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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الة وال�ّشالم على ر�شوله الأمين، اأّما َبْعُد،  الحمُد هلل رّب العالمين، وال�شّ
والثاني،  ل  الأوَّ الّدرا�شيَّين:  بف�شليه  الأدبّي،  للفرع  ع�شر،  الحادي  لل�شّف  رِف  وال�شَّ الّنحِو  كتاُب  فهذا 
اإيجابيًَّة. ا�شتمَل الف�شل  اإك�شاِب الّطلبِة معارَف ومهاراٍت وقيًما  ؛ بهدِف  ِبما ين�شِجُم وفل�شفَة الّتربيِة والّتعليِمِ
را�شيُّ الأّوُل على: اأفعال المقاربة والّرجاء وال�ّشروع، والحال، واأ�شلوب ال�ّشرط، والجمل اّلتي لها محّل من  الدِّ
الإعراب، والجمل الّتي ل محّل لها من الإعراب، والعدد الّترتيبّي. اأّما الف�شل الّدرا�شّي الّثاني فا�شتمَل على: 

ة والهيئة. ل وا�شَمي الَمرَّ اأحوال المبتداأ والخبر، وا�شم الفعل، والّتمييز، واأ�شلوب الّنداء، والم�شدر الموؤوَّ
المفردة؛  الّن�ّص، واإلى جانب الأمثلة  انتهجنا في وحدات الكتاب منهًجا توليفيًّا، مع تغليب طريقة  وقد 
من  لبة  الطَّ ليتمّكن  بنائها؛  في  الّت�شل�شل  على  يقوُم  للّنف�ِص،  محبٍَّب  ر  ُمي�شَّ �شهٍل  باأ�شلوب  الوحدة  ُبغيَة عر�ص 
ز نوعّية التَّعلُّم والو�شول اإلى فهٍم عميٍق للقاعدة  ْر�ص؛ حتى نحفِّ ا�شتنتاجها باأنف�شهم بعد قراءة الأمثلة ومتابعة الدَّ
تمهيًدا لتوظيفها، ُمراعين ما تتطّلبه هذه المرحلة من عمق وتاأ�شيل وتوجيه منهجّي تربوّي �شوَب التَّخ�ش�صِّ 
ة والعبارات الّنادرة  رف: كالّتراكيب ال�شاذَّ لبة من درا�شة النَّحو وال�شَّ ر الطَّ والتفّرِد، مع تجنُّب ما من �شاأنه اأن ينفِّ

دة ما اأمكن.  والتَّاأويالت البعيدة, والوجوه الُمتعدِّ
تنمية  في  دائم  اأثر  ذا  تعلُّمها  ليكون  والوظيفّية؛  والتَّكاملّية  ع  التَّنوُّ واأمثلته  الكتاب  ن�شو�ص  في  وراعينا 
ًثا وكتابًة، مع الأخذ بعين الهتمام الفروق الفردّية  ْقل األ�شنتهم واأقالمهم تحدُّ لبة، و�شَ القدرات اللُّغوية لدى الطَّ
ز في نفو�ص الّطلبة قيَم الولء  عة تعزِّ ن تلك الّن�شو�ص والأمثلة قيًما اإيجابّية متنوِّ بينهم. كما حر�شنا على اأْن تت�شمَّ

فل وغيَرها . ف، و�شيادَة القانون، وحقوَق المراأة والطِّ والنتماء واحترام الآخر، وحريََّة الّتعبير، ونبَذ الّتطرُّ
توظيف  التَّعلُِّم وال�شتنتاج، وتمكينهم من  في  الأ�شا�َص  المحوَر  لبِة  الطَّ الكتاب على جعل  بناء  في  وداأَْبنا 
لبة ووليِّ الأمر؛  لين الّتعاون المثمر بين المعلِّم والطَّ مهارات الّتفكير العليا ومهارات البحث وال�شتق�شاء. موؤَمِّ
ة من تحبيب قواعد  ق الكتاب غايته المرجوَّ وتزويدنا باأَيّة مالحظات ُتْغني الكتاب وُت�ْشِهم في تح�شينِه؛ لُيحقِّ

الّلغة لأبنائها.

المقّدمة
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الفصُل

راسيُّ الدِّ
ُل األوَّ
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ْفَت في �شفٍّ �شابٍق الجملَة ال�شميََّة بُركنيها المبتداأ والخبِر، وبع�ص نوا�شخ الجملِة ال�شميَِّة،  تعرَّ
ُف في هذِه الوحدِة اأفعاًل جديدًة تدخُل في باِب الّنوا�شِخ وتعمل عمل )كان واأخواتها( وهي: وتتعرَّ

اأفعاُل المقاربِة، منها: كاَد واأو�شَك.

اأفعاُل الّرجاِء، منها: ع�شى وحرى.

روِع، منها: �شَرَع ، جعَل، طِفَق، اأخَذ، واأن�شاأَ. اأفعاُل ال�شُّ

اقراأ النَّ�صَّ الآتي ُمتدبًِّرا ما جاَء فيِه مْن تلَك الأفعاِل:
نعي�ُص اليوَم في عاَلِمنا هذا ع�شَر ت�شاُرِع العلوِم والتِّكنولوجيا، حّتى كادِت المعلوماُت ت�شبُق 

اأفكاَر العقل الَّتي تو�شُك اأن تنطِلَق اإلى الأفِق ب�شرعٍة كبيرٍة قْد ل ي�شتطيُع المرُء اأَْن ُيواِكَبها.
ر قدراِته منُذ الِقَدِم ؛ِ كي َيْعُمَر الأر�َص، فاأخَذ ي�ستعمُل الحجَر اأدواِت  لقد �َسَرَع الإن�شاُن  يطوِّ
التَّقنّيَة  راِت  التَّطوُّ يواكُب  وطفَق  الفر�شُة،  له  حانْت  كّلما  اأدواِته  ُث  ُيَحدِّ جعَل  ثّم  ٍر،  وتطوُّ بناٍء 

َق الهدَف الَّذي ي�شعى اإليِه. المت�شارعَة  اإعماًرا لالأر�ِص وخدمًة لالإن�شانيَِّة، ع�سى اأْن يحقِّ

روِع جاِء وال�شُّ دللُت اأفعاِل المقاربِة والرَّ
، تجُد اأنَّ لها دللًة خا�شًة. اإذا اأنعمَت الّنظَر في الأفعاِل الَّتي تحتها خطٌّ

فقلَت:  العقِل...(  اأفكاَر  ت�شبُق  المعلوماُت  )كادِت  جملِة  مْن  )كاَد(  الفعَل  ْدَت  جرَّ فلو 
)المعلوماُت �شبقْت اأفكاَر العقِل...(، تجُد فرًقا في المعنى.

الوحدة األولى
روِع جاِء وال�شُّ اأَفعاُل المقاربِة والرَّ
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تدريب ) 1 (

روِع مَع تنويِع الأفعاِل وَتْغيير ما َيلزُم: عبِّْر عْن كلٍّ مّما ياأتي با�شتخداِم اأفعاِل المقاربِة والّرجاِء وال�شُّ
1 - ُقْرب اإيتاِء الم�شروِع ثماَره.
2 - رجاء اإدراِك الُمْذنِب خطاأَه.

3 - بْدء انت�شاِر الآلِت الحديثِة في الّزراعِة.

لعلََّك تلَحُظ اأّن تلَك الأفعاَل ُت�شيُف معًنى زمنيًّا للجملِة؛ فجملـُة )كـاد( اأفادْت مقاربَة ح�شـوِل 
ُق الح�شوِل.  الفعِل، في حين اإنَّ الجملَة الأخرى تفيُد اأنَّ الفعَل ُمحقَّ

َف دللِت الأفعاِل الأخرى: لنتاأّمل �شائَر الجمِل حّتى نتعرَّ
فالفعُل تو�شك في )تو�شُك اأن تنطلَق اإلى الأفق( يدلُّ على قرِب وقوِع الخبِر وهو النطالُق 

اإلى الأفِق.
فـ )كاد( و )اأو�شك( من اأفعاِل المقاربِة؛ لأنَّهما يدلِّن على قرِب وقوِع الخبِر.

َق الهدَف الَّذي  انظْر اإلى الفعِل )ع�شى( تلحْظ اأنَّ )ع�شى( اأفادْت في جملِة )ع�شى اأْن يحقِّ
ي�شعى اإليِه( رجاَء وقوِع الخبِر في الم�شتقبِل. 

 ). ِر المعرفيِّ يَُّة اأَْن تتال�شى في ع�شِر التَّفجُّ ومثل )ع�شى( الفعُل )حرى( في قوِلنا: )حرى الأُمِّ
ِقِه ووقوعِه. قد اأفاَد ترقَُّب الخبِر والأمِل في تحقُّ

جاِء؛ لأنَّها تفيُد  يْت اأفعاَل الرَّ وبذلَك كان الفعالن )ع�شى( و )حرى( في مجموعٍة واحدٍة، �ُشمِّ
رجاَء وقوع الخبِر .

الّدللِت  غيَر  اأخرى  لها دللٍت  َوْجدَت  تحَتها خطٌّ  الَّتي  الأفعاِل  �شائِر  اإلى  نظْرَت  واإذا   
ر  ر قدراته( اأفاَد اأنَّ الإن�شاَن بداأ فعليًّا يطوِّ ال�ّشابقِة. فالفعُل )�شرَع( في جملِة )�شرَع الإن�شاُن ُيطوِّ
قدراته، وكذلك الأمُر في جملِة )اأخَذ ي�شتعمُل الحجَر( اأفاَد اأنَّه بداأَ في ا�شتعماِله. والفعُل )جعل( 
ُث اأدواِته( اأفاَد بدَء فعِل التَّحديث. والفعُل )طفَق( في جملِة )طفَق يواكُب  في جملة: )جعَل ُيَحدِّ
راِت. لذا تُ�شّمى الأفعاُل )جعَل وطِفَق واأخَذ واأن�شاأَ( اأفعاَل  راِت( اأفاَد البدَء في مواكبِة تلك التَّطوُّ التَّطوُّ

�شروٍع؛ لأنَّها تفيُد البدَء في وقوِع الخبِر.
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جاِء وال�ّشروِع جملُة اأفعاِل المقاربِة والرَّ
لعلَّك تذكُر اأنَّ الخبَر بِه يتمُّ المعنى, واأنَّ خبَر ك�َن واأخواِته� ي�أتي مفرًدا وجملًة و�شبه جملٍة.

روِع وتدبَّْر اأخب�َره�, ف�إذا قلَت: )ك�دِت المعلوم�ُت(  ج�ِء وال�شُّ ُعْد اإلى جمل اأفع�ِل المق�ربِة والرَّ
ب�أنَّ معنى الجملِة  اأنك �شعْرَت  بّد  و)ع�شى االإن�ش�ُن(, فهل تجُد معًنى قد يفهُمه المخ�طُب؟ ال 
ْت هذه االأفع�ُل ن�ق�شًة مثَل ك�َن واأخواِته�؛ الأَنّ معن�ه� ال يتمُّ  �؛ لذلك ُعَدَّ ن�ق�ٌص وال يفيُد معًنى ت�مًّ

اإاّل بوجوِد خبرٍ له�؛ فعملْت عمَله�, مع الّتنبُّه اإلى اأّن خبره� جملة فعليَّة.
فخبُر )ك�د( هو )ت�شبُق(, وخبُر )تو�شك( هو )اأْن تنطلَق(, وكذا االأمُر في �ش�ئِر االأفع�ِل.

روِع.  ج�ِء وال�شُّ واالآَن عْد مَع زمالِئك اإلى النَّ�صِّ وعيِّْن خبَر كلِّ فعٍل من اأفع�ِل المق�ربِة والرَّ
روِع اأْن يكوَن جملًة فعليًَّة فعُلها م�شارٌع. جاِء وال�شُّ اإًذا، ُي�شتَرط في خبِر اأفعاِل المقاربِة والرَّ

تدريب ) 2 (

عيِّنِ الفعَل الّن�ق�َص وا�شَمه وخبَره في م� ي�أتي:
1 - ق�َل َتع�لى: { 

)�شورُة الم�ِئدة, االآية 52(  {                                                                                        

بُّوا َعَليَّ ِمْن �َشْبع ِقَرٍب لم ُتْحَلْل اأوِكَيُتُهنَّ َلَعّلي اأ�شتَريُح ف�أْعَهَد اإلى الّن��ص.  2 - ق�ل ر�شول :"�شُ
ْبن� عليِه حّتى َطِفَق  َكَ ٍب لحف�شَة بنِت عمر ِمْن ُنح��ٍص َف�شَ ق�لت ع�ئ�شة: َف�أَجَل�ْشن�ُه في ِمْخ�شَ
)�شحيح ابن حّب�َن(  ي�شيُر  اإلين� اأْن قد َفَعْلُتنَّ ثمَّ خرَج اإلى الم�شِجِد".  

ِد, وم� ك�دوا يفعلوَن. َلَبُة االمتح�َن في الوقِت الُمحدَّ 3 - اأََتمَّ الطَّ
ُل جم�َل الّطبيعِة. 4 - اأخَذ ال�ّش�بُّ يت�أمَّ
5 - بداأِت ال�ّشي�حُة في االأردنِّ َتْزَدِهُر.

روِع بـ )اأَْن(  جاِء وال�شُّ اقتراُن خبِر اأفعاِل المقاربِة والرَّ
روِع من حيُث اقتراُنه بـ  ج�ِء وال�شُّ اإذا نظرَت اإلى الفعِل الم�ش�رِع في خبِر اأفع�ِل المق�ربِة والرَّ

ْرَبْيِن: ُده منه�, وجدَته على �شَ )اأْن( وتجرُّ
لم ُي�شَبْق بـ )اأْن(, كخبِر )ك�د( في )ك�دت ت�شِبُق اأفك�َر العقِل(, وخبِر )�شرع( في: )�شرَع   -

ُر ُقدراِته(. االإن�ش�ُن منُذ القدِم ُيطوِّ
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�ُشبقت بـ )اأْن(، كخبِر )اأو�شك( في )تو�شُك اأْن تنطلَق اإلى الأفِق(، وخبِر )ع�شى( في )ع�شى   -
ق الهدَف الذي َي�ْشعى اإليِه(. اأْن ُيَحقِّ

ِب اقتراِن خبِرها بـ  روِع ِبح�شَ جاِء وال�شُّ ومْن تلَك الجمِل يمكُننا تق�شيُم اأفعاِل المقاربِة والرَّ
)اأْن( على النَّْحِو الآتي:

اأن ينزَل(، فالخبُر هو الم�شدُر  اأفعاٌل يقتِرُن خبُرها بـ )اأْن(، وهي: حرى، مثل:)حرى المطُر   - 1
ُل من )اأن ينزَل(، وكذلك : )ع�شى واأو�شك(. الموؤوَّ

الّتي يكوُن فيها الخبُر جملًة  ال�ّشروع(،  ُد خبُرها من )اأْن(، وهي: )كاد( و)اأفعال  اأفعاٌل يتجرَّ  - 2
فعليًَّة، فجملُة )اأخَذ ي�شتعمُل الحجَر( خبُرها الجملُة الفعليَُّة )ي�شتعمُل الحجَر(.

ُف والتَّماُم  روِع من حيُث التَّ�شرُّ جاِء وال�شُّ اأفعاُل الُمقاربِة والرَّ
ماُء تمطُر( تلحْظ اأنَّ الفعَل )تكاُد( فعٌل م�شارٌع، لذا فاإنَّ الفعَل )كاَد(  تاأّمْل قوَلنا: )تكاُد ال�شَّ
الَّذي  )اأو�شك(  الفعُل  وكذلك  وم�شارٌع،  ما�ٍص  منها  ياأتي  اّلتي  اأي  ُف،  تت�شرَّ الَّتي  الأفعاِل  من 
روِع اأفعاٌل  جاِء وال�شُّ ، اإًذا، اأفعاُل المقاربة َوالرَّ َفرَّ م�شارُعه )يو�شك(، كما في: يو�شُك القمُح اأن َي�شْ

ُف، ما عدا: كاَد واأو�َشَك. رَّ جامدٌة ل َتَت�شَ
روِع  روِع - كما مرَّ بَك - اأفعاٌل نا�شخٌة ناق�شٌة، اإّل اأنَّ اأفعاَل ال�شُّ جاء وال�شُّ اأفعاُل المقاربِة والرَّ

ِل الُجمَلَتْيِن الآتيتيِن: ف ذلَك َتاأَمَّ ًة؛ لَتَتَعرَّ قد تاأتي تامَّ
1 - اأخَذ الّنا�ُص ينعموَن بالحياِة الّديموقراطّية في الأردّن.

2 - اأَخذ الّطالُب الكتاَب.
ال�ّشابقتيِن  الجملتيِن  المعنى في  )اأخذ( من خالِل  الفعِل  ا�شتعماِل  الفرِق في  اإذا بحْثَت عِن 
َوَجْدَت اأنَّ الفعَل )اأخذ( في الجملِة الأولى دلَّ على معنى البْدِء، في حين دلَّ في الجملِة الّثانيِة 
ا؛ لأّنه لم يدلَّ على بدِء وقوِع الفعِل . فاإذا حلَّْلَت  ُيَعدُّ ناق�شً يِء، لذلك ل  على معنى حيازِة ال�شَّ
الجملَة الأخيرَة اإلى عنا�شِرها الإعرابيَِّة َوَجْدَت اأّنها تتاألَُّف من الفعِل الّتامِّ )اأخذ( وفاعِلِه )الّطالُب( 

والمفعوِل بِه )الكتاب(.
ونحو ذلَك قوُلنا: بداأَ الحكُم المباراَة. فـ )بداأ( فعٌل ما�صٍ، و)الحكُم( فاعٌل مرفوٌع، و)المباراَة( 

ًة ما لم تدلَّ على معنى ال�ّشروِع والبدِء في وقوِع الخبِر. روِع تامَّ مفعوٌل به. اإًذا، تاأتي اأفعاُل ال�شُّ
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تدريب )3( 

تدريب )5( 

تدريب )6( 

تدريب )4( 

ميِِّز الفعَل الّناق�َص ِمَن  الفعِل الّتامِّ في ما تحَته خطٌّ في ما ياأتي:
1 - قال تعالى: {       

 {  
)�شورُة الّنور، الآية 43(  

لبُة، اأاأنتم اأن�ساأتم م�شروَع )القراءُة للجميِع( في حيِّكم؟         2 - اأيُّها الطَّ
�شوُم ُتجيُبني              وبالعتباِر اإجابٌة و�شوؤاُل 3 - فاأخذُت اأ�شاأُل والرُّ

4 - بداأِت المراأُة الأردنيَُّة بالنخراِط في العمِل الميدانيِّ منُذ زمٍن .         

مثِّْل بجملٍة مفيَدٍة مْن اإن�شاِئَك لكلٍّ مّما ياأتي :
روِع. جاِء وال�شُّ 1 - فعٌل جامٌد من اأفعاِل المقاربِة والرَّ

روِع يقترُن خبُره بـ )اأْن(. جاِء وال�شُّ 2 - فعٌل من اأفعاِل المقاربِة والرَّ

بِط : روِع على الجمِل الآتيِة مَع ال�شَّ جاِء اأو ال�شُّ اأدِخْل فعاًل منا�شًبا من اأفعاِل المقاربِة اأو الرَّ
1 - ....... العاَلم يعطي المراأَة حقوَقها كاملًة.

ا�شبْط اآخَر ما تحَته خطٌّ في ما ياأتي:
فينَة. ياح القويَّة تقلب ال�شَّ 1 - كادِت الرِّ
2 - ع�شى الم�شروع اأْن ُيْنَجز في حيِنِه.

ث بطالقٍة. فلة تتحدَّ  3 - طِفَقِت الطِّ
4 - حرى نتائج الم�شابقِة اأَْن ُتْعَلَن قبَل نهايِة العاِم.
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تدريب )7( 

ًل: نموذٌج في الإعراِب: اأوَّ
�شرَع الفاّلُح يحُرُث الأر�َص.

: فعٌل ما�ٍص ناق�ٌص مبنيٌّ على الفتِح الّظاهر على اآِخِرِه. �شرَع 
: ا�شُم )�شرع( مرفوٌع وعالمُة رفِعه ال�شّمُة الّظاهرُة على اآِخِرِه. الفاّلُح 

ّمُة الّظاهرُة على اآِخِرِه. والفاعُل �شميٌر م�شتتٌر  : فعٌل م�شارٌع مرفوٌع وعالمُة رفِعه ال�شّ يحرُث 
              تقديُره )هو( يعوُد على الفاّلِح.

: مفعوٌل ِبه من�شوُب وعالمُة ن�شِبه الفتحُة الّظاهرُة على اآِخِرِه. الأر�َص 
     والجملُة الفعليَُّة )يحرُث الأر�َص( في محلِّ ن�شِب خبِر )�شرَع( .

ا: ثانًيا: اأعِرْب ما تحَته خطٌّ اإعراًبا تامًّ
1 - قاَل تعالى: {

                                                     } )�شورُة الأعراف، الآية 22(

2- قال ر�شول  :"الَحالُل َبيٌِّن والحراُم َبيٌِّن وبيَنهما اأمور ُم�ْشَتِبَهٌة، فَمْن ترك ما �ُشبِّه عليه ِمن 
كُّ فيه ِمَن الإثم اأَْو�َشَك اأَْن يواِقَع ما ا�شتباَن،  الإثم كان لما ا�شتباَن اأَْترَك، وَمِن اْجَتراأَ على ما ي�شُ
)�شحيح البخارّي( ك اأَْن ُيواِقَعه"  والمعا�شي ِحمى اهلل، َمْن يرتع حوَل الحمى يو�شِ

َل جاِره. 3 - ل يكاُد الجاُر ين�سى ف�شْ
َد ظالَم الجهِل . 4 - ع�شى الِعلُم اأن يبدِّ

5 - جعَل ال�ّسباُب وال�ّساّباُت ينخرطوَن في �شوِق العمِل.

2 - لم ........ جمانُة ُتِتمُّ َبْحَثها.
ِل الجتماعيِّ اإعجاَب عدٍد غفيٍر.  3 - ........ تغريدتي اأْن تنال على �شفحِة الّتوا�شُ
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اقراأ النَّ�صَّ الآتي، ثمَّ اأجْب عّما يليِه:
؛ ِليتوا�شَل بها مَع غيِرِه ، وين�شَر  ِل الجتماعيِّ فحًة على مواقِع الّتوا�شُ �ُص �شَ َطفَق مراٌد يوؤ�شِّ
َل اإليه الِعلُم الحديُث، ع�سى ُمتاِبعوُه اأْن يفيدوا منها في حياِتهم.  خواطَر اأدبّيًة ومقتطفاٍت مّما تو�شَّ
ين�شُر  يكاُد  فما  الآخر،  بعَد  يوًما  مُتاِبعُوه  وَكُثَر  فراِغِه،  اأوقاِت  في  �شفحَته  يتابُع  ُمراٌد  اأخَذ 
ُلها ويحاِوُر اأ�شحاَبها حواًرا هاِدًفا بّناًء.                                 تغريدًة حتى يتلّقى اإعجاباٍت وتعليقاٍت كثيرًة. يتاأمَّ

ماذا ين�شُر مراٌد على �شفحِته؟  - 1
متى يتابُع مراٌد �شفَحتُه؟  - 2

كيَف يتعاَمُل ُمراٌد مَع تعليقاِت ُمتاِبعي �شفحِتِه؟  - 3
ا�شتخرْج مثاًل على كلٍّ مّما ياأتي:   - 4

جاِء. - اأفعاِل الرَّ روِع.    - اأفعاِل ال�شُّ - اأفعاِل المقاربِة.    
ا. 5 -  اأعرْب ما تحَته خطٌّ اإعراًبا تامًّ

تدريب )9( 

تدريب )10( 

ها على زمالئَك. ْم حا�شوِبيًّا خريطَة مفاهيَم لأفعاِل المقاَربِة، ثمَّ اْعِر�شْ مِّ  �شَ

ث واحٌد منكم بل�شاِن اأفعاِل المقاربِة، واآخر بل�شاِن اأفعاِل   تباَدِل الأدواَر مَع زمالئَك: فيتحدَّ
روِع، ُمتناِوليَن ما ياأتي: جاِء، وثالٌث بل�شاِن اأفعاِل ال�شُّ الرَّ

1 - مفهومها.
2 - عملها ودللتها.

3 - خبرها ِمْن حيُث اقِتراُنُه بـ ) اأْن( اأو عَدُمه.
فها وتمامها . رُّ 4 - ت�شَ

تدريب )8( 
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اقراأ النَّ�صَّ الآتَي:
ِغًيا اإذا  ًما ُمَتَهلِّال, وُيقِبُل عليَك بوجِهه ُم�شْ جُل الَّذي يلقاَك ُمتب�شِّ ُع اإّل الأدُب؛ فالرَّ ما الّتوا�شُ
الّنا�ِص، بل هو عظيُمها؛ لأنَّه  النَّف�ِص كما يظنُّ بع�ُص  يًا, لي�َص �شغيَر  ُمهنًِّئا وُمَعزِّ ويزورك  ْثَتُه,  حدَّ

َب. َع، والأدَب اأرفَع ل�شاأِنه فتاأدَّ ه فتوا�شَ َوَجَد التَّوا�شَع اأَْلَيَق بعَظَمة نف�شِ
ٍف ي�شيٍر( )المنفلوطي، بت�شرُّ

لعَلَّك تذكُر اأنَّ ا�شَم ال�شتفهاِم الَّذي ن�شتفهُم به عن الحاِل هو )كيَف(، فاإْن اأردنا اأْن ن�شتدلَّ 
في  الحاِل  ُم�ْشتفِهميَن عِن  نقوُل  فاإنَّنا  ال�ّشابق  النَّ�صِّ  في  تحَتها خطٌّ  الّتي  الجمِل  في  الحاِل  على 
ًما(  ًما، ُمَتَهلِّاًل(؛ اإْذ بيَّنْت )متب�شِّ جُل؟ والجواُب عنه )متب�شِّ الجملِة الأولى، مثاًل: كيف يلقاَك الرَّ
جل( وهيئَتُه.  ِغًيا وُمهنًِّئا( اللَّتاِن بيََّنتا حاَل )الرَّ جِل وهيئَته حيَن اللِّقاء. ومثُلها الحالِن )ُم�شْ حاَل الرَّ

ويُ�شّمى ال�شُم الّذي بيَّنَِت الحاُل هيئتَه )�شاحَب الحاِل(.

ِغًيا  ًما، ُمَتَهلِّاًل، ُم�شْ جِل وهيئَته حيَن اللِّقاء )متب�شِّ اأِعِد الّنظَر في الكلماِت التي بيَّنْت حاَل الرَّ
وُمهنًِّئا( تجْدها اأ�شماًء.

اأجاءْت تلَك الأ�شماُء نكرًة اأْم معرفًة؟

اإنّها نكرٌة من�شوبٌة.
جُل( وهذا هَو الأ�شُل.  ُعْد اإلى الأمثلِة الَّتي وردْت في النَّ�صِّ تجْد �شاحَب الحاِل فيها معرفًة )الرَّ

َفها اقراأ الأمثلَة الآتيَة: غاٍت، ولكي تتعرَّ اإلَّ اأنَّ �شاحَب الحاِل قْد ياأتي نكرًة بم�شوِّ
ْيَت يا ربِّ نوًحا وا�شتجبَت لُه      في ُفُلٍك ماخٍر في اْليمِّ َم�ْشحونا  - َنجَّ

ًرا. ْفنا �شاِحَب �شيدلّيٍة ُمحا�شِ - ا�شَت�شَ

الوحدة الّثانية 
الحاُل
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تدريب ) 1 (

بٍة: اأكمِل الفراَغ في الجمِل الآتيِة بحاٍل منا�شِ
ديُق ...................................... 1 - جاَء ال�شَّ
2 - خَرَج المري�ُص مَن الم�شت�شفى ......................
اِعَرَة .................................. 3 - �َشِمعُت ال�شَّ
4 - نظرُت اإلى ال�ّشماِء .................................

- هل جاَءَك اأحٌد زائًرا؟
ًقا. - ما في المكَتبِة كتاٌب ُممزَّ
َة. - قراأَ م�شتمِتًعا طالٌب الق�شّ

الحاُل في الجملِة الأولى )م�شحوًنا( بّينْت هيئَة �شاحِبها )ُفُلك( الَّذي جاَء نكرًة، ولو نظرَت 
ما  النكرَة هنا مو�شوفٌة؛ وهذا  اأنَّ  اأْي  )ُفُلك(  الحاِل  ل�شاحِب  لوجدَتها �شفًة  في كلمِة )ماخر( 

َغ اأْن ياأتَي �شاحُب الحاِل نكرًة. �شوَّ

ا نكرٌة، فهْل جاَء  ًرا( واأنَّ �شاحَبها )�شاحب( اأي�شً وفي الجملِة الّثانيِة تلحظ اأنَّ الحاَل )ُمحا�شِ
َغ  �شوَّ نكرٍة  اإلى  ُم�شاًفا  الحاِل  �شاحِب  فَكْوُن  )�شيدلّية(  نكرٍة  اإلى  م�شاٌف  اإّنه  ل،  هنا؟  مو�شوًفا 

مجيَئه نكرًة. 

ِف  �ص بالو�شْ ُغ مجيِء �شاحِب الحاِل نَِكرًة في الجملتيِن- هو اأنَُّه في الجملِة الأولى ُخ�شِّ اإًذا, ُم�َشوِّ
�َص بالإ�شافِة اإلى نكرٍة. وفي الّثانيِة ُخ�شِّ

ا ؛ لأنَّ  انظْر في الجملتيِن الّثالثِة والّرابعِة تِجـْد اأنَّ �شاحـَب الحاِل )اأحـد, وكتاب( جاَء نكرًة اأي�شً
َمها حرُف ا�شتفهاٍم, مثل )هل( في الجملِة الّثالثِة, اأو النَّفُي,  النَّكرَة في الجملتيِن دلَّْت على عموٍم؛ تقدَّ

مثل )ما( كما في الجملِة الّرابعِة.

َفُهَو )طالب(،  اأّما �شاحبها  واإذا بحثَت في الجملِة الأخيرِة عن الحاِل وَجْدَتها )م�شتمتًعا( 
ِغ مجيِء �شاحِب الحاِل نكرًة في  وتلحُظ اأّن الحاَل قْد تقّدمْت على �شاحِبها، واإْن َبَحْثَت عْن م�شوِّ

ُم الحاِل على �شاحِبها النَِّكرِة. مثِل هذه الجملِة َوَجْدَت اأّنُه تََقدُّ
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تدريب ) 2 (

َغ َمجيِء �شاحِب الحاِل نكرًة في ما ياأتي: َبيِّْن ُم�شوِّ
ِقِه عاِلٌم. َثني ُمْفَتِخًرا بتفوُّ 1 - حدَّ

َيلوُح كاأنَّه ِخَلُل 2 - ِلميََّة موِح�ًشا َطَللٌ 
ٍة �شغيرٍة جاِئَعًة. 3 - اأ�شَفْقُت على ِقطَّ

4 - جاَءنا رجُل اأعماٍل ُم�شتثِمًرا.

اأنواع الحال

؟ فقْد تجيُب بقوِلَك:  يَّ را�شِ وؤاِل: كيَف ا�شتقَبْلَت العاَم الدِّ اأْن ُتجيَب َعِن ال�شُّ اإليَك  لو ُطِلَب 
ٌم(، ويجيُب ثالٌث: )ا�شَتْقَبْلُته بابت�شاَمٍة(،  ًما(، ويجيُب زميُلَك: )ا�شَتْقَبْلُتُه واأنا ُمْبَت�شِ )ا�شَتَقَبْلُتُه ُمْبَت�شِ

ُم له(. ويجيُب اآخُر: )ا�شتَقَبْلُته اأبَت�شِ

ًما(  َدٍة، فالحاُل )ُمْبَت�شِ لعلََّك تدرُك اأنَّ الحاَل جاءْت في كلِّ اإجابٍة مّما �شبَق على اأنواٍع ُمتعدِّ
ُم  ٌم(، واأنَّها في )اأَبَت�شِ ُن مْن مبتداأ )اأنا( وخبِره )ُمْبَت�شِ ٌم( جملٌة ا�شميٌَّة تتكوَّ مفردٌة، والحاُل )واأنا ُمْبَت�شِ
له( جملٌة فعليٌَّة مبدوءٌة بفعٍل م�شارٍع، وفي )بابت�شاَمٍة( �شبُه جملٍة )جاّر ومجرور(. اأو �شبُه جملٍة َظرفيَّة, 

حاِب. كما في قوِلنا: �شاهْدُت الهالَل بيَن ال�شَّ

َعْيِن: ميٍر اأو بواٍو تُ�شّمى )واو الحال( اأو ِبِكَلْيِهما، وتجُب الواو في َمْو�شِ ترتِبُط جملُة الحاِل بَ�شَ
اإذا كانِت الحاُل جملًة ا�شميًَّة، نحَو: عاَد منتخُبنا والّروؤو�ُص مرفوعٌة. فالحاُل هنا )الروؤو�ُص   - 1
بمروءِتك.  واثٌق  واأنا  ق�شْدُتَك  نحو:  وكذلك  الحاِل.  بواو  �ُشِبَقْت  ا�شميٌَّة  جملٌة  مرفوعٌة( 

فالحاُل هنا ).........( جملٌة ا�شميٌَّة.
ِب لفريقِه:  اإذا كانْت جملُة الحاِل فعليًَّة تبداأُ بفعٍل م�شارٍع ُمثَبٍت َم�شبوٍق بـ )قْد(، كقوِل المدرِّ  - 2
ِلَم ل ُنَكثُِّف التَّدريباِت وقد َتعلمـوَن اأنَّ التَّ�شفياِت قريبٌة؟ اأو كانت جملـُة الحاِل فعليًَّة تبداأُ بفعٍل 
ما�ٍص ُمْثبٍَت، كقوِلنا: دخْلُت المدينَة وقْد طلَع الفجُر. في حين ل ُي�ْشَتَرُط وجود )قْد( في جملِة 

م�ُص. الحاِل المنفيَِّة، نحَو: عاَد اأخي من �َشَفِرِه وما طلعِت ال�شَّ
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تدريب ) 3 (

تدريب ) 4 (

عّيِن الحاَل وبيِّْن نوَعها في ما ياأتي:
1 - قال تعالى: {   

{                                                                                                                                    
)�شورُة البقرة، الآية 243(  

2 - لَن ُي�شاَم الأردنُّ واأهُله ُمتَِّحدوَن .
جُل الب�شتاَن َفِرًحا باأ�شجاِرِه الُمثمرِة. 3 - دخَل الرَّ

روٍر. يوَف ِب�شُ 4 - اأ�شتقبُل ال�شُّ
5 - ا�شتمتعُت بَجماِل الثَّلِج فوَق الجباِل.

