامل.
زايدًا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.

حرض املدعوون الاجامت َع ما خال زايدًا.
 )5اقرأ النص اليت مث أجب عام يليه:
لو أ هن العمر يُغسل اي أمي ،فيعود الش باب ،لَغ ََسلْ ُت معرك يف ماء رويح ،وأعدتك كام ِ
كنت! فلحظات العمر هتون اال (حلظة) تشبٌّيث بطرف ثوبك حني أقطع الطريق ابحث ًا عن المان ،فليس هناك سوى
ايدي اال ِ
يديك تنضج يل رفي ًفا ساخنًا من طهارهتا.
هناء ،وال أذكر أ َ
قلبك حيتضن رويح وي ُشعل معري ً
( حلظ ًة )
اضبط لكمة (حلظة) الواردة يف النص.
عني املس تثىن منه يف":وال أذكر أايدي اال ِ
ايدي )
يديك تنضج يل رغي ًفا ساخنا من طهارهتا".
(أ َ
(مفرغ )
ما نوع الاس تثناء يف" :فليس هناك سوى قلبك"؟
-3
.................................................................................................................
ط
أعرب ما حتته خ ٌّ
-4
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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف النحو و الصرف ف2
االعالل

1
2
3
4

االعالل ابلقلب
مثال
السبب (حفظ)
احلاةل
اكن  /زان  /اغتدى  /اهتدى
* حتركت (الواو  ،الياء ) وس بقت بفتحة
تقلب الواو و الياء ألف ًا
* وقعت (الواو  ،الياء ) عين ًا يف امس الفاعل الثاليث الجوف .ابئع  /قائل  /مائل  /غائر
تقلب الواو و الياء مهزة
سامء  /غناء  /رجاء /فاء
* تطرفت (الواو  ،الياء) بعد ألف زائدة.
حسائب  /خامئل  /راكئب /
يقلب حرف املد الزائد (ا  /و  /ي)
* لنه وقع بعد ألف صيغة منهتيى امجلوع.
عرائس /حدائق  /رسائل
يف املفرد املؤنث مهزة
حظي  /شقي  /ادلاعي  /السايم
* تطرفت الواو بعد كرس.
مرياث  /مُّيان  /ميقات  /ايضاح
* وقعت الواو ساكنة بعد كرس.
تقلب الواو ايء
* اجمتعت ( و  ،ي ) يف لكمة واحدة واكنت أوالهام ساكنة س يد  /هني  /منس  /مقض

خطوات احلل:
 )1أصل اللكمة  ..........بدليل اجملرد/املضارع/املصدر/املفرد............
 )2قلبنا  ....................السبب .............................................
 )3نوع االعالل؛ اعالل ابلقلب.
مالحظات:
( )1س يد /هني /ميت) أصلها( :س ْيود /ه ْيون /م ْيوت) (ي  +و)
مقضوي( ) ...و  +ي)
منسوي ْ /
 )2منس  /مقض  ...أصلهاْ ( :

( قـــا ل ) :أصلها .................................................بدليل ...................................................قلبنا .........................................................السبب..............................................
( اهتدى) :أصلها .................................................بدليل ...................................................قلبنا .........................................................السبب..............................................
(ابئــــــع ) :أصلها .................................................بدليل ...................................................قلبنا .........................................................السبب..............................................
( مســاء ) :أصلها .................................................بدليل ...................................................قلبنا .........................................................السبب..............................................
( عرائس) :أصلها .................................................بدليل ...................................................قلبنا .........................................................السبب..............................................
( ِ
حــظــي) :أصلها .................................................بدليل ...................................................قلبنا .........................................................السبب..............................................
(مـيـــزان) :أصلها .................................................بدليل ...................................................قلبنا .........................................................السبب..............................................
(ســـيــــد) :أصلها .................................................بدليل ...................................................قلبنا .........................................................السبب..............................................
(مـنـس ) :أصلها .................................................بدليل ...................................................قلبنا .........................................................السبب..............................................
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احلاةل
الامس املنقوص ( النكرة )
(قايض  /ساعي  /حمايم )
الامس املنقوص
ادلا ِعــي  :ادلاعُــــــون  /ادلا ِعــــــني
الامس املقصور
أدىن  /مصطفى
الفعل الجوف
الفعل املثال الواوي
وزن ( فَ َعل  :ي ْف ِعل)
الفعل الناقص

