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 معاني حروف الجر  
 .نتعّرف في هذا الّدرس إلى بعض معانيها, حرف الجّر يتغير معناه من جملٍة إلى أخرى حسب داللة الّسياق*

 

  ( ِمن) معاني 
 الّزمانّية الغاية ابتداء .2
 . ن المهد إلى اللَّحداطلِب العلم مِ : مثال    
 المكانّيةابتداء الغاية  .1
 .سرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلى المسجد األقصىسبحان الذي أ: مثال    
 (بمعنى بعض ) التبعيض  .3
 .حفظت سميرة أبياًتا من القصيدة: مثال    
 بيان الجنس .4
 .تبّرعت سوسن بسوار من ذهب: مثال    
 (بمعنى بسبب ) السببية  .5

 متوهِّجِ الَهَوى ُمَتَحيِّرًا     من حرِّ ناٍر بالحشا  َفَظلْلتُ في َأْمرِ : مثال
 

 :في كّل مّما يأتي( من)ما المعنى الّذي أفاده حرف الجّر  :2تدريب
 َذَهٍب َوَيْلَبُسوَن ِثَياًبا  ِمنْ اُر ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ألّنهَتْحِتِهُم ا ِمنْ ُأوَلِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري : قال تعالى -1

ْسَتبْ        َرٍق ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اأَلَراِئِك ِنْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتَفًقاُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َواِ 
 بيان الجنس: من ذهب -ابتداء الغاية المكانية  : من تحتهم -    
 .اآلخرين قلوب في الّسعادة تبعث ما الكلمات من أختارُ  -2

 التبعيض -    
 .لنا اهلل وهبها مولودةٍ  من عّمت الفرحة بيتنا -3

 السببّية -    
 :قال الّشاعر إبراهيم ناجي -1

يتَّي أطلْق يدّيا  ـــــــــأعطن  إّنني أعطيُت ما استبقيُت شيَّ    ي حرِّ
 ى عليَّ ـــــــــا أبقـــــــــــــــــــــِلَم أبقيِه وم  مي   مى معصقيِدَك أدْ  منآِه 
 السببّية -

 :زهير الّدين بهاء الّشاعر قال -3
 مّنا جرى ما تعارفنا        ونطوي اليومِ  من

 ابتداء الغاية الزمانية

 الوحدة األولى
 معاني حروف الجّر وأنواع األدوات
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 إلى معاني: 
 الّزمانّيةانتهاء الغاية  -2
الَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس : قال تعالى: مثال      .َغَسِق اللَّْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا ِإَلىَأِقِم الصَّ
 المكانّيةاية انتهاء الغ -1
 .المكتبة العاّمة أسبوعّيا إلىالّذهاب  اعتاد جواد  : مثال    
 (أو على ما يأتي بمعنيهما وتختص بذلك إذا وقعت بعد اسم تفضيٍل أو فعل تعّجٍب مشتقين من لفٍظ يدّل على الحّب أو البغضٍ  )التبيين  -3

 .قلبي إلى عمالاأل ِمن أحبّ  البيئةِ  على الحفاظِ  في المشاركةُ : مثال     
 

 :في كلٍّ مّما يأتي( إلى)ما المعنى الّذي أفاده حرف الجر :  1تدريب 
 ِإنَّ اللََّه َعِليم  َقِدير   ۚ  َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي اَل َيْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم َشْيًئا  ِإَلى  َوِمنُكم مَّن ُيَردُّ  ۚ  َواللَُّه َخَلَقُكْم ُثمَّ َيَتَوفَّاُكْم   -1

 نتهاء الغاية الزمانيةا    
 !األديب المبدع إلىالّنقَد البّناِء  ما أحبّ   -2

 التبيين    
 .م1112القاّرة األمريكّية عام  إلىوصل كولومبوس   -3

 انتهاء الغاية المكانية    
 .نفسي إلىأحبُّ الكتب األدبّية من لألديب الّرافعي " أوراق الورد" كتابُ   -1

 التبيين    
 

  ( في) معاني: 
 .الّزمانّية فّيةالظر  -1

 .ممارسُة الّرياضة في الّصباح تبقيك نشيًطا طيلَة اليوم: مثال    
 .الحقيقية المكانّية الظرفّية -2
 .عامٍ  كلّ  األردنّ  في يقاُم معرض  للكتاب: مثال    
 . المجازّية المكانّية الظرفّية -3

 .أثار فوُز منتخبنا أللعاب القوى الفرحَة في قلوبنا: مثال    
 .يةالسبب -1

 .دخلت امرأة النار في هّرة ربطتها(: ص ) قال الرسول: مثال    
 

 :في كلٍّ مّما يأتي(  في )ما المعنى الّذي أفاده حرف الجر: 3تدريب 
وُم ﴿ -1  ﴾ 3َأْدَنى اأْلَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن ﴿ ِفي﴾ 2غِلَبِت الرُّ

 الظرفية المكانية الحقيقية    
 .ذكرى زواجهما فيمها لها أبي هدّية قدّ  فيفرحت والّدتي  -2

 الظرفية الزمانية: في ذكرى -   السببية: في هدّية -    
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 .العطلة الّصيفّية على الّتصوير الفتوغرافي فيتدّربت مروُة وصديقاتها  -3
 الظرفية الزمانية   
 .شرق آسيا فيتقع جبال الهماليا  -1

 الحقيقيةالظرفية المكانية     
 !بثينة جميل قصائد في العذري الغزل معاني أجمل ما -3

 الظرفية المكانية المجازية    
 

  علىمعاني: 
 االستعالء الحقيقيّ  -2

 .وقف هيثم على جبال عجلون متأمِّاًل جمال الّطبيعة: مثال    
 .االستعالء المجازي -1

 الّردىسأحمُل روحي على راحتي        وألقي بها في مهاوي : مثال
 .السببية -3

 ".سّخرها لكم لتكبروا اهلل على ما هداكم: " قال تعالى: مثال    
 (بمعنى مع, بالرغم من ) المصاحبة  -4

 .األردن بلد معطاء على قّلة موارده المادّية: مثال    
 

 :ا يأتيممّ  في كلّ ( على)ما المعنى الّذي أفاده حرف الجر  : 4تدريب 
ّن رّبك ل: قال تعالى. 1  .ظلمهم علىذو مغفرة للناس وا 
 المصاحبة   
 .حّبك له وحاجتك إليه علىتبذل المال  أنْ  البّر الحقّ  -2

 المصاحبة    
الَوَداعِ  َجْمر َعَلى وَقْفَنا :قال أبو تمام -3  مراجُلهْ  تغلي وْهوَ  إالّ  قلبَ  َعِشيًَّة     وال ِِ

 االستعالء المجازي    
 .تمّيز أدائها المسرحيّ  علىالمدرسة  يرةمد من شكر شهادةَ  ليلى تسّلمت -1

 السببية    
 : للّروائّية ياسمين زهران( الّلحن األول من أّيام فلسطين)جاء في رواية  -3

نــي لــم أَر ُشــرفة بيتنــا فــي القريــة, وأمــامي يتشــعَُّب الــوادي العميــق, ولكنّ  علــىَحلْمــُت الليلــَة الماضــيَة أّننــي أِقــُف " 
 ".وال أنواَر يافا تلوُح خافتًة في األفق البعيد, فقد امتأل الوادي بضباٍب كثيفٍ ... َتّد إلى البحرمعالَم الوادي الُممْ 
 .االستعالء الحقيقي
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  (: عن) معاني 
 (بمعنى االبتعاد ) المجاوزة  -2   

 .كّل ما يضّره كالّتدخين عن الّذي يهتّم بصّحته يبتعد المرءُ : مثال       
 (بمعنى بدل  )البدلّية  -1   

 ُسلَواَنا َوالّشْوقِ  األَسى َتمادي َوَعنْ      هجَرانا الوصلِ  تمادي عن جازيتَني: مثال       
 

 :في كلٍّ مّما يأتي( عن) ما المعنى الّذي أفاده حرف الجرّ  :5تدريب 
 َوَلَقْد َعَفا اللَُّه  ۚ  َما اْسَتَزلَُّهُم الشَّْيَطاُن ِبَبْعِض َما َكَسُبوا ِإنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمنُكْم َيْوَم اْلتََقى اْلَجْمَعاِن ِإنَّ  : "قال تعالى -1 

 ". ِإنَّ اللََّه َغُفور  َحِليم   ۚ  ُهْم َعنْ      
 المجاوزة     

  َمْوُلود  ُهَو َجاٍز َعْن َوالّدِه َشْيًئا ِإنَّ َوَلِدِه َواَل  َعنْ َيا َأيَُّها الّناُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َيْوًما اَل َيْجِزي َوالّد  :تعالى قال -2  
 ..." َوْعَد اللَِّه َحق        
 البدلّية     

 .ةفريقه الفائز في المسابقة العلميّ  عن الجائزةد تسّلم خال -3  
 البدلّية     

 .قت التّفوقالعقبات الّتي واجهتها في حياتها  فحقّ  عنتجاوزت ميسون  -1  
 ةالمجاوز      

 .صديق طفولته عنسّدد أبي الدْين  -3  
 البدلّية      

 

  الالممعاني: 
 الملكّية . 2 

 .لصديقي ينشر فيه نتاجه األدبيّ  ا إلكترونّياً موقعً  أتابعُ : مثال     
 .مكان حرف الالم( يملكه ) يمكن وضع      
 االختصاص . 1 
 .فْظ عليهافلنحا ان لنا جميعاً الحدائق العاّمة في عمّ : مثال     
 .مكان حرف الالم( تخّصنا ) يمكن وضع      
  (يأتي بعدها سبب ما قبلها )  السببية والتعليل. 3 

 .الّسباحة على للتدّرب الّصيفّية العطلة في الوقت استثمرتُ : مثال     
 .مكان حرف الالم( من أجل ) يمكن وضع      

 ها سواء أكان فعاًل ليأتي بعدها سبب ما قبو فة بالم الّتعليل معرو , الّسببّية( الاّلم)حرف الجرّ : ملحوظة *  
 .مضارًعا أم اسًما     
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 :مّما يأتي في كلٍّ ( الالم)بّين المعنى الّذي أفاده حرف الجّر  :6تدريب 
 .لمتقينلوُأزلفت الجّنة : قال تعالى -1

 االختصاص    
 .وجه اهلللإّنما نطعمكم : قال تعالى -2

 السببية    
 ".مارس يحرق معّداته"عنوانها  ّي عيسى الّناعوريّ لكاتب األردنلقرأت رواية  -3

 الملكّية    
 

  الباءمعاني: 
 االستعانة -2

 .أسرته إلخبارهم موعد وصوله من الّسفرِ  تواصل نزار بالهاتِف مع: مثال   
 اإللصاق الحقيقي -1

 .تعاونه أمسكت بيد صديقي شاكراً : مثال     
 ق المجازياإللصا -3   

 .مررُت بمعرض الكتاب أثناء ذهابي للجامعة: مثال       
 السببية -4   

 . الّطبيب تحّسنت صّحة المريض بالّتزامه تعليمات: مثال       
 

 :يأتي مّما في كلّ  الباء الجرّ  حرف أفاده الّذي المعنى بّين :7تدريب 
ْذ َقاَل ُموَسى  ِلَقْوِمِه َيا َقوْ  :قال تعالى  -1 ِلُكْم بِ ِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم َأنُفَسُكم َواِ  اتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل َفُتوُبوا ِإَلى  َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوا َأنُفَسُكْم ذَ 

 .ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيمُ  ۚ  َخْير  لَُّكْم ِعنَد َباِرِئُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم 
 السببية    
 .البرلمانّية االنتخابات في يمثلها لمن األكفأر تيااخ في مبادئهاب سعادُ تقّيدت   -2

 اإللصاق المجازي    
 :الباروديّ  سامي محمود الّشاعرقال   -3

 ام ساءت صروفها     فإّني بفضِل اهلل أول واثقِ فإْن تكن األيّ 
 السببية

 .في ندوة عن حرّية اإلعالم الّدامغة باألدّلة والبراهينِ  ءهاآرا سناء دعَّْمتْ   -1
 ستعانةاال    
 .أحمد الّشركات بالبريد اإللكترونّي لتقديم طلبات الّتوظيف راسلَ   -3

 االستعانة    
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 :الّذي تحته خّط في ما يأتي بّين المعنى الّذي أفاده حرف الجرّ  :8 تدريب
واوَ : قال تعالى -1 َذا َمرُّ وَر َواِ  وا ِكَراًمابِ  الَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّ   اللَّْغِو َمرُّ
 اإللصاق المجازي    
 .األوثان منفاجتنبوا الرجس : قال تعالى -2

 بيان الجنس    
 ."الضعيف المؤمن من اهلل إلى وأحبّ  خير القويّ  المؤمن" :قال رسول اهلل عليه الّصالة والّسالم -3

 التبيين    
 .معجم الوسيط عن الكلمات التي ال أعرف معناهاال في أبحث -1

 الحقيقية الظرفية المكانية    
 :قال أبو فراس الحمدانيّ  -3

 الّظلماِء يفتقُد البدرُ  الّليلةِ  فيسيذكرني قومي إذا جّد جّدهم  و 
 الظرفية الزمانية

 .الّطرق الفرعّية في بلدتهم على تعاون األهالي في إزالة الّثلوج المتراكمة -4
 االستعالء الحقيقي    
 .أشعار نزار قّباني من مقتطفاتٍ  جتماعيّ مواقع الّتواصل اال على ضّمنت منشوراتي -4

 التبعيض: من -    االستعالء الحقيقي: على -    
 ؟إلى المحتاجينزمالئك بإيصال التّبّرعات  عن يا عّمارُ  أتتكّفل -8

 البدلّية    
 .أّي مكروه منأوطاننا لحمايتها بنتمّسك  -1

   المجازياإللصاق     
 .ممارسة الّنشاطات الّرياضّية والّترفيهّيةل ن للشبابمدينة الحسي فيأنشئت مالعب  -12

 السببية: الالم -الظرفية المكانية الحقيقية     : في -     
 .الحواجز بمهارة عالية عنيقفُز المتسابقون  -11

 المجاوزة      
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 تلخيص معاني حروف الجرّ 
 

 مثال المعاني حرف الجر   رقم

 الّزمانيّةابتداء الغاية . 1 نم   1

 المكانيّةابتداء الغاية . 2

 (بمعنى بعض) التبعيض. 3

 بيان الجنس. 4

 السببيّة. 5

 . اطلِب العلم من المهد إلى اللَّحد    

 .سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من المسجد الحرام    

 .حفظت سميرة أبياتًا من القصيدة

 .تبّرعت سوسن بسوار من ذهب

 فالن من الجوعمات 

 الّزمانيّةانتهاء الغاية . 1 إلى 2

 المكانيّةانتهاء الغاية . 2

 التبيين. 3

الةَ لُِدلُوِك الشَّْمِس   َغَسِق اللَّْيلِ  إِلَىأَقِِم الصَّ

 .المكتبة العاّمة أسبوعيّا إلىاعتاد جواٌد الّذهاب 

 .قلبي إلىالمشاركةُ في الحفاِظ على البيئِة ِمن أحّب األعمال 

 الّزمانيّة الظرفيّة. 1 في 3

 الحقيقية المكانيّة الظرفيّة. 2

 المجازية المكانيّة الظرفيّة. 3

 السببية. 4

 .ممارسةُ الّرياضة في الّصباح تبقيك نشيطًا طيلةَ اليوم

 .يقاُم معرٌض للكتاب في األردّن ّكل ّعام  

 .أثار فوُز منتخبنا أللعاب القوى الفرحةَ في قلوبنا

 .أة النار في هّرة ربطتهادخلت امر

 االستعالء الحقيقي. 1 على 4

 االستعالء المجازي. 2

 السببية. 3

 (بمعنى مع ) المصاحبة. 4

اًل جمال الطّبيعة  .وقف هيثم على جبال عجلون متأمِّ

 .سأحمُل روحي على راحتي

 .    روا هللا على ما هداكما لكم لتكبّ سّخره

 .  الماديّة األردن بلد معطاء على قلّة موارده

 المجاوزة. 1 عن 5

 البدليّة. 2

 .المرُء الّذي يهتّم بصّحته يبتعدعن كّل ما يضّره كالتّدخين

 جازيتَني عن تمادي الوصِل هجَرانا     

 الملكية. 1 الالم 6

 االختصاص. 2

 (بمعنى من أجل ) السببية. 3

 .أتابُع موقًعا إلكترونيّاً لصديقي ينشر فيه نتاجه األدبيّ 

 .لحدائق العاّمة في عمان لنا جميعاً فلنحافْظ عليهاا

 .استثمرُت الوقت في العطلة الّصيفيّة للتدّرب على الّسباحة

 اإللصاق الحقيقي. 1 الباء 7

 اإللصاق المجازي. 2

 السببية. 3

 االستعانة. 4

 .أمسكت بيد صديقي شاكراً تعاونه

 .مررُت بمعرض الكتاب أثناء ذهابي للجامعة

 .صّحة المريض بالتّزامه تعليمات الطّبيبتحّسنت 

 .تواصل نزار بالهاتِف مع أسرته
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 أنواع ما
 

 ( يستفهم بها عن غير العاقل غالباً ) ة ما االستفهاميّ  -2
 أثُر استخدام الّتكنولوجيا في تطوير الّتعليم؟ ما: مثال    
 ( وجواب الشرطفعل الشرط : تحتوي الجملة على فعلين) ما الشرطية  -1

 .تطمْح إليه تحقْقه بالجّد والمثابرة ما: مثال    
 ( التي، بمعنى الذي تقع ما في وسط الكالم, وتكون) ما الموصولّية  -3
 .طُلب منها من أفكاٍر لتطوير المدينة ماُن ُلَجيْ  ُتِعدّ : مثال    
 ما التعجبية  -4
 !ا أعذَب كلمات الّشاعر إبراهيم طوقانم: مثال    
 ما النافية -5
 الّديارا سكنَ  من حبّ  ولكنْ       قلبي شغْفن الّديارِ  ُحبّ  ماو : مثال    
 ما الكاّفة  -6

 " ( ُربّ " , كما تتصل بـ عدها على األصلعن العمل, ويعرب ما بفتكّفها اتصااًل مباشرًا إّن وأخواتها ب تّتصل)     
نِّ : مثال  َذَهُبوا َأخالُقُهم َذَهَبتْ  ُهمُ  إنْ فَ  َبِقَيتْ  ما األخالقُ  اأُلَممُ  ماوا 

  ( إنّ )بـ( ما)اسًما لها؛ ألّن اتصال ( إنّ )فلم تنصبه , مرفوع  على أّنه مبتدأ (إّنما ) الحظ أّن االسم الّذي جاء بعد
 .كّف عملها

 

 :الّتي تحتها خّط في كّل مّما يأتي( ما)ما نوع  :2تدريب
 َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن  ۚ  ْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  َفأَ  َماِإنَّ   -1

