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الفصل الثاني
الوحدة األوىل
معاني حروف اجلر واألدوات
بسم اهلل نبدأ

-1ابتداء
الغاية
المكانية
-2ابتداء
الغاية
الزمانية
-3
التبعيض
-4بيان
الجنس
-5سببية

-1
انتهاء
الغاية
المكانية
-2
انتهاء
الغاية
الزمانية
-3
التبيين

-1
البدلية

-2
المجاوزة

-1
استعالء
حقيقي
-2
استعالء
مجازي
-3
مصاحبة
-4سببية

-1الصاق
حقيقي
-2
الصاق
مجازي
-3
استعانة
-4
السببية

-1
الملكية

-1
ظرفية
حقيقة

االختصاص

-2
ظرفية
زمانية

-3
السببية

-3ظرفية
مجازية

-2

-4

سببية
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من
 -1أفاد حرف الجر من في الجملة ( سبحن الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -2أفاد حرف الجر من في الجملة ( حفظت فاطمة أبياتنا من قصية المتنبي)
-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -3أفاد حرف الجر من في الجملة (تبرعت رزان بسوار من الذهب )
-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -4أفاد حرف الجر من في الجملة (خذ من أموالهم صدقة)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -5أفاد حرف الجر من في الجملة (نصوم من الفجر إلى المغرب)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -6أفاد حرف الجر من في الجملة (اشترت المرأة معطفا من الحرير)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -7أفاد حرف الجر من في الجملة (اختر من الكلمات ما يبعث الراحة في نفوس اآلخرين)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -8أفاد حرف الجر من في الجملة (ذهبت من اربد إلى عمان )

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -9أفاد حرف الجر من في الجملة (لبست النا خاتما من الذهب )

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -10أفاد حرف الجر من في الجملة (من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس
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 -11أفاد حرف الجر من في الجملة (ع ّمت الفرحة قريتنا من نجاح طالبها )

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2السببية

 -4بيان الجنس

 -3التبعيض

 -12أفاد حرف الجر من في الجملة (فرحت والدتي من هدية قدمها لها أبي)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3السببية

 -4بيان الجنس

 -13أفاد حرف الجر من في الجملة (ال تقتلوا أوالدكم من امالق )

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4السببية

 -14أفاد حرف الجر من في الجملة (مات الرجل من المرض)

-1السببية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -4بيان الجنس

 -3التبعيض

 -15أفاد حرف الجر من في الجملة (اطلب العلم من المهد إلى اللحد)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -16أفاد حرف الجر من في الجملة (الصبر واحتمال من ابرز صفات المعلم)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -17أفاد حرف الجر من في الجملة (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -18أفاد حرف الجر من في الجملة (اجتنبوا الرجس من األوثان)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -19أفاد حرف الجر من في الجملة (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3السببية

 -4بيان الجنس

 -20أفاد حرف الجر من في الجملة (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس
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 -21أفاد حرف الجر من في الجملة (أكلت رشا من الطعام)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -22أفاد حرف الجر من في الجملة (خرج محمد من بيته إلى بيت عبدهللا)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -23أفاد حرف الجر من في الجملة (نمت من العصر إلى العشاء)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -24أفاد حرف الجر من في الجملة (بسام من أوائل الطالب )

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -25أفاد حرف الجر من في الجملة (فرحت القرية من نجاح طالبها)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3السببية

 -4بيان الجنس

 -26أفاد حرف الجر من في الجملة (منهم من كلم هللا )

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -27أفاد حرف الجر من في الجملة (فشل الطالب في امتحانه من إهماله )

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4السببية

 -28أفاد حرف الجر من في الجملة (سافرت من عمان إلى بغداد)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -29أفاد حرف الجر من في الجملة (اشتريت خاتما من الفضة )

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -30أفاد حرف الجر من في الجملة (ابن رشد من أكبر فالسفة االسالم)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس
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 -31أفاد حرف الجر من في الجملة (من الناس المحسن ومنهم المسيء)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -32أفاد حرف الجر من في الجملة (تصنع المالبس من القطن)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -33أفاد حرف الجر من في الجملة (أخرج من البيت مبكرا)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -34أفاد حرف الجر من في الجملة (من الناس المحسن ومنهم المسيء)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

 -35أفاد حرف الجر من في الجملة (درس عبدهللا من الصباح إلى المساء)

-1ابتداء الغاية الزمانية

 -2ابتداء الغاية المكانية

 -3التبعيض

 -4بيان الجنس

إلى
 -1أفاد حرف الجر إلى في الجملة ( سبحن الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى)

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

 -2أفاد حرف الجر إلى في الجملة (درس عبدهللا من الصباح إلى المساء)

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

 -3أفاد حرف الجر إلى في الجملة (سافرت من عمان إلى بغداد)

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

 -4أفاد حرف الجر إلى في الجملة (نمت من العصر إلى العشاء)

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس
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 -5أفاد حرف الجر إلى في الجملة (خرج محمد من بيته إلى بيت عبدهللا)

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

 -6أفاد حرف الجر إلى في الجملة (نصوم من الفجر إلى المغرب)

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

 -7المشاركة في الحفاظ على البيئة من أحب األعمال إلى قلبي

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

 ( -8أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

 -9المؤمن القوي أحب إلى هللا من المؤمن الضعيف

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

 -10ما أحب النقد البناء إلى األديب المبدع

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

 -11وصل كولومبوس إلى القارة األمريكية عام 1942

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

 -12من أحب الكتب األدبية إلى نفسي

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

-13صمت إلى المغرب

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

-14ما أبغض المنافق إلى الناس

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس
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-15القراءة الناقدة أحب إلي من القراءة السريعة

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

-16خرجت من بيتي إلى المدرسة

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

-17سهرت إلى الفجر

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

إلي ...
-18قال رب السجن أحب ّ

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

الحر من حياة الذل
-19الموت أحب إلى
ّ

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

-20وأتموا الصيام إلى الليل

-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2انتهاء الغاية المكانية

 -3التبيين

 -4بيان الجنس

عن
-1أجب عن زميلك
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس

-2متى تقلع عن التدخين
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس

-3قفزت عن الطاولة
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس
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 -4ال تجزى نفس عن نفس شيئا
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس

-5نظفي البيت عن امك
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس

-6كتبت النا الدرس عن فاطمة
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس

-7تجاوزت السيارة الحمراء عن البيضاء
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس

-8أقلعت عن التدخين
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس

-9وأحببت حب الخير عن ذكر ربي
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس

-10جازيتني عن تمادي الوصل هجرانا
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس

-11المرء الذي يهتم بصحته يبتعد عن كل ما يضره
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس

-12سدد أبي الدين عن صديق طفولته
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس

-13تجاوزت دعاء عن العقبات التي واجهتها
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -2المجاوزة

 -3البدلية

 -4بيان الجنس
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-14تسلّم خالد الجائزة عن فريقه
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -3البدلية

 -2المجاوزة

 -4بيان الجنس

-15وال مولود هو جاز عن والده
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -3البدلية

 -2المجاوزة

 -4بيان الجنس

-16ما اجمل أن يتجاوز الصيق عن هفوات صديقه
-1انتهاء الغاية الزمانية

 -3البدلية

 -2المجاوزة

 -4بيان الجنس

على
-1وقف هيثم على جبال عجلون
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-2سأحمل روحي على راحتي
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-3قبلت العمل الجديد على صعوبته
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-4فرحت القرية على نجاح طالبها
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-5ولتكبروا هللا على ما هداكم
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-6وغن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية
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-7البر الحق أن تبذل المال على حبك له
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-8أحب مدرستي على بعدها
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-9وقفنا على جمر الوداع عشية
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-10تسلمت ليلى شهادة شكر على تميزها
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-11حلمت في الليلة الماضية أنني أقف على شرفة البيت
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-12وقف هيثم على جبال عجلون
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-13ركبت على الحصان
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-14الكتاب على رف المكتبة
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-15وعلى الفلك تحملون
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-16ما أعظم فضل اآلباء على األبناء
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية
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-17فأنزل السكينة على رسوله
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-18أكرمني بسام على مساعدتي له
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-19سأعاقبك على ما فعلت
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-20وقف هيثم على جبال عجلون
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-21الطابع على مغلف الرسالة
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-22نسير على الرصيف خوفا من السيارات
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-23نسير على نهج الرسول الكريم
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

علي الى مماتي
-24لمعلمي فضل ّ
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-25خسرت الصفقة على أنني غير مكترث لها
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-26درست الثانوية على صعوبتها
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية
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-27وقف هيثم على جبال عجلون
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-28فضلنا بعضها على بعض في الطعم
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-29اشتريت الهاتف على أعطاله
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

-30عملي على مشقته
-1استعالء حقيقي

 -2استعالء مجازي

 -3مصاحبة

 -4سببية

الباء
-1تواصل نزار بالهاتف مع أهله
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

-2أمسكت بيد صديقي شاكرا له عمله
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

-3مررت بمعرض الكتاب
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

-4تحسنت صحة المريض بالتزامه تعليمات الطبيب
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

-5تصافحنا يدا بيد
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية
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-6نعمل يدا بيد لرفع مكانة األردن
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

-7تمسح الحاج بستار الكعبة
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

-8تمسكت النا بأفكارها
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

-9تقيدت سعاد بمبادئها
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

-10وإذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

-11تواصل نزار بالهاتف مع أهله
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -12دعمت سناء آراءها باألدلة والبراهين
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -13راسل أحمد الشركات بالبريد االلكتروني
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -14سافرت إلى مكة بالطائرة
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -15كتبت خاطرتي بالقلم
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية
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 -16فرحت القرية بنجاح طالبها
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -17تشبث الطفل بثوب امه
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -18ينال المؤمن الثواب بحسن العمل
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -19رسم الفنان اللوحة بالريشة
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -20يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -21أمسك الشاب بيد الضرير ليساعده في عبور الشارع
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

-22استمسك بالعروة الوثقى
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -23قطعت التفاحة بالسكين
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -24فرحت أمي بعودة إخوتي من السفر
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية

 -25مات الرجل بالمرض
-1الصاق حقيقي

 -2الصاق مجازي

 -3االستعانة

 -4سببية
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الالم
 -1فرحت القرية لنجاح طالبها
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -2أتابع موقعا الكترونيا لصديقي ينشر فيه أفكاره
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -3الحمد هلل رب العالمين
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

-4استثمرت الوقت في العطلة للتدرب على السباحة
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -5وأزلفت الجنة للمتقين
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -6انما نطعمكم لوجه هللا
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -7قرأت رواية للكاتب عيسى الناعوري
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -8عاقبت عبد هللا لكثرة حركته
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -9المساجد للمسلمين والكنائس للنصارى
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية
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لي
-10السيارة ّ
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -11الهودج للجمل والسرج للحصان
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -12المدرسة للطالب
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -13كوفئت الجتهادي
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

-14الكتاب للطالب
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -15البحر للناس
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -16ويل للمطففين
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

-17انما بعثت ألتمم مكارم االخالق
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -18الفوز للمجتهدين
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

 -25ابتهجت اآلمة لقدوم العيد
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية
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 -25شربت الماء بالكأس
-1الملكية

 -2االختصاص

 -3االستعانة

 -4سببية

في
 -1ممارسة الرياضة في الصباح تبقيك نشيطا
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -2يقام في األردن معرض الكتاب كل عام
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -3دخلت امرأة النار في هرة
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

