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 حروف  وأنواع األدواتالمعاني الوحدة األولى : 
 معاني حروف اجلّر :

 حرف 

 اجلر

 مـــــــــــثـــــــــــــــال الــمــعــنــى

 . الزمانّية الغاية ابتداء .1 ِمْن

 . املكانّية الغاية ابتداء .2

 (  بعض مبعنى)  التبعيض .3

 . اجلنس بيان.4

 ( . بسبب مبعنى)  السببّية.5

 

 .اللَّحد إىل املهد نِم العلم اطلِب

 . األقصى املسجد إىل احلرام املسجد من لياًل بعبده أسرى الذي سبحان:  تعاىل قال 

 . الّتل وهيب ملصطفى"  حوران إىل احلنني"   قصيدة من أبياًتا مسريُة حفظت

 . األيتام ملراكز رعاية  ذهٍب من بسواٍر سوسُن ترّبعت 

 : ربيعة أبي بن عمر قال 

 . متوهِِّج باحلشا ناٍر حرِّ من        ُمَتَحيِّر اهَلَوى َأْمِر يف َفَظلْلُت

 

 . الزمانّية الغاية انتهاء.1 إىل

 . املكانّية الغاية انتهاء .2

 وختتص بذلك إذا التبيني.3

 وقعت بعد اسم تفضيل أو فعل 

 تعّجب مشتقني من لفٍظ يدل 

على احلّب أو البغض أو على ما يأتي  

 مبعنيهما

 " . مْشهودا كاَن الفْجِر قرآَن إنَّ الفْجِر وُقرآَن اّلليِل غَسِق إىل الّشمِس لدلوِك الّصالة أقم"

 . أسبوعيًّا العاّمة املكتبة إىل الّذهاب جواٌد اعتاد:  مثال

 . قليب إىل األعمال أحّب ِمن البيئِة على احلفاِظ يف املشاركُة:  مثال

 

 

 . الّزمانّية . الظرفّية1 يف

 . احلقيقّية املكانّية الظرفّية.2

 . اجملازّية املكانّية الظرفّية.3

 . السببّية.4

 . اليوم طيلَة نشيًطا تبقيك الّصباح يف الّرياضة ممارسُة

 . عاٍم كّل األردّن يف للكتاب معرٌض يقاُم 

 . قلوبنا يف الفرحَة القوى أللعاب منتخبنا فوُز أثار 

 . هّرة يف الّناَر امرأُة دخلت: " قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال 

                 

              

 . احلقيقي .االستعالء1 على

 . اجملازي االستعالء ـ2

 . السببّية ـ3

 . املصاحبة ـ4

 . الّطبيعة مجال متأمًِّلا عجلون جبال على هيثم وقف 

 الّردى مهاوي يف بها وألقي                    راحيت على روحي سأمحُل

 " . هداكم ما على اهلل لتكّبروا لكم سخَّرها: "  تعاىل قال

 . املاّدّية إمكانّياته قّلة على ِمعطاء بلٌد األردّن
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 (  االبتعاد مبعنى)  .اجملاوزة1 عن

 ( . بدل مبعنى)  البدلّية ـ2

 . كالّتدخني يضّره ما كّل عن يبتعد بصّحته  يهتّم الّذي املرُء

 ناُسلَوا َوالّشْوِق األَسى َتمادي َوَعْن        هجَرانا الوصِل متادي عن جازيَتين

 

 . امللكّية ـ1 الالم

 . االختصاص ـ2

 .) من أجل ( .  السببّية ـ3

 . األدبّي نتاجه فيه ينشر لصديقي إلكرتونّيا موقعا أتابع

 . عليها فلنحافْظ مجيعا لنا عمان يف العاّمة احلدائق

 . الّسباحة على للتدّرب  الّصيفّية العطلة يف الوقت استثمرُت

 

 . االستعانة ـ1 الباء

 . احلقيقي اإللصاق ـ2

 . اجملازي اإللصاق ـ3

 : السببّية ـ4

 . الّسفِر من وصوله موعد إلخبارهم أسرته مع باهلاتِف نزار تواصل

 . شاكرا صديقي بيد أمسكت

 . للجامعة ذهابي أثناء الكتاب مبعرض مررت

 املريض بالتزامه تعليمات الطبيب . صّحة حتّسنت

 

 

 :1تدريب

 : يأتي مّما كّل يف(  من ) اجلّر حرف أفاده يالذ املعنى ما

أساوَر ِمْن ذهٍب ويلبسوَن ثياًبا  ِمْنحتتهم األنهاُر ُيحّلْوَن فيها  ِمْنـ قال تعاىل : " أولئك هلْم جّناُت عْدٍن جتري 1

 ُخضرًا ِمْن ُسنُدٍس وإْسَتْبرٍق ُمتكئنَي فيها على األرائِك ِنْعَم الثواُب وَحُسنْت مرتفًقا " .

 .اآلخرين قلوب يف الّسعادة تبعث ما الكلمات من أختاُرـ 2

 . لنا اهلل وهبها مولودة من بيتنا الفرحة عّمتـ 3

 : ناجي إبراهيم الّشاعر قالـ 4

 شيئا استبقيُت ما أعطيُت إّنين                 اـــيدّي أطلْق حرِّيتَّي أعطين

 علّيا أبقى اــــــــــوم ِهـــيــقـأب َمــِل                 معصمي أدمى قيِدَك من آِه

 : زهري بهاءالّدين الّشاعر قالـ 5

 . مّنا جرى ما ونطوي        تعارفنا اليوِم من
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 2 تدريب

 : يأتي مّما كلٍّ يف(  إىل ) اجلر حرف أفاده يالذ املعنى ما

أرذِل الُعْمِر لكْي ال يْعلَم َبْعَد عْلٍم َشْيئًا * إّن اهلل  إىلواهلُل خلقُكْم ثّم يتوّفاكم * ومْنكم مْن ُيَردُّ  " : تعاىل قالــ 1

 عليٌم قدير " 

 ! املبدع األديب إىل البّناِء الّنقَدأحّب  ما ـ2

 . م1492 عام األمريكّية القاّرة إىل كولومبوس وصل ـ3

 . نفسي إىل األدبّية الكتب أحبُّ الّرافعي لألديب"  الورد أوراق " كتاُب ـ4

 :3 تدريب

 : يأتي مّما كلٍّ يف(  يف ) اجلر حرف أفاده يالذ املعنى ما

 أدنى األرِض وُهْم ِمْن بعِد َغَلبهْم سَيغلبوَن  " يفقال تعاىل : " ُغلبِت الّروُم * ـ 1

 .زواجهما ذكرى يف أبي هلا قدمها هدّية يف والّدتي فرحتـ 2

 .الفتوغرايف  الّتصوير على الّصيفّية العطلة يف وصديقاتها مروُة تدّربتـ 3

 .آسيا شرق يف اهلماليا جبال تقعـ 4

 .قصائد مجيل بثينة  يفما أمجل معاني الغزل العذري ـ 5

 : 4 تدريب

 : يأتي مما كلٍّ يف(  على ) اجلّر حرف أفاده يالذ املعنى ما

  ظلمهم " . علىقال تعاىل : " وإّن رّبك لذو مغفرٍة للّناس ـ 1

 . إليه وحاجتك له حّبك على املال تبذل أن احلق الرّبـ 2

 : متام أبو قالـ 3

 مراجُلْه تغلي وْهَو إّلا قلَب وال              َعِشيًَّة الَوَداِع َجْمِر َعَلى وَقْفَنا
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 . املسرحّي أدائها متّيز على املدرسة مديرة من شكر شهادَة ليلى تسّلمتـ 4

 :  زهران يامسني للّروائّية(  فلسطني أّيام من األول الّلحن ) رواية يف جاءـ 5

 معامَل أَر مل ولكنين العميق، الوادي يتشعَُّب وأمامي القرية، يف بيتنا ُشرفة على أِقُف أّنين املاضيَة الليلَة َحلْمُت" 

 ". كثيٍف بضباٍب الوادي امتأل فقد ، البعيد األفق يف خافتًة تلوُح يافا أنواَر وال... البحر إىل امُلْمَتّد الوادي

 :5  تدريب

 : يأتي مّما كلٍّ يف(  عن ) اجلر حرف أفاده يالذ املعنى ما

 َعْنُهْم اللَُّه َعَفا َوَلَقْد َكَسُبوا َما ِبَبْعِض الّشْيَطاُن اْسَتَزلَُّهُم ِإنََّما اْلَجْمَعاِن الّتَقى َيْوَم ِمْنُكْم ََتَولَّْوا الّذين ِإنَّ تعاىل قال ـ1

 (155:عمران آل ") َحِليٌم َغُفوٌر اللََّه ِإنَّ

 ِإنَّ َشْيًئا ِهَوالد َعْن َجاٍز ُهَو َمْوُلوٌد َوال َوَلِدِه َعْن َوالد َيْجِزي ال َيْوًما َواْخَشْوا َربَُّكْم اتَُّقوا الّناُس َأيَُّها َيا : تعاىل قال ـ2

 33: لقمان..." َحقٌّ اللَِّه َوْعَد

 . العلمية املسابقة يف الفائز فريقه عن اجلائزة خالد تسّلم ـ3

 .الّتفوق فحققت  حياتها يف واجهتها اليت العقبات عن ميسون جتاوزت ـ4

 . طفولته صديق عن الّدين أبي سّدد ـ5

 

 : 6 تدريب

 : يأتي مّما كلٍّ يف(  الالم )  اجلّر حرف أفاده يالذ املعنى بّين

 لمّتقني " .ل" وُأزلفت اجلّنة :  تعاىل قالـ 1

 وجه اهلل " .ل " إّنما نطعمكم : تعاىل قالـ 2

 ".معّداته حيرق مارس" عنوانها الّناعوري عيسى ّياألردن لكاتبل رواية قرأتـ 3
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 :7 تدريب

 : يأتي مّما كّل يف(  الباء)  اجلّر حرف أفاده يالذ املعنى بّين

اّتخاذكم العجَل فتوبوا إىل بارئُكْم فاقتلوا ب" وإْذ قال موسى لقوِمِه يا قوِم إّنكْم ظلمتْم أْنُفسُكْم  :تعاىل  قال ـ1

 لكْم عنَد باِرِئكْم فتاَب عليكْم * إّنُه هَو التّواُب الّرحيم " .أْنفسُكْم ذلكْم خرٌي 

 . الربملانّية االنتخابات يف ميثلها ملن األكفأ اختيار يف بادئهامب سعاُد الّتزمت ـ2

 : البارودّي سامي حممود الّشاعر قال ـ3

 واثِق أول اهلل فضِلبــ فإّني                     صروفها ساءت األيام تكن فإْن

 . الّدامغة والرباهنِي األدّلةبــ آرائي دعَّْمُت ـ4

 . الّتوظيف طلبات لتقديم اإللكرتونّي الربيدبـ الّشركات أمحد راسل ـ5

 :8تدريب 

 :يأتي ما يف خّط حتته الّذي اجلر حرف أفاده يالذ املعنى بّين

 الّلْغِو مرُّوا كراًما " .بــتعاىل : " َوالذيَن ال َيْشهدوَن الّزوَر وإذا مرُّوا  قالـ 1

  األوثان " . ِمنتعاىل : " فاجتنبوا الّرجَس  قال ـ2

 " الضعيف املؤمن من اهلل إىل وأحّب خري القوّي املؤمن :" والّسالم الّصالة عليه اهلل رسول قال ـ3

 . معناها أعرف ال اليت الكلمات عن الوسيط معجم يف أحبث ـ4

 : احلمدانّي فراس أبو قال ـ5

 البدُر يفتقُد الّظلماِء الّليلِة يفو                        جّدهم جّد إذا قومي سيذكرني

 . بلدتهم يف الفرعّية الّطرق على املرتاكمة الّثلوج إزالة يف األهالي تعاونـ 6

 . قّباني نزار أشعار من مقتطفاٍت االجتماعّي الّتواصل مواقع على منشوراتي ضّمنتـ 7

 ؟ املدرسّية الّترّبعات بإيصال زمالئك عن عّماُر يا أتتكّفلـ 8
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 . مكروه أّي من حلمايتها أوطانناـب نتمّسكـ 9

 . والّترفيهّية الّرياضّية الّنشاطات ملمارسة الّرياضّية املدينة يف مالعب أنشئت ـ10

 . عالية مبهارة احلواجز عن املتسابقون يقفُزـ 11

 

 

 : يأتي ما نستنتج

 : ذلك ومن،  الّسياق من تكتسبها معاني تفيد اجلر حروف

 . والّسببّية،  اجلنس وبيان،  لتبعيضا،  املكانّية أو الّزمانّية الغاية البتداء:  من -1

 . والّتبيني،  املكانّية أو الّزمانّية الغاية النتهاء:  إىل -2

 . والّسببّية،  اجملازّية أو احلقيقّية املكانّية والّظرفّية،  الّزمانّية للظرفية:  يف -3

 . واملصاحبة،  والّسببّية،  اجملازّي أو احلقيقّي لالستعالء:  على -4

 . والبدلّية،  للمجاوزة: عن -5

 . والّسببّية،  واالختصاص،  للملكّية:  الالم -6

 . واالستعانة،  والّسببّية،  اجملازّي أو احلقيقّي اقلإللص:  الباء -1
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 ا : معاني األدوات .ـــــًيـــانـــــث

 ا .ـــــواع مـــأن

 الــــــثــــم                      ىـــنــعـــمـــال               األداة

 االستفهامّية

 

 الّتعليم ؟ تطوير يف الّتكنولوجيا استخدام ما أثُر ) ُيستفهم بها عن غري العاقل غالًبا ( .

 : فعل حتتوي اجلملة على فعلني الشرطّية

 الشرط وجواب الشرط .

 .واملثابرة  باجلّد حتقْقه إليه ما تطمْح

 

 ) تقع يف وسط الكالم ، وتكون املوصولّية

 مبعنى الذي أو اليت ( . 

