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الفعل الثالثي * يًتفسٜل بني ايجالثٚ ٞغري ايجالث ٞال بدٓ َٔ اإلتٝإ بايفعٌ املاض ٞيهٌ َُٓٗا.
وغري الثالثي

 -غري ايجالثَ :ٞاض ( ٘ٝأنجس َٔ  3حسٚف)

 -ايجالثَ :ٞاض 3( ٘ٝحسٚف).

2

املصدر الصريح ْطتدٍ عً ٢املصدز ايصسٜح ظًُ ٖٛ( ١اير ٟقاّ بعًُ ١ٝاٍ).....

3

اسه الفاعل

الجالثٕ :عًٚ ٢شٕ (فاعٌ) .......إضاف( ١ا) بعد احلسف األ.ٍٚ

4

اسه املفعول

الجالثٕ  :عًٚ ٢شٕ َفع ....ٍٛإضاف.....ٚ + َّ ( ١قبٌ اآلخس)

5

اسه الزمان
اسه املكان

غري الجالثٕ:

ُّ  +نطس َا قبٌ اآلخس

الفعل غري الجالثٕ+ ُّ :فتح َا قبٌ اآلخس

َالحظ :١إذا نإ ايفعٌ (ثالث ٞأ ٚغري ثالث )ٞالشَاّ ....عٓد حت ًٜ٘ٛالضِ املفعْ ٍٛطٝف حسف دس َٓاضب .
َجٌ( :اْتصسَُٓ :تصَس عً( ,)٘ٝذٖبََ :رٖٛب إي)٘ٝ
فا٥د :٠قد ٜتػاب٘ اضِ ايفاعٌ ٚاضِ املفع ٍٛيف ايفعٌ غري ايجالثْٚ ٞفسم بُٗٓٝا َٔ خالٍ ايطٝام ٚاملعٓ ٢نُا يف األَجً:١
 ايفتا ٠رلتازَ ٠البطٗا برٚم زفٝع (اضه فاعل).
 اهلد ١ٜرلتاز ٠بعٓا ١ٜفا٥ك( ١اضه مفعْل).

فا٥د :٠باعَ :بٝع /قاٍَ :كٍٛ
الجالثٕ :على ّشٌ (مَفعَل  /مَفعِل)
 -1ىطتخدو الْشٌ (مَفعَل) بفتح املٔه ّالعني يف حالتني:
 -1إذا نإ ايفعٌ َعتٌ اآلخسَ.جٌ(:ضعََ :٢طعَ)٢
 -2إذا نإ صخٝح اآلخس َٚطازع٘ َفتٛح ايعني أَ ٚطَُٗٛاَ .جٌ( :نتب ٜ:هتُبََ :هتَب).
 -2ىطتخدو الْشٌ (مَفعِل) بفتح املٔه ّكطس العني يف حالتني:
 -1إذا نإ ايفعٌ صخٝح اآلخس َٚطازع٘ َهطٛز ايعنيَ .جٌ( :دًظ:جئًظََ:ذًٔظ).
 -2إذا نإ َجاالّ ٚاّ ٜٚا (أٚي٘ ٚا )ٚصخٝح اآلخسَ ,جٌٚ( :عد ََٛعٔد).
مً الفعل غري ثالثٕ  :مٔناً مضنْمة ّفتح ما قبل اآلخس كاضه املفعْل 
6

املصدر
املينيّ

7

اسه املرة

8

اسه اهليئة

9

الصفة
املشبهة

11

صيغة املبالغة

11

املنادى

الجالثٕ :على ّشٌ (مَفعَل  /مَفعِل) ( وَ  3 +حسّف) قد تضاف (ة) يف املصدز املٔنٕ

حنََ :ٛطًِبََ ,طِعََِٓ ,٢فعََ ,١أِخرََ ,٠طِسََٓ ,٠هِطب.

