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 مػِْن :

 الشرح ثاؿلػما عىنلػما
 

 ابتداء الغاية الزمانّية
 ًد .هد إىل اللحلػما من لػماطلٍب الع (ُ
 
 ساء لػمالصباح إىل ا مندرستي  (ِ
  

 هد،لػمبدأ زمانو من ا لػمنالحظ أف الع 
 ركر جاء داالِّ على الزمافػجلػمكأٌف االسم ا

  الدراسة بدأت من زمن الٌصباح 
 ) ًمن + زماف ( 

 
 كانيةلػمابتداء الغاية ا

 عٌماف إىل دمشق منسافري لػمانتقىل ا (ُ
 رسةدلػمنزؿ إىل الػما من يذلػمتسار ال (ِ

       )نالحظ أف السفر بدأ من مكاف )عماف 
 ركر جاء داالِّ على الزمافػجلػمكأٌف االسم ا

  ) من + مكاف (
 

 التبعيض
قصيدة " احلنُت إىل  منحفظٍت مسَتة أبياًتن  (ُ

 حوراف "
 درسةلػمالتالميذ ما يػيمٌثل ا مندير لػماختار ا (ِ

 من أبيات  بعضناٍد أفَّ مسَتة حفظٍت نػج
 كلذلك أفاد التبعيض .القصيدة ، 
  ) من : بعض (

 
 بياف اجلنس

 ذىب منتربٌعت سوسني بسوارو  (ُ
 قطنو  مناشًتيتي ثوًبن  (ِ

 ركر ) ذىب ( قد بٌُت ػجلػمنالحظ أٌف االسم ا
 لككيف الػمثاؿ الثاين كذجنس الٌسوار أم نوعو 

 
 

 السببّية

 قاؿ الشاعر :  (ُ
 فظللت يف أمر اذلول ميتحيٌػرنا 

 حرًٌ انرو ًبحلشا متوٌىجً  من                      
 
 اجلوع . منىىزيؿى الرجلي  (ِ

 ٍد أٌف حرؼ اجلٌر من قد جاء بػمعٌتنػج         
) بسبب ( أم جاء لبياف حَتة الشاعر أك 

حَتتو كىو) حرارة انر احلب (  سبب
 فأفاد ىنا معٌت السببٌية 

    من : بسبب (أم ىزيؿ بسبب اجلوع ( 
 إلػػػى : 

 الشرح ثاؿلػما عىنلػما
 
 

 انتهاء الغاية الزمانّية

ةى ًلديليوًؾ  قاؿ تعاىل :"  (ُ أىًقًم الصَّالى
كىقػيٍرآفى اٍلفىٍجًر ۖ ًإفَّ قػيٍرآفى  غىسىًق اللٍَّيلً  ًإىلىى  الشٍَّمسً 

 اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشهيودنا "
 

 الٌصباح  إىلزرعى الفالحي القمحى من الفجًر  (ِ

 جلر ٍد أفى اللفظ الذم جاء بعد حرؼ انػج  
) إىل( لفظ يدٌؿ على الزماف )غسق الليل 
( كاحلدث انتهى عند ىذا الزماف ، فأفاد 

 عٌت انتهاء الغاية الزمانيةلػما
  ) إىل + زماف ( 

 اخرت اإلجابة الصحيحة ( 3 ..حتتوخطوط لػمعىن الذي أفاده حرؼ اجلر الػمبػٌن ا (2 . ستخرج من النص حرؼ جر يفيدا (1سؤاؿ الوزارة : 
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 كانيةلػمانتهاء الغاية ا

 كتبة العاٌمة أسبوعيِّا لػما إىلاعتاد جواده الذىاب  (ُ
 

 اكرة بسبب احلربػجلػمالدكؿ ا إىلىاجر الناس  (ِ

 أٌف اللفظ الذم جاء بعد حرؼ اجلر دنػج     
كتبة ( لػما)كافلػم) إىل ( لفظ يدٌؿ على ا

 كاف .لػمكاحلدث انتهى عند ىذا ا
  دؿَّ حرؼ اجلٌر على انتهاء مكاف اذلجرة 

 ) إىل + مكاف (
 
 

 التبػيػيػن

شاركة يف احلفاظ على البيئة من أحٌب لػما (ُ
 قليب . إىلاألعماؿ 

 
 ) إلػٌي : إىل + م (  إلػػيَّ ما أحٌب الصالة  (ِ

 ٍد أنٌو قد سبق حرؼ اجلر ) إىل( نػج
) أحٌب (  كىنا يفيد حرؼ     الفعل 

 اجلر التبيُت ، كمن األفاؿ أيضنا ) أبغض (
  كأٌف حرؼ اجلٌر قد جاء بػمعٌت عند 

  ) إىل : عندى (

 :   فػػػػػػػػي

 الشرح ثاؿلػما عىنلػما
 

 الظرفية الزمانية
الٌصباح تبقيك نشيطنا طيلةى  يفشلارسة الرايضًة  (ُ

 اليوـً 
 األٌكؿ من شٌواؿ  يفأييت عيد الفطر السعيد  (ِ

  أتمل أٌف احلدث كقع يف زمن )الصباح ( كىذا
 عٌت أٌداه حرؼ اجلر ) يف ( لػما
  كقد جاء بعد ) يف ( ما يدٌؿ على الزماف 

  زماف ( +) يف 
 

 كانية احلقيقيةلػمالظرفّية ا
ـي معرض للكتاب  (ُ  األردفًٌ كٌل عاـو  يفيقا
 
 الغٌسالة  يفالبس لػمكضعت اخلادمةي ا (ِ

  مكاف حقيقينالحظ أٌف احلدث كقع يف 
 ) األردٌف (   كىو 
 كجاءت يف بػمعٌت داخل ؛ أم داخل الغٌسالة 

 ) يف : داخل (
 
كانية لػمالظرفية ا

 ازيةػجلػما

 يفأاثر فوزي منتخبنا أللعاب القول الفرحةى  (ُ
 قلوبنا 

 
 يب قل يفمكانك  (ِ

 د أٌف حدث الفرحة كقعت يف القلب ، نػج
كىذا الوقوع معنوم ؛ ألٌف إاثرة الفرحة يف 

 القلب أمر معنوم غَت ماٌدم .
 كاف يف القلب ال يكوف على لػمنالحظ أٌف ا

  مكاف معنوم (+ ) يف كجو احلقيقة 
 

 السببية
ىرٌة  يف:" دخلت امرأة الٌنار  iقاؿ رسوؿ هللا  (ُ

تدعها أتكل من  لػمك  تطعمها لػمربطتها ، ف
 خشاش األرض .

  طفلو قد حفظ القرآف الكرًن صغَتنا يفاستبشر األىلي  (ِ

 رأة النار ىو حبس لػمد أٌف سبب دخوؿ انػج
 اذلرٌة دكف إطعامها 

  نالحظ أٌف سبب استبشار األىل ىو حفظ
  ) يف : سبب (الطٌفل للقرآف الكرًن صغَتنا ، 
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 علػػػػى :

 الشرح ثاؿلػما عىنلػما
 

 االستعالء احلقيقي
جباؿ عجلوف متأٌمالن مجاؿى  علىكقف ىيثم  (ُ

 الطبيعًة .
 

 ظهره   علىمحل الرجلي الكيسى  (ِ

 اجلبل  فوؽٍد أٌف كقوؼ ) ىيثم ( كاف نػج
 على كجو احلقيقة .

  نالحظ أٌف محالة الكيس كانت على كجو
 احلقيقة 

  ) على بػمعٌت فوؽ على كجو احلقيقة (
 
 
 ياز ػجلػماالستعالء ا

 قاؿ عبد الرحيم زلمود : (ُ
 كأيلقي بػها يف مهاكم الٌردلراحيت* علىسأمحلي ركحي 

 
 عليَّ دينه قدًنه .  (ِ

  ) نالحظ أٌف ) الٌركح ( فوؽ ) الراح
 كلكن األمر ليس على كجو احلقيقة .

 ازممػجدين كلكن بشكل لػمالٌدين على ا 
  ) على بػمعٌت فوؽ كلكن ليس على كجو احلقيقة(

 
 الّسببّية

ادً نىاؿى اَّللَّى حلييوميهىا كىالى لىن يػى قاؿ تعاىل :"  (ُ كىلىىًكن  مىاؤيىى
ا لىكيٍم لًتيكىربًٌيكا  ًلكى سىخَّرىىى يػىنىاليوي التػٍَّقوىلى ًمنكيٍم ۚ كىذىى

ًر ا عىلىىى اَّللَّى  اكيٍمۗ  كىبىشًٌ  "  ٍحًسًنُتى لػممىا ىىدى
 

مهارتو الفٌذة يف لعب كرة  علىكويفء الالعب  (ِ
 القدـ 

 سبب أٌف حرؼ اجلر ) على ( بٌُت  دٍ نػج
التكبَت ، كىو نعمة اذلداية .أم تكرٌبكا هللا 

 بسبب ىدايتكم .
  د أيضنا أٌف ) على ( قد جاء بػمعٌت   نػجك   

 ) بسبب ( 
 ) على : سبب (

 
 صاحبةلػما

 اٌديةلػمقٌلًة إمكانياتو ا علىاألردفُّ بلده معطاء  (ُ
 
 ! يقوؿ كذا ىدكئو على فالفه  (ِ

  حرؼ اجلر ) على ( أفاد معٌتنالحظ أف   
 ) مع ( ، أم مصاحبنا قٌلة إمكانياتو . 

  أم فالف ) مع ( ىدكئو يقوؿ كذا 
 ) على : مع (

 عػػػػػػػن : 

 الشرح ثاؿلػما عىنلػما
 

 اوزةػجلػما
كلًٌ ما   عنرءي الذم يهتػم بصٌحتو يبتعدي لػما (ُ

 يضرٌهي كالتدخُت .
 ا(القضٌية ) أم ذباكزى عنعدؿى القاضي  (ِ

 االسم الذم جاء بعد حرؼ اجلرٌ  ٍد أفٌ نػج     
 رءي عنو كذباكزه كانصرؼ عنولػم) عن ( ابتعد ا

   ) عن بػمعٌت ) ابتعد ، ذباكز ، انصرؼ 
 ) عن : االسم ما بعده يتجاكزه ، يًتكو (
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ٓ 

 

 
 

 البدلّية

 قاؿ الشاعر ابن زيدكف : (ُ
 جازيتىٍت عن تػمادم الوصًل ىجراان

 ى كالشٍَّوًؽ سيلواانتػمادم األس عنك       
 أيب  عنمحلتي البضاعةى  (ِ
 القـو  عنخالد  لػمتك (ّ

 اعر لقي اذلجراف بدالن من نالحظ أٌف الش
 الوصل 

 
 أم : بدالن من أيب 

 
  ) عن : بدالن من (

 الاّلـ : 

 الشرح ثاؿلػما عىنلػما
 

 لكّيةلػما
صديقي ينشر فيو لػػأًتبعي موقعنا إلكًتكنينا  (ُ

 نتاجو األديب
 
 سعيدو .لػػري الٌدا (ِ

 وقع اإللكًتكين لػمنالحظ أف ) صديقي ( ميلك ا
على احلقيقة كيتصٌرؼ بو تصٌرفنا ًتمِّا ، لذلك أفاد 

 لكيةلػمحرؼ اجلٌر ) الالـ( ا
  حيث جاءت الاٌلـ بػمعٌت ميلك 

  ) الالـ : ميلك (
 

 االختصاص
ػػػنا مجيعنا ، فلنحافظ لاحلدائق العاٌمة  (ُ

 عليها 
   لجميعلػػاحلريٌة  (ِ

  أم أف لكية ىنا عاٌمةلػمانالحظ أٌف ،        (
صىٍت لنا .  احلدائق العاٌمة ( قد خيصًٌ

  أم احلريٌة زبٌص اجلميع 
 

 السببّية
استثمرتي الوقت يف العطلة الصيفٌية  (ُ

 لتدرُّب على السباحة . ػلػػ
 

 ػػأعملى يف الصحافة لػػػسافرتي  (ِ
 

 ناقشًة الصعوًبت يف العمللػماجتػمعنا  (ّ

 سببأف حرؼ اجلر ) الالـ ( قد بٌُت  نالحظ 
استثمار الوقت يف العطلة الصيفٌية ، كىو التدٌرب 

 على السباحة 
 ، وتسّمى أيًضا  ) الالـ : بسبب (

) الـ التعليل ( وأييت بعدىا سبب ما قبلها سواء 
 . أكاف فعاًل مضارًعا أـ امًسا

o  : البػػػػػػاء 

 الشرح ثاؿلػما عىنلػما
اذلاتف مع أسرتو ؛ ػػبػػتواصلى نزاره  (ُ ػػةاالستعانػػػػػ

 إلخبارىم موعد كصلو من الٌسفر 
 . لػمػػػالقبػػكتبتي  (ِ

نالحظ أٌف ) نزار ( استعاف ًبذلاتف على أتدية  (ُ
 عملو 

 لػمأم كتبتي استعانةن ًبلق (ِ
 ستعاف بولػمكتكوف داخلة على ا ) ب : استعانىةن (
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 اإللصاؽ احلقيقيّ 

 اكرنا تعاكنوػػػػػيد صديقي شبػأمسكت  (ُ
 

 لػمػالقبػػأمسكتي  (ِ
 

 ػوشاح أبيو بػأمسك الطفل  (ّ

 كصديقو ملتصقتُت  لػمتكلػمنالحظ أٌف يدم ا
 قبضت على شيء من جسم أم التصاقنا حقيقيِّا .