 . املدينة لتطوير أفكاٍر من منها طُلب ُتِعّد ُلَجْيُن ما

 ) ما + فعل التعّجب + املتعّجب منه ( . التعجبّية

 

 . !طوقان  إبراهيم الّشاعر كلمات أعذَب ما

 

 و ما ُحبُّ الّدياِر شغْفَن قليب    النافية

 ولكْن حّب من سكَن الّديارا                                           

 

 مباشرًا ) تّتصل بإّن وأخواتها اّتصااًل  الكاّفة

 فتكّفها عن العمل، ويعرب ما بعدها 

 ( على األصل ، وتّتصل بـ " رّب " 

 ُق ما َبِقَيْتوإنِّما اأُلَمُم األخال

 َفإْن ُهُم َذَهَبْت َأخالُقُهْم َذَهُبوا .                                       
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 :1تدريب

 : يأتي مّما كّل يف خّط حتتها اليت(  ما ) نوع ما

 املؤمنون إخوٌة فأصلحوا بنَي أخَوْيكْم * واّتقوا اهلل لعّلكم ُتْرَحمون " . ماــ قال تعاىل : " إّن1

 يفعُل اهلل بعذاِبكْم إن شكرُتم وآمنُتْم * وكان اهلُل شاكًرا عليًما " . ماقال تعاىل : " ـ 2

 : الّتميمّي فريوز للّروائيَّة(  ثالثون ) رواية يف جاءـ 3

... وحدي أسكنه مكان لي عاد ما و األرض اكتظت... فجأًة لكن أقطنها، خالية وأرًضا جديدة ُبَقًعا أجد ظللُت"... 

 "عاملي خرَّب ما فصنعُت...أراه حني أعرفه شيء عن أفتِّش كنُت أّني نسيُت والبشر، باألماكن مربوطًة صرُت

 القلِب مَن إال األْذنان تسمُع وال               ِاهلوى موضع يف العينان تبِصر ما و : برد بن بشار قال ـ 4

 خليل جَفاك اْم إْلًفا أَفارْقَت                                  َباكًيا َلَك ما األيِك مَحاَم يا أال :الّشاعر قالــ 5

 . أشعاره يف قلبه يف ما الّشاعر يبّثـ 6

 ! وشكَرها اآلخرين جهود تقدير أروع ما ـ 7

 :  الّشاعر قال ـ 8

 الّداُء َما يدِر َلْم َعاملًا يُكْن َلْم َمْن                         عامِله َعنَد دَواٌء داٍء لكلِّ

 .حتصْد تزرْع ماـ 9

 :2تدريب

 . درستها اليت(  ما ) أنواع من نوع كّل على مفيدة مجلة إنشائك من هات
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 . أنواع ال

 مثال املعنى األداة

 .الغد  إىل اليوِم عمل تؤجْل ال ) جتزم الفعل املضارع ( . الناهية

 تؤجْل : فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون .

 )ليس هلا عمل إعرابّي أْي ال تؤثر يف ما بعدها ( . نافية

 

 . فهمه قبل اآلخر الّرأي على احلكم يف أتسرَُّع ال

 أتسرَُّع :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة .

 نافية 

 للجنس

 يف حمل نصب ، وتنفي اخلرب ) يليها اسم مبين

 عن مجيع جنس االسم الواقع بعده مجيعه ( 

 " ذلك الكتاب ال رْيب فيه " . :تعاىل  قال

 رْيَب : اسم ال النافية للجنس مبين على الفتح يف حمل نصب .

 مثال : ال رمحًة عندك .

 ) يفيد نفي احلكم عن االسم الذي بعدها ،  عطف

 ( .وتقع ال بني امسني غالًبا 

 .قميصني  ال قميًصا الّسوق من اشرتيُت 

 قميصني : اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الياء .

 

 :3تدريب 

 : يأتي مّما كّل يف(  ال ) نوع بيِّْن

 ــ قال تعاىل : " إْن ينصركْم اهلل فال غالَب لكْم " .1

 عقوُل اجلسوِم حسَن َتِزن مل إْن                              وطوِلها اجلسوِم حسن يف خرَي ال :الّشاعر قالـ 2

 ْقَدااحِل حْيِمُل َمْن اْلقْوِم َرئيُس وَلْيَس     علْيِهم اْلَقِديَم اْلِحْقَد أْحِمُل واَل : أقرباءه خماطبًا الكندي املقنع قالـ 3

   : اليازجي إبراهيم قالـ 4

  طبيُبه جفاُه وقْد العليِل حاُل                                                            بعَدكم فحالي عّني تسألوا ال

 .ٍ الّرواية ال القصرية القصة بقراءة أستمتُعـ 5

 عظيم فعلت إذا عليك عاٌر                 مثله وتأتي خلٍق عن تنَه ال : الّدؤلّي األسود أبو قالـ 6
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 :4  تدريب

 : يأتي مّما كّل يف خط حتتها اليت الكلمات أواخر اضبط 

 .  بسوٍء أحًدا املؤمن يغتاب ال ـ1

 .ِ الّصرف ال الّنحِو من للكلمة األخرية احلركِة دراسُة ـ2

 . مواعيدك عن تتأخر الـ 3

 .البستان يف تفاح شجرة ال ـ4

 . جّيًدا يتدّرب َمْن إال الّسلة كرة لعب ُيحسن ال ـ5

 

 . ْنـــــأنواع َم

 مثال املعنى  األداة

 ) تقع يف بداية الكالم ، وحتتوي على فعل الشرط  اسم شرط

 وجواب الشرط ( .

 

 َمْن يّتِق اهلل جيعل له خمرجا .

 األغاني ؟ كتاب مؤّلف َمْن ) تقع يف بداية الكالم ، ُيستفهم به عن العاقل ( . اسم استفهام

 

 .فعَله قوُله يصدُق َمن الّناس ِمن أحّب وتكون مبعنى الذي () تقع يف وسط الكالم ،  اسم موصول
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 :5تدريب

 : يأتي ما يف(  َمن ) األداة نوع ما

 " وهلِل َيْسجُد َمْن يف الّسماواِت واألرِض َطْوًعا وَكْرًها وظالُلهم بالُغُدّو واآلصال "  : تعاىل قالـ 1

 : املتنيب قالـ 2

 إيالُم مبّيٍت جلرٍح ما                            عليه اهلواُن يسهُل يهْن َمْن

 ؟ (كملك مهنيت) كتاب مؤلف َمنـ 3

 ".الليالي سهر العال طلب ومن" ـ 4

 :يأتي  نستنتج ما

 .والكافة ، والّنافية ، والّتعجبّية ، والّشرطّية ، واملوصولة ، االستفهامية :  (ما  ) ـ من أنواع1

 .عطف للنفي  وحرف، والّنافية للجنس ، والّنافية ، الّناهية  (:ال  ) من أنواعـ 2

 .موصول  واسم، استفهام  واسم، شرط  اسم:  (َمن  ) من أنواع األداة ـ3

 :7تدريب

 : يأتي مّما كّل يف خط حتتها اليت األداة نوع ما 

 تلك بيمينك يا موسى " . ماقال تعاىل : " و  ـ1

 بقى َما َو ِمين يبِق َلْم ما ِقَولَّلشو                                َلقى َما َو اْلفَؤاُد يلقى َما ِلعينيِك : املتنيب قالـ 2

 الّدهُر َسكَن ِبيَننا َما انقضى َفلّما               َوِبيَنُها ِبيين الّدهِر يِلسع َعجْبُت : اهلذلي صخر أبو قالـ 3

 .حاًل هلا جيْد املسألة يف جّيًدا يفكِّر مْنـ 4

 املهُر يغِله مل احلسناَء خيطِب من و          نفوُسنا املعالي يف علينا تهوُن :  احلمداني فراس أبو قالـ 5

 الّصربا تلعق حتى اجملد تبلغ لن           آكله أنت مترًا اجملد حتسِب ال : أسد بين من رجل  قالـ 6
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 :8 تدريب

 : األسئلة من يليه عّما وأجب ، اآلتي الّنّص اقرأ

 :الّشعر نشأة يف رأيه مبدًيا املنفلوطي قال

 من صورة أّنها إاّل وضروبه أحبره من وال،  اخلالية العذبة املوسيقّية الّنغمة تلك سوى يف العربّي الّرجل كان ما

 . ألوانه من ولون،  صوره

 نظم ما لعاطفته وتطريًبا، نفسه عن تروحًيا يردد مبا ويتغّنى، يقول ما القائل يردد أن الّنفس يف غريزة أّن ولوال

 .حبًرا عروضّي روى وال، شعًرا ناظم

 وخرير، الّشجر أوراق وحفيف، الّنواعري أصوات مسع ولكّنه،  وأعاريضه قوافيه ما يعرف وال، الّشعر ينظم حياته مبدأ

 يكون وأن،  لنشيجها وينشج،  لبكائها يبكي أن له ولّذ،  املرتّنمة الّطبيعة تلك صوت له فلّذ،  احلمائم وبكاء،  املاء

سوى تلك النغمة املوسيقّية  شؤونه من يفهم ال حيث من الّشعر ينظم هو فإذا،  ونغماتها لرّناتها احلاكي صداها

 صورة من صوره ، ولون من ألوانه . ، وال من أحبره وضروبه إالالعذبة اخلالية 

 : من كاّل يتضّمن تركيًبا الّنّص من استخرجـ 1

 . الّسببّية يفيد جر حرفــ 

 . اجملازّية املكانّية الّظرفّية يفيد جر حرفــ 

 . الّزمانّية الّظرفّية يفيد جر حرف ــ

 . االختصاص يفيد جر حرفــ 

 . الّنافية(  ما ) ــ

 .للجنس  الّنافية(  ال ) ــ

 ــ ) ال ( النافية .

 ــ ) ما املوصولّية ( .
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 :9تدريب

 : يليها عما أجب ثم ، خريس مسيحة لألديبة(  امَلّد ) رواية من اآلتي الّنص اقرأ

 البحر ذات وجد وجَهه ميََّم وأينما األفق، وحتى القارب أخشاب(  من) وميتّد ، غريب بإحكام به حييط البحر" 

 كثعبان مدينته وسط املمتد الضخم املائّي الّشريط ذلك أّن صغره(  يف ) تعلَّم اليوم، قبل يعرفه يكن مل ، العظيم

 من البحر يسمونه الّناس ولكّن الّنهر، هو يراه ما إّن ، املعلومة هذه اجلغرافيا معلم له صّحح ثّم البحر، هو يتلّوى

 املاء لتدفُّق اإلنسان عشق جّرب وقد طفال كان مذ الّنيل حيّب عثمان ؟ العريق الّنيل وهو ال كيف به، الّتفاخر قبيل

 ".حي شيء كّل املاء(  من ) وجعلنا :" هوالد مع ورّدد ،

 . قوسني بني اليت اجلّر حروف من حرف كّل معنى بّيْن -1

 . خّط حتتها اليت األداة نوع ما -2
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 الوحدة الثانية : االستثناء
 .قبلها  ما ُحكم من االستثناء أداة بعد ما إخراج يتضّمن أسلوب *مفهوم االستثناء :

 مثال : حضر الطالب إال خالًدا .

 ُأسند إىل مجيع الطالب ، ومل يشمل خالًدا ، وقد أفادت األداة  اجلملة حَدث ) احلضور ( وهذا احلدثتضّمنت 

 إخراجه من احلكم . ( ) إّل 

 : االستثناء أدوات *أشهر

 : حرف استثناء أو أداة حصر .إّل ـ 1

 وسوى : امسان معربان . ، ـ غري2

 ـ عدا ، خال ، حاشا : فعل استثناء ماٍض أو حرف جّر .3

 : فعل استثناء ماٍض .  خال وما عدا ، ـ ما4

 : أربعة االستثناء) عناصر (  أركان*

 : وهو الفعل أو ما شابهه .  احلكمـ 1

 : يشمله احلكم . منه املستثنىـ 2

 . االستثناء أداةـ 3

 : ال يشمله احلكم .  املستثنىـ 4

 شاعًرا . ال : ألقى الّشعراُء القصائد إاّلمث

 .احلكم : اإللقاء 

 .املستثنى منه : الّشعراء  

 أداة االستثناء : إاّل. 

 املستثنى : شاعًرا .  
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 : أنواع أربعة االستثناء*

 .دائمًا الّنصب الّنوع هذا يف( إال  )بـ  املستثنى حكم املثبت االستثناء الّتام.1

 . منه للمستثنى بدل أّنه أو الّنصب ، الّنوع هذا يف( إال  )بـ  املستثنى حكم املنفي االستثناء الّتام.2

 . دائًما الّنصب الّنوع هذا يف( إال  )بـ  املستثنى حكم املنقطع االستثناء.3

  اجلملة يف موقعه حسب الّنوع هذا يف(  إال)  بعد الواقع االسم حكم املفّرغ أو االستثناء الّناقص.4

 .جرًّا أو نصًبا أو رفًعا

 

 * أنواع االستثناء :

 حكم املستثنى بعد مثال نوع االستثناء

 إاّل              

 إعراب املستثنى

 تام مثبت ) موجب (

 *اجلملة مستوفية مجيع األركان

 *غري مسبوقة بنفي .

 وعالمة شاعًرا : مستثنى منصوب واجب النصب . شاعًرا إاّل القصائد الّشعراُء ألقى

 نصبه الفتحة . 

 تام منفي

 األركان مجيع مستوفية اجلملة*

 . بنفي * مسبوقة

 ال يعجبين من األصدقاء أحٌد

 الّصديَق احلسَن خلقُه  إاّل 

 الّصديُق احلسُن (أو ) 

 جيوز النصب أو بدل من 

  املستثنى منه

 منصوب مستثنى الّصديَق :

 . الفتحة نصبه وعالمة

 وعالمة الّصديُق : بدل مرفوع

 رفعه الضّمة . 