فا٥د :٠تتػاب٘ صٝاغ ١املصدز املَ ُٓٞٝع امس ٞاملهإ ٚايصَإ ٚاضِ املفع َٔ ٍٛغري ايجالث ,ٓٞفُٓٓٝص بُٗٓٝا َٔ ايطٝام.
الجالثٕ على ّشٌ (فَعْلَة)
حفظ( :زحِ :زمحٚ ١احد( ,)٠دعا :دعٚ ٠ٛاحد( ,)٠صاح :صٝخٚ ١احد( .)٠تاب :تٛبٚ ١احد( .)٠عاد :عٛدٚ ٠احد)٠
ّمً الفعل غري الجالثٕ(مصدز صسٓح  +ةّ /احدة)
الفعل الجالثٕ على ّشٌ ( فِعْلَة)
غري الجالثٕ (مصدز صسٓح  +كلنة مياضبة)

أفعٌ ايرَ ٟؤْج٘ فعالٚ ,٤فعالٕ ايرَ ٟؤْج٘ فَعًٚ ,٢فُعاٍٚ ,فَعٌٔٚ ,فَعٌَٚ ,فَعٌِٚ ,فَعٚ ,ٌٝفَعاٍ.
بطَل غُجاع ال جَباٌَ ,فدِه ,كسٓه ,أضْد,ضْداء ,غضباٌ ,غضبى عيد اهلصمية ,فَسِح عيد االىتصاز
فعٓاٍ ,فَع ,ٍٛفعَٔ ,ٌٝفِعاٍ ,فَعٌٔ ,فاع ,ٍٛفٔعٓ.ٌٝ
( ٍْ جاضْع كرّاب مِقْالّ ,أىا صِدّٓق حرِزّ ,اهلل غفْز زحٔه)
أدّات اليداء( :اهلُص /٠أٜ/ٟاٚ /ا /أٜا ٖٝ /ا)
( إعساب امليادى):


ٓأتٕ امليادى معسباً (َٓادَٓ ٣صٛب ٚعالَْ ١صب٘ ايفتخ )١إذا كاٌ:
 .1مضافاً :بعدَ ٙتعًل (أنجس َٔ نًُ )١أ ٚضُري ٚال ٜٛدد تٓ ٜٔٛفتح عً ٢املٓادَ.٣جٌٜ( :ا طايبَ ايعًِٔ)ٜ(.ا زبِّ,)ٞ
 .2شبَٔاً باملضاف :بعدَ ٙتعًل (أنجس َٔ نًُٜٛٚ )١دد تٓ ٜٔٛفتح عً ٢املٓادَ .٣جٌٜ ( :ا زافع ّا غعاز اي٥ٔٛأّ).
 .3ىكسة غري مكصْدة .ال ٜٛدد َتعًل (نًُٚ ١احدٜٚ )٠هَٓ ٕٛصٛب ّا (اّ)َ .جٌٜ( :ا غافالّ ,اذنس اهلل)
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ٓأتٕ امليادى مبئِّاً (َٓادَ ٣بين عً ٢ايطِ يف ذلٌ ْصٓب) ،إذا كاٌ:
 .1امساً علناًٜ :ا قدعُٜ ,ا عاَسُ.
ى ََٜٚا َضَُا ُ٤أَ ِقًٔ ٔع)ٞ
ض ا ِبًَعََٔ ٞأ َ٤
 .2ىكسة مكصْدة :ال ٜٛدد َتعًل ( نًُٚ ١احدٚ )٠حسنت٘(ضُ/)١قٛي٘ تعاىلَٜ ﴿:ا َأزِ ُ