، أك على ما حيبسو من يد، أك ثوب، أك الشيء
 حنوه
 لػمالتصقت يدم ًبلق  

 
 
 ازيػجلػماإللصاؽ ا

ناء ذىايب ػمعرًض الكتاب يف أثبػػمررتي  (ُ
 إىل اجلامعة .

 
 سجدلػمابػػمررتي  (ِ

 عرض الذم جاء لػمركر ًبلػمنالحظ ىنا أنٌو التصق ا
بعد حرؼ اجلٌر ) الباء ( التصاقنا غَت حقيقي بػما 

 قبلو ، أم مكاف قريب منك ،منو
 سجد لػمأم قرب ا 

  ) ب : قربى (
 

 
 السببّية

التزامو تعليمات بػػريض لػمربٌسنت صٌحة ا (ُ
 الطبيب 

 جرمو بػػػـر ػجلػموقب اعي  (ِ

 أم بسبب التزامو تعليمات الطبيب 
 
  أم بسبب جرمو 

  )  ب : سبب  (
 

 عىن الذي أفاده حرؼ اجلر الذي حتتو خط لػمتدريب : بٌّن ا
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 اإلجابة : 

 ( االستعالء احلقيقي ٔية   ( الظرفية الزمانٓكانية احلقيقية  لػم( الظرفية اْ( التبيُت  ّ( بياف اجلنس  ِ ازممػجإلصاؽ  (ُ

 كانية احلقيقٌية لػم( الظرفية اَُازم ، السببٌية  ػجلػم( اإللصاؽ اٗ( البدلٌية  ٖ( االستعالء احلقيقي ، التبعيض   ٕ

 اكزة ػجلػم( اُُ  

 : أنواع األدوات : ثانًيا

 : ما

 الشرح ثاؿلػما نوع ما
 . " قىريف سى  سىلىكىكيمٍ  مىا "قاؿ تعاىل :   االستفهامية

 أثري استخداـ التكنولوجيا يف تطوير التعليم ؟ ما 
  تستخدـ للسؤاؿ ، كتنتهي اجلملة

) ؟ (  ما عدا القرآف الكرًن مة  بعال
 ات الشعريٌة بػيكاأل

 ثابرة .لػمتطمٍح إليًو ربٌققوي ًبجلدًٌ كا ما  الشرطّية
 تفعٍل من أمرو حىسن ذبيٍزى بػػػًو . ما 

 زكماف ، مػجاف أييت بعدىا فعالف مضارع
يسٌمى األٌكؿ فعل الشرط كالثاين 

 جواب الشرط 
 دينة .لػمطيًلبى إليها من أفكارو لتطوير ا ماتيًعدُّ جليُتي   وصولةلػما

 تفعلوي مجيله . ماإفَّ  
  ) أتيت دبعٌت  ) الذم 

 ات الشاعر ابراىيم طوقاف !لػمأعذبى ك ما  ةبػيالتعج
 نظرى !لػمأمجلى ا ما 

 ف ) أفعل ( ة على كز ملػأييت بعدىا ك
 كتنتهي بعالمة تعٌجب ) ! (

  ( اضبط ما تػحتو خط4 ( اخرت اإلجابة..3نوع )ما (يف الػجمل اآلتية ..بػٌن  (2 وصولة ، ما النافية .لػمما ااستخرج من النص  (1سؤاؿ الوزارة : 
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 اكلكٍن حبُّ مٍن سىكنى لٌداير ** بػيحبُّ الٌداير شغفنى قل ماك   نػػػافية
 نطقة . لػمسكنى أحده يف ىذًه ا ما 
 زاؿى اخلَتي موجودنا  ما 

 تنفي ما بعدىا ..
كقد تدخل على فعل أك اسم أك على 

 أخوات كاف ) ما برح ، ما انفٌك  ...(
 قاؿ أمحد شوقي :  كػافّػػػػػػػة

 فإف ىيمي ذىبت أخالقهم ذىبوا  ألخالؽي ما بىقيت*األممي ا ماكإنػػػػػٌ 
 : خرب مرفوع  األخالؽ       : مبتدأ مرفوع  األممُ 
 العدكُّ مهزكـه . ماإنػٌ  

 صورهتا كاحدة ) إنٌػما ( 
كمسٌيت كافٌة ألٌّنا تكف إٌف كأخواهتا عن 

 العمل 
امبتدأ كخرب كأييت بعدىا    دائمن

 : ال
 

 الشرح ثاؿلػما نوع ال
 
 
 

 الناىية

ٍل عمل اليوـً إىل الغد . ال   تؤجًٌ
 
 
 

 زـك ًبلسكوف مػج ) تؤٌجل ( ضارعلػمالفعل ا -
  حرؼ العٌلة زـك حبذؼ مػجضارع لػمالفعل ا -
 النوفزـك حبذؼ حرؼ مػجضارع لػمالفعل ا -

 

  البنا يبدأ ًبلتاء غزـك مػجأييت بعدىا فعل مضارع 
 ) ال + تػػػػػ  (

  ) تفيد النهي ) االمتناع عن أمر معٌُت 
 الضبط ًبلسكوف غالبنا

 ػتأخٍر عن موعد اإلفطار ال ت -
 ػمًش يف الشارع العاـ ال ت -
تسألوا عٌٍت فحايل بعدكم**حاؿي العليل كقد  ال -

 بوجفاه طبػي

 حلكًم على الرأم اآلخر قبل فهمو أتسرٌعي يف ا ال  النافيػػػػػػة
ـي قبل تنظيف أسناين . ال   أان

  يبدأ ًبلٌتاء غالبنا  اليبدأ بفعل مضارع 
 ) ال ألعبي ، ال نلعبي ، ال يلعبي ( 

 بعدىا مرفوع ًبلضٌمة  ضارع لػما الفعل 
ًلكى اٍلًكتىابي قاؿ تعاىل :"   النافية للجنس ۛۛ ًفيًو ۛ  رىٍيبى  الى  ذىى

 تًَّقُتى" .لػمىيدنل لًٌ 
  األغلب كيكوف منصوًبن أييت بعدىا اسم نكرة على

 ًبلفتحة .

 بنطاالن . الاشًتيت من الٌسوؽ قميصنا   عاطفة
بنطاالن : اسم معطوؼ منصوب كعالمة نصبو  -

 تنوين الفتح الظاىر على آخره 
 اجلبافي . اليفوزي الشجاعي  

  امسُت معرفتُت أك نكرتُت  بػُتتقع  
عطوؼ عليو يف لػمعطوؼ يتبع الػماالسم ا مالحظة :

ة ) الرفع، النصب ، اجلر ( كيعرب امسنا بػياإلعرا احلالة
 معطوفنا ..

  ( اضبط ما تػحتو خط ...4( اخرت اإلجابة.. 3نوع )ال (يف الػجمل اآلتية .  .بػٌن  (2 ال النافية ، الناىية  .استخرج من النص  (1ة : سؤاؿ الوزار 
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 :َمــــن    

 

 الشرح  ثاؿلػما نوع ) مػػن (
ى  مىنك قاؿ تعاىل :"   الشرطّية  "لَّوي سلىٍرىجنا َيىٍعىلٍ  يػىتًَّق اَّللَّ

 حى نػجدرسى  من  
 من : اسم شرط  -
 درسى : فعل الشرط  -
 حى  : جواب الشرط نػج -

 زكماف ، مػجف مضارعاف أييت بعدىا فعال
يسٌمى األٌكؿ فعل الشرط كالثاين جواب 

 الشرط .
  قد أييت فعل الشرط كجوابو فعالف ماضيُت

زكما بل يكوف مػجاضي ال أييت لػمكالفعل ا
 مبنينا على الفتح يف زلل جـز 

 مؤٌلف كتاب األغاين ؟ من  االستفهامية
 سرحية الساخرة ؟لػمحضر ا من 

 .  تستخدـ للسؤاؿ 
 هي اجلملة ب ) ؟ ( ما عدا اآلايت القرآنية تنت

 ات الشعرية بػيكاأل
ًلكى ييًضلُّ اَّللَّي   :"قاؿ تعاىل   وصولةلػما  كىيػىٍهًدم يىشىاءي  مىن كىذىى

 " يىشىاءي  مىن
  

 يصدؽي قوليو فعلو مىنأيحٌب ًمن الناس  

  ) نالحظ أٌف ) من ( قد جاءت دبعٌت ) الذم
 موصولة كىو اسمه موصوؿه  ، لذلك مسٌيت 

ا لػملو أزلنا ) من ( ككضعنا بدالن منها )الذم( 
ا  .لػماختلَّ ا  عٌت كبقي مستقيمن

 تدريب : ما نوع األداة اليت حتتها خط يف كّل ممّا أييت :

 

 
 

                                       

  خط ( اضبط ما تػحتو4( اخرت اإلجابة.. 3نوع )َمن (يف الػجمل اآلتية ..بػٌن  (2 ) َمن (  الشرطّية ..  .استخرج من النص (1سؤاؿ الوزارة : 

 

 اإلجابة :

 استفهامٌية .ُ

 ةموصول .ِ

 موصولة .ّ

 شرطٌية .ْ

 شرطٌية .ٓ

 انىية  .ٔ

: إٌف فهم ادلعٌت العاـ للجملة ضركرم تنّبو 
 لػمعرفة نوع األداة 
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 االستثناء

 
 

 ء من حكم ما قبلها االستثناء :ىو أسلوب يتضّمن إخراج ما بعد أداة االستثنا. 
  : أركاف االستثناء 

  تشائمَ لػمغىّن اجلميُع يف احلقِل إاّل ا مثاؿ : 
 كىو حدث الغناء  . :احلكم  (ُ
 : كىو الذم مشلو احلكم ) اجلميع ( . ستثىن منولػما (ِ
 تشائم ( الذم أيخرج من حكم الغناء .لػمكىو االسم الواقع بعد إاٌل كىو ) ا :ستثىن لػما (ّ
كىي اليت أفادت إخراج ما بعدىا من حكم ما قبلها ، كىي ) إاٌل ( ، كلالستثناء أدكات أخرل ، مثل غَت ،  : اءأداة االستثن (ْ

 سول ، عدا ، خال ، ك حاشا .



إعراب االسم الواقع  ستثىنلػماحلكم ل مثاؿ كيف نعرفو.. نوع االستثناء
 بعد إاّل 

االستثناء التاـ 
                ثبت  لػما
 وجب (لػم) ا

غَت مسبوؽ بنفي ، 
 كاستوىف مجيع أركانو . 

غٌٌت اجلميع يف احلقل إاٌل 
 تشائمى .لػما

: مستثٌت تشائَم لػما كاجب النصب
منصوب كعالمة نصبو 

الفتحة الظاىرة على 
 آخره 

 
 نقطع لػماالستثناء ا

غَت مسبوؽ بنفي 
ستثٌت من غَت لػمكا

 ستثٌت منو لػمجنس ا

طاٌلب إىل الصٌف إاٌل حضر ال
 هم ػػبى ػػحقائ

) احلقائب من غَت جنس 
 الطاٌلب ( 

: مستثٌت حقائَب  كاجب النصب
منصوب كعالمة نصبو 

الفتحة الظاىرة على 
 آخره

 
االستثناء التاـ 

 نفيلػما

مسبوؽ بنفي 
كمستويف األركاف 

 مجيعها 

ال يعجبٍت من الناس أحده إاٌل 
 خلصى ) أك اإلنسافي لػماإلنسافى ا

 خلصي ( لػما

 جائز النصب
 )مستثٌت أك بدؿ (

مستثٌت منصوب  اإلنساَف:
كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة 

بدؿ مرفوع  أكعلى آخره . 
كعالمة رفعو الضٌمة الظاىرة 

 على آخره 

( أعرب ما حتتو خط    3ما نوع االستثناء يف مجلة ....   ( 2أو استثناًء اتمًّا مثبًتا أو استثناًء منفًيا .... ستخرج من النص مستثىن منصوًًب ( ا1:  سؤاؿ الوزارة

 ( اخرت اإلجابة الصحيحة 5( اضبط آخر الكلػمة الػمخطوط حتتها     4



 1099292000أنس الشلبـي                                                                                          9102  كثّف في النحو والصرفلـما
 

ُُ 

 

إعراب االسم الواقع  ستثىنلػماحلكم ل مثاؿ كيف نعرفو.. نوع االستثناء
 بعد إاّل 

االستثناء الناقص 
 غفرّ لػمأو ا

مسبوؽ بنفي 
ستثٌت منو غَت لػمكا

 موجود 

 ما حضَر إاّل الطاّلُب 
) ميكن حذؼ أداة النفي كأداة 

االستثناء ليتكٌوف مجلة مفيدة 
كيسهل علينا معرفة إعراب االسم 

، حضر إاٌل ( )الواقع بعد 
 الطاٌلبي 

حسب موقعو يف 
 اجلملة

: فاعل مرفوع  الطاّلب
كعالمة رفعة الضٌمة 

 آخره .الظاىرة على 

 عٌت كاف مفٌرغنا لػمفرٌغ إبزالة أداة النفي كأداة االستثناء ، فإف استقاـ الػمنفي كالػمستثٌت التاـ الػم ابػُت: ميكن التفريق  مالحظة
 عٌت فإنٌو ًتـ منفي .لػميستقم ا لػمكإف 

عٌت ( ، إذف لػمثقافيِّا  ) اجلملة مستقيمة ا امػجا كاثئقيِّا  : شاىدتي ليلة أمًس برانمػجػن : ما شاىدتي ليلة أمًس إاٌل بران مثاؿ 
 االستثناء مفرٌغ 

ا ) اجلملة غَت مستقيمة ا مثاؿ آخر  ا خالدن ا : يقم من احلاضرين أحدن عٌت ( إذف لػم: ال يقم من احلاضرين أحده إال خالدن
 االستثناء ًتـ منفي . 