 كاّفة    
 اَوَكاَن اللَُّه َشاِكًرا َعِليمً  ۚ  َيْفَعُل اللَُّه ِبَعَذاِبُكْم ِإن َشَكْرُتْم َوآَمنُتْم  ما  -2

 استفهامية   
 :للّروائيَّة فيروز الّتميميّ ( ثالثون)جاء في رواية   -3

عاد لي مكان أسكنه  مااكتظت األرض و... ُبَقًعا جديدة وأرًضا خالية أقطنها, لكن فجأةً  ُت أجدُ ظلل"... 
 مافصنعُت  ...صرُت مربوطًة باألماكن والبشر, نسيُت أّني كنُت أفتِّش عن شيء أعرفه حين أراه... وحدي

 ."خرَّب عالمي
 موصولّية: ما خّرب -نافية   : ما عاد -

 القلبِ  منَ  إال األْذنان تسمعُ  وال  الهوى  موضعِ  في العينان تبِصر وما :قال بشار بن برد  -4
 نافية    
 خليل جَفاك مأ إْلًفا أَفارْقتَ      َباكًيا َلكَ  ما األيكِ  حَمامَ  يا أال :قال الّشاعر  -5

 استفهامية   
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 .في قلبه في أشعاره مايبّث الّشاعر   -6
 موصولّية   
 !كَرهاما أروع تقدير جهود اآلخرين وش  -7
 تعجبية 
 الّداءُ  َما يدر َلمْ  َعالماً  يُكنْ  َلم َمنْ       عالِمه َعندَ  دَواء   داءٍ  لكلِّ : الّشاعر قال  -8
 استفهامية  
 .ما تزرْع تحصدْ   -9

 شرطّية   
 

 .الّتي درستها( ما)هات من إنشائك جملة مفيدة على كّل نوع من أنواع  :1تدريب
 .يترك للطالب بإشراف المعّلم

 

 ال أنواع
 

 (تجزم الفعل المضارع ) ال الناهية  -2
 .ال تؤجْل عمل اليوِم إلى الغد: مثال    
 .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون: تؤجلْ *     
 (أْي ال تؤثر في ما بعدها  ليس لها عمل إعرابيّ ) ال النافية  -1
 .ال أتسرَُّع في الحكم على الّرأي اآلخر قبل فهمه: مثال    

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة: أتسرعُ *     
 (جميعه عن جميع جنس االسم الواقع بعده تنفي الخبرو , في محل نصب يليها اسم مبني)  ال النافية للجنس -3
 .ذلك الكتاب ال ريَب فيه: قال تعالى: مثال    

 .اسم ال النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب: ريبَ *     
 .قَة في الساحةال ور : مثال    
 (, وتقع ال بين اسمين غالبًا الحكم عن االسم الذي بعدها نفييفيد )  حرف عطف -4
 .اشتريُت من الّسوق قميًصا ال قميصين: مثال   
 .اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الياء: قميصين*    

 

 :في كّل مّما يأتي( ال)بي ْن نوع  :3تدريب
 لَُّه َفاَل َغاِلَب َلُكمْ ِإن َينُصْرُكُم ال: قال تعالى -1

 نافية للجنس    
 إْن لم َتِزن حسَن الجسوِم عقولُ      ن الجسوِم وطوِلهاسْ ال خيَر في حُ  :قال الّشاعر -2

 نافية للجنس    
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 اْلِحْقَدا لُ يْحمِ  َمنْ  اْلقْومِ  َرئيُس  وَلْيَس      علْيِهم اْلَقِديمَ  اْلِحْقدَ  أْحِملُ  والَ  :مخاطبا أقرباءه قال المقنع الكنديّ  -3
 (حرف نفي ) نافية    
 طبيُبه جفاهُ  وقدْ  العليلِ  حالُ     بعَدكم  فحالي عّني تسألوا ال :قال إبراهيم اليازجي -1
 (حرف نهي ) ناهية   
 .أستمتُع بقراءة القصة القصيرة ال الّرواية -3
 (حرف عطف ) عاطفة   
 عظيم فعلت إذا عليك عار      مثله وتأتي خلقٍ  عن تنهَ  ال :قال أبو األسود الّدؤليّ  -4
 (حرف نهي ) ناهية   

 

 :اضبط أواخر الكلمات الّتي تحتها خّط في كّل مّما يأتي :4تدريب
 الضّمة . بسوءٍ  أحًدا المؤمن يغتابُ  ال  -1
 الكسرة  .الّصرفِ  ال الّنحوِ اهتمامات  من للكلمة األخيرة الحركةِ  دراسةُ   -2
 السكون  .عن مواعيدك تتأخْر  ال  -3
 الفتحة  .تفاح في البستان شجرةَ ال   -1
 الضّمة  .الّسلة إال َمْن يتدّرب جّيًدا لعب كرة نُ ُيحسِ  ال  -3

 

 أنواع َمنْ 
 ( شرطتحتوي الجملة على فعل شرط وجواب , و صدر الكالم تقع َمن في)  اسم شرط -2

 .له مخرجا اهلل يجعلْ  يّتقِ  َمن :مثال    
 (فهم به عن العاقل صدر الكالم, ُيست تقع َمن في) اسم استفهام  -1

 مؤّلف كتاب األغاني؟ َمنْ : مثال    
 (بمعنى الذي ) اسم موصول  -3

 .يصدق قوله فعله َمنأحّب ِمن الناس : مثال
 :في ما يأتي( َمن)ما نوع األداة  :5تدريب

 وِّ َواآْلَصالِ ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوِظاَلُلُهم ِباْلُغدُ  َمنَوِللَِّه َيْسُجُد   -1
 (اسم موصول ) موصولة    
 يهْن يسهُل الهواُن عليه    ما لجرٍح بمّيٍت إيالمُ  َمنْ  :قال المتنبي  -2

 (اسم شرط ) شرطّية    
 ؟(مهنتي كملك)مؤلف كتاب َمن  -3
 (اسم استفهام ) امّيةهاستف   
 ".طلب العال سهر الليالي نمَ و "  -1

 (اسم شرط ) شرطّية    



 

 12 

 :ما يأتي نستنتج
 .ةوالكافّ , والّنافية, والّتعجبّية, والّشرطّية, ةيّ والموصول, االستفهامية(: ما)أنواع  نمِ   -1
 .وحرف عطف, للجنس والّنافية, والّنافية, الّناهية (:ال)أنواع  نمِ   -2
 .واسم موصول, واسم استفهام, اسم شرط(: َمن)أنواع نمِ   -3

 

 :ا يأتيما نوع األداة الّتي تحتها خط في كّل ممّ  :8تدريب
 .تلك بيمينك يا موسى ماو : قال تعالى -1

 اسم استفهام    
ِمنّ  يبق َلم ما لشِوقِ َولي  َلق َوَما اْلفَؤادُ  يلقى َما ِلعينيكِ  :قال المتنبي -2  يبق َوَما يِِ

 اسم موصول    
 الّدهرُ  َسكنَ  يَننابِ  َما انقضى َفلّما     َوِبيَنُها ِبيني الّدهرِ  ِلسِعي َعجْبتُ  :قال أبو صخر الهذليّ  -3

 اسم موصول    
 .يفكِّر جّيًدا في المسألة يجْد لها حاًل  نْ مَ  -1

 اسم شرط    
 يخطِب الحسناَء لم يغِله المهرُ  نمَ تهوُن علينا في المعالي نفوُسنا   و : قال أبو فراس الحمدانيّ  -3

 اسم شرط    
 راق الّصبْ ى تلعَ حتّ  لن تبلغ المجدَ      ا أنت آكلهتحسِب المجد تمرً  ال :رجل من بني أسد قال -4

 حرف نهي    
 

 ّما يليهاقرأ الّنّص اآلتي، وأجب ع :9تدريب 
 :قال المنفلوطي مبدًيا رأيه في نشأة الّشعر

, ترويًحـا عـن نفسـه هدويتغّنـى بمـا يـردّ , هد القائـل مـا يقولـلوال أّن غريزة في الـّنفس أن يـردّ ال شّك عندي في أّنه       
 .بحًرا وال روى عروضي  , نظم ناظم شعًرا ماًبا لعاطفته وتطري
, ولكّنــه ســمع أصــوات الّنــواعير, وال يعــرف مــا قوافيــه وأعاريضــه, حياتــه يــنظم الّشــعر بدايــةفــي مــا كــان العربــّي      

, كـي لبكائهـاولـّذ لـه أن يب, فلـّذ لـه صـوت تلـك الّطبيعـة المترّنمـة, وبكـاء الحمـائم, وخرير المـاء, وحفيف أوراق الّشجر
سوى فإذا هو ينظم الّشعر من حيث ال يفهم من شؤونه , وأن يكون صداها الحاكي لرّناتها ونغماتها, وينشج لنشيجها

 .تلك النغمة الموسيقية العذبة الخالية, وال من أبحره وضروبه إاّل صورة من صوره, ولون من ألوانه
 :استخرج من الّنّص تركيًبا يتضّمن كاّل من 

 لبكائها, ولنشيجها: الالم في                                        .ر يفيد الّسببّيةجّ  حرف -أ
 النفس في                     .المجازّية المكانّية الظرفّيةيفيد  حرف جرّ  -ب
 بداية في                               .الّزمانّية الظرفّيةيفيد  حرف جرّ  -ج
 , ما نظمكان ما                                                  .الّنافية( ما) -د
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 شكّ  ال                                           .للجنس الّنافية( ال) -ه
 يعي ال, روى ال ,يعرف ال                                                  .النافية( ال) -و
 هيقول ما                                             (.ما الموصولّية) -ز
 

 :ا يليهلألديبة سميحة خريس، ثم أجب عمّ ( الَمدّ )اقرأ الّنص اآلتي من رواية  :20تدريب
ـــَم وجَهـــه وجـــد ذات البحـــر  (نِمِِِ)البحـــر يحـــيط بـــه بإحكـــام غريـــب, ويمتـــّد "  أخشـــاب القـــارب وحتـــى األفـــق, وأينمـــا يمَّ

صغره أّن ذلك الّشريط المائّي الضخم الممتّد وسط مدينته كثعبان يتلـّوى  (في)يوم, تعلَّم العظيم, لم يكن يعرفه قبل ال
ونه البحـر مـن قبيـل يـراه هـو الّنهـر, ولكـّن الّنـاس يسـمّ  مِام الجغرافيـا هـذه المعلومـة, إّن هو البحر, ثّم صّحح لـه معلّـ

وقـد جــّرب عشـق اإلنسـان لتـدفُّق المــاء,  ,ان طفـالً التّفـاخر بـه, كيـف ال وهـو الّنيــل العريـق؟ عثمـان يحـّب الّنيــل مـذ كـ
 ".الماء كّل شيء حيّ  (نمِ )وجعلنا" :ورّدد مع والّده

 .بّيْن معنى كّل حرف من حروف الجّر الّتي بين قوسين  -2
 ابتداء الغاية المكانية    : أخشاب القارب ِمن -   
 الظرفية الزمانية: صغره في -   
 بيان الجنس: الماء نمِ  -   
 ؟ما نوع األداة الّتي تحتها خطّ   -1
 اسم موصول    
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 أسلوب يتضّمن إخراج ما بعد األداة من حكم ما قبلهاهو  :مفهوم االستثناء. 

 .نجح الطالب إال زيداً : مثال
( إالّ )ة , وقد أفادت األدازيداً لم يشمل و  الطالب, جميعسند إلى وهذا الحدث أُ ( النجاح)حدَث الجملة تضّمنت 

 .إخراجه من الحكم
 أدوات االستثناء: 
 حرف استثناء أو أداة حصر:  إالّ  -1
 اسمان معربان: غير, سوى  -2
 أو حرف جرّ متعٍد  فعل استثناء ماضٍ : عدا, خال, حاشا  -3
 فعل استثناء ماٍض : ما عدا, ما خال  -1
  االستثناء( عناصر) أركان: 
 يشمله الحكم: مستثنى منهال -2     وهو الفعل أو ما شابهه : الحكم  -1   
 ال يشمله الحكم: المستثنى -1                        أداة االستثناء -3   

 غّنى الجميُع في الحقل إاّل المتشائمَ : مثال      
 المتشائم: المستثنى/ إال : أداة االستثناء/ الجميع : المستثنى منه/ الغناء : الحكم      
  أنواع االستثناء: 
 إعراب المستثنى حكم المستثنى بعد إال مثال االستثناء نوع رقم
 (موجب)تام مثبت 1

 .الجملة مستوفية جميع األركان* 
 وغير مسبوقة بنفي* 

مستثنى منصوب وعالمة : المتشائم واجب النصب غّنى الجميُع في الحقل إاّل المتشائمَ 
 نصبه الفتحة

 تام منفي 2
  .الجملة مستوفية جميع األركان* 
 ومسبوقة بنفي* 

خلَص في مال ال يعجبني من الّناس أحد  إاّل اإلنساَن 
 (.أو اإلنساُن المخلُص في عمله)عمله 

 

من  بدلالنصب أو يجوز 
 المستثنى منه

مستثنى منصوب وعالمة : اإلنسانَ 
 نصبه الفتحة

بدل مرفوع وعالمة رفعه : اإلنسانُ 
 الضمة

 منقطع 3
 المستثنى من غير جنس * 
 ى منه أْي ليس بعضًا منهالمستثن  

 سجد المالئكة إال إبليس
 (إبليس ليس من جنس المالئكة ) 

مستثنى منصوب وعالمة : إبليس واجب النصب
 نصبه الفتحة

 (ُمفّرغ) ناقص 1
 المستثنى منه محذوف* 
 والجملة مسبوقة بنفي* 

ه فاعل مرفوع وعالمة رفع: الكسول حسب موقعه في الجملة ما شكا إاّل الكسولُ 
 .الضمة

 

 :ملحوظات* 
 .البدل يتبع إعراب المستثنى منه رفعًا ونصبًا وجّراً  -1

 .سّلمت على الطالِب إال زيدًا أو زيدٍ ما : نقولف    
 .أداة حصر( إال)أداة استثناء, وفي النوع الرابع تكون: في األنواع الثالثة األولى( إال)تكون  -2

 االستثناء: انيةالوحدة الث
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 .كن حذف النفي وأداة االستثناء وينتج جملة مفيدةيم(: المفّرغ ) في االستثناء الناقص -3
 .ما وصل المسافرون إال مسرورين: مثال.   ما محمد إال رسول: مثال    

 

 :ا يأتيفي كّل ممّ ( إالّ )بّين نوع االستثناء وحكم المستثنى بعد  (:2)تدريب 
 ِمينِ ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنة  ِإال َأْصَحاَب اْليَ : قال تعالى  -1

 واجب النصب :(إالّ )حكم المستثنى بعد             تام موجب: نوع االستثناء    
 َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا َفَما َحَصدتُّْم َفَذُروُه ِفي ُسنُبِلِه ِإالَّ َقِلياًل مِّمَّا تَْأُكُلونَ : قال تعالى  -2

 واجب النصب :(إالّ )لمستثنى بعد حكم ا            تام موجب :نوع االستثناء    
 وما الماُل واألهلوَن إاّل ودائع       وال بدَّ يوًما أْن ُتردَّ الودائعُ : قال لبيد بن ربيعة   -3

 حسب موقعه في الجملة :(إالّ )حكم المستثنى بعد                 ُمفّرغ: نوع االستثناء    
 .أحترُم الّناَس إاّل ذا الوجهين  -1

 واجب النصب (:إالّ )حكم المستثنى بعد            تام موجب: تثناءنوع االس    
 .ما شاهدُت ليلَة أمس إاّل برنامًجا وثائقًيا  -3

 حسب موقعه في الجملة :(إالّ )حكم المستثنى بعد             مفّرغ    : نوع االستثناء    
 .ما كان في المكتبة عند وصولنا إاّل سناء  -4

 حسب موقعه في الجملة: (إالّ )حكم المستثنى بعد        ّرغ         مف: نوع االستثناء     
 .وصل العّمال إاّل أدواتهم -4

 واجب النصب :(إالّ )حكم المستثنى بعد               منقطع: نوع االستثناء    
 .إاّل ُمساِفرْينأحد  ن يالمسافر من ما تأخر  -8

 (أو بدل على االستثناء النصب : (إالّ )المستثنى بعد  حكم            تام منفي: نوع االستثناء     
 

 (:غير وسوى)ِ أحكام المستثنى ب* 
 (.مضاف إليه), ويعرب ما بعدهما (إاّل ) من أدوات االستثناء, ويعربان إعراب االسم الواقع بعد: غير، سوى -  

 (.يهمضاف إل)حسب نوع االستثناء, ويعرب ما بعدهما ( غير, سوى ) أْي نعرب     
 االستثناء تام مثبت                       . شارَك الالعبون في المباراة غيَر اثنين َبقيا في قائمة االحتياط: مثال  
 .مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف: غيرَ  -  
 .مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الياء: اثنين -  
 منفيّ  االستثناء تام   (أو غيُر ذوي الهّمة العالية)حد  غيَر ذوي الهّمة العالية أ ُيقِدم على تحّمل المسؤولّيةال : مثال  
 .مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف: غيرَ  - 
 .بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف: غيرُ  - 
 .الياءمضاف إليه مجرور وعالمة جّره : ذوي - 
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 (مفّرغ)االستثناء ناقص       وما الّدنيا سوى حلٍم لذيٍذ : مثال  
 .وعالمة رفعه الضمة المقّدرة وهو مضاف  مرفوعالمبتدأ  خبر: سوى - 
 . وعالمة جّره الكسرة ورإليه مجر  مضاف :حلمٍ  - 

 

 :ا يأتي ذاكرًا الّسببَ في كّل ممّ ( غير وسوى)اضبط  (:1)تدريب 
 تام منفي ألّنه/ غيَر أو غيرُ                        .ال يتنّكر للجميل إنسان  غير الجاحد -1
 تام موجب ألّنه/ غيرَ                  .قرأت مها ديوان الّشعر غير ثالث قصائد  -2
 تام موجب ألّنه/ غيرَ        ذي الجالل إلى نفاد  كّل الذخائر غير تقوى  -3

 

 .في جمل من إنشائك، مستوفيًا أنواع االستثناء( سوى ) ضع  (:3)تدريب   
 لبيترك للطا  
 

 (:خال وعدا وحاشا)أحكام المستثنى  بِ* 
 :يجوز اعتبارها (ما)بـ إذا لم تسبق:  ، حاشاعدا، خال -2
 ( مفعول به منصوب ) ويعرب ما بعدها : فعاًل ماضيًا متعدياً  -   
 (اسم مجرور بحرف الجّر ) ويعرب ما بعدها : أو حرف جرّ  -   
 (.  أو حاشا المحتكِر منهم)شا المحتكَر منهم الّتّجار المستثمرين حا أحترمُ : مثال      
 : حاشا المحتكرَ  - 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: فعل ماٍض مبني على الفتح, المحتكرَ : حاشا   
 :حاشا المحتكرِ  - 