 منقطع

 *املستثنى من غري جنس

 املستثنى منه أْي ليس بعًضا منه

 . إبليَس سجد املالئكة إاّل

 ( () إبليس ليس من جنس املالئكة

 وعالمة منصوب إبليَس : مستثنى واجب النصب

 . الفتحة نصبه 

 ناقص ) ُمفّرغ (

 *املستثنى منه حمذوف .

 *اجلملة مسبوقة بنفي .

 وعالمة املقّصُر : فاعل مرفوع حسب موقعه يف اجلملة املقّصُر ما رسَب إاّل

 رفعه الضّمة . 
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 * ملحوظات : 

 رفًعا ونصًبا وجّرًا .ـ البدل يتبع إعراب املستثنى منه 1

 حممًدا أو حممٍد . مثال : ما هّنأت من الطالب إاّل

 ( أداة حصر . ، ويف النوع الّرابع تكون ) إاّل ( يف األنواع الثالثة األوىل : أداة استثناء تكون ) إاّلـ 2

 مفيدة .ـ يف االستثناء الّناقص ) املفّرغ ( : ميكن حذف النفي وأداة االستثناء ، وينتج مجلة 3

 غاضبني . مثال : ما حتّدث الّناُس إاّل

 

 * أحكام املستثنى بـ ) غري وسوى ( :

 . إليه مضاف بعدهما وما ( إّل  ) بعد الواقع االسم إعراب وُيْعَرباِن ، االستثناء أدوات من:  وسوى غري -

 أي نعرب ) غري ، سوى ( حسب نوع االستثناء ، وُيعرب ما بعدهما مضاف إليه .

  االستثناء تام مثبت                      . االحتياط قائمة يف َبقيا اثنني غرَي املباراة يف الالعبون مثال : شارَك

 * غرَي : مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف .

  * اثنني : مضاف إليه جمرور وعالمة جّره الياء .

 االستثناء تام منفي         (. العالية اهلّمة ذوي غرُي أو ) العالية اهلّمة ذوي غرَي أحٌد األّمة قدر يرفُع مثال : ال

 * غرُي : بدل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة وهو مضاف .  * غرَي : مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف .

 ذوي : مضاف إليه جمرور وعالمة جّره الياء .

  االستثناء ناقص مفّرغ                          الّصباِح تباشرُي تنبُِّهُه          مثال : وما الّدنيا سوى حلٍم لذيٍذ .       

 سوى : خري املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضّمة املقدرة وهو مضاف .

 حلٍم : مضاف إليه جمرور وعالمة جّره تنوين الكسر .
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 : (وحاشا  وعدا خال )بـ   املستثنى * أحكام

 ـ عدا ، خال ، حاشا : إذا مْل ُتسبق بـ ) ما ( جيوز اعتبارها :1

 

 : وُيعرب ما بعدها ) مفعول به منصوب ( . فعاًل ماضًيا متعدًياأـ 

 : وُيعرب ما بعدها ) اسم جمرور حبرف اجلّر ( .أو حرف جّر ب ـ 

 . (منهم  احملتكِر حاشا أو ) منهم احملتكَر املستثمرين حاشا مثال : أحرتُم الّتّجار

 احملتكَر : * حاشا

 حاشا : فعل ماٍض مبين على الفتح ، احملتكَر : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

 احملتكِر : حاشا *

 حاشا : حرف جّر ، احملتكِر : اسم جمرور حبرف اجلّر وعالمة جّره الكسرة .

 فعلني ماضيني متعديني فقط ، وال يكونان حرف جّر .ـ ما عدا ، ما خال : يكونان 2

 

 قيس . أمَّ عدا ما األردّن يف األثريََّة األماكَن زرُتمثال : 

 ما : حرف مصدري ، عدا : فعل ماٍض مبين على الفتح ، أمَّ : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

 َباِطٌل . اللََّه َخاَل َما شيء مثال : ُكّل

 (ما  ) من األفعال هذه جتّردت إذا أّما هلما ، به مفعول أنه على منصوًبا( خال  وما عدا، ما)بعد  ما * يعرب

 .منصوًبا يكون بعدها وما ماضًيا فعًلا أو جمروًرا ، امًسا بعدها ما وُيعَرب جرٍّ، حروف َعدُّها فيجوز 

 

 .إليه  مضاف بعدهما وما ( إاّل ) بعد الواقع االسم إعراَب وُيْعَرباِن االستثناء ، أدوات من وسوى * غري
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 :1 تدريب

 : يأتي مما كّل يف(  إاّل ) بعد املستثنى وحكم االستثناء نوع بّين

 أصحاب اليمني " .  نفٍس ِبما كَسبْت رهيَنٌة إاّل قال تعاىل : " كلُّـ 1

 ِممَّا تأكلون " .  قلياًل فذروُه يف ُسنُبَلٍة إاّلَصْدمْت قاَل تزرعوَن سْبَع سننَي َدَأًبا فَما حقال تعاىل : " ـ 2

 الودائُع ُتردَّ أْن يوًما بدَّ وال                 ودائٌع إاّل واألهلوَن املاُل وما : ربيعة بن لبيد قالـ 3

  . الوجهني ذا إاّل الّناَس أحرتُمـ 4

 . وثائقيًّا برناجًما إاّل أمس ليلَة شاهدُت ماـ 5

 . سناء إاّل وصولنا عند املكتبة يف كان ماـ 6

 أدواتهم . وصَل العّمال إاّلـ 7

 مسافَرْيِن . ر من املسافرين إاّلما تأّخـ 8

 

 : 2 تدريب

 : الّسبب ذاكًرا يأتي مما كّل يف  ( وسوى غري ) اضبط

 . اجلاحد غري إنساٌن للجميل يتنّكر الـ 1

 . قصائد ثالث غري الّشعر ديوان مها قرأتـ 2

 الذخائر غري تقوى                ذي اجلالل إىل نفاذ كّلـ 3

 :  3تدريب  

 ضع ) سوى ( يف مجل من إنشائك ، مستوفًيا أنواع االستثناء .
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 : 4 تدريب

 : منها كل بعد الواقع سماإلعرابي لال كماحل وبّين االستثناء أدوات استخرج 

 ِفيَها َخاِلِديَن َجَهنََّم َطِريَق الَِّإ َطِريًقا ِلَيْهِدَيُهْم َواَل َلُهْم ِلَيْغِفَر اللَُّه َيُكِن َلْم َوَظَلُموْا َكَفُروْا الَِّذيَن نَّإ"  : تعاىل قالـ 1

 " . َيِسرًيا اللَِّه َعَلى َذِلَك َوَكاَن َأَبًدا

 ُذكُِّروْا مِّمَّا َحظًّا َوَنُسوْا مََّواِضِعِه َعن اْلَكِلَم ُيَحرُِّفوَن َقاِسَيًة ُقُلوَبُهْم َوَجَعْلَنا َلَعنَّاُهْم مِّيَثاَقُهْم َنْقِضِهم َفِبَما"  :تعاىل قالـ 2

 " اْلُمْحِسِننَي ُيِحبُّ اللََّه ِإنَّ َواْصَفْح َعْنُهْم َفاْعُف مِّْنُهُم َقِلياًل ِإالَّ مِّْنُهْم َخاِئَنٍة َعَلَى َتطَِّلُع َتَزاُل َواَل ِبِه

 :الّشاعر قالـ 3

 يداويها من أعيْت احلماقَة إاّل                                                     ِبه يستطبُّ دواٌء داٍء لكّل

 . فاغتنى أحياها ، دومنات بضعة سوى شيئا أبوه له يرتك مل ، عصاميًّا طارق كانــ 4

 مضجعْك وترعى الّدمَع تسكُب                    مقلًة إال األعنُي نامت : شوقي أمحد قال ـ5

 . بيتنِي عدا القصيدة قرأُتـ 6

 . واحد متسابق غري أحد املضمار حول الّدوران يف أخفَق ما ـ7

 .  الّناس بني دواًل إال األيام كانت ما ـ8

 . الّنرجس سوى األزهار تفتَّحتـ 9

 . عليه املشرفني سوى االحتفال قاعَة احلاضرون غادرـ 10

 : 5  تدريب

 ؟ خرًيا إاّل أقول تسمعين أمل: أحدهم قال

 . الّشتم إاّل شيء كّل قول، إّنك ت بلى: قال 

 . بّينهما ، خمتلفني بنوعني مرتني الّسابق احلوار يف االستثناء أسلوب وردــ 

 



        0797020016                            إعداد املعّلم : مهند عفانه                    الرّيان يف النحو والّصرف        

21 
 

 : 6 تدريب

 للمستثنى وإتباعه نصبه جائًزا الّثانية ويف نصبه، واجًبا األوىل اجلملة يف(  إّل  ) بـ االستثناء يكون مجل ثالث هات

 . اإلعرابّي موقعه يقتضيه ما حسب معرًبا األخرية ويف منه،

 : 7  تدريب

 . اإلعراب يف منوذج أّواًل : 

 موضعا إاّل األرُض وتهوُن                              ساعًة إاّل العمر  يهوُن قْد   : الّشاعر قال ـ1

 .الّضّمة رفعه وعالمة ، مرفوع مضارع فعل:  يهون

 . آخره على الّظاهرة الّضّمة رفعه وعالمة مرفوع فاعل: العمر

 .استثناء حرف:  إّل 

 . آخره على الّظاهرة الفتحة نصبه وعالمة ، منصوب مستثنى:  ساعة

 . شجرة عدا ما األشجار أورقتـ 2

 . آخره على الّظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول:  شجرة

 : يأتي ما يف خّط حتته ما أعربـ  ثانًيا

 َقاُلوْا اأَلْرِض ِفي ُمْسَتْضَعِفنَي ُكنَّا َقاُلوْا ُكنُتْم ِفيَم َقاُلوْا َأنُفِسِهْم َظاِلِمي اْلَمالِئَكُة َتَوفَّاُهُم الَِّذيَن ِإنَّ"  : تعاىل قالـ 1

 َوالنَِّساء الرَِّجاِل ِمَن اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِإالَّ َمِصرًيا َوَساَءْت َجَهنَُّم َمْأَواُهْم َفُأوَلِئَك ِفيَها َفُتَهاِجُروْا َواِسَعًة اللَِّه َأْرُض َتُكْن َأَلْم

 " َسِبياًل َيْهَتُدوَن َواَل ِحيَلًة َيْسَتِطيُعوَن اَل َواْلِوْلَداِن

 " اْلُغُروِر َمَتاُع ِإاّل الدُّْنَيا اْلَحَياُة َوَما"  قال تعاىل :ـ 2

 . املتميزين سوى احلفل يف يكّرم لنـ 3

 .زياًدا خال ما االجتماَع املدعوون حضر ـ4
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 :  8 تدريب

 : يليه عّما أجب ثمَّ ، اآلتي الّنّص اقرأ 

 يف الّستني، يف أو كنِت الّسبعني يف العمِر، ُغمرة يف وردًة ، أنِت كما ،أحّبك يشِبْهَنها الالتي األّمهات كّل إىل

 !!مساء كل وتلّمينا علينا الّدار متلئني ، أنت كما أنت تبقي أن املهم ، الّثالثني يف أو كنِت اخلمسني

 تهون العمر فلحظات!  كنِت كما وأعدتك روحي ماء يف عمَرك لغسلُت ، الّشباب فيعودـ  أّمي ياـ  ُيغَسل العمر أنَّ لو

 روحي حيتضن قلبك سوى هناك فليس ، األمان عن باحثًا الّطريق أقطع حني ثوبك بطرف تشّبثي( حلظة) إال

 . طهارتها من ساخًنا رغيًفا لي تنضج يديك إال أيادي أذكر وال ، هناء عمري وُيشعل

 . الّنص يف الواردة(  حلظة ) كلمة اضبطـ 1

 ".طهارتها من ساخنا رغيًفا لي تنضج يديِك إال أيادي أذكر وال" : يف منه املستثنى عيِّنـ 2

 ".؟  قلبك سوى هناك فليس: "  يف االستثناء نوع ماـ 3

 . خط حتته ما أعربـ 4
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 الوحدة الثالثة : اإلعالل بالقلب والحذف
 .حذفها  أو بقلبها العلَّة أحرف يف جيري تغيرٌي : مفهوم اإلعالل *

 اإلعالل بالقلب ، واإلعالل باحلذف . * اإلعالل نوعان :

 . الكلمات بعض يف العّلة حروف على تغيري يطرأ قد* 

 . الّصوتي والّتجانس احلركة ملناسبة مراعاًة. 1

 . الّنطق عند للخفة طلبًا أو. 2

  (ِزَنة ، ِميزان ، ِزْن ، يزُن ، وزن )و( داٍع ، الّداِعي ،دَعْت ، يدعو، دعا ، دعوة ) مثل من الّساكنني قاءالت بسبب أو. 3

 .حذفها  أو يكون بقلبها قد العلة أحرف يف الّتغيري وهذا

 أواًل : اإلعالل بالقلب

 مقدمة : مّثة طرق نلجأ إليها للتعرُّف إىل تغيُّر احلروف يف الكلمة ومعرفة أصوهلا ، منها :

 ـ اجملّرد : مثل ) عْد ( جمّردها ) وعد ( .1

 ـ املضارع : مثل ) صام ، شرى (  ) يصوم ( و ) يشري ( .2

 الفرحان ( لـ ) سعى و فِرح ( .لّثالثي : مثل ) الّسعي ( و ) ـ املصدر ا3

 ـ مصدر املّرة ) َطْيرة ( من ) طار ( .4

 ـ املثّنى واجلمع فـ ) العصا ، والّرحى ( مثّناهما ) عصواِن ( و ) رحياِن ( واجلمع ) عصوات ( و ) رحيات ( .5

 ت ( .ـ إسناد الفعل للتاء حنو : ) هدى ـ هديت ( ) مسا ـ مسو6

 . ـ رّد اجلمع إىل املفرد ، مثل : ) قبائل ( مفردها قبيلة و ) املصطفني ( مفردها مصطفى 7
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 : حاالت اإلعالل بالقلب

 . بفتحة وسبق،  أحدهما حترك إذا ألًفا والياء الواو تقلب - أ

 مثال : كاَن 

 أصلها ) كَوَن ( بدليل املضارع ) يكون ( . .1

 فقلبت ألًفا . حتّركت الواو وسبقت بفتحة ، .2

 نوعه إعالل بالقلب ) قلب الواو ألًفا ( . .3

 مثال : داَن 

 .أصلها ) َدَيَن ( بدليل املضارع ) يدين ( أو املصدر ) َدْين ( .1

 . حتّركت الياء وسبقت بفتحة ؛ فقلبت ألًفا .2

 ( . ألًفا الياء قلب)  بالقلب إعالل . نوعه3

 اغتدى (  )مثال : 

 بدليل املضارع ) يغدو ( .أصلها ) اغتَدو (  .1

 حتّركت الواو وسبقت بفتحة ؛ فقلبت ألًفا . .2

 ( . ألًفا الواو قلب)  بالقلب إعالل نوعه .3

 

 مثال : اهتدى 

 ( . يهدي)  املضارع بدليل(  اهتدي)  أصلها .1

 . ألًفا فقلبت ؛ بفتحة وسبقت الياء حتّركت .2

 ( . ألًفا الياء قلب)  بالقلب إعالل نوعه .3
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 :  هما حالتني يف  همزة والياء الواو تقلب - ب

 ) معتل أوسط ( . . األجوف الّثالثي الفاعل اسم .1

  مثال : بائع 

 ـ أصلها ) بايع ( بدليل املضارع ) يبيع ( أو املصدر ) َبْيع ( .

