سلسلة العز فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى

النحو والصرف

الوحدة األوىل ( :النطق واإلمالء)

 وهي همزة تنطق يف ابتداء الكالم وال تنطق عند وصله مبا قبلها ،وال يرسم عليها أو حتتها همزة وتكتب
هكذا (ا).

مواضع همزة الوصل

( )1يف األفعال

أ  -أمر الثالثي املبدوء بهمزة  :اضربْ ،اجلسْ  ,الع ْ
ب
ب  -ماضي وأمر ومصدر اخلماسي :انطلقَ ،انطلقْ ،انطالق .
جـ  -ماضي وأمر ومصدر السداسي :استقبلَ ،استقبلْ ،استقبال.

( )2يف األمساء

 ابن ،ابنة ،ابنم ،ابنان ،ابنتان ،اثنان ،اثنتان ،امرؤ ،امرأة ،اسم ،امرآن ،امرأتان ،امسان ،امين ,ايم

( )3يف احلروف

 ال التعريف  ،مثل

هام جداً :مواضع حذف همزة الوصل

القاضي  ،املدرسة.
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اهلمزة يف أول الكلمة نوعان
(أ) همزة وصل

 -1إذا سبقت بهمزة استفهام  :أنطلق اجلواد ؟ أستسلم العدو ؟
 -2إذا سبقت بالم االبتداء أو الم اجلر [ لَلفـتى] [،لِـلرجل ] أو الم االستغاثة[يا لَـلّه]
 -3حتذف من البسملة التامة  :بسم اهلل الرمحن الرحيم

 -4حتذف همزة ( ابن ) يف ثالثة مواضع

أ  -إذا وقعت بني علمني الثاني والد األول ومل تقع ( ابن ) يف بداية السطر
ب  -إذا سبقت حبرف نداء  :يا بن عبد اهلل
ج  -إذا سبقت بـهمزة االستفهام  :أبنك حممد ؟
 -5حتذف همزة ( امرؤ  ،امرأة ) إذا سبقت بـ ( أل )  :فتصريان ( املرء  ،املرأة )
ملحوظة إذا دخلت همزة االستفهام على املعرف بـ ( أل ) قُلبت همزة االستفهام وهمزة الوصل مدة ،
آلكتاب لك ؟
مثل

(ب) همزة القطع

وهي همزة متحركة تقع يف أول الكلمة ،وينطق بها يف ابتداء الكالم ويف وسطه ،وتكتب هكذا( :أََُ) إذا
جاءت مفتوحةً أو مضمومة  ،و (إِ) إذا كانت مكسورة.
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

مواضع همزة القطع
( )1يف األفعال

أ  -ماضي الثالثي ومصدره :أكل ،أكال  -أخذ  ،أخذا .
ب  -ماضي الرباعي وأمره مصدره :أضربَ ،أض ِربْ ،إضراب .
جـ  -كل مضارع مبدوء بهمزة  :أكتبَُ  ,أشربَُ  ،أستعملَُ .

( )2يف األمساء

 يف مجيع األمساء عدا شواذ األمساء املذكورة يف همزة الوصل.
مجيعها عدا [ال] التعريف :إىل ـ أو ـ أم ـ إن ـ أن
( )3يف احلروف
 للتفريق بني هاتني اهلمزتني يف بداية الكلمة هناك طريقة سهلة وهي :أن تضع قبل الكلمة حرف الواو أو
الفاء ثم تنطقها فإن نطقت اهلمزة فهي همزة قطع  ،وإن مل تنطق اهلمزة فهي همزة وصل .
أخذ ( وأخذ  ،فأخذ ) الحظ أنك تنطق اهلمزة إجبارا  ،والحظ أن اهلمزة قطعت عليك
مثال
النطق بني حرف الواو أو الفاء وحرف اخلاء
استعمل (واستعمل  ،فاستعمل) الحظ أنك مل تنطق اهلمزة  ،وإمنا اتصل حرف الواو
مثال
بالسني واتصل حرف الفاء بالسني ولذلك مسيت همزة وصل .

 -1عني فيما يلي همزة القطع وألف الوصل

 -1قال املتنيب  :اخليل والليل والبيداء تعرفين والسيف والرمح والقرطاس والقلم
 -2قال اهلل تعالي { والسماء والطارق  ،وما أدراك ما الطارق النجم السابق }
 -3قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده
 -4إن التقدم العظيم يف وسائل املواصالت جعل العامل كله أسرة واحدة .
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قاعدة مهمة للتفرقة بني همزة القطع وهمزة الوصل

 -2ضع مكان النقط همزة ( وصل أو قطع ) مع بيان السبب
 ........ -1اهلل حيثما كنت .
 ...... -3اهلل كأنك تراه .

 - 2توج أمحد شوقي  .........للشعراء .
 ............... -5أخي امسه أشرف .

 - 3حدد همزة الوصل وهمزة القطع فيما يلي مع بيان السبب

( أمري -الشعراء -اللئيم  -كأن  -الغبار  -أشار  -إذا  -استقبال -انتصر )

ال القمرية املظهرة

هي اليت تكتب فى أول األمساء وتظهر عند النطق  ،وهى الم ساكنة  ،وتسمى (ال) املظهرة ؛ ألنها تظهر
عند النطق بها.
إهداء من أ  /محمد عز
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الْــعلم ـ الْــقلم  -الْــكالم  -املثال .
مثال
ويأتي بعدها حرف من احلروف اآلتية:
أـ ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ م ـ هـ ـ و ـ ي
 و حروف ( ال ) القمرية مجعت يف هذه اجلملة :

ال الشمسية املدغمة

ابغ حجك وخف عقيمه

إال  -أال 
تتكون من  ( :إن ) شرطية جازمة و ( ال ) نافية .
إال
مابعدها مضارع جمزوم سواء أكان فعل الشرط أم جواب الشرط .
إال تفعلوا اخلري تندموا  ( .الفعالن جمزومان )
مثال
 و قد حيذف فعل الشرط بعد ( إال ) ويكون التقدير ( تفعل )
والتقدير  :إال تفعلوا اخلري تندموا .
جيب أن تعملوا اخلري و إال تندموا
مثال

 حتذف الواو من كلمة ( عمرو) 
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 هي اليت تكتب وال تنطق ( ألنها تدغم باحلرف الذي بعدها  ،فيكتب احلرف الذي بعدها مشددًا ) .
الــتُّفاح ـ الــذَّهب ـ الــصِّدق ـ الــطَّعام
 مثال
 ويأتي بعدها حرف من احلروف اآلتية مشدداً:
ت ـ ث ـ د  -ذ ـ ر -ز -س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ل ـ ن

 حتذف الواو فى حالة النصب و توضع عالمة التنوين املفتوحة للتفريق بينها وبني ( عمر ) .
( عمرو ) فى حالة النصب  ( :رأيت عمرًا ) .
مثال  :تكتب
( عمر ) فى حالة النصب  ( :رأيت عمرَ ) .
 تكتب
الحظ أن ( عمر ) ممنوعة من الصرف .
 أما فى حالتى الرفع و اجلر فترت ك الواو  .فنقول  ( :هذا عمرو  -نظرت إىل عمرو )

 اهلمزة املتوسطة 
 تكتب حبسب أقوى احلركات ( الكسرة فالضمة فالفتحة ) أى أن الكسرة أقوى من الضـمة والضـمة
أقوى من الفتحة كلها أقوى من السكون .
املستهزئني  -املنشئني  : -رمست اهلمز ة على ياء ألنها مسبوقة بكسرة أو مكسورة .
مثال
اهلمزة ترسم على الواو ألنها مسبوقة بضمة أو مضمومة والضمة أقوى
يؤذى  -يؤوده
من السكون والفتحة .
ترسم اهلمزة على األلف ألن الفتحة أقوى من السكون .
سأل  -يسأل  -كأس

إهداء من أ  /محمد عز
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 اهلمزة املتطرفة 
 ترسم اهلمزة فى آخر الكلمة حسب ما قبلها فإذا كان مكسوراً رمست على ياء وإذا كان مضموماً رمست
على واو وإذا كان مفتوحاً رمست على ألف و إذا كان ساكناً رمست على السطر .
برئ  -قارئ  -تكافؤ  -بدأ  -ملجأ  -شى ء  -بطء -جزاء  -ضوء )
مثال
مهم  :اهلمزة املتطرفة إذا جاء بعدها ضمري ترسم على حسب اإلعراب  .فإذا كانت الكلمة منصـوبة
ترسم على السطر و إذا كانت جمرورة ترسم على الياء و إذا كانت الكلمة مرفوعة ترسم علـى الـواو .
مساؤها صافية  -إن مساءها صافية  -نظرت إىل مسائها .
مثال

استجاب نيب اهلل إبراهيم  -عليه السالم  -ألمر ربه ،فقدم إىل مكة وهي واد ليس به زرع وترك فيه ابنه
إمساعيل وامرأته هاجر ،ثم ارحتل عنهم ،وبقي االثنان :هاجر وإمساعيل يعانيان الوحدة والعطش ،وعندما
اشتد عطش إمساعيل وأخذه البكاء أسرعت أمه تبحث عن املاء ،فتصعد جبل الصفا ثم جبل املروة ،ويف أثناء
ذلك فجر اهلل املاء بني قدمي إمساعيل ،فرجعت أمه إليه وشربا .ثم سكن الناس معهم بسبب املاء الذي أصبح
امسه زمزم .

 - 2أدخل علي الكلمات اآلتية ( أل ) وحدد نوعها وأدخلها يف مجلة تامة
( أب  -قرطاس  -رسول  -طائر  -عفريت  -نعام )

الوحدة الثانية:األبنية
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 -1استخرج من القطعة التالية ألف الوصل و همزة القطع  ،و بني ال الشمسية و ال القمرية .

 هو اسم مشتق من الفعل للداللة على من قام بالفعل أو وقع منه الفعل.

يصاغ من الفعل الثالثي على وزن فاعل

مثل كتب  -كاتب  ،قتل  -قاتل  ،صام  -صائم  ،فال -قائل  ،دعا -داعٍ /داعى  -هدى  -هادٍ  /هادي ،
أخذ  -آخذ  ،أمر  -آمر
 يَُصاغ اسم الفاعل من الفعل غري الثالثي على وزن مضارعه مع استبدال حرف املضارعة ميما مضمومة
وكسر ما قبل اآلخر .
مثل دحرج  -مَُدَحرِج  ،أخرج  -مَُخرِج  ،أعاد  -معيد  ،قاتل  -مَُقاتِل  ،حطم  -مَُحطِّم ،اندفع  -مَُندفِع ،
 -اجتهد  -مَُجتهِد  ،تقاتل  -مَُتقاتِل  ،تعلَّم  -مَُتعلِّم  ،اطمأن  -مَُطمئِن ،استقبل – مَُستقبِل

انتبه  اسم الفاعل الناقص مثل  ( :قاضِي  -ساعي  -مهتدِي  -منتهِي ) تَُحذف ياؤه عندما يكون
مفرداً منوناً (نكرة) غري مقرتن بـأل و ال مضاف يف حاليت الرفع و اجلر فقط
 سلمت على قاضٍ ال قاضي . فنقول  :جاء قاضٍ ال قاضي
أن هناك أمساء فاعل شاذة القاعدة مل نستطع أن نكسر احلرف قبل األخري فيها  ،ونعرفها باملعنى
مثل  :شـبَّ  :شابّ  -سرّ  :سارّ  -ضلّ  :ضالّ  -ارتدّ  :مَُرتَـدّ  -اهتمّ  :مَُـهتَـمّ  -احتاج  :مَُـحتاج  -امتاز  :ممتاز .
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

ملحوظة اسم الفاعل يأتي مفرداً مذكراً  ،أو مفرداً مؤنثاً  ،أو مثنى مذكراً  ،أو مثنى مؤنثاً  ،أو
مجعاً مذكراً  ،أو مجعاً مؤنثاً  ،أو مجع تكسري  ،وقد تلحقه (أل) أو الضمائر  ..إخل
مثل عامل  -عاملة  -عامالن  -عاملون  -عامالت  -عمال  -العامل  -عماهلم .
املفرد املذكر النكرة
ونعرفه بأن نرده إىل حالة
مثل فعماهلم مفردها املذكر النكرة عامل .

ملحوظة الحظ أن مجع التكسري ليس من أمساء الفاعلني مثل {:علماء  -طالب  -قادة.....إخل}
وكذلك كل اسم فاعل صار علما أو دل على وظيفة أو عمل (حرفة) مثل  :كامل  -منتصر -القاضى -املعلم

إعمــــال اسم الفاعل

صور استعمال اسم الفاعل العامل يف الكالم العربي

يأتي اسم الفاعل مقرتناً بــ[أل]  ،أو يأتي نكرة منونة.

احلالة األوىل

إذا كان اسم الفاعل حملىً بـ ( أل ) عمل عمل فعله بال شروط  ،وهنا [أل] تكون مبعنى الذي.
 الذى يقول احلقمثل  { - :القائل احلق فى موقف الظلم شجاع}.
 الذي يكرم ضيفَه مشكور . {املكْ ِرمَُ ضيفَه مشكور } فهو الشخص الذى أخطأ اعتقاده. فهو الشخص املخطئ اعتقاده.مفعول به منصوب بالفتحة السم الفاعل [ القائل  -املكْ ِرمَُ ].
 {ضيفَه – احلق}
فاعل مرفوع السم الفاعل [ املخطئٍ]
{ اعتقاده}
 { الرافعون رايةَ احلق } { اليرى اجلمال الفرد العابسَُ وجهَُه} {إذا ما رَُبِى على احلب الواسعة أرجاؤه} {-املهملون وسائله }
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 يعمل اسم الفاعل عمل فعله الذى اشتق منه  ،فريفع فاعال إذا كان فعله الزماً  ،ويرفع الفاعل وينصب
املفعول به أو أكثر إن كان فعله متعدّياً .فى حالتني

ملحوظة

 االسم الذي نصبه اسم الفاعل هنا [ضيفه] يسمى معمول اسم الفاعل
احلالة الثانية  إذا كان جمردا من ( أل ) فإنه يأتي نكرة ومنوناً وال يعمل عمل فعله إال بشرطني :
{ -}1أن يدل على احلال [أي اآلن] أو االستقبال أي ال يدل على الزمن املاضي .
{ -}2أن يعتمد على أى {يسبقه مبتدأ -نفي  -استفهام – موصوف  -نداء  -صاحب احلال}.

 -1يسبقه مبتدأ

مثل  { - :الشجرة عالية فروعها }.
 { الطائرة صاعد ركابها }.خرب مرفوع .
 {عالية -صاعد}:فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة(معمول اسم الفاعل).
 {فروعها -ركابها}:أخوك يقرأ درسَه.
 { -أخوك قارئٌ درسَه } .
 الشجرة تعلو فروعها. -الطائرة يصعد ركابها.

إهداء من أ  /محمد عز
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املؤمن مقيمٌ صالته.
 { املؤمن مقيمٌ صالته}.مبتدأ مرفوع بالواو  ،وهو مضاف  ،والكاف مضاف إليه .
 أخوك :خرب مرفوع .
 قارئ :مفعول به السم الفاعل منصوب بالفتحة .
[ - درسه – صالته] :
 {الربيع منتشرة زهورَُه} { زروعك ناضرةٌ مثارٌها} {املؤمن را ٍج رمحةَ ربه}{-الشاعر القدير مبدعٌ صورا}

 - 2يسبقه نفي

 - 3يسبقه استفهام

مثل  { - :أمسافر أخوك ؟ }.
مبتدأ مرفوع بالضمة
{مسافر} :
فاعل السم الفاعل (مسافر)  ،سدَّ مسد اخلرب
{أخوك} :
يف املثال السابق اكتفى اسم الفاعل (مسافر) برفع الفاعل ؛ ألن فعله (يسافر) فعل الزم ومثال املتعدي :
أ مانحٌ أخوك احملتاج مساعدة ؟
 {أمانحٌ أخوك احملتاج مساعدة ؟}مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الضمة .
{مانح} :
فاعل مرفوع السم الفاعل (مانح)  ،وعالمة رفعه الواو  ،وقد سد مسد اخلرب .
{أخوك} :
مفعول به أول منصوب بالفتحة السم الفاعل (مانح).
{احملتاج} :
مفعول به ثان منصوب بالفتحة السم الفاعل (مانح).
{مساعدة}:
أيسافر أخوك؟
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ال يظهر فضله مذموم.
مثل { -:ال ظاهرًا فضله مذموم }.
فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة السم الفاعل(ظاهر).
{ فضله}:
ما تاركٌ الصالة إال كافر.
{ -ما تاركٌ الصالة إال كافر} .
مفعول به منصوب السم الفاعل (تارك) .
{الصالة }:
فاعل مرفوع السم الفاعل (تارك) .
{كافر } :

 - 4يسبقه موصوف

مررت برجل يصون كرامته.
مثل  { - :هذا رجلٌ صائنٌ كرامته}.
صفة مرفوعة  ,وصائن اسم فاعل ،والفاعل ضمري مسترت تقديره  :هو .
{صائن}:
مفعول به منصوب السم الفاعل(صائن)  ,و اهلاء مضاف إليه .
{كرامته }:

 - 5يسبقه نداء

يا من تصنع املعروف ....
مثل  { - :يا صانعاً املعروفَ ال تتوان عن فعله} .
منادى منصوب بالفتحة ،وصانعا اسم فاعل عامل فاعله ضمري مسترت تقديره  :هو
{صانعاً }:
مفعول به منصوب السم الفاعل
{املعروفَ }:

 -6إذا سبق بصاحب احلال

مثل  { - :يسري املؤمن راجيا رمحة ربه} .

يسري املؤمن يرجو رمحة ربه .
إهداء من أ  /محمد عز
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{راجيا} :
{رمحة} :

انتبه:

النحو والصرف

حال منصوب بالفتحة.
مفعول به منصوب السم الفاعل(راجيا).

تليفون 01092659271/01223474272

- 1إلعراب ما بعد املشتق (بيان عمل املشتق أو إعراب معموله) نعوض عن (أل) باسم موصول مناسب
ونعوض عن املشتق (اسم الفاعل) بوضع الفعل مكانه  ،ويكون إعراب ما بعد الفعل هو نفس
إعراب ما بعد املشتق .وإذا كان املشتق مسبوقا بنداء نعوض عنه بـ ( يا مَنْ  +الفعل)
{أنت الذى ظهر تفوقه}{ .فاعل}.
مثل { -أنت الظاهر تفوقه }.
{ يا من يرفع راية الشورى}{ .مفعول به}
{ - يا رافعا راية الشورى}
 - 2معمول اسم الفاعل هو الفاعل الذي رفعه أو املفعول به الذي نصبه
 - 3جيوز يف اسم الفاعل الذي تاله مفعوله أن ينصب هذا املفعول إذا كان منوناً  ،أو جيره بإضافته
إليه إذا مل يكن منوناً .
مثل { إِن املؤمن مقدمٌ اخلريَ جملتمعه}  {..إِن املؤمن مقدمَُ اخلريِ جملتمعه }
مفعول به منصوب.
إعراب اخلري األوىل :
مضاف إليه جمرور.
إعراب اخلري الثانية :
 - 4معنى إن اسم الفاعل يدل على احلال أو االستقبال أي أنه إذا كان مبعنى املاضي مل يعمل  ،فال
{ الطالب فاهمٌ درسَه أمس}
يصح أن نقول مثالً :
 - 5اسم الفاعل يعمل عمل الفعل سواء أكان مفرداً أو مجعاً
مثل {أحب أصدقائي احلافظني الغيبة الغافرين العثرة  ،وأكره أدعياء الصداقة املقطعني األعراض
املطلقني ألسنتهم بالسوء}
 - 6إذا كان اسم الفاعل العامل مسبوقاً بنفي أو استفهام  ،فغالباً يعرب مبتدأ وما بعده [معموله]
يعرب فاعالً مرفوعاً سد مسد اخلرب.

 -1استخرج أمساء الفاعل وعني معمول كل منها فيما يأتي

َالز ْرعَ مَُ ْختَلِفاً ُأكُلُهَُ)
( -2وَالنَّخْلَ و َّ
 - 1القائل احلق شجاع.
( - 3فَلَعََّلكَ بَاخِعٌ َنفْ َسكَ عَلَى آثَارِهِم) ( بَاخِعٌ  :قاتلها  ،مهلكها ) .
 - 5حنرتم املؤدى واجبه .
 - 4أفاهم أخوك الدرس .

ضعْ مكان الفعل املضارع فيما يلي اسم فاعل  ،وحددْ معموله إن وجد
َ - 2

 - 1املسلم احلق يأمر باملعروف وينهي عن املنكر .
 - 3إن اهلل يعلم غيب السماوات واألرض . .
 - 5أيريد األناني املساعدة  ،وهو يؤثر نفسه بكل خري

 - 2الوطين يتقن عمله .
 - 4أتفيد الرياضة اجلسم؟
 - 6ليتك تكرم ضيفك .

 - 3أمتم اجلمل اآلتية بوضع اسم فاعل يف املكان اخلالي  ،وبيّن موقعه من اإلعراب
 - 1كان اإلناء  - 2 ......لعل أباك ....

 - 3ظننت اهلِالل  - 4 .....النار  ......يف املنازل.
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

[ هو مِقوال كـذَّاب  ،وأنت حَذِر واهلل غَـفور رَحـيم ]

إعمال صيغ المبالغة

 تعمل عمل اسم الفاعل بشروطه املعروفة  ،إنْ كانت صيغة املبالغة من الفعل الالزم رفعت الفاعل ،وإنْ
كانت من املُتعدِّى رفعت الفاعل ونصبت املفعول به أو أكثر فى حالتني .

صور استعمال صيغ املبالغة العاملة
تأتي صيغ املبالغة

حمالة بـ [أل]  ،أو نكرة منونة .

