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    المخطط الّسنوي للّسنة الخامسة ابتدائي حسب المقرر الّرسمي           

  2015/2016:الموسم الدراسّي                           

  )اللغة العربیة(                                    

  الّصرف واإلمالء  الّنحــــــــــــــــــــــــو  المحاور/ األسابیع 
  /                     /                    القیم اإلنسانیة
  /                     /                    القیم اإلنسانیة
  المجرد والمزید  الجملة الفعلّیة  القیم اإلنسانیة

  /   المبتدأ والخبر  العالقات االجتماعیة
  )صرف(الفعل المعتل   الجملة الفعلّیة  العالقات االجتماعیة
  الھمزة على الواو وسط الكلمة  أنواع الفعل  العالقات االجتماعیة
  الھمزة على النبرة وسط الكلمة  الجملة التعجبّیة  الخدمات االجتماعیة
  )صرف)(المثال،األجوف(الفعل  الجملة االستفھامیة  الخدمات االجتماعیة
  )صرف(الّناقصالفعل   األفعال الخمسة  الخدمات االجتماعیة

  /  )الّداللة(كان وأخواتھا  الّتوازن الّطبیعي
  )اإلعراب(كان وأخواتھا  الّتوازن الّطبیعي

  )(1+2األسماء الخمسة
  )صرف(الفعل اللفیف

  )صرف(االسم المنقوص
  جمع المذكر والمؤنث الّسالمین  )الّداللة(إّن وأخواتھا  الھوّیة الوطنّیة
  )إمالء(ھمزة القطع  )اإلعراب(وأخواتھاإّن   الھوّیة الوطنّیة
  )صرف(االسم الممدود  الّصفة والموصوف  الھوّیة الوطنّیة

  )إمالء(ھمزة الوصل  الحال المفردة  الّصحة والّریاضة
  االسم المقصور (3)األسماء الخمسة  الّصحة والّریاضة
في  إعراب الفعل المعتل  الّصحة والّریاضة

  الماضي
  )إمالء(األسماءاأللف اللینة في 

  جمع الّتكسیر  أسماء اإلشارة  غزوالفضاء واالكتشافات العلمّیة
  الالم المّتصلة باألسماء المعّرفة  األسماء الموصولة  غزوالفضاء واالكتشافات العلمّیة
  المقصور/الممدود/المنقوص)م (  سوى/ غیر :االستثناء ب  غزوالفضاء واالكتشافات العلمّیة

  عالمات الّتأنیث في األسماء  الّسالمین إعراب )المؤ/المذ(جمع  والفّنیة الحیات الّثقافّیة
  ما االستفھامیة مع حروف الجر  )داللة/إعراب(وأخواتھاكان   الحیات الّثقافّیة والفّنیة
  )صرف(تصریف المثال  )داللة/إعراب(إّن وأخواتھا  الحیات الّثقافّیة والفّنیة

  /  /  الصناعات التقلیدیة والحرف
  تصریف الفعل الّناقص  )إعراب(األفعال الخمسة  الصناعات التقلیدیة والحرف

  /  )مراجعة(األفعال الخمسة  الّرحالت واألسفار
إعراب الفعل المعتل في   الّرحالت واألسفار

  المضارع وفي حالة الجزم
  تصریف الفعل األجوف
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  :الجملة الفعلّیة   -01-                           

  :األمثلة
  خذ الكتاب -6-. اقطف الوردة  -5-.یشتّد البرد -4-. یسقط الّثلج -3-. عوى الّذئب-2-.  لمع البرق -1

ترامت  -12- .أقبل قاض -11-. حكم القاضي -10-. نام الفتى -9-. جاء محمد -8-. انكسرا لكوب -7-
          . یسّرني أن أراك-16- .قرأت الكتاب -15-. حضر من نجح -14-. جاء ھذا الولد -13-. الّصحراء

        . نشأت على الفضیلة-20- .كتب عبد الحمید الّدرس -19-. بلغني أنك عالم -18-. أعجبني ما تجتھد -17-
  .أقبلنا إقباال شدیدا على المدارس -23-. سھرنا لیلة ممتعة -22-. أخذنا الّدنیا غالبا -21-

  :القاعدة
  }).فعل ناقص واسمھ وخبره(،)فعل ونائب الفاعل(،)فعل وفاعل(دأ بفعل ،كّل جملة تب: الجملة الفعلّیة ھي{ 

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :كّون جمال فعلیة بوضع فاعل لألفعال التالیة

 .ضحك -تشرق -ینطفئ - یصطّف -احترق -یشكوا - یتمّزق -ینتصر -أثمر –انكسر  –غّرد  –مال  -

  :التمرین الثاني
  .فعلّیة یجيء فیھا كّل اسم من األسماء اآلتیة فاعال لفعل ماضكّون جمال 

 -الحمار - الّذئب - األسد -الّدیك -الّظالم -المصباح -الّنجوم -الھالل -

  :التمرین الثالث
  .األسماء اآلتیة فاعال لفعل مضارعكّون جمال فعلّیة یجيء كّل اسم من 

 .الّتاجر -اللّصالّنار  -الّثوب -الوردة -المطر - الحّر -العصفور -

  :التمرین الّرابع
  .كّون جمال فعلّیة یجيء كّل اسم من األسماء اآلتیة مفعوال بھ

 .الكتاب - الشاة -الباب -القطن -القمح -الخشب -المریض -الغنم -
  



 

6 

  :التمرین الخامس
  .ایت بثالث جمل فعلّیة فعلھا ماض، وبثالث أخرى فعلھا مضارع

  :التمرین السادس
  .فعلّیة في موضوع الكرة، وخمسا أخرى في موضوع الّدراجةھات خمس جمل 

  :التمرین السابع
  .استخرج الجمل الفعلّیة من الجمل اآلتیة

 ھل یمكن أن تفّرط في أخینا الّصغیر؟ –.        توّجھت الّذئاب إلى الّنھر -
 .اعتنت الّذئاب باألخ األصغر -ماذا نسّمي األخ األكبر؟           -
 .قرر الصّیاد أن یسكن بعیدا عن قبیلتھ –.        الّشتاء حّل ببرده وثلوجھ -

  :التمرین الثامن
  :أعرب الجمل التالیة

 .حضر األطفال إلى المرصد -
 .یخشى المؤمن اهللا -
 .یسبح الّسمك في الماء -
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  المجّرد والمزید -2-                          

  :األمثلة
  .أفھم األستاذ الّتلمیذ -1-                         .           فھم الّتلمیذ الّدرس 1-

  .حّمل الّرجل الجمل -2-                          .         حمل الجمل القطن 2-

  .العب الولد أخاه -3-                          .                  لعب الولد 3-

  .تبعثر الورق -4-                          .        بعثر الھواء الورق 4-

  .اطمأن المریض -5-.                           طمأن الّطبیب المریض -5-

  :القاعدة

  :الفعل المجّرد

  :وھو نوعان . الفعل المجّرد ما كانت جمیع حروفھ أصلّیة{ 

  .سمع –كتب :ھو ما كانت حروفھ األصلّیة ثالثة حروف ،مثل:مجّرد ثالثي 1-

  .دحرج -زلزل:، مثلھو ما كانت حروفھ األصلّیة أربعة حروف:مجّرد رباعي 2-

  :الفعل المزید

  :وھو نوعان.الفعل المزید ما زید فیھ حرف أو أكثر على حروفھ األصلّیة

  تكّرم، :أكرم، أو اثنین، مثل:ھو ما زید على أصلھ الّثالثي بحرف، مثل:مزید ثالثي 1-

  .استعمر:ثالثة،مثلأو    

  }.متزلزل: ، أو بحرفین، مثلتزلزل:ھو ما زید على أصلھ الّرباعي بحرف ، مثل:مزید رباعي 2-

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

األفعال غیر الماضیة إلى الماضیة وبین المجّرد والمزید من جمیع األفعال رّد ما في العبارات التالیة من 
 :والحروف الّزائدة في كّل مزید

ّنھ إن طال في أّول اللیل لیستیقظ مبّكرا، فإالّنوم ، فیجب على الّتلمیذ أن یعّجل بھ  إلىبطبیعتھ  اإلنسانیحتاج 
، ویضّر  كل ، فإن ذلك یسبب األحالم المخیفة، ویستحسن أّال ینام عقب األ  الّسھر ضعف جسمھ وعقلھ
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وإّال لم یتمّتع براحة الّنوم، وینبغي أن یغسل جسمھ ویزیل ما  أو بعد أن یستذكر دروسھ مباشرة ، المعدة ،
  .بم یدفئھ حتى الیقشعّر من البردعلق بھ من األقذار، وأن یغطي جسمھ في الّشتاء 

  :التمرین الثاني
  :ّل فعل من األفعال اآلتیةما حروف الّزیادة في ك

  .انتقل -انتحر -اعشوشب - تفاخر -اخضّر -استقبل

  :التمرین الثالث
  :اجعل األفعال المزیدة اآلتیة مجّردة،ثّم ضع ثالثة أفعال مجّردة في جمل مفیدة

  .احتفظ -أكرم -اشمأّز -ضاحك -انصرف -تعّلم

  :التمرین الّرابع
  :ثّم ضع ثالثة أفعال مزیدة في جمل مفیدةاجعل األفعال المجّردة التالیة مزیدة، 

  .شرف -دحرج - سلم -صحب -ھدم

  :التمرین الخامس
  :الحق بكّل فعل من األفعال اآلتیة كّل ما تعرف أّنھ یقبلھ من حروف الّزیادة

  .صدق -قضى -طال -فتح - خرج

  :التمرین السادس
  .مّتصل والفاعل ضمیر ، كّون جملة فعلّیة فعلھا ثالثي مزید فیھ حرفان 1-

  .لوالفاعل مصدر مؤو ، كّون جملة فعلّیة فعلھا ثالثي مزید فیھ حرف 2-

  .ثالث حروف ، والفاعل اسم موصولكّون جملة فعلّیة فعلھا ثالثي مزید فیھ  3-

  .كّون جملة فعلّیة فعلھا رباعي مزید فیھ حرف ، والفاعل اسم إشارة 4-
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  .المبتدأ والخبر -03-                             

  :األمثلة
-                     .     القطار سریع 4-.     الجري مفید 3-.     الّصورة جمیلة 2-.     الّتفاحة حلوة 1-
  .الّنھر فسیح 8-.       العلم نور 7-.   األرض مستدیرة  6-.   الّنظافة واجبة5

  إعرابھ  الخبر  إعرابھ  المبتدأ  الجملة
  مرفوع بالضّمة  نشیط  مرفوع بالضّمة  محّمد  محّمد نشیط

  مرفوع باأللف  نشیطان  مرفوع باأللف  الولدان  الولدان نشیطان
  مرفوع بالواو  نشطون  مرفوع بالضّمة  األوالد  األوالد نشطون
  مرفوع بالضّمة  نشیطات  مرفوع بالضّمة  لبناتا  البنات نشیطات

  

  :القاعدة
الجملة ، والخبر اسم مرفوع یخبر بھ عن المبتدأ ویكّون مع المبتدأ جملة  المبتدأ ھو اسم مرفوع نبدأ بھ{ 

  }.مفیدة

  (1):مالحظة

  .المبتدأ والغالب العكس وذلك بسبب نسج الّتركیب قد یأتي الخبر قبل

  (2):مالحظة

، یالحظ أّن المبتدأ قد یكون اسما ظاھرا، أو ضمیرا، أو مصدرا صریحا، أو مصدرا مؤوال، أو اسم إشارة 
  .أو اسما مقصورا، أو منقوصا، أو ممدودا

  :شروط صّحة جملة المبتدأ و الخبر):(3مالحظة

  :صحیحة البّد أن تتوّفر فیھا بعض الّشروط )المبتدأ و الخبر(االسمیة لكي تكون الجملة 

 .أمر عظیم أتى بك:أو نكرة موصوفة أو مضافة، مثل. الّنھر فسیح:المبتدأ یجب أن یكون معرفة، مثل 1-
  .كتاب الّطالب مفتوح:ومثل

  .الّتذكیر و الّتأنیث، و العدد: البّد من المطابقة بین الخبر و المبتدأ في 2-

  .البّد من وجود ضمیر في الخبر یعود على المبتدأ إذا كان الخبر جملة اسمّیة أو فعلّیة3-
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  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :الجمل التالیةاستخرج كّل مبتدأ وكل خبر من 

  .الھواء متجّدد 4-.      المعّلم حاضر 3-.     المزاح مضّر 2-.     الّدواة مملوءة1-

  .الحدیقة فسیحة 8-.        الحذاء جدید 7-.     الفقیر محتاج 6-.      الّتاجر أمین 5-

  .الشجرة مثمرة9-

  :التمرین الثاني
  :عنھ بخبر یناسبھ اجعل كّل اسم من األسماء التالیة مبتدأ وأخبر

  .الّثوب ، الّدراجة ، الّسریر ، الكتاب ، الغرفة ، الّزھور ، الكرسّي ، الحّر

  :التمرین الثالث
  :اجعل كّل اسم من األسماء التالیة خبرا لمبتدأ یناسبھ

  .طالع، صغیر، ناعم، مذبوحة ، علیل، باكیة، فصیح، المع

  :التمرین الّرابع
  :اآلتیة بحیث تضع كّل مبتدأ مع الخبر المناسب لھكّون أربع جمل من األسماء 

  .الحدید، المصباح، المطر ، الحصان، غزیر، معدن، صاھل، منیر

  :التمرین الخامس   

   :فاعل في الجمل اآلتیة مبتدأ وأخبر عنھ باسم یؤدي معنى الفعل اّلذي في جملتھ كّل اجعل

.                                     یسبح الّسمك 3-             . یحضر المسافر 2-             . یفترس الّنمر 1-
  .یندم الكسالن 6-                    .یشتّد الحّر 5-             .تنضج الفاكھة 4-

  :التمرین السادس
           .كّون خمس جمل كّل جملة منھا تتأّلف من مبتدأ وخبر
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  :بعالتمرین السا
  .في كّل منھا مبتدأ) الماء(كّون خمس جمل في وصف الماء بحیث یكون لفظ  -أ

  .في كّل منھا مبتدأ) الّدجاجة(كّون خمس جمل في وصف الّدجاجة بحیث یكون لفظ  -ب

  :التمرین الثامن
  .الحجرة نظیفة :نموذج -أ

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره:الحجرة

  .مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخرهخبر :نظیفة

  .القّط ألوف 2-. الّسّیرة سریعة 1-:أعرب الجملتین اآلتیتین -ب
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  .الفعل المعتّل والفعل الّصحیح -04                       

  :األمثلة
  .سأل الّتلمیذ المعّلم 5-. رمى الالعب الكرة 4-. أمر الّضابط 3-. نال المظلوم حّقھ 2-. شرب الولد اللبن 1-
                  . وعى المجّد دروسھ 9-. عّد الّراعي غنمھ 8-. قرأ القاضي الحكم 7-. خشي الّناسك رّبھ 6-

  .  عوى الّذئب 14-. طوى الكاتب الّرسالة 13-. وثب الّنمر 12-. وفى الّصدیق 11-. فّر الّسجین 10-

  .لوى الحّداد الحدید 16-. اعةوھب لي أبي س 15-

  :القاعدة
      :      ھو الفعل اّلذي تكون جمیع حروفھ األصلّیة صحیحة ، خالیة من حروف العّلة :الفعل الّصحیح  -
  :وھو أنواع ثالثة.سمع ، كتب: مثال) ألف ، واو ، یاء( 

  .أمرض ، سأل ، بدأ: ھو ما كان أحد حروفھ األصلّیة ھمزة، مثال :المھموز 1-

  .رّد ، دّلل قلق: ، مثال) مكرر(ھو ما كان أحد حروفھ األصلّیة مضّعف:المضّعف 2-

  .ربح، لعب: ھو ما خلت حروفھ األصلّیة من الھمزة والّتضعیف، مثال :الّسالم 3-

 

  :وھو أنوع خمسة)ألف ، واو ، یاء( ھ األصلّیة حرف عّلةھو الفعل اّلذي یكون أحد حروف :الفعل المعتّل -

  .ورد ، ینع:ھو ما كان أّولھ حرف عّلة، مثال :المثال 1-

  .جاد، حّول ، قّید: ھو ما كان وسطھ حرف عّلة، مثال :األجوف2- 

  .غزا ، رضي: ھو ما كان آخره حرف عّلة، مثال :الّناقص 3-

  .وشى ، وعى: ،مثالما كان أّولھ وآخره حرفا عّلة :اللفیف المفروق 4-

  .عوى ، طوى: ما كان وسطھ وآخره حرفا عّلة ، مثال :اللفیف المقرون 5-
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  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :عین في العبارات التالیة أنواع األفعال الّصحیحة واألفعال المعتّلة

  :وصف تلمیذ كتابھ فقال

      الّزمان، سألتھ شفى وكفى، الیضن إذا ضّن  لي كتاب ھو أنیسي في وحشتي ، إن دعوتھ دنا ، وإن   
إن عاھد . حاد عن الّسدادوال یجفوا إذا جفا الخّالن، یرّد المخطئ إذا نأى عن الّصواب ، ویھدي الحیران إذا 

  .وفى ، حوى أخبار الماضین ، وروى أحادیث األّولین

  :انيالتمرین الث
  :بین األفعال الّصحیحة وأنواعھا، والمعتّلة وأنواعھا فیم یأتي

 -لم تسمعا -یطغى -وھى -سامح -وزن -یسقي –لن تھملي  -یذھب -وشى -یمحوا –لم تلعبوا  –یسري یأكل 
  .أمن –وّنى  - قّسم -أكرم -رام -یقّص -ذوى

  

  :التمرین الثالث
  :ضع فعال مضّعفا في المكان الخالي مما یأتي

  .الّنسیم علیال..........3-.             المدین دینھ.........2-.            البنت الّزھرة.........1-

  .الولد أباه.......ال 6-.         األغصان.......الھواء 5-.           العجلة.......الحصان 4-

 8         .المعّلم من إجابتي........8-.        الّزلزال المنازل.........7-

  :التمرین الّرابع
  :اجعل كّل اسم من األسماء اآلتیة مبتدأ وخبر عنھ بجملة فعلیة فعلھا مثال

  .الّنحو -القطار -الّرسالة -الخطیب -األسد
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  :التمرین الخامس
  :ضع فعال أجوفا مناسبا في كّل مكان خال مما یلي

  .الفأر من القّط........   3-.     المریض طول اللیل....... 2-.      رمضان........المسلم 1-

  .إلى وطنھ.....المسافر 6-.       حول الّشمس.......األرض 5-.     اهللا غفورا رحیما.......4-

  .جائزتین......المجتھد 9-.       العصفور من القفص.......8-.       في الّنھر.......البّطة 7-

  .جیشعمرو ال.......10-

  :التمرین السادس 
  :اجعل كّل اسم من األسماء اآلتیة فاعال لفعل مضارع ناقص

  .المظلوم - المریض -القانع - المؤّذن - الّطبیب

  :التمرین السابع
  :ضع لفیفا مقرونا مناسبا في كّل مكان خال مما یأتي

  .الّدلو في البئر........3-.       الجرائد خبرا عجیبا........2-.     اللحم........الخادم 1-

  .الّصالة.......اإلمام  6-.      الّنار ید الّطفل.......5-.       على العمل.......المریض 4-

  :التمرین الثامن
  .كّون تسع جمل فعلّیة تشتمل كّل ثالث منھا على نوع من أنواع الفعل الّصحیح

  :التمرین الّتاسع
  .مثاال كّون ثالث جمل فعلّیة یكون الفعل بھا

        .كّون ثالث جمل فعلّیة یكون الفعل بھا أجوفا

                                                    .ناقصا كّون ثالث جمل فعلّیة یكون الفعل بھا 
  .لفیفا مقرونا كّون ثالث جمل فعلّیة یكون الفعل بھا
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  .أنواع الفعل -5                                                    
  :واع ثالثةنالفعل أ

  :الفعل الماضي -1

  :األمثلة  
  .ضاع الكتاب               3-.     وقف الّرجل 2-.               جرى الكلب1- 

  .باضت الّدجاجة 6-.                جاءت البنت 5-.              دّقت الّساعة 4-

  :القاعدة
  .على حصول عمل في الّزمن الماضيالفعل الماضي ھو كّل فعل یدّل 

  :الفعل المضارع -2

  :األمثلة

  .ینتبھ الحارس      4-.       ألبس ثیابي 3-.            ینبح الكلب 2-.         أغسل یدّي 1-

  .تذبل الوردة 8-.    نمشي في الحقول 7-.           نلعب بالكرة 6-.        تأكل البنت 5-

  :القاعدة
والبّد أن یكون مبدوء . المضارع ھو كّل فعل یدّل على حصول عمل في الّزمن الحاضر أو المستقبلالفعل 

  )الھمزة ، الّنون ، الیاء ، الّتاء 0:وھي, بحرف من أحرف المضارعة 

  .فعل األمر -3

  :األمثلة

           .    نّظف ثیابك 3-.                          أطعم قّطك 2-.                              العب الكرة1-
  .أجد مضغ الّطعام                     6-.     تمّھل في الّسیر                                  5-.     نم باكرا 4-

  :القاعدة
  .فعل األمر ھو كّل فعل یطلب بھ حصول شيء في الّزمن المستقبل
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  :الّتطبیقّیة الّتمارین