 .وعالمة جّره الكسرةبحرف الجّر  اسم مجرور: حرف جّر, المحتكرِ : حاشا   
 .حرف جرّ  نعلين ماضيين متعديين فقط، وال يكونايكونان ف: ما عدا، ما خال  -1
 .زرُت األماكَن األثريََّة في األردّن ما عدا أمَّ قيس: مثال      
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: أمَّ  فعل ماٍض مبني على الفتح,: حرف مصدري, عدا: ما -     
  شيء َما َخاَل اللََّه َباِطل  ّل ّ كُ : مثال      

 

 :منها السم الواقع بعد كلّ اإلعرابي لحكم الاستخرج أدوات االستثناء وبّين  (:4)يب تدر 
 ۚ  ِإالَّ َطِريَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَظَلُموا َلْم َيُكِن اللَُّه ِلَيْغِفَر َلُهْم َواَل ِلَيْهِدَيُهْم َطِريًقا :قال تعالى  -1

ِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيرً َوَكاَن   اذَ 
 واجب النصب :الحكم اإلعرابي لالسم الواقع بعدها    إال: أداة االستثناء    
ُفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه  ۚ  ِبَما َنْقِضِهم مِّيثَاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا ُقُلوَبُهْم َقاِسَيًة ف: قال تعالى  -2 مَّا َوَنُسوا َحًظا مِّ  ۚ  ُيَحرِّ

ْنُهْم  ۚ  كُِّروا ِبِه ذُ  ْنُهْم ِإالَّ َقِلياًل مِّ  ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن  ۚ  َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح  ۚ  واََل َتَزاُل َتطَِّلُع َعَلى  َخاِئَنٍة مِّ
 واجب النصب :الحكم اإلعرابي لالسم الواقع بعدها    إال: أداة االستثناء    
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 ن يداويهامَ  لكّل داٍء دواء  يستطبُّ ِبه      إاّل الحماقَة أعيتْ  :قال الّشاعر   -3
 واجب النصب :الحكم اإلعرابي لالسم الواقع بعدها    إال: أداة االستثناء    
 .كان طارق عصامًيا, لم يترك له أبوه شيئا سوى بضعة دونمات, أحياها فاغتنى  -1

 باإلضافة الجرّ  :م الواقع بعدهاالحكم اإلعرابي لالس سوى : أداة االستثناء    
 الّدمَع وترعى مضجعكْ  نامت األعيُن إال مقلًة     تسكبُ  :قال أحمد شوقي  -3

 واجب النصب :الحكم اإلعرابي لالسم الواقع بعدها    إال: أداة االستثناء    
 .قرأُت القصيدة عدا بيتين  -4

 مفعول به منصوب أو اسم مجرور بحرف الجرّ  :عدهاالحكم اإلعرابي لالسم الواقع ب    عدا: أداة االستثناء    
 .غير متسابق واحد الّدوران حول المضمار أحد   أخفَق في ما  -4

 باإلضافة الجرّ  :الحكم اإلعرابي لالسم الواقع بعدها غير   :أداة االستثناء    
 .  بين الّناس دواًل إالّ  امُ ما كانت األيّ   -8

 .يعرب حسب موقعه :رابي لالسم الواقع بعدهاالحكم اإلع    إال: أداة االستثناء    
 .سوى الّنرجس تفتَّحت األزهارُ   -1

 باإلضافة الجرّ  :الحكم اإلعرابي لالسم الواقع بعدها سوى : أداة االستثناء    
 .غادر الحاضرون قاعَة االحتفال سوى المشرفين عليه -12
 باإلضافة الجرّ  :اسوى  الحكم اإلعرابي لالسم الواقع بعده: أداة االستثناء    
 

 (5)تدريب 
 ألم تسمعني أقول إاّل خيًرا؟ : قال أحدهم

 .كّل شيء إاّل الّشتم, إّنك تقول بلى: قال
 .ورد أسلوب االستثناء في الحوار الّسابق مرتين بنوعين مختلفين, بّينهما    

 استثناء مفّرغ    ألم تسمعني أقول إاّل خيًرا؟ -
 تام موجب       كّل شيء إاّل الّشتمتقول  -

 

 : ( 6)تدريب 
تباعه ( إالّ )هات ثالث جمل يكون االستثناء بـ في الجملة األولى واجًبا نصبه, وفي الثّانية جائًزا نصبه وا 
 .حسب ما يقتضيه موقعه اإلعرابيّ بللمستثنى منه, وفي األخيرة معرًبا 

 يترك للطالب بإشراف المعلم
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 (7)تدريب
 :عرابنموذج في اإل -2
 وضعاإاّل ساعًة            وتهوُن األرُض إاّل مَ  يهوُن العمرُ  قدْ  :قال الّشاعر -أ   
 .على آخرهالظاهرة  فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الّضّمة: يهون   
 .الّظاهرة على آخره فاعل مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة: العمر   
 .حرف استثناء: إالّ    
 .ب, وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخرهمستثنى منصو : ساعة   
 .شجرةأورقت األشجار ما عدا  -ب
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره: شجرة   

 

 :أعرب ما تحته خّط في ما يأتي -1
  ۚ  َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَْرِض  ۚ  َم ُكنُتْم ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِهْم َقاُلوا ِفي :قال تعالى -أ

 ِمَن  اْلُمْسَتْضَعِفينَ َوَساَءْت َمِصيًرا ِإالَّ  ۚ  َفُأولَ ِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم  ۚ  َقاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها    
 .ْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل َيْهَتُدوَن َسِبياًل الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِ    
 .جمع مذكر سالم ألّنهمستثنى منصوب وعالمة نصبه الياء  -   

   ب- قال تعالى: َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َمَتاعُ  اْلُغُرورِ 
 .افخبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, وهو مض -    

 ج- لن يُ كّرم في الحفل سوى المتميّ زين.
 .نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقّدرة, وهو مضاف: سوى -   
 . جمع مذكر سالم ألّنهمضاف إليه مجرور وعالمة جّره الياء : المتمّيزين -   

 .زياًداالمدعوون االجتماَع ما خال  حضر -د   
 .ه تنوين الفتحمفعول به منصوب وعالمة نصب -      

 

 :اقرأ الّنّص اآلتي، ثمَّ أجب عّما يليه -( 8) تدريب 
فـي  وردًة فـي ُغمـرة العمـِر, فـي الّسـبعين كنـِت أو فـي الّسـتين, ,أحّبك كما أنـتِ  إلى كّل األّمهات الالتي يشِبْهَنها,

 !!مساء لّمينا كلّ تَ الخمسين كنِت أو في الّثالثين, المهم أن تبقي أنت كما أنت, تملئين الّدار علينا و 
فلحظــات العمــر ! فيعــود الّشـباب, لغســلُت عمـَرك فــي مـاء روحــّي وأعـدتك كمــا كنـتِ  ,لـو أنَّ العمــر ُيغَسـل يــا أّمـي

يحتضــن  قلبــكثي بطــرف ثوبــك حــين أقطــع الّطريــق باحثـًا عــن األمــان, فلــيس هنــاك ســوى تشــبُّ ( لحظــة)تهـون إال 
 .تنضج لي رغيًفا ساخًنا من طهارتها يديكِ  إال روحي وُيشعل عمري هناء, وال أذكر أياديَ 

 (أحمد حسن الّزعبي, بتصرف)                                                                             
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 .الواردة في الّنص( لحظة)اضبط كلمة  -2
 (تنوين الفتح ) لحظةً      

 ".من طهارتها تنضج لي رغيًفا ساخناً  يديكِ ال وال أذكر أيادي إ" :عي ِن المستثنى منه في -1   
 أيادي        

 ؟"فليس هناك سوى قلبك: " تثناء فيما نوع االس -3   
 مفّرغ        

 .أعرب ما تحته خط -4   
 مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو مضاف, والكاف ضمير متصل مبني في محّل جّر : قلبك -       

 .يهمضاف إل         
 مثنى, وهو مضاف, والكاف ضمير متصل مبني في  ألّنهمستثنى منصوب وعالمة نصبه الياء : يديك -   

 .محّل جّر باإلضافة     
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 اإلعالل بالقلب والحذف: الثالثة الوحدة
 

 .والهمزة ( ي / و/ ى/ ا ) تغيير  يجري في أحرف العلَّة : مفهوم اإلعالل* 
 .اإلعالل بالقلب, واإلعالل بالحذف: ل نوعاناإلعال * 
 :قد يطرأ تغيير على حروف العّلة في بعض الكلمات* 
 .مناسبة الحركة والّتجانس الّصوتيمراعاًة ل -1
 .ة عند الّنطقللخفّ  أو طلباً  -2    
 (ِزَنة ,ِميزان, ِزنْ , نُ يز , وزن)و( اعٍ د, الّداِعي ,دَعتْ , يدعو, دعا, دعوة)و بسبب التّقاء الّساكنين من مثلأ -3    
  .بقلبها أو حذفها وهذا الّتغيير في أحرف العلة قد يكون        

 

 اإلعالل بالقلب: أوالً 
 :منها, ة طرق نلجأ إليها للّتعرُِّف إلى تغيُِّر الحروِف في الكلمة ومعرفة أصولهاثمّ : مقدمة

 .(وصل)مجردها ( صلْ )كـ : المجّرد -1
 .(يشري)و( يقول( )قال, وشرى)كـ  :المضارع -2
 .(سعى وِرضا)لـ ( الّرضوان)و( الّسعي)المصدر الّثالثي كـ  -3
 .(هاب)من( هيبة)مصدر المرة  -1
 .(رحيات)و( عصوات)والجمع ( رحيانِ )و( عصوانِ )مثناهما ( العصا, والّرحى)المثنى والجمع فـ  -3
 .(رمى رميت)و( دعا دعوت: )إسناد الفعل للتاء نحو -4
 .مفردها مصطفى( المصطَفين)مفردها نتيجة و( نتائج:)الجمع إلى المفرد, مثل ردّ  -4
 

 حاالت اإلعالل بالقلب
 .بفتحة توسبق، همااحدإك تقلب الواو والياء ألًفا إذا تحرّ  -2

  كان: مثال   
 .( يكون )المضارع  بدليل ( َكَونَ  )أصلها  .1   
 .ألًفا فُقِلَبتْ  ؛وسبقت بفتحةالواو  تحّركت. 2   
 .بالقلب قلب الواو ألفاً  نوعه إعالل. 3   
 زانَ : مثال  
 ( زْين )أو المصدر ( يزين )المضارع  بدليل ( نيَ زَ  )أصلها  .1   
 .ألًفا فُقِلَبتْ  ؛وسبقت بفتحة الياء تحّركت. 2   
 .ألفاً  الياءنوعه إعالل بالقلب قلب . 3   
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 اغتدى: مثال  
 .( يغدو )المضارع  بدليل ( اغتَدوَ  )أصلها  .1   
 .ألًفا فُقِلَبتْ  ؛وسبقت بفتحةالواو  تحّركت. 2   

 .نوعه إعالل بالقلب قلب الواو ألفاً . 3   
 اهتدى: مثال  
  ( هدييَ  )المضارع  بدليل ( اهتَديَ  )أصلها  .1   
 .ألًفا فُقِلَبتْ  ؛وسبقت بفتحةالياء  تحّركت. 2   
 .ألفاً  الياءنوعه إعالل بالقلب قلب . 3   

 

 :والياء همزة  في حالتين هما تقلب الواو -1
 (المعتل الوسط )  األجوف الّثالثيّ  اسم الفاعل -أ    
 بائع: مثال     
 (بْيع ) أو المصدر ( يبيع )المضارع  بدليل ( بايع )أصلها  .1   
 .وقعت الياء عينًا في اسم الفاعل الثالثي األجوف؛ فقلبت همزة. 2   
 .ء همزةاليانوعه إعالل بالقلب قلب . 3   
 قائل: مثال     
 ( قْول) أو المصدر ( يقول )المضارع  بدليل ( قاول )أصلها  .1   
 .وقعت الواو عيًنا في اسم الفاعل الّثالثي األجوف؛ فقلبت همزة. 2   
 .همزةنوعه إعالل بالقلب قلب الواو . 3   
 .ذا تطّرفت الواو والياء بعد ألف زائدةإ -ب    
 الِغناء  :مثال   
 .( َغِنيَ  ) المجرد بدليل ( الِغناي )أصلها  .1   
 .بعد ألف زائدة؛ فُقِلَبت همزةالياء تطرَّفت . 2   
 .نوعه إعالل بالقلب قلب الياء همزة. 3   
 سماء: مثال  
 .(يسمو  ) المضارع بدليل (سماو  )أصلها  .1   
 .بعد ألف زائدة؛ فُقِلَبت همزةالواو تطرَّفت . 2   
 .ه إعالل بالقلب قلب الواو همزةنوع. 3   

 

في وأصلّية , اءشعراء وال إنشاء؛ ألنَّ الهمزة زائدة في شعر : هذا اإلعالل ال يكون في كلمات من مثل: ملحوظة
 (. أ ش, ن,)و( ر ع, ش,)إنشاء ؛ فالمجرد 
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 .ة منتهى الجموعفي المفرد المؤنَّث همزة إذا وقع بعد ألف صيغ( ي / و/ ا  ) الزّائد يقلب حرف المدّ  -3
 سحائب, خمائل, ركائب, : صيغة منتهى الجموع هي جمع تكسير ثالثه ألف وبعد األلف حرفان, مثل: تذكير    
 رسائل, خزائن, حدائق    
 سحائب: مثال    
 .(سحابة  )المفرد المؤنث بدليل (سحااب  )أصلها  .1   
 .تهى الجموع؛ فقلَب همزةبعد ألف صيغة من( األلف ) وقع حرف المّد الزائد. 2   
 .همزة األلفنوعه إعالل بالقلب قلب . 3   
 خمائل: مثال    
 .(خميلة  )المفرد المؤنث بدليل (خمايل  )أصلها  .1   
 .بعد ألف صيغة منتهى الجموع؛ فقلَب همزة( الياء ) وقع حرف المّد الزائد. 2   
 .نوعه إعالل بالقلب قلب الياء همزة. 3   
 ركائب :مثال    
 .(ركوبة  )المفرد المؤنث بدليل (ركاوب  )أصلها  .1   
 .بعد ألف صيغة منتهى الجموع؛ فقلَب همزة( الواو ) وقع حرف المّد الزائد. 2   
 .نوعه إعالل بالقلب قلب الواو همزة. 3   

 

 .  ليست زائدة فالياءُ  (معايش)وال في , أصليَّة  ؛ ألّن الهمزَة (مسائل)ال يكون مثل هذا اإلعالل في  :ملحوظة
 

 :تقلب الواو ياء في ثالث حاالت هي -4
 .إذا تطرَّفت الواو بعد كسر -أ      
 حِظيَ : مثال       
 .( الُحظوة )المصدر بدليل ( حِظوَ  )أصلها  .1   
 متطّرفة بعد كسر؛ فقلبت ياءالواو  وقعت. 2   
 .نوعه إعالل بالقلب قلب الواو ياء. 3   
 يالّداعِ : مثال       
 (.الدعوة ) أو المصدر  (يدعو  )المضارع  بدليل (الّداِعو  )أصلها  .1   
 .متطّرفة بعد كسر؛ فقلبت ياءالواو  وقعت. 2   
 .نوعه إعالل بالقلب قلب الواو ياء. 3   
       

 .لبة عن واوالياء فيهما أصلّية غير منق والعاني؛ ألنّ , هذا اإلعالل ال يكون في نِسيَ : ملحوظة      
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 .إذا وقعت الواو ساكنة بعد كسر -ب     
 ِميراث: مثال        
 (ورث  )المجّرد  بدليل (ِمْوراث  )أصلها  .1   
 بعد كسر؛ فقلبت ياء ساكنةالواو  وقعت. 2   
 .نوعه إعالل بالقلب قلب الواو ياء. 3   

 

 .ء أصلّيةإعالل فيها؛ ألنَّ اليا ال( ِغْيبة)كلمة : ملحوظة       
 

 .وكانت أوالهما ساكنة، إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة -ج     
 َمْنِسيّ : مثال   
 .(نسي  )المجّرد  على وزن اسم المفعول بدليل ( َمنسْوي )أصلها  .1   
 األخرى مع الياءثّم أدغمت , ت الواو ياء؛ فُقِلبَ وكانت أوالهما ساكنة, اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة. 2   
 .نوعه إعالل بالقلب قلب الواو ياء. 3   
 هّين: مثال   
 .(يهون  )بدليل المضارع  ( هْيِون )أصلها  .1   
 األخرى ثّم أدغمت مع الياء, ت الواو ياء؛ فُقِلبَ وكانت أوالهما ساكنة, كلمة واحدةاجتمعت الواو والياء في . 2   
 .و ياءنوعه إعالل بالقلب قلب الوا. 3   

 

 مقضيّ , يكثر هذا اإلعالل في اسم المفعول الّثالثّي المعتّل اآلخر نحو َمرويّ : ملحوظة   
 

 فلماذا؟, (طيِّب)في  مثل هذا اإلعالل ال يكونُ : سؤال
 .فقط اليائين بين متجانسين إدغام فيها حدث إّنما ءشي عن منقلبة غير الياء يطيب, ومضارعه طاب من طّيب

 

 :ْن ما حدث من إعالٍل بالقلب في الكلمات الّتي تحتها خطبي  :  2تدريب  
اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َواَل  * َوَكْأًسا ِدَهاًقا * َوَكَواِعَب َأْتَراًبا * َوَأْعَناًبا َحَداِئقَ  * ِإنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمَفاًزا ﴿ :قال تعالى  -1

 * ًباِحَسا َعَطاءً َجَزاًء ِمْن َربَِّك  * ِكذَّاًبا
  منتهى صيغة ألف بعد  )الياء( زائدال المدّ  حرف وقع حديقة المؤنث المفرد بدليل  )حدايق( أصلها :قحدائ -
 .همزة الياء قلب بالقلب إعالل :نوعه.  همزة فقلب الجموع؛   
  إعالل :نوعه. همزة الواو فقلبت ؛ئدةاز  ألف بعد الواو تطرفت, (عطو ) المجرد بدليل  ,وعطا أصلها: عطاء -
 . همزة الواو قلب بالقلب   

 ". هواهأفضُل الجهاد أن يجاهد الّرجل نفسه و :" قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم  -2
 قلب بالقلب إعالل :نوعه .األفً  فقلبت ؛بفتحة وسبقت الياء تحّركت(  َهْوية هوى) بدليل ) هَوَيه( أصلها: ههوا
 .ألفاً  الياء



 

 24 

 ما أتـى أم تساِخَيا سخاءً  أخالق  تدلُّ على الفتى      أكانَ فِس وللنّ  :قال المتنّبي  -3
 إعالل :نوعه. همزة الواو فقلبت ؛ئدةاز  ألف بعد الواو تطرفت ,يسخو المضارع بدليل ) سخاو( أصلها : سخاءً 
 . همزة الواو قلب بالقلب