 شلٌا أييت ستثٌت بعد ) إاٌل ( يف كل لػمستثٌت كحكم الػمتدريب : بٌُت نوع ا
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 اإلجابة :  
  موجب كحكم ما بعد ) إال ( كاجب النصب ًتـ ( ِ     موجب كحكم ما بعد ) إال ( كاجب النصب ًتـ  (ُ
 ( مفرٌغ حسب موقعو يف الػجملة  ٓ   موجب كحكم ما بعد ) إال ( كاجب النصبًتـ ( ْمفرٌغ حسب موقعو يف الػجملة     (ّ
 ( مفرٌغ حسب موقعو يف الػجملة   ٖ( منقطع ، كحكم ما بعد ) إال ( كاجب الٌنصب     ٕ  مفرٌغ حسب موقعو يف الػجملة   (ٔ

 

 ، إعراب االسم بعدمها مضاؼ إليو دائًما  ) غًن ، سوى ( يعرًبف إعراب االسم الواقع بعد إاّل 

إعراب غًن أو سوى واالسم  احلكم  مثاؿ كيف نعرفو.. نوع االستثناء
 الواقع بعدىا  

 
ثبت  لػمتثناء التاـ ااالس

 وجب (لػم) ا

غَت مسبوؽ بنفي ، 
 كاستوىف مجيع أركانو 

شارؾ الالعبوف يف 
 باراة غَتى اثنُت  .لػما

غَت أك سول : 
 كاجب النصب

: مستثٌت منصوب كعالمة غًَن 
 نصبو الفتحة الظاىرة على آخره

ركر مػج: مضاؼ إليو اثنٌن 
كعالمة جرٌه الياء ألنٌو ملحق 

  ثٌت  لػمًب
 

 نفيلػماالستثناء التاـ ا
مسبوؽ بنفي 

كمستويف األركاف 
 مجيعها 

ال يتنٌكر للجميل 
    إنسافه غَتى اجلاحدً 

 ) أك غَتي اجلاحًد ( 

غَت أك سول : 
 جائز النصب

 ( بدؿ )مستثٌت أك

 : مستثٌت منصوب كعالمةغًنَ 
نصبو الفتحة الظاىرة على آخره 

بدؿ مرفوع كعالمة رفعو  أك
 ىرة على آخره الضٌمة الظا

االستثناء الناقص أو 
 فرّغلػما

مسبوؽ بنفي 
ستثٌت منو غَت لػمكا

 موجود 

دى سول ػجلػمال يناؿ ا
  العاملُت 

 

 غَت أك سول :
حسب موقعو يف 

 اجلملة

مرفوع  مؤخر : فاعلسوى
قٌدرة لػمكعالمة رفعة الضٌمة ا

 للتعٌذر.
 بب تدريب : اضبط ) غًن ( يف كّل ممّا أييت ذاكًرا الس

 ال يتنّكر للجميل إنساٌف غًن الػجاحد (1
 قرأت مها ديواف الّشعر غًن ثالث قصائدَ  (2
 وىل ينفع الفتياف حسن وجوىهم   إذا كانت األخالؽ غًن حسافِ  (3
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  :  أحكاـ  ) ما خال ، ما عدا (أّواًل 

  تعرب أفعاالن ماضية كاالسم بعدىا يعرب مفعوالن بو منصوًبن ، ألّنا أفعاؿ متعديٌة 
َـّ قيسو .زر    ت األماكن األثريٌة يف األردف ما عدا أ

 قٌدر على األلف منع من ظهورىا التعٌذر ، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو .لػمفعل ماض مبٍت على الفتح ا عدا : -
َـّ : -  مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره .كىو مضاؼ  أ
 آخره ركر ًبلكسرة على مػجمضاؼ إليو  قيٍس : -

  (  حاشا) و  ، بدوف ) ما (  ( خال ، عدا) اثنًيا : أحكاـ 

  ركرة .مػجتعرب إٌما أفعاؿ ماضية كما بعدىا مفعوال بو أك حركؼ جٌر كما بعدىا أمساء 
 حتكًر منهم ( لػمحتكرى منهم ) أك حاشا الػمستثمرين حاشا الػما احًتـي الٌتجارى  

 اإلعراب األوؿ :  

 قٌدر على األلف منع من ظهورىا التعٌذر ، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو .لػمعلى الفتح ا : فعل ماض مبٍتحاشا  -
 : مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخرهحتكَر لػما -

 حتكًر منهم   (لػمستثمرين حاشا الػم)  احًتـي الٌتجارى ا  :اإلعراب الثاين 

 : حرؼ جر حاشا  -
 كر كعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره .ر مػج: اسم  حتكرِ لػما -

 

 تدريب : استخرج أدكات االستثناء ، كبٌُت حكم االسم الواقع بعد كٌل منها : 
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 : اإلجابة 

أداة  الرقم
 االستثناء

احلكم اإلعرايب لالسم 
 الواقع بعدىا

احلكم اإلعرايب لالسم الواقع  أداة االستثناء  الرقم
 بعدىا

 جركر ًبإلضافة ػم غَت .ٕ النصب أك البدلٌية جائز  إال .ُ

 مفرٌغ كما بعد إال حسب موقعو إاٌل  .ٖ جائز النصب أك البدلٌية  إال .ِ

 جركر ًبإلضافةػم سول .ٗ كاجب النصب إال .ّ

 جركر ًبإلضافةػم سول َُ مػجركر ًبإلضافة سول .ْ

    كاجب النصب إال .ٓ

مفعوؿ بو منصوب أك اسم  عدا .ٔ
 كر حبرؼ اجلرمػجر 
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 اإلعالل
 تغيَته َيرم يف أحرؼ العٌلة بقلبها أك حذفها . اإلعالؿ : 
  : الفائدة من اإلعالؿ 
 ناسبة احلركة كالتجانس الصويت لػممراعاة  (ُ
 ة ال يلتقي ساكناف ( بػي( زبٌلصنا من التقاء الساكنُت ) ألنٌو يف العر ّطلبنا للخٌفة عند النطق         (ِ

 

 

 لباإلعالؿ ًبلق

 
 القاعدة 

 ثاؿ واألصل لػما
ظلل ىو لػم) احلرؼ ا

 نقلب (لػماحلرؼ ا

فتاح لػما
عرفة لػم

 األصل 

طريقة 
 الكشف 

 اإلجابة النموذجّية 
 ًبللوف الرمادي ) السبب ( 

قلب الواو والياء ألًفا 
إذا حتّرؾ إحدامها ، 

 وسبق بفتحة

 فى : كوىفى اك
 : اغتدىكى  لاغتدى 

 )من غدا : يغدك(
 : اىتدىمى  لاىتدى 

 
ضارع لػما

أك 
 صدرلػما

ألف يف 
كسط 

الفعل أك 
 آخره 

ضارع ) يكوف ( ، لػم: أصلها ) كوىف ( بدليل ا كافَ 
) إعالؿ  حرٌكت بعد فتحػ، ألٌّنا تقلبت الواك ألفنا 

 ًبلقلب قلب الواك ألف ( 

     قلب الواو والياء مهزة
قلب الواو والياء مهزة 

يف اسم الفاعل 
 وؼالثالثي األج

 ع : ًبيع ػػئًب
 
 ل : قاكؿ ػػئقا

 
ضارع لػما

أك 
 صدرلػما

مهزة تقع 
مكاف 
احلرؼ 

الثالث من 
 ) فاعل (

ع ( ، قلبت بػيضارع ) يلػمأصلها ًبيع بدليل اًبئع: 
ألٌّنا كقعت عيننا يف اسم الفاعل الثالثي الياء ألفنا ، 

  ) إعالؿ ًبلقلب قلب الياء مهزة ( األجوؼ

ضارع ) يقوؿ ( ، قلبت لػمقاكؿ ( بدليل ا : أصلها ) قائل    
، ألٌّنا كقعت عيننا يف اسم الفاعل الثالثي الواك ألفنا 
 مهزة، ) نوعو إعالؿ ًبلقلب قلب الواك  األجوؼ

 
 

  ) قاعدة اإلجابة النموذجّية : ) األصل والّدليل ( + ) ماذا حدث من إعالؿ ويبدأ بػِ)قُلبت أو حذفت
 + ) التعليل والسبب ( +  ) اختصار اإلعالؿ ( 
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طريقة  فتاح لػما ثاؿ واألصل لػما القاعدة 
 الكشف 

 اإلجابة النموذجّية 

 
قلب الواو والياء مهزة 
إذا تطّرفت الواو أو 

 ء بعد ألف زائدةاليا

 : غنام  ءغنا
 

 : مساك  ءمسا
 

) شعراء كإنشاء ال 
يوجد فيهما إعالؿ ألٌف 

اذلمزة زائدة يف شعراء 
 كأصلية يف إنشاء ( 

 
 

 ضارعلػما
أك 

 صدر لػما

 
 

مهزة يف 
آخر 

 ة لػمالك

) يغٍت ( ،  ضارعلػمأصلها ) غنام ( بدليل ا : غناء
 عد ألف زائدةألٌف الياء تطرٌفت بقلبت الياء مهزة ، 

 ،) إعالؿ ًبلقلب قلب الياء مهزة (
 

           ضارعلػمأصلها ) مساك ( بدليل ا : سػماء
ألٌف الواك تطرٌفت ) يسمو ( ، قلبت الواك مهزة ، 

 ،  ) إعالؿ ًبلقلب قلب الياء مهزة ( بعد ألف زائدة

 حنو حدائق ، رسائل ، حرفُت يليهما ألف، كبعدىا حرفاف، ػالكثرة كتبدأ ب على ىي مجوع تكسَت تدؿ : صيغة منتهى اجلموع
 ، مخائل 

 دّ لػمقلب حرؼ ا
الزائد ) الواو ، الياء ، 

فرد لػماأللف (  يف ا
ؤنث مهزة  إذا لػما

وقع بعد ألف صيغة 
 منتهى اجلموع

 

 ب: سحاابػئسحا
 فرد : سحابة (ػمل) ا
 

 ل : مخايلػػئمخا
 ميلة (ػفرد : خلػم) ا
 
 
 ب: ركاكبػػئركا
 فرد : ركوبة (لػم) ا
 

 
 فردلػما
 ؤٌنثلػما

 
 ة على لػمك

 )كزف 
  ( فعائل

فرد لػم: أصلها ) سحااب ( بدليل ا سحائب 
ألف ؤنث ) سحابة ( ، قلبت األلف مهزة ، لػما

صيغة  د الزائد ) األلف ( كقع بعد ألفلػمحرؼ ا
) نوعو إعالؿ ًبلقلب ، قلب األلف  منتهى اجلموع

 مهزة( 
   ؤنثلػمفرد الػممايل ( بدليل اػ: أصلها ) خمخائل 

 د الزائد لػمألف حرؼ ا) مخيلة ( ، قلبت الياء مهزة ، 
  ) الياء ( كقع بعد ألف صيغة منتهى اجلموع

ؤنث   لػمفرد الػم: أصلها ) ركاكب ( بدليل اركائب 
د لػمألف حرؼ ا( ، قلبت الواك مهزة ، ) ركوبة 

 الزائد  ) الواك ( كقع بعد ألف صيغة منتهى اجلموع
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%89
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فتاح لػما ثاؿ واألصل لػما القاعدة 
عرفة لػم

 األصل 

طريقة 
 الكشف 

 اإلجابة النموذجّية 
 ًبللوف الرمادي ) السبب (

     قلب الواو ايء 
 

قلب الواو ايء إذا 
 تطّرفت بعد كسر

 : حظوى  يى ػػحظً 
 : الٌداعو  يالٌداعً 

 
) نسي كالعاين ال 

إعالؿ فيهما ؛ ألٌف 
الياء فيهما أصلٌية غَت 

 منقلبة عن كاك ( 

 
ضارع لػما

أك 
 صدرلػما

ايء يف آخر 
ة لػمالك

كقبلها  
 كسرة 

           صدر لػم: أصلها ) حًظو( بدليل ا حِظي
 ها تطرٌفت بعد كسرػٌ ألن) احلظوة ( قلبت الواك ايء، 

 ) نوعو إعالؿ ًبلقلب ، قلب الواك ايء (
        ضارعلػم( بدليل ا الٌداعي : أصلها ) الٌداعو

  ألٌّنا تطرٌفت بعد كسرلواك ايء، ) يدعو ( قلبت ا
 ) نوعو إعالؿ ًبلقلب ، قلب الواك ايء (