صيغة املبالغة احملالة بـ ( أل )  ،وتعمل بدون شروط :
احلالة األوىل
طمأنت الرجل الذى قلق باله.
مثل  {-طمأنت الرجل القلق باله } .
فاعل مرفوع لصيغة املبالغة [ القلق].
(باله)
 أنت الذى عظم قدرك.{ - أنت العظيم قدرك }.
فاعل مرفوع لصيغة املبالغةٌ[العظيم]
(قدرك):
الذى يشكر نعمة ربه مؤمن.
 { - الشكور نعمة ربه مؤمن} .
مفعول به منصوب لصيغة املبالغة [الشكور]
(نعمة) :
احلالة الثانية إذا كانت صيغة املبالغة املنونة(جمردة من أل) 
تعمل بشرطني  -1:تدل على احلال أو االستقبال
 -2تعتمد على أى تسبق بـ { مبتدأ -نفى  -استفهام  -موصوف -نداء  -صاحب حال}

تليفون 01092659271/01223474272

هي امساء تشتق من الفعل الثالثي  -غالبا -و من الرباعي أحيانا  ،للداللة على كثرة حدوث الشيء ،
وتأتي على عدة أوزان منها :
[ صدق  -صدوق] [ -غفر – غفور] [ -شكر  -شكور] [ -محل  -محول]
 -1فَعَُول
[مسع  -مسيع ][ -فطن – فطني][ -جلّ  -جليل][ -قوي  -قويّ][ -عصا  -عصيّ]
-2فعيل
[غفر  -غفَّار][ -وهب– وهَّاب]  [-علم -علَّام]  [ -سبق  -سبَّاق ].
-3فعال
[ أعطى  -معطاء ][ -أقدم -مقدام ][ -أتلف  -متالف] [ -أعان  -معوان].
-4مفعال
[نَهَمَ  -نَهِم ][ -جَشَع  -جشِع][ -حذَر  -حذِر ][ -شرَُس  -شَرِس ] .
-5فعِل
وهذه عبارة جتمع أوزان صيغ املبالغة القياسية :

املسبوقة مببتدأ
مثل

املهمل قبح صنعه.
 { املهمل قبيح صنعه }.فاعل مرفوع لصيغة املبالغة [قبيح].
{صنعه}:
إن اهلل يسمع الدعاء .
 {- إن اهلل مسيع الدعاء } .
مفعول به منصوب لصيغة املبالغة [مسيع]
{الدعاء }:
 {األمني كتَّام األسرار}.{ - املؤمن كسوب رزقه من احلالل}.
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

املسبوقة بنفي

املسبوقة باستفهام

هل ترّاك أخوك مصاحبة األشرار؟
مثل {-هل ترّاك أخوك مصاحبة األشرار؟}
سد مسد اخلرب.
فاعل مرفوع لصيغة املبالغة [ترّاك].
{أخوك}:
مفعول به منصوب لصيغة املبالغة [ترّاك].
{مصاحبة}:
أرحيمٌ أبوك الضعفاء؟
 {- أرحيمٌ أبوك الضعفاء؟ }
سد مسد اخلرب
فاعل مرفوع بالواو لصيغة املبالغة [رحيمٌ]
{أبوك }:
مفعول به منصوب لصيغة املبالغة [رحيمٌ]
{الضعفاء} :
 { -أحريصٌ الطالبَُ على القراءة}

املسبوقة مبوصوف

تليفون 01092659271/01223474272

ال يهاب املغامرة فائز.
مثل { -ال هيَّابا املغامرة فائز }.
مفعول به منصوب لصيغة املبالغة [هيَّاب].
{املغامرة}:
سد مسد خرب ال النافية للجنس.
فاعل مرفوع لصيغة املبالغة [هيَّاب].
{فائز}:
ما يعطى ماله الفقراء إال الكريم.
 {-ما معطاء ماله الفقراء إال الكريم } .
مبتدأ مرفوع
{معطاء } :
مفعول به أول منصوب لصيغة املبالغة [معطاء].
{ماله }:
مفعول به ثانٍ منصوب لصيغة املبالغة [معطاء].
{الفقراء }:
فاعل مرفوع لصيغة املبالغة [معطاء] سد مسد اخلرب.
{الكريمَُ }:
 {ال مناعا اخلري إال احلقري}.{ -ما حفيظ اخلائن األمانة}.

تعجبنى فتاة طويلٌ شعرها.
مثل  { - :تعجبنى فتاة طويلٌ شعرها} .
فاعل مرفوع لصيغة املبالغة [ طويل].
{ شعرها}:
هذا تلميذ يقظٌ عقله.
 - هذا تلميذ يقظٌ عقله.
فاعل مرفوع لصيغة املبالغة [يقظٌ]
{عقله} :
 { -فال واصلني إىل تقدم بال تعليم متطور بنَّاءة مناهجَُه}

املسبوقة بنداء

يا من ترحم الضعفاء ارمحنى.
مثل { :يا رحيما الضعفاء ارمحنى}.
مفعول به منصوب لصيغة املبالغة [رحيما]
{الضعفاء}:

املسبوقة بصاحب احلال

 {-يعجبنى الشاب جسورا قلبه }.
حال منصوب بالفتحة
{جسورا}
فاعل مرفوع بالضمة لصيغة املبالغة (جسورا )
{قلبه}:

يعجبنى الشاب جَسَُرَ قلبه .

إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

 -1 عني صيغ املبالغة فيما يأتي واذكر معمول كل منها إ ْن وَُجد
 - 1اهلل عالمَُ الغــيـب .
 - 4أخي مقوالٌ الصــدق .
 - 7املؤمن محّـالٌ املكروه .

 - 2اهلل غفورٌ ذنب التائـب .
 - 5القوال احلق شجــاع .
 - 8جاء احلميد سلوكـــه .

 - 3البار وصولٌ أقـاربـه .
 - 6حممد محيدٌ الفعـــال .

 -2حول اسم الفاعل إىل صيغة مبالغة موضحا عملها
 - 1إن الفن جاعل للحياة معنى .

 - 2أنت اجلاذب قلوبنا بفنك .

 - 3عني صيغ املبالغة يف اجلمل اآلتية  ،ثم زن كل صيغة

 هو اسم مشتق من الفعل املبين للمجهول للداللة على من وقع عليه فعل الفاعل.
 يصاغ من الفعل الثالثي على وزن مفعول
[كُتِب  -مكتوب] [ -سَُمِع  -مسموع] [ -شَُرِب -مشروب]
[قال  -مقول] [ -صام  -مصوم] [ -صاد  -مصيد]
[دعا  -مدعوّ] [ -رجا  -مرجوّ ] [ -هدى  -مهديّ]

 [عَُلِم  -معلوم] [باع  -مبيع]. [ -قضى  -مقضيّ] .

انتبه
يصاغ اسم املفعول من الثالثى األجوف على وزن مفعول بعد رد(عني الفعل) وهى األلف إىل أصلها
[الواو -الياء] ثم حذف واو مفعول.
 ويصاغ من الثالثى الناقص (معتل اآلخر) على وزن مفعول بعد رد (الم الفعل ) وهى األلف إىل أصلها
[الواو  -الياء] ثم تدغم (واو) الفعل فى (واو) مفعول إذا كان أصل األلف (واوا)
مثل (:دعا  -مدعوّ) وتقلب (واو) مفعول إىل (ياء) ثم تدغم مع (ياء) الفعل إذا كان أصل األلف (ياءً)
مثل  ( :رمى  -مرمىّ).
هام جداً  :هناك كلمات شاذة جاءت كاسم مفعول للثالثي من غري قاعدة .
جريح مبعنى جمروح  ،و قتيل مبعنى مقتول  ،سجني مبعنى مسجون .
مثل :

تليفون 01092659271/01223474272

 - 1املؤمن صبَُور  ،ال حَسّاد وال مَُختال - 2 .الطالب فهم دروسه - 3 .الكريم منحار ماشيته لضيوفه.
 - 4قال تعاىل{:وال تطع كل حالف مَهِني هماز مشاء بنميم مناع للخري مَُعتدٍ أثيم}

 ويصاغ اسم املفعول من الفعل غري الثالثي

 على وزن مضارعه مع استبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر مثل :
 [ دَُحرِج ..يَُدحرَج ..مَُدحرَج]  [ -زَُخرِف..يَُزخرَف ..مَُزخرَف]  [ -أُنتِج  ..يَُـنتَج  ..مـَُـنتَـج ] [ِا ْستَُشِري  ..يَُستشار  ..مَُـستشار] [اُنطُلِق  ..يَُنطَلَق  ..مَُـنْطلَق ] [ -أُعيد  ..يَُعاد  ..مَُـعاد ] [هَُذِّب..يَُهذَّب ..مَُهذَّب].هام جداً  :هناك أمساء مفعول تتشابه مع اسم الفاعل يف احلروف مثل :
 ( حمتاج  -خمتار  -حمتـلّ )  ،ونفرق بينهما باملعنى فقط
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

مثل  - 1 :الفتاة خمتارة ملالبسها بذوق رفيع .
اسم فاعل ؛ ألنها دلت على من قام بفعل االختيار .
 خمتارة
 - 2اهلدية خمتارة بعناية شديدة .
اسم مفعول ؛ ألنها دلت على من وقع عليه فعل االختيار .
 خمتارة

إعمال اسم المفعول

 يعمل اسم املفعول عمل فعله املبنى للمجهول فريفع نائب فاعل فقط إنْ كان فعله مَُتعدِّيًا لواحد  ،ويرفع
نائب الفاعل وينصب املفعول إن كان فعله مَُتعدِّيًا ملفعولني فى حالتني .

صور استعمال اسم املفعول العامل

احلالة األوىل إذا كان حملى بـ ( أل ) :يعمل بدون شروط

مثل {ال يرى احلقيقة الشخص املدنس قلبه }.
نائب فاعل مرفوع السم املفعول [ املدنس]
{ قلبه}:
 {- املهذَّب خُلقُهَُ حمبوب}.
نائب فاعل مرفوع السم املفعول(املُهذَّب)
{خلقه}:
 {- املرتضَى حكمَُهَُ هو اهلل }.
نائب فاعل مرفوع السم املفعول [املرتضَى]
{حكمَُهَُ }:
 { احلديقة املنسقة أشجارها مجيلة}.{-املقيدة حريته ذليل}.

املسبوق مببتدأ
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يأتي اسم املفعول العامل حملى بـ [أل]  ،أو نكرة منونة .

مثل { -  :العلم مسطورة صفحاته }.
نائب فاعل مرفوع السم املفعول[ مسطورة]
{صفحاته}:
{ -املؤمنَُ حممودٌ ذكره }.
نائب فاعل مرفوع السم املفعول [حممودٌ]
{ذكره}:
 {ربيعك منثورة زهوره}.{ -احلجرة مفتوحة نوافذها}.
 {العروبة مرفوعة أعالمها}.{ - العامل ممنوح أجره}.

املسبوق بنفي

مثل { -ما مسلوبةٌ حقوقٌ املواطنني} .
مبتدأ مرفوع
{مسلوبةٌ} :
نائب فاعل مرفوع السم املفعول [مسلوبة] سد مسد اخلرب
{حقوق} :
 {ما معروفة حقيقة الروح}.{ -ما مَُهدَرة كرامة املرأة فى اإلسالم}.

املسبوق باستفهام

 {أ مرجوة رمحة اهلل؟}.مثل { -هل مَُطاعة أوامر الوالدين ؟}
نائب فاعل مرفوع السم املفعول[ مطاعة -مرجوة ] سد مسد اخلرب
{أوامر -رمحة}:
إهداء من أ  /محمد عز
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{ - أمكسوٌ الفقري ثوبا؟}

املسبوق مبوصوف

النحو والصرف

{ -هل حمروم األبناء حنان األبوين؟}.

 {لنا تاريخ عريق مسجلة صفحاته}.مثل {- :هذا طالب ممنوح جائزة} .
نائب فاعل مرفوع السم املفعول [ مسجلة]
{ صفحاته}:
نعت مرفوع  ،ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره  :هو .
{ممنوح} :
مفعول به السم املفعول [ممنوح]
{جائزة} :
{يسعدنى رجل حممود خلقه}.
{ -ىل صديق موفور فضله}.

املسبوق بنداء

املسبوق بصاحب احلال

مثل:
{مرفوعة} :
{أعالمهم} :

تذكر أن

 {-يعيش املؤمن مرجوا خريه}.

{ يسري اجلنود مرفوعة أعالمهم}.حال منصوب بالفتحة
نائب فاعل مرفوع بالضمة السم املفعول( مرفوعة)

 -1هناك ألفاظ تكون بلفظ واحد السم الفاعل والسم املفعول ونفرق بينها من السياق
مثل (مَُختَار  -مَُحتَل  -مَُعتَد  -مَُحتَاج  -مَُهتَم  -مَُعتَز )
 -2جيوز أن يضاف اسم املفعول إىل معموله إذا تاله مباشرة فيجوز أن نقول :
{اجلبان خملوعٌ قلبَُه  -اجلبان خملوعَُ القلبِ}
ويف املثال الثاني مضاف إليه .
فالقلب يف املثال األول نائب فاعل ،
 -3إذا كان اسم املفعول من فعل متعدٍ ملفعولني رفع املفعول به األول أو ضمريه على انه نائب فاعل ،
مثل  :أممنوحٌ املتفوقَُ جائزةً ؟
ونصب الثاني على أنه مفعول ثانٍ .
 -4املشتق الذى ليس له تأثري فيما بعده (أى ليس له معمول ) ال يعترب عامال
مثل { - :أحريص الطالب على التفوق؟}.
{حريص}  -صيغة مبالغة عاملة ألنها سبقت باستفهام وهلا معمول هو(الطالب )
 أما ( -الطالب ) فهى اسم فاعل غري عامل ألنه ليس له معمول.
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 {يا مهذَّبا خلقه ما أعظمك}.مثل { -  :يا مسلوباً حقُّهَُ اصربْ} .
نائب فاعل مرفوع السم املفعول (مسلوباً)
{حقُّهَُ} :

 -1استخرج مما يلي اسم املفعول العامل  ،ثم أعرب معموله
 - 1ليس الدرس جمهولة أجزاؤه .
 - 3هل حمبوب العلم ؟
 - 5كافأت املدرسة الطالب املهذبة أخالقه

 - 2الفصل مٌعدة مقاعده
 - 4احفظ درساً مشروحة أفكاره .
 - 6هل موضوعة الكتب يف مكانها ؟
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

 -2أمتم اجلمل اآلتية بوضع اسم مفعول يف املكان اخلالي  ،وبني موقعه من اإلعراب
 - 2حَسِبتَُ اجليش ....

 - 1ما زال القمر ....

 - 3يسوءني أن أراك ....

 : 3بني سبب عمل كل من اسم الفاعل واسم املفعول وصيغة املبالغة فيما يلي وأعرب معمول كل منها ؟
 -2ما شكور الولد العاق فضل أبويه .
 -4جاء رجل معروف بني الناس فضله .

 -1أنت املؤدي دروسك بإخالص .
 -3أنت حممود فضلك دائماً .

 )4الشاعر ملقٍ شعره  -الشاعر مقروءٌ شعره أعرب كلمة ( شعره ) فى اجلملتني .
 )5أنا خمتار أخي للتمثيل  -أخي خمتار للتمثيل ( بني نوع املشتق فيما حتته خط وبني معموله )
 -6أعرب ما يأتي
 - 1الثوب حمكمٌ نسجَُه

اسمَُ التفضيل

اسم مشتق من الفعل ليدل على اشرتاك شيئني يف صفة واحدة ،وزيادة أحدهما على اآلخر فى هذه الصفة

 ويتكون من

 { -1املفضل } وهو االسم الذى تزيد فيه الصفة[.وهو ركن أساسى]
 { -2اسم التفضيل } وهو االسم الذى يدل على الصفة املشرتكة وغالبا يكون على وزن [أفعل ]
 وأحيانا على وزن[الُفعلى]  [.وهو ركن أساسى]
 { -3املفضل عليه} وهو االسم الذى تقل فيه الصفة[ وهو ركن ثانوى]
املال
من
أنفع
 مثل  :العلم
القمر
من
أكرب
الشمس

مَُفَضَّل

+

اسم التفضيل
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 - 2املهذب خلقُه حمبوب.

 - 3أمعطىً أمحد مكافأة

َضالً عليه
 +مَُف َّ

َضالً عليه) وهو
 ما قبلَ اسم التفصيل يسمى ( َُمفَضَّالً ) وهو ما زاد يف الصفة املشرتكة  ،ما بعده ( َُمف َّ
ما قل يف الصفة املشرتكة .
 يالحظ أن اسم التفضيلِ اسم مكوَّن من أربعة أحرف  ،ويبدأ بــ ( أ ْ ، ) - -َ -و على وزن ( َأفْعَل )
 وقد يكون على وزن (فُعْلى ).

صوغ اسم التفضيل

[: -]1يفاضل من الفعل مباشرةً على وزن { َأفْعَل} إذا كان
 { - 1ثالثياًّ } أي ال يزيد عن ثالثة أحرف  .مثل  ( :ارتفع  -استعمل ) .
 {-2ليس الوصف منه على( أفعل)الذى مؤنثه (فعالء)} أى غريَ دَالٍّ على عَ ْيبٍ خِلقى أو لونٍ :
مثل ( :صلع -جرب  -عرج  -حول  -زرق  -خضر  -صفر) .
 { - 3مَُ ْثبَتاً } أي ليس منفياً مثل  :ما عرف  -ما علم .
 { - 4تاماًّ } أي ليس فعالً ناقصاً مثل  :كان وأخواتها .
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

ملحوظة

إذا كان الفعل مستوفيا للشروط جيوز التفضيل منه مباشرة على وزن (أفعل ) كما فى األمثلة السابقة أو
بطريق غري مباشر بواسطة اسم تفضيل على وزن (أفعل) من فعل مساعد مستوف للشروط مثل:
[أكثر  -أعظم  -أصعب  -أروع  -أشد] وبعده املصدر الصريح من الفعل املستوفى للشروط منصوبا على أنه متييز
 مثل[ :املسلم أكثر صدقا  -املنافق أشد كذبا  -العلم أعظم نفعا -اإلهمال أكثر سوءا]
{ صدقا  -كذبا  -نفعا  -سوءا}  :متييز منصوب.
[ : ]2إذا كان الفعل زائدًا على ثالثة أحرف
 مثل ( :ارتفع ) ،أو كان الوصف منه على وزن (أفعل – فعالء)
 مثل  ( :زرق ) نأتي باسم التفضيل بالطريقة اآلتية :
 - 1نأتي باسم تفضيل على وزن (أفعل) من فعل مساعد مستوف للشروط مثل  ( :أشـدّ  -أكثر  -أعظم ) .
 – 2ثم نأتي باملصدر الصريح من الفعل غري املستوفى للشروط بعد اسم التفضيل مباشرة منصوباً على
متييز منصوب
{ اهلرم أكثر ارتفاعاً من الربج }
أنه متييز  .مثل  :ارتفع
متييز منصوب
{ السماء أشــد زرقـة فى الصيف }
زرق
متييز منصوب
{ حممدٌ أكثرَُ اجتهاداً من أمحد}
اجتهد
متييز منصوب
{ الزرع أروع خضرة فى الربيع }
خضر
[ : ]3إذا كان الفعل املراد التفضيل فيه منفيًّا أو مبنيًّا للمجهول
 أتينا باسم تفضيل على وزن (أفعل) من فعل مساعد مستوفٍ للشروط ونأتى باملصدر املؤوَّل من الفعل
غري املستوفى للشروط بعد اسم التفضيل مباشرة
[ املهمل أجدر أن يهان] [ -املسلم أوىل أال يرتك الصالة]
 مثل  :يَُهَانَُ -ال يرتك
[احملسن أحق أن يكافأ ] [ -الطالب أحسن أال يهمل الواجب ]
يكافأ  -ال يهمل
[: ]4ال يأتي اسم التفضيل من الفعل الناقص
مثل(:كان وأخواتها ) واجلامد مثل(:ليس وعسى و بئس ونعم ) أوغريالقابل للتفاوت مثل( :مات ،فين  ،هلك).
إهداء من أ  /محمد عز
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 {-5قابالً للتفا َُوتِ } أي يقبل التدرج(النقص والزيادة) .أي ليس مثل :األفعال ( مات  -فين -
هلك  -غرق )اليت ال تفاوت فيها {الدرجات للزيادة و النقصان فيها } .
قد نأتي باسم التفضيل من الفعل مات إذا دل على معنى الكسل
ملحوظة
ماجد أمــوت من عادل يف املذاكرة .
 مثل
 { - 6مَ ْبنِياًّ للمَعْلُومِ } أي الفاعل معروف أى ليس مبنياً للمجهول مثل  {:عـَُـ ِرفَ  -عـَُـلِـمَ  -تَُصان -
يَُستشار  -يَُهان} .
َُ {-7متَصَرِّفاً}  :أي ليس فعالً جامداً.مثل  (:عسى  -ليس  -نعم  -بئس )
 مثل [ :فضل َ :أفْضَل  -صغَُر  :أصغر  -كرب  :أ ْكبَر  -غال  :أغلى  -طال  :أطول  -ساء  :أسوأ -
وضح  :أوضح  -شد  :أشد  -كرم  :أكرم-علم  :أعلم ].
أمثلة [ - :صدق املسلم - .كذب املنافق - .نفع العلم صاحبه - .ساء اإلهمال].
{ -املسلم أصدق قوال -املنافق أكذب إنسان  -العلم أنفع لصاحبه  -اإلهمال أسوأ شىء}
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النحو والصرف

هام جداً

 حاالت اسم التفضيل

{ - 1جمرد من (أل) واإلضافة}

 وفى هذه احلالة  :يلزم اإلفراد والتذكري والتنكري ويذكر املفضل عليه جمرورًا بـ(من).
مثل { - :أنت أفضل من غريك  ،وهى أفضل من غريها }.
 {أنتما أفضل من غريكما وهما أفضل من غريهما}. {أنتم أفضل من غريكم  ،وهن أفضل من غريهن}.هام جداً  قد حتذف (من) واملفضل عليه  ,إن وجد دليل يدل عليهما ,
مثل قوله تعاىل  { :واآلخرة خريٌ وأبقى} .أي واآلخرة خري من احلياة الدنيا  ,وأبقى منها .
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 - 1هناك كلمات وردت يف اللغة العربية  ،ودلت على التفضيل بدون اهلمزة وهي َ ( :خيْر  -شَرّ َ -حبّ  -شد )
مثل ُ ( :ك ْنتَُمْ َخيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِ َجتْ لِلنَّاسِ){الظامل شَرُّ الناس}{أنت حبٌّ إىل قلبى وشُّد ما أحزننى بعدك عنى}.
 - 2مؤنث(َأفْعَل)هو(فُعْلى) مثلَ :أفْضَل  :فُضْلى  -أ ْكبَر :كبْرى  -أصغر  :صغرى.
- 3مجع (َأفْعَل ) هو (َأفَاعِل أو أفعلون ) مثل  :أفضل  :أفاضل وأفضلون  -أ ْكبَر  :أكابر  -أعظم  :أعاظم
 بينما مجع (فُعْلى ) هو(فُعْليات ) مثل  :فُضْلى  :فُضْليات – كربى  :كربيات . - 4غالباً االسم النكرة الواقع بعد أفعل التفضيل يعرب متييزاً منصوباً وأحيانا يعرب مضافا إليه.
 - 5إذا أردنا صياغة اسم التفضيل من فعل غري مستوفٍ للشروط أتينا بفعل مناسب مستوفٍ للشروط و أتبعناه
مبصدر الفعل صرحياً أو مؤَوَّالً منصوباً على التمييز .
 - 6جيوز أن نأتي باسم التفضيل املساعد للفعل املطابق للشروط مثلما أتينا به للفعل غري املطابق للشروط
فنقول  :حممد أكرم من طارق  .أو نقول  :حممد أشد كرماً من طارق .