-4نصوم في رمضان
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -5غلبت الروم في أدنى األرض
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -6تدربت اسالم وصديقاتها في العطلة على التصوير
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -7تقع جبال الهماليا في شرق اسيا
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -8ما اجمل معاني الغزل العذري في قصائد جميل بثينة
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية
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 -9دخل الجنة رجل في كلب
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

-10فرحت القرية في نجاح طالبها
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

-11تزهر األرض في الربيع
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -12يفسدون في األرض
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -13ندرس في المساء
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -14العلم في الصدور
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -15حب آباءنا في عروقنا
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -16نجلس في البيت
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

-17الهاتف في جيبي
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -18حب الوطن يسري في قلوبنا
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية
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 -19شرب القهوة في الصباح احساس جميل
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -20الطالب في المدرسة
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -21أقمت رمضان في دمشق
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -22نظرت في األمر ووجدت حال
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -23تعطل المدارس في الصيف
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -24قتل كليب في ناقة
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

 -25ولكم في رسول هللا اسوة حسنة
-1ظرفية مكانية

 -2ظرفية زمانية

 -3ظرفية مجازية

 -4سببية

20

االدوات

ما
-1اسم استفهام

ال
-1الناهية

َمن
-1اسم شرط

-2اسم شرط
-2النافية

-1اسم استفهام

-3ما التعجبية
-3نافية
للجنس

-4اسم
موصول

-5كافة

-1اسم موصول
-4
العاطفة

-6نافية
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ما
 -1نوع ما في الجملة( ما أثر استخدام الحاسوب في التعليم )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -2نوع ما في الجملة( ما أجمل السماء اليوم )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -3نوع ما في الجملة( تعد لجين ما طلب منها )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -4نوع ما في الجملة( ما أعذب كلمات الشاعر)
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -5نوع ما في الجملة( ما عنوان الوحدة )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -6نوع ما في الجملة( ما تقرأه تستفد منه)
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -7نوع ما في الجملة( ما تطمح اليه تحققه بالمثابرة)
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -8نوع ما في الجملة( انما االمم االخالق ما بقيت )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4كافة

 -9نوع ما في الجملة( ما شاهدت من أحد اليوم )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3نافية

 -4تعجبية
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 -10نوع ما في الجملة( انما المؤمنون اخوة )
-1اسم موصول  -2كافة

 -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -11نوع ما في الجملة( ما يفعل هللا بعذابكم إن شكرتم )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4نافية

 -12نوع ما في ال جملة( وما تبصر العينان في موضع الهوى

-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

وال تسمع االذنان إال من القلب )

 -4نافية

 -13نوع ما في الجملة( يبث الشاعر ما يحس به في شعره )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -14نوع ما في الجملة( ما أروع تقدير جهود اآلخرين )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -15نوع ما في الجملة( ما تزرع تحصد )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -16نوع ما في الجملة( الحاقة ما الحاقة )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -17نوع ما في الجملة( اشتريت ما يلزمني للرحلة )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -18نوع ما في الجملة( حدث ما توقعت )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -19نوع ما في الجملة( ما عندكم ينفد وما عند هللا باق )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية
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 -20نوع ما في الجملة( انما اوالدنا اكبادنا )
 -4كافة

-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -21نوع ما في الجملة(هلل ما في السموات وما في االرض)
 -4تعجبية

-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام
 -22نوع ما في الجملة( كأنما السماء ممطرة )
-1اسم موصول  -2كافة

 -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -23نوع ما في الجملة( ما استشرت أحد غيرك )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4نافية

 -24نوع ما في الجملة( قتل االنسان ما أكفره )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -25نوع ما في الجملة( اكتب ما امليه عليك )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -26نوع ما في الجملة( اال يا حمام االيك ما لك باكيا )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -27نوع ما في الجملة( اعطى االب ابنه ما يحتاجه من مال )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية

 -28نوع ما في الجملة( ما قرأت اليوم على كتابي)
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4نافية

 -29نوع ما في الجملة( وما تلك بيمينك يا موسى )
-1اسم موصول  -2اسم شرط  -3اسم استفهام

 -4تعجبية
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 -1نوع ال في الجملة(ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -2نوع ال في الجملة(ال اتسرع في الحكم على أحد)
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -3نوع ال في الجملة(ذلك الكتاب ال ريب فيه )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -4نوع ال في الجملة(اشتريت من السوق قميصين ال قميص)
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -5نوع ال في الجملة(فال غالب لكم من دون هللا )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -6نوع ال في الجملة( ال خير في حسن الجسوم وطولها )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -7نوع ال في الجملة(ال تسألي الناس عن مالي وكثرته)
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -8نوع ال في الجملة(ال تسألوا عني فحالي بعدكم )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -9نوع ال في الجملة(استمتع بقراءة القصة القصيرة ال الرواية )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة
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 -10نوع ال في الجملة(ال تنه عن خلق وتأتي مثله )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -11نوع ال في الجملة(ال يغتاب المؤمن أحد بسوء)
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -12نوع ال في الجملة(دراسة الحركة األخيرة للكلمة من اهتمامات النحو ال الصرف)
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -13نوع ال في الجملة(ال تتأخر عن موعدك)
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -14نوع ال في الجملة(ال شجرة تفاح في الحديقة)
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -15نوع ال في الجملة(ال يجسن لعبة كرة السلة اال من تدرب عليها )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -16نوع ال في الجملة(ال تشك للناس جرحا انت صاحبه )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -17نوع ال في الجملة(اسالم ال تدخن )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -18نوع ال في الجملة(ال تدخن يا بسام )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -19نوع ال في الجملة(ال كسول عندنا )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة
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 -20نوع ال في الجملة(ال تحسب المجد تمرات أنت آكلها )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -21نوع ال في الجملة(ال تذهب نفسك حسرات عليهم )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -22نوع ال في الجملة(امتنا تحب الحرب ال السالم )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -23نوع ال في الجملة(ال ترم االوساخ على االرض )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -24نوع ال في الجملة(ال تنتظر أكثر من ساعة )
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

 -25نوع ال في الجملة(محمد ال يزعج جيرانه)
-1نافية

 -2ناهية

 -3نافية للجنس

 -4عاطفة

َمن
 -1نوع من في الجملة(من يتق هللا يجعل له مخرجا )
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول

 -2نوع من في الجملة(من مؤلف كتاب األغاني )
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول

 -3نوع من في الجملة(أحب من الناس من يصدق في كالمه)
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول
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 -4نوع من في الجملة (من يهن يسهل الهوان عليه )
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول

 -5نوع من في الجملة(من طلب العال سهر الليالي )
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول

 -6نوع من في الجملة(من كاتب قصيدة واحر قلباه)
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول

 -7نوع من في الجملة(من يفكر جيدا يجد حال )
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول

 -8نوع من في الجملة(من شاهدت في المدرسة )
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول

 -9نوع من في الجملة(ساعدت من ساعدني )
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول

 -10نوع من في الجملة(من كتب الدرس اليوم )
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول

 -11نوع من في الجملة(وهلل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال)
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول

 -12نوع من في الجملة(من يدرس بجد يجد حالوة العلم )
-1اسم استفهام

 -2اسم شرط

 -3اسم موصول
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من
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

إلى
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

عن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

على
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

الباء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

الالم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

في
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

انواع ما
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

انواع ال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

انواع من
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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30

الوحدة الثانية

أنواع االستثناء
تام مثبت

تام منفي

منقطع

جميع عناصر
االستثناء
موجودة ولم
يسبق بنقي

جميع عناصر
االستثناء موجودة
وسبق بنقي

جميع عناصر
االستثناء موجودة
المستثنى ليس من
جنس المستثنى
منه

حكم المستثنى
النصب دائما

حكم المستثنى
النصب أو بدل من
المستثنى منه

حكم المستثنى
النصب

ناقص /مفرغ

يحذف المستثنى
منه ويكون
مسبوق بنفي
اإلعراب يعرب
حسب الموقع
رفعا ونصبا وجرا

أركان االستثناء
الحكم

المستثنى منه

االداة

المستثنى

حضر

الطالب

اال

محمدا

االستثناء أسلوب يتضمن إخراج ما بعد أداة االستثناء من حكم ما قبلها
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-1نوع االستثناء في الجملة ( حضر الطالب اال خالدا )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-2نوع االستثناء في الجملة ( ما حضر الطالب اال خالدا )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-3نوع االستثناء في الجملة ( ما وصل الطالب اال كتبهم )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-4نوع االستثناء في الجملة ( ما انت اال رسول)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-5نوع االستثناء في الجملة ( ما قرأت كتبي اال النحو )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-6نوع االستثناء في الجملة ( وصل المدعوون اال واحدا )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-7نوع االستثناء في الجملة ( ما وصل المدعوون اال واحدا)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-8نوع االستثناء في الجملة ( رأيت الطالب اال المدير )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-9نوع االستثناء في الجملة ( ما فاز اال المجتهد )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-10نوع االستثناء في الجملة ( يدخل الطالب الى قاعة االمتحان اال هواتفهم )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص
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-11نوع االستثناء في الجملة ( ليس في المكان شيء اال بقايا الطعام )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-12نوع االستثناء في الجملة ( ينجح الطالب في االمتحان اال المتكاسل )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-13نوع االستثناء في الجملة ( كل نفس بما كسبت رهينة )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-14نوع االستثناء في الجملة ( فما حصدتم فذروه في سنبله اال قليال مما تأكلون)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-15نوع االستثناء في الجملة ( أحترم الناس اال ذا الوجهين )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-16نوع االستثناء في الجملة ( وما المال واألهلون اال ودائع
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

وال ب ّد يةما أن ترد الودائع)

-4ناقص

-17نوع االستثناء في الجملة ( ما شاهدت ليلة امس اال برنامجا وثائقيا )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-18نوع االستثناء في الجملة ( ما كان في المكتبة عند وصولنا اال سناء )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-19نوع االستثناء في الجملة ( وصل العمال اال أدواتهم )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-20نوع االستثناء في الجملة ( ما تأخر من المسافرين اال مسافرين )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص
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-21نوع االستثناء في الجملة ( ما تأخر من المسافرين أحد اال مسافرين )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-22نوع االستثناء في الجملة ( ال ينكر للجميل انسان اال الجاحد)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-23نوع االستثناء في الجملة ( ما تأخر اال مسافران )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-24نوع االستثناء في الجملة ( زرت األماكن االثرية في االدن اال أم قيس)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-25نوع االستثناء في الجملة ( أحترم التجار المستثمرين اال المحتكر )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-26نوع االستثناء في الجملة ( ما أحب اال المنسف)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-27نوع االستثناء في الجملة ( لكل دواء يستطيب به
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-28نوع االستثناء في الجملة ( نامت األعين اال مقلة
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

اال الحماقة أعيت من يداويها)

تسكب الدمع وترعى مضجعك)