 
قلب الواو ايء إذا 
وقعت الواو ساكنة 

 بعد كسر

 راث : ًمٍوراث ػػيمً 
 اف زاف : ًمٍوز ػػػيمً 
 

يبة ال إعالؿ فيها ؛ ػًػ) غ
 ألٌف الياء أصلية (

 
 ٌرد ػجلػما

اسم يف 
كسطو ايء 

ساكنو 
مسبوقة 

  بكسر

         ٌرد ػجلػم: أصلها ) ًمٍوراث ( بدليل امًناث 
ألٌف الواك كقعت ) كرث ( ، قلبت الواك ايء ، 

، ) نوعو إعالؿ ًبلقلب ، قلب  ساكنة بعد كسر
 الواك ايء (

ايًءا إذا قلب الواو 
اجتمعت الواو والياء 

ة واحدة وكاف لػميف ك
 أوالمها ساكًنا

منسٌي ) على كزف 
مفعوؿ ( أصلها منسوم 

. 
ىٌُت : ) على كزف فعيل 

 ( أصلها ىٍوين 
 

) طٌيب كلٌُت ال إعالؿ 
ضارع لػمفيهما ألف ا

كالياء يطيب كيلُت 
 ( أصلية 

اي مشٌددة  ػجٌردلػما 
يف كسط 

ة أك لػمالك
آخر 

ة ، ػملالك
ن ، ػٌ حنو ىي
 منسيٌ 

فعوؿ لػم: أصلها ) منسٍوم ( على كزف اسم امنِسّي 
ػجٌرد ) نسي ( ، قلبت الواك ايء مثٌ لػمبدليل ا

ة كاحدة لػمألٌف الواك كالياء اجتمعتا يف كأدغمت ، 
، ) نوعو إعالؿ ًبلقلب قلب  ككاف أكالمها ساكننا

 الواك ايء ( 
بدليل  ، يل (: أصلها ) ىٍوين (على كزف )فعىٌّن 

ضارع ) يهوف ( ، قلبت الواك ايء مثٌ أدغمت ، لػما
ة كاحدة ككاف لػمألٌف الواك كالياء اجتمعتا يف ك

  )إعالؿ ًبلقلب ، قلب الواك ايء (أكالمها ساكن
 
 

 ات اآلتية :لػم: وّضح اإلعالؿ يف الك 1تدريب 

 رضَي ، فائز ، مصطفى ، شفاء ، مرضّي ، ميثاؽ ، حدائق ، سّيد 
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 اإلجابة : 

 بياف اإلعالؿ ًبلقلب ةلػمالك
( بدليل ا رضي صدر ) الرضواف ( تطرٌفت الواك بعد كسر فقلبت الواك ايء )نوعو إعالؿ لػمأصلها ) رًضوى

 ًبلقلب قلب الواك ايء (
 صدر ) الفوز ( كقعت الواك عينا السم الفاعل الثالثيلػمضارع ) يفوز ( كالػمأصلها )فاكز( بدليل ا فائز 

 األجوؼ فقلبت الواك مهزة )نوعو إعالؿ ًبلقلب قلب الواك مهزة (
( بدليل ا مصطفى ضارع )يصفو ( ، تػحركت الياء  كسبقت بفتح فقلبت الواك ألفا ) نوعو لػمأصلها ) مصطفىوى

 إعالؿ ًبلقلب قلب الواك ألفا (
زائدة  فقلبت الياء مهزة ) نوعو  ضارع ) يشفي ( ، تطرٌفت الياء بعد ألفلػمأصلها ) شفام ( بدليل ا شفاء

 إعالؿ ًبلقلب قلب الياء مهزة (
ة لػمجرد ) رًضيى ( اجتػمعت الواك كالياء يف كلػمفعوؿ بدليل الػمأصلها ) مرضٍوم ( على كزف اسم ا مرضيّ 

كاحدة ككاف أكذلما ساكن فقلبت الواك ايء مث أدغمت مع الياء األخرل ) نوعو إعالؿ ًبلقلب قلب 
 ء (الواك اي

جٌرد ) كًثقى ( ، كقعت الواك الساكنة بعد كسر فقلبت الواك ايء ) نوعو لػمأصلها ) ًمواثؽ ( بدليل ا ميثاؽ
 إعالؿ ًبلقلب قلب الواك ايء

د الزٌائد ) الياء ( بعد ألف صيغة لػمؤنث حديقة ، كقع حرؼ الػمفرد الػمأصلها ) حدايق ( بدليل ا حدائق 
 ) نوعو إعالؿ ًبلقلب قلب الياء مهزة ( منتهى اجلموع ؛ فقلب مهزة

ة لػمضارع ) يسود ( على كزف فعيل ، اجتػمعت الواك كالياء يف كلػمأصلها ) سٍويد ( ال سٍيود بدليل ا سّيد 
كاحدة ، ككاف أكذلما ساكن فقلبت الواك ايء مث أدغمت مع الياء األخرل ) نوعو إعالؿ ًبلقلب قلب 

 الواك ايء (
 ات اآلتية لػمات اليت حدث فيها إعالؿ من بٌن الكلػمالك : عٌّن  2تدريب 

 اٌدعى ، بالء ، صحراء ، شقائق ، الرٌامي ، ذكرل ، خيفة ، ابتداء 

عرفة لػمفتاح لػماكاليت موجودة بصندكؽ  نقلبلػمجب استحضار مفاتيح معرفة احلرؼ اػي لإلجابة على ىذا السؤاؿ :  اإلجابة
 فرد ( لػمجٌرد ، الػمصدر ، الػماضارع أك لػمكىي ) ا األصل 

  : ضارع يدعو ؛ األلف أصلها كاك (لػمبدليل ا)  حدث فيها إعالؿاّدعى 
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 ة اليت آخرىا مهزة  من خالؿ لػمضارع يبلو ؛ اذلمزة أصلها كاك ( ) كيػمكن معرفة الكلػمبدليل ا)  : حدث فيها إعالؿ بالء
 : آخرىا حرؼ عٌلة إذف يوجد فيها إعالؿ (  بال إعالؿ ،ة يوجد فيها لػماضي فإف انتهى حبرؼ علة فالكلػما
 ينتهي حبرؼ عٌلة ( لػماضي ) صحر ( لػم: ال يوجد فيها إعالؿ ) الفعل ا صحراء 
 فرد شقيقة ( لػم: حدث فيها إعالؿ ) بدليل ا شقائق 
 ضارع يرمي ؛ فالياء أصلية ( لػم: ال يوجد فيها إعالؿ ) ألٌف ا الّرامي 
 ة  (لػمضارع يذكر ؛ إذ ال إعالؿ يف الكلػمفيها إعالؿ )  ألف ا: ال يوجد  ذكرى 
  صدر اخلوؼ  (لػم: حدث فيها إعالؿ ) بدليل اخيفة 
  ينتهي حبرؼ عٌلة ( لػماضي ) بدأ ( لػم: ال يوجد فيها إعالؿ  ) الفعل اابتداء 

 اإلعالؿ ًبلػحذؼ

 قاضي ، ساعي ل :مث.  ركما قبلها مكسو  دة مشدٌ اء أصلية كغَتبػينتهي لػمعرب الػمىو االسم ا:  نقوصلػماالسم ا

عرفة لػمفتاح لػما ثاؿ واألصل لػما القاعدة 
 األصل 

طريقة 
 الكشف 

 اإلجابة النموذجّية 
 ًبللوف الرمادي ) السبب (

نقوص لػماالسم ا
النكرة  إذا نّوف 

ًبلضّم أو الكسر 
 ُحذفت ايؤه 

: راـو رٌب رميةو من غَت 
 أصلها راميه 

حذكؼ : الياء لػمااحلرؼ 
 نقوص لػميف آخر االسم ا

 
 ضارع لػما

 
على كزف ة لػمك

 فاعٍ 

   ضارع  لػم: أصلها ) راميه ( بدليل اراـٍ 
) يرمي ( ، حذفت الياء من آخر االسم 

بتنوين ألنٌو اسم نكرة نٌوف نقوص لػما
   . الكسر

ماىر يف لعب   راـو ىذا  
 كرة القدـ : أصلها راميه 

    :حذكؼلػماحلرؼ ا
  منقوص الياء من آخر االسم

ـٍ      ضارع   لػمأصلها ) راميه ( بدليل ا:  را
) يرمي ( ، حذفت الياء من آخر االسم 

  بتنوين الضمألنٌو اسم نكرة نٌوف نقوص لػما
 نقوص (لػم) إعالؿ ًبحلذؼ حذؼ ايء ا

نقوص لػماالسم ا
إذا مجع مجًعا 

ا لػممذّكًرا سا
حذفت ايؤه ، 

لواو وضّم ما قبل ا
 وكِسر ما قبل الياء

ٍُت ػػالٌداعً   ُت : الٌداعيػٍ
ٍوفػالٌداعي   وف : الٌداعيػٍ

: الياء  حذكؼلػماحلرؼ ا
 نقوصلػممن آخر االسم ا

 
 فردلػما

    ػختـو ػاسم م
 )ين (بػ) كف ( أك

كيكوف قبل الواك 
ضٌمة كقبل الياء 

 كسرة 

: أصلها ) الداعيػٍٍُت ( بدليل  ٌنػالّداعِ 
عي ( حيذفت الياء من آخر فرد ) الٌدالػما

عند مجعو مجعنا مذكرنا نقوص لػماالسم ا
ػنػػا ككيسر ما قبل الياء إشارة على لػمسا

  حذؼ الياء .
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 القاعدة 

 
 ثاؿ واألصل لػما

فتاح لػما
عرفة لػم

 األصل 

 اإلجابة النموذجّية  طريقة الكشف 
 ًبللوف الرمادي ) السبب (

 داعي+ كف: داعيػٍٍوف 
ٍُت  الٌداعي+ين  : الداعيػٍ

: أصلها ) الداعيػٍٍوف ( بدليل  وفالّداعُ   
فرد ) الٌداعي ( حيذفت الياء من آخر لػما

عند مجعو مجعنا مذكرنا نقوص لػماالسم ا
ػنػػا كضٌم ما قبل الواك إشارة على لػمسا

. )إعالؿ ًبحلذؼ حذؼ  حذؼ الياء
 الياء ( .

  حنو اذلدل) مهملة ( حنو العصا، أك ايء غَت منقوطة ) ا (  مدكدةػألف ماثبتة على شكل اسم آخره ألف : قصور لػماالسم ا

قصور لػماالسم ا
إذا مُجع مجًعا 

ا لػممذّكًرا سا
فو ، ُحذفت أل

وفُتح ما قبل الواو 
 والياء 

 ُت :األدانٍٍين نىػػاألد
 وف : األعاٍلٍكفلى األع

 أدىن+ين: أدانٍٍين
 أدىن+كف: أندٍاٍكف

حذكؼ لػم) احلرؼ ا
لف من آخر االسم األ
 قصور لػما

 
 فردلػما

اسم مػختـو بػ) 
كف ( أك   ) ين 

( كيكوف قبل 
الواك ك الياء 

 فتحة 

فرد لػمن ( بدليل ايٍ : أصلها ) األدانٍ  ٌناألدنَ 
) األدىن ( حذفت األلف من آخر االسم 

كفيتح  لػمعند مجعو مجع مذٌكر ساقصور لػما
 ) ما قبل الواك إشارة على حذؼ األلف

 ؿ ًبحلذؼ حذؼ األلف ( إعال

ا لػما مذٌكرا ساجموعُت مجعن لػمنقوص الػمقصور كالػمحذكؼ يف االسم الػمعزيزم الطٌالب أٌف معرفة احلرؼ ا لػماعمالحظة ىاّمة : 
السم حذكؼ ىو الياء كالػمة كقبل الياء كسرة ، فاحلرؼ احركة ما قبل الواك كالياء ، فإف كانت حركة ما قبل الواك ضمٌ  يرجع إىل

 هتديُت لػمهتًدين : أصلها الػمهتديوف /الػمهتديكف : أصلها الػممنقوص، حنو ا
صطفىوف : أصلها لػمحذكؼ ىو األلف كاالسم مقصور ، حنو الػمحركة ما قبل الواك كالياء فتحة ، ، فاحلرؼ ا تكان  أٌما أفٍ 

 صطفاين  لػمصطفىُت : أصلها الػمصطفاكف /الػما
 

ركة قبل الواك كالياء يف االسم ادلنقوص الذم آخره ، كلكٌن احلركة  تظهر حتمنا يف االسم الػمقصور الذم : قد ال تظهر احلتنويو  
آخره ألف كىذا ما تبٌُت من خالؿ أسئلة الكتاب ؛ فإف مل تظهر احلركة فتأكد أٌف الػمحذكؼ ىو حرؼ الياء ، كلكن من خالؿ 

 فة األحواؿ .الػمالحظة على أسئلة الوزارة فاحلركات تظهر بكا
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 ( ألفان أك كاكان أك ايءن  حرؼ عٌلة ) كسطوالذم يكوف  الفعل ىو:  الفعل األجوؼ
 