 ـ وقعت الياء عيًنا يف اسم الفاعل الثالثي األجوف ؛ فقلبت همزة .

 ( . ـ نوعه إعالل بالقلب ) قلب الياء همزة

 مثال : قائل 

 ( . َقْول)  املصدر أو(  يقول)  املضارع بدليل( قاول)  ـ أصلها

 . همزة فقلبت ؛ األجوف الثالثي الفاعل اسم يف عيًنا الواو وقعت ـ

 ( . همزة الواو قلب)  بالقلب إعالل نوعه ـ

 .زائدة ألف بعد والياء الواو تطّرفت إذا .2

 مثال : الِغناء

 ( بدليل اجملّرد ) َغِنَي ( . ـ أصلها ) الِغناي

 ـ تطّرفت الياء بعد ألف زائدة ؛ فقلبت همزة .

 ـ نوعه إعالل بالقلب ) قلب الياء همزة ( .

 مثال : مساء 

 ( . يْسمو)  املضارع بدليل(  مساو)  أصلها

 . همزة فقلبت ؛ زائدة ألف بعد الواو تطّرفت ـ

 ( . همزة الواو قلب)  بالقلب إعالل نوعه ـ
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 ملحوظة : هذا اإلعالل ال يكون يف كلمات من مثل : شعراء وال إنشاء ؛ ألّن اهلمزة زائدة يف ) شعراء ( 

 .وأصلّية يف ) إنشاء (  

 

 منتهى صيغة ألف بعد وقع إذا همزة املؤنَّث املفرد يف(  األلف،  الياء،  الواو ) الّزائد املد حرف يقلبج ـ 

 . اجلموع

 صيغة منتهى اجلموع هي مجع ثالثه ألف وبعد األلف حرفان ، مثل : رسائل ، وقائع .تذكري : 

 سحائب  مثال :

 ب ( بدليل املفرد املؤنث ) سحابة ( .اأصلها ) سحا .1

 وقع حرف املد الزائد ) األلف ( بعد ألف صيغة منتهى اجلموع ؛ فقلبت همزة . .2

 همزة ( . نوعه إعالل بالقلب ) قلب األلف .3

 مثال : مخائل 

 ( . مخيلة)  املؤنث املفرد بدليل( مخايل)  أصلها .1

 . همزة فقلبت ؛ اجلموع منتهى صيغة ألف بعد(  الياء)  الزائد املد حرف وقع .2

 ( . همزة الياء قلب)  بالقلب إعالل نوعه .3

 مثال : ركائب 

 ( . ركوبة)  املؤنث املفرد بدليل( ركاوب )  . أصلها1

 . همزة فقلبت ؛ اجلموع منتهى صيغة ألف بعد(  الواو)  الزائد املد حرف وقع. 2

 ( . همزة الواو قلب)  بالقلب إعالل نوعه. 3

 ملحوظة : ال يكون هذا اإلعالل يف ) مسائل ( ألّن اهلمزة أصلّية ، وال يف ) معايش ( فالياء ليست زائدة .
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 : هي حاالت ثالث يف ياء الواو تقلبد ـ 

 . كسر بعد الواو تطرَّفت إذاـ 1

 مثال : حِظَي 

 ـ أصلها ) حِظَو ( بدليل املصدر ) احُلظَوة ( .

 ـ وقعت الواو متطّرفة بعد كسر ؛ فقلبت ياء .

 ـ نوعه إعالل القلب ) قلب الواو ياء ( .

 مثال : الّداِعي 

 .أو املصدر ) الَدعوة ( (  يدعو)  املضارع بدليل(  الّداِعو)  ـ أصلها

 . ياء فقلبت ؛ كسر بعد متطّرفة الواو وقعت ـ

 ( . ياء الواو قلب)  القلب إعالل نوعه ـ

 ملحوظة : هذا اإلعالل ال يكون يف ) َنِسَي ( ، والعاني ؛ ألّن الياء فيهما أصلّية غري منقلبة عن واو .

 . كسر بعد ساكنة الواو وقعت إذاـ 2

 مثال : ِمرياث 

 . اجملّرد ) ورث ( بدليل(  ِمْوراث)  ـ أصلها

 . ياء فقلبت ؛ كسر بعد ساكنة الواو وقعت ـ

 ( . ياء الواو قلب)  القلب إعالل نوعه ـ

 ملحوظة : كلمة ) ِغْيبة ( ال إعالل فيها ؛ ألّن الياء أصلّية .
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 . ساكنة أوالهما وكانت،  واحدة كلمة يف والياء الواو اجتمعت إذاـ 3

 مثال : َمْنِسّي 

 .على وزن اسم املفعول بدليل اجملّرد ) نسي ( ( َمْنسْوي)  ـ أصلها

 . فكانت أوالهما ساكنة ؛ فقلبت الواو ياء ، ثّم أدغمت مع الياء األخرى والياء يف كلمة واحدة ، الواو اجتمعت ـ

 ( . ياء الواو قلب)  القلب إعالل نوعه ـ

 مثال : هّين

 ( . يهون)  املضارع بدليل(  َهْيِون)  أصلها ـ

 . األخرى الياء مع أدغمت ثّم ، ياء الواو فقلبت ؛ ساكنة أوالهما فكانت ، واحدة كلمة يف والياء الواو اجتمعت ـ

 ( . ياء الواو قلب)  القلب إعالل نوعه ـ

 ملحوظة : يكُثر هذا اإلعالل يف اسم املفعول الثالثّي املعتل اآلخر حنو َمروّي ، مْقِضّي .

 إعالل يف كلمة ) َطّيب ( ، وملاذا ؟سؤال : هل هناك 

طّيب من ) طاب ( ومضارعه ) يطيب ( ، الياء غري منقلبة عن شيء إّنما حدث فيها إدغام متجانسني بني اليائني 

 فقط .
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 :اإلعالل باحلذف ثانيًا : 

 : حاالت اإلعالل باحلذف

 : منها حاالٍت يف باحلذف اإلعالل يقع

 .ياؤه  حذفت الكسر أو بالضّم ُنّون إذا املنقوص ـ االسم1

 *االسم املنقوص : هو ُكلُّ اسٍم آخره ياء غري مشددة قبلها كسرة ، حنو الداِعي ، احملاِمي ، القاِضي ، املهتِدي .

 " راٍم غري من رميٍة رّب" مثال : 

 ـ أصلها : رامي بدليل رمى ومضارعه يرمي .

نّون بتنوين الكسر ) تنوين الكسر ؛ ألن إعرابه مضاف إليه  ـ حذفت الياء من آخر االسم املنقوص ؛ ألّنه نكرة

 جمرور ( .

 ـ نوعه إعالل باحلذف ) حذف ياء االسم املنقوص ( .     ـ عّوض عن الياء احملذوفة بتنوين العوض ) راٍم ( .

 مبدٌع يف تسديد الكرة .  راٍممثال : هذا 

 . يرمي ومضارعه رمى بدليل رامٌي:  أصلها ـ

 ( . خرب مرفوع إعرابه ألن ؛ الضم تنوين)  الضم بتنوين نّون نكرة ألّنه ؛ املنقوص االسم آخر من الياء حذفت ـ

 ( . راٍم)  العوض بتنوين احملذوفة الياء عن عّوض ـ

 ( . املنقوص االسم ياء حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ

 .الياء قبل ما وُكسر،  الواو قبل ما وُضّم، ياؤه  حذفت ساملا مذكر مجع ُجمع إذا املنقوص ـ االسم2

 كفاعله . اخلري على فالّدال ؛ خري لكل الّداِعنَي من مثال : كن

 املفرد الداِعي . بدليل الداِعْيْين:  أصلها ـ

 عند مجعه مجع مذّكر ساملًا ، وُكِسر ما قبل الياء .  املنقوص االسم آخر من الياء حذفت ـ

 ( . املنقوص االسم ياء حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ
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 لكّل جتديد وإبداع . الّداُعونمثال : هم 

 . الداِعي املفرد بدليل الداِعْيْون:  أصلها ـ

 .  الواو قبل ما وُضّم ، ساملًا مذّكر مجع مجعه عند املنقوص االسم آخر من الياء حذفت ـ

 ( . املنقوص االسم ياء حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ

 .والياء الواو قبل ما وُفتح،  ألفه حذفت اسامل مذكر مجع ُجمع إذا املقصور االسم -3

 *االسم املقصور : هو اسم آخره ألف الزمة " ثابتة " ، حنو أعلى ، أدنى ، مصطفى ، مرتضى .

 . األدَننَي على حتلَّممثال : 

 . األدنى املفرد بدليل األدَنايَن:  أصلها ـ

 .  الياء قبل ما وفتح ، ساملًا مذّكر مجع مجعه عنداملقصور  االسم آخر من األلف حذفت ـ

 ( .املقصور االسم ألف حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ

 هم األقربون موّدة مّني . األْدَنوَنمثال : 

 . األدنى املفرد بدليل األدَناوَن:  أصلها ـ

 .  الياء قبل ما وفتح ، ساملًا مذّكر مجع مجعه عند املقصور االسم آخر من األلف حذفت ـ

 ( .املقصور االسم ألف حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ

 . وسطه ُحذف آخره ُسكِّن إذا األجوف الفعل -4

 *الفعل األجوف : ثانيه حرف عّلة حنو ، صام ، قام ، باع .

 ُصْن مثال : 

 أـ أصلها : ُصوْن بدليل املضارع يصون .

 اللتقاء الساكنني .ب ـ حذف وسط الفعل األجوف عند تسكني آخره منًعا 

 . (واو الفعل األجوف  حذف)  باحلذف إعالل ج ـ نوعه
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 مثال : َتِعْش 

 . يعيش املضارع بدليل َتِعيْش:  أصلها أـ

 . الساكنني اللتقاء منًعا آخره تسكني عند األجوف الفعل وسط حذف ـ ب

 ( . األجوف الفعل ياء حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ ج

 يف وحتذف، وأمره مضارعه يف منه الواو حتذف( َيْفِعـُل) ومضارعه( َفَعـَل) وزن على الواوي املثال الفعل -5

 . آخره بتاء عنها ُعّوض إذا مصدره

 *الفعل املثال الواوي : أوله ) واو ( حنو وصل ، وجد ، وعد ، ورث ، وصف .

 مثال : جِيْد ) فعل مصارع ( .

 َوَجَد ( .أـ أصلها : َيْوِجد بدليل اجملرد ) 

 ب ـ حذفت الواو من الفعل املثال الواوي ) وزنه فعل ( عند أخذ املضارع ) وزنه يفَعل ( .

 ج ـ نوعه إعالل باحلذف ) حذف واو الفعل املثال الواوي ( .

 مثال : ِجْد ) فعل أمر ( .

 ( . َوَجَد)  اجملرد بدليل أوِجْد:  أصلها أـ

عند أخذ األمر منه ، ثّم (  ليفِع وزنه)  مضارعه الذي(  فعل وزنه)  الواوي املثال الفعل من الواو حذفت ـ ب

 حذفت همزة الوصل تْبًعا لذلك .

 ( . الواوي املثال الفعل واو حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ ج

 مثال : ِجَدة ) مصدر ( .

 ( . َوَجَد)  اجملرد بدليل َوْجد:  أصلها أـ

عّوضنا  ، منه املصدر أخذ عند(  يفِعل وزنه)  مضارعه الذي(  فعل وزنه)  الواوي املثال الفعل من الواو حذفت ـ ب

 ( . الواوي املثال الفعل واو حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ ج                       عنها بتاء يف آخره .
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 ياء أو اجلماعة واو إىل إسناده عند آخره من العلة حرف ُيحذف( املضارع أو، املاضي) الّناقص الفعلـ 6

 كان وإذا، املخاطبة ياء قبل ما وُكسر، اجلماعة واو قبل ما ُضّم الياء أو الواو احملذوف كان فإذا، املخاطبة

  .املخاطبة ياء أو اجلماعة واو قبل ما فتح األلف احملذوف

 أخره حرف علة حنو : سعى ، دعا ، تسعى ، ينجو ، حيمي ، متشي .*الفعل الّناقص : 

 مثال : رُضوا 

 بدليل اجملّرد ) رضَي ( . أـ أصلها رضيوا

 ب ـ حذفت الياء من آخر الفعل املاضي الناقص عند إسناده إىل واو اجلماعة ، وُضّم ما قبل الواو .