مالحظات

 -1جيٛش يف املٓاد ٣املطاف إىل ٜا ٤املتهًِ حرف ايٝاٚ ,٤إبكا ٤ايهطس ٠ديٝالّ عًٗٝا ,حن ٛقٛي٘ تعاىلَٚ ﴿ :إٔ ِذ قَا ٍَ
ِ زَبِّ ادِعَ ٌِ َٖرَا بًََدّا َآَّٔٓا ﴾
إٔبِسَأُٖ ٝ
ربَّ َٓ :ادَ ٣طاف ,أصً٘ (زبٜٓ( ٚ )ٞا ٤املتهًِ) ذلرٚف.١
ويعربَٓ :ادَٓ ٣صٛب ٚعالَْ ١صب٘ ايفتخ ١املكدز ٠عًَ ٢ا قبٌ ايٝا ٤احملرٚف.١

ت ََٔٔ ا ِيدَاطٔٔ٦نيَ ﴾
قد حيرف حسف ايٓدا ,٤حن ٛقٛي٘ تعاىلُٜٛ ﴿ :ضُفُ أَعِسٔضِ عَِٔ َٖرَا َٚاضِتَػِفٔسٔ ٟئرَِْبٔؤ إْٖٔؤ نُِٓ ٔ
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اهلنزة

أ ُٖ -ص ٠ايٛصٌ ٖٞ :اييت تهتب بصٛز( ٠ا) ٚالتٓطل يف دزج ايهالَّٛٚ ,اضعٗا:
 .1األمساء اآلتٔة :ابٔ  ,ابٓ ,١اضِ ,اثٓإ  ,اثٓتإ ,اَسؤ ,اَسا.٠
 .2أمس الفعل الجالثٕ ،حن :ٛانتبِ.
 .3ماضٕ الفعل اخلناضٕ ّأمسِ ّمصدزِ ،حن :ٛاقتصدَ ٚاقتص ِد ٚاقتصاد.
 .4ماضٕ الفعل الطّداضٕ ّأمسِ ّمصدزِ ،حن :ٛاضتددَّ ,اضتددِّ ,اضتدداّ.
ٍ .5نصة (أل التعسٓف) إذا اتّصلت باالضه.

بُٖ-ص ٠ايكطع ٖٞ :اييت تهتب بصٛز( ٠أ ,إ) ٚتٓطل داُ٥اَّٛٚ ,اضعٗا:
.1

ماضٕ الفعل الجالثّٕ مَنْش الفاء ،حن :ٛأَنٌَ ,أَخَر.

 .2ماضٕ الفعل السباعٕ املَنْش ّأمسِ ّمصدزِ ،حن :ٛأحطَٔ ,أحطِٔٔ ,إحطإ.
 .3الفعل املضازع املطيد إىل املتكلِّه ،حن :ٛأَنتبُ.
.4

احلسّف املَنْشةَ ،جٌ :حسٚف ايعطف( ,أٚ ,)ٚحسٚف ايٓصٓب( ,إِٔ)ٚ ,حسٚف ايػٓسط( ,إِٕ).

 .5األمساء ما عدا اليت ذكست يف ٍنصة الْصل.

.6

ثاْٝاّ :اهلُص ٠املتٛضط١
تعتُد نتابتٗا عً ٢حسن ١اهلُصٚ ٠حسن ١احلسف اير ٟقبًٗا ,فتهتب عً ٢حسف ٜٓاضب احلسن ١األقَُٗٓ ٣ٛا ,عًُاّ بإٔ ايهطس ٠أق٣ٛ
احلسنات تًٗٝا ايطُٓ ١فايفتخ ١فايطٓه ٕٛاييت يٝطت عسن ,١حنٔ :ٛذِ٥بَُ ,ؤِتََ ,١إَِٔٛ
طسٓكة اجلْابْ :هتب ( ألْٗا ُٖصَ ٠تٛضطَٚ.........١ا قبًٗا).......

