البدز
ختصّص

جيل 2001

2019

النّخو والصّسف
الصّفّ الجّــاني عــصس
الفصـــل الدّزاســيّ الـجّـاني

(

) (األستاذ بدز األسري) (( )079/5549003البدز)

1

ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

الفصـل الدّزاسيّ الجّاني

الفهسس

الوحدة

الصفخة

املوضوع

الوحدة السّابعة :
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الجر وأنواع األدوات.
سابعة  :معانً حروؾ
ّ
الوحدة ال ّ
ّ
الجر.
أوال  :معانً حروؾ
ِّ
حرؾ الجرِّ ٌتؽٌَّر معناه من جمل ٍة إلى أخرى بحسب دالل ِة السٌّاق ،نتعرّ ؾ فً هذا ال ّدرس إلى بعض معانٌها.
إنّ
َ

ِمـــنْ
مانية.
ٔ -ابتداء الغاية ّ
الز ّ
 اطل ِب العل َم من المه ِد إلى اللَّحدِ.

ْ
فأفادت (من) هنا معنى ابتداء الؽاٌة ّ
الزمان ٌّة.
تجد العل َم ٌبدأ زمان ُه من المهدِ،
سس على التقوى من ّأول ٌوم ّ
أحق أن تقوم فٌه).
 -قوله تعالى ( -:لمسجدّ أ ّ

المكانية.
ٕ -ابتداء الغاية
ّ

ار ْك َنا َح ْولَ ُه لِ ُن ِر ٌَ ُه مِنْ
صى الَّذِي َب َ
س ْب َحانَ الَّذِي أَ ْس َر ٰى ِب َع ْب ِد ِه لَ ٌْ ًال مِنَ ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام إِلَى ا ْل َم ْس ِج ِد ْاألَ ْق َ
 قال تعالىُ ( :ٌر).
ٌِع ا ْل َبصِ ُ
السم ُ
آ ٌَاتِ َنا ۚ إِ َّن ُه ه َُو َّ

لمكان الّذي ابتدأ منه إسرا ُء الرّسول  هو المسجد الحرام،
تجد أنّ ا
َ
ّسول ( المسجد الحرام).
ر
ال
لمسرى
ة
ٌ
المكان
الؽاٌة
ابتداء
(من)
ر
ّ
الج
جرؾ
فأفاد
ّ
ِ

ُ
عدت من بؽدادَ إلى ع ّمانَ .
-

ٖ -التّبعيض.
 -حفظت سمٌرةُ أبٌا ًتا من قصٌدة "الحنٌن إلى حوران" لمصطفى وهبً ال ّتل.

ضا من أبٌات القصٌدةّ ،
تجد أنّ (سمٌرة) حفظت بع ً
والذي أفاد هذا المعنى حرؾُ الج ّر (من)؛ لذا نقول:إنّ من معانٌه ال ّتً ٌفٌدها ال ّتبعٌض.

محب لذاته.
 إنّ المسإولٌن أصناؾ  :فمنهم متسلّط ومنهمّ
 أخذت من الدراهم. قوله تعالى( :و ِمن الناس َمن ٌقول آمنا باهلل) . قوله تعالى ( :لن تنالوا ال ّبر حتى تنفقوا م ّما تح ّبون). قوله تعالىِ ( :منهم َمن كلّم هللا). -قوله تعالى (:خذ ِمن أموالهم صدقة تط ّهرهم وتز ّكٌهم بها).

ٗ -بياف الجنس.
األٌتام.
ب لمراكز رعاٌ ِة
بسوار من ذه ٍ
تبرعت سوسنُ
 ٍّ
ِ

المجرور بـ(من) بٌَّن جنس السّوار الّذي تب ّرعت به سوسنُ ؛
تجد االس َم
َ
فالمعنى ّ
الذي أفاده حرؾ الج ّر (من) فً هذه الجملة (بٌان الجنس).
 نصح األب ابنه قائال (:فاجتنبوا المستهترٌن من ّالزمالء).
الرجس من األوثان).
 قوله تعالى (:فاجتنبوا ّ -قوله تعالىٌ( :حلّون فٌها أساور من ذهب).

ببية.
الس ّ
ّ٘ -

ت فً أَ ْم ِر ال َهوى ُم َت َح ٌِّراً
 -قال عمر بن أبً ربٌعةَ :ف َظل ْل ُ

ِّج.
نار َ
مِنْ َح ِّر ٍ
بالحشا ُم َت َوه ِ

ب َحٌْر ِة ال ّ
السبب ٌّة.
تجد المجرور بـ(من) جاء
لبٌان سب ِ
شاعر؛ فالمعنى الّذي أفاده حرؾُ الج ّر (من) فً هذه الجملة ّ
ِ

 ( لم نكن نملك سوى االمتثال لتوجٌهاته من سمو أخالقه). قوله تعالى( :لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأٌته خاشعا متصدعا من خشٌة هللا). -قوله تعالىٌ( :جعلون أصابعهم فً أذانهم من الصواعق حذر المـوت).
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

الجر (مف) في ٍّ
مما يأتي:
تدريب (ٔ) ما المعنى الّذي أفاده حرؼ ّ
كؿ ّ
ٔ -قال تعالى( :أُو ٰلَئِ َك لَ ُه ْم َج َّن ُ
ض ًرا
او َر مِن َذ َه ٍ
سونَ ثِ ٌَا ًبا ُخ ْ
ب َو ٌَ ْل َب ُ
ات َعدْ ٍن َت ْج ِري مِن َت ْحتِ ِه ُم ْاألَ ْن َها ُر ٌُ َحلَّ ْونَ فٌِ َها مِنْ أَ َ
س ِ
س َن ْت ُم ْر َت َف ًقا).
اب َو َح ُ
ُس َوإِ ْس َت ْب َر ٍق ُّم َّت ِكئٌِنَ فٌِ َها َعلَى ْاألَ َرائِكِ ۚ ن ِْع َم ال َّث َو ُ
ِّمن ُ
سند ٍ
 أساور من ذهب :بٌان الجنس.اإلجابة - :من تحتهم :ابتداء الؽاٌة المكانٌّة.
السعادة فً قلوب اآلخرٌن.
ٕ-
أختار مِنَ الكلمات ما تبعث ّ
ُ
اإلجابة :التبعٌض.
ُ
ٖ -ع ّم ِ
الفرحة بٌ َتنا من مولود ٍة وه َبها هللا ُ لنا.
ت
اإلجابة :السببٌّة.
حرٌتً أطل ِْق ٌَد ٌّــا
ٗ -قال ال ّشاعر إبراهٌم ناجً  :أعطنً ِّ
آه من قٌدِك أدمى معصمً
تعار ْفنا
٘  -قال ال ّشاعر بهاء الدّ ٌن زهٌر :من
الٌوم َ
ِ
ار
فال كانَ ال صــ َ

أعطٌت ما استب َق ٌْ ُ
ُ
شًء
إن ّنً
ت ً
علـــً اإلجابة :السببٌّة.
لِــ َم أبقٌــ ِه ومــا أبقــً
َّ
و َن ْطوي ما َجرى ِم ّنا
وال قُ ْل ُتــ ْم وال قُــــ ْلـنا اإلجابة :ابتداء الؽاٌة الزمانٌّة.

إلــى
المكانية.
مانية أو
ٔ -انتياء الغاية ّ
ّ
الز ّ
س ِق اللَّ ٌْ ِل َوقُ ْرآنَ ا ْل َف ْج ِر ۖ إِنَّ قُ ْرآنَ ا ْل َف ْج ِر َكانَ َم ْ
الص َال َة لِ ُدلُوكِ ال َّ
ش ُهودًا).
س إِلَ ٰى َؼ َ
قال تعالى( :أَق ِِم َّ
ش ْم ِ

تجد أنّ اللّفظ الّذي جاء بعد حرؾِ الج ّر (إلى) ٌ
ُ
والحدث انتهى عند هذا ّ
الزمان ،أي أنّ المعنى الّذي
لفظ ٌد ّل على ال ّزمان (ؼسق اللٌّل)،
أفاده حرؾُ الجرِّ (إلى) انتهاء الؽاٌة ّ
الزمان ٌّة.
وٌفٌد حرؾُ الجرِّ (إلى)  -أٌضا ً  -انتهاء الؽاٌة المكان ٌّة ،كما فً قولنا:

 اعتادَ جوا ٌد ّهاب إلى المكتبة العا ّمة أسبوع ٌَّاً.
الذ َ
 سافرت من ع ّمان إلى دمشق(.انتهاء ؼاٌة مكان ٌّة) عملت إلى أذان العصر(.انتهاء ؼاٌة زمان ٌّة) قوله تعالى ( ث ّم أت ّموا الصٌام إلى اللٌل )(.انتهاء ؼاٌة زمان ٌّة) قوله تعالى ( من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى )(.انتهاء ؼاٌة مكان ٌّة)ُ
سرت من بٌروت إلى دمشق( .انتهاء ؼاٌة مكان ٌّة)
-

ٕ -التّبييف.
ُ
أحب األعمال إلى قلبً.
المشاركة فً الحفاظِ على البٌئ ِة مِن
ّ
تجد ما بعد حرؾ الج ّر (إلى) َبٌ ََّن ِممّن صدر عنه حبُّ األعمال؛ لذلك ٌفٌد حرؾُ الجرّ (إلى) معنى ال ّتبٌٌن،
البؽض أو ما ٌأتً بمعنٌهما.
ب مشت َّقٌن من لفظٍ ٌد ّل على الحبّ أو
تفضٌل ،أو فعل تع ّج ٍ
وتختصُّ بذلك إذا وقعت بعد اسم
ِ
ٍ
إلً مما ٌدعونً إلٌه).
السجن
أحب ّ
ّ
رب ّ
 -قوله تعالى ( قال ّ

 -ما أبؽض مجاملــة المسإول المتسلط إلى نفس الموظؾ المجتهد النشٌط !

الجر ( إلى ) في ٍّ
مما يأتي:
تػدريب (ٕ) ما المعنى الّذي أفاده
حرؼ ّْ
ُ
كؿ ّ
(و َّ
هللا ُ َخلَ َق ُك ْم ُث َّم ٌَ َت َو َّفا ُك ْم ۚ َومِن ُكم َّمن ٌُ َر ُّد إِلَ ٰى أَ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ًْ َال ٌَ ْعلَ َم َب ْعدَ عِ ْل ٍم َ
هللا َعلٌِ ٌم).
ٔ -قال تعالىَ :
ش ٌْ ًئا ۚ إِنَّ َّ َ
اإلجابة :انتهاء الؽاٌة الزمانٌّة.
اء إلى األدٌب المبدع! اإلجابة :ال ّتبٌٌن.
ٕ -ما
أحب ال ّنق َد الب ّن َ
َّ
القارة األمرٌك ٌّة عام ٕٔٗ9م .اإلجابة :انتهاء الؽاٌة المكانٌّة.
ٖ -وصل كولومبوس إلى
ّ
أحب الكتب األدب ٌّة إلى نفسً .اإلجابة :ال ّتبٌٌن.
الرافعً مِن
ِّ
اب "أوراق الورد" لألدٌب ّ
ٗ -كت ُ
(
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

فــً
مانية.
رفية ّ
الز ّ
ٔ -الظّ ّ
َ
ُ
باح تبقٌك نشٌطا ً
طٌلة الٌوم.
الرٌاض ِة فً ال ّ
ممارسة ّ
ص ِ

الحدث وقع فً زمان (الصّباح) ،وهذا المعنى أدّاه حرؾ الج ّر (فً) الّذي أفاد معنى ّ
َ
الظرف ٌّة ّ
الزمان ٌّة.
ت ِجد

 كانت شخص ٌّته كال ّالربٌع.
شمس فً أ ٌّام ّ
 -سرت فً ال ّنهار.

المجازية.
الحقيقي ُة أو
المكاني ُة
رفي ُة
ّ
ّ
ّ
ٕ -الظّ ّ
عام.
 ٌقا ُم مع ٌرض للكتاب فً األردنّ كل َّ ٍ
مكان حقٌقًّ وهو (األردنّ )،
تجد الحدث ٌقع فً
ٍ
فالمعنى الّذي أفاده حرؾُ الجرِّ (فً) فً هذه الجمل ِة ال ّظرف ٌّ ُة المكان ٌّ ُة الحقٌق ٌّةُ.

َ
َ
وفً قولنا( :أثار ُ
حدث الفرح ِة وقع فً القلب ،وهذا الوقوع معنويّ ؛ ألنّ إثار َة
الفرحة فً قلوبنا) تجد
فوز منتخبنا أللعاب القوى
الظرف ٌّ ُة المكان ٌّ ُة المجاز ٌّةُ.
الفرح ِة فً القلب أم ٌر معنويٌّ ؼٌ ُر ما ّديٍّ ؛ لذا فالمعنى الّذي أفاده حرؾ الجرِّ (فً) ّ
-

ولنصائحه وتوجٌهاته فً نفوسنا وقع ط ٌّب( .ظرف ٌّة مكان ٌّة مجاز ٌّة)
تقول األ ّم البنتها  :ال تضعً ّ
الطعام ساخنا فً ال ّثالجة  ،بل اتركٌه حتى ٌبرد( .ظرف ٌّة مكان ٌّة حقٌق ٌّة)
زٌد فً المسجد( .ظرف ٌّة مكان ٌّة حقٌق ٌّة)
الماء فً األبرٌق( .ظرف ٌّة مكان ٌّة حقٌق ٌّة)
الروم فً أدنى األرض )( .ظرف ٌّة مكان ٌّة حقٌق ٌّة)
قوله تعالى  ( :ؼلبت ّ
قوله تعالى  ( :لقد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة )( .ظرف ٌّة مكان ٌّة مجاز ٌّة)
قوله تعالى  ( :ولكم فً القصاص حٌاة )( .ظرف ٌّة مكان ٌّة مجاز ٌّة)

ببية.
الس ّ
ّٖ -

هرة َ
تدعها تؤكل من َخشاش األرض".
ربط ُتها  ،فلم تطعمها ولم ْ
ار فً ّ
قال رسول هللا " :دخلت امرأةُ ال ّن َ
سبب ٌّة.
سبب
تجد
ار هو حبسُ الهرَّ ة دون إطعامهاْ ،إذ أفا َد حرؾ الج ِّر (فً) معنى ال ّ
دخول المرأ ِة ال ّن َ
َ
ِ

الجر (في) ٍّ
ممػا يأتي:
تدريب(ٖ) ما المعنى الّذي أفاده حرؼ ّْ
كؿ ّ
ٔ  -قال تعالى( :الم ُؼلِ َب ِ
س ٌَ ْؽلِ ُبونَ ).
الرو ُم فًِ أَدْ َنى ْاألَ ْر ِ
ض َو ُه ْم مِنْ َب ْع ِد َؼلَبِ ِه ْم َ
ت ُّ
اإلجابة :الظرفٌة المكانٌّة الحقٌقٌّة.
ٕ  -فرحت والدَ تً فً هد ٌّة قدَّمها لها أبً فً ذكرى زوا ِجهما.
اإلجابة :السببٌّة.
صوٌر الفتوؼرافً.
الصٌف ٌّة على ال ّت
تدربت مروة وصدٌقاتها فً العطل ِة ّ
ٖ َّ -
ِ
اإلجابة :الظرفٌّة الزمانٌّة.
ٗ  -تقع جبال ُ الهمالٌا فً شرق آسٌا.
اإلجابة :الظرفٌّة المكانٌّة الحقٌقٌّة.
العذري فً قصائد جمٌل بثٌنة!
معانً الؽزل
ّ
َ
٘  -ما أجمل َ
اإلجابة :الظرفٌّة المكانٌّة المجازٌّة.

(
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عـلى
الحقيقي.
ٔ -االستعالء
ّ

 وقؾ هٌثم على جبال عجلون متؤ ّم ًال جمال ّالطبٌعة.

الحقٌقً.
وقوؾ (هٌثم) كان فوق (الجبل) على وجه الحقٌقة ،فالمعنى الّذي أفاده حرؾ الجرِّ (على) االستعالء
تجد أنّ
ّ
َ
 وضع مح ّمد ّحقٌقً)
الطابع على المؽلّؾ ( .استعالء
ّ
حقٌقً)
السطح ( .استعالء
ّ
 -زٌد على ّ

ٕ -االستعالء المجازي.
الردى
وأُلقً بِها فً َمهاوي ّ

راحتً
 قال عبد ّالرحٌم محمود :سؤح ِمل ُ روحً على َ
تجد (الرّوح) فوق (ال ّراح) لكنّ األمر لٌس على الحقٌقة؛ لذا أفاد حرؾ الج ّر (على) معنى االستعالء المجازي.
مجازي)
 ( حملت روحً على راحتً ) ( .استعالءّ
مجازي)
 قوله تعالى  ( :فضلنا بعضهم على بعض ) ( .استعالءّ
ببية.
الس ّ
ّٖ -

ٰ
هللا َعلَ ٰى َما هَدَ ا ُك ْم ۗ
هللا لُ ُحو ُم َها َو َال ِد َماإُ هَا َو ٰلَكِن ٌَ َنالُ ُه ال َّت ْق َو ٰى مِن ُك ْم ۚ َك َذلِ َك َ
س َّخ َرهَا لَ ُك ْم لِ ُت َك ِّب ُروا َّ َ
 قال تعالى( :لَن ٌَ َنال َ َّ ََو َب ِّ
ش ِر ا ْل ُم ْحسِ نٌِن( .
سبب ٌّة.
تجد أنّ حرؾ الج ّر (على) َبٌ ََّن سب ِ
ب ال ّتكبٌر ،وهو نعمة الهداٌة ،فالمعنى الّذي أفاده حرؾُ الج ّر (على) هو ال ّ

 ُك ّرمت المعلّمة على أدائها المتم ٌّز. -كافئ المجتهد على اجتهاده.

ٗ  -المصاحبة.
 -األردنُّ بل ٌد مِعطا ٌء على قلَّة إمكان ٌّاته الماد ٌَّة.

تجد ما بعدَ حرؾِ الج ّر (على) مُصا ِحبًا لما قبلَها (األردنّ ) ،وتستطٌ ُع أن تستبد َل بحرؾِ الجرِّ (على) كلمة (مع) فتقول:
األردنّ مع قلّ ِة إمكاناته المادّ ٌّة بل ٌد مِعطاء .فأفاد حرؾ الجرِّ (على) معنى المصاحبة.

 نجح الطالب على ضعفه. األردنُّ على ش ِّح موارد ِه مِعطا ٌء.اس َع ْلى ُظل ِم ِهم).
 قوله تعالى َ :(وإِنّ َر ّب َك لَ ُذو َم ْؽف َِر ٍة لِل ّن ِ
 -سؤواصل ُ مسٌرتً على ما أُالقٌ ِه من صِ عابٍ.

الجر (عمى) في ٍّ
مما يأتي:
تػدريب (ٗ) ما المعنى الّذى أفاده حرؼ ّْ
كؿ ّ
اس َعلَ ٰى ُظ ْل ِم ِه ْم ۖ َوإِنَّ َر َّب َك لَ َ
شدٌِ ُد ا ْل ِع َقا ِ
ب).
ٔ -قال تعالىَ :
(وإِنَّ َر َّب َك لَ ُذو َم ْؽف َِر ٍة لِّل َّن ِ
اإلجابة :المصاحبة.
ّ
الحق أن تبذل المال على ح ّبك له وحاجتك إلٌه.
الب ّر
ِٕ -
اإلجابة :المصاحبة.
لب إالّ وهو ّت ْؽلً َمرا ِجلُ ْه .اإلجابة :االستعالء المجازي.
داع َعش ٌَّ ًة
وال ق َ
ٖ -قال أبو تمامَ :و َق ْف َنا َعلى َج ْم ِر َ
الو ِ
ٗ -تسلَّ َم ْت لٌلى شهاد َة ُ
المسرحً.
ش ْكر من مدٌرة المدرسة على تم ٌُّز أدائها
ّ
اإلجابة :السببٌّة.
َ
ِؾ على ُ
لم ُ
شرفة
ت اللٌّلة
األول من أ ٌّام فلسطٌن ) ِّ
٘ -جاء فً رواٌة ( اللّحن ّ
الماضٌة أن ّنً أق ُ
"ح ْ
للروائ ٌّة ٌاسمٌن زهرانَ :
ح
أر معال َم الوادي ال ُمم َت ًدّ إلى البحر  ...وال
بٌتنا فً القرٌة ،وأمامً
أنوار ٌافا تلو ُ
َ
ب الوادي العمٌق ،ولكن ّنً لم َ
ٌتشع ُ
َّ
ً
ؾ  ."...اإلجابة :االستعالء الحقٌقًّ .
ب كثٌ ٍ
ضبا ٍ
خافتة فً األفق البعٌد ،فقد امتأل الوادي ب ّ
(
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(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

عــن
ٔ -المجاوزة.
ٌضره كال ّتدخٌن.
بصحته ٌبتع ُد عن كل ِّ ما
 المر ُء الّذي ٌهت ُّمّ
ًّ

تج ِد االس َم الّذي جا َء بع َد حرؾ الجرِّ (عن) ابتع َد عنه المرء وتجاوزه ،فأفاد حرؾ الجر (عن) معنى المجاوزة.

 ابتعد عن التدخٌن.ُ
سرت عن البلد.
-

البدلية.
ٕ-
ّ
قال ال ّشاع ُر ابن زٌدون:
الوصل هجرانا
 جاز ٌَتنً عن تماديِ

وعن َتمادي األسى وال َّ
سلوانا
ش ْو ِق ُ

ْ
اعر لقً الهجران ً
بدال من الوصل ،والّذي أفاد معنى البدل ٌّة فً قول ال ّ
تلحظ أنّ ال ّ
شاعر هو حرؾ الج ّر (عن)،
ش َ
ت أٌ ً
ضا .
وهكذا فً عجز البٌ ِ

 قم عنً بهذا األمر. صومً عن أمك. قوله تعالى  (:واتقوا ٌو ًما ال تجزى نفس عن نفس شٌ ًئا ).تدريب (٘) ما المعنى الّذي أفاده حرؼ الجر (عف) في ٍّ
مما يأتي:
كؿ ّ
س ُبوا ۖ َولَ َقدْ َع َفا َّ
اس َت َزلَّ ُه ُم ال َّ
هللا ُ َع ْن ُه ْم ۗ
ش ٌْ َطانُ ِب َب ْع ِ
ض َما َك َ
ان إِ َّن َما ْ
ٔ -قال تعالى( :إِنَّ الَّذٌِنَ َت َولَّ ْوا مِن ُك ْم ٌَ ْو َم ا ْل َت َقى ا ْل َج ْم َع ِ
هللا َؼفُو ٌر َحلٌِ ٌم ) .اإلجابة :المجاوزة.
إِنَّ َّ َ
از َعن َوالِ ِد ِه َ
اس ا َّتقُوا َر َّب ُك ْم َوا ْخ َ
ش ٌْ ًئا ۚ إِنَّ
ٕ -قال تعالىٌَ ( :ا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
ش ْوا ٌَ ْو ًما َّال ٌَ ْج ِزي َوالِ ٌد َعن َولَ ِد ِه َو َال َم ْولُو ٌد ه َُو َج ٍ
َو ْعدَ َّ
اهلل ا ْل َؽ ُرور ) .اإلجابة :البدلٌّة.
هللاِ َح ٌّق ۖ َف َال َت ُؽ َّر َّن ُك ُم ا ْل َح ٌَاةُ ال ُّد ْن ٌَا َو َال ٌَ ُؽ َّر َّن ُكم ِب َّ ِ
ٖ -تسلّم خال ٌد الجائزة عن فرٌقه الفائز فً المسابق ِة العلم ٌَّةِ .اإلجابة :البدلٌّة.
فوق .اإلجابة :المجاوزة.
ٗ -تجاوزت مٌسونُ عن العقبات الّتً واجهتها فً حٌاتها فح َّققت ال ّت ُّ
صدٌق طفولته .اإلجابة :البدلٌّة.
٘ -سدّ د أبً الَّدَّ ٌْنَ عن
ِ

ّ
الالم
الم ْم ِك ّية.
ُٔ -

األدبً.
نتاجه
 أتاب ُعّ
موقعا إلكترون ًٌّا لصدٌقً ٌنشر فٌه َ
ً

(الالم) وقع بٌن ذاتٌن ّ
تجد أنّ حرؾ الج ّر ّ
ُّ
وٌحق
بالموقع على الحقٌقة (موقع إلكترونًّ )
الثانً منهما (صدٌقً) هو الّذي ٌملك ال َّتح ُّك َم
ِ
ّ
ّ
ّ
ً
ً
ْ
للثانً أن ٌتصّرؾ باألوّ ل تصرُّ فا تا ّما  ،فالمعنى الذي أفاده حرؾ الجرّ (الالم) ال ُمل ِك ٌّة.
السماوات واألرض ).
السماوات واألرض ) - .قوله تعالى ( :وهلل جنود ّ
 -الدار لسعٌد - .قوله تعالى ( :هلل ما فً ّ

ٕ -االختصاص.
ْ
ُ
فلنحافظ علٌها.
جمٌعا،
الحدائق العا ّم ُة لنا
ً

صا ما قبل ّ
تجد ما بعد ّ
ص ً
الالم (الحدائق العامّة)؛
الالم ضمٌر جماعة المتكلمٌن (نا) مخ َّ
لذلك ٌفٌ ُد حرؾ الجرّ ّ
(الالم) االختصاص.
(وأ ُ ْزلِ َف ِ
ت ا ْل َج َّن ُة لِ ْل ُم َّتقٌِن(.
 -قوله تعالى َ :

(
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ببية.
الس ّ
ّٖ -
َ
ُ
السباحة.
استثمرت
لتدرب على ّ
الصٌف ٌّة ل ّ
الوقت فً العطلة ّ

تجد أنَّ حرؾ الج ّر ّ
ار الوقت فً العطلة الصٌّفٌّة ،وهو ال ّتدرّب على السّباحة؛ لذا فالمعنى الّذي أفاده حرؾ الج ّر
(الالم) َبٌ ََّن
َ
سبب استثم ِ
ُ
ّ
ّ
ً
ّ
السبب ٌّة ،وهً المعروفة بالم التعلٌل التً ٌأتً بعدها سبب ما قبلها سواء أكان فعال مضار ًعا أم اسمًا.
(الالم) ّ

 كنت أصحبه فً رحلة إلى البحر ؛ لمعالجة ما فً نفسه من ضٌق. هاتفته ؛ ألطمئنّ علٌه. جئت ؛ إلكرامك.ّ
بالحق لتحكـــم بٌن الناس بما أراك هللا ).
 قوله تعالى  ( :إ ّنا أنزلنا إلٌك الكتاب(الالـ) في ٍّ
مما يأتي:
الجر ّ
تدريب (َ )ٙب ّْي ِف المعنى الّذي أفاده حرؼ ّْ
كؿ ّ
(وأ ُ ْزلِ َف ِ
ت ا ْل َج َّن ُة لِ ْل ُم َّتقٌِنَ ) .اإلجابة :االختصاص.
ٔ -قال تعالىَ :
ٕ -قال تعالى( :إِ َّن َما ُن ْط ِع ُم ُك ْم ل َِو ْج ِه َّ
هللاِ َال ُن ِرٌ ُد مِن ُك ْم َج َزا ًء َو َال ُ
ورا ) .اإلجابة :السببٌّة.
ش ُك ً
ً
ُ
ُ
رواٌة للكات ِ
ٌحرق معدّاته" .اإلجابة :الملكٌّة.
"مارس
األردنً عٌسى ال ّناعوري عنوا ُنها
ب
قرأت
ٖ-
ُ
ِّ

الباء
ٔ -االستعانة.
 َتواصل َ نزا ٌر بالهات ِفر.
ؾ مع أسرته؛ إلخبارهم موعدَ وصولِه من ّ
الس ِ

المجرور بالباء هو األداة واآللة الّتً استعان بها على تأدٌ ِة العمل ،وهو ال ّتواصل مع أقربائه،
تجد
َ
فلذلك ٌفٌد حرؾ الج ّر (الباء) االستعانة.

الفلكً الكواكب بالمنظار - .كتبت بالقلم - .برٌت القلم بالسكٌن.
 ٌرصدّ
 بدأت عملً بسم هللا  ،فنجحت بتوفٌقه. قول الشاعر :جزى هللا ال ّعدوي من صدٌقً
شدائد كل ّ خٌر عرفت بها ّ
 قوله تعالى (:إ ّنه من سلٌمان وإ ّنه بسم هللا الرحمن الرحٌم ).الحقيقي.
ٕ -اإللصاؽ
ّ

ُ
شاكرا تعاو َنه.
أمسكت بٌد صدٌقً
ً

الحقٌقً.
تجد ٌ َدي المتكلّم وصدٌقه ملتصقٌن التصا ًقا حقٌق ًٌّا ،فأفاد حرؾ الجرِّ (الباء) معنى اإللصاق
ّ

ُ
أمسكت بٌدك.
-

ُ
مسحت رأسً بٌدي.
-

شاكرا.
 أمسك صدٌقً بٌديً

ي.
ٖ -اإل لصاؽ المجاز َ
ُ
ض الكتاب فً أثناء ذهابً إلى الجامعة.
معر ِ
مررت ب ِ

ؼٌر حقٌقًّ بما قبله،
فقد التصقَ المرور بالمعرض الّذي جاءت بعد حرؾ الج ّر (الباء) التصا ًقا َ
المجازي.
فأفاد حرؾ الجرِّ (الباء) اإللصاق
َ

ُ
مررت بدارك.
-

ببية.
الس ّ
ّٗ -

ت ّ
تحس ْ
صحة المرٌض بالتزامه تعلٌما ِ
الطبٌب.
نت ّ
َّ

ت ّ
الطبٌب.
سبب ٌّة؛ أل ّنه َبٌ ََّن سبب تحسّن صحّ ة المرٌض ،وهو ال ّتزامه تعلٌما ِ
تجد حرؾ الجرِّ (الباء) أفاد معنى ال ّ

 فكل إنسان تكافئه حٌاته بحسن عمله وصنٌعه. -مات بالجوع.

(
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الجر (الباء) في ٍّ
تدريب (َ )ٚبي ِ
مما يأتي:
َّف المعنى الّذي أفاده حرؼ ّ
كؿ ّ
س ُك ْم ٰ َذلِ ُك ْم
ارئِ ُك ْم َفا ْق ُتلُوا أَنفُ َ
س ٰى لِ َق ْو ِم ِه ٌَا َق ْو ِم إِ َّن ُك ْم َظلَ ْم ُت ْم أَنفُ َ
(وإِ ْذ َقال َ ُمو َ
ٔ -قال تعالىَ :
س ُكم ِبا ِّت َخا ِذ ُك ُم ا ْلع ِْجل َ َف ُتو ُبوا إِلَ ٰى َب ِ
َ
َ
اإلجابة :السببٌّة.
الرحٌِم).
اب َّ
اب َعل ٌْ ُك ْم ۚ إِ َّن ُه ه َُو ال َّت َّو ُ
ارئِ ُك ْم ف َت َ
َخ ٌْ ٌر لَّ ُك ْم عِ ندَ َب ِ
ٕ -تق ٌَّ ْ
دت سعا ُد بمبادئها فً اختٌار األكفؤ لمن ٌمثلها فً االنتخابات البرلمان ٌّة .اإلجابة :اإللصاق المجازيّ .
ٖ -قال ال ّ
واثق
شاعر محمود سامً
ّ
البارودي :فإنْ َت ُك ِن األ ٌّام سا َءت صروفُها فإ ّنً بف ْ
ِض ِل هللاِ ّأول ُ
ِ
اإلجابة :السببٌّة.
حرٌة اإلعالم .اإلجابة :االستعانة.
دع َم ْت سناء آراءها باألدلّة
والبراهٌن الدّ امؽة فً ندو ٍة عن ّ
َّٗ -
ِ
٘ -راسل َ أحم ُد ال ّ
اإلجابة :االستعانة.
اإللكترونً لتقدٌم طلبات ال ّتوظٌؾ.
شركات بالبرٌد
ّ
تفيد معاني ِ
السياؽ ،ومف ذلؾ:
مف ّْ
نستنتج ما يأتي :حروؼ ّْ
الجر ُ
تكتس ُبيا َ
َ
ٔ)ابتداء الؽاٌة ّ
السبب ٌّة.
الزمان ٌّة ،أو المكان ٌّة)ٕ .ال َّتبعٌض)ٖ .بٌان الجنسّ )ٗ .
ِمف:
ٔ)انتهاء الؽاٌة ّ
ٕ)ال ّتبٌٌن.
الزمان ٌّة أو المكان ٌّة.
إلى:
في :

ّ
ٔ)ا َّ
لظرف ٌّة ّ
السبب ٌّة.
الزمان ٌّه،
والظرف ٌّة المكان ٌّة الحقٌقٌّة أو المجازٌّةّ )ٕ .