 ج ـ نوعه إعالل باحلذف ) حذف الياء من آخر الفعل الناقص ( .

 مثال : رَموا 

 ( . رمى)  اجملّرد بدليل رماوا أصلها أـ

 . الواو قبل ما وُفتح ، اجلماعة واو إىل إسناده عند الناقص ل املاضيالفع آخر األلف من حذفت ـ ب

 ( . الناقص الفعل آخر من األلف حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ ج

 مثال : دَعوا 

 ( . دعا)  اجملّرد بدليل دعاوا أصلها أـ

 . الواو قبل ما وُفتح ، اجلماعة واو إىل إسناده عند الناقص املاضي الفعل آخر من األلف حذفت ـ ب

 ( . املاضي الناقص الفعل آخر من األلف حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ ج

 مثال : َتسَعوَن 

 ( . يسعى بدليل) هو تسعاوَن أصلها أـ

 . الواو قبل ما وُفتح ، اجلماعة واو إىل إسناده عند الناقص املضارع الفعل آخر من األلف حذفت ـ ب

 ( . الناقص املضارع الفعل آخر من األلف حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ ج
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 مثال : متشوَن

 ( . ميشي بدليل) هو متشْيون أصلها أـ

 . الواو قبل ما وُضم ، اجلماعة واو إىل إسناده عند الناقص املضارع الفعل آخر من الياء حذفت ـ ب

 ( . الناقص املضارع الفعل آخر من الياء حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ ج

 تسَعنَيمثال : 

 ( . يسعى هو)  بدليل تسَعاين أصلها أـ

 . الياء قبل ما وُفتح ، ياء املخاطبة إىل إسناده عند الناقص املضارع الفعل آخر من األلف حذفت ـ ب

 ( . الناقص املضارع الفعل آخر من األلف حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ ج

  مثال : َتمِشنَي

 ( . ميشي هو)  متشيني بدليل أصلها أـ

 . الياء قبل ما وُكسر ، املخاطبة ياء إىل إسناده عند الناقص املضارع الفعل آخر من الياء حذفت ـ ب

 ( . الناقص املضارع الفعل آخر من الياء حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ ج

 مثال :َترجنَي

 ( . يرجو هو)  بدليل ترجوين أصلها أـ

 . الياء قبل ما وُكسر ، املخاطبة ياء إىل إسناده عند الناقص املضارع الفعل آخر من الواو حذفت ـ ب

 ( . الناقص املضارع الفعل آخر من الواو حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ ج

 مثال : ترُجون

 ( . يرجو هو)  بدليل ترجوون أصلها أـ

 . الواو قبل ما وُضم ، واو اجلماعة إىل إسناده عند الناقص املضارع الفعل آخر من الواو حذفت ـ ب

 . ( الناقص املضارع الفعل آخر من الواو حذف)  باحلذف إعالل نوعه ـ ج
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 1 تدريب

 : خط حتتها اليت الكلمات يف بالقلب إعالٍل من حدث ما بيِّْن

 َوال َلْغًوا ِفيَها َيْسَمُعوَن ال*  ِدَهاًقا َوَكْأًسا*  َأْتَراًبا َوَكَواِعَب*  َوَأْعَناًبا َحَداِئَق*  َمَفاًزا ِلْلُمتَِّقنَي ِإنَّقال تعاىل : " ـ 1

 "  ِحَساًبا َعَطاء رَّبَِّك مِّن َجَزاء*  ِكذَّاًبا

 ". هواهو نفسه الّرجل جياهد أن اجلهاد أفضُل"  : وسلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول قالـ 2

 تساِخَيا أم أتـى ما سخاًء أكاَن                       الفتى على تدلُّ أخالٌق وللنفِس : املتنّبي قالـ 3 

 .الباطل وهدم احلق ميزان أقام عدل ومن،  أقنع باحلجج قوَي من : حكيم قالـ 4

 غِرسه يف املاَء ُيسقي كالعود            الّصبا يف أّدبته َمن وإنَّ : القّدوس عبد بن صاحل قالـ 5

 الّصحيِح بالوفاِء منَك واثٌق  ألّني                                  باجلفاِء أؤاخذَك مل : محدون ابن قالـ 6

 .فؤاده شِقَي ذلك ترَك وَمْن،  جنا غرِيه حقَّ صاَن َمْنـ 7

 .هلم وتواضَع الكرَب وجانَب،  نفعهم َمْن الّناس يف الّسّيدـ 8

 ".املروج عرائس" ديوان األدبّية جربان آثاِر منـ 9

 هجاني قافيًة قاَل فلّما                    القوايف نظَم عّلمُته وكم : أوس بن معن قالـ 10

 . منقطٍع كثرٍي من خرٌي دائٌم قليٌلـ 11

 والّسُبُل الّطـْرُق يسْعها مل إليُكُم                  بها بعثُت لو عندي الّشوِق رسائُل : زهري البهاء قالـ 12

 كتمانا احلبِّ هلذا أستطيُع ال                               تهّيمين حّتى اهلوى كتمُت لقْد :جرير قالـ 13

 :اآلتية الكلمات يف اإلعالل وّضح:  2 تدريب

 . ميثاق،   َمرضّي،  شفاء،  مصطفى،  فائز،  رضي
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 : 3 تدريب

 : ( هّين) كلمة يف وقع إّنه حني يف(  لّين ) كلمة يف اإلعالِل حدوِث عدَم عّلل ثّم،  اآلتي البيت اقرأ

 لّيٌن وكالٌم طليٌق وجٌه                                                     هّين شيٌء الربَّ إنَّ ُبيّن

 : اآلتية الكلمات بني من إعالٌل فيها حدث اليت الكلمات عّين:  4 تدريب

 . ابتداء،  ِخيفة،  ذكرى،  الّرامي ، شقائق ، صحراء،  بالء،  اّدعى

 :يأتي ما يف غريها من املنقلبة اهلمزة مّيز : 5 تدريب

 . انرباء،  فائض،  خزائن،  شقراء،  اصطفاء،  إفتاء،  إمالء،  دعاء

 : 6 تدريب

 : يأتي مّما خط حتته ما يف اهلمزة أصل ما

 " األعداء ومشاتة،  القضاء وسوء،  الّشقاء ودرك،  البالء جهد من تعوذوا: "  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قالـ 1

 ".  الّصائم القائم درجة اخللق حبسن ليدرك املؤمن إن:"  ــ وسلم عليه اهلل صلىــ  اهلل رسول قالـ 2

 ائرـــــح وْهو الّربى زهُر فالحَظه                        ناحال أصفَر األفِق فوَق الّصبُح بدا : الّشاعر قالـ 3

 طائر اخلمائل هذي يف رفَّ وال                         زهرة الّرباوة فوق نفحت اـــــــــوم                          

 ائرــضف فيه الّصفصاِف من وُحلَّْت                       ريَشه الّروِض يف الّشحروُر نتَف وقد                          

 . واملشرتي البائع بني الّثقة يضعف احَلْلف كثرة أّن مع ،باهلل  احللف واملشرتين الباعة بعُض يكثرـ 4

 1 تدريب

 :خط حتتها اليت الكلمات يف باحلذف إعالل من حدث ما بني

 .السُّوِء "  َعِن َيْنَهْوَن الَِّذيَن َأْنَجْيَنا ِبِه ُذكُِّروا َما َنُسوا َفَلمَّا"   : تعاىل قالــ 1

 " . ُمْؤِمِننَي ُكْنُتْم ِإْن ْعَلْوَناأل َوَأْنُتُم َتْحَزُنوا َوال َتِهُنوا َوال"  : تعاىل قالــ 2

 .ــ  عنه اهلل رضيـ  اخلطاب بن عمر اإلسالميف  قاٍض أولــ 3
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 . جريانكم تؤذوَن ال أنتمــ 4

 تِعْد ما وعجِّْل الوْعد ُتخلِف                       وال خريا وِعْد شّرا تِعْد ال   : مناذر بن حممد قالــ 5

 أروع اخلالئق سهل ثقة أخو                  سركم بث من َتخَشون ما دون أتى : عزَّة كثِّري قالــ 6

 .العقبة يف اإلجازة من أسبوًعا َقَضوا أْن بعد مسرورين جرياننا عادــ 7

  ُتَعاتُبْه اَل الّذي َتْلَق َلْم َصديَقَك                      معاتبًا األمور كل يف كنت إذا :بن برد  بشار قالــ 8

   َوُمَجاِنُبْه َمرًَّة َذْنٍب ُمَفـارُق                       فإنه أخاك ِصْل أو واحدا فعْش                                    

 َدْرَسا البالغَة َعيَن وخذوا     َهلّموا شْأوي املقتُفوَن أيها  : اجلواهري مهدي حممد قالـــ 9

 .أفضل مستقبل حتقيق إىل ُمتَّقديِن وعزٍم بوعيٍّ ساٍع لكلِّ هنيًئا ــ 10

 رقيب عليَّ قْل ولكْن خلوُت                     تقْل فال يومًا الّدهَر َخَلْوَت ما إذا : العتاهية أبو قالــ 11

 "واٍش من شرٌّ ماٍش ميش مل: " حكيم قالــ 12

 !نفِسي َفْهَم تستطْع َلْم ونفسي                       الكوَن َأْفَهَم أن أودُّ ! لي عجبًا : الّشابي القاسم أبو قالــ 13

 العاقل الكيُس اجلاهل على                                  ْ يفز مل إْن العيش يف خري وال : حمرم أمحد قالــ 14

 أنِت.. ومنفاي بييت أنت                              آت.. عينيك ظّل إىل آٍت أنا : درويش حممود قالــ 15

 : 2 تدريب

 :الضمري قبل ما ضبط مَع املخاطبة ياء إىل ثّم اجلماعة واو ضمري إىل اآلتية األفعال أسند

 . ينهى،  حيمي،  ينجو،  يسعى،  اختفى،  مسا، خِشَي

 : 3 تدريب

 :اجلمع عالمة قبل ما ضبط مع أخرى وبالياء  مرة بالواو سامًلا مذكر مجع اآلتية األمساء امجع

 . املرتضى،  الباني،  الّناجي ، املهتدي،  مصطفى
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 :  4 تدريب

 . استقام،  خاف،  استشار،  وصف : اآلتية األفعال من األمر فعل هاِت 

 : 5 تدريب

 ؟ خط حتته مّما ُحِذف يالذ احلرف ما

 : حزام بن عروة قالـ 1

 ِبيا ما ِبَك َيُكْن ال َعنِّي َفإيَّاَك                             َشِرْبُتُه اهُلَياِم داُء َأْو اليْأُس ِبَي

 متاديا إاّل الواشنَي كثرُة وال                               صبابًة إاّل الّناهوَن زادني فما

 : حيوس ابن قال ـ2

 مثمرا َوعدَك مثَل َوعيدَك ألَفوا                     َواْعَتَدْوا َوْعِدَك َثَمَراِت َجَنْوا َوَمتى

 :الّشاعر قالـ 3

    ِوصاِلِك َنواُل أْرجو الّذي َربيِعي                        وإنَّما الّربيَع يْرُجوَن الّناَس أَرى 

 : الّصلت أبي ابن أمية قال ـ4

 الّظالِل َتحَت ناِعٍم َوَعيٍش                                   ِصدٍق ِبداِر امُلتَّقوَن َوَحلَّ

 َوالَكمـاِل فيها اأَلفراِح ِمَن                                      َمّنواَت َوما شَتهوَنَي ما َلُهم

 :آخر وقالـ 5

 املميِل كلَّ اهلوى َجْحد إىل                            وماُلوا عهدي، ُسواَن أو ، ناَسْواَت

 القصيد صلةقال أبو مّتام : وقد حّررت يف مدحيك جهدي                    فحّرْر بالّندى  ـ6

 .ألختّيره قلمي فيقف صدري يف يزدحم الكالم إّن: فقال ، ذلك يف له فقيل كثريا، قلمه يقف املقّفع ابن كانــ 7
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 : 6 تدريب

 ِبْرَكة فيها يصف ، البحرتي قصيدة من املأخوذة اآلتية األبيات يف نوعه بيان مع خط حتته ما يف اإلعالل وضِّح

 :  فقال بها وميدحه"  اهلل على املتوّكل" اخلليفة

 اـــــهــــَمَغاِني َحْتاَل ِإَذا َواآلِنَســاِت                                     اـــُرؤَيُتَه اْلَحْسَناَء اْلِبْرَكَة رَأْى َمْن َيا

 اـــــهــــــــــَمَعاِني ِفي َفَأَدقُّوا ِإْبَداَعها                                       واـــــُولُّـ الّذيَن ُسَلْيَماَن جنَّ َكَأنَّ

 ُمْجِريها َحْبِل ِمْن َخاِرَجــًة َكاْلَخْيِل                                        ًةـــُمْعِجَلـ اْلَماِء ُوُفوُد ِفيَها َتْنَصبُّ

 اــــَمَجاِريه ِفي َتْجِري الّسَباِئِك ِمَن                                          ًةــــــــــَساِئَل اْلَبْيَضاُء اْلِفضَُّة َكَأنََّما

 اـــــــَهـــِفي ُركَِّبْت َسَماًء َحِسْبَت َلْياًل                                           َجَواِنَبها يف َتَراَءْت الّنُجوُم إَذا

 اــــــــهــــــَداِنيَو َقاِصيَها َبْيَن َما ِلُبْعِد                                           غاَيَتَها اْلَمْحُصوُر الّسَمُك َيْبُلُغ اَل

 اــــــهـــــَعَزاِلي ُمْنَحالًّ الّسَحاِئِب َعِن                                          اــــِبُرْؤَيِته اْلُقْصَوى َبَساِتيُنَها َتْغَنى

 : 7 تدريب

 : تعاىل قوله يف اإلعالل مواطَن بيِّْن

 " إّن اهلل يأمر بالعدِل واإلحساِن وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكْم لعّلكْم تذّكرون " .
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 الوحدة الرابعة : عمل المصدر والمشتقات
 معلومات مفيدة :

 املصدر الّصريح : اسم نضع قبله ) قام بعملّية الــ ( . (1

 مثال : الّصوم ، الرماية ، االعتماد ، املساعدة ، الرتّجي .......