االعالل ابحلذف
السبب ( حفظ )
حنذف
نكرة نون ابلضم
الياء
نكرة نون ابلكرس
ُجــمـع مجع مذكر سامل
الياء
(نضم ماقبل الواو)(نكرس ماقبل الياء)
ُجــمـع مجع مذكر سامل
اللف
( نفتح ما قبل اللف )
ُس ِ
ــكـــن أخره
أوسطه
الواو

عند بناء املضارع  /المر  /املصدر

حرف العةل
من أخره

اس ناده اىل
واو امجلاعة  /ايء اخملاطبة

مثال
* هذا رام ماهر.
* رب رمية من غري رام
* مه ادلاعُـــــــون للك جتديد.
* كن من ادلا ِعــــــني اىل اخلري
* حتمل عىل الدنَــــني
ـــــــن  /بـــ ْع
ُص ْ
يصل ْ /
ْ
صل  /صلَـة
رضُ ــوا  /ر َمـــوا ِ /متشـــني

خطوات احلل:
 )1أصل اللكمة  ..........بدليل اجملرد/املضارع/املصدر/املفرد............
 )2حذفنا  ....................السبب ...........................................
 )3نوع االعالل؛ اعالل ابحلذف.
الامس املنقوص :لك امس أخره ايء مكسور ما قبلها ( ادلا ِعــي )
الامس املقصور :لك امس ينهتيي بألف ( أدىن  /مصطفى )
الفعل املثال:
الفعل الجوف:
الفعل الناقص:

أوهل حرف عهل......................................
أوسطه حرف عهل..................................
أخره حرف عةل.....................................

اللف تناس هبا الفتحة  /الضمة تناس هبا الواو  /الياء تناس هبا الكرسة

(هذا قاض) :أصلها.............................................بدليل ...................................................حذفنا .........................................................السبب..............................................
(عىل قاض) :أصلها.............................................بدليل ...................................................حذفنا .........................................................السبب..............................................
(مه ادلاعُون) :أصلها...........................................بدليل ...................................................حذفنا .........................................................السبب..............................................
(من ادلا ِعـني) :أصلها..........................................بدليل ...................................................حذفنا .........................................................السبب..............................................
(عىل الدنَـني) :أصلها...........................................بدليل ...................................................حذفنا .........................................................السبب..............................................
( ِص ْ
ــــــل) :أصلها...........................................بدليل ...................................................حذفنا .........................................................السبب..............................................
( رضُ ـــوا) :أصلها...........................................بدليل ...................................................حذفنا .........................................................السبب...............................................
(ر َمـــــوا) :أصلها...........................................بدليل ...................................................حذفنا .........................................................السبب...............................................
(متـشني) :أصلها...........................................بدليل ...................................................حذفنا .........................................................السبب................................................
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 أمناط أس ئةل الوزارة:
 )1وحض الاعالل يف اللكامت التية :حدائق  ،راكئب  ،مُّيان  ،قام  ،خساء  ،فائز  ،مريض
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................... ..................................................................................................................................................................
 )2ما أصل اهلمزة يف  :دعاء  ،امالء  ،انشاء  ،شقراء  ،محراء  ،خزانة  ،اصطفاء
.................................................................................................................................... .............................................................................................................................
 )3أس ند الفعال التية اىل مضري واو امجلاعة مث اىل ايء اخملاطبة مع ضبط ما قبل الضمري:
خ َِِش  ،سام  ،اختفى  ،يسعى  ،ينجو  ،حيمي  ،يهنيي.
.......................................................................................................................................... .......................................................................................................................
 )4امجع السامء التية مجع مذكر سامل مع ضبط ما قبل عالمة امجلع:
مصطفى  ،املهتدي  ،النايج  ،الباين  ،املرتىض .
.................................................................................................................................... .............................................................................................................................
 )5علل؛ اللكامت التية ال اعالل فهيا :مسائل  ،شعراء  ،حصراء  ،انشاء  ،ابتداء
................................................................................................................................................................................................................................................................
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معاين حروف اجلر

ِمــن

ابتداء الغاية الزمانية
من  +زمان

ابتداء الغاية املكنية
من  +مكن

الس ببية
تستبدل بلكمة بسبب

اىل

انهتاء الغاية املكنية
اىل  +زمان

انهتاء الغاية الزمانية
اىل  +مكن

التبيني
يس بقها (أفعل) ( /ما أفعل)

عن

اجملاوزة
عن  +يشء مرتوك ( ابتعاد )