 { - 2مضاف إىل نكرة }

وفى هذه احلالة يلزم اإلفراد والتذكري والتنكري ،و يكون املفضل عليه هو ( املضاف إليه) ويطابق املفضل
فى النوع والعدد  .مثل  { - :هذا أعظم شاعر  .وهذه أعظم شاعرة}.
 {هذان أعظم شاعرين  .وهاتان أعظم شاعرتني}. {هؤالء أعظم شعراء  .وأوالء أعظم شاعرات}.هام جداً  غالباً اسم التفضيل يف حالة املضاف إىل نكرة كما يف األمثلة السابقة يعرب  :خرباً .

{- 3حملى بـ (أل)}:

 وفى هذه احلالة :يطابق املفضل يف النوع والعدد  ،وغالبا ال يذكر املفضل عليه فى الكالم
و الصادقة هى الفضلى}.
 { الصادق هو األفضل .مثل :
 { الصادقان هما األفضالن .و الصادقتان هما الفضليان}. { -الصادقون هم األفضلون .و الصادقات هن الفضليات}.

{ -4مضاف إىل معرفة}

وفى هذه احلالة :جيوز اإلفراد والتذكري والتنكري أواملطابقة للمفضل فى النوع والعدد .
إهداء من أ  /محمد عز

15

سلسلة العز فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى

مثل :

النحو والصرف

 { الصدق أمسى األخالق  .واألمانة (أمسى  ،مسيا) األخالق} { أنتما (أحسن ،أحسنا) الرجال .وهما (أحسن ،حسنيا) النساء} { -أنتم(أعظم ،أعاظم) األصدقاء .وهن( أعظم ،عظميات)الصديقات}

سؤال االمتحان
استخرج اسم تفضيل لإلجابة عن هذا السؤال نبحث عن اسم مكوَّن من أربعة أحرف ويبدأ بــ (أ -

َ)- -وعلى وزن( َأفْعلَ ) مثل[:أكرم  -أشد  -أمجل  -أعظم] فإذا مل جند نبحث عن كلمة على وزن (فُعْلى )
(  -َ -ْ -ى) مثل[:الكربى -العظمى  -العليا -الدنيا -السفلى] ،فإذا مل جند نبحث عن كلمة [خري  -شر].

هام جداً

 : ]1[استخدم العبارات اآلتية مرة يف أسلوب تعجب  ،ومرة يف أسلوب تفضيل

(صدق الرأي  ,انتصار العلم  ,خضرة الزرع  ،يَُكافأُ اجملدُّ  ,عظمة البحر  ,شرف اإلخالص  ،قدرة اهلل ).

 :ِ]3[األفعال اآلتية ال نأتي منها باسم التفضيل مباشرة  ،بني السبب

(أ) يَُسْرِع ( - .ب) وَافَقَ( - .جـ) ِبئْسَ ( - .د) مَاتَ( .هـ) أَضْ َربَ ( - .و) َليْسَ قريبًا( - .ز) مَا فَهِمَ .
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تذكر أن اسم التفضيل يتشابه مع فعل التعجب تشابهاً تاماً فكلٍ منهما يأتي على وزن ( أفعل )  ،وللتفرقة
بينهما تذكر أن فعل التعجب البد أن يسبق بـ[ما] أو يأتي بعده حرف[الباء] .
مثل { :الكذب أقبح األخالقِ }  { ،ما أقبح الكذب }.
تدريب  :أكرم أبي ضيفه  -أنا أكرم طالبي املتفوقني  -ما أكرم أباك  -أكرم بأبيك  -أبوك أكرم الناس ..
أعرب ما فوق اخلط واستنتج الفرق بنفسك .

 :]4[ضع يف األماكن اخلالية مما يأتي اسم تفضيل

(أ) الشتاء ……… ليال من الصيف( - .ب) العلماء …… من غريهم.
(جـ) الربِيع…… أزهارا من الشتاء( - .د) األرض ……… حجما من الشمس

 : ]5[ عني يف اجلملة اآلتية املفضل واملفضل عليه ثم بني حكم اسم التفضيل
 اجلندي العربي أشجع جندي. اليد العليا خري من اليد السفلى. -أفضل اخلالل حفظ اللسان.

 بل تتجاوزها إىل أبعد اآلفاق( .ث.ع) فجعلته أقوى عودا( .ث.ع) -حضارتنا أعظم حضارة( .ث.ع)

 : ]6[اجعل املشار إليه يف العبارات اآلتية للمثنى واجلمع وغري ما يلزم
 - 1هذه القصة أمجل قصة .
 - 3هذه الفتاة أكرب أخواتها عقال.

 - 2هذا هو الطالب األول يف الفصل
 -4أنت األدنى إىل قلبى واألقرب من إخوانك.

]7[ختري الصحيح مما بني القوسني وضعه مكان النقط فيما يأتي معلال
 - 1الرياضيون  ....نشاطا من غريهم .
 - 2األمهات هن  ....سيدات.
 - 3الساعيان يف اخلري هما  ....قدراً.

(األكثرون  -أكثر  -الكثريون)
(فضليات  -أفضل  -أفاضل)
(األعلى  -أعلى  -األعليان)

إهداء من أ  /محمد عز

16

سلسلة العز فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى

النحو والصرف

[ -]8اجب عما هو مطلوب بني األقواس

اجعل املبتدأ للمثنى واجلمع وغري ما يلزم .
 ) 1القصيدة العربية أفضل قصيدة
 ) 2ما أمجل العلم = العلم أمجل من غريه بني نوع ما حتت اخلط وأعربه
 ( ) 3كثرة سيطرة احلليم على نفسه عند الغضب ) عرب عن معنى ما بني القوسني بأسلوب تفضيل
 ) 4هات مؤنث كلمة األعلى واجعله مثنى فى مجلة من إنشاءك .
 ( ) 5ثبات قلب املؤمن ) اجعله فى أسلوب تفضيل .
 ) 6أنت األعلى شأناً واألرفع قدراً بني زمالئك خاطب بالعبارة اجلمع املؤنث وغري ما يلزم

ً

أوال  :امسا الزمان واملكان من الفعل الثالثي
نأتي بهما من الفعل املاضي بزيادة ميم مفتوحة على حروف الفعل) والوزن َ(:مفْعَل) بفتح العني أو
( َمفْعِل ) بكسرالعني .
َْ َ
أ) – وزن مفعل

 – 1نأتي به من الفعل الصحيح مَضمَُوم العَني أو مَفْتوحها يف املضارع .
 أمثلة  :دخل :
 -لعب :

يدخَُـل  :مدْخَـل
يلعَبَُ  :مَلْعَب

 خرج : -صنع :

خيـرَُج :
يصنَع :

 – 2نأتي به من الفعل املعتل الناقص( ما كان آخره حرف علة) مباشرة .
أمثلة:

ً
هام جدا

سعى  :مَسْـعَـى

 -جرى  :مَـجْـرَى

 -أوى  :مَـأْوَى
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اسم مأخوذ من حروف الفعل ؛ ليدل على زمان حدوث الفعل .
اسم الزمان :
اسم مأخوذ من حروف الفعل ؛ ليدل على مكان حدوث الفعل .
اسم املكان :
صوغ امسي الزمان واملكان
من غري الثالثي
من الثالثي
مَُـ ْ- َ- -
مَـ ْ- -َ -
مَـ ْ– ِ- -

مَـخْـرَج
صنَع
مَـ ْ

 -هوى  :مَـهْـوَى .

 - 1معظم أمساء الزمان و املكان من الفعل األجوف ( وسطه ألف ) تأتي على وزن( َمفْعَل) أى بزيادة
ميم على حروف الفعل املاضي فقط .
 سار  :مسار  -دار  :مدار  -قام  :مقام  -قال  :مقال  -فاز  :مفاز . أمثلة :
 - 2الفعل الثالثي املضعف يأتي غالباً دون فك التضعيف
 قـرَّ  :مَـقـرّ . مـرَّ  :مَـمـرّفـرَّ  :مَـفـرّ
 أمثلة :
 – 3قد تدخل تاء التأنيث املربوطة على اسم املكان من الثالثي  :لتدل على الكثرة
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

مزرعة
أمثلة :
َْ
( ب ) -على وزن ( مفعِل )
 - 1نأتي به من الفعل الصحيح مكسور العَني يف املضارع .
 هبط  :يهـبـِط  :مهـبِـط .جَلَسَ  :جيلِسَُ  :مَجْلِس
 أمثلة :
 - 2نأتي به من الفعل املعتل املثال ( أوله واو) مباشـــرة .
 وقف  :موقِف وقع  :موقِع ورد  :مورِدولد  :م ْولِـد
أمثلة
 وضع  :موضِع . وعد  :موعِد  -وسم  :موسِم هناك كلمات جاءت على وزن( َمفْعِل) وقياسها( َمفْعَل)
مسجِد  -مغرِب  -مشرِق  -منبـِت .
 أمثلة :
َْ ً
( جـ ) -على وزن( مفعلة )
مسبغة  -جمزرة  -ملحمة
للمكان فقط مثل
ً
ثانيا  :امسا الزمان واملكان من الفعل غريالثالثي
مَُــ - -َ - -
نأتي بهما بنفس طريقة اسم املفعول
ونفرق بينهم باملعنى فقط .
 أمثلة  – 1 :اليوم مَُـلتـقَـى األصدقاء ................ .
 – 2النادي مَُـلتـقَـى الشباب ..................
 – 3العلم مَُـلتـقَـى املتفوقني ..................
 -مدرسة  -مدبغة  -مكتبة .
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ً
 هام جدا

 – 1كلمات شهرية يف االمتحانات  ،وتأتي غالباً كأمساء زمان ( :مستقبل  -موعد  -موسم  -مطلع  -مولد) .
 – 2كلمات شهرية يف االمتحانات  ،وتأتي غالباً كأمساء مكان ( :جمتمع  -موقف  -جمال  -موطن  -منبع) .
استخرج اسم زمان  ،واسم مكان .
 سؤال االمتحان
لإلجابة  :تذكّر أن امسي الزمان واملكان يبدآن بـــ مَـ أو مَُـ  ،واألشهر ما يأتي من
الثالثي وعند البحث عنه نبحث عن اسم مكون من أربعة أحرف  ،ويبدأ مبيم مفتوحة  ،وعالمته عند
حذف امليم جند فعالً ماضياً أمامنا .
 -من غري الثالثي  :نبجث عن اسم يبدأ مبيم مضمومة  ،ومفتوح ما قبل اآلخر  ،وما دل على زمان يف
مجلته فهو اسم زمان  ،وما دل على مكان يف مجلته فهو اسم مكان  ،غري ذلك فهو اسم مفعول غالباً .

 -1عني اسم الزمان واملكان مما يأتي

 - 1مطلع الشمس الساعة السادسة
 - 3املورد العذب كثري الزحام.
 - 5األسرة جمتمعها يف حجرة املعيشة

 - 2مولد النيب  -ص -شهر ربيع
 - 4مكة مهبط الوحي
 - 6نفرغ من العمل قبل املغرب
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

س :2استعمل كل كلمة مما يأتي حبيث تدل على زمان مرة ،وعلى مكان مرة أخرى
مطلع  -مطبخ  -مشرب  -ملجأ.

س :3أكمل اجلمل اآلتية باسم الزمان املناسب:

(أ) بلغنا نهاية الرحلة عند( .....ب) …الشمس يف اخلامسة صباحاً (جـ) يف شهر يناير … الشجر.

س :4هات من األفعال اآلتية صيغ امسي الزمان واملكان
ابتدأ  -افتتح  -انزلق  -احندر.

س :5استخرج اسم الزمان واملكان من اآليات اآلتية  ،واذكر فعله

قال تعاىل

س :7مشتى – جمتمع – منصرف – ملهى – مقصد – مشرب – مهبط
استخدم كل مشتق مما سبق مرة للزمان  ،وأخرى للمكان
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(أ)  -وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس املصري
ب)  -قل إني لن جيريني من اهلل أحدٌ ولن أجد من دونه ملتحدا.
(جـ) يقول اإلنسان يومئذ أين املفر ،كال ال وزر ،إىل ربك يومئذ املستقر
(د ) وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى.
(هـ) يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إىل ربك منتهاها.
س :6ضع بدل كل فعل فيما يأتي اسم زمان أو مكان ،ثم اضبط بنيته مبينا سبب الضبط مغريا ما يلزم:
ا -على الساحل الشمالي يصيف أهل مصر أيام احلر
ب -على الساحل الشرقي يصطاف بعض السائحني.
جـ -يف بداية العام الدراسي يلتقي طالب اجلامعات

 -هو اسم مبدوء بـ (ميم زائدة) ويدل على معنى املصدر الصريح أى يدل على (احلدث جمرداً من الزمان) .
صوغ املصدر امليمى

 -يصاغ من الثالثي وغري الثالثي :ـ

(أ) -يصاغ من الثالثى على وزن (مَفْعَل)فى احلالت اآلتية

{ -}1إذا كان الفعل معتل األخر مثل ( سعى  -أوى  -رمى ) -
أى (سَعْىَُ الطالب)
 { - مسعى الطالب حنو النجاح مجيل} .
{ -}2إذا كان الفعل صحيحاً مثل  ( -:لعب  -خرج – جلس )
أى ( اخلروج )
{ - كان املخرج إىل العمل مبكراً} .
{ -}3إذا كان الفعل لفيفاً مثل  ( -:وفى  -وعى )
أى ( وفاءك )
{ -ما أمجل وفاك بالوعد } .

قد ختتم صيغه {َمفْعَل} بتاء التأنيث املربوطة فتصبح { َمفْعَلة} .
 ملحوظة
 مثل  ( -:مودة  -حمبة  -ميسرة  -معزة  -منفعة  -مفخرة  -مفسدة  -مضيعة )
إهداء من أ  /محمد عز
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(ب) – يصاغ على وزن (مَفْعِل ) إذا كان الفعل مثاالً

مثل  ( - :وعد -وقف ) مثل { - :أعجبنى وفاؤك باملوعد }.

 صوغه من غري الثالثى :

النحو والصرف

أى بـ (الوعد )

يصاغ على وزن اسم املفعول على وزن املضارع مع إبدال حرف املضارعة إىل ميم مضمومة وفتح ما قبل اآلخر.

أمثلة علي غري الثالثي:

 مالحظات
[ ]1نعرف املصدر امليمي عندما حيل حمله(مصدره الصريح) ويستقيم املعين ،دون ارتباط بزمان أو مكان.
[ ]2تلتقي أمساء(الزمان واملكان  -املصدر امليمي  -اسم املفعول) يف وزن واحد من غري الثالثي ،ونفرق
بينهم من خالل السياق.
فهذا اسم مكان.
مثالً عندما نقول [النادي جمتمع األصدقاء]
فهذا مصدر ميمي.
ولو قلنا [جمتمع العلماء مثمر]
فهذا اسم زمان.
ولو قلنا [جمتمع املتسامرين ليالً]
[ ]3جلعل الكلمة {أ} (اسم زمان) توضع مكان النقط فى هذه اجلملة {:ملتقى}
 - الصباح  ........األصدقاء.
 جلعل الكلمة {ب} (اسم مكان) توضع مكان النقط فى هذه اجلملة .
 - النادى  .........األصدقاء.
 جلعل الكلمة {ج} (مصدرا ميميا) توضع مكان النقط فى هذه اجلملة.
 -ما أمجل ( ......إذا كانت الكلمة شيئا مجيال)
[ - أو ] ما أقبح (............إذا كانت الكلمة شيئا قبيحا)
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 {اإلجابة علي كل مستفهم واضحة} . { مستخرج البرتول وفري } . { نقول فى الوداع إىل امللتقى } . { -كان مَُنصرف العدو بال رجعة } .

أى ( استــفــهام)
أى ( استخراج )
أى ( االلــتـقاء )
أى (انــصراف)

 -1هات من القطعة  :املصادر امليمية وضع جبانب كل منها املصدر األصلي للفعل

( كُنْتَُ على موعدٍ معَ أستاذي الذي تاقَتْ نفسي إىل مَرْآهَُ منذَُ زمنٍ  ،فلمـاَّ تقابَلْنـا أخـذْنا نتجـاذَبَُ أطـرا َ
ف
األحاديثِ  ،وملْ يفُتْ أست اذي كَعادتِهِ أنْ ينصحين فقالَ لي  :إيَّاكَ والفراغَ ؛ فإنّهَُ مَفْسدة للمرءِ  ،مَهْلَكَة لِلمالِ
 ،وإيَّاك واملزاحَ ؛ فإنهَُ يَُذْهِبَُ املَهَابةَ  ،ويَُورثَُ املَهَانةَ  .واعْلَ ْم أنَّ حمبةَ املالِ يف طبعِ اإلنسـانِ فـال تكُـنْ يف
مستقبلِ حياتِك عبدًا لهَُ  .وملَّ ا طالَ مَُقامَُنا انصرفْنا على أنْ نلتقِيَ مرةً أخرى ) .

 -2ضع مصدرًا ميميًا بدل املصدر األصلي يف العبارات اآلتية
 -1وفقك اهلل يف جناح سعيك .
 -3يف الصدق جناة ويف الكذب ضرر .
 -5ينتظم العمل يف بدء النهار .

 -2أقرأ لقرآن ليكون لك منه عظة .
 -4أغْنِ نفسك عن سؤال الناس بالعمل .
 -6حَدُّ طوافك حولَ الكعبة .
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

ـ هو اسم تلحقه خمتوم بـ(ياء مشددة) تليها(تاء التأنيث املربوطة) للداللة علي معين املصدر
بشرط أال يوصف به .و يَُصاغ املصدر الصناعي من اجلامد ومن املشتق .
{ اسم +ياء مشددة +تاء التأنيث }.

األمثلة":
 { - احلرية أمل كل الشعوب}.
 { -اهلمجية ال تليق بإنسان القرن احلادى والعشرين}.
 { - جعلت احلكومة األسبقية لإلنتاج}.

احلُرِّيَّة و اإلِنْسانِيَّة و احلَجَريَّة و الوَطنيَّة و اهلَمَجِيَّة و املَدَنيَّة

 اجب عما هو مطلوب بني األقواس -1اجعل كلمة (اإلنسان) مصدراً صناعياً فى مجلة مفيدة
(-2انطلقت منطلقاً سريعاً) منطلقاً  ( :مصدر صناعى  -مصدر ميمى  -اسم مكان ) ختري الصواب .
ما نوع املشتق فى ( منبع ) وما وزنه مع الضبط ؟
( -3احلبشة منبع النيل)
( 5سلكت مسلكاً قومياً) ( ،اختذت مسلكاً قومياً)  .ما نوع كلمة مسلكاً فى كل من الكلمتني .

 -املصدر املؤول هو ما ركب من

 ( أنْ املصدرية والفعل املضارع ) مثل
مـثل
 أو ( أنّ ) وامسها وخربها
مثل
أو ( ما ) املصدرية والفعل
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 انــتـبه :هناك فرق بني املصدر الصناعي واالسم املنسوب.
أن النسب غالباً ما يأتي نعتاً ،أما املصدر الصناعي فال يأتي نعتاً.
أن النسب يأتي خمتوماً بالتاء ،إذا كان املوصوف مؤنثاً،
 أما املصدر الصناعي،فيجب أن يكون خمتوماً بالتاء الدالة علي املصدر.
 { -األلعاب الفرديَّة حتقق الكثري من امليدليات}( .اسم منسوب).
(مصدر صناعي).
 { -ال أحب الفرديَّة فى اختاذ القرار} .

يـسـعدني أن أكـتـب لك رسالة .
يسرني أنّـك سعيد .
ليس للرجل إال ما سعى .

إعراب املصدر املؤول
 تعرب املصادر املؤولة إعرابا مفصال  ،ثم يقال  :واملصدر املؤول من( أن والفعل )  ،أو ( ما والفعل ) ،
أو ( أن وامسها وخربها ) يف حمل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه يف اجلملة .
يـسـعدني أن أكـتـب لك رسالة .
مثل
فعل مضارع منصوب بالفتحة .
مصدرية ناصبة ال حمل هلا من اإلعراب  .أكتب
أن
واملصدر املؤول فى حمل رفع فاعل .
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

مناذج لإلعراب
 ( - 1عَُلِم أن أخاك حاضر ) وقـع الـمصدر الـمؤول يف مـحل رفع نائب فاعل
عَُلِم حضور أخيك .
 وتـقديـر الـمصدر
 ( - 2الـغـيـبـة أن تذكر أخاك بـما يكره ) وقع الـمصدر الـمؤول يف مـحل رفع خـبـر
ذكـرك أخاك .
وتـقـديره
 ( - 3عرفت أنّ أخاك قادم ) وقع الـمـصدر املؤول يف مـحل نـصب مـفـعـوالً به
عرفت قـدوم أخيك .
وتـقديره
 ( - 4عـلمت بأنـَّـك مريض ) وقع الـمصدر املؤول يف حمـل جر اسـماً مـجـروراً
علمت بـمرضك .
وتـقـديره
 - 5ينبغي (جيب) أن تذاكر  .وقـع الـمصدر الـمؤول يف مـحل رفع فاعل
ينبغي (جيب) مذاكرتك.
 وتـقديـر الـمصدر
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حتولل املصدر املؤول إ ى مصدر صرل
 - 1إذا تكوّن املصدر املؤول (أنْ ) والفعل املضارع أو( ما ) والفعل فإننا نأتي باملصدر الصريح من الفعل
مباشرة بعد حذف احلرف املصدري (أنْ  -ما).
صيامَُكم خري لكم
أمثلة َ( :أنْ تصوموا خري لكم ) حتويله إىل مصدر صريح
مصدر مؤول يف حمل رفع مبتدأ
 -إعراب َأنْ تصوموا
أسعدني عملُك
 - أسعدني ما عملت  ..حتويله إىل مصدر صريح
مصدر مؤول يف حمل رفع فاعل .
 -إعراب ما عملت
َالزكَاةِ مَا دَُ ْمتَُ َحيّاً )
 -تذكر أن  ( :ما ) تدل على الزمان مع ( دام ) كقوله تعاىل ( وَأَوْصَانِي بِالصَّالةِ و َّ
مدة دوامي حياً  ,فهى مصدرية ظرفية .
و التقدير
 - 2إذا تكوّن املصدر املؤول من ( أنّ ) وامسها وخربها  ،وكان خربها مجلة فعلية أو امساً مشتقاً فإننا نأتي
باملصدر الصريح من خرب إن مضافاً إىل امسها .
يعجبين تفوقُك.
 -يعجبين أنك متفوق ..حتويله إىل مصدر صريح
املصدر املؤول من أنّ وامسها وخربها يف حمل رفع فاعل .
إعراب أنك متفوق
علمت أن اجلندي أسدٌ
 - 3إذا كان خرب إن جامداً أتينا بكلمة ( كون ) مـضافـة إىل اسم (أن ) مثل
علمت كونَ اجلندي أسداً .
حتويله إىل مصدر صريح

ءئ

(  ) 1استخرج املصادر الصرحية  ،وحوهلا إىل مؤولة

(لو أدرك الناس واجبهم وراقبوا اهلل يف السر والعلن عندما يؤدون أعماهلم ،لسعدت اجملتمعات أميا سعادة.
ولو تعاون الناس على أن يدفعوا الشر ،وأن ينصروا احلق ،لعاش الناس عيشة هانئة .ولوال أن العمال يتهاونون
يف أداء واجبهم مل حيتاجوا إىل مراقبة من صاحب العمل .ولو أدى األغنياء الواجب يف أمواهلم ،ملا كان هناك
فقري وال مسكني ) .
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

(  ) 2اجعل املصادر املؤولة فيما يأتي مصادر صرحية مغريا ما يلزم

 -1أحب أن أذكر اهلل صباحا ومساء  -2 .تعلمت أن النجاح يأتي مع الصرب.
 -3أريد أن أفعل املعروف دون أن أنتظر جزاء .
 -5يسرني أن حتفظ القرآن الكريم .
 -4أقسمت عليك بأال تسافر.

