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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

  املفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  يف قواعــــــــد اللغة العربية

الأسايس عارشللصـــــــــــف ال  

  الفصل ادلرايس الثاين

  العام ادلرايس
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

                          بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                    
مدرسة لؤلؤة الجيل التربوي               

ةاللغة العربي لمادةورقة عمل     
 لعاشراالصف :        اسم الفاعل –المشتقات      سم الطالب :ـ  .....................ا   
 : ................... اليوم     /    /                                               2022التاريخ :      

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 االشتقاق: هو توليد كلمة من كلمة أخرى بزيادة في الحروف على الكلمة الُمشتقّة  

 

 االسم في اللغة العربية :  

مكتبة .... مأخوذة من الفعل كتب (   – مكتب  –مكتوب  –مأخوذ من فعل أو مصدر ) كاتب  ُمشتق: . 1  

الشجرة (   –الباب  – غير مأخوذ من فعل أو مصدر ) الرجل جامد: . 2  

 

 

 

   بالفعل ** اسم الفاعل: هو اسم مشتق يدل على من قام  

 مثل:  

 .   فاعل  اسم  فاهم  هنا . الدرس فاهم محمد   -

 

 

 

 المشتقات

 اسم  
 اآللة

 اسما  
 الزمان  
 والمكان

 الصفة  
 المشبهة

 صيغة  

 المبالغة

 اسم  
 المفعول

 اسم  
 الفاعل
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

 ** صياغته من الفعل الثالثي على وزن ) فاعل ( : 

 . الفعل الثالثي السالم  1

 كتب .... كاتب               نصر ..... ناصر             درس ...... دارس 

 . الفعل الثالثي مهموز الالم:  2

 قرأ ..... قارئ       

 . الفعل الثالثي معتل الوسط باأللف :  3

 قال .... قائل          صام .... صائم  

 . الفعل الثالثي معتل اآلخر باأللف :  4

 قضى .... قاضي / قاض  

 هدى .... هادي / هاد  

 . الفعل الثالثي مهموز األول:  5

 أخذ  .....  آِخذ       أكل ..... آكل     

 . الفعل الثالثي الُمضعّف : 6

 مّد ... ماّد       شدَّ ..... شادّ 

 ** صياغته من غير الثالثي :  

 . نأتي بالمضارع         1

 . نقلب سابقة المضارعة ميًما مضمومة  2

 . نكسر ما قبل اآلخر  3

 أخلَص  .....  يُخِلُص .... ُمخِلص 

 يستخرُج  ..... ُمستخِرج استخرَج ....  

 انكسَر .... ينكسُر ..... ُمنَكِسر
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

 

 ** االسم المنقوص:  

   ** تُحذف ياء االسم المنقوص إذا كان نكرة ) مرفوعة أو مجرورة ( نحو:

 مرفوعة (   –. حضَر ساع  إلى الخير  ) نكرة 1

 مجرورة (  – . مررُت بساع  إلى الخير ) نكرة 2

 

 المنقوص في حالة النصب والتعريف واإلضافة ، نحو: تثبت ياء االسم 

 منصوبة (  –. رأيُت ساعيًا إلى الخيِر ) نكرة 1

 مرفوعة (  –. جاَء القاضي    ) معرفة 2

 مضافة (  –. قاضي المحكمة عادل   ) نكرة 3

 
 

 ** التدريبات :  

 

 ية بحسب الجدول :  السؤال األول : اذكر اسم الفاعل من األفعال اآلت 

 

 

 

 

 اسم الفاعل  الفعل اسم الفاعل  الفعل

  دعا  قام 

  صام   اقتضى 

  باع   رأى

  استنبط   قرأ

  أكل  انكشف

  انقضى   استمع 

  استحجر   سمع 
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

 : السؤال الثاني : عين اسم الفاعل فيما يأتي

 .شباب الفريق منطلقين إلى القمة . 1

 .كفاعلهالساعي إلى الخير . 2

 الساعي الى الخير ينال الخير . 3

 مضيء وسط الحجرة المصباح . 4

 نحن سامعو كالم الُمعلِّمة .  5

 األمة العربية منطلقة الى الوحدة . 6

 .إن هللا غافر الذنوب . 7

 .العامل متقن عمله. 8

 .األم خير مربية . 9

 .إن هللا ال يحب الماكرين. 10
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