 األفعال املتعدية اليت تنصب مفعولني هي : (2

ظّن ، وهب ، أرى ، خال ، زعم ، هْب ، حِسب ، عّد ، جعل ، اّتخذ  ، رّد ، أعطى ، سأل ، منح ، كسا ، وجد ، رأى ، 

 ترك ، صّير .

 *هي اسم مشتق يدل على احلدث ومن ) أو ما ( يّتصف به اتصاًفا دائًما أو شبه دائم .   : الصفة املشّبهة (3

 *تصاغ من الفعل الثالثي على أوزان أشهرها :

 املثال الوزن

 عوراءــ  محراء ، أعور ــأمحر  أفعل مؤنثه فعالء

 عطشىــ  نعسى ، عطشان ـــنعسان  فعالن مؤنثه فعلى

 َبَطل ، َرَغد َفَعل

 َجبان ، َرزان َفَعال

 ُأجاج ، ُفرات ، ُشجاع ُفَعال

 َسْهل ، َصْعب ، َضْخم َفْعل

 ُسْخنُحلو ، ُمّر ،  ُفْعل

 َحِذر ، َلِبق ، َجِشع َفِعل

 ِرْخوِمْلح ،  ِفْعل

 ماِهر ، تافه ، عاِلم فاِعل

 كريم ، مسيع ، عليم ، وسيم فعيل

 طّيب ، سّيد ، فيِصل َفْيِعل
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 *تصاغ الصفة املشبهة من األفعال غري الثالثّية كما يصاغ اسم الفاعل من غري الثالثي :

 .ُمقتِدر ــ اقتدر 

 . استقام ــ ُمستقيم

 اسم الفاعل . (4

 وزن فاِعل ) احلرف الثاني ألف ، واحلرف الثالث مكسور ( .*من الفعل الثالثي على 

 . مثل : قاِدم ، عاِئم ، حاٍم ، راّد

 *من الفعل غري الثالثي : يبدأ بــ ) ميم مضمومة مكسور ما قبل اآلخر أو ياء ( .

 مثل : ُمستِمع ، ُمستقيم ، ُمعاِون .

 . اسم املفعول (5

 احلرف األول ميم مفتوحة ( .* من الفعل الثالثي على وزن مفعول ) 

 مثل : َمجروح ، َمدعّو ، َمحمّي ، َمبيع ، َمقول .

 *من الفعل غري الثالثي : يبدأ بــ ) ميم مضمومة مفتوح ما قبل اآلخر أو ألف ( .

 مثل : ُمفتَقد ، ُمحتار ، ُمفاد .
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 عمل املصدر الّصريح

 . ) ينصب مفعواًل به (الفعل *إذا وقع املصدر الّصريح مضاًفا فإّنه يعمل عمل 

 .هلا تقديره دليل ألّمه هدّيًة زياٍد تقديممثال : 

 هدّيًة ( تكّون من املصدر الصريح ) تقديم ( وجاء مضاًفا إىل كلمة ) زياد ( اليت تعرب  زياٍد الّتركيب )تقديم تأّمل

 ، ويف هذه احلالة تعرب كلمة ) هدّيًة ( مفعواًل به منصوب للمصدر الّصريح .  فاعاًل يف املعنى) مضاًفا إليه ( وتعد 

 . واإلبداِع الّتفوُِّق على حيّفزه جائزًة الّطالَب املعّلِم َمْنُحمثال : 

 إىل متعدٍّ فعٍل من صيغ(  املعّلم ) باملعنى فاعله إىل امُلضاَف(  مْنُح ) املصدَر جتد  املثال يف الّنظر أنعمت وإذا

 (. جائزة) و(  الّطالب : ) هما مفعولني نصب لذلك ؛ مفعولني

  ".حوهلم  من حمّيا على البهجَة ورمسهم األلعاَب أطفاِلنا شراِء فرحُة األعياد يف نعيشه ما أمجل من "مثال : 

 : 1 تدريب

 : يأتي ما يف خط حتته يالذ املصدر عمل بيِّْن

آباَءُكْم أو أشّد ِذْكرا * فِمَن الّناِس من يقوُل رّبنا آتنا  َكِذكرُكْم" فإذا قضْيُتم مناِسَكُكْم فاذُكروا اهلل :  تعاىل قالــ 1

 يف الّدنيا وما لُه يف اآلخرِة مْن خالٍق " .

 . القلوب يف مرغوٌب اجملَد املرِء إحراُزــ 2

 َألوفا لغريهُم ُترَيْن فال                          منهم تعّد الكراَم بعشرتَك  : الّشاعر قالــ 3

 : 2 تدريب

 : يأتي ما يف األقواس بني اليت املناسبة  باإلجابة الفراغ امأل

 . ( املرُء،  املرَء،  املرِء.    )َحرٍج يف يوقُعك يَنله مل ما يف .........  محُدَك ــ1

 . ( الكتُب،  الكتِب،  الكتَب)                 .        متّيزا أكثر جتعلك ........ مطالعُتكــ 2
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 : 3تدريب

 : اإلعراب يف منوذج ــ أ 

 . الودَّ حفظَك االجتماعّية مسؤولّياتك أهّم من

 .آخره على الّظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب للمصدر به مفعول: الودَّ

 : يأتي ما يف خّط حتته ما أعرب ــ ب

 : اخلزرجي اإلطنابة بن عمرو قالــ 1

 الّربيِح بالّثمِن احْلمَد وأْخذي                           بالئي وأبى عفَّيت لي أبت

 . واحملّبة الّتفاهِم إىل يقوُد أمٌر نْهًجا احلواَر الّشباِب اّتخاذ ــ2

 لوحة صّمْم ثّم. فيها عاماًل مصدًرا موظًفا الّتدخني، اجتناب ضرورة فيها تبيِّن إنشائك من فقرة اكتب : 4تدريب

 . الفقرة مضمون فيها جتّسد احلاسوِب باستخدام

 ( املشتقات عمل) 

 ترفع فاعاًل . املشّبهة الصفة

 يرفع نائب فاعل . اسم املفعول

 يرفع فاعاًل إذا كان فعله الزمًا ويرفع فاعاًل وينصب مفعواًل به إذا كان فعله متعّديًا . اسم الفاعل

 

 *ملحوظتان : 

 تكتفي برفع الفاعل ؛ ألّنها ُتشتق من فعل الزم . املشّبهة : . الصفة1

 ؛ ألّنه يشتق من فعل مبين للمجهول . اسم املفعول يرفع نائب فاعل. 2

 

 



        0797020016                            إعداد املعّلم : مهند عفانه                    الرّيان يف النحو والّصرف        

43 
 

 *تعمل املشتّقات عمل فعلها يف حالتني :

 . إذا كانت معّرفة بأل تعمل من غري شرط .1

 جماز . املشروَعذ نفِّهنِدس امُلمثال : امُل

 الفاعل وعالمة نصبة الفتحة. به منصوب السممفعول  

 ها.فهارُسة رتبَّمثال : تعجبين املكتبة امُل

 سم املفعول وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف . نائب فاعل مرفوع ال 

 ه .صوُت احلسنطيب اخلمثال : أحب 

 وهو مضاف . للصفة املشبهة وعالمة رفعه الضمة فاعل مرفوع

 ، وهي : تعمل بثالثة شروط معًال .اذا كانت جمردة من أ2

  " املستقبل" و االستقبال " أ احلاضر" أن تدل على احلال  أ.

 . و النونأن تكون منونة بالتنوين أ ب.

 . و حااًلأو صفه أ خربًا عرابهاأن تعتمد على استفهام أو نداء أو نفي أو أن يكون إ ج.

 ول والثاني شرطان ثابتان .*الشرطان األ

 ل :ـــاعــفــم الــل اســمـع* 

 خالد الزرع ؟أحاصٌد :  ( 1)  مثال

 دّل على احلال واملستقبل ومنّون واعتمد على استفهام .( أل ) الحظ أّن اسم الفاعل ) حاصد ( اجملرد من 

 اخلري يندم . ما فاعٌل: (  2)  مثال

 . نفي على واعتمد ومنّون واملستقبل احلال على دّل(  أل)  من اجملرد(  فاعل)  الفاعل اسم أّن الحظ
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 عمِلَك . يف تتواَن ال اخلرَي، صانًعا يا:  ( 3)  مثال

 . نداء على واعتمد ومنّون واملستقبل احلال على دّل(  أل)  من اجملرد(  صانًعا)  الفاعل اسم أّن الحظ

 .واخلارجّيَة  الّداخلّيَة الّسّياَحَة ُمَنشِّطٌةاألردّن  يف اآلمنة األجواُء :(  4) مثال 

 . عرابها خربوإ ومنّون واملستقبل احلال على دّل ( أل)  من اجملرد(  منّشطة)  الفاعل اسم أّن الحظ

 هديًة . حاِمٌل أقبل رجٌل: (  5) مثال 

 . صفة عرابهاوإ ومنّون واملستقبل احلال على دّل(  أل)  من اجملرد(  حامل)  الفاعل اسم أّن الحظ

 هدّيًة . الرجل حاماًلأقبل : (  6) مثال 

 . حال عرابهاوإ ومنّون واملستقبل احلال على دّل ( أل)  من اجملرد(  حاماًل)  الفاعل اسم أّن الحظ

 ملحوظة مهمة : كثريًا ما يأتي الفاعل ضمرًيا مسترًتا.

 ذراعيه بالوصيد " .  باسط: قال تعاىل "  وكلبهم (  7)  مثال

 " وذراعيه مفعول به منصوب السم الفاعل وعالمة نصبه الياء وهو مضاف .الفاعل ضمري مسترت تقديره " هو 

 :1 تدريب

 : يأتي امّم كّل يف خط حتته يالذ الفاعل اسم عمل بيِّن

 لّناِس * واهلل حيبُّ احملسنني .الغيَظ والعافنَي عن ا الكاظمنَيالذين ينفقون يف السّراِء والضّراِء و : قال تعاىل -1

 ا بدر منك عذًرا .مل ُملتمساعلم صديقي أّني  -2

 . وقتها يف واجباِتك ُمنِجًزا إال يا وسام  عهدُتك ما -3

 .سليمني وتفكري ختطيط وفق على مستقبَلها  ُمدرَكٌة فرَح أّن ِثقي ، فَرَح أّم يا -4

 . البطولِة كأَس حاماًل املباراة من الوطينُّ منتخبنا عاد -5

 : حيوس ابن قال -6

 اْسُتْوِدعا ماً َحاِفَظا َربًَّا َوالَعْدَل                 َوالّتقى امُلَؤثَّل امَلْجَد َأْسَتْوِدُع



        0797020016                            إعداد املعّلم : مهند عفانه                    الرّيان يف النحو والّصرف        

45 
 

 :2تدريب

 : يأتي ما يف خط حتتها اليت للكلمات األخري احلرف اضبط

 . للّشائعاِت بااًل تلقي وأّلا ، وتقول تسمع مما الّتثبت منك راٍج إّني  -1

 ؟ البيئة على احلفاظ برنامج يف للمشاركة صديقاتها مَع ُلَجني أذاهبٌة -2

 فإّن واجلودة، الكّم حيث من الّنسوّية األردّنّية للرواية ملحوًظا تطوًُّرا املاضي القرن من الّتسعينّيات عقد شهد -3

 .احلالي القرن مستهّل حتى روائّية، عشرة الثنيت روايًة وعشرين مخسٍة من أكثر واجٌد أحَدنا

 : 3 تدريب

 : اآلتيني املثالني يف القوسني بني اليت املناسبة بالكلمة الفراغ امأل

 . شهاداتهم الستالم الّساحة إىل احلضور ............ اآلتية الّطلبة على -1

 . ( أمساؤهم،  أمسائهم،  أمساءهم)  

 .  عليه أنت ما على ابَق ............. صادًقا يا -2

 . ( عهِده،  عهُده،  عهَده)  

 : 4 تدريب

 : الّتام الضبط مع ، عاملة غري ثم ، مفيدة مجلة يف فعلها عمَل عاملًة اآلتية الفاعلني أمساء اجعل 

 . سامع ، ُمْعٍط ، باٍن ، مّتفق ، قائم

 ُيرتك للطالب بإشراف املعّلم .