ثايجاّ :اهلُص ٠املتطسف١
تعتُد نتابتٗا عً ٢حسنَ ١ا قبًٗا ,فُتهتب عً ٢حسف ٜٓاضب تًو احلسنٚ ,١عً ٢ايطٓطس إذا نإ َا قبًٗا ضانٓاّ أ ٚحسف َدٓ ,حن :ٛقَسَأ,
تٗٗٝؤ ,غاطٔ ,٤ٌَِٔ ,٧دعا.٤
مالحظة :إذا ناْت اهلُصَ ٠تطسف ١يف نًُ ١َْٓٛٓ ١بتٓ ٜٔٛايفتح "ايٓٓصب" ٚاحلسف اير ٟقبًٗا َٔ احلسٚف اييت ميهٔ ٚصًٗا مبا

بعدٖا ,فإْٓٗا تهتب عًْ ٢رب ,٠غ٦ٝاّ ,دف٦اّ .أَٓا إذا نإ احلسف اير ٟقبٌ اهلُص ٠ال ميهٔ ٚصً٘ مبا بعد ٙبكٝت اهلُص ٠عً ٢ايطٓطس ,ض٤ٛاّ
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أسلوب
الشرط

مجًَ ١سنب َٔ ١مجًتني َتالشَتني َطبٛقتني بأدا ٠غسط ,ال ٜتِٓ َعٓ ٢أٚالُٖا إيٓا بايجاْٚ .١ٝأدٚات ايػٓسط َٓٗا اجلاشّ ٚغري اجلاشّ

أدا ٠غسط +فعٌ ايػسط (فعٌ َطازع /فعٌ َاضٍ  /اضِ) +دٛاب ايػسط (فعٌ َطازع /فعٌ َاضٍ/فعٌ أَس  /اضِ).
أدٚات ايػٓسط اجلاشَ(:١إِٕ ٖٛٚ :حسف)َ( ,تَ ,ََِٔ ,٢اَُٗ ,ا ,أٜٓإ ,حٝجُا ,أ ,َِٜٔنٝفُا ,أ ,ٟٓأُٜٓا ٖٞٚ :أمسا.)٤

ٚجتصّ ٖر ٙاألدٚات فعٌ ايػٓسط ٚدٛاب٘.
قال الشاعسَٜ ََِٔٚ :ذِعٌَٔ املَعِسٚفَ يف غَِٝسٔ َأ ًِٖٔ ٔ٘
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األدٚات غري اجلاشَ :١احلزوف(:لْ ،لْال ،لْما) ،األمساء( :إذا ،كلّنا)
ى َٚاحلَبٝبُ ُٜصازُ
َٚيَصُزتُ قَبِسَ ٔ

قال الشاعس :يَٛال احلَٝا ُ ٤يَٗادَين أضتٔعبا ُز
مثال :إٌ تُطسعِ تيدوِ
ين عً ٢ايطه ,ٕٛال ذل ٌٓ ي٘ َٔ اإلعساب.
إِٕ :حسف غسط داشّ جيصّ فعًنيَ ,ب ٓ

تُطسعِ :فعٌ َطازع دلصٚ ّٚعالَ ١دصَ٘ ايطهٖٛٚ ,ٕٛفعٌ ايػسطٚ ,ايفاعٌ ضُري َطترت تكدٜس ٙأْت.
تٓدِّ :فعٌ َطازع دلصٚ ّٚعالَ ١دصَ٘ ايطه ٖٛٚ,ٕٛدٛاب ايػسطٚ,ايفاعٌ ضُري َطترت تكدٜس ٙأْت.
فا٥د :٠االسه بعد لىال يعزب :مبتدأ مزفىع وعالمة رفعه الضنة واخلربحمذوف وجىباً تقديزه مىجىد.
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البدل

كيفية استخراج البدل باخلطوات:
 اسه إشازة  +اسه معسف ب }أل{ = االسه املعسف بأل (بدل مطابق) ..أمجلة :هذا الوطن– هذه الشجرة – تكل الصورة
 لقب أو كيية  +اسه شخص أو دولة = االسه (بدل مطابق) .أمجلة :السئٔظ صداو ,العامل ىْٔتً ,العاصنة عناٌ
 كلنتني متشابهتني الثاىية توضح األوىل .أمجلة" :اٍدىا الصساط املطتقٔه صساط الرًٓ أىعنت علَٔه".
 ابً /بيت :إذا جاءت بني علنني..:

أمجلة ::أمحد بً حيبل ,حمند بً عبداهلل ,عائػة بيت أبْ بكس.