                          بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                    
مدرسة لؤلؤة الجيل التربوي               

ةاللغة العربي لمادةورقة عمل     
 لعاشراالصف :اسم المفعول          –المشتقات      سم الطالب :ـ  .....................ا   
 : ................... اليوم     /    /                                               2022التاريخ :      

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ** اسم المفعول : هو اسم ُمشتق من الفعل المبني للمجهول ويدلُّ على من وقع عليه الفعل  

 

   الصحيح : ** صياغته من الفعل الثالثي 

 

 .  مفعول وزن   على  الثالثي  الفعل من  .  1

 :  مثل

   .  مكتوب     .........       كتب 

 .  مدروس      .......       درس

 

   . مفعول وزن   على يصاغ  المهموز الثالثي الفعل  . من2

 :   مثل  

 .  مأخوذ           أخذ 

  

   . مفعول وزن   على  المضعف الثالثي الفعل  من. 3

 :  مثل  

 .  معدود            عد 

 

   ** صياغته من الثالثي المعتل :

  

  وزن على   يكون  المفعول اسم  فإن  الياء ( ،  أو معتل بالواو)  أجوف  المضارع الفعل  كان . إذا1

 .  مفتوحة  ميًما المضارعة  حرف إبدال مع المضارع

 :  مثل

     .قول  أصلها  َمقول         يقول           قال

 .   دين أصلها  َمدين          يدين          دان
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

 .  بيع  أصلها  َمبيع          يبيع            باع 

  

  مع   المضارع وزن  على يكون   المفعول اسم فإن ،  معتل باأللف ()  أجوف  المضارع الفعل  كان إذا. 2

 .  أصلها  إلى األلف إعادة مع مفتوحة  ميًما  المضارعة  حرف إبدال

 :  مثل

 (  الخوف  من  ( َمخوف           يخاف           خاف

 الهيبة (  ) من   َمهيب            يهاب            هاب 

  

  مفتوحة  ميًما  المضارعة  حرف  نبدل  ثم الفعل  نأتي بمضارع   ناقًصا،  المضارع الفعل  كان إذا. 3

 .  األخير  الحرف ونضعف 

 :  مثل

   .  َمدعوّ           يدعو          دعا

   َمطِويّ           يطوي          طوي 

 

   ** صياغته من الفعل غير الثالثي 

 

 .  اآلخر قبل ما فتح مع  مضمومة ميًما  المضارعة حرف نبدل  ثم   بالمضارع  نأتي

   .   ُمخَرج          يخرج                   أخرج

   .  ُمختار           يختار                  اختار  

 .  ُمستشار          يستشير                 استشار  

 

 

  

 اسم المفعول من الفعل الالزم

وفقا التباع القواعد السابقة ، ولكن بشرط أن يمكن اشتقاق اسم المفعول من الفعل الالزم ، 

 : يتم إدراج شبه الجملة معه ، كما يلي

 «  مذهوب إليه .-ذهبت إليه   •

 .«   مدور حوله-دار حوله   •
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

 ** التدريبات:  

 السؤال األول . استخرج اسم المفعول فيما يأتي : 

وأْكواب  َموضوَعة ، ونََماِرُق َمصفوفَة ،  قول هللا سبحانه وتعالى : ” فيها ُسرر  َمرفوَعة ،   .1

 .“ وزرابَّي مبثوثة 

 .األم دعاؤها مستجاب  .2

 .كل مسؤول عن نفسه  .3

 .الكاذب منبوذ ممن حوله .4

 .القرار ُمتفَق  عليه  .5

 .حكم العادل ُمحتَرم .6

 .الدرس مفهوم .7

 .البيت مبني من الطوب اللبن  .8

 .الشجاعة مطلوبة في بعض األوقات  .9

 .الممنوع مرغوب  .10

 

 *************************************************************************** 

 السؤال الثاني.  اكمل الفراغ فيما يأتي باسم مفعول مناسب:  