ِل الحاَل المفردَة في الجملِة الآتيِة: )يقوُد ال�ّشائُق مركبَتُه َحِذًرا َمخاِطَر الّطريِق( اإلى : حوِّ
1 - جملة ا�شميَّة.
2 - جملة فعليَّة.

3 - �شبه جملة )جاّر ومجرور(.

الحاُل الُمْفردُة: ُم�ْشتقَّة وجاِمَدة

م�شبَّهة،  اأو �شفة  مفعوٍل،  ا�شم  اأو  فاعٍل،  )ا�شم  ًة:  م�شتقَّ تاأتَي  اأْن  المفردِة  الحاِل  في  الأ�شُل 
ِف حالِت مجيِئها جاِمدًة  ، وِلَتعرُّ اأو �شيغة ُمبالغٍة(، لكنَّها تاأتي جامدًة اإذا اأْمَكن تاأويُلها بُم�ْشَتقٍّ

ِل الأمثلَة الآتيَة: لًة بم�شتقٍّ تاأمَّ موؤوَّ
َح الحقُّ �شم�ًشا.  - َو�شُ

- �شلَّمُت الأمانَة ل�شاحِبها َيًدا بيٍد.
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تدريب ) 5 (

بيِّْن �سبَب مجيِء الح�ِل ج�مدًة في م� ي�أتي:
د الق�ئُد الِفرَقَة الع�سكريََّة جنديًّ� جنديًّ�. 1 - تفقَّ

2 - كلَّمُت الوزيَر وجًه� لوجٍه.
3 - حفظُت الق�سيدَة بيًت� بيًت�.

يَت لتًرا بخم�سِة دن�نيَر. 4 - ب�َع الّت�ِجُر الزَّ
5 - َكرَّ زيٌد في الملعِب اأ�َسًدا.

- َقَراأُْت الكت�َب ب�ًب� ب�ًب�.
- ا�ْسَترْيُت الُقم��َش الِمْتَر بدين�ٍر.

َله�  اأْن توؤوِّ في الجملِة الأولى ج�ءِت الح�ُل المفردُة ج�مدًة، وهي كلمُة )�سم�ًس�(، ويمكُن 
م�َش في  ال�سَّ ي�سبُه  اأْي:  �س�ِطًع� ...(، وهي �سفٌة م�سبَّهٌة،  اأو  )َجِليًّ�،  ًة، مثل:  اأخرى م�ستقَّ بكلمٍة 

غ�ِت مجيِئه� ج�مدًة. �سطوِعه�، حيُث دلِّت الحاُل على ت�شبيٍه، وهذا من م�سوِّ
َله� بكلمِة  وفي الجملِة الّث�نيِة ج�ءِت الح�ُل المفردُة ج�مدًة، وهي)يًدا بيٍد(، ويمكن اأن توؤوِّ

ين، فدلِّت الحاُل على الم�شاركِة اأو المفاعلِة. ين(، فتقوُل: ب�يعُته متق�ِب�سَ )متق�ِب�سَ
اًل،  اًل(، فتقوُل: قراأُت الكت�َب مف�سَّ َل )ب�ًب� ب�ًب�( بـ )مف�سَّ وفي الجملِة الّث�لثِة ت�ستطيُع اأْن توؤوِّ

َفَدلَِّت الحاُل على تف�شيٍل وترتيٍب. 

َغ مجيَئه� ج�مدًة  وفي الجملِة الأخيرِة ج�ءِت الح�ُل المفردُة ج�مدًة، اأي المتُر بدين�ٍر، وم� �سوَّ
ًرا بدين�ٍر، فدلَِّت الحاُل على تَ�ْشعيٍر. ًرا(، اأي: ا�ستريُت القم��َش م�سعَّ : )ُم�سعَّ اأنَّه يمكُن ت�أويُله� بم�ستقٍّ
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ُد �شاحِبها ُد الحاِل وتعدُّ تعدُّ
، واقراأْ قوَل الكاتِب: ُعْد اإلى النَّ�صِّ

ًما،  دْت في هذِه الجملِة: )ُمتب�شِّ ًما ُمَتَهلِّاًل" تجْد اأنَّ الحاَل قد تعدَّ جُل الَّذي يلقاَك ُمتب�شِّ "فالرَّ
ا( في معرفِة �شاحِب الحاِل؛ لأنَّ �شاحَب الحاِل  ُد ل ُيحِدُث َلْب�ًشا )غمو�شً وُمَتَهلِّاًل( وهذا التَّعدُّ

ُجل(. واحٌد )الرَّ
ُد اأ�شحاُبها؟ ُد الحاُل ويتعدَّ ولكْن، هْل تتعدَّ

ِل الجملَة الآتيَة: نعم، تاأمَّ
َلًة ُم�ْشتمِتًعا. َة مف�شَّ قراأُْت الق�شَّ

ة، و�شمير المتكلِّم  د اأ�شحابُها )الق�شَّ دِت الأحواُل )مف�شلًة، وم�شتمتًعا(، وتعدَّ في هذِه الجملِة تعدَّ
المتَّ�شل )الّتاء((، فجاءِت الحاُل )م�شتمتًعا( تبّيُن هيئَة �شاحِبها �شميِر المتكلِِّم في )قراأُت(،  والحاُل 

ة(. لًة( تبيُِّن هيئَة �شاحِبها )الق�شَّ )مف�شَّ
ياُق الجملِة ُيْظِهُر اأنَّ الحاَل  ياِق؛ فاأَمَكَن ن�شبة كلِّ حاٍل اإلى �شاحِبها، ف�شِ وقد اأُِمَن اللَّْب�ُص بدللِة ال�شِّ
رًة و�شاحَبها  الّثانيَة )م�شتمتًعا( جاءْت مذكَّ ة( موؤنٌَّث، والحاَل  لة( موؤنَّثٌة و�شاحَبها )الق�شَّ )مف�شَّ

ا.  ًرا اأي�شً )�شمير المتكّلم( جاَء مذكَّ
ُد و�شاحبُها واحٌد. كما اأنَّها قْد تَتعّدُد ويَتَعّدُد �شاحبُها �شريطَة اأْن يُوؤَْمَن اللَّْب�ُص.  فالحاُل- اإًذا- قْد تَتعَدّ

ًما.  ياِق، كقوِلنا: �شلَّم عماٌد على مراٍد واِقًفا ُمبَت�شِ اأّما اإذا لْم يكْن بالإمكاِن تحديُد �شاحِب الحاِل من ال�شِّ
ًل ل�شاحِبها الَّذي يَِرُد ثانيًا، والحاُل التي تقُع ثانيًة يكوُن �شاحبُها  ففي مثِل هذا الموِطِن تكوُن الحاُل الّتي تَِرُد اأوَّ
ًما( �شاحُبها )عماد(.  وكاأنَّنا  ًل؛ لذا فالحاُل )واقًفا( �شاحُبها )مراد( والحاُل )مبت�شِ الَّذي يَِرُد اأوَّ

ًما على مراٍد واقًفا. قلنا: �شلََّم عماٌد مبت�شِ

تدريب ) 6 (

ًحا اإجاَبَتَك:  ُردَّ كلَّ حاٍل اإلى �شاِحبها في كلٍّ مّما ياأتي، مو�شِّ  
�شافَحْت رائدُة وفاَء َفِرَحًة ُم�شتاقًة .  - 1

مْت مديرُة الم�شروِع اإ�شراُء اإلى اإياٍد �شهاَدة تقديٍر ُمْفَتِخَرًة ُمْبَتِهًجا. قدَّ  - 2
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تدريب ) 8 (

تدريب ) 7 (

َة من الجامدِة في الجمِل الآتيِة: ًل: ميِِّز الحاَل الم�شتقَّ اأوَّ
1 - قال تعالى: {                                                                      }  )�شوَرُة اإبراهيم، الآية 33(

ُه وَجزَره، ُفقلُت: ما اأْرَوَعَك اأيُّها الَبْحُر! اًل َمدَّ نظرُت اإلى البحِر متاأمِّ  - 2
باِق غزاًل. َعدا ال�ّشابُّ في ال�شِّ  - 3

زاَر ال�ّشّياُح البترا م�شتمِتعين بمناظِرها الجميلِة.  - 4
بَدِت الفتاُة في يوِم زفاِفها َقَمًرا.  - 5

ثانًيا: نموذٌج في الإعراِب:
- ل ت�شربوا الماَء واأنتم ُمْتَعبوَن.

كوِن في محلِّ رفِع مبتداأً. : الواو: واو الحاِل. اأنتم: �شميٌر منف�شٌل مبنيٌّ على ال�شُّ واأَْنُتمْ 

  َعيِِّن الحاَل و�شاحَبها ُمبيًِّنا نوَعها في كلٍّ مّما ياأتي:
)�شورُة البقرة، الآية 42( 1   - قال تعالى: {                                                              }  

2   - قال ر�شول اهلل : "اأقرُب ما يكوُن العبد من رّبه وهو �شاجد، فاأَْكِثروا الّدعاء".
)�شحيح م�شلم(  

3   - يخرُج الّنا�ُص اإلى اأماكِن َعَمِلهم في ثياٍب نظيفٍة.
4   - ل يقيُم اأحٌد في الأردنِّ اإّل ولُه حقوٌق وعليِه واجباٌت.

َل. را�شيَّ الأوَّ 5   - ا�شتقبل َفِرًحا طفٌل يوَمُه الدِّ
ِجِه في الجامعِة. ٌن �شهادَة َتَخرُّ 6   - �شاَرْكُت �شديقي َفْرَحَتُه وهو ُمْحَت�شِ

عيُد َمْن يعي�ُص ُمتفائاًل َمِرًحا. 7   - اإنَّما ال�شَّ
ماُن اأو اأَْدَبَر. ًرا بالم�شتقبِل اأَْقَبَل عليَك الزَّ 8   - َفْلَتْبَق ُم�ْشَتْب�شِ

9   - ِع�ْص عزيًزا .
10- جاَء المذنُب يعتذُر عن ذنِبه.
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اقراأ الّن�صَّ الآتَي، ثّم اأِجْب عّما يليِه:
يتراق�شوَن  غاُر  فال�شِّ الهادِئِة،  الأْجواِء  عِن  باحثيَن  َة  العامَّ والحدائَق  هاِت  الُمتَنزَّ الّنا�ُص  يرتاُد 
ُد فوق الأ�شجاِر. ونرى ال�ّشباَب  فيها وهم ِفرحوَن، وقد طِرَبْت اأ�شماعهم لأنغاِم الّطيوِر وهي تغرِّ
يتاأّملون مرابَع الحياِة ُمَتَطلِّعيَن اإلى ُم�ْشتقبٍل م�شرٍق، والفتياِت يتجاَذْبَن اأطراَف الحديِث ِبعذوبٍة, 

وهّن ير�ُشْمَن طموحاِتِهنَّ بتفاوؤٍُل واأمٍل.
: ا�شتخرْج من النَّ�صِّ  -1

اأ    -  حاًل جملة فعلّية.  
دة و�شاحبها واحٌد. ب - حاًل ُمَتعدِّ  

ْبَه جملٍة ظرفيٍَّة. جـ - حاًل �شِ  
د   - حاًل مفردًة.  

ا. اأَْعِرْب ما تحَته خطٌّ اإعراًبا تامًّ  - 2

تدريب ) 10 (

تدريب ) 9 (

ُمها الّثاني بحاٍل منا�شبٍة،  ُل جملًة تخلو من الحاِل، وُيتمِّ َتباَدِل الأدواَر مع زمالِئَك: يعطي الأوَّ
اأّما الّثاِلُث فيبيُِّن �شاحَب تلَك الحاِل، في حين يذُكُر الأخيُر )الّرابُع( نوَع الحاِل.

ٍر �شالٌم. والجملُة ال�شمّيُة في  مرفوٌع وعالمُة رفعِه الواو؛ لأّنه جمُع مذكَّ
ِ
ُمتعبوَن: خبُر المبتداأ

     محلِّ ن�شِب حاٍل.
: ثالًثا  : اأعرب ما تحته خطٌّ

)�شوَرُة الإ�شراء، الآية 22( 1 - قال تعالى: {                                                          } 
َطِلٍق".  بوجه  اأخاك  تلقى  اأْن  ولـو  �شيًئا  المعـروِف  ِمَن  تحقَرنَّ  :"ل  اهلل  ر�شول  قال   -2
)�شحيح م�شلم(  

ك الُعْذَر في اإبعادها الأمال  3- يا �شاِح هل ُحمَّ عي�ص باقًيا   فترى لنف�شِ
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ِقك. وفي لغِتنا العربيَِّة اأ�شلوٌب  كثيًرا ما ن�شمُع في حياِتنا الَيوميَِّة: الجتهاُد �َشْرٌط لِنجاِحك وتفوُّ
لٍة للّن�صِّ الآتي:  رِط، وهو ما �شتعرُفه بعَد قراءٍة ُمتاأمِّ ُلَغويٌّ يعبِّر عن مثِل ذلك ُي�شّمى اأ�شلوَب ال�شَّ

يََّة القراءة َوَجْدَتها ُتنّمي الفكَر وتطلُعَك على ح�شاراِت الأمِم، في ما�شيها  اإذا َفتَّ�ْشَت عن اأهمِّ
ْقِل مهاراِتنا، وتكويِن �شخ�شيٍَّة ناميٍة  بيُل الأمثُل لَك�ْشِب معاِرِفنا، و�شَ وواقِعها وُم�شتقبِلها. فهي ال�شَّ
�شيِن  عِر العربيِّ الرَّ ْل قراءَة القراآِن الكريِم وال�شِّ مبتِكرٍة. داِوْم على قراءِة الّناِفِع المفيِد. واإْن ُتوا�شِ

ْل اأ�شلوَبُه تدِرْك َبالَغَة لغِتنا العربّيِة.  ي�شتِقْم ِل�شاُنك، ومتى تتاأمَّ

رِط مفهوُم اأ�شلوِب ال�شَّ
: ْقَت النَّظَر في الجملتيِن المذكورتْيِن في النَّ�صِّ اإذا دقَّ

�شيِن ي�شتِقْم ِل�شاُنك. عِر العربيِّ الرَّ ْل قراءَة القراآِن الكريِم وال�شِّ - اإْن توا�شِ
ْل اأ�شلوَبُه تدِرْك بالَغَة لغِتنا العربّيِة.  - متى تتاأمَّ

الجملتيِن  في  النَّظَر  اأنعمَت  واإذا  ومتى.  اإْن  رِط:  ال�شَّ اأدواِت  مْن  باأداتيِن  ابتَداأَتا  اأنَّهما  تلحظ 
ُجْمَلتاِن: جملُة  الأولى  الجملِة  ففي  ت�شتمُل على جملتيِن متالزمتيِن،  بًة؛  مركَّ منهما  َوجْدَت كالًّ 
ْل اأ�شلوَبُه(،  عِر( وجملُة )َي�شتقْم ِل�شاُنك(. وفي الّثانيِة: جملُة )تتاأمَّ ْل قراءَة القراآِن الكريِم وال�شِّ )توا�شِ

وجملُة )تدِرْك بالَغَة ُلَغِتنا العربيَِّة(.

اإّل  الأولى  معنى  يتمُّ  فال  بالأخرى،  اإحداها  ترَتِبُط  الُمتالِزَمتْيِن  الجملتيِن  اأنَّ  اأدرْكَت  لعلَّك 
عِر( وتوقْفَت ما تمَّ المعنى ول ُفِهم الُمراُد،  ْل قراءَة القراآِن الكريِم وال�شِّ بالّثانيِة؛ فلو ُقْلَت: )اإْن توا�شِ
َبح�سب   – ذلك  ومعنى  الُمراُد،  وُفِهم  المعنى  َتمَّ  ل�شاُنك(  )ي�شتقْم  فقْلَت:  اأكملَت،  اإذا  ولكنََّك 
َل اأ�شلوِبه  عِر العربّي يترتَُّب عليها ا�شتقامُة الّل�شاِن، وتاأمُّ - اأنَّ موا�شلَة قراءِة القراآِن الكريِم وال�شِّ النَّ�صِّ

الوحدة الّثالثة
ْرِط اأُ�ْشلوُب ال�شَّ
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رِط، وتُ�شّمى الجملُة  بَط اأدواِت ال�شَّ �َشرٌط لإدراِك بالغِة لغِتنا العربّيِة. وتُ�شّمى الأدواُت الّتي تُحقُِّق ذلك الرَّ
الأولى جملَة ال�ّشرِط، وتُ�شّمى الجملُة الأخرى جواَب ال�ّشرِط.

بٌة من جملتيِن متالزمتَْيِن م�شبوقتَْيِن باأداِة �شرٍط، ل يتمُّ معنى اأولُهما  رِط هو جملٌة مركَّ اإًذا، اأ�شلوُب ال�شَّ
اإل بالثّانيِة.

تدريب ) 1 (

رِط في ما ياأتي: ميِّْز اأ�شلوَب ال�شَّ
1 - اإْن تْجتِهْد َتُفْز.

ُف، اأخِل�ْص في عمِلَك؛ ِليْحَتِرَمَك الآَخروَن. 2 - اأيُّها الموظَّ
3 - ما اأهَمَل زيٌد واجباِتِه.

4 - َمْن يزرْع يح�شْد.
5 - اإْن تحترْم راأَي غيِرَك َيحترِم الآَخُر راأَيَك.

ْرِط وَدللَتُها اأدواُت ال�شَّ
ُم اأدواُت ال�ّشرِط ق�شميِن: اأدواِت ال�ّشرط الجازمِة، واأدواِت ال�ّشرط غير الجازمِة. ُتْق�شَ

رِط الجازمُة  اأّوًل : اأدواُت ال�شَّ
: اإذا اأنعمَت النَّظَر في الجملتيِن المذكورتيِن في النَّ�صِّ
�شيِن ي�شتِقْم ِل�شاُنك. عِر العربيِّ الرَّ ْل قراءَة ال�شِّ اإْن توا�شِ  -

ْل اأ�شلوَبُه تدِرْك َبالَغَة لغِتنا العربّيِة. متى تتاأمَّ  -
تلحُظ اأنَّ كلَّ جملٍة منهما بداأْت باأداِة �شرٍط )اإْن، متى(.

اأهما ا�شمان اأْم حرفان؟  -
لعّلك تقوُل: )اإْن( حرُف �شرٍط، و)متى( ا�شُم �شرٍط يدّل على الّزماِن.  -

ْل(، وجواِب  ْل، تتاأمَّ واإذا دقَّقَت الّنظَر في فعِل ال�ّشرِط المذكوِر في الجملتيِن ال�ّشابقتين: )توا�شِ  -
ْرِط وجواَبه: جاءا فعليِن م�شارعيِن. رِط )ي�شتقْم، تدرْك(؛ لحْظَت اأنَّ فعَل ال�شَّ ال�شَّ

رِط وجواُبه في الجملتيِن ؟ فما الحالُة الإعراِبيُِّة الَّتي جاَء عليها فعُل ال�شَّ  -
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اإنَّها الجزُم.  -
رِط وجوابَه اإذا كانا ُم�شاِرعيِن، فجاَء ِفعال ال�ّشرط وجوابهما  رِط الجازمُة تجزُم فعَل ال�شَّ اإًذا، اأداُة ال�شَّ
في الُجْملَتْيِن ال�ّشابقتيِن مجزوَمْيِن وعالَمة جزِمهما ال�ّشكوُن، وفي قوِلنا: اإْن ت�شُم باأخالِقَك َيْعُل 
اآخِرِهما. وعالمة  من  العلَِّة  الّنا�ِص. جاءا مجزوَمين وعالمة جزِمِهما حذُف حرف  بيَن  مقاُمَك 
جزِمِهما في قوِلنا: اإْن ُتجاِل�شوا العلماَء َتفيدوا منهم، هي حذُف الّنوِن من اآخِرِهما؛ لأّنهما من 

الأفعاِل الخم�شِة.  اأّما اإذا كانا ما�شييِن فهما مبنّيان في محلِّ جزٍم. كقوِلنا: اإْن در�ْشَت نجْحَت.

وِمن اأ�شماِء ال�ّشرِط الجازمِة الأخرى: )َمْن، ما، َمهما، اأينَما، اأيَّاَن، حيثُما، كيَفما, اأّي( ولكلِّ ا�شٍم من 
يه،  ولمعرفِة ذلك اقراأ ما ياأتي:  هذه الأ�شماِء دللٌة ومعًنى يوؤدِّ

1 - قال تعالى: {                                                                
)�شوَرُة النِّ�شاء، الآية 123(  {               

2 - ما َتَتَعلَّْمُه في المدر�شِة َطبِّْقُه في حياِتَك.
ِك ِمنِّـي اأنَّ ُحبَّـِك َقاِتلي           واأنَّـِك َمْهَما َتاأُْمِري الَقْلَب َيْفَعِل 3 - اأَغـرَّ

4 - اأيَنما ت�شافْر تجْد لالأردّن احِتراًما ومكانًة مرموقًة.
5 - حيُثما تقراأْ اأقَراأْ.

6 - اأيّاَن َتْذَهْب اأْذَهْب.
7 - كيَفما َتُكْن َيكْن قريُنك.
ْم. 8 - اأيُّ اإن�شاٍن يجتهْد يتقدَّ

حيَن تنظُر في الأمثلِة ال�ّشابقِة تجُدها ابتداأْت با�شِم �شرٍط جازٍم، ففي الآية الكريمة: )َمن( ا�شُم 
�شرٍط يَُدلُّ على العاقِل؛ وفي المثاليِن الّثاني والّثالِث: )ما( و)مهما( ا�شما �شرٍط يدّلِن على غيِر العاقِل، وفي 
المثاليِن الّرابِع والخام�ِص )اأينما وحيثُما( ا�شما �شرط يدّلِن على المكاِن. وفي المثال ال�ّساد�ِس يدلُّ ا�سُم 
ال�شرِط )اأيّاَن( على الزماِن. وفي المثاِل ال�ّشابِع )َكْيَفما( ا�شُم �شرٍط َيُدلُّ على الحاِل. واأّما ا�شم ال�ّشرط 
ُد دللتُه ِبَح�َشِب الم�شاِف اإليه بعَده: فيدلُّ على العاقِل في المثاِل الأخيِر:  ( في المثاِل الأخيِر فتَُحدَّ )اأيُّ
ْم( لأّنه اأُ�شيَف اإلى عاقٍل )الإن�شان(، ويدلُّ على غيِر العاقِل، في مثِل قوِلنا:  )اأيُّ اإن�شاٍن يجتهْد يتقدَّ
ماِن؛ في مثِل  اأيَّ كتاٍب مفيٍد تقراأْ تزَدْد ِعلًما؛ لأّن الم�شاَف اإليه غير عاقٍل )كتاب(. ويدلُّ على الزَّ
قوِلنا: اأيَّ �شاعٍة تح�شْر اأح�شْر. لأنَّ الم�شاَف اإليه )�شاعة( دلَّ على زمان، ويُدلُّ على المكاِن؛ كما 

في قوِلنا: اأيَّ مكتبٍة تُزْر ُتِنْر فكَرك؛ لأنَّ الم�شاف اإليه )مكتبة( َدلَّ على مكاٍن.



26

تدريب ) 2 (

بّيْن دللَة اأداِة ال�ّشرِط الجازمِة في ما ياأتي :
1 - قال تعالى: {                                                                    } )�شوَرُة الأعراف، الآية 132(

2 - َمْن ُيدِل ب�شوِته في النتخاباِت النِّيابيَّة ِباأماَنٍة ُيوؤدِّ واجًبا وطنيًّا .
َغِرِه ينفعُه في ِكَبِرِه. ِخره المرُء في �شِ 3 - اأيُّ ماٍل َيدَّ

ِف ممدوِحه بالكرِم: 4 - قال ال�ّشاعر في َو�شْ
ْوِء ناِرِه       َتِجْد خْيَر ناٍر عندها خيُر موقد متى تاأِته َتْع�شو اإلى �شَ

5 - اأينما َي�ْشَع المرُء َيِجْد رزًقا.
ِر اهلل لك نجاًحا. 6 - حيثما َتجَتِهْد ُيقدِّ

رِط غيُر الجازمِة ثانيًا : اأدواُت ال�شَّ
ّيِة القراءِة وجْدَتها ُتَنّمي الفكَر(، المذكورِة في  ْقَت النَّظَر في الجملِة: )اإذا َفتَّ�ْشَت عن اأهمِّ اإذا دقَّ
ابِق وَجْدَت اأنَّها ابتداأْت باأداِة �شرٍط )اإذا(، وكما تعرُف فاإّن اأدواِت ال�ّشرِط - جازمًة كانْت  النَّ�صِّ ال�شَّ
اأو غير جازمة – منها ما هو ا�شٌم ومنها ما هو حرٌف، ولعلَّك تت�شاءُل عن )اإذا( اأهي ا�شٌم اأم حرٌف؟ 
هو  غيُر جازٍم،  اآخُر  �شرٍط  ا�شُم  َة  وثَمَّ الّزماِن.  من  يُ�شتقبُل  لما  غيُر جازٍم، وهي ظرٌف  �شرٍط  ا�شُم  اإنَّها 
رفيَِّة، ول يليِه اإّل فعٌل ما�ٍص. كما في  )كلَّما( ويفيُد التّكراَر في المعنى دون الّلفِظ، ويكوُن من�شوبًا على الظَّ

َر الأمُن والأماُن في المجتمِع.  قوِلنا:  كلَّما �شاَد القانوُن بين الّنا�ِص انت�شَ
َفها اقراأ الأمثلَة  اأّما اأدواُت ال�ّشرِط غيُر الجازمِة الأخرى فهي حروٌف، ومنها: )لو، ولول، ولوما(؛ لتتعرَّ

الآتيَة:
َق الفوَز . َب الفريُق جيًِّدا لحقَّ - لو تدرَّ

رِت الجراِئُم وَعمَّ الف�شاُد. - لول الأمُن لنت�شَ
- لوما الّتوا�شُع ل�شاَد الّتكبُُّر.

فاإذا اأنعْمَت الّنظَر في الأمثلِة ال�ّشابقِة وجْدَتها تبداأُ بحرِف �شرٍط، ولكلِّ حرٍف منها دللٌة:
َق الفوز(  َب الفريُق جيًِّدا لحقَّ رِط، ففي المثاِل الأوِل: )لو تدرَّ )لو( تفيُد امتناَع الجواِب لمتناِع ال�شَّ  •

امتنَع تحقيُق الفوِز لمتناِع الّتدريِب الجّيِد. وحيَن النَّظِر في جواِبها: 
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تدريب ) 3 (

رِط غيِر الجازمِة في الجمِل الآتيِة: بيِّْن دللَة اأداِة ال�شَّ
1 - قال تعالى: {                                                                  

)�شوَرُة الح�شر، الآية 21(   {                                                                    
2 - اإذا راأيُت راأَي غيري اأف�شَل ِمْن راأيي َقِبْلُته، و�شَكْرُت �شاِحَبه.

هاُت نظيفًة . ٍه مكاَنه قبل مغادرِته َلَبِقَيت الُمَتَنزَّ َف كلُّ ُمَتَنزِّ 3 - لو نظَّ
جُل والمراأُة في خدمِة الوطِن نما وتطّوَر. 4 - ُكلَّما ت�شاَرَك الرَّ

ولُزْرُت قبَرِك والحبيُب ُيزاُر 5 - لول الحياُء لهاَجني ا�شِتْعباُر  
فال تظنَّنَّ اأنَّ اللَّيَث يبت�شُم 6 - اإذا راأيَت نيوَب اللَّيِث بارزًة  

فاإنَّه  اإذا كاَن جواُبها منفيًّا  اأّما  بالاّلم وجوًبا؛ لأنَّه فعٌل ما�ٍص مثبٌت.  َق( وجدناُه مقتِرًنا  )َلَحقَّ  
الّناريَِّة في  العياراِت  اإطالِق  بعدِم  الجميُع  التزَم  لو  الاّلم، كما في قولنِا:  َد من  َيتجَرّ اأْن  يجوُز 

الأفراِح ما انقلَب الفرُح اإلى َتَرٍح. 
رِط، اأي امتناُع انت�شاِر الجرائِم  )لول( المذكورُة في الجملِة الّثانيِة تفيُد امتناَع الجواِب لوجوِد ال�شَّ  •
)لول(  جواُب  ويقترُن  مبتداأً،  ويعرُب  دائًما  مرفوٌع  ا�شٌم  )لول(  ويلي  الأمِن،  لوجوِد  والف�شاِد 
ُد مَن الاّلم, كما في قولنا: لول حكمُة  بالاّلم اإذا كاَن ما�شيًا ُمْثبَتًا. اأّما اإذا كاَن جوابُها َمْنِفيًّا فاإنَّه يتجرَّ

 . الها�شمييَن والتفاُف المواطنيَن حوَل قيادِتهم ما ازدهَر الأردنُّ
َم, فالمعنى في المثاِل  رِط, وهو بمنزلِة )لول( في كلِّ ما تقدَّ )لوما( يفيُد امتناَع الجواِب لوجوِد ال�شَّ  •

ِع. ِد التَّكبُُّر لوجوِد الّتوا�شُ الأخيِر: لْم َي�شُ

اقتراُن جواِب ال�ّشرِط بالفاِء 

اأََعْدَت النَّظَر في  رِط يتكّوُن من اأداِة �شرٍط وفعِل �شرٍط وجواِبه، واإذا  عرفَت اأنَّ اأ�شلوَب ال�شَّ
رِط في الأمثلِة الآتيِة  رِط في ما �شبَق من اأمثلٍة وجدَته غيَر مقترٍن بالفاِء. لكنَّ جواَب ال�شَّ جواِب ال�شَّ

رِط بالفاِء، تاأّمْل ما ياأتي: َف حالِت اقتراِن جواِب ال�شَّ اقترَن بالفاِء الّرابطِة وجوًبا. ولتتعرَّ
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1 - قال تعالى: {                                                                  
)�شوَرُة الإ�شراء، الآية 110(   {                                             

ْعَر فاأنَت مبدٌع. 2 - اإْن َتْنُظِم ال�شِّ
3 - اإْن تتخاَذلوا فبئ�َص ما تفعلوَن.

َر عن مدر�شِتَك. َلْن َتتاأَخَّ ُح باِكًرا َفَ 4 - اإِْن َت�شْ
5 - اإْن َحَكْمَت بيَن الّنا�ِص فاحكْم بالعدِل والُم�ساواة.

هم وتعاوَنهم. 6 - َمْن يعاِمِل الّنا�َص بالعدِل والم�شاواِة فقْد ك�شَب ُودَّ
7 - اإْن اأتقنَت عمَلك ف�شت�شعُر براحة النَّف�ِص.

رِط الّذي تحَته خطٌّ في الأمثلِة ال�ّشابقِة، تلحُظ اأنَّه في المثالين الأّوِل  لت جواَب ال�شَّ اإذا تاأمَّ
بفعٍل جامٍد  الّثالث جاَء مبدوًءا  المثاِل  الأ�شماُء، واأنَت مبِدٌع( وفي  )لُه  ا�شميًّة  جملًة  والّثاني جاَء 
ـِ )ل( في مثِل  )بئ�َص( ومِثله: لي�َص وِنْعَم، وفي المثاِل الّرابِع جاَء فعاًل منفيًّا )بلن(؛ كما ياأتي منفيًّا ب

لَم. ْن َتعاُمَله مع الآخريَن فال يخاُف الظُّ قولنا: َمْن ُيح�شِ
وفي الخام�ِس جاَء جملًة فعليًّة مبدوءًة بفعل طلبّي )فعل اأمر( وُت�شّمى كلُّ جملٍة تبداأ باأمٍر، اأو نهي، 
، اأو ا�شتفهاٍم جملًة طلبيًَّة. وفي ال�ّشاد�ِص جاَء فعاًل مقروًنا بـ )قد(، وفي المثاِل الأخيِر جاَء فعاًل  اأو تمنٍّ
ِم  م�شاِرًعا مقرونًا بحرِف ا�شتقباٍل )ال�ّشين( اأو )�شوف(، كقولنا: اأيُّ مجتمٍع يدعُم المراأَة ف�شوَف ينعُم بالتَّقدُّ
رِط جملًة ا�شميًّة، اأو مبدوًءا بفعٍل جامٍد، اأو منفيًّا، اأو جملة فعُلها طلبّي، اأو فعاًل  خاِء. اأي اإذا جاء جواُب ال�شَّ والرَّ
رِط. م�شارًعا مقرونًا بحرف ا�شتقبال، فاإّن الجواَب يقترُن بالفاِء، وتكون جملُة الجواِب في محلِّ جزِم جواِب ال�شَّ

تدريب )4( 

رِط بالفاِء في ما ياأتي: بيِّْن �شبَب اقتراِن جواِب ال�شَّ
1 - قال تعالى: {                                                                                   } 

)�شوَرُة الّنحل، الآية 37(  
2- قال ر�شول اهلل  :" َمْن َدلَّ على خيٍر فله مثُل اأجِر فاعِله".  )�شحيح م�شلم( 

3 - َمْن يغتنْم وقَت الفراِغ بالّنافِع فذلَك يحترُم قيمَة الوقِت.
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تدريب )6( 

ًل: نموذٌج  في الإعراِب :  اأوَّ
قوُه. 1- اإْن ت�ْشَعوا اإلى الَمجِد تحقِّ

اإْن: حرُف �شرٍط جازٌم مبنيٌّ على ال�ّشكوِن.