عمى:

السبب ٌّة)ٖ .المصاحبة.
الحقٌقً أو
ٔ)االستعالء
المجازيّ )ٕ .
ّ
ّ

عف:

ٔ)المجاوزة)ٕ .البدل ٌّة.

الّالـ:

السبب ٌّة.
ٔ)الملك ٌّة)ٕ .االختصاصّ )ٖ .

الباء:

السبب ٌّة)ٖ .االستعانة.
لحقٌقً أو
ٔ)اإللصاق ا
المجازيّ )ٕ .
ّ
ّ

تدريب (َ )ٛبي ِ
الجر الّذي تحتو خطّّ في ما يأتي:
َّف المعنى ال ّذى أفاده حرؼ ّ
ش َهدُونَ ُّ
(والَّذٌِنَ َال ٌَ ْ
ور َوإِ َذا َم ُّروا ِباللَّ ْؽ ِو َم ُّروا ك َِرا ًما).
الز َ
ٔ -قال تعالىَ :
اإلجابة :إلصاق المجازيّ .
َّ
َ
ُ
ٕ -قال تعالىَ ٰ (:ذلِ َك َو َمن ٌُ َع ِّظ ْم ُح ُر َما ِ
اج َتنِ ُبوا
ت ِ
هللا َف ُه َو َخ ٌْ ٌر لَّ ُه عِندَ َر ِّب ِه ۗ َوأ ِحلَّ ْت لَ ُك ُم ْاأل ْن َعا ُم إِ َّال َما ٌُ ْتلَ ٰى َعلَ ٌْ ُك ْم ۖ َف ْ
اج َتنِ ُبوا َق ْول َ ُّ
ور) .اإلجابة :بٌان الجنس.
ان َو ْ
الر ْج َ
ِّ
س مِنَ ْاألَ ْو َث ِ
الز ِ
الضعٌؾ وفً كل ٍّ خٌر ."..
خٌر
ٖ -قال رسول هللا " :المإمن
وأحب إلى هللا من المإمن ّ
ّ
القوي ٌ
ّ
اإلجابة :التبٌٌن.
ُ
المعجم الوسٌط عن الكلمات الّتً ال أعرؾ معناها .اإلجابة :الظرفٌّة المكانٌّة الحقٌقٌّة.
أبحث فً
ٗ-
ِ
الحمدانً :سٌذ ُك ُرنً قومً إذا ج َّد جدُّهم وفً اللٌّل ِة َّ
الظ ْلماءِ ٌُ ْف َت َق ُد ال َبدْ ُر
٘ -قال أبو فراس
ّ
اإلجابة :الظرفٌّة الزمانٌّة.
 -ٙتعاون األهالً على إزالة ال ّثلوج ال ُمتراكمة على ّ
الطرق الفرع ٌّة فً بلدتهم.
اإلجابة :االستعالء الحقٌقًّ .
ت من أشعار نزار ق ّبانً.
االجتماعً مقتطفا ٍ
 -7ض ّمنت منشوراتً على مواقع ال ّتواصل
ّ
اإلجابة :االستعالء الحقٌقًّ  ،التبعٌض.
برعات إلى المحتاجٌنَ ؟ اإلجابة :البدلٌّة.
ار عن زمالئك بإٌصال ال ّت ّ
 -8أتتك ّفل ٌا ع ّم ُ
أي مكروه .اإلجابة :اإللصاق المجازيّ ،السببٌّة.
-9
نتمسك بـؤوطاننا لحماٌتها من ّ
ّ
مالعب فً مدٌنة الحسٌن لل ّ
الرٌاض ٌّة وال ّترفٌه ٌّة.
ٓٔ -أُنشِ َئت
س ِة ال ّنشاطات ّ
مار َ
شباب؛ لـ ُم َ
ُ
اإلجابة :الظرفٌّة المكانٌّة الحقٌقٌّة ،السببٌّة.
ٌٔٔ -قفز المتسابقون عن الحواجز بمهارة عالٌة .اإلجابة :المجاوزة.
(
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

ثان ًٌا :من أنواع األدوات.
مــا

 -أنواع (ما) )1 :االستفهامٌة )2 .الموصولٌَّة )3 .ال ّشرطٌّة )4 .ال ّتعجبٌّة )5 .ال ّنافٌة )6 .الكا َّفة.

استفيامية.
ٔ-
ّ
تطوٌر ال ّتعلٌم؟
استخدام ال ّتكنولوجٌا فً
 ما أث ُرِ
ِ

العاقل فً األؼلب ،لذلك ُت َع ُّد (ما) هنا استفهام ٌّة.
ؼٌر
ِ
ؼٌر عاقل ،فـ (ما) ٌُسْ َتفه ُم بها عن ِ
تجد أنّ (ما) دلّت على االستفهام عن شً ٍء ِ

 ما قرأت من دٌوان المتنبً؟ قوله تعالى ( :ما تلك بٌمٌنك ٌا موسى ). ما النفاق؟ ما فً الحقٌبة؟الشرطي ٌة.
ٕ-
ّْ
تطمح إلٌه تح ِّق ْقه بالجدّ والمثابرة.
 ماْ

ّ
لتحقق ال ّنجاح؛ لذا فنو ُع (ما) هنا شرط ٌِّ ٌة.
شرطان
تجد أنّ الج ّد والمثابرة
ِ

الصؽر ٌنفعك فً الكبر.
 ماتحصل فً ّ
ّ
 ما تقرأ ٌفدك. قوله تعالى ( :ما تقدموا ألنفسكم من خٌر تجدوه عند هللا).مفر منه.
 -ما ٌجًء به القدر فال ّ

ٖ -الموصوليَّة.
أفكار لتطوٌر المدٌنة.
 ُت ِع ّد لُ َج ٌْنُ ما ُطلب إلٌها منٍ

تجد (ما) جاءت بمعنى (الّذي) ،فٌمكنك أن تقو َلُ :ت ِع ُّد لجٌن الّذي ُ
طلِب إلٌها من أفكار ،أي أنّ (ما) هنا موصول ٌَّة.

السماوات وما فً األرض).
 ( هلل ما فً ّ وقد رأٌت شبحا من بعٌد انظر ما ظهر لً.محررا) .
رب إ ّنً نذرت لك ما فً بطنً
ّ
 قوله تعالى  (:إذ قالت امرأة عمران ّ -قوله تعالى ( :فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ) .

ٗ -التّعجبية.
ت ال ّ
أعذب كلما ِ
شاعر إبراهٌم طوقان!
 ماَ

تجد معنى ال ّتعجُّ ب ،ودلّنا على هذا المعنى األداة (ما) الّتً وقعت فً أوّ ل أسلوب ال ّتعجّب ،ف ُتسمّى هنا (ما) ال ّتعجبٌة.

 ما ألطؾ حدٌثك ! ما أروع دورك ! ما أحسن الرجل! قوله تعالى(:قُتل اإلنسانُ ما أكفره ).٘ -ال ّنافية.
ب َمنْ سكنَ الدِّ ٌارا
 قال قٌس بنّ
ٌار شؽ ْفنَ قلبً ولكنْ ُح ُّ
الملوح :وما ُح ّ
ب الدّ ِ

تجد ال ّ
اعر ٌنفً حبّ قلبه الدٌّار ،مُسوِّ ؼا ً أنَّ حبَّه ال ٌكون إال ّ لمن سكن الدٌّار ،والّذي د ّل على هذا المعنى (ما) ال ّنافٌة.
ش َ

 ما تؽ ٌّب أحد. قوله تعالى( :ما هذا بشرا).متاع).
 قوله تعالى (:ما الحٌاة الدنٌا فً اآلخرة ّإالٌ
 -قوله تعالى (:ما محمد ّإال رسول).

(
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

 -ٙالكافّة.
ُ
األخالق ما َبقِ ٌَ ْت
 -قال أحمد شوقً :وإ ّنمـا األ ُ َم ُم

َفإنْ ُه ُم َذ َه َب ْت أَخالقُ ُه ْم َذ َه ُبوا

تجد (ما) اتصلت بـ (إنّ ) ،وأنَّ االس َم الّذي جاء بعدها مرفو ٌع على أ ّنه مبتدأ ،فلم َت ْنصِ بْه (إنّ ) اسمًا لها؛
ألنّ ا ّتصال (ما) بـ (إنّ ) كؾّ عملها ،فـ(ما) هنا تسمّى كا ّفة.
 قوله تعالى (:إ ّنما إلهكم إله واحد ). قوله تعالى (:إ ّنما المإمنون إخوة). -قوله تعالى (:إ ّنما ٌخشى هللا من عباده العلماء).

 إ ّنما ٌهدؾ هذا المعجم لخدمة اللؽة. -قوله تعالى (:قل إ ّنما أنا بشر مثلكم).

مما يأتي:
تدريب (ٔ) ما نوع (ما) الّتي تحتيا خطّ في ك ّؿ ّ
صل ُِحوا َب ٌْنَ أَ َخ َو ٌْ ُك ْم ۚ َوا َّتقُوا َّ
هللاَ لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ ).
ٔ -قال تعالى( :إِ َّنـ َما ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ إِ ْخ َوةٌ َفؤ َ ْ
اإلجابة :كا ّفة.
ش َك ْر ُت ْم َوآ َمن ُت ْم ۚ َو َكانَ َّ
ٕ -قال تعالىَّ ( :مـا ٌَ ْف َعل ُ َّ
هللاُ َ
هللاُ بِ َع َذ ِاب ُك ْم إِن َ
شاك ًِرا َعلٌِ ًما).
اإلجابة :استفهامٌّة.
للروائ ٌَّة فٌروز ال ّتمٌ ّمً:
ٖ -جاء فً رواٌ ِة (ثالثون) ِّ
ً
ً
ً
" ...ظلَ ْل ُ
وأرضا خالٌة أقطنها ،لكن فجؤة...اكتظت األرض ومـا عاد لً مكانٌ أسكنه
ت أج ُد ُب َق ًعا جدٌدة
ً
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
خرب
كنت أف ِّتش عن شًء أعرفه حٌن
نسٌت أ ّنً
مربوطة باألماكن والبشر،
وحدي...صرت
أراه...فصنعت ما َّ
عالمً".
اإلجابة :نافٌة.
تسم ُع األ ُ ْذنان إالّ منَ القل ِ
ب
ٗ -قال بشار بن برد :ومــا تبصِ ر
ضع ال َهوى وال ْ
ِ
العٌنان فً َم ْو ِ
اإلجابة :نافٌة.
أ َفار ْق َ
ت إ ْل ًفا أ ْم ج َفاك خلٌل
٘ -قال ال ّشاعر :أال ٌا حما َم األٌكِ مـا لَ َك باك ًٌا
اإلجابة :استفهامٌة.

ّ -ٙ
ٌبث ال ّ
شاعر مـا فً قلبه فً أشعاره.
اإلجابة :موصول ٌّة.
وشكرها!
تقدٌر جهود اآلخرٌن
 – 7مـا أروع
َ
َ
اإلجابة :تعجبٌّة.
داء دَ وا ٌء عن َد عالمِه
 -8قال ال ّشاعر :لكل ِّ ٍ
اإلجابة :استفهامٌّة.

ٌدر ما الدّا ُء
َمنْ لَ ْم ٌ ُكنْ عال ًما لَ ْم ِ

تزرع تحصدْ .
 -9ما
ْ
اإلجابة :شرطٌّة.
تدريب (ٕ)ىات مف إنشائؾ جمم ًة مفيدةً عمى ّْ
كؿ نوع مف أنواع ( ما ) الّتي درستيا.
ٌترك للطالب بإشراؾ المعلّم.

(
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

ال

 -أنواع (ال) )1 :ال ّناهٌة )2 .ال ّنافٌة )3 .ال ّنافٌة للجنس )4 .حرؾ عطؾ.

ٔ -ال ّناىية.
الٌوم إلى الؽد.
تإجلْ عمل
 ال ِِّ

تأجٌل عمله إلى الؽد ،والّذي د ّل على هذا المعنى دخول (ال) ال ّناهٌة،
تجد المثال ٌتضمّن نهً المخاطب عن
ِ
والفعل المضارع بعدها مجزوم دائمًا.
 -قوله تعالى  ( :وال تفسدوا فً األرض بعد إصالحها ).

 ال تهمل المذاكرة. ال تؤ ِمتؤخرا.
ت
ً
ّ
 ال تكتموا الشهادة.ٕ -ال ّنافية.
الرأي اآلخر قبل فهمه.
سر ُع فً الحكم على ّ
 -ال أت ّ

تجد المثال ٌتضمّن نفً حدث (ال ّتسرّع) ،وهذا المعنى دلّ ْ
ت علٌه (ال) ال ّنافٌة ،الّتً لٌس لها عمل إعرابًّ ،
بدلٌل رفع الفعل المضارع بعدها.

 -المعلّم الناجح ال ٌبخل ُ بعلمه على طالبه.

ٖ -ال ّنافية لمجنس.
 قال تعالىَ ٰ :ب ۛ فٌِ ِه ۛ هُدًى لِّ ْل ُم َّتقٌِنَ ).
اب َال َر ٌْ َ
(ذلِ َك ا ْل ِك َت ُ

حكم وجود الرٌّب فً القرآن الكرٌم كلّه ،وما د ّل على ذلك نسمٌّه
تج ِد اآل ٌَة دلّت على نفً ِ
االسم الواقع بعدَه جمٌعِه،
جنس
الخبر عن
(ال) ال ّنافٌة للجنس الّتً ٌلٌها اسم مبنًٌّ فً مح ّل نصب ،فهً تنفً
َ
ِ
ِ
وٌُبنً االس ُم الّذي بعدها على ما ٌنصب علٌه.
الساحةِ.
ومث ُل ذلك قولنا :ال ور َق َة فً ّ
 -ال كافر ناج من النار.

ٍ
عطؼ.
حرؼ
ٗ-
ُ
 اشت ُصا ال قمٌصٌن.
السوق قمٌ ً
رٌت من ّ

ؾ ٌفٌد معنى ال ّنفً ،فاالس ُم (قمٌصٌن)
حرؾ عط ٍ
ت ِجد أنّ (ال) جاءت بعد إثبات ،ب َقصْ ِد َن ْفً الحكم عن االسم الّذي بعدها ،وهً بذلك
ُ
معطوؾٌ على كلمة (قمٌصً ا).

محتاجا ال ؼن ًٌا.
 ساعدواً
سؤعاقب المستهتر ال المجتهد.
ُ
مما يأتي:
تدريب (ٖ) ّْ
بيف نوع (ال) في ك ّؿ ّ
ص ُر ُكم ِّمن َب ْع ِد ِه ۗ َو َعلَى َّ
ص ْر ُك ُم َّ
هللاِ َف ْل ٌَ َت َو َّك ِل
هللاُ َف َال َؼال َِب لَ ُك ْم ۖ َوإِن ٌَ ْخ ُذ ْل ُك ْم َف َمن َذا الَّذِي ٌَن ُ
ٔ -قال تعالى( :إِن ٌَن ُ
ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ) اإلجابة :نافٌة للجنس.
إنْ لم َت ِزن ُح ْسنَ
الجسوم عقول ُ
ِ

الجسوم وطولِها
خٌر فً ُح ْس ِن
ٕ -قال ال ّشاعر :ال َ
ِ
اإلجابة :نافٌة للجنس.
القو ِم َمنْ ٌح ِمل ُ ال ِح ْقدا
أح ِمل ُ ال ِح ْقدَ ال َقدٌ َم عل ٌْ ِهم
ئٌس ْ
ولٌس َر ُ
َ
ٖ -قال المق ّنع الكندي مخاطبا ً أقرباءه :وال ْ
اإلجابة :نافٌة (حرؾ نفً).
هائــــم
ِب
ٗ -قال إبراهٌم الٌازجً :هذا
كتاب مِن ُمح ٍّ
ٌ
ٍ
ّ
ال تسؤلوا عنً فحالً بعدَ كم
اإلجابة :ناهٌة (حرؾ نهً).

(
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

الرواٌة.
٘ -أستمت ُع بقراءة
القص ِة القصٌرة ال ِّ
ّ
اإلجابة :عاطفة (حرؾ عطؾ).
وتؤتً مثلَه
لً :ال َت ْن َه عن ُخلُ ٍق
 -ٙقال أبو األسود الد ُّْو ّ
َ
اإلجابة :ناهٌة (حرؾ نهً).

عار علٌ َك إذا َف ْع َ
لت عظٌ ُم
ٌ

ِ
ّّ
مما يأتي :
اخر الكممات الّتي تحتيا خط في ك ّؿ ّ
تدريب (ٗ)اضب ْط أو َ
اإلجابةٌ :ؽتابُ .
بسوء.
ٔ -ال ٌؽتاب المإمنُ أحدًا
ٍ
ُ
دراسة الحرك ِة األخٌرة للكلمة من اهتماما ِ
الصرؾ  .اإلجابة :الصّرؾِ .
ٕ-
ت ال ّنحو ال ّ
اإلجابة :تتأخرْ .
ٖ -ال تتؤخر عن مواعٌدك.
اإلجابة :شجر َة.
اح فً البستان.
ٗ -ال شجرة ت ّف ٍ
ٌتدرب ج ٌَّدً ا .اإلجابةٌ :حسنُ .
السلّة إال َمنْ
َّ
٘ -ال ٌُحسن َلع َب َة كر ِة ّ

َمـنْ

 -أنواع ( َمن) :اسم شرط ،واسم استفهام ،واسم موصول.

شرط.
ٔ -اسـ ال ّ

 قال تعالىَ ( :و َمن ٌَ َّت ِق َّهللاَ ٌَ ْج َعل لَّ ُه َم ْخ َر ًجا).

شرط (ٌجعل) ،والّذي ربط بٌن فعل ال ّ
(ٌتق) وجواب ال ّ
أسلوب شرطٍ مُكوِّ نا ً من األدا ِة ( َمن) وفعل ال ّ
شرط وجوابه
شرط
تجد المثا َل ٌتضمّن
َ
ِ
وأفاد ال ّ
ّ
صدر الكالم.
شرطٌّة ،هو اسم الشرط ( َمنْ ) الواقع
َ

ٕ -اسـ االستفياـ.
َ -منْ مإلِّؾ كتاب األؼانً؟

تجد المثال ٌتضم َّن استفهاما ً عن العاقل ،وبدأ أسلوب االستفهام باسم االستفهام ( َمن).

ٖ -اسـ موصوؿ.
ُ
ٌصدق قُوله فعلَه.
أحب مِن ال ّناس َمنْ
ُّ

ً
موصوال (الّذي) وٌبقً المعنى مستقٌمًا ،أي أنّ ( َمنْ ) هنا اسم موصول.
تجد أ ّننا نستطٌع أنْ نض َع مكان ( َمن) اسمًا

(مف) في ما يأتي:
تدريب (٘) ما نوع األداة َ
الس َم َاوا ِ
ال).
(و ِ َّ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ض َط ْو ًعا َو َك ْرهًا َوظِ َاللُ ُهم ِبا ْل ُؽد ُِّو َو ْاآل َ
هلل ٌَ ْس ُج ُد َمن فًِ َّ
ٔ -قال تعالىَ :
ص ِ
اإلجابة :موصولة.
ٕ -قال المت ّنبًَ :منْ ٌهنْ ٌسهل ُ الهوانُ علٌه
اإلجابة :شرطٌّة.

ت إٌـال ُم
لجرح بمــ ٌّ ٍ
ما
ٍ

َٖ -مـنْ َ
مـإلِّؾ كتاب (مهنتً كملك)؟
اإلجابة :استفهامٌّة.
ٌالً".
س ِه َر اللّ َ
ب ال ُعال َ
ٗ" -و َمنْ َطلَ َ
اإلجابة :شرطٌّة.

(
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

نستنتج ما يأتي:
 ِم ْف أنواع (ما):)1إٌّا٘١ح)2 .إٌّاف١ح)3 .إٌّاف١ح ٌٍعٕظ)4 .حشف ػطف.
 ِم ْف أنواع (ال): ِمف أنواع (مف))1 :اعُ ششط)2 .اعُ اعرفٙاَ)3 .اعُ ِٛطٛي.ْ
َ

)1االعرفٙاِ١ح)2 .اٌّٛطَّ ١ٌٛح)3 .اٌ ّششطّ١ح)4 .اٌرّؼعثّ١ح)5 .إٌّاف١ح)6 .اٌىافَّح.

ّّ
مما يأتي:
تدريب ( )ٛما نوع األداة التّي تحتيا خط في ك ّؿ ّ
وس ٰى )
ٔ -قال تعالىَ ( :و َما تِ ْل َك بِ ٌَمٌِنِ َك ٌَا ُم َ
اإلجابة :اسم استفهام.
ٕ -قال المت ّنبً:

لِعٌنٌكِ مــا ٌلقً الفإا ُد َوما لَقً
اإلجابة :اسم موصول.
الهذلــً:
ٖ -قال أبو صخر
ّ

َعج ْب ُ
هر بٌنً َوبٌ َن ُها
ت لِ َ
س ْعً الدَّ ِ
اإلجابة :اسم موصول.

َولل َّ
ش ْو ِق ما لَ ْم ٌَ ْب َق ِم ّنً َوما بقً
سكنَ الدّ ه ُر
َفل ّما انقضى مـا بٌ َننا َ

ٗ -منْ ٌف ّكر ج ٌّداً فً المسؤلة ٌجدْ لها حالًّ.
اإلجابة :اسم شرط.
الحمدانً:
٘  -قال أبو فراس
ّ
سنا ومن ٌخط ِ
الحسناء لم ٌؽل ِه المه ُر
ب
َ
تهونُ علٌنا فً المعالً نفو ُ
اإلجابة :اسم شرط.
 -ٙقال رجل من بنً أسد:
ْ
َ
ُ
ُ
تمرا َ
س ِ
الص ْبرا
أنت آ ِكله لنْ تبلػ المج َد ح ّتى َتل َع َق َّ
ب المجدَ ً
ال َت ْح َ
اإلجابة :حرؾ نهً.

عما يميو:
تدريب ( )ٜاق أر ال ّن ّ
ص اآلتي ،وأجب ّ
قال المنفلوطً ُم ْب ِد ًٌا رأٌه فً نشؤة َن ْظ ِم ال ِّ
ش ْعر:
ك عندي فً أ َّنه لوال أنّ ؼرٌز ًة فً ال ّنفس أن ٌر ّدد القائل ما ٌقوله ،وٌتؽ ّنى بما ٌر ِّد ُدهُ تروٌحً ا عن نفسه ،وتطرٌبًا
ال َش َّ
لعاطفته ما نظم ناظ ٌم شعرً ا ،وال َروى عروضًٌّ بحرً ا.
َ
وحفٌؾ
أصوات ال ّنواعٌر،
كان العربًُّ فً مبدأ حٌاته ٌنظم ال ّشعر ،وال ٌعرؾ قوافٌه وأعارٌضه ،ولك ّنه سمع
َ
ما َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وخرٌر الماء ،وبكا َء الحمائم ،فلذ له صوت تلك الطبٌعة المترنمة ،ولذ له أن ٌبكً لبكائها ،وٌنشج
أوراق الشجر،
َ
ّ
ّ
لنشٌجها ،وأن ٌكون صداها الحاكً لرناتها ونؽماتها ،فإذا هو ٌنظم الشعر من حٌث ال ٌعً من شؤونه سوى تلك
وضروبه إال ّ أ ّنها صورةٌ من ص َُورهِ ،ولونٌ من ألوا ِنهِ.
ال ّنؽمة الموسٌقٌّة العذبة الخالٌة ،وال مِن أبحُ ِره
ِ
ص تركٌ ًبا ٌتض ّمن كالّ من:
 استخرج من ال ّن ّاإلجابة :الالم فً :لبكائها ،ولنشٌجها.
السبب ٌّة.
جر ٌفٌد ّ
أ -حرؾ ٍّ
ّ
جر ٌفٌد الظرف ٌّة المكان ٌّة المجاز ٌّة .اإلجابة :فً (فً نفس).
ب -حرؾ ٍّ
جر ٌفٌد ّ
الظرف ٌّة ّ
اإلجابة :فً (فً مبدأ).
الزمان ٌّة.
جـ  -حرؾ ٍّ
اإلجابة :ما (ما كان) ما نظم.
د( -ما) ال ّنافٌة.
ك.
هـ ( -ال) ال ّنافٌة للجنس.
اإلجابة :ال ش ّ
اإلجابة :ال ٌعرؾ ،ال روى ،ال ٌعً.
و( -ال) ال ّنافٌة.
اإلجابة :ما الموصولٌّة :ما ٌقوله.
ز( -ما) الموصول ٌَّة.
(
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

عما يميو:
تدريب (ٓٔ) اق أر ال ّن ّ
(المدّْ) لألدبية سميحة خريس ،ثـ أجب ّ
ص اآلتي مف رواية َ
بإحكام ؼرٌب ،وٌمت ّد (من) أخشاب القارب وحتى األفق ،وأٌنما ٌ َّم َم وج َهه وجدَ َ
العظٌم ،لم
البحر
ذات
"البح ُر ٌحٌط به
ِ
ٍ
ِ
َ
َّ
ّ
كثعبان ٌتلوّ ى هو البحر ،ث ّم
ٌكن ٌعرفه قبل الٌوم ،تعلم (فً) صؽره أنّ ذلك الشرٌط المائًَّ الضَّخم الممت ّد وسط مدٌنتِه
ٍ
ّ
البحر من قبٌل التفاخر به ،كٌؾ ال
اس ٌسمّونه
َ
صحَّ ح له معلِّم الجؽرافٌا هذه المعلومة ،إنّ مـا ٌراه هو ال ّنهر ،ولكنّ ال ّن َ
وهو ال ّنٌل العرٌق؟ عثمان ٌحبُّ ال ّنٌل مذ كان ً
طفال ،وقد جرّ ب عشق اإلنسان لتد ُّفق الماء ،ور ّدد مع والدِه" :وجعلنا
(من) الماء ك ّل شًء حًّ ".
َٔ -ب ّْي ْف معنى َّ
الجر الّتي بيف قوسيف.
كؿ حرؼ مف حروؼ ّْ
اإلجابة - :من :ابتداء الؽاٌة المكانٌّة.
 فً :الظرفٌّة الزمانٌّة. من :بٌان الجنس.ٕ -ما نوع األداة التّي تحتيا خطّّ.
اإلجابة :اسم موصول.

(
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

الوحدة ال ّثامنة  :االستثناء.
ّأوالً  :مفهوم االستثناء وأركانه.
إخراج ما بعد أداة االستثناء من حُكم ما قبلها.
 االستثناء :أسلوبٌ ٌتضمَّنَ
 أركانُ االستثناء :الحكم (وهو الفعل أو ما شا َب َههُ) ،والمستثنى منه ،وأداة االستثناء ،والمستثنى. من أدوات االستثناءّ :إال.ُ
أربعة أنواع:
 -االستثنا ُء

ُ
المثبت:
ٔ -االستثنا ُء ال ّتا ُّم
اإلعرابً للمستثنى ّ
بـ(إال) فً هذا ال ّنوع ال ّنصب دائ ًما.
والحكم
ًّ
مٌع فً الحقل إالّ المتشائ َم.
 ؼ ّنى الج ُتجد الجملة استوفت أركان االستثناء .فالحكم (الؽناء) ،والمستثنى منه (الجمٌع) ،والمستثنى (المتشائم) ،وأداة االستثناء ّ
(إال) .وتجد أٌضًا
ٌ
مثبتة لم ٌتق َّدمْها نفًٌ  ،وهذا ال ّنوع من االستثناء ٌسمّى استثنا ًء تامَّا مثب ًتا (موجبًا).
أنّ الجمل َة
ّ
انظر إلى العالمة اإلعرابٌّة آخر االسم الّذي وقع بعد ّ
بـ(إال) واجبُ
(إال) تجدها عالم َة نصبٍ ،وٌُعْ َربُ مستثنىً منصوبًا؛ فالمستثنى
ال ّنصب فً حال مجٌئه استثنا ًء تا ًّما مثب ًتا (موجبًا).

أمثمة:
 أثمرت األشجا ُر ّإال شجر ًة.ً
سعٌدا.
 زار الطالبُ القلعة ّإال -فرَّ اللصوص ّإال واحداً.

 عاد المسافرون ّإال أخاك. زرت آثار جرش ّإال متحفاً.اس ّإال ذا الوجهٌن.
 -احترم ال ّن َ

 جاء الطالبُ ّإال ًزٌدا.
ً
فصال.
الكتاب ّإال
 قرأتَ
 -حضر القو ُم ّإال علٌاً.

المنفً:
ٕ -االستثنا ُء ال ّتا ُّم
ّ
اإلعرابً للمستثنى ّ
بـ(إال) فً هذا ال ّنوع ال ّنصب ،أو أ ّنه بدل ٌ من المستثنى منه.
والحكم
ُّ
المخلص فً عمله).
المخلص فً عمله( .أو اإلنسانُ
اس أح ٌد إالّ اإلنسانَ
ُ
َ
 ال ٌعجبنً من ال ّن ِأركان االستثنا ِء األربع ِة واختلؾ عن سابقه بتقدُّم ال ّنفً علٌه بحرؾ (ال) ،وهذا ال ّنوع من االستثناء ٌسمّى استثنا ًء
تجد المثال أ ّنه استوفى
َ
تا ًّما منف ًٌّا.
انظر إلى عالمة إعراب االسم بعد ّ
(اإلنسان) ،ومرَّ ًة مرفوعً ا (اإلنسانُ )،
(إال) فً المثال نفسه ،تجده جاء مرّة منصوبًا
َ
فٌجوز فً هذا االسم ال ّنصب على أ ّنه مستثنى منصوب ،والرّ فع على أ ّنه بدل من المستثنى منه (أح ٌد)؛
فالمستثنى بـ ّ
(إال) ٌجوز فٌه :ال ّنصبُ والبد ُل فً حال مجًء االستثناء تا ًّما منف ًٌّا.

أمثمة:
البنفسج (أو البنفسجُ).
 لم تفتح األزهار ّإالَ
ً
جاحدا (جاح ٌد).
 ال ٌنكر نعمة الخالق إنسانٌ ّإال ما حضر الطالبُ ّإال ًزٌدا أو زٌ ٌد( :بدل بعض من كل مرفوع).
ّ
الحق أح ٌد ّإال ظالمًا (ظال ٌم).
 ال ٌرفض اإلصؽاء إلى كلمة ما حضر األصدقا ُء الحقل ّإال صالحا ً (صالحٌ). ال ٌبنً مجد األوطان أح ٌد ّإال أبناءها المخلصٌن (أبناؤها المخلصون). ال ٌسدي النصٌحة أح ٌد ّإال مخلصًا (مخلصٌ ).قصص الكتاب ّإال قصتٌن.
 لم أقرأَ
ُ
ِّ
َ
(صوت).
الحق
صوت
 ما ارتفعت األصوات ّإال(
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(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

ٖ -االستثنا ُء المنقط ُع:
اإلعرابً المستثنى ّ
بـ(إال) فً هذا ال ّنوع ال ّنصب دائ ًما.
والحكم
ُّ
ٌِس َقال َ أَأَ ْس ُج ُد لِ َمنْ َخلَ ْق َ
ت طِ ٌ ًنا).
س َجدُوا إ ِ َّال إِ ْبل َ
اس ُجدُوا ِآلدَ َم َف َ
(وإِ ْذ ُق ْل َنا لِ ْل َم َالئِ َك ِة ْ
 قال تعالىَ :لعلّك تلحظ أنّ المستثنى بعد ّ
(إال) لٌس من جنس المستثنى منه ،كما هو الحال فً المثالٌن السّابقٌن؛
إبلٌس لٌس من جنس المالئكة ،وٌسمّى هذا ال ّنوع استثناء منقط ًعا.
ألنّ
َ
انظر إلى حركة المستثنى بعد ّ
(إال) فً االستثناء المنقطع تجده منصوبًا؛ فهو واجبُ ال ّنصب .وال ٌعنً تسمٌته منقطعً ا أنْ ال صلة
للمستثنى بالمستثنى منه وال عالقة تربطهما ،وإ ّنما ٌعنً أنّ المستثنى لٌس بعض المستثنى منه ،ولكنْ هناك ا ّتصال معنويّ ٌربط بٌنهما.