  :التمرین األّول

  :مّیز األفعال الماضیة ن واألفعال المضارعة ، وأفعال األمر في العبارات التالیة

  .جنى الفّالح قطنھ وباعھ ثّم اشترى ببعض ثمنھ ما یحتاج إلیھ 1-

  .نظر الّطفل إلى الّطائر وھو یحّلق في الّسماء ، فأحب أن یطیر مثلھ 2-

  .فأطفأت المصابیح واقتلعت بعض األشجارھّبت العواصف لیال 3-

  .سطا الّذئب على الغنم فافترس واحدة وفّر ھاربا 4-

  .ادخل البستان ومّتع نفسك بمنظره، وال تعبث بأزھاره وثماره 5-

  .ال تكثر من الكالم ، وال تنطق بما ال تعلم 6-

  .اغسل یدیك قبل األكل وبعده، ونظف أسنانك ، وال تدخل الّطعام على الّطعام 7-

  :التمرین الثاني
  .ل كّل اسم من األسماء آتیة أو بعده فعال ماضیا یالئمھضع قب

  .المصباح -الّتمر -البحر –القطار  –الّشمس  –القلم  –الّزجاج  –الغصن 

  . مضارعا یالئمھضع قبل كّل اسم من األسماء آتیة أو بعده فعال

           .القلم –الّسفینة  –الّنھر  –المصباح  –اإلناء  –الھالل  –الغبار  –الّریح 

  :التمرین الثالث
  :ضع فعال مضارعا في المكان الخالي مما یلي

  .وراء صاحبھ.........الكلب 2-.                       من القّط.........الفأرة 1-

  .أوالدھا..........األّم 4-.               كّل یوم بیضة........الّدجاجة 3-

  :ضع فعال ماضیا في المكان الخالي مما یلي

  .       في الّنھر......... الّرجل 2-.                       الجلوس........ الولد  1-

  .إلى فرنسا...... ....علّي 4-.                       الحجرة.........الخادم 3-
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  :التمرین الّرابع
  .ایت بخمس جمل كّل واحدة منھا مبدوءة بفعل مضارع 1-

  .ایت بخمس جمل كّل واحدة منھا مبدوءة بفعل ماض 2-

  .ایت بخمس جمل كّل واحدة منھا مبدوءة بفعل أمر3- 

  :التمرین الخامس
  :مضارعاكتب الجمل اآلتیة بعد تغییر كّل فعل ماض فیھا بفعل  -أ

  .سافر والدي 3-                   .       طار الّصقر                     2-.     سار القطار 1-

  .عطش الّزرع 6-                      نزل المطر       5-           .        مرض الغالم 4- -

  :اكتب الجمل اآلتیة بعد تغییر كّل فعل مضارع فیھا بفعل ماض  -ب

                         .یغسل الولد یدیھ  - 3.                   یبیع الّتاجر اللبن 2-.               غرّد العصفوری 1-

  .القطن یجني الفّالح 6-.                 تنظف البنت ثیابھا 5-                 .یثمر البستان  4-

  :واضبط بالشكلحّول المضارع في الجمل اآلتیة إلى فعل أمر ،  -ج

                         .    أنّظف الحذاء 3-                .      أحفظ الّدرس 2-.                   أحترم العّلم 1-
  .أنطق بالّصدق 6-.                 أشتغل في الحدیقة            5-.      أقرأ في الكتاب4- 

  :التمرین السادس
  .بأربع جمل بكّل منھا فعل مضارع، بحیث تكون أحرف المضارعة في األفعال األربعة مختلفة ایت

  :التمرین السابع
تستخرج  –یلبس  –خرج :   ات فأكثرضع كّل فعل من األفعال اآلتیة في جملة مفیدة مرّكبة من ثالث كلم 1-
  .استرح –تغسل  –

  .ھات خمس جمل في موضوع األسد تبتدئ كّل جملة منھا بفعل ماض 2-

  .ھات خمس جمل في موضوع الّنھر تبتدئ كّل جملة منھا بفعل مضارع 3-

  .ھات خمس جمل تأمر فیھا تلمیذا بخمسة أعمال ترتبط بالمدرسة 4-
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  الھمزة المتوّسطة  -6                            

  :األمثلة

.                           المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص 2-.                لخامس بالعاصمةعقد المؤتمر ا 1-
  .اشترت العروس عقدا بھ لؤلؤتان       4-.             تّدخر الحشرات مؤونة الّشتاء 3-

  :القاعدة
الحرف اّلذي قبلھا ثّم تكتب الھمزة المتوّسطة ھي ھمزة ترد وسط الكلمة ، وتكتب بمقارنة حركتھا مع حركة 

  .فوق حرف عّلة یناسب الحركة األقوى 

  :مالحظة

  .الكسرة تلیھا الّضمة فالفتحة فالّسكون: أقوى الحكات من األعلى إلى األدنى ھي

  :الت التالیةاعلى الّنبرة حسب الح إذا كانت أقوى الحركتین ھي الكسرة تكتب الھمزة1-

  .رئ ، أئن ، أئذاتتوضئین ، لم تقسئم ، :مكسورة بعد متحّرك،مثل -أ

  .صائم ، وضوئھ ، جزئھ ، أسئلة: مكسورة وما قبلھا ساكن، مثل -ب

  .برئت ، ائتمن:ساكنة وما قبلھا مجرور، مثل -ج

            .رئة ، ناشئون ، یھیئانھ:متحّركة وما قبلھا مكسور ، مثل - د

  .، شیئك ، فیئھ ، شیئھ  ھیئة ، ییئس ، بیئة:إذا كانت مسبوقة بیاء ساكنة، مثل -م

  :أللف في حالتینإذا كانت أقوى الحركتین ھي الفتحة تكتب الھمزة على ا 2-

تبّوأھا ،  ،  یأمر ، آخر ، ملجآن ، تذّأب ، سأل : أن تسّكن أو تفتح ولو مشّددة بعد مفتوح ولو مشّددا ، مثل -أ
  .     قرأا ، لم یقرأا 

،   تسأل ، یسأل   : ة من الّتنوین، مثلبعدھا ألف المثّنى أو األلف المبدلأن تفتح بعد ساكن صحیح ولیس  -ب
  .دفآن ، جزأه ، جزأین ، مسألة

  :إذا كانت أقوى الحركتین ھي الّضمة، تكتب الھمزة على الواو في ثالث حاالت 3-

  ، ھؤالء ، سماؤه   الّتفاؤل ، جزؤه :،مثلبعدھا واو مّدإذا كانت مضمومة بعد ساكن غیر واو أو یاء ولیس  -أ

على قبل واو الجمع وھي متطّرفة  إذا كانت مضمومة بعد فتح غیر واقعة بین واوین من الكلمة،وال -ب
  .یرزؤكم یملؤه، یرزؤه،: األلف،مثل
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جمع (لؤلؤك،یؤخذ،سّؤال: تكون ھي غیر مكسورة ، مثل إنإذا ضّم ما قبلھا وھو غیر واو مشّددة بشرط  -ج
  ).مبنیا للمجھول(اؤتمن الّرجل )سائل

فوس وروس، :رؤس وفئوس ، فالمشھور فیھ حذف الواو األولى لكثرة استعمالھا مخّففة إذ تقول: وأّما نحو
  )).كّل ھمزة مضمومة ولیھا حرف مّد كصورتھا تحذف صورتھا((  وللقاعدة المشھورة

  .فئوس: أي ترسم مفردة إّال إذا أمكن وصل ما بعدھا بما قبلھا، مثل

  .رؤوس ، فؤوس:أّنھا ترسم بواوین : ھب آخروفیھا مذ

  .فؤس ، رؤس:أن ترسم على الواو الّثانیة بعد حذف األولى :ومذھب ثالث

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  .اكتب الھمزة كتابة صحیحة في مكان الفراغ

  .ل.ل -من.م  –ّذن .م  -ال.س  -وس.ك  -ول.مس  -ازر.ي  - وف.ر  -لمني. ي 

  :التمرین الثاني

  :أتمم كتابة الكلمات اآلتیة بالھمزة المناسبة

        عة.ضا -زر.م -ح.سا -ة.مدف - دة.فا -یس.ر -ما.دا -ت.فو -سة.با -ة.امر - رة.طا -ون.یطف -ق.حرا
  .لون.القا -ي.وعا -

  :التمرین الثالث
  .اكتب

ودروب األجیال ...بت مضیئة لینیروا دربھایؤمنون بثوا...ھي اّلتي تنجب أبناء عظماء...األّمة العظیمة     
  .الّسائرة على ھذا المنوال ذاتھ

من أنا؟ ماذا یجب علّي أن أعمل؟ ھل أنا مواطن :،كأن تقولھب أّنك سألت نفسك یوما سؤاال دقیقا ومحّددا   
  شریف حّقا؟

 كي تصل إلى الجوابلإلجابة عن ھذه الّتساؤالت،البّد أن تعي عظمة ھذه األسئلة الجّمة والخطیرة ل   
  .األخطر واألدّق، فتأتي إجابتك واضحة وضوح الّشمس، صریحة صراحة الحقیقة

إّن الموطن الّشریف من یعمل بجّد ویكّد ویعرق، من أجل :بالّتأكید ستجد اإلجابة تشرئب بعنقھا لتقول لك   
  .العلیا على المصلحة الّدنیابمعنى أدّق ، أن یؤثر المصلحة . مصلحة الوطن، قبل مصلحتھ الّذاتّیة
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ولماذا .....لون؟ــمن یعمــول.....مــعــرفوا من ھ.....ماءــمن أبناء عظ.....ة عظیمــةــذا تنشأ أّمــھك
  !یعملون؟

وزال العبء الجسیم عن كاھلك وكاھل أبناء جلدتك من ...فإذا ضاء دربك ضاء درب اآلخرین    
  .المواطنین

  . ذاك المواطن الغیور، اّلذي یعتبر، الّنبراس المضيء،لوطن عظیم...فكن   

                             

  .الجملة االستفھامیة -7 -

  :األمثلة

 راكبا؟ھل جئت  4-ھل عاد الّرسول؟    3-أصباحا حضرت أم مساء؟        2-أطلعت الّشمس؟    1-

  من القادم؟   8-كیف حال أبیك؟                 7-متى یزرع القطن؟       6-من ھذا الّرجل؟    5-

  أّي الّلعب ترید؟           12- أین داركم؟         11-كم قلما عندك؟             10-ما اّلذي بیدك؟     9-

  ألیس البترول ثروة زائلة؟ 15-أال تحّب اإلقامة في القرى؟ 14-  ألم ترى حدیقتنا؟  13-

  من سامع كالمي؟ 20-ماذا كان الّدرس؟   19-ما الجود؟   18-  یست مّكة مھبط الوحي؟أل 17-

  )عّم یتساءلون؟( 23-أّي أّم أورثتكم یا ترى نصف القتال؟   22-من عاد من الّسفر؟   21-

  )یسأل أّیان یوم القّیامة؟( 25-أّي مكان تقصد؟   24-

  :القاعدة
ولالستفھام في ھذه األسالیب أدوات من الحرف واألسماء وحروف .بھلالستفھام في العربّیة أسالیب خاّصة 

  . الھمزة،وھل:االستفھام ھي

وأسماء االستفھام عددھا أحد عشر اسما من األسماء المبھمة اّلتي یستفھم بھا عن شيء غیر معلوم وھذه 
وكّلھا أسماء مبنّیة على ما . ى ما ، ماذا ، متى ، أّیان ، كیف ، أین ، كم ، أّي ، أّنمن ، من ذا ، :األسماء ھي

  .أّي ، فھو معرب: تنطق بھ عدا االسم 
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  .ولكّل من ھذه األدوات من ھذه األدوات االستفھامّیة ، حروفا أو أسماء استعماالتھا وجوابھا

  غرضھ  أداة الجواب  جواب الجملة  أداة االستفھام  الجملة االستفھامیة
  الّتعیین  الّتعیین  .تّفاحاأكلت   أم+أ  أتفاحا أكلت أم عنبا؟

  الّنفي  ال  .ال،ال أحّبھم  أ  أتحّب المسرفین؟
  اإلثبات  بلى  .بلى،رأیتھا  ما الّنافیة+أ  أما رأیت دار الكتب بالقاھرة؟

  الّنفي  ال  .ال،لم یعرفھ  ھل  ھل عرف اإلنسان القمر؟
  

  إعراب اسم االستفھام  ما یسأل عنھ  اسم االستفھام  الجملة االستفھامّیة
  مبتدأ مرفوع محّال  العاقل  من ذا  من ذا مسافر؟
  خبر مرفوع محّال  العاقل  من  من صدیقك؟

  مضاف إلیھ مجرور محّال  العاقل  من  كتاب من ھذا؟
  مفعول بھ منصوب محّال  العاقل  من  من شاھدت؟
  مجرور محّال  العاقل  بمن  بمن تتحّدى؟
  مفعول بھ منصوب محّال  غیر العاقل  ما  ما اشتریت؟

  خبر مقّدم مرفوع محّال  غیر العاقل  ما  الكتاب؟ما 
  مبتدأ مرفوع محّال  غیر العاقل  ما  ما في الّدار؟

  اسم كان مرفوع محّال  غیر العاقل  ما  ما كان عندك؟
  شبھ الجملة منصوب محّال  غیر العاقل  عالم  عالم تحزن؟
  ظرف منصوب محّال  المكان  أین  أین تدرس؟

  مقّدم مرفوع محّالخبر   المكان  أین  أین أنت؟
  شبھ جملة خبر مقّدم  المكان  من أین  من أین أنت؟

  ظرف منصوب محّال  الّزمان المستقبل  أّیان  أّیان تعود إلى وطنك؟
  ظرف منصوب محّال  الّزمان الماضي  متى  متى سافرت إلى المھجر؟

  خبر كان مقّدم منصوب محّال  الحال  كیف  كیف كانت حالتك؟
  منصوب على الّظرفّیة محّال  بمعنى كیف  أّنى  أنى تفعل ھذا؟

  مفعول بھ منصوب محّال  العدد  كم  كم كتابا قرأت؟
  مبتدأ مرفوع بالّضمة   تعیین الشيء مطلقا  أّي  أّي طالب فاز؟

  خبر مقّدم مرفوع  تعیین الشيء مطلقا  أّي  أّیكم محّمد؟
  بالكسرةمضاف إلیھ مجرور   تعیین الشيء مطلقا  أّي  ابن أّي من الّناس أنت؟
  شبھ جملة خبر مقّدم مرفوع محّال  تعیین الشيء مطلقا  من أّي  من أّي وقت أنت ھنا؟
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  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :عین الجمل االستفھامّیة فیم یلي، وأجب عن كّل جملة منھا إجابة تناسبھا

 -ه –متى یأتي الّشتاء یكثر البنفسج  -د –من أنبأك ھذا  -ج –ھل ینفع الحفظ بال فھم  -ب -أتّم بناء الّدار    -أ
 كیف أصبحت الیوم  -ل –كم یوما في الّسنة  -ك – أین غرست شجرة الكافور - و –أین تسافر أسافر معك 

         من الّطبیب اّلذي عادك -ح - من ینفع الّناس ینفعوه -ط –أفھمت درسك  -ص -أّي أخویك أكبر -ن –
  أّي طریق تسلك أسلك –ق  - أین تجتمعون ھذه الّلیلة  –ف  -متى یسافر والدك - غ - بك الیوم ما جاء -ع -

  :التمرین الثاني
  :حّول الجمل اآلتیة إلى جمل استفھامیة مثبتة

  .ھذه دار اآلثار العربّیة 4-.   راكبا ذھب أخوك3- .   ھذا قصر الملك 2-.   شتاء مصر محبوب 1-

                       .تقضي عطلة الّصیف 6-.    یوم الخمیس قدمت 5-

  :التمرین الثالث
  :حّول الجمل اآلتیة إلى جمل استفھامیة منفّیة

  .نصحت لكم 4-.   یحسن أخوك الّسباحة 3-.   أنشأ والدك مصنعا 2-.   ھذا عسیر علیك 1-

  .لكم أتركوا الجدالقلت  8-     .أخوك صدیقي 7-.   تعبتم من شّدة الحّر 6-.   حاولنا إصالحھ 5-

  .ساعدتك في شّدتك 10-.   رأیت مقابر الخلفاء 9-

  :التمرین الّرابع
  :ھات جمال استفھامیة منفّیة تصلح لھا اإلجابات التالیة

  .نعم ، ما عرفني في شّدتي 2-                               .   نعم ، لم أسئ إلیھم 1-

  .بلى ، قد عدناه مّرتین 4-                              .  بلى ، اطمأنت نفسي 3-

  .بلى ، قد قضاه كّلھ 6-                             .    نعم ، ال أرضى بھ 5-

  .نعم ، ال تنفعھ الّنصیحة                                   8-. بلى ، قد أنست بلقائكم 7-

  .نعم ، ال یحّبونھ                                  10-.        بلى ، قد نّبھتني 9-
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  :التمرین الخامس
  .استعمل أدوات االستفھام اّلتي تعرفھا في جمل مفیدة ، وأجب عن كّل جملة تأتي بھا -أ

  

  .الجملة الّتعّجبّیة -8                                       

  :األمثلة

  !ما أروع عملك 4-!      ما أشّد الحّر الیوم 3-!     أجمل بالّربیع 2-!     ما أجمل الّربیع 1-

  !أعظم أن یتقّدم الوطن 7-!     ما أطیب العیش في ربوع الوطن 6-!     ما أشّد حمرة الّشمس 5-

  :القاعدة 
  .أسلوب الّتعجب أسلوب یدّل على استعظام صفة في شيء ما 

  :وفي أسلوب الّتعجب القیاسي صیغتان

  !ما أحسنھ: ھ ، مثلصیغة ما أفعل 1-

  !أحسن بھ: صیغة أفعل بھ ، مثل 2-

في الّصیغة األولى تكون ما نكرة ، تاّمة بمعنى شيء ویكون الفعل بعدھا فعال ماضیا جامدا، فاعلھ مستتر  -
  .ویكون المتعجب منھ مفعوال بھ ، أضیف أو لم یضف) ما(وجوبا تقدره ھو دائما ویعود على 

ومجر ورھا ألمر ، والباء حرف جر زائد الّصیغة الّثانیة یكون الفعل فعال ماضیا جاء على صورة افي  -
  .فاعل الفعل، أضیف أو لم یضف

  إعراب المتعّجب بھ  المتعّجب بھ  تركیب الّتعجب  الجملة
  مفعول بھ منصوب بالفتحة  ماء  ما أفعلھ  !ما أعظم ماء الّنیل

  مجرور بالباء الّزائدة فعل محّال  سماء  بھأفعل   !سماء الّصحراءبما أجمل 
  بالفتحةمفعول بھ منصوب   إتقان  ما أفعل كذا  !ما أحسن إتقان الّصانع
  فاعل ھو مصدر مؤول  أن یتقن  أفعل بأّن كذا  !أحسن بأن یتقن الّصانع
  فاعل ھو مصدر مؤول  ما خضر  أفعل بما كذا  !أشّد بما خضر الّزرع

  مفعول بھ ھو مصدر مؤول  أن یقال  أفعل أّن كذاما   !ما أحسن أن یقال الحّق
  فاعل ھو مصدر مؤول  أن یقال  أفعل بأّن كذا  !أحسن بأن یقال الحّق
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  :تنبیھات

  !هللا دّرة فارسا: ھناك صیغ سماعّیة للتعّجب ، مثل 1-

  !یا لھا من لیلة سعیدة: ھناك صیغة للنداء الّتعّجبي ، مثل 2-

  !ما أجود حاتم: إذا جاءت صیغتا الّتعّجب من فعل معتل العین باأللف وجب رّد األلف إلى أصلھا 3-

  )طاب،أصل ألفھا یاء!(الوطنما أطیب العیش في ربوع  –) . جاد، أصل ألفھا واو(

  !أعظم أن یتقّدم الوطن: إذا كان المصدر المؤول یجوز حذف الباء الّزائدة من صیغة أفعل بھ، مثل 4-

  :قد تزاد كان بین ما الّتعّجبّیة وفعل الّتعّجب كقول الّشاعر 5-

  من غیر شيء تخجل!       ما كان أملح طفلة                                    

  !ما أجمل الّربیع: إعراب صیغتي الّتعّجب القیاسیتین 6-

  .نكرة تاّمة مبنّیة على الّسكون في محّل رفع مبتدأ: ما

الّتعّجب والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره ھو والجملة من الفعل                                                                 جامد إلنشاء فعل ماض :أجمل
  .والفاعل في محل رفع خبر مقّدم.      

