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 : ( يطابقان المعدود فنقول2،3العدد )    كتابة العدد:
 قابلت رجلين اثنين (   ٌ واحد )جاء رجٌل

 اثنتين,وقابلت امرأتين    واحدة  جاءت امرأة

 (   تخالف المعدود 4/21األعداد من )
 متسابقات  أربُعمتسابقين  و أربعة ركضمثال : 

 فقيرات سبَعفقراء  و سبعَةوساعد أخي 

 ( ٌعرب مضافا إلٌه مجرورا2/01األعداد من )*مالحظة ما بعد 
 ( يطابق المعدود في الجزأين 22العدد )

 امرأةوإحدى عشرة رجاًل    عشَر احَدجاء 

 صفحة إحدى عشرةيقع الكتاب في 

( يطابق المعدود في التذكير والتأنيث لكن الجزء 23العدد )
)اثني األول يعرب إعراب المّثنى )اثنا /اثنتا( في حالة الّرفع  و 

طالبا,  اثنا عشرنجح :  مثالواثنتي ( في حالتي الّنصب والّجر

طالبًا   اثني عشروكافأ المعلم     طالبة اثنتا عشرةنجحت 

 طالبة اثنتي عشرة,وكافأت المعلمة 

(  الجزء األول يخالف المعدود والجزء 24/21األعداد من )
 الّثاني يطابق المعدود

 مجلة  سَت عشرَةكتابا / قرأت  ستَة عشَرقرأت 

ست عشرة : عدد مركب مبنً على فتح الجزأٌن فً محّل نصب 
 مفعول به 

 ترفع بالواو( ملحق بجمع المذّكر الّسالم 31/11األعداد من )
 فنقول :عشرون /تسعون ،تنصب وتجر بالٌاء :عشرٌن /تسعٌن(

 بيتًا ينعشرطالبة ,قرأت  ثالثون اركت في  الحوارش

( المعدود ٌعرب تمٌٌزا 99إلى00*مالحظة :ما بعد األعداد من )
 منصوبا

 األعداد الترتيبية على وزن فاعل تطابق المعدود  نحو:
 الّسادسة على المرتبة  الخامس حصل الطالب

 من المسلسل الّثالثة عشرةوانتهت الحلقة 

 األعداد )مئة ،ألف .مليون...(
 بعدها ٌعرب مضافاً إلٌه مجروراً نحو:تلزم حالة واحدة وما 

 صفحٍة مئِةقرأت فقرة في 

 *األعداد الطويلة نحو :
 ٍوخمسين  ست(ألف وتسعمئٍة و6591حصل االحتفال سنة )

 وخمسين وستٍة(ألف وتسعمئٍة 6591عام )                  

 (4/1يعّبر عن األعداد من ) العدد )بضع ( يخالف المعدود
 بضَع مكثت في مّكة ,  َأعوام بضعة القدسنحو: أقمت في 

 رجال وبضعَة عشَر ,امراة   بضَع عشرَةشاهدت ,   سنوات

 رجاًل بضعًة وعشرينصافحت 

كلمة )النّيف( الّزائد على العقد وتدلّ  على األعداد من الواحد 
 إلى الثالثة والتستعمل إال بعد العقود وبعد المئة واأللف نقول :

 دينارًا ونّيفًا . عشرين أنفقت رجال ونّيٌف , ثالثونجاء 

 تدرٌبات : )حّول األرقام التً بٌن قوسٌن إلى كلمات(
مكث هارون الّرشٌد -1(0951أسست الجامعة األردنٌة سنة )-0

ولد سلٌمان -2( ٌوم01( شهر و)1( سنة و)12فً الخالفة )
 (0145البستانً عام )

 ( قصة25قرا الباحث)-4( عاماً  18عمر جدي )-3
 ( مشاركا18االحتفال )حضر -5

 : هو حدث غٌر مقترن بزمن . المصدر الّصرٌح
عن طرٌق ما ٌدّل على كلمة نستطٌع صٌاغة المصدر الصرٌح 

  عملية أل

 مثال : درس    عملٌة ال    دراسة 
 سجد       عملٌة ال    سجود       
 كّبر         عملٌة ال    تكبٌر      
 انطلق      عملٌة  ال   انطالق    
م      تقّدم         عملٌة ال  تقدُّ
 استخرج   عملٌة ال    استخراج    
 سؤال :هات المصدر الّصرٌح لكّل فعل مّما ٌأتً :   

 فهم .......، استوطن .....،طالع......،علّم .....،أشرف .....انهزم...
 اآلتية :سؤال : استخرج المصدر الّصريح من الجمل 

 ٌسرنً شكرك المنعم  .-0
 واجب علٌنا تشجٌع كل مجتهد -1
 على اإلنسان تجّنب الكذب-2
 ٌجب احترام الكبار واالستفادة من تجاربهم-3

 + فعل مضارع(*مالحظة المصدر المّؤول ٌتكون من )أن 
 أن تستيقظ (  )أن تصلي(نحو :)

 سؤال :حّول المصدر المؤّول إلى صرٌح :
 طاقاتك .  )استثمار( تثمرأن تسٌعجبنً  -0
ٌّة. )مطالعة( أطالع الكتبأحب أن  -1  العلم

 أسلوب الّتعجب :
 قياسي وله صيغتان-0الّتعجب نوعان : 

 ما أجمَل الّسماِء!)ما أفعل ( نحو :-0 

 أعظم بقاٍض يعدل بين الّناس!)أفعل ب(  نحو -1

 إعراب صٌغة ما أفعل على الّنحو اآلتً :
 ما أجمل العلم!