 .وهدم الباطل الحقّ  ميزان ومن عدل أقام, من قوَي بالحجج أقنع :قال حكيم  -1
 إعالل :نوعه .ياء الواو فقلبت ؛كسر بعد الساكنة الواو وقعت(  وزن )المجرد بدليل ) ْوزانمِ ( أصلها: ناز مي

 . ياء الواو قلب بالقلب
نَّ َمن أّدبته في  :قال صالح بن عبد القّدوس  -3  الماَء في غِرسه ىُيسقكالعود            باالصِّ وا 

 :نوعه .ألفاً  الواو فقلبت ؛بفتح وسبقت كسرالب الواو تحّركت(  ةصبو  )المصدر بدليل  )وِ الصبَ ( أصلها: الّصبا
 .ألفاً  الواو قلب بالقلب إعالل
 بالقلب إعالل نوعه .ألفاً  الياء فقلبت ؛بفتح وسبقت الياء تحّركت (السقي(المصدر بدليل  )يسَقيُ ( أصلها: ُيْسقى
 .ألفاً  الياء قلب

 الّصحيحِ  بالوفاءِ  واثق  منكَ  ألّني  بالجفاءِ  لم أؤاخذكَ  :قال ابن حمدون  -4
 إعالل: نوعه. همزة الواو فقلبت ؛ئدةاز  ألف بعد الواو تطرفت(  يجفو )المضارع  بدليل ) الجفاو( أصلها: الجفاء
 . همزة الواو قلب بالقلب

 .فؤاده شِقيَ  وَمْن ترَك ذلك, نجا َمْن صاَن حقَّ غيِره  -4
 بالقلب إعالل :نوعه .ألفاً  الواو فقلبت ؛بفتح وسبقت الواو تحّركت ( النجوى) المصدر بدليل ) نَجوَ ( أصلها: َنجا
 . األفً  الواو قلب
 .ياء الواو قلب بالقلب إعالل:نوعه ياء الواو فقلبت ؛كسر بعد الواو تطرفت يشقو شقا بدليل ) وَ شقِ ( أصلها: يَ شقِ 

 .وجانَب الكبَر وتواضَع لهم, في الّناس َمْن نفعهم الّسّيد -8
  ؛ةساكن هماأوال توكان واحدة كلمة في والياء الواو اجتمعت سودالمجرد  بدليل ,فيعل وزن على(  سْيود )أصلها 
  .ياء الواو قلب بالقلب إعالل :نوعه .األخرى الياء مع دغمتأ ثم ياء الواو فقلبت 
 ".المروج عرائس"من آثاِر جبران األدبّية ديوان  -1

 منتهى صيغة ألف بعد  )الواو )الزائد المدّ  حرف وقع (عروس) المؤنث دالمفر  بدليل  )وساعر ( أصلها :عرائس
 .همزة الواو قلب بالقلب إعالل :نوعه .همزة فقلب الجموع؛

 قافيًة هجاني قالَ وكم عّلمُته نظَم القوافي          فلّما  :قال معن بن أوس -12
  بالقلب إعالل: نوعه .ألفاً  الواو فقلبت؛ بفتح قتوسب الواو تحّركت(  القول) المصدر بدليل  )َقَول (أصلها قال  
 .ألفاً  الواو قلب  
 .خير  من كثيٍر منقطعٍ  دائم   قليل -11
  الواو فقلبت ؛األجوف الثالثيمن  الفاعل سمال عيناً  الواو وقعت (يدوم)المضارع  بدليل ) داوم( أصلها: دائم    
 .ةهمز  الواو قلب بالقلب إعالل :نوعه .همزة  
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 والّسُبلُ  إليُكُم لم يسْعها الطّـْرقُ     الّشوِق عندي لو بعثُت بها  رسائل :قال البهاء زهير -12
  منتهى صيغة ألف بعد) األلف(ئداالز  المدّ  حرف وقع (رسالة )المؤنث المفرد بدليل  )ل رساا( أصلها: رسائلُ   
 .همزة األلف قلب بالقلب إعالل: نوعه .همزة فقلب الجموع؛  
 حّتى تهّيمني      ال أستطيُع لهذا الحبِّ كتمانا الهوى لقْد كتمتُ  :ل جريرقا -13
  إعالل :نوعه .ألفاً  الياء فقلبت ؛بفتح وسبقت الياء تحّركت(  يةوْ هَ ) المرة مصدر بدليل  )الهَويَ ( أصلها: الهوى 
 .ألفاً  الياء قلب بالقلب 

 

 :وّضح اإلعالل في الكلمات اآلتية: 1تدريب 
  بالقلب إعالل :نوعه. ياء الواو فقلبت ؛كسر بعد الواو تطرفت (الرضوان)المصدر بدليل  )وَ رضِ ( أصلها :يرضِ  -
 .ياء الواو قلب   
  الواو فقلبت ؛األجوف الثالثي من الفاعل سمال عيناً  الواو وقعت(  زالفوْ  )المصدر بدليل )فاوز (أصلها :فائز -
 .همزة الواو قلب بالقلب إعالل :نوعه .همزة  
  إعالل :نوعه .ألفاً  الواو فقلبت ؛بفتح وسبقت الواو تحّركت (يصفو)المضارع بدليل ) مصطَفوُ ( أصلها :مصطفى -
 .اً ألف الواو قلب بالقلب   
  إعالل :نوعه .همزة الياء فقلبت ؛ئدةاز  ألف بعد الياء تطرفت (يشفي) المضارع بدليل ) شفاي( أصلها :شفاء -
 .همزة الياء قلب بالقلب  
  الواو اجتمعت رضيَ  المجرد بدليل من الفعل الثالثي على وزن مفعول مفعول اسم )مرضْوي (أصلها :رضيّ مَ  -
  بالقلب إعالل :نوعه .األخرى الياء مع دغمتأ ثم ياء الواو فقلبت؛ ةساكن هماأوال توكان واحدة كلمة في والياء   
 .ياء الواو قلب   
  إعالل :نوعه. ياء الواو فقلبت ؛كسر بعد الساكنة الواو وقعت (ثقَ و ) المجرد بدليل  )ْوثاقمِ  ( أصلها :ميثاق -
 .ياء الواو قلب بالقلب   

 

 (:هّين)في حين إّنه وقع في كلمة ( لّين)ثّم عّلل عدَم حدوِث اإلعالِل في كلمة ، اقرأ البيت اآلتي:  3تدريب 
 لّين  م  وجه  طليق  وكال      ّينهَ ُبنّي إنَّ البرَّ شيء  

 . فقط (اليائين) متجانسين حرفين إدغام فيها حدث ماإنّ  ءشي عن منقلبة غير الياء يلين ومضارعه نَ اَل  من :لّين
 ؛ةساكن هماأوال توكان واحدة كلمة في والياء الواو اجتمعت فيعل وزن على هْيون فأصلها يهون هان من :هّين
 .بالقلب إعالل فهو األخرى الياء مع دغمتأ ثمّ  ,ياء الواو فقلبت

 

 :عّين الكلمات الّتي حدث فيها إعالٌل من بين الكلمات اآلتية:  4تدريب 
 ابتداء, ِخيفة, ذكرى, الّرامي ,شقائق ,صحراء, بالء, اّدعى

 خيفة شقائق, , بالءاّدعى,  :هي إعالل   فيها حدثَ  الّتي الكلمات
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 :مّيز الهمزة المنقلبة من غيرها في ما يأتي:  5تدريب 
 .انبراء, فائض, خزائن, شقراء, اصطفاء, إفتاء, إمالء, دعاء

 بدليل               ةالهمز  نوع         الكلمة
 دعوة , والمصدريدعوالمضارع             واو عن منقلبة          ءدعا

 جذرها مَلوَ             واو عن منقلبة         إمالء
 فتوة المصدر            واو عن منقلبة          إفتاء

 صفوةوالمصدر  ,يصفو لمضارعا            واو عن منقلبة      اصطفاء
 (والمذكر أشقر )  جذرها شقر              للتأنيث ئدةاز          راءشق
 (والمجرد خزن )  المفرد خزانة            ألف عن منقلبة        زائنخ

 فيضانوالمصدر  ,يفيض مضارعال             ياء عن منقلبة        فائض
 ( بري )والمصدر, يبري المضارع             ياء عن منقلبة        راءانب   

 

 :ما أصل الهمزة في ما تحته خط مّما يأتي : 6تدريب 
 ".   األعداءوشماتة , القضاءوسوء , الّشقاءرك ودَ , البالءذوا من جهد تعوّ : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -1
 )األعداو ( األعداء , )القضاي( القضاء , )الشقاو( الشقاء , )والبال( البالء   
 ".  الّصائم القائمالمؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة  إنّ :" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -2
 ) الصاوم( الصائم , )القاوم( القائم   
 :قال الّشاعر  -3

 ائرـــــــــــــــــحوْهو  االّرب َظه زهرُ ـــفالحال        فَر ناحـــــــبدا الّصبُح فوَق األفِق أص
 طائرائل ــــــــوال رفَّ في هذي الخماوة زهرة        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما نفحت فوق الّرب

 ضفائرالّشحروُر في الّروِض ريَشه        وُحلَّْت من الّصفصاِف فيه  وقد نتفَ 
 (رضفاي( ضفائر ,)طاير (طائر , )رحاي( حائر

 .والمشتري البائعضعف الثّقة بين ت, مع أّن كثرة الَحْلف باهلل يكثر بعُض الباعة والمشترين الحلف  -1
 ) البايع( البائع
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 اإلعالل بالحذف: اثانيً 
 

 حاالت اإلعالل بالحذف
 .االسم المنقوص إذا ُنّون بالضّم أو الكسر حذفت ياؤه. 2
 , المهتدينحو الداِعي, المحاِمي, القاضي ،قبلها كسرةغير مشدّدة ُكلُّ اسٍم آخره ياء هو : سم المنقوصاال*    

 مٍ رارّب رميٍة من غير : مثال     
 .رمى ومضارعه يرميراميٍ بدليل : أصلها. 1    
 (ألّن إعرابه مضاف إليه مجرور تنوين الكسر؛)نكرة نّون بتنوين الكسر ألّنهوص؛ حذفت الياء من آخر االسم المنق. 2    
 .(امٍ ر  )وعوِّض عن الياء المحذوفة بتنوين العوض. 3    
 .إعالل بالحذف حذف ياء االسم المنقوص :نوعه. 1    
 .ماهر  في لعب الكرة رامٍ هذا : مثال    
 .يرمي همضارعرمى و بدليل  رامي  : أصلها. 1    
 (؛ ألّن إعرابه خبر مرفوعتنوين الضمّ )نكرة نّون بتنوين الضمّ  ّنهألحذفت الياء من آخر االسم المنقوص؛ . 2    
 .( رامٍ  )وعوِّض عن الياء المحذوفة بتنوين العوض. 3    
 .إعالل بالحذف حذف ياء االسم المنقوص :نوعه. 1    
 .ياءوُكسر ما قبل ال، وُضّم ما قبل الواو، حذفت ياؤه اً لمنقوص إذا ُجمع جمَع مذكر سالماالسم ا. 1
 خير لكلّ  الّداِعينَ كن من : مثال   
  .(الداعي ) بدليل المفرد  نالّداِعْييْ : أصلها. 1    
 .وُكسر ما قبل الياءحذفت الياء من آخر االسم المنقوص عند جمعه جمع مذكر سالمًا, . 2    
 .إعالل بالحذف حذف ياء االسم المنقوص :نوعه. 3    
بداعلكّل تج الّداُعونهم : مثال     .ديد وا 
 ( الداعي ) بدليل المفرد  الّداِعْيْون: أصلها. 1    
 .وُضّم ما قبل الواوحذفت الياء من آخر االسم المنقوص عند جمعه جمع مذكر سالمًا, . 2    
 .إعالل بالحذف حذف ياء االسم المنقوص :نوعه. 3    
 .ح ما قبل الواو والياءوُفت، حذفت ألفه ماً المقصور إذا ُجمع جمَع مذكر سال االسم. 3
 , مصطفى, مرتضىأدنى ,أعلى , نحو" ثابتة "ألف الزمة  آخرههو اسم  :االسم المقصور*   

 .األدَنينَ تحلَّم على : مثال    
 .مفرد األدنىال بدليلاألدَنْايَن : أصلها. 1   
 .الياء وفتح ما قبلحذفت األلف من آخر االسم المقصور عند جمعه جمع مذكر سالمًا . 2   
 .ألف االسم المقصورإعالل بالحذف حذف  :نوعه. 3   
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 .ية منّ هم األقربون مودّ  نَ األدَنوْ : مثال    
 .مفرد األدنىال بدليلَن و األدَناْ : أصلها. 1    

 .حذفت األلف من آخر االسم المقصور عند جمعه جمع مذكر سالمًا وفتح ما قبل الواو. 2    
 .ف حذف ألف االسم المقصورإعالل بالحذ :نوعه. 3    
    .الفعل األجوف إذا ُسك ن آخره ُحذف وسطه. 4
 نحو صام, قام, باع حرف عّلة ثانيه  :الفعل األجوف*    
 نْ صُ : مثال   
 .بدليل المضارع يصون ُصْونْ : أصلها. 1   
 .حذف وسط الفعل األجوف عند تسكين آخره منعًا اللتقاء الساكنين. 2   
 .الفعل األجوف واوإعالل بالحذف حذف  :نوعه. 3   
 تِعْش : مثال   
 .بدليل المضارع يعيش تِعْيْش : أصلها. 1   
 .حذف وسط الفعل األجوف عند تسكين آخره منعًا اللتقاء الساكنين. 2   
 .إعالل بالحذف حذف ياء الفعل األجوف :نوعه. 3   
  وتحذف في ، تحذف الواو منه في مضارعه وأمره( ْفِعِلُ يَ )ومضارعه ( َفَعِلَ )الفعل المثال الواوي على وزن . 5
 .مصدره إذا ُعّوض عنها بتاء آخره   
 ورث, وصف, وجد ,نحو وصل, وعد( واو )  أوله :الفعل المثال الواوي*    
 (فعل مضارع )  يِجدْ : مثال   
 ( َوَجدَ ) بدليل المجّرد  َيْوِجد: أصلها. 1   
 .منه(  َيْفِعلوزنه ) عند أخذ المضارع(  َفَعلَ وزنه ) لمثال الواويحذفت الواو من الفعل ا. 2   
 .الفعل المثال الواويإعالل بالحذف حذف واو  :نوعه. 3   
 (فعل أمر )  ِجدْ : مثال   
 ( َوَجدَ ) بدليل المجّرد  اْوِجدْ : أصلها. 1   
  حذفت ثمعند أْخذ األمر منه, (  َيْفِعلوزنه  )همضارعالذي (  َفَعلَ وزنه  )حذفت الواو من الفعل المثال الواوي. 2   

 .به قد ُحذفللنطق ألّن الحرف الساكن الذي جيئت  الوصل همزة      
 .الفعل المثال الواويإعالل بالحذف حذف واو  :نوعه. 3   
 (مصدر )  ِجَدة: مثال  
 ( َوَجدَ ) بدليل المجّرد  َوْجد: أصلها. 1   
  منه, المصدرعند أْخذ (  َيْفِعلوزنه ) الذي مضارعه(  َفَعلَ وزنه ) المثال الواوي حذفت الواو من الفعل. 2   

 .وعّوضنا عنها بتاء في آخره      
 .الفعل المثال الواويإعالل بالحذف حذف واو  :نوعه. 3   
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 و ياء ُيحذف حرف العلة من آخره عند إسناده إلى واو الجماعة أ(  أو المضارع, الماضي )الفعل الّناقص  .6
ذا كان ، وُكسر ما قبل ياء المخاطبة، فإذا كان المحذوف الواو أو الياء ُضّم ما قبل واو الجماعة، المخاطبة      وا 
  .المحذوف األلف فتح ما قبل واو الجماعة أو ياء المخاطبة    

 , ينجوآخره حرف علة نحو سعى, رضي, دعا, تسعى, تمشي: الفعل الّناقص
 رُضوا: مثال

 (رضَي ) بدليل المجّرد  رضيوا: أصلها. 1   
 .واوالُضّم ما قبل حذفت الياء من آخر الفعل الماضي الناقص عند إسناده إلى واو الجماعة, و . 2   
 .الياء من آخر الفعل الناقصإعالل بالحذف حذف  :نوعه. 3   

 رَموا: مثال
 (رمى ) رماوا بدليل المجّرد : أصلها. 1   
 .واوالما قبل  تحآخر الفعل الماضي الناقص عند إسناده إلى واو الجماعة, وفُ  حذفت األلف من. 2   
 .الناقصالماضي من آخر الفعل  األلفإعالل بالحذف حذف  :نوعه. 3   

 دَعوا :مثال
 (دعا ) دَعاوا بدليل المجّرد : أصلها. 1   
 .واوالما قبل  تحماعة, وفُ حذفت األلف من آخر الفعل الماضي الناقص عند إسناده إلى واو الج. 2   
 .إعالل بالحذف حذف األلف من آخر الفعل الماضي الناقص :نوعه. 3   

 تسَعونَ : مثال
 (هو يسعى ) بدليل  تسَعاونَ : أصلها. 1   
 .واوالما قبل  تححذفت األلف من آخر الفعل المضارع الناقص عند إسناده إلى واو الجماعة, وفُ . 2   
 .لحذف حذف األلف من آخر الفعل المضارع الناقصإعالل با :نوعه. 3   

 تمُشون: مثال
 (هو يمشي ) بدليل  تمشْيون: أصلها. 1   
 .واوالما قبل  حذفت الياء من آخر الفعل المضارع الناقص عند إسناده إلى واو الجماعة, وضمّ . 2   
 .إعالل بالحذف حذف الياء من آخر الفعل المضارع الناقص :نوعه. 3   

 تسَعينَ : مثال
 (هو يسعى ) سَعاين بدليل ت: أصلها. 1   
 .الياءما قبل  تححذفت األلف من آخر الفعل المضارع الناقص عند إسناده إلى ياء المخاطبة, وفُ . 2   
 .إعالل بالحذف حذف األلف من آخر الفعل المضارع الناقص :نوعه. 3   

 تمِشينَ : مثال
 ( يمشيهو ) بدليل  تمشيين: أصلها. 1   
 .الياءما قبل  وكسرمن آخر الفعل المضارع الناقص عند إسناده إلى ياء المخاطبة,  الياءحذفت . 2   
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 .من آخر الفعل المضارع الناقص الياءإعالل بالحذف حذف  :نوعه. 3   
 ترِجينَ : مثال

 (هو يرجو ) بدليل  جوينتر : أصلها. 1   
 .الياءما قبل  عند إسناده إلى ياء المخاطبة, وكسر حذفت الواو من آخر الفعل المضارع الناقص. 2   
 .إعالل بالحذف حذف الواو من آخر الفعل المضارع الناقص :نوعه. 3   