أمثمة:
حضر القو ُم ّإال خٌول َهم.
َ
 ؼادر الفالحون حقولهم ّإال معاولهم ُت ِركت. خرج الطالبُ ّإال كتبهم لحضور الندوة. -دخل الناس بٌوتهم ّإال كالبهم.

 خرج الطالبُ من الصفوؾ ّإال كتبهم. عاد المسافرون ّإال أمتعتهم. دخل الضباط المحكمة ّإال أسلحتهم. -وصل السائحون إلى الفندق ّإال حقائبهم.

المفرغ:
ٗ -االستثنا ُء ال ّناقص أو
ّ
اإلعرابً لالسم الواقع بعد ّ
جرا.
والحكم
رفعا أو نص ًبا أو ًّ
(إال) فً هذا ال ّنوع حسب موقعه فً الجملة ً
ُّ
وانهض وال َتش ُك ّ
فما شكا ّإال الكسول
الزمان
 قال إبراهٌم طوقان:ْ
ٌ
مسبوق بحرؾ نفً (ما) وأنّ عناصره ؼٌر تامّة؛ فالمستثنى منه محذوؾ ،وٌسمّى هذا ال ّنوع من االستثناء ناقصً ا
تجد أنّ أسلوبّ االستثنا ِء
ّ
َ
حصر ال مح ّل لها من اإلعراب.
ة
أدا
)
إال
أو مفرَّ ًؼا ،وتكون فٌه (
ٍ
حصر،
تأمّل االسم الواقع بعد ( ّإال) تجده مرفو ًعا؛ ألنّ المستثنى منه محذوؾٌ  ،و ُت َع ُّد ( ّإال) أدا َة
ٍ
ُعربُ االس ُم الّذي بعدَها َوف ًقا لمو ِقعِه فً السٌّاق ،فإعراب (الكسول) فاع ٌل مرفوع.
وٌ َ

أمثمة:
 ال ٌسدي النصٌح َة ّإال المخلصون( .المخلصون :فاعل).
َ
ل( .الرجال :مفعول به).
 ماقابلت ّإال الرجا َ
 ال تسود الشعوب ّإال باألخالق( .األخالق :اسم مجرور).
الوطن ّ
إال إحساسٌ بالمسؤولٌة ( .إحساسٌ  :خبر).
 ما االنتما ُء إلىِ
 ما محم ٌد ّإال رسولٌ( .رسولٌ :خبر المبتدأ).
 ما هذا ّإال بشرٌ ( .بشر :خبر المبتدأ).
 ما الحٌاة الدنٌا فً اآلخرة ّإال متاعٌ( .متاع :خبر المبتدأ).
العنب( .الحكم :نفً المحبة ،المستثنى منه :محذوؾ تقدٌره (الفواكه)  ،األداة ّ
(إال) تفٌد الحصر (ؼٌر عاملة) ،المستثنى:
 ال أحبُّ ّإالَ
العنب ،نوعه :مف ّرغ (ناقص) ،حكم المستثنىٌ :عرب حسب موقعه فً الجملة :مفعول به منصوب).

(
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مما يأتي:
تدريب (ٔ) بي ْ
َّف نوع االستثناء وحكـ المستثنى بعد (إالّ) في ك ّؿ ّ
ٌِن)
ص َح َ
س َب ْت َرهٌِ َن ٌة إِ َّال أَ ْ
س بِ َما َك َ
اب ا ْل ٌَم ِ
ٔ -قال تعالىُ ( :كل ُّ َن ْف ٍ
اإلجابة :تام موجب وحكم ما بعد ّإال واجب النصب.
سن ُبلِ ِه إِ َّال َقل ًٌِال ِّم َّما َتؤْ ُكلُونَ )
صد ُّت ْم َف َذ ُروهُ فًِ ُ
س ْب َع سِ نٌِنَ دَأَ ًبا َف َما َح َ
ٕ -قال تعالىَ ( :قال َ َت ْز َر ُعونَ َ
اإلجابة :تام موجب وحكم ما بعد ّإال واجب النصب.
وال بدَّ ٌو ًما أنْ ُتردَّ الودائ ُع
ٖ -قال لبٌد بن ربٌعة :وما المال ُ واألَهْ لونَ ّإال ودائِ ُع
اإلجابة :مفرّ غ حسب موقعه فً الجملة.
اس إال ذا الوجهٌن.
ٗ -أحتر ُم ال ّن َ
اإلجابة :تام موجب وحكم ما بعد ّإال واجب النصب.
ُ
برنامجا وثائق ًٌّا.
شاهدت لٌلَ َة أمس ّإال
٘ -ما
ً
اإلجابة :مفرّ غ حسب موقعه فً الجملة.
 -ٙما كانَ فً المكتب ِة عند وصولنا ّإال سناء.
اإلجابة :مفرّ غ حسب موقعه فً الجملة.
 -7وصل َ الع ّمال ُ ّإال أدواتهم.
اإلجابة :منقطع :وحكم المستثنى واجب النصب.
 -8ما ّ
تؤخر من المسافرٌنَ أح ٌد ّإال مساف َِر ٌْ ِن.
اإلجابة :تام منفًّ  :وحكم المستثنى (المسافرٌن) النصب ،أو البدل ٌّة من المستثنى منه.

(
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ثان ًٌا :أحكام المستثنى بـ (ؼٌر وسوى):
مضاؾ إلٌه.
إعراب االسم الواقع بعد (إالّ) ،وما بعدهما
بان
ٌ
َ
ؼٌر وسوى من أدوات االستثناء ،و ٌُ ْع َر ِ
ٔ -شار َك ّ
ؼٌر اثنٌن َبقٌِا فً قائمة االحتٌاط.
الالعبون فً المباراة َ
عناصر االستثناء ،فالحك ُم مشارك ُة ّ
الالعبٌن فً المباراة ،والمستثنى منه (الالعبون) ،والمستثنى (اثنٌن) .وأداة
تجد المثال استوفى
َ
االستثناء (ؼٌر) ،وإذا استبدلت بها األداة (سوى) فلن تجد فر ًقا بٌنهما فً المعنى والوظٌفة؛ فك ّل واحدة منهما تخرج ما بعدها من حكم ما
قبلها ،و (ؼٌر وسوى) اسمان مُعْ َربان ،واالسم بعدهما مجرور باإلضافة دائمًا.
أعد ال ّنظر فً المثال  ،تجد أنّ االستثناء جاء تا ًّما مثب ًتا فتعرب (ؼٌر) فٌه مستثنى منصوبًا ،وٌعرب المستثنى فً المعنى بعدها (اثنٌن)
مضا ًفا إلٌه مجرورً ا؛ فـ(ؼٌر وسوى) فً االستثناء ال ّتا َّم (الموجبِ) تعربان مستثنى منصوبًا دائمًا؛ ال َّنهما تأخذان إعراب ما بعد ّ
(إال).

ؼٌر ذوي اله ّمة العالٌة).
ؼٌر ذوي اله ّمة العالٌ ِة (أو ُ
ٕ -ال ٌقدم على تح ُّمل المسإول ٌَّ ِة أح ٌد َ
ً
ً
صب على االستثناء ،وأمّا الرّ ف َع
منصوبة م ّر ًة
تجد أنّ االستثناء فٌه تا ٌّم منفًّ  ،وأنّ (ؼٌر) جاءت
ومرفوعة أخرى ،ولعلّك تدرك أنّ ال ّن َ
فعلى أ ّنه بد ٌل من المستثنى منه ،وٌعربُ ما بعدها مضا ًفا إلٌه مجرورً ا.

حلم لذٌ ٍذ
ٖ -قال ال ّشاعر :وما الدّ نٌا سوى ٍ

باح
تن ِّب ُه ُه تباشٌ ُر ّ
الص ِ

تلحظ أنّ االستثنا َء ناقصٌ (مف ّرغ) ،فتعرب (سوى) حسب موقعها من الجملة ،فٌكون إعرابها هنا خبرً ا مرفوعً ا للمبتدأ (الدّنٌا) ،وما بعدها
ُعرب مضا ًفا إلٌه مجرورً ا.
(حلم) ٌ َ

أمثمة:
ؼٌر ولٌد.
 نجح الطالبَُ
ؼٌر أو ؼٌرُ ولٌدٍ.
 ما نجح الطالبَُ
 ما نجح ؼٌرُ ولٌدٍ.ؼٌر بضاعتهم.
 قدم التجارَُ
بب:
مما يأتي ًا
الس َ
ذاكر ّ
تدريب (ٕ)اضبط (غير) في ك ّؿ ّ
ؼٌر أو ؼٌرُ  /ألنه تام منفًّ .
ٔ -ال ٌتن َّكر للجمٌل إنسانٌ ؼٌر الجاحد.
اإلجابةَ :
ٕ -قرأَ ْت مها دٌوان ال ّ
ؼٌر  /تام موجب.
شعر ؼٌر ثالث قصائدَ.
اإلجابةَ :
األزديُ :كل ُّ َّ
ؼٌر  /تام موجب.
ٖ -قال ابن د َُر ٌْد
ّ
الجــالل إلى َنفا ِد اإلجابةَ :
خائر ؼٌر َت ْقوى ذي َ
الذ ِ
تدريب (ٖ) ضع (سوى ) في ٍ
اع االستثناء.
جمؿ مف إنشائؾ ،مستوفيِّا أنو َ
اإلجابةٌ :ترك للطالب.
الفرؽ بيف (إالّ) و (غير وسوى) واعراب االسـ الواقع بعدىا :
(ئالّ) تعرب (أداة استثناء) ال محل لها من اإلعراب لٌس لها حكمًا إعرابٌّا لذلك ٌعرب االسم الواقع بعدها
بحسب جملة االستثناء.
(غ١ش  /ع )ٜٛأسماء استثناء لهما محل من اإلعراب بحسب موقعها من الجمل ،وٌنطبق علٌهما أحكام االسم الواقع بعد (إالّ) ،وٌعربان
بحسب موقعهما فً الجملة وٌعرب ما بعدهما دائما ً مضافا ً إلٌه مجرور.

(
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ثالثا ً :أحكام المستثنى بـ( خال وعدا وحاشا).
 من أدوات االستثناء :ماعدا ،وعدا ،وما خال ،وخال ،وحاشا.ب ما بعد (ماعدا ،وما خال) منصوبًا على أ ّنه مفعول به لهما؛ أمّا إذا تجرّ دا من (ما) فٌجوز َع ُّدهما حرفً جرٍّ ،
 ٌُ ْع َر ًُ
ُعرب ما بعدهما اسمًا مجرورً ا ،أو فعلٌن وما بعدهما ٌُعربُ مفعوال به منصوبًا.
وٌ َ
ُ
زرت األماكنَ األثر ٌَّ َة فً األردنّ ما عدا أ َّم قٌس.
ٔ-
تجد المثال استوفى عناصر االستثناء فالحكم (ال ّزٌارة) والمستثنى منه (األماكن) وأداة االستثناء (ماعدا) والمستثنى الحقٌقًّ (أ َّم
الواقع بعد (ما عدا) تجده منصوبًا على أ ّنه مفعو ٌل به للفعل عدا.
االسم
قٌس).انظر إلى
ِ
ِ

ُ
ٕ -قال َ رسول ُ هللاِ ":إنَّ أصدَ َق كلم ٍة قالها ال ّ
كلمة لبٌدٍ :أال ُكل ّ شًء ما خال هللاَ باطِ ل".
اعر
ش ُ
ْن.
الواقع بعد (ما خال) تجده منصوبًا على أ ّنه مفعو ٌل به للفعل خال  ،من باب أنّ (عدا) و (خال)
االسم
انظر إلى
ْن ُم َتع ِّد ٌٌَ ِ
ٌكونان ِفعْ لٌَ ِ
ِ
ِ
ِ

المحتكر منهم).
حتكر منهم (أو حاشا
ار المستثمرٌن حاشا الم َ
ٖ -أحتر ُم ال ّت ّج َ
ِ
(المحتكر) ،فال ّنصب على
(المحتكر) ،ومجرورً ا تار ًة أخرى
تجد (حاشا) تج ّردت من اقترانها بـ(ما) ،وأنّ االس َم بعدها جاء منصوبًا تار ًة
َ
ِ
و(المحتكر) مفعو ٌل به منصوبٌ  .وأمّا الج ّر فعلى أنهّا حرؾُ جرٍّ  ،وما بعدها اس ٌم مجرو ٌر بها.
ماض،
أ ّنها فع ٌل ٍ
َ
ُ
ومثلها عدا وخال إذا لم تسْ بقا بـ (ما) ،فهما فعالن متعدٌّان ،أو حرفا جرّ.

ابي لالسـ الواقع بعد ٍّ
كؿ منيا:
وب ّْي ْف الحكـ اإلعر َّ
تدريب (ٗ) استخرج أدوات االستثناءَ ،
ٔ -قال تعالى( :إِنَّ الَّذٌِنَ َك َف ُروا َو َظلَ ُموا لَ ْم ٌَ ُك ِن َّ
هللا ُ لِ ٌَ ْؽف َِر لَ ُه ْم َو َال لِ ٌَ ْه ِد ٌَ ُه ْم َط ِرٌ ًقا إِ َّال َط ِر َ
ٌق َج َه َّن َم َخالِدٌِنَ فٌِ َها أَ َبدًا ۚ
ٰ
ٌرا ) .اإلجابةّ :إال ،ال ّنصب على االستثناء ،أو البدلٌة.
َو َكانَ َذلِ َك َعلَى َّ ِ
هللا ٌَسِ ً
سوا َح ًّظا ِّم َّما
ٕ -قال تعالىَ ( :فبِ َما َن ْقضِ ِهم ِّمٌ َثا َق ُه ْم لَ َع َّنا ُه ْم َو َج َع ْل َنا قُلُو َب ُه ْم َقاسِ ٌَ ًة ۖ ٌُ َح ِّرفُونَ ا ْل َكلِ َم َعن َّم َواضِ ِع ِه ۙ َو َن ُ
اص َف ْح ۚ إِنَّ َّ
ِب ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ ).
هللاَ ٌُح ُّ
ؾ َع ْن ُه ْم َو ْ
اع ُ
ُذ ِّك ُروا بِ ِه ۚ َو َال َت َزال ُ َت َّطلِ ُع َعلَ ٰى َخائِ َن ٍة ِّم ْن ُه ْم إِ َّال َقل ًٌِال ِّم ْن ُه ْم ۖ َف ْ
اإلجابةّ :إال ،ال ّنصب على االستثناء ،أو البدلٌة.
َ
ٌستطب بِه إالّ
الحماقة أَ ْع ٌَ ْت َمنْ ٌُداوٌها.
داء دوا ٌء
ٖ -قال ال ّشاعر :لِكل ِّ ٍ
ُّ
اإلجابةّ :إال ،واجب ال ّنصب.
ٗ -كان طارق عصام ًٌّا ،لم ٌترك له أبوه شٌ ًئا سوى بضعة دونمات ،أحٌاها فاؼتنى.
اإلجابة :سوى ،مجرور باإلضافة.
ً
٘ -قال أحمد شوقً :نا َم ِ
جع ْك
مقلة
ت األعٌنُ إال
مض َ
مع و َترعى ْ
تسكب الدّ َ
ُ
اإلجابةّ :إال ،واجب ال ّنصب.
ُ
قرأت القصٌدة عدا بٌتٌن.
-ٙ
اإلجابة :عدا ،مفعول به منصوب ،أو اسم مجرور بحرؾ الجر.
َ
أخفق فً الدّ وران حول المضمار أح ٌد ؼٌر متسابق واحِد.
 -7ما
اإلجابة :ؼٌر ،مجرور باإلضافة.
 -8ما كانت األَ ٌَّا ُم إالّ ً
دوال بٌن ال ّناس.
اإلجابة :مفرّ غ وما بعد ّإال حسب موقعه.
األزهار سوى ال ّنرجس.
 -9تف ّتحت
ُ
اإلجابة :سوى ،مجرور باإلضافة.
َ
قاعة االحتفال سوى المشرفٌن علٌه.
ٓٔ -ؼادر الحاضرون
اإلجابة :سوى ،مجرور باإلضافة.
(
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تدريب (٘)
قال أحدهم :ألم تسمعنً أقول ّإال خٌرً ا؟
قالَ :بلى ،إ َّنك تقو ُل ك ّل شًء إالّ ال ّ
شتم.
السابق مرتٌن بنوعٌن مختلفٌن ،ب ٌِّن ْهما.
أسلوب االستثناءِ فً
ورد
الحوار ّ
ُ
ِ
خٌرا؟  /استثناء مفرّ غ - .أقول كل ّ شًء ّإال الشتم / .تا ّم موجب.
اإلجابة - :ألم تسمعنً أقول ّإال ً
ً
جائزا نصبه وإتباعه
تدريب ()ٙهات ثالث جمل ٌكون االستثناء بـ(إالّ) فً الجملة األولى واج ًبا نصبه ،وفً ال ّثانٌة
اإلعرابً .اإلجابةٌ :ترك للطالب بإشراؾ المعلّم.
للمستثنى منه ،وفً األخٌرة معر ًبا بحسب ما ٌقتضٌه موقعه
ّ
تدريب ()ٚ

ٔ -نموذج في اإلعراب:

ً
ساعة
العمر ّإال
أ -قال ال ّشاعر :قدْ ٌهونُ
ُ

األرض ّإال َم ْوضِ ًعا.
وتهونُ
ُ

ضمّة ّ
الظاهرة
ضمّة الظاهرة على آخره .العمر :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ٌهون :فعل مضارع مرفوع  ،وعالمة رفعه ال ّ
ّ
على آخره ّإال :حرؾ استثناء .ساعة :مستثنى منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

األشجار ما عدا شجر ًة.
ب -أورقت
ُ

شجرة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ٕ  -أعرب ما تحتو خطّ في ما يأتي:
ض ۚ َقالُوا أَلَ ْم َت ُكنْ
ض َعفٌِنَ فًِ ْاألَ ْر ِ
أ -قال تعالى( :إِنَّ الَّذٌِنَ َت َو َّفا ُه ُم ا ْل َم َالئِ َك ُة َظالِمًِ أَنفُسِ ِه ْم َقالُوا فٌِ َم ُكن ُت ْم ۖ َقالُوا ُك َّنا ُم ْس َت ْ
ض َّ
ال َوال ِّنسَاءِ
ض َعفٌِنَ مِنَ ِّ
ٌرا إِ َّال ا ْل ُم ْس َت ْ
اء ْت َمصِ ً
س َ
ج ُروا فٌِ َها ۚ َفؤُو ٰلَئِ َك َمؤْ َوا ُه ْم َج َه َّن ُم ۖ َو َ
أَ ْر ُ
الر َج ِ
هللاِ َواسِ َع ًة َف ُت َها ِ
س ِب ًٌال ).
دَان َال ٌَ ْس َتطِ ٌ ُعونَ حٌِلَ ًة َو َال ٌَ ْه َتدُونَ َ
َوا ْل ِو ْل ِ
اإلجابة :مستثنى منصوب وعالمة نصبه الٌاء أل ّنه جمع مذكر سالم.
ور).
(و َما ا ْل َح ٌَاةُ ال ُّد ْن ٌَا إِ َّال َم َت ُ
ب -قال تعالىَ :
اع ا ْل ُؽ ُر ِ
اإلجابة :متاع :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،وهو مضاؾ.
ٌكرم فً الحفل سوى المتم ٌِّزٌن.
جـ  -لن ّ
اإلجابة - :سوى :نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة ،وهو مضاؾ.
 المتم ٌِّزٌن :مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الٌاء أل ّنه جمع مذكر سالم.المدعوون االجتماع ما خال زٌادًا.
د -حضر
ّ
ً
اإلجابة :زٌادا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح.
عما يميو:
تدريب ( )ٛاق أر ال ّن ّ
ص اآلتي ،ثـ أجب ّ

إلى ك ّل األمّهات ا ّ
ت أو
ٌشب ْه َنها ،أحبّك كما أنتِ ،ورد ًة فً ُؼمرة
ت أو فً ال ّس ّتٌن ،فً الخمسٌن كن ِ
العمر ،فً السّبعٌن كن ِ
لالتً ِ
ِ
َ
فً ّ
الثالثٌن ،المه ّم أنْ تبقً أنت كما أنتِ ،تملئٌن ال ّدار علٌنا و َتلمٌّننا ك َّل مساء!!
ُؽسل ٌا أمًّ ،فٌعود ال ّ
شباب ،لَ َؽ َس ْل ُ
ت عم َرك فً ماء روحً ،وأعدتك كما كنتِ!
لو أنَّ العمر ٌ َ
ً
العمر تهون ّإال (لحظة) َت َشبُّثً بطرؾ ثوبك حٌن أقطع ّ
باحثا عن األمان ،فلٌس هناك سوى قلبك ٌحتضن
الطرٌق
فلحظات
ِ
أٌادي إال ٌدٌكِ تنضج لً رؼٌ ًفا ساخ ًنا من طهارتها.
روحً وٌُشعل عمري هناءً ،وال أذكر
َ

ً
لحظة.
ص .اإلجابة:
ٔ -اضبط كلمة (لحظة) الواردة فً ال ّن ّ
ٕ -ع ٌِّ ِن المستثنى منه فً" :وال أذكر أٌادي ّإال ٌدٌكِ تنضج لً رؼٌ ًفا ساخ ًنا من طهارتها".
أٌادي.
اإلجابة:
َ
ٖ -ما نوع االستثناء فً" :فلٌس هناك سوى قلبك"؟ اإلجابة :مفرّ غ.
ٗ -أعرب ما تحته خ ٌّط .
اإلجابة - :قلب :مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جرّ ه الكسرة ،وهو مضاؾ ،والكاؾ ضمٌر متصل مبنً فً مح ّل جر
مضاؾ إلٌهٌ - .دٌك :مستثنى منصوب وعالمة نصبه الٌاء أل ّنه مثنى وهو مضاؾ ،والكاؾ ضمٌر متصل مبنً فً
محل جر مضاؾ إلٌه.
(
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الوحدة ال ّتاسعة  :اإلعالل ُ بال َق ْل ِ
والح ْذؾِ .
ب
َ
حشٚف اٌؼٍّ ِح ف ٟتؼض اٌىٍّاخ ِشاػاجً ٌّٕاعث ِح اٌحشو ِح ٚاٌرّ
عأظ اٌظّٛذ ّ ،ٟأ ٚطٍثًا ٌٍخفّ ِح ػٕذ
لذ ٠طشأُ ذغٌ ١١ش ػٍٝ
ِ
ِ
إٌّطك ،أ ٚذخٍُّظًا ِِٓ اٌرّما ِء اٌغّاوِٕ ،ٓ١صً( :دػٛج ،دػا٠ ،ذػ ،ٛدػ ْ
داع) ٚ( ٚصُْ ،
٠ضِْ ،ص ْْ١ِِ ،ضاِْ ،صَٔح)
َد ،اٌ ّذاػٍ ،ٟ
ٚاإلػالي تاٌحزف.
اإلػالي تاٌمٍة
أحشف اٌؼٍّ ِح لذ ٠ى ْٛتمٍثٙا أ ٚحزفٙأٚ .رؼشّف ف٘ ٟزٖ اٌٛحذج
٘ٚزا اٌرّغ١١ش فٟ
َ
َ
ِ

ّأوالً  :اإلعالل بالقلب
 -اإلػالي :ذغٌ ١١ش ٠عش ٞف ٟأؼشف اٌؼٍَّح تمٍثٙا أ ٚؼزفٙا.

ش َّّحَ طش ٌ
اٌحشٚف ف ٟاٌىٍّح ِٚؼشف ِح أطٌٙٛإِٙ ،ا اٌّعشّ د ٚاٌّضاسع فـ َ (طًْ ) ِعشّ دُ٘ا (ٚطً)،
ف ئٌ ٝذغُِّ ١ش
ِ
ق ٍٔعأ ئٌٙ١ا ٌٍرّؼشُّ ِ
ّ
ِٚضاس ُ
ٚسضا)ِٚ ،ظذس اٌّشّ ج
ع (لايٚ ،شش٠( :)ٜمٛي ٠ ٚششِٕٙٚ ،)ٞا اٌّظذسُ اٌص ُّ
الش ٟوـ(اٌغّؼ( ٚ )ٟاٌشّ ضٛاْ) ٌـ(عؼِ ٝ
ّ
ّ
ٚسح١اْ) ٚاٌعّغ (ػظٛاخٚ ،سح١اخ)
(ػظٛاْ،
(٘١ثح ٚاحذج) ِٓ (٘اب)ِٕٙٚ ،ا اٌّصٕٚ ٝاٌعّغ فـ(اٌؼظاٚ ،اٌشّحِ )ٝصٕاّ٘ا
ِ
ِ
ِٕٙٚا ئعٕاد اٌفؼً ٌٍرّاء ٔح( :ٛدػا :دػٛخ) ( ٚسِ :ٝسِ١د) ِٕٙٚا س ُّد اٌعّغ ئٌ ٝاٌّفشدِ ،صًٔ( :رائط) ِفشد٘ا ٔر١عح ٚ
(اٌّظطفَِ )ٓ١فشد٘ا ِظطف.ٝ

حاالت اإلعالل بالقلب:
وس ِبقَ ْت بفتحو.
ب الواو والياء ألفًا إذا َّ
ّأوًال :تُ ْقمَ ُ
تحرؾ إحداىماُ ،
أمثمة:
ٔ -لاي سعُ ٛي هللاِ ِ" : ا واْ اٌ َّشفك ف ٟؽٟء ّئال صأِٗٚ ،ا ُٔ ِضع ِٓ ؽٟء ّئال ؽأٗ".
غؼ ٝػٍَِِٕٙ ٝا ِظٙا
ظ ًّ َِْٓ ْ َ٠
ٕ -لاي أتِ ٛؽّذ غأُ ِٓ َِ ٚ :ا ْغرَذ ٜشُ ُّ اْ٘رذٌَِ ٜطَش٠مَ ٍح ِا َ
ود ف ٟاٌفؼًُ ٚ ،عثِمَ ْ
ذحش ْ
فاألٌف لٍُِ ْ
ثد ػٓ ٚاٚ؛ ّ
ُ
د تفرحح،
 (واْ) أطٍٙا ( َو َ) َْٛ؛ ٚاٌّضاسع (٠ى،)ْٛألْ اٌٛاَ ٚ
ّ
فمٍُِثَ ْ
د أٌفًا٘ٚ .زا اٌرّغ١١ش وّا ذٍحظ ظش ٜػٍ ٝحشف اٌؼٍح تمٍثٗ ف ٛٙئػالي تاٌمٍة.
د اٌ١اء ف ٟاٌفؼً (صَ ُ ٚ ،)َٓ٠عثِمَد تفرحح؛ فمٍُِثد أٌفا.
 (صاْ) أطٍٙا (صَ ٚ ) ََٓ٠اٌّضاسع (َ٠ضٚ )ٓ٠اٌّظذس (اٌ ّض )ٓ٠ذح ّش َو َِ )ٞفّع ّش ُدّ٘ا (غذا٘ٚ ،ذِٚ )ٜضاسػّٙا (٠غذِ ٙ٠ٚ ،ٚذ )ٞذحشّود اٌٛا ٚفٟ
 (اغرذٚ ٜا٘رذ )ٜأطٍُّٙا (اغرَذ ََٚ ،ٚا٘رذ ََٚ ،)ٞعُثمد اٌٛاٚ ٚاٌ١اء تفرحح فمٍُِثرا أٌفًا.
(اغر َذ َٚ )ٚاٌ١اء ف( ٟا٘رذ َ
ب الواو والياء ىمزة في حالتيف ىما:
ثانيا :تُ ْقمَ ُ
ً
ٔ -اعُ اٌفاػً اٌصّالش ّ ٟاألظٛف -ٕ .ئرا ذط َّشفد اٌٛاٚ ٚاٌ١اء تؼذ أٌف صائذج.
أمثمة:
ٚال ذَؼٍَّّدَ أَّْ َ
ص َُ خذّا ُع
اٌخ ْ
ِعّاس
ئَّْ اٌ ِغٕا َء ٌٙزا اٌ ِّ
ؾ ْؼ ِش ْ

ض ٌُ ذ َْؽفِ ًْ تِؼالِثَ ٍح
ٔ -لاي ئتشا٘ ُ١غٛلاْ٠ :ا تائ َغ األس ِ
ؾ ْؼش ئ ِّا ُو ْٕـــــدَ لائٍَِـٗ
ٕ -لاي ؼ ّغاْ تٓ شاتد :ذ َغَّٓ تاٌ ِّ
ُ
غ َّا ِء ِس ْصل ُى ُْ ََِ ٚا ذَُ ٛػذُ.) َْٚ
(ٚفِ ٟاٌ َّ
ٖ -لاي ذؼاٌَ :ٝ
 (تائِغ) أطٍٙا (تا٠غ)؛ ِٓ (تاعَ٠ ،ث١غُ) ٚاٌّظذس (اٌثَْ١غ)ٚ ،أٔد ذٍحظ َّأْ اٌ١اء ظاءخ ػًٕ١ا ف ٟاعُ اٌفاػً اٌصّالشّ ّٟ
األظٛف؛ ٌزا لٍُِثَ ْ
د ّ٘ضجً.
 (لائً) أطٍٙا (لاٚي) ِٓ (لاي) (٠مٛي) ٚاٌّظذس (اٌمٛي)ٚ ،لؼد اٌٛا ٚػًٕ١ا ف ٟاعُ اٌفاػً اٌصّالش ٟاألظٛف؛ فمٍثدّ٘ضج.
 (اٌغٕاء) أطٍٙا (اٌ ِغٕا )ٞفاٌّعشّد ( َغِٕ َٚ ،)ٟأٔد ذٍحظُ ّأْ اٌ١اء ذطشَّفد تؼذ أٌف صائذج؛ فمٍُِثَد ّ٘ضج.
غّاء) أًطٍٙا (عّا( ِٓ )ٚعّا) (٠غّ )ٛذطشَّفد اٌٛا ٚتؼذ األٌف اٌ ّضائذج؛ فَمٍُِثَ ْ
د ّ٘ضجً.
 (اٌ ّخ ِٓ ِصً :ؽؼشاءٚ ،ئٔؾاء؛ ألّْ اٌّٙضج صائذج ف ٟؽؼشاء،
٘ٚزا اإلػال ُي ال ٠ى ْٛف ٟوٍّا ٍ
ٚأصٍّ١ح ف ٟئٔؾاء؛ فاٌّعشد (ػ ،ع ،س)  ،ْ( ٚػ ،أ).
(
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ب
حرؼ ّْ
الزائد (الواو ،الياء ،األلؼ) في المفرد المؤنَّث ىمزةً
المد ّ
ُ
ثالثًاُ :ي ْقمَ ُ
إذا وقع بعد ألؼ صيغة منتيى الجموع.
أمثمة:
اٌعؽٝ
ة فُّ ٟ
ط اٌ َّ
ٔ -لاي ئتشا٘ ُ١اٌ١اصظ :ٟذُظٍٍَِّٕا تُ َ١
غؽائِ ِ
َِ ٚـ َّش ٔغ ٌُ ١فَ ٟ
ّائــً ُِخـثِــ ًشا
اٌخ
ِ