البدل
تستبدل بلكمة بدل

التبعيض
تستبدل بلكمة بعض

عىل

الاس تعالء احلقيقي
عىل  +مكن حقيقي

الاس تعالء اجملازي
عىل  +مكن جمازي

الس ببية
تستبدل بلكمة بسبب

املصاحبة
مبعىن مع  /ابلرمغ من

يف

الظرفية املكنية احلقيقية
يف  +مكن حقيقي

الظرفية املكنية اجملازية
يف  +مكن معنوي

الظرفية الزمانية
يف  +زمان أو وقت مبارش بعدها

الس ببية
تستبدل بلكمة ( بسبب )

ب

االلصاق احلقيقي
ب  +امساك حقيقي ابلِشء

االلصاق اجملازي
ب  +امساك جمازي ابلِشء

الاس تعانة
ب  +أداة أو وس يةل

الس ببية
تستبدل بلكمة ( بسبب )

ل

بيان اجلنس
ما قبلها جنس عام يشمل ما بعدها

تنبيه :يف سؤال اس تخرج
افهم املطلوب
 حرف جر يفيد ...
 تركيب يتضمن حرف
جر يفيد ....

الس ببية
الاختصاص
امللكية
تستبدل بلكمة ( بسبب )
ملكية عامة ينتفع به الناس اكفة
ملكية خاصة يس تطيع الترصف به
الس ببية :مشرتكة بني عدة حروف يه ( من – يف – عىل – ل – ب ) فاذا طلب حرف جر يفيد الس ببية نبحث عن أحد احلروف السابقة حبيث يكون مبعىن ( بسبب )
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الدوات
الداة

ما
َمن
ال

املعىن
اس تفهامية
امس رشط
امس موصول
تعجبية
انفية
اكفة
الرشطية
الاس تفهامية
املوصوةل
انهية
انفية
انفية للجنس
حرف عطف

ألدوات

توضيح
سؤال  /تنهتيي مجلهتا ابلغلب بـ ؟
ما ( +فعل الرشط) ( +جواب الرشط )
تأيت وسط الالكم مبعىن اّلي
ما  +أفع َل  +املتعجب منه !
تنفي ما بعدها
تتصل ابن وأخواهتا وتكفها عن معلها
من ( +فعل الرشط) ( +جواب الرشط )
يس تفهم هبا عن العاقل ؟
تقع يف وسط الالكم ،وتكون مبعىن اّلي.
ال ْ +
فعل (يبدأ ت)
ال  +فع ُل (يبدأ ن /أ /ي)
مس
ال  +ا َ
امس  +ال  +امس ( ــَـ ُـــِــ ال ــَـ ُـــِــ )

مثال
ما أثر التكنولوجيا يف التعلمي ؟
تطمح اليه ِ
حتقـــ ْقـــه ابجلد واملــثــابرة.
ما ْ
ــن ما ُطــ ِل َب الهيا
تُــ ِعـــ ُّد لُــ َجـــ ْي ُ
السامء !
ما أمج َل َ
ومـا ُح ُّب ادل ِاير َش َغـ ْف َن قَلــــّب
خالق
ا ِنــمـا ال َم ُم ال ُ
خْر ًجا"
" َو َم ْن يَته ِق ه َ
اَّلل َ ْجي َعل ه ُهل َم َ
َم ْن مؤلف كتاب الاغاين؟
أحب ِمن الناس َم ْن يصدق قوهل فعهل
تؤج ْ
ال ِ
ـــل معل اليو ِم اىل الغد.
ال أترس ُع يف احلُك عىل الرأي الخر
اب َال َريْ َب ِفي ِه هُدً ى ِللْ ُمته ِق َني"
" َذ ِ َكل ْال ِكتَ ُ
اشرت ُ
مقيصا ال مقيصني.
يت من السوق ً
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 أمناط أس ئةل الوزارة:
 )1بني املعىن اّلي أفاده حرف اجلر اّلي حتته خط يف ما يأيت:
الاس تعالء اجملازي
ون ُّالز َور َوا َذا َم ُّروا ِابلل ه ْغ ِو َم ُّروا ِك َرا ًما"
 -1قال تعاىل َ ":و ه ِاّل َين َال ي َْشهَدُ َ
ِ
 -3قال رسول هللا  -ص : -املؤمن القوي خري وأحب اىل هللا من املؤمن الضعيف" التبيني