  .رة على آخرهمفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھ:الّربیع

 !أجمل الّربیع -

  .فعل ماض جامد جاء على صیغة األمر للّتعّجب: أجمل

  .حرف جّر زائد: ب

  .اسم مجرور لفظا مرفوع محّال على أّنھ فاعل أجمل:الّربیع

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :اذكر أدوات الّتعّجب فیم یلي

 !حمرة الّرمانما أشّد  -!            یا جمال ھذا النظر -
 ؟.))كیف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحیاكم:((قال تعالى -

  :التمرین الثاني
  :اذكر فیم یلي المعنى اّلذي أفادتھ كّل جملة تعّجبّیة
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أجمل تزیین الوطنّیة باألعالم  ما -!      ما أسرع انطالق ھذا الفرس -!         ما أنشط ھذا العامل -
 !ما أھنأ الّرجل اّلذي یعیش بكّد یمینھ -!             المدنّیة

                                                     

  :التمرین الثالث

  :اذكر صیغ الّتعّجب مما یلي

ما أشبھ المقامر الذي یطلب من الّدینار الواحد مائة دینار، بالكیمیائي اّلذي یطلب من القصدیر فّضة ، ( -
  .)ومن الّنحاس ذھبا

  .)ا أشّد اعتناء ھذا الّراعي ببقراتھ،إّنھ قلیل الكالم ، الیتفّوه بكلمة بذیئة وال یطیق البطالةم( -

  .)فما أسعد الّطائر یرفرف بجناحیھ ، یروح لیال إلى وكره،وما أبطش الّسبع إن قصد أحد عرینھ( -

ّي،وال یشرك في لھ غیب الّسموات واألرض ، أبصر بھ وأسمع،ما لھم من دونھ من ول: (قال تعالى -
  .)حكمھ أحدا

  .)ما أعظم من یعطیك من جیبھ، لیأخذ من قلبك( -

إّنھ منظر عجیب،وأخلق بھ أن یثیر الّضحك واأللم معا،إّنھ منظر أّم سلیم وھي تطارد الّدیك وتصیح ( -
  .)تعسا لھذا الّدیك،ما أشّد حمقھ،وما أسرع عدوه،وما أكثر التواءه: ساخطة

  :التمرین الّرابع
  :الفقرات الّتالیة بعض العبارات تفید الّتعّجب، فما ھي في

آنت فعلت ھذا بآلھتنا یا إبراھیم؟قال بل فعلھ :(قال تعال على لسان الوثنیین لّما حّطم إبراھیم أصنامھم -
 !)كبیرھم ھذا،فاسألوھم إن كانوا ینطقون

 .احة تترعرعما أجمل الفّالح یبذر في الحقول ویزرع         قبل الّربیع مواسما فّو -
 !كنت تّدعین أنك تحّبینني، وعجبت أن یقتل المرء من یحّب:الحّجاج -

  !بل العجیب أّال یقتل المرء حبیبا مثلك: األھوازّیة
  !یا للّنمرة الّضاریة:الحّجاج

 :ابن الّرومي یرثي ولده -
  فیالك من نفس تساقــــــط أنفسا        تساقط دّر من نظام بال عقـــــد

  كیف لم ینفطر لـھ       ولو أّنھ أقسى من الحجر الّصلد عجبت لقلبي

  :التمرین الخامس

  :اذكر حكم المتعّجب منھ فیم یلي

 .أكانت حّقا عشرین عاما؟ما أسرع ما تمضي الّسنوات یا أبا عاصم،ونحن ال نكاد نحس بمرورھا -
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 !.المسلمینما أكثر الّروم وأقّل :سمع خالد بن الولید صائحا یقول في المعسكر -
  .إّن الجیوش تكثر بالّنصر وتّقل بالخذالن! بل ما أقّل الّروم وأكثر المسلمین: فقال خالد

 .ما أشّد بخل ھؤالء،مذ صاروا یحاولون أن یجمعوا بأقصر وقت ممكن ماال كثیرا -
 !ما أطول الموت باع        لم یخش حتى الّسباع -

  :التمرین السادس
  :حّول الجمل إلى أسلوب تعّجب

 .ومن العجب أن تھتدي ھذه الحّیة بمثل ھذه الحیلة لتحصل على رزقھا -
إّنھا تشبھ اللعبة اّلتي یلعب بھا !ھي حلوة((إّن المرأة شدیدة الّطیش والغرور،حّدثھا عن الكواكب تقل لك -

 .))أبني
 !كیف تجھل ھذه الجریمة؟أنا أعجب  -
 .)في قلبي ولقد كثر إعجابي بإقدامك وشجاعتكأّني قد استعذبت كالمك وحسن موقعھ :(قال الملك للمفّكر -
  .)إّن ھذا لخلیق بكثرة الّشحم و اللحم:(قال الّثعلب لّما رأى الّطبل -

  :التمرین الّسابع
  :رّد الجمل الّتالیة إلى أصلھا بتحویلھا إلى أسلوب تعّجب

 .أنت بارع في تألیب الّشعب علینا أّیھا األمیر -
یحسن الّشكر للمنعم،والّتسلیم .)یا أكتك، أنت حكیم وكالمك وثیق!ویحك:(قال كسرى ألكتم بن صیفي -

 .)للقضاء
 .ھكذا،یحسن العفو من القادرأنا سعید اآلن بذكرك اسمي : أكتم -
  .)كم أنت محتاج إلى أن یكون عرضك لمن یصونھ((قال أعرابّي لرجل شریف -

  :التمرین الّثامن
  :ي تعّبر عنھا الجمل الّتعّجبّیة التالیةما ھي العواطف اّلت

 !ما أفضع ما تقولین -!               ما أجمل ھذه المعاني وأبدعھا -
 !ما أسعد الّساعة اّلتي أراكم فیھا أّیھا األصدقاء -!                        ما أشّد خجلي وحیائي -
 !من إنسان ساعة ظفري وانتصاري تدعوني صدیقك العزیز ھائل یا لھا من ذكرى مؤلمة مریرة یا لك -
 !یا لھا من صفاقة وجھ -!      یا لھ من یوم عظیم یا لھا من حسرة ال نھایة لھا -

  :التمرین الّتاسع
  :عّبر في جمل تعّجبّیة عن

  .سخرّیة –دھشة  –غضب  –خوف  –ندم  –أمنیة 
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  :العاشرالتمرین 
  :عّبر عن إعجابك بجمال

الّطبیعة وسعادة أھلك عند االجتماع حول المائدة وفرحة أھلك عند نجاح احد األبناء في جمل مماثلة 
  :للجملة التالیة

 !ما ألّذ وقع حوافر القطیع عائدا عند الغروب -

 :التمرین الحادي عشر
  :ضع العبارات الّتعّجبّیة الّتالیة في مكانھا المناسب

  .یا للعجب –واعجبا  –عجبي  –عجبا 

 .تفتح حانوتك والحوانیت كّلھا الیوم مغلقة!أّیھا اإلسكافي!لك(......)  -
 .كم یّدعي الفضل ناقص(......)  -
 .ّنھا الّشمس قد أشرقت وأضاءت الّطریقلكأ! یا لھذا الجمال(......)  -
 .إّن اّلذي ھّذب القّوة العمیاء ھو القّوة نفیھا(......)  -

  :ثاني عشرالتمرین ال
  :رّكب جملتین على منوال الجملة الّتالیة

  .ما كان أحراك أن تطلعني على نوایاك حّتى نتدّبر األمر معا

  :التمرین الثالث عشر
  .تدریب على الّتحویل وتحلیل نص

 )حاجب بن زرارة بأّمة العرب أمام كسرى ملك الفرس افتخر( -
 !ما أشبھ حجر الّتالل بألوان صخرھا!یا حاجب: كسرى -
 .بل زئیر األسد بصولتھا: حاجب -
أظن أّن ھذا الّصوت على : ((فقال األسد. بینما األسد والّثعلب یتحاوران إذ خار ثور من بعید خوارا شدیدا -

 .)قدر صوتھ ، و أّن قّوتھ على قدر جّثتھ

 :أسئلة -

  ما ھي العاطفة اّلتي یعّبر عنھا كالم كسرى؟وكالم حاجب؟ 1-

  حّول كالم األسد إلى أسلوب تعّجبّي ثّم قل ھل تفّضلھ على الّتعبیر األصلي ولماذا؟ 2-
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                  .الفعل األجوف والفعل المثال  -9                             

  :األمثلة

  .یضع القائد الّدواء على الجرح فییبس –.      وضع القائد الّدواء على الجرح فیبس 1-

  .یقوم البعض یؤّدون تمثیلّیة عن الّنظافة –.     قام البعض یؤدون تمثیلّیة عن الّنظافة 2-

  :القاعدة
 –یعد  –وعد  –یبس  –وصل : مثل).واو ، یاء(ھو الفعل اّلذي یكون حرفھ األّول حرف عّلة :الفعل المثال 

  .ییأس –یئس 

ألفا أصلھا واو ، :(ھو ما كان ثاني األصلّیة حرف عّلة ، وال یكون ھذا الحرف في الماضي إّال:الفعل األجوف
  .یبیع –باع  –یقول  –قال  –سار  –نال  -قام :مثل).أو یاء

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :صّنف الفعال التالیة إلى فعل مثال وفعل أجوف

یئس  –ساد  –وعد  –حان  –یبس  –وقع  –عاش  –خاف  –سار  –سأل  –كاد  –وزن  –صار  –وصل 
  .باع –وقف  –الم  –بات  –

  :التمرین الثاني
أنا ، نحن ، ھو ، ھي ، ھم ، :في الماضي مع الّضمائر  –وقف  –وصل  –عاش : صّرف األفعال اآلتیة

  .ھن

  :التمرین الثالث

  یثق –یسع  –یلج  –یجب  –ییأس  –یجد  –یعد  –ییّسر : ھات ماض كّل فعل وبین نوعھ مع الّشرح
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  :التمرین الّرابع
  : عین الفعل األجوف في ھذه الجمل

 .في المحّالت الكبرى تباع الّسلع المتنّوعة -
 .یقال أّن األرض المغتصبة ال بّد أن ترجع إلى أصحابھا -
 .المریضمن واجب المسلم أن یزور  -
 .تعیش الّنبتة إذا اعتنینا بھا  -
 .نام الّرضیع طول الّنھار -

  :التمرین الخامس

  .أمأل الفراغ بفعل أجوف

 .إلى وطنھ........المھاجر –.                     رمضان........المسلم -
 .حول نفسھا.........األرض –.              العصفور من القفص........ -
 .الّدمع على الخّدین.......... -.                      ئزةالفائز الجا........ -

  

  األفعال الخمســـــــــــــــة -10                     

  :األمثلة

  .العامالن لم یشتغال –.        العامالن لن یشتغال -.         العامالن یشتغالن 1-

  .أنتما لم تشتغال –.            أنتما لن تشتغال –.             أنتما تشتغالن 2-

  .العّمال لم یشتغلوا –.         العّمال لن یشتغلوا –.           العّمال یشتغلون 3-

  .أنتم لم تشتغلوا –.           أنتم لن تشتغلوا  –.              أنتم تشتغلون 4-

  .أنت لم تشتغلي –          .  أنت لن تشتغلي –.              أنت تشتغلین 5-

  :القاعدة
 .كّل فعل مضارع اّتصلت بھ ألف االثنین أو واو الجماعة أو  یاء المؤّنثة المخاطبة : األفعال الخمسة ھي -
سمیت باألفعال الخمسة ألن الفعل المضارع عند اّتصالھ بالضمائر المذكورة یكون على خمس صور،  -

 ).تسمعین –تسمعون  –یسمعون  –) تسمعان –یسمعان ( –یسمع :(مثال
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 :إعراب األفعال الخمسة -
ن )لم تخرجوا –ال تخرجوا (بحذف الّنون ،وتنصب وتجزم)تخرجین(ترفع األفعال الخمسة بثبوت الّنون -

 .الّطالبان یسمعان صوت المدّرس:(1)مثال

ضمیر مّتصل  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ ثبوت الّنون ألّنھ من األفعال الخمسة واأللف:یسمعان
  .على الّسكون في محّل رفع فاعلمبني 

  .األوالد لن یكّفوا عن الّلعب:(2)مثال

فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبھ حذف الّنون ألّنھ من األفعال الخمسة والواو ضمیر مّتصل :یكّفوا
  .مبني على الّسكون في محّل رفع فاعل

  أنت لم تحضري أمس:(3)مثال

مجزوم بلم وعالمة جزمھ حذف الّنون ألّنھ من األفعال الخمسة والیاء ضمیر فعل مضارع : تحضري
  .مّتصل مبني على الّسكون في محّل رفع فاعل

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :أذكر األفعال الخمسة فیم یلي،وبّین عالمة إعرابھا

  .لم یشتغل العامالن حتى یستریحا -5-.           أنتم تقولون ما ال تفعلون 1-

  .أنت تلبسین ما تخیطین -6-.         اختلف الّشریكان ولم یّتفقا 2-

  .إن تعملوا تؤجروا -7-.    لم نر الّلصوص وھم یسرقون 3-

  .لم یسق الفّالحون األرض ولم یحرثوھا -8-.         أّي عمل تعالجیھ تحسنیھ 4-

  :التمرین الثاني
  :المضارعة اّلتي في الجمل اآلتیة من حالة الّرفع إلى حالة الّنصب ثّم إلى حالة الجزمحّول األفعال 

  .یقرأ الغلمان ویكتبون -3-.     تنموا الّشجرتان وتورقان -2-.      الّرجالن یتحادثان 1-

  .نأنت یا فاطمة تكتبی -6-.     أنت یا زینب تلعبین -5-.     یجني الفّالحون القطن ویبیعونھ 4-
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  :التمرین الثالث

  .كّون ثالث جمل اسمّیة في كّل منھا فعل مضارع مرفوع مّتصل بألف االثنین 1-

  .كّون ثالث جمل اسمّیة في كّل منھا فعل مضارع منصوب مّتصل بواو الجماعة 2-

  .كّون ثالث جمل اسمّیة في كّل منھا فعل مضارع مجزوم مّتصل بیاء المخاطبة 3-

  

  :التمرین الّرابع
یأكل ، یفتح ، : ضع األفعال التالیة في جمل تامة مع اّتصالھا بألف االثنین مّرة وألف االثنین مّرة أخرى

  .یستظّل ، یطفئ ،یستسھل 

  :التمرین الخامس

یقرأ ، یركب ، :ضع األفعال التالیة في جمل تامة مع اّتصالھا بواو الجماعة مّرة،وبیاء المخاطبة مّرة أخرى
  .ینّظف ، یستعینیخاف ، یستصعب ، 

  :التمرین السادس
  :ضع جملة فعلّیة فعلھا مضارع في كّل مكان خال ، وبین عالمة إعراب الفعل

  .ھذا العالم........الّتجار لم -6-.            الّنھر.......الولدان 1-

  .........ما كان األصدقاء ل -7-.         العلماء.......الملوك 2-

  .........جاء الّزائرون ولم -8-.        على البائسین.......أنت یا زینب 3-

  .عّلة المریض.........األطباء لم -9-.           في البحر........الّسفینتان 4-

  .من الغالء........الفقراء -10-الّثیاب یا فاطمة؟       ........لم  5-

  :التمرین الّسابع
أخرى مع مراعاة ما یحدث ) األطّباء(مّرة ، وكلمة )الّطبیبین(كلمةفي العبارة اآلتیة )الّطبیب(ضع مكان كلمة

  .من الّتغیر في األفعال

یجب على الّطبیب أن یالطف المرضى ، ویخّفف عنھم اآلالم ببشره ، ویصف لھم الّدواء الّنافع ، وال  -
 .یطمع في مالھم ، ویساعد الفقراء بعلمھ ومالھ
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  :التمرین الّثامن
فیم یعملھ أخواك صباح كّل یوم من وقت استیقاظھما من الّنوم إلى تقّل عن ثالثة أسطر  أكتب عبارة ال 1- 

  .أن یذھبا إلى المدرسة

  .أكتب العبارة مّرة ثانیة وابتدئھا بكلمة إخوتي ، مع مراعاة ما یحدث في كلماتھا من تغییر 2-

  

  :التمرین الّتاسع
  .األوالد یلعبون :نموذج –أ 

  .وعالمة رفعھ الضّمة الظاھرة على آخره مبتدأ مرفوع:األوالد

فعل مضارع مرفوع بثبوت الّنون ألّنھ من األفعال الخمسة و الواو ضمیر مّتصل مبني في محّل : یلعبون
  .رفع فاعل

  :أعرب الجملتین اآلتیتین  -ب

  .أنت تھّذبین األطفال 2-.            الّتجار یربحون 1-

  :التمرین العاشر
  .تذیع –یستعسر  –تتزّین  –یتنّزه  –یسبح : اجعل كّل فعل من األفعال اآلتیة من األفعال الخمسة

 :التمرین الحادي عشر
  :أكمل العبارات آتیة بفعل مناسب من األفعال الخمسة

عن ......أنتم لن –.     في البحر.......السّباحان –.   الّریاضة.......أنت –.   بالكعبة.......الحجاج -
.    األشجار........األرض قبل أن.......الفّالحون -عن جاذبیة األرض   .......رواد الفضاء –.     الّسباق

  .في الطریق.......أّیھا الّطفالن ال –

  :التمرین الثاني عشر
  :أعرب ما تحتھ خط في اآلیة الكریمة التالیة

 أن یكّن  خیرا منھم ، وال نساء من نساء عسى  أن یكونواال یسخر قوم من قوم عسى  آمنوایا أّیھا اّلذین ((
  .))باأللقاب تنابزواأنفسكم ، وال تلمزوا خیرا منھن وال 
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  :التمرین الثالث عشر
ولم یھتدوا إلى المنزل . ولّما جاء الّلصوص مّرة أخرى دھشوا لّما راو:((حّول إلى المثّنى العبارة الّتالیة

  .))اروا على صاحبھم الّثاني فقتلوه وعادوا خائبینفث

  

  .الفعل الّنـــــــــــــــــاقـــــــــــــص -11                      

  :األمثلة

 .یطوي الّرجل كّمیھ ویشرع في العمل –.         طوى الّرجل كّمیھ وشرع في العمل -
 .یحلوا للولد أن یجلس بین خالتیھ  –.               حال للولد أن یجلس بین خالتیھ -
 .یسعى العامل إلى عملھ سعیا حثیثا –.           سعى العامل إلى عملھ سعیا حثیثا -
  .یرضى الّزبائن عن الّتحف اّلتي یشترونھا –.   رضي الّزبائن عن الّتحف اّلتي اشتروھا -

  :القاعدة
  :فقط ، ویشمل الفعل الّناقص ھو اّلذي ال یأتي منھ سوى الماضي والمضارع

  .أفعال كان وأخواتھا -أ

  .یفتأ/ ینفّك / یبرح / یزال : أنفك  ، فمضارعھا/ فتئ / برح / زال : أفعال االستمرار -ب

  .یوشك/ یكاد :أوشك، فمضارعھما/ كاد : فعال المقاربة -ج

  .یجعل/ یطفق : فمضارعھما. جعل/ طفق :فعال الّشروع - د

 :المعتل اآلخر في المضارع إلىیتحّول حرف العّلة في الفعل  -
 .مشى ، یمشي:  یاء،مثل -
 .حال ، یحلو: واو ، مثل -
 .رضي ، یرضى: ألف ، مثل -
  .سعى ، یسعى: ال یتغّیر حرف العّلة في األفعال ، مثل -

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  .ت ، أنت ، ھو ، ھيأنا ، أن: مع الضمائر) بقي/ وفى / دعا (حّول األفعال اآلتیة إلى المضارع
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  :التمرین الثاني
  :صّنف الفعال الّناقصة إلى مجموعات متشابھة

  .وقى –بنى  –عال  –رضي  –غال  –لقي  –اشترى  –دفا  –نما  –سعى 

  :التمرین الثالث

  .حّول ما كان من األفعال المعتّلة ماضیا إلى المضارع وما كان مضارعا إلى الماضي

  .دعا الحرفّي زمالءه لساعدوه –      .      تخشى الخالتان عدم وجود الّطین الجّید -

  .لقي صانعو األواني الخزفّیة تشجیعا كبیرا –.                 یبغي الّشباب تعّلم الحرف المختلفة -

  .یسمو عمل الحرفیین على عمل اآلالت –.     نھى المكّون المتربصین عن العجلة في العمل -

  .یجني الحرفّي ثمرة عملھ المتقن –.             تحظى األعمال الّتقلیدّیة باھتمام الكبیر -

  :التمرین الّرابع
  :أعرب الجملة التالیة إعرابا تاما

 .لم ینج الّظالم من العقاب -

  )إعراب)(داللة:(كان وأخواتھا -12                

  :األمثلة

  .كان الّزحام شدیدا -                             .     الّزحام شدید                 1-

  .صار الّثوب قصیرا -                            .     الّثوب قصیر                 2-

  .لیس العامل نشیطا –                             .    العامل نشیط                  3-

 . أصبح الجّو ممطرا –                                .   الجّو ممطر                 4-

  .أمسى الّزھر ذابال –                                .   الّزھر ذابل                 5-

  .اأضحى الغمام كثیف –                               .   الغمام كثیف                 6-

  .ظّل المطر غزیرا –                              .   المطر غزیر                 7-

  .بات المصباح مّتقدا –                             .   المصباح مّتقد                 8-
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  :القاعدة
یسمى خبرھا ویبقى المبتدأ فتنصب الخبر و) الجملة االسمّیة(تدخل كان أو إحدى أخواتھا على المبتدأ والخبر 

  .مرفوعا ویسمى اسمھا

 .لیس/ صار / بات / أمسى / ظّل / أضحى / أصبح : أخوات كان ھي -
 .فال یأتي منھا مضارع وال أمر)لیس(لكّل فعل من ھذه األفعال مضارع أو أمر یعمالن عمل الماضي إّال  -

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :أخواتھا على الجمل اآلتیة وغّیر ما یجب تغییرهأدخل كان أو إحدى 

 –.                   الوردتان متفّتحتان –.   المریض متألم –.   الفّالحون نشطون –.    الّطقس معتدل -
 .المجتھدون فرحون –.    الّسائقان حذران

  :التمرین الثاني
  :أكمل الجمل اآلتیة بخبر مناسب

 .......أمسى الفّالحون –.......  القریةأصبحت  –.......   كان المحراث –.......   طّلت الّسماء -
 ...........لیست األرض......  صارت األشجار –.....  أصبحت الّشمس –..... بات المجاھدون -
 .......أضحى البحر –.........  صار األمل -

  :التمرین الثالث

  :بین كّل اسم وخبر لكان وأخواتھا في الجمل اآلتیة

  .بات الكلب نائما    4-.   صار األّول آخرا 3- . أصبح الحصان جائعا 2-.   كان محمود شجاعا 1-