 القاعدة
 

 الػمثاؿ واألصل
الػمفتاح 
لػمعرفة 
 األصل

 اإلجابة الػنموذجّية طريقة الكشف
 ًبللوف الرمادي ) السبب (

 
الفعل األجوؼ إذا 
سّكن آخره حذؼ 

 وسطو

 صين : صٍوٍف 
 بػٍيعٍ  بػػًٍع :

 لػم يستًطٍع : يستطٍيعٍ 
  لػمعرفة األصل يف

الفعل األجوؼ ننظر إىل 
حركة احلرؼ قبل األخَت 
فإف كانت ضمة نضيف 

 كاك حنو :
 قيل : قوؿ

كإف كانت كسرة نضيف 
 ايء ، حنو :

 لػم يستًطع : يستطيع 

 
الػمضارع أك 
 الػمصدر 

فعل يف كسطو 
حرؼ عٌلة عند 
أخذ الػماضي 

 منو

   الػمضارع صلها ) صيٍوٍف ( بدليل : أ ُصنْ 
سيٌكن آخر الفعل األجوؼ يصوف (  )

عالؿ ًبحلذؼ إ) نوعو  فحيذؼ كسطو
 حذؼ الواك (

       الػمصدر ( بدليل بػيعٍ أصلها ) :  بِػػعْ 
سيٌكن آخر الفعل األجوؼ ( البػيع ) 

عالؿ ًبحلذؼ حذؼ إ) فحيذؼ كسطو
 (  ياءال

الػمضارع  ل( بدلي يفوزأصلها ) :  لػم يُفز
سيٌكن آخر الفعل األجوؼ ( يفوز) 

عالؿ ًبحلذؼ حذؼ إ) فحيذؼ كسطو
 ( واكال

 الفعل الػمثاؿ الواوي : ىو الفعل الذي يبدأ ماضيو ًبلواو حنو : وىب ، وثب وقف ، وصل 
الفعل الػمثاؿ 

الواوي على وزف 
ومضارعو  (لعَ فػَ )
حذؼ ػت (فِعليَ )

الواو منو يف 
مضارعو وأمره ، 

يف مصدره  وحتذؼ
إذا عّوض عنها 

 بتاء آخره

 توصلتػصلي )مضارع( 
  

 اكصل ًصٍل ) أمر (
 

 وصل         ال (ًصلة ) مصدر

 
 

  ػجٌرد الػم 
 الفعل الػماضي

 
فعل يف أكلو كاك 

عند أخذ 
 الػماضي منو

 أصلها ) توجد ( بدليل الػمػجٌرد جد :ػت
  ) كجد ( حذفت الواك يف الػمثاؿ الواكم 
) يفًعل (      الذم مضارعو  ( ) فػىعىلى  

الؿ إع) نوعو      عند أخذ الػمضارع منو
 ًبحلذؼ حذؼ الواك ( 

        ( بدليل الػمػجٌرد صفكٍ اأصلها ) : ِصفْ 
      ( حذفت الواك يف الػمثاؿ الواكم  صف) كى 

 مرعند أخذ اال( الذم مضارعو ) يفًعل (  ) فػىعىلى 
   مثٌ حيذفت مهزة الوصل منو

 ( الؿ ًبحلذؼ حذؼ الواكإع ) نوعو 
         ( بدليل الػمػجٌرد الوجدأصلها ) : ِصلة 

 ( حذفت الواك يف الػمثاؿ الواكم صل) كى 
عند أخذ ( الذم مضارعو ) يفًعل (  ) فػىعىلى  

  مثٌ أيضيفت ًتء يف آخره صدر منوالػم
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 كاك ، ايء ( : ىو الفعل الذم آخره حرؼ عٌلة ) الف ، الفعل الناقص 
 فو حنو : يسعى : يسعى  تلحقي آخرى الفعًل للداللة على مجاعة الذكور ضمَت رفع مٌتصلىي :  واو اجلماعة 
 نيػمضً ػمضي: تػخاطبة ، حنو : تلػمفرد الػم: ضمَت رفع مٌتصل للداللة على ا خاطبةلػمايء ا 

 
 القاعدة 

 
 ثاؿ واألصل لػما

عرفة لػمفتاح لػما
 األصل 

 
 طريقة الكشف 

 
 نموذجّية اإلجابة ال

الفعل الناقص          
ضارع ( لػماضي والػما)

حيذؼ حرؼ العّلة من 
آخره عند إسناده إىل واو 

اجلماعة أو ايء 
خاطبة ، فإذا كاف لػما
حذوؼ الواو أو الياء لػما

ضّم ما قبل الواو وكسر 
ما قبل الياء وإذا كاف 

حذوؼ ألف فُتح ما لػما
قبل واو اجلماعة أو ايء 

 خاطبة لػما

ْوا   رُضوا : رضيػْ
 حذكؼ ايء (لػم) ا

 رضي+كا : رضٍيوا
 

     رَموا : رمْاْوا
 حذكؼ ألف(لػم)ا

 رمى+كا : رمٍاٍكا
 
ْوف ػمُشوف : تػت  مشيػْ

 حذكؼ ايء(لػم) ا
 سبشي+كف:سبشيػٍٍوف

 
 خشْاْوف ػخَشوف : تػت
 حذكؼ ألف( لػما)

 زبشى+كف:زبشٍاٍكف
 
 مشيػٍٍُت ػمًشُت : تػت
 حذكؼ ايء (لػم)ا
ٍُت ػ+ين: تمشيػت  مشيػٍ

 
 تسعىُت :تسعاٍٍين

 ألف(حذكؼ لػما)
 تسعى+ين:تسعاٍٍين

 
ضارع أك لػما
صدر أك لػما

 اإلسناد 
 ) أنت ...(
حبيث يظهر 

احلرؼ 
 حذكؼ لػما

 
فعل يف آخره 

حرؼ عٌلة عند 
 اضي منولػمأخذ ا

: أصلها ) رضيوا ( بدليل وا رضُ 
ٌرد ) رضي ( حذفت ػجلػمااضي لػما

اضي الناقص لػما الياء من آخر الفعل
عند إسناده لضمَت كاك اجلماعة كضٌم 

) نوعو إعالؿ ًبحلذؼ  ما قبل الواك
 الفعل الناقص( حذؼ الياء من آخر

 
اضي لػماا ( بدليل كٍ ماٍ : أصلها ) ر  َموار 
من  لف( حذفت األ مىٌرد ) ر ػجلػما

الناقص عند اضي لػمآخر الفعل ا
ما فتح إسناده لضمَت كاك اجلماعة ك 

) نوعو إعالؿ ًبحلذؼ  اكقبل الو 
 الناقص( من آخر الفعل أللفحذؼ ا

. 
( بدليل زبشٍاٍكف : أصلها )  خَشوف :ػت

 لف( حذفت األأنت زبشى )  سناداإل
عند الناقص  ضارعلػممن آخر الفعل ا

ما فتح إسناده لضمَت كاك اجلماعة ك 
) نوعو إعالؿ ًبحلذؼ  قبل الواك
  الناقص( من آخر الفعل أللفحذؼ ا
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اعلػم عزيزم الطٌالب أٌف معرفة احلرؼ الػمحذكؼ من الفعل الناقص عند إسناده إىل كاك اجلماعة أك ايء الػمخاطبة حظة ىاّمة : مال
يرجع إىل حركة ما قبل الواك كالياء ، فإف كانت حركة ما قبل الواك ضٌمة كقبل الياء كسرة ، فاحلرؼ الػمحذكؼ ىو الياء ، حنو : 

 يشتهيوف ، كنسيوا اليت أصلها نسيوا  ، كترجُت اليت أصلها ترجػيُت يشتهيوف اليت أصلها 

ها أٌما أٍف كانت حركة ما قبل الواك كالياء فتحة  ، فاحلرؼ الػمحذكؼ ىو األلف ، حنو تػمنىوا اليت أصلها تػمناكا ،ك  تناسىوا اليت أصل
 تناساكا ، ك تسعىُت اليت أصلها تسعاين .

ة قبل الواك كالياء يف الفعل الناقص الذم آخره ايء الػمسنود إىل كاك اجلماعة كايء الػمخاطبة ، كلكٌنها : قد ال تظهر احلركتنويو  
تظهر حتمنا يف الفعل الناقص الذم آخره ألف كىذا ما تبٌُت من خالؿ أسئلة الكتاب ؛ فإف مل تظهر احلركة فتأكد أٌف الػمحذكؼ 

  أسئلة الوزارة فاحلركات تظهر بكافة األحواؿ ىو حرؼ الياء ، كلكن من خالؿ الػمالحظة على

  " فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو  مىا ذيكًٌريكا بًوً  نىسيوا فػىلىمَّا قاؿ تعاىل : " .ُ

 " كينتيم مٍُّؤًمًنُتى  ًإف ٍعلىٍوفى اأٍلى ًهنيوا كىالى ربىٍزىنيوا كىأىنتيمي ػكىالى تى قاؿ تعاىل :"  .ِ

 . يف اإلسالـ اخلليفة عيمر  قاضو أٌكؿ  .ّ

 خَتنا كال       تيػخلف الوعدى كعٌجل ما تػًعدٍ  ًعػدٍ شرِّا ك  تػًعدٍ ال  .ْ

 من بٌث سرٌكم        أخو ثقةو سهل الػخالئق أركع  تػخشىوفأتى دكف ما  .ٓ
 تلقى الذم تعاتبو  يف كٌل األمور معاتبنا       صديقك مل كٍنتإذا   .ٔ

 بياف اإلعالؿ ًبحلذؼ الكلػمة 
أصلها ) نسيوا ( بدليل الػمجرد ) نسي ( حذفت الياء من آخر الػماضي الناقص عند إسناده لضمَت  نُسوا ُ

 كاك اجلماعة كضٌم ما قبل الواك ) نوعو إعالؿ ًبحلذؼ حذؼ الياء من آخر الفعل الناقص (
( بدليل الػمفرد ) األعلى ( حذفت األلف من آخر االسم الػمقصور عند مجعًو  أصلها ) األعالكف األعَلْوف ِ

 واك إشارة على حذؼ األلف .مجعنا مذكرنا سالػما ، كفتح ما قبل ال
أصلها ) قاضيو ( بدليل الػمضارع ) يقضي ( حذفت الياء من آخر االسم الػمنقوص ألنو اسم نكرة  قاضٍ  ّ

 الؿ ًبحلذؼ حذؼ الياء ( منٌوف نٌوف بتنوين الكسر ) إع
   أصلها ) توًعد ( بدليل الػمجرد ) كعد ( حذفت الواك من الػمثاؿ الواكم ) فعل ( الذم الػمضارعة تِعدْ   ْ

 ) يفًعل ( عند أخذ الػمضارع منو  ) إعالؿ ًبحلذؼ حذؼ الواك (
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     كم ) فعل ( الذم مضارعوأصلها ) اكعد ( بدليل الػمجرد ) كعد ( حذفت الواك من الػمثاؿ الوا ِعدْ  
 ) يفًعل ( عند أخذ األمر منو  ) إعالؿ ًبحلذؼ حذؼ الواك (

أصلها ) زبشاكف ( بدليل ) أنت تػخشى ( حذفت األلف من آخر الػمضارع الناقص عند إسناده  تػخَشوف ٓ
 لناقص ( لضمَت كاك اجلماعة ، كفتح ما قبل الواك ) إعالؿ ًبحلذؼ حذؼ األلف من آخر الػمضارع ا

) إعالؿ  ٌكن آخر الفعل األجوؼ فحذؼ كسطو أصلها ) كونت ( بدليل الػمجٌرد ) كاف ( س كْنتَ  ٔ
 ًبحلذؼ حذؼ األلف (

 و ، يػحمي نػجما ، يػَ خشي ، س   

سناد الفعل الناقص إىل كاك اجلماعة كايء الػمخاطبة حنذؼ احلرؼ األخَت كنضع حركة مناسبة عوضنا عنها ، فعوضنا إعند  : تذّكر
، كعوضنا عن األلف الػمحذكفة نضع فتحةن قبل الواك عن الياء الػمحذكفة نضع ضٌمة قبل كاك اجلماعة ، ككسرة قبل ايء الػمخاطبة 

 أك الياء 

 ايء الػمخاطبة   ضمَت  تسند إىلاألفعاؿ الػماضية ال. 