 .في جميع دول العالم............... أصبح للصحافة صوت   .1

 .بكتاباته العميقة ...............    طه حسين  .2

 .براعته في عملهمجدي يعقوب ............... ب  .3

 لن يأتي إلى الحفل من لم يكن ...............  .4

 .الطالب المتفوق هو ............... في هذه المسابقة .5

 .في الكتاب ...............   الواجب  .6
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

                          بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                    
مدرسة لؤلؤة الجيل التربوي               

ةاللغة العربي لمادةورقة عمل     
 لعاشراالصف :المشتقات                              سم الطالب :ـ  .....................ا   
 : ................... اليوم   صيغة البالغة والصفة المشبهة /    /            2022التاريخ :      

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

  

 ** صيغة المبالغة : هي اسم  يدل  بصيغته على من يقوم بالفعل بكثرة  وتُصاغ من األفعال  الثالثيّة .  

 

 ** األوزان الصرفيّة لصيغة المبالغة :  

   فعّال . 1

 لمن تاَب وآمَن وعِمَل صالًحا ثم اهتدى "   غفّار  قال تعالى : " وإنّي ل

   . ِمفعال2

 كحاطِب ليل    الِمكثار

   . فَعول 3

 محبوب من الناس  الصدوق التاجُر 

   . فعيل 4

نّاع   بأسرار صنعته   العليم خير الصُّ

 . فِعّيل 5

 ِدّريس زيد  طالب  

   فَِعل. 6

 الَحِذر من مأمنه يؤتى 
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

** الصفة المشبهة : هي صيغة تدل على من يتصف بالحدث اتصافا دائما أو شبه دائم وغالبا ما تدل  

 على المزايا والعيوب وتُشتق من الفعل الالزم  

 ** األوزان الصرفية للصفة المشبهة :  

  -مثل : أحمر  –صيغة أفعل ومؤنثها فعالء وتشمل االلوان , الحلية الجسدية , العيوب الجسدية    -1

 حمراء 

 عوراء    - أعور  

 حوراء    - أحور 

 . صيغة فعالن ومؤنثها فعلى ، مثل:  2

 غضبى   - غضبان 

 عطشى    - عطشان 

  جوعى   - جوعان 

 . فَعال   3

 َحصان     -جبان    -رزان  

 . فَعَل4 

 َحَسن      - َرغد    - ل بطَ 

 . فُعال 5

 ُزالل  –أُجاج  –فُرات 

 . فَْعل :  6

  َسهل , َصعب , رحب , َشهم .  

 . فَِعل  7

 لبَِق      - بَِشع        - نَِهم      - َجِشع  

    . فِْعل 8

 ِمْلح 

 . فُعل  9

 ُصلب       -ُحلو       - ُمّر  

    . فاعل10

 ماجد     -فاطر     - فاضل 

 . فعيل 11 

  جميل       -وسيم      -هزيل     - فقير  
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

 

 ** التدريبات :  

 

 هات صيغة المبالغة لكل فعل مع الضبط التام:   .  1س

 سمع : 

 طمح : 

 حسد : 

 سأل  : 

 شكر : 

 حلف  : 

 ********************************************************************************** 

 :  وزنها  مبينا يأتي  ما  في المبالغة صيغ  عينَّ   .  2س

ً  الخير على وكنْ  -1    أمل لذي  ِمعوانا

 صيغة المبالغة: ....................               وزنها: ....................  

 .  كلها التنمية  مجاالت  في  الِمعطاءة المرأة  دور  عن   تقريًرا  رانيا قدمت  -2

 صيغة المبالغة: ....................               وزنها: ....................  

 .  ّريفالحِ  الرياضي الالعب  الجمهور يحب  -3

 صيغة المبالغة: ....................               وزنها: .................... 

 .  َحقود  إعراض  تعُرض  وال   َحسود، نظرَ  تنظر   ال -4

 صيغة المبالغة: ....................               وزنها: ....................  

ابا.   -5  إنه كان توَّ

 صيغة المبالغة: ....................               وزنها: ....................  