 ترُجون: مثال
 (هو يرجو ) بدليل  ترُجوون: أصلها. 1   
 .واوالما قبل  وضمّ , ناقص عند إسناده إلى واو الجماعةحذفت الواو من آخر الفعل المضارع ال. 2   
 .إعالل بالحذف حذف الواو من آخر الفعل المضارع الناقص :نوعه. 3   

 

 :ن ما حدث من إعالل بالحذف في الكلمات الّتي تحتها خطبيّ  :2تدريب 
 .َما ُذكُِّروا ِبِه َأنَجْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّوءِ  َنُسواَفَلمَّا  :قال تعالى -1

    واو لضمير إسناده عند الناقص الماضي آخر من الياء حذفت (نسيَ ) مجردال بدليل  )نسيوا( أصلها : َنُسوا 
 . الناقص الفعل آخر من الياء حذف بالحذف إعالل :نوعه .الواو قبل ما وضمّ  الجماعة 
ْؤِمِنينَ  اأْلَْعَلْونَ َواَل َتِهُنوا واََل َتْحَزُنوا َوَأنُتُم  :قال تعالى -2  .ِإن ُكنُتم مُّ

  جمع جمعه عند المقصور سماال آخر من األلف حذفت (األعلى) المفرد بدليل ) األعالون( أصلها: اأْلَْعَلْونَ  
 . األلف حذف بالحذف إعالل :نوعه .األلف حذف على إشارة الواو قبل ما وفتح سالماً  مذكر  

 .اإلسالم عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه يف قاضٍ أول  -3    
  نّون نكرةمجرور  اسم هألنّ  ؛المنقوص سماال آخر من الياء حذفت (يقضي) بدليل (ي  قاض( أصلها: قاضٍ   
 . المنقوص ياء حذف بالحذف إعالل :نوعه .الكسر بتنوين  

 .جيرانكم ونَ تؤذُ أنتم ال  -1    
   واو لضمير إسناده عند الناقص المضارع آخر من الياء حذفت  )ؤذيت( بدليل ) تؤذيون( أصلها :تؤُذونَ  
 . الناقص المضارع آخر من الياء حذف بالحذف إعالل :نوعه .الواو قبل ما وضمّ  الجماعة 

ْل ما تِعدْ       وال     خيراً  وِعدْ  شّراً  تِعدْ  ال :قال محمد بن مناذر -3      ُتخلِف الوْعد وعجِّ
  .منه ليفعِ  المضارع أخذ ندع (وعد)الواوي المثال من الواو حذفت ( وعدال )المصدر بدليل  )توعد ( أصلها: دْ تعِ         
 . الواو حذف بالحذف إعالل :نوعه        
 عند ليفعِ  مضارعه الذي الواوي المثال من الساكنة الواو حذفت ( وعد )المصدر بدليل  )اْوعد ( أصلها : دْ عِ 

 .ُحذف لنطق به قدالهمزة من أجل ا جيئت ألّن الحرف الساكن الذي ؛الوصل همزة حذفت ثمّ  ,منه األمر أخذ
 .الواو حذف بالحذف إعالل :نوعه
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 كم      أخو ثقة سهل الخالئق أروعسرّ  من بثّ  َتخَشونأتى دون ما  :قال كثِّير عزَّة -4    
 عند الناقص المضارع آخر من األلف حذفت  )يخشى هو( للمفرد اإلسناد بدليل  )تخشاون( أصلها: تخَشون
 . الناقص المضارع آخر من األلف حذف بالحذف إعالل :نوعه .الواو قبل ما وفتح الجماعة واو لضمير إسناده

 .أسبوًعا من اإلجازة في العقبة َقَضواعاد جيراننا مسرورين بعد أْن  -4    
 واو لضمير إسناده عند الناقص الماضي آخر من األلف حذفت (قضى )المجرد بدليل ) قضاوا( أصلها :َقَضوا

 . الناقص الفعل آخر من األلف حذف بالحذف إعالل :نوعه .الواو قبل ما وفتح الجماعة
 َصديَقَك َلْم َتْلَق الّذي اَل ُتَعاتُبْه    ور معاتبًا   ــاألم في كلّ  كنتَ  إذا :بن برد قال بشار -8    

 اِنُبْه  ـــــــــــــــــــــــُمفَـارُق َذْنٍب َمرًَّة َوُمجَ     ه  أخاك فإنّ  ِصلْ أو  واحداً  فعْش                 
  بالحذف إعالل :نوعه. وسطه فحذف األجوف الفعل آخر نسكّ  ) كان( المجرد بدليل ) كاْنتَ ( أصلها: كنتَ  -
 . األلف حذف   
  بالحذف إعالل :نوعه .وسطه فحذف األجوف الفعل آخر نسكّ  (يعيش) المضارعبدليل   )عيْش ( أصلها: عْش  -
 . األلف حذف  
  عند ليفعِ  مضارعه الذي َفَعلَ  الواوي المثال من الواو حذفت (وصل) المجرد بدليل  )صلْ اوْ  ( أصلها: لْ صِ  -
  إعالل :نوعه .ألّن الحرف الساكن الذي جيئت للنطق به قد ُحذف ؛الوصل همزة حذفت ثمّ  منه األمر أخذ   
 .الواو حذف بالحذف   

 وا     وخذوا َعنَي البالغَة َدْرَساشْأوي َهلمّ  المقتُفونَ ها أيّ : قال محمد مهدي الجواهريّ  -1
 مذكر جمع جمعه عند المنقوص سماال آخر من الياء حذفت المقتفي المفرد بدليل ) المقتفيون( أصلها المقتُفونَ 

 .الياء حذف بالحذف إعالل :نوعه .الواو قبل ما وضمّ  اسالمً 
 .ِن إلى تحقيق مستقبل أفضلبوعيٍّ وعزٍم ُمتَّقدي ساعٍ هنيًئا لكلِّ  -12
 نّون نكرةمجرور  اسم هألنّ  ؛المنقوص سماال آخر من الياء حذفت السعي المصدر بدليل ( ساعيٍ ( أصلها: ساعٍ  

 . المنقوص ياء حذف بالحذف إعالل :نوعه .الكسر بتنوين
 رقيبُ  عليَّ  قلْ خلوُت ولكْن       تقلْ إذا ما َخَلْوَت الّدهَر يومًا فال  :قال أبو العتاهية -11
  :نوعه. وسطه فحذف األجوف الفعل آخر نسكّ  (يقول هو) إلى المفرد اإلسناد بدليل ) تقولْ ( أصلها :تقلْ  
 . الواو حذف بالحذف إعالل 
  حذف بالحذف إعالل: نوعه .وسطه فحذف األجوف الفعل آخر نسكّ  يقول المضارع بدليل  )قولْ ( أصلها: قلْ  
 . الواو 
 "واشٍ ماٍش شر  من  لم يمشِ : " قال حكيم -12
  نّون نكرة مجرور اسم هألنّ  ؛المنقوص سماال آخر من الياء حذفت يشي المضارع دليلب )واشيٍ ( أصلها: واش  
 .المنقوص ياء حذف بالحذف إعالل :نوعه .الكسر بتنوين  
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 !نفِسي َفْهمَ  تستطعْ أودُّ أن َأْفَهَم الكوَن    ونفسي َلْم  !عجبًا لي :قال أبو القاسم الّشابي -13
 .وسطه فحذف األجوف الفعل آخر نسكّ (  يستطيع هو )إلى المفرد اإلسناد بدليل  )تستطيعْ ( أصلها: تستطعْ 
 .الياء حذف بالحذف إعالل :نوعه

 ُس العاقلعلى الجاهل الكيّ          يفْز وال خير في العيش إْن لم  :مقال أحمد محرّ  -11
 إعالل :نوعه .وسطه فحذف األجوف الفعل آخر نسكّ  ( يفوز هو) مفرداإلسناد إلى ال بدليل ) يفوْز ( صلهأ :يفز

 .الواو حذف بالحذف
 آت.. إلى ظّل عينيك آتٍ أنا  :قال محمود درويش -13

 نّون نكرة مرفوع اسم هألنّ  ؛المنقوص سماال آخر من الياء حذفت يأتي المضارع بدليل ) آتي  ( أصلها : آتٍ 
 .المنقوص ياء حذف بالحذف إعالل: نوعه .الضمّ  بتنوين
 :أسند األفعال اآلتية إلى ضمير واو الجماعة ثّم إلى ياء المخاطبة مَع ضبط ما قبل الضمير: 1تدريب 
 .ينهى, يحمي, ينجو, يسعى, اختفى, سما ,خِشيَ 

 . خُشوا  -
 . سَموا  -
 . اختَفوا  -
 . تسَعينَ  , يسَعونَ  - 
 . ينَ ــِــتنج , ينُجونَ   -
 . ينَ تحمِ  , يحُمونَ  - 
 . تنَهينَ  , ينَهونَ   -

 :اجمع األسماء اآلتية جمع مذكر سالًما بالواو مرة  وبالياء أخرى مع ضبط ما قبل عالمة الجمع: 3تدريب 
 .المرتضى, الباني, الّناجي ,المهتدي, مصطفى

 . مصطَفينَ  , مصطَفونَ   -
 . ينَ المهتدِ  , المهتُدونَ   -
 . ينالناجِ  , الناُجون  -
 . ينبانِ ال , الباُنون  -
 المرتَضين , المرتَضون - 

 :، ثّم بّين ما حصل فيها من إعاللاِت فعل األمر من األفعال اآلتيةه:  4تدريب 
 .خاف, استشار, وصف

 . َخفْ  , استشْر  , فْ صِ 
  أخذ عند ليفعِ  مضارعه الذي َفَعلَ  الواوي المثال من الواو حذفت فوص المجرد بدليل  )صفْ اوْ  ( أصلها: صفْ  -

 .الواو حذف بالحذف إعالل: نوعه .الوصل همزة حذفت ثم ,منه راألم
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  فحذف األجوف الفعل آخر نسكّ ( شير)جذره الذي  (شار)استشار  من الماضي  )استشْيرْ ( أصلها: استشْر  -
 .الياء حذف بالحذف إعالل :نوعه .وسطه   
  بالحذف إعالل :نوعه .وسطه فحذف األجوف الفعل آخر نسكّ  (ْوف خَ ) المصدر  بدليل  )خْوفْ ( أصلها: َخفْ  -
 .الواو حذف   

 

 ؟في ما يأتي ما الحرف الّذي ُحِذف مّما تحته خط: 5تدريب 
 :قال عروة بن حزام  -1

 ِبَك ما ِبيا َيُكنْ ِبَي اليْأُس َأْو داُء الُهَياِم َشِرْبُتُه      َفإيَّاَك َعنِّي ال 
 ادياــــــــــــإاّل تم شينَ الواإاّل صبابًة       وال كثرُة  الّناهونَ فما زادني 

 ) الياء ( الواشين , )الياء( الناهون ,)الواو( يكن
 :قال ابن حيوس  -2

 َوعيدَك مثَل َوعدَك مثمرا ألَفوا   َواْعَتَدْواَثَمَراِت َوْعِدَك  َجَنْوا َوَمتى
  )األلف( ألفوا , )األلف (اعتدوا , )األلف( جنوا

 :قال الّشاعر  -3
نَّما      َربيِعي الّذي أْرجو َنواُل ِوصاِلِك    يْرُجونَ أَرى الّناَس   الّربيَع وا 

 )الواو( يرجون
 :قال أمية ابن أبي الّصلت  -1

 ِبداِر ِصدٍق     َوَعيٍش ناِعٍم َتحَت الّظاللِ  الُمتَّقونَ َوَحلَّ 
 الِ ــــــِمَن اأَلفراِح فيها َوالَكم     َتَمّنواَوما  َيشَتهونَ َلُهم ما 

 ) األلف( مّنوات , )الياء( يشتهون ,) ياءال( قونالمتّ 
 :وقال آخر  -3

 عهدي, وماُلوا      إلى َجْحد الهوى كلَّ المميلِ  َنُسوا, أو َتناَسْوا
 ) الياء( نسوا , )األلف( تناسوا

 القصيد صلةفحّرْر بالّندى  وقد حّررت في مديحك جهدي: قال أبو تّمام  -4
 (الواو ) صلة     
 .إّن الكالم يزدحم في صدري فيقف قلمي ألتخّيره: , فقيل له في ذلك, فقالقلمه كثيراً  يقفكان ابن المقّفع   -4

 )الواو (يقف    
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ِح اإلعال ، ثّم يصف فيها ِبْرَكة المتوّكل التي األبيات اآلتية من قصيدة البحترياقرأ : 6تدريب  ل في ما تحته وض 
  :مع بيان نوعه خطّ 

 هاــــــــــــــــــــَمَغاِني اَلَحتْ َحْسَناَء ُرؤَيُتَها           َواآلِنَســاِت ِإَذا اْلِبْرَكَة الْ  رَأىْ  َيا َمنْ 
 هاـــــــــــــــــــــــــــــــِإْبَداَعها َفَأَدقُّوا ِفي َمَعاِني            ُولُّـوااَن الّذيَن ـــــــــــــــــــــَكَأنَّ جنَّ ُسَلْيمَ 

 وُد اْلَماِء ُمْعِجلَـًة            َكاْلَخْيِل َخاِرَجــًة ِمْن َحْبِل ُمْجِريهاــــــــــــــِفيَها ُوفُ  تنحطّ 
ُة اْلَبيْ   هاــــــَتْجِري ِفي َمَجاِري الّسَباِئكِ ِمَن             َساِئَلةً َضاُء ــــــــــــــــــــَكَأنََّما اْلِفضَّ

 َهاـــــــــــــُركَِّبْت ِفي َسَماءً َلْياًل َحِسْبَت  في َجَواِنَبها           اَءْت وُم َترَ ــــــــــــــــإَذا الّنجُ 
 َوَداِنيهاَها ــــــــــــــــــــِلُبْعِد َما َبْيَن َقاِصي  اَل َيْبُلُغ الّسَمُك اْلَمْحُصوُر غاَيَتَها          

 هاــــــــــــــــــــُمْنَحاًل َعَزاِلي الّسَحاِئبِ َعِن       ُقْصَوى ِبُرْؤَيِتها     َها الْ ــــــــَبَساِتينُ  َتْغَنى
 : األول البيت

 بالقلب إعالل :نوعه .ألفاً  الواو فقلبت بفتح وسبقت الواو تحّركت يلوح المضارع بدليل  )َلَوْحتْ ( أصلها: َحتْ اَل 
 . األفً  الواو قلب

 :يالثان البيت
 واو لضمير إسناده عند الناقص الفعل آخر من الياء العلة حرف ُحذف َوليَ  المجرد بدليل ) واُوّليَ ( أصلها واُولّ 

 . الناقص الفعل آخر من الياء حذف بالحذف إعالل: نوعه .الواو قبل ما وُضمّ  الجماعة
 :الرابع البيت

 لياءا فقلبت األجوف الثالثيمن  الفاعل سمالًا عين الياء وقعت يسيل المضارع بدليل ) سايلة (أصلها: َسائَلةً  
 . همزة الياء قلب بالقلب إعالل :نوعه. همزة
 منتهى صيغة ألف بعد  )الياء( الزائد المدّ  حرف وقع سبيكة المؤنث المفرد بدليل ) سبايكال( أصلها : كالّسَبائ

 .همزة الياء قلب بالقلب إعالل :نوعه .همزة فقلب الجموع؛
 :الخامس البيت

  إعالل :نوعه .همزة الواو فقلبت ئدةاز  ألف بعد الواو تطرفت يسمو المضارع بدليل ) سماو( أصلها: َسَماءً  
 . همزة الواو قلب بالقلب 

 :السادس البيت
  قلب بالقلب إعالل :نوعه .ياء الواو فقلبت كسر بعد الواو فتتطرّ  يدنو المضارع بدليل ) وهادانِ ( أصلها :دانيها 
 . ياء الواو 

 :السابع البيت
 .األفً  الياء فقلبت بفتح وسبقت الياء تحّركت غنيَ  والمجرد (غنية) ةالمرّ  مصدر بدليل  )تغَنيُ ( أصلها :َتْغَنى
 . األفً  الياء قلب بالقلب إعالل :نوعه

 صيغة ألف بعد  )األلف( ئداالز  المدّ  حرف وقع ( سحابة )المؤنث المفرد بدليل  )سحااب( أصلها: الّسَحائب
 .همزة األلف بقل بالقلب إعالل :نوعه. همزة فقلب الجموع؛ منتهى
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 :اإلعالل في قوله تعالى بي ْن مواطنَ : 7تدريب 
يَتاِء ِذي اْلُقْرَبى  َوَيْنَهى  َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَ  ْحَساِن َواِ   . َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ  ْغيِ ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِ

 .ألفاً  الياء قلب بالقلب إعالل.ي تحركت الياء وسبقت بفتح فقلبت الياء ألفاً هْ ل المصدر النّ أصلها ينهَي بدلي: َيْنَهى -
  أصلها يوعظكم مضارع المثال الواوي وعظ حذفت الواو من المثال الواوي َفَعل عند أخذ المضارع منه : َيعُظُكمْ  –
 .)الواو حذف بالحذف إعالل(   
إعالل بالقلب  :نوعه. بدليل المضارع يؤتي, تطرفت الياء بعد ألف زائدة؛ فقلبت الياء همزة( إيتاي ) لهأص :إيتاء -

 .قلب الياء همزة
 

 اتعمل المصدر والمشتقّ : الرابعةالوحدة 
 :معلومات سابقة* 

  (. ة الـعمليّ قام ب) نضع قبله  هو اسم يمكن أنْ  :المصدر الصريح (2 
 .....الزراعة / المساعـدة / التنظيم / التمّني / السباحة / المشي / وم النّ / الشرب  :مثال 

 :هياألفعال المتعدية التي تنصب مفعولين  (1 
 / هبْ / زعـم/ خال/ ظنّ  /درى/ ألفى/ وجـد/ رأى القلبية/ عـلم /هبو / أذاق/ ألبس/ كسا/ منح/ سأل/ أعـطى    
 تخـذ/ صّير/ ترك/ ردّ / اتخذ/ جعـل/ عـدّ / جاحَ / بحسِ     
 الصفة المشبهة (3

  صف به اتصافًا دائمًا أو شبه دائم يتّ ( أو ما ) هي اسم مشتِق يدّل على الحدث ومْن. 
  تصاغ من الفعِل الثالثي على أوزان أشهرها: 
 

 المثال الوزن الرقم

1.  
 أعـمش عمشاء/ أزرق زرقاء  فعـل الذي مؤنثه فعالءأ

 غضبان غضبى/ عطشان عطشى  َفعالن الذي مؤنثه فَـعـلى  .2
 حسن/ رغـد / حدث / خلق / بطل  فَــَعــل  .3
 جبان/ رزان  فَــَعـال  .4
 شجاع/ رحاب / زؤام / أجاج / فرات  فُــَعــال  .5
 شهم/ فخم / ضخم / نذل / صعـب / سهل  فـَـْعـل  .6
 حلو/ صلب / سخن / مّر  فُــْعـل  .7
 لبق/ فرح / مرح / شره / جشع  فَـِعـل  .8
 رخـو/ ملح  ِفـْعـل  .9