  .ظّل العنب كثیرا 8- .أضحى الّسجین طلیقا 7-   .   أمسى الغنّي فقیرا 6-.   لیس المیدان فسیحا 5-

  :التمرین الّرابع
  :فیھاعلى كّل جملة من الجمل اآلتیة وأشكل آخر كّل كلمة )كان (أدخل 

 -6-.  المفتاح ضائع  -5-.  الحوض ممتلئ -4-.  الحصان مسرج -3-.  العام حاّر -2-. الحارس مستیقظ 1-
  .الّنیل منخفض -9-.  الخادم نائم -8-.  الباب مفتوح -7-.  الّدخان متصاعد
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  :التمرین الخامس

  :جملة من الجمل اآلتیة وأشكل آخر كّل كلمة فیھاعلى كّل ) صار(أدخل 

  .القمر مخسوف 5-.  الھواء بارد 4-.  الّنور ضعیف 3-.  الّتمر ناضج 2-.  الّشجر مورق 1-

  .الكبش سمین 9-.     الماء رائق 8-.     الجّو حار 7-.   المكان مظلم 6-

  :التمرین السادس
  :وأشكل آخر كّل كلمة فیھاعلى كّل جملة من الجمل اآلتیة ) لیس(أدخل 

-.  الولد مریض 6-.  الھواء نقّي 5-.  المذنب خائف 4-.  األمر ھّین 3-.  الّطعام شھّي 2-.   البناء قوّي 1-
  .الحبل متین 9-.  القّط جائع 8-.  الجدار مائل 7

  :التمرین الّسابع
  :على كّل جملة من الجمل اآلتیة وأشكل آخر كّل كلمة فیھا) أصبح(أدخل 

.  الّضباب كثیف 6-.  الّلبن خاثر 5-.  العصفور مغّرد 4-.  الماء جامد 3-.  الّزرع مبّلل 2-.  الّدك صائح 1-
  .الّنیل فائض 9-.  الّتلمیذ نشیط 8-.  الورد مفّتح 7-

  :التمرین الّثامن
  : أتمم الجمل اآلتیة ثّم اضبط أواخر كلماتھا بالّشكل

  .......أصبح البنفسج -4-.......  لیس الّدواء -3-.......   صار العدّو -2-.......   كان الحاكم 1-

  ........أضحى المطر -8-...  أمسى الّسجین -7-.......    بات الّظالم -6-.......    ظّل العدل 5-

  :التمرین الّتاسع
  .الّترتیب كان ، صار ، أصبح ، بات عل:كّون ثماني جمل تشتمل كّل اثنین منھا على المضارع من 

  :التمرین العاشر
  .بات الّطبیب ساھرا -ج–.  أمسى المتفّوقون فرحین -ب –. أصبح األبوان سعیدین - أ -: أعرب ما یلي
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 :التمرین الحادي عشر
  :أتمم الجمل اآلتیة بوضع المحذوف في المكان الخالي وأضبط آخره بالّشكل

  .مسرورا.......یمسي -4-.   متوجعا.......یبیت -3-.   عارا.......لیس -2-مستبّدا  .......كان 1-

  .مزدحما......یضحى -8-.  مشتعال.......یظّل -7-.   سلیما.......أصبح -6-.  خبزا.......صار 5-

  :التمرین الثاني عشر
  .كّون خمس جمل في وصف الجو، بحیث تبتدئ كّل جملة منھا بكان 1-

  .كّل جملة منھا بلیس كّون خمس جمل في وصف الكتاب، بحیث تبتدئ 2-

  .كّون خمس جمل في وصف الكسالن، بحیث تبتدئ كّل جملة منھا یظّل 3-

  .كّون خمس جمل في وصف العامل، بحیث تبتدئ كّل جملة منھا بأمسى 4-

  :التمرین الثالث عشر
  .یبیت القطار سائرا -2-.   صار العنب زبیبا 1-: أ نموذج -

  .فعل ماض ناقص: صار

  .مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخرهاسم صار : العنب

  .خبر صار منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره:زبیبا

  فعل مضارع ناقص : یبیت

  .اسم یبیت مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: القطار

  .منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره یبیتخبر : سائرا

 :أعرب الجمل اآلتیة –ب  -

  .یبیت البحر ھائجا 4-.  یصبح المداد جافا 3-.   كان البناء عالیا 2-.    لیس الّزجاج مكسورا
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  .الفعل الّلفیف -13                                      

  :األمثلة

  .انزلق الّتمساح بھدوء وعّض العجل فھوى في الماء 1-

  .وعى سّكان القریة بالخطر اّلذي یھدد الحیتان 2-

  .نوى سّكان القریة مساعدة الحیتان 3-

  .روى الصّیاد قّصة الحیتان ألھل القریة 4-

  :القاعدة
  :الفعل الّلفیف ھو الفعل اّلذي یجتمع فیھ حرفا عّلة ، وھو نوعان

 .وعى: مثلھو ما كان معتّل الحرف األّول والحرف األخیر، : الّلفیف المفروق -
 .نوى ، ھوى: ھو ما كان معتّل الحرف األّول والحرف األخیر، مثل: الّلفیف المقرون -

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :أكمل الجمل بفعل لفیف مناسب

  .الّذئب في الغابة....... 3-.    الّطیور إلى أوكارھا....... 2-.   الّتلمیذ الّدرس....... 1-

  :الثانيالتمرین 
  .في الماضي مع ضمائر الغائب) وقى(صّرف الفعل 

  :التمرین الثالث

  :حّول األفعال اّلتي تحتھا خط إلى المضارع

 .الّذھاب إلى البحیرة نوتھي  –.   مساعدة الحیتان نویاھما  –.   الكتاب طوىھو  -
 .حمایة الّطبیعة نوینھن  –.   قّصة العجل الّتمساح روواھم  -
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  :الّرابعالتمرین 
  )أنت ، أنت ، أنتما ، أنتم ، أنتن:(صّرف األفعال التالیة في الماضي مع ضمائر المخاطب

  ........)وعى/ روى / طوى / ھوى / نوى (

  :التمرین الخامس

  :إمالء الفراغ فیم یلي بكلمة مناسبة 1-

  .عینھ والمھ.........ما: اللفیف المقرون -أ

  .والمھ........اعتلتھو ما : اللفیف المقرون -ب

  .إذا كانت العبارة خاطئة) خطأ:(إذا كانت العبارة صحیحة ، وقل )صحیح: (قل 2-

  .لفیف مفروق) قوي( -أ

  .اللفیف المقرون یعامل معاملة الّناقص إطالقا -ب

  :التمرین السادس
  :أمام العبارة الخاطئة) خ(أمام العبارة الّصحیحة ، و) ص(ضع 

  .( )یعامل معاملة المثال من جھة فائھ ، ومعاملة الّناقص من جھة المھاللفیف المفروق  -أ

  .( )أصلیة) قھ(الھاء في  -ب

  .( )تحذف فاء اللفیف المقرون في المضارع ، إذا كان مكسور العین -ت

  .( )أوع) عھ(أصل  -ث
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  .األسمـــــــــــــاء الخمســـــــــــــة -14                    

  :األمثلة

  .لعّل القادم أبو محّمد 4-. كان أبوك رجال حازما 3-.  أبوك طبیب ماھر 2-.   جاء أبو سعید 1-

  .إّن أبا محّمد رجل شریف 8-.   لعّل أباك طبیب ماھر 7-.    یجّل الّناس أباك 6-. وّدعنا أبا سعید 5-

یشكر الّناس ألبي  12-.  رضي الّناس عن أبیك 11-.  یثق الّناس بأبیك 10-.  یدرضینا عن أبي سع 9-
  .سعید

  :القاعدة
  )أب ، أخ ، حم ، فو ، ذو: (األسماء الخمسة ھي

  :إعرابھا
إذا جاءت ھذه األسماء مفردة مضافة إلى اسم ظاھر أو إلى الّضمائر عدا یاء المتكّلم فإن عالمة رفعھا  1-

  .حضر أخو خالد :الواو ، مثل

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألّنھ من األسماء الخمسة: أخو

 .حضر أبوك -

فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألّنھ من األسماء الخمسة ، والكاف ضمیر مّتصل مبني على الفتح : أبوك
  .في محّل جر مضاف إلیھ

 .رأیت أخاك: وعالمة نصب ھذه األسماء األلف ، مثل -

مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ األلف ألّنھ من األسماء الخمسة والكاف ضمیر مّتصل مبني في : أخاك
  .محّل جر مضاف إلیھ

 . مررت بأبي أحمد: وعالمة جّرھا الیاء ، مثل -

  .اسم مجرور بالباء وعالمة جّره الیاء ألّنھ من األسماء الخمسة: أبي 

ة ، وتنصب بالفتحة ، وتجّر بالكسرة، اإلضافة فإّنھا ترفع بالضم من إذا جاءت ھذه األسماء مفردة مجّردة 2-
  .ھذا أب رحیم: مثل

  .ة الظاھرة على آخرهخبر مرفوع وعالمة رفعھ الضم: أب

 .رأیت أخا ودودا -

  .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره: أخا
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 .مررت بأب ینصح أبناءه -

  .الكسرة الظاھرة على آخره اسم مجرور بالباء وعالمة جّره: أب

  .إذا كانت جمعا ترفع وتجّر وتنصب بالحركات أیضا 3-

  :أمثلة
 .ھؤالء اآلباء نشیطون -

  .ة الظاھرة على آخرهوعالمة رفعھ الضم مرفوع بدل: اآلباء

 .إّن اآلباء یعطفون على أبنائھم -

  .اسم إّن منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره: اآلباء

 .لآلباء فضال كبیرا على أبنائھمإّن  -

  .اسم مجرور بالالم وعالمة جّره الكسرة الظاھرة على آخره: اآلباء

  :إذا أضیف إلى یاء المتكّلم ترفع وتنصب وتجّر بحركات مقّدرة على ما قبل الیاء، مثل 4-

  . أوصاني أبي باحترام الكبیر -

قبل یاء المتكّلم منع من ظھورھا  اشتغال المحل ة المقّدرة على ما فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضم: بيأ
  .في محّل جر مضاف إلیھ والیاء ضمیر مّتصل مبني على الّسكون. بالحركة المناسبة للیاء

 .أطیع أبي -

مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة المقّدرة على ما قبل یاء المتكّلم والیاء ضمیر مّتصل في محّل : أبي
  .جر مضاف إلیھ

 .ى أخيأحسنت إل -

اسم مجرور بالى وعالمة جّره الكسرة المقّدرة على ما قبل یاء المتكّلم والیاء ضمیر مّتصل في محّل : أخي
  .جر مضاف إلیھ

  :تعرب ھذه األسماء إعراب المثّنى إذا جاءت مثناه ، أي ترفع باأللف وتنصب وتجّر بالیاء، مثل 5-

  .جاء أبو أحمد -

   . وحذفت الّنون لإلضافة لف ألّنھ مثنىفاعل مرفوع وعالمة رفعھ األ: أبو

 .مررت بابوي أحمد -

  .اسم مجرور بالباء وعالمة جّره الیاء ألّنھ مثّنى وحذفت الّنون لإلضافة :أبوي
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  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

الّسبب وعالمة عّین في الجمل التالیة ما تراه من األسماء الخمسة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وبّین 
  :اإلعراب في كّل

  .عّظم حما أخیك كما تعّظم أباك -3-.   ال تضع أصبعك في فمك   -2-.   ذو المال محسود 1-

  .اعطف على أخیك األصغر -6-      .   احترم أخاك األكبر -5- . أبوك ذو جاه عظیم 4-

  .اغسل فاك بعد كّل طعام -8-.   ضع یدك على فیك عند الّتثاؤب 7-

  :تمرین الثانيال
  .ایت بثالث جمل في كّل منھا اسم مرفوع من األسماء الخمسة 1-

  .ایت بثالث جمل في كّل منھا اسم منصوب من األسماء الخمسة 2-

  .ایت بثالث جمل في كّل منھا اسم مجرور من األسماء الخمسة 3-

  :التمرین الثالث

  .ضع كّل اسم من األسماء الخمسة في جملتین بحیث یكون في إلحداھما فاعال وفي األخرى مفعوال بھ

  .ضع كّل اسم من األسماء الخمسة في جملتین بحیث یكون في إلحداھما مبتدأ وفي األخرى خبرا

  .سما ألصبحضع كّل اسم من األسماء الخمسة في جملتین بحیث یكون في إلحداھما اسما ألّن وفي األخرى ا

ضع كّل اسم من األسماء الخمسة في جملتین بحیث یكون في إلحداھما مجرورا بحرف جّر وفي األخرى 
  .مجرورا باإلضافة

  :التمرین الّرابع
  .حضر أخو علّي 1-:  نموذج -أ

  .فعل ماض مبني على الفتح: حضر

  .فاعل مرفوع بالواو ألّنھ من األسماء الخمسة ، وھو مضاف: أخو

  .مضاف إلیھ مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاھرة على آخره: علّي
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  .أصبح محّمد ذا یسار 2-

  .فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاھر: أصبح

  ة الظاھرة على آخرهاسم أصبح مرفوع وعالمة رفعھ الضم: محّمد

  .خبر أصبح منصوب باأللف ألّنھ من األفعال الخمسة وھو مضاف: ذا

  .وعالمة جّره الكسرة الظاھرة على آخره مضاف إلیھ مجرور: یسار

  :أعرب الجمل اآلتیة -ب

  .یحّب الّناس كّل ذي مروءة -3-.   لیت أخا صالح مقبل -2-.   أبو فرید رجل فاضل 1-

  .نقــــــــــــــــوصماالسم ال -15                        

  :األمثلة

           .نظرت إلى الجاني -9-.          حبست الجاني     -5-.     فّر الجاني 1-

  .قمنا إجالال للقاضي -10-.         نحترم القاضي -6-.     عدل القاضي 2-

  .أصغیت إلى المنادي      -11-.     سمعت المنادي -7-.       ناد المنادي 3-

  .على الباغي تدور الّدوائر -12-.      یكره الّناس الباغي 8--.      یندم الباغي 4-

  :لقاعدةا
  .قاضي ، معتدي: السم المنقوص ھو كّل اسم معرب آخره یاء الزمة مكسور ما قبلھا

 : تثنیتھ -

  :یثنى االسم المنقوص بزیادة ألف ونون أو یاء ونون إلى آخر االسم المفرد دون تغییر یطرأ علیھ

  .قاضیین -  - - - -قاضیان  - -  - - -قاضي 

  :جمعھ -

-معتدي  : مذّكر سالم نحذف یاؤه وتضاف عالمة الجمع ویضم ما قبل الواوعند جمع االسم المنقوص جمع 
  .معتدین: معتدون ، ویكسر ما قبل الیاء  ----- 
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  :إعرابھ

 .تقّدر الضمة على آخره سواء كانت یاؤه ظاھرة أو محذوفة للّتنوین: في حالة الّرفع -

  .جاء القاضي -: مثال

  .المقّدرة على الیاء للّثقل فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضّمة: القاضي

 .ھذا قاض عادل -

  .خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة المقّدرة على الیاء للّثقل وحذفت الیاء للّتنوین: قاض

 .تظھر الفتحة على آخره :في حالة الّنصب -

  .رأیت القاضي یحكم بین الّناس -: مثال

  .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره: القاضي

 .رأیت قاضیا -

  .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره: قاضیا

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :عّین األسماء المنقوصة في العبارات اآلتیة

  .تكثر في الّریف المراعي الخصبة 1-

  .تكثر األفاعي في الّصعید 2-

 .بالّراعي تصلح الّرعّیة 3-

  . ھي أو الّناسي إذا أخطأیعذر الّسا 4-

  .الغرض الّسامي من الحیاة أن تعیش سعیدا 5-

  .ال یأمن اإلنسان عوادي الّزمان 6-

  :التمرین الثاني
ضع األسماء التالیة في جمل مفیدة، بحیث یكون كّل منھا مّرة فاعال ، ومّرة مفعوال بھ ، ومّرة مجرور 

  .المباني  –المعالي  –المصّلي  –الّداعي  –الّلیالي  -: بحرف جّر
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  :التمرین الثالث

 .كّون ثالث جمل اسمیة ، المبتدأ في كّل منھا اسم منقوص -
 .كّون ثالث جمل فعلیة ، الفاعل في كّل منھا اسم منقوص -
 .كّون ثالث جمل فعلیة، المفعول بھ في كّل منھا اسم منقوص -
 .كّون ثالث جمل فعلیة، خبر كان في كّل منھا اسم منقوص -

  :التمرین الّرابع
  .سعى ، شفى ، رضي ، ھدى: ھات اسما منقوصا من كّل فعل من األفعال اآلتیة ، ثّم ضعھ في جملة مفیدة

  :التمرین الخامس

  .الّرجل القاسي مكروه -: نموذج -أ

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: الّرجل

  .قّدرة على الیاءنعت مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الم: القاسي

  .خبر مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: مكروه

  :أعرب الجمل اآلتیة -ب

تبلغ الطّیارات المكان القاصي في وقت  -3-.      الوادي خصب -2-.      یصعب السفر في الّصحاري 1-
  .قصیر
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  ).إعراب) (داللة:(إّن وأخواتھا  -16                    

  :األمثلة

  .إّن الجمل صبور ------ .الجمل صبور 1-

  .یسّرني أّن الّزھرة ناضرة ----- .الّزھرة ناضرة 2-

  .كأّن القمر مصباح ----- .القمر مصباح 3-

  .البیت جدید لكن األثاث قدیم ----- .األثاث قدیم 4-

  .لیت الفاكھة ناضجة ----- .الفاكھة ناضجة 5-

  .ض نائملعّل المری ----- .المریض نائم 6-

  :القاعدة
ویبقى الخبر  اسمھافتنصب المبتدأ ویسّمى ) المبتدأ ،والخبر(ھي أحرف تختص بالّدخول على الجمل االسمیة 

  .إّن ، أّن ، كأّن ، لكّن ، لیت ، لعّل :مرفوعا ویسّمى خبرھا، وھي

  .إّن العلم نافع: مثال

  .أداة نصب تفید الّتوكید: إّن

  .نصبھ الفتحة الظاھرة على آخرهاسم إّن منصوب وعالمة :العلم

  .خبر إّن مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: نافع

  :معانیھا

 .علمت أّن الّصدق ینجي صاحبھ –. إّن العلم مفید –. تفیدان الّتوكید: إّن ، أّن -
 .كأّن األزھار نجوم –. تفید الّتشبیھ: كأّن -
 .لیت الّشباب یعود یوما –. تفید الّتمني: لیت -
 .أحمد نشیط لكّن دراستھ متوّسطة –. تفید االستدراك: لكّن -
 .لعّل الفرج قریب –). األمر المستحسن.(تفید الّترجي: لعّل -

  :مالحظة

 :        أو جملة اسمیة. لعّل العلم ینفع صاحبھ:  أو جملة فعلیة. إّن العلم نافع:وتأتي أخبارھا مفردة -
  . إّن العصفور على الّشجرة: أو شبھ جملة. إّن الغرفة منظرھا جمیل      -
 .)إّنما أنت مذّكر: (إذا دخلت ما على إّن فإّنھا تكّفھا عن العمل ، مثال -
 .كاّفة ومكفوفة: إّنما -
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 .ضمیر منفصل مبني على الفتح في محّل رفع مبتدأ: أنت -

  .ى آخرهخبر مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة عل: مذّكر

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :أدخل إّن أو إحدى أخواتھا على الجمل التالیة

الفرقان ....ظننت –. االمتحان سھل –. المدعوون قادمون –. المبارزة معركة –. الولدان رحیمان  -
  .الحّر شدید.....الّشمس محتجبة –. مسافران

  :التمرین الثاني
  :الن وأخواتھا في العبارات اآلتیةبّین كّل اسم وخبر 

  .إّن الّنظافة واجبة 4-.    لعّل الّتاجر رابح  3-.    لیت البلید مجتھد 2-.    لعّل الّتفاح كثیر 1-

  .امتنع المطر لكّن الّسحاب كثیف 6-.    وجدت أّن العقرب مّیتة 5-

  :التمرین الثالث

  :آخر كل كلمة فیھاأدخل إّن على كّل جملة من الجمل اآلتیة وأشكل 

                                       .    الّسّیارة سریعة -3-           .     الحذاء ضّیق -2-               .   الّنجوم المعة 1-
  .الماء كدر -6-                 .الّشتاء مقبل -5-            .     البعوض كثیر 4-

  :التمرین الّرابع
  :على كّل جملة من الجمل اآلتیة وأشكل آخر كل كلمة فیھاأدخل لیت 

  .البّطة سمینة -3-.         الّشارع واسع -2-.          الّدراھم كثیرة 1-

  .البائع أمین -6-.           البحر ھادئ -5-.           العطلة قریبة 4-

  :التمرین الخامس

  :آخر كل كلمة فیھاأدخل لعّل على كّل جملة من الجمل اآلتیة وأشكل 

  .القّصة شّیقة -3-.          الكوب نظیف -2-.        المسافر قادم 1-

  .الّدرس سھل -6-.           الخبر صحیح -5-.       الّرف مرّتب 4-
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  :التمرین السادس
  :أكمل ما یأتي باسم مناسب

 ممطر.......لعّل  –         .          مخلصون.......إّن –.                     كثیرون......لیت -