 ىقطتاٌ زأسيتاٌ يف وسط اجلنلة :مجال :اجلديداٌ :الليل واليهاز آية مً آيات اهلل
 استخداو طسيقة( أو) دوٌ حرف أي حسف وال تكوٌ صفة.

أنواع البدل
حسَا َو ِقَٔامّا لِليَّاعِ ).
أوالً :بدل كل من كل (مطابق) :قْلُ تعاىل ﴿ :جَعَلَ اللَُُّ الِكَ ِعَبةَ ا ِلبَِٔتَ الِ َ
ّمجل :أحرت ُو الياع :كبريٍه ّصػريٍه.

ثانًاً( :بدل التفصًل):املسء بأصػسُٓ :قلبُ ّلطاىُ.

ثالثاً :بدل بعض من كل :مجال :قال تعاىل( :قه اللٔلَ إال قلٔالّ ىصفُ).
رابعاً :بدل االشتنال :مجالٓ :طنئًُّ القازئُ إىل املكتبةِ جٍِّْا اهلادئ.
فائدةٓ :عسب املبدل ميُ حطب مْقعُ يف اجلنلة زفعاً ّىصباً ّجسّاً ّ َٓتبعُ البدل يف احلالة اإلعسابّٔة.
15

إعساب الفعل
املضازع
املعتلّ اآلخس

احلالة
املرفوع

فعٌ َطازع َسفٛع ٚعالَ ١زفع٘ ايطُ ١املكدز٠

جمزوم

فعٌ َطازع دلصٚ ّٚعالَ ١دصَ٘ حرف حسف ايعً١

منصوب

فعٌ َطازع َٓصٛب ٚعالَْ ١صب٘:

مثال

العالمة

تطع /٢تدع /ٛمتػٞ
مل تطع /مل تدع /مل متؼ
إٔ ْدع /ٛإٔ متػ /ٞإٔ ٜطع٢

 )1ايفتخ ١ايظاٖس( ٠عً ٢ايٛاٚ ٚايٝا)٤
 )2ايفت

16

أسلوب
التعجب

املكدز( ٠عً ٢األيف)

حروف النصب

إٔ ,ئ ,ن ,ٞحت ,٢إذٕ ,الّ ايتعًٌٝ

حروف اجلزم

مل ,ملا ,ال ايٓاٖ ,١ٝالّ األَس

ايتعذب قطُإ -1 :قٔاضّّٕ ،لُ صٔػتاٌٍ ،نا:

أَ( -ا أفعٌََ) حنَ :ٛا أمجٌَ االبتطاَ َ١املسض َ١َٛعً ٢ذلٓٝاى!
ض ٜعدٍُ بني ايٓاع!
ِ بكا ٍ
ظِ
ب( -أفعٔ ٌِ بـ) حن :ٛأع ٔ
هلل اهللَ! َا غا ٤اهلل ٜ /ا يوٜ /ا يسٚع /١اهلل أنرب! هلل دزٗ!
 -2مساعٜ :ٓٞفِٗ َٔ ضٝام اجلًُ ,١حن :ٛا َ

ٜ عسب تسنٝب ايتعذٓب ايكٝاض َٓ( ٞا أفعٌ!) عً ٢ايٓخ ٛاآلت:ٞ
ما أمجلَ امليظسَ!