 إسناده إىل ايء الػمخاطبة  إسناده إىل واو اجلماعة الفعل
 ال يسند خشيوا خِشي ) الفعل ماٍض (
 ال يسند سػمػىوا سػمػا ) الفعل ماٍض (

 ػيػننػجت وفنػجي  و) الفعل مضارع (نػجي
 تػحًمػيػن يػحميوف يػحمي ) الفعل مضارع (

 طبق على االسم الػمنقوص واالسم الػمقصور عند مجعو مجًعا مذكًرا سالػًماينأيًضا ألمر ا
 مصطفى عند مجعها مجعنا مذٌكرنا سالػمنا تصبح مصطفىوف ، كمصطفىُت  -ُ

 الػمهتدم : الػمهتديكف ، الػمهتًدين -ِ

 عند أخذ األمر منو مثاؿ الواكم ػحذفت الواك من ال كصف : ًصٍف   .ُ

 ما سٌكن آخره حذفت الياءمن الفعل األجوؼ عند استشار : استًشٍر   .ِ

 ما سٌكن آخره حذفت األلف من الفعل األجوؼ عند خاؼ : خىٍف   .ّ
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 يُكْن ، الناُىوف  ، الواِشٌن ، جَنوا ، يشتُهوف ، ِصلة ، يقفُ  

  ن : الواك ، بدليل الػمضارع ) يكوف (  كي يى 

 ضٌمة قبل الواك يعٍت الػمحذكؼ ايء ( ( الناىي ) الناىيوف : الياء ، بدليل الػمفرد ( 

  كسرة قبل الياء يعٍت الػمحذكؼ ايء ( ( الواشي) الواشُت : الياء ، بدليل ادلفرد ( 

  اء يعٍت الػمحذكؼ ألف () فتحة قبل الي ( جنػى) جنىوا : األلف ، بدليل الػمجٌرد 

 ) يشتهيوف : الياء ، بدليل ) أنت تشتهي ( ) ضمة قبل الواك يعٍت الػمحذكؼ ايء 

  ًالواك ، بدليل الػمجٌرد ) كصل ( لة : ص 

  ) يقف : الواك ، بدليل الػمجٌرد ) كقف 

 

ؼي األممي احلريٌةى حُت أتخذي يف التفضيل بُتى شيءو مجيلو كشيءو أمجلى منوي ، حيث تكوفي األٌمةي بػمثابة إنػٌما تعر      
 الٌداعي حنو اجلماًؿ كشعبيها بػمثابة الرٌامػًيػن حنو احلريٌة ، كال يكوف ذلكى منها إاٌل حُتى تػجدي اجلماؿى غائرنا فيها قائمنا يف

 ساحاتػها .

حاجةه إىل طويل بػحثو أك عظيم عناءو يف تعٌرؼ مَتاًث األٌمًة من احلريٌة كالعزٌة ،فهو بػمثابة ساعو  كليس ًبلباحث     
 يسأؿ عن خزائًن الفنًٌ فيها ، فإٍف كجد صلةن فقٍد عرؼى احلقيقة من أكجًز طريقو .

 لػمعرفة األمساء اليت حدث فيها (  طريقة الكشفالدرس كحفظ بند ) بداية مبٌُت يف ػ: ال بٌد من الرجوع للجدكؿ ال إيضاح
 .الكلمات اليت حدث فيها إعالؿ ًبحلذؼ  كًبلقلب أ إعالؿ

 

   اإلجابة :

ا ، عناء ،مَتاث ، خزائناإلعالؿ ًبلقلب :   الٌداعي ، غائرنا ، قائمن

  الرٌامُت ، تػجد ، ساعو ، صلةن اإلعالؿ ًبلػحذؼ : 
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 ــــــدرصـــــــــلـنعنل ا

 صدر الصريح غالبنا من خالؿ سبقو بًتكيب : ) قاـ بعملية ..... (لػممكن صياغة اػي

 قاـ بعملٌية التعليم ، استعماؿ ، انكسار  ..عٌلم مثاؿ :  شىًربى : قاـ بعملية الشيٍرب ،  
 عىن لػمإذا كاف مضافًا إىل فاعلو يف ا  فينصب مفعواًل بػػػو صدر عمل الفعللػميعمل ا. 

 اؿ : تقدمُي زايٍد ىديًّة ألّمو دليُل حمّبتو هلا مث 

صدر  ، لذا لػمعٌت ، فعملى الػمة ) زايد ( اليت تعرب مضاؼ إليو كتعٌد فاعالن يف الػمصدر الصريح ) تقدًن ( جاء مضافنا إىل كلػما
 نصب مفعوالن بو كىو ىديةن .

 اىر على آخره صدر منصوب كعالمة نصبو تنوين الفتح الظلػم: مفعوؿ بو لىديًة  -
 مثاؿ آخر : يعجبين قوُلك الصدَؽ  

عٌت ، فعملى لػمٌتصل ) الكاؼ ( اليت تعرب مضاؼ إليو كتعٌد فاعالن يف الػمصدر الصريح ) قوؿي ( جاء مضافنا إىل الضمَت الػما
 صدر  ، لذا نصب مفعوالن بو كىو الصدؽى .لػما

 الفتح الظاىر على آخرهصدر منصوب كعالمة نصبو تنوين لػم: مفعوؿ بو ل الصدؽَ  -
 الطالَب جائزًة حيّفزُه على التفّوؽ واإلبداع  لػمعلػممثاؿ آخر : منُح ا 

صدر  ، لػمعٌت ، فعملى الػم( اليت تعرب مضاؼ إليو كتعٌد فاعالن يف ا لػمعلػمة  ) الػمصدر الصريح ) منح ( جاء مضافنا إىل الكلػما
 والن بو اثفو كىو جائزةن لذا نصب مفعوالن بو أٌكؿ  كىو الطالبى كمفع

 خاذ تنصب مفعولُت اثنُت ( ػٌ صدرين : منح كاتلػم) ا

  عمل ادلصدر يف مجلة )يعجبٍت قوليك الصدؽى ( ؟  نصبى مفعوالن بو ) الصدؽى ( ؛ ألنٌو مضاؼ إىل فاعلو يف الػمعٌت .بػٌّن : 

نصب مفعوال بو ) ...... ( ؛ ألنٌو أيضيف اآليت : يب ًبستخداـ الًتكيب نػجعند سؤاؿ بٌُت اخلاٌص بعمل اػلمصدر   توضيح :
 إىل فاعلو يف الػمعٌت 

( أعرب ما تػحتو خط 3صّوب ما تػحتو خط          ( 2،أو اسم فاعل َعِمَل عمل فعلو أو ...       ستخرج من النص مصدرًا عمل َعِمل فعلو( ا1 سؤاؿ الوزارة

 ( اخرت اإلجابة الصحيحة ....               5مع مالحظة وضع احلركة اإلعرابّية قبل الضمًن ( اضبط آخر الكلػمة الػمخطوط تػحتها 4.......      
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 صدر عمل فعلو يف مجلة )يعجبٍت قوليك الصدؽى ( ؟لػم: عمل ا عّلل 

 عٌت .لػمضيف إىل فاعلو يف اأي صدر ) قوؿ ( لػمألٌف ا اإلجابة :

 ألنٌو أيضيف إىل فاعلو يف الػمعٌت ًتكيب اآليت : يب ًبستخداـ النػجعند سؤاؿ ) عٌلل ( اخلاٌص بعمل الػمصدر   توضيح :

 

تيٍم مىنىاًسكىكيمٍ :" قاؿ تعاىل  .ُ ءىكيٍم أىٍك أىشىدَّ ذًٍكرنا كىذًٍكرًكيمٍ فىاذٍكيريكا اَّللَّى   فىًإذىا قىضىيػٍ  " آًبى
 الػمرًء الػمجدى مىطمحه مجيله  إحرازي  .ِ
 الػكراـ تعٌد منهم    فال تػيرىينى لػغَتىمي ألوفا  بًعشرتكى  .ّ

 اإلجابة :

 نصب مفعوال بو : آًبءى ؛ ألٌف أضيف إىل فاعلو يف الػمعٌت  -ُ
 ألٌف أضيف إىل فاعلو يف الػمعٌت ؛ نصب مفعوال بو : الػمجدى  -ِ
ـى  -ّ  ألٌف أضيف إىل فاعلو يف الػمعٌت ؛نصب مفعوال بو : الكرا

لغة العامل كرسالتو اجلميلة اليت تػجمع الشعوب من كل مكاف ، فيعجبنا األخذى ًبجلٌد ، فالرايضة  ذكؽي كأخالؽتشجيعيك الرايضةى   
انػموذجنا رائعنا عن  ، كأف تكوف مشٌجعنا خلوقنا قادرنا على نقًل صورة مجيلة عن كطنك ، كبذلك تكوف كفريقكخاصة عند تػحفيزؾ 

 مػمارسة الرايضة أبسلوب حضارًٌم .

 . تػحفيز    ِ. تشجيعي    ُ  : اإلجابة

: عند استخراج الػمصدر العامل عمل فعلو ، نبحث عن الكلمات اليت تقبل تركيب ) قاـ بعملية ( ، مثٌ َيب أف تكوف توضيح 
 .أييت بعد ىذه ادلصادر مفعوالن بو ذلا مع ضركرة أف  إىل فاعلها يف ادلعٌت  ىذه الػمصادر مضافة

كالػمصدر ) نٍقًل ( جاء مضافنا كلكن مل أيًت بعده مفعوالن بو لو ،   فالػمصدر ) األخذى ( ال يعترب عامالن ألنو مل أيًت مضافنا  ،
 كالػمصدر ) مػمارسة ( جاء مضافنا كلكن مل أيًت بعده مفعوالن بو لو .

 انتبو عليك كضع احلركة قبل الضمَت  فريقى ، 
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ا يكوف أٌكلو ميمن  أك ) ىنا نرٌد اجلمع إىل مفرده كاظم ( ، الكاظمُتعلى كزف فاعل حنو : حافظ ، آتو ، جاٌد  اسم الفاعلأييت  
، الػمستخدموف ) ىنا نرٌد اجلمع إىل متًلئة ػي ز  ، منػجلػم(   حنو : ميدرًؾ ، ميلتًمس  ، اًۛ  ) مػيػػ   مضمومة كمكسور ما قبل اآلخر

 ستخًدـ(مفرده مي 

 أك، مشكورين ) ىنا نرٌد اجلمع إىل مفرده مشكور (حفوظ  ػحو : مذمـو ، مرضٌي ، مػعلى كزف مفعوؿ ن فعوؿلػماسم اكأييت 
)التاء حرؼ زائد كاحلرؼ األخَت ما بة ،هذَّ لػمقة ، امينسَّ  ، ميعتدىؿ( حنو : ۛى  ) مػيػػ   كوف أٌكلو ميمنا مضمومة كمفتوح  ما قبل اآلخري

 ) ىنا نرٌد اجلمع إىل مفرده ميستخدىـ( ميستخدىموف قبل التاء ( ،

 شٌبهة على أكزاف متعددة كىي حسب اجلدكؿ اآليت : لػمكأتيت الصفة ا

 ثاؿلػما لوزفا
 أمحر محراء ، أعور عوراء أفعل ومؤنثها فعالء
 حًناف حًنى ، غضباف غضىب فعالف ومؤنثو فعلى

 ُشجاع فُعاؿ
 لبق ، فرِح َفِعلْ 
 َبَطل ، حَسن فَػَعل
 شْهم ، ضْخم فْعل

فعيل ) إذا دّلت على صفة 
 اثبتة(

 وسيم ، كرمي

 َرزاف ، َجباف فعاؿ
 

   وينصب مفعواًل بو إذا جاء متعدايًّ  فع فاعاًل إذا كاف من فعٍل الزـٍ فًن  يعمل اسم الفاعل  -1
للتمييز بُت الفعل الالـز كالػمتعٌدم ندخل الضمَت ) اذلاء ( عليو ألف قبلها كاستقاـ الػمعٌت فالفعل متعٌدم ،كإف مل :  توضيح 

 يقبل اذلاء كمل يستقم الػمعٌت فالفعل الـز ،
  عٌت غَت مستقيم ( ، إذف الفعل الـز لػملو يصبح :  ذىبوي ) ال يقبل اذلاء ، أم االفعل ذىب عند اضافة اذلاء 
 عٌت مستقيم ( ، إذف الفعل متعدٌو لػمزهي ) يقبل اذلاء ، انػجزى : أنػجأ -
 . فرتفع فاعاًل فقط  شبهةلػمتعمل الصفة ا -2
  فًنفع انئب فاعٍل فقط فعوؿلػميعمل اسم ا -3
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 فعول ( لـنشّبهة واسه الـنل والصفة اشتقات ) اسه الفاعلـنشروط عنل ا

 كّلها بنفس الشروط وىي :) اسم الفاعل واسم الػمفعوؿ والصفة الػمشبهة (شتّقات لػمتعمل ا

 التوضيح ثاؿلػما الشرط
 معرفًة بأل التعريف   

) كعند التعليل نكتب ألف 
شتق جاء معرٌفنا أبؿ لػما

 التعريف ( 

نٌفذ ( معرٌفنا أبؿ فعمل لذا نصب لػماسم الفاعل ) ا جاء ازه مػجشركعى لػما نفًٌذي لػما
 شركعى ( لػممفعوالن بو كىو ) ا

: مفعوؿ بو السم الفاعل منصوب كعالمة شروَع لػما
 نصبو الفتحة الظاىرة على آخره 

ة ( معرٌفة أبؿ فعملت ، بػَت شبهة ) الكلػمجاءت الصفة ا ساحتيو ة بػَت الكسجد لػمزرت ا 
ىو ساحةي ) تنٌبو الضٌمة نضعها قبل لذا رفعت فاعالن ك 

 ٌتصل (لػماذلاء الضمَت ا
ة مرفوع كعالمة رفعة هشبٌ لػم: فاعل للصفة اساحُتُو 

الضمة الظاىرة على آخره ، كىو مضاؼ ، كاذلاء ضمَت 
 مٌتصل مبٍت يف زلل جر ًبإلضافة . 