َ٠ٚؾٍُّٕا ػشفُ إٌّغائُ ف ٟتش ٍد
اٌثاْ ٚاٌ ّشٔ ِذ
فٍَّ ًَّ ِٕٙا ِؼطفُ
ِ

غؽائة) أطٍٙا (عحااب)؛ فاٌّفشد (عحاتح)ٚ ،لغ حشف اٌّذ اٌ ّضائذ (األٌف) تؼذ أٌف ط١غح ِٕر ٝٙاٌعّٛع؛
 (اٌ ّة ّ٘ضج.
فَمٍُِ َ
أٌف ط١غح ِٕر ٝٙاٌعّٛع؛
 (اٌخّائً) أطٍٙا (اٌخّا)ً٠؛ فاٌّفشد (خٍّ١ح) ،ظاء حشف اٌّ ّذ اٌ ّضائذ (اٌ١اء) تؼذ ِة ّ٘ضج.
فَمٍُِ َ
 (سوائة) أطٍٙا (سواٚب)؛ فاٌّفشد (سوٛتح)ٚ ،لغ حشف اٌّذ اٌ ّضائذ (اٌٛا )ٚتؼذ أٌف ط١غح ِٕر ٝٙاٌعّٛع؛فمٍة ّ٘ضج.
ٌ
َ
ٚال ٠ىِ ْٛصً ٘زا اإلػالي فِ( ٟغائً) ؛ألّْ اٌّٙضج أصٍّ١حٚ ،ال فِ( ٟؼا٠ؼ) فاٌ١ا ُء ٌ١غد صائذج.
ياء في ثالث حاالت ىي:
ابعا :تُ ْقمَ ُ
ب الو ُاو ً
رً
ٔ -ئرا ذط َّشفد اٌٛا ٚتؼذ وغش.
ٕ -ئرا ٚلؼد اٌٛا ٚعاوٕح تؼذ وغش.
ٖ -ئرا اظرّؼد اٌٛاٚ ٚاٌ١اء ف ٟوٍّ ٍح ٚاؼذ ٍجٚ ،وأد أٚالّ٘ا عاوٕح.
أمثمة:
د اٌّمذَّعاخ ف ٟاٌمذط تشػا٠ح اٌٙاؽِّ ٚ ،ّٓ١١اصاٌدْ ذؽظ ٝتٙا.
َٔ -ؼظِ ١
اٌّش٠ط".
ّاػٚ ،ٟػٛدٚا
ٕ -لاي سعٛي هللا " :فُ ُّىٛا
َ
اٌؼأٚ ،ٟأظ١ثٛا اٌذ َ
َ
ٌ
ِ١شاز غُ ١ش ِغٍٛب".
ٔافظ ف ٟغٍة اٌؼٍُ ،فأٗ
ٖ -لاي ٌمّاْ التٕٗ٠" :ا تٕ ّ!ٟ
ْ
َِذ ٜاٌ ّذْ٘ش ّ
َّ ً١وفٍُٙ١ا
ؼاي فـأُّٗ
تاٌز ْو ِش َ
ٗ -لاي اتٓ اٌخ ّ١اغُ َ٠ َِْٓ ٚ :ه َِ ْٕ ِ
اٌع ِ
غ ّ ٟاٌفِ ِ
ة ِٓ إٌّاط".
َّٓ١ٌ ٓ١
٘ -لاي سعٛي هللا ُ :
ع ًٙلشٍ ٠
ٍ
"ؼ ِّشَ ػٍ ٝإٌّاس و ًُّ ٘ ٍ
ألْ اٌّظذس (اٌحُظٛج)ٚ ،ظاءخ اٌٛاِ ٚرطشِّفح تؼذ وغش ،فَمٍُِثَ ْ
(ؼظ َ )ٟأطٍٙا (ح ِظ َ )ٛ؛ َّ
د ٠اء.
ِ
وغش ف( ٟاٌ ّذا ِػ)ٛ؛ فَمٍُِثَ ْ
د ٠اء.
 (اٌذّا ِػ )ٟأطٍٙا (اٌ ّذا ِػ( ِٓ )ٛدػا) (٠ذػ )ٛأ( ٚاٌ ّذػٛج)؛ ئر ذطشّفد اٌٛا ٚتؼذٍ
ٔغ َٚ ،ٟاٌؼأٟ؛ ألّْ اٌ١اء فّٙ١ا أصٍّ١ح غ١ش ِٕمٍثح ػٓ ٚا.ٚ
ِصًِ :
٘ٚزا اإلػال ُي ال ٠ى ْٛفِ ٟ
 ( ِِ ْ١شاز) أطٍٙا ( ِِ ْٛاسز)؛ ّوغش ،فمٍثد ٠اء.
(ٚسز) ٚلؼد اٌٛا ٚعاوٕحً تؼذ
ٍ
ألْ اٌّعشّد ِ
ٚأ ِّا ( ِغ ْ١ثح) فال ئػالي فٙ١ا؛ ألّْ اٌ١اء أصٍّ١ح.
غ ّ )ٟفأطٍُٙا ( َِ ْٕ ِغ ُّ َِٕ ( )ٟغ ٟ٘ٚ ،)ٞ ْٛاعُ ِفؼٛي شالش ّٔ( ِٓ ٟغ )ٟاظرّؼد ف ٟاٌىٍّح اٌٛاٚ ٚاٌ١اء ٚظاءخ
 ( َِ ْٕ ِأٚالّ٘ا عاوٕح؛ فمٍُِثَد اٌٛا٠ ٚاء ،ش ُّ أُ ْد ِغ َّ ْ
د ِغ اٌ١اء األخش.ٜ
ع ّ.ٟ
٠ٚىصش ٘زا اإلػالي ف ٟاعُ اٌّفؼٛي اٌصّالش ّ ٟاٌّؼر ًّ ا٢خش ٔؽْ َِ :ٛش ِّ ٚ
ْ َِ ،ٞم ِ
 (٘ )ّٓ١أطٍٙا (٘٘( ِٓ )ِْْٛ ١اْ) ( ،)ْٛٙ٠اظرّؼد اٌٛاٚ ٚاٌ١اء ف ٟاٌىٍّح اٌٛاحذجٚ ،ظاءخ أٚالّ٘ا عاوٕحً ،فمٍثداٌٛا٠ ٚاء ،شُ أُ ْد ِغّد ِغ اٌ١اء األخشِٚ .ٜصً ٘زا اإلػالي ال ٠ى ُْٛف( ٟغَّ١ة)؛ ألّْ اٌ١اء أصٍّ١ح.

(
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ٍ
إعالؿ بالقمب في الكممات الّتي تحتَيا خطّّ :
تدريب (ٔ) َب ّْي ْف ما حدث مف
غ َّ ُؼ َْٛفَِٙ ١ا ٌَ ْغ ًٛا ََ ٚال ِو َّزاتًا َظضَا ًء ِِّٓ
ٔ -لاي ذؼاٌ( :ٝئَِّْ ٌِ ٍْ ُّرَّمَِِ َٓ١فَاصًا َؼذَائِ َ
عا ِدَ٘الًا َّال ْ َ٠
ة أَ ْذ َشاتًا ََ ٚوأْ ً
ك َٚأَ ْػَٕاتًا ََ ٚو َٛا ِػ َ
غاتًا).
َّستِّهَ َػطَا ًء ِؼ َ
اإلجابة - :ؼذائك :أطٍٙا (حذا٠ك) تذٌ ً١اٌّفشد اٌّإٔس (حذ٠مح ) ٚلغ حشف اٌّذ اٌ ّضائذ (اٌ١اء) تؼذ أٌف ط١غح ِٕرٝٙ
اٌعّٛع؛ فمٍة ّ٘ضجٛٔ .ػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة اٌ١اء ّ٘ضج.
 ػطاء :أطٍٙا (ػطا ،)ٚذطشفد اٌٛا ٚتؼذ أٌف صائذج؛ فمٍثد اٌٛاّ٘ ٚضجٛٔ .ػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة اٌٛاّ٘ ٚضج.غٗ ٛ٘ٚاٖ".
ٕ -لاي سعٛي هللا " :أفع ًُ اٌعٙاد أْْ ٠عا٘ َذ اٌ ّشظ ًُ ٔف َ
اإلجابةٛ٘ٚ :اٖ :أطٍٙا (٘ َ )َٗ٠ٛتذٌ٠ َْٛ٘ ٜٛ٘( ً١ح) ذحشود اٌ١اء ٚعثمد تفرحح ؛فمٍثد أٌفاٛٔ .ػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة
اٌ١اء أٌفا.
ذغاخ١ا
ق ذذ ُّي ػٍ ٝاٌفر ٝأواَْ عخا ًء ِا أذ ٝأَ
ظ أخال ٌ
ِ
ٖ -لاي اٌّرّٕثْ ٌٍَّٕٚ :ٟف ِ
اإلجابة :عخا ًء :أطٍٙا (عخا )ٚتذٌ( ً١عخا ٠غخ )ٛذطشفد اٌٛا ٚتؼذ أٌف صائذج ؛فمٍثد اٌٛاّ٘ ٚضج ٛٔ.ػٗ ئػالي تاٌمٍة
لٍة اٌٛاّ٘ ٚضج.
ك ٘ٚذَ اٌثاغً.
ٗ -لاي ؼىِٓ :ٌُ ١
ل ٞٛتاٌؽعط ألٕغ ِٓٚ ،ػذي ألا ََ ِ١ضاَْ اٌؽ ّ
َ
اإلجابة١ِ - :ضاَْ  :أطٍٙا ( ِِ ْٛصاْ) تذٌ ً١اٌّعشد (ٚصْ )ٚلؼد اٌٛا ٚاٌغاوٕح تؼذ وغش؛ فمٍثد اٌٛا٠ ٚاءٛٔ .ػٗ ئػالي
تاٌمٍة لٍة اٌٛا٠ ٚاء.
٘ -لاي صاٌػ تٓ ػثذ اٌمذّٚط:
َ
عٗ
اٌصثا
ٚئَّْ َِْٓ أَ َّد ْترُُٗ فِّ ٟ
واٌؼٛد ُ٠غم ٝاٌّا َء ف ٟغ ْش ِ
غــٗ
ٔاظ ًشا
تَؼ َذ اٌّز ٞأَ ْت َ
صـــ ْشخَ ِِٓ ْ ُ٠ث ِ
ؼرّ ٝذَشاُٖ ُِِ ٛسلا ً ِ
اٌصثا :أطٍٙا (اٌظثَ ِ )ٛتذٌ ً١اٌّظذس (طثٛج) ذحشود اٌٛا ٚتىغش ٚعثمد تفرح ؛فمٍثد اٌٛا ٚأٌفاٛٔ .ػٗ
اإلجابةِّ - :
ئػالي تاٌمٍة لٍة اٌٛا ٚأٌفا.
غم :ٝأطٍٙا (٠غمَ ُ )ٟتذٌ ً١اٌّظذس (اٌغم )ٟذحشود اٌ١اء ٚعثمد تفرح ؛فمٍثد اٌ١اء أٌفاٛٔ .ػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة
 ْ ُ٠اٌ١اء أٌفا.
ْ
ؽ١ػ
أؤاخزنَ تاٌعفا ِء ألّٟٔ
ٌُ -ٙ
ٚاش ٌ
ك ِٕهَ تاٌٛفا ِء اٌ ّ
ص ِ
اإلجابة :اٌعفاء :أطٍٙا (اٌعفا )ٚتذٌ( ً١ظفا ٠عف )ٛذط ّشفد اٌٛا ٚتؼذ أٌف صائذج ؛فمٍثد اٌٛاّ٘ ٚضج ٛٔ.ػٗ ئػالي تاٌمٍة
لٍة اٌٛاّ٘ ٚضج.
ك غِ ١شٖ َٔعا َِْٓٚ ،ذشنَ رٌه ؽمِ َ ٟفإادٖ.
 َِْٓ -7صاَْ ؼ َّ
(ٔع َ )ٛتذٌ ً١اٌّظذس (إٌع )ٜٛذحشود اٌٛاٚ ٚعثمد تفرح ؛فمٍثد اٌٛا ٚأٌفاٛٔ .ػٗ ئػالي تاٌمٍة
اإلجابةٔ - :عا :أطٍٙا َ
لٍة اٌٛا ٚأٌفا.
 ؽمِ َ :ٟأطٍٙا (شمِ َ )ٛتذٌ٠( ً١شم )ٛذطشفد اٌٛا ٚتؼذ وغش؛ فمٍثد اٌٛا٠ ٚاءٛٔ .ػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة اٌٛا٠ ٚاء.اٌىثش ٚذٛاظ َغ ٌ.ُٙ
ٚظأة
غِّ١ذ ف ٟإٌّاط َِْٓ ٔفؼ،ُٙ
 -8اٌ ُّ
َ
َ
غّ١ذ :أطٍٙا ( َعْٛ١د) ػٍٚ ٝصْ ف١ؼً تذٌ( ً١عاد ٠غٛد) اظرّؼد اٌٛاٚ ٚاٌ١اء ف ٟوٍّح ٚاحذج ٚواْ أٌّٙٚا
اإلجابة :اٌ ّ
عاوٓ ؛فمٍثد اٌٛا٠ ٚاء شُ ادغّد ِغ اٌ١اء األخشٛٔ .ٜػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة اٌٛا٠ ٚاء.
 ِٓ -9آشا ِس ظثشاْ األدتّ١ح دٛ٠اْ "ػشائظ اٌّشٚض".
ّ
اإلجابة :ػشائظ :أطٍٙا (ػشاٚط) تذٌ ً١اٌّفشد اٌّإٔس (ػشٚط) ٚلغ حشف اٌّذ اٌضائذ (اٌٛا )ٚتؼذ أٌف ط١غح ِٕرٟٙ
اٌعّٛع؛ فمٍثد ّ٘ضجٛٔ .ػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة اٌٛاّ٘ ٚضج.
ٓٔ -لاي ِؼٓ تٓ أٚطَ ٚ :و ُْ َػٍَّ ّْرُٗ َٔ ْظ َُ اٌمٛاف ٟفٍَّّا لا َي لاف١حً َ٘عأٟ
اإلجابة :لاي  :أطٍٙا (لَ َٛي) تذٌ ً١اٌّظذس (اٌمٛي) ذحشود اٌٛاٚ ٚعثمد تفرح ؛فمٍثد اٌٛا ٚأٌفاٛٔ .ػٗ ئػالي تاٌمٍة
لٍة اٌٛا ٚأٌفا.
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ِٕمطغ.
ٔٔ -لٍ ًٌ ١دائ ٌُ خٌ ١ش ِٓ وصٍ ١ش
ٍ
اإلجابة :دائُ  :أطٍٙا (دا )َٚتذٌ ً١اٌّضاسع ٚاٌّظذس(٠ذٚ َٚاٌذٚاَ) ح١س ٚلؼد اٌٛا ٚػٕ١ا العُ اٌفاػً اٌصالشٟ
األظٛف ؛فمٍثد اٌٛاّ٘ ٚضجٛٔ .ػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة اٌٛاّ٘ ٚضج.
غ ْؼٙا اٌ ُّ
غثُ ًُ
ط ْش ُ
ق ٚاٌ ُّ
ق ِػ ْٕذ ٌٛ ٞتَ َؼ ْصدُ تٙا ئٌُ ١ى ُُ ٌُ ذ َ
ٕٔ -لاي اٌثٙاء ص٘١ش :سعائ ًُ اٌؾ ِّْ ٛ
اإلجابة :سعائ ًُ  :أطٍٙا (سعااي) تذٌ ً١اٌّفشد اٌّإٔس (سعاٌح) ٚلغ حشف اٌّذ اٌ ّضائذ (األٌف) تؼذ أٌف ط١غح ِٕرٟٙ
اٌعّٛع؛ فمٍة ّ٘ضجٛٔ .ػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة األٌف ّ٘ضج.
ة ِورّأا
اٌؽ ِّ
ٖٔ -لاي ظش٠شٌ :م ْذ َورَ ّْدُ اٌ ٜٛٙؼرّ ٝذَ َّٟٕ َّ١ٙال أعرطُ ١غ ٌِٙزا ُ
 )ٞتذٌِ ً١ظذس اٌّ ّشج (٘٠ٛح) ذحشود اٌ١اء ٚعثمد تفرح فمٍثد اٌ١اء أٌفا.
اإلجابة :اٌ :ٜٛٙأطٍٙا
(اٌَ ٛٙ
َ
ٔٛػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة اٌ١اء أٌفا.
وضح اإلعالؿ في الكممات اآلتية :
تدريب (ٕ) ّ
سظ ،ٟفائضِ ،صطف ،ٝؽفاءَِ ،شظ ّ١ِ ،ٟصاق.
(سض َ )ٛتذٌ ً١اٌّظذس (اٌشضٛاْ) ذط ّشفد اٌٛا ٚتؼذ وغش؛ فمٍثد اٌٛا٠ ٚاء.
اإلجابة - :سظ :ٟأطٍٙا
ِ
ٔٛػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة اٌٛا٠ ٚاء.
 فائض :أطٍٙا (فاٚص) تذٌ ً١اٌّظذس (اٌفٛص) ٚلؼد اٌٛا ٚػٕ١ا العُ اٌفاػً اٌصالش ٟاألظٛف؛ فمٍثد اٌٛاّ٘ ٚضج ٔٛػٗئػالي تاٌمٍة لٍة اٌٛاّ٘ ٚضج.
 ِصطف :ٝأطٍٙا (ِظطفَ ُ )ٛتذٌ ً١اٌّضاسع (٠ظف )ٛذحشود اٌٛاٚ ٚعثمد تفرح ؛فمٍثد اٌٛا ٚأٌفا ٔٛػٗ ئػالي تاٌمٍةلٍة اٌٛا ٚأٌفا.
 ؽفاء :أطٍٙا (شفا )ٞتذٌ ً١اٌّضاسع (٠شف )ٟذطشفد اٌ١اء تؼذ أٌف صائذج؛ فمٍثد اٌ١اء ّ٘ضج ٔٛػٗ ئػالي تاٌمٍةلٍة اٌ١اء ّ٘ضج.
سض َ )ٟاظرّؼد اٌٛاٚ ٚاٌ١اء ف ٟوٍّح ٚاحذج ٚواْ
 َِشظ ّ :ٟأطٍٙا (ِشض ) ْٞٛػٍٚ ٝصْ اعُ اٌّفؼٛي تذٌ ً١اٌّعشد ( ِأ ٌّّٙٚا عاوٓ ؛فمٍثد اٌٛا٠ ٚاء شُ ادغّد ِغ اٌ١اء األخشٛٔ ٜػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة اٌٛا٠ ٚاء.
ك) ٚلؼد اٌٛا ٚاٌغاوٕح تؼذ وغش ؛فمٍثد اٌٛا٠ ٚاء ٔٛػٗ ئػالي تاٌمٍة لٍة
 ِ١صاق :أطٍٙا ( ِِ ْٛشاق) تذٌ ً١اٌّعشد (ٚشِ َاٌٛا٠ ٚاء.
ِ
ِ
َّ
(ى ّْيف)
حدوث
عدـ
البيت
تدريب (ٖ)اق أر
اإلعالؿ في كممة ّْ
(ليف) في حيف إ ّنو وقع في كممة َ
َ
اآلتيّ ،
ثـ عم ْؿ َ
َ
ك ََ ٚوال ٌَ ٌَٓ١
ؽٌ ٟء َ٘ٓ١
َْ ٚظٌٗ غٌٍَ ١
تَُٕ ّ ٟئّْ اٌث َّش ْ
اإلجابةَ ِٓ ّٓ١ٌ - :الَْ ِٚضاسػٗ  ،ٓ١ٍ٠اٌ١اء غ١ش ِٕمٍثح ػٓ شٟء ئّّٔا حذز فٙ١ا ئدغاَ حشفِ ٓ١رعأغّ٘، ٓ١ا اٌ١ائٓ١
فمظ.
 ٚأِا ٘ ّٓ١ف٘ ِٓ ٟٙاْ  ْٛٙ٠فأطٍٙا (َ٘ )ْْٛ١ػٍٚ ٝصْ (ف١ؼً) اظرّؼد اٌٛاٚ ٚاٌ١اء ف ٟوٍّح ٚاحذج ٚواْ أٌّٙٚاعاوًٕا؛ فمٍثد اٌٛا٠ ٚاء شُ ادغّد ِغ اٌ١اء األخش ٜف ٛٙئػالي تاٌمٍة.
ِ
ِ
ِ
اآلتية:
الكممات
حدث فييا إعال ٌؿ مف بيف
تدريب (ٗ) َع ّْيف
الكممات الّتي َ
صؽشاء ،ؽَمائِك ،اٌ ّشاِِ ،ٟر ْوشِ ،ٜخ١فَح ،اترِذاء.
ادّػ ،ٝتَالءَ ،
َ
اإلجابة :اٌىٍّاخ اٌر ٟؼذز فٙ١ا ئػال ٌي ٘ :ٟتالء ،شمائكِ ،خ١فح.
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تدريب (٘) َم ّْي ِز اليمزةَ المنقمب َة مف ِ
غيرىا في ما يأتي:
دػاء ،ئِالء ،ئفراء ،اصطفاء ،ؽمشاء ،خضائٓ ،فائط ،أثشاء.
ٔٛع اٌّٙضج
اٌىٍّح
دػاء ِٕمٍثح ػٓ ٚاٚ
ئِالء ِٕمٍثح ػٓ ٚاٚ
ئفراء ِٕمٍثح ػٓ ٚاٚ
اصطفاء ِٕمٍثح ػٓ ٚاٚ
ؽمشاء صائذج ٌٍرأٔ١س
خضائٓ ِٕمٍثح ػٓ أٌف
فائط ِٕمٍثح ػٓ ٠اء
أثشاء ِٕمٍثح ػٓ ٠اء

تذًٌ١
اٌّضاسع٠ :ذػٚ ،ٛاٌّظذس :دػٛج
ظزس٘ا ( ٍََِ َ)ٛ
تذٌ ً١اٌّظذس :فرٛج
اٌّضاسع٠ :ظفٚ ،ٛاٌّظذس :طفٛج
ٌٍّزوش أشمش
اٌّعشد (خضْ) ،فأطً اٌعّغ ( خضااْ)
تذٌ٠ :ً١ف١ض ف١ضاْ
تذٌ ً١اٌّضاسع٠ :ثشٚ ٞاٌّظذس :تشٞ

ّّ
ِ
مما يأتي:
تدريب ( )ٙما أص ُؿ اليمزة في ما تحتو خط ّ
َسن اٌؾّماءٚ ،عٛء اٌمعاءٚ ،ؽّاذَ ِح األػذا ِء".
ٔ -لاي سعٛي هللا " :ذؼ َّٛرٚا ِٓ ظِ ٙذ اٌثالءٚ ،د ِ
اإلجابة:
 اٌثالء (اٌثال.)ٚ اٌشماء (اٌشما.)ٚ اٌمضاء (اٌمضا.)ٞ األػذاء (األػذا.)ٕٚ -لاي سعٛي هللا " :ئّْ اٌّإَِٓ ٌ١ذسن تؽغٓ ُ
صائُ".
اٌخٍُك دسظح اٌمائُ اٌ ّ
اإلجابة:
 اٌمائُ (اٌما.)َٚ اٌظائُ (اٌظا.)َٖٚ -لاي اٌؾّاػش:
ٔاؼـال
ك
ثػ فَ ٛ
تذا ُّ
اٌص ُ
َ
أصفش ِ
ق األفــــــ ِ
َ
َ
ق اٌ ّشتـــــــاٚج صَ ْ٘ـــشج
ِٚا ٔــفخد فــَ ٛ
ض س٠ؾَح
ٚل ْذ َٔرَفَ اٌؾّــؽشُ ٚس ف ٟاٌ ّش ِْ ٚ
اإلجابة:
 حائش (حا٠ش). طائش (طا٠ش). ضفائش (ضفا٠ش).اٌؽ ٍْف ذعؼفُ اٌصّمح ت ٓ١اٌثائغ ٚاٌّؾرش.ٞ
ُٗ٠ -ىصُ ِش
ُ
تؼط اٌثاػح ٚاٌّؾرش ٓ٠اٌؽٍفَ تاهلل ِ ،غ أّْ َو ْص َشج َ
اإلجابة :اٌثائغ (اٌثا٠غ).
فالؼظَٗ ص٘ ُش اٌ ّشت٘ٚ ٝــ ٛؼائـش
ٚال سفَّ ف٘ ٟزَ ٞ
اٌخّــائًِ غائش
ظفائش
ص
َُ ٚؼٍّدْ َِِٓ اٌ ّ
فصاف فَ ٗ١
ِ
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ثان ًٌا  :اإلعالل بالحذؾ
ت منها:
 ٌقع اإلعالل بالحذؾ فً حاال ٍبالضـ أو الكسر ُح ِذفَت ياؤه.
المنقوص إذا ُن ّوف
االسـ
ّأوًال:
ُ
ّ
ُ
رام".
"ر َّ
مثال ذلكُ :
ب َر ْم ٌَ ٍة مِنْ َؼ ٌْ ِر ٍ
وعوض عن الٌاء
ت الٌاء منهَّ ،
رام :تجدها اسمًا منقوصًا نكر ًة فً حالة الجرِّ  ،أصله (رامًٍ)ُ ،نوِّ ن بتنوٌن الكسر فحذف ِ
ٍ
(رام).
ض
ِو
ع
ال
بتنوٌن
المحذوفة
َ
ٍ
ً
رام ماه ٌر فً لعب الكرة) فأصله (را ِمًٌ) حذفنا الٌاء منه
(هذا
نحو
فع
بتنوٌن
ا
ن
منو
كرة
إذا جاء االس ُم المنقوصُ ال َن
الرّ
َّ
ٍ
ِ
وعوضْ نا عنها بتنوٌن الع َِوض.
َّ
وض َّـ ما قبؿ الواو ،و ُك ِسر ما قبؿ الياء.
جمع مذكر
المنقوص إذا ُجمع
االسـ
ثانيا:
سالما ُح ِذفَت ياؤهُ ،
ً
َ
ُ
ً
ُ
مثال ذلكُ :كنْ من الدّاعِ ٌنَ لكل ِّ خٌر ،فالدّال ّ على الخٌر كفاعله.
مع مذ ّك ٍر سالمًا طرأ تؽٌُّر على
جمع مذ َّك ٍر سالمًا مفر ُده (ال ّداعً) ،وهو اس ٌم منقوصٌ ،
الدّاعِ ٌنَ  :تجدها
وحٌن جُمع َج َ
َ
َ
ساكنان؛ فحُ ِذ َفت ٌا ُء المنقوص ،و ُكسِ ر ما قبل ٌاء الجمع .وإذا قلنا:
اعٌِن) هو (ال ّداعِ ٌٌْن) ،ال َتقى
حرؾ ال ِعلَّة ،فأصل (ال ّد َ
ِ
جمع مذ َّكر سالمًا،
(هم ال ّداعُون لك ّل تجدٌد وإبداع) ٌكون اإلعال ُل نفسُه؛ فأصلُه (ال ّداعِ ٌْون) حذفت الٌاء منه عند جمعِه
َ
ضمَّة للواو.
ض َّم ما قبل واو الجمع
و ُ
لمناسب ِة ال َّ
َ
ثالثًا :االسـ المقصور إذا جمع جمع َّ
مذ ٍ
سالما ُح ِذفً ْت ألفُو ،وفُِتح ما قبؿ الواو والياء.
كر
ُ
َ
ُ
ً
ُ
طٌع الحل َم َح ّتى َت َحلَّما
مثال ذلك :قال ال ّشاعرَ :ت َحلّ ْم َعلى األد َنٌنَ
واس َت ْب ِق ُودَّ ه ْم ولَن َتس َت َ
ْ
األد َنٌنَ  :تجد أنَّ أصلها (األد َناٌ َْن)؛ ألنّ مفردها (األدنى) ،وهو اس ٌم مقصورٌ جُ م َِع َجمْ َع مذ َّكر سالمًا ،فحُ ذِفت ألفه
اللتقاء السّاكنٌن ،وبقٌت الفتح ُة قبل ٌاء الجمع وإذا جُ مع (األدنى) بالواو كما فً قولِنا( :األد َن ْو َن م ّنً ُ
أكثر ال ّناس
المقصور ،وتبقى الفتحة قب َل الواو .
صد ًقا) ُتحْ َذؾُ ألؾُ
ِ
س ّْكف آخره ُح ِذؼ وسطو.
ابعا :الفع ُؿ
ُ
األجوؼ إذا ُ
رً
س واح ِم ْلها َعلى ما ٌَزٌ ُنها
ِش َ
َتع ْ
ص ِن ال ّن ْف َ
مثال ذلك :قال ال ّشافعًُ :
سالِ ًما وال َق ْول ُ فٌ َك َجمٌل ُ
صنْ  :فعل األمر فأصله (ص ُْونْ ) ،من (صان) (ٌصون) ،وهو فع ٌل أجوؾُ ُس ِّكن آخرُه؛ فحُذؾ وسطه اللتقاء السّاكنٌن.
(الع ٌْش) ُس ِّكن آخ ُر الفعل األجوؾ
ومثله اإلعالل فً (تِعشْ )  -فً المثال نفسه :أصله (ت ِعٌْشْ ) من (عاش) والمصدر َ
ِؾ وسطه.
(ت ِعٌْشْ )؛ فحُ ذ َ
ؼ في
ؼ الواو منو في مضارعو وأمره ،وتُ ْح َذ ُ
(ي ْف ِع ُؿ) تُ ْح َذ ُ
اوي عمى وزف (فَ َع َؿ) ومضارعو َ
خامسا :الفع ُؿ المثا ُؿ الو ّ
ً
ٍ
آخره.
مصدره إذا ُع ّْوض عنيا بتاء َ
خٌر موق ِد
مثال ذلك :قال ال ّنابؽة ال ّذبٌانً :متى تؤت ِه َت ْعشو إلى ضوءِ نار ِه
تجدْ
نار عندَها ُ
َ
خٌر ٍ
(وجدَ ) وهو مثال واوي ،وزنه ( َف َع َل) ومضارعه على زنة ( ٌَ ْفعِل)
تلحظ أنَّ الفعل المضارع (ٌ ِج ْد) أصله ( ٌَ ْو ِجد) من َ
حُ ذِفت الواو فً المضارع (ٌ ِج ْد) ،وإذا َ
أخ ْذ َ
(فع َلٌ ،فعِل) نحو ( ِج ْد) تجد الواو ُتحْ َذؾُ منه ،فـ( ِج ْد) أصلها
ت األمر من َ
ت الواو من األمر ،ثم حذفت همزةُ
ْ
ت
(الوجْ د) .حُ ِذ َف ِ
(او ِج ْد) ،حُ ِذ َف ِ
الوصل تبعًا لذلك .واآلن الحظِ المصدر من وجد هو َ
ِ
ض عنها بتا ٍء آخِره نحوِ ( :جدَ ة).
الواو من المصدر وعُوِّ َ
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حرؼ العمّة مف آخره عند إسناده إلى واو الجماعة أو ياء
سادسا :الفع ُؿ ال ّناقص (الماضي ،أو المضارع) ُيحذؼ
ُ
ً
ض ّـ ما قبؿ واو الجماعة ،و ُك ِس َر ما قبؿ ياء المخاطبة ،واذا كاف
المخاطبة ،فإذا كاف المحذوؼ الواو أو الياء ُ
المحذوؼ األلؼ فُِت َح ما قبؿ واو الجماعة أو ياء المخاطبة.
ُ
مثال ذلك:
ت أُو ٰلَئِ َك ُه ْم َخ ٌْ ُر ا ْل َب ِر ٌَّ ِة َج َزاإُ ُه ْم عِندَ َر ِّب ِه ْم َج َّن ُ
الصال َِحا ِ
ات َعدْ ٍن َت ْج ِري مِن
ٔ -قال تعالى( :إِنَّ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
ٰ
َت ْحتِ َها ْاألَ ْن َها ُر َخالِدٌِنَ فٌِ َها أَ َبدًا ۖ َّرضِ ًَ َّ
َ
ضوا َع ْن ُه ۚ ذلِ َك لِ َمنْ َخشِ ًَ َر َّب ُه).
هللاُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ
الصالة فال تؤتوها َت ْس َع ْونَ ْ
وأتوهَا َتم ُ
صلُّوا وما
السكٌ َن ُة فما أَدْ َرك ُتم َف َ
شونَ وعلٌكم ّ
ٕ -قالَ رسول ُ هللا " :إِذا أُقٌ َمت ّ
فاتكم فؤتِ ُّموا".
ضوا :أصله (رضٌوا) من (رضِ ًَ) وهو معت ُّل اآلخر بالٌاء (ناقص) حُذفت ٌاؤه عند إسناده إلى واو الجماعة ،بسبب
ر ُ
ض ّم ما قبل الواو عند حذؾ الٌاء.
التقاء السّاكنٌن ،و ُ
ر َمى أو دَ َعا :وإذا أسْ َن ْدت إلى (واو الجماعة) َح َذ ْف َ
دعوا) ولكنْ ٌبقى الفت ُح ما قب َل الواو
ت األلؾ أٌضً ا ،فتقول( :ر َمواَ ،
عندَ حذؾِ األلؾ.
تسع ْونَ  ،تم ُ
شونَ  :الفعلٌن المضارعٌن َت ِج ْدهما قب َل إسنادهما إلى واو الجماعة كانا (تسعى ،وتمشً)؛ أل ّنك تقول:
َ
َ
َ
آخر المضارع عندَ إسنادِه لواو الجماعة
(أنت تسعى ،وأنت تمشً)،
ون) أصلها(تس َع َ
فـ(تسع َ
َ
اون) حُذفت األلؾ من ِ
ُ
ْ
(تمشٌون) حُذفت
بسبب التقاء السّاكنٌن ،وفُتِح ما قبل الواو عند حذؾ األلؾ ،ومثلها فً اإلعالل (تمشون) ،أصلها
ض َّم ما قبل واو الجماعة عند حذؾ الٌاء.
الٌاء من آخر المضارع عند إسناده لواو الجماعة ،و ُ
وإذا أسندنا الفعلٌن (تسعى وتمشً) إلى ٌاء المخاطبة قُلنا:
ٌن) ،أي ٌُحْ َذؾُ حرفا العلّة (األلؾ والٌاء) ،ولكن ٌبقى ما قبل ٌاء المخاطبة مفتوحً ا عند حذؾ األلؾ،
ٌن ،وتمشِ َ
(تسع َ
َ
ّ
وٌ ُْك َس ُر ما قبل ٌاء المخاطبة عند حذؾ الٌاء .وإذا أردنا أن نسن َد المضارع الناقص (ٌرجو) إلى ٌاء المخاطبة أو واو
ٌن ال ّنجاح ،وأنتم تر ُجون ال ّنجاح.
الجماعة ٌحصل اإلعال ُل نفسه ،فنقول أن ِ
ت تر ِج َ
ِ
ٍ
بالحذؼ في الكممات الّتي تحتَيا َخطّّ:
إعالؿ
ث مف
تدريب (ٔ) َب ّْي ْف ما َح َد َ
ٌِس بِ َما َكا ُنوا
نج ٌْ َنا الَّذٌِنَ ٌَ ْن َه ْونَ َع ِن السُّوءِ َوأَ َخ ْذ َنا الَّذٌِنَ َظلَ ُموا بِ َع َذا ٍ
سوا َما ُذ ِّك ُروا بِ ِه أَ َ
ٔ -قال تعالىَ ( :فلَ َّما َن ُ
ب َبئ ٍ
سقُونَ ).
ٌَ ْف ُ
اإلجابةَ :نسُوا :أصلها (نسٌوا) بدلٌل المجرد (نسِ ًَ) حذفت الٌاء من آخر الماضً الناقص عند إسناده لضمٌر واو
الجماعة وضم ما قبل الواو نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ الٌاء من آخر الفعل الناقص.
(و َال َت ِه ُنوا َو َال َت ْح َز ُنوا َوأَن ُت ُم ْاألَ ْعلَ ْونَ إِن ُكن ُتم ُّم ْإ ِمنٌِنَ )
ٕ -قال تعالىَ :
اإلجابة :األَعْ لَ ْو َن :أصلها (األعالون) بدلٌل المفرد (األعلى) حذفت األلؾ من آخر االسم المقصور عند جمعه جمع
مذكر سالما وفتح ما قبل الواو إشارة على حذؾ األلؾ نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ األلؾ.
ُ
الخلٌفة عمر بن الخطاب .
اإلسالم
قاض فً
َّٖ -أول ُ ٍ
ِ
قاض :أصلها (قاضًٍ) بدلٌل (قضى) حذفت الٌاء من آخر االسم المنقوص أل ّنه اسم نكرة نوّ ن بتنوٌن الكسر
اإلجابةِ :
نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ ٌاء المنقوص.
ٗ -أنتم ال تإ ُذونَ جٌرانكم.
اإلجابةً :
ون :أصلها (تؤذٌون) بدلٌل (ٌؤذي) حذفت الٌاء من آخر المضارع الناقص عند إسناده لضمٌر واو
تؤذ َ
الجماعة وضم ما قبل الواو نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ الٌاء من آخر المضارع الناقص.
خٌرا وال ُتخل ِ
ؾ
وعجلْ ما َتعِدْ
الوعدَ
شراً وعِ دْ
ِّ
ْ
ً
٘ -قال محمد بن مناذر :ال تعِدْ َّ
اإلجابة - :تع ِْد :أصلها (توعد) بدلٌل المصدر (وعد) حذفت الواو من المثال الواوي َف َع َل عند أخذ المضارع ٌفعِل منه
نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ الواو.
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 عدْ  :أصلها ْ(اوعد) بدلٌل المصدر (وعد) حذفت الواو الساكنة من المثال الواوي َف َع َل الذي مضارعه ٌفعِل عند أخذ
األمر منه ثم حذفت همزة الوصل ألنّ الحرؾ الساكن الذي جٌئت للنطق به قد حذؾ نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ
الواو.
شون َمنْ ّ
عز َة :أتى دون ما َت ْخ َ
 -ٙقال ُك َث ٌِّ ُر َّ
أروع
سركم
س ْه ِل الخالئ ِِق َ
أخو ثقة َ
بث ّ
اإلجابة :تخ َ
شون :أصلها (تخشاون) بدلٌل اإلسناد للمفرد (هو ٌخشى) حذفت األلؾ من آخر المضارع الناقص عند
إسناده لضمٌر واو الجماعة وفتح ما قبل الواو نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ األلؾ من آخر المضارع الناقص.
ضوا أسبوعا ً من اإلجازة فً العقبة.
 -7عاد جٌرا ُننا مسرورٌن بعد أنْ َق َ
ضوا :أصلها (قضاوا) بدلٌل المجرد (قضى) حذفت األلؾ من آخر الماضً الناقص عند إسناده لضمٌر واو
اإلجابةَ :ق َ
الجماعة وفتح ما قبل الواو نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ األلؾ من آخر الفعل الناقص.
 -8قال بشار بنُ ُب ْر ٍد :
َ
ّ
ْ
َ
إذا َ
صدٌق َك ل ْم َتلق َ الذي ال ُتعات ُب ْه
األمور معاتِ ًبا
َ
كنت فً كل ٍّ
ِ
َ
َ
ً
ب َم َّرة َو ُم َجـانِ ُبــ ْه
ــار ُق ذ ْن ٍ
فعش واحداً أو صِ لْ أخاك فإ ّنه
ْ
ُمف ِ
ْ
ت :أصلها (كان َ
اإلجابة- :ك ْن َ
ت) بدلٌل المجرد (كان) سكن آخر الفعل األجوؾ فحذؾ وسطه نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ
األلؾ.
عش :أصلها (عٌشْ ) بدلٌل المضارع ٌعٌش والمصدر العٌش ،سكن آخر الفعل األجوؾ فحذؾ وسطه الٌاء.
ْ
نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ األلؾ.
 صِ لْ :أصلها (ا ْوصلْ) بدلٌل المجرد وصل حذفت الواو من المثال الواوي َف َع َل الذي مضارعه ٌفعِل عند أخذ األمرمنه ثم حذفت همزة الوصل ألنّ الحرؾ الساكن الذي جٌئت للنطق به قد حذؾ .نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ الواو.
َ
ُ
درسا
وخذوا َع ّنً
اهري  :أ ٌُّها المق َتفُونَ شؤْوي َهل ُ ّمــوا
 -9قال مح ّمد مهدي الجو
ّ
البالؼة ْ
اإلجابة :المقتفُونَ  :أصلها (المقتفٌون) بدلٌل المفرد المقتفً حذفت الٌاء من آخر االسم المنقوص عند جمعه جمع مذكر
سالما وضم ما قبل الواو إشارة على حذؾ الٌاء نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ الٌاء.
مستقبل أفضل.
قدٌن إلى تحقٌق
ٍ
وعزم ُم َّت ِ
ٍ
ساع بوعً ٍ
ٓٔ -هنٌ ًئا لكل َّ ٍ
ّ
ساع :أصلها (ساعًٍ) بدلٌل المصدر السعً حذفت الٌاء من آخر االسم المنقوص؛ ألنه اسم نكرة نوّ ن بتنوٌن
اإلجابة:
ٍ
الكسر .نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ ٌاء المنقوص.
َخلَ ْو ُ
ٔٔ -قال أبو العتاهٌة :إذا ما َخلَ ْو َ
رقٌب
ت ولكنْ قلْ َعلَ ًَّ
ُ
ت الدَّ َ
هر ٌو ًما فال تقلْ
اإلجابة - :تقلْ :أصلها (تقول) بدلٌل اإلسناد إلى المفرد (هو ٌقول) سكن آخر الفعل األجوؾ فحذؾ وسطه نوعه
إعالل بالحذؾ حذؾ الواو.
 قلْ :أصلها (قول) بدلٌل المضارع ٌقول سكن آخر الفعل األجوؾ فحذؾ وسطه نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ الواو.واش"
شر من
ٌمش
ٕٔ -قال حكٌم" :لم
ماش ٌّ
ِ
ٍ
ٍ
ّ
واش :أصلها (واشًٍ) بدلٌل وشى ٌشً حذفت الٌاء من آخر االسم المنقوص ؛ألنه اسم نكرة نوّ ن بتنوٌن
اإلجابة:
ِ
الكسر نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ ٌاء المنقوص.
تستطع َف ْه َم نفسً!
ٖٔ -قال أبو القاسم ال ّشابً :عج ًبا لً! أو ُّد أن أَ ْف َه َم الكونَ ونفسً لَ ْم
ْ
اإلجابة :تستطع :أصلها (تستطٌعْ ) بدلٌل اإلسناد (هو ٌستطٌع) سكن آخر الفعل األجوؾ فحذؾ وسطه نوعه إعالل
بالحذؾ حذؾ الٌاء.
ش إنْ لم ٌُ ْ
فز
على الجاه ِِل ال َك ٌِّ ُ
خٌر فً َ
ٗٔ -قال أحمد محرم :وال َ
س العاقِل ُ
الع ٌْ ِ
ْ
(ٌفوز) بدلٌل اإلسناد إلى المفرد (ٌفوز) سكن آخر الفعل األجوؾ فحذؾ وسطه نوعه إعالل
اإلجابةٌ :فز :أصله
بالحذؾ حذؾ الواو.
ت إلى ظل ّ عٌنٌك ..آت أنت بٌتً ومنفاي ..أن ِ
ت
٘ٔ -قال محمود دروٌش :أنا آ ٍ
ّ
اإلجابة :آتِ :أصلها (آتًٌ) بدلٌل المضارع (ٌأتً) حذفت الٌاء من آخر االسم المنقوص ألنه اسم نكرة نوّ ن بتنوٌن
الضم نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ ٌاء المنقوص.