 : 5 تدريب

 : اإلعراب يف منوذج - أ 

* قالوا أجتعُل فيها من ُيفِسُد فيها ويسِفُك  خليفًةقال تعاىل : " وإذ قال رّبك للمالئكِة إّني جاعٌل يف األرِض 

 الّدماَء وحنُن نسّبُح حبْمدَك وُنقّدُس لَك * قال إّني أعلُم ما ال تْعلموَن " .
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 . الفتحة نصبه وعالمة منصوب الفاعل السم به مفعول:  خليفًة

 :  يأتي ما يف خّط حتته ما أعرب - ب

 " . الّديَنقْل أمَر رّبي بالِقْسِط * وأقيموا وجوَهُكْم عنَد كّل مْسِجٍد وادعوُه ُمخِلصنَي لُه  " : تعاىل قال  -1

 .مبدعٌة املدرسّية اإلذاعية الربامَج احملّررُة -2

 .ستنجح عملك متقًنا دمَت ما -3

 .ماهرٌة فّنانٌة إال اللوحة  هذه رامٌسة ما -4

 :ة ـــهـّبـشــمـة الــصفـل الــمـع*

 . شرط غري من تعمل بأل معّرفة كانت إذا. 1

 .لوُنها احلمراَء الوردَة مثال : أحبُّ

 ها : فاعل مرفوع للصفة املشّبهة وهو مضاف .لوُن

 : وهي ، معا شروط بثالثة تعمل أل من جمردة كانت اذا .2

 "  املستقبل"  االستقبال أو"  احلاضر"  احلال على تدل أن. أ

 . النون أو بالتنوين منونة تكون أن. ب

 . حااًل وأ صفه وأ خربًا عرابهاإ يكون ان وأ نفي وأ نداء أو استفهام على تعتمد أن. ج

 .والّتمّيز الّتفوق على منيصمُِّم دمنا ما علمية، مسابقة أّي يف األّول املركز على احلصول صْعٌب ما: ( 1)  مثال

 . نفي على واعتمدت ومنّونة واملستقبل احلال على دّلت أل من اجملردة(  صعٌب)  الصفة املشّبهة أّن الحظ

 ؟ الّثانية اجلامعية الّشهادة على حصوهلا يف رواُن سعيدٌةأ: (  2) مثال 

 . استفهام على واعتمدت ومنّونة واملستقبل احلال على دّلت أل من اجملردة(  سعيدٌة) املشّبهة الصفة أّن الحظ
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 . وُنْبٍل شهامٍة من عليه أنَت ما على ابَق،  خلُقه شهًما يا: (  3)  مثال

 . النداء على واعتمدت ومنّونة واملستقبل احلال على دّلت أل من اجملردة(  شهًما) املشّبهة الصفة أّن الحظ

 .صيًفا هواُؤها رطٌب األردّن مشاِل يف األجواُء:  ( 4)  مثال

 . وإعرابها خرب ومنّونة واملستقبل احلال على دّلت أل من اجملردة(  رطٌب) املشّبهة الصفة أّن الحظ

 .أوراُقها خضراء ، ساُقها عريٍض شجرٍة حتت جلسُت:  ( 5)  مثال

 . صفة وإعرابها ومنّونة واملستقبل احلال على دّلت أل من اجملردة( عريض) املشّبهة الصفة أّن الحظ

 .جلسائه مع حديثه يف طبُعه ليًِّنا املرَء أحبُّ: (  6) مثال 

 . حال وإعرابها ومنّونة واملستقبل احلال على دّلت أل من اجملردة( لّيًنا  ) املشّبهة الصفة أّن الحظ

 :1 تدريب

 : عملها سبَب ذاكًرا ، يأتي ما يف خط حتَتها اليت املشبهة ةالّصف عمَل بيِّْن 

  َلْوُنها تُسرُّ الّناظرين " .  فاقٌعقال تعاىل : " قالوا ادُع لنا رّبَك ُيبّين لنا ما لوُنها * قال إّنُه يقوُل إّنها بقرٌة صفراُء  .1

 مذاهُبْه تضيع يبالذ أنت وال                                   فؤاُده الضَّعيف باملرِء أنت وما : الّشاعر قال .2

 ؟ االستثمارّي مشروعها بنجاح عبرُي أفِرحٌة. 3

 . إنتاُجه بديٌع طّلتك جبمال قلمي إّن ، عّماُن يا. 4

 شمُّ األنوِف ، من الّطراِز األّوِل          أحساُبُهْم                  كرميٌة. قال حّسان بن ثابت : بيُض الوجوِه 5

 ُتَمِر ومل َرقـُت مـــل يــتــجــهــوم                         مهجُتها تذوَب أن َحَسٌن اــــــم : يـــالّروم نــاب الـــق. 6

 األوائُل تستطْعه مـــل اــمــب آلٍت                       زماُنه األخري كنت وإْن وإني : املعري العالء أبو قال. 7

 .ماؤها غزيٍر َنْبَعٍة قرَب جلسُت. 8
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 : 2 تدريب

 : فعلها عمل عاملة تكون أن على مفيدة مجل يف اآلتية املشّبهة الّصفات وظِّف 

 ) ُيرتك للطالب بإشراف املعّلم ( . . َفِطن ، شجاع،  سْهل،  أبيض،  كريم

 : 3 تدريب

 : اإلعراب يف منوذج - أ

 . آثاُرها  عريقٌة جرش مدينُة

 .الّظاهرة الّضّمة رفعه وعالمة مرفوع خرب:  عريقٌة

 .مضاف وهو، الّضّمة رفعه وعالمة مرفوع املشّبهة الّصفة فاعل: آثاُر

 .إليه مضاف جّر حمّل يف الّسكون على مبيّن متصل ضمري:  ها

 : يأتي ما يف خّط حتته ما أعرب ـ  ب

 .وارحتّل حّل حيثما الّناس لدى حمبوب كالمه اللَِّبقـ 1

 . العربّي تارخينا يف هادوُر عظيٌم املرأَة إّنـ 2
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 عمل اسم املفعول :*

 . شرط غري من تعمل بأل معّرفة كانت .إذا1

 .بطوالُته املعروفة الباسل جبيِشنا نفتخر

 واحلْظ. فاعل  نائب يرفع للمجهول املبيّن والفعل للمجهول ، مبينٍّ فعٌل وهو( ُعِرف) الفعل من ُأِخذ(  املعروفة ) 

 .فاعل  نائب أّنه على مرفوًعا( بطوالٌت) بعده جاء الّذي واالسم( أل  )بـ معّرًفا جاَء املفعول اسم أّن

 : وهي ، معا شروط بثالثة تعمل أل من جمردة كانت اذا.2

 "  املستقبل"  االستقبال أو"  احلاضر"  احلال على تدل أن. أ

 . النون أو بالتنوين منونة تكون أن. ب

 . حااًل وأ صفه وأ خربًا عرابهاإ يكون نأ وأ نفي وأ نداء أو استفهام على تعتمد أن. ج

 .اآلخرين  يساعد رجٌل مذموٌم : ما (1)  مثال

 . واعتمد على نفي ومنّون  واملستقبل احلال على دّل أل من اجملرد(  مذموم)  اسم املفعول أّن الحظ

 جائزًة ؟ املتفّوُق  أممنوٌح: (  2) مثال 

 . استفهام على واعتمد  ومنّون واملستقبل احلال على دّل أل من اجملرد(  ممنوح)  املفعول اسم أّن الحظ

 !حياتك  يف اإلجيابية الّثقافِة نشر يف تشارك أْن أمجَل ما، فكُره  مثّقًفا: يا (  3) مثال 

 . نداء على واعتمد  ومنّون واملستقبل احلال على دّل أل من اجملرد( مثّقًفا ) املفعول اسم أّن الحظ

 . األردّن يف حرّيُتها مصونٌة املرأُة:  ( 4) مثال

 . عرابه خربإو  ومنّون واملستقبل احلال على دّل أل من اجملرد(  مصونة)  املفعول اسم أّن الحظ

 .أحداُثها ُمنظََّمًة روايًة قرأُت( :  5مثال : ) 

 . عرابها صفةإو  ومنّون واملستقبل احلال على دّل أل من اجملرد(  منظمة) املفعول اسم أّن الحظ
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 . بأوطانهم فخًرا رؤوُسهم مرفوعًة املغرتبون يعجبين: (  6) مثال 

 . حال عرابهإو  ومنّون واملستقبل احلال على دّل أل من اجملرد(  مرفوعة)  املفعول اسم أّن الحظ

 :1تدريب

 : الّتعليل مَع ، عمله ُمبيًِّنا،  يأتي ما يف املفعول اسم عّين

إّنما الّصدقاُت للفقراِء واملساكنِي والعاملنَي عليها واملؤّلَفِة قلوُبُهْم وِفي الّرقاِب والغاِرمنَي ويف  قال تعاىل : "ــ 1

   سبيِل اهلِل وابِن الّسبيِل * فيضًة مَن اهلِل * واهلُل عليٌم حكيٌم " . 

 ليس له شفاء . ىقال الّشاعر : وبعُض الّداء ُملتَمس ِشفاه ...... وداء احلمق -2

  مذكورا باخلرِي يكْن مْن ميْت ومل                   خصائُله مذموًما عاَش َمْن عاَش ما :  الّشاعر قالــ 3

 . أشجاُرها ُمَنسَّقة عماَن العاصمة يف احلسني حدائقــ 4

 . أنظمته مطوَّرًة حاسوًبا اشرتيُتــ 6                                             . أخالُقه املهّذبة الّشابَّ ُأصاِدُقــ 5

 : 2تدريب

 : عاملة تأتي أن على إنشائك من مفيدة مجل يف اآلتية املفعولني أمساء وّظف 

 ) ُيرتك للطالب بإشراف املعّلم ( .  . ُمستخَرج ، حمفوظ ، مرّتَبة،  مبيع،  مسموع

 : 3 تدريب

 : يأتي ما يف خّط حتتها اليت الكلمات من األخري احلرف اضبط

 الّدوام؟ أوقات خارج املدرسّية املكتبِة أبواب أمفتوحٌة -1

 . وزُّواِرها بساكنيها ابتهاًجا ثغرها باسٌم العقبة -2

 . رائحتها طّيبٍة وردٍة ِبشمِّ استمتعُت -3

 .وترّشحا تصويًتا الربملانّية االنتخابات يف حّقها حمفوٌظ املرأة -4

 .عالية بدنية لياقة ذا جسَمك جتعُل بانتظام الّرياضة ممارسُتَك -5
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 : 4تدريب

 : عمله وسبب ، وعمله املشتق نوع ُمبّيًنا ، يأتي مّما املشتقات استخرج

 " إّن يف ذلك آليًة ِلَمْن خاَف عذاَب اآلخرِة ذلَك يوٌم جمموٌع َلُه الّناُس وذلَك يوٌم مشهوٌد " . : تعاىل قال -1

 . عليه متفق".     الِقَياَمِة َيْوِم ِإىل اخَلْيُر َنَواِصيها ِفي َمْعُقوٌد اخَلْيُل : "وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال -2

 . بياَنه متذّوًقا الّشعر حافًظا ــ اهلل رمحه ــ األّول اهلل عبد املؤسس امللك كان -3

 . كلماُتها عْذبٍة ملتنيبللّشاعر ا قصيدٍة كم -4

 . َحَلْلنا وحيثما اْرَتَحْلنا حيثما وجداننا يف حمبُتك مغروسٌة ، وطين يا -5

 .العزيُز اجلاُر أيها أفضاُلَك َمْنِسيٌَّة ما:  جلاره اجلاُر قالــ 6

 : 5 تدريب

 : يليه عما أجْب ثم ، اآلتي الّنّص اقرأ

 خيالّطها ال لوُنها، خضراَء وروابيه سهوله فتبدو، العام طوال ورًقا أغصانها املكسّوة الّزيتون أشجارب  األردّن يزدان

 الّسنني مئات ُعمِّرت قد الّتي تلك سيما وال إليها، ينظر َمْن قلب على الّسرور فُتدِخُل الّصخور، أو الّتربة لوُن إّلا

 حنَي فيها أبناؤه فيلتقي، الّزيتون بشجر ساحاته مزدانٍة حيٍّ أو بيٍت من وكم. الّظالل وواِرف بالّثمار ناأهَل ماّدًة

 .الّنعمَة هذه دواَم ُمَؤمِّلنَي الّزيتون قطافهم

 : ّصالن من استخرجــ 1

 . عاماًل فاعل اسم -

  .  عامَلة مشّبهة صفة -

 . عاماًل مفعول اسم -

 .عاماًل مصدًرا -

 .الّنّص يف موقعهما حبسب ( دوام )كلمة من وامليم(  أهلنا )كلمة من الالم حرف اضبطــ 2
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 : 6 تدريب

 : خّط حتته ما اضبط ثم اآلتي الّنص اقرأ

 : نعيمة ميخائيل عن املازنّي القادر عبد إبراهيم قال

 متميزان أنهما نقول أن األصح لعلَّ أو الّتباين، أشد متباينان وهما وشعره، نثره يف يربزان جانبان نعيمة ولألستاذ

 يف ولكنه ،علمه موثوق ،نظره مستقيم نهجه سديد مفكِّر ــ  ينقد حني والسيماــ  نثره يف فهو. خيتلطان ال جًدا

 أحياًنا ختلو ال كانت وإْن وحناًنا، رمحًة تفيض الّتي الّروحانية عليه تغلب عاطفته، من بوحي نثًرا يكتبه وفيما شعره

 . الّساخر الواقعّي الّرجل ابتسامة من

 : 7تدريب

 : اإلعراب يف منوذجـ   أ 

 " . قال تعاىل : " جّناِت َعْدٍن ُمَفّتحًة هُلُم األبواُب

 . الّظاهرة الّضّمة رفع وعالمة مرفوع املفعول السم فاعل نائب:  األبواب

 :يأتي ما يف خط حتته ما أعرب ــ ب

 .مصادره موّثقة علميًّا حبًثا قرأتــ 1

 . الّطبيعة من املستوحاة واألخيلة بالّصور ِشعرها منمٌَّق طوقان فدوى الّشاعرة ــ2

 .  حماورها كثرٌية ثقافّية أمسية عائشُة أدارْت ــ3

 . بيننا كان الّذي العهد حافًظا سأبقى ــ4
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 : 8 تدريب

 مصدًرا موظًٍّفا احملّدد احلّد تفوق اليت بالّسرعة الّسيارة قيادة خطورة من فيها ُتَحذُِّر إنشائك من فقرة اكتب

 .داّل بتصميٍم حاسوبيٍّ برنامج على اعرضها ثم العاملة، املشتقات وأحد ،عاماًل

 :يأتي  ما * نستنتج

 .مضاًفا  املصدر الّصريح عمل الفعل إذا جاء يعمل -

 . الّتعريف(أل  )بـ اقرتنت إذا فعلها عمل(  املفعول واسم املشبهة والّصفة الفاعل اسم ) املشتقات تعمل -

أو ، إذا اعتمدت على استفهام  الّتعريف وكانت منّونة(  أل ) تعمل إذا جّردت من واملشتقات املصدر الّصريح -

 . أوحااًل، أو صفة ، أو وقعت خرب املبتدأ ، أو نداٍء، نفي 
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 الوحدة الخامسة : الّنسب
 .قبلها  ما وكسر املعرب االسم بآخر مشددة ياء : إحلاق* مفهوم الّنسب 

 . والّتخصيص اإلجياز منه الغاية* 

 .  إليه املنسوب واالسم املنسوب االسم: طرفان  للنسب* 

 املنسوب إليه                           االسم املنسوب

 وطِنّي           وطن                                 

 مسرِحّي       مسرح                                   

 * ملحوظات مهّمة : 

 احلرف الذي قبلها .ـ جيب وضع ) شّدة ( على ياء الّنسب ، ووضع كسرة على 1

  جاهِلّي: خطأ                     الصواب :  جاهليمثال : أبو جهل رجل 

من أفضل اللغات ( ،وقد ُيجمع حنو) جيتمع املسرِحّيون يف بناء  العربّيةـ قد يؤنث االسم املنسوب حنو ) اللغة 2

 . العرض (

 ولذا األمساء اآلتية ليست أمساء منسوبة :ـ الياء يف آخر االسم املنسوب هي ياء مشّددة وزائدة ، 3

 * حّي ، نيّب ، هدّية ، سجّية ...... ليست أمساء منسوبة ؛ ألّن الياء املشّددة ليست زائدة .