-4ناقص

-29نوع االستثناء في الجملة ( ما كانت االيام اال دوال بين الناس)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-30نوع االستثناء في الجملة ( غادر الحاضرون القاعة اال محمدا )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص
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-31نوع االستثناء في الجملة ( ما حضر المدعوون الحفلة اال محمدا )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-32نوع االستثناء في الجملة ( ما حضر الحفلة اال محمد )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-33نوع االستثناء في الجملة ( ال أحد في البيت اال محمدا)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-34نوع االستثناء في الجملة ( وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا الدم فسجدوا اال ابليس )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-35نوع االستثناء في الجملة ( كل أعضاء الفريق موجودون اال عليا)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-36نوع االستثناء في الجملة ( وصلت النا اال قلمها )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-37نوع االستثناء في الجملة ( ال يزرع الفالح اال االشجار المثمرة)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-38نوع االستثناء في الجملة ( ما أحب من الناس اال الصادق )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-39نوع االستثناء في الجملة ( ما شاهدت اال فاطمة)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-40نوع االستثناء في الجملة ( ما قرأت الكتب اال واحد)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص
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-41نوع االستثناء في الجملة ( عادت االغنام الى الحظيرة اال الكلب)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-42نوع االستثناء في الجملة ( ال يعجبني اال الصالح)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-43نوع االستثناء في الجملة ( لم يحضر االجتماع اال ليث )
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-44نوع االستثناء في الجملة (وصل المسافرون اال حقائبهم)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-45نوع االستثناء في الجملة ( ما انت اال نذير)
-1تام مثبت

 -2تام منفي

 -3منقطع

-4ناقص

-46الجملة التي احتوت على استثناء ناقص هي
-1وصل المسافرون اال حقائبهم
 -3ما وصل اال المجتهد

 -2ما وصل المسافرون اال حقائبهم
-4قرأت كتبي اال الحاسوب

-47الجملة التي احتوت على استثناء تام مثبت هي
-1وصل المسافرون اال حقائبهم
 -3ما وصل اال المجتهد

 -2ما وصل المسافرون اال حقائبهم
-4قرأت كتبي اال الحاسوب

-45الجملة التي احتوت على استثناء تام منفي هي
-1وصل المسافرون اال حقائبهم
 -3ما وصل اال المجتهد

 -2ما وصل المسافرون اال حقائبهم
-4قرأت كتبي اال الحاسوب
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-49الجملة التي احتوت على استثناء منقطع هي
-1وصل المسافرون اال حقائبهم
 -3ما وصل اال المجتهد

 -2ما وصل المسافرون اال حقائبهم
-4قرأت كتبي اال الحاسوب

-50الجملة التي احتوت على استثناء ناقص هي
-1عادت االغنام الى الحظيرة اال الكلب
 -3سلمت على الطالبات اال رشا

 -2ما وصل الطالب اال أقالمهم
-4ما انت اال نذير

-51الجملة التي احتوت على استثناء منقطع هي
-1عادت االغنام الى الحظيرة اال الكلب
 -3سلمت على الطالبات اال رشا

 -2ما وصل الطالب اال خالد
-4ما انت اال نذير

-52الجملة التي احتوت على استثناء تام مثبت هي
-1عادت االغنام الى الحظيرة اال الكلب
 -3سلمت على الطالبات اال رشا

 -2ما وصل الطالب اال أقالمهم
-4ما انت اال نذير

-53الجملة التي احتوت على استثناء تام منفي هي
-1عادت االغنام الى الحظيرة اال الكلب
 -3سلمت على الطالبات اال رشا

 -2ما وصل الطالب اال خالد
-4ما انت اال نذير

-54الحركة الصحيحة على فاطمة في جملة ( سلمت على الطالبات اال فاطمة)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

-4سكون

-55الحركة الصحيحة على الكلب في جملة ( عادت االغنام اال الكلب )
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

-4سكون

37

-56الحكم االعرابي ( الكلب) في جملة ( عادت االغنام اال الكلب )
 -2جائز النصب

-1واجب النصب

 -3واجب الرفع

-4واجب الجر

-57الحكم االعرابي ( خالد) في جملة ( ما وصل الطالب اال خالد )
 -2جائز النصب

-1واجب النصب

-4واجب الجر

 -3واجب الرفع أو النصب

-58الحكم االعرابي (أقالمهم) في جملة ( ما وصل الطالب اال اقالمهم )
 -2جائز النصب

-1واجب النصب

 -3واجب الرفع

-4واجب الجر

-59الحركة الصحيحة على النشيط في جملة ( ما سافر اال النشيط )
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

-4سكون

-60الحركة الصحيحة على النشيط في جملة ( ما سافر أحد اال النشيط )
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

-4سكون

أحكام املستثىن ب ( غري أو سوى )
غري أو سوى من أدوات االستثناء ويعربان إعراب االسم الواقع بعد ( اال) وما
بعدها يكون مضافا إليه

-61الحركة الصحيحة على غير في جملة ( ال يتنكر للجميل انسان غير الجاحد)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

2+1-4

-62الحركة الصحيحة على غير في جملة ( قرأت مها ديوان الشعر غير ثالث قصائد)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

-4سكون
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-63الحركة الصحيحة على غير في جملة ( كل الذخائر غير تقوى
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

ذي الجالل إلى نفاد)

-4سكون

-64الحركة الصحيحة على غير في جملة (ما تفتح غير النرجس)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

2+1-4

-65الحركة الصحيحة على الجاحد في جملة ( ال يتنكر للجميل انسان غير الجاحد)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

2+1-4

-66الحركة الصحيحة على النرجس في جملة (ما تفتح غير النرجس)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

-4سكون

-67الحركة الصحيحة على النرجس في جملة (تفتحت االزهار سوى النرجس)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

-4سكون

-68الحركة الصحيحة على المثمرة في جملة (تفتحت ازهار االشجار سوى المثمرة)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

-4سكون

-69الحركة الصحيحة على قلبك في جملة (فليس هناك سوى قلبك يحتضن الحب)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

-4سكون

-70الحركة الصحيحة على الجاحد في جملة (ال يتنكر للجميل انسان سوى الجاحد)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

-4سكون
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أحكام املستثىن ب ( ما عدا وما خال وعدا وخال حاشا )

ما عدا وما خال وعدا وخال حاشا يعرب ما بعدها إما مفعول به أو اسم جمرور
ما عدا وما خال وعدا وخال حاشا تعرب إما فعل ماض أو حرف جر اذا جتردت من
ما

-71الحركة الصحيحة على المحتكر في جملة (أحترم التجار المستثمرين حاشا المحتكر)
-1ضمة

 -2فتحة

3+2-4

 -3كسرة

-72االعراب لكلمة المحتكر في جملة (أحترم التجار المستثمرين حاشا المحتكر)
-1مفعول به منصوب

 -2اسم مجرور

 -3مستثنى منصوب

2+1-4

-73االعراب لكلمة ما عدا في جملة (زرت االماكن االثرية في االردن ما عدا أم قيس)
-1فعل ماض

 -2جرف جر

 -3أداة استثناء

2+1-4

-74إحدى الجمل التالية صحيحة
يكرم في الحفل سوى المتميزين .
-1لن ّ
يكرم في الحف سوى المتميزون .
 -2لن ّ
-74إحدى الجمل التالية صحيحة
-1حضر المدعوون االجتماع ما خال زيادُ-3 .حضر المدعوون االجتماع ما خال زيادا
 -2حضر المدعوون االجتماع ما خال زيادٌ.
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-75إحدى الجمل التالية صحيحة
-1أورقت االشجار ما عدا شجرةَ -3 .أورقت االشجار ما عدا شجرةُ
 -2أورقت االشجار ما عدا شجر ٍة.
-76الحركة الصحيحة على شجرة في جملة (أثمرت األشجار ما عدا شجرة )
-1ضمة

 -2فتحة

 -3تنوين كسر

-4تنوين ضم

-77الحركة الصحيحة على خالد في جملة (حضر المدعوون االحتفال عدا خالد )
-1ضمة

 -2فتحة

 -3تنوين كسر

-4تنوين ضم

-78الحركة الصحيحة على محمد في جملة (لن يكرم حاشا محمد )
-1ضمة

 -2فتحة

-4تنوين ضم

 -3تنوين فتح

-79الحركة الصحيحة على أم في جملة (زرت االماكن االثرية في االردن ما عدا أم قيس)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3تنوين كسر

-4تنوين ضم

-80الحركة الصحيحة على قلبك في جملة (فليس هناك ما خال قلبك يحتضن الحب)
-1ضمة

 -2فتحة

 -3تنوين كسر

-4تنوين ضم

انتهت الوحدة
الكمال هلل وحده
عزيزي الطالب إن وجدت أي مالحظة على املكثف الرجاء التواصل على الرقم
0777255754
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الوحدة التاسعة
اإلعالل بالقلب واحلذف

اسم الفاعل
الثالثي
األجوف

إذا تطرفت
الواو أو الياء
بعد ألف زائدة
يقلب حرف المد الزائد
( الواو والياء واأللف ( همزة)

تقلب الواو والياء ( همزة)
اذا تحركت وسبقت بفتحة

صيغة منتهى
الجموع

تقلب الواو والياء ( ألف)
اذا تحركت وسبقت بفتحة

االعالل بالقلب

تقلب الواو ( ياء )
في ثالث حاالت
إذا اجتمعن
الواو والياء في
كلمة واحدة

إذا تطرفت
الواو بعد كسر
إذا وقعت الواو
ساكنة بعد كسر

تعريف اإلعالل :تغيري جيري يف أحرف العلة بقلبها أو حذفها
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شرح موجز للدرس  :لمعرفة أصل األف والياء البد من ( استخدام الفعل المضارع أو المصدر )

-1تقلب الواو والياء ألفا إذا تحركت إحداهما وسبقت بفتحة

قال أصلها قَ َو َل بدليل المضارع يقول  ..االعالل قلبت الواو إلى ألف ألنها تحركت بفتحة وسبقت بفتحة
فقلبت إلى ألف وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.

باع أصلها بَيَ َع بدليل المضارع يبيع  ..االعالل قلبت الياء إلى ألف ألنها تحركت بفتحة وسبقت بفتحة
فقلبت إلى ألف وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.
وقس عليها كل ألف في الوسط ( المعتل األجوف ) نحو كان وقام وصام وغيرها

الحالة الثانية إذا كان حرف العلة في اآلخر ( المتطرف)

دعا أصلها َدع ََو بدليل المضارع يدعو  ..االعالل قلبت الواو إلى ألف ألنها تطرفت وتحركت بفتحة
وسبقت بفتحة فقلبت إلى ألف وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.
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ي بدليل المضارع يرمي  ..االعالل قلبت الواو إلى ألف ألنها تطرفت وتحركت بفتحة
رمى أصلها َر َم َ
وسبقت بفتحة فقلبت إلى ألف وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.

-2تقلب الواو والياء همزة في حالتين:
-1اسم الفاعل الثالثي األجوف مثل

صائم أصلها صاوم بدليل المضارع يصوم  ..االعالل وقعت الواو عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف
فقلبت همزة وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.

بائع أصلها بايع بدليل المضارع يبيع  ..االعالل وقعت الياء عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت
همزة وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.

46

-2إذا تطرفت ( الواو أو الياء ) بعد ألف زائدة.

سماء أصلها سماو بدليل سما يسمو  ..االعالل تطرفت الواو بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة وهذا
اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.

غناء أصلها غناي بدليل غني يغني  ..االعالل تطرفت الياء بعد األف الزائدة فقلبت همزة وهذا
اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.