(
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الضمير:
مع ضبط ما قبؿ ّ
ثـ إلى ياء المخاطبة َ
تدريب (ٕ)أسند األفعاؿ اآلتية إلى ضمير واو الجماعةّ ،
خشِ ًَ ،سما ،اختفًٌ ،سعىٌ ،نجوٌ ،حمًٌ ،نهى.
اإلجابة - :خ ُ
 اخت َفوا. س َموا.شوا.
ٌن.
ٌِن.
 ٌن َهون ،تن َه ٌَ -حمُون ،تحم َ

تسع ٌْ َن.
ٌ -س َع ْو َنَ ،

ٌن.
ٌ -نجُون ،تن ِج َ

ِ
سالما بالو ِ
قبؿ عالمة الجمع:
او َم ّرةً،
جمع مذ ّك ٍر
األسماء اآلتي َة
اجم ِع
وبالياء أخرى مع ضبط ما َ
َ
َ
ً
تدريب (ٖ) َ
مصطفى ،المهتدي ،ال ّناجً ،البانً ،المرتضى.
ٌِن.
اإلجابة - :مصط َف ْو َن ،مصط َف ٌْ َن.
 المهت ُدون ،المهتد َض ٌْن.
 البا ُنون ،البانٌِن. النا ُجون ،النا ِجٌن.ض ْون ،المرت َ
 المرت َتدريب (ٗ) ِ
ِ
بي ْف ما حصؿ فييا مف إعالؿ :وصؼ ،استشار ،خاؼ.
فعؿ
ثـ ّْ
األمر مف األفعاؿ اآلتيةَّ ،
ىات َ
اإلجابة :صؾْ  ،استشرْ  ،خؾْ  .نوع اإلعلا ييها :إعالل بالحذؾ.
 صؾْ :(اوصؾ) بدلٌل المجرد (وصؾ) حذفت الواو من المثال الواوي َف َع َل الذي مضارعه ٌفعل عند أخذ األمر منه
ثم حذفت همزة الوصل نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ الواو( .إعالل بالحذؾ).
 استشر :أصله (استشٌْرْ ) من الماضً استشار (شار) ،فجذره (شٌر) ،حذفت الٌاء؛ منعا اللتقاء الساكنٌن.(إعالل بالحذؾ)
ْ
(خاؾ/خوؾ) من (الخوؾ) وهو فعل أجوؾ سكن وسطه (الواو) فحذؾ وسطه( .إعالل بالحذؾ).
 خؾ :أصلهامما تحتَو َخطّّ في ما يأتي؟
تدريب (٘) ما الحرؼ الّذي ُح ِذ َ
ؼ ّ
ٔ -قال عروة بن حزام:
َ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
فإ ٌّاك َعنً ال ٌَكنْ بِك ما بٌِا
س أَو دا ُء ال ُهٌ ِام ش ِر ْبته
بِ ًَ الٌؤْ ُ
ً
فما زادنً ال ّناهونَ إالَ
وال كثرةُ الواشٌنَ ّإال تمادٌا
صبابة
اإلجابةٌ :كن (الواو)  ،الناهون (الٌاء)  ،الواشٌن (الٌاء).
ٕ -قال ابن حٌوسَ :و َمتى َج َن ْوا َث َم َرا ِ
أَ ْل َفوا َوعٌد َك مثل َ َو ْعد َك ُم ْثمِرا
اع َتدَ ْوا
ت َو ْع ِد َك َو ْ
اإلجابة :جنوا (األلؾ)  ،اعتدوا (األلؾ)  ،ألفوا (األلؾ).
بٌع وإ َّنما َربٌعً الّذي ْأرجو َنوال ُ ِوصالِكِ
الر َ
ٌر ُجونَ ّ
اس ْ
ٖ -قال ال ّشاعر :أرى ال ّن َ
اإلجابةٌ :رجون (الواو).
صلت:
ٗ -قال أمٌة ابن أبً ال ّ
حت ّ
ٌش ناعِ ٍم َت َ
الل
دار صِ د ٍق
الظ ِ
َو َع ٍ
َو َحل ّ ال ُم َّتقونَ ِب ِ
ــال
لَ ُهم ما ٌَش َتهونَ وما َت َم َّنوا
مِنَ
األفراح فٌها والك َم ِ
ِ
اإلجابة :المتقون (الٌاء) ٌ ،شتهون (الٌاء)  ،تم ّنوا (األلؾ).
سوا عهدي ،ومالوا
ناس ْوا ،أو َن ُ
٘ -وقال آخرَ :ت َ
اإلجابة :تناسوا (األلؾ)  ،نسوا (الٌاء).

الممٌل
ِ
إلى َج ْحد ال َهوى كل ِّ
َف َح َّر ْر بال َّندى صِ لَ َة ال َقصٌ ِد

حر ُ
رت فً مدٌحِك َجهدي
 -ٙقال أبو ت ّمام :وقد َّ
اإلجابة :صلة (الواو).
فٌقؾ قلمً ألتخ ٌَّ َره.
كثٌرا ،فقٌل ل ُه فٌ َم ذلك؟ فقال :إنّ الكالم ٌزدحم فً صدري،
ُ
 -7كان ابن المق ّفع ٌقؾ قلمه ً
اإلجابةٌ :قؾ (الواو).
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ّْح اإلعالؿ في ما تحتو خطّّ
ي الّتي
ثـ وض ِ
ُ
تدريب ( )ٙاق أر األبيات اآلتية مف قصيدة البحتر ّ
يصؼ فييا ِب ْرَك َة المتو ّكؿّ ،
مع بياف نوعو:
ناء ُرإ ٌَ َتها
الح ْس َ
لب ْر َك َة َ
ٌا َمنْ رأَ ْى ا ِ
ســلَــ ٌْمانَ الّــــذٌنَ ُولُّـــوا
َكؤَنَّ جنَّ ُ
َت ْن َح ُّط فٌِ َهـؤ ُوفو ُد الماءِ ُم ْعـــــ ِجـــلَ ًة
ِض ُة ال َبٌــْضــــــا ُء سائـِلَ ً
ــة
َكؤ َ َّن َما الف َّ
راء ْت فً َجـــــوانِبهـا
َإذا ال ّنجـو ُم َت َ
الس َم ُك ال َم ْحصو ُر ؼــــا ٌَ َتها
الَ ٌَ ْبلُ ُػ ّ
صوى بِ ْ
رإ ٌَتِــــها
َت ْؽنى َبساتٌ ُنها القُ ْ

الح ْ
واآلنِســَا ِ
ـــت َمؽانٌِــها
ت إذا َ
إبـــدَاعها َفؤَدَ ُّقــوا فً َمعــانٌهــا
َ
ً
َك َ
خار َجة مِنْ َح ْب ِل ُم ْجرٌها
الخ ٌْ ِل ِ
الس َبائِكِ َت ْجري فً َمجارٌـها
مِنَ ّ
ِّ
ْ
َ
ماء ُركـ َبت فـٌـهـا
س ً
لَ ٌْالً َحسِ ــ ْبت َ
لِ ُب ْعــ ِد ما َب ٌْنَ قــاصِ ٌــها َودانٌـها
الســحائِ ِ
ب ُم ْن َح ّال َعزالٌــها
ــن ّ
َع ِ

اإلجابة:
األول َال َح ْت :قال أصلها (لَ َو َح ْ
ت) بدلٌل (الح ٌلوح) تحركت الواو وسبقت بفتح ؛فقلبت الواو ألفا نوعه إعالل
 البٌت ّبالقلب قلب الواو ألفا.
 البٌت ال ّثانً ُولُّوا :أصلها (وُ لِّ ًَ) بدلٌل المجرد ( َول ًَِ)حُذؾ حرؾ العلة الٌاء من آخر الفعل الناقص عند إسنادهض ّم ما قبل الواو نوعه إعالل بالحذؾ حذؾ الٌاء من آخر الفعل الناقص.
لضمٌر واو الجماعة و ُ
سائِلَ ًة :أصلها (ساٌلة) بدلٌل (سال ٌسٌل والسٌل) وقعت الٌاء عٌنا السم الفاعل الثالثً األجوؾ ؛فقلبت
الرابع َ
 البٌت ّالٌاء همزة نوعه إعالل بالقلب قلب الٌاء همزة.
الس َبائِكِ  :أصلها (سباٌك) بدلٌل المفرد المؤنث( سبٌكة )وقع حرؾ المد ّ
الزائد (الٌاء) بعد ألؾ صٌؽة منتهى
 ّالجموع؛ فقلب همزة نوعه إعالل بالقلب قلب الٌاء همزة.
اء :أصلها (سماو) بدلٌل (سما ٌسمو) تطرّ فت الواو بعد ألؾ زائدة ؛فقلبت الواو همزة نوعه
س َم ً
 البٌت الخامس َإعالل بالقلب قلب الواو همزة.
السادس دانٌها :أصلها (دانِوها) بدلٌل (دنا ٌدنو) تطرّ فت الواو بعد كسر ؛فقلبت الواو ٌاء نوعه إعالل بالقلب
 البٌت ّقلب الواو ٌاء.
السابع َت ْؽ َنى :أصلها (تؽ َنًُ) بدلٌل مصدر المرّ ة (ؼنٌة والمجرد ؼن ًَِ) تحركت الٌاء وسبقت بفتح ؛فقلبت الٌاء
 البٌت ّألفا نوعه إعالل بالقلب قلب الٌاء ألفا.
الس َحائِب :أصلها (سحااب) بدلٌل المفرد المؤنث( سحابة ) وقع حرؾ المد ّ
الزائد (األلؾ) بعد ألؾ صٌؽة منتهى
 ّالجموع؛ فقلب همزة نوعه إعالل بالقلب قلب األلؾ همزة.
اطف اإلعال ِؿ في قولِو تعالى:
تدريب ( )ٚبي ْ
َّف مو َ
(إِنَّ َّ
ان َوإٌِ َتاءِ ذِي ا ْلقُ ْر َب ٰى َو ٌَ ْن َه ٰى َع ِن ا ْل َف ْح َ
شاءِ َوا ْل ُمن َك ِر َوا ْل َب ْؽً ِ ۚ ٌَ ِع ُظ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ ).
هللاَ ٌَؤْ ُم ُر ِبا ْل َعدْ ِل َو ْاإلِ ْح َ
س ِ
اإلجابة:
إٌتاء :أصلها (إٌتاي) بدلٌل المضارع (ٌؤتً)  ،تطرّ فت الٌاء بعد ألؾ زائدة ؛ فقلبت الٌاء همزة.
نوعه  :إعالل بالقلب قلب الٌاء همزة.
ٌَ ْنهى :أصلها ( ٌنهً) بدلٌل المصدر ( ال ّنهً) تحركت الٌاء وسبقت بفتح فقلبت الٌاء ألفا .إعالل بالقلب قلب الٌاء ألفا.
ٌَ ِع ُظ ُك ْم  :أصلها ( ٌوعظكم ) مضارع المثال الواوي ( وعظ) حذفت الواو من المثال الواوي فعل عند أخذ المضارع
منه .إعالل بالحذؾ حذؾ الواو.
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صدر وال ُمشت ّقات.
الوحدة ال ّعاشرة َ :ع َمل ُ الم ِ
َ
رٌح والمشت ّقات ،وتب ٌَّ ْن َ
الفعل فً الدّ الل ِة على الحدث،
مع
ت اشترا َك
صٌاؼة
الصرٌح والمشت ّقات َ
المصدر ّ
المصدر ّ
ِ
ِ
ِ
الص ِ
السإال:
وهذا ٌدعونا إلى ّ
هل ٌعم ُل المصدرُ والمشتقّ ُ
الفعل؟ هذا ما تتعرّفه فً هذه الوحدة.
ات عم َل
ِ

المصدر
أوالً َ :ع َمل ُ
ِ
الفعل.
إذا وقع المصدر ّ
ِ
الصرٌح مضا ًفا فإ ّنه ٌعمل ُ َع َمل َ
تقدٌره لها.
ٔ -أنْ ٌقدَّ َم زٌا ٌد هد ٌّ ًة أل ِّمه دلٌل ُ
ِ
تجده ُم َكوّ نا ً من الفعل (ٌقدّم) وفاعِ له (زٌاد) ومفعولِه (هدٌّة).

ٌره لها.
ٕ -تقدٌ ُم زٌا ٍد هد ٌّ ًة دلٌل ُ تقد ِ
وإذا تأمّلتَ ال ّتركٌب وجد َته ٌؤدّي المعنى نف َسه الّذي د ّل علٌه ال ّتركٌبُ الس ُ
ّابق.
ركٌب (تقدٌم زٌاد هدٌّة) تكوّ ن من االسم (تقدٌم) وهو مصد ٌر صرٌ ٌح للفعل (ٌقدّم) وجاء مضا ًفا إلى كلمة (زٌاد) الّتً تعرب مضافاً
لكنّ ال ّت
َ
ً
إلٌه و ُت َع ُّد فاعال فً المعنى.
ً
مفعوال به منصوبًا للمصدر الصّرٌح ،فالمصد ُر الصّرٌ ُح إذا أضٌؾ إلى فاعله فً المعنى ٌح ّل مح َّل
وفً هذه الحالة ُتعْ َربُ كلمة (هدٌّة)
فعِله.

َٖ -م ْن ُح المعلّ ِم ّ
واإلبداع.
فو ِق
الب جائز ًة ٌح ّفزه على ال ّت ُّ
الط َ
ِ

ّ
(الطالب) و (جائزة).
نصب مفعولٌن هما:
ُضاؾ إلى فاعله بالمعنى (المعلّم) قد صِ ٌػَ مِن ِفعْ ٍل متع ٍّد إلى مفعولٌن؛ لذلك
المصدر (م ْنحُ) الم
َ
َ
َ

َ
ُ
البهجة على ُمح ٌّا َمن حولَهم.
ور ْس ُمهم
فرحة شراءِ أطفالِنا
 أجمل ُ ما فً األعٌا ِداأللعابَ ،
َ
 تسبٌحك هللاَ ٌزٌل اله ّم .س َّنة.
جارك من ال ُّ
 دعو ُتك َ عطاإك السائل َ المحتاج صدقة مؤجورة.الخٌر لؽٌرك خلق حمٌد.
 ح ّبكَ
ّ
 احترا ُم الطال ِأصول التربٌ ِة.
ب معل ِمٌه أصل ٌ من
ِ
ُ
 مساعد ُتك المحتا َج مبعث ارتٌاحً.ِ
المصدر الّذي تحتَو خطّّ في ما يأتي:
عمؿ
تدريب (ٔ) ّْ
بيف َ
ض ٌْ ُتم َّم َناسِ َك ُك ْم َف ْاذ ُك ُروا َّ
اء ُك ْم أَ ْو أَ َ
اس َمن ٌَقُول ُ َر َّب َنا آتِ َنا فًِ ال ُّد ْن ٌَا
هللاَ َكذ ِْك ِر ُك ْم آ َب َ
ٔ -قال تعالىَ ( :فإِ َذا َق َ
شدَّ ذ ِْك ًرا ۗ َفمِنَ ال َّن ِ
َو َما لَ ُه فًِ ْاآلخ َِر ِة مِنْ َخ َال ٍق).
اإلجابة :عمل المصدر (ذكركم) مضا ًفا؛ فأخذ فاعال بالمعنى الضمٌر المتصل (الكاؾ) فً (ذكركم)  ،ونصب مفعول
به  :آباء.
ُ
إحراز المرءِ المجدَ َم ْط َم ٌح نبٌلٌ.
ٕ-
اإلجابة :عمل المصدر (إحراز) مضا ًفا؛ فأخذ فاعال بالمعنى (المرء)  ،ونصب مفعول به  :المجد.
ٖ -قال ال ّشاعرِ :ب ِع ْ
لؽٌره ُم أَلوفــا
شرت َك الكِرام ُت َع ُّد منهم فال ُت َر ٌَنْ
ِ
اإلجابة :عمل المصدر (عشرتك) مضا ًفا؛ فأخذ فاعال بالمعنى الضمٌر المتصل (الكاؾ) فً (عشرتك)  ،ونصب
مفعول به  :الكرام.
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بيف األقو ِ
اس في ما يأتي :
تدريب (ٕ) امأل الفراغ باإلجابة المناسبة الّتي َ
المرء  ،المر ُء )
رج ( .المرءِ ،
َ
ٔ -حم ُد َك ............فً ما لم ٌَنله ٌوق ُعك فً َح ٍ
اإلجابة :المر َء.
الكتب  ،الكت ِ
الكتب )
ب،
ٕ -مطالع ُتك  .........تجعلك أكثر تم ٌُّ ًزا( .
ُ
َ
الكتب.
اإلجابة:
َ

تدريب (ٖ)
ٔ -نموذج فً اإلعراب :من أه َّم مسإول ٌّاتك االجتماع ٌّة حف ُظ َك الودَّ .
الــودَّ :مفعو ٌل به للمصدر منصوبٌ وعالم ُة نصبه الفتح ُة ا ّ
لظاهرةُ على آخره.
أعرب ما َتحته خ ٌّط فً ما ٌؤتً:
ٕ-
ْ
َ
َ
َ
أ -قال عمرو بن اإلطنابة َ
بٌح
زرجً :أ َب ْت لً عِ َّفتً وأبى َبالئً
الخ
ّ
الحمدَ بال ّث َم ِن َّ
َوأ ْخذي ْ
الر ِ
اإلجابة :الحمد :مفعول به للمصدر (أخذ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ب -ا ّتخاذ ال ّ
شبا ِ
الحوار َن ْه ًجا أ ٌم ٌقو ُد إلى ال ّتفاه ُِم والمح ّبة.
ب
َ
ّ
اإلجابة - :الحوار :مفعول به أوّ ل للمصدر (اتخاذ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
 َن ْه ًجا :مفعول به ثان للمصدر (ا ّتخاذ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.دخٌنُ ،م ِّ
اكتب فقر ًة من إنشائك تب ٌَّن فٌها ضرور َة اجتنا ِ
مصدرا عامالً فٌها.
وظ ًفا
ب ال َّت
تدريب (ٗ)
ً
ْ
ِ
ً
لوحة باستخدام الحاسو ِ
سد فٌها مضمونَ تل َك الفقرةٌِ .ترك للطالب بإشراؾ المعلّم.
ص ّم ْم
ب تج َّ
ث ّم َ

(
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ثان ًٌا :عمل المشتقات
ٔ -عمؿ اسـ الفاعؿ
الشروط الّتي يجب أف يستوفييا كي يعمؿ عمؿ فعمو:
ّأوًال :تعمل المشت ّق ُ
والصفة المش ّبهة واسم المفعول) عمل َ فعلِها إذا اقترنت بـ (أل) ال ّتعرٌؾ.
ات (اسم الفاعل
ّ
ثانيا :تعمل المشت ّق ُ
منونة،
ات إذا ُج ِّردَ ْت من (أل) ال ّتعرٌؾ وكانت ّ
ً
ً
ْ
خبرا لمبتدأ ،أو صفة ،أو حاال.
نداء ،أو
وإذا اعتمدت على
استفهام ،أو نفًٍ ،أو ٍ
وقعت ً
ٍ
معرفاً بػ (أؿ) التّعريؼ.
أوالُ :أف يكوف ّ
َ
ٌإسسون لجا ًنا
الوطن ،فنراهم
تنمٌة
 ٌشار ُكتطوعٌة قاصدٌنَ
ِّ
دركونَ مستقبلَهم فً برا َمج ّ
ُ
ِ
شباب الوطن ال ُم ِ
ِّ
واستقراره.
الوطن ورفعتِه وحفظ أمنِه
قً
الرسم ٌّ َة،
لر ِّ
مسخرٌن طاقاتِهم ُ
ُمسانِد ًة األجهز َة ّ
ِ
ِ

اسم الفاعل (المدركون) فً تجده معر ّفا ً بـ(أل) ،وهو َمصوغ من الفعل (أدرك) الّذي ٌحتاج إلى مفعول به ،فنقول:
ً
(أدرك ال ّ
ُدركون) عمل الفعل المتعدّي؛ َ
فاعال وهو الضَّمٌر المستتر (هم)،
فأخ َذ
شبابُ مستقبلَهم) ،فأدّى اسم الفاعل (الم ِ
ً
ونصب مفعوال به (مستقبل) ،أي أنّ اس َم الفاعل المعرّ ؾ بأل ٌعمل عم َل فعلِه.
ً
ب مفعوالً
ً
َ
َ
مستترً
ضمٌرً
ا
صفة لكلمة (لجا ًنا) ،فرف َع فاعِ ال
وو َق َع
ص َ
ا تقدٌره (هً) ون َ
اس ّم الفاعل (مساند ًة) جاء مج ّر ًدا من (أل) ال ّتعرٌؾَ ،
به (األجهزة).
ً
ً
ً
ً
َ
َ
َ
مستترً
ضمٌرً
مفعوال به (تنمٌ َة).
ب
ص
ن
و
(هم)،
تقدٌره
ا
ا
فاعال
ع
ف
فر
ِه
ل
ع
ف
ل
م
ع
ِل
م
ع
لذلك
؛
منصوبة
ال
حا
ع
ق
و
(قاصدٌن)
اسم الفاعل
َ َ
َ َ
َ
َ َ
َ ِ
 (كان الباذلون أموالَهم فً سبٌل هللا ال ع ّد لهم وال حصر) .كلمة (الباذلون) جمع (الباذل) اسم فاعل معرؾ (بال) التعرٌؾٌعرب اسم كان مرفوع والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره (هم) و (أموال) مفعول به منصوب السم الفاعل.

ٌ
مجاز)(.المن ّفذ) اسم فاعل معرؾ (بال) التعرٌؾ ٌعرب نعت مرفوع والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره
المشروع
(المهندس المن ّف ُذ
َ
ُ
هو و (المشروع) مفعول به منصوب (السم الفاعل).
ب الطالبا ِ
تقومهنّ ) .
ت وأمٌرةُ المختبرةُ كفاءت َهنّ ّ
تدر ُ
( -أمل ُ ّ

(ا لمختبرة) اسم فاعل معرؾ (بال) ٌعرب نعت مرفوع والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره هً و(كفاءة) مفعول به منصوب السم الفاعل.
ٌ -ستحق الباذل ُ مالَه فً وجوه الخٌر كل ّ تقدٌر (.الباذل) اسم فاعل (ماله) مفعول به السم الفاعل.