 .مشّددة  ليست  الياء ألّن ؛ منسوبة أمساء ليست * كتاِبي ، داِعي ، معاِني .....

 ـ جيب حفظ قاعدة الّنسب حرفيًّا .4
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 :الّنسب  طرائق •

 الّتأنيث بتاء املختوم االسم إىل الّنسبـ 1

 . الّنسب عند تاؤه حتذفقاعدة الّنسب : 

 ـ مّكة : مكِّّي              ـ صناعة : صناِعّي            الدولة : الدوِلّي             جامِعّي: جامعة ـ 

 الّنسب . سؤال : انسب إىل األمساء التالية مع الضبط الّتام ، وبّين قاعدة

 ................. ، عاملة  ..............  ، حدادة ............... ، مسكة............ ، عقبة ............. شجرة 

 " احلرف الثاني " العني املكسور الّثالثي إىل االسم الّنسبـ 2

 عند الّنسب . العني تفتحقاعدة الّنسب : 

 ـ سِقم : سَقِمّي             ـ  لِبق : لَبِقّي                  حِذر : حَذِرّي                     كَبِدّي: كِبدـ 

 . الّنسب قاعدة وبّين ، الّتام الضبط مع التالية األمساء إىل انسب:  سؤال

 . ......................، فِطن .................. ، إِبل ................. مِلك 

 املمدود االسم إىل الّنسبـ 3

 االسم املمدود : هو اسم آخره همزة قبلها ألف زائدة مثل : وعاء ، خضراء . *

 فقد تكون اهلمزة زائدة أو أصلّية أو منقلبة . ؛فيه  اهلمزة حال حبسب يكوُنالّنسب إىل االسم املمدود 

 قواعد الّنسب :

 . واًوا تقلب:  الّزائدةـ اهلمزة 1

 ـ صحراء : صحراِوّي               ـ سوداء : سوداِوّي             محراِوّي:  محراءـ 

 فعلها الثالثي ال ينتهي بـ ) أ ، ا ، ى ( : محر ، صحر ، سود . :* اهلمزة الزائدة 
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 . حاهلا على تبقى:  األصليةـ اهلمزة 2

 ـ إقراء : إقراِئّي                    ـ إنشاء : إنشاِئّي                    ابتدائّي: ابتداءـ 

 فعلها الّثالثي ينتهي بهمزة ) أ ( : بدأ ، قرأ ، نشأ . *اهلمزة األصلّية

 حاهلا على تبقى أو واًوا تقلب:  املنقلبةـ اهلمزة 3

 ـ مساء : مساِئّي ، مساِوّي       ـ قضاء : قضاِئّي ، قضاِوّي      ّيبناِو،  ّيبناِئـ بناء :        صفاِوّي ، ّيصفاِئ:  صفاءـ 

 فعلها الّثالثي ينتهي بـ ) ا ، ى ( : صفا ، بنى ، مسا ، قضى . *اهلمزة املنقلبة

 املقصور إىل الّنسبـ 4

 *االسم املقصور : هو اسم معرب آخره ألف ثابتة ، مثل : عصا ، مستشفى ، مصطفى ، فتى .

 إىل االسم املقصور يكون حبسب موقع األلف ) ثالثة ، رابعة ، خامسة فأكثر ( .*الّنسب 

 . قبلها ما ويفتح،  واوا تقلب : الّثالثة األلفـ 1

 ِوّي            ـ فتى : فَتِوّي                   ـ ِربا : ِرَبِوّي .ـ عصا : عَص              ّيَنَدِو: ندىـ 

 . األلف بعد واو ُتزاد :  ساكنا الّثاني واحلرف رابعةاأللف  كانت إنـ 2

 ـ رْمثا : رمثاِوّي             ـ عّكا : عّكاِوّي          ـ ذكرى : ذكراِوّي       ّيحيفاِو:  حْيفاـ 

 األلف . حتذف:  متحرًكا الّثاني واحلرف رابعةاأللف  كانت إنـ 3

 ّي                ـ بردى : برِدّيـ حَبكا : حبِك                 ّيكَنِد:  كَنداـ 

 . األلف فأكثر : حتذف ـ إن كانت األلف خامسة4

 .ّي           ـ موسيقا : موسيِقّي      ـ مصطفى : مصطِفّي             ـ أملانيا : أملاِنّي   ـ خبارى : ُبخاِر
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 املنقوص االسم إىل الّنسبـ 5

 غري مشّددة مكسور ما قبلها مثل : راِمي ، داِعي .االسم املنقوص : هو اسم معرب آخره ياء 

 * قاعدة الّنسب :

 . قبلها ما ويفتح واًوا تقلب رابعة ياؤه يالذ* االسم املنقوص 

 ـ داعي : داَعِوّي               ـ هادي : هاَدِوّي                  ّياملاَضِو:  املاضيـ 

 َفعيلة وزن على يالذ االسم إىل الّنسبـ 6

 قاعدة الّنسب :

 ـ االسم املضّعف ) فيه حرف مكّرر ( : ُتحذف منه الّتاء فقط .1

 ـ حديدة : حديِدّي              ـ حقيقة : حقيِقّي                        جليلة : جليِلّي

 ـ االسم غري املضّعف ) ليس فيه حرف مكّرر ( ، ُتحذف منه الياء والتاء وُيفتح احلرف الثاني .2

 ِنّي فة : صَحِفّي               ـ مدينة : مَدصحي

 لةُفَعْيـ الّنسب إىل االسم الذي على وزن 7

 قاعدة الّنسب :

 فقط . الّتاء منه ـ االسم املضّعف ) فيه حرف مكّرر ( ُتحذف1

 ـ أميمة : أَميِمّي                         ـ هريرة : هّريِرّي

 . الثاني احلرف وُيفتح والتاء الياء منه ُتحذف ،(  مكّرر حرف فيه ليس)  املضّعف غري االسم ـ2

 .ّي ـ عبيدة : ُعَبِدّي                ـ قتيبة : ُقتبَِ
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 ) احلرف األخري ( . الالم احملذوف الّثالثي االسم إىل الّنسبـ 9

 قاعدة الّنسب :

 . قبلها ما ويفتح الّنسب عند واًوا) احلرف احملذوف (  الُمه ُتَردُّ

 ّي                  يد : َيَدوّيِوـ دم : دَم                  ّيأَخِو:  أخـ 

 * التاء املربوطة حنذفها :

 ـ كرة : ُكَرِوّي            ـ مئة : مئِوّي                ُلغة : ُلَغِوّي  

 * همزة الوصل حنذفها :

 ـ ابن : بَنِوّي                            ـ اسم : َسَمِوّي 

 

 :1 تدريب

،  بديهة،  بَردى،  الّشادي، الكساء،  ُجهينة،  اسٌم، محاة،  جتارة،  مِنر،  يافا،  فٌم : األمساء من يأتي ما إىل انسب

 . لغة،  تركيا

 : 4 تدريب

 :اآلتية األمساء يف إليه املنسوب إىل املنسوب االسم أعد

 . بَردّي،  شعيّب،  صحابّي،  ُقصوّي،  متيمّي،  ِرضوّي،  إقرائّي،  أموّي،  َعمانّي

 : 5 تدريب

 :خّط حتته ما يف اخلطأ صحِّح

 . ( الكتاب ) ُيسّمى مشهور كتاب له حَنِوّي عامل سيبويهـ 1

 . اليدين مبسوط العني جنالئيُّ فالن:  املدح يف ُيقالـ 2
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 : 6 تدريب

 :يأتي ما يف الّسليمة اإلجابة اخرت

 ( ِصَوِريَّة ، ُصوِريَّة ، ُصَوِريَّة ).. ...... حماكمًة املختار عمر الّشيخ كموُح -

 ( بيضاوّي ، بيضوّي ، بْيضّي ) ......... األرضية الكرة شكل -

 ( اللَّْغويَّة ، اللََّغِويَّة ، اللَُّغويَّة ) ......... األخطاِء جتنُِّب على املتَحدُِّث حيرص -

 : 7 تدريب

 : يليه عما أجب ثم ، يأتي ما اقرأ

 ومنهم، بالقراءة عنها يتسّلى َمْن فمنهم، األحزان من والّتخلُّص اهلموم من الّتَخفُّفيف  املختلفة مذاهبهم للناس

 املقطوعات أو املوسيقّية للمعزوفات باالستماع عنها يتسّلى من ومنهم،  الّرياضّية األلعاب مبمارسة عنها يتسّلى من

 . األعباء من به تثقل ما نفسه لُينسي كلها املذاهب هذه غري يذهب َمن ومنهم،  الغنائّية

 . إليه املنسوب وبّين،  منسوب اسم كل الّسابق الّنص من استخرجــ 1

 . خّط حتتها اليت األمساء إىل انسبــ 2

 : 8تدريب 

 : يليه عما أجب ثم ، يأتي ما اقرأ 

" يسعى الّشاب اليقُظ عقُله إىل حتديد هدفه لرسم مستقبله بشكل أفضل ، فُيقبل على وضع خطواٍت عملّيٍة تساعده 

ويقف على أهّم العقبات اليت قد تعيقه فيتجاوز عنها ، وال على حتقيق ما حّدده من أهداف سامية مرجّوة نتائجها . 

بني وا له الطريق ، فكم عامٍل خملٍص يف جمتمعنا ينشر اخلري يتوانى يف استشارة أهل العلم وذوي اخلربة . لينري

ميضوا قدًما احلرص على وطنه ، فما أمجل أن ينعم وطننا بشباٍب عاقدين العزم على أن  الّناس ، ال يبتغي شيًئا إاّل

 يف طريق اإلبداع والتمّيز ! ".

 لكل مّما يأتي : استخرج من النص مثااًل .1

 فعله . اسم مفعول عِمل عَمل . أ

 صفة مشّبهة عِملت عَمل ِفعلها .  . ب
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 اسم فاعل عِمل عَمل فعله .  . ت

 اسم منسوب .  . ث

 حرف جر يفيد السببّية . . ج

 حرف جر يفيد التبعيض . . ح

 حرف جر يفيد معنى اجملاوزة . . خ

  حرف جر يفيد الظرفّية املكانّية احلقيقّية . . د

 وّضح اإلعالل الذي طرأ على كلمة ) يقف ( . .2

 ( ؟  وطنه على احلرص إاّل شيًئا يبتغي اليف : )ما نوع االستثناء  .3

 استشارة ، اإلبداع ( . أنسب إىل األمساء اآلتية : ) .4

 وردت ) ما ( يف النص مرتني ، بّين نوع كل منهما . .5

 : 9تدريب 

 اضبط الكلمات اليت حتتها خط يف ما يأتي : 

 قال إسحاق بن إبراهيم امَلوصلّي :  .1

 وال بالذي ضاقت عليه مذاهب                          فؤادهوما أنت باملرِء الّضعيف 

  . قلعة واحدةمَجْعُت صوًرا ِلقالع األردن ما عدا  .2

 يف تقديم املشورة إىل من استشارك . تقصِّرال  .3

 مّما زللت يف حّقه . العفوسارع إىل طلبك  .4
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 : 10تدريب 

 اقرأ النص اآلتي ، ثّم أجب عّما يليه :

ُمحبٌّ وطنه ، ومرتسِّخٌة  أخالُقه " متتزج العالقة األزلّية بني االنسان والوطن امتزاج روحي العاشقني ، فاملهّذبة

كان قلبه انتزع من صدره ، ومن يكن حبُّ الوطن حليفه ينل  أرضه، فيشعر حني مفارقته ثوابته يف وجدانه وفكره 

 شرًفا عظيًما ، إذ ال ينسى أحٌد وطنه وأرضه إال من نسي أّنه إّنما ُخِلَق ِلعمارة األرض باحلّق والعدل " .

 استخرج من النص : .1

 اسم منسوب . . أ

 كلمة طرأ عليها إعالل بالقلب . . ب

 الظرفية املكانّية اجملازّية .حرف جر يفيد  . ت

 تركيًبا يتضّمن ) ال ( النافية . . ث

 تركيًبا يتضّمن ) من ( املوصولّية . . ج

 "والعدل باحلّق األرض ِلعمارة ُخِلَق إّنما أّنه نسي من إال وأرضه وطنه أحٌد ينسى الما نوع االستثناء يف:" فال .2

 وّضح اإلعالل يف الفعلني ) يُكن ، يبقى ( . .3

 ( .: ) اإلنسان كلمة  انسب إىل .4

 ورد االسم ) من ( يف النص مرتني ، بّين نوع كل منهما . .5

 أعرب ما حتته خط إعراًبا تاًما . .6

 انتهت المادة بحمد اهلل