 

 .  مهين  ف َحاّل  كلَّ  تطع وال  -6

 زنها: ....................  صيغة المبالغة: ....................               و

 الغيوب.   عاّلمإنك أنت  -7

 صيغة المبالغة: ....................               وزنها: ....................  

 ********************************************************************************** 
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

 :  زنهامبينًا و يأتي  ما  في المشبهة الصفة  . عيَّن 3س

 .  ملكته  الكريم أكرمت  أنت  إذا -1

 الصفة المشبهة: ....................               وزنها: ....................  

 حمزة شجاع .   -2

 الصفة المشبهة: ....................               وزنها: ....................  

 قليل الكالم  قليل الندم.   -3

 الصفة المشبهة: ....................               وزنها: ....................  

 .  وصلبُ   أعقف منقارها  الجوارح  الطيور -4

 الصفة المشبهة: ....................               وزنها: ....................  
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

                          بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                    
مدرسة لؤلؤة الجيل التربوي               

ةاللغة العربي لمادةورقة عمل     
 لعاشراالصف :المشتقات                              سم الطالب :ـ  .....................ا   
 : ................... اليوم  اسما الزمان والمكان              /    /             2022التاريخ :      

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 : أمل الجمل اآلتية ت

 . عاد الفالحون عند مغرب الشمس –

 . ملعُب الكرةِ فسيح  –

 . خرجُت إلى المسجد  –

مسجد ، صيغت   –ملعب   –أعاله على كلمات مصوغة من أفعال مختلفة وهي : مغرب تشتمل الجمل 

 . سجد  – لعب  – من : غرب 

، مثل :   مكان حدوثه  ، مثل : مغرب ، أو وزمان حدوثه  إن هذه الكلمات أسماء دلت على معنى الفعل

  ن والمكانأسماء الزما  : ى هاته الصفة بـ ملعب ، ومسجد ، وتسمى هذه األسماء التي تأتي عل 

 

 . اسم الزمان والمكان هو صيغة تدل على مكان وقوع الفعل الذي اشتقت منه أو زمان وقوعه 

 

 صياغة اسم الزمان والمكان من الثالثي 

  

 يصاغ اسما الزمان والمكان من الثالثي المفتوح العين في المضارع أو المضموم العين على وزن 

 (  َمْفعَل  )

 : مثال

 . يكتُُب : َمْكتب  – كتَب 

 . يلعَُب : ملعب  –لعب 

 : ويلحق بهذا الوزن الثالثي المعتل اآلخر ، مثل 

 . يسعى : مسعى – سعى 

 . يلهو : ملهى   –لهى 

 (  َمْفِعل) ويصاغ اسما الزمان والمكان من الثالثي المكسور العين في المضارع على وزن

 : مثال

 . يعِرُض : معِرض  – عرَض 

 . لينِزُل : منزِ  – نزل 
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

 : ويلحق بهذا الوزن الفعل المثال ) أي الذي أوله واو ( ، مثل

 . يِعُد : موِعد   –وعد  

 . يِلُد : َمْولد   –ولد 

 : أو الفعل األجوف ) أي الذي ثانيه ألف ( مثل

 . يبيُت : َمبيت  – بات 

 . يبيُع : مبيع – باع 

 

 صياغة اسم الزمان والمكان من غير الثالثي 

  

، أي على وزن الفعل المضارع مع   اسم المفعول الزمان والمكان من غير الثالثي على وزنيصاغ اسما 

 . إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر

 : مثال

 . ينتَِظُر : ُمنتَظر  –انتظر 

 . يجتِمُع : ُمجتَمع   –اجتمع 

  

 ** التدريبات :  

 

 . عيّن اسما الزمان والمكان في العبارات التالية :  1س

 . َموِعد انطالق حملة التبّرع غًدا صباًحا  1

 . َوَصْلنا المطار لحظة َمهبِط الطائرة 2

 . قالت هنُد لصديقاتها : الُملتقى عند الساعِة العاشرةِ 3

 . تعمُل سارةُ في َمْرَسِم الجامعة  4

 ******************************************************************************** 

 . استبدل باألفعال المخطوط تحتها اسم المكان أو الزمان مع الضبط التام .  2س

 به بعُض السائحين    يُصيّفُ  . الساحُل الشماليُّ 1

 الطلبة  يلتقي الدراسّي  . في بدايِة العامِ 2

https://analbahr.com/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9/
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 الفالُح األشجارَ  يغرسُ   .3