  
 فعليو يرغبو الناس  منوعلػما

أبؿ فعمل ، لذا منوع ( معرٌفة لػمفعوؿ ) الػمجاء اسم ا
رفعت انئب فاعل كىو فعلي ) تنٌبو الضٌمة نضعها قبل 

 ٌتصل (لػماذلاء الضمَت ا
فعوؿ مرفوع كعالمة رفعو لػم: انئب فاعل السم ا فعلُ 

 الضٌمة الظاىرة على آخره ، كىو مضاؼ...
لتعريف ّرًدا مً أل امـجفعول (  لـنشبهة ، اسه الـنشتق ) اسه الفاعل ، الصفة الـنإذا جاء ا

 :توافرت الشروط اآلتية )ميّوًىا (  فإّىه يعنل إذا  
 ُسبق باستفهاو ) أ ( 

 

ها ػعند التعليل نكتب ألن
        ٌردة من أؿ التعريفمػج

 ) منٌونة ( كسبقت ًبستفهاـ 
 

 ؾى أـ ال ؟ كعدى  زه نػجمي أ
 

كمػجٌرد من أؿ ز ( مسبوؽ ًبستفهاـ نػجاسم الفاعل ) مي 
مفعوالن بو كىو )  نصبفعمل ، لذا  التعريف ) منٌوف (

 .كعدى ( 
 

 تيك من ىنا ؟بػي بعيده أ
 

كمػجٌرد من أؿ شبهة ) بعيده ( مسبوقة ًبستفهاـ لػمالصفة ا
        فعملت، لذا رفعت فاعالن كىو التعريف ) منٌوف ( 

 تي (بػي )
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كمػجٌرد من  تفهاـفعوؿ ) موىوبة ( مسبوؽ ًبسلػماسم ا خدَيةي جائزةن لتفٌوقها  موىوبةه أ
  فعمل ، لذا رفع انئب فاعل كىو  أؿ التعريف ) منٌوف (

 ) خدَية ي ( 
 ُسبق بيفي  ) ما ( 

ها ػٌ عند التعليل نكتب ألن
ٌردة من أؿ التعريف مػج

 نفيمنٌونة( كسبقت ب)

 أخوؾ كاجباتو  انسو ما 
 

من أؿ  اكمػجٌردن  اسم الفاعل ) انسو ( مسبوؽ بنفي
 فعمل ، لذا رفع فاعالن كىو ) أخو ( التعريف ) منٌوف (

 احلصوؿ على اجلائزة صعبه ما 
 

من أؿ  ا كمػجٌردن  شبهة ) صعبه ( مسبوقة بنفيلػمالصفة ا
        فعملت، لذا رفعت فاعالن كىو  التعريف ) منٌوف (

 ) احلصوؿي (
من أؿ  اكمػجٌردن  فعوؿ ) مذمـو ( مسبوؽ بنفيلػماسم ا رجله يساعد اآلخرين  مذموـه ما 

      فعمل ، لذا رفع انئب فاعل كىو  التعريف ) منٌوف (
 ) رجله (

 

 ميادى جاء  املشتق 

عند التعليل نكتب ألّنا 
 ٌردة من أؿ التعريفمػج

 كجاءت منادل) منٌونة ( 

 اخلَتى  صانعنااي 
 

من أؿ  اكمػجٌردن  جاء اسم الفاعل ) صانعنا ( منادل 
         رفع مفعوالن بو كىو  فعمل ، لذاالتعريف ) منٌوف ( 

 ) اخلَتى (
 خلقيوي  شٍهمنااي 
 

من أؿ  ةكمػجٌرد شبهة ) شهمنا ( منادللػمجاءت الصفة ا
        فعملت، لذا رفعت فاعالن كىو  التعريف ) منٌوف (

 ) خلقي (
كمػجٌردنا من أؿ فعوؿ ) ميثٌقفنا ( منادل لػمجاء اسم ا فكريهي  ميثٌقفنااي 

       فعمل ، لذا رفع انئب فاعل كىو) منٌوف ( التعريف 
 ) فكري (

 جاء  املشتق خــــــــــــــــرًبا

بتدأ أو خرب لـن) خرب 

لكاٌ وأخواتها أو خرب 

ٌّ وأخواتها (  أل

عند التعليل نكتب ألّنا 
        ٌردة من أؿ التعريفمػج

 كجاءت خرب) منٌونة ( 

طةن األجواءي يف األردٌف   ةى السياحمينشًٌ
 

طةه ( خرب ل كمػجٌردنا  بتدأ األجواءي لػمجاء اسم الفاعل ) منشًٌ
فعمل ، لذا نصب مفعوالن بو  من أؿ التعريف ) منٌوف (

 كىو ) السياحةى (
 إنتاجيوي بديعه ي جبماؿ طٌلتك لػمإٌف ق

  
من  ةكمػجٌردشبهة ) بديعه  ( خرب إفَّ لػمجاءت الصفة ا

         رفعت فاعالن كىو  فعملت، لذاأؿ التعريف ) منٌوف ( 
 ) إنتاجي (

 رأة (لػمبتدأ ) الػمفعوؿ ) مصونة ( خرب للػمجاء اسم ا حريٌتها يف األردٌف  مصونةه رأةي لػما
فعمل ، لذا رفع انئب  كمػجٌردنا من أؿ التعريف ) منٌوف (

 فاعل كىو ) حريةي (
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 صفة جاء املشتق 

عند التعليل نكتب ألّنا 
        تعريفٌردة من أؿ المػج

 كجاءت صفة) منٌونة ( 

 مجاليػػػػو  ًبىره ته بػيإنٌو 
 

من أؿ التعريف    اكمػجٌردن  جاء اسم الفاعل ) ًبىره ( صفة
 فعمل ، لذا رفع فاعالن كىو ) مجاؿي ( ) منٌوف (

 ساقيها عريضو جلست ربت شجرةو 
 

من أؿ  ةكمػجٌرد شبهة ) عريضو  ( صفةلػمجاءت الصفة ا
        فعملت، لذا رفعت فاعالن كىو  منٌوف ( التعريف )
 ) ساؽي (

 أحداثيها.مينظَّمةن قرأتي ركايةن 
 
 

من أؿ  اكمػجٌردن فعوؿ ) مينظَّمةن ( صفة لػمجاء اسم ا
     فعمل ، لذا رفع انئب فاعل كىو  التعريف ) منٌوف (

 ) أحداثي (

 

 حال جاء  املشتق 

عند التعليل نكتب ألّنا 
         أؿ التعريف ٌردة منمػج

 كجاءت حاؿ ) منٌونة ( 

 كأس البطولة  حامالن نتخب لػمعاد ا
 

كمػجٌردنا من أؿ التعريف  جاء اسم الفاعل ) حامالن ( حاؿ
 فعمل ، لذا نصب مفعوالن بو كىو ) كأسى (  ) منٌوف (

 لسانيوي  عٍذًبن رءى لػمأحبُّ ا
 

ن أؿ كمػجٌردة م شبهة ) عذًبن ( حاؿلػمجاءت الصفة ا
         فعملت، لذا رفعت فاعالن كىو  التعريف ) منٌوف (

 ) لسافي (
رؤكسهم  مرفوعةن غًتبوف لػميعجبٍت ا

 فخرنا ًبلوطن 
من أؿ  اكمػجٌردن فعوؿ ) مرفوعة ( حاؿ لػمجاء اسم ا

       فعمل ، لذا رفع انئب فاعل كىو  التعريف ) منٌوف (
 ) رؤكسي (

 

ًلكى يػىٍوـه مى  ًإفَّ قاؿ تعاىل :"  .ُ يىةن لًٌمىٍن خىاؼى عىذىابى اآٍلًخرىًة ۚ ذىى ًلكى آلى ًلكى يػىٍوـه مٍَّشهيوده ػيف ذىى  " ٍجميوعه لَّوي النَّاسي كىذىى
 إىل يـو القيامة " : " اخليلي معقوده يف نواصيها اخلَتي  قاؿ رسوؿ هللا  .ِ
 حافظنا الشعرى ميتذٌكقنا بيانو  –رمحو هللا  –كاف الػملك ادلؤسس عبد هللا األكؿ  .ّ
 كم قصيدةو للشاعر الػمتنيٌب عذبةو كلماتػها  .ْ
 اي كطٍت ، مغركسةه مػحبٌػتيك يف ًكجداننا حيثما ارتػحلنا كحيثما حلٍلنا  .ٓ
 اجلار العزيز قاؿ اجلاري لػجاره : ما منسٌيةه أفضاليك أيُّػها  .ٔ

 ومجيعها مهّمة  فروع  أربعةتوضيح : يتكّوف ىذا السؤاؿ من 

أييت بعدىا معموذلا ، مثالن اسم فاعل يليو فاعالن  مع ضركرة أفنبحث عن ادلشتٌقات العاملة يف اجلملة : ج الػمشتَقات ا استخر  .أ 

 ...وؿ عامل يليو انئب فاعل لو كىكذا لو أك مفعوالن بو لو، أك صفة مشبهة عاملة يليها فاعل ذلا ، أك اسم مفع
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 ( . جموعػم /، كقد جاء يف اآلية األكىل ) اسم مفعوؿ كيكوف إٌما اسم فاعل أك اسم مفعوؿ أك صفة مشبهة : نوع املشتق   .ب 

(كما يف اآلية األكىل نقوؿ :" رفع انئب فاعل) ك ،  نصب مفعوالن بو أك انئب فاعل أك نبٌُت ىل رفع فاعال: بٌّن عملها  .ج   الناسى
مشتق حىت أصبح عامالن كقد تبٌُت ذكرىا سابقنا ) ربت بند الشرط( ، كىي يف اآلية ػكىي الشركط ادلتوافرة يف ال :سبب العمل  .د 

 ها مػجٌردة من أؿ التعريف ) منٌونة ( كجاءت صفة . ػاألكىل ، ألنٌ 

 : اإلجابة 

 العمل : رلٌرد من أؿ التعريف ) منٌوف ( كإعرابػو خرب  اسم مفعوؿ ، عملو : رفع انئب فاعل ) الٌناس ( ، سبب جموٌع :ػم -ُ
 اسم مفعوؿ ، عملو : رفع انئب فاعل ) اخلَت( ، سبب العمل رلٌرد من اؿ التعريف ) منٌوف ( كإعرابػو خرب  معقوٌد : -ِ
 رابػو خرب . اسم فاعل ، عملو نصب مفعوالن بػو ) الشعر ( ، سبب العمل : رلٌرد من اؿ التعريف ) خرب ( كإع حافظًا : -ّ
 : اسم فاعل ، عملو نصب مفعوالن بػو ) أدب ( ، سبب العمل : رلٌرد من أؿ التعريف ) منٌوف ( كإعرابػو خرب اثفو متّذِوًقا  -
 : صفة مشبػهة : عملها : رفعت فاعال ) كلػمات ( سبب العمل : رلٌردة من أؿ التعريف ) منونة ( كإعرابػها صفة عذبٍة  -ْ
 : عملو رفع انئب فاعل ) زلبةي ( ، سبب العمل : رلٌردة من أؿ التعريف ) منونة ( كإعرابػها صفة اسم مفعوؿ مغروسٌة : -ٓ
 : اسم مفعوؿ ، عملو رفع انئب فاعل ) أفضاؿي ( ، سبب العمل : رلٌرد من أؿ التعريف ) منونة ( كإعرابػها صفة منِسيػٌَّة  -ٔ

 

، ال  ( هاػلوني  )ضراءخكرقنا طواؿ العاـ ، فتبدك سهوليو كركابيو ( ها ػأغصان) كسٌوة يزداف األردٌف أبشجار الزٌيتوف الػمى  
، كال سٌيما تلك اليت عٌمرت  العاشق  )خضرتػها (يػخالطها إاٌل لوف الًٌتبًة أك الصخوًر ، فتيدخل الٌسركر على قلب 

نا ًبلػٌثمار ككرارؼ الٌظالؿ . ككم من بيتو أك حيٌو مزدانةو ساحاتو بشجر الزيتوف ، فيلتقي ػػأىلٌدة مئات الٌسنُت ما
  ىذه النعمًة. دكاـ قطافهم الزٌيتوف مؤٌملُت أبناؤه فيها حُتى 

 استخرج من النص : .1
  ماًل عا اد. مصدرً      ج. اسم مفعوؿ عاماًل      ب. صفة مشبهة عاملة         اسم فاعل عاماًل  . أ

 

مع  نبحث عن الػمشتٌقات العاملة يف اجلملة ، أم أف تتوافر شركط عملها اليت سبق دراستها ك الستخراجلسؤاؿ ا توضيح : .ق 
ضركرة أف أييت بعدىا معموذلا بعدىا ؛ مثالن اسم فاعل يليو فاعالن لو أك مفعوالن بو لو، أك صفة مشبهة عاملة يليها فاعل ذلا ، أك 

 ...يو انئب فاعل لو كىكذا اسم مفعوؿ عامل يل
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ّّ 

 

           الػمكسوَّة :ج. اسم مفعوؿ عاماًل        خضراء: ب. صفة مشبهة عاملة      مؤملُت : : اسم فاعل عاماًل  اإلجابة

 قطاؼ : د. مصدرًا عاماًل 

ـى   أىلى   ، :          اضبط أواخر الكلمات اليت تػحتها خط .ِ  دكا

 ،ب الكلمة حىت يتٌم ضبطها كىي يف ) أىلى ( جاءت مفعوالن بو السم الفاعل ) ماٌدة ( ال بٌد من معرفة إعراتوضيح : 