لُم طريًقا اإليِه. - َمْن يلتزْم بحقوِق الإن�شاِن فلْن يعرَف الظُّ  4
- اإْن َتُعِد المري�َص فال ُتِطْل زيارَته.  5
رِّ فاحفْظه. َثَك اأحٌد بال�شِّ - اإْن حدَّ  6

- اإْن كنَت ريًحا فقد لقْيَت اإع�شاًرا.  7
- َمْن يعمْل عماًل �شريًفا فهل يعيُبه الآخروَن؟   8

- َمْن اأ�شدى اإليك ن�شيحًة فليَتك ت�شُكُره.  9
َنًة لغيِرِه َفِنْعَم القاِئُد هو. 10 - َمْن يكْن قدوًة َح�شَ

11 - مهما تفعْل من خيٍر ف�شوَف ُتْجزى بِه.
12 - اأيَّ قراٍر تاأخْذ فاأنَت م�شوؤوٌل عنه .

تدريب ) 5 (

امالأ الفراَغ الآتَي بفعِل �شرٍط اأو جواِب �شرٍط منا�شبيِن :
1 - َمْن يعمْل خيًرا .............
2 - لول ال�ّشعادُة ...............
ك تكْن. 3 - كيفما ........ نف�شَ
4 - مهما ............. تح�شْد.

د........... 5 - لو تحّديَت التَّردُّ
6 - اإْن ........ والَديك فاأنت محبوٌب
7 - اإْن ........ بقواعِد المروِر َت�ْشَلْم.
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رِط، فعٌل م�شارٌع مجزوٌم وعالمُة جزِمه حذُف الّنوِن؛ لأنَّه من الأفعاِل  ت�ْشـَعـوا        : فعُل ال�شَّ
                    الخم�شِة، والواو �شميٌر متَّ�شٌل مبنيٌّ في محلِّ رفِع فاعٍل.

اإلى المجِد : اإلى: حرُف جرٍّ مبنيٌّ ل محلَّ له من الإعراِب. المجِد: ا�شٌم مجروٌر وعالمُة  
ه الك�شرُة الّظاهرُة على اآِخِرِه.                     جرِّ

ـرِط وعالمـُة جـزِمـه حـذُف رِط، فعٌل م�شارٌع مجزوٌم بحرِف ال�شَّ قــوُه   : جواُب ال�شَّ تحقِّ
                      الّنوِن؛ لأنَّه من الأفعاِل الخم�شِة، والواو �شميٌر متَّ�شٌل مبنيٌّ في محلِّ رفِع فاعٍل.   

                    والهاُء: �شميٌر متَّ�شٌل مبنيٌّ في محلِّ ن�شِب مفعوٍل بِه.
لَبُة ُدرو�َشهم با�شتمراٍر، فاإذا اقترَب اختباُرهم راجُعوها بُي�ْشٍر. 2 - يراِجُع الطَّ

رِط، مبنيٌّ على ال�ّشكون. ٌن معنى ال�شَّ مِّ ماِن مت�شَ اإذا          : ظرٌف لما ُي�ْشتقَبُل من الزَّ
رِط، فعٌل ما�ٍص مبنيٌّ على الفتح الّظاهِر على اآخِره. اقترَب    : فعُل ال�شَّ

ّمة الّظاهرُة على اآِخِرِه، وهو م�شاٌف. اختباُرهم: اخِتبار: فاعٌل مرفوٌع ، وعالمُة رفِعِه ال�شّ
هم         : �شميٌر متَّ�شٌل مبِنيٌّ في محلِّ جرِّ ُم�شاٍف اإليِه.

ّم؛ لت�شاله بالواو، والواو: �شميٌر مّت�شٌل  رِط، فعٌل ما�ٍص، مبنيٌّ على ال�شَّ راجُعوها : جواُب ال�شَّ
              مبنيٌّ في محل ْرفِع فاعٍل، والهاء: �شميٌر متَّ�شٌل مبنيٌّ في محلِّ ن�شب مفعول به.

ا : ثانًيا: اأعِرْب ما تحَته خطٌّ اإعراًبا تامًّ
1 - قال تعالى: {                                                                

)�شوَرُة البقرة، الآيتان 24-23(   {                               
ْل َرِحَمه". )�شحيح البخاري( اأ له في اأََثِرِه، َفْلَي�شِ َط له في ِرْزِقِه، وُين�شَ 2 - قال ر�شوُل اهلل :" َمْن اأحبَّ اأن ُيْب�شَ

ْقُه. 3 - َمْن ي�شَع اإلى المْجِد ُيَحقِّ
4 - اأيَّ �شاعٍة تخرْج اأخرْج.

فُت اأ�شدقاَء من ُدوٍل عربيٍَّة واأجنبيٍَّة. 5 - كّلما �شافْرُت تعرَّ
َي�ْشُعُر الم�شاِفُر بالفرحِة.  6 - متى تهبِط الّطائرُة اأر�َص الوطِن ب�شالٍم َف�شَ
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تدريب )7( 

اقراأْ ما ياأتي، ثمَّ امالأ الجدوَل اأدناُه ِبما هو مطلوٌب: 
واِب، واإْن َتُكِن العقوُل  اأينما تبحْث َعِن الحكمِة تجْدها، وكلَّما َتَحَلَّْيَت بها اهتَدْيَت اإلى ال�شّ
ريَق، ومتى ت�شْل اإلى الحكمِة َتَنْل ثقَة الآخرين. َلْلنا الطَّ متفتِّحًة تكْن اأكثَر حكمًة، فلول الحكماُء ل�شَ

رِط اأ�شلوُب ال�شَّ
رِط اأداُة ال�شَّ

رِطمعناها رِطفعُل ال�شَّ جواُب ال�شَّ
غير جازمةجازمة

تدريب ) 8 (

تدريب ) 9 (

رِط. ًفا ما َتَعلَّْمَتُه في در�ِص ال�شَّ ّية محبَِّة الآخريَن والإخاِء بيَنهم، ُمَوظِّ اكتب فقرًة تبيُِّن فيها اأهمِّ

وغيَر  الجازمَة  رِط  ال�شَّ اأدواِت  فيها  تعِر�ُص  مفاهيَم  خريطَة  الحا�شوِب  جهاِز  على  ْم  �شمِّ
ها على زمالِئَك. الجاِزَمِة، ثّم اعِر�شْ
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ُب َمًعا في جملٍة، واإنَّ معنى تلَك الكلماِت يتاآلُف داخَل  للكلماِت مواقُع اإعرابيٌَّة حيَن َتتركَّ
فاإنَّ  كذلَك  ُجَمِله،  بيَن  ُمتجاِن�شٍة  بوجِود عالقٍة  اإّل  معناُه  يتاآلُف  ل  كاماًل  النَّ�صَّ  ولكنَّ  الجملِة. 

. الموقَع الإعرابيَّ للجملِة يقوُم بوظيفٍة بارزٍة في تاأديِة المعنى الُكلِّيِّ من حيُث موقُعها الإعرابيُّ
ُم الجمـُل من حيُث موقُعها الإعرابيُّ ق�شَميِن: جماًل لها محلٌّ من الإعراِب وجماًل ل  وُتق�شَ

محلَّ لها من الإعراِب, ونتناوُل في هذِه الوحدِة الجمَل الَّتي لها محلٌّ من الإعراِب.

ها: اًل عالقَة الُجَمِل ببع�شِ تدبَِّر النَّ�صَّ الآتَي ُمتاأمِّ
ياَدَة والإبداَع والتَّميَُّز. منها مركُز  قاَل �شديقي: الأردنُّ يحت�شُن موؤ�ّش�شاٍت ومراكَز ترعى الرِّ
ُم بها المواِطنوَن، مْن  َيتقدَّ الَّتي  ياِديََّة  التَّقنيََّة الرِّ اإْذ َيدَعُم هذا المركُز البرامَج  يادِة،  الملكِة رانيا للرِّ
لَبِة. اإَنّ المركَز َيم�شي في َتاأِدَيِة َر�شالِتِه وهو واثٌق مْن نجاِحها؛ فقد  ُرّواِد الأعماِل والِمهنّييَن والَطّ
ياديَِّة. واأ�شاف قائاًل: اأدرَك �شباُب الوَطِن  ه في العام 2004م كثيًرا مَن البرامِج الرِّ َذ منُذ تاأ�شي�شِ نفَّ
ياِديَِّة في َتحقيِق م�شتقبٍل ُم�شِرٍق؛ ِلذا َنراُهم ُيباِدرون اإلى اإنجاِز م�شروعاٍت  يََّة البرامِج الرِّ و�شاّباُتُه اأهمِّ

ياِديِّة والِقياِديَِّة.  ُم بالرِّ َتتَّ�سِ

ِل القوَل: "الأردنُّ يحت�شُن موؤ�ّش�شاٍت ومراكَز." تاأَمّ
َنها هذا القوُل؟ مَّ كم عدُد الجمِل الَّتي ت�شَّ

لعلََّك َلَحْظَت اأنَّه يتاألَُّف مْن جملتْيِن: جملٍة كبرى، وهي: "الأردنُّ يحت�شُن موؤ�ّش�شاٍت ومراكَز.", 
( في هذِه الجملِة مبتداأً. غرى، وهي: "يحت�شُن موؤ�ّش�شاٍت ومراكَز". وُتعَرُب كلمُة )الأردنُّ وجملٍة �شُ

الوحدُة الّرابعُة
الجمُل الَّتي لها محلٌّ مَن الإعراِب
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ْعَتُه مكاَنه، ت�شبُح الجملُة: )مركُز الملكِة  اإذا ا�شَتْبَدْلَت بالفعِل )يدعُم( ا�شًما يوؤّدي معناُه، وَو�شَ
ياِديَِّة(. فُيعَرُب عنَد ذلَك: )داِعٌم( خبَر المبتداأ مرفوًعا. اْلَحْظ  ياَدِة داِعٌم للبرامِج التَّقنيَِّة الرِّ رانيا للرِّ
ِل  اأنَّ المعنى في ِكلتا الحالَتْيِن م�شتقيٌم. لذلك تحلُّ الجملُة محلَّ الموقِع الإعرابيِّ للمفرِد الموؤوَّ
بها. وهذه الجملُة وقعْت موقَع الخبِر، فهي جملٌة فعليٌَّة في محلِّ رفِع خبٍر. فالجملُة الَّتي يُمكُن اأْن 

. يحلَّ َمحلَّها ال�شُم المفرُد يكوُن لها محلٌّ اإعرابيٌّ

اأنواُع الجمِل الَّتي لها محلٌّ من الإعراِب

ًل: الجمُل الواقعُة خبًرا اأوَّ

جملَة:  انظْر  ذلك  لتو�شيِح  ِفعليًَّة؛  جملًة  اأو  ا�شميًَّة  جملًة  ياأتي  قد  المبتداأ  خبَر  اأنَّ  تعلَّمَت 
ُن  اأْن ت�شَعُه محلَّ الجملِة الفعليَِّة )َيْحت�شِ �شاٍت...". ما ال�شُم الَّذي يمكُن  ُن موؤ�شَّ "الأردنُّ َيْحت�شِ

�شاٍت( فيحّل محلَّها ويوؤّدي معناها؟ موؤ�شَّ
عنَد اإجابِتَك تجُد اأنَّ ال�شَم المفرَد هو )............(.

ما اإعراُب هذا ال�شِم ؟
.) خبٌر مرفوٌع للمبتداأ )الأردنُّ

جملُة  هو  )المواطنون(  المبتداأ  خبَر  اأنَّ  تجُد  عاليٌة(،  اأخالُقهم  )المواطنوَن  قوِلنا:  وفي 
ُن �شميًرا يعوُد على المبتداأ. )اأخالُقهم عاليٌة( وهنا جاَء الخبُر جملًة ا�شميًَّة تت�شمَّ

ُد ا�شَم اإنَّ وخبَرها، نرى اأنَّ  ، وُنحدِّ وحيَن نعوُد اإلى جملِة )اإنَّ المركَز يم�شي...( في النَّ�صِّ
قوله  في  ياأتي خبُرهما جملًة، كما  قد  واأخواتها  وكاَن  واأخواتها  فاإنَّ  فعليًَّة،  خبَرها جاَء جملًة 
)�شوَرُة الأعراف، الآية 177( تعالى:{                }. 
روِع يكوُن جملًة فعليًَّة، كما في قوِلنا:   جاِء وال�شُّ ا اأنَّ خبَر اأفعاِل المقاربِة والرَّ لعلََّك تذُكُر اأي�شً
يَُّة تتال�سى.  فخبُر )تكاُد( جاَء جملًة فعليًَّة, وهو )......(. فالجملُة تقُع في محلِّ رفِع خبٍر  تكاُد الأُمِّ

للمبتداأ، واإنَّ واأخواتها، اأو ن�شِب خبر كاَن واأخواتها وكاَد واأخواتها.
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تدريب ) 1 (

تدريب ) 2 (

عيِِّن الجملَة الواقعَة خبًرا، وبيِّْن اإذا كانْت في محلِّ رفٍع اأو ن�شٍب في كلٍّ مّما ياأتي:
1 - قال تعالى: {                                                   

)�شوَرُة البقرة، الآيتان 157-156(   {                                                       
كم على بع�ٍص" )�شحيح ابن ماجه( 2 -  قال ر�شول اهلل  :"اإنَّ اهللَ اأوحى اإلّي اأْن توا�شعوا ول يبغي بع�شُ

ِة. ديَُّة الِفكريَُّة َتُدلُّ على ح�شارِة الأُمَّ 3 - التََّعدُّ
َثُكم عّني ِبَجمِّ العجاِئِب 4 - فَلو اأنَّ قلبي ي�شتطيُع تكلًُّما         لحدَّ

يَّ  حتى اأُْنِجَز على خيِر وْجٍه. 5 - َظلَّْت اأُّمي ُتتابُع الم�شروَع الهنَد�شِ
. 6 - طفَق المواطنوَن يمار�شوَن حريََّة التَّعبيِر عِن الّراأي الَّتي كفَلها لهم الد�شتوُر الأردنيُّ

ر�ِص، ثمَّ ا�شتخرْج من النَّ�صِّ ُجملًة اأخرى وقعْت َمحكيًَّة بالقوِل. عْد اإلى الّن�صِّ في بدايِة الدَّ

ثانيًا: الجمُل الواقعُة في محلِّ ن�شِب مفعوٍل به ) جملة َمقوِل الَقْوِل(

والإبداَع  ياَدَة  الرِّ ترعى  ومراكَز  موؤ�ّش�شاٍت  يحت�شُن  "الأردنُّ  الجملَة:  وتاأّمِل  النَّ�صِّ  اإلى  ُعْد 
ولعّلَك  بالَقوِل،  محكيٌَّة  اأنَّها  َتِجْد  الجملِة  لهِذِه  الإعرابيَّ  الموقَع  تتعّرَف  اأَْن  "وحاِوْل  والتَّميَُّز. 
توافُقني القوَل باأنَّ الجملة المحكيَّة بالقوِل تكوُن في محّل ن�شب مفعوٍل بِه؛ لأنَّ فعَل القْوِل وقَع 

عليها، لذلَك مْن حالِت مجيِء الجملِة في محلِّ ن�شِب مفعوٍل ِبه اأْن تكوَن َمْحِكيًَّة بالَقْوِل.

ثالثًا: الجمُل الواقعُة حاًل

تاأّمِل الجملَة ال�شميََّة )هو واثٌق( في: "اإَنّ المركَز َيم�شي في َتاأِدَيِة َر�شالته وهو واِثٌق" تلحْظ 
بيَّنْت حاَل ال�شِم المعرفِة )المركز( فهي جملٌة حاليٌَّة م�شبوقٌة بواو الحاِل، ووظيفُة الحاِل  اأنَّها 
تبياُن هيئِة �شاحِبها عنَد وقوِع الفعِل. وبما اأنَّ الحاَل من المن�شوباِت، لذلَك نقوُل: جملُة )هو 

غائٌب( في محلِّ ن�شِب حاٍل.
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تدريب ) 3 (

َبيِِّن الموقَع الإعرابيَّ ِلما تحَته خطٌّ في ما ياأتي :
1- يا �شائَق المركبِة، ل ت�شتخدِم الهاتَف واأنَت تقوُد المركبَة.

2 - راأيُت �شكاَن الحيِّ يتعاونوَن في تنظيِف ال�ّشوارِع وال�ّشاحاِت.
هاُتهم اأحراًرا". 3 - قاَل عمُر بُن الخّطاِب   : "متى ا�شتعبْدُتم الّنا�َص َوقْد ولَدْتهم اأمَّ

رابًعا: الجمُل الواقعُة نعتًا

ياَدِة( في النَّ�صِّ نجُد اأنَّ جملَة  ُم بالرِّ اإذا وقْفنا على جملِة: )ُيباِدرون اإلى اإنجاِز م�شروعاٍت َتتَّ�شِ
ا�شًما  اأْن ت�شَع مكاَن الجملِة الفعليَِّة  اأنَّه يمكُن  لـ )م�شروعاٍت(، ودليُل ذلَك  ُم( جاءْت نعًتا  )َتتَّ�سِ
ِه الك�شر، وذلَك اأنَّ النَّعَت كما تعلُم يتبُع  َمٍة( ويكوُن اإعراُبها نعًتا مجروًرا وعالمُة َجرِّ مفرًدا )ُمتَّ�شِ

في اإعرابِه منعوَته.
يَُميُِّز جملَة  ما  وهذا  نكرًة،  تجدُه  ال�ّشاِبقِة  الجملِة  في  )م�شروعاٍت(  المو�شوَف  ال�شَم  ِل  َتاأمَّ
النَّعِت عن جملِة الحاِل، باأنَّها تتبُع النَِّكراِت في حين اإِنَّ جملَة الحاِل تتبُع المعارَف؛ لأنَّ �شاحَب الحاِل 

في الأ�شِل ياأتي معرفًة.

: فَنراُهم ُيباِدروَن اإلى اإنجاِز م�شروعاٍت تجْد اأنَّ  انظْر اإلى الجملِة الآتَيِة الَّتي وردْت في الّن�صِّ
)ُيباِدروَن( جملٌة ُتَبيُِّن هيئَة �شاحِبها المعرفِة، وهو �شميُر الجماعِة الَّذي يعود على �شباب الوطِن 

نْت �شميًرا رابًطا يعوُد على �شاحِب الحاِل. و�شاّباِتِه. واأنَّ جملَة )ُيباِدرون( ت�شمَّ

تدريب ) 4 (

عراِب: ما محلُّ ما تحَتة خطٌّ  مَن الإ
1 - قال تعالى: {                                                                       } 

  ) �شوَرُة ال�ّشعراء، الآيتان111-110(
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تدريب ) 5 (

عيِِّن الجمَل الواقعَة م�شاًفا اإليه في ما ياأتي :
1 - قال تعالى: {                                                                              

                                 }  )�شورة المائدة، الآية 119(
دقٍة جاريٍة، اأو  2 - قال ر�شول اهلل :" اإذا ماَت الإن�شاُن انقطع عنه َعَمُله اإّل من ثالثٍة: اإّل من �شَ
ِعْلٍم ُيْنَتَفُع به، اأو َوَلٍد �شالٍح يدعو له".  )�شحيح م�شلم( 

خام�ًشا: الجمُل الواقعُة م�شاًفا اإليه
حيَن نبحُث فى النَّ�صِّ عن جمٍل جاءْت بعَد ظرٍف نجُد الجملَة: »اإْذ َيدَعُم هذا المركُز البرامَج 
َنْت ظرًفا تبَعه جملٌة فعليٌَّة، و)اإْذ( مَن الأ�شماِء الُمالزَمِة لالإ�شاَفِة؛ لذلَك تكوُن  ياِديََّة« ت�شمَّ التَّقنيََّة الرِّ

ياِديََّة( واقعًة في محلِّ جرِّ م�شاٍف اإليِه. جملُة )َيدَعُم هذا المركُز البرامَج التَّقنيََّة الرِّ
ومن الأ�شماِء الَّتي تلزُم الإ�شافَة اإلى جملٍة: )اإذا، وحيث(، كما في قوِلنا: 

- �َشاُأَلبِّي نداَء الملهوِف اإذا َدعاني .
َ البحِر حيُث الهواُء العليُل.

- جل�شُت على �شاطى ء

2 - قال ر�شول اهلل :"�شبعٌة ُيظلُّهم اهللُ يوَم  القيامِة في ِظلِّه يوَم ل ظلَّ اإلظلُّه: اإماٌم عادٌل، و�شابٌّ 
ْت عيناُه، ورجٌل قلُبه ُمَعلٌَّق في الم�سجِد,  ن�شاأ في عباِدة اهلِل، ورجٌل ذكر اهللَ في خالٍء ففا�شَ
ها، فقال اإني اأخاُف  ورجالِن تحاّبا في اهلِل، ورجٌل َدَعْتُه امراأٌة ذاُت من�شٍب وجمال اإلى نف�شِ
)�شحيح البخاري(  َنَعْت يمينُه".   َق ب�شدقٍة َفاأَْخفاها حتى ل تعلم �شماُله ما �شَ اهللَ، ورجٌل َت�شدَّ

ُع ِلِمئتي �شخ�ٍص. 3 - في مدر�شِتنا م�شرٌح َيتَّ�سِ
4 - تعمُل في الم�شنِع ن�شَوٌة يتمتَّعَن بالمهارِة والكفاءِة العاليِة.

ِق. روَن بالتَّفوُّ لبُة قاعَة المتحاِن ي�شتب�شِ 5 - غادَر الطَّ
6 - قالْت ُم�شِرفُة الم�شروِع �ُشالُف: اإنَّ َقْي�ًشا يوؤّدي واجَبه باإخال�ٍص واأمانٍة.
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تدريب ) 6 (

ًل: نموذٌج في الإعراِب اأوَّ
وليََّة. اإنَّ الأردنَّ يحترُم التفاقّياِت الدَّ

اإنَّ       : حرُف توكيٍد ون�شٍب من اأخوات اإّن.
: ا�شُم اإنَّ من�شوٌب وعالمُة ن�شِبه الفتحُة الّظاهرُة على اآخِره. الأردنَّ

ُة الّظاهرُة على اآخره، والفاعُل �شميٌر م�شتتٌر   مَّ يحترُم : فعٌل م�شارٌع مرفوٌع وعالمُة رفِعِه ال�شَّ
                    تقديُره هو .

التفاقّياِت: مفعوٌل بِه من�شوٌب وعالمُة ن�شِبه الك�شرُة الّظاهرُة على اآخره؛ لأنَّه جمُع موؤنٍَّث �شالٌم.
وليََّة     : نعت من�شوٌب وعالمُة ن�شِبه الفتحُة الّظاهرُة على اآخِره. الدَّ

. والجملُة الفعليَُّة )يحترُم التفاقّياِت( في محلِّ رفِع خبِر اإنَّ
ثانًيا: اأعِرْب ما تحَتُه خطٌّ  في ما ياأتي اإعراَب مفرداٍت وجمٍل:

1 - قال تعالى : {                                       }  )�شورة يو�شف، الآية 16(
2- قال ر�شول اهلل :"اإذا كان يوُم �شوِم اأحِدكم، فال يرُفث ول َيْجهْل، فاإْن ِجهَل عليه اأحٌد 
)�شحيح ابن حّبان( فليُقْل: اإّني امروؤٌ �شائٌم". 

دوَن اأهازيَج  ل، وكانوا يردِّ كاَن الجمهوُر يتحّلى بالهدوِء في اأثناِء ت�شجيِعهم فريَقهم الُمف�شَّ  - 3
زوَن مهاراِت الاّلعبيَن. وطنيًَّة وهم ُيَحفِّ

َمَثُل الّر�شاِم الماهِر كاأديٍب ُمبدعٍ ُيْتِحُفنا ب�شوٍر فنِّيٍَّة رائعٍة.  - 4
ركَة امراأٌة ُتتِقُن عمَلها. تديُر ال�شَّ  - 5

ِه بكلِّ ِثَقٍة ُمتَِّبًعا الإجراءاِت القانونيََّة. �شاِحُب الحقِّ يدافُع عن حقِّ  - 6
َجْت اأختي . �شاَرَكنا جاُرنا فرَحَتنا يوَم تخرَّ  - 7

را�شِة: اذكروا اإْذ اأنتْم اأهدْرُتم اأوقاَتكم �ُشًدى. 3 - قال المديُر لَمْن لم يغتنْم وقَته في الدِّ
)�شورة مريم، الآية 33( 4 - قال تعالى: {                                                                                }  

5 - خرْجُت من المنزِل حين توقََّف المطُر.
ِجها. 6 - هنَّاأْت اأختي �شديقَتها لحظَة �شمعْت خبَر تخرُّ
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تدريب ) 8 (

تدريب ) 9 (

ًنا  َدة في قيادِة المركباِت( م�شمِّ رعِة الُمحدَّ اكتْب فقرًة من اإن�شاِئَك عن )مخاطر تجاوِز ال�شُّ
هذه الفقرَة جماًل لها محلٌّ مَن الإعراِب، ثمَّ اقراأْها على زمالِئَك.

ُعْد اإلى ديواِن ال�ّشاِعِر عرار في الإنترنت اأو مكتبِة المدر�شِة، وا�شتخرْج من ق�شيدِتِه )ظبيات 
وادي ال�ّشْيِر( جملتيِن لهما محّل مَن الإعراِب، ُمبيًِّنا محلَّهما مَن الإعراِب.

تدريب ) 7 (

ا يليِه: اقراأ النَّ�صَّ الآتي، ثمَّ اأجْب عمَّ
ٍة، ِبَقْطِف ورَدٍة جميلٍة  ِه في حديقٍة عامَّ ذاَت يوٍم همَّ اأحُد الأطفاِل اّلذيَن اأََتْوا مع اأ�َشِرهم للتَّنزُّ
اأبدو  فاأنا  تقطَفني،  اأّل  اأرجوَك  تقوُل:  وهي  مًة،  مبت�شِ فِل  الطِّ اإلى  الوردُة  َفَنَظرِت  عطُرها،  يفوُح 
جميلًة على اأغ�شاني وبيَن رفيقاتي، واإنَّك �شتحرُم غيرَك مَن التَّمتُِّع بِعطري ومنظري الجميِل اإذا 
اأقطُف  ة جميلًة، فال  العاَمّ الحدائِق  اأحافَظ على  اأْن  اأِعُدُك  ٌف،  اآ�شِ اأنا  قاِئاًل:  فُل  الطِّ َم  تب�شَّ قطفَتني. 

وروَدها واأزهاَرها.
فِل؟ ما راأُيَك ب�شلوِك الطِّ  - 1

ا�شَتخِرْج مَن النَّ�صِّ ال�ّشابِق:  - 2
اأ    - جملة وقَعْت حاًل.  

ب - جملة وقَعْت خبًرا .  
جـ - جملة وقَعْت ُم�شاًفا اإليِه.  

. اأْعِرْب ما تحَتُه خطٌّ اإعراَب مفرداٍت وجمٍل بَح�شِب موِقِعها في الّن�صِّ  - 3

قال: الّليالي جرعتني علقما           قلُت: ابت�شْم ولئْن َجَرْعَت الَعلقما      - 8
دوُق هو الّذي ي�شامُح وي�شفُح.    ديُق ال�شَّ ل تكِثْر من ُمعاتَبِة �شديِقَك، فال�شَّ  - 9
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مواقَعها  وعرفَت  الإعراِب،  مَن  محلٌّ  لها  اّلتي  الجمِل  ُجلَّ  ال�ّشابقِة  الوحدِة  في  تعّلمَت 
الإعرابيََّة، وفي لغِتنا جمٌل لي�َص لها محلٌّ مَن الإعراِب نتعّرُف اإلى بع�شها في هذِه الوحدِة.

ها ببع�ٍص : اًل عالقَة الجمِل بع�شِ تدّبْر ما َياأْتي متاأمِّ
جُل  ُم على غير ماٍل، كالأ�شِد اّلذي ُيهاُب واإْن كاَن َهزياًل. والرَّ جُل ذو المروءِة قْد ُيكرَّ "الرَّ
غير – ابن المقّفع( الّذي ل مروءَة لُه ُيهاُن واإْن كُثَر ماُلُه ".                            )الأدب الكبير و الأدب ال�شّ

َر مكاَنها ا�شًما  ُم على غيِر ماٍل(، اأُيمكُنَك اأن تقدِّ تاأّمِل الجملَة: )الّرجُل ذو المروءِة قْد ُيكرَّ
مفرًدا كما كنَت تفعُل في الجمِل الَّتي لها محلٌّ من الإعراِب؟

تعّلمَت �شابًقا اأنَّ الجمَل التي تحلُّ محلَّ ال�شِم المفرِد يكوُن لها محلٌّ من الإعراِب، فماذا 
ُن�شّمي الجمَل الّتي ل يمكُن اأْن تحلَّ محلَّ ال�شِم المفرِد؟

. اإّنها جمٌل ل محَلّ لها مَن الإعراِب، اأْي لي�َص لها موقٌع اإعرابيٌّ

الوحدة الخامسة
الُجَمُل الّتي ل محلَّ لها من الإعراِب

اأنواُع الجمِل الَّتي ل محلَّ لها من الإعراِب

اأّوًل: الجملُة البتدائيُّة
بدايِة  في  اأّنها جاءْت  نجُد  ماٍل(  غيِر  م على  ُيكرَّ قْد  المروءِة  ذو  جُل  )الرَّ اإلى جملِة  بالعودِة 
الكالِم، ومثُل هذِه الجملِة ُت�شّمى )جملًة ابتدائيًَّة(؛ لذلَك ل محلَّ لها مَن الإعراِب.                   

ونحو ذلَك قوُله تعالى:{                                                                            }  
)�شورة الفاتحِة، الآيتان 2و3(                                                                                
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عيِّْن جملَة �شلِة المو�شوِل في ما ياأتي:
1 - قال تعالى: {                                                      }  
لت، الآية 29( )�شورة ُف�شِّ  
2 - قال ر�شول اهلل :"واهلِل ل يوؤمُن، واهلِل ل يوؤِمُن، واهلِل ل يوؤِمُن. قيل: وَمْن يار�شوَل اهلِل؟ قال: 
)�شحيح البخاري( اّلذي ل َياأَْمُن جاُرُه بوائَقه". 

َم الّنادي الثَّقافيُّ ال�ّشاعراِت الّلواتي تميَّْزَن باإنتاجِهنَّ الأدبيِّ الّرفيِع.  3 - كرَّ
4 - ما اأجمَل الّلوحَة الَّتي اأبدعْت ر�شَمها �شعاُد!

ِف الِفْكريِّ . ْمُته من اقتراحاٍت لُمحاربِة التَّطرُّ 5 - اأُْعِجَب الجميُع بما قدَّ

اإْذ جاءِت الجملُة ال�شميَُّة في بدايِة الكالِم؛ فهَي جملٌة ل محلَّ لها من الإعراِب. ومثُلها الجملة 
ل منهم المزيَد. الفعليَّة: َينظُر الأردنُّ اإلى ال�ّشباب المبدِع باعتزاٍز، وُيوؤمِّ

وحيَن نقوُل: اإنَّها تقُع بدايَة الكالِم، فهذا ل يعني اأْن تكوَن في بدايِة النَّ�صِّ دائًما، فقد تقع 
  . ، اأو في ثنايا النَّ�صِّ بداية كلِّ فقرٍة من النَّ�صِّ

تدريب ) 1 (

َعبِّْر بفقرٍة من اإن�شاِئَك عن حبِّك والدَتك، ثّم عيِِّن الجملَة البتدائّيَة الَّتي ا�شتخدْمَتها.
ثانيًا: جملُة �شلِة المو�شوِل

َر ا�شًما مفرًدا مكاَن  تاأمِل الآَن هذِه الجملَة )كالأ�شِد الّذي ُيهاُب(، فاإّنَك اإذا حاولَت اأْن ُتقدِّ
بعَد  تاأتي  الّتي  والجمُل  )اّلذي(  المو�شوِل  بال�شِم  �ُشِبقْت  اأنَّها  وُيلحُظ  ذلَك.  ت�شتطيُع  ل  )ُيهاب( 

ال�شِم المو�شوِل تُ�شّمى �شلَة المو�شوِل, ولي�َص لها محلٌّ من الإعراِب.

ُر المجتمُع المراأَة التي ُتبِدُع في َعَمِلها(، فالجملُة )ُتبِدُع في عمِلها(  وكذلَك الأمُر في: )ُيقدِّ
الَّتي �ُشبقْت بال�شِم المو�شوِل )الَّتي(، فهي جملُة �شلِة المو�شوِل ول محلَّ لها مَن الإعراِب.

تدريب ) 2 (
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تدريب ) 3 (

�شْع عالمَة  ثّم  بينهما،  وقعْت  اللَّذين  المتالِزَمْيِن  ُمبيًِّنا  ياأتي،  ما  في  المعتر�شَة  الجملَة  َعيِِّن 
التَّرقيِم المنا�سبَة لها:

1 - اإنَّ ال�ّشباَب ل �َشكَّ اأمُل الأّمة وقادُتها.
2 - اأيُّها الم�شافُر، اأنَت ول اأََظنَُّك نا�شًيا �شفيٌر لوطِنَك. 

ثالثًا: الجملُة المعتِر�شُة
ِل الجملَة الآتيَة: عمُر بُن الخطاِب  ثاني الخلفاِء الّرا�شدين. تاأمَّ

- اإذا قراأَتها دوَن جملِة )ر�شَي اهللُ عنه( هْل يختلُف معناها؟
- اإّن معناها ل يتغّير.

- ما اإعراُب الكلمتيِن )عمر( و )ثاني( ؟
عمر: مبتداأٌ مرفوٌع. وثاني : خبٌر مرفوٌع.