 السفن  تصطفُّ   . على الساحلِ 4

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أكمل الفراغ بما يُناسبه :  3س

 . اسم المفعول من الفعل استطاع هو :  1

 . صيغة الُمبالغة من الفعل أعطى هي :  2

 . اسم المكان من الفعل استقرَّ هو :  3

 . اسم الفاعل من الفعل أفَِل هو :  4

 . اسم المكان من الفعل رمى هو:  5

 . الصفة المشبهة من الفعل َهيََف هي :  6

 . اسم الفاعل من الفعل استعلَم هو :  7

 . الصفة المشبهة من الفعل نَِعَس هي :  8
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                          بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                   

مدرسة لؤلؤة الجيل التربوي               
ةاللغة العربي لمادةورقة عمل     

 لعاشراالصف :اسم اآللة          –المشتقات      سم الطالب :ـ  .....................ا   
 : ................... اليوم                                       /    /             2022التاريخ :      

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 : تأمل الجمل اآلتية 

 . حرثُت األرض بالمحراث  –

 . طرَق الحداُد الحديَد بالمطرقة –

 . يعمل البستاني في الحديقة مستعينا بالِمشذب  –

) المحراث ( ،   إذا تأملت الجمل أعاله فستجدها قد اشتملت على آلة من اآلالت التي تستعمل في الفالحة

 . أو الحدادة ) المطرقة ( ، أو في البساتين ) المشذب (

وأن تلك اآلالت اتُّخذت وسيلة إليجاد معنى المصدر ؛ فالمحراث مثال آلة استعملت إليجاد معنى الحرث  

 . اسم اآللة : وإخراجه إلى حيز الوجود ، ولذلك يسمى كل اسم منها

المشذب ( مع محاولة   –المطرقة  –ماء ) المحراث وبالرجوع مرة ثانية إلى هاته األس

الشذب ( ، وهي مصادر اشتقت من   –الطرق   – التي اشتقت منها ، تجد ) الحرث  المصادر استخراج

 . شذَب ( –طرَق  – أفعال ثالثية ) حرَث 

  

 تعريف اسم اآللة

  

 . اسم اآللة هو صيغة تدل على اآللة التي يحصل بها الفعل الذي اشتقت منه 

 

 أوزان اسم اآللة 

  

 : السم اآللة ثالثة أوزان قديمة ، وهي

 . ِمبرد  – ِمفعَل : ِمقود .  1

 . ِمطرقة – ِمفعَلة : ِمئذنة .   2

https://analbahr.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%9f-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%8c/
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 . محراث  –ِمفعال : مفتاح . 3

 . سّخان  – فَعّال : بّراد  .  4

 . ثاّلجة  – فَعّالة : غّسالة  .  5

 : األوزان شذوذا ، مثلوقد ُسمع في كالم العرب أسماء لآلالت مشتقة من الفعل على غير هذه 

 . الُمنخل  – المدق  –الُمكحلة 

وهناك أسماء آلة نقلت سماعيا ال يقاس عليها وغير مأخوذة من الفعل وال هي على أحد األوزان السابقة  

 : ، مثل

 . السكين  – الساطور  – الفأس 

 : هناك أيضا أوزان جديدة أهمها

 . ستار – فِعال : حزام . 1

 . قاطرة  – فاِعلة : شاحنة  .  2

 . ناقور  –فاعول : خازوق   .  3

 . طاحونة   –فاعولة : نافورة  .  4

 

 ** التدريبات :  

 

 من األفعال اآلتية اسم اآللة واضبطه واكتب وزنه وضعه في جملة من إنشائك :  صغ 

 الجملة   وزنه       اسم اآللة  الفعل

    كبح  

    طرق

    سار

    حّرك

    سبر 
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                          بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                   
مدرسة لؤلؤة الجيل التربوي               