 ماجد/ نابه / تافه / فاضل / طاهر / فاقع  فاعل  .11
 بخيل/ وسيم / لئيم / عـظيم / طويل / كريم  لـعـيَـ ف  .11
 قّيم/ فيصل / ضّيق / هّين / طّيب / سّيد  فَـْيـِعـل  .12
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 اسم الفاعل (4
 (الحرف الثاني ألف, والحرف الثالث مكسور ) لفعـل ثالثي على وزن فاِعـل  -    

 قاضٍ  ,رادّ  ,مصائِ  ,مفاهِ : مثل       
 .وقبل اآلخر كسرة أو ياءيبدأ بميم مضمومة : ثالثي لفعـل غير -    
 , ُمعينفيدمُ  , ُمحاِرب,ُمبتِسم: مثل       
 مفعِولاسم ال( 5
 (الحرف األول ميم مفتوحة ) فعـل ثالثي على وزن َمــفعـول ل -   
 َمقول ,َمبيع ,رميّ مَ  ,دعوّ مَ  ,فهوممَ  ,سموعمَ : مثل      
 .وقبل اآلخر فتحة أو ألفيبدأ بميم مضمومة  :لفعـل غير ثالثي -   
 , ُمقالُمعان , ُمحتَرم,ُمـشتــَرك :مثل      

 

 عمل المصدر الّصريح
 

 ( ينصب مفعواًل به) الفعلعَمل  عملمضافًا فإّنه ي الّصريح المصدر إذا وقع *
 .ألّمه دليل تقديره لها تقديم زياٍد هدّيةً : مثال     
 الّتي تعرب ( زياد)وجاء مضاًفا إلى كلمة ( تقديم) المصدر الصريحتكوَّن من ( تقديم زياد هدّية)ّتركيب  
 .مفعواًل به منصوًبا للمصدر الّصريح( هدّية)وفي هذه الحالة تعرب كلمة , نىمضاًفا إليه وتعّد فاعاًل في المع 

ِق واإلبداعِ َمْنُح المعّلِم الّطالَب جائزًة  :مثال  .يحّفزه على التّفوُّ
صيغ من فعٍل ( المعّلم)المعنى في الُمضاَف إلى فاعله ( مْنحُ )تجد المصدَر  السابقإذا أنعمت الّنظر في المثال 

 (.   جائزة)و( الّطالب: )لى مفعولين؛ لذلك نصب مفعولين همامتعدٍّ إ
 ".ن حولهمحّيا مَ على مُ  مهم البهجةَ سْ ورَ  أطفاِلنا األلعابَ  شراءِ  في األعياد فرحةُ  أجمل ما ": مثال

 

 :بي ْن عمل المصدر الّذي تحته خط في ما يأتي: 2تدريب
َناِسَكُكْم َفاذْ : قال تعالى -1 َفِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي  ۚ  آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا  َكِذْكِرُكمْ ُكُروا اللََّه َفِإَذا َقَضْيُتم مَّ

 . الدُّْنَيا َوَما َلُه ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلقٍ 
 .ءآبا: به مفعوالً  نصبو ( الكاف ) المعنى الضمير المتصل في مضافًا؛ فأخذ فاعاًل ( ذكركم )  عمل المصدر 
 .طمح نبيلمَ المرِء المجَد  إحرازُ  -2

 .المجد: به مفعوالً  نصبو ( المرء ) المعنىفي مضافًا؛ فأخذ فاعاًل ( إحراز ) عمل المصدر  
 ّد منهم     فال ُترَيْن لغيرهُم َألوفاعَ الكراَم تُ  كَ عشرتب: قال الّشاعر -3
 .رامالك: به مفعوالً  نصبو ( الكاف ) الضمير المتصل  المعنىفي مضافًا؛ فأخذ فاعاًل ( عشرتك ) عمل المصدر   
 
 



 

 37 

 :امأل الفراغ باإلجابة  المناسبة الّتي بين األقواس في ما يأتي :1تدريب
 (المرءُ , المرءَ , المرءِ .    )في ما لم يَنله يوقُعك في َحرجٍ  .......حمُدَك   -1
 (الكتبُ , الكتبِ , الكتبَ .          )تجعلك أكثر تمّيزاً  .........مطالعُتك   -2

 
 :3تدريب

 :نموذج في اإلعراب -2
 .الودَّ  كَ حفظُ  االجتماعّية مسؤولّياتك أهمّ  من
 .مفعول به للمصدر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره: الودَّ 

 :أعرب ما تحته خّط في ما يأتي -1
 :قال عمرو بن اإلطنابة الخزرجيّ  -أ  

 الّربيحِ  بالثّمنِ  لْحمدَ اأبت لي عفَّتي وأبى بالئي       وأْخذي      
 .آخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب ) ذأخْ ( للمصدر به مفعول: الحمد     

 .أمر  يقوُد إلى التّفاهِم والمحّبة نهجاً  الحوارَ  اّتخاذ الّشبابِ  -ب  
 .رهآخ على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب ) اتخاذ( للمصدر أّول به مفعول :الحوار     
 .آخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب ) اتخاذ( للمصدر ثان به مفعول: نهجاً     

 

 ثّم صّمْم لوحة . اكتب فقرة من إنشائك تبيِّن فيها ضرورة اجتناب الّتدخين, موظًفا مصدًرا عاماًل فيها :4تدريب
 .الفقرةتلك باستخدام الحاسوِب تجّسد فيها مضمون 

 .المعّلم رافبإش للطالب يترك
 

 عمل المشتقات
 اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة
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  ظتانملحو: 

 .ا تشتق من فعل الزمألّنه؛ الصفة المشبهة تكتفي برفع الفاعل. 1     
 .يشتق من فعل مبني للمجهول ألّنه؛ اسم المفعول يرفع نائب فاعل. 2     
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 شروط عمل المشتقات: 
 .إذا كانت معّرفة بأل تعمل من غير شروط  .2
    .مجاز المشروعذ المهندس المنفّ :  مثال        
 .مفعول به منصوب السم الفاعل وعالمة نصبه الفتحة                
 . ها فهارسبة تعجبني المكتبة المرتّ :  مثال        

 .نائب فاعل مرفوع السم المفعول وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف                
     .  ه صوتن سَ أحّب الخطيب الحَ :  مثال        

 .ة المشبهة وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف فاعل مرفوع للصف               
   

 :إذا كانت مجردة من أل تعمل بثالثة شروط معاً ، وهي  .1
 . " المستقبل" االستقبال أو  "الحاضر" أن تدل على الحال  -أ

 .نة بالتنوين أو النون أن تكون منوّ  -ب
  .صفةً  أو حاالً   أن تعتمد على استفهام أو نداء أو نفي أو أن يكون إعرابها خبراً  أو -ج
 .الشرطان األول والثاني شرطان ثابتان *          

 

 أحاصد  خالد الزرع ؟    :  مثال
 .ن واعتمد على استفهامعلى الحال والمستقبل ومنوّ  دلّ المجرد من أل ( حاصد ) الحظ أّن اسم الفاعل         

 .الخير يندم  ما فاعل  :  مثال
  .ن واعتمد على نفيدّل على الحال والمستقبل ومنوّ المجرد من أل ( فاعل  ) ل الحظ أّن اسم الفاع        

 .مظهرهجميال ً رأيت رجال ً :  مثال
عرابها صفةت على الحال والمستقبل ومنوّ دلّ المجردة من أل ( جميل ) الحظ أّن الصفة المشبهة           .نة وا 

 .المجاهدون فلسطين مرفوعة هاماتهمدخل :  مثال
عرابه حالعلى الحال والمستقبل ومنوّ  دلّ المجرد من أل ( مرفوعة ) ّن اسم المفعول الحظ أ  .ن وا 

 

 .ما يأتي الفاعل ضميراً  مستترا ً كثيراً  : ملحوظة مهمة  
 (اسم فاعل : باسط " .  ) ذراعيه بالوصيد  باسطوكلبهم "  مثال 
 .سم الفاعل وعالمة نصبه الياء وهو مضاف الفاعل ضمير مستتر تقديره هو, وذراعيه مفعول به منصوب ال 
 

 :بي ن عمل اسم الفاعل الّذي تحته خط في كّل ما يأتي :2تدريب  
رَّاِء : قال تعالى -1  .َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ  ۚ  اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس  َواْلَكاِظِمينَ الَِّذيَن ُينِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ

 .الغيظ  :به مفعوالً  نصبو تقديره هم معّرفًا بأل, فرفع فاعاًل ضميرًا مستترًا ( الكاظمين ) عمل اسم الفاعل    
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 .ر منك عذراً دَ ما بَ لِ  ُملتِمس  اعلم يا صديقي أّني  -2
  ونصب , اً مستتر  اً ضمير  فاعالً  رفعفدّل على الحال ووقع خبرًا : منّونًا بشرطين( ملتمس ) عمل اسم الفاعل  
 .راً عذ :به مفعوالً   
 .واجباِتك في وقتها ُمنِجًزا إالّ يا وسام ما عهدُتك  -3
  ونصب ,تقديره أنت اً مستتر  اً ضمير  فاعالً  رفعف ووقع حاالً دّل على الحال : منّونًا بشرطين( منجزاً )عمل اسم الفاعل  
 .كواجبات :هب الً و مفع  
 .مينمستقبَلها على وفق تخطيط وتفكير سلي ُمدرَكة   فرحَ  يا أّم فَرَح, ِثقي أنّ  -1
  ,تقديره هي اً مستتر  اً ضمير  فاعالً  رفعدّل على الحال ووقع خبرًا ف: منّونًا بشرطين( مدركة) عمل اسم الفاعل   

 .هامستقبل :به مفعوالً  ونصب   
 .كأَس البطولةِ  حامالً عاد منتخبنا الوطنيُّ من المباراة  -3

  ,تقديره هو اً مستتر  اً ضمير  فاعالً  رفعف ,حاالً  دّل على الحال ووقع إعرابه: منّونًا بشرطين( حامالً )عمل اسم الفاعل  
 .كأس: به مفعوالً  ونصب   
 اْسُتْوِدعا ما َحاِفَظاً  َربَّاً  َوالَعْدل   َوالتّقى الُمَؤثَّل الَمْجدَ  َأْسَتْوِدعُ  :قال ابن حيوس -4

  ,تقديره هو اً مستتر  اً ضمير  فاعالً  عرفف ,صفةووقع إعرابه  دّل على الحال: منّونًا بشرطين( حافظاً )عمل اسم الفاعل  
 .الموصولّية ) ما ): به مفعوالً  ونصب  
 

 :اضبط الحرف األخير للكلمات الّتي تحتها خط في ما يأتي :1تدريب
 .ا تسمع وتقول, وأاّل تلقي بااًل للّشائعاتِ ممّ  التّثبتَ إّني راٍج منك  -1  

 ظ على البيئة؟مَع صديقاتها للمشاركة في برنامج الحفا ُلَجينُ  أذاهبة   -2
 شهد عقد الّتسعينّيات من القرن الماضي تطوًُّرا ملحوًظا للرواية األردّنّية الّنسوّية من حيث الكّم والجودة, فإّن  -3

 .من خمسٍة وعشرين روايًة الثنتي عشرة روائّية, حتى مستهّل القرن الحالي أكثرَ أحَدنا واجد      
 

 :ي بين القوسين في المثالين اآلتيينبة التفراغ بالكلمة المناسامأل ال :3تدريب 
 .الحضور إلى الّساحة الستالم شهاداتهم ............الّطلبة اآلتية  على  -1
 (أسماؤهم, أسمائهم, أسماءهم)    
 .  ابَق على ما أنت عليه .......... مصّدقاً يا   -2
 (عهِده, عهُده, عهَده)    

 

  :غير عاملة، مع الضبط التّامّ  ًة عمَل فعلها في جملة مفيدة، ثمّ اجعل أسماء الفاعلين اآلتية عامل :4تدريب
 .قائم, متّفق, باٍن, ُمْعٍط, سامع

  .المعّلم فرابإش للطالب يترك
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 5تدريب 
 :نموذج في اإلعراب -2

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعل  ِفي اأْلَْرِض : قال تعالى ْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َقاُلوا َأتَ  ۚ   َخِليَفةً َواِ 
 . َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُمونَ  ۚ  َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك 

 .الظاهر على آخره الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتح مفعول به السم: خليفة
 :أعرب ما تحته خّط في ما يأتي -1
  ۚ   الدِّينَ َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُه  ۚ  ُقْل َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسِط  :قال تعالى  -أ 

 .الفتحة نصبه وعالمة  )مخلصين( الفاعل سمال منصوب به مفعول :الّدين     
 .ة المدرسّية مبدعة  اإلذاعيّ  البرامجَ  حّررةُ المُ  -ب

 .الفتحة نصبه وعالمة  )رةالمحرّ ( الفاعل سمال منصوب به مفعول  :جمار لبا     
 .ستنجح كعملَ ما دمَت متقًنا  -ج

 مبني متصل ضمير: ك .مضاف وهو الفتحة, نصبه وعالمة ) متقناً ( الفاعل سمال منصوب به مفعول :عمل
 .إليه مضاف جرّ  محلّ  في الفتح على

 .ة  ماهرة  فّناناللوحة إال   هذهما راسم ة  -د
 .(راسمة  ( الفاعل سمال به مفعول نصب محلّ  في الكسر على مبنيّ  إشارة اسم :هذه
 .الضّمة رفعه وعالمة مرفوع( راسمة  ( الفاعل سمال فاعل :فّنانة

 

 :الّصّفة المشبهة الّتي تحَتها خط في ما يأتي، ذاكرًا سبَب عملها بي ْن عملَ : 6تدريب 
 لَّْوُنَها َتُسرُّ النَّاِظِرينَ  َفاِقع  َقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرة  َصْفَراُء  ۚ  ُع َلَنا َربََّك ُيَبيِّن لََّنا َما َلْوُنَها َقاُلوا ادْ : قال تعالى. 1
عرابها نةمنوّ و  التعريف أل من مجّردة :العمل سبب  )لونها  (فاعالً  رفعت :العمل     .صفة وا 
عيف ءِ وما أنت بالمر  :قال الّشاعر. 2  ي تضيع مذاهُبهْ أنت بالذ فؤاُده     وال الضَّ
 .التعريف بأل مقترنة :العمل سبب ( فؤاد)  فاعاًل  فعتر : العمل   
 بنجاح مشروعها االستثمارّي؟ عبيرُ  أفِرحة  . 3
 .استفهام على واعتمدت نةمنوّ و  التعريف أل من مجّردة :العمل سبب  )عبير  (فاعالً  رفعت :العمل   
 .إنتاُجه بديع   إّن قلمي بجمال طّلتك ّماُن,يا ع. 1
عرابهاو  نةمنوّ و  التعريف أل من مجّردة :العمل سبب  )إنتاج  (فاعالً  رفعت :العمل     .خبر ا 
 ُشمُّ األنوِف, من الّطَراِز األّولِ    أحساُبُهمْ    كريَمةِبيُض الُوُجوِه, : قال حّسان بن ثابت. 3
عرابها نةمنوّ و  التعريف أل من مجّردة :العمل سبب  )أحساب (فاعالً  رفعت :العمل     .خبر وا 
 ُتَمرِ  ولم ُتَرق لم مهجُتها    ومهجتي تذوبَ  أن َحَسن   ما :الّرومي قال ابن. 4
  على واعتمدت نةمنوّ و  التعريف أل من مجّردة :العمل سبب )أن تذوَب  المصدر المؤول (فاعالً  رفعت :العمل   
 .نفي    
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نّ  :ء المعريقال أبو العال .4 ْن كنتُ وا   زماُنه       آلٍت بما لم تستطْعه األوائلُ  األخيرَ  ي وا 
 .التعريف بأل مقترنة :العمل سبب (زمان )  فاعاًل  رفعت: العمل   
 .ماؤها غزيرٍ  جلسُت قرَب َنْبَعةٍ . 8

عرابها نةمنوّ و  التعريف أل من مجّردة :العمل سبب  )ماء (فاعالً  رفعت :العمل     .صفة وا 
 

 :الّصفات المشّبهة اآلتية في جمل مفيدة على أن تكون عاملة عمل فعلها وظ ف :7تدريب 
 .شجاع, َفِطن, سْهل, أبيض, كريم
 .المعلم فرابإش للطالب يترك

 
 8تدريب 

 :نموذج في اإلعراب -2    
 .عريقة  آثاُرهامدينُة جرش   
 .الّظاهرة خبر مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة: عريقة   -  
 .وهو مضاف, فاعل الّصفة المشّبهة مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة: آثارُ  -  
 .ضمير متصل مبنّي على الّسكون في محّل جّر مضاف إليه: ها -  

 :أعرب ما تحته خّط في ما يأتي -1  
 .ارتحلّ  وأه محبوب لدى الّناس حيثما حّل كالماللَِّبق  -أ      

 .آخره على الظاهرة الضّمة رفعه وعالمة مرفوع ) للبقا( المشّبهة الصفة فاعل         
 . ها في تاريخنا العربيّ دور  إّن المرأَة عظيم   -ب      

 .آخره على الظاهرة الضّمة رفعه وعالمة مرفوع  )عظيم (المشّبهة الصفة فاعل     
 

 :ُمبي ًنا عمله، مَع الّتعليلِ ، عّين اسم المفعول في ما يأتي :9تدريب
َقاِب َواإِ : لىقال تعا  -1 َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّ ْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل نََّما الصَّ

َن اللَِّه  ۚ  اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل   َواللَُّه َعِليم  َحِكيم   ۚ  َفِريَضًة مِّ
 .التعريف بأل مقترن :العمل سبب ,)قلوب( فاعل نائب رفع :ملالع المؤّلفة,    
 ليس له شفاء الحمقوداء ... فاه س شِ لتمَ بعض الداء مُ و : قال الشاعر  -2

عرابه ومنّون التعريف أل من مجّرد :العمل سبب ,)اهشف( فاعل نائب رفع: العمل ملتَمس,   .خبر وا 
 ه    ولم يمْت مْن يكْن بالخيِر مذكوراما عاَش َمْن عاَش مذموًما خصائلُ : قال الّشاعر  -3

عرابه ومنّون التعريف أل من مجّرد :العمل سبب ,)خصال( فاعل نائب رفع :العمل مذموم,   .حال وا 
عرابه خبر ومنّون التعريف أل من مجّرد :العمل سببضميرًا مستترًا,  فاعل نائب رفع :العمل, مذكورا   .وا 
 .َنسَّقة أشجاُرهاحدائق الحسين في العاصمة عماَن مُ   -1

عرابه ومنّون التعريف أل من مجّرد :العمل سبب ,)أشجار( فاعل نائب رفع: العمل منّسقة,  .خبر وا 
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 .ُأصاِدُق الّشابَّ المهّذبة أخالُقه  -3
 .التعريف بأل مقترن :العمل سبب ,) أخالق( فاعل نائب عرف: العمل المهّذبة,   
 .اشتريُت حاسوًبا مطوَّرًة أنظمته  -4