تنقسم املصادر إ ى نوعني مصادر مساعية وأرر يياسية
املصادر السماعية هي اليت ليس هلا قاعدة -وزن -حمدد ومسعناها عن العرب(,املصدر الثالثي)
املصادر الثالثية مساعية ال ضابط هلا وقد محلت بعض األوزان دالالت خاصة منها :
فيما دلّ على حرفة  :زِراعة  -صِناعة  -تِجارة .
فِعَالَة
فيما دلّ على اضطراب َ :خفَقان -طريان -جريان .
فَعَالن
فيما دل على مرض  :صَُداع  -زَُكام  -سَُعال .
فُعَال
فيما دل على سيْر أو صوت  :رَحيلَ ،عويل  -زَئري .
فَعِيل
فيما دلّ على لون  :سَُمرة  -خَُضرة َُ -حمْرَة .
فُعْلة
فيما دلّ على عيب  :عَمى  -عَرَج  -حَوَل .
فَعَل
فيما دلّ على حركة  :قُدوم  -صَُعود  -نَُزول .
فُعول
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هي أمساء تدل على أحداث بدون زمن ,خالف األفعال اليت تدل على أحداث وقعت يف أزمان معينة (ماضي
 مضارع  -أمر) مثال ذلك قولك...( قرأ ,حيب ,أكتب)جتد أنها جمموعة أحداث وقعت يف أزمنة خمتلفة ,فحدث القراءة وقع يف زمن املاضي
وحدث احلب وقع يف زمن املضارع ,حدث الكتابة وقع يف زمن األمر

املصادر القياسية هي اليت هلا قواعد – أوزان  -ميكن القياس عليها (رباعي  -مخاسي  -سداسي)
أوال املصادر الرباعية
 لكي نصوغ املصدر الرباعي البد أن يكون من فعل رباعي على احد األوزان التالية:
أفعل
أكرم
أسلم

فعّل

فاعل

فعلل

علّم
طوّر

جادل
ناقش

وسوس
دحرج

أوال إذا كان الفعل على وزن أفعل لكون مصدره
إفعال
إذا كان الفعل صحيح

إفالة
إذا كان الفعل معتل (العني) حنذف عني الفعل ونعوض عنها بالتاء
إهداء من أ  /محمد عز

23

سلسلة العز فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى

إسالم
إنعاش
إعطاء

أسلم
أنعش
أعطى

النحو والصرف

أدان
أعان
أهان

إدانة
إعانة
إهانة

ّ

ثانيا إذا كان الفعل على وزن (فعل) لكون مصدره
تفعلة

تفعيل

ثالثا إذا كان الفعل على وزن (فاعل)

فِعال
جدال
نقاش
صِراع

مفاعلة
جادل
ناقش
صارع

رابعا :إذا كان الفعل وزن (فعلل) لكون مصدره

جمادلة
مناقشة
مصارعة

فعلل

فَعللة

فِعالل

وسوس
زلزل
بعثر
طمأن

وسوسة
زلزلة
بعثرة
طمأنة

وسواس
زلزال
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إذا كان الفعل معتل اآلخر حنذف حرف العلة ونعوض عنه بتاء مربوطة
إذا كان الفعل صحيح
تربية
ربّى
تكريم
كرّم
تضحية
ضحّى
تعليم
علّم
تنمية
منّى
تدمري
دمّر

ثانيا  :مصــادر األفعــــــــال اخلماسيــة

الفعل اخلماسي له أربعة أوزان  ,لبدأ اثنان منها بتاء واآلرران بهمزة وصل:

همزة وصل

تاء زائدة
تفعّل
تعلم
تقدم

تفاعَل
تشاور
تعاون

تفعَّل

تفعُّل

انفعل
انهزم
انطلق

افتعل
اقتصر
انشق

إذا كان الفعل مبدوء بتاء زائدة جاء مصدره على وزن ماضيه مع ضم ما يبل االرر.

تقدَّم
تعلَّم

تقدُّم
تعلُّم

تفاعَل
تشاور
تناقش

تفاعُل
تشاوَُر
تناقُش
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

 إذا كان الفعل مبدوء بهمزة وصل,جاء مصدره على وزن ماضيه مع كسر احلرف الثالث
وزلادة ألف يبل آرره.

انفعل

انفعال
انطِالق
انفصِال

انطلق
انفصل

افتعل
اقتصر
اجتمع

ثالثا مصادر األفعال السداسية

افتعال
اقتَِصار
اجتِماع

استفعل
استفعال
إذا كانت عني الفعل صحيحة نضع ألف قبل احلرف األخري

استعمر
استخرج
استغنى

استعمار
استخراج
استغناء

إذا كانت عني الفعل ألف حنذفها ونعوض عنها بتاء مربوطة

استعان
استقال

استعانة
استقالة

استخرج املصادر الرباعية من القطع التالية .
( -1أوصى اهلل يف كتابه العزيز باإلحسان إىل الوالدين والرب بهما بأسلوب يف قمة اإلجياز واإلعجاز  :فهما
حتمال مشاق الرتبية والتعليم جتاهنا ،وجاهدا جهادا مريرا إلسعادنا واحملافظة علينا ،ومل يدخرا وسعا يف
تأدية واجبهما حنونا كامال وبقي حقهما علينا،فمن حق الوالدين التقدير واإلطاعة واملساعدة عند الكرب،
وجدير باملرء السيطرة على نزوات النفس ووسواس الشيطان الذي قد يسول لبعض الناس عقوق والديه ) .
 ( -2قيل ألعرابي  :مب يسود الرجل فيكم ؟ قال  :بالدين والكرم ،والشجاعة ،وجتنب الكذب  ،واالمشئزاز
منه  ،واالبتعاد عن جلساء السوء  ،والتقرب إىل الناس  ،باحرتام الكبار واالستماع إىل آرائهم والتشاور معهم
واالستفادة من جتاربهم والعطف على الصغري واالعتناء بذي احلاجة امللهوف)
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استفالة

مصدر يدل على حصول الفعل مرة واحدة وله حالتان.

احلالة األولي

 يصاغ من الفعل الثالثي علي وزن فَعْلَة :
مصدره ( شراب )
شَرْبَة
 شرب
مصدره ( نظر )
نَظْرَة
 نظر
ملحوظة
 إذا كان املدر من الفعل الثالثي علي وزن ( فَعْلَة ) تزيد عليه كلمة ( واحدة ) بعده للداللة علـي املـرة
خدمة  +واحدة
مثل   :خدم
رمحة  +واحدة
 رحم
دعوة  +واحدة .
 دعي
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

احلالة الثانية
 يصاغ من الفعل غري الثالثي علي طريقة املصدر الصريح مع زيادة تاء مربوطة يف أخره :
( اسم املرة ) انطالقة .
انطالق
 انطلق
( اسم املرة ) استفهامه .
استفهام
 استفهم

ملحوظة

 -1إذا انتهي املصدر الصريح بتاء مربوطة يف أخره  ،نزيد عليه كلمة (واحدة ) بعده للداللة علي املرة :
( اسم املرة ) إقامة واحدة .
( مصدره الصريح ) إقامة
 أقام
( اسم املرة ) استقامة واحدة .
( مصدره الصريح ) استقامة
 استقام
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 -2كلمة واحدة

تعرب صفة ( مرفوعة  ،منصوبة  ،جمرورة ) السم املرة .

 _1هات اسم املرة من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة
( وثب  -أكل  -استعان  -استعمر  -انتصر  -وسوس  -دحرج  -ابتسم )

 -2أدخل اسم املرة من األفعال اآلتية يف مجل مفيدة من عندك
(سجد  -دق  -نظم  -ركع  -اعتكف  -استجاب  -صال  -صاح ) .

مصدر يدل على هيئة الفعل حني وقوعه وله حالتان

احلالة األولي
 يصاغ من الفعل الثالثي علي وزن ( فِعْلَة ) وله ثالث طرق لصوغه وهي :

مفرد

مضاف

موصوف

 -1وهو ما ذكر وحده علـي وزن  -2هــو مــا احتــاج ملضــاف إليــه  -3هو ما جاء معه صفة له مثل
لبيانه مثل :
( فِعله ) مثل :
 جلس الضيف جِلسة امللك  .جلس الضيف جِلسة ثابتة .
 جلس الضيف جِلسة .
 شرب الرجل شِربه العطشان  شرب الرجل شِربة هادئة .
 شرب الرجل شِربة .
 وثب الالعب وِثبة األسد   .وثب الالعب وِثبة عالية .
 وثب الالعب وِثبه .

احلالة الثانية
 يصاغ من الفعل غري الثالثي بزيادة تاء مربوطة علي مصدره  ،وهنا ال يأتي مفرداً بل يأتي
إهداء من أ  /محمد عز
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مضافاً

موصوفاً
 انطلق الرجل انطالقه قوية

 انطلق الرجل انطالقه الصاروخ

 ابتسم الرجل ابتسامة رقيقة .

 ابتسم الرجل ابتسامة املنتصر .

 -1صغ من الكلمات اآلتية اسم هيئة مناسب يف مجل مفيدة
( قفز  -استخرج  -سقط  -وقف  -جري  -انقض -استعان  -رمي ) .
قال أحد زوار بيت اهلل احلرام :دخلت البيت ألول مرة  ،وحينما شاهدت الكعبة ابتسمت ابتسامة الرضا .
ودمعت عيناي دِمعة اخلوف والرجاء  .ووقفت أمامها ِوقْفَة الذاهل جلالهلا وعظمتها  .إنها املكان الذي يربط بني
قلوب املسلمني لتتجه  ،وتلتقي يف هذا املكان يف اليوم مخس مرات  .ومشيت حول الكعبة مِشية العبد اخلاضع
حتى أمتمت الطواف  ،ثم وقفت جتاهها ورفعت يديي إىل السماء رفعة  ،ودعوت اهلل أن ميسح ذنوبي مَسحة ،
انتحيت جانبا  ،وكربت تكبرية االفتتاح وصليت ركعتني

 -3أدخل اسم اهليئة من األفعال اآلتية يف مجل مفيدة من عندك :
(عاش  -قعد  -قتل  -فزع  -رحل  -خطا  -نظر  -لبس  -لعب ) .
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 - 2هات من القطعة :

(أ) أمساء املرة واذكر أفعاهلا .

(ب)أمساء اهليئة واذكر أفعاهلا.

 يرفع وينصب وجير باحلركات املقدرة .
إعرابه
تعريفه  اسم معرب آخره ألف الزمة مفتوح ما قبلها
فاعل مرفوع بالضمة املقدرة
جاء مصطفى:
مفعول منصوب بفتحة مقدرة
احرتم هدى :
اسم جمرور وعالمة جره الكسرة املقدرة
زرت املريض يف املستشفى :

 تثنيته ومجعه مجع مؤنث سامل
أ ) ننظر إىل األلف إذا كانت األلف ثالثة وتكتب (ألفاً ) تقلب ( واواً ) .
مثل
رضا مثناها

عصا مثناها عصوان أو عصوين ومجعها للمؤنث السامل
رضوات
ومجعها للمؤنث السامل
رضوان أو رضوين

 وإذا كانت األلف تكتب ( ياءاً ) تظل كما هى ( ياء ) .
هدى مثناها
فتى مثناها

هديان أو هديني
فتيان أو فتيني

ومجعها للمؤنث السامل
ومجعها للمؤنث السامل

عصوات

هديات
فتيات

ب ) أما إذا كانت األلف رابعة فأكثر قلبت ( ياءً ) عند التثنية أو مجع املؤنث السامل
مثل كربى مثناها

كربيان أو كربيني ومجعها للمؤنث السامل

كربيات

إهداء من أ  /محمد عز
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مصطفى مثناها
مستشفى مثناها

النحو والصرف

مصطفيان أو مصطفيني ومجعها للمؤنث السامل
مستشفيان أو مستشفيني ومجعها للمؤنث السامل

 عند مجع املقصور مجع مذكر ساملاً حتذف ( ألفه ) مثل :

مصطفيات
مستشفيات

مصطفون أو مصطفني
مصطفى مجعها للمذكر السامل
مرجتون أو مرجتني
مرجتى مجعها للمذكر السامل
األعلون أو األعلني
األعلى مجعها للمذكر السامل
سؤال أنت األدنى واألعلى قدراً اجعل الضمري للمفردة واملثنى واجلمع بنوعيه

 تثنيه ومجعه للمؤنث السامل
ال يتغري االسم عليك فقط إضافة عالمة التثنية أو عالمة اجلمع
مثل  :الساعى مثناها
 الرامى مثناها

الساعيان أو الساعني
الراميان أو الراميني

 أما عند مجعه مجع مذكر سامل حتذف ( ياؤه ) .

ومجعها للمؤنث السلم
ومجعها للمؤنث السامل

الساعيات
الراميات

الداعون
مثل  :الداعى مجعها للمذكر السلم
املعتدون
املعتدى مجعها للمذكر السلم
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تعريفه  اسم معرب آخره ياء الزمة مكسور ما قبلها غري مشددة
إعرابه  يرفع وجير باحلركات املقدرة وينصب باحلركة الظاهرة
فاعل مرفوع بضمة مقدرة
وصل القاضي :
مضاف إليه جمرور بكسرة مقدرة
وقفت أمام القاضي
مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة
صافحت القاضي :

 املنقوص إن مل يكن معرفاً بـ الـ أو غري مضاف حتذف( ياؤه ) .

حما ٍم
احملامى تكتب
داعٍ
مثل  :الداع تكتب
سؤال  :أنت الداعي إىل اخلري اجعل الضمري للمفردة املؤنثة ومجع املؤنث ومجع املذكر .
تعريفه  هو اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة مثل مساء  ،قضاء  ،صحراء
 أما همزة ( ماء ) فال تعترب زائدة

أنواع همزته
 - 1أصلية  :تعرفها ب أنها تظهر فى املصدر والفعل

هذا رجل قراء فعلها قرأ ومثلها
 مثل
 - 2منقلبة :تعرفها بأنها فى املضارع واو أو ياء
مضارعها يكسو فهي منقلبة عن واو
مثل  :كساء
مضارعها يقضى فهي منقلبة عن ياء
 قضاء

ابتداء  ،إنشاء

إهداء من أ  /محمد عز
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 – 3زائدة للتأنيث  :وهى تلحق باالسم كعالمة تأنيث مثل

 تثنيته ومجعه
أ ) إذا كانت همزته أصلية فإنها تبقى كما هي .

النحو والصرف

صحراء  ،شقراء  ،خضراء.

قراءان أو قرائني مجعها للمذكر السلم
قراء مثناها
قراءات
مجعها للمؤنث السلم
 املهم أن اهلمزة األصلية تبقى كما هى .

قراءون  ،قرائني

ب ) وإن كانت منقلبة عن أصل واو أو ياء بقيت همزة أو قلبت واواً

تدريبات على الوحدة الثانية

س : 1استخرج األمساء املقصورة فيما يأتي وبني ما حدث فيها من تغيري عند اجلمع أو التثنية
 -2قال تعاىل  :وال تهنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون
 - 1أقاربك األدنون أوىل باملعروف .
 -3الرضون حيبون اللغة العربية  - 4 .تهتم الدولة ببناء املدارس واملستشفيات .

س : 2أعرب ما يأتي

 ) 1إني لراج منك خرياً عاجالً  ) 2أرض أبوك عن مستواك ؟  ) 3الكتوم سر أصدقائه حمبوب
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مساءان أو مساوان  /مساءات أو مساوات .
مساء
عداءان  ،عداوان  ،عداءون  ،وعداوون
 عداء
اخلالصة طاملا أن اهلمزة منقلبة فيجوز األمران إما تبقى أو تقلب واواً.
جـ ) وإن كانت اهلمزة زائدة للتأنيث قلبت واواً .
صحراوان صحراوين صحراوات
صحراء

س : 3استخرج اسم الزمان  ،واسم املكان مما يأتي  ،وزنه  ،وبني سبب جميئه على هذه الصورة
 ) 1مولد النيب عليه الصالة والسالم يف شهر ربيع األول  ) 2منهي العمل األسبوعي يوم اخلميس
 ) 4مسعى احلجاج بني الصفا واملروة
 ) 3األم منبع احلنان

س : 4عني فيما يأتي املصادر وبني نوعها

ب ) صنعك املعروف شىء مجيل
أ ) اخلامل ال حيب صعود اجلبال
هـ ) سرني إنقاذ السباح زميله
د ) ما أمجل تقدميك العون للمحتاج
ن ) أعجبين إعطاء مدرس الفصل كل طالب حقه
و ) اجتهادك فى دروسك حيقق لك ما تريد

س : 5إن جارك األدنى هو األوىل بالرعاية

اجعل اسم إن فى هذه اجلملة للمثنى املذكر ومجعه

س  : 6إن الساهي عن الصالة غري مؤد حق اهلل عليه

اجعل اسم إن يف هذه اجلملة للمثنى املؤنث  ،ومجاعة الذكور وغري ما يلزم
س : 7إن اإلميان باهلل هو أقوى سالح تقاوم به الشعور باخلوف والقلق  ،ففي ظل اإلميان يرفع اإلنسان
هامته  ،وينظر إىل احلياة من حوله نظرة ملؤها احلـب واحلماسـة  ،إسـعاداً لنفسـه  ،وحتقيقـاً خلـري
جمتمعه الذي حييا فيه  ،ويواجه احلياة يف ثقة  ،ويفكر بال خوف فتمسك أيها الناشئ باإلميان تعـش
أسعد الناس  ،وتفسح لنفسك مكاناً كرمياً حتت الشمس
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

أ ) أعرب ما فوق اخلط فى القطعة السابقة ب ) استخرج منها :
 - 2امساً مقصوراً وامجعه مجع مذكر سامل من تعبريك.
 - 1مشتقاً  ،وبني نوعه  ،وفعله .
 - 4فعالً جائز اجلزم مع بيان السبب .
 - 3مجلة تقع نعتاً وبني حملها اإلعرابي .
 - 6كلمة مبدوءة بهمزة قطع وبني نوعها
 - 5كلمة المها مشسية وأخرى قمرية .
جـ) ما أسعد املؤمن باهلل  -نعم من حيبه اهلل املؤمن -املؤمن فهو النافع لك
أعرب كلمة املؤمن يف اجلمل الثالث

الوحدة الثالثة  :النواسخ

 )1اسم ظاهر
 ) 2ضمري

العلم نور – حممد جمتهد .
مثل
هو جمتهد – أنت حمرتم – أنا مقاتل .
مثل
هو الذي حي سن السكوت عليه  .أو هو املتمم للفائدة على املبتدأ .

تعريف اخلرب
س  :ما أنواع اخلرب ؟

النصر قريب النجاح لذيذ الطعم
أ ) مفرد  :وهو ما ليس جبملة وال شبه مجلة مثل
ب ) مجلة امسية  :وهى تشتمل على مبتدأ وخرب يكمالن املعنى مع املبتدأ األول والبد من اشتماهلا على
رابط يربطها باملبتدأ األول :
 - 1الشعر اجليد أساسه العاطفة الصادقة .
 - 2الطالب أخالقهم جيدة .
جـ ) مجلة فعلية  :وهى اليت تشتمل على فعل وفاعل يكمالن املعنى مع املبتدأ
– الطالب يذاكرون – الفالح زرع .
 مثل
 كل مجلة حتتها خط تعرب خرب مجلة فعلية .
د ) شبه مجلة  :وهى اليت تشتمل على اجلار واجملرور أو الظرف مثل :
مستقبل اإلنسان من صنع يديه يد اهلل مع اجلماعة اجلنة حتت أقدام األمهات الغيب عند اهلل

هل يتعدد اخلرب ؟

 جيوز أن يتعدد اخلرب ملبتدأ واحد مثل قولك

س  :متى يتقدم اخلرب على املبتدأ ؟
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املبتدأ
س  :ما أنواع املبتدأ ؟

اسم يقع يف أول الكالم أو يتأخر يف مواضع حمددة .