 -2قال تعاىل " :فَا ْجتَ ِن ُبوا ِالر ْج َس ِم َن ْ وال ْو َاث ِن َوا ْج َت ِن ُبوا قَ ْو َل ُّالز ِور "
 -4أ ُ
حبث يف املعجم الوس يط عن اللكامت اليت ال أعرف معناها .الظرفية املكنية احلقيقية
بيان اجلنس

 -6تعاون الهايل عىل ازاةل الثلوج املرتامكة عىل الطرق الفرعية .الاس تعالء احلقيقي
الظرفية الزمانية
البدر
 -5س يذكرن قويم اذا جد جدمه ويف الليةل الظامء يفتقد ُ
 -7مضنت منشورايت عىل مواقع التواصل الاجامتعي مقتطفات من ِأشعار نزار قباين .الاس تعالء احلقيقي /التبعيض  -8أتتكف ُل اي عامر عن زمالئك ابيصال التربعات اىل احملتاجني؟ البدلية.
 -9ن ُ
اجملاوزة.
يقفز املتسابقون عن احلواجز مبهارة عالية.
متسك بأوطاننا محلايهتا من أي مكروه.
االلصاق اجملازي  /الس ببية ُ -11
 )2ما نـوع الداة اليت حتهتا خط يف لك مما يأيت:
قال تعاىلَ " :و َما ِت ْ َ
وس"
كل ِب َي ِمي ِن َك َاي ُم َ

امس اس تفهام

َعــجــ ْب ُ
هــــر امس موصول
ــت ِل َس ْعي ادله هــِر بيين َوبَــيــنـَـها فَـــــلما انقىض ما بينَنا َس َك َن الـــد ُ
امس رشط
املهر
هتـــــــــــــــون علينا يف املعايل نفوس نا ومن خيطب احلس ناء مل يغهل ُ

وق ما لَـ ْم يَــ ْب َــق ِمــــنـــي وما بــقي امس موصول
ِلعيني ِك ما يلقى الفؤا ُد وما لَقي َوللشه ِ
يفكر جيدا يف املسأةل جيدْ لها ً
َم ْـن ِ
امس رشط
حال.
حرف هنيي
ــب اجملـــــــــــدَ متر ًا أ َنت أ ِ ُلكه
ال تَــ ْح َس ْ

 )3اضبط أواخر اللكامت اليت تـحهتا خط يف لك مما يأيت:
املؤمن أحدً ا بسوء.
ال يغتاب ُ
ال تتأخر عن مواعيدك.

يغتاب
ُ
خر
تتأ ْ

دراس ُة احلركة ِالخرية لللكمة من اهامتم ِ
ات النح ِو ال الرصف.

الرص ِف

ال جشرة تفاح يف البس تان.

جشر َة
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اقرأ النص اليت ،مث أجب معا يليه:
مرجوة نتا ُجئها ،و ُ
يقف
يسعى الش ُ
اب ال َي ِقظُ عق ُهل اىل حتديد هدفه َلر ْمس مس تقبهل بشلك أفضل ،ف ُي ْقبِل عىل وضع خطوات علمية تساعده عىل حتقيق ما حدده من أهداف سامية ه
عىل أمه العقبات اليت قد تعيقه فيتجاوز عهنا ،وال يتواىن يف استشارة أهل العمل وذوي اخلربة؛ لينريوا هل ه
الطريق ،فُك عامل خملص يف جممتعنا ينرش اخلري بني الناس ،ال يبتغي شيئَا اال
احلرص عىل وطنه ،مفا أمج َل أن ينعم ُوطننا بش باب عاقدين العز َم عىل أ ْن ميضوا قد ًما يف طريق االبداع والته ُّمُّي !
َ
 -1اس تخرج من النص مثا ًال للك مما يأيت:
( خملص  ،عاقدين)
جـ -امس فاعل معل معل فعهل.
ب -صفة مش هبة معلت معل فعلها ( .ال ُنري )
( مرجوة )
أ -امس مفعول معل معل فعهل.
( الالم يف لكمة ( لرمس )
هـ -حرف جر يفيد الس ببية.
( معلية )
د -امس منسوب:
(من أهداف )
ز -حرف جر يفيد التبعيض :
و -لكمة طرأ علهيا اعالل ابلقلب ( .يسعى  ,نتائـ ُجـها  ,يتواىن  ,استشارة )
ط -حرف جر يفيد الظرفية املكنية احلقيقية( .يف جممتعنا )
ح -حرف جر يفيد معىن اجملاوزة ( .عهنا )
 -2وحض االعالل اّلي طرأ عىل لكمة (يقف).
يقف  :أصلها (يوقف) بدليل اجملرد (وقف) حذفت الواو منه لنه أخذ من مثال واوي وزنه (فَ َع َل) (ي َ ْف ِعل) نوعه اعالل ابحلذف .
اتم منفي
 -3مانوع الاس تثناء يف( :ال يبتغي شيئًا اال احلرص عىل وطنه).؟
ما حدده  :موصولية  /ما أمجل  :تعجبية
 -4وردت (ما) يف النص مرتني ،بني نوع لك مهنام.
جام ِعـي  ،مدَ ِنـي  ،يدَ ِوي
 -5انسب اىل السامء التية( :جامعة ،مدينة ،يد ).
اضبط اللكامت اليت حتهتا خط يف ما يأيت:
 -1وما أنت ابملر ِء الض ِ
عيف فؤاده وال ابّلي ضاقَ ْتعلي ِه َمذا ِهب
صورا ل ِقالعِ الردن ما عدا قلعة واحدة.
َ َ -2مج ْع ُت ً
تقرص يف تقدمي املشور ِة اىل َم ِن استشارك.
 -3ال ه ْ
سار ْع اىل طلب َِك العفو مما لزَلْ َت يف ِ
حقه.
ِ -5