عرابه ومنّون التعريف أل من مجّرد :العمل سبب , )أنظمة( فاعل نائب رفع :العمل رة,مطوّ   .صفة وا 
 

 :وّظف أسماء المفعولين اآلتية في جمل مفيدة من إنشائك على أن تأتي عاملة: 20 تدريب
 .حفوظ, ُمستخَرجرتَّبة, مَ مُ , بيعمَ , سموعمَ 

 .المعلم فشرابإ للطالب يترك
 

 :خّط في ما يأتي خر ما تحتهأوااضبط  :22تدريب 
 ؟الرسميّ  المكتبِة المدرسّية خارج أوقات الّدوام أبوابُ أمفتوحة    -1
واِرها هاثغرُ  العقبة باسم    -2  .ابتهاًجا بساكنيها وزُّ
 .هارائحتُ استمتعُت ِبشمِّ وردٍة طّيبٍة   -3
 .ها في االنتخابات البرلمانّية تصويًتا وترّشحاحقُّ المرأة محفوظ    -1
 .ة عاليةبانتظام تجعُل جسَمك ذا لياقة بدنيّ  الّرياضةَ  ممارسُتكَ   -3
 

 :استخرج المشتقات مّما يأتي، ُمبّيًنا نوع المشتق وعمله، وسبب عمله :21تدريب
  نَّ ِفي ذِلَك آَلَيًة ِلَمْن خاَف َعذاَب اآْلِخَرِة ذِلَك َيْوم  َمْجُموع  َلُه النَّاُس َوذِلَك َيْوم  َمْشُهود  إ :قال تعالى  -1

عرابه ومنّون التعريف أل من مجّرد :العمل سبب ,)الّناس( فاعل نائب رفع :عمله مفعول, اسم :مجموع  . صفة وا 
 التعريف أل من مجّرد: سبب العمل ,)ضمير مستتر تقديره هو( فاعل نائب رفع :عملهاسم مفعول, : مشهود
عرابه صفة ومنّون  .وا 

 ".    الِقَياَمةِ  َيْومِ  ِإلى الَخْيرُ  َنَواِصيها ِفي َمْعُقود   لُ الَخيْ : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -2
ع ومنّون التعريف أل من مجّرد :العمل سبب ,)الخير( فاعل نائب رفع :عمله مفعول, اسم: معقود  .خبر رابهوا 

 .متذّوًقا بياَنه حافًظا الّشعرَ  –رحمه اهلل  -س عبد اهلل األّول كان الملك المؤسّ   -3
 مجّرد :العمل سبب ,)الشعر( به مفعوالً  نصبو  ,تقديره هو رفع فاعاًل ضميرًا مستتراً : عمله فاعل, سما :حافظاً 

 .خبر هباعر وا  ومنّون  التعريف أل من
 من مجّرد :العمل سبب ,)بيان( به مفعوالً  نصبو  ,تقديره هو رفع فاعاًل ضميرًا مستتراً  :عمله فاعل, اسم :متذّوقاً 

عومنّون  التعريف أل  . خبر رابهوا 
 .كلماُتها لمتنبي عْذبةٍ للشاعر ا قصيدةٍ  كم  -1

ع ومنونة التعريف أل من مجّردة :العمل سبب ,)كلمات( فاعالً  رفعت :عملها مشّبهة, صفة :عذبة  .صفة رابهاوا 
 .معّرف بأل: رفع فاعاًل ضميرًا مستترًا تقديره هو, سبب العمل: اسم فاعل, عمله: الشاعر
 .معّرف بأل: مستترًا تقديره هو, سبب العمل رفع فاعاًل ضميراً : اسم فاعل, عمله: المتنبي
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 .في وجداننا حيثما اْرَتَحْلنا وحيثما َحَلْلناها جذورُ مغروسة  يا وطني, محبُتك   -3
  هباعر وا  ومنّون  التعريف أل من مجّرد: , سبب العمل( جذورها) رفع نائب فاعل: اسم مفعول, عمله: مغروسة   
 .خبر   
 .أفضاُلَك أيها الجاُر العزيزُ  يَّة  ما َمْنسِ : قال الجاُر لجاره  -4

 على واعتمد نمنوّ و  التعريف أل من مجّرد :العمل سبب ,)أفضال( فاعل نائب رفع :عمله مفعول, اسم: منسّية
 .نفي

  .معّرف بأل: رفعت فاعاًل ضميرًا مستترًا تقديره هو, سبب العمل: صفة مشبهة, عملها :العزيز
 

 :ثم أجْب عما يليه اقرأ الّنّص اآلتَي، :23تدريب 
فتبــدو ســهوله وروابيــه خضــراَء لوُنهــا, ال , أشــجار الّزيتــون المكســّوة أغصــانها ورًقــا طــوال العــامباألردّن  يـزدان    

ــرت الّتربــة أو الّصــخور, فتُــدِخُل الّســرور علــى قلــب َمــْن ينظــر إليهــا, وال ســيّ  يخالّطهــا إاّل لــونُ  ما تلــك التّــي قــد ُعمِّ
فيلتقــي , وكــم مــن بيــٍت أو حــيٍّ مزدانــٍة ســاحاته بشــجر الّزيتــون. نــا بالّثمــار وواِرف الّظــاللأهل مئــات الّســنين مــاّدةً 

 .هذه الّنعمةَ  دوام أبناؤه فيها حيَن قطافهم الّزيتون ُمَؤمِّلينَ 
 :استخرج من الّنّص   -2

 ُمَؤمِّلينَ ماّدة, : اسم فاعل عاماًل  -أ    
   , مزدانةخضراءَ : صفة مشّبهة عامَلة -ب    

 المكسّوة: اسم مفعول عاماًل  -ج    
 همقطاف .عاماًل  مصدًرا -د    
 .بحسب موقعهما في الّنّص  (دوام)والميم من كلمة( أهلنا)اضبط حرف الالم من كلمة  -1

 .دوامَ  أهَل,
 

 :اضبط ما تحته خطّ  اقرأ الّنص اآلتي ثمّ : 24 تدريب
 :قال إبراهيم عبد القادر المازنّي عن ميخائيل نعيمة

هما أن نقول أنّ  التّباين, أو لعلَّ األصحّ  ولألستاذ نعيمة جانبان يبرزان في نثره وشعره, وهما متباينان أشدّ  … 
, علمه , موثوق  نظره مستقيم   نهجه مفكِّر سديد   –ما حين ينقد والسيّ  –فهو في نثره . زان جًدا ال يختلطانمتميّ 
ْن كانت  ته, تغلب عليه الّروحانيةه في شعره وفيما يكتبه نثًرا بوحي من عاطفولكنّ  الّتي تفيض رحمًة وحناًنا, وا 

 .الّساخر الواقعيّ  ال تخلو أحياًنا من ابتسامة الّرجل
 .علمُ  نظُر, نهُج, -

 

 : 25تدريب
 :نموذج في اإلعراب -2

 اأْلَْبَوابُ َجنَّاِت َعْدٍن مَُّفتََّحًة لَُّهُم : قال تعالى
 . الّظاهرة ل مرفوع وعالمة رفع الّضّمةنائب فاعل السم المفعو : األبواب
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 :أعرب ما تحته خط في ما يأتي -1
 .همصادر قرأت بحثًا علمًيا موثّقة  -أ

  متصل ضمير :ه مضاف, وهو الضّمة, رفعه وعالمة مرفوع  )موثقة (المفعول سمال فاعل نائب :مصادر   
 .إليه مضاف جرّ  محلّ  في الضم على مبني   
 .بالّصور واألخيلة المستوحاة من الّطبيعة ِشعرهانمَّق  قان مُ الّشاعرة فدوى طو  -ب
  مبني متصل ضمير :ها مضاف, وهو الضّمة, رفعه وعالمة مرفوع  )منمق( المفعول سمال فاعل نائب :شعر   
 .إليه مضاف جرّ  محلّ  في الضم على   
 . محاورها عائشُة أمسية ثقافّية كثير ة أدارتْ  -ج
  في الضم على مبني متصل ضمير :ها .الضّمة رفعه وعالمة مرفوع  )كثيرة ( المشّبهة فةالص فاعل: محاور   
 .إليه مضاف جرّ  محلّ    
 .الّذي كان بيننا العهد سأبقى حافًظا -د

 .الفتحة نصبه وعالمة منصوب ) حافًظا( الفاعل سمال به مفعول :العهد  
 

خطورة قيادة الّسيارة بالّسرعة الّتي تفوق الحّد المحّدد موظًٍّفا  اكتب فقرة من إنشائك ُتَحذ ُر فيها من :26تدريب 
 .مصدرًا عاماًل، وأحد المشتقات العاملة، ثم اعرضها على برنامج حاسوبيٍّ بتصميٍم دالّ 

 
 :عملها، وسبب العمل في ما يأتينوعها و استخرج المشتقات، وبّين : تدريب عام

 ُمساِندةً  لجاًنا يؤّسسون فنراهم, الوطن تنميةَ  قاصدين تطّوعّية برامجَ  في مستقبلهم المدركون الوطن شبابُ  يشاركُ  -1
 .واستقراِره أمِنه وحفظِ  ورفعِته الوطنِ  لرقيّ  طاقاِتهم مسّخرين الّرسمّيةَ  األجهزةَ 

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    
 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    
 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

؟ يا اليوَم, سفره من كوالد أعائد -2  ُقصيُّ

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .واجباِتهِ  أخوكَ  ناسٍ  ام -3

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .عمِلكَ  في تتوانَ  ال الخيَر, صانًعا يا -4

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق      
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 .والخارجّيةَ  الّداخلّيةَ  الّسّياَحةَ  ُمَنشِّطة   األردنّ  في اآلمنة األجواءُ  -5

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    
 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .لوُنها الحمراءَ  الوردةَ  أحبُّ  -6

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .والّتمّيز التّفوق على مينمصمّ  دمنا ما ة,علميّ  مسابقة أيّ  في األّول مركزال على الحصول صْعب   ما -7

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    
 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 ؟ الثّانية الجامعية الّشهادة على حصولها في روانُ  أسعيدة   -8

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .وُنْبلٍ  شهامةٍ  من عليه أنتَ  ما على ابقَ , خلُقه شهًما يا -9

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .صيًفا هواُؤها رطب   األردنّ  شمالِ  في األجواءُ   -11

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .أوراُقها خضراء ساُقها, عريضٍ  شجرةٍ  تحت جلستُ   -11

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    
 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .جلسائه مع حديثه في طبُعه ليًِّنا المرءَ  أحبُّ   -12

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .بطوالُته المعروفة الباسل بجيِشنا نفتخر  -13

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    
 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .اآلخرين اعديس رجل   مذموم   ما  -14

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 ؟ جائزةً  المتفّوقُ  أممنوح    -15

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    
 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    
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 !حّيكَ  في اإليجابية الثّقافةِ  نشر في تشارك أنْ  أجملَ  ما, فكُره مثّقًفا يا  -16

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .األردنّ  في حرّيُتها مصونة   المرأةُ   -17

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 .أحداُثها ُمنظََّمةً  روايةً  قرأتُ   -18

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................مشتقال    

 .بأوطانهم فخًرا رؤوُسهم مرفوعةً  المغتربون يعجبني  -19

 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    
 ................................................... :سبب العمل ............................................ :عمله ................. :نوعه .................المشتق    

 
 الّنَسب: الخامسةالوحدة 

 

  دة بآخر االسم المعرب وكسر ما قبلهاإلحاق ياء مشدّ  :الّنسبمفهوم. 
 اإليجاز والّتخصيص :النسب الغاية من. 
 االسم المنسوب واالسم المنسوب إليه: للنسب طرفان . 

 المنسوب إليه           االسم المنسوب   
 عرِبيّ               عرب        
 مسرح                 مسرِحيّ     

 

 :ملحوظات مهمة
 .يجب وضع شّدة على ياء النسب, ووضع كسرة على الحرف الذي قبلها. 1
 عباِسيّ : خطأ        الصواب: أبو تّمام شاعر عباسي: مثال   
 من تاريخ  الَمسرِحّيونيفيد )ع نحوجمَ وقد يُ , (من أدّق اللغات بياًنا العرِبّيةاللغة )قد يؤنث االسم المنسوب نحو. 2
 (.ة وروائعهاالمسارح العالميّ    
 :, ولذا فإّن األسماء اآلتية ليست أسماء منسوبةمشّددة وزائدةالياء في آخر االسم المنسوب هي ياء . 3
 .دة ليست زائدةدّ ليست أسماء منسوبة؛ ألّن الياء المش..... حّي, نبّي, شقّي, سجّية, قضّية, هدّية  -   
 .ليست أسماء منسوبة؛ ألّن الياء ليست مشّددة..... يي, َمعانِ ي, محامِ ي, قاضِ ي, كتابِ َقْومِ  -   
 (.من أجل سؤال عّلل ) يجب حفظ قاعدة النسب حرفّيًا . 1
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 طرائق الّنسب
 

 الّنسب إلى االسم المختوم بتاء التّأنيث  -2
 تحذف تاؤه عند الّنسب: القاعدة

 .ّي عقبِ ال: العقبة -  ِكنــْدّي  :ِكنـْـدة -  ّي زراعِ : زراعة -  ّي مكِ : مكة -    جامِعيّ : امعةج -
 .اعدة النسب، ثم بّين قمع الضبط التام اآلتيةاألسماء  انسب إلى: تمرين 

 ., وردة ِقبلة, ورقة, هندسة, تجارة, مدرسة, رابطة, قاعدة
 

  "الحرف الثاني" ر العيناالسم الّثالثي المكسو  الّنسب إلى -1
 .نفتح العين عند النسب: القاعدة  
 ُدَؤلّي : ُدِئل - حَذرّي : حِذر - ّي كتَـفِ : كتِـف -  ّي لبـَقِ : لبــِق - ّي مَلـكِ : مِلك -  كَبِديّ : كِبد -  
 .   مع الضبط التام، ثم بّين قاعدة النسب اآلتيةانسب إلى األسماء : تمرين   

 ., إبــِلل, فِطننِمر, بِطر, كسِ 
 الّنسب إلى االسم الممدود  -3

   

 .سماء, صحراء إنشاء, : هو اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة مثل: االسم الممدود* 
 .أو منقلبةأو أصلية زائدة  ون الهمزةحال الهمزة فيه, فقد تك بحسب يكونالنسب إلى االسم الممدود * 
 :القواعد* 
 تقلب واًوا :الهمزة الزائدة -2   

     خنساوّي     : خنساء -حسناوّي  : حسناء- ّي صحراوِ : صحراء  -سوداِوّي  : سوداء -  حمراِويّ : حمراء -       
  حمر, سود, صحر, حسن, خنس(: أ, ا, ى) الزائدة فعلها الثالثي ال ينتهي بـ الهمزة *        

 تبقى على حالها :ةالهمزة األصليّ  -1   
 ّي     إقرائِ : إقراء -   يّ إنشائِ : إنشاء -ابتداِئّي  : بتداءا -       
 بدأ, نشأ, قرأ: ( أ) ا الثالثي ينتهي بهمزة الهمزة األصلّية فعله*        

 تقلب واًوا أو تبقى على حالها :الهمزة المنقلبة -3   
 يّ دعاوِ  ,يّ ئِ دعا: دعاء -  يّ بناوِ , يّ بنائِ : بناء -  صفاِوّي  ,يّ صفائِ : صفاء -       

 ّي          , قضاوِ قضائيّ : قضاء -   يّ سخاوِ  ,سخائيّ  :سخاء -       
  , سخا, قضىصفا, بنى, دعا(: ا, ى ) ألفينتهي بالثالثي  هافعلالهمزة المنقلبة *         

    

 .مع الضبط التام، ثم بّين قاعدة النسب اآلتيةانسب إلى األسماء : تمرين    
 , استثناء, زهراء, بيضاء, شهباء, رداء, كساء, ماء , غناء اجتزاء, انطواء

 

 ؟, شقاءوّضاء, حرباء, بقاء, عطاء, أعداء: ما نوع الهمزة في: تمرين 
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 المقصوراالسم الّنسب إلى  -4
   

 .مصطفىحيفا, عصا, فتى, : هو اسم معرب آخره ألف ثابتة, مثل: االسم المقصور*    
 (ثالثة, رابعة, خامسة فأكثر) بحسب موقع األلف يكونُ  النسب إلى االسم المقصور*  
 :القواعد*  
 .ويفتح ما قبلها, تقلب واواً  :األلف الثّالثة -1   

 ِربويّ : ِربا –   فتوّي : فتى  - ّي وِ عصَ : عصا -  يّ َنَدوِ : ندى -       
 فواو بعد األل يجوز زيادة: رابعة والحرف الثّاني ساكناأللف كانت إذا  -1   

 ذكراويّ : ذْكرى -ُسعداوّي  : ُسْعدى -عّكاوّي  : عّكا -رمثاوّي  : رْمثا -  حيفاويّ : حْيفا -       
 تحذف األلف: متحركرابعة والحرف الثّاني األلف كانت إذا  -3   

 حَبكيّ : حَبكا-مّي   حكَ : حَكما-بَردّي    : بَردى -َكَندّي   : كَندا -      
 تحذف األلف: خامسة فأكثرإذا كانت األلف  -4   
 يّ مصطفِ : مصطفى -ّي   ألمانِ : ألمانيا -ّي   موسيقِ : موسيقا -ّي   أريحِ : أريحا -ّي   ُبخارِ : ُبخارى -      

 .مع الضبط التام، ثم بّين قاعدة النسب اآلتيةانسب إلى األسماء : تمرين 
 , مى, مْعنى, رضا, كْسرى, مْلهى, مرتجىشى, هدى, مرتضى, سلْ ى, فرنسا, أمريكا, أعْ لرنا, شَطنا, ُحبْ 

 .مها, منتهى, مقتدى, استراليا
 

  .أل التعريف ال تعّد من حروف الكلمة األصلية ألنّ  ؛رابعة( الرمثا ) األلف المقصورة في كلمة :ملحوظة
 

 الّنسب إلى االسم المنقوص -5
 

 .قاِضي, داِعـي: ها مثلدة مكسور ما قبلهو اسم معرب آخره ياء غير مشدّ  :االسم المنقوص* 
 .ويفتح ما قبلها تقلب الياء واواً االسم المنقوص الّذي ياؤه رابعة : القاعدة* 
 هاَدِويّ : هادي -ثاَنِوّي    : ثاني -قاَضِوي   : قاضي -  يّ الماَضوِ : يالماضِ  -   

 .مع الضبط التام، ثم بّين قاعدة النسباآلتية انسب إلى األسماء : تمرين
 .عاصي, الراضي, غالية, فادي ,ية, هاديشادي, ران

 