ين عً ٢ايطٓه ٕٛيف ذلٌ زفع َبتدأ.
ما :ايتعذب ,١ٓٝاضِ َب ٓ
ين عً ٢ايفتح إلْػا ٤ايتعذٓبٚ ,فاعً٘ ضُري َطترت ٚدٛاب ّا تكدٜسٜ ٖٛ ٙعٛد عًَ( ٢ا).
ض داَد َب ٓ
أمجلَ :فعٌ َا ٍ
امليظسَ :فع ٍٛب٘ َٓصٛب ٚعالَْ ١صب٘ ايفتخ ١ايظاٖس ٠عً ٢آخسٚ .ٙاجلًُ ١ايفعً( ١ٓٝامجٌَ املٓظسَ) يف ذلٌ زفع خرب املبتدأ.
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كه
االستفهاميّة

ح يف االمتحاٌِ؟ ..طايب ّا  :متٝٝص َٓصٛب ٚعالَْ ١صب٘ تٓ ٜٔٛايفتح
ٜأت ٞمتٝٝصٖا َفسدّا َٓصٛب ّا  .كه طالباّ ىَجَ َ
كم +مفرد(اً) +؟

18

كه اخلربيّة

تفٝد ايتٓهجريٚ ,تأت ٞايهًُ ١بعدٖا (مجع أَ ٚفسد) ٚتعسب( :دلسٚزّا باإلضاف )١أ( ٚعسف اجلسٓ).

19

كتابة األلف
املقصورة

20

االسه
املنقوص

21

االسه
املقصور

22

االسه
املندود

23

التنييز

خدَوَ الْطًّ ,كه مًِِ مسٓضٍ غفاُِ اهلل.
حن :ٛكه عاملٍ َ
تكتب األلف املكصْزة قائنة بصْزة (ا):

 -1إذا ناْت ثايجَٓ ١كًب ١عٔ (ٚا )ٚحن( ٛزدا)( ,ايعصا)

ٚ -2إذا ٚقعت شا٥د ٠عً ٢ثالث ١أحسف ٚضبكت بٝا ,٤حن( ٛاهلداٜا)(ٚ ,حيٝا).
*** ويشذّ عن هذه القاعدة اسم العلم (يحيى) تمييزا ً له من الفعل (يحيا).
ىكتب األلف املكصْزة بصْزة (ى):

 -1إذا ناْت ثايجَٓ ١كًب ١عٔ (ٜا :)٤حن( ٛضع( .)٢ايفت.)٢
ٚ -2إذا شا٥د ٠عً ٢ثالث ١أحسفٚ ,غري َطبٛق ١بٝا ,٤حنَ( ٛصطف ,٢اضتطك.)٢

فائدة :ميكً أٌ ٓعسف أصل الفعل يف األمساء إذا كاٌ (ٓاءً) أّ (ّاّ ًا) بالسّجْع إىل:
أذ :٣أَذَٓاٌ.
فتَ :٢فتَٔاٌ,
 )1املجٓ :٢نحو :عصا :عَصَْاٌ,
 )2بسدٓ اجلُع إىل َفسد :ٙنحو :قُس :٣قسٓة,

ذُزا :ذزّة,

 )3مجع ايهًُ ١مجع َؤْح ضاملاّ :نحوُٖ :دٍُ :٣دٓات,

زٔغا :زغْة,
ََٗا :مََْات,

زُبا :زبِْة.
عَصَا :عَصَْات.

االضِ املٓكٛص :اضه آخسِ ٓاء ,مكطْزة ما قبلَا ,مثل (اهلاد ,ٟايكاض ,ٞايداعّ )ٞإذا كاٌ جمسّداّ مً (أٍ)
(ٚاإلضاف )١حترف ٜاؤٜٚ ٙعٛض عٓٗا بتٓ ٜٔٛنطس على ما قبل الٔاء احملرّفة يف حاليت السّفع ّاجلسّ.
علل حذفت ياء االسم المنقوص /ألْ٘ ْهسٚ ٠غري َطاف ٚيف حاي( ١ايسفع /اجلس)