-3يقلب حرف المد الزائد ( الواو والياء واأللف) همزة في المفرد المؤنث همزة إذا
وقع بعد ألف صيغة منتهى الجموع .لمعرفة الهمزة  ..الدليل  ..المفرد المؤنث

سحائب أصلها سحااب بدليل المفرد ( سحابة )وقع حرف المد الزائد ( األلف ) بعد ألف صيغة منتهى
الجموع فقلب همزة وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.
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خمائل أصلها خمايل بدليل المفرد ( خميلة )وقع حرف المد الزائد ( الياء ) بعد ألف صيغة منتهى
الجموع فقلب همزة وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.

ركائب أصلها ركاوب بدليل المفرد ( ركوبة ) وقع حرف المد الزائد ( الواو ) بعد ألف صيغة منتهى
الجموع وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.

-4تقلب الواو ياء في ثالث حاالت .
 -1تقلب الواو ياء إذا تطرفت الواو بعد كسر .

حظي أصلها حظو بدليل المصدر ( حظوه ) جاءت الواو متطرفة بعد كسر وهذا اإلعالل يسمى اعالل
بالقلب .ومثلها الداعي
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 -2تقلب الواو ياء إذا كانت الواو ساكنة بعد كسر .

ميراث أصلها موراث بدليل المجرد ( ورث ) جاءت الواو ساكنة بعد كسر وهذا اإلعالل يسمى اعالل
بالقلب.

 -3تقلب الواو ياء إذا كانت الواو ساكنة بعد كسر .

ي أصلها منسوي بدليل المصدر ( نسوة ) اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وكانت الواو
منس ّ
ساكنة وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالقلب.

ت ّم شرح الدرس بحمد هللا عسى أن يكون شرحا مفهوما
واآلن نستعد لألسئلة
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-1إحدى الكلمات التالية قلبت الياء ألفا
-1صام

 -2باع

 -3قال

-4نام

-2إحدى الكلمات التالية قلبت الياء ألفا
-1دعا

 -2نجا

 -3سعى

-4سما

-3إحدى الكلمات التالية ال يوجد فيها إعالل
-1حدائق

 -2عرائس

-4سماء

 -3مسائل

-4إحدى الكلمات التالية ال يوجد فيها إعالل
-1حدائق

 -2عرائس

-4ليّن

 -3هيّن

-5إحدى الكلمات التالية قلبت الواو همزة
-1حدائق

 -2عرائس

-4جدائل

 -3سحائب

-6إحدى الكلمات التالية قلبت األلف همزة
-1حدائق

 -2عرائس

 -3جدائل

 -4سحائب

-7إحدى الكلمات التالية قلبت الياء همزة
-1حدائق

 -2عرائس

 -3سحائب

-4مسائل

-8إحدى الكلمات التالية قلبت الياء ألفا
-1صام

 -2سال

 -3دعا

-4نام

-9إحدى الكلمات التالية قلبت الواو ألفا
-1عاش

 -2باع

 -3قال

-4مال

-10إحدى الكلمات التالية قلبت الياء همزة
-1صائم

 -2نائم

 -3قائل

-4بائد
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-11جميع الكلمات فيها اعالل بقلب األلف همزة ما عدا
-1عرائس

 -3ستائر

 -2سحائب

-4بشائر

منسي
-12االعالل في كلمة
ّ
 -1اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وكانت الياء ساكنة.
 -2اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وكانت الواو ساكنة والياء ساكنة
 -3اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وكانت الواو متحركة والياء ساكنة
 -4اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وكانت الواو ساكنة
-13االعالل في كلمة ميراث
 -1جاءت الواو ساكنة بعد فتح

 -2جاءت الواو متحركة بعد كسر

 -3جاءت الواو ساكنة بعد ضمة

 -4جاءت الواو ساكنة بعد كسر

-14االعالل في كلمة قال
 -1قلبت الواو إلى ألف ألنها تحركت بفتحة وسبقت بساكن
 -2قلبت الواو إلى ألف ألنها تحركت بفتحة وسبقت بفتحة
 -3قلبت الواو إلى ألف ألنها تحركت بفتحة وسبقت بضمة
 -4قلبت الواو إلى ألف ألنها تحركت بفتحة وسبقت بسكون
مرضي
-15االعالل في كلمة
ّ
 -1قلبت األف إلى ياء
 -3قلبت الواو إلى ياء

 -2أدغمت الياء في الياء
 -4قلبت الهمزة ياء
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-16االعالل في كلمة ميثاق
 -3أدغمت الياء في الياء

 -1قلبت األف إلى ياء

 -4قلبت الهمزة ياء

 -2قلبت الواو إلى ياء
-17االعالل في كلمة مصطفى

 -2قلبت الواو ألف

 -1قلبت األف إلى ياء

 -4قلبت الهمزة ياء

 -3قلبت الواو إلى ياء
-18االعالل في كلمة رضي
 -1قلبت الواو إلى ياء
 -3قلبت األف إلى ياء

 -2أدغمت الياء في الياء
 -4قلبت الهمزة ياء

-19االعالل في كلمة شفاء
 -1قلبت األف إلى همزة

-2قلبت الواو إلى همزة

 -3قلبت الياء إلى الف

 -4قلبت الهمزة ياء

-20ما أصل الهمزة في خزائن
 -1واو

 -2الف

 -3ياء

 -4أصلية

-21ما أصل الهمزة في بائع
 -1واو

 -2الف

 -3ياء

 -4أصلية

-22ما أصل الهمزة في حدائق
 -1واو

 -2الف

 -3ياء

 -4أصلية

-23ما أصل الهمزة في سحائب
 -1واو

 -2الف

 -3ياء

 -4أصلية
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-24ما أصل الهمزة في امالء
 -1واو

 -2الف

 -4أصلية

 -3ياء

-25ما أصل الهمزة في مسائل
 -1واو

 -2الف

 -4أصلية

 -3ياء

-26الكلمة التي يوجد فيها اعالل
 -1اصطالح

 -3ادّعى

 -2شقائق

 -4صحراء

-27الكلمة التي يوجد فيها اعالل
 -1خضراء

 -2مرسى

 -3ابتداء

 -4ليّن

-28الكلمة التي ال يوجد فيها اعالل
 -1سماء

 -2صحراء

 -3دعاء

 -4غناء

-29الكلمة التي ال يوجد فيها اعالل
 -1هيّن

 -2ليّن

 -3سيّد

سي
 -4من ّ

-30الكلمة التي يوجد فيها اعالل
 -1اصطالح

 -2ابتداء

 -3سيّد

 -4صحراء

-31االعالل في كلمة بائع
 -1وقعت الهمزة عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
 -2وقعت الياء عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
 -3وقعت الواو عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
 -4وقعت األلف عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
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-32االعالل في كلمة نائم
 -1وقعت الواو عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
 -2وقعت الياء عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
 -3وقعت الهمزة عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
 -4وقعت األلف عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
-33االعالل في كلمة ركائب
 -1وقع حرف المد الزائد ( الهمزة ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 -2وقع حرف المد الزائد ( الياء ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 -3وقع حرف المد الزائد ( الواو ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 4وقع حرف المد الزائد ( األلف ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
-34االعالل في كلمة سحائب
 -1وقع حرف المد الزائد ( األلف ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 -2وقع حرف المد الزائد ( الياء ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 -3وقع حرف المد الزائد ( الواو ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 4وقع حرف المد الزائد ( الهمزة ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
-35االعالل في كلمة عشائر
 -1وقع حرف المد الزائد ( الهمزة ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 -2وقع حرف المد الزائد ( األلف ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 -3وقع حرف المد الزائد ( الواو ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 4وقع حرف المد الزائد ( الياء ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
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-36االعالل في كلمة عرائس
 -1وقع حرف المد الزائد ( الواو ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 -2وقع حرف المد الزائد ( األلف ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 -3وقع حرف المد الزائد ( الهمزة ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 4وقع حرف المد الزائد ( الياء ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
-37االعالل في كلمة خمائل
 -1وقع حرف المد الزائد ( الهمزة ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 -2وقع حرف المد الزائد ( األلف ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 -3وقع حرف المد الزائد ( الواو ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
 4وقع حرف المد الزائد ( الياء ) بعد ألف صيغة منتهى الجموع
-38االعالل في كلمة صائم
 -1وقعت األلف عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
 -2وقعت الياء عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
 -3وقعت الهمزة عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
 -4وقعت الواو عينا في اسم الفاعل الثالثي األجوف فقلبت همزة
-39االعالل في كلمة سماء
 -1تطرفت الياء بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -2تطرفت الواو بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -3تطرفت األلف بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -4تطرفت الهمزة بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
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-40االعالل في كلمة البالء
 -1تطرفت الياء بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -2تطرفت الواو بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -3تطرفت األلف بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -4تطرفت الهمزة بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
-41االعالل في كلمة الشقاء
 -1تطرفت الياء بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -2تطرفت األلف بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -3تطرفت الواو بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -4تطرفت الهمزة بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
-42االعالل في كلمة القضاء
 -1تطرفت الياء بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -2تطرفت األلف بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -3تطرفت الواو بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -4تطرفت الهمزة بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
-43االعالل في كلمة اصطفاء
 -1تطرفت الواو بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -2تطرفت الياء بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -3تطرفت األلف بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -4تطرفت الهمزة بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
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-44االعالل في كلمة شفاء
 -1تطرفت األلف بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -2تطرفت الواو بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -3تطرفت الياء بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -4تطرفت الهمزة بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
-45االعالل في كلمة غناء
 -1تطرفت الواو بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -2تطرفت الياء بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -3تطرفت األلف بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
 -4تطرفت الهمزة بعد اآللف الزائدة فقلبت همزة
-46أصل كلمة سحائب قبل االعالل هي
 -1سحاوب

 -2سحايب

 -4سحااب

 -3سحاويب

-47أصل كلمة قائم قبل االعالل هي
 -1قايم

 -2قاوم

 -4قاويم

 -3قاام

-48أصل كلمة سماء قبل االعالل هي
 -1سماا

 -2سماو

 -3سماي

 -4سماوي

-49أصل كلمة عرائس قبل االعالل هي
 -1عرايس

 -2عراوس

 -3عراويس

 -4عرااوس

-50أصل كلمة الجفاء قبل االعالل هي
 -1الجفاوي

 -2الجفاا

 -3الجفاي

 -4الجفاو
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اإلعالل باحلذف

نون بتنوين
الكسر

نون بتنوين
الضم

االسم المنقوص اذا جُمع
جمع مذكر سالم حذفت ياؤه

االسم المنقوص
تحذف ياؤه اذا
يضم ما قبل الواو
في حال الرفع
ويكر في حالتي
النصب والجر
سكن
الفعل األجوف إذا ُ
آخره يحذف وسطه

االعالل باحلذف
الفعل الناقص ( الماضي ،
المضارع) يحذف حرف العلة
عند اسناده إلى واو الجماعة
أو ياء المخاطبة  ،اذا كان
المحذوف واو يضم ما قيل
الواو واذا كان المحذوف ألف
يفتح ما قبل الواو

الفعل المثال الواوي
على وزن فعل
تحذف الواو في
المصدر وتعوض
بتاء في آخره

تحذف الواو في
المضارع
تحذف الواو في
األمر

تعريف اإلعالل :تغيري جيري يف أحرف العلة بقلبها أو حذفها
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 -1االسم المنقوص اذا كان نكرة ( في حالتي الرفع والجر ).