اأنَّ جملَة )ر�شَي اهللُ عنه( جاءْت بين ُمتالِزَمْين: المبتداأ )عمر(، والخبر )ثاني(، وهذا  لحْظ 
عاُء اأو الإي�شاُح.  النوُع من الجمِل ُن�شّميِه الجملَة المعتر�شَة، وغالبًا ما يُق�شُد ِمَن الجملِة المعتر�شِة الدُّ

المعتر�شَة  الجملَة  اأنَّ  تجْد  ُمْبِدٌع.  قا�صٌّ   – اهللُ  َحِفَظه   – ِنزاٌر  الجملَة:  ِل  تاأمَّ وكذلَك 
وُيعرُب   ) )قا�صٌّ و   )...............( ويعرُب  )ِنزاٌر(  هما:  متالزمين،  بين  واقعٌة  اهللُ(  )َحِفَظُه 

ُع بين �َشْرَطتْيِن.  )...............(، وتو�شَ

تدريب ) 4 (

ميِِّز الجمَل الَّتي لها محلٌّ مَن الإعراِب من الجمِل الَّتي ل محلَّ لها من الإعراِب في ما تحَته 
خطٌّ مّما ياأتي، مع التَّعليِل:

1 - قال تعالى: {                                    

                                    }  )�شورة النَّحل، الآية 101(
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تدريب ) 5 (

ًل: نموذٌج في الإعراب اأوَّ
ة ُيحّبوَن الوطَن. الَّذيَن يحافظوَن على الممتلكاِت العامَّ

الَّذيَن: ا�شٌم مو�شوٌل مبنيٌّ في محلِّ رفِع مبتداأ .
يحافظون: فعٌل م�شارٌع مرفوٌع وعالمُة رفِعه ثبوُت الّنوِن؛ لأنَّه مَن الأفعاِل الخم�شِة. و)الواو( 
مَن  لها  محلَّ  ل  المو�شوِل  �شلُة  )يحافظون(  وجملُة  فاعٍل.  رفِع  محلِّ  في  مبنيٌّ  ٌل  متَّ�شِ �شميٌر 

الإعراِب.
يحّبوَن: فعٌل م�شارٌع مرفوٌع وعالمُة رفِعه ثبوُت الّنوِن؛ لأنَّه مَن الأفعاِل الخم�شِة. و)الواو( �شميٌر 

متَّ�شٌل مبنيٌّ في محلِّ رفِع فاعٍل.
الوطَن: مفعوٌل ِبِه من�شوٌب وعالمُة ن�شِبه الفتحُة الّظاهرُة على اآخِره.

وجملُة )يحّبوَن الوطَن( في محلِّ رفِع خبِر المبتداأَ.
ثانًيا: اأعِرْب ما تحَته خطٌّ في ما ياأتي اإعراَب مفرداٍت وجمٍل:

1 - قال تعالى : {                                    
                            

    }  )�شورة الّتوبة، الآية 94(

2 - عن عبد اهلل بن عمٍرو -ر�شي اهلل عنهما- اأَنَّ رجاًل �ساأَل الّنبيَّ   :"اأيُّ الإ�شالم خيٌر؟ قال: 
)�شحيح البخاري(  الَم على َمْن َعرفَت، وَمْن لم َتعِرْف".  عاَم، وتقراأُ ال�شَّ ُتْطِعُم الطَّ

بيعِة. 3 - نَظْمُت اأبياًتا َتَغنَّْيُت فيها بالطَّ
ِم �َشنِويًّا . ُع ِبالدَّ 4 - ِمَن الّنا�ِص َمْن َيتبرَّ

�شافِة والج�ْشِر          جلْبَن الهوى من حيُث اأْدري ول اأْدري 5 - عيوُن المها بيَن الرُّ
6 - تبقى �شورُة والديَّ – َعال َقْدُرُهما – في َخَلدي حيُثما ذهبُت.
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تدريب ) 6 (

تدريب ) 7 (

تدريب ) 8 (

�قر�أ �لنَّ�صَّ �لآتي، ثمَّ �أجْب عّما يليِه:
حْت  وتو�ضَّ �لحديِث،  �لعربّي  عر  �ل�ضِّ في  ن�ضاأَ  �أدبيٌّ  مذهٌب  �أّنها  ُتعرُف  �لّرمزيَّة  �لمدر�ضَة  �إّن 
معاِلمُه في �لنِّ�ضِف �لّثاني من �لقرِن �لع�ضرين. وما ز�َل هذ� �لمذهُب - كما هو �ضائٌع - يعبُِّر عن 

ِريَُّة. �لّتجارِب �لإن�ضانّيِة �لتي مّرْت بها �لَب�ضَ
: ��ضتخرْج من �لنَّ�صِّ  - 1

�أ   - جملًة معتر�ضًة.  
ب - جملَة �ضلة �لمو�ضوِل .  

جـ - جملًة في محلِّ رفِع خبٍر.  
بيِّْن محلَّ �لجمِل �لّتي تحَتها خطٌّ مَن �لإعر�ِب.  - 2

َّي. ًفا �لعدَد �لتَّرتيب ِم �لوطِن، موظِّ ئ فقرًة عن �أخطار �لمخّدر�ت على حياِة �لمو�طِن وتقدُّ �أْن�ضِ

ْم على جهاِز �لحا�ضوِب َمْن�ضوًر� جاذًبا، تبيُِّن فيِه �أنو�َع �لجمِل �لَّتي لها محلٌّ من �لإعر�ِب  �ضمِّ
ْعه على زمالِئَك ِلمناق�ضِتِه  و�لجمِل �لَّتي ل محلَّ لها من �لإعر�ِب، مع �لأمثلة �لإي�ضاحّيِة، ثمَّ وزِّ

ِه على ُمعلِِّمك. بعَد عْر�ضِ

ْم�ُص يوُم �لجمعِه. فيِه ُخِلق �آدُم، وفيِه �أُْدِخَل �لَجنََّة  2 - قال ر�ضول �هلل :"خيُر يوٍم َطَلَعْت عليِه �ل�ضَّ
)�ضحيح م�ضلم(  وفيِه �أُْخِرَج منها".  
3 - �إنَّ �لأردنَّ دولُة قانوٍن وموؤ�ّض�ضاٍت ، وليَت �لجميَع - من دوِن ��ضتثناٍء - يعلموَن �أنَّ �لقو�نيَن 

�ّلتي ت�ضعُها �لّدولُة هي لتنظيمِ �ضوؤوِن �لحياِة. 
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يَِّة الَمعدوِد، كَقوِلنا: "َقَراأُْت اأربعَة ُكُتٍب", وكثيًرا ما  يٌَّة في حياِتنا، َفِبه ُنعبُِّر َعن كمِّ للعدِد اأهمِّ
َنُمرُّ في مواِقَف اأخرى َنحتاُج  فيها اإلى الَعدِد ِلبياِن َترتيِب الَمعدوِد، كاإِخباِر غيِرَك َعن َترتيِبَك بيَن 

اإخوِتَك، اأو الإعالِن عن ترتيِب الفائزيَن في م�شابقٍة ريا�شيٍَّة. 

ِلمعرَفِة ذلَك اْقَراأ الإعالَن الآتَي، الَّذي اأْلقاُه طالٌب اأماَم ُزَمالِئِه في الإذاَعِة الَمْدَر�شيَِّة:
، الَّذي ُتقيُمُه ُمديِريَُّة  بداِع الأَدبيِّ َر لالإ رَة َفعالياُت الِمْهرجاِن ال�ّشابَع َع�شَ ُتْفتَتُح ال�ّشاعَة العا�سِ
را�شيِّ الّثاني. يبداأُ الِمهرجاُن ِبكلمِة راعي الحفِل،  ِل ِمن الف�شِل الدِّ التَّربيِة �َشنِويًّا، في الأ�شبوِع الأوَّ
ُل راعي  ُثمَّ ُتْعَر�ُص الأعماُل الأَدبيَُّة الُم�شاِركُة ال�ّشاعَة الحاِديَة َع�ْشرَة, َوفي ِختاِم الِمهرجاِن يتف�شَّ

الَحفِل ِبَتكريِم َثالَثِة فاِئزيَن ِبالجوائِز الأولى والّثانيِة والّثاِلثِة. 

ُل راعي الَحفِل ِبَتكريِم ثالثِة فاِئزيَن( تجْد  : )َيَتف�شَّ ِل الجملَة الآتيَة الَّتي َوَرَدْت في النَّ�صِّ َتاأمَّ
موَن ِفي الِمْهرجاِن، وجاَء العدد - كما َترى-  اأنَّ الَعدد )َثالثة( دلَّ على عدد الفائزيَن الَّذين �َشُيَكرَّ

ُمخاِلًفا ِلَمعدوِده  َوْفَق ما َتَعلَّْمَت ِمن َقواِعِد العدِد.

 ،..... و.....  رُة،  :العا�شِ وهي   ، النَّ�صِّ في  َخطٌّ  َتحَتها  الَّتي  الأعداِد  في  النَّظَر  ْقَت  َدقَّ واإذا 
ُل، و.........، والحاِديَة َع�ْشرَة، والأولى، و.........، و...........، َتِجُد اخِتالًفا بيَنها  والأوَّ

وبيَن َدللِة العدِد )ثالثة( في الجملِة ال�ّشابَقة. 

يَِّة الَمعدوِد اأْم على َترتيِبه؟ َفما الّدللُة  الَّتي اأفاَدْتها تلَك الأعداُد؟ اأََدلَّت على كمِّ

رة( جاَء  َفْت َمعدوَدها، َودلَّْت َعلى َتْرِتيِبه ِبالنِّ�شبِة ِلغيِره، فالعدُد )العا�شِ اإنَّ الأعداَد ال�ّشابقَة َو�شَ
َو�شًفا لل�ّشاعِة ودالًّ َعلى ترتيِبها ِبالنِّ�شبِة ِلما قبَلها وما بعَدها، وِق�ْص عليِه الأعداَد في َقوِل الّطالِب: 

الوحدة الّسادسة
تيِبيُّ الَعَدُد التَّ
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الحاِديَة  و)ال�ّشاعَة  الّثاني(،  را�شيِّ  الدِّ و)الَف�شِل  ِل(،  الأوَّ و)الأ�شبوِع  َر(،  َع�شَ ال�ّشابَع  )الِمهرجاِن 
َع�ْشرَة(، و)بالجوائِز الأولى والّثانيِة والّثاِلثِة( َفكلُّ َعدٍد ِمّما �شبَق و�شَف َمعدوَده ودلَّ َعلى تَرتيبه، لأنَّ 

. يَغْت َعلى �شورٍة تُفيُد تَرتيَب َمعدوِدها الَّذي �شبَقها، فيُ�شّمى كلٌّ منها العدَد التَّرتيبيَّ هذِه الأعداَد �شِ

تدريب ) 1 (

َميِِّز الَعَدَد التَّْرتيبيَّ ِمن َغيِره في ما ياأتي:
1 - قال تعالى : {                                    

                            
 

                                       }  )�شورة الّتوبة، الآية 40(
2 - قال ر�شول اهلل :"طعاُم الواحِد يكفي الثَنْيِن وطعاُم الثنيِن يكفي الأربعَة، وطعاُم الأربعِة 
يكفي الثَّمانيَة".  )�شحيح م�شلم( 

3 - خَطِت الباحثُة العلميَُّة خطوَتها الأولى بثقٍة وعزيَمٍة. 
4 - ا�شتغرَق اإلقاُء �شديقي كلمَة الحفِل �َشْبَع دقائَق.

فياِت الُكَرِويَِّة َبيَن الُمتناِف�شيَن و�شَط ح�شوٍر كبيٍر. 5 - َبداأِت الَجولُة الّتا�شعُة ِمن التَّ�شْ
ر. ِل اإلى الخاِم�َص َع�شَ غيُر بع�َص اأبياِت ق�شيدِة الُمَتنّبي )على َقْدِر اأهِل العزِم(، ِمَن الأوَّ 6 - حِفَظ اأخي ال�شَّ

بِة �شياَغُة الأعداِد التَّرتيبيَِّة ِمن الأعداِد الُمفردِة والُمركَّ

قِم )َواحد(. ُعْد اإلى الأعداِد التَّرتيبيَِّة في النَّ�صِّ ال�ّشابِق، وا�شتخِرْج َعدًدا َترتيبيًّا دالًّ َعلى الرَّ

َتِجْد ذلَك في َقوِل الّطالِب: )الأّول(، و)الأولى(. 

َفُيقاُل:  لَْفِظِه؛  ِغيِر  ِمْن  تَرتيبيٌّ  َعَدٌد  ِمنه  يُ�ْشتَْعَمُل  ُمْفَرًدا  يَكوُن  حيَن  )واحد(  الَعدَد  اأنَّ  َتْلَحُظ  لعلََّك 
َوتكوُن هاتاِن  ِلبياِن َترتيِب المعدوِد الموؤنَِّث،  ِر، و)الأولى(  َتْرتيِب الَمعدوِد الُمذكَّ ِلبياِن  ل(  )الأوَّ
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يَغتاِن ُمطاِبَقتَْيِن للمعدوِد الَّذي يَ�ْشِبُقُهما في التَّذكيِر والتَّاأنيِث والتَّعريِف والإعراب. َولو كاَن َمعدوُدُهما  ال�شّ

نَِكَرًة لََطابََقتاه، َفُيقاُل: �َشارَك في الُم�شاَبقِة طالٌب اأّول، و�شاَرَكْت في الُم�شابقِة َطالبٌة اأولى.

ْلَت الأعداَد التَّرتيبيََّة لالأعداِد الُمفرَدِة )2 - 10( الَّتي ُذِكَرت في النَّ�صِّ ال�ّشابِق، َوهَي:  واإذا َتاأمَّ
َفْت َمعدوَدها، َودلَّْت َعلى تَْرتيِبِه،   رة(، و)الّثانية(، و)الّثاِلثة( َوَجْدَت اأنَّها َو�شَ )الثَّاني(، و)العا�شِ
وجاءْت َم�شوَغًة َعلى َوزِن )فاِعل( وطابََق ُكلُّ َعدٍد ِمنها َمْعدوَدُه في: التَّذكيِر والتَّاأنيِث والتَّْعريِف والإعراِب، 

ا،  َوهَو ما ُيْمِكُن ُمالَحَظُته في الأعداِد التَّرتيبيَِّة ال�ّشابقِة َجميِعها. َولو كاَن َمعدوُدُها نَِكَرًة لَطابََقْته اأي�شً
. �شتوِر الأرُدِنيِّ اًل ثانًيا ِمن ُف�شوِل الدُّ َنحو: َقَراأُْت َف�شْ

ِر تكوُن  ياَغَة الأعداِد التَّرتيبيَِّة من الأعداِد الُمفرَدِة )2 - 10( للَمعدوِد الُمذكَّ وهكذا فاإنَّ �شِ
ُر. على النَّحِو الآتي: الّثاني، ........، الّرابُع، ........، ال�ّشاد�ُص، .......، الّثامُن، .......، العا�شِ

ولو اأَرْدَت اأْن َت�شوَغ اأعداًدا َترتيبيًَّة َمن الأعداِد )2 - 10( للَمعدوِد الموؤنَِّث َفاإنََّك َتقوُل: 
عُة, ....... ......., الّثاِلثُة, ........, الخاِم�سُة, ........, ال�ّساِبعُة, ......., الّتا�سِ

ـوِر ا�شتعماِل العدِد التَّرتيبيِّ لالأعداِد الُمفردِة )2- 10( اأْن ياأتَي ُم�شاًفا، كما في قوِلنا: �سيريُن,  ِمن �شُ

�شاِمٌر  و�شيكوُن   . َم�ْشَرِحيٍّ َعْر�ٍص  اأف�شِل  م�شابقِة  في  المدر�شة  �َشُيَمثِّلوَن  واإياد،وتامر  و�شيريُن، 
ُهم اإذا اقت�شى الأَمُر. خاِم�شَ

ميِر الُمتَّ�شِل.  ُهم"جاَء َم�شوًغا على َوزِن )فاِعل( وُم�شاًفا اإلى ال�شَّ َفُيْلَحُظ اأنَّ العدَد التَّرتيبّي: "خاِم�سَ
ومن �شوره الأخرى - اأي العَدُد التَّرتيبيُّ - اأْن ياأتَي ُم�شاًفا اإلى العدِد الَم�شوِغ منه، فيقاُل: هو ثالُث 

ثالثٍة، ورابُع اأربعٍة، وهي ثاِلثُة َثالٍث، وراِبعُة اأْربٍع.

اأْنِعِم النََّظَر في الُجملَتْيِن الَمذكورتيِن في النَّ�صِّ ال�ّشابق :

َر. ُتْفَتَتُح ال�ّشاعَة العا�شرَة َفعالّياُت الِمهَرجاِن ال�ّساِبَع َع�سَ

ُتعر�ُص الأعماُل الأدبيَُّة الُم�شاِركُة ال�ّشاَعَة الحاديَة َع�ْشَرَة.

باِن  ُمَركَّ بَِة )11-19(، وهما  الُمركَّ الأعداِد  ِمَن  منُهما خطٌّ  ُكلٍّ  اللََّذْيِن تحَت  العَددْيِن  اأنَّ  تِجْد 
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تدريب ) 2 (

ا�شتبِدْل اأعداًدا َترتيبيًَّة ِبالأرقاِم الَمذكورِة في الُجمِل الآتيِة:
�شالُة )1(, في اليوِم )1( ِمن ُو�شولي اإلى القاهرِة. لْتني الرِّ 1 - َو�شَ

2 - اأْلَقِت ال�ّشاِعرُة َق�شيدًة من ديواِنها )4( في نهايِة الأم�سيِة ال�ّسعرّيِة .
3 - جل�َص ال�ّشائُح في المقعِد )15( ِمن الحافلِة.

هِر الحالي, ال�ّساعَة )12(. 4 - موعُد ُمناق�شِة فدوى ر�شاَلَتها الجامعيََّة الَيوَم )11( من ال�سَّ

ياَغُة الَعدِد التَّرتيبيِّ ِمن الأعداِد الَمعطوفِة َواألفاِظ الُعقوِد َوالمئِة والألِف  �شِ

ُر اأنَّ األفاَظ العقوِد ِهَي: ِع�شروَن، َوثالثوَن، و.......، و.......، و.........،  َتَتَذكَّ َلعلَّك 
و........، و..........، و........... واأنَّ الأعداَد الَمعطوَفَة هي الأعداد من )99-21(.

َف �شياغَة الأعداِد التَّرتيبيَِّة الَمذكورِة فيها: تعاَل َنْقَراأ الُجمَل الآتيَة، لنتعرَّ
يِه.  ًما َعلى ُمناِف�شِ َل الُمت�شاِبُق الحادي َوالِع�شروَن َخطَّ النِّهايِة ُمَتَقدِّ - َو�شَ

ّتيَن ِمن الِهجَرة. ّتيَن اأِو الّثالثِة َوال�شِّ نِة الحاديِة َوال�شِّ - ُوِلَد ُعَمُر بُن َعبِد الَعزيِز في ال�شَّ
فالأْعداُد الّدالُة َعلى التَّرتيِب في الُجملَتْيِن ال�ّشابقَتْيِن، هي: الحادي والِع�شرون، و....، و......

ف معدوَده ويَدلُّ َعلى تَْرتيِبه، َوجاَء َم�شوًغا َعلى َوزِن فاعل َوطابََق َمعدوَده في  ُل ِمْنُهما يَ�شِ من ُجزاأيِن، الأوَّ

ب وهو العدُد )ع�شر( يُطاِبُق َمعدوَده،  التَّذكيِر والتَّاأنيِث والتَّعريِف والإعراب، والجزء الثّاني ِمَن الَعدِد الُمركَّ

ِر، َويُوؤنَُّث َمَع الَمعدوِد الُموؤنَِّث. فيقاُل: ُر َمَع الَمعدوِد الُمذكَّ َفيُذكَّ

ريِق. َدِة لالنتهاِء من َتعبيِد الطَّ - اأْنهى الُعّماُل اليوَم الحادَي ...... من الأيّاِم الُمحدَّ

َقراأُت الَمقاَمَة  ال�ّشاد�شَة .......  من َمقاماِت الَحريرّي.                  )اأكمْل �شفويًّا(

بِة جاءْت َمبنيًَّة َعلى َفْتِح الُجْزاأَين.  َوكما تْلحُظ فاإنَّ الأعداَد التَّرتيبيََّة الَم�شوغَة من الأعداِد الُمركَّ
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َل ِمَن الَعدِد- وهَو الَمعطوُف َعليه - جاَء  ْقَت النََّظَر في ُكلِّ َعدٍد َترتيبيٍّ ِمنها َتِجُد الجزَء الأوَّ اإذا َدقَّ
َم�شوًغا َعلى َوزِن )فاعل(، وهَو: الحاِدي، والحادية، والّثالثة، وجاَء هذا الجزُء ُمطاِبًقا ِلَمعدوِده ِمن َحيُث 

- كما تعلَّمَت -  األْفاِظ الُعقوِد، وهَي  التَّذكيُر والتَّاأنيُث، والتَّعريُف، والإعراُب، واأّما الَمعطوُف َفجاَء ِمن 

ِر َوالُموؤنَِّث، وَتكوُن َمعطوفًة على العدِد الَّذي َي�شِبُقها، َفتَْتبَُعه في الإعراب. ورًة واحدًة َمَع الُمَذكَّ تَْلَزُم �شُ

وتاأتي األفاُظ الُعقوِد دالًّة على التَّرتيِب، دوَن اأْن تَكوَن َم�شبوقًة  ِبمعطوٍف عليه، كقوِلنا: فاَز الُمت�شاِبُق 

َمَع َمعدوِدها في التَّذكيِر والتَّاأنيث،  تَْلزُم �شورًة واحَدًة  الِع�شروَن. وهي  الُمت�شاِبقُة  الِع�شروَن، وفاَزِت 
وتُطاِبُقُه في التَّعريِف والتَّنكيِر والإعراِب. 

ا حالًة واحدًة َمَع َمعدوِده في التَّذكيِر  واإذا جاَء العدُد التَّرتيبيُّ ِبَلْفِظ الِمئِة والألِف والمليوِن،... فيَلَزُم اأي�شً
والتَّاأنيِث، ويُطاِبُقه في التَّعريِف والتَّنكيِر والإعراِب, فُيقاُل: 

ِة ........ - اأتَمْمُت قراءَة الكتاِب المئِة َوالِق�شَّ
َة......... ِللكاِتَبِة، والمقاَل الألَف للكاتِب.  رْت اإحدى دور النَّ�شِر الق�شَّ - َن�شَ

تدريب ) 3 (

ْغ اأْعداًدا َترتيبيًَّة ِمّما َبيَن الأْقوا�ِص في الُجمِل الآتيِة، ُمراعًيا اأْوُجَه الُمطاَبقِة بيَن الَعدِد التَّرتيبيِّ  �شُ
َومعدوِده:

ًرا.  َل ُموؤخَّ َع د�شتوُر المملكِة الأردنيَِّة الها�شميَِّة في العام )52( بعد التِّ�شعمئِة واألٍف، ثمَّ ُعدِّ 1 - ُو�شِ
2 - اأعجبني التَّعليُق )21( على �شفحتي الإلكترونيَّة عْن َمْن�شوِر �شرورِة التَّعاُي�ِص مَع الآخريَن.

فحِة )100( ِمن ديواِن ال�ّشاعِر الأردنيِّ ح�شني فريز.  3 - وقفُت عنَد ال�شَّ
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تدريب ) 4 (

اقَراأ النَّ�صَّ الآتي، ُثمَّ َبيِّْن اأْوُجَه الُمطاَبقِة بيَن الأعداِد التَّرتيبَيِّة َوَمعدوِدها ِفي النَّ�صِّ َوْفَق ما ُهَو 
ُمبيٌَّن في الَجدوِل اأْدناُه:

ثَمّ  من عمِره،  والع�شريَن  الّثالثِة  نِة  ال�شَّ في  )البكالوريو�ص(  الأولى  الجامعيََّة  درا�شَته  اأخي  اأتمَّ 
كتواره  اأكمل المرحلَة الجامعّيَة الّثانيَة )الماج�شتير( في الّثالثيَن من عمِره، في حين نال درجَة الدِّ

َق المرتبَة الّرابعَة على م�شتوى الجامعِة. وهو في العقِد الّرابِع، وقد حَقّ
الإعرابالتَّنكيرالتَّعريفالتَّاأنيثالتَّذكيرالَعدد التَّرتيبّيالَمعدود

را�سة ✓-✓✓-الأولىالدِّ

نة الّثالثةال�سَّ

الّثانيةالمرحلة

الثالثينالعاِم

الّراِبـعالعقد

الّرابعةالمرتبة

تدريب ) 5 (

ا�ْشتخِرِج الأعداَد التَّرتيبيََّة ِمّما َياأتي:
1 - قال تعالى : {                   

                 
                                                   }  )�شورة الكهف، الآية 22(
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تدريب ) 6 (

تدريب ) 7 (

حيِح َلها: بِط ال�شَّ اأْكمِل الُجمَل الآتيَة ِباأعداٍد َترتيبيٍَّة ُمنا�شبٍة َمع ُمراعاِة ال�شَّ
َيحَتِفُل الأْرُدنُّ ِبذكرى ال�شتقالِل في.............. ِمن �َشهِر اأّياَر.  - 1

َيْكَتِمُل الَقَمُر َبْدًرا في الَيوِم .......... ِمن ُكلِّ �َشهٍر َقَمرّي.  - 2
ُث،  الّتحدُّ  ........... والمهـارُة  ال�شتماُع،  الأولى  المهـاَرُة  اأربٌع:  العربيَِّة  اللَّغِة  مهاراُت   - 3

والمهارُة ........... القراءُة, والمهارُة ........... الكتابُة.

ْفها  ِر َواأُْخرى ِللموؤنَِّث، َووظِّ ًة ِللمذكَّ ْغ مّما ياأتي: )50,21,19,10,5( اأعداًدا َترتيبيًَّة َمرَّ �شُ
في ُجَمٍل ُمفيدٍة ِمن اإْن�شائِك.

2 -  نزاٌر ثاني اثنيِن على م�شتوى المملكِة في ُم�شابقِة الفنوِن الجميلِة.
ِل ِل            وعلى الَحقيَقِة اإِن َعَزْمَت َفَعوِّ ماِن الأَوَّ َدْع ما َم�شى َلَك في الزَّ  - 3

هل �َشَي�ْشَتِمرُّ المعِر�ُص حّتى اليوِم الّثالَث ع�شَر من هذا الأ�شبوِع؟  - 4

تدريب ) 8 (

ِبْط اآخَر الَعدِد التَّرتيبيِّ في ما َياأتي:  ا�شْ
1 - فازِت الّطالبُة الحاِدية والع�شرون بالجائزِة. 

ل الَّذي داَر حوَل الأر�ِص؟ 2 - َمْن رائُد الف�شاِء العربّي الأوَّ
نِة الّثانية ع�شرة على تاأ�شي�ِص الّنادي الّثقافّي في َحيِّنا. 3 - اْحَتَفْلنا ِبمروِر ال�شَّ
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تدريب ) 9 (

ًل: نموذٌج في الإعراِب : اأوَّ
ُة الأولى في الّثامنِة والثَّالثيَن دقيقًة.   تبداأُ الح�شَّ  -1

ُر.    رُة، منَع من ظهوِرها التَّعذُّ ُة المقدَّ مَّ الأولى : نعٌت مرفوٌع وعالمُة رفِعه ال�شَّ  
ِه الَك�شرُة الّظاهرُة َعلى اآخره. الّثامنِة  : ا�شٌم مجروٌر، َوعالمُة جرِّ  

الواو    : َحرُف َعطٍف َمبنيٌّ َعلى الَفْتِح.  
ِر  ه الياُء؛ لأنَّه ُمْلَحٌق ِبَجمِع الُمذكَّ الّثالثيَن: ا�شٌم َمعطوٌف على )الّثامنة( َمجروٌر َوعالمُة َجرِّ  

                      ال�ّسالِم.
حَلْلُت الم�شاألَة الحاديَة َع�ْشَرَة.  - 2

ِب نعٍت )للم�شاألة(.  ٌب َمبنيٌّ َعلى َفْتِح الُجْزاأَيِن في َمحلِّ َن�شْ الحاديَة َع�ْشرَة: َعدٌد ُمركَّ  
ْعِر. َل الفائزيَن ُبم�شابقِة ال�شِّ 3 -  ما زاَل اأخي اأوَّ

بِه الَفتحُة الّظاهرُة َعلى اآخِره، وهَو ُم�شاٌف.         اأّوَل: َخَبُر )ما زاَل( َمن�شوٌب َوعالمُة َن�شْ
ثانًيا: اأعِرِب الأعداَد التَّرتيبيََّة الَّتي َتحَتها َخطٌّ في ما ياأتي:

1 - قال تعالى : {                                    
                            

              }  )�شورة المجادلة، الآية 7(
)�شحيح البخاري(  دمِة الأولى".   ُبر عنَد ال�شَّ 2 - قال ر�سول اهلل  :"اإنَّما ال�شَّ

3 - ُوِلَد ال�ّشاعُر الأردنيُّ م�شطفى وهبي الّتّل )عرار( في مدينِة اإربَد في اليوم الخام�س والع�سرين 
تعليَمه  تلّقى  وقد  واألف،  الّثمانمئة  بعَد  والتِّ�سعين  الّتا�شعِ  العاِم  من  الخام�ِس  هِر  ال�سَّ من 
نِة الّثانية ع�سرة بعَد التِّ�شعمئِة واألٍف. وقد  را�شِة في ال�شَّ البتدائيَّ فيها. �شافَر اإلى دم�شَق للدِّ
يناهُز  ُتوفِّي عن عمٍر  اإدرايًّا وغيرها.  �ًشا ومحامًيا وحاكًما  ُمدرِّ فعمَل  عّدَة وظائَف،  تقلََّد 

الخم�سيَن عاًما, وُدِفَن في تلِّ اإِربَد.
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الفصُل

راسيُّ الدِّ
الّثاني
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عرْفَت �سابًقا اأنَّ للجملِة ال�سميَِّة ركنيِن اأ�سا�سيَّيِن يحتاُج كلٌّ منهما اإلى الآخِر لَتمامِ المعنى هما: 
وًرا واأحكاًما اأُخرى لهما.  ُف �سُ َوِرهما، وفي هذه الوحدِة تتعرَّ ْفَت بع�َض �سُ المبتداأُ والخبُر، وتعرَّ

�صوُر �لمبتد�أ 
اقراأ الّن�ضَّ الآتَي:

، َمْن  "يا بنيَّ ُد في ذاكرتي:  اأُّمي تمَنُحني قّوًة ورغبًة في الحياِة، كلماٌت موؤثَِّرٌة تترَدّ كلماُت 
اإّل خطوٌة اأولى في  اإْن حدَث وف�سْلَت فال تْياأ�ْض، فما الف�سُل  ي�ست�سلْم للف�سِل فلْن ينجَح، ولكْن 

ا، َكِلماٌت َت�ْسَتِحقُّ الّتقديَر. طريِق التَّميُِّز، واأْن تحاوَل من جديٍد خيٌر لَك". حقًّ

وَر المبتداأ: َف �سُ انظْر اإلى الجملتيِن الآتيتيِن المذكوَرَتْيِن في النَّ�ضِّ لتتعرَّ
1- َمْن ي�ست�سلْم للف�سِل فلْن ينجَح. 
2- اأْن تحاوَل من جديٍد خيٌر لك. 

بم�سدٍر  ل  موؤوَّ م�صدًر�  الّثانيِة  الجملِة  وفي  )َمْن(،  �شرط  ا�شَم  الأولى  الجملِة  في  المبتداأُ  جاَء 
�سريٍح )محاولة( من )اأْن( والفعِل الم�سارِع )تحاول(. 

َفها اقراأ الأمثلَة الآتيَة : وللمبتداأ �سوٌر اأخرى لتتعرَّ
)�سورة طه، الآية 17(. 1 - قال تعالى:{                                               } 

2 - الَّذي يحبُّ الوطَن ُي�سّحي من اأجلِه. 
ُل خيًرا ب�سباِب الوطِن. 3 - نحُن نوؤمِّ

طافين. �ٌض للُم�سْ جرُة مثِمرٌة وتلك حرجيٌَّة، وُهما ثروٌة وُمَتَنفَّ 4 - هذِه ال�سَّ
دَر. بيعَة! تريُح النَّف�َض وت�سرُح ال�سَّ 5 - ما اأجمَل الطَّ

الوحدة الّسابعة
اأحواُل المبتداأ والخبِر
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ِل ا�شُم  َدٍة، فهو في المثاِل الأوَّ لعّلك تلحُظ اأنَّ المبتداأَ في الأمثلِة ال�ّسابقِة جاَء على �سوٍر ُمتعدِّ
اال�شتفهام )ما( وفي المثاِل الّثاني ا�شٌم مو�شول )الَّذي(، وفي المثاِل الّثالِث �شميٌر منف�شٌل )نحن(، 

ِبيَُّة. وفي الجملِة الّرابعِة ا�شُم اإ�شارٍة )هذه(، وفي الجملِة الأخيرِة )ما( التَّعجُّ

تدريب ) 1 (

عيِِّن المبتداأَ في ما ياأتي واذكْر نوَعُه:
{ 1 - قال تعالى:{                                                       
)�سورة الّروم، الآية 36(  
2- قال ر�سول اهلل   :"الّراحموَن يرحُمُهم الّرحمُن ، اْرَحموا اأهَل الأر�ِض يرَحْمكم َمْن في 
ال�ّسماء ".  )�سنن اأبي داود( 

3 - اأْن يعمَل الِخّريُج عماًل �سريًفا خيٌر له ِمْن اأَْن يقُعَد ُمْنَتِظًرا وظيفًة. 
ٌة وُمتَميِّزٌة في عمِلِك.  4 - يا اأَ�سيُل، اأنِت ُمِجدَّ

5 - الع�سُل فوائُده كثيرٌة.
6 - َمْن بالباِب؟

7 - ما اأجمَل اأْن َتَت�ساَلَح الأَُمُم!
8 - الَّذي اأعجبني في الحديقِة تن�سيُقها. 

9 - هذه َفتاٌة ناجحٌة في اإدارِتها م�ساريَعها .
َد في ا�سِتهالِكنا اأنفُع ِلُم�ْسَتْقَبِلنا. 10 - اأْن َنْقَت�سِ

غاُت االبتداِء بالنَّكرِة  م�شوِّ
ُق  الأ�سُل في المبتداأ اأْن ياأتَي معرفًة اإّل اأّنه يجوُز البتداُء بالنَّكرِة في موا�سَع مخ�سو�سٍة تتحقَّ

َف هذِه الموا�سَع اقراأ ما ياأْتي: معها الفائدُة من البتداِء، ولتتعرَّ
1 - َلَبْيٌت تخفُق الأْرياُح فيه         اأََحبُّ اإليَّ ِمْن ق�سٍر ُمنيِف

ْوِد عن الوطِن؟ 2 - هل عمٌل اأنبُل من الَذَّ
ْج بالأخالِق. ُم �ساحَبُه اإذا لم ُيتوَّ 3 - ما ِعلٌم يكرِّ
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4 - في التَّوا�سِع ِرْفَعٌة.
5 - عنَدنا مكتبٌة.