اهلل غفور  ،رحيم  ،قدير  ،عليم

هلل احلمد فى التأنى السالمة
 ) 1إذا كان اخلرب شبه مجلة واملبتدأ معرفة مثل
هنا القاهرة – هناك األمن واالستقرار – ثم خالف بني األصدقاء .
 ) 2إذا كان اخلرب شبه مجلة واملبتدأ نكرة  .مثل  :فى بيتنا رجل  .فوق كل ذى علم عليم .
مبتدأ مؤخر
ظرف مكان ( خرب مقدم ) القاهرة
هنا القاهرة هنا
ثَمَّ خالف بني األعداء
مثل
 ثَمَّ مبعنى ( هناك ) تعرب خرب مقدم
 ) 3إذا كان اخلرب من األمساء اليت هلا الصدارة يف الكالم كأمساء االستفهام
إهداء من أ  /محمد عز
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أين العدالة كيف السبيل إليها
متى السفر
مثل
اسم استفهام مبنى فى جمل رفع خرب مقدم السفر
متى
 اسم االستفهام يعرب إعراب جوابه .
 ) 4إذا كان فى املبتدأ ضمري يعود على شيء أو جزء من اخلرب
للمحسن إحسانه لكل إنسان أسلوبه فى احلياة
مثل
 كل كلمة مما حتته خط مبتدأ مرفوع والضمري مضاف إليه

النحو والصرف

مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة
بني الطالب أستاذهم

س  :متى حيذف املبتدأ وجوباً ؟

س  :متى حيذف اخلرب ؟

 ) 1إذا كان املبتدأ نصاً صرحياً فى القسم :
ميني اهلل  .أمين اهلل  .لعمرك  .لعمرنا  .لنرفعن اسم مصر عالياً
مثل قولك
مضاف إليه
مبتدأ مرفوع  ،والضمري نا
الم االبتداء  ،عمر
الالم
واخلرب حمذوف وجوباً تقديره قسمى
 ) 2بعد لوال وخربه كون عام .
لوال النيل لكانت مصر صحراء
لوال األمل ما عاش خملوق
مثل قولك
 كل كلمة حتتها خط مبتدأ مرفوع خربه حمذوف وجوباً تقديره موجود .
 ) 3إذا عطف على املبتدأ اسم آخر بواو تدل على املصاحبة .
كل جندى ومدفعه كل فتى وموهبته كل طالب وكتابه .
مثل قولك
 وجيوز حذف كل من املبتدأ واخلرب إذا دل عليه دليل  ،أو أكثر ما يكون هذا احلذف فى اإلجابة عن
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 ) 1إذا كان اخلرب لفظاً فيه إشعار بالقسم وليس قسماً صرحياً
يف ذميت  ،يف عنقي ألضاعفن جهدي
مثل
 ) 2إذا كان اخلرب خمصوصاً باملدح أو بالذم فى مجلة نعم أو بئس
بئس الصفة النفاق .
نعم اخللق الوفاء.
مثل
ملحوظة جيوز أال يكون يف هاتني اجلملتني حذف ويعرب املخصوص باملدح أو بالـذم  :مبتـدأ مـؤخر
مرفوع بالضمة واجلملة قبله خرب مقدم .
 ) 3إذا كان اخلرب مصدراً مرفوعاً نائباً عن فعله
صدق فى القول ثبات عند الشدة عفو واسع إخالص يف العمل
صرب مجيل
مثل
 ما حتته خط خرب مرفوع ملبتدأ حمذوف وجوباً تقديره أمرنا – شأننا
إضافة إذا كان املصدر النائب عن فعله منصوباً أعربناه مفعول مطلق منصوب بفعل حمذوف من لفظه
مفعول مطلق منصوب بفعل حمذوف تقديره حج
حجاً مربوراً

سؤال .

أين أخوك .
يف النادي  ،جواباً ملن سأل
مثال
جار وجمرور شبه مجلة واملبتدأ حمذوف جوازاً للعلم به  ،وتقديره أخى
يف النادي

إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

 تدخل علي اجلملة االمسية فرتفع املبدأ وتسميه امسها  ،وتنصب اخلرب وتسميه خربها  ،وهلا حالتان :

كان ( الناقصة )  +اسم  +خرب

 ( ناقصة )
 ( تامة )

كان ( التامة )  +فاعل فقط

وهي اليت حتتاج خلرب ليتم معناها
وهي اليت معناها دون احلاجة للخرب

ً

أوال  :كان النايصة

 -2صار الظلم إلي زوال .
صار ( فعل ماض ناسخ )  ،الظلم ( اسم صار مرفوع ) إلي زوال ( خرب صار شبة مجلة يف حمل نصب ) .
 -3كان الظلم سالح اجلاهل .
 كان ( فعل ماض ناسخ )  ،الظلم ( اسم مرفوع )  ،سالح ( خرب كان منصوب )  ،اجلاهل ( مضاف إليه )

مالحظـــــــــات
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أخواتها (أًص بح ،أضحي  ،أمسي  ،ظل  ،ليس  ،بات ,صار  ،مادام  ،مازال  ،ما أنفك  ،ما برح  ،ما فتئ )
وتأتي كلها ناقصة أي يف حاجه خلرب يتم معناها  ،أمثلة :
 -1مازال احللم قريباً .
مازال ( فعل ماض ناسخ )  ،احللم ( اسم مازال مرفوع )  ،قريباً ( خرب مازال منصوب )

( ( ) 1زال  ،برح  ،انفك  ،فتئ ) البد من دخول النفي عليها أو النهي .
( ( ) 2كان  ،أصبح  ،أضحي ،أمسي  ،ظل  ،بات  ،صار ) يأتي منها املضارع واألمر  ،ويعملون عمل املاضي ،
فريفعون املبتدأ وينصبون اخلرب .
( - )3أن خرب هذه األفعا ل قد يتقدم على امسها إذا كان :
اخلرب شبه مجلة و امسها معرفة مثل:

كان حتت األرض الكنز

( )4و جيب تقديم اخلرب على امسها إذا كان اخلرب شبه مجلة و امسها نكرة مثل  :كان لنا ذكريات مجيلة
( )5اسم كان و أخواتها يأتي :
امساً ظاهراً
أصبحت الفتاة متفوقة

ضمرياً متص ًال
كنتَُ من املتفوقني

( )6خرب كان و أخواتها يأتي :
مجلة
مفرداً
أمستِ البنت تذاكر
ليس التواضع ضعفاً

ضمرياً مسترتًا
العالَم صار جمنوناً
شبه مجلة
ما زالت فلسطني حتت االحتالل
إهداء من أ  /محمد عز
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ً
ثانيا  :كان التامة

النحو والصرف

 وهي اليت تكتفي مبرفوعها وال حتتاج خلرب يتم معناها  ،وتأتي كان التامة مبعين وجد .
أمثلة  )1( :سبحان اهلل حني متسون  ،وحني تصبحون .
( فعل مضارع مرفوع بثبوت النون  ،وواو اجلماعة فاعل )
( )2اتق اهلل حيثما كنت .
( فعل ماضي مبين السكون  ،و التاء ضمري مبين يف حمل رفع الفاعل )

مالحظات

أمثلــة

( مبعنى  :وَُجِ ْدتَ )
 - 1اتقِ اهلل حيثما كنت .
( مبعنى  :وَُجِدَ )
 - 2وَِإنْ كَانَ ذَُو عَُسْرَةٍ َفَنظِرَةٌ إِلَى َميْسَرَةٍ .
( مبعنى  :تَرْجِع )
 - 3أَال ِإلَى اللَّهِ تَصِريَُ األمَُورَُ .
( مبعنى َ :ب ِقيَ )
 - 4ظل اجلندي ساهراً حيرس املوقع حتى أصبح .
( مبعنى َ :ب ِقيَ )
 - 5لو دام العدل النتشرت السعادة .
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( ) 1مجيع أخوات كان تأتي تامة وناقصة ماعدا ( ليس  ،مافتئ  ،مازال ) ناقصة دائما.
( ) 2كان تأتي زائدة إذا وقعت بني ( ما ) واسم تفضيل علي وزن أفعل .
زائدة ( ال اسم وال خرب هلا  ،وال فاعل )
ما كان أشد احلر
( - )3ليست كل األفعال تامة  ،و إمنا ما يستخدم منها تاماً :
( كان  -أصبح  -أضحى  -أمسى  -بات  -ظل – صار  -ما دام  -ما برح  -ما انفك )
( - )4كان التامة قد تأتي مبعنى وَُجِدَ  ،أو حصل  ،وغالباً هي األشهر يف كل االمتحانات  ،أما أصبح -
أضحى  -أمسى فتدل على التوقيت  ،و ظل  -دام فتأتيان مبعنى َب ِقيَ  ،الفعل صار مبعنى رَجِعَ
( - )5غالباً يف االمتحان تأتي كان التامة بعد (:أينما -حني-حيثما -حيث -أداة شرط)

ميز األفعال الناقصة من األفعال التامة فيما يلي

 -1أصبحنا وأصبح امللك .
 -3بات احلارس يقظاً
 - 5اجلنود ميسون يف ثكناتهم .
 -7نسري حيث كان النور .
 -9ما شاء اهلل كان  ،وما مل يشأ مل يكن
 -11ما برح اجلندي موقعه .
 -13ظل العدو خائفاَ .
 - 15صار الوقت ربيعـا .
 - 17العظيم عظيم حيث كان .

 -2قال تعالي ( وكان اهلل غفوراً رحيما )
 -4سبحان اهلل حني متسون .
 -6ما كان أسعد األمة .
 -8أقبل علي احلياة مادامت احلياة مجيلة .
 -11ليس الغضب حممود العاقبة .
 ( -12وكان الشيطان لربه كفورا ) .
 -14قال تعالي  ( :أال إلي اهلل تصري األمور ) .
 - 16خرج األمر من يدي وصار إىل القاضي
 - 18كلما أمسيت حاسبت نفسي .
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

.

 ( كادَ  -كَرَب  -أَوْشَك  -عَسَى -حَرَى  -اخْلَوْلَق  -أَنْشَأ  -طَفِق  -جَعَل -هَبَّ  -عَلَقَ  -هَلْ َهلَ  -أَخَذَ  -بَدَأ ).
 هي أفعال نا سخة  ،تدخل علي اجلملة االمسية،فرتفع املبتدأ وجتعل اخلرب يف حمل نصب
ألن خربها البد أن يكون مجلة فعلية فعلها مضارع .

[ ]2أفعال تدل علي الرجاء

(عَسَى  ،حَرَى  ،اخْلَوْلَق) وتسمى أفعال الرجاء :ألنها تفيد
معنى الرجاء والتمنّي يف حصول اخلرب..

[ ]3أفعال تدل علي الشروع

[أَنْشَأ ،طَفِق (مبعين أخذ يَفْعَلَُ كَذَا)  ،جَعَل ،هَبَّ ،عَلَقَ،
هَلْهَلَ ،أَخَذَ ،بَدَأ] وتسمى أفعال ا لشروع :ألنها تفيد معنى الشروع و
البدء يف اخلرب .وال تكون ناسخة إال إذا جاءت يف زمن ماضي فقط .

ما الفرق بني األمثلة اآلتية ؟
أخذ حممد يكتب .
أخذ حممد الكتاب
يأخذ حممد الكتاب
املثال األول ي أخذ فعل مضارع ( تام ) وحممد فاعل والكتاب مفعول به .
املثال الثاني أخذ فعل ماضي ( تام ) وحممد فاعل والكتاب مفعول به .
املثال الثالث أخذ فعل ماضي ناقص ناسخ  ،حممد امسه  ،يكتب مجلة فعلية يف حمل نصب خرب أخذ .

ويالحظ من ذلك
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[ ]1أفعال تدل علي املقاربة

( كادَ ،كَرَب ،أَوْشَك) وتسمى أفعال املقاربة؛ ألنها تفيد قرب
وقوع اخلرب وتأتي يف املاضي واملضارع

[ ] 1أن أفعال الرجاء واملقاربة والشروع البد أن يأتي خربها مجلة فعلية مضارع .
[ ] 2أفعال الشروع البد أن تأتي ماضي .

اسم كاد وأخواتها

( )1ظاهر
( )2ضمري متصل
( )3ضمري مسترت
مثال معرب

كاد العدل يظهر

( العدل )

املسلمون شرعوا يطالبون حقوقهم

( واوا اجلماعة )

السالم بدأ يتحقق

( هو )

أوشك العدل أن يسود العامل
 أوشك ( فعل ماضي ناسخ ) العدل ( اسم أوشك مرفوع بالضمة ) أن ( حرف نصب ) يسود( فعل مضارع منصوب
بأن وعالمة نصبة الفتحة ) العامل ( مفعول به منصوب  ،واجلملة يف حمل نصب خرب أوشك ) .

حكم اقرتان خرب كاد وأخواتها بأن الناصبة
( )1يكثر

( أَوْشَك -عَسَى  -حَرَى )
إهداء من أ  /محمد عز
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( )2يقل

النحو والصرف

(كادَ – كَرَب )
( مجيع أفعال الشروع )

( )3ميتنع

مالحظـــــــات
` -1أن خـرب كاد وأخواتها ال يأتي إال مجلة فعلية فعلها مضارع مع ( أنْ ) أو بدونها
 -2هذه األفعال كلها جامدة عدا (كاد  -أوشك ) فيأتي منهما املضارع ويعمل عملهما
يكاد زيتها يضيء .
يوشك الليل أن ينقضي .
 مثل :
 -3عسى وبعض أفعال الشروع قد تأتي تامة مبعنى أنها ترفع فاعالً وتنصب مفعوالً
أخذ الطالب الكتاب .
شرع اهلل احلق
 مثل :

 -1أخذ رجال مصر  ...............علي رقيها وتقدمها .
 -2بدأت احلكومة  ...............بالصحراء لتحقيق األمن الغذائي .
 -3يوشك العامل  ...............بالسالم الذي تدعو إليه مصر .

 -2 .بني الفعل الناسخ وامسه وخربه وحكم اقرتان اخلرب بأن :
 -1عسي اهلل أن مينح نصره لعباده املتقني .
 -2بدأت األندية الرياضية تستعد للدورة الشتوية .
 -3أوشك االقتصاد املصري أن يشق طريقه لالنتعاش .
 -4يكاد املتفوق يطري من الفرح .
 -5أخذ احملتكرون يقعوا حتت عقاب القانون .
 -7شرع املسلمون يؤدوا زكاتهم
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 - 1ضع خرباً من اسباً مكان النقط فيما يلي

 - 3بني فيما يأتي نوع الفعل  ،واذكر خربه
( - 1يَكَادَُ ا ْلبَرْقَُ يَخْطَفَُ أَبْصَارَهَُمْ)

 ( - 2عَسَى اللَّهَُ َأنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ َكفَرَُوا )

 - 3أخذ العلماء يبتكرون املفيد للبشرية .

( - 4عَسَى رَبُّكُمْ َأنْ يَرْ َحمَكُمْ )

السبِيلِ)
 ( - 5عَسَى رَبِّي َأنْ يَهْدَِينِي سَوَاءَ َّ
 وهى تنصب املبتدأ وترفع اخلرب  .واحلروف الناسخة هى  ( :إن -أن  -كأن  -لعل  -ليت -لكن )
إن تعمري األرض الساحلية تأمني كبري للبالد
مثل

 أنواع خرب إن
أ ) مفرد  :ما ليس جبملة وال شبه مجلة مثل :
إن عمر حاكم عادل .

 كأن املقاتلني أسود   .إن العلماء مشاعل هداية .
إهداء من أ  /محمد عز
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ب ) مجلة امسية :

 وهى اليت تشتمل على مبتدأ وخرب وفيها ضمري يعترب رابط وتعرفها بأنها تبدأ باسم يشتمل على ضمري
أو تبدأ بضمري مثل  :إن احلق هو املنتصر إن احلق صوته قوى لكن املعلمني رسالتهم سامية .
جـ ) مجلة فعلية  :وهى اليت تشتمل على فعل وفاعل
مثل  :لعل اهلل جيعل بعد الضيق فرجا  .ليت السالم يدوم بني الدول  .إن االبتسامة تسعد النفس
د ) شبه مجلة  :يتكون من جار وجمرور ( أو ظرف ومضاف إليه )
مثل  :إن كرامة اإلنسان فى حفظ اللسان إن فى املدرسة معلمني أكفاء إن آمال اجلبان حتت األقدام .

س  :هل يتقدم خرب (إن) على امسها ؟

 نعم إذا كان شبه مجلة .

مثل

إن يف الدار ضيفاً .

 تكفها عن العمل إال مع ( ليت ) فيجوز أ ،تكفها وجيوز أال تكفها .
إمنا املؤمنون أخوة
 مثل
زائدة كافة أبطلت عمل إن
 ما
حرف ناسخ
إن
خرب املبتدأ مرفوع بالضمة
مبتدأ مرفوع بالواو ألنه مجع مذكر سامل أخوة
املؤمنون
 أما حينما تدخل ما على ليت  :فيجوز أمران :
ليتما الساعون موفقون .
مثل
 - 1جيوز أن تكفها عن العمل وجيوز أال تكفها 
زائدة كافة أبطلت عمل ليت
حرف ناسخ و  ما
ليتما
خرب املبتدأ مرفوع بالواو
مبتدأ مرفوع بالواو موفقون
الساعون
 مثل  :ليتما املكافحني نشيطون .
 وجيوز أن تعمل رغم وجود ما
اسم ليت منصوب بالياء .
 املكافحون
حرف ناسخ وما زائدة
ليت
خرب ليت مرفوع بالواو .
نشيطون
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س  :ما أثر دخول ( ما ) على إن وأخواتها ؟

س  :متى تكسر همزة ( إن ) ؟

إن اهلل غفور رحيم .
مثل
 ) 1إذا وقعت يف أول الكالم
قال املدرس  :إن االمتحان سهل .
مثل
 ) 2إذا وقعت بعد القول
أبتعد عنى حيث إنى مريض .
مثل
 )3إذا وقعت بعد حيث
أال إن النجاح هدف اجلميع .
 ) 4إذا وقعت بعد أال االستفتاحية مثل
ال تعتم د على الذين يكذبون إنهم منافقون .
مثل قولك
 )5إذا وقعت بعد االسم املوصول
أدركته وإنه يركب القطار .
 ) 6إذا وقعت فى أول مجلة احلال مثل
واهلل إن التفوق لعظيم .
 ) 7إذا وقعت فى أول مجلة القسم مثل

س  :متى تفتح همزة ( أن) ؟

إذا صح أو أمكن تأويلها مع ما بعدها مبصدر صريح وتسمى فى هذه احلالة  :مصدراً مؤوالً .
( - 1أن مفتوحة اهلمزة  +الفعل الواقع بعدها )
املصدر املؤول يتكون من :
 - 2أن مفتوحة اهلمزة  +معموليها أ (امسها و خربها) .
 – 3ما  +الفعل .
إهداء من أ  /محمد عز
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 هي اليت تنفي اخلرب عن مجع جنس امسها الواقع بعدها  ،وهى تدخل على اجلملة االمسية
 فتعمل عمل إن (حرف ناسخ ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب ..ولكن بشروط .

إعراب اسم ال

مبين على ما ينصب به

إذا كان مفرداً (كلمة واحدة)
ال معلمني مقصرين.

(معرب) منصوب إذا كان

شبه باملضاف منون
مضافاً بعده مضاف إليه
ال باحثاً عن احلقيقة بائس
ال طالب عمل كسول

 {ال ضدين متقابالن }. { ال كريم مَُهان}. {ال خري فى متهم}.
 { ال مؤمنني باهلل قانطون من رمحته} {-ال سيدة أعمال مقصرة} { -ال خمتلس يف مدينتنا} .
فإذا كان معرفة سواء كان معرفا بــ (أل) أو غريها يلغى عمل (ال) وتكرر ويعرب االسم املعرفة (مبتدأ)
 {ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر}.مثل{ - :ال العمر باق وال الصحة تدوم}.
 {ال أنا كذّاب وال منافق }. {ال هذا أخى وال تلك أختى}. { ال طالب العلم كسول وال مهمل}.{ -ال حممد شاعر وال ساحر} .

( ب)-أال يسبقها حرف جر

 فإذا سبقت حبرف جر يلغى عملها ويعرب االسم الواقع بعدها {امسا جمرورا} مثل:
 { إن تسر فى الطريق بال هدف فسينتهى بك إىل ال شىء} .{ أجبت على السؤال بال تردد}
 {خافت األم على ابنها من ال شىء}  {-سألتنى عن أمحدكأنك سألت عن ال أحد }.
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شروط عمل ال النافية للجنس { عمل إن }
( أ)-أن يكون اسمها نكرة :مثل

( ج)-أال يفصل بينها وبين اسمها فاصل

مبعنى أال يتقدم خربها على امسها  ،أو أال يأتي بعدها مباشرة (شبه جار وجمرور أو ظرف) فإذا فصل
بينها وبني امسها فاصل ففى هذه احلالة يلغى عملها و يكون شبه اجلملة فى حمل رفع خرب مقدم و يعرب
االسم الواقع بعد شبه اجلملة مبتدأ مؤخر مثل :
 { ال معى طعام وال مال} . {ال بيننا غافل وال خائن}{- .ال فى اجلنة موت وال أمل}.
شبه مجلة فى حمل رفع خرب مقدم.
{بيننا -فى اجلنة – معى}
مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة الرفع الضمة.
{غافل – موت – طعام}

 أنواع اسم { ال النافية للجنس } وأحكامه

 -1المـفرد وهو ما كان غري مضاف وال شبيها باملضاف.وحكمه  :يبنى على ما يَُنصب عليه .
 فيَُبنى على الفتح إذا كان لفظا مفردا أو مجع تكسري مثل:
 {ال طالبة تهمل املذاكرة } . {ال إكراه فى الدين }. {ال نساءَ متهاونات يف تربية األبناء }. {ال طالب مهملون }.إهداء من أ  /محمد عز
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 ملحوظة
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{و يبنى على الياء إذا كان االسم مثنى أو مجع مذكر سامل } :مثل :
 {ال جمتهدين راسبون}. { ال ضدين متقابالن}. {ال إرهابيني يف بلدنا}. {ال صديقني يتخاصمان}.و يبنى على الكسر إذا كان االسم مجع مؤنث ساملا مثل :
 { ال جاهالت مقدرات من الناس}. {ال مؤمناتِ كاذبات}. -2المـضاف وهو ما أُضيف إىل اسم نكرة  ،أى{ الذى يكمل معناه وحيصص بواسطة كلمة نكرة
تعرب مضافا إليه}ويف هذه احلالة يكون حكمه النصب مثل :
 {ال صانِعَىْ معروفٍ مذمومان} { -ال مهملِى عملٍ مقدرون من الناس}{ ال شاهد زورٍ حمبوب } {ال ربات بيوت مسرفات}  { -ال ذا علم يبخل بعلمه}.اسم الالنافية للجنس منصوب وعالمة النصب الفتحة.
( شاهد)
اسم الالنافية للجنس منصوب وعالمة النصب الياء ألنه مجع مذكر سامل .
( صانعى – مهملى)
اسم الالنافية للجنس منصوب وعالمة النصب الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل.
( ربات)
اسم الالنافية للجنس منصوب وعالمة النصب األلف ألنه من األمساء اخلمسة.
( ذا)
مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الكسرة.
( زور -بيوت – عمل – علم)
﴿الحظ أن ما حيذف عند اإلضافة هو  -1 :التنوين يف حالة االسم املفرد أو مجع التكسري أو مجع املؤنث
السامل مثل ( :طالبا – طالب علم ) ( فتياتٍ  -فتياتِ شعب )
 -2وحتذف النون يف حالة املثنى واجلمع مثل (:بائعَيْن – بائعَيْ جمالت ) ( صانعني  -صانعى خري ).
 -3الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء{غري املضاف إليه} يتمم معناه ويكون (مشتقا) منونا
أو فيه نون  ،ومتمم املعنى إما أن يكون (جارا وجمرورا) أو ( فاعال أو مفعوال )إذا كان اسم ال (اسم فاعل -
صيغة مبالغة) أو (نائب فاعل) إذا كان اسم ال (اسم مفعول).
 {ال مجيال خلقه مهان }.أمـثلة{ - :الواضحا هدفه مقصر} .
 {ال شاكرين نعمة ربهم جاحدون}. {المؤدين واجبهم كساىل}. {ال موفورا لألدب مذموم}. {ال مهذبا خلقه مكروه}. { ال حافظني حلدود اهلل معرضون لعذابه}. {ال قائال للصدق جبان}.اسم ال النافية للجنس منصوب وعالمة النصب الفتحة.
 ( واضحا  -مجيال  -مهذبا  -موفورا )
فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة (.خلقه) نائب فاعل مرفوع بالضمة.
 ( هدفه  -خلقه )
اسم ال النافية للجنس منصوب وعالمة النصب الياء ألنه مجع مذكر سامل
(مؤدين  -شاكرين -حافظني )
﴿قد يَُحذف خرب ( ال ) و يقدر بـ { شبه مجلة مناسب أو بكلمة(موجود )} إذا كان

اخلرب مفهوما من السياق﴾ مثل  { :ال شك  -ال بأس  -ال مفر -ال مهرب  -ال جدال -ال حمالة  -ال ريب  -ال بد }
وخرب {ال النافية للجنس }قد يكون مفردا أو مجلة أو شبه مجلة.مثل :
 {ال مؤمنا باهلل يكذب}{ - .ال صانع خري أعماله مذمومة}. {ال طالب مهمل}. { ال أحد فوق القانون}. { ال طعام عندى } {ال خري فى متهم}أال ضيف جالس معك ؟
 -ميكن دخول همزة االستفهام على ال النافية للجنس مثل
إهداء من أ  /محمد عز
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ال عمل و ال جهد ضائعٌ عند اخلالق .
 -ال العاملة جيوز تكرارها مثل
يف املثال السابق خرب ال األوىل حمذوف يدل عليه خرب ال الثانية [ضائعٌ ] .
 - قد حيذف اسم ال إذا فُهِمَ من الكالم (ال … عليك) والتقدير ( :ال بأس عليك) أو (ال حرج عليك) .