االضه املكصْز :اضه ٓيتَٕ بألف الشمة مقصْزة (ا/ى) ,مثل( :الدّىٔا)( ,الكُربى) ّٓعسب
باحلسكات املقدّزة على آخسِ ,يف مجٔع حاالتُ زفعاّ ّىصباّ ّجساّ.
االضه املندّد :اضه معسب ٓيتَٕ بألف ممدّدة (أيف ُٖٚصّٓ )٠عسب حبسكات ظاٍسة ,ضْاء أكاىت
ٍرِ اهلنصة -1 :أصً .١ٝحنْ(إىػاء)َٓ -2 .كًب ١عٔ أصٌ .حنْ(زجاء/بياء) -3 .شا٥د .٠حنْ(جنالء).
فا٥د :٠إذا نإ االضِ املُدٚدْ -1 :هس.٠

 -2غري َطاف.١

ٚ -3اهلُص ٠ف ٘ٝشا٥د.٠

فإىُ جيسّ بالفتحة عْضاّ مً الكطسة ألىُ ٓكٌْ عيدئرٍ ممٓٛعاّ َٔ ايصّسف ,حنْ :محساءَّ ,علناء.
ايتُٓٝٝص :اضِ ْهسَٓ ٠صٛب ٜص ٌٜاإلبٗاّ عٔ َا قبًْ٘ٛ ٖٛٚ ,عإ:
-1متٔٔص الرات (املفسد) :عدداّ أّ َكدازاّ مً (نٚٚ ٌٝشٕ َٚطاح ,)١أّ غب٘ َكداز ,أّ فسعاّ يًتُٓٝٝص ,حنْ:
أ-

.  
   
  
  
 
    
   
 
 
قاٍ تعاىل   :
ج -قدَٓتُ يًعاصفري حفٓ ّ١قمحا ً.

ب -اغرتٜتُ طٓاّ حديدا ً.

د -يبطِتُ قُٝصاّ قطنا ً.

-2متٔٔص اجلنلة (اليطبة) ٍّْ :قطناٌ:
 -1التّنٔٔص احملّْلَ ٖٛٚ :ا ٜص ٌٜايػُٛض عٔ عالق ١تسبط بني عٓاصس اجلًُ ,١يف عالق ١املبتدأ باخلرب أ ٚايفعٌ بايفاعٌ أٚ
ايفعٌ باملفع ٍٛب٘.

ِ املٔ َٗٔ .جٚ -فٝتُ ايعُُٓاٍَ أدٛزاّ.
أ-قاٍ تعاىل         :ب -اشداد ايطًٓب ١إقباالّ عً ٢تعًٓ ٔ
 -2التّنٔٔص غري احملّْلَ ٖٛٚ ،ا ٜص ٌٜاإلبٗاّ عٔ مجً ١ايتٓعذٓب ٚمجًيت املدح ٚايرّٓ ,حنو:

أ-هللٔ دَ ٗز ُ ٙزدالّ!

بْٔ -عَِِ ايصٓدِ ُم ُخًُكاّ.
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ايعدد
2-1
10-3
12-11

حاي ١ايعدد َع ايترنري ٚايتأْٝح
ٜطابل املعدٚد
خيايف املعدٚد
ٜطابل املعدٚد يف اجلصأٜٔ

11-13
.../40/30/20
ايعدد ايرتتٝيب
عًٚ ٢شٕ فاعٌ

أحد

املرنس

اثٓإ/

اثٓني
ثالخ /أزبع...../
أحد عػس
اثٓا عػس /اثين عػس

إحد٣

املؤْح
اثٓتإ /اثٓتني

ثالث /١أزبع.../١
إحد ٣عػس٠
اثٓتا عػس /٠اثٓيت عػس٠

األ ٍٚخيايف املعدٚد ٚايجاْٜ ٞطابل املعدٚد
(عػس /ٕٚعػس( ,)ٜٔثالث /ٕٛثالثني)( ,أزبع /ٕٛأزبعني)......
األٚىل /ايجاْ /١ٝايجايج/١
األ /ٍٚايجاْ /ٞايجايح /ايسابع/
ٜطابل املعدٚد
اخلاَط ١عػس٠
ايجايح عػس
إعساب العددٓ :عسب العدد حطب مْقعُ يف اجلنلة.