هذا رام بارع

ي بدليل (رمى رامي ) حذف تنوين الضم وحذفت الياء ألنه اسم منقوص نكرة وعوض
رام أصلها رام ٌ
عن الياء بتنوين عوض وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالحذف.
وكذلك ( رب رمية من غير رام ) أصلها رامي حذف تنوين الكسر وحذفت الياء ألنه اسم منقوص نكرة
وعوض عن الياء بتنوين عوض

 -2االسم المنقوص اذا ُجمع جمع مذكر سالم ( في حالتي الرفع والجر ).

كن من الداعين

الداعين أصلها الداعيين بدليل مفرده ( الداعي ) حذفت ياء االسم المنقوص عند جمعه جمع مذكر
سالم الجتماع ياء المنقوص مع ياء جمع المذكر السالم لمنع التقاء الساكنين وحرك ما قبل الياء
بالكسرة وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالحذف.
ومثلها ( جاء الداعُون) الداعون أصلها الداعي ْْون بدليل مفرده ( الداعي ) حذفت ياء االسم المنقوص
عند جمعه جمع مذكر سالم الجتماع ياء المنقوص مع واو جمع المذكر السالم لمنع التقاء الساكنين
وحرك ما قبل الياء بالضمة
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 -3االسم المقصور اذا ُجمع جمع مذكر سالم ( في حالتي الرفع والجر ).

تحلّم على األدنَين

األدنَين أصلها األدناين بدليل مفرده ( األدنى ) حذفت ألف االسم المقصور عند جمعه جمع مذكر سالم
الجتماع ألف المقصور مع ياء جمع المذكر السالم لمنع التقاء الساكنين وحرك ما قبل الياء بالفتحة
وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالحذف.
ومثلها (األدنون أكبر مني سنا ) أصلها األدناون بدليل مفرده ( األدنى ) حذفت ألف االسم المقصور
عند جمعه جمع مذكر سالم الجتماع ألف المقصور مع واو جمع المذكر السالم لمنع التقاء الساكنين
وحرك ما قبل الياء بالفتحة

سكن آخره يحذف وسطه.
 -3الفعل الثالثي األجوف إذا ُ

ص ْن النفس واحملها
ُ

سكن آخره فحذف وسطه آلنه فعل ثالثي أجوف لمنع
ص ْن أصلها ُ
ُ
ص ْو ْن بدليل صان ( يصون ) ُ
التقاء الساكنين وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالحذف.
ش سالما )..
ومثلها ( تَ ِع ْ
سكن آخره فحذف وسطه آلنه فعل ثالثي أجوف
تعش أصلها تعيش بدليل عاش ( يعيش  /عيش ) ُ
لمنع التقاء الساكنين وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالحذف.
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 -4الفعل المثال الواوي تحذف الواو في حال المضارع واألمر.

تج ْد خير نار

تجد أصلها توجد بدليل ( وجد ) وهو مثال واوي حذفت الواو في المضارع يجد وهذا اإلعالل يسمى
اعالل بالحذف.
ومثلها ( ِج ْد  ..فعل األمر )
جد أصلها اوجد بدليل ( وجد ) وهو مثال واوي حذفت الواو في االمر ثم حذفت الهمزة وهذا اإلعالل
يسمى اعالل بالحذف.
ومثلها ( ِجده  ..مصدر وجد )
وعوض عنها بتاء آخر المصدر وهذا
جده أصلها الوجد بدليل ( وجد ) حذفت الواو من المصدر
ّ
اإلعالل يسمى اعالل بالحذف.

 -5الفعل الناقص اذا أسند إلى واو الجماعة او ياء المخاطبة .

ورضوا عنه
ُ

رضُوا أصلها رضيوا بدليل ( رضي ) وهو معتل اآلخر حذفت ياؤه عند اسناده إلى واو الجماعة لمنع
التقاء الساكنين ثم ضم ما قبل الواو وهذا اإلعالل يسمى اعالل بالحذف.
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رام بارع)
-51االعالل في كلمة رام ( هذا ٍ
 -1حذف تنوين الضم ألنه اسم منقوص نكرة
 -2حذفت الياء ألنه اسم منقوص نكرة
 -3حذف تنوين الضم وحذفت الياء ألنه اسم منقوص نكرة
 -4حذف تنوين الكسر وحذفت الياء ألنه اسم منقوص نكرة
قاض)
-52االعالل في كلمة قاض ( سلمت على ٍ
 -1حذف تنوين الكسر وحذفت الياء ألنه اسم منقوص نكرة
 -2حذفت الياء ألنه اسم منقوص نكرة
 -3حذف تنوين الضم وحذفت الياء ألنه اسم منقوص نكرة
 -4حذف تنوين الكسر ألنه اسم منقوص نكرة
محام إلى المحكمة)
محام قبل االعالل ( وصل
-53أصل كلمة
ٍ
ٍ
 -1محامي

محامي
-2
ٌ

محامي
-4
ُ

 -3محامي ٍ

-54أصل كلمة رضوا قبل االعالل هي
 -1رضيوا

 -2رضووا

 -4رضئوا

 -3رضاوا

-55أصل كلمة األعلون قبل االعالل ( وأنتم األعلون) هي
 -1األعلوون

 -2األعليون

 -4األعليين

 -3األعالون

-56الحركة على(ل )في ( وأنتم األعلون) هي
 -1ضمة

 -2كسرة

 -3سكون

 -4فتحة

-57إحدى الكلمات التالية حذف وسطه
 -1قال

 -2قلت

 -3يقول

 -4نقول
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-58إحدى الكلمات التالية حذف فيه حرف األف
 -1قلت

 -3المصطفون

 -2القاضون

 -4يعد

-59إحدى الكلمات التالية حذف فيه حرف الواو
 -1رضوا

 -3المصطفون

 -2يعد

 -4القاضون

-60إحدى الكلمات التالية حذف فيه حرف األلف
 -1رضوا

 -3المحامون

 -2يعد

 -4القاضون

-61الحرف المحذوف من كلمة ( يشتهون) هو
 -1ا

 -2و

 -3ى

 -4ي

-62الحرف المحذوف من كلمة ( لم ْ
يفز) هو
 -1ا

 -2و

 -3ى

 -4ي

-63الهمزة في كلمة ( سماء)
 -1منقلبة عن واو

 -2منقلبة عن ياء

 -3زائدة

 -4أصلية

-64الهمزة في كلمة ( سمراء)
 -1منقلبة عن واو

 -2منقلبة عن ياء

 -3زائدة

 -4أصلية

-65الهمزة في كلمة ( غناء)
 -1منقلبة عن واو

 -2منقلبة عن ياء

 -3زائدة

 -4أصلية

-66الهمزة في كلمة ( صحراء)
 -1منقلبة عن واو

 -2منقلبة عن ياء

 -3زائدة

 -4أصلية

-67الهمزة في كلمة ( ابتداء)
 -1منقلبة عن واو

 -2منقلبة عن ياء

 -3زائدة

 -4أصلية
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ص ْن)
-68االعالل في كلمة ( ُ
 -1حذف حرف الياء ألنه فعل ثالثي أجوف لمنع التقاء الساكنين
 -2حذف وسطه آلنه فعل ثالثي أجوف لمنع التقاء الساكنين
 -3حذف وسطه آلنه فعل ثالثي أجوف في حال األمر لمنع التقاء الساكنين
 -4حذف حرف الواو ألنه فعل ثالثي أجوف لمنع التقاء الساكنين
-69الحرف المحذوف من كلمة ( المصطفون) هو
 -1ا

 -2و

 -4ي

 -3ى

-70الحرف المحذوف من كلمة ( وال كثرة الواشين إال تماديا) هو
 -1ا

 -2و

 -4ي

 -3ى

-71إحدى الكلمات التالية فيها اعالل بالحذف
 -1القائمون

 -3األدنين

 -2المقاتلون

 -4المسائل

-72إحدى الكلمات التالية فيها اعالل بالقلب
 -2المقاتلون

 -1المسائل

 -4القائمون

 -3األدنين

-73إحدى الكلمات التالية ال يوجد فيها اعالل
 -2األعلون

 -1يسعون

 -3المقاتلون

 -4القائمون

-74إحدى الكلمات التالية ال يوجد فيها اعالل بالحذف
منسي
-1
ّ

 -2ه ّين

 -4ل ّين

 -3س ّيد

-75الحرف المحذوف من كلمة ( ال تكن) هو
 -1ا

 -2و

 -3ى

 -4ي .
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-76الحرف المحذوف من كلمة ( الناهون) هو
 -1ا

 -2و

 -3ى

 -4ي

-77الحرف المحذوف من كلمة ( جنوا) هو
 -1ا

 -2و

 -3ى

 -4ي

-78الحرف المحذوف من كلمة ( يرجون) هو
 -1ا

 -2و

 -3ى

 -4ي

ش)
-79االعالل في كلمة ( ِع ْ
 -1حذف حرف الواو ألنه فعل ثالثي أجوف لمنع التقاء الساكنين
 -2حذف وسطه الياء آلنه فعل ثالثي أجوف في حال األمر لمنع التقاء الساكنين
 -3حذف وسطه آلنه فعل ثالثي أجوف لمنع التقاء الساكنين
 -4حذف حرف الواو ألنه فعل ثالثي أجوف لمنع التقاء الساكنين
-80الحرف المحذوف من كلمة ( صفة) هو
 -1ا

 -2و

 -3ى

 -4ي

انتهت الوحدة
الكمال هلل وحده
عزيزي الطالب إن وجدت أي مالحظة على املكثف الرجاء التواصل على الرقم
0777255754
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عمل المصدر والمشتقات
المشتقات

المصدر

اسم فاعل والمفعول وصفة مشبهة

يعمل المصدر عمل فعله إذا كان مضافا

تعمل المشتقات عمل فعلها بشروط

للكشف عن المصدر العامل بإبداله بالمصدر
المؤول وال يتغير المعنى

-1أن تكون معرفة بأل التعريف.
مجردة من ال التعريف تعمل بشروط ستة

يكون فاعل المصدر إذا كان اسم ظاهر( مجرور)
-1منون وإعرابها خبر-2 .منون وإعرابها حال
-3منون وإعرابها نعت -4.منون ومسبوق باستفهام
-5منون ومسبوق بنفي  -6 .منون ومسبوق بنداء

المقصود بعمل المصدر والمشتقات  :تعمل عمل فعلها تأخذ فاعل ومفعول به
المصدر /يأخذ فاعل وفاعله دائما مجرور .والمفعول به منصوب.
اسم الفاعل  /يأخذ فاعل أو مفعول به.
اسم المفعول  /يأخذ نائب فاعل أو مفعول به
الصفة المشبهة  /تأخذ فاعل فقط.
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أوال المصدر:

املصدر الصريح

المصدر الصريح اسم يدل على حدث غير مقترن بزمن

الثالثي

فِعالة ِ :صناعة
فَعَالن :جريان
فُعوله :سهوله
فَعَلَ :م َرض
فُعُل :قدوم
عرض
فعْلْ :
فعيل :دبيب
فُعال :سعال

الرباعي

اخلماسي

السداسي

إفعال :إنتاج
إفالة :إعادة
تفعيل :تشديد
تَف ِعلة :تهدئة
ِفعالِ :جدال
مفاعلة :مجادلة