ةاللغة العربي لمادةورقة عمل     
 لعاشراالصف :         المفعول فيه                 سم الطالب :ـ  .....................ا   
 : ................... اليوم                                       /    /             2022التاريخ :      

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 
 ** األمثلة: ) الظروف الُمعربة (  

. لم يغِب الوطُن لحظةً عن قلبي وفكري.   1  

 لحظةً: اسم منصوب يدل على زمن وقوع الفعل 

 يُعرب: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  

 

. تُشرُق الشمُس صباًحا   2  

منصوب يدل على زمن وقوع الفعل صباًحا: اسم   

 يُعرب: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  

 

. انتظَرْت ليان صديقتها عنَد بوابِة الجامعة.  3  

 عنَد: اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل 

 يُعرب: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  

 

.يقُف الرجُل أماَم البابِ 4  

ان وقوع الفعل أماَم: اسم منصوب يدل على مك  

 يُعرب: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  

 

 نستنتج مما سبق: يُسّمى ظرف الزمان أو ظرف المكان مفعواًل فيه  

 ويُعرب: مفعول فيه منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

 

 ** األمثلة: ) الظروف المبنيّة (  
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. ما تركُت خدمةَ األّمةَ منُذ نشأُت. ) ظرف زمان (   1  

ف مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه  منُذ: ظر  

 

. ) ظرف زمان (   2 . ما زلُت طاّلبًا للمجِد مْذ أنا يافع   

 مْذ: ظرف مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه  

 

رأيُت محمًدا أمِس. ) ظرف زمان (   0 3  

 أمِس: ظرف مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه 

 

مكان (   . ارجع من حيُث أتيت. ) ظرف 4  

 حيُث: ظرف مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه  

 

 ** أشهر ظروف الزمان الُمعربة:  

فجًرا، غروَب، شتاًء، صيفًا ، ابًدا ، عشاًء ، اليوم ، عاًما ، وقت ، يوًما ، دقيقةً ، ساعةً ، ثانيةً ، صباًحا  

 ، مساًء  

 

 ** أشهر ظروف المكان الُمعربة:  

 فوق ، تحَت ، يميَن ، يسار ، أمام ، خلف ، جانب ، شرقًا ، غربًا ، حوَل، وراَء ، عبَر ، جنوبًا  

 

الزمان والمكان المبنيّة:  ** أشهر ظروف   

. ما يُبنى على الفتح :   1  

 اآلَن ، أيّاَن ، أيَن ، ثمَّ ، ثّمةَ ، هناَك  

 

. ما يُبنى على الضم:   2  

 قطُّ ، حيُث ، منُذ 
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. ما يُبنى على السكون :   3  

 إْذ ، إذا ، أنّى ، هنا ، لدى ، ُمْذ ، متى  

 

. ما يُبنى على الكسر :   4  

 أمِس  

 

 

 :  * مالحظة

 ( "قط"  تستخدم للداللة على الزمن الماضي، ويجب أن تكون مسبوقة بنفي أو استفهام. 1

 ( " أبًدا " تستخدم للداللة على المستقبل وتستعمل مع النفي. 2

 

 * النائب عن المفعول فيه:

هناك كلمات تنوب عن ظرف الزمان والمكان، وهي) بعض، كل، نصف، ثلث، أربع،أي(،  

 ها اسم يدل على الزمان والمكان.بشرط أن يأتي بعد

 مثل: 

 .   نصَف ميلقطعت السفينة  -

نصف: نائب عن ظرف المكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو  

 مضاف

 ميل: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
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 ** التدريبات :  

 يأتي: عين ظرف المكان وظرف الزمان في ما   -1

 خرجت قبل ساعة........................................  -

 تقع البترا بين الطفيلة والعقبة.......................................  -

 تواجه معظم الدول اآلن تحديًا اقتصاديًا............................    -

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميز الظرف المبني من المعرب في ما تحته خط:  -2

 الضيق...............................  وقت الصديق  -

 أقدام األمهات............................  تحت الجنة  -

 انتهى بك المجلس......................  حيثُ اجلس   -

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 مما يأتي مع الضبط التام: أنشئ جملة مفيدة لكل  -3

 ظرف زمان منصوب  -

 ............................................................. 