تعسب مجٝع األعداد حطب َٛقعٗا يف اجلًُْٚ ,١طتعني بايطسم ايتاي:١ٝ
 -1قبٌ ايعدد ضٓ / ١عاّ( ...نطسٜ /٠اَ ...............................)٤طاف إي ٘ٝدلسٚز
 -2قبٌ ايعدد حسف دس(......نطسٜ / ٠ا.............................. )٤اضِ دلسٚز
 -3بدا ١ٜاجلًُ ١حسف دس /ٚ( ....:ا  /ضَُ...........................)١بتدأ َسفٛع
 -4بدا ١ٜاجلًُ ١اضِ /ٚ( .....ا  /ضُ..............................)١خرب َسفٛع
 -5بدا ١ٜاجلًُ ١نإ/ٟ (.....فتخ................................ )١خربنإ َٓصٛب
َني إي ٞقاّ بايفعٌ /ٚ( ....ا  /ضُ ......)١فاعٌ َسفٛع -6بدا ١ٜاجلًُ ١فعٌ:
َ -اذا( .......ايفتخٜ /١اَ ................)٤فع ٍٛب٘ َٓصٛب

فا٥د :٠ايعدد(ُٜ :) 11- 11بِٓ ٢عً ٢فتح اجلصأ ٜٔزفع ّا ْٚصب ّا ٚد َسّا حطب َٛقع٘ يف اجلًُ.١

ايعدد( :)12دصؤ ٙاالٜ ٍٚعسب إعساب املجٓ ٢تبعاّ ملٛقع٘ يف اجلًُٚ ,١دصؤ ٙايجاُْٜ ٞبِٓ ٢عً ٢ايفتح.
إعساب املعدٚد

-1بعد األعداد (ٜ .... )10-3ه ٕٛاملعدٚد مجعاّٜٚ .عسبَ :طاف إي ٘ٝدلسٚز ٚعالَ ١دس ٙتٓ ٜٔٛايهطس
 -2بعد األعداد (ٜ ...)11-11ه ٕٛاملعدٚد َفسداّٜٚ .عسب :متٝٝص َٓصٛب ٚعالَْ ١صب٘ تٓ ٜٔٛايفتح
 -3بعد األعداد (َ /١٦أيف)ٜ ....ه ٕٛاملعدٚد َفسداّٜٚ .عسبَ :طاف إي ٘ٝدلسٚز ٚعالَ ١دس ٙتٓ ٜٔٛايهطس
كلنة (بضع)  ٖٞٚتدٍٓ عً ٢عدد َبِٗ ال ٜك ٌٓ عٔ ثالثٚ ١ال ٜصٜد عً ٢تطعٚ ,١اضتعُاهلا ناضتعُاٍ األعداد املفسد ,)1-3( َٔ ٠حن:ٛ

 -1أقُتُ يف ايكدع بٔطِع َ١أعٛاٍّ.

طعَ ضٓٛاتٕ.
َ -2هجتُ يف َ ٓه َ١بٔ ِ

ّكلنة (الئّف)
ف َْٓٝٚفْ)
ايصا٥د عً ٢ايعكدٚ ,تد ٍٓ عً ٢عدد َٔ ايٛاحد إىل ايجٓالثٚ ,١ال تطتعٌُ إيٓا بعد ايعكٛد ٚبعد املٚ ١٦األيف ,حنَ( : ٛأزِبَعَُْٓٝٚ َٕ ٛفَْْٓٝٚ ١ْ ٦َ ,فْ ,أَيِ ْ
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