فؤا ُد ُه
قلع ًة واحد ًة
تقرص .
ال ِ ْ
العفو
َ
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اقرأ النص اليت،مث أجب معا يليه:
حب وطنه ،ومرتخسة ثواب ُته يف وجدانه وفكره ،فيشعر حني مفارقته أرضه كن قلبه ا ُنزتع من
متزتج العالقة الزلية بني االنسان والوطن امزتاج رويح العاشقني ،فاملهذبة أخالق ُه ُم ٌّ
صدره ،ومن يكن حب الوطن حليفه ينل رشفًا عظميًا ،ا ْذ ال ينىس أحد وطنه وأرضه اال من نس أنه انام خُلق لعامرة الرض ابحلق و العدل.
 -1اس تخرج من النص ما يأيت:
ب -لكمة طرأ علهيا اعالل ابلقلب (:يَنىس)
منسواب (.الزلي ُة)
أ -ا ًمسا
ً
د -تركي ًبا يتضمن (ال) النافية( :ال ينىس أحد وطنه )
جـ -حرف جر يفيد الظرفية املكنية اجملازية(:يف وجدانه)
نس)
هـ -تركي ًبا يتضمن (من) املوصوةلَ (:م ْن َ
 -2ما نوع الاس تثناء يف( :ا ْذ ال ينىس أحد وطنه وأرضه اال من نس أنه انام خُلق لعامرة الرض ابحلق و العدل)؟ اتم منفي
يبق).
 -3وحض االعالل يف ( :ي ُك ْن ،ينل َ ،
الساكنني  ,نوعه اعالل حذف .
 يكن  :أصلها (يكون) وهو فعل أجوف ُس ِكن أخره  ,حفذف وسطه اللتقاء ه ينل :أصلها ( ينال) بدليل الاس ناد (هو ينال) وهو فعل أجوف ُسكن أخره؛ حفذف وسطه اللتقاء الساكنني ،نوعه اعالل ابحلذف.يبق (جمزوم ًا)  :أصهل (يبقى)  :اعالل حذف  ,فعل معتل الخر  ,حفصل اعالل حبذف حرف العةل من أخره  .نوعه  :اعالل ابحلذف .
 َ -4انسب اىل لك من( :االنسان ،أخالقه)( .االنساين ُ ,خلُ ِقي)
 -5ورد الامس ( َم ْن) يف النص مرتني ،بني نوع لك مهنام.

َمن يكن  :امس رشط

,

من نس  :امس موصول

 -6أعرب ما حتته خط اعر ًااب ات ًما.
أخالقه  :انئب فاعل مرفوع المس املفعول (املهذبة) وعالمة رفعه الضمة،وهو مضاف،و الهاء مضري متصل مبين عىل الضم يف حمل جر ابالضافة.
أرضه  :مفعول به منصوب للمصدر (مفارقته) وعالمة نصبه الفتحه ،وهو مضاف ،والهاء مضري متصل مبين عىل الضم يف حمل جر ابالضافة.