 نائب عن المفعول فيه  -

 ............................................................ 

 ظرف زمان مبني على الضم  -

............................................ .............  .. 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

ا: -4    أعرب ما تحته خط إعرابًا تامًّ

 . فوق القانون ال أحد  -

 ............................................................................ 

 ............................................................................ 
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 . عند الغروب ملتقانا   -

 .......................................................................... 

... ....................................................................... 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 عيّن الظرف المبني واضبط آخره في التراكيب اآلتية:    - 5

 استيقظُت منذ رفع األذان  .1

 أليس ثّمة أسلوب  آخَر للتفاهم؟  .2

 درسُت لالمتحاِن أمس  .3

 عرفُت اآلن أنََّك مصيب  .4

 اجلس حيث يجلس العقالء  .5
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 إعداد المعلمة : هنادي محمد 

                          بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                   
مدرسة لؤلؤة الجيل التربوي               

ةاللغة العربي لمادةورقة عمل     
 لعاشراالصف :         الممنوع من الصرف       سم الطالب :ـ  .....................ا   
 : ................... اليوم                                       /    /             2022التاريخ :      

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 

 : تأمل الجمل اآلتية 

 . سمعت صوت الديك في القريةِ  –

 . سمعت صوت الديك في عمانَ  –

 . ليس في المدينِة مسبح   –

 . استمتعنا كثيرا في تونسَ  –

 . أأقضي العمَر في كسل   –

 . أأقضي العمر في صحراءَ  –

 . ليس في قريتي صحف   –

 . ليس في قريتي جرائدَ  –

كسل ( ، فستجد أنها أسماء مجرورة وعالمة   – المدينة  – لو تأملت الكلمات الملونة بالبني ) القرية 

 . جرها الكسرة ، أما ) صحف ( فهو اسم ليس مرفوع وعالمة رفعه الضمة

جرائد ( ، فهي أسماء مجرورة لكن عالمة   –صحراء  –تونس    –أما الكلمات الملونة باألحمر ) عمان  

 . وليس الكسرة ألنها أسماء ال تنصرف  جرها الفتحة 

إذن فالكلمات الملونة بالبني قبلت أن تجر بالكسرة ألنها أسماء منصرفة ، في حين الكلمات الملونة  

 . باألحمر لم تنصرف فجرت بالفتحة ، وهذا هو االسم الممنوع من الصرف 

 

 تعريف الممنوع من الصرف

 الممنوع من الصرف هو اسم ال يقبل التنوين ، بعكس االسم المنصرف الذي يقبل التنوين  
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  :أمثلة على الَممنوع من الصرف

 . عرفاُت ) هذا النوع من األسماء ال يقبل التنوين (   –مصابيُح   –مساجُد   – زينُب  – أحمُد  –

  :أمثلة على االسم المنصرف

 . مطعم  – طائرة   – بيت   – طائر   – محمد   –

 

 الممنوع من الصرف لعلة واحدة ** 

  .االسم المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. 1

 أسماء  – أشياء  –مثل : أصدقاء  ألف التأنيث الممدودة

 مرضى  – حبلى  – مثل : سلمى  ألف التأنيث المقصورة 

 صيغة منتهى الجموع .  2

 . ويكون أيضا على صيغة فواعل أو فواعيل هي كل جمع كان على وزن مفاعل أو مفاعيل ،  

ْنيَا بَِمَصابِيَح َوَجعَْلنَاَها ُرُجوًما لِّلشَّيَاِطينِ  ‘ : )  يقول سبحانه وتعالى   5الملك  ) ‘ َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماَء الدُّ

 

 الممنوع من الصرف لعلتين ** 

  :العلم ، وذلك في المواضع التالية  .  1

  .بالتاء لفظاإذا كان مؤنثا – 

معاوية : هذه أسماء أعالم لرجال ، لكنها مؤنثة بالتاء لفظا ) أي ننطقها ( ،   – حمزة  –طلحة  – قتادة 