افتعال :اجتهاد
انفعال :اندماج
تفاعُل :نبايُن
تفعّل :تعلُّم

استفعال :استغفار
استفالة :استجابة
افعيعال:
اخشيشان

اف ِعالل :اسوداد

فعالل :وسواس
فعللة :طمأنة

بعد التذكر للمصدر وصياغته وكما علمت أن المصدر هو اسم له فعل ويدل على الحدث غير
مقترن بزمن  ،واالن عزيزي الطالب  ،يعمل المصدر عمل فعله أي يعامل المصدر مثل الفعل
بأن يكون له فاعل أو مفعوال به الحظ الجملة التالية:
تقديره لها.
تقدي ُم زيا ٍد الهديةَ أل ِّمه دلي ٌل على
ِ
حول المصدر الصريح لمصدر مؤول فتصبح
لعلك تنبهت إلى أن المصدر هو ( تقديم ) واآلن ّ
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( أن يقدم زيا ٌد الهديةَ أل ّمه  )...هل اختلف المعنى ؟ الجواب ال
واآلن ما اعراب كل من( زياد ) و( الهدية ) في جملة المصدر المؤول
يكون إعراب (زياد) فاعل مرفوع وعالمة رفعة تنوين الضم للفعل ( يقدم )
وأما ( الهدية ) فهي مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة
تقديره لها) ما
وما عليك اآلن االّ العودة للجملة األولى (تقدي ُم زيا ٍد الهديةَ أل ِّمه دلي ٌل على
ِ
الذي تغير انظر الحركة على زياد تجدها تنوين كسر وبقيت الفتحة على الهدية.
واالن نحدد المصدر وهو ( تقديم ) وهو مضاف ويكون عامال عمل فعله
اعراب الجملة:
تقدي ُم  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
زيا ٍد  :مضاف اليه مجرور وعالمة جره الكسرة وهو( فاعل المصدر)
الهديةَ  :مفعول به منصوب للمصدر وعالمة نصبه الفتحة.
قد يأتي فاعل المصدر ضمير متصل نحو ( تقديمك الهدية ألمك )...أو إكرامك الضيف ...

 -1إحدى الجمل احتوت على مصدر عامل عمل فعله
-1محمد األكثر اجتهادا من غيره

 -2طلبك العلم واجب

 -3االجتهاد مطلوب للنجاح

 -4طلبك للعلم واجب

 -2إحدى الجمل احتوت على مصدر عامل عمل فعله
-1إن سعيك للنجاح مطلوب

 -2قيامها ألمها واجبة

 -3رسمك البهجة على الشفاه جميل

 -4طلبك للعلم واجب
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 -3المفعول به للمصدر العامل في الجملة ( تقديم زياد الهدية ألمه واجب )
-1تقديم

 -2زياد

 -3الهدية

 -4واجب

 -4الحركة على زياد في الجملة ( تقديم زياد الهدية ألمه واجب )
-1فتحة

 -2تنوين فتح

 -4تنوين كسر

 -3كسرة

 -5الحركة على الهدية في الجملة ( تقديم زياد الهدية ألمه واجب )
-1ضمة

 -2فتحة

 -3كسرة

 -4تنوين فتح

 -6المفعول به للمصدر في الجملة ( فاذكروا هللا كذكركم آباءكم )
-1فاذكروا

 -2هللا

 -3ذكركم

 -4آباءكم

 -7اإلعراب الصحيح لما تحته خط في الجملة ( حفظك الود من أهم مسؤولياتك )
-1مفعول به منصوب للمصدر وعالمة نصبه الفتحة
 -2مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة
 -3فاعل المصدر مرفوع وعالمة رفعه الضمة
 -4مفعول به منصوب للمصدر وعالمة نصبه تنوين الفتح
 -8اإلعراب الصحيح لما تحته خط في الجملة ( اتخاذ الشباب الحوار نهجا أمر جيد )
-1مفعول به منصوب للمصدر وعالمة نصبه الفتحة
 -2مضاف إليه محرور وعالمة جره الكسرة وهو فاعل المصدر
 -3فاعل المصدر مرفوع وعالمة رفعه الضمة
 -4مفعول به منصوب للمصدر وعالمة نصبه تنوين الفتح
 -9الكلمة الصحيحة للفراغ هي ( حمدك  .........في ما لم ينله يوقعك في حرج )
المرء
-1
ِ

 -2المر ُء

 -3المر َء

 -4المر ْء
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 -10الكلمة الصحيحة للفراغ هي ( مطالعتك  .......تجعلك أكثر تميزا )
الكتب
-1
ْ

ب
 -2الكت ِ

الكتب
-4
َ

الكتب
-3
ُ

 -11الضبط الصحيح ل( الكرام ) في ( بعشرتك الكرام تعد منهم )
-1فتحة

 -2ضمة

 -4سكون

 -3كسرة

 -12الضبط الصحيح ل( المؤمن ) في ( حم ُد المؤمن ربه واجب )
 -1سكون

 -2ضمة

 -4فتحة

 -3كسرة

 -13الضبط الصحيح ل( محمد ) في ( حفظ محمد الود واجب )
 -1تنوين فتح

 -3كسرة

 -2فتحة

 -4تنوين كسر

 -14الضبط الصحيح ل( الود ) في ( حفظ محمد الود واجب )
 -1تنوين فتح

 -3كسرة

 -2فتحة

 -4تنوين كسر

 -15الكلمة الصحيحة للفراغ هي ( مطالعة  .......تجعله أكثر تميزا )
-1محم ِد

 -2محم ُد

 -3محم ٍد

 -4محمدا

 -16إحدى الجمل التالية احتوت على مصدر غير عامل عمل فعله
-1إحراز المرء المجد مطمح نبيل

 -2الكتابة المستمرة تحسن الخط

 -3حفظ محمد الود واجب

 -4اتخاذ الشباب الحوار نهجا جيد

 -17يحب احتر ام القوانين واألنظمة ،وتطبيق ذلك في التعامل والعمل ،وذلك عن طريق تقدير
الفرد العمل واإلخالص به .المصدر العامل عمل فعله هو:
-1احترام

 -2تقدير

 -3تطبيق

 -4التعامل
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 -18إحدى الجمل التالية احتوت على مصدر ينصب مفعولين
-1منح المعلم الطالب جائزة يحفزه على االبداع
 -3حفظ محمد الود واجب

 -2إحراز المرء المجد مطمح نبيل

 -4اتخاذ الشباب الحوار نهجا جيد

 -19الضبط الصحيح ل( الضيف ) في ( إكرا ُمك الضيف واجب )
 -1تنوين فتح

 -2فتحة

 -3كسرة

 -4تنوين كسر

 -20الضبط الصحيح ل( محمد ) في ( إكرا ُم محمد واجب )
 -1تنوين فتح

 -2فتحة

 -3كسرة

 -4تنوين كسر

اسم الفاعل

ثالثي
اسم الفاعل  :يصاغ اسم الفاعل
من الثالثي على وزن فاعل
كتب كاتب جلس جالس لعب
العب.
من األجوف قال قائل  ،صام صائم
ساع  ،دعا
من الناقص :سعى
ٍ
رام
داع ،رمى ٍ
ٍ

غري ثالثي
من غير الثالثي :يصاغ اسم الفاعل
من غير الثالثي :الفعل المضارع ثم
ابدال حرف المضارعة ميما
مضمومة وكسر ما قبل اآلخر.
دحرج
دحرج ..يدحرج ُ ..م ِ
نتصر
انتصر  ..ينتصر ٌ ..م ِ
ستخرج
استخرج يستخرج ُم
ِ
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بعد المراجعة السريعة السم الفاعل  ،وقد عرفت أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله كما في
المصدر ولكن عمله بشروط:
-1أن يكون اسم الفاعل العامل عمل فعله معرفا بال التعريف.
-2اذا كان مجردا من ال التعريف يكون
منون و( اعرابه خبر  ،أو حال  ،أو نعت ،أو مسبوقا باستفهام أو نفي أو نداء)
لكشف عمل اسم الفاعل ( نحول اسم الفاعل إلى فعل مضارع ) ونحدد ما بعده ( فاعل أو
مفعول به ) تنبه عزيزي الطالب بأن الفاعل والمفعول ال يجتمعان في جملة واحدة .

 -21الضبط الصحيح ل( مستقبل ) في ( يشارك شباب الوطن المدركون مستقبلهم في تنمية الوطن )

 -1تنوين فتح

 -2كسرة

 -3فتحة

 -4تنوين كسر

 ( -22يشارك شباب الوطن المدركون مستقبلهم في تنمية الوطن ) اسم الفاعل العامل هو

 -1يشارك

 -2شباب

 -3المدركون

 -4مستقبلهم

 -23إحدى الجمل التالية احتوت على اسم فاعل غير عامل عمل فعله
-1بسام الكاتب درسه

 -2كاتب المقالة بارع

 -3فاطمة الضاحك وجهها

 -4سالم الباهر جمالها

 -24االعراب الصحيح ( درسه ) في الجملة :بسام الكاتب درسه
 -1فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -2فاعل مرفوع السم الفاعل وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -3مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف
 -4مفعول به منصوب السم الفاعل وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف
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 -25االعراب الصحيح ( جمال ) في الجملة :سالم الباهر جمالها
 -1فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -2مفعول به منصوب السم الفاعل وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف
 -3مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف
 -4فاعل مرفوع السم الفاعل وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -26الضبط الصحيح ل( الحصان ) في ( يا راكبا الحصان ترجل )
 -1تنوين فتح

 -2فتحة

 -3كسرة

 -4تنوين كسر

 -27عمل اسم الفاعل عمل فعله في الجملة ( يا راكبا الحصان ترجل ) ألنه
 -1منون مسبوق باستفهام
 -3ومسبوق بنداء

 -2منون ومسبوق بنداء

 -4منون واعرابه خبر

 -28عمل اسم الفاعل عمل فعله في الجملة ( يا سامعا الصوت أجبه ) ألنه
 -1منون مسبوق باستفهام
 -3ومسبوق بنداء

 -2منون ومسبوق بنداء

 -4منون واعرابه خبر

 -29عمل اسم الفاعل عمل فعله في الجملة ( أكاتب الدرس فاهم ) ألنه
 -1منون ومسبوق بنداء
 -3ومسبوق بنداء

 -2منون مسبوق باستفهام
 -4منون واعرابه خبر

 -30عمل اسم الفاعل عمل فعله في الجملة ( عاد القائد حامال خبر النصر ) ألنه
 -1ألنه معرف بال التعريف
 -3منون واعرابه حال

 -2منون واعرابه نعت
 -4منون واعرابه خبر
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 -31عمل اسم الفاعل عمل فعله في الجملة ( سلمت على رج ٍل ضاحكٍ الوجه ) ألنه
 -1ألنه معرف بال التعريف

 -2منون واعرابه نعت
 -4منون واعرابه خبر

 -3منون واعرابه حال

 -32عمل اسم الفاعل عمل فعله في الجملة ( المنطلق اللسان محبوب ) ألنه
 -1ألنه معرف بال التعريف

 -2منون واعرابه نعت
 -4منون واعرابه خبر

 -3منون واعرابه حال

 -33عمل اسم الفاعل عمل فعله في الجملة ( سلمت على محمد ضاحكا الوجه ) ألنه
 -1ألنه معرف بال التعريف

 -2منون واعرابه نعت

 -3منون واعرابه حال

 -4منون واعرابه خبر

 -34كلها من شروط عمل اسم الفاعل ما عدا
 -2منون واعرابه نعت

 -1منون وإعرابه فاعل

 -4منون واعرابه خبر

 -3منون واعرابه حال

 -35كلها من شروط عمل اسم الفاعل ما عدا
 -1منون ومسبوق بنداء

 -2منون مسبوق باستفهام

 -3منون ومسبوق بنفي

 -4منون مسبوق بنهي

 -36إحدى الجمل التالية احتوت على اسم فاعل غير عامل عمل فعله
 -2بعشرتك الكرام تعد منهم
-1الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض
 -4عاد المنتخب الوطني حامال كأس الفوز.
 -3إن النا مدركة مستقبلها
 -37ا لضبط الصحيح ل( كأس ) في ( عاد المنتخب الوطني حامال كأس الفوز )
 -1تنوين فتح

 -2تنوين كسر

 -3كسرة

 -4فتحة
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اسم املفعول

غري ثالثي

ثالثي

اسم المفعول  :يصاغ اسم الفاعل
من الثالثي على وزن مفعول
كتب مكتوب جلس مجلوس

من غير الثالثي :يصاغ اسم المفعول
من غير الثالثي :الفعل المضارع ثم
ابدال حرف المضارعة ميما
مضمومة وفتح ما قبل اآلخر.
دحرج
دحرج ..يدحرج ُ ..م َ
صر
انتصر  ..ينتصر ٌ ..منت َ

أفعال تتعدى إلى مفعولين  :أعطى  /منح  /وهب  /كسا  /صيّر  /علّم  /نبأ  /اتخذ.