انظْر اإلى ما تحَتُه خطٌّ في المثاِل الأّوِل تجْده بداأَ بنكرٍة )َبْيٌت( لم تدلَّ على عمومٍ، فقْد َق�سَدِت 
�شْت بالو�شف؛ فلذلَك جاَز البتداُء  ياح له؛ فالنَّكرُة هنا ُخ�شِّ ال�ّساِعرُة بيًتا مو�سوًفا ب�سفِة تحريك الرِّ
�ُص النَّكرُة اإذا اأُ�شيفت اإلى نكرٍة، كقوِلنا: )قراءُة كتاٍب في �ساعٍة اأَْنَفُع من َلعِب �ساعاٍت(،  بها. وتُخ�شَّ

فكلٌّ من المبتداأ )قراءُة( والم�ساف اإليه )كتاب( جاَء نكرًة لذلك جاَز البتداُء ِبها.
ْد عمٌل  لعلََّك تلحُظ اأنَّ المبتداأَ )عمٌل( في الجملِة الّثانيِة جاء نكرًة تدلُّ على عموم؛ فلم ُيق�سَ

بعيِنه، وقد �ُسِبقِت النَّكرُة بحرِف ا�ستفهاٍم )هل(؛ لذا جاَز البتداُء بالنَّكرِة.
ا وهي م�شبوقٌة بحرف نَفي  وفي الجملِة الّثالثِة تلحُظ اأّن المبتداأَ )علٌم( نكرٌة تدلُّ على عموٍم اأي�سً

)ما( لذلَك جاَز البتداُء بها.
ِل الجملَة الّرابعَة تجْد اأنَّ المبتداأَ نكرٌة )رفعة(، وخبره �ِشبُه الجملِة من الجارِّ والمجرور )في  تاأمَّ
رفيَِّة )عنَدنا( وقد  ع(، وفي الجملِة الأخيرِة جاء المبتداأُ )مكتبٌة( نكرًة وخبرُه �شبُه الجملِة الظَّ التَّوا�سُ

َم �سبُه الجملِة على النَّكرِة في الجملتيِن . تقدَّ
تدريب ) 2 (

بيِّْن �سبَب البتداِء بالنَّكرِة في ما ياأْتي:
1 - قال تعالى:{                                             

 {                     
)�سورة البقرة، الآية 221(  

هل كريٌم ُيغيُث الملهوَف؟  -2
ففي ِل�ساني و�سْمعي منُهمـا نـوُر اإْن ياأخـِذ اهللُ من عينـيَّ نوَرُهمـا   -3

�سابٌّ ُمقعٌد فاَز بالجائزِة.  - 4
َرِة.  ما مجتهٌد غائٌب َعِن الُمحا�سَ  - 5

طالُب علٍم في الغربِة خيُر �سفيٍر.  - 6
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وجوُب تقديِم المبتداأ
َلنا(  )القد�ُض  قوِلنا:  نحو  الخبِر،  على  المبتداأُ  َم  يتقدَّ اأْن  ال�سميَِّة  الجملِة  ترتيِب  في  الأ�سُل 
، وهو  )َلنا(  والمجروِر  الجارِّ  من  الجملِة  �سبُه  والخبُر  الّرئي�ُض  المحوُر  )القد�ُض( وهو  فالمبتداأُ 
ُم الخبُر جواًزا،  كنيِن فيتقدَّ الرُّ ُم معنى الجملِة، لكْن قد يحدُث تغييٌر في ترتيِب هذين  الّذي يتمِّ

م ما هو مو�سُع الهتمام وهو المبتداأُ فنقوُل: )القد�ُض َلنا(.  نحو قوِلنا: )َلنا القد�ُض(، فيقدَّ
َم فيها المبتداأُ على الخبِر اقراأ الأمثلَة الآتيَة:  َف الحالِت الَّتي يجُب اأن يتقدَّ ولتتعرَّ

1 - َمْن ي�ست�سلْم للف�سِل فلْن ينجَح.
2 - كم جاهٍل اأَْودى بِه جهُلُه . 

؟ ُب الُمنتخِب الوطنيِّ 3 - َمْن ُمَدرِّ
4 - ما اأعظَم الإخال�َض في العمِل!

5 - َلأنَت ملتزٌم بواِجباِتَك.
م�ِض.  6- الكواكُب تدوُر حوَل ال�سَّ

رِط في ُلغِتنا من الألفاِظ الَّتي  جاء المبتداأُ في الجملِة الأولى ا�شَم �شرٍط )َمن( ، وُيَعدُّ ا�شُم ال�شَّ
دارِة الأخرى: )كم  ُر الجملَة ول يجوُز تاأخيُرها. ومن األفاِظ ال�سَّ داَرِة، اأي الَّتي تت�سدَّ لها حقُّ ال�سَّ
الخبريّة الّدالة على التَّكثير( كما في الجملِة الّثانيِة، وا�سُم ال�ستفهاِم )َمْن( كما في المثاِل الّثالِث، 
بيَُّة كما في المثاِل الّرابع، وال�سُم المقترُن بالِم البتداِء كما في المثاِل الخام�ِض، فاإذا  و)ما( التَّعجُّ

َم على الخبِر.  جاَء المبتداأُ لفًظا مْن هذه االألفاِظ يجُب اأْن يُعطى حقَّ �شداَرِة الجملِة فيتقدَّ

اأنَّ المبتداأَ )الكواكُب( وخبرُه الجملُة الفعليَُّة من الفعِل وفاعِلِه  ِل الجملَة ال�ّساد�سَة تجْد  تاأمَّ
َم المبتداأُ على الخبِر اإذا كان الخبُر  ميِر الم�ستتِر الَّذي يعوُد على المبتداأ )تدوُر(، ِلذا يجُب اأن يتقدَّ ال�سَّ

ٍر.  ميَر ل يعوُد على ُمتاأخِّ جملًة فعليًَّة فاِعُلها �شميٌر م�شتتٌر يعوُد على المبتداأ؛ لأنَّ ال�سَّ
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تدريب ) 3 (

َم المبتداأُ وجوًبا على الخبِر في ما ياأتي : ِلَم تقدَّ
1 - قال تعالى:{                                             

                  } )�سورة البقرة، الآية 114(
2-  َمْن ُم�سافٌر غًدا؟

ُجِل ْنيا اإذا اْجَتَمعا      واأْقَبَح الكفَر والإفال�َض بالرَّ َن الّديَن والدُّ 3-  ما اأح�سَ
ُدنا اإلى حلِّ الُم�سِكَلِة. 4-  الحكيُم ُير�سِ
5-  َمْن ي�ساهِد الآثاَر ُيعَجْب بجماِلها. 

6-  َلِعْلٌم مَع تَعٍب خيٌر من جهٍل مع راحٍة. 
7-  كْم �سديٍق عرْفُت فيه الإخال�َض. 

وجوُب َحْذِف الُمبتداأ

غِم من اأنَّ المبتداأَ ركٌن اأ�سا�ٌض في الجملِة ال�سميَِّة، وِمحوُر الكالِم فيها، ووجودُه �سرورٌة  على الرَّ
يوؤثَِّر هذا  اأّل  �سريَطَة  ما يدلُّ عليِه،  المواطِن لوجوِد  بع�ِص  يجوُز حذُفه في  اأنَّه  اإّل  الكالُم،  لُيْبنى عليه  ٌة  ُمِلحَّ
الحذُف في معنى الجملِة، فيكون جائًزا اإذا ُفِهَم المعنى، فالخبُر في الجملِة الواردِة في النَّ�ضِّ الَّذي مّر بَك 
بدايَة الوحدِة: )كلماٌت َت�ْسَتِحقُّ التَّقديَر( هو )كلماٌت( ولو بحْثنا عن مبتدِئِه لم نجْدُه، ُفهو محذوٌف، 
ل  كلمات  قلنا:)هي  فلو  الجملِة،  معنى  يتغيَّْر  لم  المبتداأُ  ُحِذَف  حيَن  اأنَّه  تلحُظ  ولعلََّك  )هي(.  تقديره 
(، لم ي�سُعْب على ال�ّسامِع تقديُر المبتداأ المحذوِف اأو اإدراُكُه؛  (، اأو قلنا: )كلمات ل ت�ستحقُّ ت�ستحقُّ
لأّنه يُفَهُم من �شياِق الجملِة؛ فلذلك جاَز فيه  الحذُف، ول يجوُز اأن ُتعرَب )كلماٌت( في الجملِة ال�ّسابقِة 
مبتداأً والجملُة اّلتي تليها خبًرا لها؛ لأنَّها جاءْت نكرًة ولم ت�شتوِف �شروَط البتداِء بالنَّكرِة، فالجملُة 

فها اقراأ الأمثلَة الآتيَة:  َة مواطَن يجُب فيها حذُف المبتداأ، لتتعرَّ الَّتي تليها �سفٌة لها. اإّل اأنَّ ثمَّ
1 - �سبٌر جميٌل .

فيِق المخل�ُض. - اأ�ستعيُن بالرَّ فيِق المخل�ِض.   2 -  اأ�ستعيُن بالرَّ
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تدريب ) 4 (

بيِّْن �سبَب حذِف المبتداأ في ما ياأتي:
1 - قال تعالى:{                                             

)�سورة يو�سف، الآية 18(    {           
جيُم . يطاِن الرَّ 2 -  اأعوُذ باهلل من ال�سَّ

3 -  �سمٌع وطاعٌة .
ٍب اأْم اأنَت بالَحيِّ عاِرُف 4 -  فقالت: حناٌن، ما اأتى ِبَك ها ُهنا   اأَذو َن�سَ

ْق على الفقيِر القريُب، ثمَّ البعيد.  5 -  ت�سدَّ

حيُث  جميٌل(  �سبٌر  )�سبري  فاأ�سُلها  محذوٌف،  ركَنْيها  اأحَد  اأنَّ  تدرْك  الأولى  الجملَة  تاأّمِل 
ُحِذَف المبتداأُ وجاء الخبُر )�سبٌر( م�سدًرا لفعٍل محذوٍف، واأّدى معنى فعِلِه اّلذي تقديُرُه )اأ�سبر( 
واأغنى عن ذكِرِه؛ لذا ُحِذَف المبتداأُ وجوًبا، ومثُله قوُلنا: )عمٌل متقٌن(، فاأ�سُل الجملِة )عملي عمٌل 

متقٌن(، فُحِذَف المبتداأُ )عملي(؛ لأنَّ الخبَر م�شدٌر )َعَمٌل( اأّدى معنى فعِلِه، فاأغنى عن ذكِرِه.
اأنعِم النَّظَر في الجملِة الثَّانيِة )اأ�ستعين بالّرفيِق المخل�ِض( تلحْظ اأنَّ النَّعَت )المخل�ض( تِبَع َمنعوَته 
فيق(  في الإعراِب فجاَء مجروًرا. بيَنما في الجملِة الُمقابلِة لها لْم يتبِع الّنعُت )المخل�ُض( منعوَتُه  )الرَّ
فيِق( في حركته الإعرابيَّة، لماذا؟ نقول: الأنَّ النَّعَت هنا ُقِطَع عن المنعوِت بحركِتِه الإعرابيَِّة فُرِفَع على  )الرَّ
اأْي )هو المخل�ُض(؛ لأنَّ الجملَة لو بقَيْت على و�سِعها من  اأنَّه خبٌر لمبتداأ محذوٍف تقديُرُه )هو(، 
ُد منه المبالغُة في المدِح  الو�سِف لكانْت حركُة )المخل�ُض( هي الك�سَرة )المخل�ِض(، وهذا الَقْطُع يُْق�شَ
مِّ )اجتنِب المرَء الُمَتَملُِّق(،  ُم، ومثاُل الذَّ مُّ والتَّرحُّ ا - الذَّ ُد منه - اأي�سً بالإخال�ِض والوفاِء. كما قد ُيق�سَ
وهنا تلحُظ اأنَّ كلمَة )الُمَتَملُِّق( لم تتبع )المرء( في حركِتها الإعرابيَِّة على الّنعت، واإنَّما ُقِطَعت عن 

منعوِتها، فُرِفَعْت على الخبِر وُحِذف المبتداأُ وجوًبا.
لمبتداأ  )الجريُح( جاءت خبًرا  فـ  الجريُح(  الع�سفوِر  )اأ�سفقُت على  قوِلنا:  فنحو  ُم  التَّرحُّ ا  اأمَّ
المنعوَت )الع�سفوِر( في حركِتها  تتبِع  الو�سِف، فلم  َعِن  ُقِطَعْت  محذوٍف تقديُرُه )هو(؛ لأنَّها 

. الإعرابيَِّة وهي الجرُّّ
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قوِلنا:  نحو  ظاهًرا،  ا�سًما  ياأتي  واأنَُّه  ال�سميَِّة،  الجملِة  معنى  ُم  ُيتمِّ الخبَر  اأنَّ  �سابًقا  عرفَت 
جملًة  اأو  �سعًرا،  الحياَة  ينظُم  ال�ّساعُر  كقوِلنا:  فعلّيًة  جملًة  اأو  الخيِر،  على  متعاونوَن  المواطنوَن 
الَعَلُم  اأو جارٍّ ومجروٍر، نحو قوِلنا:  اأو �سبَه جملٍة ظرفيٍَّة  ُزّواُرها كثيروَن،  البترا  ا�سميَّة، كقوِلنا: 
َة  ُر عن المبتداأ، اإل اأنَّ َثمَّ فوق هاماِتنا، والوطُن في ُعيوِننا. ولو َلَحْظَت موقَع الخبِر لوجدَته يتاأخَّ

َفها اقراأ الجمَل الآتيَة : َم فيها الخبُر على المبتداأَ؛ لتتعرَّ حالٍت يجُب اأْن يتقدَّ
يَُّتها. 1 - للمطالعِة اأهمِّ

2 - كيَف الحاُل؟
3 - للمخل�ِض احتراٌم وتقديٌر.

يَُّتها( وخبرُه �سبُه الجملِة )للمطالعِة( واأ�سُل تركيِب الجملِة  المبتداأُ )اأهمِّ في الجملة الأولى 
ميُر كما  يٌَّة( �شميٌر يعوُد على بع�ِص الخبِر )للمطالعة(، وال�سَّ يٌَّة للمطالعِة(، وقد اتَّ�شَل بالمبتداأ )اأهمِّ )اأهمِّ
اإذا احتوى المبتداأُ على  اأن يتقّدَم الخبُر على المبتداأ  يجُب  اأن يعوَد على �سيٍء �سبقه؛ لذا  تعرُف يجُب 
في  فالمبتداأُ  قوانيُنها(،  و)للجاذبّيِة  فل حقوُقُه(،  ذلك:)للطِّ ومثُل  الخبِر،  من  يعوُد على جزٍء  �شميٍر 

فل(، وفي  ميُر)الهاء( في)حقوقه( يعوُد على )الطِّ كلِّ جملٍة �سميٌر يعوُد على بع�ِض الخبِر، فال�سَّ
)قوانيُنها( يعوُد على )الجاذبّيِة(.

ِل الخبَر في الجملِة الّثانيِة تجْدُه جاَء ا�سَم ا�ستفهامٍ )كيف(، ومثُلُه: )اأيَن ومتى( نحو قوِلنا:  تاأمَّ
َم  اأْن يتقدَّ اإًذا، يجُب  دارِة، فوجَب تقديُمها.  اأ�سماٌء لها حقُّ ال�سَّ النَّتائُج؟  وهذه  حلُة؟ ومتى  اأيَن الرِّ

الخبُر على المبتداأ اإذا جاَء الخبُر ا�شًما من اأ�شماِء اال�شتفهام )متى، اأين، كيف(.

اأو  باإ�شافٍة  ًة  �شَ ُمخ�شَّ لي�شت  اأي  نكرًة مح�شًة،  جاء  )احترام(  المبتداأَ  اأنَّ  تجْد  الّثالثَة  الجملَة  ِل  تاأمَّ
َم  مها الخبُر �شبُه الجملِة من الجارِّ والمجروِر )للمخل�ِض(، وفي هذِه الحالِة يجُب اأْن يتقدَّ ٍف، وتقَدَّ َو�شْ

الخبُر على المبتداأ. ومثُل ذلَك قوُلنا: )لديَّ برنامٌج لتحليِل البياناِت الإح�ساِئيَِّة( .
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الخبِر؛  توِجُب حْذَف  َة حالٍت  ثمَّ اأنَّ  غيَر  الجملِة،  معنى  ُم  يتمِّ الخبَر  اأّن  �سبق  ما  في  عرفَت 
َفها اقراأ الجمَل الآتيَة : لتتَعَرّ

يُّ لنت�سرِت الأمرا�ُض.  حِّ 1 - لول الوعُي ال�سِّ
بَيِة بو�سائِل الّتكنولوجيا ظاهرًة بارزًة.  2 - َلَعْمري، لقد اأ�سبَح تعلُُّق ال�سِّ

3 - كلُّ �سخ�ٍض ووعُيُه.

لَك الجملَة الأولى ماذا تلحُظ؟ ل بّد اأنَّك اأدركَت اأنَّها جملٌة ا�سميٌَّة، فهل ت�ستطيُع اأن  بعد تاأمُّ
منَع  الَّذي  فما  موجوٍد.  فغيُر  الخبُر  اأما  )الوعُي(،  المبتداأ  تقوُل:  لعلَّك  الأ�سا�سيَّين؟  ركنيها  َد  تحدِّ

وجوَدُه في هذه الجملة؟

رِط غيِر الجازِم )لول( الذي يفيُد امتناًعا لوجوٍد؛  جاَء المبتداأُ )الوعُي( في الجملِة بعد حرِف ال�شَّ
رِط، وهذا يتَّ�شُح من معنى الجملِة َفوجوُد الوعِي َمنَع  رِط منَع وقوَع جواِب ال�شَّ اأي اأنَّ وجوَد ال�شَّ
َق  انت�ساَر الأمرا�ِض، والأ�سُل في تركيِب الجملِة )لول الوعُي موجوٌد...(، فالَّذي اأتمَّ المعنى وحقَّ

تدريب ) 5 (

ِم الخبِر على المبتداأ في ما ياأتي: بيِّْن �سبَب تقدُّ
1 - قال تعالى:{                                             

)�سورة يو�سف، الآية 76(    {          

2 - لمجال�ِض الِعلِم اآداُبها.
3 - متى المتحاُن؟ 

4 - للمراأِة منزلُتها المرموَقُة في اأردنِّنا.
5 - كيَف اأنَت وت�سميَم المواقِع الإلكترونيَّةِ؟

6 - عندي اأمانٌة لَك. 
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تدريب ) 7 (

بيِّْن �سبَب حذِف الخبِر في ما ياأتي:
ْيِر ما اهللُ �سانُع ول زاجراُت الطَّ وارُب بالح�سى   1- َلَعْمُرَك ما تدري ال�سَّ

فاِع المدنيِّ لأتِت الّناُر على ما في البيِت. 2- لول رجاُل الدِّ
3- كلُّ اإن�ساٍن وعمُلُه.

4- يميُن اهلِل لأتعاَمَلنَّ مَع الجميِع بعدالٍة وُم�ساواٍة.

عيِِّن المبتداأَ وخبَرَه، وبيِّْن نوَع كلٍّ منُهما في ما ياأتي:
)�سورة محّمد، الآية 24( 1 - قال تعالى: {                                                    }  

الفائدَة هو كلمُة )موجوٌد( المحذوفُة؛ لأنَّ �سياَق الكالِم الَّذي جاَء بعد )لول( دلَّ عليها، واأغنى 
ُر  جواُب )لول( عنُه في المعنى، لذلك نقوُل: اإنَّ الخبَر يجُب اأْن يُحَذَف اإذا جاَء المبتداأُ بعَد )لوال( ويُقدَّ
الخبُر بكلمِة )موجود(،ومثاُل ذلَك قوُلنا: )لول العلُم ل�ساَد الجهُل( و)لول الأمُل َل�ساعِت الأحالُم(. 

ِل الجملَة الّثانيَة تجْدها مبدوءًة بلفٍظ ي�ستخدُم للق�سِم )َلَعْمري( وهو المبتداأُ، فاأيَن خبُرُه؟  تاأمَّ
ُغ حذِفِه هنا اأنَّ المبتداأَ جاَء �شريًحا في الق�شِم ودلَّ على الخبِر المحذوِف الَّذي  الخبُر محذوٌف؛ وم�سوِّ
ريحِة في الق�سِم: َلحياتي، َيميُن اهلِل، َعْهُد اهلِل، اأمانُة  ٌم، ومن الألفاِظ ال�سَّ تقديُره َق�َشمي؛ اأي َلَعْمري َق�سَ

اهلِل. نحو قوِلنا: عهُد اهلِل لأبُذَلنَّ ُق�سارى ُجهدي لتحقيِق الّنجاِح.

وجوِد  لعدِم  معناها؛  يكتمْل  لم  الجملَة  اأنَّ  تلحُظ  ولعلَّك   ،) )كلُّ الّثالثِة  الجملِة  في  والمبتداأُ 
الخبِر. ولمعرفِة ِعلَِّة حذِفه انظْر في الحرِف )الواو( تجْد اأنَّه حرُف عطٍف، حيُث ُعِطَف اال�شُم )وعيه( 
اأو  )مقترناِن  الخبِر  وتقديُر  المعطوِف،  واال�شِم  المبتداأ  بيَن  واالقتراِن  الُمالَزَمِة  معنى  واأفاَد  المبتداأ،  على 
ومثُله  ُمتالزماِن.  اأو  ُمقترناِن  ووعُيُه  �سخ�ٍض  كلُّ  فالمراُد:  الجملِة؛  معنى  يكتمُل  وبذا  متالزماِن( 

ٍف وواجُبُه . قوُلنا: كلُّ اأديٍب واأ�سلوُبُه، وكلُّ موظَّ
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ِمِه في ما ياأتي: ًحا �سبَب تقدُّ َم من ُرْكني الجملِة ال�سميَِّة مو�سِّ كَن المتقدِّ بيِِّن الرُّ
 { 1 - قال تعالى:{                                                        
)�سوَرُة الّزلزلة، الآيتاِن 8-7 (  

2 - ما اأجمَل اللُّغَة العربيََّة الف�سيحَة !
3 - للبحِر منظٌر جميٌل وقَت الُغروِب. 

فُر؟ 4 - متى ال�سَّ
5 - لكلِّ داٍء دواوؤُُه.

عيف، وفي كلٍّ خيٌر،  2- قال ر�سول اهلل  :"الموؤمُن الَقويُّ خيٌر واأَحبُّ اإلى اهلِل ِمَن الموؤمن ال�سَّ
احر�ْض على ما ينفُعَك، وا�ستِعْن باهلل ول تعِجْز، فاإْن اأ�سابَك �سيٌء فال تقل: لو اأَّني فعلُت كاَن 
)�سحيح م�سلم( يطاِن "   ر اهللُ وما �ساء فعل، فاإنَّ )لو( تفتُح عمَل ال�سَّ كذا وكذا، ولكْن قل: قدَّ

فـال يغـرَّ بطيـِب العيـ�ِض اإن�ســاُن 2-  لكلِّ �سـيٍء اإذا مـا تـمَّ ُنق�ســاُن  
والجهُل يهدُم بيَت العزِّ والكرِم 3-  الِعلـُم يبنـي بيـوًتا ل عمـاَد لها  
ـلــــُم مــرتـُعــــه وخـيـــــُم 4-  البـغـــــُي ي�ســـــرُع اأهـَلـــــــه           والظُّ
ُه زمــٌن �ســاءْته اأزمــاُن َمـْن �ســرَّ 5-  هي الأُموُر كما �ساهْدتها دوٌل  

تدريب ) 9 (

ًل: نموذٌج في الإعراِب: اأوَّ
َم الإن�ساُن. لول الِعلُم ما تقدَّ  - 1

لول: حرُف �شرٍط يفيُد امتناًعا لوجوٍد ل محّل له من الإعراب.  
ُة الّظاهرُة على اآخرِه. والخبُر محذوٌف وجوًبا تقديُرُه  مَّ العلُم: مبتداأٌ مرفوٌع وعالمُة رفِعِه ال�سَّ  

موجوٌد.
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ُن خريطَة مفاهيَم، تبيُِّن فيها اأحواَل  ا على برنامِج العرو�ِض التَّقديميَِّة، يت�سمَّ ا تقديمًّ ْم عر�سً مِّ �سَ
المبتداأ والخبِر، مَع اأمثلٍة ِمْن اإن�ساِئك.  

َم لكم خيًرا فا�سكروُه، وقاِبلوا اإح�ساَنه باإح�ساٍن .  َمْن قدَّ  -2
م وجوًبا. كوِن في محلِّ رفِع مبتداأ مقدَّ َمْن : ا�شُم �شرٍط مبنيٌّ على ال�شُّ  

َم : فعل ما�ٍض مبنيٌّ على الفتح ، والفاعُل �سميٌر م�ستتٌر تقديُرُه هو، والجملُة الفعليَُّة في  قدَّ  
محلِّ رفِع خبر المبتداأ .

للعاطفِة اأ�سواُقها وميوُلها، وللفكِر منطُقُه ونقُدُه.  - 3
على  الّظاهرُة  الك�سرُة  ِه  جرِّ وعالمُة  مجروٌر  ا�سٌم  والعاطفِة:   ، جرٍّ  حرُف  الاّلم   : للعاطفِة   

م وجوًبا. اآخِره، و�سبُه الجملِة من الجارِّ والمجروِر في محلِّ رفعِ خبٍر مقدَّ
ُة الّظاهرُة على اآخرِه، وهو م�ساٌف. والهاُء:  مَّ ٌر مرفوٌع وعالمُة رفِعِه ال�سَّ اأ�سواُقها: مبتداأٌ موؤَخّ  

�سميٌر متَّ�سٌل مبنيٌّ في محلِّ جّر م�ساٍف اإليِه.
ثانًيا: اأَعرب ما تحتُه خطٌّ في ما ياأتي:

1 - قال تعالى:{                                             
 {                

)�سورة يو�سف،الآية 109(  
2 - ما اأ�سيَق العي�َض لول ف�سحُة الأمِل!

3 - لكلِّ مواطنٍ حقوٌق، وعليِه واجباٌت.     
فِل؟  َدْتُه الحروُب، فاأيَن حقوُق الطِّ 4 - كفى حروًبا، كم طفلٍ �سرَّ

5 - للّتدخيِن م�سارُّ كثيرٌة.
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ُمقترٍن بزمٍن  العربيَِّة، وهو ما دلَّ على َحَدٍث  اللُّغِة  الَكالِم في  اأْق�ساِم  اأحُد  الفعَل  اأنَّ  بَك  َمرَّ 
مُن اإلى ثالثِة اأق�ساٍم: ما�ٍض، وم�سارٍع، واأمٍر، ولكلِّ ق�سٍم  عالمُته  َم من حيُث الزَّ معيٍَّن، وقد ُق�سِّ
تاء  اأو  المتكلِِّم،  تاء  اأو  ال�ّساكنِة،  التَّاأنيِث  بتاء  اتِّ�ساِله  َقبوُل  الما�سي:  عالماِت  فمن  تميُِّزه،  الَّتي 
عالماِت  وِمن  وَدَر�ْسِت.  وَدَر�ْسَت،  ودر�ْسُت،  َدَر�َسْت،  فنقوُل:  الُمخاَطَبِة،  تاء  اأو  الُمخاَطِب، 
َلُب وَقبوُل ياِء  ْر. واأّما الأمُر فِمن عالماِتِه: الطَّ الم�سارِع َقبوُله الجزَم، مثل: )لم(، فنقوُل: لم يتاأخَّ

المَخاَطَبِة، كقوِلَك: اْنَتخبي. 
للِة على الحدِث  ُن معنى الفعِل في الدَّ ثيَن  ي�ستخدموَن كلماٍت تت�سمَّ لكنَّنا َنجُد بع�َض الُمتحدِّ
الُمقترِن بزمٍن ُمعّيٍن، غير اأنَّها ل تقبُل عالماِته، وُت�سّمى هذه الكلماُت )اأ�سماَء الأفعاِل(، وهو ما 

لٍة للنَّ�ِض الآتي: اًل بعَد قراءٍة ُمتاأمِّ َتعِرُفه ُمف�سَّ
رعان ما َيهتدي �ساحُبها اإلى  ِف الحقِّ والهتداِء اإليه؛ َف�سُ ٌم في َتعرُّ ليمِة اأَثٌر حا�سِ للِفطَرِة ال�سَّ
ُل  الِح، دوَن حاَجٍة اإلى َكثرِة الِب�ساَعِة ِمن الأواِمِر، والَنَّواهي، فالإن�ساُن َي�سِ الَخيِر، والُهدى، وال�سَّ

لَّ عنها. اإلى الحقيقة ِبِفطَرِتِه ومعرفِتِه وعقِلِه، وهيهاَت اأْن ي�سِ
اأُفٍّ ِلَمْن َعِلَم فلم يعمْل ِبما علَم، وَوْي ِلَمن اأوِتَي ِعلًما فلم َيْنَتفْع به، وِلَمن َفِهَم فلم ي�ستِقْم، 
نعمًة  ُرِزَق  ْن  ِممَّ تكوَن  اأْن  وَحذاِر  ُيِجْبُه،  فلم  الخيِر  على  َحيَّ  ُينادي:  الخيِر  داِعَي  �سمَع  وِلَمْن 

َفاأْنَكَرها َف�سّتاَن بيَن هذا وذاك. 
ٍف( ْد حياَتك، الغزالي، بت�سرُّ )جدِّ

الوحدُة الّثامنُة
ا�ْشـُم الـفـعـِل
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مفهوُم ا�شِم الفعِل وداللَتُُه
�ُسرعان،  التَّرتيِب:  على  وهي  ال�ّسابِق،  النَّ�ضِّ  في  خطٌّ  تحَتها  الَّتي  الَكلماِت  في  النَّظَر  َدقِِّق 

و........، و..........، و..........، و.......... .
ياِق الواردة فيه، فكلمُة )�ُسرعان(  حاوْل اأن َتتبيََّن الَمعنى الَّذي َدلَّْت عليه كلُّ َكلمٍة َوْفًقا لل�سِّ
جاءْت ِبمعنى الفعِل الما�سي )�َسُرع( ، فكاأنَّ الُمتكلَِّم قاَل: �َسُرَع ما َيهتدي �ساحُب الِفطرِة اإلى 
َكلمَة  فا�ْستعَمَل  الَخيِر،  اإلى  ليمِة  ال�سَّ الِفطرِة  �ساحِب  اْهتداِء  �ُسرعِة  َعْن  ُيَعبَِّر  اأْن  اأراَد  لكنَّه   ، الَحقِّ
)�ُسرعان( َبدًل ِمن الفعِل الما�سي )�َسُرَع(؛ لأنَّها اأقوى ِمن الفعِل الَّذي هو ِبمعناها في الّدللِة على 

الَمعنى الَمق�سود.  
ن  ُر ِممَّ جَّ ُر(، فكاأنَّ الُمتكلَِّم َيقوُل: اأَت�سَ جَّ ( جاءْت ِبمعنى الفعِل الُم�سارِع )اأَت�سَ  وكلمُة )اأُفٍّ
ُر(،  جَّ ( َبدًل من الفعِل الُم�سارِع )اأَت�سَ ِر ا�ْستعمَل َكلمَة )اأفٍّ جُّ ِة التَّ�سَ دَّ َعِلَم فلْم َيعمْل، وللتَّْعبيِر َعن �سِ
( فجاءْت بمعنى فعِل الأْمِر )اأْقِبْل(، والُمراُد: اأْقِبْل على الَخيِر،  ومثُلها كلمة )َوْي(.  اأّما كلمُة )َحيَّ

( َبدًل ِمْن فعِل الأمِر)اأْقِبْل(. لِب؛  فا�ستعمَل كلمَة )َحيَّ لكنَّه اأراَد الُمبالغَة في الطَّ

ولو حاولَت اأْن ُتْدِخَل عالمًة من عالماِت الأفعاِل على الَكلمِة التي جاءْت ِبمعناها،  َلوجدَت 
اأنَّها ل َتقَبُل اأيًّا ِمْنها، َوْلَنبداأْ ِبكلمِة )�ُسرعان(، الَّتي جاءْت ِبمعنى الِفعِل الما�سي )�َسُرَع(، َفهل َتقبُل 
هذِه الَكلمُة اأيَّ َعالمٍة ِمن عالماِت الفعِل الما�سي، كتاء التَّاأنيِث، اأو تاء الُمتكلِّم؟ اأ�ْسَمُعَك َتقوُل: 
ل، اإنِّها ل َتقبُل ذلَك ُمطلًقا، َمَع اأنَّ الفعَل الما�سَي الَّذي جاءت ِبمعناه َيْقبُل ذلَك، فُيقاُل: �َسُرَعْت، 

باإدخاِل تاء.........، و�َسُرْعُت باإدخال تاء...........عليه.