ملحوظة

إعـــراب ال سيمـــــا

 -1يستعمل تركيب  :السيما لتفضيل ما بعدها على ما قبلها يف احلكم.
 -2إعرابها  :ال يف هذا الرتكيب هي ال النافية للجنس و سيَّ امسها منصوب بالفتحة ،
واخلرب حمذوف دائماً تقديره  ( :موجود).
 -3ما املتصلة بكلمة  :سيما جيوز أن تكون اسم موصول  ،أو نكرة مبهمة  ،أو زائدة
وهي يف احلالتني األوليني مضاف إليه.
 -4إذا كان ما بعد السيما نكرة  ،جاز أن يرفع (على أنه خرب ملبتدأ حمذوف)
أو ينصب على أنه (متييز للنكرة املبهمة ما) أو جير على أنه (مضاف إليه).
مثل  :أقدر املصريني وال سيما وطين  -وطنياً .
ال  :نافية للجنس حرف مبين على السكون
سيََُ  :اسم ال النافية للجنس منصوب بالفتحة ؛ ألنه مضاف
 وطين  :خرب ملبتدأ حمذوف وجوبا تقديره هو .ما  :زائدة
أقدر املصريني وال سيما وطين  -وطين  :مضاف إليه جمرور .
 وطنياً  :متييز منصوب .والسيما وطنياً
 -5إذا كان ما بعد السيما معرفة  ،جاز أن يرفع (على أنه خرب ملبتدأ حمذوف)
أو جير (على أنه مضاف إليه) وال جيوز نصبه.
مثل ( :أحب األصدقاء والسيما خالدٌ خالدٍ ).
 -6جيب دخول الواو االعرتاضية و ال على سيّما واستعماهلا بدونهما ال يصح يف اللغة.
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 *اسم(ال) المفرد يأتي غير منون  {إن كان مفردا أو مجع تكثري أو مجع مؤنث ساملا  ،وتثبت
به النون إن كان مثنى أو مجع مذكر ساملا} .
*اسم (ال) المضاف  يَُحذف منه التنوين و نون املثنى ونون اجلمع املذكر السالم .
*اسم (ال) الشبيه بالمضاف  يأتي منونا  ،كما أن نون املثنى ومجع املذكر السامل تثبت فيه
  ،ولكنه يف هذه احلالة خيتلف عن املفرد يف أنه حيتاج إىل ما يتمم معناه .
 { ال مؤدين واجبهم مذمومون}  { - .الشكورا النعمة جاحد}.{ال مطيعا والديه خائب} . {ال موفورا لألدب مكروه}.{-ال رحيما بالضعفاء جبان }{ - .ال حممودا خلقه كذاب} .

 -1بني فيما يأتي اسم ال و نوعه ثم أعربه

-1ال مطيعاً والديه حمروم من رمحة اهلل  - 2ال خائن بيننا  - 3ال منطويا على نفسه يصلح للحياة احلديثة
 -5ال حافظ ود نادم  -6 .ال ساعيا يف اخلري يذم .
 - 4ال مروجي شائعات حمبوبون.
إهداء من أ  /محمد عز
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 - 2ميز ال العاملة وغري العاملة مع بيان السبب
 - 1ال أنيس خري من الكتاب .
 - 3ذاكر الطالب دروسه بال تقصري .
 - 5ال ذا أدبٍ منام .

 -2ال قائماً بواجبه مذموم .
 - 4ال يف الفصل مهملون وال غافلون .
 -6ال قاصد سوء حمبوب .

 - 3أعرب اجلمل التالية

 - 1ال معيدات يف اجلامعة -2 .ال متخاذلني بيننا  - 3 .ال بائعي جرائد يف القرية  - 4 .ال ذا حلم متسرع .

 - 4يف األمثلة اآلتية ألغيت ال  .وضّح السبب

 - 5عني خرب ال النافية للجنس ونوعه  ،وإذا كان حمذوفا فقدره
 - 2الصدق منج ال شك .
 - 1ال مؤديا واجبه نادم.
 - 4ال ممنوحا حقه فى ظل االستعباد  - 5 .ال طالبا للعلم يقصر.

 - 3ال صاحبني خصامهما دائم
 -6العمل والبد

 - 6صوب اخلطأ فيما يأتي

 - 1ال فاعلو خري مكروهني  -2ال قارئ لكتاب ال يستفد  -3ال صانع اخلري مكروه - 4 .ال ذى حق غافال عنه

 -7اجب عما هو مطلوب بني األقواس

 ) 1ال طالب علم مهمل  -ال طالب مهمل  .ما حكم اسم ( ال ) النافية للجنس فى املثالني السابقني
 )2ال تهمل عملك فإنه ال قيمة ملهمل وردت ال فى العبارة مرتني بني نوعها وأعرب ما بعدها .
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 - 1ال بني الطالب اليوم غافلٌ وال فيهم كسولٌ.
 - 3حيب الناس أوطانهم بال جدال .
 - 5وال األعوانَُ أعواني .

 - 2ال متقي ربه يدخل النار .
 - 4ال القومَُ قومي .
 -6ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر ....

س  :ما اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب ؟
- 1اجلملة الواقعة خرباً ملبتدأ (بكل أنواعه).
مجلة امسية فى حمل رفع خرب املبتدأ .
اخلطيب حجته قوية
 مثل
مجلة فعلية فى حمل رفع خرب املبتدأ .
 الالعبان يتعاونان
 - 2اجلملة الواقعة حاالً
مجلة امسية فى حمل نصب حال لكلمة الطالب .
يذاكر الطالب وهو واثق من الفوز
 مثل :
مجلة فعلية فى حمل نصب حال لكلمة متكلم .
 وقف املتكلم يبتسم
 - 3اجلملة الواقعة نعتاً :
قرأت كتاباً يتكلم عن اآلثار .
قرأت كتاباً أفكاره واضحة
 ومثل
مسعت مغنياً صوته عذب .
مثل قولك
 استمعت إىل أستاذ يتحدث عن العوملة .
مبتدأ وخرب يف حمل نصب نعت لكلمة مغنياً .
 مجلة صوته عذب
مجلة فعلية فى حمل جر نعت لكلمة أستاذ .
 مجلة يتحدث
إهداء من أ  /محمد عز
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س  :ما اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب ؟

 - 1أى مجلة نبدأ بها الكالم اجلملة االبتدائية :أي الواقعة يف أول الكالم ،امسية كانت ،أو فعلية
اجلملة االمسية ال حمل هلا من اإلعراب .
 مثل املؤمن مرآة أخيه
اجلملة الفعلية ال حمل هلا من اإلعراب .
 مثل يغفر اهلل ذنوب التائبني
 -2اجلملة الواقعة صلة املوصول أي اليت تقع بعد االسم املوصول وتسمى مجلة الصلة
 مثل قوله تعاىل   :وال حتسنب الذين قتلوا فى سبيل اهلل أمواتاً 
ال حمل هلا من اإلعراب .
اجلملة الفعلية
 - 3االعرتاضية  :وهى اليت تأتى بني مجلتني أو اليت يتم الكالم بدونها
 مثل املعرتضة بني املبتدأ و اخلرب  :مصر  -محاها اهلل  -جنة اهلل يف األرض .
أو الفعل وفاعله ،كقوله :وقد أدركتْين  -و احلوادث مجة  -أسنةُ قوم.
أو بني الشرط و جوابه ،مثل ( :فإن مل تفعلوا  -و لن تفعلوا -فاتقوا النار).
 - 4اجلملة الواقعة جواب قسم:
جواب القسم  .ال حمل هلا من اإلعراب .
 مثل  :واهلل لينطقن الشاهد باحلق  :اجلملة الفعلية –
جواب قسم ال حمل هلا من اإلعراب .
 واهلل إن العلم يقهر التحديات  :اجلملة االمسية –
 - 5اجلملة الواقعة جواباً لشرط غري جازم أو جازم ،ومل تقرتن بالفاء وال بإذا الفجائية:
وأدوات الشرط غري اجلازمة هى :لوال  -لو  -إذا  -كلما
جواب شرط لوال ال حمل هلا من اإلعراب
 مثل :لوال املعلم لفسدت عقول البشر  :اجلملة الفعلية
مثل :إذا جاء أبي أكرمتك  -لو ختلقت خبلق املؤمن تسعد براحة النفس
إهداء من أ  /محمد عز
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 - 4الواقعة بعد القول ( قال  /يقول  /قل  /قائل ) ألنها دائماً يف حمل نصب مفعول به
اجلملة االمسية يف حمل نصب مفعول به .
أقول  :االحتاد قوة
 مثل
مجلة امسية وامسها وخربها يف حمل نصب مفعول به .
 ال تقل  :إنى مغرور
قيل العلم نور
مثل
تعرب فى حمل رفع نائب فاعل
 والتى بعد قيل  /يقال
 - 5إذا كانت جواب شرط جازم مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية و حملها اجلزم  ،مثل:
{وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون}.
من يتق اهلل فإنه سعيد ،ومثل
 - 6إذا كانت مضافاً إليها وحملها اجلر،
وقد تأتي امسية ،مثل قوله تعاىل( :يوم هم بارزون)،
(هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم)،
أو فعلية ،مثل
و كل مجلة وقعت بعد( :إذ) الدالة على املاضي ،مثل قوله تعاىل( :واذكروا إذ أنتم قليل) ،و (إذ كنتم
قليال) .أو (حيث) الدالة على املكان ،مثل( :جلست حيث جلس زيد) ،أو (حيث زيد جالس) ،وإضافتها إىل
الفعلية أكثر.
 - 7إذا كانت تابعة جلملة هلا حمل من اإلعراب
مثل ( :أمحد قام أبوه ،وقعد أخوه) ،فجملة (قام أبوه) يف موضع رفع؛ ألنها خرب املبتدأ ،وكذا مجلة (قعد
أخوه) يف موضع رفع أيضا؛ ألنها معطوفة عليها.
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 -6اجلملة التفسريية:
مجلة تزيد ما قبلها توضيحاً وكشفا ،و غالباً تكون مسبوقة بأحد حريف التفسري (أي  -أنْ).
صنَعِ ا ْلفُ ْلكَ
مثل (:فَأَوْ َح ْينَا إَِليْهِ َأنِ ا ْ
 -7اجلملة التابعة ملا ال موضع له من اإلعراب:
مثل ( :قام حممد ،وقعد عمرو) ،فجملة (قعد عمرو) ال حمل هلا من اإلعراب .

 -2فيما يأتي مجل ال حمل هلا من اإلعراب .عينها ،واذكر السبب:

 - 1خرجت فإذا أخي قادم من سفره  - 2كان اخلطيب  -واهلل  -مبدعا  - 3أشرت إليه أن ادخل
 - 4واهلل  -وإنه لقسم عظيم -ليفوزن املسلمون - 5 .تصدق فمن يتصدق جيز خريا.

تدريبات على الوحدة الثالثة

س : 1إن طريق حتقيق النجاح لطويل وبتطلب أن يصبح كل مصري قادراً على استغالل مواهبه اليت
جعلت الصحراء أرضاً خضراء وقد بدأت الدولة تهتم بالشباب وتوفر هلم اإلمكانات الالزمة إلقامة
املشروعات الصغرية فالشباب هم دعائم النهضة ال شك .
ب ) استخرج من الفقرة السابقة :
أ ) أعرب ما فوق اخلط .
 – 2خرباً مفرداً لفعل ناسخ وحدد عالمة إعرابه .
 - 1خرباً حلرف ناسخ وبني نوعه .
 – 4خرباً حمذوفاً ثم قدره .
 – 3فعالً للشروع وحدد امسه وخربه .
 – 6إن مكسورة اهلمزة وبني سبب كسرها .
 – 5امساً منسوباً وبني املنسوب إليه .
جـ ) أبوك ذو منطق عذب أدخل على اجلملة السابقة (إن  -أصبح ) ثم غري ما يلزم .
أعرب ما حتته خط .
د ) علمت أن العلم لنور – علمت أن للعلم نوراً
س : 2عرف اإلنسان تزييف احلقائق منذ أن عرف تدوين التاريخ فكتابة التاريخ – منذ أن بـدأت –
تسري فى ركب السلطان وتلهث وراءه لتكتب ما حبلو له أن يقال عنه فنعلم أنه احلكيم واألفضل  .و
يقال إن الوثائق قد تكون أقرب للصدق ولكن الوثائق ال تسد كـل الفراغـات وال تسـتطيع التأكـد
اليقيين من صدقها وهكذا تظل هناك فجوة هائلة بني التاريخ احلقيقي الذي دار فى الدهاليز وعمق
الظالم وبني التاريخ املكتوب الذي وصل إلينا يعرب عن وجهة نظر املؤرخ وعواطفه .
ب ) استخرج من الفقرة :
أ ) أعرب ما حتته خط .
 – 2امساً مؤخراً لناسخ .
 – 1خرباً حلرف ناسخ ثم بني نوعه .
 – 4مضارعاً منصوباً .
 – 3مصدراً لفعل رباعى ثم اذكر فعله .
 – 6همزة مكسورة وأخرى مفتوحة مع التعليل .
 – 5ظرفاً وبني نوعه .
جـ ) كيف تكشف فى معجمك عن التاريخ – احلقائق
إهداء من أ  /محمد عز
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 -1عني فيما يأتي اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب  ،واذكر السبب :
 - 2االمتحان يوم يقيس قدرات الطالب
 -1اإلسالم حماسنه متعددة.
 - 4أقبل القائد والسعادة ترفرف على حمياه.
 -3البدر يبدو وخيتفي بني السحاب.
 -6املسلم يأمر باملعروف وينهي عن املنكر.
 -5قرأت قصة أحداثها مثرية
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الوحدة الرابعة :فى إعراب االسم
 هو تابع يذكر لبيان الصدق أو للداللة على األهمية

 التوكيد نوعان
أ ) توكيد لفظى ويكون بتكرار اللفظ املراد توكيده سواء اسم أو فعل أو حرف أو مجلة
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د ) الوثيقتان صادقتان – أبوك ذو خلق
أدخل على اجلملتني حرفاً ناسخاً مرة وفعالً ناسخاً مرة أخرى ثم غري ما يلزم .
هـ ) إن العاملني خملصون ضع ( عسى ) مكان ( إن ) وغري ما يلزم .
و ) مصر أن تدخل عصر املعلومات ضع فعالً يفيد املقاربة مكان النقط .
س : 3أعرب ما فوق اخلط فى اجلمل اآلتية :
 - 2لكل إنسان أسلوبه املتميز فى احلياة
 - 1فى شارع النزهة سيارات
 - 4أين تستقبل ضيوفك ؟
 - 3أين أخوك ؟
 - 5كيف حييا اإلنسان فى غري وطنه ؟
س : 4حدد احملذوف فى اجلمل اآلتية وقدره :
 - 1يف عنقي ألساعدن الفقراء  - 2إميان باهلل  - 3لعمرنا لنضاعف اجلهود ارتقاء بوطننا
 - 5كل إنسان وعمله
 - 4لوال العلم ألظلمت الدنيا
أنشأت الدولة مصانع كثرية
س : 5أنشأت الدولة تهتم بتعمري الصحراء
أعرب كلمة الدولة يف اجلملتني السابقتني
س : 6إن العاملني خملصون يف أعماهلم ضع فعل رجاء مكان احلرف الناسخ وغري ما يلزم

العلم العلم مفيد
مثل
توكيد لفظى مرفوع بالضمة .
مبتدأ مرفوع بالضمة العلم:الثانية
العلم  :األوىل
 قد قامت الصالة قد قامت الصالة ( ،مجلة جبملة) .
ب ) توكيد معنوي ويكون بألفاظ حتمل معنى املؤكد هي  :نفسه  ،عينه  ،كله  ،مجيعه  ،كالهما ،
كلتاهما وهذه األلفاظ تعرب ت وكيد معنوي بشروط ثالثة :
 - 2أن يسبقها اسم تؤكده  - 3أنه ميكن االستغناء عنه
 - 1أن يكون معها ضمري

س  :متى تعرب ( كال – كلتا ) توكيداً معنوياً ؟

 إذا سبقت مبؤكد وأضيفت إىل ضمري .

س  :متى تعرب ( كال – كلتا ) إعراب املثنى ؟

 إذا مل تسبق مبؤكد وأضيفت إىل ضمري .

مثل
مثل

الطالبان كالهما جمتهدان .
حضر كالهما من احلفلة .

س  :متى تعرب ( كال – كلتا ) إعراب املقصور ؟

 إذا مل تسبق مبؤكد ومل تضف إىل ضمري  .بل أضيفت إىل اسم ظاهر .
فاعل مرفوع بضمة مقدرة ألنه اسم مقصور .
كال
حضر كال الطالبني .
مثل
إهداء من أ  /محمد عز
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 ولذلك أقرأ اجلمل اآلتية وتعرف على إعراب الكلمة املشار إليها فى كل مثال :
توكيد معنوى مرفوع بالضمة .
 جاء الرجل نفسه
فاعل مرفوع بالضمة ( فليست توكيداً )
 جاء نفس الرجل
مبتدأ مرفوع باأللف .
 كالهما ناجحان
 الطالبان كالهما ناجح كلمة كالهما ال ميكن االستغناء عنها هنا ولذا إعرابها حسب موقعا وهى
هنا تعرب مبتدأ ثان وكلمة ناجح خرب املبتدأ الثاني واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ األول .
مفعول به.
 قتل الرجل نفسه

مثالً أنظر إىل كلمة حممد فى اجلمل اآلتية  :جاء حممد  :فاعل مرفوع بالضمة .
رأيت حممداً  :م فعول به منصوب بالفتحة  أتيت على حممد  :اسم جمرور وعالمة جره الكسرة .
 جند أن كلمة ( حممد ) يف هذه األمثلة معربة لتغري شكل آخرها بتغري موقعها يف اجلمل .
 االسم املبنى هو الذي ال يتغري شكل آخره بتغري موقعة فى اجلملة .
انظر إىل كلمة هذا مثالً فى اجلمل اآلتية :
هذا  :اسم إشارة مبنى فى حمل رفع فاعل .
جاء هذا الرجل.
هذا  :اسم إشارة مبنى فى حمل نصب مفعول به .
رأيت هذا الرجل .
هذا  :اسم إشارة مبنى فى حمل جر اسم جمرور .
أتيت على هذا الرجل .
 ما األمساء املبنية ؟
إن األمساء املبنية هي :
 ) 1الضمائر
الضمري البارز نوعان
التاء يف قُمْتَُ
أ ـ ضمري متصل  ،مثال
أَنا  ،أَنْتَ  ،هَُوَ
ب ـ ضمري منفصل  ،مثال
أقسام الضمري املتصل
 ينقسم الضمري املتصل ـ حبسب موقعه يف اإلعراب ـ إىل ثالثة أقسام :
 1ـ ضم ري يف حمل رفع (فاعل أو نائب فاعل فقط
تاء قُمْتَُ فإنها يف حمل رفع فاعل.
مثل
 -و ضمائر الرفع هي  :تاء املتكلم (ذاكرْتَُ)  ،ونون النسوة (ذاكرْن)  ،ونا الفاعل (ذاكرْنا) ،
وألف االثنني(ذاكرا)  ،واو اجلماعة(ذاكروا)  ،وياء املخاطبة(ذاكري) .
 2ـ ضمري يف حمل نصب
أَكْرَمَكَ" فإنها يف حمل نصب مفعول به .
مثل كاف
 -و ضمائر النصب هي ( :ياء املتكلم  -كاف اخلطاب  -هاء الغائب  -نا املتكلمني) ؛ بشـرط أن يكـون الضـمري
متصالً بفعل وتكون يف حمل نصب مفعول به أو بـ (إن وأخواتها) وتكون يف حمل نصب امسها .
إهداء من أ  /محمد عز
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س  :ما الفرق بني االسم املبنى واالسم املعرب ؟
 االسم املعرب هو الذي يتغري شكل آخره بتغري موقعه فى اجلملة .
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املعلم أكرمين  -أكرمك  -أكرمه  -أكرمنا
 -مثـل
مفعوالً به يف حمـل نصب ،
( الياء  -الكاف  -اهلاء  -نا) تعرب
يف حمل نصب مفعول به ،
حتى ال تسبقنا األمم  -الضمري ( نا)
 ومثل
فاعل مرفوع .
األمم
 إنين  -إنك  -إنه  -إننا  :ضمري مبين يف حمل نصب  .اسم إن واالسم الواقع بعدها خرب إن مرفوع
(إنك ناجح) ( -كأنه أسد) .
مثل
 3ـ ضمري يف حمل جر  ،مثل الياء (صديقـي به صفات رائعة) و اهلاء يف به.
و ضمائر اجلر هي ( :ياء املتكلم  -كاف اخلطاب  -هاء الغائب  -نا املتكلمني) بشرط أن يكون الضمري متصـالً
يف حمـل جـر حبـرف
مضاف إليه يف حمل جر  .أو حبرف جر ؛ وهنا يعـرب
باسم ؛ وهنا يعرب
اجلر .
 مثال الضمري املتصل باسم  :املعلم صديقي  -صديقك  -صديقه  .املعـلم حبيبنا .
يف حمل جر مضاف إليه .
( الياء  -الكاف -اهلاء  -نا)
 مثال الضمري املتصل حبرف جر  :منه  -عليه  -عليك  -علينا ضمري مبين يف حمل جر حبرف اجلر .
تذكــر
 - 1أن هناك ضمائر مشرتكة بني اجلر والنصب وهي ثالثة :ياء املتكلم ،وكاف اخلطاب ،وهاء الغيبة،
ربي أَكرمين{ ،ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَى}  ،كافأهم على أعماهلم.
مثل
{رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا}.
 -3أن هناك ما هو ضمري مشرتك بني الرفع والنصب واجلر وهو (نا) مثل
ضمريا مبنيا يف حمل جر مضاف إليه.
 - 3كل الضمائر مع األسـماء  ،والظروف  -تعرب
 - 4كل ضمري يتصل بفعل ناسخ يعرب { ضمريا مبنيا يف حمل (رفع) اسم هلذا الناسخ مثل  :كنتم  -كانوا .