 ي على وزن َفعيلةالّنسب إلى االسم الذ -6
 :القاعدة

 التاء فقطمنه تحذف (: فيه حرف مكّرر ) االسم المضّعف -1
 حَديديّ : َحديدة -دقيقّي    : دقيقة -  جليلّي   : جليلة -حقيقّي    : ةحقيق -    
 .الياء والتاء ويفتح الحرف الثانيمنه تحذف (: كّررليس فيه حرف م) االسم غير المضّعف -2

 رَبعيّ : ربيعة -مَدنّي    : مدينة -َحفّي  صَ : صحيفة -    
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 .   مع الضبط التام، ثم بّين قاعدة النسب اآلتيةانسب إلى األسماء : تمرين
 , حديقةتميمة, عفيفة, حفيظة, جريدة, بديهة, حنيفة, بجيلة, عـَلّية, دقيقةجزيرة, قبيلة, جديدة, 

 

 عيلةفُ ي على وزن الّنسب إلى االسم الذ -7 
 

 :القاعدة
  التاء فقطمنه تحذف (: فيه حرف مكّرر ) االسم المضّعف -1

 أَميميّ : ُأميمة -ُهَريرّي    : ُهريرة -    
 .الياء والتاء ويفتح الحرف الثانيمنه تحذف (: ليس فيه حرف مكّرر) االسم غير المضّعف -2

 ُقَتبيّ : ُقتيبة -ّي     ُعَبدِ : ُعبيدة -ُمَزنّي     : زينةمُ  -    
 .   مع الضبط التام، ثم بّين قاعدة النسب اآلتيةانسب إلى األسماء : تمرين 

 .ُحميمة, ُحذيفة, ُسكينة, ُقريظة 
 
 

 "الحرف األخير" الّنسب إلى االسم الّثالثي المحذوف الالم -8 
 .ًا ونفتح ما قبلهانرّد الحرف المحذوف واو : القاعدة

 أَبوّي  : أب -   دَموّي : دم -    ّي  يَدوِ : يد -    أَخوّي  : أخ -
 :(وّي ) ونضع  التاء المربوطة نحذفها* 
 فَئويّ : فئة –كَروّي   : كرة -شَفوّي  : شفة -    ُلَغويّ : ُلغة -  سَنوّي : سنة -  مَئوّي  : مئة -  
 :(وّي ) همزة الوصل نحذفها ونضع * 
 سَمويّ : اسم -    بَنويّ : ابن -  

 

 :ز االسم المنسوب من غيره في ما تحته خطمي  : 1تدريب 

 َكَأنََّها  ﴿ اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباح  اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجةُ : قال تعالى -1
 َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َنار  ُنور  َعَلى  َغْرِبيَّةٍ َواَل  َشْرِقيَّةٍ ي  ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة اَل َكْوَكب  ُدرِّ     
 ُكلِّ َشْيٍء َعِليم  ﴾ُنوٍر َيْهِدي اللَُّه ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَاَل ِللنَّاِس َواللَُّه بِ     
 اسم منسوب: ُدرِّي  /  َغْرِبيَّةٍ / َشْرِقيَّةٍ  -   
 الجاه والّرتب معانيلها  معنى وراء  الهاشميّ  العربيّ  سجّية :قال الّشاعر -1

 منسوب اسم :الهاشميّ العربّي,  –.   امنسوبً  اسماً  اليس :معاني سجّية, - 
 . ى أشاورهمال أفعل شيئا حتّ  :وكيف؟ قال: قيل. يومِ قَ غبن ما ُغبنُت قطُّ حتى يُ : "أعرابيّ قال  -3

 امنسوبً  ااسمً  ليس :قومي -    منسوب اسم :أعرابيّ  - 
 .واجب على أبنائها ةأمّ  لكلّ  العلِميِّ إحياء الّتراث  -1
 اسم منسوب: العلِميِّ  -   
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 :عّين االسم المنسوب في ما يأتي :1تدريب 
ِن َصْوًما َفَلْن ُأَكلَِّم  ۚ  ْشَرِبي َوَقرِّي َعْيًنا ُكِلي َواف: قال تعالى -1         َفِإمَّا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّْحمَ 

 ِإنِسًيااْلَيْوَم       
 .في الّتعليم والّسمعّية ةالبصريّ م بالوسائل يستعين المعلّ  -2  

 .العربّيةلخطوط من أجمل ا الكوفيّ الخط  عدّ يُ   -3
 .عظامًياال  عصامًياأحبُّ أن أكون   -1
 .شفويَّة, يتبعه مقابلة كتابيّ يتقدَّم طالب الوظيفة المتحاٍن   -3
 .ة الُمنَتجنوعيّ تحسين خطوات واسعة في  في األردنّ  الّزراِعيّ خطا اإلنتاج   -4
 .الّنوويّ ين شرحوا صحيح مسلم اإلماُم ذمن العلماء ال  -4
 فتضاءلت شمُس الّنهاِر خموال    شمس  أشرقْت  الّشرقيّ بالجانِب  :الّرومي قال ابن  -8
 :اآلتية، مع الضبط السليم األسماء انسب إلى: 3تدريب  
 .غةلُ , ركياتُ , ديهةبَ  ,بَردى, الّشادي الَعقيدة, ,ساءالكِ , ُجهينة, اسم   ,ماةحَ , تجارة, ِمرنَ , يافا, فم  

 ,بَرديّ  الشاَدوّي, ,الَعَقديّ  الكساوّي, أو الكسائيّ  نّي,ُجهَ  ,أو اسميّ  سَمويّ  ,ويّ حمَ  تجارّي, نَمرّي, ,يافاويّ  ,فَمويّ 
 .ُلَغويّ  تركّي, بَدهّي,

 

 :االسم المنسوب إلى المنسوب إليه في األسماء اآلتية ردّ  :4تدريب 
 .يّ بَردِ , ويّ ُقصَ , تميميّ , ِرضويّ , إقرائيّ , مويّ أُ , انيّ َعمّ 
 .بَردى ,ُقصيّ  تميم, ضا,رِ  ,ءار إق ة,يَأمَ  ان,عمّ 

 

ح الخطأ في ما تحته خطّ : 5تدريب   :صح 
 ْحويّ نَ : الصواب      (.الكتاب)له كتاب مشهور ُيسّمى  نَحِويّ سيبويه عالم   -1
 الويّ نجْ : الصواب       .اليدين العين مبسوطُ  نجالئيُّ فالن : ُيقال في المدح  -2

 

 :اختر اإلجابة الّسليمة في ما يأتي: 6تدريب
 بيضاء ال بيضة إليه المنسوب سمفاال (, بيضوّي, بيضاويّ بْيضيّ )                 ...... ةاألرضيّ شكل الكرة  -1
 (, اللََّغِويَّة, اللَّْغويَّةاللَُّغويَّة) .....دُِّث على تجنُِّب األخطاءِ يحرص المتحَ  -2

 

 :ا يليهاقرأ ما يأتي، ثم أجب عمّ : 7تدريب 
ومـنهم مـن , القراءةفمـنهم َمـْن يتسـّلى عنهـا بـ, فُّف من الهموم والـّتخلُّص مـن األحـزانالّتخَ ي للناس مذاهبهم المختلفة ف

أو المقطوعــات  ومــنهم مــن يتســّلى عنهــا باالســتماع للمعزوفــات الموســيقّية, يتســّلى عنهــا بممارســة األلعــاب الّرياضــّية
 .من األعباءبه  ما تنوء نفسهي كلها لُينسِ  المذاهبومنهم َمن يذهب غير هذه , الغنائّية
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 .ى كّل منهاوبّين المنسوب إل، ةمنسوب ثالثة أسماءاستخرج من الّنص الّسابق   -2
 إليه المنسوب سماال      المنسوب سماال

 الرياضة            الّرياضّية
 الموسيقا           الموسيقّية

 الغناء             الغنائّية   
 .انسب إلى األسماء الّتي تحتها خطّ   -1

 يّ نفسانِ : نفس ّي,المذهبِ  :المذهب ّي,ائِ ر لقا :ةءار الق
 :ا يليهثم أجب عمّ  النص اآلتي،اقرأ : 8تدريب 

ــل علــى وضــع خطــواتٍ      ــه إلــى تحديــد هدفــه لرســم مســتقبله بشــكل أفضــل, فُيقِب ــيِقظ عقُل ــةٍ  يســعى الشــاب ال  عملّي
علــى أهــّم العقبــات التــي قــد تعيقــه فيتجــاوز  رجــّوة نتائُجهــا, ويقــفُ مَ  تســاعده علــى تحقيــق مــا حــّدده مــن أهــداف ســاميةٍ 

في مجتمعنا ينشـر الخيـر  مخلصٍ  عالمٍ  ريق, فكمْ هل العلم وذوي الخبرة؛ لينيروا له الطّ عنها, وال يتوانى في استشارة أ
ضـوا يم علـى أنْ  عاقـدين العـزمَ  نـا بشـبابٍ وطنُ  يـنعمَ  أنْ  بين الّناس, ال يبتغي شيئًا إال الحرَص على وطنه, فما أجمـلَ 

 !قدمًا في طريق اإلبداع والتمّيز
 :استخرج من النص مثااًل لكّل مّما يأتي -2

 َمرجّوة                    :اسم مفعول عِمل عَمل فعله -أ    
 اليِقظ:              صفة مشّبهة عِملت عَمل  فعلها -ب    
 ينمخلٍص, عاقد                    :اسم فاعل عِمل عَمل فعله -ج    
 عملّيةٍ                                   :اً منسوب اً اسم -د    
 (لرسم ) الالم في كلمة                         :حرف جّر يفيد السببّية -ه    
 استشارة يتوانى, نتائُجها, يسعى,                  :كلمة طرأ عليها إعالل بالقلب -و    
 أهداف من                       :حرف جّر يفيد التبعيض -ز    
 هاعن                 :حرف جّر يفيد معنى المجاوزة -ح    
 مجتمعنا في       :حرف جّر يفيد الظرفّية المكانّية الحقيقية -ط    

 

 (.يقف) وّضح اإلعالل الذي طرأ على كلمة -1
  على ومضارعه ) َفَعلَ ( وزنه واوي مثال من أخذ هألنّ  ؛منه الواو حذفت  )وقف( المجرد بدليل ) يوقف( أصلها  
 .حذف الواو بالحذف إعالل :نوعه.  )لَيْفعِ ( زنة  

 ؟( الحرَص على وطنهال يبتغي شيئًا إالّ )ما نوع االستثناء في  -3
 منفي تام     

 .في النص مّرتين، بّين نوع كّل منهما(  ما) وردت  -4
 تعجبية :أجمل ما/  ةموصوليّ : دهحدّ ما     
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 (. استشارة, اإلبداعنتيجة,  : )انسب إلى االسمين اآلتيين -5
 يّ إبداعِ  ,يّ استشارِ  نَتِجّي,    

 :اضبط الكلمات التي تحتها خّط في ما يأتي: 9تدريب 
 .وال بالذي ضاقت عليه مذاهب  هفؤادُ وما أنت بالمرء الضعيف : قال اسحق بن إبراهيم الموصليّ  -1
 .واحدةً  قلعةً دن ما عدا جمعُت صورًا لقالع األر  -2
 .في تقديم المشورة إلى َمن استشارك تقّصْر ال  -3
 .مّما زللَت في حّقه العفوَ  كَ سارْع إلى طلبِ  -1

 :اقرأ النص اآلتي، ثّم أجب عّما يليه: 20تدريب 
 ب  وطنـه, ومترّسـخة  ُمِحـ هأخالقُـبـة روَحـي العاشـَقين, فالمهذَّ  امتـزاجَ  والـوطنِ  بـين اإلنسـانِ  األزلّيـةُ  تمتزج العالقـةُ     

ه ينـْل حليفَـ وَمـن يكـْن حـبُّ الـوطنِ . ن صـدرهزع ِمـكـأّن قلبـه انتُـ أرضـهمفارقتـه  ه فـي وجدانـه وفكـره, فيشـعر حـينَ ثوابتُـ
 .بالحّق والعدلِ  األرضِ  ق لعمارةِ ه إاّل َمن نسَي أّنه إّنما ُخلِ نسى أحد  وطنه وأرضَ شرفًا عظيمًا, إذ ال يَ 

 :نصاستخرج من ال -2
 األزلّيةُ : اسمًا منسوباً  -أ    
 َينسى: كلمة طرأ عليها إعالل بالقلب -ب    
 وجدانه في: ةحرف جّر يفيد الظرفية المكانية المجازي -ج    
 ال َينسى أحد  وطنه: النافية( ال)تركيبًا يتضّمن  -د    
 َمن نسيَ : الموصولّية( َمن ) كيبًا يتضّمن تر  -ه    
 ؟(ال ينسى أحد  وطنه وأرضه إاّل َمن نسَي أّنه إّنما ُخلق لعمارة األرض بالحّق والعدلِ ): ثناء فيما نوع االست -1

 تام منفي     
 يكْن, ينلْ : وّضح اإلعالل في الفعلين -3

 . بالحذف إعالل نوعه الّساكنين, لتقاءال وسطه فُحذف آخُره؛ نسكّ  أجوفُ  فعل   وهو  )يكون( أصلها: يكن - 
  الّساكنين, لتقاءال وسطه فُحذف آخُره؛ نكّ سُ  أجوفُ  فعل   وهو ) ينال هو( اإلسناد بدليل ) ينالْ ( لهاأص :ينل  -
 . بالحذف إعالل نوعه    

 اإلنسان: انسب إلى كلمة -4
 يّ اإلنسانِ      
 .في النّص مّرتين، بّين نوع كّل منهما(  َمن) ورد االسم -5

 موصولاسم : نسي نمَ  / شرط اسم :يكن َمن     
 .أعرب ما تحته خّط إعرابًا تاّماً  -6

  متصل ضمير والهاء ,مضاف وهو الضمة رفعه وعالمة ) المهذبة( المفعول سمال مرفوع فاعل نائب: أخالقه 
 نصبه وعالمة  )مفارقته(للمصدر منصوب به مفعول: أرضه/ إليه مضاف جرّ  محل في الضمّ  على مبني 

  إليه مضاف جرّ  محل في الضمّ  على مبني صلمتّ  ضمير والهاء ,مضاف وهو الفتحة



 

 53 

 االمتحانات الوزارية
 م1028شتوّي 

 (عالمة  30: ) السؤال األول
 :اقرأ النص اآلتي، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه( أ
  فعالهعن الجاهلين, وعليك بالّرجل المشهودة  ُكْن من اآلمرين بالمعروف, وأعرْض : أوصى حكيم ولده قائالً "   
 بلومَك األصدقاَء, واحذْر َمن اغتّر بنفسه؛  من نفسك ميزانًا للعدل, وال تعجلْ  واجعلْ . بالخير, الرزين خلقه   
 ".واحرْص على معاشرة الناِس إاّل ذا الوجهين. فال حاجة لك به   
 :استخرج من النّص  -2

 لمة حدث فيها إعالل بالحذفك -ج  حرف جّر يفيد المجاوزة     -اسم مفعول عِمل عَمل فعله     ب -أ    
 كنْ عن                              المشهودة                                   

 .مستثنى منصوباً  -الناهية     ه( ال ) جملة تتضّمن -د    
 ذاتعجل بلومك األصدقاء           ال        

 الواردة في النّص؟( ميزان ) ما نوع اإلعالل في كلمة -1
 إعالل بالقلب     

 .المخطوط تحتها في النّص ( ِفعال ) اضبط آخر كلمة -3
 الضّمة     

 ؟"حذْر َمن اغتّر بنفسه وا" في جملة ( َمْن ) ما نوع -4
 موصولّية    
 ".ممارسة اإلنسان الرياضة صّحة للجسم:" في جملة( ممارسة ) بّين عمل المصدر -ب

 .فعِمل عَمل فعله ونصب مفعواًل به( ن اإلنسا) أضيف المصدر إلى فاعله    
 .، مع الضبط التام(ثقافة ) انسب إلى كلمة -ج

 ثقاِفيّ      
 :اختر اإلجابة الصحيحة في كّل مّما يأتي، ثّم انقلها إلى دفتر إجابتك -د

 :هو" يبّث الّشاعر ما في قلبه شعرًا " في جملة ( ما ) نوع -2   
 شرطّية -نافية      د -ج    ولّيةموص -ب  استفهامّية    -أ       

 :هو" أذاهبٌة فاطمة إلى الحفل؟"  في جملة( فاطمة ) الضبط الصحيح آلخر كلمة -1   
 الضّمة -السكون   د -الكسرة       ج -الفتحة        ب -أ       

 (عالمة  30: ) السؤال الثاني
 :عّلل كاًل مّما يأتي( أ

 .سخاوّي أو سخاِئيّ  :ننسب إلى كلمة سخاء فنقول -2   
 .يجوز قلبها واوًا أو إبقاؤها على حالهافاسم ممدود همزته منقلبة ( سخاء ) ألنّ        
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 ". جلست قرب نْبٍع غزير ماؤه"  َمل الفعل في جملةعَ ( غزير ) عِملت الصفة المشبهة -1   
 "نعت"من أل ومنّونة ووقعت صفةها مجّردة ألنّ         

 .مع الضبط التام( أخ ) انسب إلى كلمة( ب
 أَخِويّ     
 (.ُمزنّي ) ُرّد االسم المنسوب إلى المنسوب إليه في كلمة( ج

 ُمزينة    
 (.عائد ) وّضح اإلعالل في كلمة( د

 .أصلها عاود بدليل المضارع يعود وقعت الواو عينًا في اسم الفاعل فقلبت همزة   
 ؟"أدواتهموصل العّمال إال " ما نوع االستثناء في جملة( ه

 منقطع    
 :صّوب الخطأ في ما تحته خّط في كّل مّما يأتي( و

 الدَّوِليّ         .الدُّوِليّ زرت مطار عّماَن  -2    
 واحد  أو واحداً      .واحدٍ ما فاز المتسابقون إال  -1    
 ةٍ قص                   .قرأتُ  قصةً كم  -3    
 .ي إعرابًا تاّماً أعرب ما تحته خّط في كّل مّما يأت( ز

 .شجرةً أورقت األشجار ما عدا  -2    
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة         

 .يجعلك أكثر حكمة أصدقاءاتخاُذك الُمهّذبين  -1    
 .مفعول به ثاٍن للمصدر منصوب وعالمة نصبه الفتحة         

 .الّساحة حَكمغادر الحكام الملعب سوى  -3    
 .مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة وهو مضاف         
 .اختْر اإلجابة الصحيحة في كّل مّما يأتي، ثّم انقلها إلى دفتر اإلجابة( ح
 :إلى واو الجماعة نقول( نسَي ) عند إسناد الفعل -2   

 ُووانسَ  -د       نَسُيوا    -ج           نَسْوا      -ب             نُسوا -أ        
 ":تحّسَن المريض بالتزامه تعليمات الطبيب" في جملة( الباء ) المعنى الذي يفيده حرف الجرّ  -1   

 االختصاص -د        السببّية -اإللصاق المجازّي   ج -اإللصاق الحقيقّي  ب -أ       
 