  .قلیلة.......الّسحب كثیفة لكّن  –.                         نھر......كأّن  –

  :التمرین الّسابع
  .ضع حرفا مناسبا في المكان الخالي من كّل جملة وأشكل آخر االسمین بعده

  .أةالجّو فج.......الھواء شدید 3-.   الولد قبیح.......الولد مؤّدب 2-.   الّنتیجة حسنة.......یسّرني 1-

-.   البنت مریضة......یؤلمني 6-.   المفتاح ضائع.......ما علمت 5-.   الّشارع نظیف......اشتّد المطر 4-
-.  ل مرتفعالّنی........ھل بلغك 9-.   القطار متأخر.......أخبر الحّمال 8-.    الفیضان عظیم......سمعت 7

  .البستانّي مھمل.......الحدیقة جمیلة 10

  :التمرین الّثامن
  :أتمم الجمل اآلتیة بوضع الخبر المحذوف في المكان الخالي ثّم اضبط أواخر كلماتھا بالّشكل

  ........كأن الھّر 3-......   الكتاب مفید لكن الّصور 2-.........       إّن األسد 1- 

  .......لیت الّدواء 6-........               لعّل المجرم 5-.....   شعرت أّن البرد 4-

  ..........كأّن البیت 8-.....   یسّرني أّن العید 7-

  :التمرین الّتاسع
  :أتمم الجمل اآلتیة بوضع االسم المحذوف في المكان الخالي ثّم اضبط أواخر كلماتھا بالّشكل

  .معتدل.......لعّل   3-.   متحّركة......تعّلمت أّن 2-      .  مقفل.......لیت 1-

  .مقصوف.......الخبر جّید لكّن      6-.          سمینة........إّن5-.         فّضة......كأّن 4-

  .عاقل......كأّن 8-.        جدید.......لیت 7-

  :التمرین العاشر
  .وترفع الخبر في جملتین من إنشائك استعمل كّل حرف من الحروف اّلتي تنصب المبتدأ

  



 

49 

 :التمرین الحادي عشر

الّرافعة  ھات سّت جمل في وصف الفیل بحیث تشتمل كّل جملة على حرف من الحروف الّناصبة للمبتدأ
  .للخبر،مع استفاء جمیع الحروف

  :التمرین الثاني عشر
  .))إّن العامل المخلص مجّد:((یجب تغییره  حّول اسم إّن في الجملة اآلتیة إلى المثنى ثّم إلى الجمع وغّیر ما

  :التمرین الثالث عشر
 .كأّن الھرم جبل 2-.    إّن األدب واجب 1-: أ نموذج -

  .إّن أداة نصب تفید الّتوكید

  .اسم إّن منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره: األدب

  .خبر إّن مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: واجب

  .أداة نصب تفید الّتشبیھ: كأّن

  .اسم إّن منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره: : الھرم

  .خبر إّن مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: جبل

 :ب أعرب الجمل التالیة -

  .لعّل المنزل قریب 3-.                  كأّن العلم نور 2-.        إّن الجندي شجاع 1-

  .كثر البلح لكّن الّثمن مرتفع 6-علم المدّرس أّن الّناظر مقبل    5-.      یت الّشمس طالعةل 4-

  .لعّل المتنافسین متحابون            9-إّن الفریقین متكافئان    8-.       كأّن الفراشة زھرة 7-
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  .جمع المذّكر وجمع المؤّنث الّسالمین -1 7                

  :جمع المذّكر الّسالم 1-

  :األمثلة

.                                      نرجو الخیر للفّالحین 1-           .    نكرم الفّالحین 1-        . ربح الفّالحون               1-
.                                   نثني على المجتھدین 2-          .   نحّب المجتھدین 2-      . نجح المجتھدون               2-
.                                نسّلم على المسافرین 3-         .    نوّدع المسافرین 3-    . حضر المسافرون               3-
  .ظر إلى الّالعبیننن 4-.              نشّجع الّالعبین 4-         .تعب الّلاعبون               4-

  :القاعدة

جمع المذّكر الّسالم ھو جمع یدّل على أكثر من اثنین من الّذكور العقالء أو صفاتھم ، ویتّم بزیادة واو ونون 
على االسم المفرد في حالة الّرفع، ویاء ونون في حالتي الّنصب والجّر،دون أن یلحق االسم المفرد أّي تغییر 

  مسلمین ---مسلمون  --- مسلم / أحمدین  -- -أحمدون  ---أحمد : ، مثال

  :األسماء اّلتي تجمع جمع مذكر سالم

  .محّمدین -- ---محّمدون  -- ---محّمد: أسماء الّذكور العقالء 1-

  .مصلحین -- ---مصلحون  -- ---مصلح : صفات الّذكور العقالء 2-

  :إعرابھ

  .المسلمون إلى مّكة المكّرمةیحّج : عالمة الّرفع في جمع المذّكر الّسالم الواو، مثال -

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: المسلمون

 .وّدعت المسافرین:وعالمة نصبھ الیاء ، مثال  -

  .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الیاء ألّنھ جمع مذّكر سالم: المسافرین

 .وعالمة جّره الیاء، مثال مررت بفّالحین یعملون -

  .حرف جر: ب

  .اسم مجرور بالباء وعالمة جّره الیاء ألّن جمع مذّكر سالم: حینفّال

  :مالحظة

  .حضر مدّرسو اللغة العربّیة: تحذف نون الجمع عند اإلضافة 

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألّنھ جمع مذّكر سالم وحذفت الّنون لإلضافة:  مدّرسو
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  :الّتمارین الّتطبیقّیة     

  :التمرین األّول

  :كّل مفرد موجود بین قوسین في الجمل اآلتیة جمعا مذّكرا سالما وغّیر ما یجب تغییرهاجعل  

 .الموجود في الحفلة) للفّنان (صورا ) المصّور(التقط  -
 .على المستعمر) المجاھد(انتصر  -
 .محبوب عند كّل الّناس) المجتھد(إّن  -

  :التمرین الثاني

والمجرور في العبارات اآلتیة وبین الّسبب وعالمة اإلعراب عّین جمع المذّكر الّسالم المرفوع والمنصوب 
  :في كّل من الجمل  

  .یبتھج الفّالحون الرتفاع أثمان الّرمان 1-

  .لم یعف األستاذ عن الّتالمیذ المقّصرین 2-

  .حكم القاضي بالّسجن على المجرمین 3-

  .یفوز الّرجال العاملون 4-

  .ال تصغ إلى الكاذبین 5-

  .كان الّتالمیذ منتبھین 6-

  :التمرین الثالث

  : اجمع الكلمات اآلتیة جمع مذّكر سالم ، وضعھا بعد الجمع في جمل مفیدة

  .الحارس –الّسارق  –الصّیاد  –الّنجار  –المجتھد  –البائع  -

  :التمرین الّرابع
ن كّل منھا مّرة مبتدأ ، اجمع الكلمات اآلتیة جمع مذّكر سالم ، وضعھا بعد الجمع في جمل مفیدة بحیث یكو

  :ومّرة اسما ألّن ، ومّرة خبرا لعّل ، ومّرة مفعوال بھ

 .الخّباز –المصّور  –الّزائر  –المعّلم  –محّمد  –الّسابق  -
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  :التمرین الخامس

  .ایت بجملتین فعلیتین الفاعل في كّل منھما جمع مذّكر سالم 1-

  .في كّل منھما جمع مذّكر سالم ایت بجملتین فعلیتین المفعول بھ  2-

  .ایت بجملتین اسمیتین المبتدأ والخبر في كّل منھما جمع مذّكر سالمان 3-

  .ایت بجملتین اسمیتین اسم لیت في كّل منھما جمع مذّكر سالم 4-

  :التمرین السادس
  :نموذج -أ

  .الّسائحون كثیرون 1-

  .مذّكر سالم مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألّنھ جمع: الّسائحون

  .خبر مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألّنھ جمع مذّكر سالم: كثیرون

  .یرضى اهللا عن المحسنین 2-

  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة المقّدرة على األلف: یرضى 

  .لفظ الجاللة فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: اهللا

  .حرف جّر مبني على الّسكون: عن

  .اسم مجرور بعن وعالمة جّره الیاء ألّنھ جمع مذّكر سالم:لمحسنینا

  :أعرب الجمل اآلتیة -ب

  .تحّب األّمة األبناء العاملین 1-

  .أمسى الفائزون مسرورین 2-

  .یحتاج الوطن إلى المخلصین 3-

  .یدافع المحامون عن المظلومین 4-

  :التمرین الّسابع
، اجمع أفراد كّل طائفة جمع  اّلذین یشتركون في إلقامة بیت وإتمامھفّكر في طوائف الصّناع المختلفین 

 .مذّكر سالم ، وضعھ في عبارة تشرح العمل اّلذي تقوم بھ ھذه الّطائفة في ھذا البیت
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  :جمع المؤّنث الّسالم 2-

  :األمثلة

  .ھجم الّثعلب على الّدجاجات 1-        .  ذبحت الّدجاجات       1-.   باضت الّدجاجات 1-

  .شكرت الفاطمات 2-        مدحت الفاطمات    2-     .  حضرت الفاطمات 2-

  .جلست بعید عن البقرات 3-          .   حلبت البقرات 3-          .  أكلت البقرات 3-

   .ذھبت إلى الّشجیرات 4-        .  سقیت الّشجیرات 4-        .  نمت الشجیرات 4-

  :القاعدة

جمع المؤنث الّسالم ھو جمع یدل على أكثر من اثنتین ، ویتم بزیادة ألف وتاء على آخر االسم المفرد دون 
  .فاطمات –فاطمة : أن یلحقھ أّي تغییر ، مثال

  :األسماء اّلتي تجمع جمع مؤنث سالم

  .فاطمات –فاطمة : اسم العلم المؤنث  1-

  .طلحات –طلحة / شاعرات  –شاعرة : تحذف عند الجمع : االسم المختوم بتاء مربوطة زائدة للتأنیث  2-

  .شاھقات –شاھق : صفة المذّكر غیر العاقل  3-

  .انتصارات –انتصار : المصدر فوق الّثالثي  4-

  .كتّیبات –كتّیب : تصغیر المذّكر غیر العاقل 5-

  .بّرادات –بّراد / تلفازات  –تلفاز : ي ال یعرف لھ جمع آخراالسم األعجمي أو الخماسي اّلذ 6-

  .مستشفیات –مستشفى : السم المختوم بألف مقصورة للتأنیث  7-

ذوات  –ذو القعدة / بنات آوى  –ابن آوى : االسم المبدوء بابن أو ذو أوذي إذا كان اسم لغیر العاقل 8-
  .القعدة

  :إعرابھ

  .جاءت الفاطمات: عالمة رفع جمع المؤنث الّسالم الّضمة ، مثال -

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: الفاطمات

 .رأیت المحسنات:وعالمة نصبھ وجّره الكسرة، مثال -

  .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الكسرة بدال من الفتحة ألّنھ جمع مؤنث سالم: المحسنات
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  .بالعامالتمررت :-2مثال

  .حرف جر: ب

  .اسم مجرور بالباء وعالمة جّره الكسرة الظاھرة على آخره: العامالت

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :اجمع األسماء اآلتیة جمعا سالما وصّنفھا حسب الجدول

  .فّنان –فائز  –منتج  –شجیرة  –أّم  –مستغفر  –عاملة  –شاھد  –خالد  –ریاضي 

  جمع المؤّنث الّسالم  المذّكر الّسالمجمع 
  
  

  

  

  :التمرین الثاني

عّین جمع المؤنث الّسالم المرفوع و المنصوب والمجرور في العبارات اآلتیة وبین الّسبب وعالمة اإلعراب 
  :في كّل

  .نعتمد على األّمھات 4-.   البّطات سابحات 3-.   لعّل الفتیات مجّدات 2-.   ؟أینعت الّثمرات 1-

  .یلعب الغلمان بالكرات 7-.   نحترم الّنساء الفضلیات 6-.   البنات یعطفن على البائسات 5-

  .الخیل تجّر العربات 8-

  

  :التمرین الثالث

  :اجمع الكلمات التالیة جمع مؤنث سالم ، وضعھا في جمل مفیدة 

  .الّساعة –الّسمكة  –الّرایة  –الكلمة  –العاقلة  –الوردة  –زینب  –اآلنسة 
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  :التمرین الّرابع
 .ایت بجملتین فعلیتین ، المفعول بھ في كّل منھما جمع مؤنث سالم 1-

 .ایت بجملتین فعلیتین ، الفاعل في كّل منھما جمع مؤنث سالم 2-

 .ایت بجملتین اسمیتین ، المبتدأ  في كّل منھما جمع مؤنث سالم 3-

 .بجملتین اسمیتین ، اسم إّن في كّل منھما جمع مؤنث سالم ایت 4-

  :التمرین الخامس

اجمع الكلمات التالیة جمع مؤنث سالم ، وضعھا بعد الجمع في جمل مفیدة بحیث یكون كّل منھا مّرة فاعال ، 
  .ومّرة مبتدأ ، ومّرة مجرورا بحرف جّر ، ومّرة مفعوال بھ

  :التمرین السادس
  .الفائزاتكافأت  -أ

  .ضمیر مّتصل مبني على الّضم في محّل رفع فاعل): التاء. (فعل ماض مبني على الّسكون:كافأ: كافأت

  .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الكسرة ألّنھ جمع مؤنث سالم: الفائزات

  :أعرب الجمل اآلتیة -ب

تشّجع المدیرات الّتلمیذات  4- .  شكرنا للمحسنات 3-.   تحلب المرأة البقرات 2-.   تمتلئ الخّزانات 1-
  .المجتھدات
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  .ھمزة القطع والوصل -18                        

  :األمثلة

  .انتبھت للّدرس                     1-.       سمعت الّدرس فانتبھت                  1-

  .اختبرت الّصدیق                       2-.   جّربت الّصدیق واختبرتھ                  2-

  .انتبھ للّدرس                         3-.   إذا سمعت الّدرس فانتبھ                  3-

  .اختبر الّصدیق                                4-.   إذا صادقت فاختبر                  4-

  .انتباھك سّرني                               5-.   سررت من انتباھك                  5-

  .اختبار الّصدیق من الحزم 6-                 .    یعرف الّصدیق باالختبار                  6-

  .استمسكت بالحّق                         7- .    من استمسك بالحّق فاز                  7-

  .استبشرت بنجاحي 8-                 .   علمت بنجاحي فاستبشرت                  8-

  .استمسك بالحّق 9-                       .   قل الحّق واستمسك بھ                 9-

  .استبشر وال تیئس                               10-.     ال تیئس واستبشر                 10-

  .استمساكك بالحّق فضیلة 11-           .   ال شيء كاستمساك المرء بالحّق                11-

  .استبشارك أعجبني                                12-.    أعجبني استبشارك                12-

  .اعمل بعلمك                           13-.   إذا علمت فاعمل بعلمك                13-

  .أشكر من صنع المعروف 14-                        .  تقّبل المعروف واشكر                14-

  .اذكر الخیر 15-                     .   تناس الّشر واذكر الخیر                15-

  :القاعدة

  :ھمزة القطع -1

  :وتوجد فيھمزة تظھر في الّلفظ والكتابة سواء جاءت في أّول الكالم أو في درجھ 

  ...أم  –إبراھیم : ھو كّل اسم غیر األسماء اّلتي ذكرت في ھمزة الوصل ، مثل: االسم المفرد  -أ

  ...أخذ –أمر : في ماضي الّثالثي المبدوء بھمزة أصلیة ، مثل -ب

  .أرجع ، ومصدره ، إرجاع –أرجع ، وأمره : في ماضي الّرباعي ، مثل -ج
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  :ھمزة الوصل -2

بھا إلى الّنطق بالّساكن ، ال تظھر في الكتابة لكّنھا في الّلفظ إذا وقعت في أّول الكالم أّما ھي ھمزة یتوّصل 
 –ابنة  –ابن  -أ:                  إذا سبقت بكالم آخر فال تظھر في الّلفظ ، وتوجد في عدد من األسماء ھي

  ...اسم  –اّیم  –ایمن  –امرأة  –امرؤ  –اثنتان  –اثنان 

  ...اسمع –اكتب :الّثالثي، مثلفي أمر  -ب

  .استمع ومصدره ،استماعاستمع ، وأمره ، : في ماضي الخماسي، مثل -ج

  .استعجال: استعجل ، ومصدره مثل: في ماضي الّسداسي ،مثل استعجل ، وأمره مثل  - د

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :الّسبببین في العبارات اآلتیة ھمزات الوصل والقطع مع ذكر 

، بنائھ یعّد مسجد الّسلطان حسن بن ناصر من بدائع الفن العربي من حیث اّتساع جوانبھ ، وإحكام -
وارتفاع منارتھ ، واشتمالھ على كثیر من الّنقوش والّزخرف ، وفد ابتدأ بناءه في نحو منتصف القرن 

أمواال طائلة ، واستخدم فیھ الّصناع شائھ لعمل فیھ ثالث سنوات ، وأنفق في إنالّثامن الھجري ، واستمّر ا
المھرة ، فاستبقوا اإلجادة ، وانصرفوا إلى اإلتقان ، فاذھب إلیھ وأنعم الّنظر في نقوشھ وسقفھ ، وانظر 

أن : إلى عمده وجدرانھ ، وامتلئ بم فیھ من جمال وروعة واستمع لم یلقیھ في أذنك كّل ركن من أركانھ 
 .كما صنعوا افتخر بآبائك إن شئت ولكن اصنع

  :التمرین الثاني

  .ھات فعل األمر من المصادر اآلتیة وبین نوع ھمزتھ

 –الّذھاب  –االبتھاج  –المشي  –الخروج  –الّشرب  –الّنشر  –اإلقبال  –االستغاثة  –القعود  –الّنصر 
االستكانة  –س الجلو –الّنظر  –االجتماع  –اإلسعاد  –االنعطاف  –الّنقل  –البحث  –االصفرار  –اإلسالم 

  .االحترام –العقود  –اإلقدام  –الّرفع  –اإلكرام  –

  :التمرین الثالث

  :ھات مصادر األفعال التالیة وبّین نوع ھمزتھا مع ذكر الّسبب

  .احصر –انتقل  –أبدع  –استغفر  –ارتضى 
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  :التمرین الّرابع
  :األسبابھات الفعل الماضي من المصادر اآلتیة وبّین نوع ھمزتھ مع ذكر 

اإلحیاء  –االستنكار  –اإلخبار  –االنتفاع  –االستحالة  –االمتحان  –اإلنصاف  –االرتحال  –االستقصاء 
  .االبتكار  –

  :التمرین الخامس

  .كّون جملة فعلیة ، فعلھا ماض خماسي ومبدوء بھمزة وصل وبّین نوع حركتھا 1-

  .وصل وبّین نوع حركتھا اسي ومبدوء بھمزةسدكّون جملة فعلیة ، فعلھا ماض 2- 

  .مبدوء بھمزة وصل وبّین نوع حركتھاأمر الّثالثي الكّون جملة فعلیة ، فعلھا  3-

  .خماسي ومبدوء بھمزة وصل وبّین نوع حركتھاال المبتدأ فیھا مصدركّون جملة فعلیة ،  4-

  :التمرین السادس
بھذه الجمل على في كّل منھا موصوفا بصفة تالئمھ ثّم استعن ) الّثور (كّون سبع جمل فعلیة بحیث یجئ لفظ 

  .كتابة موضوع صغیر في وصف الّثور
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  )الّنعت والمنعوت(الّصفة والموصوف  -19                   

  :األمثلة

  .تفّتحت الوردة الجمیلة 1- .             ھذا میدان فسیح 1-.               ھذا كتاب مفید 1-

  .قطفت الوردة الجمیلة 2-.          رأیت میدانا فسیحا            2-.   قرأت كتابا مفیدا 2-

  .نظرت إلى الوردة الجمیلة    3-.   جریت في میدان فسیح 3-.      نظرت في كتاب مفید 3-

  :القاعدة

  .في اسم قبلھ ، ویسمى االسم الموصوف منعوتالفظ یدّل على صفة ) الّنعت (الّصفة 

 : الّنعت یتبع المنعوت في أربع أمور -
 .جاء الفتى الّشجاع: العدد  1- -

  .رأیت قاضیا عادال: الّنوع    2- -

  .البنتان المجتھدتان قادمتان: الّتعریف أو الّتنكیر     3- -

  .الّطالب المجتھدون فائزون: اإلعراب    4-–

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  .وأشكل آخره يضع نعتا مناسبا في المكان الخال

 .......أكثر من القراءة في الكتب –......   جریت في میدان –.            یحّبھ أبوه.......الولد -
 .یضّر القدم.......الحذاء –.......    ال تشرب الماء –.     صاحبھ......یصّر الّصدیق -
 ........تنافسوا في العمل –.......        للجمل عنق –.......             زرت ضاحیة -
  .خیر من صدیق.......عدّو  -

  :التمرین الثاني

  .ضع منعوتا مناسبا في المكان الخالي وأشكل آخره

 .الكثیر یضّر المعّدة....... -     .   مفّتحة......في البستان –        .   العادل......یحب الّناس -
 .بدیع.......وضعت الّصورة في –.   جمیل......وسالّطاو –   .   ناضجة.......تحمل الّشجرة -
 .المعة......في الّسماء –.     المزحة.......أكره الّشر في  –. مفترسا......أبصرت في الحقل  -
  .كثیفا......الجّوأرى في  -
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  :التمرین الثالث

  :ضع األسماء التالیة في جمل ثّم أنعتھا بنعوت مناسبة مع ضبط آخر الّنعت والمنعوت بالّشكل