ستخرج
استخرج يستخرج ُم
ِ

اذا كان اسم المفعول مشتق من هذه األفعال يكون ما بعدها مفعول به السم المفعول

ما عدا هذه األفعال يكون ما بعد اسم المفعول نائب فاعل مرفوع

يعمل اسم المفعول عمل فعله بشروط:
-1أن يكون اسم المفعول العامل عمل فعله معرفا بال التعريف.
-2اذا كان مجردا من ال التعريف يكون
منون و( اعرابه خبر  ،أو حال  ،أو نعت ،أو مسبوقا باستفهام أو نفي أو نداء)
تنبه عزيزي الطالب  :اسم المفعول يرفع نائب فاعل
وينصب مفعول به اذا كان مشتق من األفعال المتعدية إلى مفعولين
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 -38االعراب الصحيح ( درسه ) في الجملة :بسام المكتوب درسه
 -1فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -2فاعل مرفوع السم الفاعل وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -3مفعول به منصوب السم المفعول وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف
 -4نائب فاعل مرفوع السم المفعول وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -39االعراب الصحيح ( جائزة )في الجملة ( فاطمة ممنوحة جائزة لتفوقها ):
 -1مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف
 -2مفعول به منصوب السم المفعول وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف
 -3فاعل مرفوع السم الفاعل وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -4نائب فاعل مرفوع السم المفعول وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -40كلها من شروط عمل اسم المفعول ما عدا
 -1منون واعرابه حال

 -2منون وإعرابه فاعل

 -3منون واعرابه نعت

 - 4منون واعرابه خبر

 -42كلها من شروط عمل اسم المفعول ما عدا
 -1منون ومسبوق بنداء

 -2منون مسبوق باستفهام

 -3منون ومسبوق بنهي

 -4منون مسبوق بنفي

 -43الضبط الصحيح ل( الخاطر ) في ( الفقير مكسور الخاطر)
 -1ضمة

 -2تنوين كسر

 -3كسرة

 -4فتحة

 -44الضبط الصحيح ل( الذنب ) في ( ما مغفور الذنب )...
 -1كسرة

 -2تنوين كسر

 -3ضمة

 -4فتحة
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 -45الضبط الصحيح ل( جائزة ) في ( أممنوح المتفوق جائزة )
 -1ضمة

 -2تنوين فتح

 -3كسرة

 -4فتحة

 -46عمل اسم المفعول عمل فعله في الجملة ( قرأت رواية منظمة أحداثها ) ألنه
 -1ألنه معرف بال التعريف
 -3منون واعرابه حال

 -2منون واعرابه خبر
 -4منون واعرابه نعت

 -47عمل اسم المفعول عمل فعله في الجملة ( المرأة مصونة حريتها في األردن ) ألنه
 -1ألنه معرف بال التعريف
 -3منون واعرابه حال

 -2منون واعرابه خبر
 -4منون واعرابه نعت

 -48عمل اسم المفعول عمل فعله في الجملة ( يعجبني المغتربون مرفوعة رؤوسهم ) ألنه
 -1ألنه معرف بال التعريف
 -3منون واعرابه خبر

 -2منون واعرابه حال
 -4منون واعرابه نعت

 -49عمل اسم المفعول عمل فعله في الجملة ( نفتخر بجيشنا الباسل المعروفة بطوالته )
ألنه
 -1منون واعرابه خبر

 -2ألنه معرف بال التعريف

 -3منون واعرابه حال

 -4منون واعرابه نعت

 -50عمل اسم المفعول عمل فعله في الجملة ( ما مذموم رجل يساعد اآلخرين ) ألنه
 -1منون ومسبوق بنفي

 -2منون مسبوق باستفهام

 -3منون ومسبوق بنهي

 -4منون مسبوق بنداء

 -51عمل اسم المفعول عمل فعله في الجملة ( أممنوح المتفوق جائزة ) ألنه
 -1منون ومسبوق بنفي

 -2منون مسبوق باستفهام
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 -4منون مسبوق بنداء

 -3منون ومسبوق بنهي

 -52عمل اسم المفعول عمل فعله في الجملة ( يا مثقفا فكره ) ألنه
 -1منون ومسبوق بنداء

 -2منون مسبوق باستفهام

 -3منون ومسبوق بنهي

 -4مسبوق بنداء

 -53الضبط الصحيح ل( مرفوعة ) في (يعجبني المغتربون مرفوعة رؤوسهم)
 -1ضمة

 -2تنوين ضم

 -4فتحة

 -3تنوين فتح

 -54الضبط الصحيح ل( حريتها ) في (المرأة مصونة حريتها في األردن)
 -2ضمة

 -1تنوين ضم

 -4فتحة

 -3تنوين فتح

 -55االعراب الصحيح ل( مرفوعة ) في (يعجبني المغتربون مرفوعة رؤوسهم)
 -1فاعل مرفوع

 -3حال منصوب

 -2نعت مرفوع

 -4خبر مرفوع

 -56الكلمة الصحيحة في (أمفتوحة  ........المكتبة )
أبواب
-1
ْ

ب
 -2أبوا ِ

أبواب
-4
ُ

أبواب
-3
َ

 -57االعراب الصحيح ل( منظمة ) في (قرأت رواية منظمة أفكارها)
 -1فاعل مرفوع

 -3حال منصوب

 -2نعت مرفوع

 -4نعت منصوب

 -58االعراب الصحيح ل( أفكارها ) في (قرأت رواية منظمة أفكارها)
 -1فاعل مرفوع

 -2نائب فاعل مرفوع

 -3حال منصوب

 -4خبر مرفوع

 -59إحدى الجمل احتوت على اسم مفعول عامل عمل فعله
 -1محمد كاتب درسه

 -2ما كاتب الدرس نادم

 -3ما مذموم رجل يساعد اآلخرين

 -4مذموم الخصال غير محبوب

 -60الكلمة الصحيحة في الفراغ ( قرأت بحثا علميا موثقة ).....
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مصادره
-1
ِ

مصادره
-2
َ

مصادره
-3
ُ

مصادره
-4
ْ

فعيل  :كريم
فُعال  :شجاع

الصفة املشبهة

فعِل  :فطِ ن

أفعل  :أبيض
فَعْل  :سَهْل

تنبه عزيزي الطالب إلى  :الصفة المشبهة بحفظ أوزانها و أن الصفة المشبهة ترفع فاعل
فقط أي أن الكلمة التي بعد الصفة المشبهة تعرب فاعل مرفوع للصفة المشبهة.

 -61كلها من أوزان الصفة المشبهة ما عدا
 -1فعيل

 -2فعّال

 -3أفعل

 -4فعال

 -62كلها من أوزان الصفة المشبهة ما عدا
 -1أبيض

 -2كريم

 -3شُجاع

 -4جبّار

 -63االعراب الصحيح ( أحسابهم ) في الجملة :بيض الوجوه كريمة أحسابهم
 -1فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -2فاعل مرفوع السم الفاعل وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -3فاعل مرفوع للصفة المشبهة وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -4نائب فاعل مرفوع السم المفعول وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
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 -64االعراب الصحيح ( فؤاده )في الجملة ( ما أنت بالمرء الضعيف فؤاده ):
 -1فاعل مرفوع للصفة المشبهة وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -2مفعول به منصوب السم المفعول وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف
 -3فاعل مرفوع السم الفاعل وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -4نائب فاعل مرفوع السم المفعول وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
 -65كلها من شروط عمل الصفة المشبهة ما عدا
 -2منون وإعرابه نعت

 -1منون واعرابه حال

 - 4منون واعرابه خبر

 -3منون واعرابه فاعل

 -66كلها من شروط عمل الصفة المشبهة ما عدا
 -2منون مسبوق بنهي

 -1منون ومسبوق بنداء
 -3منون ومسبوق باستفهام

 -4منون مسبوق بنفي

 -67الضبط الصحيح ل( فؤاده ) في (ما أنت بالمرء الضعيف فؤاده)
 -1تنوين ضم

 -3كسرة

 -2ضمة

 -4فتحة

 -68إحدى الجمل احتوت على صفة مشبهة عاملة عمل فعلها
فط ٌن العقل
 -1المؤمن ِ

 -2ما كاتب الدرس نادم

 -3ما مذموم رجل يساعد اآلخرين

 -4مذموم الخصال غير محبوب

 -69إحدى الجمل احتوت على صفة مشبهة عاملة عمل فعلها
 -1القصيدة سهلةٌ معانيها
ع القلب
 -3البطل شجا ُ

الطبع
 -2زي ٌد كري ُم
ِ
 -4الطفل أسو ُد الشعر
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 -70الكلمة الصحيحة في الفراغ ( وإني وإن كنت  .....زمانه )
 -1زما ِنه

 -2زمانَه

 -3زمانُه

 -4زما ْنه

 -71الضبط الصحيح ل( أبواب ) في (أمفتوحة أبواب المكتبة المدرسية )
 -1تنوين ضم

 -3ضمة

 -2كسرة

 -4فتحة

 -72الضبط الصحيح ل( ثغرها ) في (العقبة باس ٌم ثغرها ابتهاجا بساكنيها )
 -1تنوين ضم

 -2ضمة

- 3كسرة

 -4فتحة

 -73الضبط الصحيح ل( رائحتها ) في (استمتعت بشم ورد ٍة طيبة رائحتها )
 -1تنوين ضم

 -2ضمة

- 3كسرة

 -4فتحة

 -74الضبط الصحيح ل( حقها ) في (المرأة محفو ٌ
ظ حقها في االنتخابات النيابية )
 -1تنوين ضم

 -2ضمة

- 3كسرة

 -4فتحة

 -75الضبط الصحيح ل( الرياضة ) في (ممارستك الرياضة بانتظام تجعل جسمك رياضي )
 -1تنوين ضم