 :الّتعجبٌة ،اسم مبنً عل الّسكون فً محل رفع مبتدأ ما 
فعل ماٍض جامد مبنً على الفتح إلنشاء الّتعجب والفاعل  أجمل

:مفعول به منصوب  العلمضمٌر مستتر تقدٌره هو ٌعود على ما ،
 بالفتحة )الجملة الفعلٌة أجمل العلم فً محل رفع خبر للمبتدأ 

 كلمات محددة( هللا هللا! ،: ٌفهم من سٌاق الجملة ) سماعي-1
هلل دّرك ! ماشاء هللا!  )صٌغة السؤال :استخرج تعجبا سماعٌا أو 

 قٌاسٌا ،أو أعرب التعجب القٌاسً(
 : مصدر صرٌح ٌبدأ بمٌم زائدة عدا وزن مفاعلة  المصدر المٌمً

،  )عملٌة أل ( ولكن ٌبدأ بمٌم نحو: مطلب ، مسعى ،مأخذ ،مسّرة
ل إّن صالتي ووسكي ومحياي ومماتي هلل رب قمكسب .  قال تعال: )

 العالميه(

مقاومة ،مدارسة  ( مصادر ’مالحظة : الكلمات مثل : )مجاهدة 
 صرٌحة ألنها على وزن مفاعلة

مالحظة : ٌجب مالحظة الفرق بٌن المصدر المٌمً واسمً الّزمان 
 والمكان واسم المفعول مثل :

 مان(موعد المحاضرة الّساعة الخامسة .  )اسم ز
 موقف الّباص بعٌد   .                   )اسم مكان(

 اسم مفعول(–المّتهم موقوف .                            )اسم مفعول 
 إن للمتقٌن مفازا                              )اسم زمان (

 ضع مصدرا مٌمٌا مكان المصدر الّصرٌح :
 .                         مسعاك سعٌكوّفقك هللا فً نجاح -0
 موعظة                   عظة اقرأ القرآن لٌكون لك منه -1
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 كم االستفهامية وكم الخبرية
: تدّل على الّسؤال وما بعدها ٌعرب تمٌٌزاً  كم االستفهامية-0

؟  كتاباً : تمٌٌز منصوب وعالمة قرأت كتابًاكم منصوباً نحو: 

 نصبه تنوٌن الفتح  
: تدّل على الّتكثٌر وما بعدها ٌعرب مضافاً إلٌه  كم الخبرية-1

.عالم ٍ :مضاف إلٌه   شقٌي بعلمه ٍ نحو : كم عالٍممجروراً 

كم من فئة قليلة غلبت مجرور بتنوٌن الكسر أو كقوله تعالى )

 فئة قليلة بإذن اهلل(

  كتابة األلف المقصورة
 تكتب بصورة قائمة )ا( في الحاالت اآلتية :

 . دعا :فعل ثالثً األلف منقلبة عن واو المؤمن رّبه دعا

 عصا : اسم ثالثً األلف منقلبة عن واو العصا.حمل الّشرطي 

هداٌا :اسم زائد على ثالثة أحرف واأللف  : الهدايااشترى األب 

 مسبوقة بٌاء
: ٌحٌا فعل زائد على ثالثة أحرف الوطن بالكفاح والمثابرة يحيا

 وٌستثنى االسم ٌحٌى لتمٌٌزه عن الفعل  واأللف مسبوقة بٌاء
 تكتب األلف المقصورة بصورة )ى( فً الحاالت اآلتٌة:

 : سعى: فعل ثالثً األلف منقلبة عن ٌاء  الرجل لإلصالح سعى

 هدى :اسم ثالثً األلف منقلبة عن ٌاء إلى المدرسة. هدىسارت 

مصطفى :اسم زائد على ثالثة أحرف  ممرض ناجح. مصطفى

 واأللف غٌر مسبوقة بٌاء .
استسقى : فعل زائد على ثالثة أحرف المؤمن رّبه . ستسقى ا

 واأللف لٌست مسبوقة بٌاء.
  سبب كتابة األلف المقصورة في الكلمات اآلتية:ما 

 رثى......‘القرى...،الّسفلى .....‘استوى....،دعا....،العلٌا 
 قرى.....‘.....، فتى.....،أذى ......،رضا.....ٌحٌىهدت شا