ُر(، فهل َتقبُل هذِه الكلمُة   جَّ ( الَّتي جاءت ِبمعنى الفعِل الُم�سارِع )اأَت�سَ َوْلننتقْل اإلى كلمِة )اأُفٍّ
اأْن ُندِخَل َحرَف الَجزِم )لم( َعليها؟ اأظنَُّك لحْظَت اأنَّها ل َتْقَبُل ذلَك، َمَع اأنَّ فْعَلها الُم�سارَع الَّذي 
الَّتي   ) )حيَّ كلمِة  على  ا-  اأي�سً  – َيْنَطِبُق  ما  وهَو  ْر.  جَّ اأَت�سَ لْم  فُيقاُل:  ذلَك،  َيقَبُل  ِبمعناه،  جاءْت 
جاءْت بمعنى فعِل الأمِر )اأْقِبْل(، فاإنَّها ل َتقبُل َعالمَة فعِل الأمِر، وهي دخوُل ياِء الُمخاَطبِة، َمَع اأنَّ 

الِة. الفعَل الَّذي جاءْت بمعناه يقبُل ذلَك، فُيقاُل: اأْقِبلي، ومثُل ذلك قوُلنا: حيَّ على ال�سّ
( جاءْت بمعنى اأفعاِلها، لكنَّها  ، وَحيَّ َلعلََّك اأْدرْكَت – مّما �سبَق-  اأنَّ الكلماِت: )�ُسرعاَن، واأُفٍّ

َة بالفعِل الَّذي جاءْت بمعناه؛ ولهذا يُ�شّمى كلٌّ منها ا�شَم فعٍل.   لم تَْقبَِل العالمَة الخا�شَّ
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تدريب ) 1 (

( في جمٍل ُمفيدٍة ُتعبُِّر عن المعاني الآتيِة: ، وَحيَّ ْف ُكالًّ من اأ�سماِء الأفعاِل: )�ُسرعان، واأفٍّ وظِّ
م�ِض اإلى الأر�ِض. ْوِء ال�سَّ 1 - �سرعُة و�سوِل �سَ

ن ُي�سيُِّع َوقَته. ُر ِممَّ جُّ 2 - التَّ�سَ
3 - الَحثُّ على التَّ�ساُمِح.

مُن  اأْق�شاُم ا�شِم الفعِل من حيُث الزَّ

اًل: ا�ْشُم الفعِل الما�شي اأوَّ
ُعْد اإلى النَّ�ضِّ ال�ّسابِق، واْلَحِظ ا�ْسَمي الفعِل: )هيهاَت، و�َسّتاَن(. فما المعنى الَّذي َدلَّ َعليه كلٌّ ِمنهما؟ 
الِفطرِة  الَل عن �ساحِب  َي�ستبِعَد ال�سَّ اأْن  اأراَد  اإّن )هيهاَت(، جاَء بمعنى الفعِل الما�سي )بَُعَد(، فالمتَكلُِّم 
ليمِة ا�سِتبعاًدا َكبيًرا، و)�شتّان( جاَء بمعنى الفعِل الما�سي )افتَرَق(، اإْذ اأراَد المتكلُِّم اأْن ُيْظِهَر الفرَق الكبيَر  ال�سَّ

بيَن �سنفيِن مَن الّنا�ِض، اأحُدهما كاَنْت فطرُته اأ�سا�ًسا ِلهدايِته، والآَخُر َلْم َيْنَتفْع بما توجُبه الفطرُة.

ًحا لَك اأنَّ )َهيهات، و�َسّتاَن( ِمثُل )�ُسرعان، بمعنى �َسُرَع( ل َيْقبالِن اأيَّ َعالمٍة  َلعلَّه اأ�سبَح وا�سِ
تَْقبُل  وال  الما�شي،  الفعِل  َمعنى  ُن  تَتَ�شمَّ الَّتي  الكلمَة  اإنَّ  ِبمعناه.  كاَنتا  واإْن  الما�سي،  الفعِل  عالماِت  ِمن 

عالماِته تُ�َشّمى ا�شَم فعٍل ما�ٍص.

ولعّلك َلحظَت اأنَّ اأ�سماَء الأفعاِل الما�سيِة َمبِنيٌَّة على........... الّظاهِر على اآخِرها، وهي تعمُل 
َنْت َمعناها، وُتْعَرُب الُجملُة الَّتي وَرَدْت فيها )�ُسرعان( في النَّ�ضِّ على  مَّ َعَمَل اأفعاِلها الما�شيِة الَّتي َت�سَ

النَّحِو الآتي:
�ُسرعاَن: ا�سُم فعٍل ما�ٍض َمبنيٌّ على الفتِح الّظاهِر على اآخِره بمعنى )�سُرَع(.

كوِن ل محلَّ َله من الإعراب. مــا : حرٌف َم�سدريٌّ َمبنيٌّ على ال�سُّ
رُة على اآخِره، َمنَع من ظهوِرها الثِّقُل. ُة الُمقدَّ مَّ َيهتدي : فعٌل م�سارٌع مرفوٌع وعالمُة رفِعه ال�سَّ
ُل من )ما يهتدي:اهِتداء( في محلِّ رفِع فاعٍل ل�سِم الفعِل الما�سي )�ُسرعان(. والم�سدُر الموؤوَّ

ُة الّظاهرُة على اآخِره، وهَو ُم�ساٌف، والهاء:  مَّ �ساحُبها: فاعُل )يهتدي( مرفوٌع، وعالمُة رفِعه ال�سَّ
كوِن في محلِّ جرِّ ُم�ساٍف اإليِه. ٌل َمبِنيٌّ على ال�سُّ �سميٌر ُمتَّ�سِ
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تدريب ) 2 (

اْماَلأَ الَفراَغ في الُجمِل الآتيِة با�سِم الفعِل الما�سي المنا�سِب:
1 - .......... ما بيَن العلِم والجهِل.

2 - َتكاَثَرِت الُغيوُم و............ ما َلمَع الَبرُق.
3 - ..........نجاُح المهمِل.

ثانيًا: ا�شُم الفعِل الم�شارع

َدقِِّق النَّظَر في َكلمَة )َوْي( في النَّ�ضِّ ال�ّسابِق تجْدها تحمُل معنى الِفعِل الم�سارِع )اأْعَجُب، اأو 
ْمَع، َفَلْم َيْنَتِفْع ِبها. ن اأوِتَي العلَم والَفهَم وال�سَّ ِبه ِممَّ َة َتَعجُّ دَّ ُب(؛ اإْذ اأراَد المتَكلُِّم اأْن ُيْظِهَر �سِ اأتعجَّ

( ال تَْقبُل َعالَمَة الِفعِل الُم�شارِع، كُدخوِل َحرِف الَجزِم )لم(، فهما ا�شما فعٍل ُم�شارٍع.  و)َوْي( مثُل )اأُفٍّ

ِل الكلماِت الَّتي تحَتها َخطٌّ في الجمِل الآتيِة: فها تاأمَّ َة اأ�سماُء اأفعاٍل م�سارعٍة اأخرى؛ لتتعرَّ وَثمَّ
تاِء، ما اأْبَرَدها!  1 - واًها لأيّاِم ال�سِّ

ِة الَمر�ِض! دَّ 2 - اأّواه ِمن �سِ
3 - اآِه من َق�ْسوِة الإن�ساِن اإذا َظَلَم.

تماِم الّتقريِر  . 4 - َقْدِني ثالثوَن دقيقًة لإِ

جاءْت اأ�سماُء الأفعاِل الُم�سارعِة في الُجمِل ال�ّسابقِة، بمعنى الأفعاِل الُم�سارعِة الآتيِة : اأْعَجُب، 
والّثالثِة،  الّثانيِة،  الجملتيِن:  في  ُع  اأتَوجَّ اأو  واأتاألَُّم،  )َوْي(،  ومثُلُه  الأولى،  الجملِة  في  ُب،  اأتعجَّ اأو 

وبمعنى يكفي في الجملِة الّرابعِة.
واأ�شماُء االأفعاِل الُم�شاِرعة َمبنيٌَّة، وهَي تعمُل َعَمَل الفعِل الُم�شارِع الَّذي جاءْت ِبمعناه، فاإذا كاَن فعُلها 

الزًما اكتفى ا�شُم الفعِل الُم�شارِع بالفاعِل، كما في َقوِل الكاتِب: اأفٍّ ِلَمْن َعِلَم فلْم َيعمْل ِبما َعِلَم، 

فُيعَرُب ا�سُم الفعِل الم�سارِع على النَّحِو الآتي:
ميٌر ُم�ْسَتِتٌر َتقديُره )اأنا(. ُر(، وفاعُله �سَ جَّ : ا�سُم فعٍل م�سارٍع َمْبنيٌّ على الَك�سِر، ِبمعنى )اأَت�سَ اأُفٍّ
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الم�سارَع  الفعَل  لأنَّ  بالفاعِل؛  فاكتفى  لِزًما  جاَء   ) )اأُفٍّ الُم�سارِع  الفعِل  ا�سَم  اأنَّ  ُيْلَحُظ 
يًا، اإذا جاَء ِبمعنى فعٍل ُم�شارٍع  ُر( الَّذي هو بمعناه فعٌل لزٌم، ويكوُن ا�شُم الفعِل الم�شارِع ُمتعدِّ جَّ )اأَت�سَ
، وهَو ما ُيْلَحُظ حيَن ُتْعِرُب ا�سَم الفعِل الُم�سارِع )َقْد( في ُجْملِة: َقْدِني ثالثوَن دقيقًة لإتماِم  ُمتََعدٍّ

الّتقريِر . 
كوِن، ِبمعنى )َيْكفي(، والّنوُن: نوُن الِوقايِة، حرٌف َمبنيٌّ  َقْد: ا�سُم فعٍل م�سارٍع َمْبنيٌّ على ال�سُّ
ِب  كوِن في َمحلِّ َن�سْ ٌل َمبنيٌّ على ال�سُّ ميٌر ُمتَّ�سِ على الَك�سِر ل محلَّ له من الإعراِب، والياُء: �سَ

ٍم ل�سِم الفعِل. َمفعوٍل ِبه ُمقدَّ
ِر ال�ّسالِم. ٌر مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه الواو؛ لأنَُّه ُملَحٌق بجمِع المذكَّ ثالثوَن: فاعٌل ُموؤخَّ

تدريب ) 3 (

اأفعاٍل  اأ�سماِء  اإلى  وقْد(  واآِه،  واأّواه،  وواًها،  )َوْي،  الآتيِة:  الُم�سارعِة  الأفعاِل  اأ�سماَء  نِّْف  �سَ
ْف َثالثًة ِمنها في ُجَمٍل ُمفيدٍة  يٍة َوْفَق اأفعاِلها الَّتي جاءْت ِبمعناها، ثّم وظِّ م�سارعٍة لزمٍة، وُمتعدِّ

ِمن اإْن�ساِئك.

ثالثًا: ا�شُم فعِل االأْمِر

ِل الكلمَة )َحذاِر( الَّتي َتحَتها َخطٌّ في النَّ�ضِّ تجْدها ِبمعنى: ِفعِل الأمِر)احَذْر(، بدليِل اأنَّه  تاأمَّ
َعه َمكاَنها، َويبقى الكالُم َم�سَتقيًما في الَمعنى، كاأنَّ الكاتَب اأراَد اأْن يقوَل: احذْر اأْن  ُيمكُن اأْن َت�سَ
ْن َرَزَقه اهلل نْعمًة َفاأْنَكَرها، فـ )َحذاِر( ِبمعنى ِفعِل االأْمِر )اْحَذْر(، لكنَّه ل يْقَبُل َعالَمَته، وهي  تكوَن ِممَّ
لُب مع َقبوِل )ُدخوِل ياِء الُمخاَطبِة(. فهَي، ا�سُم فعِل..........، �َساأُنها في ذلَك �َساأُْن ا�سِم فعِل  الطَّ

(، الَّذي �َسبَق اأْن اأ�َسْرنا اإليِه ِعنَد الَحديِث عن مفهوِم اأ�سماِء الأفعاِل. الأمِر )َحيَّ
  جاَء ا�سُم فعِل الأمِر )َحذاِر( على وْزِن )َفعاِل(، َمبِنيًّا على الك�ْشِر َوهَو َم�شوٌغ  ِقيا�ِشيًّا من الفعِل 
الوزِن  على  اأمٍر  اأفعاِل  اأ�سماَء  َت�سوَغ  اأْن  َت�ْسَتطيُع  اأنََّك  َيعني  وَهذا  )َحِذَر(،  ِف  رِّ الُمتَ�شَ التَّامِّ  الثُّالثّي 

را�َسِة. ْفِح، و َدرا�ِض. اإذا اأَمرَت اأحًدا بالدِّ فاِح. اإذا اأرْدَت اأْن َتاأُمَر اأحًدا بال�سَّ ه، َفتقوُل: �سَ َنف�سِ
ه ِمن الأفعاِل الآتيِة: �سَدَق، �َسَمَح، َرَك�َض.  حاِوْل اأْن َت�سوَغ اأ�سماَء اأفعاِل اأمٍر على الوزِن َنف�سِ
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فها اقراأ الُجمَل الآتيَة : ة اأ�سماُء اأفعاِل اأمٍر اأخرى؛ لتتعرَّ وَثمَّ
ْع في الُحْكِم على الّنا�ِض.  - ُرَويَدَك ل َتَت�سرَّ

ْه عن َقْوٍل ل َينَفُع. - �سَ
- َمْه، َفَقْد اأْكَثْرَت الِجداَل.

- َهُلمَّ اإلى الَبيِت.
- َهّيا اإلى المكتبِة.

يَّة، اْقراأْها جيًِّدا. خ�سِ - هاَك ن�سخًة من قانوِن الأحواِل ال�سَّ
تي َتدعو َلنا؛ َفقلُت: اآمين.  - �سِمْعُت َجدَّ

حيًحا ور�سيًقا. ِة ِلَتحَفَظ ج�سَمَك �سَ يا�سَ - َعليَك ِبالرِّ
- َهَتَف الُجْمهوُر ِلُمت�ساِبٍق: اأماَمَك ل َيفوتنََّك الفوُز.

- َوراَءَك ل ت�سلْك هذا ال�ّسارَع، فُهَو مغَلٌق.
- اإليَك َعن اأ�سِدقاِء ال�ّسوِء.

رْت �سحُر �سديَقَتها �سمَر ِمن َخطِر قطِع ال�ّسارِع قائلًة: َمكاَنِك. - حذَّ
- دوَنَك الكتاَب فاقَراأْه.

و)َهيا(  اأقِبْل،  بمعنى:   ) و)َهُلمَّ بمعنى:اكُفْف،  و)َمْه(  بمعنى:ا�شُكْت،  ْه(،  ْل، و)�شَ تمهَّ بمعنى:  )ُرَويَدَك(  فـ 
ْم،  بمعنى: اأ�شِرْع، و)هاَك( بمعنى:خذ، و)اآمين(، بمعنى:ا�شتِجْب، و)َعليَك(، بمعنى: الْزْم، و)اأَماَمَك( بمعنى:تقدَّ
ا بمعنى ُخْذ، كما في َقوِلنا: اإليَك الماَل، اأْي:  ، وياأتي اأي�شً ْر، و)اإلَيَك( بمعنى: ابتعْد اأو تَنحَّ و)وراَءَك( بمعنى: تَاأخَّ

ُخْذه،  و)َمكانَك( ِبمعنى:اثبْت، و)دونََك( بمعنى: ُخْذ.

وَلو َدقَّقَت النَّظَر في اأواخِر اأ�شماِء اأفعاِل االأمِر، َلوَجدَتها  َمبِنيًَّة، وهَي تَعمُل َعَمَل اأفعاِلها الَّتي جاءْت 
ِبمعناها، فاإْن كاَن فعُل الأمِر الَّذي جاءْت ِبمعناه لِزًما، اكَتفى ا�سُم فعِل الأمِر بالفاِعِل، َكما َيظَهُر في 

ْه َعْن َقوٍل ل َينَفُع.  َفُيعَرُب ا�سُم ِفعِل الأمِر على النَّحِو الآتي: ُجملِة: �سَ
كوِن، ِبمعنى )ا�سُكْت(، والفاعُل �سميٌر ُم�ْسَتِتٌر ُوجوًبا َتقديُره  ْه: ا�سُم ِفعِل اأْمٍر َمبنيٌّ َعلى ال�سُّ �سَ

)اأْنَت(.
ْه( اْكتفى بالفاِعِل َمَع َتماِم الَمعنى؛ لأنَّه جاَء ِبَمْعنى  َويتَّ�سُح ِمَن الُجملِة ال�ّسابقِة اأنَّ ا�سَم الفعِل )�سَ
يًا، كما في  يًا، اإذا كاَن فعُل الأمِر الَّذي جاَء ِبمعناه ُمَتعدِّ ِفعِل اأمٍر لزٍم، َويكوُن ا�سُم فعِل الأْمِر ُمتعدِّ

الجملِة ال�ّساد�سِة: هاِت ن�سخًة ...، حيث ُتعَرُب على النَّحِو الآتي:
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ميٌر ُم�سَتِتٌر ُوجوًبا َتقديُره )اأنَت(. هاَك: ا�سُم ِفعِل اأْمٍر َمبنيٌّ َعلى الَفتِح، ِبمعنى )ُخْذ(، والفاعُل �سَ
ن�سخًة: مفعوٌل به ل�سِم فعِل الأمِر من�سوٌب، وعالمُة ن�سِبِه الفتُح الّظاهُر على اآخرِه.

ماِئِر، َنحو: هُلّمي، َوَهُلّما، َوَهلّموا، يَخُرُج  َل بال�شَّ (، اإذا اتَّ�شَ َوَحِريٌّ اأْن َتعِرَف اأنَّ ا�شَم فعِل االأْمِر)َهُلمَّ
لُة ِبِه في َمحلِّ َرفِع فاِعٍل. مائُر المتَّ�سِ عراَب ِفعِل الأمِر، وَتكوُن ال�سَّ ِمن باِب ا�شِم فعِل االأْمِر، فُيعَرُب اإِ

تدريب ) 4 (

ًبا َلُه في الَمعنى في الُجمِل الآتيِة: ْع َمكاَن ِفعِل الأْمِر ا�ْسَم ِفعِل اأْمٍر ُمنا�سِ اأّوًل:  �سَ
ْل؛ َففي الَعَجلِة النَّداَمِة.  1 - اأيُّها ال�ّسائُق، َتمهَّ

ِق. ُة للتَّفوُّ ْم اإْن واَتْتَك الُفْر�سَ 2 - َتَقدَّ
3 - ا�سَمعِ النَّ�سيحَة ولو كاَن ِفيها َنْقٌد َلَك.

. رِّ 4 - اْبَتِعْد َعن ال�سَّ
ثانًيا:  اأْعرْب ما َتحَته َخطٌّ في الُجملِة الآتيِة:
َهُلّموا اإلى الَمجِد يا �سباَب الوَطِن و�ساّباِتِه.

ِعه ُل و�شْ ا�ْشُم الفعِل ِمن حيُث اأ�شْ
ِعها وا�ستعماُلها في  ُل و�سْ لعّلَك لَحْظَت اأنَّ اأ�سماَء الأفعاِل َلي�سْت َنوًعا واحًدا ِمن َحيُث اأ�سْ

اللُّغِة الَعربيَِّة، فهَي اأق�ساٌم َثالثٌة: 
ماِعيَُّة اًل:  اأ�ْشماُء االأفعاِل الُمْرتََجَلُة ال�شَّ اأوَّ

 وهي ما قالْتُه العرُب على اأ�سِل �سوَرِته اللَُّغويَِّة للتَّعبيِر عن معاني اأ�سماِء الأفعاِل، َو�ُسِمع عنها 
ورِة، ولم َت�سَتعِمْلُه في غيِر ذلك، وَي�سَمُل: على تلَك ال�سّ

اأ�سماَء الأفعاِل الما�سيَة، الَّتي دَر�سَتها �سابًقا، وهي: �ُسرعان ، و..........، و............
و........،  و.......،   ، اأفٍّ وهي:  �سابًقا،  َدَر�ْسَتها  الَّتي  الم�سارعَة  الأفعاِل  واأ�سماَء 
 ، َحيَّ وهي:  الأمِر،  اأفعاِل  اأ�سماِء  وبع�َض   . و..............  و............،  و............، 

، وَهّيا، وهاَك، واآمين. ْه، وَمْه، وَهُلمَّ و�سَ
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فاأ�سماُء الأفعاِل ال�ّسابَقة جميُعها قالْتها العرُب ارِتجاًل، وا�سَتعمَلْتها ِب�سكٍل َمخ�سو�ٍض؛ لُتعبَِّر 
َنِة في كلِّ ا�سِم فعٍل ِمنها، وَلْم ت�سَتعِمْله في غيِر ذلَك. مَّ ِبها عن المعاني الُمَت�سَ

ثانيًا: اأ�شماُء االأفعاِل المنقولُة

ِعها اللَُّغِويِّ اأ�سماَء اأفعاٍل، لكنَّها ُنِقَلْت من دللِتها الأ�سليَِّة؛  وهي الَّتي لم تُكْن في اأ�سِل و�سْ
ِلتعبَِّر َعن َمعاني اأ�سماِء الأفعاِل، ويَ�ْشَمُل هذا النَّوُع اأ�شماَء اأفعاِل االأمِر الآتية:

الكلماِت  هذه  اأ�سَل  فاإّن  ودوَنَك،  ومكاَنَك،  ووراءَك،  اأماَمَك،  مثُل:  َظرٍف،  َعْن  المنقولة   -1
ُظروُف َمكاٍن، ولي�َض اأ�سماَء اأفعاٍل، ُثمَّ ُنِقل ا�ستعماُلها اإلى اأ�سماِء اأفعاِل الأمِر بالمعنى الخا�ضِّ 

بكلٍّ ِمنها َكما َدَر�ْسَت �ساِبًقا.
المنقولة َعن جارٍّ وَمجروٍر، اأْي اأّن اأ�سَلها َحرُف َجرٍّ وَمجروره، مثل: اإليك، وعليَك.   - 2

المنقول َعن َم�شدٍر، مثل: )ُرَوْيَدَك(، فاإّن اأ�سَل هذه الَكِلمِة َم�سَدٌر، فكلمة )رويًدا( في قوِلنا:   - 3
بيُب المري�َض رويًدا قبل اإجراِء العملّيِة الجراِحيَِّة، هي َم�سَدٌر وَقْد ُنِقَل ا�سِتعماُل هذا  اأمهَل الطَّ
الَم�سدِر اإلى ا�سِم فعِل الأمِر، َويكوُن ِعندئٍذ - كما َدَر�سَت �سابًقا - بمعنى:........، فُيقاُل: 

ْر. ُرَوْيَدَك ل َتَتَهوَّ
ثالثًا: ما يُ�شاُغ ِقيا�ِشيًّا َعلى وزِن )َفَعاِل( َمبنيًّا على الَك�ْشِر

ٍف، للّداللَِة على االأمِر، وَقْد َمرَّ بَك ِمْنه ا�سُم  رِّ ُي�ساغ على وزِن )َفعال( ِمن ُكلِّ ِفْعٍل ثاُلثيٍّ تامٍّ ُمتَ�شَ
اْفَهْم،  ِبمعنى:  و...........  اكُتْب،  بمعنى:  َكتاِب،  وِمْثُله:  اْحَذْر،  ِبمعنى  )َحذاِر(  الأمِر  ِفعِل 

و............ِبمعنى: ا�سمْع، و............بمعنى: ا�سنْع.

ًة تُ�ْشتَعَمُل ِب�شيَغٍة واحدٍة للمفرِد والمثنَّى والَجمِع،  وِمْن َتماِم الفاِئدِة اأْن َتعِرَف اأّن اأ�شماَء االأفعاِل عامَّ
ِر والُموؤنَِّث، فيقاُل: والُمذكَّ

َمْه، يا خالُد، وَمْه، يا خالداِن، وَمْه يا خالدوَن، و.......يا فاطمُة، وَمْه يا فاطمتاِن، وَمه يا 
فاطماُت. يُ�ْشتَْثنى ِمن ذلَك اأ�شماُء االأفعاِل المتَّ�شلُة ِبكاف الِخطاب، وهَي: عليَك، واإليَك، واأماَمَك، 

وَوراءَك، ومكاَنَك، وُرَوْيَدَك، وهاَك، فاإنَّها تَتَغيَُّر ِبتغيُِّر الُمخاطِب، فُيقاُل: 
و......... ِك،  َنف�سَ وعليِك  ُكم،  اأنُف�سَ و........  ْيُكما،  و.........َنْف�سَ َك،  َنف�سَ َعليَك 

ُل ِبكاِف الِخطاِب. ، وكذا الحاُل لكلِّ اأ�سماِء الأفعاِل الَّتي َتتَّ�سِ ُكنَّ اأْنُف�سَ
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تدريب ) 5 (

تدريب ) 6 (

َبيِّْن َنوَع اأ�سماِء الأفعاِل الآتيِة ِمن َحيُث اأ�سُل َو�سِعها:   - 1
، َهْيهاَت، عليَك، دونَك، َنزاِل. ، َحيَّ اأفٍّ  

َميِِّز ا�سَم الفعِل الَمنقول عن َغيِره في ما تحَته َخطٌّ في الُجملتيِن الُمتقاِبلتيِن الآتيتيِن:  - 2
َح؛ َفاْفَهْمُه. رَح الوا�سِ - اإليَك ال�سَّ - اأْر�َسْلُت اإليَك ِر�سالًة.      

ْف اأ�سماَء الأفعاِل الآتية في ُجَمٍل ُمفيدٍة ِمن اإْن�ساِئَك ُمخاِطًبا ِبها المفرَد والُمثّنى والَجْمَع:  وظِّ  -3
هاَك، وُرَوْيَدَك، واًها.

مُن: َعيِّْن ا�سَم الفعِل في ما ياأتي، وَبيِّْن َنوَعه ِمن حيُث الزَّ
1 - قال تعالى:{                                             

                 }  )�سورة الأحقاف، الآية 17(
ه اأو دينِه  اأو لوِنِه اأو ِعْرِقِه. رِف النََّظِر عن جن�سِ 2 - هيهاَت هيهاَت اأْن ُيظَلَم اإن�ساٌن في وطِننا ِب�سَ

ِلـَم اأْبقـيـِه ومــا اأْبقـــى َعــَليَّ   مي  3 - اآِه ِمـن َقيـِدَك اأْدمى ِمْع�سَ
َحذاِر َفاإنَّ الَبْغَي َوْخٌم َمراِتُعْه  4 - حـذاِر ُبنيَّ الَبغـَي ل َتقـربنَّـهْ 
َوَيْرَحـُم اهللُ َعْبًدا قـاَل: اآمينـا 5 -  يا رّب ل َت�ْسُلَبّني ُحبَّها اأَبًدا 

ًل:  َميِِّز ا�سَم الفعِل الُمرَتَجل ِمن الَمْنقوِل، في كلٍّ مّما ياأتي:  اأوَّ
1 - قال تعالى:{                                             

)�سورة يون�ض، الآية 28(   {          
ِب   ٍق وُمَغـرِّ �ستـاَن بيَن ُم�سـرِّ ًبا  ـْرُت ُمَغرِّ قـًة و�سِ 2 - �ســاَرْت ُم�سـرِّ

تدريب ) 7 (
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تدريب ) 8 (

اقراأ ما ياأتي، ثّم اأِجْب عّما يليِه :
ًل: قال تعالى:{                                              اأوَّ

)�سورة المائدة، الآية 105(   {            
را�سِة، فقاَل: فِر للدِّ ثانًيا: اأْو�سى اأٌب ابَنه، َوَقد َعزَم على ال�سَّ

ناِع )الَخْير(؛ فاإنَّه زاُد الُعقالِء، َوُرَوْيدَك  ْبها، َتكْن اأ�سعَد الّنا�ِض، و�سَ َك َهذِّ ، َعليك َنف�سَ اأْي ُبنيَّ
في اأمِرك ُكلِّه؛ فاإنَّ الَعَجلَة ُتوِرُث النَّدامَة، واحر�ْض على ِعلٍم َينفُع، َف�سّتاَن ما بيَن عاِلٍم وَجهوٍل، 

ْم عقَلُه! . واإْن �َسِمْعَت دعوَة الخيِر، َفقْل: اآميَن، وهيهاَت اأْن يفِلَح َمْن لم ُيحكِّ
ِعها في اللُّغِة. ُل و�سْ بيِّْن نوَع اأ�سماِء الأفعاِل الَّتي َتحَتها َخطٌّ ِمن َحيُث اأ�سْ  - 1

: ا�ْسَتخرْج ِمن النَّ�ضِّ  - 2
اأ   - ا�سَم فعٍل ما�ٍض ِبمعنى: َبُعد.   

. ب- ا�سَم فعِل اأمٍر قيا�سيٍّ  
 . ا�سِبْط اآِخَر كلمِة )الخير( الّتي بين قو�َسْيِن َوْفَق َموِقِعها في النَّ�ضِّ  - 3

. ك(، و)عاِلم( َوْفَق ُوروِدها في النَّ�ضِّ اأْعِرْب ُكالًّ من الكلمتيِن الآتيتيِن: )َنْف�سَ  - 4

3 - اأماَمَك، فالُم�ستقَبُل زاِهٌر. 
ْرَت في َمناِطِق الْزِدحاِم. 4 - ُرَوْيَدَك اإذا �سِ

اإّن التَخلَُّق ياأتي دوَنُه الُخُلُق  د في ما اأنَت فاِعُلهُ  5 - عليَك بالَق�سْ

ثانًيا: ميِِّز ا�سَم الفعِل ِمن َغيِره في ما َتحَته َخطٌّ في كلِّ ُجْملتيِن ُمتقابلَتيِن:
- �َسماِع اإذا تكلََّم اأ�ْستاُذك. ِجرُت من �َسماِع اأخباِر الويالِت والحروِب.   1 - �سَ

- َهلمَّ َنزَدْد ِعلًما. 2 - اأْختاه، َهلّمي اإلى الُم�ساركِة في النتخاباِت.   
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ًل: َنموَذٌج ِفي الإِعراِب:  اأوَّ
َوْي من �َسباٍب ل يعملون.

َتقديُره  ُم�ْسَتِتٌر  ميٌر  �سَ والفاِعُل  ُب(،  )اأَتعجَّ ِبمعنى  كوِن،  ال�سُّ على  َمبنّي  ُم�سارٍع  ِفعٍل  ا�سُم  وْي: 
)اأنا(.

من: َحرُف َجرٍّ َمبنيٌّ َعلى ال�ّسكون الّظاهِر ل محلَّ له من الإعراِب.
ِه الَك�سرُة الّظاِهرُة على اآِخِره. �َسباٍب: ا�سٌم مجروٌر وعالمُة َجرِّ

كون ل محلَّ له من الإعراِب. ل: َحرُف َنْفٍي َمبنيٌّ على ال�سُّ
الَخم�سِة،  الأفعاِل  ِمن  لأنَّه  اآِخِره؛  في  الّنون  ُثبوُت  رْفِعه  َمرفوٌع وعالمُة  ُم�ساِرٌع  ِفعٌل  يعملون: 
كون في َمحلِّ رفِع فاِعٍل. وُجملُة )ل يعملون( في محلِّ َجرِّ  ٌل َمبنيٌّ على ال�سُّ ميٌر ُمتَّ�سِ والواُو �سَ

نعٍت لـ )�سباب(.

ا: ثانًيا: اأعِرْب ما تحَته َخطٌّ في ما ياأتي اإعراًبا تامًّ
)�سورة الأنبياء، الآية 67(   { 1 - قال تعالى:{                                                

الأخباَر  واإليكُم  الموَجَز،  هو  هذا  كاَن  النَّ�سرِة:  موجِز  بعَد  يقوُل  المذيَع  ن�سمُع  ما  غالًبا   - 2
بالتَّف�سيِل. 

َحيَّ على اإنجاِز م�سروعاٍت ِرياِديٍَّة.  -3
دوَنَك الكتاَب، اأَْرِجْعُه اإلى المكتبِة، فقد اأتَمْمُت قراَءَته.  -4

ِم. ِع بالدَّ َهُلمَّ اإلى التََّبرُّ  - 5
ا َليًِّنا َعِطًرا   ياحيِن ُع�سًّ هّيا اإلى الغاِب، اإّني َقد َبَنْيُت َلنا        ِمن الرَّ  -6
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ر�ِض بع�َض طرائِق العربيَِّة في اإي�ساِح اللَّب�ِض والغمو�ِض عند المتلّقي. ُف في هذا الدَّ تتعَرّ
اقراأ النَّ�ضَّ الآتَي:

باِب قائاًل: فولِة وال�سَّ في م�ساٍء جميٍل وقد طاَب المكاُن هواًء ، اأخذ الكاتُب ي�ستلهُم ذكرياِت الطُّ
ا اإّل زرعناه، فاإذا عِط�ْسنا �سرْبنا كاأ�ًسا ماًء اأو  م�ساحُة حقِلنا �سبعُة اآلِف متٍر، لم نترْك منها متًرا اأر�سً
رنا من زاٍد: فهذه رزمٌة خبًزا،  اأعَدْدنا اإبريًقا �سايًا، واإذا ُجْعنا افَتر�ْسنا الأر�َض ب�ساًطا، واأكْلنا ما اأَح�سَ
تاِء اأو كي�ًسا  وعلبٌة لبًنا، و�سحٌن ُزبًدا، ومَع عودِتنا اإلى البيِت حمَل كلٌّ مّنا ُحزمًة حطًبا لوقِت ال�سِّ

غيِر الَّذي في �ساحِة بيِتنا.  ع�سًبا للخروِف ال�سَّ

َحَذْفنا منها كلمًة )ماًء( لعترى  لو  )�َسِرْبنا كاأ�ًسا ماًء(  ، فجملُة  الَنّ�ضِّ ْل ما تحته خطٌّ في  تاأَمّ
كثيرٍة  احتمالٍت  لوجوِد  تو�سيٍح  اإلى  حاجٍة  وفي  ُمبَهمٌة  )كاأ�ًسا(  كلمَة  لأنَّ  غمو�ٌض،  الجملَة 
اأو كاأ�ًسا   ، اأو كاأ�ًسا قهوًة  اأَنّنا �سرْبنا كاأ�ًسا ع�سيًرا،  ال�ّسامِع  اإلى ذهِن  يتبادُر  المعنى؛ فقد  لإي�ساِح 

�سايًا، لكنَّ وجوَد كلمِة )ماًء( نفى اأيَّ احتماٍل واأزاَل الغمو�َض عن كلمِة )كاأ�ًسا( وَتَعيََّنْت تماًما.
نَة من  ا اعترى الجملَة الُمكَوَّ َحْت كلمُة )هواًء( غمو�سً وفي جملِة: )طاَب المكاُن هواًء( و�سَّ
دِت الحتمالُت، فقد ُيقاُل:  الفعِل )طاَب( والفاعِل )المكاُن(، فلو لم ُتذَكْر كلمُة )هواًء( لتعدَّ
كلمِة  وجوَد  ولكنَّ  رائحًة،  المكاُن  طاَب  اأو  ُجلو�ًسا،  المكاُن  طاَب  اأو  جماًل،  المكاُن  طاَب 

ح المعنى واأزاَل الغمو�َض. رِة للجملة و�سَّ )هواًء( المف�سِّ

ابقِة  ال�سَّ الجملِة  اأو  الكلمِة  من  المق�شوَد  حِت  الغمو�َص وو�شَّ اأزالِت  التي  االأ�شماِء  النَّظَر في  دقِِّق 
تجْدها نكرًة من�شوبًة، وت�شُلُح لالإجابِة عن �شوؤاٍل مبدوٍء بـ )ماذا(. ويُ�شّمى كلٌّ منها تمييًزا. 