 . القطار –الّسفینة  –البحر  –الّسماء  –البستان  –البناء  –المسد  –برد  –مطر  –نخلة  –طریق  –نھر  -

  :التمرین الّرابع
 -: كّون جمال تشتمل كّل واحدة منھا على اسم منعوت بأحد األوصاف اآلتیة مع ضبط آخر الّنعت والمنعوت

  .المحلول –الّنظیف  –الحلو  –الّرائق  –مفترس  –المعة  –ذابلة  –ناضجة  –عذب  –خشن 

  :التمرین الخامس

  .كّون خمس جمل فعلیة یكون الفاعل في كّل منھا منعوتا 1-

 .س جمل فعلیة یكون المفعول بھ في كّل منھا منعوتاكّون خم 2-

 .كّون خمس جمل اسمیة یكون المبتدأ في كّل منھا منعوتا 3-

 .كّون خمس جمل اسمیة یكون الخبر في كّل منھا منعوتا 4-

  .كّون خمس جمل اسمیة في كّل واحدة منھا اسم مجرور منعوت 5-

  :التمرین الّسادس
 .یقرأ علي كتابا مفیدا -ب.        ربح الّتاجر األمین -أ                             

  .فعل ماض مبني على الفتح: ربح

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: الّتاجر

  .مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره) صفة(نعت : األمین

  .على آخرهفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة : یقرأ

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: علي

  .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره: كتابا

  .منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره) صفة(نعت : مفیدا

  :أعرب الجمل التالیة -ج

 )لعبد مؤمن خیر من مشرك( –.   أقّدر الّطالب المجّد –.      نزل من الّسماء مطر غزیر -
 )المسلم القوّي أحّب إلى اهللا من المسلم الّضعیف(  –.    یلبس علّي حذاء واسعا -
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 .للنسر عینان حادتان - )   على سرر موصوفة(  –.   یكثر الّنحل في البساتین المثمرة -
 .یرفض الّذلالعربّي األبّي  –.   تحیط بمنزلنا األشجار الباسقات -
  ).یعمل في الحقل( شاھدت فّالحا –.   الّریح القوّیة تنال من األشجار العالیة -

  :التمرین الّسابع
  :استخرج الّصفة والموصوف من الجملتین التالیتین حسب الجدول التالي

 .إّن الّدولة الكثیر إنتاجھا تقوى -
 .المعّلم الواعي ، المخلص ، األمین ، الّطاھر شرفھ ، محبوب -

  الموصوف  الّصفة
  
  
  

  

  

  .االسم الممدود -20                            

  :األمثلة

 .  صحراء الجزائر واسعة -
 .بناء المسجد رائع -
 .العنقاء من الّطیور -
 .حّل المساء فرجع القطیع -
 .تدعى تونس بالخضراء والجزائر بالبیضاء -
 .الّسماء صافیة زرقاء -

 

  :القاعدة

  ....صحراء ، بناء ، الّسماء ، البیضاء: مختوم مسبوقة بآلف مّد زائدة ، مثل السم الممدود ھو اسم 

 :مالحظة

 :تثنیتھ -1

  .رّفاءین –رّفاءان  –رفاء : تضاف عالمة الّتثنیة جون تغییر ، مثل: إذا كانت ألفھ أصلیة 1-

  .صحراوین – صحراوان –صحراء :إذا كانت ھمزتھ زائدة للّتأنیث تقلب واوا عند الّتثنیة ، مثل 2-
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 –رداءان  –رداء : إذا كانت ھمزتھ منقلبة عن واو أو یاء یصّح أن تضاف عالمة الّتثنیة دون تغییر مثل 3-
  . رداواین –ردا وان  –رداء : أو تقلب واوا عند الّتثنیة مثل. رداءین

  :جمعھ -2

  . رفائین –رّفاؤون  –رّفاء : تضاف عالمة الجمع جون تغییر، مثال: إذا كانت ألفھ أصلیة 1-

  .صحراوات  - صحراء : إذا كانت ھمزتھ زائدة للّتأنیث تقلب واوا وتضاف عالمة الجمع ، مثال 2-

 -بناؤون  –بناء : إذا كانت ھمزتھ منقلبة عن واو أو یاء ، یجوز إضافة عالمة الجمع دون تغییر ، مثال 3-
  . بنائین

  :إعرابھ -4

  مررت ببنائین مجّدین –. ھذان بناءان مجّدان: الكالم ، مثال یعرب االسم المنقوص بحسب موقعھ في

  .خبر مرفوع وعالمة رفعھ األلف ألّنھ مثنى : بناءان

  .اسم مجرور بالباء وعالمة جّره الیاء ألّنھ جمع مذّكر سالم:بنائین

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :عّین األسماء الممدودة فیم یأتي

 .مدن الّصحراءزرنا مدینة من  -
 .میاه البحر صافیة زرقاء -
 .التقیت بفتاة سمراء -
 .كست الّثلوج البیضاء جبال جرجرة -
 .المساحات الخضراء تلّطف الجّو وتقلل من الّتلوث -

  :التمرین الثاني

  .ھات أربع جمل تحوي جمال ممدودة في صیغة التثنیة، وأربع جمل في صیغة الجمع

  :التمرین الثالث

 –المثنى  –المفرد (مستعمال األسماء الممدودة في تكّلم عن المناظر الخّالبة في الصحراء خالل فصل الّربیع 
  ).الجمع
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  .الحال المفردة -21                     

  :األمثلة

  .صافیاجرى الماء  3-              . باكیاأقبل المظلوم  2-               .ظافراعاد الجیش  1-

  .ممّزقاال تلبس الّثوب  6-            .كدراال تشرب الماء  5-         .  منفوشابعت الّصوف  4-

  .خاتماھذا ذھبك  9-           .أوقیةاشتریت العسل                     8-  . ماشیاحضرت  7-

  .كبیرا قدرالموج ارتفع ا 12-  .دبساأطیب منھ  زبیباالعنب  11-)  لیلة أربعینفتّم میقات رّبھ ( 10-

  .ناضجةتؤكل الفاكھة  15-       .غزیراأنزل اهللا المطر  14-.           جاء الّطالب مسرعا 13-

  .كسوالخیر منھ  مجتھداأحمد  17-ھذا الّطالب مجّدا                16-

  :القاعدة

حین وقوع الفعل ، ویسمى كّل من الفاعل )المفعول بھ –الفاعل (یبّین ھیأة اسم قبلھ  الحال اسم نكرة منصوب
  .والمفعول بھ صاحب الحال

 :مالحظة

، أي یمكن معرفة الحال عن طریق طرح سؤال یبدأ بكیف ) كیف(یكون صاحب الحال جوابا لسؤال یبدأ ب 
  ).فرجع موسى إلى قومھ غضبان: (فالكلمة اّلتي تكون جوابا لھا تكون حاال، كقولھ تعالى. 

  .غضبان: موسى إلى قومھ؟ الجواب كیف رجع: تقول

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :أة الفاعل  وما جاء منھا مبّینا ھیأة المفعول بھعّین في العبارة التالیة ما جاء من األحوال مبّینا ھی

 یقبل الّناس على الّتاجر األمین ، واثقین بذّمتھ ، مطمئنین إلى معاملتھ ألّنھ یبیعھم سلعة خالیة من  -
كّل غّش ، ویؤدي غلیھم حقوقھم كاملة، وإذا طلب إلیھ أحد الحرفاء نصیحة أّداھا إلیھ مغتبطا مسرورا 

  .وإن فاتھ من وراء ذلك ربح كثیر
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  :التمرین الثاني

  :من الجمل التالیة بوضع حال مفردة أكمل كّل جملة 

  .......فّر المجرمون من الّسجن 3-......  عاد الجنود 2-.......    ال تمش في الّلیل 1-

  .....ال تأكل الّطعام 6-.......  ذھبت الماشیة إلى المرعى 5-.....  یعود األطفال من الّلعب 4-

  .......لم تؤذون أخوكم 9-.....  حضر الجاني أمام القاضي 8-.......  أقبلت الخیل 7-

  .......البس ثیابك 10-

  :التمرین الثالث

  .جاھالت –مسرعین  –آسفین  –ظافرا  –مستبشرا  -:كّون جمال تجيء فیھا األلفاظ التالیة أحواال

  :التمرین الّرابع
  .كّون جمال فیھا الحال مفردة مبّینة ھیأة الفاعل

  :الخامسالتمرین 

  .كّون خمس جمل تصلح الحال في كّل منھا أن تكون من الفاعل ومن المفعول بھ

  :التمرین الّسادس
  .بدت عیناه بّراقتین –. تحّدث األب طالبا مجموعة من األعواد -: استخرج الحال في الجمل التالیة

 .أنصت األبناء مستغربین -

  :التمرین الّسابع
  :أكمل الجل التالیة بحال مناسب

 .........جلس الّتلمیذ في القسم –.......  عاد المجاھدون من المعركة -                       
 .لكسر األعواد.........قام االبن –....   استقبل الفّالحون فصل الخریف -                       
  .......أمسك االبن األعواد -                       
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  :التمرین الّثامن
  :أجب عن كّل سؤال مستعمال الحال

  كیف تقف لتحّیة العلم؟                                  
  كیف یذھب العامل إلى المصنع؟                                  
  كیف تعود إلى المصنع؟                                  

  :التمرین الّتاسع
  .وعّین صاحب الحالھات خمس جمل یتضّمن كّل منھا حاال 

  :التمرین العاشر
  .ركبت الّسفینة والّنسیم علیل -: نموذج -أ

  .فعل ماض مبني على الفتح الظاھر" ركب

  .ضمیر مّتصل مبني على الّضم في محل رفع فاعل: ت

  .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره: الّسفینة

  .واو الحال حرف مبني على الفتح: و

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: الّنسیم

  خبر مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب : علیل

  .حال       

  :أعرب ما یلي -ب

 .مازحا أبصرت علیا مع أصدقائھ –.   فرحونالّناجحون خرج  –.    عاش األبناء مّتحدین -
 .مسرورینألطفال لعب ا -

  :التمرین الحادي عشر
صف یوما خرجت فیھ مع بعض أھلك للّنزھة في سفینة ، وأعمل على أن تأتي في غضون الموضوع 

  .بأحوال مناسبة ، ثّم بّین بعد الكتابة كّل حال أتیت بھ
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 :االسم المقصور -22                                        

  :األمثلة

  .رضیت عن الفتى 1-      .      نجیت الفتى من الغرق             1-.   نجا الفتى من الغرق 1-

  .اتكأت على العصا 2-.                     أضعت العصا 2-.                   ضاعت العصا 2-

  .سلمت من األذى 3-.                        منعت األذى 3-.                      نالني األذى 3-

  . انتصرت على العدى 4-.                 العدىال تشمت بي  4-.                 شّمت بي العدى 4-

  :القاعدة

  .االسم المقصور ھو كّل اسم معرب آخره ألف الزمة

  .حركات اإلعراب الّثالثتقّدر على آخر االسم المقصور 

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :ن األسماء المقصورة في العبارات اآلتیةعّی

 .في األغواط مستشفى ألمراض الّرئتین –.   یفّضل بعض الّناس سكنى القرى على سكنى المدن -
 .من طلب العال سھر الّلیالي –.   االقتصاد سبیل الغنى –.   الخربات مأوى البوم والغربان -
 . اشترى القّصاب ثالث مدى -

  :التمرین الثاني

ضع الجمل التالیة في جمل مفیدة بحیث یكون كّل منھا مّرة فاعال ، ومّرة مفعوال بھ، ومّرة مجرورا بحرف 
  .القرى –الّرضا  –المنى  –الّذكرى  –الھدى  - : جّر 

  :التمرین الثالث

  .في كّل منھا اسم مقصور ایت بثالث جمل اسمّیة المبتدأ 1-

  .نھا اسم مقصورایت بثالث جمل فعلیة الفاعل في كّل م 2-

  .ایت بثالث جمل المفعول بھ في كل منھا اسم مقصور 3-
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  :التمرین الّرابع
  .سقط الندى على األزھار: نموذج -أ

  .فعل ماض مبني على الفتح: سقط

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة المقّدرة على األلف: الّندى

  .حرف جّر مبني على الّسكون: على

  .بعلى وعالمة جّره الكسرة الظاھرة على آخرهاسم مجرور : األزھار

  :أعرب الجمل التالیة -ب

  .الحمیة نافعة للمرضى –.   الفوضى مفسدة لألعمال –.  ال تتبع الھوى -

  .الفعل المضارع المعتل اآلخر وأحوال إعرابھ -23           

  :األمثلة

  .لم یتغّذ الغالم1-                 .أوّد أن یتغذى الغالم 1-                   .  یتغذى الغالم 1-

 .لم أخشى البرد 2-               .یجب أن أخشى البرد 2-                   .   أخشى البرد 2-

 .ال تنس وعدك 3-                     .لن تنسى وعدك 3-             لماذا تنسى وعدك؟   3-

 .الكبشال تدن من                4-.أخاف أن تدنو من الكبش 4-          .   أنت تدنو من الكبش 4-

 .لم یصف الجو                   5-.یسّرني أن یصفو الجو 5-                   .   یصفو الجّو 5-

 .لم یعد الحصان                          6-.لن یعدو الحصان 6-                .   یعدو الحصان 6-

 .لم أشتھ الّطعام 7-                    .لن أشتھي الّطعام 7-               .    أشتھي الّطعام 7-

 .لم یجر الماء                     8-.أحّب أن یجري الماء                       8-.   یجري الماء 8-

  .لم یعو الّذئب                           9- .لن یعوي الّذئب 9-                  .   یعوي الّذئب 9-

  :القاعدة

وینصب بفتحة مقّدرة على ) ألف ، الواو ، الیاء:( الفعل المضارع المعتل اآلخر یرفع بضّمة مقّدرة على 
  .األلف ، وظاھرة على  الواو والیاء ، ویجزم بحذف اآلخر
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  :الّتطبیقّیةالّتمارین 

  :التمرین األّول

  :بّین األفعال المضارعة المعتّلة اآلخر في العبارات التالیة وعّین عالمة اإلعراب في كّل فعل

 .                                          العاقل یھتدي بنصح المجربین ، ویبغي رضا اهللا والّناس -
 .   قى المعا طب فیھایھوى الّشجاع میادین القتال ، وال یخشى أن یل -
 .إذا لم تصف خالئق اإلنسان فلن یبتغي صداقتھ أحد -
 .إن تدع الّطبیب في الّلیل أو الّنھار یأت إلیك -

  :التمرین الثاني

ضع كّل فعل من األفعال المضارعة التالیة في جمل مفیدة ، بحیث یكون مّرة مرفوعا ، ومّرة منصوبا ، 
  :تظھر علیھ الحركةومّرة مجزوما ، واضبط آخر كّل فعل 

 .یخلو –یستوي  –یعلو  –یدنو  –یحیا  -

  :التمرین الثالث

ھات مضارع كّل فعل من األفعال اآلتیة ، وضعھ في جمل ثالث ، بحیث یكون مّرة مرفوعا ، ومّرة منصوبا 
  :، ومّرة مجزوما ، ثّم اضبط آخر المضارع اّلذي تظھر علیھ الحركة

 .خفى –عمى  –رضي  –شكا  –ھدى  –عال  -

  :التمرین الّرابع
  .لم ینم الّزرع –. یختفي الخّفاش بالّنھار -: نموذج - أ

  .فعل مضارع مرفوع بضمة مقّدرة على الیاء: یختفي

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: الخّفاش

  .حرف جر مبني على الكسر: ب

  .على آخرهاسم مجرور بالباء وعالمة جّره الكسرة الظاھرة :الّنھار

  .حرف نفي وجزم مبني على الّسكون: لم

  .فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمھ حذف الواو: ینم

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: الّزرع
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  :أعرب الجمل التالیة -ب

  .لم یعد الحصان –.               لن تنسى وعدك –.              یتغّذى الغالم -

  .األلف اللّینة في األسماء -24                             

  :األمثلة

  :المجموعة األولى

  مستشفى –منتدى  –كبرى  –استعلى  –یسعى تولى  –یحي  -أ

  .استحیا –خطایا  –یحیا  –دنیا  -ب

  :المجموعة الّثانیة

  دنا –غزا  –خطا  –ذرا  –عصا  -أ

  .جرى–سعى  –ھدى  –مشى  -ب

  :الّثالثةالمجموعة 

  .إذا -ھذا  –أنا ما  -أ

  .األلى –أّنى  –لدى  –متى  -ب

  :المجموعة الّرابعة

  .لوما –لوال  –ھّال  –كّال  -أ

  .حتى –على  –بلى  –إلى  -ب

  :المجموعة الخامسة

  .سوریا  –طنطا  –أمریكا  –فرنسا  -أ

  .كسرى  –بخارى  –عیسى  –موسى  -ب
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  :القاعدة

كما (اللینة رابعة أو أكثر في آخر الفعل أو االسم المعرب كتبت على صورة الیاء ھكذاإذا جاءت األلف  -أ1-
. ذكرى –لیلى  –مرتضى  –منتھى  –أغنى  –أعطى  –استقوى : ومثل )من المجموعة األولى - أ- في فقرة

  .وال فرق فیم سبق أن یكون أصلھا الیاء أو الواو ، أو كانت زائدة أو للتأنیث ، اإللحاق

  .من المجموعة األولى) ب(إذا سبقت األلف بیاء ، تكتب ألفا كما تنطق ھكذا، كما في فقرة  -ب 

  .دنیا –علیا  –علّیا  –ثرّیا  –محّیا  –استحیا : ومثل

  :تنبیھ

  ).یحیا(والفعل )یحي(یتم الّتفریق بین االسم  -أ

  .تسّمى األلف المقصورة) ا –ى (في كال الّشكلین  -ب

  :األلف ثالثة ینظر إلى أصلھاإذا جاءت  2-

من )أ(كما في الفقرة ) ا(إن كانت منقلبة عن واو ، أو كانت مجھولة األصل ، كتبت ألفا كما تنطق -أ
  .ذرا –عال  –عفا  –دعا  –عدا : ومثل. المجموعة الثانیة

. موعة الثانیةمن المج) ب(كما في الفقرة ) ى(وإن كانت منقلبة عن یاء كتبت على صورة الیاء بدون نقط -ب
  .مدى –رمى  –رحى  –فتى  –قضى : ومثل

  :تنبیھ

  .رحیان –رحى  –عصوان  –عصا : مثل.یمكن معرفة أصل األلف بتثنیة االسم إذا كان مفردا 1-

  .مدینة –مدى  –خطوة  –ذروة خطا  –ذرا : مثل. أو برده إلى مفرده إن كان مجموعا

  .یرمى –رمى  –یدعو  –دعا  –یغزو  –غزا : مثل. أو بمضارع الفعل

مع أّنھا رابعة ولم یسبقھا یاء ، والقیاس أن تكتب ) ا(عن القاعدة وكتبت بألف كما ننطقھا ) كّال(شّذت 2-
على غیر القاعدة ، مع أن ألفھما ثالثة ، وذلك )ا(بألف كما تنطق) كلتا(و) كال(وكتبت) ى(بألف تشبھ الیاء 

  ).كّال(حمال على 

  .من المجموعة الثالثة )أ(كما في فقرة) ا(خر األسماء المبنیة ألفا كما تنطق تكتب األلف في آ -أ 3-

  .ذا –ماذا  –مھما : ومثل

اسم (األلى –أّنى  –لدى  –متى : وھي) ى(وتستثنى الكلمات اآلتیة فالن ألفھا تكتب على صورة الیاء  -ب
  ).اسم إشارة(األولى  –) موصول
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  .كتابة األلف في آخر حروف المعاني –أ  4-

حروف الجّر ، والجزم ، والّنصب وما إلى ذالك من الحروف اّلتي تؤدي معنى : المقصود بحروف المعاني
وھي غیر الحروف الھجائیة اّلتي تعرف بحروف المعاني  ، أي الحروف اّلتي تتكون منھا . من خالل الكالم

  .الكلمة أو مجموع الكالم 

  .لوما –لوال  –ھّال  –كّال : مثل). ا(في آخر حروف المعاني ألفاكما تنطق تكتب األلف

  .حتى –على  –بلى  –إلى : ما عدا -ب

من ) أ(كما في فقرة ) ا(ألفا كما تنطق) األجنبیة( في آخر األسماء األعجمیة تكتب األلف اللینة  -أ 5-
  .أوروبا –أفریقیا  –ما رو –سویسرا  –كندا  –بنھا  –یافا : ومثل. المجموعة الخامسة

  ).ى(فإنھا تكتب على صورة الیاء . كسرى  –بخارى  –عیسى  –موسى : ماعدا  -ب

  :مالحظة

 –لكن  –أولئك  –ذلك  –ھؤالء  –ھذان  –ھذه  –ھذا :تحذف األلف الّلینة في الكتابة من الكلمات التالیة
  .اهللا –الّرحمن 

  ).األلف اللینة المتطرفة(المؤلفیناأللف المقصورة ھي اّلتي یسمیھا بعض 

  .ھدى  –فتى : في االسم الّثالثي المنقلبة ألفھ عن یاء مثل 1-

  .مصطفى –مأوى : تسبق ألفھ بیاء مثلفي االسم األكثر من ثالث أحرف إذا لم  2-

  .عصا: االسم الّثالثي المنقلبة ألفھ عن واو مثل  3-

  ).یحبا(لتمییزه عن الفعل المضارع) یحي(ھدایا ، ما عدا :مثل  السم الّرباعي فأكثر إذا سبقت ألفھ بیاء 4-