 ُذرا......،ِرشا.....،مها.....،غزا....،سعى....    
:اسم معرب ٌنتهً بألف مقصورة مثل ) الدنٌا/  االسم المقصور

 الكبرى( 
الحركات على االسم المقصور رفعا ونصبا وجرا  التظهر

 جاء الفتى  , قابلت الفتى , سلمت على الفتىعلل)للّتعّذر( 

 :اسم ٌنتهً )بألف زائدة وهمزة ( علماء وبناء  االسم الممدود
 ٌقسم االسم الممدود إلى ثالثة أقسام :

 ،إقراء :إنشاء ، إبتداء همزة أصلية-أ
منقلبة عن  دعاءمنقلبة عن ٌاء ، بناء:  همزة منقلبة عن أصل-ب

 واو .
 : حمراء ،هٌفاء، علماء . زائدة للتأنيث -ج

 ٌتّم معرفة الهمزة عن طرٌق الجذر أو المضارع-0مالحظة: 
الكلمات التً تنتهً بهمزة زائدة ممنوعة من الّصرف )التقبل -1

 تنوٌن وتجّر بالفتحة عوضاً عن الكسرة (نحو :
 ف أو تضاف.. مالم تعرّ  مررت بعلماَء

 
 

 ٌأتً إلزالة اإلبهام والغموض عن اسم سابق قبله نكرةاسم  هوالّتمييز
 )نكرة غٌر معّرف بأل ومنّون بالفتح(    عصيرًاشربت لترًا  

  شيبًاواشتعل الرأس 

 نسبة   -التمييز نوعان :ذات    
 : ٌكون بعد : الّذاتأوالً 
 (نعجًة.إّن هذا أخي له تسٌع وتسعون )( 99إلى  00األعداد من ) -6

 .حديدًااشتريت طّنًا كٌل ،وزن ، مساحة : -2

 قمحًا.قّدمت للعصافير حفنة شبه مقدار ،  -3

 .قطنًالبست قميصًا ما كان فرعاً ألصل ، -3

: ٌكون بعد :)المّتعجب والمدح والّذم ( وهو ماٌعرف  ثانياً النسبة
 بغٌرالمحّول

 .ميناًء, ما أجمل العقبة    فارسًاهلل دّره جملة الّتعجب : -0

 مرتفقًا,وبئس الّشراب وساءت   خالدًا نعم الّرجل جملة المدح والّذم : -1

او ماٌزٌل الغموض عن عالقة تربط بٌن عناصرالجملة  فً عالقة المبتدأ 
مٌٌز والخبر أو الفعل بالفاعل أو الفعل بالمفعول به )وهو ماٌعرف بالت

 المحّول( نحو:
 نسبة الفعل إلى الفاعل            اقبااًلازداد الّطلبة 

 .نسبة الفعل إلى المفعول به         أجورًاوفيت العّمال 

 سؤال مّيز تمييز الذات من النسبة :
 " اهلل كتاب في شهًرا عشر اثنا اهلل عند الشهور عدة إن: تعالى قال-أ

 " شعبًة وسبعون بضٌع اإليمان: "  اهلل رسول قال-ب

 . زيًتا رطًلا والدي اشترى-هـ     .!بناًء البيت أدق ما-ج

 . طالبًة وعشرون اثنتان المكتبة صديقات جماعة في تشترك-و

 . شجًرا األرَض غرسُت-ط       !صديًقا بالمهّذب أكرم-ح

 :اسم معرب ٌنتهً بٌاء أصلٌة مكسور ما قبلها االسم المنقوص
 نحو : القاضً ، الّداعً 

 اذا كان االسم المنقوص معّرفا أو مضافا تثبت ٌاؤه فنقول :
.    القاضً : فاعل مرفوع وعالمة رفعة الّضمة المقّدرة    القاضيجاء 

 منع من ظهورها الّثقل.
 )جاءت مضافة(     المحكمة قاضي جاء

 وتثبت ٌاء االسم المنقوص إذا كان نكرة منصوبا نحو :
 :حال منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح    ماشيًاإلى المدرسة جئت 

*وتحذف ٌاء االسم المنقوص إذا كان االسم المنقوص نكرة منّون بالكسر 
 فً حالتً الّرفع والجرنحو :

.  قاٍض : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الّضمة المقّدرة على الٌاء  قاًضجاء 

 المحذوفة   
)حذفت الٌاء ألنه اسم منقوص نّون بالكسر فً حالة جر    بقاٍض مررت و

 غٌر معّرف أو مضاف(
 علل :حذف ياء االسم المنقوص )راضي ( في قول أبي الفتح البستّي:

 
 وذو القناعة راٍض من معيشته     وصاحب الحرص إن أثرى فغضباُن

 ( 8169619861/8158625896السّيد ت:  أكرم أبومع خالص الّدعاء للجميع بالّنجاح والّتفّوق )