(عمل اسم الفاعل عمل الفعل أل ّنه جاء مقترن بؤل التعرٌؾ).
مالحظةٌ :عمل اسم الفاعل عمل الفعل المشتق منه فً ال ّتعدّ ي واللّزوم.
كر ُم سعٌد ضٌو َفه؟).
فالمتعدي مثل (هل ُم ِ
والالزم مثل (خال ٌد مجته ٌد أوالدهُ).
الزم ،فٌكتفً اسم الفاعل هنا برفع الفاعل ،كما فً قولنا:
فعل
قد ٌكون اس ُم الفاعل مشت ًّقا من ٍ
ٍ

للوطن.
ووالء
هنٌ ًئا لل ُم ْم َتلَئ ِة قلو ُبهم عش ًقا
ً
ِ

فاسم الفاعل (المُمتلِئة) صٌػ من فعل الزم (امتأل) وأ ّدى عمله ،فرفع الفاعل (قلوب).
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منونة،
ثانيا  :تعمؿ المشتقّ ُ
ً
ات إذا ُجّْرَد ْت مف (أؿ) التّعريؼ وكانت ّ
نفي ،أو ٍ
ٍ
حاال.
نداء ،أو وقع ْت ًا
واذا اعتمدت عمى
استفياـ ،أو ٍ
خبر لمبتدأ ،أو صفة ،أو ً
(غدا ،بعد غد ،األسبوع القادـ).
،الساعة ،اليوـ) أو االستقباؿ ً
ٔ -أف يدؿ عمى الحاؿ (اآلف ،الوقت ّ
ص ًُّ؟
 -أعائ ٌد والدُك من سفره الٌو َمٌ ،ا قُ َ

ُ
ً
حدوثه على ّ
فاعال (وال ُدك) ،مثلما ٌعمل اس ُم الفاعل عمل فعله إذا
الحاضر(الحال) بداللة كلمة (الٌوم) فرفع
من
اس ُم الفاعل (عائد) د ّل
الز ِ
ِ
د ّل على (استقبال) ،كما فً قولنا:

 -أ ُمراف ٌِق صدٌ َقك إلى االحتفال ؼدًا؟

ً
ً
مفعوال به (صدٌق).
ونصب
فاعال (الضمٌر المستتر الّذي تقدٌره أنت)
الفاعل رفع
فاس ُم
َ
ِ
ً
ّ
ّ
ْ
فاعال.
ور َف َع
باستفهام،
ق
ُب
س
ه
تجد
(عائد)
رٌؾ
ع
ت
ال
من
رد
ج
ّ
الم
الفاعل
اسم
فً
ظر
ن
ال
أعِ ِد
َ
ِ

 التجار عارضون بضائعهم اآلن.(عارضون  :اسم فاعل  ،بضائعهم  :مفعول به السم الفاعل).

 -خال ٌد ُمع ٌّد واج َبه اآلن.

(مع ّد  :اسم فاعل  ،واجبه  :مفعول به السم الفاعل).

زمالءه ؼداً.
 لٌث ناص ٌحَ

(ناصح  :اسم فاعل  ،زمالءه  :مفعول به السم الفاعل).

مجرد من أل التعرٌؾ ودل ّ على الحال أو االستقبال).
(عمل اسم الفاعل عمل الفعل أل ّنه جاء منو ًنا
ّ
عتمدا عمى استفياـ.
ٕ -أف يكوف اسـ الفاعؿ م ً
 أحاص ٌد ّرع؟
الز َ

(أحاصد  :اسم فاعل الفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أنت أو هو ،الزرع  :مفعول به منصوب السم الفاعل).

مجرد من أل التعرٌؾ واعتمد على استفهام).
(عمل اسم الفاعل عمل الفعل أل ّنه جاء منو ًنا
ّ
معتمدا عمى نفي.
ٖ -أف يكوف اسـ الفاعؿ
ً
ناس أخو َك واجباتِهِ.
 ماٍ

(ناس) فسبقه نف ًٌ (ما) فرفع فاعالً (أخوك) ونصب مفعوالً به (واجباته).
اس ُم الفاعِ ل
ٍ

الخٌر ناد ٌم.
َ
 -ما فاعل ٌ

(فاعل :اسم فاعل ،الخٌر :مفعول به السم الفاعل).

مجرد من أل التعرٌؾ واعتمد على نفً ).
(عمل اسم الفاعل عمل الفعل أل ّنه جاء منو ًنا
ّ
مدا عمى نداء أي بعد حرؼ النداء.
ٗ -أف يكوف اسـ الفاعؿ معت ً
الخٌر ،ال تتوانَ فً عملِ َك.
صانعا
 ٌاَ
ً

(الخٌر).
ونصب مفعوالً به
الفاعل (صان ًعا) ندا ٌء (ٌا) َف َر َف َع فاعالً ضمٌرً ا مستترً ا تقدٌره (أنت)،
اس َم
َ
َ
ِ

داء أجب.
 ٌاسامعا ال ّن َ
ً

(سامعً ا  :اسم فاعل  ،النداء  :مفعول به السم الفاعل).

مجرد من أل التعرٌؾ واعتمد على نداء).
(عمل اسم الفاعل عمل الفعل أل ّنه جاء منو ًنا
ّ

(
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خبر لمبتدأ.
٘ -أف يقع اسـ الفاعؿ ًا

ش ٌ
 األجوا ُء اآلمنة فً األردنّ ُم َن ٌِّاح َة الدَاخل ٌّة والخارج ٌّ َة.
الس َ
طة ّ

اسم الفاعل (مًن ّ
ؾ ،ولم ٌُسْ َبق باستفهام ٍ أو نفًٍ أو نداءٍ ،وقد وقع خبرً ا للمبتدأ (األجوا ُء) فرفع فاعالً (الضّمٌر
شطة) تجده ؼٌر مُعرَّ ٍ
ً
َ
المستتر الّذي تقدٌره هً) ونصب مفعوال به (السٌّاحة).

ٌ
صادق وعدَه.
 المإمنُ(صادق :اسم فاعل (خبر)  ،وعده :مفعول به السم الفاعل).

منتظر زٌار َتك.
 أناٌ

(منتظر :اسم فاعل  ،زٌارتك :مفعول به السم الفاعل).

مجرد من أل التعرٌؾ ووقع خبر).
(عمل اسم الفاعل عمل الفعل أل ّنه جاء منو ًنا
ّ
 -ٙأف يقع اسـ الفاعؿ صفة.
ُ
الخارجً.
باهر جمالُه
قٌمة بٌت
 ماّ
ٍ

(باهر :اسم فاعل (صفه)  ،جمالُه  :فاعل مرفوع السم الفاعل).
سه (.مكرم :اسم فاعل  ،نفسه :مفعول به).
 أرتاحكرم نف َ
ٍ
إلنسان ُم ٍ

مجرد من أل التعرٌؾ و وقع صفة).
(عمل اسم الفاعل عمل الفعل أل ّنه جاء منو ًنا
ّ

حاال.
 -ٚأف يقع اسـ الفاعؿ ً
شعرا.
 جاء الولد ُمنشدً اً

ً
(منشدا  :اسم فاعل  ،شعرً ا  :مفعول به السم الفاعل).

الخبر.
 جئت زا ًّفاَ

(زا ًّفا  :اسم فاعل  ،الخبر  :مفعول به).

عفو هللا ومؽفرته.
 -وقؾ الحجٌج بعرف ٍة طالبٌن َ

عفو :مفعول به السم الفاعل).
(طالبٌن  :اسم فاعل َ ،

مجرد من أل التعرٌؾ و وقع حال).
(عمل اسم الفاعل عمل الفعل أل ّنه جاء منو ًنا
ّ
عمؿ ِ
ِ
الفاعؿ الّذي تحتو خطّ في ٍّ
مما يأتي:
اسـ
تدريب (ٔ) َب ّْي ْف َ
كؿ َ
اس ۗ َو َّ
ِب ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ ).
هللا ُ ٌُح ُّ
الس َّراءِ َو َّ
ٔ -قال تعالى(:الَّذٌِنَ ٌُنفِقُونَ فًِ َّ
الض َّراءِ َوا ْل َكاظِ مٌِنَ ا ْل َؽ ٌْ َظ َوا ْل َعافٌِنَ َع ِن ال َّن ِ
ً
فاعال ضمٌرً ا مستترً ا  ،و نصب مفعوال به  :الؽٌظ.
اإلجابة :عمل اسم الفاعل ( الكاظمٌن) معرّ ًفا بأل  ،فرفع
بدر من َك ُعذراً.
ِس لِما َ
ٕ -اعل ْم ٌا صدٌقً أ ّنً ُمل َتم ٌ
اإلجابة :عمل اسم الفاعل منوّ ًنا بشرطٌن :د ّل على الحال ووقع خبرً ا  ،فرفع فاعال ضمٌرا مستترا  ،ونصب مفعوال
به :عذرً ا.
ٖ -ما عهد ُتك ٌا ِوسا ٌم ّإال ُمن ِج ًزا واجباتِ َك فً وقتها.
اإلجابة :عمل اسم الفاعل ( منجزا) منوّ ًنا بشرطٌن :د ّل على الحال وسبق بنفً ،فرفع فاعال ضمٌرا مستترا  ،ونصب
مفعوال به :واجباتك.
فر َح ،ثِقً أنّ فر َح ُمدر َك ٌة مستقب َلها على وفق تخطٌط وتفكٌر سلٌمٌن.
ٌٗ -ا أ ّم َ
اإلجابة :عمل اسم الفاعل (مدركة) منوّ ًنا بشرطٌن :د ّل على الحال ووقع خبرً ا فرفع فاعال ضمٌرا مستترا  ،ونصب
مفعوال به :مستقبلها.
ً
كؤس البطولةِ.
حامال
٘ -عاد منتخبنا الوط ّنً من المباراة
َ
ً
ً
(حامال) منوّ ًنا بشرطٌن :د ّل على الحال ووقع إعرابه حاال منصوبة فرفع فاعال ضمٌرا
اإلجابة :عمل اسم الفاعل
مستترا  ،ونصب مفعوال به :كأس.
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 -ٙقال ابن حٌوس:
اس ُتودِعا
دع ال َم ْجدَ ال ُمإ ّثل َوال ُّتقى
العدْ ل َ َر َّبا َحاف ًِظا ما ْ
َو َ
أَ ْس َت ْو ُ
ً
(حافظا) منوّ ًنا بشرطٌن :د ّل على الحال ووقع إعرابه ً
حاال منصوبة فرفع فاعال ضمٌرا
اإلجابة :عمل اسم الفاعل
مستترا  ،ونصب مفعوال به( :ما) الموصولٌّة.
اخر ما تحتو خطّ في ما يأتي:
تدريب (ٕ) اضب ْط أو َ
راج منك ال ّتث ُّبت م ّما تسمع وتقول ،وأالّ تلقً ً
باال لل ّ
شائعاتِ .اإلجابة :التثب َ
ّت.
ٔ -إ ّنً ٍ
ٌ
مع صدٌقاتها للمشاركة فً برنامج الحفاظ على البٌئة؟ اإلجابة :لجٌنُ .
ٕ-
أذاهبة لُ َجٌن َ
ً
تطو ًرا
للرواٌة األردنٌة ال ّنسو ٌّة من حٌث الك ّم والجودة ،فإنّ
ملحوظا ِّ
ٖ -شهد عق ُد ال ّتسعٌن ٌّات من القرن الماضً ُّ
ً
رواٌة الثنتً عشرة روائ ٌّة ،ح ّتى مستهل ِّ القرن الحالً.
أحدَ نا واج ٌد أكثر من خمس ٍة وعشرٌن
أكثر.
اإلجابةَ :
تدريب (ٖ) امأل الفراغ بالكممة المناسبة الّتي بيف القوسيف في المثاليف اآلتييف:
ٔ -على ّ
الساحة الستالم شهاداتهم.
الطلبة اآلتٌة.........الحضور إلى ّ
اإلجابة :أسماؤُ هم.
( أسماءهم  ،أسمائهم  ،أسماإُ هم )
ٌٕ -ا ُمص ِّد ًقا َ .........
ابق على ما أنت علٌه  ( .عهدَه  ،عهدُه  ،عهدِه ) اإلجابة :عهدَ ه.
ٍ
ٍ
اـ:
تدريب (ٗ) اجعؿ أسماء الفاعميف اآلتية عامم ًة َ
غير عاممة ،مع ّ
ثـ َ
الضبط التّ ّ
عمؿ فعميا في جممة مفيدةّ ،
ٌترك للطالب بإشراؾ المعلم.
بان ُ ،م ْعطٍ  ،سامع.
قائم  ،م ّتفق ٍ ،

تدريب (٘)
ٔ -نموذج فً اإلعراب :
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
اء
(وإِ ْذ َقال َ َر ُّب َك لِ ْل َم َالئِ َك ِة إِ ِّنً َجاعِ ل ٌ فًِ ْاأل ْر ِ
ض َخلٌِفة ۖ قالُوا أ َت ْج َعل ُ فٌِ َها َمن ٌُفسِ ُد فٌِ َها َو ٌَ ْسفِ ُك الدِّ َم َ
 قال تعالىَ :َ
َ
َ
دِّس لَ َك ۖ قال َ إِ ِّنً أ ْعلَ ُم َما َال َت ْعلَ ُمونَ ).
س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُنق ُ
َو َن ْحنُ ُن َ
ّ
ً
ُ
الفاعل منصوبٌ  ،وعالمة نصب ِه الفتح الظاهر على آخره.
خلٌفة :مفعو ٌل به السم
ِ
ٕ -أعرب ما تحته خ ٌّط فً ما ٌؤتً :
أ -قال تعالى( :قلْ أَ َم َر َر ِّبً بِا ْلق ِْسطِ ۖ َوأَقٌِ ُموا ُو ُجو َه ُك ْم عِندَ ُكل ِّ َم ْس ِج ٍد َوادْ ُعوهُ ُم ْخلِصِ ٌنَ لَ ُه الدِّ ٌنَ ۚ َك َما َبدَأَ ُك ْم َت ُعودُونَ ).
اإلجابة :الدّ ٌن :مفعول به منصوب السم الفاعل (مخلصٌن) وعالمة نصبه الفتحة.
ٌ
المحررةُ
مبدعة.
البرامج اإلذاع ٌّة المدرس ٌّ َة
ب-
َ
َّ
اإلجابة :البرامج :مفعول به منصوب السم الفاعل (المحرّ رة) وعالمة نصبه الفتحة.
َ
دمت ُمتقِ ًنا عملَك ستنجح.
جـ  -ما
اإلجابة :عمل :مفعول به منصوب السم الفاعل (متقنا) وعالمة نصبه الفتحة ،وهو مضاؾ.
ك :ضمٌر متصل مبنً على الفتح فً مح ّل جرّ مضاؾ إلٌه.
وحة إال ف ّن ٌ
راسمة هذه ال ّل َ
ٌ
انة ماهر ٌة.
د -ما
اإلجابة :هذه :اسم إشارة مبنًّ على الكسر فً مح ّل نصب مفعول به السم الفاعل (راسمة).
ف ّنانة :فاعل السم الفاعل (راسمة) مرفوع وعالمة رفعه الضمّة.
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الفاعل
باسم
َٕ -ع َمل ُ الّص َف ِة المش ّبه ِة
ِ
ِ
اقرأ ما ٌؤتً:
الحمراء لو ُنها.
أحب الورد َة
َ
ُّ -

الزم .وقد جاءت معرّ فة بـ (أل) ال ّتعرٌؾ؛ فع ِملَ ْ
ت
فعل
(الحمراء) تجد أ َّنه صفة مشبّهة ،ولعلّك تذكر أنّ الصفة المشبّهة ال تصاغ ّإال من ٍ
ٍ
ً
عم َل الفعلْ ،إذ َر َف َع ْ
فاعال لها.
ت (لون)

أي مسابق ٍة علم ٌَّةٍ ،ما دمنا عاقدٌنَ العز َم على تحقٌقِه.
ب الحصول ُ على
األول فً ّ
المركز ّ
صع ٌ
 ما ِْ

ً
ْ
ْ
فاعال لها.
ورفعت كلم َة (الحصولُ)
منونة ومجرَّ د ًة من (أل) ال ّتعرٌؾ ،وجاءت مسبوقة بنفً (ما)،
جاءت َّ

 أسعٌدةٌ روانُ فً حصولِها على ال ّالجامعة ال ّثانٌة؟
شهادة
ّ

ً
باستفهام (الهمزة) ،وقد َر َف َع ْ
ْ
فاعال لها.
ت كلمة (روان)
ت الصّف ُة المشبّه ُة (سعٌدة)
جاءت َّ
منونة ومجرَّ د ًة من (أل) ال ّتعرٌؾ ،فس ُِب َق ِ
ٍ

 ٌا َابق على ما َ
ش ْه ًما خلقُهَ ،
أنت علٌه من شهام ٍة و ُن ْب ٍل.

الصّفة المشبّهة (شهم) س ُِب َق ْ
ت بنداءٍ ،ورفعت كلمة (خلق) على أ ّنها فاع ٌل لها.

ب هواإُ ها صٌ ًفا.
 األجوا ُء فًشمال األردنّ َر ْط ٌ
ِ

ْ
ً
فاعال.
(رطبٌ ) جاءت مجرّ دة من (أل) ال ّتعرٌؾ ،ووقعت خبرً ا ،فرفعت كلمة (هواء)
الصّفة المشبّهة

َ
ُ
عرٌض ساقُها ،خضراء أوراقُها.
تحت شجر ٍة
جلست
ٍ

ً
صفة ،فرفعت كلمة (ساق) على أ ّنها فاعل.
الصّفة المشبّهة (عرٌضٌ ) مج ّرد ًة من (أل) ال ّتعرٌؾ ،ووقعت

أحب المر َء َع ْذبا ً لِسا ُنه وشائقا ً حدٌث ُه.
ُّ

ضا مج ّردة من (أل) ال ّتعرٌؾ ،ووقعت ً
الصّفة المشبّهة (ل ٌّ ًنا) أٌ ً
حاال ،فرفعت كلمة (لسانُ ) على أّ ّنها فاعل لها.

الصفة المش ّبهة تعمل َع َمل َ فعلِها ِبال ّ
َ
شروطِ نفسِ ها الّتً ُتش َت َر ُط لِ َعمِل اسم الفاعل.
لعلّك
لحظت م ّما سبق أنّ
ّ
سبب عممِيا:
المشبية التّي تحتَيا خطّّ في ما يأتيً ،ا
الصفّة
تدريب (ٔ) َب ّْي ْف َ
ّ
ذاكر َ
عمؿ ّ
س ُّر ال َّناظِ ِرٌنَ ).
ص ْف َرا ُء َفاق ٌِع لَّ ْو ُن َها َت ُ
ٔ -قال تعالىَ ( :قالُوا ادْ ُع لَ َنا َر َّب َك ٌُ َب ٌِّن لَّ َنا َما لَ ْو ُن َها ۚ َقال َ إِ َّن ُه ٌَقُول ُ إِ َّن َها َب َق َر ٌة َ
اإلجابة :العمل :رفعت فاعال (لونها) سبب العمل :منوّ نة مجرّ دة من أل التعرٌؾ ووقعت صفة.
وال َ
ٕ -قال ال ّشاعر :وما َ
أنت بالّذي َتضٌ ُع َمذا ِه ُب ْه
الضعٌؾِ فإادُه
أنت بالمرءِ
َّ
اإلجابة :العمل :رفعت فاعال :فؤاد ،سبب العمل :مقترنة بأل التعرٌؾ.
أفر ٌ
االستثماري؟
بنجاح مشروعِ ها
حة عبٌ ُر
ّ
ِٖ -
ِ
اإلجابة :العمل :رفعت فاعال :عبٌر ،سبب العمل :مجرّ دة من أل التعرٌؾ واعتمدت على استفهام.
إنتاجه.
ٌٗ -ا ع ّمانُ  ،إنّ قلمً بجمال طلّتك بدٌ ٌع
ُ
اإلجابة :العمل :رفعت فاعال :إنتاج ،سبب العمل :منوّ نة مجردة من أل التعرٌؾ ووقعت خبرا.
ؾ من ِّ
ُ
ش ُّم األنو ِ
األو ِل
الو ُجو ِه كرٌ َم ٌة أحسا ُب ُه ْم
٘ -قال ّ
راز َّ
ٌض ُ
حسان بن ثابتِ :ب ُ
الط ِ
اإلجابة :العمل :رفعت فاعال :أحساب ،سبب العمل :منوّ نة مجرّ دة من أل التعرٌؾ ووقعت خبرً ا.
هجتً لَ ْم ُت َرق ولم ُت َم ِر
ذوب م ْه َج ُتها
 -ٙقال ابن ّ
و ُم َ
سنٌ أنْ َت َ
الرومً :ما َح َ
اإلجابة :العمل :رفعت فاعال( :أن تذوب) ،سبب العمل :منوّ نة مجرّ دة من أل التعرٌؾ واعتمدت على نفً.
ُ
َآل ٍ
األخٌر َزما ُنه
كنت
 -7قال أبو العالء المعري:
وإنً وإنْ
َ
ّ
ت بِما لَ ْم َت ْس َتطِ ْع ُه األَوائِل ُ
اإلجابة :العمل :رفعت فاعال :زمان ،سبب العمل :مقترنة بأل التعرٌؾ.
َ -8ج ُ
ؼزٌر ماإها.
قرب َن ْب َع ٍة
لست
َ
ٍ
اإلجابة :العمل :رفعت فاعال :ماء ،سبب العمل :منوّ نة مجردة من أل التعرٌؾ ووقعت صفة.
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ٍ
الص ِ
تدريب (ٕ) وظَّ ِ
فات المشبَّي َة اآلتي َة في ٍ
عمؿ فعمِيا:
أف
جمؿ
ؼ ّْ
تكوف عامم ًة َ
مفيدة عمى ْ
َ
س ْهل ُ ،
شجاع َ ،فطِ ن.
كرٌم  ،أبٌض َ ،

ٌترك للطالب بإشراؾ المعلّم.

تدريب (ٖ)
ٌ
ُ
آثارها.
مدٌنة جرش
ٔ -نموذج فً اإلعراب :
عرٌقة ُ
ّ
ٌ
ضمّة الظاهرة على آخره.
عرٌقة :خبر مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ضمّة ّ
الظاهرة ،وهو مضاؾ.
آثــار :فاعل للصِّف ِة المشبّهة مرفوع ،وعالمة رفعه ال ّ
ُ
الـهـاء :ضمٌر متصل مبنًّ على السّكون فً مح ّل جرّ مضاؾ إلٌه.
ٕ -أعرب ما تحت ُه خ ٌط فً ما ٌؤتً:
اس حٌثما حل ّ أو ارتحلَ.
أ -اللَّ ِبق كالمه
ٌ
محبوب لدى ال ّن ِ
اإلجابة :فاعل الصفة المشبّهة (اللّبق) مرفوع وعالمة رفعه الضمّة الظاهرة على آخره.
ربً.
الع ّ
ب -إنّ المرأ َة عظٌ ٌم دورها فً تارٌ ِخنا َ
اإلجابة :فاعل الصفة المشبّهة (عظٌم) مرفوع وعالمة رفعه الضمّة الظاهرة على آخره.

ٖ -عمل اسم المفعول
اقرأ ما ٌؤتً:
 -نفتخر بجٌشِ نا الباسل المعروفة بطوال ُته.

تجد اسم المفعول (المعروفة) أُخِذ من الفعل (ع ُِرؾ) وهو فع ٌل مبنًّ للمجهول ،وكما تع ّرفت ساب ًقا أنَّ الفعل المبنًّ للمجهول ٌرفع نائب
ْ
ٌ
(بطوالت) مرفو ًعا على أ ّنه نائب فاعل.
والحظ أنّ اسم المفعول جا َء معرَّ ًفا بـ (أل) واالسم الّذي جاء بعده
فاعل.

 -ما مذمو ٌم رجل ٌ ٌساعد اآلخرٌن.

تجده مج ّر ًدا من (أل) ال ّتعرٌؾ ،ففً المثال ّ
الثانً سبق اس َم المفعول (مذمو ٌم) نف ًٌ (ما) ،وجاء االسم الذي بعده (رجل) مرفوعً ا على أ ّنه
نائب فاعل.

المتفو ُق جائز ًة؟
ح
ّ
 -أممنو ٌ

سبق اسم المفعول (ممنوحٌ) استفهام (الهمزة) ،وجاء االسم الّذي بعده (المتفوّ ق) مرفو ًعا على أ ّنه نائب فاعل ،وكلمة (جائز ًة) منصوبة
فعل متع ٍّد إلى مفعولٌن ،فٌصبح المفعول األول نائب فاعل وٌبقى ّ
الثانً منصوبًا
على أ ّنها مفعول به؛ ألنّ اسم المفعول (ممنوح) صٌػ من ٍ
ثان السم المفعول.
على أ َّنه مفعول ٍ

ٌ -ا مث َّق ًفا فكرهُ ،ما أجمل َ أنْ تشارك فً نشر ال ّثقاف ِة اإلٌجابٌة فً ح ٌّ َك!

اسم المفعول (مث ّق ًفا) ندا ٌء (ٌا) ،وجاء االسم الّذي بعده (فكرُ) مرفوعً ا على أ ّنه نائب فاعل.

ُ
ُّ
تستحق ال ّتقدٌر.
مٌز
عفاؾ
 المعلّمةُ
الممنوحة وسا َم ال ّت ِ

الممنوحة  :اسم مفعول معرؾ ب( أل) التعرٌؾ فعمل عمل فعله المبنً للمجهول وقد وقع صفة مرفوعة  ،ونائب الفاعل ضمٌر مستتر
تقدٌره (هً ) ،وسام  :مفعول به ثان منصوب السم المفعول وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

للجمٌع.
 الحاسوب ُمس َّهل ٌ استخدا ُمه اآلنَِ

مُس َّهلٌ :اسم مفعول جاء مج ّردا من ( أل) التعرٌؾ  ،ولكنه جاء ّ
داال على الحال لوجود كلمة (اآلن) فً جملته وقد وقعت خبرا مرفوعا
ووقعت كلمة (،استخدام) :نائب فاعل مرفوعا السم المفعول وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاؾ والهاء ضمٌر متصل
مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه.

ٌ
ٌ
لتفوقها؟
موهبة
أخدٌجة جائز ًة ّ

وقع اسم المفعول ( موهوبة ) مبتدأ مرفوع  ،وقد سبق بأداة االستفهام ووقعت كلمة ( خدٌج ُة) نائب فاعل مرفوعا السم المفعول ،وقد س ّد
مسد الخبر ووقعت كلمة ( جائزة) مفعوال به ثانٌا منصوبا السم المفعول.

 -ما مقبول ٌ عذ ُر المتخاذلٌن الٌوم.

اسم المفعول (مقبول) وقع مبتدأ وسبقته أداة النفً ؛هً ( ما) ووقعت كلمة ( عذر) :نائب فاعل مرفوعا وهو مضاؾ وقد س ّد مس ّد الخبر.

حجه ،هنٌئا ً لك.
 ٌامبرورا ُّ
ً

اسم المفعول (مبرورا) سبقته أداة النداء ؛ هً ( ٌا) ووقعت كلمة ( ح ّجه)  :نائب فاعل مرفوعا.

(
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بي ًنا عممَو ،مع التّ ِ
ِ
عميؿ:
اسـ
المفعوؿ في ما يأتيُ ،م ّْ
َ
تدريب (ٔ) َع ّْي ِف َ
الصدَ َق ُ
الر َقا ِ
ٌل
ارمٌِنَ َوفًِ َ
ٌِن َوا ْل َعا ِملٌِنَ َعلَ ٌْ َها َوا ْل ُم َإلَّ َف ِة قُلُو ُب ُه ْم َوفًِ ِّ
ات لِ ْلفُ َق َراءِ َوا ْل َم َ
ٔ -قال تعالى( :إِ َّن َما َّ
س ِب ِ
ساك ِ
ب َوا ْل َؽ ِ
َّ
َّ
ً
ٌضة ِّمنَ هللاِ ۗ َوهللا ُ َعلٌِ ٌم َحكٌِ ٌم).
َّ ِ
ٌل ۖ َف ِر َ
هللا َوا ْب ِن َّ
الس ِب ِ
اإلجابة :المإلّفة ،العمل :رفع نائب فاعل (قلوب) ،سبب العمل :مقترن بأل التعرٌؾ.
لٌس له شِ فا ُء
مق
س شِ فاه
ٕ -قال ال ّشاعر :و
َ
ودا ُء ُ
بعض الدّاءِ ُم ْل َت َم ٌ
ُ
الح ِ
اإلجابة :ملتمس ،العمل :رفع نائب فاعل (شِ فً) ،سبب العمل :مجرّ د من أل التعرٌؾ (منون) ووقع خبر.
عاش مذمو ًما خصائلُه ولم ْ
بالخٌر مذكورا
ٖ -قال ال ّشاعر :ما
ٌمت َمنْ ٌَكنْ
عاش َمنْ
َ
َ
ِ
اإلجابة :مذموم ،العمل :رفع نائب فاعل (خصال) ،سبب العمل :مجرّ د من أل التعرٌؾ ووقع حال.
أشجارها.
سقة
ُ
ٗ -حدائق الحسٌن فً العاصمة ع ّمانَ ُم َن َّ
منسقة ،العمل :رفع نائب فاعل (أشجار) ،سبب العمل :مجرّ د من أل التعرٌؾ (منون) ووقع خبر.
اإلجابةّ :
ّ
ِق ال ّ
٘ -أُصاد ُ
المهذبة أخالقُه.
اب
ش َّ
ّ
المهذبة ،العمل :رفع نائب فاعل (أخالق) ،سبب العمل :مقترن بأل التعرٌؾ ،ووقع صفة.
اإلجابة:
ُ
طورةٌ أنظمته.
-ٙ
اشترٌت حاسو ًبا ُم َّ
مطورة ،العمل :رفع نائب فاعل (أنظمة) ،سبب العمل :مجرّد من أل التعرٌؾ (منون) ووقع صفة.
اإلجابةّ :
ِ
المفعوؿ اآلتية في جمؿ مفيدة مف إنشائؾ عمى أف تػأتي عاممة:
أسماء
تدريب (ٕ) وظّؼ
َ
َم ْسموع َ ،مبٌع ُ ،م َر َّت َبة َ ،م ْحفوظ ُ ،م ْس َت ْخ َرجٌ .ترك للطالب بإشراؾ المعلّم.
اخر ما تحتَو خطّّ في ما يأتي:
تدريب (ٖ) اضب ْط أو َ
ٌ
خارج أوقا ِ
الرسمً؟
الدّوام
ت
أمفتوحة أبواب المكتب ِة المدرس ٌّة
ٔ-
ّ
َ
ِ
ارها.
ٕ -العقبة باس ٌم ثؽرها اب ً
تهاجا بساكنٌها و ُز َو ِ
ُ
استمتعت بش ّم وردة ط ٌّ َب ٍة رائحتها.
ٖ-
ٗ -المرأة محفو ٌظ ح ّقها فً االنتخابات البرلمان ٌّة تصوٌ ًتا وتر ُّ
شحا.
٘ -ممارس ُت َك الر ٌّاضة بانتظام تجعل ُ جس َمك ذا لٌاقة بدن ٌّة عالٌة.

اإلجابة :أبوابُ .
اإلجابة :ثؽرُ .
اإلجابة :رائح ُتها.
اإلجابة :ح ُّقها.
اإلجابة :الرٌاض َة.