  .بخارى كسرى –موسى  –عسى :ما عدا . آسیا –أوربا : السماء األعجمیة مثل 5-

  .األلى –أولى  –متى  –أّنى  –إذا، ما عدا لدى  –أنا  –ھذا  –ھنا : األسماء المبنیة مثل 6-

  :ثالثة أمورمعرفة أصل األلف في األسماء تكون بأحد  -

  .خطوة –خطا : الّنظر إلى المفرد  1-

  .فتیان –فتى  –عصوان  –عصا : الّتثنیة 2-

  .فتیة –فتى  –عصوات  –عصا : الجمع 3-
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  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :نصوص لإلمالء

یمیز الخیر من الّشر ، وأمره بالّصالة لیّتصل بربھ أبدا ، وھذا  خلق اهللا اإلنسان ، وخلق لھ عقال بھ(  1-
االتصال یطّھر قلب اإلنسن من الّشر والّرذیلة ، ویقّربھ من الّرحمن الّرحیم اإللھ  الواحد ، ولكن بعض 

  ).ھؤالء الّناس یتركون ھذه الّصالة ویبتعدون عن الخیر ، أولئك ھم الخاسرون

 

مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذا اشتكى :(هللا علیھ وسلمقال رسول اهللا صلى ا 2- 
  . )منھ عضو تداعى لھ سائر األعضاء بالّسھر والحّمى

  ).ما قّل وكفى ، خیر مما أكثر وألھى: (وقال

 ).والید العلیا خیر من الید الّسفلى:(وقال

  :وصف علي بن أبي طالب 3-

ف التقى ، ومجمل الحجا ، وبحر الّندى ، وبیت العال ، داعیا الورى إلى المحجة كان علّي علم الھدى ، وكھ
وارتدى ، و وسعى ، وأفصح  العظمى ، متمّسكا بالعروة الوثقى ، خیر من آمن واتقى ، وأفضل من تقّمص
  .من تنّفس وقرأ ، وأكثر من شھد النجوى ، سوى األنبیاء ، والنبي المصطفى

 

یسكن القرى ، یحب الخیر ویكره الّشر ، ویمقت األذى ألّي فرد من الورى ، یخرج الفّالح رجل نشیط  4-
كّل یوم وقت الّسرى وھو یسرع الخطى إلى حقلھ ومزرعتھ ، حیث یبذر الحّب ، أو یسقي الّزرع أو یجني 

  .الّثمر 

الفّالح سعید بحیاتھ ، یخرج قبل الضحى إلى إحدى الّربا القریبة لیستنشق شذى األزھار ، وأریج الورد ، 
  .أم بالحصى بالشراكویمّتع ناظریھ بقطرات الّندى ، ومتعتھ الوحیدة صید القطا ، سواء 
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  .أسماء اإلشارة -25                                      

  :األمثلة

  .تان وردتان مفتحتان 7-                 .           ذا الّرجل شریف                  1-

 .إّن ھاتین بنتان مطیعتان 8-                       .        ھذا كتاب نافع                  2-

 .أوالء تّجار صادقون 9-                  .   ذه امرأة تعتني بأوالدھا                  3-

 .أوالء بنات نظیفات                                  10-  .ھذه مجّرة واسعة                  4-

  .ھؤالء صّناع ماھرون 11-                            .ذان ولدان مھّذبان                  5-

  .ھؤالء تلمیذات لطیفات 12-                              .ئزانإّن ھذین فا                  6-

  :القاعدة

  .ھذا عبد اهللا: اسم اإلشارة ھو اسم معرفة یدّل على معّین باإلشارة ، وذلك بأن یشار إلیھ وھو حاضر 

  .وإّال فا إلشارة معنویة ویسبق اسم اإلشارة عادة بھاء الّتنبیھ

  :أسماء اإلشارة ھي

  . ھذا أحمد –. ة على المفرد المذّكر للّدالل: ھذا -

  .اسم إشارة مبني على الّسكون في محّل رفع مبتدأ: ھذا

  .خبر مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: أحمد

 .ھذه ھند -.للّداللة على المفردة المؤنثة : ھذه ، ھاتھ ، ھاتي  -

  .اسم إشارة مبني على الكسر في محّل رفع مبتدأ: ھذه

  .خبر مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: ھند

 )ھذان خصمان اختصموا في رّبھم: ( للدّاللة على المثنى المذّكر: ھذان ، ھاذین -

 .قرأت ھذین الكتابین

 .قرأت ھاتین القّصتین. مجّدتان ھاتان طالبتان: للدّاللة على المثنى المؤنث : ھاتان ھاتین -

  )ھؤالء قومنا اّتخذوا من دون اهللا آلھة: (الّذكور أو اإلناثللّداللة على جماعة : ھؤالء
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 .ھنا على صدوركم باقون كالجدران: یشار بھا إلى المكان ، كقول سمیح القاسم : ھنا  -

ذاك ، أولئك ، ھناك  كما تلحقھ الم البعد إذا كان المشار إلیھ بعیدا : قد تلحق كاف الخطاب اسم اإلشارة ، مثل
  )ذلك الكتاب ال ریب فیھ : (تفخیمھ أو تعظیمھ ، مثال أو للّداللة على 

على ما ینتھي بھ یجوز إعرابھما إعراب المثنى ، أو تبنى : ھذان ، ھاتان  : أسماء اإلشارة المثّناة ، مثل -
 . ھذان الّطالبان متفّوقان: آخرھا ، مثال

أ مرفوع وعالمة رفعھ األلف ألّنھ أو اسم إشارة مبتد.اسم إشارة مبني على الكسر في محّل رفع مبتدأ: ھذان
  .مثنى

  .بدل مرفوع وعالمة رفعھ األلف ألّنھ مثنى: الّطالبان

  .خبر مرفوع وعالمة رفعھ األلف ألّنھ مثنى: متفّوقان

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  .أشر إلى سبعة أشیاء بحجرة الّدراسة مع الّتعبیر بجمل تاّمة في كّل حال 1-

  .أشر إلى سبعة أشیاء على مائدة الّطعام مع الّتعبیر بجمل تاّمة في كّل حال 2-

  .أشر إلى سبعة أشیاء في غرفة الّنوم مع الّتعبیر بجمل تاّمة في كّل حال 3-

  .أشر إلى سبعة أشیاء في الّشارع مع الّتعبیر بجمل تاّمة في كّل حال 4-

  :التمرین الثاني

  :ة مع الّتعبیر بجمل تاّمةأشر على مدلول الكلمات اآلتی

 –الالعبون  –القلمان  –القمر  –السّیدات  –الحمامة  –المسطرة  –الّتالمیذ  –الھرمان  –الحصان  -
 .الكّراسات

  :التمرین الثالث

  :اجعل اسم اإلشارة في الجملة اآلتیة للمفردة ثّم المثنى والجمع بنوعیھما

 .ھذا الّتلمیذ نجح في امتحانھ -
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  :الّرابعالتمرین 
  :اجعل كّال من األسماء التالیة خبرا لمبتدأ ، بحیث یكون المبتدأ اسم اإلشارة

 .واسعتان –مسرورون  –مسافرات  –طویالت  –كرماء  –مطیعة  –شامخات  –مجتھدات  –نافع  -

  :التمرین الخامس
  :ضع اسم إشارة ومشارا إلیھ قبل كّل جملة من الجمل اآلتیة

     .   ثوبھا نظیف 5-راكبو الطّیارة    4- .   ینصرون الفضیلة 3-.   أنقذ الغریق 2-.   یسبح في الماء 1-
         .   أتقنا الّطبخ 10-.   یحرسان الحقل 9-.   ركب الّسّیارة 8-.   نالت جائزة 7-.   تجمعان األزھار 6-

  .رفعن قدر وطنھن 12-.   یبحثون عن عمل نافع11- 

  :التمرین السادس
جمل فعلیة یكون المفعول بھ في كّل واحدة منھا اسم إشارة مع اختالف نوع المشار إلیھ في كّل كّون ست 

  .جملة

  :التمرین الّسابع

  .كّون ثالث جمل اسمیة، المبتدأ فیھا اسم إشارة للمفرد المذّكر 1-

  .كّون ثالث جمل اسمیة، المبتدأ فیھا اسم إشارة للمفرد ة المؤّنثة 2-

 .اسمیة، المبتدأ فیھا اسم إشارة للمثّنى المذّكركّون ثالث جمل  3-

 .كّون ثالث جمل اسم أصبح فیھا اسم إشارة للمثّنى المؤّنث 4-

 .كّون ثالث جمل اسم لعّل فیھا اسم إشارة لجماعة الّذكور 5-

  .كّون ثالث جمل فیھا اسم اإلشارة لجماعة اإلناث مسبوق بحرف جّر 6-

  :التمرین الّسابع
  .ھذا كتاب -: نموذج -أ

  .اسم إشارة مبني على الّسكون في محّل رفع مبتدأ: ھذا

  .خبر مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره:كتاب

  :أعرب ما یلي -ب

  .ھذان قلمان 4-.   ھؤالء مجتھدون 3-.   انظر إلى ھاتین 2-.   خذ ھذه                         1-
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  :جمع الّتكسیر وجمع المذّكر والمؤّنث الّسالمین -26                

  :األمثلة

  .فازت المجّدات 1-فاز المجّدون              1-.          حضر الّرجال                1-

  . أكرمت القادمات2- أكرمت القادمین                     2- .   قرأت الكتب                2-

  .رضیت عن الكاتبات 3-.     رضیت عن الكاتبین   3-.   ي الّطریقمشیت ف                3-

  :القاعدة

ما دّل على أكثر من اثنین أو اثنتین ، بزیادة واو ونون ، أو یاء ونون على مفرده المذّكر العاقل ، الجمع 
رة مفرده فیكون جمع مذّك سالم ، أو ألف وتاء على مفره المؤنث ، فیكون جمع مؤنث سالم ، أو بتغییر صو

بزیادة في حروفھ ، أو نقص بھا ، أو بتغییر في حركاتھ تعدیال ، أو نقصا ، أو زیادة ، فیكون جمع تكسیر 
  .لمذّكر أو لمؤنث

أّما جمع الّتكسیر فجمع عام ، وسماعي في أكثر . جمع المذّكر الّسالم ، وجمع المؤّنث الّسالم ، جمعان قیاسیان
 .قالء ، وللمذّكر ، وللمؤنث ، لألسماء والّصفاتصوره ، ویرد للعقالء ولغیر الع

 : (1)مالحظة  -

موصوفة كانت أو صفة ال تجمع جمع مذّكر سالم واألسماء اّلتي للعاقل المذّكر  األسماء اّلتي لغیر العاقل
  .تجمع جمع مذّكر سالم اسما كانت أو صفة

 : (2)مالحظة  -

حقیقي أو مجازي سواء أكانت للعاقل أو لغیر العاقل ، تصلح األسماء الموصوفة والّصفات إذا كانت لمؤنث 
لكي تجمع قیاسا جمع مؤنث سالم ، وبعض األسماء المذكرة قد تجمع جمع مؤّنث سالم ، ولكن في حدود 

 .الّسماع فقط

 : (3)مالحظة  -

  ، األسماء موصوفة أو صفات ، مذّكرة أو مؤّنثة ، للعاقل أو لغیر العاقل ، تصلح لجمعھا جمع تكسیر 

أو للكثرة لما زاد على ھذا العدد ولھا شروط في جمعھا حسب بنیتھا وكونھا ) من ثالثة إلى تسعة ( للقّلة 
  .لموصوف أو لصفة وللعاقل أو لغیر العاقل
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  :األمثلة العاّمة عن األنساق المشھورة

  :جمع الّتكسیر -1 

  الجمع  المفرد  الجمع  المفرد  الجمع  المفرد
  أصحاب  صاحب  صبیة  صبّي  وجوه  وجھ
  خضر  أخضر  كتب  كتاب  أوجھ  وجھ
  خضر  خضراء  قضاة  قاض  أحجار  حجر
  بحار  بحر  جرحى  جریح  قوافل  قافلة

  أبحر  بحر  شعراء  شاعر  صحارى  صحراء
  أناشید  نشید  أفئدة  فؤاد  طیور  طائر

  غلمان  غالم  طلبة  طالب  أصدقاء  صدیق
  حّراس  حارس  طّالب  طالب  رّكع  راكع

  مصابیح  مصباح  بیوت  بیت  صحف  صحیفة
  مساجد  مسجد  دور  دار  نعم  نعمة

  قضبان  قضیب  منازل  منزل  صحائف  صحیفة
  عصافیر  عصفور  عبید  عبد  أرّقاء  رقیق

  

  :جمع المؤّنث الّسالم -2

  جامدات  جامدة  نجالوات  نجالء  صالحات  صالحة
  صخرات  صخرة  زینبات  زینب  فاطمات  فاطمة
  لیالت  لیلة  سعادات  سعاد  مھّذبات  مھّذبة

  شجرات  شجرة  لیلیات  لیلى  مجتھدات  مجتھدة
  بقرات  بقرة  ھندات  ھند  جمیالت  جمیلة
  حیوانات  حیوان  دعدات  دعد  وفیات  وفّیة

  رجاالت  رجال  سعدیات  سعدى  عطشانات  عطشانة
  صحراوات  صحراء  خضروات  خضراء  رّیانات  ریانة

  

  :جمع المذّكر الّسالم 

  مجتھدون  مجتھد  مجّدون  مجّد  عالمون  عالم
  قاضون  قاض  خالدون  خالد  محّمدون  محّمد

  ردیئون  ردئ  ھادئون  ھادئ  مصطفون  مصطفى
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  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :عّین في القطعة اآلتیة جمع المذّكر الّسالم وجمع المؤنث الّسالم وجمع الّتكسیر -أ

بالّصور والّرسوم ویدّونون علیھا تواریخ وقائعھم  كان ملوك المصریین القدماء یبنون المعابد ، ویزّینونھا
الحربیة ، وإذا تأملت معبد األقصر ، رأیت على جدرانھ صور الملك رمسیس جالسا على عرشھ وحولھ 

القواد األمراء یتشاورون ، ورأیت صور المعسكر وفیھ جنوده المدّربون ، وقد ھاجمھم الحیثیون ، ورأیت 
یھجم على أعدائھ ، فیفرون من وجھھ جماعات ، ویھرولون طالبین الّنجاة رمسیس في صورة أخرى ، وھو 

  .في الحصون

  .رّد كّل جمع في القطعة الماضیة إلى المفرد -ب

  :التمرین الثاني

  :اجمع المفردات التالیة جموعا تناسبھا

 –بقرة  –بستان  –كرة  –مسجد  –صفحة  –طریق  –مصباح  –فّالح  –تاجر  –عمود  –مغارة  –فاطمة 
  .غابة –أسد  –ثور 

  :األسماء الموصولة - 27

  :األمثلة

  .حضر الّلذان كانا مسافرین 3-.    سافرت اّلتي كانت عندنا            2-.    غلبت اّلذي غلبني 1-

  .  أحسن إلى من أحسن إلیك 6-.          أحّب اّلذین عّلموني 5-.   جاءت الّلتان تسكنان أمامنا 4-

  .ال تأكل ما ال تستطیع ھضمھ 8-.   رأیت اّلالئي یشتغلن في المصنع 7-

  :القاعدة

  .اسم معرفة یتعّین المقصود منھ بجملة بعده تسّمى صلة الموصول االسم الموصول

   .یجب أن تشتمل الّصلة على ضمیر یعود على الموصول یسّمى عائدا

   .بیتا دعائمھ أعّز وأطول --- لنا  إّن اّلذي سمك الّسماء بنى:قال الفرزدق

  .أداة توكید ونصب: إّن 

  .اسم موصول مبني على الّسكون في محّل نصب اسم إّن: اّلذي
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صلة ) سمك(فعل ماض مبني على الفتح الظاھر ، والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیره ھو ، والجملة:سمك
  .الموصول ال محّل لھا من اإلعراب

  .منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره مفعول بھ: الّسماء

في محّل ) بنى(فعل ماض مبني على الفتح المقّدر ، والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیره ھو ، والجملة: بنى
  .رفع خبر إّن 

الالم ، حرف جّر ونا ، ضمیر مّتصل مبني على الّسكون في محّل جّر اسم مجرور بحرف الجّر متعّلقان  : لنا
  ) . بنى(عل بالف

  .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره: بیتا

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: دعائم

  .ضمیر مّتصل مبني على الّضم في محّل جر مضاف إلیھ: ه

  .ّل نصب صفةفي مح) دعائمھ أعّز(خبر مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره والجملة : أعّز

  .حرف عطف: و

  .اسم معطوف على أعّز مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: أطول

   :األسماء الموصولة ھي -

.   لجماعة اإلناث: الّالتي –.    للمفردة المؤّنثة: اّلتي -.   لجماعة الّذكور: اّلذین –.   للمفرد المذّكر: اّلذي -
 .   لغیر العاقل مطلقا: ما  –.   للعاقل مطلقا:من  –. للمثّنى المؤّنث: الّلتان –.    للمثّنى المذّكر: الّلذان  –

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :بّین في العبارات التالیة كّل اسم موصول وصلتھ والعائد اّلذي اشتملت علیھ كّل صلة

بذل جھده فیم یرفع قدر أّمتھ اّلتي ینتسب إلیھا ، فالصّناع اّلذین یتقنون أعمالھم إّن اّلذي یحّب وطنھ ھو من ی
یخدمون وطنھم ، والّنساء الالتي یربین أبنائھن  على الفضیلة یرفعن شأن وطنھّن ، والّتالمیذ اّلذین یجّدون 

  .في دروسھم یبنون مجد أّمتھم
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  :التمرین الثاني

  :موصول في الجمل اآلتیةضع صلة مناسبة لكّل اسم 

  ......كسر القط الزجاجتین الّلتین 6-   ......قرأت الكتاب اّلذي                                     1-

  ........ھل زجرت الكلبین الّلذین 7-    .....حملت الحقیبة اّلتي                                     2-

  .......قبض الّشرطي على اّلذین 8-    .....ھذا ھو البیت اّلذي                                     3-

  .......ھل سمعت صراخ اّلتي 9-............     صاحب من                                     4-

  .......حكى علّي ما 10-......     یحترم الّتلمیذ من                                     5-

  :التمرین الثالث

  :ضع كّل كلمة من الكلمات اآلتیة منعوتة باسم موصول في جملة مفیدة

  .الّتالمیذ –الغاسالت  –الحارسان  –الجنود  –المنزل  –الّدواتان  –العلبة  –الخادمات  –المبراة  –الّسریر 

  :التمرین الّرابع
  :منھا على اسم موصول وانتخب لھ صلة تناسبھ من الجمل اآلتیةكّون جمال فعلیة تشتمل كّل واحدة 

              .   ركبنا الّزورق 4-.   تستذكر دروسھا 3-.   یجمعن الّصدقات 2-.   ینبح طول اللیل 1-

  .أبوھم مریض 6-.   قدما من الّسفر  5-

  :التمرین الخامس
  .ا موصوالكّون ثالث جمل فعلیة یكون الفاعل في كّل منھا اسم 1-

 .كّون ثالث جمل فعلیة یكون المفعول بھ في كّل منھا اسما موصوال 2-

 .كّون ثالث جمل اسمیة یكون المبتدأ في كّل منھا اسما موصوال 3-

  .كّون ثالث جمل فعلیة یكون اسم كان في كّل منھا اسما موصوال 4-

  :التمرین الّسادس
  ).اّلذي یحسن الّتعبیر أنت :(خاطب بالجملة اآلتیة غیر الواحد وھي

  



 

81 

  :التمرین الّسابع
  .جاء اللذان غابا -: نموذج -أ

  .فعل ماض مبني على الفتح: جاء

  .فاعل مرفوع باأللف ألّنھ مثّنى : اللذان

  .فعل ماض مبني على الفتح: غاب

  .صلة) غابا(ضمیر مّتصل مبني على الّسكون في محّل رفع فاعل ، والجملة ): ا: (األلف

  :الجمل اآلتیةأعرب  -ب

  .اّلذي یعّلمنا مخلص 2-.    وّدعت اللتین زارتا منزلنا                                  1-

  .رأیت اّلذین فازوا 4-.       إّن اّلتي تتصّدق محبوبة                                 3-

  :الالم المّتصلة باألسماء المعّرفة -28                      

  :لةاألمث

  .   لألقمار االصطناعیة استعماالت عدیدة 4-.   األقمار االصطناعیة لھا استعماالت عدیدة 1-

  .تسمح أقمار االّتصاالت للّناس باالّتصال 5-.       یّتصل الّناس فیم بینھم بواسطة األقمار 2-

  .ھناك أقمار تستعمل لإلنقاذ 6-.               تستعمل في اإلنقاذ أقمار خاّصة 3-

  :القاعدة

  .لإلنسان ---اإلنسان :ال أكتب األلف، مثل) بأل(حینما تدخل الّالم على االسم المعّرف 

  .لألشجار --- األشجار  –.  للمرأة ---المرأة 

  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :أدخل الّالم على الكلمات اآلتیة واكتبھا دون خطأ

اآلالت  –االّتصال  –التلفاز  –األحوال الجوّیة  –الّنجوم  –الّصواریخ  –األصدقاء  –القمر  –األمسیات  -
  .المكالمة –المحّطات  –
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  :التمرین الثاني

  :ضع الّالم في الموقع المناسب واكتب الكلمات اّلتي أدخلت علیھا ھذه الّالم دون خطأ

األقمار االصطناعیة عالقة بھذه ...و. اإلنسان ...االتصال المحّطات األرضیة دور كبیر في تسھیل...
اإلنذار ومنھا ما یستعمل لتوجیھ الّسفن في البحر والّطائرات في ... ومن ھذه األقمار ما یستعمل. المحّطات 