أقسام الضمري املنفصل

 وتأتي يف حمل رفع أو يف حمل نصب .
 تذكر ليس يف الضمائر املنفصلة ما هو يف حمل جر. أوالً  :ضمائر الرفع املنفصلة وهي ( 12ضمريا)
 - 1ضمائر املتكلم أنا  -حنن  -أنا جمتهد -حنن جمتهدون .
 - 2ضمائر املخاطب أنت  -أنتِ  -أنتما  -أنتم  -أننت .
 - 3ضمائر الغائب هو  -هي  -هما  -هم  -هن .
مبتدأ يف حمل رفع غالباً .
هذه الضمائر تعرب
ثانياً  :ضمائر النصب املنفصلة ـ وليس منها إال كلمة (إيا) بكافة أشكاهلا
( إِيَّايَ  ،إِيَّانَا  ،إِيَّاكِ  ،إِيَّاكُما  ،إِيَّاكُمْ  ،إِيَّاكُنَّ  ،إِيَّاهَُ  ،إِيَّاهَا  ،إِيَّاهَُمَا  ،إِيَّاهَُمْ  ،إِيَّاهَُنَّ)
(إِيَّاكَ نَعْبَُدَُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنيَُ) .
مفعول به يف حمل نصب مثال
هذه الضمائر تعرب

 - 1ما املواقع اإلعرابية لكاف اخلطاب وياء املتكلم وها الغائب يف النماذج اآلتية:
(أ) كلمك حممـد  -وأخربني على  -وفاطمة ناداها على .

إهداء من أ  /محمد عز
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س  :ما الذي يعرب بالعالمات الفرعية يف األمساء ؟

 - 1املثنى :
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(ب) إنك خملص  -وإنين سعيد  -وإنها ناجحة .
(جـ) أخوك مؤدب  -وأخي مسافر  -وزينب أخالقها محيدة .
(د) منك العتـاب  -ومنى الرضا  -وزينب منها األمانة .
 -2استخرج الضمائر املتصلة و املنفصلة و املسترتة يف اآليات  ،وبني حملها من اإلعراب فيما يأتي :
(وَكَانَ لَهَُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهَُوَ يَُحَاوِرَُهَُ أَنَا أَكْثَرَُ مِنْكَ مَا الً وََأعَزُّ نَفَراً * وَدَخَلَ جَنَّتَهَُ وَهَُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا
أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً * وَدَخَلَ جَنَّتَهَُ وَهَُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
قَائِمَةً وَلَئِنْ رَُدِدْتَُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مَُنْقَلَباً * قَالَ َلهَُ صَاحِبَُهَُ وَهَُوَ يَُحَاوِرَُهَُ أَكَفَرْتَ بِالَّـذِي خَلَقَـكَ مِـنْ
تَُرَابٍ ثَُمَّ مِنْ نَُطْفَةٍ ثَُمَّ سَوَّاكَ رَجَُالً* لَكِنَّا هَُوَ اللَّهَُ رَبِّي وَال أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً * وَلَوْال إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا
شَاءَ اللَّهَُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَاالً وَوَلَداً)
 ) 2أمساء اإلشارة وهى  :هذا  -هذه  -هؤالء  -أولئك
ماعدا  :هذان و هاتان فيأخذان إعراب املثنى  :الرفع باأللف والنصب واجلر بالياء
 ) 3األمساء املوصولة الذي -اليت  -ما  -من  -الذين  -الالتي  -الالئي
ماعدا  :اللذان واللتان فيأخذان إعراب املثنى  :الرفع باأللف والنصب واجلر بالياء
مثل  :حيثَُ  -أمسِ  -اآلنَ
 ) 4بعض الظروف
ما عدا  :أى فهى معربة .
 ) 5أمساء االستفهام أين  -متى  -كيف  -ما
 أما األمساء املعربة فهى بقية األمساء فى اللغة ومنها :
 املعرب بعالمة أصلية واملعرب بعالمة فرعية .

الدولتان عربيتان .
مثل
يرفع بـ (األلف )
كرمت املدرسة الطالبني
وينصب وجير بـ ( الياء ) مثل
أثنى املدرس على الطالبني .

س  :ما الذي يل حق باملثنى يف إعرابه ؟

( اثنان  -اثنتان  -كال  -كلتا )
أربع كلمات وهى
 فهذه الكلمات تأتى على صورة املثنى وليس هلا مفرد من لفظها :
يزين الرجل اثنان  :حسن اخللق وطهارة القصد
مثل
تعرب فاعل مرفوع باأللف .
كلمة اثنان
الكلمتان كال  ،كلتا  +ضمري = يأخذان إعراب املثنى
 إضافة :
 كال وكلتا بدون ضمري يأخذان إعراب املقصور أي حبركات مقدرة
أنتبه واستفد
توكيد معنوي لكلمة الطالبان مرفوع باأللف ألنه ملحق باملثنى
جنح الطالبان كالهما
فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنى
جنح كالهما :
فاعل مرفوع بضمة مقدرة
جنح كال الطالبني  :كلمة كال
يرفع بالواو .
 - 2مجع املذكر السامل
إهداء من أ  /محمد عز
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أصبح املهاجرون فى استقرار .
اسم منصوب بالياء .
كلمة الطامعني

املصريون أصحاب حضارة .
مثل
إن الطامعني خاسرون .
مثل :
 الغد للكادحني العاملني .
اسم جمرور بالالم وعالمة جره الياء
للكادحني

س  :ما الذي يلحق جبمع املذكر السامل ؟

 وشبه اجلملة خرب للمبتدأ

 - 3مجع املؤنث السامل

جنحت املصريات فى أعمال عديدة
يرفع بالضمة مثل
فاعل مرفوع بالضمة .
كلمة املصريات تعرب
إن الطائرات أسرع من السفن .
مثل
ينصب وجير بالكسرة
اسم إن منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة .
الطائرات تعرب
اسم جمرور بالكسرة .
كلمة املدرسات تعرب
ومثل  :أثنى املدير على املدرسات
 - 4األمساء اخلمسة وهى  ( :أب  -أخ  -حم  -فو  -ذو )

س  :ما إعرابها ؟
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 يلحق جبمع املذكر السامل فى إعرابه( أولوا  -عاملون  -بنون  -سنون  -أهلون  -ذوون )
ألفاظ العقود عشرون  -ثالثون -أربعون  -مخسون -ستون  -سبعون  -مثانون -تسعون
متر السنون على العاملني وال يثبت يف الشدائد إال أولو العزم .
مثل
فاعل مرفوع بالواو .
كلمة السنون
اسم جمرور وعالمة جره الياء .
كلمة العاملني
فاعل مرفوع بالواو .
 كلمة أولو

أخوك من تعاون معك يف الشدة .
مثل
ترفع بالواو
إن أباك أخلص الناس لك
تنصب بـ (ا أللف )  مثل
اسم إن منصوب باأللف والكاف مضاف إليه .
كلمة أباك  :تعرب
اسم جمرور وعالمة جر الياء .
جتر بـ ( الياء ) مثل  :كن عوناً لذي احلاجة كلمة لذي تعرب
 وشرط إعرابها بالعالمات الفرعية أن تكون مفردة ال مثناه وال جمموعة وأن تضـاف إىل غـري( يـاء
املتكلم ) فإن أضيفت إىل ( ياء املتكلم ) ال تعترب من االمساء اخلمسة .
فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم .
أخي
مثل  :حضر أخي

 - 1املفعول به

حيرتم الناس اإلنسان املؤدب
 اسم منصوب يدل على من وقع عليه الفعل مثل
 يأتي املفعول على الصور اآلتية :
 أنواع املفعول به
أ ) امساً ظاهراً مثل زرت األستاذ حيب اهلل احملسنني صافحت املتفوقات  .حيرتم الناس أخاك .
 ما حتته خط فيما سبق مفعوالً به منصوب .
ب ) ضمري متصل من الضمائر األربعة اهلاء  -الكاف -الياء  -ناء
إهداء من أ  /محمد عز
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س  :ما أنواع الفعل املتعدى ؟
مثل
 - 1متعد ملفعول به واحد .
 - 2متعد ملفعولني أصلهما املبتدأ و اخلرب

قرأ – ضرب – أخذ – فهم .

 -رأى مبعنى علم  -علم  -وجد  -ألفى مبعنى وجد
مثل:ظن -حسب  -زعم  -خال
 -جعل  -صري -حول  -رد  -اختذ
اختذ اهلل إبراهيم خليالً .
ألفى القاضي احلق واضحاً
زعم الطفل اخليال واقعاً
 رأى البصرية تنصب مفعوالً واحداً
حال .
مفعول به  .ماشياً
اللص
مثل  :رأيت اللص ماشياً
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ضمري مبنى فى حمل نصب مفعوالً به
مثل  :ساعدني املدرس فشكرته:ياء املتكلم  -هاء الغيبة
يف حمل نصب مفعوالً به .
 أحبك ألنك تساعدنا  :كاف اخلطاب  :الضمري نا
جـ ) ضمرياً وفى هذه احلال ة يتقدم املفعول به على فعله وجوباً .
إياي كافأت إدارة املدرسة إياها أحب إيانا عاقب مدرس الفصل .
إياك نعبد وإياك نستعني
 يعرب كل ضمري حتته خط مفعوالً به مقدم مبنى يف حمل نصب
 جيوز أن يتقدم املفعول به على فاعله :
حيقق التفوق الطالبَُ الطموح .
تضيء املدنَ الكهرباءَُ
مفعول به مقدم
كلمة املدن وكلمة التفوق كل منهما
 الفعل الالزم هو ما يكتفي بفاعله  ،وال حيتاج إىل مفعول به
 أو كل فعل ال يقبل فى آخره ياء املتكلم ( نى )  ،أو كاف ا خلطاب  ،أو هاء الغيبة
مثل  :ذهب  -فرح  -أقسم  -اقبل  -انطلق  -جاء  -اجتمع  -وقف  -قام  -نهض ( أفعال احلركة ) .
 الفعل املتعدى هو الذي ال يكتفي بفاعله  ،بل حيتاج إىل مفعول به واحد أو أكثر :

 - 3أفعال متعدية ملفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب

أعطى  -منح  -منع  -وهب  -رزق  -حرم  -ألبس  -كسا  -سأل .
مفعول به ثان .
مفعول به أول  العون
 أسال اهلل العون والعافية  اهلل
 وإذا بنيت هذه األفعال للمجهول يصبح املفعول به األول ( نائب فاعل ) ويظل املفعول به الثاني كما هو
( مفعول به ثان)
مفعول به ثان
نائب فاعل  وساماً
مثل  :مَُنح القائد وساماً  القائد

 - 2املفعول املطلق

 هو اسم أو مصدر منصوب من لفظ الفعل يشتمل على مجيع حروف الفعل

س  :ما أنواعه ؟
 - 1مؤكد لفعله مثل  :أحب طالبى حباً انتصر على األعداء انتصاراً
 مثل  :نبحث عن كنوز الصحراء حبث الدائبني ونتجه فى ذلك اجتاهاً علميًا
- 2مبني للنوع
 مثل  :قفز الالعب قفزتني أو قفزات  هجمنا على األعداء هجمتني .
 - 3مبني للعدد

تذكر  :كلمات تعرب مفعوال مطلقا لفعل حمذوف :

إهداء من أ  /محمد عز
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سَمْعَاً وَطَاعَةً  -حَمْدَاً هلل وشَُكراً  -عَجَبَاً ألمرك  -سًبْحَانَ اهلل  -صَبْرَاً على الشدائد  -تَنْزِيهَاً هلل وَبَرَاءَةً له
مما ال يليق به  -ومعاذَ اهلل وعياذاً باهلل أي أعوذ به والتجئ إليه  -حَجَّاً مربورا  -عَوداً محيداً  -حقا  -مثال -أيضا
 -خصوصاً  -عموماً.

 ما الذي ينوب عن املفعول املطلق ؟
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أ ) صفته  مثل  :تتطور احلياة العصرية سريعاً أي تطوراً سريعاً
 انتظرت صديقي طويالً أي انتظاراً طويالً
 ثم مضينا إىل هدفنا حثيثاً أي مضياً حثيثاً ومثلها  :قليالً  -كثرياً
كل كلمة حتتها خط يف األمثلة السابقة تعرب نائباً عن املفعول املطلق منصوب
جريت وراء اللص عدواً جلست مع احلاضرين قعوداً فرحت بنجاحك سروراً
ب ) مرادفه
 كل كلمة حتتها خط فى األمثلة السابقة تعرب نائباً عن املفعول املطلق منصوب .
جـ ) عدده اعتباراً من رقم  3إىل ما ال نهاية
أذيع النبأ مخس مرات  فاجلدوهم مثانني جلدة .
قرأت الدرس ثالث قراءات
 كل كلمة حتتها خط فى األمثلة السابقة تعرب نائباً عن املفعول املطلق منصوب
د ) نوعه مثل  :جلس فالن القرفصاء تسري الفتاة اهلوينى رجع اجليش القهقرى
 كل كلمة حتتها خط فى األمثلة السابقة تعرب نائبا عن املفعول املطلق منصوب
هـ ) آلتـه مثل  :رميت العدو قذيفة رميت الطائر سهماً ضرب املتشاجر خصمه سكيناً
 كل كلمة حتتها خط فى اجلمل السابقة تعرب نائب عن املفعول املطلق منصوب
و ) اإلشارة إليه مثل  :أكرمت الضيف هذا اإلكرام ساعدت احملتاج تلك املساعدة
 كل كلمة حتتها خط يف اجلمل السابقة تعرب نائب عن املفعول املطلق منصوب
ز ) لفظ كل  -بعض  -مجيع  -غاية  -متام  -وكل ما كان على وزن ( أفعل )
 إذا جاء بني الفعل ومصدره يع رب نائباً عن املفعول املطلق على أن يضاف إىل مصدر فعله .
 مثل  :أحب عملي كل احلب أكره اإلهمال بعض اإلكراه استخدمته أحسن استخدام
نائب عن املفعول املطلق منصوب
الكلمات كل وبعض وأحسن تعرب
ألنها قاعدة ثابتة  :طاملا أضيفت إىل ا ملفعول املطلق نفسه وما بعدها يعرب مضاف إليه جمرور .
 كلمات تعرب نائباً عن املفعول املطلق  :جيداً  -سريعاً -حثيثاً -كثرياً -طويالً  -جداً .
سعى الطالب إىل االمتحان حثيثاً  -احرتم املخلصني كثرياً
مثل

 - 3املفعول ألجله

 وهو اسم أو مصدر منصوب يبني سب حدوث الفعل  .ويأتي جواباً عن ( ملاذا ).
تقيم الدولة معرض الكتاب تشجيعاً للقراءة .
 مثل
نطيع الوالدين حرصاً على رضا اهلل
 أما لو جاءت الكلمة جمرورة ( بالالم ) وتبني سبب حدوث الفعل تعترب اسم جمرور بالالم .
نطيع الوالدين حلرصنا على طاعة اهلل
مثل  :تقيم الدولة معرض الكتاب لتشجيع القراء .
 يقف اجلنود على احلدود حلماية الوطن
 كل كلمة حتتها خط فى األمثلة السابقة تعرب اسم جمرور بالالم.
إهداء من أ  /محمد عز
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 - 4املفعول معه

 وهو اسم منصوب يذكر بعد ( واو ) مبعنى مع تسمى واو املعية وتعرفها بأنها واو جتمع بني امسني ال
يتفقان مع حدوث الفعل .
مثل  - 1 :استيقظ املسافر وطلوع الفجر  -2 .وصل القطار والغروب  - 3 .يذاكر الطالب وضوء الشموع
 إضافة  :قد تأتى ( الواو ) وتفيد املعية والعطف إذا وقعت بعد األفعال التى ال تفيد املشاركة .
جاء الطالب واملدرس .
مثل
 الكلمة اليت حتتها خط جيوز فيها النصب على املعية أو العطف .
 مثل  :تقاتل العرب واألعداء
 أما األفعال اليت تفيد املشاركة فهي ال تدل على املعية .

س  :ما أنواع الظرف ؟
 - 1ظرف الزمان اسم منصوب يذكر لبيان زمن وقوع الفعل ويأتي جواباً عن ( متى ).

مثل  :اذهب إىل املدرسة صباحاً  ،وأعود ظهراً  ،أقمنا فى املصيف شهرًا
أمثلة:يوم ،دهر آناء ساعة  ،حني  ،شهر  ،ليلة  ،غرة  ،عشية  ،بكرة  ،سحر ،اآلن ،أبدا أمس  ،أيان
ينقسم ظرف الزمان إىل قسمني :
أ ـ ظرف زمان غري حمدود هو كل ظرف دل على زمان غري معلوم أو معني .
دهر  ،حني  ،وقت  ،زمان ،
مثال
ب ـ ظرف زمان حمدود هو كل ظرف دل على زمان مقدر ومعني .
ساعة  ،يوم  ،عشية  ،وضحى  .،شهرا  ،صيفا  ،عاما ،
مثال
 وهناك كثري من الظروف الزمانية كبقية فصول السنة:الربيع ،واخلريف  ،والشتاء
 ظرف الزمان املتصرف غري املتصرف وهو نوعان :
أ -ظرف الزمان املتصرف هو ما يستعمل ظرفاً وغري ظرف (أي يكون ظرفاً أو مبتدأ وخربا وفاعال ومفعوال).
مثل  :يومكم سعيد  -إن يومكم سعيد  -سيأتي يوم سعيد نفرح فيه .
ب-ظرف الزمان غري املتصرف هو كل اسم ال يأتي إال ظرفا للزمان .
قطُّ (وختتص بالزمن املاضي )  ،عوض  ،أيان  ،قبل  ،بعد  ،متى  ،اآلن  ،أبداً .
مثل
 املبين من الظروف  :منذَُ  -أمسِ  -اآلنَ  -حيثَُ  -هنا  -هناك  -ثمَّ .
 - 2ظرف املكان اسم منصوب يذكر لبيان مكان وقوع الفعل ويأتي جواباً عن ( أين ) .
مثل  :يلعب الطفل فوق الرمال  ،تتأرجح السفينة فوق األمواج  ،جيلس العاملني حتت املظلة
ينقسم ظرف املكان إىل قسمني :
أـ ظرف مكان غري حمدود
 هو كل اسم دل على ظرف مكان غري معني أو حمدود  .ومن ذلك اجلهات األصلية  ،والفرعية وهى  :أمام أو
قدام  ،خلف وميني ومشال فوق حتت ومنها أيضا أمساء املقادير املكانية:امليل والفرسخ  ،والكيال .
ب  -ظرف مكان احملدود
 هو كل اسم دل على مكان معني  ،وحمدود حبدود أربعة وهذا النوع ال يكون إال جمرورا  ،ومنه  :الدار ،
املدرسة  ،امللعب .
إهداء من أ  /محمد عز
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 - 5املفعول فيه  :وهو الظرف
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خرجت من الدار  ،وذهبت إىل املدرسة .
مثال
 - 3هناك جمموعة من الظروف تستخدم للزمان واملكان ويفصل بينهما فهمك من السياق
عند مساعك أذان املغرب انتظرني عند بيت األستاذ على العربي .
مثل
ظرف مكان منصوب .
عند
ظرف زمان منصوب
عند
 - 4قد تدخل (ما) على بعض الظروف (عند  -حني  -قبل  -بعد  -دون) ،وتكون زائدة  ،ويظل االسم بعد هذه
الظروف مضافاً إليه .
طلبت من الطالب احلضور دومنا تأخري
مثل

 - 5الكلمتان منذ  ،مذ

 -6الكلمتان ( ثـَم  -مثة)

 ظرفان مبعنى هناك وكثرياً ما يأتيان خربا مقدما
مثة شىء أخر  فأينما تولوا فثم وجه اهلل
مثل
 أما ( ثــَُم ومثت ) فهي حروف عطف وما بعدها يعرب معطوفا
ملحوظة :هناك جمموعة من الظروف تعترب مبنية جيب حفظها حتى يصبح إعرابك هلا صحيحاً وهى :
أمس  :ظرف مبنى على الكسر  .حيث  :وهى ظرف مبنى على الضم
اآلن  :ظرف مبنى على الفتح
 -7توجد ب عض الكلمات تعرب ( ظرفاً )
 أبداً  -معَ فإذ ا نونت ( مع ) أعربت ( حاالً )   .مثل  :ذاكرنا معاً (حاال)
ومثل  :تلو ونصب وحيال وجتاه وحذو وحذاء
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 تعرب الواحدة ظرف زمان إذا جاء بعدها فعل
تهتم الدولة مبحاربة التعليم منذ تفجرت ثورة يوليو .
مثل

احذف إن واكتب اجلملة صحيحة
س : 1إن العلم واإلميان كليهما سالحا النصر .
الطالبان كالهما ذكى  .كال الطالبني ذكى .
س : 2الطالبان كالهما ذكيان
أعرب كال فى اجلمل الثالث  ،ثم ادخل إن على كل مجلة
اجعل كلتا للتوكيد وغري ما يلزم
س : 3كلتا احلادثتني مؤثرتان فى األمة
س : 4لذة اجملد ولذة العلم  ......متعادلتان ضع مكان النقط توكيداً معنوياً مناسباً وأعربه
س : 5عني كل اسم منصوب فى اجلمل اآلتية وبني سبب نصبه :
ب ) جلس على شاطئ البحر وغروب الشمس
أ ) سافرت إىل اإلسكندرية جتديداً لنشاطي
د ) زرت القاهرة مرتني
جـ ) وقفت أمام خصمي وقوف السد

تابع ( الوحدة الرابعة ) املنصوبات

 وهى اليت تبني هيئة الفاعل أو املفعول به أو هما معاً عند وقوع الفعل وتأتى جواباً عن ( كيف )
ويسمى الفاعل أو املفعول به " صاحب احلال " والبد أن يكون معرفة .
عزيزاً  :حال تبني هيئة الفاعل .
مثل  :يعيش احلر عزيزاً
إهداء من أ  /محمد عز
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 سأذاكر واثقاً من النجاح واثقاً  :حال تبني هيئة الفاعل املسترت .
 ناضجةً  :حال تبني هيئة املفعول .
 أكلت الفاكهة ناضجةً
خملصاً  :حال تبني هيئة املفعول به " كاف اخلطاب فى أحببتك
 أحببتك خملصاً يف عملك
 فحص الطبيب املريض جالسني جالسني  :حال تبني هيئة الفاعل واملفعول به معاً.