ـى ( قد جاءت مفعوالن بو السم الفاعل ) مؤٌملُت ( .  كيف ) دكا

 : أف تضع احلركة قبل الضمَت الػمٌتصل  : أىلىػػػػػنا  تذّكر

 : أعرب الكلمات اليت بٌن أقواس  .3
 لػمفعوؿ مرفوع ًبلضٌمة كىو مضاؼ كاذلا ضمَت مٌتصل مبٍت يف زلل جٌر مضاؼ إليو : انئب فاعل السم ا أغصانُػها 
 : فاعل للصٌفة الػمشٌبهة مرفوع ًبلضٌمة كىو مضاؼ كاذلا ضمَت مٌتصل مبٍت يف زلل جٌر مضاؼ إليو  لونُػها 
  :ل مبٍت يف زلل جٌر مضاؼ إليو كىو مضاؼ كاذلا ضمَت مٌتص، مفعوؿ بو السم الفاعل منصوب كعالمة نصبو الفتحة خضرتَػها 

ال بٌد من تػحديد نوع الػمشتٌق حيٌت يسهل األعراب ؛ فاسم الفاعل يرفع فاعالن كينصب مفعوالن بو إف جاء متعدايِّ ، كيرفع توضيح : 
كانصبنا دلفعوؿ بو فاعالن فقط إف جاء الزمنا ، كيف كلمة ) خضرتىػها ( جاء اسم الفاعل ) العاشق ( رافعنا لفاعل مستًت تقديره ىو 

 ، كىكذا ... كىو ) خضرة (
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ّْ 

 

 اليسب

 

 

 عرب ككسر ما قبلها .لػمحاؽ ايء مشدَّدة ) تيسٌمى ايء النسب ( آبخر االسم اػإل النسب :

 ظلَّلة تسمى ايء النسب ( لػم) الياء ا   يٌ ، مسرح : مسرًحػػ   يٌ ػػبػً عرب : عر مثاؿ :  

 تخصيص جاز كالػاإلي الغاية من النسب :

 طرفا النسب : 

 

 

      

 : مالحظات ىاّمة 

ػػيُّوف من سرحً لػميفيد ا اانن ( ، كقد َيمع حنو قولنا :بػية من أدؽًٌ اللغات بػينسوب حنو قولنا : ) الٌلغة العر لػمقد يؤٌنث االسم ا (ُ
 ية كركائعها لػمسارح العالػمًتريخ ا

،  بػيٌ ، فال يكوف ىناؾ نسب يف الياء اليت أتيت أصلية مثل ) حٌي ، ن ايء مشّددة وزائدةنسوب ىي لػمالياء يف آخر االسم ا (ِ
 شقٌي ، سجٌية ، قضٌية ، ىديٌة ( 

 حاالت النسب

 نسوبلػماالسم ا طريقة النسب مثاؿ حالة النسب
ختـو بتاء التأنيث لػمااالسم 

 )اتء مربوطة (
 

 جامعة ، ثقافة ، وردة 
 

 جامعة : جامًعٌي  حذؼ التاء عند النسبػن
 ثقافة : ثقايفٌ  

  كردة : كرًدمٌ  

 االسم الػمنسوب عليو
 ) قبل النسب (

 االسم الػمنسوب
 ) بعد النسب ( 

 عربػِػيّ  عرب
 مسرِحػػيّ  مسرح

...        فنقوؿ      ( عّلل : ننسب إىل كلػمة 3مع الضبط الّتاـ ..      انسب إىل كلػمة ( 2ستخرج من النص امسًا منسوًًب ... ( ا1 سؤاؿ الوزارة

 ( اخرت اإلجابة الصحيحة 5ما حتتو خط ....    ( صّوب الػخطأ يف 4
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ّٓ 

 

كسور لػماالسم الثالثي ا
 العٌن

 

    نفتح عينو عند النسب      قػبِػف ، لػتِ ػك ، كلِ م
 ) احلرؼ الثاين (

 مًلك : ملىًكٌي   
 : كتىًفٌي  كًتف   
 لًبق : لبىًقٌي  

 
 
 
 

 مدودلػماالسم ا
)ىو اسم ينتهي هبمزة قبلو 

 ألف زائدة (

 

 

إنشاء ، صحراء ، دعاء ، 
 بناء

إذا كانت اذلمزة أصلٌية : تبقى 
على حاذلا مع إضافة ايء 

 النسب 

 إنشاء : إنشاًئيٌ 
 إمالء: إمالًئٌي 

 إقراء : إقراًئيٌ 

 إذا كانت اذلمزة زائدة تقلب
 كاكنا عند النسب 

 صحراء : صحراًكمٌ 
 محراء : محراًكمٌ 

 الًكمٌ نػجالء : نػج

إذا كانت اذلمزة منقلبة جاز 
 قلبها كاكنا أك بقاؤىا على حاذلا

 شفاء : شفاًكٌم أك شفاًئيٌ 
 دعاء : دعاًكٌم أك دعاًئيٌ 

 بناء : بناًكٌم أك بناًئيٌ 
 

لفعل فإف انتهى ا أصلها ) الفعل الػماضي ( من خالؿ رّدىا إىل  زائدة  ة أو منقلبة أوأصلي إف كانتاهلمزة  أصل تعرؼ 
الفعل املاضي حبرؼ عّلة ) واي ( فإّّنا تكوف منقلبة  ، وإف انتهى  (  نشأ :إنشاء  )ها تعترب أصلية ، نػحو ػهمزة فإنّ ػب الػماضي

  ل نػجالء : نػجء : صحر / ، حنو )دعاء : دعا ( وإف كانت زائدة فإّّنا تنتهي بباقي األحرؼ ) صحرا
 نسوبلػماالسم ا طريقة النسب مثاؿ حالة النسب

 قصور لػماالسم ا
) اسم معرب ينتهي أبلف 

أك ايء  مػمدكدة ) ا (  الزمة
 مهملة غَت منقوطة )ل(

 
 ى ، فرنسالػمعصا ، س

 

 حسب موقع األلفػب
 إف جاءت األلف اثلثة :
كيفتح تقلب كاكنا عند النسب 

 ما قبلها

 صا : عىصىًوٌم ع
 بػىًومٌ ًب : رً رً  

 
 

إذا جاءت رابعة كاحلرؼ الثاين 
  ساكن

 نضيف كاكنا بعدىا 

 حْيفا : حْيفاِويّ 
 اًكمٌ لػمى: سلػمس
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إذا كانت رابعة كاحلرؼ الثاين 
جاءت األلف  أك متحٌرؾ
فأكثر : ربذؼ عند  خامسة
 النسب

 كنىدا : كنًدٌم 
ارل : خبارًمٌ    خبي

 يٌ مصطفى : مصطفً 
 

 نقوص لػماالسم ا
اء الزمة بػي) اسم معرب ينتهي 

 ( ) أصلية ( مكسور ما قبلها

 اذلادم ، القاضي ، الداعي 
 

نقوص الذم لػمينسب االسم ا
ايؤه رابعة بقلبها كاكنا كفتح ما 

 قبلها

 ٌم وً اضى لػماضي : الػما 
 ٌم الثاين : الثانىوً 

 ًومٌ القاضي: القاضى 

أو  االسم على وزف ) َفعيلة (
 ) فُػَعيلة (

 َمدينة  ،  ُىَريرة ، عزيزة
 
 
 
 

يكن االسم مضٌعف  لػمإذا 
 )أم ليس فيو حرؼ مكٌرر( 

ربذؼ ايؤه ككذلك ًتؤه كيفتح 
 احلرؼ الثاين .

نً  ةنػيػ) مد  ٌي ( ػ: مىدى
نًػٌي ( ينة : جيهى  ) جيهى

 لة : قػىبىًلٌي (بػي) ق 
 

:  إذا جاء االسم مضٌعفنا
 ؼ ًتؤه فقط ربذ

 ريرة : ىيريرًٌم ( ) ىي 
 ) حقيقة : حقيًقٌي (

لػمحذوؼ االسم الثالثي ا
 الالـ )احلرؼ األخًن حمذوؼ

تردُّ الاٌلـ كاكنا كييفتح ما قبلها ،   يد ،  أخ ،  سنة  
 ) نضيف كاك + ايء النسب ( 

  يد : يدىكٌم / أخ : أخىوٌم  
 ) سنة : سنىوٌم ( 

 

ةو ۖ الزُّجى قاؿ تعاىل :"  .ُ ًمٍشكىاةو ًفيهىا ًمٍصبىاحهۖ  اٍلًمٍصبىاحي يف زيجىاجى اجىةي كىأىنػَّهىا كىوٍكىبه ۞ اَّللَّي نيوري السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًضۚ  مىثىلي نيورًًه كى
ٍرًقيَّةو ييوقىدي ًمن شىجىرىةو مُّبىارىكىةو زىيٍػتيونىةو الَّ ديٌرًمّّ  ۚ  نُّوره عىلىىى نيورو ۗ يػىٍهًدم اَّللَّي لًنيورًًه مىن  ٍربًيَّةو غى كىالى  شى ره يىكىادي زىيٍػتػيهىا ييًضيءي كىلىٍو ملٍى سبىٍسىٍسوي انى

 " يىشىاءي ۚ كىيىٍضًربي اَّللَّي اأٍلىٍمثىاؿى لًلنَّاًس ۗ كىاَّللَّي ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمه 
 اجلاهً كالرٌتب ينمعالػها      معٌت كراء  سجٌية العريٌب اذلاشػميٌ  .ِ
 . قيل : ككيف ؟ قاؿ : ال أفعل شيئنا حىٌت أشاكرىم قومي قاؿ أعرايبٌ : ما غيبنتي قطُّ حىت ييغنب  .ّ
 لكٌل أٌمةو كاجبه على أبنائها  الًعلًميٌ  إحياء الًتاث .ْ

ة تعٌد امسنا منسوًبن ، كإف مل فإف استقاـ الػمعٌت فالكلم الػمشٌددة، حذؼ الياءػ: للتمييز بُت االسم الػمنسوب من غَته ن توضيح
حنو : العريٌب: عرب ) اسم منسوب ( ، نبػٌي : نب ) االسم ليس منسوًبن يستقم الػمعٌت فالياء الػمشٌددة أصلية كاالسم ليس منسوًبن 

 إذ مل يستقم الػمعٌت .....كتذٌكر يػجب أف تكوف الياء مشٌددة يف االسم الػمنسوب 
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 لنسب زائدة عند حذفها ال يػختٌل الػمعٌت تذٌكر أٌف ايء ا   اإلجابة :

 نوعها الكلػمة 
 اسم منسوب ة ػػػيٌ ػًػػػة ، غربػػػٌ يػًػػشرق

 )الثانية الياء ليست مشٌددة( ليس امسنا منسوًبن  ي ػػة ، معانػػسجيٌ 
 اسم منسوب ػػٌي مً ػاذلاش
 اسم منسوب يٌ ػػػً أعراب
  )الياء ليست مشٌددة(ليس اسم منسوب ي قومً 
 اسم منسوب يٌ العلػمً 

 

 نػًمر ، تػجارة ، محاة ، اسم ، جيهينة ، الػًكساء ، العقيػدة ، الٌشادم ، بردل ، بديهػة ، تيركيا ، ليغة  ،فم ، ايفا

  مع اتٌباع حاالت النسب لكٌل كاحدة من الكلمات ا مكسور : عند النسب ال تنسى أف تلحق آخر الكلمة ايء مشٌددة قبله توضيح

  اإلجابة

 نسوبلػما نسوب عليولػما نسوبلػما نسوب عليولػما
 بىدًىيٌ  ديهةبَ  فمًومٌ  فم 
 ترًكيٌ  كياتر  ايفاًكمٌ  ايفا 

 ليغىًومٌ  ةلُغَ  نػمرًمٌ  ر نػم
   ذبارًمٌ  جتارة

   محىًومٌ  اة محَ 
ًومٌ  اسم     امًسٌي أك مسى

   جيهًٍتٌ  ُجهينة 
   الكسائػًيٌ  الكساء

   عقًدمٌ  قيدةالعَ 
   الشادًكمٌ  الّشادي

   برًدمٌ  دىرَ بػَ 
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 يى ، أيمػًوٌم ، إقراًئٌي ، ًرضًوٌم ، تػميمٌي ، بػىرىًدمٌ عٌمانػ  

 : أزؿ الياء ادلشٌددة فقط ، كأرجع الكلمة إىل أصلها  توضيح

 :   اإلجابة 

 االسم الػمنسوب عليو االسم الػمنسوب 
 عٌماف عّماينّ 
 أىمىة أُمِويّ 

 أىمىة ِويّ أُمَ 
 إقراء إقراِئيّ 
 رضا ِرضِويّ 

 تػميم يِميّ تػم
 بػىرىدل ِديّ بَػرَ 

 

 
 : ما يوجد من حركات يف الػمنسوب إليو يػجب نقلها للسم الػمنسوب  تذّكر

 اإلجابة : 

 ( ، واهلمزة زائدة لذا تقلب واًوا جل ػ) من ننػجالِوّي    -2            (املنسوب إليو حْنو "احلاء ساكنة )ألّف   ِويّ نػحْ  -1
     

 

 

 لكم التوفيقأرجو 

 7099268000أنس الشليب األستاذ 