الوحدُة الّتاسعُة
التَّْمييُز
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اأكمِل الجمَل الآتيَة بتمييٍز منا�سٍب :
1 - زَرْعنا هذا العاَم دونًما ............ .

2 - قّدمُت لأّمي خم�َض ع�سرَة ............ في يومِ  ميالِدها.
3 - في بيِتنا رطالِن .........  .

4 - امتالأ َقْلُب اأبي..............  
5 - تاِمُر اأكبُر مّني............... . 

نوعا التّمييز:  تمييُز الّذاِت وتمييُز النِّ�شبِة
اًل: تمييُز الّذاِت اأوَّ

ِل الجمَل اّلتي ُذِكَرْت في النَّ�ضِّ وا�ستملْت على كلماٍت  اأزالِت الإبهاَم والغمو�َض عن كلماٍت  تاأمَّ
حِت الغمو�َض في كلمِة )ِمتًرا(  ا( حيُث و�سَّ ا( في جملِة )لم نترْك ِمتًرا اأر�سً �سبقْتها تجْدها: )اأر�سً

اّلتي تدلُّ على الم�ساحِة.
وكذلَك اأزالت كلمُة )لبًنا( في قولنا: )علبٌة لبًنا(  الغمو�َض عن كلمِة )علبٌة( التي تدلُّ على �سبِه ِمكياِل، 

حِت المق�سوَد بكلمِة )�سحٌن( فلو لم ُتذَكْر َلقيَل: �سحٌن جبًنا مثاًل. ومثُلها كلمة )ُزبًدا( الّتي و�سَّ
ه في كلمتي )حطًبا وع�سًبا( الّلتين اأزالتا الإبهاَم عن الكلماِت ال�ّسابقِة لُهما، حيُث  والقوُل نف�سُ
اأزالْت كلمُة )حطًبا( الغمو�َض عن كلمِة )حزمًة( ، واأزالت كلمُة )ع�سًبا( الغمو�َض عن كلمِة )كي�ًسا(.

اإًذا، يُزيُل هذا النّوُع من التَّمييِز الغمو�َص عن لفظٍة اأو كلمٍة بعيِنها، ويُ�شّمى تمييَز ذاٍت اأو تمييًزا ملفوًظا، 
اأو تمييَز المفرِد.

وياأتي هذا الّنوُع من الّتمييِز لإزالِة الإبهاِم عن اأنواٍع محّددٍة من الكلماِت، وهي : 
اثني ع�سَر كتاًبا  المكتبِة  ا�سترى �ساحُب  ت�شعٍة وت�شعين(، ومثاُل ذلَك:  اإلى  )اأحد ع�شر  العدُد من   - 1

وع�سريَن قلًما. وقد مّر بك في در�ِض العدِد اأنَّ تمييَز تلَك الأعداِد يكوُن مفرًدا من�سوًبا.
2 - المقاديُر، ويَُدلُّ المقداُر على م�شاحٍة اأو َكْيٍل اأو وزٍن، ففي قولنا: )زرَع اأبي دونًما زيتوًنا(  اأزالْت كلمُة 
)زيتوًنا( الغمو�َض عن كلمِة )دونًما( الّتي تدلُّ على الم�ساحِة، وفي قوِلنا: )ا�سترْت جارُتنا �ساًعا 
التي تدلُّ على المكياِل، وفي جملِة  اأزالت كلمُة )قمًحا( الغمو�َض عن كلمِة )�ساًعا(  قمًحا( 
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حها الّتمييُز في ما ياأتي: َبيِّْن نوَع الكلمِة الَّتي و�سَّ
1 - قـــال تعـالى:{                                             

)�سورة يو�سف، الآية 4(   {   
يماِن " )�سحيح البخاري( 2 - قال ر�سول اهلل  :"الإيمان ب�سع و�سّتون �سعبًة، والحياُء �سعبٌة من الإ

3 - في الأردنِّ ثالثُة اأقاليَم واثنتا ع�سرَة ُمحاَفظًة.
ًة.  4 - يلب�ُض اأبي خاتًما ِف�سَّ

ًرا.  5 - ن�ستهلُك في الأ�سبوِع ِرطاًل �ُسكَّ
6 - باَع منذٌر َكْرًما عنًبا.

7 - زرَع جاُرنا دوُنَمْيِن موًزا.

)ت�سّدَق نبيٌل على الفقيِر برطٍل زيًتا( اأزالت كلمة )زيًتا( الغمو�ض عن كلمة )رطاًل( اّلتي تدلُّ على 
حِة.  ُد الحتمالِت لوجوِد الكلماِت المو�سِّ وزن. وفي الأمثلِة ال�ّسابقِة جميِعها انتفى تعدُّ

دٍة تماًما، ولكَنّها لم تُكْن ُت�ستعمُل في الأ�سلِ على  3 - اأ�شباُه المقادير، وهي تدّل على مقاديَر غيَر محدَّ
اأَنّها من المقاديِر، وهي لي�ست ثابتًة في المقداِر ب�سبِب اختالِفها من �سخ�ٍض اإلى اآخر من حيُث 
يوِر  مُت للطُّ ماِء قدُر راحٍة �سحاًبا( و )قدَّ الحجُم والوزُن والم�ساحُة، ومثاُل ذلك: )ما في ال�سَّ
حفنٌة حنطًة( . ُت�سّمى )قدُر راحة، وحفنة( اأ�سباَه مقادير؛ لأنَّ حجَمها يختلُف  باختالِف �سنِّ 

ا: )�سبر، وذراع، وخطوة، وكي�ض(.  خ�ِض وحجِمه.  ومن اأ�سباِه المقاديِر اأي�سً ال�سَّ
القطِن، وكلمُة )قطًنا(  فرُع  فالقمي�ُض  ُقطًنا(،  ا  اأخي قمي�سً )ا�سترى  للنَّوِع، ومثاُله:  فرًعا  ما كان   - 4
ا( فوجوُد كلمِة )قْطًنا( نفى اأْن يكوَن نوُع القمي�ِض حريًرا اأو  اأزالِت الغمو�َض عن كلمِة )قمي�سً

�سوًفا اأو غيَر ذلَك.
وبالنََّظِر اإلى تمييِز المقاديِر واأ�شباهِ المقادير وما كان فرًعا للنَّوِع في الأمثلِة ال�ّسابقِة )زيتوًنا، قمًحا،   
زيًتا، �سحاًبا، حنطًة، ُقْطًنا( تجُدُه جاَء من�شوبًا، ولكْن يجوُز اأن ياأتَي مجروًرا باالإ�شافِة اأو بحرِف الجرِّ 
)من(، فنقوُل: )عندنا رطال زيٍت( اأو )عندنا رطالِن من زيٍت( واأْن نقوَل: )عندي ثوُب �سوٍف( 

و)عندي ثوٌب من �سوٍف(. 
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ثانيًا: تمييُز النِّ�شبِة
اأعِد النَّظَر في الجملتيِن المذكورتيِن في النَّ�ضِّ ال�ّسابِق، وُهما :

- قد طاَب المكاُن هواًء.
- افتَر�ْسنا الأر�َض ب�ساًطا. 

دٍة �سبقْت كالًّ منُهما ؟  هل اأزالتِ الكلمتاِن )هواًء وب�ساًطا( الغمو�َض عن كلمٍة محدَّ
ا في عالقٍة تِربُط بين عنا�شِر الجملِة، ففي الجملِة الأولى نجُد اأنَّ  َرتا غمو�شً َحتا وَف�شَّ ل، فقد و�شَّ
رِت العالقَة بيَن الفعِل )طاَب( وفاعِلِه )المكاُن( فِن�شبُة الفعِل اإلى الفاعِل - اأي العالقُة  كلمَة )هواًء( َف�شَّ
َي هذا الغر�َض؛ اأي اإزالة الغمو�ِض عن  بينُهما- غام�شٌة وتحتاُج اإلى تو�شيٍح؛ فجاءْت كلمُة )هواًء( لتوؤدِّ
طيِب المكاِن. ويمكُن �سياغُة الجملِة باأ�سلوٍب اآخَر، فنقوُل: طاَب هواُء المكاِن. فاأ�سُل الّتمييِز 

ٌل )منقوٌل( عن فاعٍل.  في الجملِة فاعٌل، اإْذ اإنَّه ُمَحوَّ

ح اأو ُتِزْل  ا اأنَّ كلمَة )ب�ساًطا( لم تو�سِّ وفي المثاِل الّثاني: )افَتر�ْسنا الأر�َض ب�ساًطا( تجُد اأي�سً
َحْت عالقًة نلحُظها  بين عنا�شِر الجملِة وهي عالقٌة  ا وو�شَّ دٍة، بل اأزالْت غمو�شً ا عن كلمٍة محدَّ غمو�سً
ا عن العالقِة بين الفعِل ومفعولِه. لهذا يمكُن  بين الفعِل )افتر�سنا( والمفعوِل ِبِه )الأر�ض( فاأزالت غمو�شً
ٌل )منقوٌل( عن مفعوٍل ِبِه . �شياغُة الجملِة باأ�شلوٍب اآخر: اْفَتَر�ْشنا ب�شاَط الأر�ِض؛ فالتَّمييُز هنا ُمَحوَّ

وياأتي التَّمييُز لإزالِة الغمو�ِض الملحوِظ  في العالقِة بين المبتداأ والخبِر، كما في جملِة )اأخوَك 
المبتداأ  ن�سبِة  عن  الغمو�َض  اأزالِت  )اإِبداًعا(  فكلمُة  اأخي(  من  الُم�سكالِت  حلِّ  في  اإِْبداًعا  اأكثُر 
على  اأخيَك  )�سبُر  فنقوُل:  اآخَر،  باأ�سلوٍب  الجملِة  �سياغُة  ويمكُن  )اأكثر(،  الخبِر  اإلى  )اأخوَك( 
ٍل اأي  ٌل عن المبتداأ. وقد ياأتي تمييُز النِّ�سبِة غيَر ُمحوَّ ْبِر اأخي( فالتَّمييُز ُمحوَّ اِت اأكثُر من �سَ الملمَّ

ِب، كقوِلنا: مِّ واأ�سلوِب التَّعجُّ )غير منقول( كما في اأ�سلوِب المدِح والذَّ
- بئ�َض الكذُب ُخُلًقا    - ِنعَم زيٌد عالًما.    

َك فاِر�ًسا ! - هلِل درُّ - ما اأجمَل البحَر لوًنا !   
ْيَء الَّذي نمتِدُحُه  فقد اأزاَل التَّمييُز )عالًما( الغمو�َض والإبهاَم عن جملِة المدِح، فبيَّنْت لنا ال�سَّ

في زيٍد، وكذا الأمُر في الجمِل الأُخرى .
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تدريب ) 3 (

تدريب ) 4 (

ٍل : ًل اأو غيَر ُمَحوَّ َعيِّْن تمييَز النِّ�سبِة في ما ياأتي، ُمَبيًِّنا اإْن كاَن ُمَحوَّ
1 - قال تعالى:{                                                

                      } )�سورة الكهف، الآية 50(
2 - َكْوَكبا عطاِرد والّزهرِة اأكثُر كواكِب المجموعِة ال�ّسم�سّية ُقرًبا ِمَن ال�ّسم�ِض.                                                               

3 - ما اأجمَل المدينَة نظافًة !
4 - بالحواِر الهادِف البّناِء َنحلُّ اأ�سدَّ الم�سكالِت تعقيًدا .

ْحناُء �ُسلوًكا. ِت ال�سَّ 5 - بئ�سَ
{ 6 - قال تعالى: {               
)�سورة مريم، الآية 4(  

ُق طارٌق على اأقراِنِه تدريًبا. 7 - يتفوَّ
8 - المتعلُِّم اأعمُق تفكيًرا من الجاهِل. 

9 - ازدحمِت ال�ّسوُق باعًة .

 َعيِِّن الّتمييَز واذكْر نوَعُه في ما ياأتي :
1 - قال تعـالى:{                                                

)�سورة مريم، الآية 26(   {        
2 - نه�سِت الحكومُة بالبالِد اقت�ساًدا.
َنْت حديقُة المدر�سِة َتْن�سيًقا.  3 - َح�سُ

ريِف، مهما كاَن م�ستوى َتعليِمه. ا على العمِل ال�سَّ باُب الأردنيُّ ِحْر�سً 4 - ازداَد ال�سَّ
5 - اأقرُبكم اإلى الّنا�ِض اأُْن�ًسا اأكثُركم َعْدًل وم�ساواًة بينهم.

6 - اأعطى الّتاجُر جاَرُه ذراًعا حريًرا. 
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تدريب ) 5 (

ًل:  نموذج في الإعراب  اأوَّ
1 - قال تعالى :{                                                                                           }

)�سورة الإ�سراء، الآية 37(.  
طوًل : تمييٌز من�سوٌب وعالمُة ن�سِبِه تنويُن الفتِح الّظاهُر على اآخره.  
يَِّة على هاتِف اأخي الخلويِّ �َسْبعيَن حرًفا. �سالِة النَّ�سِّ ُع م�ساحُة الرِّ 2 - تتَّ�سِ

حرًفا : تمييٌز من�سوٌب وعالمُة ن�سبِه الفتحُة الّظاهرُة على اآخِرِه.  

ا:  ثانيًا: اأعرْب ما تحَته خطٌّ في ما ياأتي اإعراًبا تامًّ
1 - قال تعالى:{                                                

 {                                                          
)�سورة الكهف، الآية 29(  

ُف �سلوًكا. 2 - بئ�َض العنُف والتَّطرُّ
ا قمًحا. 3 - ا�ستَرينا ُمدًّ

4 - ح�سَل المت�سابُق على ثماٍن و�سبعيَن عالمًة.
5 - ا�ْسترى اأبي كي�ًسا َطحيًنا.

ًعا. 6 - ازداد المتعلُِّم توا�سُ

مِت البالُد �سناعًة. 7 - تقدَّ
الِة اأخي خم�سٌة و�سبعوَن ديناًرا.  8 - في ح�سّ

9 - اأهدى اأبي اأّمي خاَتًما ذهًبا.
10 - ما اأدقَّ قلعَة الكرِك تنظيًما !
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تدريب ) 7 (

وثاٍن  النِّ�سبِة،  َتمييِز  على  ُجَماًل  اأحدُكم  فيذُكُر  في مجموعاٍت:  زمالِئَك  مع  الأدواَر  تبادِل 
ي�سوُغ الجملَة باأ�سلوٍب اآخر، كما في المثاِل الآتي:    

ُل: ا�ستدَّ الجوُّ حرارًة.                - الأوَّ
ْت حرارُة الَجوِّ . - الّثاني: ا�ستدَّ

تدريب ) 6 (

اذكْر نوَع المن�سوباِت الَّتي تحتها خطٌّ في ما ياأتي :
1 - قال تعالى:{                                                                                      } 

)�سورة �ض، الآية 23(  
2 - يجوُب العاِلُم اأرجاَء الأر�ِض طلًبا للِعلِم .

3 - األقى ال�ّساعُر ق�سيدًة.
َن زياٌد اأدًبا. 4 - َح�سُ

فَل ُمبتهًجا. 5 - راأيُت الطِّ
6 - فرَح الّناجُح فرًحا �سديًدا.

7 - �ساأل العاِمُل �ساحَب البيِت: اأَتريُد باًبا حديًدا اأم باًبا َخ�سًبا؟
8 - لبثُت في العقبِة يوًما.
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خواطِرك  عن  التَّعبيِر  في  �ساَعَدْتك  متنّوعًة،  لغويًّة  اأ�ساليَب  �سابقٍة  �سنواٍت  في  تعلَّمَت       
وم�ساعِرك، وفي التَّوا�سِل والتِّ�ساِل مع الآخرين، كاأ�سلوِب ال�ستفهاِم نحو قوِلنا: )ما ا�سمك؟(، 
ِب، نحو قوِلنا: )ما اأجمَل ال�ّسماَء!(، ومنها-  ْل(، والتَّعجُّ والق�سِم، نحو قوِلنا: )باهلِل عليَك، تف�سَّ

ُفه اليوَم بعَد قراءِة ما ياأتي:  اأي�سـًا - اأ�سلوُب الّنداِء؛ الّذي َتَتعرُّ

اأْي عماُد، الِعلَم الِعلَم فاإنَّ العلَم خيُر ما ُيْطَلُب، وما الِعلُم اإّل �سرٌف ِل�ساحِبه، وكنٌز ل فناَء له،   -
ْن ي�ساُر اإليهم ِبالَبناِن. بحَت ممَّ واإذا تعلَّْمَت اْرَتَقْيَت في عيوِن الّنا�ِض، واأ�سْ

ْل قوَل ال�ّساعِر: ، تاأمَّ يا �سابُّ  -
ا ول ذهًبا ل تعِدَلنَّ به ُدرًّ يا جامَع العلِم ِنْعَم الّذخر َتْجَمُعهُ     

اأيُّها الّطلبُة، لكم مّني تحيَُّة اإكباٍر؛ فاأنتم ُبناُة الم�ستقبِل.   -
ِة، ام�ِض  ِة، ويا ذاَك الأمُل المن�سوُد للوطِن والأمَّ رِف والعزَّ اأيا �ساِلًكا درَب العلِم، و�ساعًيا لل�سَّ  -

في طريِق الِعلِم؛ فاإّنك جديٌر بثقِة معلِّميَك.
ِة.  يا عاِلًما، انه�ْض بالأمَّ  -

دوا قوَل ال�ّساعِر: يا اأبنائي، ردِّ  -
علَّْمَت بالَقَلِم القروَن الأولى �سبحاَنك اللهمَّ خيَر ُمعلٍِّم      

الوحدة العاشرة
اأ�شلوُب النِّداِء

النِّداُء: مفهوُمه واأحرُفه  
اأ�سماٌء �ُسِبقْت باأحِد  اأنَّها  اأنعمَت النَّظَر في الكلماِت الَّتي تحَتها خطٌّ في ما �سبَق، تلحُظ  اإذا 
اأحرِف الّنداِء َفاأفادْت معنى الفعِل )اأنادي( اأو)اأدعو(. فحيَن نقوُل: اأْي عماُد، كاأّننا قلنا: اأنادي اأو 

اأدعو عماًدا، وهكذا في بقيَّة الأ�سماِء.
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فالنداُء: دعوُة المخاَطِب بو�شاطِة حرٍف من اأحرِف النّداِء، لالنتباِه واالإقباِل عليَك، اأو القياِم بعمٍل، وي�سّمى 
المخاَطُب اأو المدعّو)المنادى(. 

)اأْي  قوِلنا:  في  فُهما  النّداِء والمنادى،  ُن من عن�شرين: حرِف  يتكوَّ النّداِء  اأ�شلوَب  اأنَّ  تلحُظ  ولعّلك 
عماُد(: حرُف الّنداِء: اأْي، والمنادى: عماُد. 

َري اأ�سلوِب الّنداِء.  عْد اإلى الأمثلِة ال�ّسابقِة، وا�ستخرْج منها ُعْن�سُ
ومْن اأحرِف النِّداِء الأخرى )الهمزُة( و)َهيا(؛ لمعرفِة ذلك اقراأ المثاليِن الآتييِن:

حاِم؟  ْلِت اأَنِت من الزِّ هِر عندي ُكلُّ بنٍت      فكيَف َو�سَ - اأَِبْنَت الدَّ
- فقاَل َهيا رّبـاه �سيٌف ول ِقــًرى      بحقِّك ل تحِرْمـه تالّليـلَة اللَّحما

هِر( وحرُف الّنداِء هو الهمزُة، اأّما في البيِت الآِخر فالمنادى  ففي البيِت الأّوِل المنادى )بنَت الدَّ
)ربَّاه( نودَي بحرِف الّنداِء )َهيا( .

واأحرُف النِّداِء )اأْي، يا، اأيا، الهمزة، هيا( منها ما يُ�ْشتعمُل لنداِء القريِب: )اأْي، والهمزة( ولنداِء البعيِد: )اأيا 
وهيا( ، ولنداِء القريِب والبعيِد :)يا(.

َفهْل يِجُب ِذكُره دائًما؟  المنادى،  ُذِكَر قبَل  ال�ّسابقِة  الّنداِء في الأمثلِة  اأنَّ حرَف  لعلَّك لحْظَت 
انظْر اإلى المثاليِن الآتييِن:

- فل�سطيُن، اأنِت اأر�ُض الَخْيراِت. 
- �ساِمُر، راجِع المر�سَد الّتربويَّ قبَل مغادرِتَك المدر�سَة. 

بِب لراأَْينا اأنَّ المتكلَِّم  تجْد اأّن )فل�سطين( ا�سٌم منادى لم ي�سِبْقه حرُف النِّداِء. ولو بحْثنا عن ال�سَّ
 ) ه، محبَّبٌة اإليِه مع ُبْعِدها المكانيِّ )الجغرافيِّ اأراَد اأْن يبيَِّن لنا مكانَة فل�سطيَن عنَده، واأنَّها قريبٌة من نف�سِ

عنه. اأّما ال�سُم )�ساِمُر( فهو ا�سٌم منادى، ُحِذَف حرُف الّنداِء قبَله لُقرِبه مكانيًّا من المخاَطِب. 

هناك مو�سٌع اآَخُر ُحِذَف منه حرُف الّنداِء. اقراأ البيَت الآتَي:
علَّمَت بالقلِم القروِن الأولى �سبحاَنك اللهمَّ خيَر معلٍِّم    

فهل في البيِت اأ�سلوُب نداٍء؟   -
 .) نعم، اإنَّه في كلمِة )الّلُهمَّ  -

لكْن، هل ُذِكَر حرُف الّنداِء ؟  -
�َض  ( ِبحذِف حرِف النِّداِء، غيَر اأنَّه قْد ُعوِّ ل، فال�ّساعُر يتوّجُه اإلى اهلِل - عزَّ وجلَّ - بقولِه )الّلُهمَّ  -

اِن بلفِظ الجاللِة وحَده.   دٍة، وهذا الحذُف والتَّعوي�ُض خا�سّ عن حرِف النِّداِء بميٍم م�سدَّ
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تدريب ) 1 (

تدريب ) 2 (

َري النِّداِء في ما ياأتي، ثّم بيِِّن ا�ستعمالِت حرِف النِّداِء:   َعيِّْن ُعن�سُ
1 - قال تعالى:{                                                    }  )�سورة اآل عمران، الآية 43(

ًة. َر العرِب، اإنَّ في التِّحاِد قوَّ 2 - اأَمْع�سَ
ِم المجتمِع.  3 - اأْي رجُل، المراأُة ُت�سِهم في تقدُّ

4 - اأيا مجتهًدا، لَك المكانُة الُعْليا. 

بيِّْن دللَة حذِف حرِف النِّداِء في قوِل ال�ّساعِر:
يوُف وَحدُّ �سيِفَك ما نبا با             َنَبِت ال�سُّ اأردنُّ اأر�َض الَعْزِم اأُغنيَة الظُّ

اأق�شاُم المنادى واأحكاُمه مْن حيُث البناُء واالإعراُب
�ساَر وا�سًحا لديَك اأنَّ المنادى ا�سٌم، وال�سُم - كما در�سَت - يكون اإّما مبِنيًّا اأو معرًبا؛ لذا 

ياأتي المنادى مبنيًّا حيًنا، وياأتي معَرًبا حيًنا اآخر، وفي ما ياأتي اإي�ساُح ذلَك:
اًل: المنادى المبنيُّ  اأوَّ

ٍب في الحالِت الآتيِة: يكوُن المنادى مبنيًّا في محلِّ ن�سْ
المنادى العَلُم   - 1

اأّن ال�سَم  اإلى الجملِة الآتيِة: "اأْي عماُد؛ الِعلَم الِعلَم؛ فاإنَّ الِعلَم خيُر ما ُيْطَلُب". تِجْد  انظْر 
المنادى )عماُد(: معرفٌة؛ لأنَّه َعَلٌم. 

- اأجاَء المنادى )عماُد( مفرًدا اأم م�سافـًا؟ 
- اإنَّه علٌم مفرٌد.

َل اإلى الإجابِة  مِّ دائًما؟ لتَتو�سَّ ، لكْن هِل المنادى العلُم مبنيٌّ على ال�سّ مِّ اْلَحْظ اأنَّه مبنيٌّ على ال�شَّ
اقراأ المثاليِن الآتييِن: 

داِن، التِزما بالوعِد. - يا محمَّ
دوَن، ثاِبروا على م�ساعدِة المحتاِج. - يا محمَّ
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�سالٌم  مذكٍر  جمُع  الآخِر  المثاِل  وفي  مثنًّى،  ا�سٌم  )محّمدان(  ِل  الأوَّ المثاِل  في  الُمنادى 
ِر ال�ّسالِم  دون(، و عالمُة رفِع المثّنى – كما مَرّ بك – الألُف، وعالمُة رفِع جمِع المذكَّ )محمَّ
الواُو. مْن هنا ن�ستنتُج اأنَّ المنادى في حالَتي التَّثنيِة وجمِع المذّكِر ال�ّشالِم يكون مبِنيًّا على ما يُرفُع به 

قبَل وقوِعه ُمناًدى: اأي باالألِف للمثَنّى، وبالواِو لجمِع المذكِر ال�ّشالِم.
فنقوُل في  اإعراِبهما في المثالْيِن ال�ّسابقْيِن:

محّمدان: منادى علٌم مبنيٌّ على الألِف في محلِّ ن�سٍب.
دون: منادى علٌم مبنيٌّ على الواِو في محلِّ ن�سٍب.  محمَّ

2 - المنادى النّكرة المق�شودة
اقراأ ما ياأتي  :

اعِر:  ْل قوَل ال�سَّ ، تاأمَّ يا �سابُّ
ا ول َذَهبا خُر تجمُعُه        ل تعدلنَّ به ُدرًّ يا جامَع العلِم ِنْعَم الذُّ

( معرفًة اأم نكرًة؟  اأجاَء ال�سُم المنادى )�سابُّ
- اإنَّه نكرٌة .

َد هذا ال�سُم بالّنداِء؟  - هل ُق�سِ
ْهَت  َد �سابًّا بعيِنه. فُي�سّمى المنادى هنا نكرًة مق�سودًة؛ لأنََّك توجَّ نعم، لأنَّ المنادى َق�سَ  -

اإليه بالنِّداِء مبا�سرًة دوَن غيِرِه.

ِل الأمثلَة الآتيَة :  ولمزيٍد من الإي�ساِح تاأمَّ
ّياراِت، وقاَل ل�ساِئِقها: يا �سائُق، اربط حزاَم الأماِن..  اأ    - اأَْوَقَف �سرطيُّ المروِر اإحدى ال�سَّ

لُح خيٌر. مان، َت�ساَلحا فال�سُّ ب - يا متخا�سِ
جـ - يا معلِّمون، اأنتم بناُة المجتمِع.

َد ِبُكلٍّ منها �سيٌء  َفة، لكّنه ُق�سِ �سحيٌح اأنَّ كلماِت )�سائُق، متخا�سمان، معلِّمون( اأ�سماٌء غيُر ُمعرَّ
اأَْوقَفه �سرطيُّ المروِر، َفوجَده  د، وهو اّلذي  ُد به �سائٌق ُمَحدَّ ِل ُيق�سَ بعيِنه، فال�ّساِئُق في المثاِل الأَوَّ
ما، وفي المثاِل الأخيِر ُعِنَي  خ�سْيِن اخَت�سَ َه النِّداُء ِل�سَ لم يرِبْط حزاَم الأماِن، وفي المثاِل الّثاني ُوجِّ

بالنِّداِء الُمعلِّمون. ومنه المنادى )اأر�ُض( في قولِه تعالى: {
)�سورة هود، الآية 44(   {                          
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يَْت ُكلُّ نكرٍة منها نكرًة مق�شوَدًة.  وتكوُن مْبِنيًَّة على ما تُرَفُع به في محلِّ ن�شٍب، كما هو   لذلَك �ُشمِّ
الحاُل في المنادى الَعَلِم.

مِّ   فنقوُل في اإعراِب المنادى في المثاِل الأّوِل )�ساِئُق(: منادى نكرٌة مق�سودٌة مبنيٌّ على ال�سَّ
في محلِّ ن�سٍب.

مان(: منادى نكرٌة مق�سودٌة مبنيٌّ على الألِف؛ لأنَّه مثنى في محلِّ ن�سٍب. وفي المثاِل الّثاني )متخا�سِ
ٍر �سالٌم  وفي المثاِل الأخيِر)معلِّمون( : منادى نكرٌة مق�سودٌة مبنيٌّ على الواِو؛ لأّنه جمُع ُمذكَّ

في محلِّ ن�سٍب.
تدريب ) 3 (

ا�ستخرج المنادى، وَبيِّْن نوَعُه في ما ياأتي :
)�سورة الأنبياء، الآية 69( 1 - قال تعالى:{                                                   }  

2 - يا �سو�سُن، لك ُم�ستقَبٌل زاهٌر.
3 -  يا رجُل، الّنا�ُض �سوا�سيٌة في الحقوِق. 

ا . 4 - يا مي�ساُء، لقد كانْت اإدارُتِك الجل�سَة الِحواريَّة ناجحًة جدًّ
5 - قاَلْت �ساحبُة الم�سنِع لريَم: يا ريُم، لِك الحريَُّة في انتخاِب َمْن َتَرْيَنه اأهاًل للم�سوؤوليَِّة.

6 - عيٌد باأيِة حاٍل ُعْدَت يا عيُد     ِبما َم�سى اأَْم باأْمٍر فيَك تجِديُد 
ثانيًا: الُمنادى الُمعَرُب 

يكوُن المنادى من�سوًبا في الحالِت الآتيِة:
1- الُمنادى الُم�شاُف

اقراأ البيَت المذكوَر في الأمثلِة ال�ّسابقِة:   
ا ول َذَهبا خُر تجَمُعُه       ل تعِدَلنَّ به ُدرًّ يا جامَع الِعلِم ِنْعَم الذُّ

تجْد اأنَّ المنادى )جامع( م�ساٌف اإلى ا�سٍم بعَده ؛ لذلَك فهو ُمعَرٌب )من�شوٌب( ومنُه قوُلُه تعالى: 
}

{                    
  )�سورة المائدة، الآية 15(
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تدريب ) 4 (

ًل: عبِّْر عن المواقِف الآتيِة باأحِد اأنواِع المنادى الُمعَرِب: اأوَّ
)مناًدى �سبيٌه بالم�ساِف(. فَيُه.      - دعاُء المري�ِض ربَّه اأن ي�سِ

)مناًدى م�ساٌف(. - نداُء الُمغترِب وَطَنه �َسْوًقا اإليِه.     

ياِء  اإلى  م�ساًفا  نجُده  ال�ّساعِر(،  قوَل  دوا  ردِّ اأبنائي،  )يا  قوِلنا:  في  )اأبنائي(  المنادى  ْلنا  تاأمَّ واإذا 
ُك  المتكلِِّم، ولعلَّك تت�ساءُل: هل يبقى المنادى عندئٍذ من�سوًبا؟ نعم، يبقى من�سوًبا، ولكْن ُيحرَّ
اآخُره بالك�سرِة لمنا�سبِتها لياِء المتكلِم، وفي هذه الحالِة يجوُز في الياِء: ت�شكينُها، فتقوُل: يا اأبنائي، 

اأو فتُحها، فتقول: يا اأبنائَي، اأو حذُفها وتبقى الك�شرُة دلياًل عليها، فتقول: يا اأبناِء. 
بيُه بالُم�شاِف  المنادى ال�شَّ  - 2

ًنا، وما  في جملة: اأيا �سالًكا درَب العلمِ... جاَء المنادى )�سالًكا( ا�شًما ُم�شتَقًّا )ا�سَم فاعٍل( ُمنوَّ
َي )�سالًكا( هنا  بعَده من�سوٌب على اأنَّه مفعوٌل به، فخرَج التَّركيُب عن الإ�سافِة؛ ولذلك �ُسمِّ
ُم الم�ساُف اإليه معنى الم�ساِف.  ُم معناه، تماًما كما ُيتمِّ �سبيًها بالم�ساِف؛ لأنَّ المفعوَل به يتمِّ

و�ساَر حكُمه النَّ�سَب كالم�ساِف. 
المنادى النّكرُة غيُر الَمق�شودِة  -3

حين الّنظِر في الجملِة المذكورِة في الأمثلِة ال�ّسابقِة: يا عالًما، انه�ْض بالأّمة. 
نلحُظ اأنَّ المنادى )عالًما( جاء نكرًة. 

َد المخاِطُب عاِلًما ِبعيِنه؟  اأكانْت تلَك النَّكرُة مق�سودًة اأم غيَر مق�سودٍة بالنِّداِء؟ اأي هل َق�سَ
ٍد بعينِه، واإنَّما هو نداٌء  ا بعيِنه، فالعاِلُم في تلك الجملِة غيُر محدَّ لعّلك تقول:ل، لم يق�شْد �شخ�شً

لكلِّ عالٍم .
ماذا ن�سّمي النَّكرَة هنا ؟ 
اإنَّها نكرٌة غيُر مق�سودٍة .