وبالتالي هي أسماء ممنوعة من الصرف ) أي ال تقبل التنوين ( ، والسبب المانع هو العلمية والتأنيث  

 . اللفظي

  .إذا كان مؤنثا بالمعنى – 

: هذه أسماء إناث ، لكنها غير مختومة بالتاء المؤنثة ، وبالتالي هي ممنوعة من  سعاد   –مريم  – زينب 

 الصرف بسبب العلمية والتأنيث المعنوي  
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  .إذا كان العلم أعجميا زائدا على ثالثة أحرف– 

يعقوب ) تذكر كلها أسماء ال تقبل   – إسحاق  –إسماعيل  –يعني أسماء أصلها غير عربي مثل : إبراهيم  

 . التنوين ( 

 لوط ؟  – نوح   –ماذا عن هود  

إذا   هي أسماء أعجمية لكن على ثالثة حروف فقط وليس زائد عليها شيء ، وقلنا في القاعدة فوق أنه

 . كان العلم أعجميا زائدا على ثالثة أحرف ، وبالتالي هذه األسماء تقبل التنوين 

 إذا كان مركبا تركيبا مزجيا – 

 ما هو التركيب المزجي ؟ 

 . ، أي نأتي بكلمة مكونة من كلمتين

حضرموت : مكونة من كلمتين ، حضر و موت ، وكذلك بعلبك . هذه أسماء ممنوعة من الصرف  

 . بسبب العلمية والتركيب المزجي

  .إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين– 

 . تذكروا أننا لحدود الساحة نتحدث عن اسم العلم 

 عمران   – عثمان   –سليمان   – مثال : سلمان 

الحظ أن هذه األسماء مختومة بألف ونون زائدتين ، فأصل سليمان سلم ، وعمران عمر ، وعليه فهما  

 . ممنوعان من الصرف للعلمية وزيادة األلف والنون 

 إذا كان على وزن الفعل – 

  الفعل يزيد ، فال نقول مررت بيزيد  ، بل بيزيَد ، ألنه ممنوع من الصرف بسبب العلمية ووزن  –أحمد 

 

 : الصفة ، وذلك في المواضع التالية  .  2

  .إذا كانت مختومة بألف ونون زائدتين–  

 عطشان  – سكران  – مثال : غضبان 
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 إذا كانت على وزن الفعل – 

 أخضر – أفضل  –مثال : أعرج 

 : وذلك في الكلمات المشهورة التالية  إذا كانت معدولة عن وزن آخر  –

 أُخر  –ُرباع  – ثاُلث   –َمثنى  –

 

 ** اإلعراب :  

 فاطمة  أخذت القلم من

 فاطمة: اسم مجرور بمن وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف 

  

 بن زيد  أسامة أعد الرسول صلى هللا عليه وسلم جيًشا بقيادة

 أسامة: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف 

  

 .-رضي هللا عنه –عبد المطلب بن   حمزة  سجل التاريخ أعمال

 حمزة: : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف

 مزعجة  ترامب  تصريحات 

 .ترامب: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف

  

 -عليهما السالم – إبراهيم نعم االبن إسماعيل ابن

 .ره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف إبراهيم: : مضاف إليه مجرور وعالمة ج

  

 .الثاني من أشهر اآلثار الفرعونية رمسيس تمثال 

 .رمسيس: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف
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 فلسطين  تقع مدينة القدس في 

 .فلسطين: اسم مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف 

 

 

 ** التدريبات :  

 

 : أسماء ممنوعة من الصرف واذكر سبب منعهاب  . امأل الفراغ 1س

 . أخي ….. رجل شجاع  –

 . كان …… قائدا عربيا مشهورا –

 . شوارع المدينة مجهزة …… تحول الليل إلى نهار  –

 . زرت مدينة ……. فأعجبت بجمالها  –

 ********************************************************************************** 

 : أعرب ما يلي. 2س

 . عولجت أمراض خبيثة بعقاقير فعالة –

 أمراض : ................................................................................................... 

 .................................................................................................. عقاقير: ... 

 

 . ما تعرفت إلى أحسن منك خلقا  –

 ........................................................................................................ أحسَن: 