وسبب عممِو:
المشتؽ وعممَو،
ع
تدريب (ٗ)
ّْ
ِ
مما يأتيُ ،م ّْ
بيناً نو َ
َ
استخرج المشتقّات ّ
ٰ
ٰ
اس َو ٰ َذلِ َك ٌَ ْو ٌم َّم ْ
ش ُهودٌ).
اب ْاآلخ َِر ِة ۚ َذلِ َك ٌَ ْو ٌم َّم ْج ُمو ٌع َّل ُه ال َّن ُ
اؾ َع َذ َ
ٔ -قال تعالى( :إِنَّ فًِ َذلِ َك َآل ٌَ ًة لِّ َمنْ َخ َ
اإلجابة :مجموع :اسم مفعول ،عمله :رفع نائب فاعل (ال ّناس) ،سبب العمل :مجرّ د من أل التعرٌؾ (منون) ووقع
صفة .مشهود :اسم مفعول ،عمله :رفع نائب فاعل (ضمٌر مستتر تقدٌره هو) ،سبب العمل :مجرّد من أل التعرٌؾ
(منون) ووقع صفة.
َ
َ
َ
ٕ -قال رسول هللا" :الخ ٌْل ُ َم ْعقو ٌد فً نواصٌها الخ ٌْ ُر إِلى ٌَ ْو ِم القٌِامةِ".
اإلجابة :معقود :اسم مفعول ،عمله :رفع نائب فاعل (الخٌر) ،سبب العمل :مجرّ د من أل التعرٌؾ (منون) ووقع خبر.
ً
حافظا ال ِّ
تذو ًّقا بٌا َنه.
األول – رحمه هللا –
ٖ -كان الملك
ش ْع َر ُم ِّ
س عبد هللا ّ
المإس ُ
ِّ
اإلجابة - :حافظا :اسم فاعل ،عمله :نصب مفعوال به (الشعر) ،سبب العمل :مجرّ د من أل التعرٌؾ وإعرابه خبر.
متذوقا :اسم فاعل ،عمله :نصب مفعوال به (بٌانه) ،سبب العمل :مجرّد من أل التعرٌؾ (منون) ووقع خبر.
ّ
المإسس :اسم فاعل ،عمله :رفع فاعال (ضمٌر مستتر تقدٌره هو) ،سبب العمل :معرّ ؾ بأل التعرٌؾ.
ّ
ْ
ُ
ّ
ّ
ٗ -كم قصٌد ٍة للشاعر المتنبً عذب ٍة كلماتها.
اإلجابة :عذبة :صفة مشبهة ،عملها :رفعت فاعال (كلمات) ،سبب العمل :مجرّ د من أل التعرٌؾ (منونة) ووقعت
صفة -.ال ّ
شاعر :اسم فاعل ،عمله :رفع فاعال (ضمٌر مستتر تقدٌره هو) ،سبب العمل :معرّؾ بأل التعرٌؾ.
 المتن ّبً :اسم فاعل ،عمله :رفع فاعال (ضمٌر مستتر تقدٌره هو) ،سبب العمل :معرّ ؾ بأل التعرٌؾ.(
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ٌ
مؽروسة جذورها فً وجداننا حٌثما ْار َت َح ْلنا وحٌثما َحلَ ْلنا.
ٌ٘ -ا وطنً ،مح ّبتك
اإلجابة :مؽروسة :اسم مفعول رفع نائب فاعل (جذورها) ،سبب العمل  :مجرّ د من أل التعرٌؾ (منون) ووقع خبرا.
الجار العزٌ ُز.
 -ٙقال الجا ُر لجاره :ما َم ْنسِ ٌَّ ٌة أفضالُ َك أ ٌُّها
ُ
اإلجابة :منس ٌّة :اسم مفعول ،عمله :رفع نائب فاعل (أفضال) ،سبب العمل :مجرّ د من أل التعرٌؾ (منونة) ،واعتمد
على نفً.
العزٌز :صفة مشبّهة ،عملها :رفعت فاعال (ضمٌر مستتر تقدٌره هو) ،سبب العمل :معرّ ؾ بأل التعرٌؾ.
أجب عما يميو :
ص
اآلتي  ،ثـ ْ
تدريب (٘) اق أر ال ّن ّ
َ
ُ
بأشجار ّ
ٌخالطها
ٌتون المكسوّ ة أؼصانها ور ًقا طوا َل العام ،فتبدو سهولُه وروابٌه خضرا َء لو ُنها ،ال
ٌزدانُ األردنّ
الز ِ
ِ
ّخور ،ف ُتد ِخ ُل السّرور على قلب َمنْ ٌنظر إلٌها ،وال سٌما تلك ال ّتً قد ُعمِّرت مئات السّنٌن ما ّدةً
إالّ لونُ ال ّترب ِة أو الص ِ
بالثمار ووارؾ ّ
أهلنا ّ
ت أو حًٍّ مزدان ٍة ساحاته بشجر ّ
حٌن قطافهم
الزٌتون ،فٌلتقً أبناؤه فٌها
الظالل .وكم من بٌ ٍ
َ
ِ
ّ
َّلٌن دوا َم هذه ال ّنعمةِ.
الزٌتون مُؤم َ
ص:
ٔ -استخرج من ال ّن ّ
ً
اإلجابة :ما ّدة ،مؤمّلٌن.
عامال.
أ -اسم فاعل
اإلجابة :خضراء ،مزدانة.
ب  -صفة مش َّبهة عاملَة.
اإلجابة :المكسوّ ة.
جـ  -اسم مفعول عامالً.
اإلجابة :قطافهم.
مصدرا عامالً.
د-
ً
ٕ -اضبط حرؾ ّ
ص .اإلجابة :أه َل  ،دوا َم.
الالم من كلمة (أهلنا) والمٌم من كلمة (دوام) بحسب موقعهما فً ال ّن ّ
ص اآلتي ثـ اضبط ما تحتو خطّ:
تدريب ()ٙاق أر ال ّن ّ
قال إبراهٌم عبد القادر الماز ّنً عن مٌخائٌل نعٌمة:
 ...ولألستاذ نعٌمة جانبان ٌبرزان فً نثره وشعره ،وهما متباٌنان أش َّد ال ّتباٌن ،أو لع َل األص َّح أن نقول إ ّنهما متمٌزان
ٌ
موثوق علمه ،ولك ّنه فً شعره
ج َّدا ال ٌختلطان .فهو فً نثره – وال سٌّما حٌن ٌنقد – مف ِّكرٌ سدٌ ٌد نهجة مستقٌ ٌم نظره،
ً
رحمة وحنا ًنا ،وإنْ كانت ال تخلو أحٌا ًنا من
وفً ما ٌكتبه نثرً ا بِ َوحْ ً من عاطفته ،تؽلب علٌه الرّ وحانٌة الَّتً تفٌض
ابتسامة الرّ جل الواقعًّ السّاخر .اإلجابة :نهجُ ُه  ،نظ ُرهُ  ،عل ُم ُه.
تدريب ()ٚ
ٔ -نموذج فً اإلعراب:
َ
ً
َ
ْ
َّ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ
ب َجنا ِ
اب).
 قال تعالىَ ٰ ( :ه َذا ذ ِْك ٌر ۚ َوإِنَّ لِل ُمتقٌِنَ ل ُح ْسنَ َمآ ٍت َعدْ ٍن ُّمفت َحة ل ُه ُم األ ْب َو ُ
ض ّم ُة ّ
الظاهرةُ.
فاعل
األبواب :نائبُ
السم المفعو ِل مرفو ُع وعالم ُة رف ِع ِه ال ّ
ُ
ٍ
ِ
ٕ -أعرب ما تحته خ ٌّط فً ما ٌؤتً:
أ -قرأت بح ًثا علم ٌَّا مو َّث ً
قة مصادره.
اإلجابة - :مصادر :نائب فاعل السم المفعول (موثقة) مرفوع وعالمة رفعه الضمّة ،وهو مضاؾ،
 هـ :ضمٌر متصل مبنً على الضم فً مح ّل جرّ مضاؾ إلٌه.َّ
ب -ال ّ
بالصور واألخٌلة المستوحاة من الطبٌعة.
شاعرة فدوى طوقان من َّم ٌق شِ عرها
ّ
اإلجابة - :شعر :نائب فاعل السم المفعول (منمق) مرفوع وعالمة رفعه الضمّة ،وهو مضاؾ،
 ها :ضمٌر متصل مبنً على الضم فً مح ّل جرّ مضاؾ إلٌه.ُ
ْ
عائشة أمسٌة ثقاف ٌّة كثٌرةٌ محاورها .
أدارت
جـ -
اإلجابة - :محاور :فاعل الصفة المشبّهة (كثٌرة) مرفوع وعالمة رفعه الضمّة.
ً
حافظا العهد الّذي كان بٌ َننا.
د  -سؤبقى
ً
اإلجابة :العهد :مفعول به السم الفاعل (حافظا) منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
ِّ
تدريب ( )ٛاكتب فقرة من إنشائك ُت َح ّذ ُر فٌها من خطورة قٌادة المركبا ِ
موظ ًفا
بالسرعة ا ّلتً تفوق الحدّ المحدّ د،
ت
ّ
ّ
بتصمٌم دال ّ.
حاسوبً
عامال ،وأحد المشت ّقات العاملة ،ث ّم اعرضها على برنامج
مصدرا
ّ
ً
ٍ
ّ
ٌترك للطالب بإشراؾ المعلم.
(
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ب.
س ُ
الوحدة الحادٌة عشرة  :ال َّن َ
ال ّنسب :إلحاق ٌاء مشدّدة بآخر االسم المعرب و َك ْس ُر ما قبلها ،والؽاٌة منه اإلٌجاز وال ّتخصٌص،
ولل ّنسب طرفان :االسم المنسوب واالسم المنسوب إلٌه.
اقرأ ما ٌؤتً:
ٔ -لاي ذؼاٌ( :ٝئَِّٔا أَٔضَ ٌَْٕاُٖ لُ ْشآًٔا ػ ََشتًِّ١ا ٌَّ َؼٍَّ ُى ُْ ذَ ْؼمٍُِ.) َْٛ
اٌّغشؼ ّ.ٟ
ٕ٠ -ؼ ُّذ اٌؾّاػ ُش أؼّذ ؽٛل ٟسائ َذ اٌؾّؼ ِش
ِ

بً ،والمسرح ًِّ) تجدهما اسمٌن ُمعر َبٌن ان َت َهٌا بٌاء مشدَّدة ،قبلها كسرة.
(عر ّ
أ ْنعم ال ّن َ
ظر فً االسمٌن ِ
(مسرحً) ،فال ُمرا ُد بـ (عرب ٌّا) فً اآلٌة الكرٌمة أنّ القرآن الكرٌم
(عرب ًّ) وبٌن (مسرح) و
و
(عرب)
بٌن
عالقة
ة
م
ث
والحظ أّنَّ
ِّ
َّ
ِ
ّ
َ
َ
ّ
(المسرحً) النشاط المنسوب إلى المسرح.
منسوب للؽة العرب ،ألنه نزل َ بلؽتهم ،وبـ
ّ
ٌ
َ
ُ
(عرب ًٌّا،
االسمٌن
بآخر
قة
الملح
ة
َّد
د
المش
ء
الٌا
القة
ع
ال
هذه
أظهر
َفما
والمسرحً) ،لذا تس ّمى ٌا َء ال ّنسب ،و (المسرح) قبل إلحاق الٌاءِ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ِ
َ
ّ
المنسوب وهما ط َرفا النسب.
المنسوب إلٌه ،وبعد إلحاقِها ٌس ّمى االس َم
به ٌس ّمى االس َم
َ
َ
ص (ال َّنشا َط) بـ (المسرح) ،فهو ٌفٌ ُد اإلٌ َ
جاز
اختصر قو َلنا :ال ّنشاط المنسوب إلى (المسرح) بـ
سب
ص َ
(المسرحً) ،وخ ّ
ّ
َ
وتلح ُظ أنَّ ال ّن َ
خصٌص.
وال ّت
َ
ت َبٌا ًنا) ،وقد ٌُج َمع نحو قولِنا:
المنسوب نحو قولنا( :اللُّؽة العرب ٌّ ِة من أدقِّ اللُّؽا ِ
وقد ٌإ َّنث االس ُم
ُ
(ٌفٌد ال َمسرح ٌّون من تارٌخ المسارح العال ّمٌة وروائعها).
ْ
أي تؽٌٌر بعد ال ّنسب.
المنسوب إلٌه (عرب ،مسرح) لم
لعلّك لحظتَ أنّ االس َم
ٌطرأ على بِ ْنٌتِه ُّ
َ

ْؼ التّ ِ
أوًال :ي ْنسب إلى االسـ المختوـ بتاء التّأنيث ِبحذ ِ
اء:
َ
ّ ُ َُ
اريّ
صناعة :صناعِ ًّ هندسة :هندسِ ًّ
إدار َة :إد ِ
كوفة :كو ِفًّ
مدرسة :مدرسِ ًّ
قبلة :قبلًِّ
وحدة :وح ِديّ
صحافة :صحا ِفًّ
ورقة :ور ِقًّ
العقبة:
المعرفة :المعرفًِّ بالؼة :بالؼِ ًّ
العقبًّ
ِ
البصرة:
تجارة:
البصريّ فاطمة :فاط ِمًّ
تجاريّ
ِ
ِ
جامعة :جام ِعًّ
ثقافة :ثقافًّ
زراعة :زراعِ ًّ
ب
سُ
ً
ثانياُ :ي ْن َ
ملِك :ملَ ِكًّ
كبد :ك َب ِديّ
ِ

حبشة :حبشِ ًّ
فاكهة:
فاكهًّ
ِ
زهرة:
زهريّ
ِ
ؼزةِّ :
َّ
ؼزيّ
أ ّمة :أ ِّمًّ
م ّكة :م ِّكًّ

إلى االسـ الثّالثي المكسور العيف ِبفَتْ ِح ِ
عينو:
ّ
َ
حذِرَ :
َ
حذ ِريّ بطِ ر :بط ِريّ كتِؾ :كتفًِّ
كس ِلًّ فطِ نَ :
فط ِنًّ
لبق :ل َب ِقًّ
كسِ لَ :
ِ

ب إلى االسـ الممدود بحسب حاؿ اليمزة:
سُ
ثالثًاُ :ي ْن َ

إف كانت زائدةً ُقمِ َب ْت و ًاوا ،مثؿ:
أ ْ
حمراويّ خنساء:
حمراء :
خنساويّ
ِ
ِ
حوراء:
سوداء:
حوراويّ
سوداويّ
ِ
ِ

شهباء :
شهباويّ
ِ
صحراء:
صحراويّ
ِ

ب إِ ْف كانت أصمّي ًة َب ِق َي ْت عمى حاليا ،مثؿ:
بدّاء :بدا ِئًّ
قراء :قرّ ا ِئًّ
إنشاء  :إنشائًِّ
ّ
إبطاء  :إبطائًِّ ابتداء  :ابتدا ِئًّ امتالء  :امتال ِئًّ
قمبيا و ًاوا أو بقاؤىا عمى حاليا ،مثؿ:
ج
ْ
إف كانت منقمب ًة فجاز ُ
كساء :كسا ِئًّ /
قضاء :قضا ِئًّ /
كساويّ
قضاويّ
ِ
ِ
سماء  :سما ِئًّ /
ؼناء :ؼنا ِئًّ /
سماويّ
ؼناويّ
ِ
ِ
صفاء :صفائًِّ /
صفاويّ
سخاء :سخا ِئًّ
َ
ِ
(

) (األستاذ بدز األسري) (( )079/5549003البدز)

42

ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

ابعا :النسب إلى االسـ المقصور يكوف وفؽ ترتيب األلؼ فيو وذلؾ كما يمي:
رً
األلؼ ثالث ًة تقمب و ًاوا ،ويفتح ما قبميا:
جاءت
إف
ُ
ْ
أ ْ
عصا:
مها :م َه ِويّ
هدى :هدَ ِويّ
عص ِويّ فتى :ف َت ِويّ
َ
رضا:
قنا :ق َن ِويّ
رض ِويّ ندى :ندَ ِويّ
ربا :ر َب ِويّ
َ
ِ
األلؼ:
بعد
إف َوقَ َع ْت رابع ًة و
ُ
ب ْ
الحرؼ الثّاني ساك ًنا ،تُزاد و ٌاو َ
بصرى:
كسرى :
م ْلهى:
بصراويّ
كسراويّ
ملهاويّ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٌافا:
ُسعْ دى:
س ْلمى:
ٌافاويّ
سعداويّ
سلماويّ
َ
ِ
ِ
ِ
ح ٌْفا :
ر ْمثا:
م ْلكا:
حٌفاويّ
رمْثاويّ
ملكاويّ
ِ
ِ
ِ
ؼ:
الحرؼ الثّاني
كانت رابع ًة و
ّْ
متحرًكا أو خامس ًة فأكثر تُح َذ ُ
ُ
إف ْ
ج ْ
ك َندا :كن ِديّ
بنما :بن ِمًّ
قلَما :قل ِمًّ
بردى :بر ِديّ
َ
مصطفى :مصط ِفًّ أرٌحا :أرٌحًِّ
ُخاريّ ح َبكا :حب ِكًّ
ُبخارى :ب ِ
وموسٌقا:
موسٌقًّ
أمرٌكا :أمرٌ ِكًّ مستشفى :مستشفًِّ فرنسا :فرنسِ ًّ
ِ
ِ
ِ
ياؤه رابعة ِب َق ْمبيا و ًاوا وفَتْ ِح ما قَبميا:
االسـ
ب إلى
المنقوص الّذي ُ
نس ُ
خامساُ :ي َ
ً
الماضً :
القاضً:
الماضويّ
قاض ِويّ
َ
َ
ال ّثانًّ :
الراضً:
راض ِويّ
الثا َن ِويّ
َ
اع ِويّ
الهادي :الهادَ ِويّ
الداعً :د َ
ِ
سادسا :ينسب إلى االسـ الّذي عمى وزف فَعيمة أو فُعيمة ِبحذ ِ
ثانيو:
ْؼ يائو وتائو وفَتْ ِح
َ
ً ُ َُ
َ
حنٌفة :ح َن ِفًّ جزٌرةَ :
جز ِريّ صحٌفة:
صح ِفًّ
َ
ُم َز ٌْ َنة :م َُزنًِّ
مدٌنة :مدَ ِنًّ
قبٌلة :ق َبلًِّ
مضعفًا تحذؼ تاؤه فقط ،مثؿ:
واذا كاف
َّ
هرٌرة:
دقٌقة :دقٌ ِقًّ
هرٌريّ
ِ
جدٌدة :جدٌ ِديّ
أمٌمة :أمٌ ِمًّ
حقٌقة :حقٌقًِّ
حمٌمة :حمٌ ِمًّ
الالـ ِبرّْد ِ
المو و ًاوا وفَتْ ِح ما قبمَيا:
سُ
سابعاُ :ي ْن َ
ً
الثي المحذوؼ ّ َ
ب إلى االسـ الثّ ّ
أخَ :
أم :أ َم ِويّ
ٌدٌ :دَ ِويّ
أخ ِويّ
دم :د َم ِويّ
َ
َ
سنة :سن ِويّ شفة :شف ِويّ
أب :أ َب ِويّ
ؼد :ؼدَ ِويّ
ٌدٌَ :دَ ِويّ
لؽةَ :لؽ ِويّ
كر ِويّ
ابن :ب َن ِويّ
كرةَ :
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مف ِ
غيره في ما تحتَو خطّّ :
االسـ
تدريب (ٔ) َم ّْي ِز
المنسوب ْ
َ
َ
ٔ -قال تعالىَّ :
اج ٍة ۖ ُّ
ور ِه َك ِم ْ
الس َم َاوا ِ
اج ُة َكؤ َ َّن َها
ت َو ْاألَ ْر ِ
الز َج َ
ح فًِ ُز َج َ
ِص َبا ُ
ح ۖ ا ْلم ْ
ِص َبا ٌ
ش َكا ٍة فٌِ َها م ْ
(هللاُ ُنو ُر َّ
ض ۚ َم َثل ُ ُن ِ
ار َك ٍة َز ٌْ ُتو َن ٍة َّال َ
ي ٌُو َق ُد مِن َ
ار ۚ ُّنو ٌر َعلَ ٰى
س ْس ُه َن ٌ
ش ْرقِ ٌَّ ٍة َو َال َؼ ْر ِب ٌَّ ٍة ٌَ َكا ُد َز ٌْ ُت َها ٌُضِ ً ُء َولَ ْو لَ ْم َت ْم َ
ش َج َر ٍة ُّم َب َ
ب د ُِّر ٌّ
َك ْو َك ٌ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
اس ۗ َوهللا ُ ِب ُكل ِّ َ
ور ِه َمن ٌَ َ
ش ًْ ٍء َعلٌِ ٌم).
ض ِر ُ
شا ُء ۚ َو ٌَ ْ
ب هللاُ األ ْمثال َ لِل َّن ِ
ور ۗ ٌَ ْهدِي هللا ُ لِ ُن ِ
ُن ٍ
اإلجابةَ :شرْ قِ ٌَّ ٍة َ ،ؼرْ ِب ٌَّ ٍة ُ ،درِّ يٌّ اسم منسوب.
والر َتب
الهاشمً لها
العربً
ٕ -قال ال ّشاعر :سج ٌّة
معنى وراءِ معانً الجا ِه ُّ
ّ
ّ
 العربً  ،الهاشمًّ اسم منسوب.اإلجابة - :سجٌة  ،معانً لٌس اسما منسوبا.
أعرابً" :ما ُؼ ُ
أشاورهم".
بنت َق ُّط حتى ٌُؽبن قومً .قٌل :وكٌؾ؟ قال :ال أفعل شٌ ًئا حتى
ٖ -قال
ّ
َ
 قومً لٌس اسما منسوبا.اإلجابة - :أعرابًّ اسم منسوب.
واجب على أبنائها.
ًِ لكل ِّ أ َّم ٍة
ٌ
ٗ -إحٌاء ال ّتراث ال ِع ْلم ِّ
اإلجابة :العلمًِِّ اسم منسوب.
المنسوب في ما يأتي:
االسـ
عيف
تدريب (ٕ) ّ
َ
َ
ش َر ِبً َو َق ِّري َع ٌْ ًنا ۖ َفإِ َّما َت َر ٌِنَّ مِنَ ا ْل َب َ
ٔ -قال تعالىَ ( :ف ُكلًِ َوا ْ
ش ِر أَ َحدًا َفقُولًِ إِ ِّنً َن َذ ْر ُ
ص ْو ًما َفلَنْ أ ُ َكلِّ َم ا ْل ٌَ ْو َم
ِلر ْح ٰ َم ِن َ
ت ل َّ
إِنسِ ًٌّا) اإلجابة :إِ ْنسِ ًٌّا.
علٌم.
ص ِر ٌَّة
َّ
ٌٕ -ستعٌنُ المعلّم بالوسائل ال َب َ
والس ْم ِع ٌَّة فً ال َّت ِ
ص ِرٌَّة  ،والسَّمْ عٌِة.
اإلجابة :ال َب َ
أجمل الخطوطِ العرب ٌّةِ.
الكوفً من
َٖ ٌُ -ع ُّد الخ ُّط
ُّ
ِ
اإلجابة :الكوفًُّ  ،العربٌة.
أحب أنْ أكون عصام ًٌّا ال عظام ًٌّا.
ٗ-
ُّ
ً
ً
اإلجابة :عصام ٌّا  ،عظام ٌّا.
ٌ
مقابلة َ
شفو ٌَّة.
كتابًٌ ،تبعه
المتحان
ٌ٘ -تقدَّ ُم طالب الوظٌف ِة
ٍّ
ٍ
اإلجابة :كتابًٍّ َ ،شفوٌَّة.
ً
ج ِّ
نتج.
واسعة فً
ت
راعًِ فً األردنّ خطوا ٍ
الز
ّ
 -ٙخطا اإلنتا ُ
ِ
تحسٌن َن ْوع ٌَّة ال ُم ِ
اإلجابةِّ :
الزراعِ ًّ .
ي.
وو ُّ
سلم اإلما ُم ال َّن ِ
 -7من العلماءِ الّذٌن شرحوا صحٌ َح ُم ٍ
وويُّ .
اإلجابة :ال َّن ِ
سأ ْ
رقً َ
ب ال َّ
ش َر ْ
الرومً :بالجانِ ِ
قت
ش ْم ٌ
ش ّ
 -8قال ابنُ ّ
اإلجابة :ال َّشرقً.

لت َ
اء ْ
هار خموال
ش ْم ُ
َف َتض َ
س ال َّن ِ

اآلتية ،مع ّ ِ
ِ
ِ
السميـ:
األسماء
انسب إلى
تدريب (ٖ)
ْ
الضبط ّ
بردى َ ،ب َ
العقٌدَة  ،ال ّ
دٌهة ُ ،تركٌا  ،لُ َؽة.
شادي َ ،
اس ٌم ُ ،ج َه ٌْ َن َة  ،الكِساء َ ،
ف ٌم ٌ ،افا  ،نمِر  ،تجارة َ ،حماة ْ ،
الع َقديّ ،
تجاريّ  ،ح َم ِويّ  ،اسمًِّ أو س َم ِويّ  ،جُ َهنًِّ  ،الكسائًّ أو
اإلجابة :ف َم ِويّ ٌ ،افاويّ  ،ن َم ِريّ ،
الكساويّ َ ،
ِ
ِ
بردِيّ  ،بدَ هًِّ  ،تركًِّ  ،لُ َؽ ِويّ .
الشادَ ِويّ َ ،
ِ
المنسوب إليو في األسماء اآلتية :
المنسوب إلى
االسـ
تدريب (ٗ) ُرَّد
َ
َ
ِي.
ضوي ،
إقرائً ِ ،ر
موي ،
ي َ ،ب َرد ّ
ص ِو ّ
تمٌمً  ،قُ َ
ّ
ّ
ّ
انً  ،أ ُ ّ
َع ّم ّ
بردى.
اإلجابة :ع ّمان  ،أُمٌّة  ،إقراء ِ ،رضا  ،تمٌم  ،قُصًّ َ ،
(
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صح ِح الخطأَ في ما تحتَو خطّ :
تدريب (٘) ّْ
اإلجابة :نحْ ِويّ .

ي له كتاب مشهور ٌُس ّمى (الكتاب).
ٔ-
نح ِو ّ
سٌبوٌه عالم َ
ِ
الٌدٌن.
العٌن مبسو ُط
ٌُٕ -قال فً المدح :فالنٌ َن ْجالئ ًُِّ
ِ
ِ

اإلجابة :نجالويّ .

السميمة في ما يأتي :
تدريب ( )ٙاختر اإلجابة ّ
ً
ُٔ -حو ِك َم ال ّ
ور ٌَّة  ،صِ َو ِر ٌَّة)
شٌخ عمر المختار
ص َو ِر ٌَّة ُ ،
محاكمة ُ ( ..............
ص ِ
ُورٌَّة.
اإلجابة :ص ِ
بٌضاوي)
بٌضوي ،
ضً ،
ّ
ّ
ٕ -شكل الكرة األرض ٌَّة ( ...................ب ٌْ ّ
اإلجابة :بٌْضِ ًّ فاالسم المنسوب إلٌه بٌضة ال بٌضاء.
المتح ُ
دِّث على تج َّن ِ
ب األخطاءِ ( ..................اللُّ َؽ ِو ٌَّة  ،اللَّ َؽ ِو ٌَّة  ،اللَّ ْؽ ِو ٌَّة)
ٌٖ -حرص
َ
اإلجابة :اللُّ َؽ ِوٌَّة.
تدريب ( )ٚاق أر ما يأتي ،ثـ أجب عما يميو:
لل ّناس مذاهبُهم المختلفة فً ال َّت َخ ُّفؾ من الهموم وال ّتخلُّص من األحزان ،فمنهم َمنْ ٌتسلّى عنها بالقراءة ،ومنهم َمنْ
ٌتسلّى عنها بممارسة األلعاب الرّ ٌاضٌّة ،ومنهم َمنْ ٌتسلّى عنها باالستماع للمعزوفات الموسٌقٌّة ،أو المقطوعات
ُنسً نفسه ما َتنو ُء به من األعباء.
ؼٌر هذه المذاهب كلّها لٌ َ
الؽنائٌّة ،ومنهم َمنْ ٌذهب َ
السابق ثال َثة أسماء َمنسوبة ،و َب ٌِّ ِن المنسوب إلى كل ًّ منها.
ص ّ
ٔ -استخرج من ال ّن ّ
اإلجابة:
االسم المنسوب االسم المنسوب إلٌه
الرٌاضة
الرٌاض ٌّة
ّ
الموسٌقا
الموسٌق ٌّة
الؽناء
الؽنائ ٌّة
ٕ -انسب إلى األسماء الّتً تحتها خ ٌّط.
اإلجابة :القراءة :القرائًّ  ،نفس :نفسانًّ .
عما يميو:
تدريب ()ٛاق أر ال ّن ّ
ثـ أجب ّ
ص اآلتيّ ،
ٌسعى ال ّشابّ ال ٌَق ُ
ت عمل ٌّ ٍة تساعده على
لرسْ ِم مستقبله بشكل أفضل ،ف ٌُ ْق ِبل على وضع خطوا ٍ
ِظ عقلُه إلى تحدٌد هدفِه َ
مرجو ٍة نتائجُ ها ،وٌقؾُ على أه ّم العقبات الّتً قد تعٌقه فٌتجاوز عنها ،وال ٌتوانى فً
تحقٌق ما حد ّده من أهداؾ سامٌ ٍة
َّ
استشارة أهل العلم وذوي الخبرة؛ لٌنٌروا له ّ
مخلص فً مجتمعنا ٌنشر الخٌر بٌن ال ّناس ،ال ٌنبؽً
عالم
الطرٌق ،فكم
ٍ
ٍ
ب عاقدٌن العز َم على أنْ ٌمضوا قدمًا فً طرٌق اإلبداع
الحرص على وطنه ،فما أجم َل أن ٌنع َم وط ُننا بشبا ٍ
شٌ ًئا ّإال
َ
وال َّتمٌُّز!
ص ً
مثاال لكل َّ م ّما ٌؤتً:
ٔ -استخرج من ال ّن ّ
مرجو ٍة.
اإلجابة:
أ -اسم مفعول َع ِمل َ َع َمل َ فعلِه.
َّ
اإلجابة :الٌقظ.
ب  -صفة مش ّبهة َع ِملَ ْت َع َمل َ فِعلِها.
مخلص  ،عاقدٌن.
اإلجابة:
جـ  -اسم فاعل َع ِمل َ َع َمل َ فعلِه.
ٍ
اإلجابة :عمل ٌّ ٍة.
د  -اسم منسوب.
اإلجابة :الالم فً كلمة (لرسم).
السبب ٌّة.
جر ٌفٌد َّ
هـ  -حرؾ ٍّ
اإلجابةٌ :سعى  ،نتائجُ ها ٌ ،توانى  ،استشارة.
و -كلمة طرأ علٌها إعالل ٌ بالقلب.
اإلجابة :من أهداؾ.
بعٌض.
جر ٌفٌد ال َّت
َ
ز -حرؾ ٍّ
اإلجابة :عنها.
جر ٌفٌد معنى المجاوزة.
ح  -حرؾ ٍّ
اإلجابة :فً مجتمعنا.
جر ٌفٌد الظرف ٌَّة المكان ٌَّة الحقٌ َّق ٌَّ َة.
ط ـ حرؾ ًّ
(
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وض ِح اإلعالل َ الّذي طرأ على كلمة (ٌقؾ).
ِّٕ -
اإلجابةٌ :قؾ :أصلها (ٌوقؾ) بدلٌل المجرد (وقؾ) حذفت الواو منه؛ أل ّنه أخذ من مثال واوي وزنه ( َف َع َل)
ومضارعه على زنة ( ٌَ ْفعِل) نوعه إعالل بالحذؾ.
ٖ -ما نوع االستثناء فً( :ال ٌبتؽً شٌ ًئا ّإال الحرص على وطنه)؟
اإلجابة :تام منفً.
نوع كل ٍّ منهما.
مرتٌن ،ب ٌِّنْ
َ
ص َّ
وردّت (ما) فً ال َّن ّ
َٗ -
اإلجابة :ما حدده :موصول ٌّة  ،ما أجمل :تعجبٌة.
٘ -انسب إلى األسماءِ األتٌةِ( :استشارة  ،اإلبداع).
استشاريّ  ،إبداعِ ًّ .
اإلجابة:
ِ
ِ
تدريب (ِ )ٜ
الكممات الّتي تحتَيا خطّّ في ما يأتي :
اضبط
إسحاق بن إبراهٌم ال ّم ْوصِ ل ًِّ:
ٔ -قال ْ
َ
ّ
وال بالذي ضاق ْت علٌ ِه َمذاهِب
الضعٌؾِ فإداه
وما أنت بالمرءِ
َ
َٕ -ج َم ْع ُ
ِالع األردنِّ ماعدا قلعة واحدة.
ت
ً
صورا لق ِ
تقصر فً تقدٌم المشور ِة إلى َم ِن استشارك.
ٖ -ال
ِّ
ِّ
طلب َك العفو م ّما زلَ ْل َ
ت فً حقه.
سار ْع إلى ِ
ِٗ -

اإلجابة :فؤا ُدهُ.
اإلجابةً :
قلعة واحد ًة.
اإلجابة :ال تقصِّرْ .
اإلجابة :العف َو.