اأنَّها جاءْت  اإلى حركِة اآخِر المنادى في الأمثلِة ال�ّسابقِة )جامَع، �سالًكا، عالًما( تلحْظ  انظْر 
جميُعها من�شوبًة .
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ِف بـ )األ(:  نداُء المعرَّ
 ِلنقراأ المثاليِن الآتييِن الّلذيِن َوَردا في الأمثلِة ال�ّسابقِة: 

الُب، لكم مّني تحيَُّة اإكباٍر. - اأيُّها الطُّ
ِة...  - ويا ذاَك الأمُل المن�سوُد للوطِن والأمَّ

الب، الأمل(  اأنعِم النَّظَر في ال�سِم المنادى في كلٍّ من المثاَليِن ال�ّسابقيِن: )الطُّ
اأجاءا معرفًة اأم نكرًة ؟

لعّلك تقوُل: معرفًة.
ِل اإلى نداِئه. ِف بـ )األ( للّتو�سُّ لحظ اأنَّنا ا�ستخَدْمنا )اأيُّها( وا�سَم الإ�سارِة )ذاك( قبل ال�سِم المعرَّ

ِف بـ)األ( بذكِر واحٍد من االآتيِة بعَد حرِف النِّداء: ُل لنداِء اال�شِم المعَرّ فيُتو�شَّ
ِر المفرِد والمثنّى والجمِع؛ نحو: يا اأيُّها الّطاّلُب، لكم مّني تحّيُة اإكباٍر. واأيَّتها: للموؤنِّث  - اأيُّها: للمذكَّ

�ساُت، اأنتنَّ مخل�ساٌت. المفرِد والمثنّى والجمِع؛ نحو: يا اأيَّتها الممرِّ
- ا�شُم االإ�شارِة؛ نحو: يا ذاك الأمُل المن�سوُد، نحُن بانتظاِر عودِتك. و يا هذا النَّّجاُر، اأْبَدْعَت في 

. َتِك في زمٍن قيا�سيٍّ َبُة، اأنجزِت َمَهمَّ عمِلك، ويا هذه الُمَدرِّ
اأّما لفُظ الجاللِة )اهللُ( فيُنادى مبا�َشرًة؛ فنقوُل: يا �هللُ، َوفِّْقنا في ِدرا�َسِتنا.  

ُم الُمنادى الُمَرخَّ
اقراأ الأمثلَة الآتيَة :

را�ساِت العليا مثابَرًة وتح�سياًل . 1 - اأفاِطُم، اأنِت اأكثُر طلبِة الدِّ
باِب َجديُد        وَدْهـًرا َتَولّى يا ُبَثْيَن َيعـوُد 2 - اأَل ليَت َرْيعاَن ال�سَّ

عود الّطائَرة. ِه اإلى َبّوابات �سُ ِف المطاِر الم�سافريَن؛ للتََّوجُّ - نداُء موظَّ
)مناًدى نكرٌة غيُر مق�سودٍة(.           

بيه ِبِه في الجملتْيِن الآتيتْيِن:  ْق بين المنادى الم�ساف والمنادى ال�سَّ ثانًيا: فرِّ
- يا را�سًما اللَّوحَة، اأبَدْعَت فيها.
- يا را�سَم الّلوحِة، اأبَدْعَت فيها.
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َك.  3 -  يا حاِر، اأَْحِبْب لغيِرك ما ُتحبُّ لنف�سِ
: )فاِطُم، بثيَن، حاِر(. اأنِعمِ النَّظَر في الكلماِت الَّتي تحَتها خطٌّ

ما اأ�سُل تلَك الأعالِم الُمناداِة قبَل حذِف الحرِف الأخيِر؟ 
اإنَّ اأ�سَلها : فاِطَمُة، بثيَنُة، حاِرُث .

هل هي اأعالٌم ثالثّيٌة؟
ل، هي اأعالٌم غيُر ثالثّيٍة.

لماذا ُحِذَف الحرُف الأخيُر منها؟ 
ُحِذَف الحرُف الأخيُر منها تحبًُّبا.

ًما. يُ�شّمى الُمنادى الّذي يُحذُف حرُفه االأخيُر ُمناًدى ُمَرخَّ
َة، حيُث ُنِقَلْت اإلى الحرِف  مَّ ِم )فاطُم( تجْدها ال�سَّ انظْر اإلى الحركِة الأخيرِة للُمنادى المرخَّ

قبَل الأخيِر )الميم( وكانت في الأ�سِل حركَة الحرِف المحذوِف.
ُم )بثيَن( فبِقيْت حركُة الحرِف )الّنون( على حاِلها عنَد حْذِف الحرِف  اأّما المنادى المرخَّ
ِم وجهاِن:  ُم )حاِر(، لذلَك يجوُز لَك في المنادى المرخَّ الأخيِر، وكذلَك ال�سُم الُمنادى المرخَّ

ّم( اإلى الحرِف الَّذي قبَله . اأْن تنقَل حركَة الحرِف المحذوِف )ال�شَّ  -
اأْن تَـْحِذَف الحرَف االأخيَر مع حركِته، فتبقى حركُة الحرِف قبَل االأخيِر على حاِلها قبَل الحذِف. فنقوُل:   -

اأفاطُم اأو اأفاطَم، يا بثيُن اأو يا بثيَن، يا حاُر اأو يا حاِر.
ُم في الحالِة الأولى: وُيعَرُب المنادى الُمَرخَّ

مِّ الّظاهر على اآخِره محلِّ ن�سٍب. ٌم مبنيٌّ على ال�سَّ اأفاطُم: منادى مرخَّ
وفي الحالِة الّثانيِة: 

مِّ الّظاهر على الحرِف المحذوِف في محلِّ ن�سٍب.  ٌم مبنيٌّ على ال�سَّ بثيَن: ُمنادى ُمَرخَّ
تدريب ) 5 (

ُه اإلى اأ�سِله:  َم في كلٍّ منهما، ثمَّ ُردَّ اقراأ البيتيِن الآتييِن، وا�ستخرِج الُمنادى الُمرخَّ
َيمي 1 -  يا �ساِح، اإّما َتجْدِني غيَر ذي ِجَدٍة         فما التَّخّلي عن الإخواِن من �سِ

2 - قاَل عنترُة في معلََّقِتِه : 
مـاُح َكاأَنَّـها           اأَ�ْسطــاُن ِبـْئـٍر فـي لَبـاِن الأَْدَهـِم   َيـْدُعــوَن: َعْنَتَر، َوالرِّ
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تدريب ) 6 (

تدريب ) 7 (

ْق بيَن الكلمتيِن اللَّتيِن تحَتهما خطٌّ  من حيُث المعنى والإعراُب: اقراأ الجملتيِن الآتيتيِن، وفرِّ
1 - اأجميُل، هل تعلُم اأنَّ الحياَة الكريمَة حقٌّ من حقوِق الإن�ساِن؟

2 - اأجميٌل اأْن ن�سافَر غًدا؟ 

، واذكْر �سبَب بناِئه: ا�ستخرْج مّما ياأتي المنادى الُمعَرَب والمُنادى الَمبِنيَّ
1 - قال تعالى:{                                                                } )�سورة ي�ض، الآية 30(

2 - يا اأكرُم، اأِطْع والدْيك .
روا بالفوِز . 3 - يا مجتهدوَن، اأَْب�سِ

ِن�ٍض، اأَحِبِب الّنا�َض يحّبوك . 4 - يا اأبا ُموؤْ
5 - يا عاِرًفا الإِر�ساداِت المروريََّة، َتَقيَّْد ِبها.

ًل: نموذٌج في الإعراِب : اأوَّ
ًرا وم�ستقباًل . ِة حا�سِ باُب، اأنتُم اأمُل الأُمَّ 1 - اأيُّها ال�سَّ

ال�ّسكوِن ل  تنبيٍه مبنيٌّ على  مِّ في محلِّ ن�سٍب. )الهاء(: حرُف  ال�سَّ : منادى مبنيٌّ على  اأيُّ
محلَّ له مَن الإعراِب .

ُة الّظاهرُة على اآخِره.  مَّ باُب: بدٌل مرفوٌع وعالمُة رفِعه ال�سَّ ال�سَّ
، األِّْف بيَن قلوِبنا. 2 - الّلهمَّ

مِّ الّظاهر على اآِخِره في محّل ن�سٍب. لفُظ الجاللِة )اهللُ( منادى مبنيٌّ على ال�سَّ
من  له  محلَّ  ل  )يا(،  المحذوِف  الّنداِء  حرِف  عن  ا  عو�سً الفتِح،  على  مبنيٌّ  حرٌف  الميُم: 

الإعراِب.

تدريب ) 8 (
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تدريب ) 9 (

ثانًيا: اأعِرْب ما تحَته خطٌّ :
)�سورة مريم، الآية 28( 1 - قال تعالى: {                                                        }  

2 - نوُر، اأيَُّتها الُمْبِدَعُة، اأنِت مثاُل التَّميُِّز والإبداِع.
3 - �سباُح الخيِر يا َعّماُن

)ال�ساعُر: حبيب الّزيودي(       يا َفْوَح الُخزامى والّندى. 

اقراأ النَّ�ضَّ الآتَي لل�ّساعِر نزار قّباني، ثّم اأجْب عن الأ�سئلِة الَّتي تليِه : 
يـا قــد�ُض... يـا مـدينــًة تفـوُح اأنـبـيـــاْء
روِب بـين الأر�ضِ  وال�ّسماْء يا اأق�سَر الدُّ
ـــرائــــْع يــا قـــد�ُض ... يــا منـــارَة ال�سَّ
يـا طفلـًة جميلـًة ُمـْحـروَقــَة الأ�سـابـــْع
َحـزيـنـٌة عـيـنــاكِ  يـا مــديـنــَة الـبـتــوْل
�ســـوْل يـا واحــًة ظـلـيـلــًة مـرَّ بهــا الــرَّ

روبِ  بين الأر�ضِ  وال�ّسماء؟  1 - ما المق�سوُد بقوله: يا اأق�سَر الدُّ
ْح جماَل الّت�سويِر في قوِله: يا مدينًة تفوُح اأنبياء. 2 - و�سِّ

3 - ا�ستخرج المنادى مَن النَّ�ضِّ ال�ّسابِق، وَبيِّْن نوَعه .
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ُل الم�شدُر الموؤوَّ

واإكرام،  رجوع،  مثل:  بزمٍن؛  مقترٍن  غيِر  حدٍث  على  يدلُّ  ريَح  ال�سَّ الم�سدَر  اأنَّ  بَك  مرَّ 
َل. وَّّ وان�سياق، وا�ستغفار... وتتعّرُف في هذه الوحدِة نوًعا اآخَر من الم�سادِر ي�سّمى الم�سدَر الُموؤَ

اقراأ ما ياأتي:
اإن اأَرْدَت اأْن تك�سَب احتراَم الآخريَن، َفَتَقبَّْل َراأَيهم، ول ُت�سارْع اإلى الحكِم عليِه قبَل اأْن َتْنُظَر 
َة والحتراَم  َنًة؛ فاإِّنَك اإْن تفعْل ذلَك �سرعاَن ما ترى المودَّ فيِه َنْظَرًة فاِح�سًة، وعاِمْلهم ُمعاملًة َح�سَ

في عيوِنهم.

الوحدُة الحاديَة عشرَة
ِة والهيئِة  ُل وا�شما المرَّ الم�شدُر الُموؤوَّ

اإذا اأنعمَت النَّظَر في الّتركيبيِن اللَّذين تحَتهما خطٌّ في النَّ�ضِّ ال�ّسابِق :
- اأْن تك�سَب 

- ما ترى
ًنا من )اأن( الّنا�سبِة والفعِل الم�سارِع )تك�سب(، وهو ما ي�سّمى  َل مكوَّ تلحُظ الّتركيَب الأوَّ
ًل؛ لأّننا ن�ستطيُع اأن ن�ستبدَل به م�سدًرا �سريًحا هو كلمة )وزن( ول يتغّير المعنى اإذا  م�سدًرا موؤوَّ

ُقْلنا: )فاإْن اأََرْدَت َك�ْسَب احتراِم(  بدَل قوِلنا : "فاإْن اأردَت اأْن تك�سب احترام".
ٌن من )ما( الم�سدريَّة، والفعِل )ترى(، ون�ستطيُع اأْن ن�ستبدَل  والّتركيُب الأخيُر: )ما ترى( ُمكوَّ
بهذا التَّركيِب م�سدًرا �سريًحا فنقوُل: )روؤية(، والمعنى واحٌد فيه الم�سدُر الموؤّوُل )ما اأنفقوا( في 

قولـِه تعــالى : {   
)�سوَرُة النِّ�ساء، الآية 34(  .{        
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ًنا من حرٍف يليِه فعٌل، وهذا الحرُف ُن�سّميِه حرًفا  َة تركيًبا مكوَّ فمن خالِل ما �سبَق تجُد اأنَّ ثمَّ
م�سدريًّا.

ُن مَن الحرف الم�شدرّي والفعِل الَّذي يليِه، ويمكُن تاأويُلهما ِبم�شدٍر �شريٍح  يُ�شّمى التَّركيُب الَّذي يتكوَّ

ًل . م�صدًر� موؤوَّ

ِل المثاَلْيِن الآتَيْيِن: فها تاأمَّ َة حروٌف م�سدريٌّة اأخرى غير )اأْن(، لتتعرَّ ثمَّ
- وددُت لو قراأَت وثيقَة حقوِق الإن�ساِن وعملَت بما جاَء فيها.

�سَة . - ُزْرُت المكتبَة؛ لكي اأطالَع المجاّلِت العلمّيَة المتخ�سّ

اإذا اأنعمَت النَّظَر في الّتراكيِب الّتي تحتها خطٌّ في المثاَلْيِن ال�ّسابقيِن َوجْدَت كالًّ منها م�سدًرا 
ًل، يمكُن تاأويُله بم�سدٍر �سريٍح، ففي المثاِل الأّوِل: ت�ستطيُع اأْن ت�ستبدَل بالتَّركيِب )لو قراأَت(  موؤوَّ
ِن من: )لو( والفعل )قراأَت( م�سدًرا �سريًحا من كلمٍة واحدٍة، هي:)قراءة( دوَن اأْن يتغيََّر المعنى. المكوَّ
ِن من )كي( والفعِل )اأطالع(  وفي المثاِل الّثاني: تقوُل بدًل من التَّركيِب: )كي اأطالَع( المكوَّ

ريُح للفعِل )طالَع(، ول يتغيَُّر المعنى . كلمًة واحدًة )مطالعة( هي الم�سدُر ال�سَّ
ريَح  ال�سّ الم�سدَر  فُتْعِرُب  �شريٍح؛  م�شدٍر  من  بِه  ُل  يوؤوَّ ِلما  االإعرابيَّ  المحلَّ  ُل  الموؤوَّ الم�شدُر  يحلُّ 

)َك�ْسَب( الَّذي اأْحَلْلَتُه محلَّ الم�سدِر الموؤّوِل به في جملِة: )فاإْن اأردَت اأْن تك�سَب احترام( مفعوًل 
بِه من�سوًبا؛ ِلذا يكوُن المحلُّ الإعرابيُّ للم�سدِر الموؤّوِل: في محلِّ ن�سِب مفعوٍل به. اأّما المحلُّ 
اإلى الحكمِ  ِل )اأْن تنُظَر( بم�سدٍر �سريٍح )النََّظِر( في جملِة: ل ُت�ساِرْع  الإعرابيُّ للم�سدِر الموؤوَّ

عليه قبَل اأْن تنظَر فيِه؛ هو في محلِّ جرِّ م�ساٍف اإليِه.

تدريب ) 1 (

َلٍة، وغيِّْر ما يلَزُم : ريحَة الَّتي تحَتها خطٌّ في الجمِل الآتيِة اإلى م�سادَر موؤوَّ ِل الم�سادَر ال�سّ حوِّ
1 - اأعجَبني اعتذاُرك عِن الخطاأ .

2 - يودُّ الّطلبُة ح�سوَر النَّدوِة الثَّقافّيِة.
ْرِح، ثمَّ محاورته ومناق�سته. 3 - عليَك ال�ستماُع للمعلِِّم في اأثناِء ال�سَّ
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تدريب ) 2 (

ُل به كلٌّ ِمّم� تحَته خطٌّ في م� ي�أتي: ريُح الَّذي ُي�ؤَوَّ م� الم�صدُر ال�صَّ
1 - ق�ل تع�لى: {                                                   

)�ص�رة النِّ�ص�ء، الآية 42(   {        
2 - ق�ل ر�ص�ل اهلل   :" لأَْن يحتِطَب اأحُدكم حزمًة على ظهره خيٌر له ِمْن اأَْن ي�ص�أَل اأحًدا فيعطَيه 
)�صحيح البخ�ري( اأو يمَنَعه" 

3 -  اأتريُد  اأْن ت�ص�ركن� في تنظيِف ال�ّص�طِئ؟
4- اأعجبني م� كتبُت .

5- ذهبُت في رحلٍة جبليٍَّة؛ لكي اأ�صتن�صَق ه�اًء نقيًّ� . 

تدريب ) 3 (

َبيِِّن الم�قَع الإعرابيَّ  ِلكلٍّ مّم� تحَته خٌط في م� ي�أتي:
)�ص�رة البقرة، الآية 77( 1 - ق�ل تع�لى: {                                                          }  

ْفَت.  ني م� اكت�صَ 2 - اأده�صَ
3 - اأَعْرُت الكت�َب ِل�صديقي بعَد اأَْن اأَكملُت قراَءَتُه.

 . َد م�ص�َرَك الّتعليميَّ ُر جيًِّدا قبَل اأن ُتحدِّ 4 - وددُت ل� تفكِّ
َد اأغنيًة مع القل�ِب الَفِرحِة! 5 - م� اأنبَل القلَب الحزيَن الّذي ل يمنُعُه حزُنُه مْن اأْن ُين�صِ
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تدريب ) 4 (

تدريب ) 5 (

: ًل بم�سدٍر �سريٍح في محلِّ هاِت جماًل مفيدًة تحوي ُكلٌّ منها م�سدًرا ُموؤوَّ
1 - رفِع مبتداأ.         
2 - رفِع نائِب فاعٍل.

. 3 - جّر بحرِف الجرِّ
4 - ن�سب مفعوٍل به.

ِل  الموؤوَّ الم�سدِر  در�َض  فيها  تعر�ُض  مفاهيَم  الّتقديمّية خريطَة  العرو�ِض  برنامِج  على  ْم  �سمِّ
باأ�سلوِبَك.
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ِة والهيئِة ا�ْشما الَمرَّ
ِة ا�شُم المرَّ

َة م�سادَر تدلُّ على عدِد مّراِت وقوِع  تعلَّْمَت اأنَّ الم�سدَر يدلُّ على الحدِث ُمْطَلًقا، غيَر اأنَّ ثمَّ
الحدِث، اأو ُتبيُِّن هيئَة وقوِعِه .

ِل الكلمَة اّلتي تحتها خطٌّ في: )قبل اأن تنُظَر فيِه َنْظَرًة فاِح�سًة(، تجْدها ماأخوذًة من الفعِل  تاأمَّ
َع تلَك الكلمِة )َنَظٌر( في جملٍة نقوُل:  ريَح )َنَظٌر(، فاإذا اأرْدنا و�سْ الّثالثيِّ )َنَظَر( واأنَّ م�سدَرها ال�سّ
اأنَّ كلمة )َنْظَرة( دلَّْت على وقوِع  َبْيَد  النََّظِر، وهي تدلُّ هنا على الحدِث المطلِق،  محمٌد بعيُد 

ًة واحدًة.  الحدِث مرَّ
ِل الأمثلَة الآتيَة:  وِلمزيٍد من الإي�ساِح تاأمَّ

احيِة َوْقَفًة. 1 - ما َوقْفُت في �سباِق ال�سّ
2 - ُربَّ َرْمَيٍة ِمْن َغيِر راٍم.

3 - َرَكَل ُمنيٌر الكرَة َرْكَلتيِن، وركَلها زميُلُه ركالٍت .
َوَرْمَية(  )َوْقَفة،  والّثاني  الأّوِل  المثاليِن  في  خطٌّ  تحَتهما  الّلتيِن  الكلمتيِن  دللَة  تاأّملَت  اإذا 

ًة واحدًة. وجْدَت كالًّ منُهما ا�شًما )م�شدًرا( يدلُّ على وقوِع الحدِث مرَّ
تيِن، والكلمَة )َركالت(  وفي المثاِل الأخيِر تجُد الكلمَة )َركلتيِن( َدالًَّة على وقوِع الَحَدِث مرَّ

َدالًَّة على وقوِع الحدِث ثالَث مّراٍت فاأكثَر. 

ِة  ياَغُة ا�شِم الَمرَّ �شِ

اأفعاًل  الَّتي تحَتها خطٌّ في الأمثلِة الّثالثِة ال�ّسابقِة وجدَتها  ِة  اأ�سماِء المرَّ اأفعال  اإذا بحْثَت عن 
فا�شُم  )َفْعَلة(؛  ْرِفيُّ  ال�سَّ تلك وزُنها  ِة  المرَّ اأ�سماَء  اأنَّ  لحْظَت  ثالثيَّة )وقَف، رمى، ركَل(، ولعّلك 

المّرِة يُ�شاُغ مَن الفعِل الثاّلثيِّ على وزِن )َفْعَلة(.

ْرفيَِّة، نحو:  يغِة ال�سَّ ريُح مَن الفعِل الّثالثّي مَع ا�سِم المّرِة في ال�سّ ولكْن، قْد يتماثُل الم�سدُر ال�سَّ
وا�سَم  �سريًحا  م�سدًرا  ْرِفيَِّة  ال�سَّ �سيغِتها  في  تكوَن  اأْن  يمكُن  )َدْعَوة(  فكلمُة  وَرْحَمٌة...  َدْعَوٌة، 



98

ريح ِبكلمٍة واحدٍة؛ فنقوُل للّدللِة على ا�سِم  ِف الم�شدِر ال�شَّ ٍة للفعِل )دعا(، وفي هذه الحالِة نميُِّز بينَهما بَو�شْ مرَّ
ًة( في قوله تعالى: {                           }    المّرِة: دَعْوُته َدْعَوًة واحدًة. ومنه الم�سَدُر )دكَّ
)�سورة الحاّقة، الآية 14(  

لبِة ترحيبًة، ما فعُلُه؟ ِة )ترحيبًة( في المثال الآتي: رّحَب المديُر بالطَّ انظْر في ا�سِم المرَّ
َب(. - اإنَّه )رحَّ

؛ فهو َمزيٌد بالتَّ�سعيِف )تكرار حرف الحاء(. ؟ اإّنه فعٌل غيُر ثالثيٍّ اأِفْعٌل ثالثيٌّ هو اأم غيُر ثالثيٍّ
َب(؟ اإنَّه َترحيب. ريُح للفعِل )رحَّ ما الم�سدُر ال�سَّ

ِة من  ريَح )ترحيب( لم ينتِه بتاٍء مربوطٍة؛ لذا اإذا اأردَت اأْن ت�سوَغ ا�سَم المرَّ نَّ الم�سدَر ال�سَّ اإِ
ِة منه: َترحيبة.  ريِح؛ فا�سُم المرَّ ْف تاًء مربوطًة اإلى اآخِر الم�سدِر ال�سَّ )رّحَب( فاأ�سِ

ومثُلُه:
ِة منه: تكبيرة - ا�سُم الَمرَّ ريُح : تكبير     - الفعُل: كبََّر - م�سدُره ال�سَّ

ة منه: ........... ريُح : ..........          - ا�سُم المرَّ - الفعُل: ا�ستغفَر - م�سدُره ال�سَّ
- ا�سُم المّرِة منه: ........... ريُح : ...........    - الفعُل: انطلَق - م�سدُرُه ال�سَّ

َة م�سادَر �سريحًة تنتهي اأ�ساًل بتاٍء مربوطٍة، فيلَتِب�ُض الأمُر: اأهَي م�سادُر  لكْن، تنبَّْه على اأنَّ ثمَّ
ْل اأمثلَة المجموعتيِن الآتيَتْيِن: ِة ؟ لبياِن ذلك تاأمَّ �سريحٌة اأْم اأ�سماٌء دالٌَّة على الَمرَّ

           )اأ(         )ب(
– ا�ستعنُت ب�سديقي ا�سِتعانًة واحدًة - ا�ستَعْنُت ب�سديقي ا�سِتعانًة.   

- ا�ستراَح الم�سافُر ا�ستراحًة واحدًة. - ا�ستراَح الم�سافُر ا�سِتراحًة.   
- اأنار جاُرنا الحديقَة اإنارًة واحدًة. - اأناَر جاُرنا الحديقَة اإنارًة.    

اإذا نظْرَت في ما تحَته خطٌّ في المجموعِة )اأ( وجدَتها م�سادَر �سريحًة من الأفعاِل:
)ا�ستعاَن،ا�ستراَح ،اأناَر( واأنَّها انتهْت بتاٍء مربوطٍة؛ فهي تدلُّ على الحدِث دللًة مطلقًة.

ِة. ها بكلمِة )واحدًة( في المجموعِة )ب( �سارْت تدلُّ على الَمرَّ ْفنا هذه الم�سادَر نف�سَ ولّما َو�سَ
ِة: ا�شٌم يدلُّ على عدِد مّراِت وقوِع الحدِث )الفعل(، ويُ�شاُغ مَن الفعِل الثاّلثيِّ على وزِن  اإًذا، ا�شُم المرَّ
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ريُح لغيِر الثُّالثيِّ  َفْعَلة. ومَن الفعِل غيِر الثالثيِّ بزيادِة تاٍء مربوطٍة على اآخِر م�صدِره. واإذا كاَن الم�صدُر ال�صَّ

ِة. ْفناُه بكلمِة )واحدة( للّداللِة على الَمرَّ ُمنتِهياًا بتاٍء مربوطٍة اأ�صالاً َو�صَ

تدريب ) 6 (

ِة الَّذي تحَته خطٌّ في م� ي�أتي ِمْن حيُث العدُد: بيِّْن داللَة ا�سِم الَمرَّ
)�سورة الح�ّقة، االآية 13( 1 - ق�ل تع�لى: {                                     }  

2 - لكلِّ جواٍد َكْبَوٌة .
3 - نبََّه الّن�قُد الم�سرحيُّ ُمْخِرَج الم�سرحيَِّة َعلى َهْفَوتْيِن وقَع ِبهم�.

4 - طرَق الّزائُر الب�َب َطَرَق�ٍت ثالًث� ِبهدوٍء.

تدريب ) 7 (

:� بًط� ت�مًّ ِة في كلٍّ ِمّم� ي�أْتي، ثمَّ ا�سبْطُه �سَ ا�ستخرْج ا�سَم الَمَرّ
البّي فرحة غ�ِمَرًة.  1 - فِرَحْت ُروؤى  بفوزه� في انتخ�ب�ت البرلم�ِن الطُّ

ِة بن�ِئه�. 2 - ج�َل ال�ّس�ئُح في قلعِة الكرِك جولة ُمْعَجًب� بدقَّ
. 3 - لْم اأهُف في �سلوك�تي بحقِّ غيري هفوة واحدة َقطُّ

4 - م� بيَن طرفة َعْيٍن وانِتب�هِته�         ُيغيُِّر اهللُ من ح�ٍل اإلى ح�ِل

تدريب ) 8 (

بط : ِة ِمَن االأفع�ِل االآتيِة، مع ال�سَّ ْغ ا�سَم المرَّ �سُ
ِعَد . َل، اأع�َد، حظَي ، �سَ - �سِرَب، اأكَل، �سجَّ

تدريب ) 9 (

يََّة اأْن يجتمَع اأفراُد االأ�سرِة للتَّ�س�وِر والحواِر قبَل اتخ�ِذ القراراِت الَّتي  ْئ فقرًة تبيُِّن فيه� اأهمِّ اأن�سِ
ْن مح�سَر االجتم�ِع ح��سوِبيًّ�.  ة، ثمَّ دوِّ ًف� فيه� ا�سَم المرَّ تهمُّ �سوؤوَن االأ�سرِة... ُمَوظِّ
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ا�شُم الهيئِة 

اقَراأْ ما ياأتي :
العالميَُّة للمعلوماِت )الإنترنت(،  َبكُة  ال�سَّ اأحَدَثْتُه  اًل ما  ًة هادئًة، متاأمِّ َجل�ْسُت ذاَت يوٍم ِجْل�سَ  - 1
وَتقـاُرِب  والعلوِم  والثَّقافـِة  المعارِف  َن�ْسِر  في  نوعيٍَّة  ِنْقَلٍة  من  الجتماعّي  التَّفاُعـِل  َوو�ساِئُط 

يََّتها، مع �سرورِة التَّعاُمِل مَع تلَك الو�سائِط ِبيقظٍة وذكاٍء... الح�ساراِت. فاأْدَركُت اأهمِّ
ِع. جُل ِم�ْسَيَة الُمتوا�سِ م�سى الرَّ  - 2

�ّساَمِة ليلى ِوْقَفَة الُمْعَجِب. وقَف زائرو الَمعِر�ِض اأماَم اللَّوحِة الَّتي اأبدَعْتها ري�سُة الرَّ  - 3

تِجْدهما ماأخوذتيِن  ِنْقلة(  ة،  الأّول: )ِجْل�سَ المثال  الّلتيِن تحَتهما خطٌّ في  الكلمتيِن  انظْر في 
من الفعليِن الّثالثيَّْيِن )جل�َض، َنَقَل(. وتلحظ اأنَّهما يبيِّناِن هيئَة وقوِع الفعِل حيَن حدوِثه؛ اأي هيئة 

الجْل�سِة والّنْقلِة.  
جِل، وهيئَة  انظْر في الكلمتيِن الّلتيِن تحتهما خطٌّ )ِم�ْسَيَة، ِوْقَفة(، تلحْظ اأنَّهما بيََّنتا هيئَة م�سيَة الرَّ

وقوِفه اأماَم اللَّوحِة.

�شياَغُة ا�شِم الهيئِة

ة، وِنْقَلة، وِوْقَفة، وِم�ْسَيَة( وجدَتها جاءْت على  اإذا اأنعمَت الّنظَر في اأ�سماء الهيئِة ال�ّسابقِة :)ِجْل�سَ
وزِن )ِفْعَلٍة(، واأّن اأفعاَلها ثالثيٌَّة.

يغِة، وفي هذِه الحالِة فاإنَّنا نميُِّز ا�سَم الهيئِة بالَو�سف  ريُح وا�سُم الهيئِة في ال�سّ قْد يتَّفُق الم�سدُر ال�سَّ
ة ، َوِرْخَوة. الََّة ِن�ْسَدًة َعظيمًة، اأْو ِن�ْسَدَة الَمْلهوِف.  ومثل ذلك : ِعزَّ َد تاِمٌر ال�سّ اأو الإ�سافِة ؛ نحُو: َن�سَ

اإًذا، ا�شُم الهيئِة ا�شٌم يدلُّ على هيئِة الفعِل حيَن وقوِعه، ويُ�شاُغ من الفعل الثاّلثيِّ على وزِن )ِفْعَلة(، واإذا 
ِف اأو باالإ�شافِة. كاَن الم�شَدُر ُمَماِثاًل ِلْلَهْيئَِة في الوْزِن ُدلَّ على الهيئِة بالو�شْ
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تدريب ) 10 (

َبيِّْن دللَة ما تحَته خطٌّ في ما ياأتي:
َة لُه، ومن ماَت ولي�َض  1 - قال ر�سول اهلل  : " َمن َخَلَع َيًدا ِمن طاَعٍة َلِقَي اهللَ يوَم القياَمِة ل ُحَجّ
)�سحيح م�سلم( في ُعُنِقِه َبْيَعٌة ماَت ميَتًة َجاِهِلَيًّة". 

2 - وثَب ُمراٌد ِلَنجَدِة الَغريِق ِوْثَبَة الأ�سِد.
َة احتراٍم . ِبيُّ اأماَم والِدِه ِجْل�سَ 3 - جل�َض ال�سَّ

تدريب ) 11 (

ِغ ا�سَم الهيئِة من الأفعاِل الآتيِة : قعَد، ركَب، �َسِرَب . �سُ

ًل: نموذٌج في الإعراِب اأوَّ
لبُة، اأْن ُتتاِبعوا درو�َسكم يوميًّا خيٌر لكم من تاأجيِلها حّتى يوِم الختباراِت. اأيُّها الطَّ

 اأْن: حرٌف م�سدريٌّ ون�سٌب مبنيٌّ على ال�ّسكوِن الّظاهِر على اآخِره.
الخم�سِة.  الأفعاِل  مَن  لأنَّه  الّنوِن؛  ن�سِبه حذُف  )اأْن( وعالمٌة  بـ  من�سوٌب  م�سارٌع  فعٌل  ُتتاِبعوا: 

والواُو: �سميٌر متَّ�سٌل مبنيٌّ في محلِّ رفِع فاعٍل.
والم�سدُر الموؤّوُل من )اأْن( والفعِل )ُتتاِبعوا = ُمَتاَبَعُتكم( مبنيٌّ في محلِّ رفِع مبتداأ.

يوميًّا : مفعوٌل فيِه، ظرُف زماٍن من�سوٌب وعالمُة ن�سِبِه الفتُح الّظاهُر على اآخرِه.
مُّ الّظاهُر على اآخرِه. خيٌر: خبُر المبتداأ مرفوٌع وعالمُة رفِعِه ال�سَّ

ثانًيا: اأعِرْب ما تحَته خطٌّ في قوِلِه تعالى:{  
               } )�سورة النِّ�ساء، الآية 58(

تدريب ) 12 (
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اقراأ النَّ�ضَّ الآتَي، ثم اأجْب عّما يليِه: 
، فما اأجمَل اأَْن تجل�َض جل�سَة  يٍّ اأو َجْمِعيٍّ وددُت لو َتَتاأّنى جيًِّدا قبَل اتِّخاِد قراٍر في اأمٍر �َسْخ�سِ
َل  ٍد اأو َوجٍل! َفاأَْن تتاأمَّ ِل الواِثِق بنف�سه، واأْن تنُظَر فيِه َنْظَرًة بعَد اأخرى، ولكن من دوِن َتَردُّ المتاأمِّ

َل( فتخِطئَ، فتندم، ولَت حيَن َمْنَدٍم.    وَتتاأّنى َفُت�سيَب خيٌر لَك ِمْن اأن )تتعجَّ
كيف يدعو النَّ�ضُّ اإلى اتِّخاذ القرار؟  - 1

: ا�ستخرْج من النَّ�ضِّ  - 2
ٍة                 - ا�سَم هيئٍة. ًل                 - م�سدًرا �سريًحا                 - ا�سَم مرَّ - م�سدًرا موؤوَّ  

ِة مّما بين قو�َسْيِن . ِغ ا�سَم المرَّ 3 - �سُ
ا. 4 - اأعِرْب ما تحَتُه خطٌّ اإعراًبا تامًّ

تدريب ) 13 (
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