  .الجّو

   :)سوى –غیر :(االستثناء ب -29                        

  :األمثلة

  .لم یفترس الّذئب غیر شاة                     6-.   اّتقدت المصابیح غیر واحد 1-

  .ال تعتمد على غیر اهللا               7-.   سّلمت على القادمین غیر سعید 2-

  .خرج الّطالب في رحلة مدرسّیة غیر طالب              8-.ما عاد المریض عائد غیر الّطبیب 3-

  .ما خرج الّطالب في رحلة مدرسّیة غیر طالب 9-.                   د غیر والديما قّبلت ید أح 4-

  .لم یخرج في رحلة مدرسّیة غیر طالب                    10-.   ال ینال المجد غیر العاملین 5-

  :القاعدة

  .االستثناء ھو أسلوب لغوّي یتضّمن إخراج ما بعد االستثناء من حكم ما قبلھا -

  .یجب جّره باإلضافة دائما) غیر ، سوى ( : نىالمستث -

  :أّنھما یعربان إعراب االسم الواقع بعد إّال في حاالتھ الّثالث) غیر ، سوى (حكم  -

  .ینصب المستثنى باّال إذا كان الكالم تاما مثبتا 1-

  .كان الكالم تاما منفیاإذا  اإلتباعیجوز نصبھ على االستثناء ، أو  2-

  .ویعرب حسب موقعھ في الجملة إذا كان الكالم ناقصا منفیا 3-

  .عندما یكون الكالم ناقصا منفیا ، فإنھما یعربان على حسب موقعھما في الجملة  -

  .بالّرفع على الفاعلیة --- .ما حضر غیر سعید -    

  .بالّنصب على المفعولیة ---. ما أبصرت غیر سعید -    

  .بالجّر بحرف الجّر ---. ما سّلمت على غیر سعید -    

  .وكذا الّشأن في لفظ سوى إّال أّن اإلعراب فیھا مقّدر ألّنھا اسم موصول
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  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  :عّین المستثنى منھ وأداة االستثناء في األمثلة التالیة وضبط كل منھا بالّشكل

  .شاة لم یفترس الّذئب سوى -

  .صام الفّالح رمضان غیر یوم -

  .ما أكل الّثعلب غیر دجاجة -

  .ما ارتقى العمران بغیر العلم -

  :التمرین الثاني

  :استثن بغیر في الجمل اآلتیة واضبط المستثنى وأداة االستثناء في كّل مثال

 .......ال ینفع اإلنسان                             5- ......لم یعاقب أحد                     1-

 .......ضاعت أمتعة المسافرین                             6-  ......لم یصد الصّیاد                     2-

 ........تصدأ المعادن                   7- ......ال یبقى لإلنسان بعد موتھ                    3-

  .........ما قطفت األزھار                             8-  .......عامما تلف الّط                     4-

  :التمرین الثالث

  :أتمم الجمل اآلتیة بوضع المحذوف منھا في األماكن الخالیة

  .غیر اللبن........-.   سوى األخیار......... -.   غبر دقیقتین....... -.   على غیر نفسك....... -

  :التمرین الّرابع
إعرابھا  في األمثلة التالیة واضبطھا بالّشكل وبین في أّي ھذه األمثلة یجوز في) إّال(في موضع ) غیر(ضع 

  :وجھان

  .   ما فاز الّتالمیذ إّال األذكیاء –.            ما عاد من سفره إّال أخوك -                   

  .ال تصاحب إّال األخیار –  .               رأیت الجنود إّال القائد -                   

  .لم تثمر األشجار إّال الّنخیل –.               فھمت الّدرس إّال مسألة -                   
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  :التمرین الخامس
  :اجعل كّل اسم من األسماء اآلتیة مستثنى منھ في جملة مفیدة

  .المسافرون –الّلیل  –الّطیور  –الّتالمیذ  –األزھار  –البقول  –األشجار  –المدن  –الّتجار  –األبواب  -

  :التمرین الّسادس
في األولى واجبة الّنصب ، ) غیر(كّون ثالث جمل تشمل كّل منھا على مستثنى بغیر ، بحیث تكون كلمة 

  .وفي الثانیة جائزة الّنصب واإلّتباع للمستثنى منھ ، وفي الثالثة معربة على حسب العامل اّلذي قبلھا

  :الّسابعالتمرین 
  :ضع المستثنى منھ المناسب في المكان الفارغ من الجمل اآلتیة ثّم اضبط آخر المستثنى منھ بالّشكل   

  .  سالمین إّال جندیا......عاد –.   إّال حمامة......طارت  –.   إّال شجرة......أثمرت -

  .من الّذئب إّال شاة.......نجت –.     الّشھیرة في المدینة إّال الحي الجدید .......زرت  -

  .في المعركة إّال الجبناء.......ثبت -

  :التمرین الّثامن
  .ھات ثالث جمل في كّل منھا مستثنى منھ بأداة االستثناء ومستثنى

  :التمرین الّتاسع
  :المستثنىعّین مما یأتي المستثنى ، والمستثنى منھ ، وأداة االستثناء مبّینا نوع األسلوب وحكم إعراب 

  ).األخالء یومئذ بعضھم لبعض عدّو إّال المّتقین( -

  .تصدأ المعادن سوى الّذھب -

  .المال اّلذي ینفق في وجوه البّر واإلحسان قیمة لمال غیر ال -
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  :التمرین العاشر
  :في العبارات التالیة وبّین حكم إعرابھا واضبط المستثنى بالّشكل) إّال(مكان )غیر وسوى(اجعل

  .قرأت الّصحف إّال صحیفة المساء 5-.   ال یسّرني شيء إّال نھوض األّمة 1-

  .حفظت القصیدة إّال بیتین 6-.   كّل شيء یفنى إّال الّذكر الطّیب 2-

  .ع الحجیج إّال جّدي فإّنھ آثر أ، یجاور بیت اهللا الحرامرج 7-.        ما رّحب بنا إّال خالد 3-

  .وضا من األزھارلم یسق البستانّي إّال ح 4-

  :التمرین الحادي عشر
  :ضع حركة اإلعراب على آخر كّل كلمة تحتھا خط مما یلي ، مبّینا الّسبب

  .ال یجید سلیم سوى لعبة الكرة 3-.   لم نكرم غیر العاملین 2-.   ما فاز غیر المجّدین 1-

  .واحدةزرنا مدن الجنوب خال مدینة  5-.   حضر المفّكرون الحفلة عدا الّشاعر 4-

  .أحب أصدقائي ما عدا المتكّبر 7-.   یشتغل الّطالب أیام األسبوع ما خال یوم العطلة 6-

  :التمرین الّثاني عشر
  :عّبر عن معنى كّل جملة من الجمل اآلتیة بأسلوب استثنائي مع تنّوع أدوات االستثناء

  .فاز في المسابقة طالبان 3-.   سّجل فریقنا ھدفین 2-.   ال ترحل طیور الّدوري في الخریف 1-

نام المریض ساعتین في  6-.  الكریم یعترف بالفضل لذویھ 5–.   یناضل األحرار في سبیل حرّیة بالدھم 4-
  .الّلیل

  :التمرین الّثالث عشر
  .مستخدما فیھا طائفة من أدوات االستثناء) سمر أھل القریة(اكتب قّصة عنوانھا

 :التمرین الّرابع عشر

  .   ن عدا أخیكعاد المسافرو 2-.   فّر الّلصوص إّال واحدا                     1-:نموذج -أ

  .فعل ماض مبني على الفتح: فّر

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة الظاھرة على آخره: الّلصوص

  .حرف استثناء مبني على الّسكون: إّال



 

86 

  .مستثنى منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره: واحدا

  .فعل ماض مبني على الفتح: عاد

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألّنھ جمع مذّكر سالم:المسافرون

  .حرف جّر مبني على الّسكون:عدا

أخي مجرور بالیاء ألّنھ من األسماء الخمسة وھو مضاف والكاف ضمیر مّتصل مبني على                 : أخیك
  .الفتح في محّل جّر مضاف إلیھ

  :رب الجمل التالیةأع -ب   

 4-.   اشتغل الصّناع سوى النّجارین 3-.   ما ضاعت األمتعة إّال حقیبة 2-.   باع الفّالح القمح إّال كیس  1-
شاركت  7-.   عاد المسافرون غیر مسافر 6-.   جاء الّطالب غیر طالب 5-.   ذبحنا الّدجاج خال واحدة

.   ما اشترى الّزائر من المعرض شیئا سوى الكتب 8-.   نالمصانع الجزائرّیة في معرض تونس غیر مصنعی
لم  11-.   الحّجاج للّسفر غیر وسائط نقلھم تھیأ 10-.   ال یتخّلف عن حمایة الوطن أحد غیر الجبان  9-

-.   رأیت غیرك 13-.  ال تتسّرع في عمل من غیر أن تخطط لھ 12-.   یتحّدث في االجتماع غیر زمیلین
كّل شيء ینفد من  16-.   خرج الّطالب في نزھة إلى الحقول سوى سلیم 15-  .صالح جاء رجل غیر 14

  :قال الّشاعر 17-.   اإلنفاق إّال العلم

  .إّال الحماقة أعیت من یداویھا ----- لكّل داء دواء یستطّب بھ   

  :الّنسبـــــــــــــــــــــــة -30                                     

  :األمثلة

  .شاّب جزائرّي -------- شاب من الجزائر                                1-

  .منبت الّنخیل صحراوي --------- .النخیل ینبت في الّصحراء                              2-

 .بكرّي -------- أبو بكر                             3-

 .ھذا الفارس بدوّي -------- .ھذا الفارس من البادیة                              4-

 .الّرجل مالكّي------ . الّرجل یّتبع مذھب اإلمام مالك                              5-

  :القاعدة

  .االسم المنسوب اسم أضیف إلیھ یاء مشّددة وكسر آخره ، أي ما قبل الیاء

  .نسبة إلى حمص. حمصّي : مثل -
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 : طریقة الّنسب

  .یكسر آخر االسم وتضاف یاء مشّددة إلى آخره

  ).فاطمة ، فاطمّي(تحذف تاءه عند الّنسب : السم المختوم بتاء زائدة للّتأنیث 1-

عصا ،  –عّمي ، عموّي  –فتى ، فتوّي :( مثل.إذا كانت ألفھ ثالثة قلبت واوا : السم المقصور والمنقوص 2-
  ).الّرامي ، الّرامّي –بخاري ، بخارّي : (مثل. ف عند الّنسبة أما إذا كانت ألفھ فوق ثالثة تحذ). عصوّي 

  ) .صحراء ، صحراوّي: (مثل. إذا كانت ألفھ للّتأنیث تقلب واوا : السم الممدود 3-

  ).قراء ، قرائّي:(مثل. أّما إذا كانت لغیر الّتأنیث بقیت على حالھا 

 –حّي ، حیوّي :(مثل.ترّد األلف إلى أصلھا رف واحد إذا كانت الیاء المشّددة بعد ح: المختوم بیاء مشّددة 4-
: أما إذا كانت الیاء المشّددة بعد حرفین تحذف األولى ویفتح ما قبلھا وتقلب الّثانیة واوا ، مثل). طّي ، طووّي

أّما إذا كانت فوق ثالثة أحرف حذفت ، ویكون لفظ السم المنسوب كلفظ ).  قصّي ، قصوّي –علّي ، علوّي (
  ).شافعّي ، شافعّي –كرسّي ، كرسّي : ( السم المنسوب إلیھ ، مثل

  ).غزّیل ، غزیلّي: (السم اّلذي یتوّسطھ یاء مشّددة مكسورة تحذف الیاء الّثانیة عند النسب ، مثل 5-

، أّما الّثالثّي المحذوف الّالم فترد المھ عند )ملك ، ملكّي : (ینھ ، مثلالّثالثي المكسور العین تفتح ع 6-
  ).أب ، أبوّي: (مثل.النسب 

  ).أخالق ، خلقّي –یدان ، یدوّي : (مثل.عند الّنسب إلى المثّنى أو الجمع یرّدان إلى المفرد  7-

أّما إذا كان مبدوء بابن أو أّم أو  ).امرؤ القیس ، مرئّي: (السم المركب ینسب إلى السم األّول منھ ، مثل 8-
  ).أبوبكر ، بكرّي: (أب فسینسب إلى السم الّثاني منھ ،مثل

  :شواّذ الّنسب

الیمن ،  –البادیة ، بدوّي  –بحرین ، بحرانّي :(تكون في أسماء األعالم غالبا لكثرة استعمالھا وھذه بعضھا
قریش ،  –الّروح ، روحانّي  –الّسھل ، سھلّي  –دھر ، دھرّي  –الّشام ، شامّي  –تھامة ، تھامّي  –یمانّي 
  ).عظیم الّلحیة ، لحیانّي –الوحدة ، وحدانّي  –ھذیل ، ھذیلّي  –مرو ، مروزّي   -الّرّي ، رازّي  –قرشّي 

  .ھذا سیف یمانّي صنعتھ: یعمل السم المنسوب عمل اسم المفعول فیرفع نائب الفاعل، مثل -
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  :الّتطبیقّیةالّتمارین 

  :التمرین األّول

  :انسب الكلمات التالیة

 –نحاس             –فارس    –منزل    –قمر    –مصر    –كون    –مغرب    –ورد    –جزائر   -
  بشر -مرجان  –ذھب 

  :التمرین الثاني

  :استخرج الّنسبة من الّنص التالي

  .)أنا عربّي ولون الّشعر فحمّي ولون العین بنّي -(

  

  :حاك المثال :التمرین الثالث

  .القمر كونّي ----- . القمر من الكون -                                      

  .أظھر نیوتن ذكاء كبیرا في العلم -                                      

  . ھذا الّرجل یھتّم بالفلك -                                      

  .ھذا ھو جذب المغناطیس -                                      

  :عالمات الّتأنیث في األسماء -31                             

  :األمثلة

 .أحّبت الّصغرى الكبرى              7-.        تحین خدیجة الّطھي                1-

  .ضّلت العمیاء الّطریق 8-.                       نجحت المجتھدة                2-

 .تعتني زینب بمالبسھا                9-.               ترقص الّدبة                3-

 .تطیع أسماء أّمھا                10-.             رقدت الّدجاجة               4-

 .ركبت سعاد عجلة                11-.         حازت لیلى جائزة               5-

 .فھمت إحسان درسھا                12-.       تشتري سلمى فاكھة              6-
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  :القاعدة

  .تاء متحّركة ، ألف مقصورة ، ألف ممدودة:عالمات تأنیث األسماء ثلث تّتصل بآخر األسماء وھي

  .قد یكون االسم المؤّنث خالیا من عالمة الّتأنیث -

  :الّتطبیقّیةالّتمارین 

  :التمرین األّول

  :عّین في األسماء اآلتیة المذّكر و المؤّنث مع بیان عالمة الّتأنیث ثّم ضع كّل اسم في جملة مفیدة

  .سعدى –كرسّي  –سكینة  –مریم  –سمراء  –جمیل  –غضبي  –خضراء  –غالم  –أمینة  -

  :التمرین الثاني

  :ان الخالي مع اإلتیان بأنواع المؤّنث األربعةأتمم الجمل اآلتیة بوضع مبتدأ مؤنث في المك

  .ذكّیة......... 4-.   مجتھدة....... 3-.    نظیفة.......... 2-.   مریضة........... 1-

  :التمرین الثالث

  :اجعل كّل اسم من األسماء اآلتیة مبتدأ وأخبر عنھ بخبر مناسب

  .المدینة –القلم  –الّزرافة  –البستان  –الحمامة  –المعّلمة  –المنزل  –الحجرة  –النحلة  –الّنمر  -

  :التمرین الّرابع
  :انعت جمل اآلتیة بنعت مختوم بألف الّتأنیث الممدودة 

  .محبوبة.......البنت 4-.   جمیلة........الحّلة 3- .  خافقة.......األعالم 2-.   ناضرة........الوردة 1-

  :التمرین الخامس
  :نعوتا مؤّنثة ، مختومة بألف الّتأنیث المقصورة ضع في األماكن الخالیة

  ......بلغ االختراع الغایة 3-.......   نال المجتھد في االمتحان الّنھایة 2-.......   اتبعت الّطریقة 1-

  ........ال تقنع بالمنزلة   6-.......   أحّب المعّلم تالمیذ الّسنة 5-......  دخل الّطالب المدرسة  4-
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  :التمرین الّسادس
  .المبتدأ فیھما مؤّنثا مختوما بالّتاءكّون جملتین یكون  1-

  .كّون جملتین یكون الفاعل فیھما مؤّنثا مختوما بعالمة غیر التاء 2-

  

  .ما االستفھامیة مع حروف الجّر -32                           

  :األمثلة

  لم اختارت لجنة الّتحكیم الّضاحیة؟ -ما فعل سّكان الّضاحیة في نھایة المھرجان؟  1-

 مّم تعّجب المشاھدون؟ -   ما اّلذي جعل المشاھدین یتعّجبون؟          2-

 عالم یدل الخبر اّلذي جئت بھ؟ -                   ما الخبر اّلذي جئت بھ؟     3-

  عّم تسأل؟ -                    ما سؤالك؟                   4-

  :القاعدة

  )الّالم –الباء  –على  –إلى  –عن  –من  –في : ( االستفھامّیة إذا دخلت على حروف الجّر )ما(تحذف ألف 

  :    الّنماذج -

  فیم سرعتك ؟: مثال    فیم ؟   = ما + في  -            

   یتكّون ھذا الخلیط ؟مّم : مثال     مّم ؟  = ما + من  -            

      )عّم یتساءلون ؟: ( مثال     عّم ؟ = ما + عن  -            

 عالم الخروج وقت القیلولة ؟: مثال   عالم ؟= ما + على  -            

  بم تبیع الكتاب ؟: مثال      بم ؟= ما + الباء  -    

  لم خرجت من القسم أثناء الّدرس ؟: مثال      لم ؟= ما + الّالم  -            

  إالم الّصراخ في البیت ؟: مثال     إالم ؟= ما + إلى  -            
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  :الّتمارین الّتطبیقّیة

  :التمرین األّول

  اجتمع سّكان القریة ؟)لما ( -: اكتب الكلمات اّلتي بین قوسین كتابة صحیحة

  اندھش المشاركون في مھرجان الّزھور؟) من ما ( -أحسن زھرة ؟  یدّل اختیار القریة ) على ما (  -

  تساءل الّناس بعد انتھاء العرض ؟) عن ما ( -

  :تصریف الفعل المثال -33                             

  :التمرین األّول

  ......)  -وّدع  –أخذ  –أنعم  – أتّم –وصل  –أمر  –وقف :(صّرف األفعال التالیة 1-

  فعل األمر  الفعل المضارع  الماضيالفعل   
  /  أنا أقف  أنا وقفت  المتكّلم

  /  نحن نقف  نحن وقفنا  
  أنت قف  أنت تقف  أنت وقفت  المخاطب

  أنت قفي  أنت تقفین  أنت وقفت  
  أنتما قفا  أنتما تقفان  أنتما وقفتما  
  أنتما قفا  أنتما تقفان  أنتما وقفتما  
  أنتم قفوا  أنتم تقفون  أنتم وقفتم  
  أنتن قفن  أنتن تقفن  أنتن وقفتن  

  /  ھو یقف  ھو وقف  الغائب
  /  ھي تقف  ھي وقفت  
  /  ھما یقفان  ھما وقفا  
  /  ھما تقفان  ھما وقفتا  
  /  ھم یقفون  ھم وقفوا  
  /  ھن یقفن  ھن وقفن  
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  :تصریف الّناقص 34                                 

  ...........)سما –بدأ  –سقى  –حمى  –رمى : (صّرف األفعال التالیة

  فعل األمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي  
  /  أسقيأنا   سقیتأنا   المتكّلم

  /  نسقينحن   سقینانحن   
  أسقيأنت   تسقيأنت   سقیتأنت   المخاطب

  أسقيأنت   تسقینأنت   سقیتأنت   
  أسقیاأنتما   تسقیانأنتما   سقیتماأنتما   
  أسقیاأنتما   تسقیانأنتما   سقیتماأنتما   
  أسقواأنتم   تسقونأنتم   سقیتمأنتم   
  أسقینأنتن   تسقینأنتن   سقیتنأنتن   

  /  یسقيھو   سقىھو   الغائب
  /  تسقيھي   سقتھي   
  /  یسقیانھما   سقیاھما   
  /  تسقیانھما   سقیتاھما   
  /  یسقونھم   سقواھم   
  /  یسقینھن   سقینھن   
  

  :تصریف الفعل األجوف -35                               

  ...........)-بار  –مال  –عال  –كال  –قال  –صار  –طار  –سار : (صّرف األفعال التالیة

  فعل األمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي  
  /  أطیرأنا   طرتأنا   المتكّلم

  /  نطیرنحن   طرنانحن   
  طرأنت   تطیرأنت   طرتأنت   المخاطب

  طريأنت   تطیرینأنت   طرتأنت   
  طیراأنتما   تطیرانأنتما   طرتماأنتما   
  طیراأنتما   تطیرانأنتما   طرتماأنتما   
  طیرواأنتم   تطیرونأنتم   طرتمأنتم   
  طرنأنتن   تطرنأنتن   طرتنأنتن   

  /  یطیرھو   طارھو   الغائب
  /  تطیرھي   طارتھي   
  /  یطیرانھما   طاراھما   
  /  تطیرانھما   طارتاھما   
  /  یطیرونھم   طارواھم   
  /  یطرنھن   طرنھن   
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