عما يميو:
تدريب (ٓٔ) اق أر ال ّن ّ
ثـ أجب ّ
ص اآلتيّ ،
َّ
فالمهذب ُة أخالقُه ُمحِبٌّ وطنه ،ومترس ٌ
ِّخة ثواب ُته
روحً العاش َقٌن،
امتزاج
والوطن
اإلنسان
تمتزج العالق ُة األزل ٌّ ُة بٌن
َ
َ
ِ
ِ
انتزع مِن صدره ،و َمنْ ٌ ُكنْ حبُّ الوطن حلٌ َفه ٌن ْل شر ًفا
فً وجدانه وفكره ،فٌشعر
َ
حٌن مفارقته أرضه كأنّ قلبه ِ
َ
ّ
ِّ
عظٌمًاْ ،إذ ال ٌ َنسى أح ٌد وطنه وأرضه إال َمنْ
والعدل.
بالحق
األرض
نسً أ َّنه إ ّنما ُخل َِق لعمار ِة
َ
ِ
ِ
 -1استخسجْ منِ النًّصّ ما يأتي:
أ -اسم منسوب.
ب -كلمة طرأَ علٌها إعالل ٌ بالقلبِ.
الظ َ
جر ٌفٌ ُد َّ
رفٌة المكان ٌّة المجاز ٌَّة.
جـ  -حرؾ ٍّ
د -تركٌ ًبا ٌتض َّمن (ال) ال ّنافٌة.
هـ  -تركٌ ًبا ٌتض َّمنُ ( َمن) الموصلة.

اإلجابة :األزل ٌّ ُة.
اإلجابةٌَ :نسى.
اإلجابة :فً وجدانه.
اإلجابة :ال ٌنسى أحد وطنه.
اإلجابةَ :منْ
نسً.
َ

ِّ
والعدل)؟
بالحق
األرض
نسً أ ّنه إ ّنما ُخل َِق لعِمارة
نوع االستثناء فً( :فال ٌنسى أح ٌد أرضه ّإال َمنْ
ِّ
َ
ٕ -ما ُ
ِ
اإلجابة :تام منفً.
وض ِح اإلعالل َ فً الفعلُ ٌ( :كنْ ٌ ،نلْ ).
ِّٖ -
ِّ
اإلجابةٌ - :كن :أصلها (ٌكون) وهو فع ٌل أجوؾٌ ُسكن آخرُ ه؛ فحُذؾ وسطه اللتقاء السّاكنٌن ،نوعه إعالل بالحذؾ.
 ٌنلْ :أصلها (ٌنال) بدلٌل اإلسناد (هو ٌنال) وهو فع ٌل أجوؾٌ ُس ِّكن آخرُ ه؛ فحُذؾ وسطه اللتقاء السّاكنٌن ،نوعهإعالل بالحذؾ.
انسب إلى كل ٍّ من( :اإلنسان).
ٗ-
ْ
اإلجابة :اإلنسانًّ .
نوع كل ٍّ منهما.
تٌن ،ب ٌِّن َ
٘ -ورد االسم ( َمنْ ) فً ال َّن ِّ
ص م َّر ِ
اإلجابةَ :من ٌكن :اسم شرطَ ،من نسً :اسم موصول.
أعرب ما تح َته خ ٌّط إعرا ًبا تا ًّما.
-ٙ
ْ
اإلجابة - :أخالقه :نائب فاعل مرفوع السم المفعول (المهذبة) وعالمة رفعه الضمة وهو مضاؾ والهاء ضمٌر متصل
مبنً على الضم فً محل جر مضاؾ إلٌه.
 أرضه :مفعول به منصوب للمصدر (مفارقته) وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاؾ والهاء ضمٌر متصل مبنً علىالضم فً محل جر مضاؾ إلٌه.
(
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السّؤا األوّ :
ص اآلتي  ،ثم أجب عن األسئلة الّيت تليه:
أ) اقسأ النّ ّ

اآلمريف بالمعروؼ  ،و ِ
ض
قائال ُ :وْٓ مف
"أوصى
ولده ً
أعر ْ
حكيـ َ
َ
ٌ
سؾ مي از ًنا لمعدؿ  ،وال تَ ْع َج ْؿ بمَو ِم َؾ
الرزيف ُخمُقُو .واجعؿ مف َن ْف َ
احرص عمى معاشرة ال ّن ِ
ِ
الوجييف".
اس ّإال ذا
و ْ

ص:
 -1استخسج من النّ ّ
أ -اعُ ِفؼٛي َػ ًِّ َػ َّ ًَ فؼٍٗ.
د -ظٍّح ذرع ّّٓ ( ال ) إٌا٘١ح.

ِ
بالر ِ
المشيودة ِفعالو بالخير ،
جؿ
الجاىميف ،
عف
وعميؾ َّ
َ
َ
لؾ بو.
احذر َم ْف اغ َّ
تر ب َن ْفسو ؛ فال حاج َة َ
َ
األصدقاء  ،و ْ

ظش ٠ف١ذ اٌّعاٚصج.
ب -ؼشف ّ
ِٖ -غرصِٕٕ ٝصٛتًا.

ض -وٍّح ؼذز فٙ١ا ئػالي تاٌؽزف.

ص؟
ِٕ -ا ٔٛع اإلػالي ف ٟوٍّح ( ِ١ضاْ ) اٌٛاسدج ف ٟإٌّ ّ
ص.
آخش وٍّح ( فِؼاي ) اٌّخطٛغ ذؽرٙا ف ٟإٌّ ّ
ٖ -اظثػ ِ
ْ
ّ
َ
ص؟
ِٗ -ا ٔٛع ( َِْٓ ) ف ٟظٍّح (
ْ
ٚاؼزس َِْٓ اغر َّش تٕفغٗ ) اٌٛاسدج ف ٟإٌ ّ
ب) ت ّٓ١ػًّ اٌّصذس ( ِّاسعح ) ف ٟظٍّح ( ِّاسعحُ
صؽحٌ ٌٍعغُ ).
اإلٔغاْ اٌش٠اظح ّ
ِ
اٌعثػ اٌرا َّ.
ض) أغة ئٌ ٝوٍّح ( شمافح )ِ ،غ ّ
د) اخرت اإلجابة الصخيخة يف كلّ ممّا يأتي:
ٔٛٔ -ع ( ِا ) ف ٟظٍّح ( َ٠ثُ ّ
ؼشا ) ٘:ٛ
ؽ ً
س اٌؾّاػ ُش ِا ف ٟل ٍْثٗ ِ
د -ششطّ١ح.
ضٔ -اف١ح.
بِٛ -طّ١ٌٛح.
أ -اعرفٙاِّ١ح.
اٌعثػ اٌصؽ١ػ ٢خش وٍّح ( فاغّح ) ف ٟظٍّح ( أرا٘ثحٌ فاغّح ئٌ ٝاٌؽفً ؟ ) ٘:ٛ
ّٕ -
د -اٌض ّّح.
ض -اٌغى.ْٛ
ب -اٌىغشج.
أ -اٌفرحح.
السّؤا الجّاني:
أ) ػًٍ والًّ ِ ّّا ٠أذ:ٟ
خا ، ّٞٚأَ ٚعخائِ َ.)ٟ
ٕٔ -1غة ئٌ ٝوٍّح ( َعخاء ) فٕمٛي َ ( :ع ِ
ُ
غض٠ش ِاؤُٖ ).
ظٍغد لشب َٔث ٍْغ
َ -2ػ ٍِّد اٌظفح اٌّشثّٙح ( غض٠ش ) َػ ًَّ اٌفؼً ف ٟظٍّح (
ٍ
ب) أغة ئٌ ٝوٍّح ( ٌ
اٌعثػ اٌرا َّ.
أؾ ) ِ ،غ ّ
ضَ
ض) ُس َّد االعُ إٌّغٛب ئٌ ٝإٌّغٛب ئٌ ٗ١ف ٟوٍّح ( ُِ ِٔ ّ.) ٟ
ٚظػ اإلػالي ف ٟوٍّح ( ػائذ ).
د) ّ
ٖ) ِا ٔٛع االعرصٕاء ف ٟظٍّح ( ٚص ًَ اٌ ُؼ ّّا ُي ّئال أدٚاذِ) ُٙ؟
صٛب اٌخطأ فِ ٟا ذؽرٗ خػّ ف ٟو ًّ ِ ّّا ٠أذ:ٟ
ّ )ٚ
ُ
صسخ ِطاس ػ ّّاَْ اٌ ُّذ َ.ّٟ ٌِٚ
-1
ّ
ِ -2ا فاصَ اٌّرغاتم َْٛئال ٚاح ٍذ.
 -3وُ لظّ حٌ لشأ ُ
خ.
ص) أػشب ِا ذؽرٗ خػ ف ٟو ًّ ِ ّّا ٠أذ ٟئػشاتًا ذا ًِّا:
 -1أ ْٚسلَد األشعا ُس ِا ػذا شعشج.
ّ
اٌّٙزت ٓ١أطذلاء ٠عؼٍه أوصش حىّح.
 -2اذّخارن
اٌٍّؼة ع ٜٛحىُ اٌغّاحح.
 -3غادس اٌح ّىا ُٚ
َ
غ) اخرش اإلظاتح اٌصؽ١ؽح ف ٟو ًّ ِ ّّا ٠أذ:ٟ
ٔ -ػٕذ ئعٕاد اٌفؼً ( َٔ ِغ َ ) ٟئٌٚ ٝا ٚاٌعّاػح ٔمٛي:
دَ َٔ -غ ُٚٛا.
ضَ َٔ -غُٛ١ا.
بَٔ -غَ ْٛا.
أَٔ -غُٛا.
ّ
اٌّش٠ط تاٌرضاِٗ ذؼٍّ١اخ اٌطث١ة ):
ٕ -اٌّؼٕ ٝاٌز٠ ٞف١ذٖ ؼشف
اٌعش ( اٌثاء ) ف ٟظٍّح ( ذؽغَّٓ
ُ
ّ
د -االخرظاص.
ب -اإلٌظاق اٌّعاص . ّٞض -اٌغثثّ١ح.
اٌحم١م.ٟ
أ -اإلٌظاق
ّ

(
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اإلجابة النّموذجيّة  :دوزة شتوية 2018/

األوؿ:
السؤاؿ ّ
ّ
أ)
ّ
ص:
ٔ -اعرخشض ِٓ إٌ ّ
أ -اعُ ِفؼٛي َػ ًِّ َػ َّ ًَ فؼٍٗ :اٌّشٛٙد ِج.
ظش ٠ف١ذ اٌّعاٚصج :ػٓ.
ب -ؼشف ّ
ض -وٍّح ؼذز فٙ١ا ئػالي تاٌؽزفُ :وْٓ.
ْعًْ تٍَِِ ٛهَ األطذلا َء.
د -ظٍّح ذرع ّّٓ ( ال ) إٌا٘١حٚ :ال ذَؼ َ
ِٖ -غرصِٕٕ ٝصٛتًا :را.
ٕ -ئػالي تاٌمٍة.
ٖ -فِؼاٌُٗ أ ٚاٌع ّّح.
ِٗٛ -صٌٛح أ ٚاعُ ِٛصٛي.
ً
ِفؼٛال تٗ ( اٌش٠اضح ).
اإلٔغاْ ) ؛ ف َؼ ًِّ َػ ًَّ فؼٍٗ ٔٚظة
ب) أض١ف اٌّظذس اٌظش٠ح ( ِّاسعح ) ئٌ ٝفاػٍٗ ف ٟاٌّؼٕ( ٝ
ِ
ض) شمافِ ّ.ٟ
د)
ٔ -بِٛ -صّ١ٌٛح.
ٕ -د -اٌع ّّح.
السؤاؿ الثّاني:
ّ
أ) ػًٍ والًّ ِ ّّا ٠أذ:ٟ
ٚاٚا أ ٚتماؤ٘ا ػٍ ٝؼاٌٙا.
ٔ -ألّْ ( َ
عخاء ) اعُ ِّذٚد ّ٘ضذٗ ِٕمٍثح ؛ ف١عٛص لٍثٙا ً
ّٕ -
ِعشّ
دج ِٓ (أي) اٌرؼش٠ف.
ألْ اٌظفح اٌّشثّٙح ٚلؼد طفح ٚظاءخ
ب) َ
.ٞ
أخ ِّ ٛ
ض) ُِضٕ٠ح.
ً
د) (ػائذ) أطٍٙا (ػاٚد) تذٌ ً١اٌّضاسع (٠ؼٛد) فٛلؼد اٌٛا ٚػٕ١ا ف ٟاعُ اٌفاػً اٌصالش ٟاألظٛف فمٍثد ّ٘ضج.
ٖ) اعرصٕاء ِٕمطغ.
)ٚ
ٔ -اٌذ َّْ.ّٟ ٌِٚ
ٕٚ -اؼذًا أٚ ٚاؼ ٌذ.
لص ٍح أ ٚذٕ ٓ٠ٛاٌىغش.
ّٖ -
ص)
ٔ -ؽعشجِ :فؼٛي تٗ ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ اٌفرحح اٌظا٘شج ػٍ ٝآخشٖ.
ٕ -أصذلاءِ :فؼٛي تٗ شاْ ٌٍّظذس ِٕظٛب ٚػالِح ٔظثٗ اٌفرحح اٌظا٘شج ػٍ ٝآخشٖ.
ٖ -ؼىُِ :ضاف ئٌِ ٗ١عشٚس ٚػالِح ظشّٖ اٌىغشج اٌظا٘شج ػٍ ٝآخشٖ ِ ٛ٘ٚ ،ضاف.
غ)
َ
ٔ -أٔ -غُٛا.
ٕ -ض -اٌغثثّ١ح.

(
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السّؤا األوّ :
ص اآلتي  ،ثم أجب عن األسئلة الّيت تليه:
أ) اقسأ النّ ّ
أف ي ِ
" ِم ْف ِ
اس الحسن َة
ماط َؿ َم ْف ليـ
أكثر ما َي ُّ
ٌ
ائع في ْ ُ
ضر اإلنسا َف اتّخا ُذهُ المواعيد المتعاقب َة ذر َ
حقوؽ عميو  ،فتَجد ال ّن َ
ومكانتيـ بيف اآلخريف  ،فم ْف ِ
ِ
ِ
ِ
أي تَ ٍ
ش
وسمعتيـ
لحرص ِيـ عمى حقوِقيـ
معو ؛
أخالقيـ يبتعدوف عنو  ،ويحذروف مف ّْ
يع ْ
عامؿ َ
َ
أحدا ّإال المنافؽ".
ماطال ال
عمرهُ ُم ً
يبصر حولَو ً
ُ
َ

ص:
 -1استخسج من النّ ّ
ضِ -غرصِٕٕ ٝصٛتًا.
ب -وٍّح ؼذز فٙ١ا ئػالي تاٌمٍة.
ِصذسا َػ ًِّ َػ ًَّ فؼٍٗ.
أ-
ً
ٖ -ظٍّح ذرع ّّٓ ( َِْٓ ) اٌّٛصٌٛح.
ظش ٠ف١ذ اٌغثثّ١ح.
د -ذشو١ثًا ٠رع ّّٓ ؼشف ّ
ص؟
عش اإلٔغاَْ ) اٌٛاسدج ف ٟإٌّ ّ
ٕ -ؼذّد ٔٛع ( ِا ) ف ٟظٍّح ( ِِْٓ أوص ِش ِا ُّ َ٠
ّ
ص.
آخش وٍّح ( أخالق ) اٌّخطٛغ ذؽرٙا ف ٟإٌ ّ
ٖ -اظثػ ِ
اٌؽع١ط تؼشف ٍح غاٌث ٓ١ػف ٛهللاِ).
ب) ت ّٓ١ػًّ اعُ اٌفاػً ( غاٌث ) ٓ١ف ٟظٍّح ( ٚلف
ُ
اٌعثػ اٌرا َّ.
ض) أغة ئٌ ٝوٍّح ( اٌّاظِ ،) ٟغ ّ
د) اخرت اإلجابة الصخيخة يف كلّ ممّا يأتي:
س٠ة ف:ٛ٘ ) ٗ١
ٔٛٔ -ع ( ال ) ف ٟل ٌٗٛذؼاٌ( ٝرٌه اٌىراب ال َ
دٔ -اف١ح ٌٍعٕظ.
ض -ػاطفح.
بٔ -اف١ح.
أٔ -ا٘١ح.
ك؟ ) ٘:ٛ
ع صٛخ اٌؽ ّ
اٌعثػ اٌصؽ١ػ ٢خش وٍّح ( صٛخ ) ف ٟظٍّح ( أِغٌّ ٛ
ّٕ -
د -اٌىغشج.
ض -اٌغى.ْٛ
ب -اٌض ّّح.
أ -اٌفرحح.
السّؤا الجّاني:
أ) ػًٍ والًّ ِ ّّا ٠أذ:ٟ
ٕٔ -1غة ئٌ ٝوٍّح ( َٔ ِّش ) فٕمٛي ِ َّ َٔ ( :ش.) ّٞ
ُ
سأ٠د ُِٕٙذعحً ُِ ْرمَِٕحً َػ ٍَّٙا ).
َ -2ػ ًِّ اعُ اٌفاػً ( ُِ ْرمَِٕح ) َػ ًَّ فؼٍٗ ف ٟظٍّح (
َ
.) ٞ
ب) ُس َّد االعُ إٌّغٛب ئٌ ٝإٌّغٛب ئٌ ٗ١ف ٟوٍّح ( غَٕ ِّ ٛ
ٚظػ اإلػالي ف ٟو ًّ ِٓ اٌىٍّر ( : ٓ١إٌّاُ٘ ، ْٛذ َِع ُذ ).
ض) ّ
ّ
اٌعش ( ِِْٓ ) ف ٟظٍّح ( أٔفمدُ ِِْٓ اٌذساُ٘ ِا َ٠غ ُّذ ؼاظر.) ٟ
ؼشف
٠ف١ذٖ
زٞ
ٌ
ا
اٌّؼٕٝ
د) اروش
ّ
اٌعثػ اٌرا َّ.
ٖ) أغة ئٌ ٝوٍّح ( َظٍّ١ح ) ِ ،غ ّ
صٛب اٌخطأ فِ ٟا ذؽرٗ خػّ ف ٟو ًّ ِ ّّا ٠أذ:ٟ
ّ )ٚ
 -1و ُْ ورابٌ اشرش٠دَ ؟
ّ
اٌطالبُ ّئال ورثِ.ُٙ
 -2ػا َد
ُ
اٌح َش ِفِ ّ١ح.
ح
إٌّطم
ئٌٝ
ر٘ثد
-3
ِ ِ
 -4أص٘شخ األشعا ُس ِا ػذا شعشجٌ.
ص) أػشب ِا ذؽرٗ خػ ف ٟو ًّ ِ ّّا ٠أذ ٟئػشا ًتا ذا ًِّا:
 -1اٌذّ٠مشاط١حُ اٌحمّحُ ِإ َّوذجٌ ٔرائعٙا.
ُ
ب ّئال فظٍَ.ِْٓ ١
لشأخ
-2
َ
فظٛي اٌىرا ِ
غ) اخرش اإلظاتح اٌصؽ١ؽح ف ٟو ًّ ِ ّّا ٠أذ:ٟ
اٌؼًّ ّئال اٌعادّ:ٛ٘ ) َْٚ
ٔٛٔ -ع االعرصٕاء ف ٟظٍّح ( ِا عؼ ٝئٌٝ
ِ
ضٔ -الض.
ب -ذا َّ ِصثد.
ِٕف.ٟ
أ -ذا َّ
ّ
غؼ ) ٝئٌٚ ٝا ٚاٌعّاػح ٔمٛي:
٠
(
اٌفؼً
ئعٕاد
ػٕذ
ٕ-
َ ْ
ضْ َ٠ -غ َؼ. َُْٛ١
بْ َ٠ -غ َؼ. َُْٚٛ
أْ َ٠ -غؼُ. َْٛ

(
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دِٕ -مطغ.
دْ َ٠ -غؼَ. َْ ْٛ

ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

اإلجابة النّموذجيّة  :دوزة صيفية 2018/

األوؿ:
السؤاؿ ّ
ّ
أ)
ّ
ص:
ٔ -اعرخشض ِٓ إٌ ّ
ِصذسا َػ ًِّ َػ ًَّ فؼٍٗ :اذّخا ُرُٖ.
أ-
ً
ب -وٍّح ؼذز فٙ١ا ئػالي تاٌمٍة :رسائ َغ.
ضِ -غرصِٕٕ ٝصٛتًا :إٌّافك.
ٌحشط ِ.ُٙ
:
ح
١
اٌغثث
٠ف١ذ
ظش
ّ
د -ذشوً ١ثا ٠رع ّّٓ ؼشف ّ
ِ
ُّاط ًَ َِ ْٓ ٌ ُٙحمٌ ٛ
ق ػٍ.ٗ١
ٖ -ظٍّح ذرع ّّٓ ( َِْٓ ) اٌّٛصٌٛحِ ٠ :
ٕ -اٌّٛصّ١ٌٛح أِٛ ٚصٌٛح أ ٚاعُ ِٛصٛي.
ق أ ٚاٌع ّّح.
ٖ -أخال ُ
ً
ب) ػًّ اعُ اٌفاػً ( طاٌث ) ٓ١ػًّ فؼٍٗ ؛ ألّٔٗ ِعشّ د ِٓ (أي) اٌرؼش٠ف ٚٚلغ ً
فاػال ضّ١ش ِغررش ذمذ٠شٖ (ُ٘)
حاال فشفغ
ً
ِفؼٛال تٗ (ػف.)ٛ
ٔٚظة
.ٞ
ض)
اٌّاظ ِّ ٛ
َ
د) ٔ -دٔ -اف١ح ٌٍعٕظ.

ٕ -ب -اٌع ّّح.

السؤاؿ الثّاني:
ّ
أ) ػًٍ والًّ ِ ّّا ٠أذ:ٟ
ٕٔ٠ -غة ئٌ ٝاالعُ اٌصالش ٟاٌّىغٛس اٌؼ ٓ١تفرػ ػ.ٕٗ١
ًِٕٔٛا.
ٔىشج
ِعشدًا ِٓ (أي) اٌرؼش٠ف أٚ
ٕ -ألّٔٗ ٚلغ صفح ٚظاء
ّ
ّ
غٕ.ٟ
ب)
ّ
ّ
ّ
ض) إٌّاُ٘ :ْٛأطٍٙا ( إٌا٘ )ْٛ١تذٌ ً١اٌّفشد ( إٌا٘ ) ٟحزفد اٌ١اء ِٓ آخش االعُ إٌّمٛص ػٕذ ظّؼٗ ظّغ ِزوش عاٌُ ٚض ُّ
ِا لثً اٌٛإٌّ ٚاعثح اٌٛا.ٚ
ذ َِع ُذ :أطٍٙا ( ذٛظذ ) تذٌ ً١اٌّاضٚ ( ٟظذ )حزفد اٌٛا ِٓ ٚاٌّصاي اٌٛا( ٞٚفؼً) اٌّزِ ٞضاسػٗ ػٍٚ ٝصْ (٠فؼً )ػٕذ أخز
اٌّضاسع ِٕٗ.
د) اٌرثؼ١ط أ ٚتؼط.
ٖ) َظ ٍَِّ ّ.ٟ
)ٚ
 -1وراتًا.
 -2ورثَ.ُٙ
اٌحشْ فِِ ّ١ح.
ِ -3
 -4شعشجً.
ص)
ّ
ٔ -1رائعٙا ٔ :ائة فاػً العُ اٌّفؼٛي ( ِإوذج ) ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌض ّّح اٌظا٘شج ػٍ ٝآخشٖ ِ ٛ٘ٚضاف.
ٚاٌٙاء  :ضّ١ش ِرّظً ِثٕ ٟفِ ٟحًّ ظشّ ِضاف ئٌ.ٗ١
 -2فصٍَ ِْ : ِٓ ١غرصِٕٕ ٝظٛب ٚػالِح ٔظثٗ اٌ١اء ألّٔٗ ِصٕ.ٝ
غ)
ٔ-ضٔ -الض.
ٕ -دْ َ٠ -غؼَ. َْ ْٛ
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

التخصّص /النّخو والصّسف  /الفصل الدّزاسيّ الجّاني  /الدوزة الوشازية الصتوية ()2019
السّؤا األوّ :
ص اآلتي  ،ثم أجب عن األسئلة الّيت تليه:
أ) اقسأ النّ ّ

يحتاج إلى ٍ
اعتقادىـ ّإال َجيال ًة ؛ إذ
كاف
الضوئي ال
عاع
كاف
زمف في ق ْط ِع ّْ
أف ال ّ
ُ
ش َ
القدماء يعتقدوف ّ
أي مسافة  .وما َ
" َ
ُ
ُ
ّ
األمياؿ في لحظ ٍ
ِ
ِ
ِ
ش ِ
ستغرؽ
األرض ال َي
سار إلى
إف
بآالؼ
وء محدَّدةٌ سرعتو
ضوء ال ّ
اكتُ ِش َ
ُ
ات  ،حتى ّ
بعد ذلؾ ّ
ؼ َ
أف ّ
َ
الض َ
مس إذا َ
ليصؿ ضاربا المثَ َؿ في السر ِ
ِ
عة".
دقائؽ
بضع
الوقت سوى
مف
ِ
َ
َ
ّ
ً َ
ص:
 -1استخسج من النّ ّ
ِفشؽ).
أ -ظٍّح اعرصٕاء ٔالص ( ّ
د -اعُ فاػً َػ ًِّ َػ ًَّ فِؼٍٗ.

ب -وٍّح غشأ ػٍٙ١ا ئػالي تاٌؽزف.

ض -اع ًّا ِٕغٛتًا.

ص.
ٕ -اظثػ ؼشف ( اٌراء ) ف ٟوٍّح ( عشػرٗ ) اٌّخطٛغ ذؽرٙا ف ٟإٌّ ّ
ص؟
٠ؽراض ئٌٝ
ِٖ -ا ٔٛع ( ال ) ف ٟظٍّح ( ال
صِٓ ) اٌٛاسدج ف ٟإٌّ ّ
ُ
ٍ
ب) اخرت اإلجابة الصخيخة يف كلّ ممّا يأتي:
ٔ -اٌىٍّح اٌّر ٟغشأ ػٍٙ١ا ئػالي تاٌمٍة ِ ّّا ٠أذ:ٟ٘ ٟ
قاض.
بَ -رضُوا.
أ -األَعْ لَ ْو َن.
جٍ -

دَ -سخاء.

َٕٕٔ -غة ئٌ ٝوٍّح ( ِستا ) فٕمٛي:
دَ -ر َب َوي.
باويّ .
بَ -رب ِْويّ .
أَ -ر َب ِويّ .
جَ -ر ِ
ٖ -اٌعٍّح اٌّرَ ٟػ ًِّ فٙ١ا اٌّصش َػ ًَّ فؼٍٗ فِ ٟا ذؽرٗ خػّ ِ ّّا ٠أذ:ٟ٘ ٟ
باألخالق جالِبٌ المحبّة.
ب -ال ّتحلًّ
المجمتع.
أ -ال ّتزٌُّنُ بال ِع ّف ِة محمو ٌد أ َثره فً
ِ
ِ
د -ا ّت ُ
ج -الكذِبُ َو ٌ
ّدٌق ً
خاذ َك الص َ
أخا دلٌ ُل وفا ٍء.
خٌمة َعواقب ُه.
اط ئال اٌىغٛي ) ٘:ٛ
ّٗ -
اٌعثػ اٌصؽ١ػ ٢خش وٍّح ( اٌىغٛي ) ف ٟظٍّح ( أؼرش َُ إٌّ َ
د -السكون.
ج -الكسرة.
ب -الفتحة.
أ -الضمّة.
اٌعش ( اٌثاء ) ف ٟظٍّح ( أِغىدُ تاٌمٍُ ٚتذأخُ اٌىراتحَ ):
٘٠ -ف١ذ ؼشف
ّ
د -االعرؼأح.
ب -اإلٌظاق اٌّعاص . ّٞض -اٌغثثّ١ح.
اٌحم١م.ٟ
أ -اإلٌظاق
ّ
السّؤا الجّاني:
ٚظػ اإلػالي ف ٟوٍّح ١ِ ( :ؼاد ).
أ) ّ
اٌعثػ اٌرا َّ.
ب) أغة ئٌ ٝوٍّح ( اٌّاظِ ، ) ٟغ ّ
ض) اروش ٔٛع ( ِا ) ف ٟظٍّح ( ِا ذ ْ
.) ٓ١
َؼعض ػٕٗ
ّ
تاٌمِ ٛج ذُؽمّ ْمُٗ تاٌٍّ ِ
د) ػًٍ والًّ ِ ّّا ٠أذ:ٟ
َٔ -ػ ٍِّد اٌظفح اٌّشثٙح ( طّ١ثح ) َػ ًَّ فؼٍٙا ف ٟظٍّح ( اٌٛسُ ٚد طّ١ثحٌ سائِحرُٙا ).
ٕٔ -2غة ئٌ ٝوٍّح ( وشدعراْ ) فٕمٛي ُ ( :وشْ ِد.) ّٞ
عافش ِِ ْٓ اٌؼٍّاء ّئال ػاٌُِ ).
٠ -3عٛص ٔظة اٌّغرصٕ ٝأ ٚظشّٖ ف ٟظٍّح ( ِا
َ
صٛب اٌخطأ فِ ٟا ذؽرٗ خ ّ
ػ ف ٟو ًّ ِ ّّا ٠أذ:ٟ
ٖ) ّ
 -1وُ ٌ
اط.
ت١د ِٓ اٌ ِّشؼش راع ػٍ ٝأٌغٕ ِح إٌّ ِ
ّ
َٔ -2عا اٌثحّ اسج ِٓ اٌؼاطف ِح ئال أِرؼرُ.ُٙ
 )ٚأػشب ِا ذؽرٗ خػ ف ٟو ًّ ِ ّّا ٠أذ ٟئػشاتًا ذا ًِّا:
ٌ
ئٔغاْ غُ ١ش اٌعاح ِذ.
 -1ال ُٕ٠ى ُش اٌّؼشٚفَ
ٌ
 -2خضائُٓ اٌّإِ ٔٚح ِفرٛحح أتٛاتُٙا ٌٍفمشا ِء.
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

اإلجابة النّموذجيّة  :دوزة شتوية 2019/

األوؿ:
السؤاؿ ّ
ّ
أ)
ص:
ٔ -اعرخشض ِٓ إٌّ ّ
ّ
ً
ِفشؽ) ِٚ :ا واَْ اػرمادُُ٘ ئال َظٙاٌح أ ٚال َ٠غرغش ُ
ك.
د عٜٛ
تضغ دلائ َ
أ -ظٍّح اعرصٕاء ٔالص ( ّ
ق ِٓ اٌٛل ِ
ِ
ب -وٍّح غشأ ػٍٙ١ا ئػالي تاٌؽزف٠ :ظً.
اٌضٛئ.ٟ
ض -اع ًّا ِٕغً ٛتا:
ّ
د -اعُ فاػً َػ ًِّ َػ ًَّ فِؼٍٗ :ضاستًا.
ٕ -عشػرُٗ أ ٚاٌع ّّح.
ٖٔ -اف١ح.
ب)
ٔ -دَ -سخاء.
ٕ -خطأ فً السّؤال.
ٖ -د -ا ّت ُ
ّدٌق ً
خاذ َك الص َ
أخا دلٌ ُل وفا ٍء.
ٗ -ب -الفتحة.
اٌحم١م.ٟ
٘ -أ -اإلٌظاق
ّ
السؤاؿ الثّاني:
ّ
أ) ( ِ١ؼاد )  :أطٍٙا ( ِِ ْٛػاد) تذٌ ً١اٌّعشد (ٚػذ) ٚلؼد اٌٛا ٚاٌغاوٕح تؼذ وغش؛ فمٍثد اٌٛا٠ ٚاءٛٔ .ػٗ ئػالي تاٌمٍة

لٍة اٌٛا٠ ٚاء.

.ٞ
ب)
اٌّاظ ِّ ٛ
َ
ض) اٌؾشغ١ح.
د)
ّٔ -
ألْ اٌظفح اٌّشثّٙح ٚلؼد خثش ٚظاءخ ِعشّ دج ِٓ (أي) اٌرؼش٠ف.
طذسٖ ٠ٚحزف ػعضٖ.
ِضظٕ٠ ٟغة ئٌٝ
 -2ألّٔٗ اعُ ِشّ وة
ّ
ِ
 -3خطأ فً السّؤال.
ٖ)
د.
 -1تٍ ١
 -2أِرؼرَ.ُٙ
)ٚ
 -1غُ ١ش :بدل مرفوع وعالمة رفعه الض ّمة الظاهرة على آخره ،وهو مضاؾ.
 -2أتٛاتُٙا ٔ :ائة فاػً العُ اٌّفؼٛي ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌض ّّح اٌظا٘شج ػٍ ٝآخشٖ ِ ٛ٘ٚضاف.
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ي الجّاني (النّخو والصّسف)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