 -2ضمة

 - 3فتحة

 -4كسرة

 -76إحدى الجمل احتوت على صفة مشبهة عاملة عمل فعلها
 -1حفظك الدرس سهل
 -3شهد أسو ٌد شعرها

مكتوب درسه
 -2محمد
ٌ
 -4الطفل ضاحكٌ الوجه

 -77إحدى الجمل احتوت على اسم فاعل عامل عمل فعلها
 -1حفظك الدرس سهل
 -3شهد أسو ٌد شعرها

مكتوب درسه
 -2محمد
ٌ
 -4الطفل ضاحكٌ الوجه
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 -78إحدى الجمل احتوت على اسم مفعول عامل عمل فعلها
 -1حفظك الدرس سهل
 -3شهد أسو ٌد شعرها

 -2الطفل ضاحكٌ الوجه
مكتوب درسه
 -4محمد
ٌ

 -79إحدى الجمل احتوت على مصدر عامل عمل فعلها
 -1شهد أسو ٌد شعرها

 - 2الطفل ضاحكٌ الوجه

 -3حفظك الدرس سهل

مكتوب درسه
 -4محمد
ٌ

غزير ) .....
 -80الكلمة الصحيحة في الفراغ ( جلست قرب نبع ٍة
ٍ
 -1ماءها

 -2مائها

 -3ماؤها

 -4مأها

تم بحمد هللا وفضله
تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
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4
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الزائدة تحول واو

األصلية تبقى

الهمزة المنقلبة عن أصل يجوز :

صحراء :صحراوي

انشاء :انشائي

ي
صفاء :صفائِ َ
ي  :صفا ِو ّ

نسب االسم المنتهي
ب( اء)

االسم المقصور:
-1االلف ثالثة تقلب واو/
َوي.
ندى ند ّ

االسم المختوم بتاء
التأنيث :تحذف :
ي
جامعه :جام ِع ّ

االسم المكسور
العين :تحول
إلى فتحة:
ي
ل ِبق :لبَق ّ

النسب

-2اللف رابع والثاني
ساكن تزاد واو ثم الياء/
حيفاوي
حيفا:
ّ

االسم المنقوص
رابعه ياء تقلب واو
ويفتح ما قبلها /
َوي
الماضي :الماض ّ

-3االلف رابعه والثاني
متحرك تحذف األلف/
كندي
كندا
ّ

ي/
على وزن (فعيلة) فعل ّ
ي
مدينه :م َدنِ ّ
اذا كان مضعف تحذف التاء
ي
فقط :هريره :ه َُري ِْر ّ
المحذوف الالم
توضع واو /أخ:
ي
ي /أب أب ِو ّ
أخ ِو ّ

الثالثي والرباعي
والخماسي الصحيح
اآلخر توضع الياء
وكسر ما قبلها /رجل
ِي  /اربد:
:رجل ّ
ِي  /عجلون:
اربد ّ
ي
عجلونِ ّ

احلاق ياء مشددة بآخر االسم املعرب وكسر ما قبلها والغاية منه االجياز والتخصيص
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 -1النسب إلى كلمة (جامعة)
جامعتي
-1
ّ

 -2جام ِع ّي

 -4جا ُم َع ّي

 -3جام َع ّي

 -2النسب إلى كلمة (ابتداء)
ي
 -1ابتدا ِو ّ

 -2ابتداءوي

 -4ابتدائ َّي

 -3ابتدا ِئ ّي

 -3النسب إلى كلمة (ندى)
ِي
 - 1ند ّ

ي
ّ -2
ندو ّ

 -4نَدَوي

َوي
 -3نَد ّ

 -4النسب إلى كلمة (بُخارى)
ي
-1
ّ
بخار ّ

ي
ِ -2
بخر ّ

خار ّي
 -4بُ ِ

بخاروي
-3
ّ

 -5النسب إلى كلمة (الماضي)
ي
-1
ِ
الماض ِو ّ

 -2الما َ
ي
ض ِو ّ

 -4الما َ
ض ّي

الماض ّي
-3
ِ

 -6النسب إلى كلمة (كندا)
كندوي
-1
ّ

َي
َ -2كنَد ّ

ِي
َ -4كنَد ّ

ي
 -3كندا ِو ّ

 -7النسب إلى كلمة (مدينة)
جامعتي
-1
ّ

 -2جام ِع ّي

 -4جا ُم َع ّي

 -3جام َع ّي

 -8النسب إلى كلمة (هريرة)
َ -1ه َر ِري

ي
ُ -2ه َر ْي ِر ّ

ي
-3
َ
هريرو ّ

ُ -4ه َر ْي َر ّي

 -9النسب إلى كلمة (أخ)
 -1أ ُ َخ ّي

أخ ّي
ِ -2

ي
 -3أ َخ ِو ّ

 -4أ َخ َو ّي

 -10النسب إلى كلمة (عرب)
 -1ع ََر َب ّي

ي
 -2عربَبَ ِو ّ

 -3عُرا ِب ّي

 -4ع ََر ِب ّي
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 -11النسب إلى كلمة (المسرح)
المسر ِح ّي
-1
َ

ي
-2
َ
المسر َح ِو ّ

مسر َح ّي
 -4ال َ

المسر َح ّي
-3
ّ

 -12النسب إلى كلمة (ثقافة)
وي
 -1ثقفَ ّ

 -2ثقافَ ِت ّي

 -3ثقا َق ّي

 -4ثقا ِف ّي

 -13النسب إلى كلمة (م ِلك)
كي
 -1ما ِل ّ

ي
 -2ملك ِو ّ

َ -4ملَ ِك ّي

َ -3م ِل ِك ّي

 -14النسب إلى كلمة (سوداء)
ي
ْ -1
سو َ
داو ّ

ي
 -2س ْودا ِو ّ

ِي
 -4سود ّ

 -3سودا ِئ ّي

(الربا)
 -15النسب إلى كلمة ِ ّ
 -1الرا ِب ّي

ي
ّ -2
الربَ َو ّ

الربَ ّي
ِ -4

ي
ّ ِ -3
الربَ ِو ّ

 -16النسب إلى كلمة (فتى)
 -1فُتَ ّي

ي
 -2فَتَ ِو ّ

ي
 -3فَتَ َو ّ

فتاي
-4
ّ

(رمثا)
 -17النسب إلى كلمة ْ
رمثا ِوي
ْ -1

ي
ْ -2
رمثا ِو ّ

رمثَ ّي
ْ -3

رمثِ ّي
ْ -4

 -18النسب إلى كلمة (سخاء)
 -1سخا ِئ ّي

 -2سخائ َّي

ي
 -3سخا ِو ّ

)3+1( -4

 -19النسب إلى كلمة (نجالء)
ي
-1
َ
نجالو ّ

ي
 -2نجال ِو ّ

 -3نجال ِئ ّي

ي
 -4نجل ِو ّ

 -20النسب إلى كلمة (حبكا)
ي
 -1ح ْب َك ِو ّ

َ -2حبَ ِك ّي

َ -3حبَك َّي

 -4حبكا ِو ّي
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 -21النسب إلى كلمة (أريحا)
ريح ّي
ِ -1

ي
 -2ريحا ِو ّ

 -4أريحا ِو ّي

أريح ّي
-3
ِ

 -22النسب إلى كلمة (موسيقا)
 -1موس َق ّي

ي
 -2موسيقا ِو ّ

 -4موسو ِق ّي

 -3موسي ِق ّي

 -23النسب إلى كلمة (الثاني)
 -1الثا ِن ّي

ي
 -2الثانَ ِو ّ

ي
 -3الثانِ َو ّ

وي
 -4الثانَ ّ

 -24النسب إلى كلمة (صحيفة)
صح َف ّي
 -1ال َّ

 -2الصحي ِف ّي

ص َح ِف ّي
 -4ال َّ

ي
 -3الص َحف ِو ّ

 -25النسب إلى كلمة (حقيقة)
جامعتي
-1
ّ

 -2جام ِع ّي

 -3جام َع ّي

َ -4حقَي ِق ّي

(حي)
 -26النسب إلى كلمة
ّ
َ -1حيَ ِوي

ي
 -2حيَ ِو ّ

وي
َ -3حيَ ّ

ي
َ -4حيَ َو ّ

 -27النسب إلى كلمة (ن ِب ّي)
ي
 -1نَبَ َو ّ

ي
 -2نَبَ ِو ّ

 -3نَبَ ِوي

وي
 -4نَبَ ّ

 -28النسب إلى كلمة (يد)
ِي
 -1يَد ّ

ي
 -2يَ َد ِو ّ

ي
 -3يدا ِو ّ

ي
 -4يَد ََو ّ

(نمر)
 -29النسب إلى كلمة ِ
ي
 -1نُ ِ
مير ّ

ي
 -2نَ َم ِر ّ

نم ِر ّي
ِ -3

 -4نمر ِو ّي

 -30النسب إلى كلمة ( ُجهينة)
وي
 -1حهينَ ّ

ُ -2جهي ِن ّي

 -3ج َه ِن ّي

َ -4ج َهنَ ّي
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 -31النسب إلى كلمة (رضا)
ِ -1ر َ
ي
ض َو ّ

ي
ِ -2رض ِو ّ

رض ّي
ِ -4

ي
 -3رضا ِو ّ

 -32النسب إلى كلمة (صحابة)
 -1صحا ِب ّي

 -3صح ِب ّي

ي
 -2صحبا ِو ّ

صحبوي
-4
ّ

 -33المنسوب أليه في كلمة (زرا ِع ّي)
 -1زارع

 -2مزارع

 -3زراعة

 -4مزرعه

ي)
 -34المنسوب أليه في كلمة
ِ
(تجار ّ
 -1تجارة

 -2تاجر

 -3متجر

 -4تاجرة

 -35المنسوب أليه في كلمة (الشرقِ ّي)
 -1مشرق

 -2شارق

 -3شارقه

 -4شرق

عصام ّي)
 -36المنسوب أليه في كلمة (
ِ
 -1عاصم

 -2عصام

 -3معصوم

 -4اعتصام

 -37النسب إلى الكلمة على وزن (فعيلة) بدون تكرار في الحروف يكون على وزن
فعيلي
-1
ّ

ي
 -2فعل ِو ّ

 -3فَعلَ ّي

 -4فَع ِل ّي

مي اللغة )
 -38االسم المنسوب في الجملة ( كتب علي تقريرا كتا ِب ّي لمعل ّ
 -1اللغة

 -2علي

لمعلمي
-3
ّ

 -4كتا ِب ّي

قوي )
تجاري
 -39االسم المنسوب في الجملة ( القاضي علي كان
ّ
ّ
 -1القاضي

 -2تجاري

 -3علي

 -4قوي

 -40ضع اسم منسوب لتستقيم الجملة ( احب أن أكون ) .......
 -1قاضيا

 -2عصاميا

 -3داعيا

 -4قويا
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
3
4
2
4
1
2
3
4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
4
4
2
3
2
2
4
2
2

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3
3
2
4
4
2
2
2
2
3

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2
1
3
1
4
2
4
4
2
2

ت ّم بحمد هللا ورعايته وعنايته
بالتوفيق لكم يا رب،
أي مالحظة على المكثف الرجاء التواصل على الرقم 0777255754
ال تنسونا من دعواتكم
اخوكم  :ابراهيم قرقز
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