س  :ما أنواع احلال ؟
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 - 1مفردة  :وهى ما ليست مجلة وال شبه مجلة .
ذاكري مطمئنة للنجاح أكلنا الفاكهة ناضجة
مثل  :واجه املواقف قوياً
 كل كلمة حتتها خط تعرب حاالً مفردة منصوبة
 وتوجد كلمات تعرب ( حاالً ) .
مثل  :مجيعاً  -معاً  -سوياً  -وحد  +الضمري ( وحدك ) -عامة -خاصة  -كافة  -قاطبة -جاهداً  -وبني بـني -
األول فاألول ( مرتتبني ) -حثيثة .
-2أ)مجلة امسية
 وتشتمل على مبتدأ وخرب ورابط"وهذا الرابط قد يكون الواو فقط أ والضمري فقط أوالواو والضمري معاً
 مثل  :يعجبنى الطالب هدفه التفوق لن نغفل والعدو مرتبص تتحرك عني املنافقون وهى قلقة .
 كل ما حتته خط عبارة عن مجلة امسية فى حمل نصب حال .
ب ) مجلة فعلية وهى اجلملة اليت تشتمل على فعل وفاعل :
مجلة فعلية فى حمل نصب حال .
 مثل  :وقف املنتصر يبتسم
مجلة ف علية فى حمل نصب حال .
 أعرف احلق يعلو فوق الباطل
 - 3شبه مجلة وهى التى تشتمل على جار وجمرور أو ظرف .
اجلار واجملرور يف حمل نصب حال شبه مجلة .
 مثل  :يقف الطالب يف فناء املدرسة
الظرف واملضاف فى حمل نصب حال شبه مجلة .
رأيت الطيور بني الشجر والزهر
 قد تتعدد احلال
 مثل  :مسعت األنباء مصغية مستبشرة  .مثل  :قرأت القصة مستمتعاً يعجبنى خياهلا .
قاعدة مهمة  - 1اجلمل أو أشباه اجلمل بعد املعارف أحوال وبعد النكرات صفات .
 - 2االسم املفرد أو اجلملة إذا وقع أى منهما بعد سؤال تعجبى يبدأ بـ ما له ما لك يعرب حاالً .
 ومثل  :ما للطالب يهمل درسه .
 مثل  :ما لك مبتسماً .
كلمات إعرابها دائماً حال :
[ أوالً وثانياً وثالثاً إخل  .و مجيعاً  ،وعوضاً ،وبدالً ،وخاصة ،وعامة و قاطبة ،وعمداً وخطأً ،وسهواً ،وسوياً ،و
معاً  ،وكلمة وحد املضافة إىل الضمري تعر ب حاالً حنو :ذاكر وحدك .حضروا مجيعاً]
هو إخراج االسم الواقع بعد آداة االستثناء ( املستثنى ) من أن ينطبق عليه حكم ما قبلها(املستثنى منه) .

مكونات وإعراب األسلوب

 يتكون أسلوب االستثناء من :مستثنى منه  +أداة االستثناء  +املستثنى.
إهداء من أ  /محمد عز
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وهو ركن ثانوى (أى قد يكون مذكورا أو غري مذكور) وهو يكون غالبا من
{أ} المستثنى منه
لفظ (حروف) أو معنى املستثنى (االسم الواقع بعد أداة االستثناء) ويعرب حسب موقعه إذا ذكر فى الكالم.
وهى ركن أساسى أى (البد من وجودها) وقد تكون .
{ب} أداة االستثناء
﴿ -1حرفـا ﴾

مثل{ :إال}.وتعرب حرف مبنى ال حمل له من اإلعراب

﴿ -2اسـما﴾
مثل{:ما عدا  -ماخال}وتعرب فعل ماض مبنى على الفتح والفاعل ضمري مسترت.
﴿ -3فـعال﴾
﴿ -4حرفـا للجر أو فـعال ماضيا﴾  -مثل{ :عدا  -خال -حاشا}وتعرب حرف جر مبنى
مثل{:غري  -سوى}وتعرب حسب نوع الكالم.

احلكم ويعرب -)1( .بعد {إالْ}حسب نوع الكالم.
( -)2بعد {غري  -سوى} مضافا إليه جمرورا
( -)3بعد{ما عدا – ماخال} مفعوال به منصوبا.
( -)4بعد{عدا  -خال – حاشا}امسا جمرورا باعتبار األداة حرف جر أو مفعوال به باعتبار األداة فعال ماضيا.
(مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة)
 {أال كل شىء ماخال اهلل باطل}.أمثلة:
(مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء ألنه مجع مذكر سامل)
 { جنح الطالب ماعدا املهملني}.(اسم جمرور وعالمة اجلر الكسرة  ،أو مفعوال به منصوبا )
 {أحب املثقفني خال املتكرب }.(اسم جمرور وعالمة اجلر الكسرة  ،أو مفعوال به منصوبا )
{ -أمثرت األشجار حاشا الربتقال }.
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{ج} المستثنى

ال حمل له من اإلعراب.أوفعال ماضيا مبنى على الفتح .
وهو ركن أساسى ،وهو االسم الواقع بعد أداة االستثناء وخيالف ما قبله فى

أنواع الكالم فى أسلوب االستثناء

﴿ *الكالم التام المثبت﴾ هو ما ذكر فيه املستثنى منه وخال الكالم من أدوات النفى.
مثل :

 حضر الطالب إال طالبني. مررت باألصدقاء سوى حممد. -أكلت الفاكهة إال العنب .

 ﴿ *الكالم التام المنفي﴾

( املستثنى منه هو  :الطالب )
( املستثنى منه هو  :األصدقاء )
( املستثنى منه هو :الفاكهة )

 هو ما ذَُكر فيه املستثنى منه  ،مع وجود أداة نفي أو استفهام أو نهي .
{املستثنى منه األشجار وأداة النفى ما }
 ما أمثرت األشجار إال الربتقال .{املستثنى منه أحدا وأداة النهى ال }
 التكرم أحدا سوى الكريم .{املستثنى منه الطالب وأداة االستفهام هل }
 هل أعجبت بالطالب غري املتفوقني؟ .﴿ * الكالم الناقص المنفي﴾
 هو ما مل يَُذكر فيه املستثنى منه ،ويكون مسبوقا بأداة نفي أو نهي .

Website : http://mohamedez72.blogspot.com
إهداء من أ  /محمد عز
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االستثناء بـ " إال " وإعراب ﴿غير – سوى﴾
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[ * ]1وجوب النصب على االستثناء إذا كان الكالم تاما مثبتا مثل :
{ حضر الطالب إال طالباً }  { -قطفت األزهار إال البنفسج }  {-مررت بزمالئي إال حممدا }مستثنى منصوب وعالمة النصب الفتحة.
 {طالبا -البنفسج  -حممدا}ري زيدٍ}
{وصل املتسابقون غريَ واحدٍ}  { -أكلتَُ الطعامَ سوى األرزِ}  {-سلمت على الضيوف غ َاسم منصوب على االستثناء.
 {غريَ  -سوى}مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الكسرة.
 {واحد  -األرز  -زيد}[ * ]2جواز النصب على االستثناء  ،أو اإلتباع على البدلية من المستسنى منه
 أي أن االسم جيوز أن يكون مستثنى منصوبا أو بدال من املستثنى منه ،وذلك إذا كان األسلوب تاما منفيا.
{ مل أكلت الطعام إال اخلبز }مثل { - :ما غاب الطالبَُ إال حممدًا  /حممدٌ }
{مل يَُعاقَب الطالب إال املهملني  /املهملون} { مل أمر باألصدقاء إال زيدًا  /زيدٍ }مستثنى منصوب .
 {حممدًا  -اخلبزَ -زيدًا  -املهملني}بدل منصوب {.زيدٍ} بدل جمرور.
 {حممدٌ -املهملون} بدل مرفوع{.اخلبزَ} {مل أشاهد املسلسالت غريَ مسلسلٍ }. { ما تأخر الطالب سوى حممدٍ }{ - لن أعجب بأحد غريَ /غريِ الصادق}.
اسم منصوب على االستثناء أو بدل (مرفوع/منصوب /جمرور)
 {سوى – غري }[ * ]3يُعرب حسب موقعه في الجملة :وذلك إذا كان الكالم ناقصا منفيا مثل
{ و ما أرسلناك إال رمحة للعاملني }  { -ال يستشار إال احلكماء} { -وما حممد إال رسول}
{ -مل حيضر من الطالب إال حممد}  { -ليس حممد إال بشراً } { -لن يعجبنى الطالب إال جمتهدا}
 {ليس عندى إال حممد} { -ليس فى اجلنة إال النعيم}

ملحوظة

 إذا اجتمع ( نفى  -أداة استثناء -جمرور مبن) حتذف مجيعا ونعرب حسب املوقع.
 ليس +اسم +إال+اسم = يعرب االسم الواقع بعد (إال)خرب ليس منصوب.
{ -ليس املصرى إال صانعا للحضارة}.
 ليس+اسم ( +غري -سوى)+اسم = تعرب(غري -سوى) خرب ليس منصوب.
 { - ليست سعادَُ سوى تلميذتى}.
 ليس +شبه مجلة +إال+اسم= يعرب االسم الواقع بعد (إال) اسم ليس مرفوع.
 { -ليس لكم إال الوفاء }.
 ليس+شبه مجلة(+غري -سوى)+اسم = تعرب(غري -سوى) اسم ليس مرفوع.
 { - ليس معى غريَُ جنيهٍ}.
{رسول} خرب مرفوع { -رمحة} مفعول ألجله منصوب { -احلكماء} نائب فاعل مرفوع.
 {النعيم  -حممد} اسم ليس مرفوع.{حممد} فاعل مرفوع{ - .بشرأ} خرب ليس منصوب
إهداء من أ  /محمد عز
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ملحوظة

املستثنى بــ { عدا  -خال  -حاشا}

 {عدا  -خال  -حاشا }:تعرب إما حروف جر وما بعدها اسم جمرور أو أفعال ماضية وما بعدها مفعول به .
حضر الطالب مجيعاً عدا طالبٍ  -طالباً
 مثل
اسم جمرور
طالبٍ
حرف جر مبين
عدا
عدا فعل ماضٍ جامد مبين على الفتح املقدر  ،وفاعله ضمري مسترت
عدا طالباً
مفعول به منصوب .
 طالباً
{ôما عدا  -ما خال}  :يعربان فعالن ماضيان  ،وما بعدهما مفعول به منصوب
مفعول به منصوب .
قرأت مجيع قواعد النحو ماعدا قاعدةً   .قاعدةً
مثل
{ - 2إال} هي حرف استثناء أو حصر .
ôتذكـّر { - 1حاشا} ال تسبقها ما .
{ - 3غري  -سوى} هما امسان يأخذان إعراب املستثنى بإال .
سؤال هام ضع ( غري أو سوى ) بدالً من (إال) يف املثال التالي مع ضبط (غري أو سوى) واالسم الواقع بعدها..
(ما نال اجلائزة إال املتفوقون ) .
 لإلجابة عن هذا السؤال تذكر أنه بعد حذف (إال) ووضع (غري أو سوى) بدالً منها أن االسم الذي يقع
بعدهما يعرب مضاف إليه جمرور فقط ويكون إعراب (غري  -سوى) هو نفس إعراب املستثنى الواقع بعد إال..
ويكون املثال كالتالي ( :ما نال اجلائزة غريَُ املتفوقني) .
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 جيري على غري  -سوى مجيع أحكام املستثنى بـ إال وَُيعرب ما بعدهما مضافا إليه
 {لن نَُشيد بغري اجملد} {-مل أقل سوى الصدقِ} {-ما غاب سوى طالبٍ}  { -اليَُكْ َرمَُ غريَُ الكريم}
 { - ما احلياة غريَُ كفاح} { -ليس لك سوى االحرتام} { -ليس املتفوقَُ غريَ جمتهدٍ }.
انتبه  :غالباً إذا كان املستثنى منه جمروراً بـ{من} ،واجلملة منفية فاملستثنى يعرب حسب موقعه يف
{فاعل}
اجلملة مثل { - :ما حضر من الوزراء إال وزيرٌ}
{مفعول به}
{ -مل أشاهد من املباريات إال مباراةً }
و هناك طريقة بسيطة ملعرفة هل الكالم تام منفي ؟ أم ناقص منفي ؟
الطريقة هي  :حذف {أداة االستثناء و ما بعدها} ،فإذا مت معنى اجلملة يف ذهنك فالكالم إذن تام منفي
أما إذا مل يتم فالكالم ناقص منفي  ،و ما بعد إال يعرب حسب موقعه يف اجلملة.
{مل أشاهد شيئا من املسلسالت }.
مثل  {-مل أشاهد شيئا من املسلسالت إال مسلسال}.
 مت معنى الكالم قبل أداة االستثناء .إذًا الكالم تام منفى ويعرب ما بعد(إال)
مستثنى منصوب أو بدل منصوب.
( مسلسال) :
{مل أشاهد من املسلسالت}.
{مل أشاهد من املسلسالت إال مسلسال}. -مل يتم معنى الكالم .فيعرب ما بعد (إال) حسب املوقع .أى حنذف (النفى  -االستثناء  -اجلار واجملرور)
مفعول به منصوب.
فنعرب (مسلسال):
فتصبح العبارة{ مل أشاهد مسلسال}.

تــدريبـــات وواجـــب

 -1أكمل اجلمل اآلتية مبستثنى مناسب مما بني األقواس مع التعليل

إهداء من أ  /محمد عز
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 - 1ما أقدر األصدقاء إال ……( .الكريمَ  -الكريمَُ  -الكريمِ) .
 - 2مل حيضر من الضيوف إال ( .......أخوك  -أخاك  -أخيك) .
 - 3أوقر التجار ما عدا ………… (الطماعَُ  -الطماعَ  -الطماعِ) .
 - 4عاد الفدائيون ساملني غري …… (أبو بكر  -أبى بكر  -أبا بكر).

 - 2أكمل اجلمل اآلتية مبستثنى مناسب واضبطه بالشكل
 - 1مـا أسعدني إال .................
 - 3زارني إخواني غري ..............

 -2أحب املثقفني خال . ..............
 - 4مل يرسب من املذيعني إال .......

 -3ضع (غري) مكان (إال) مع ضبطها وضبط ما بعدها
 - 4اجب عما هو مطلوب بني األقواس

ضع ( غري ) بدالً من ( إال ) وأعربه وما بعدها .
 ) 1لن حيقق ملصر آماهلا إال املصريون املخلصون
 ) 2لن يقوى على رفعة شأن مصر إال بنوها املخلصون ضع ( غري ) بدالً من ( إال ) وأعربها وأعرب ما بعدها .
 ) 3ما أعظم العمل الشريف  ،العمل الشريف أعظم صفة أعرب كلمة أعظم فى اجلملتني السابقتني .
 وهو اسم نكرة منصوب يذكر كي يزيل إبهاماً وغموضاً يف اسم سبقه .
وينقسم التمييز إىل
وهو ما يلفظ أو ينطق مع الوزن أو الكيل أو املساحة أو العدد .
 متييز ملفوظ
باع التاجر كيلتني قمحاً .
 أمثلة  :اشرتيت كيلو حلماً .
السنة اثنا عشر شهراً .
زرع الفالح فداناً قطناً .
 متييز ملحوظ وهو الذي يأتي حموالً عن :
قوى الرجل إمياناً .
طابت اإلسكندرية هواءً .
مثل
 - 1الفاعل
غرست األرض شجراً .
زدت القلب يقيناً .
مثل
 - 2املفعول به
أمحد أعظم الناسَُ شأناً .
أنا أكثرَُ منك جتربةً .
مثل
 - 3املبتدأ
وحكم التمييز امللحوظ هو النصب دائماً .
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 - 1ما يعرف الفضل من الناس إال املنصفون .
 - 3ال يأبى الكرامة إال لئيم .

 - 2القراءة تفيد التالميذ إال املقصر
 - 4ال ينكر مساحة اإلسالم إال مكابر.

س  :ما الذي يعرب متييزاً ؟

االسم الذي يقع بعد :
أ ) أمساء املقادير أي بعد الوزن  ،الكيل  ،املساحة  ،العدد .
هذا الرجل أكثر من جاره ماالً .
ب ) اسم التفضيل إذا كان منوناً  .مثل
ما أمجل القاهرة مدينة  .أروع باحلديقة موطناً .
مثل
جـ ) صيغة التعجب
جنيب حمفوظ مصرى أباً  ،وحمموداً خلقاً .
د ) بعد االسم املنسوب وبعد اسم املفعول مثل قولك
هـ ) بعد كم االستفهامية إن مل يسبقها حرف جر و ألفاظ العدد وكناياته ( وهي :كم ،و كأين ،وكذا)
إهداء من أ  /محمد عز
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كم كتاباً قرأت ؟  ( كم جنيهاً معك)
مثل
ولكن إذا سبقها حرف جر يصبح متييز منصوب أو جمرور .
 أو فى كم يوم رجعت املواد املقررة .
فى كم يوماً رجعت املواد املقررة؟
مثل
ز ) بعد الفعل الالزم والفعل على وزن فَعَُل
أبو بكر عظم مكانةً  .حممد كرم خلقاً  .كفى باهلل وكيال  .حسن حممد خلقاً َكبَُرتْ كلمة .
مثل
ع ) وبعد ( نعم  -بئس  -كفى  -ازداد  –-قرّ  –-طاب – -وفاض  –-امتأل  –-حسب )
( طب نفساً  -قر عيناً -ازداد اللص طمعاً )
(كفى باهلل شهيداً) مثل
مثل
مثل (نِعْمَ × قاضياً املنصف)
و) بعد أفعال املدح والذم
 العددان (  ) 2 -- 1يوافقان املعدون سواء مفردين أو مركبني أو معطوفني
 حضرت امرأتان اثنتان .حضر رجالن اثنان
مثل
 فى املدرسة سبعة وعشرون مدرساً . رأيت أحد عشر كوكباً
 األعداد من (  3إىل  ) 9ختالف املعدود سواء مفردة أو مركبة أو معطوفة
قضيت فى اإلسكندرية سبع ليال ومثانية أيام  - .فى الفصل تسعة عشر طالباً .
مثل
فى الفصل اآلخر ثالث عشرة طالبة .
حضرت عشر نساء
مثل
 العدد (  ) 11خيالف املعدود إذا كان مفرداً
جاء العدد (  ) 11خمالفاً ألنه مفرد .
 يوافق املعدود إذا كان مركباً أو معطوفاً
يتكون فريق كرة القدم من أحد عشر العباً  -اشرتكت مثانى عشرة فتاة فى املسابقة .
 مثل
جاء العدد (  ) 11موافقاً للمعدود ألنه مركب .
 ألفاظ العقود تثبت صورتها مع املذكر واملؤنث على السواء .
حضرت عشرون امرأة وعشرون رجالً  -تفوقت فى املدرسة ثالثون فتاة وثالثون فتى .
فنقول
إعراب متييز العدد
 تعلم أن متييز مجيع األعداد مجيعاً أنه متييز جمرور ما عدا التمييز الذى يأتى مع األعداد من
(  11إىل  ) 99فهو مفرد منصوب والتفصيل فيما يأتي :
أ ) أعداد من (  3إىل  ) 11يكون متيزها مجع جمرور
قرأت سبع كتب فى تسعة شهور .
مثل
متييز جمرور وعالمة جره الكسرة .
كلمة كتب و كلمة شهور كل منها يعرب
جـ ) أما األعداد من (  11إىل  ) 99فإن متيزها مفرد منصوب
فى الكتاب أحد عشر فصالً  ،ويتكون من مثان وتسعني ورقة.
مثل
متييز منصوب .
الكلمتان فصالً  ،ورقة كل منها يعرب
مجيع األعداد تعرب على حسب موقعها فى اجلملة .
إعراب العدد
حضر سبعةً وعشرون ضيفاً .
قرأت مخس كتب .
مثل
اسم معطوف مرفوع
فاعل مرفوع بالضمة و عشرون
مفعول به منصوب .سبعةً
مخس
إهداء من أ  /محمد عز

تليفون 01092659271/01223474272

 وقفة مع متييز العدد
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 أما األعداد املركبة فإنها مبنية على فتح اجلزأين :
أثنيت على أحد عشر طالباً أحد عشر
مثل

النحو والصرف

اسم مبنى على فتح اجلزأين فى حمل جر .

تدريبات على الوحدة الرابعة
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س : 1كانت مجاعة أبوللو واحدة من أربع حلظات كربى يف تاريخ الشعر العربي يف مصر منذ أواخر القرن
التاسع عشر واللحظة األخرى هي مدرسة البعث واإلحياء اليت ردت إىل الشعر العربي نضارته ورواءه بعد
طول مجود ومدرسة الديوان اليت أكدت أن الشعر وجدان وفكر معاً ثم مدرسة الشعر احلر اليت نعيش يف
ظلها اليوم نسعى حثيثاً ملخاطبة الوجدان أمالً فى حتقيق األمان وكفى به دافعاً فقد أكدت كل تأكيد معنى
الشعر وروعته
ب ) استخرج من الفقرة السابقة :
أ ) أعرب ما فوق اخلط .
 - 1متييزاً وأعربه - 2حاالً وبني نوعه - 3 .ظرفاً وبني نوعه  - 4 .نائباً عن املفعول املطلق - 5مفعوالً ألجله .
جـ ) فى أى مادة تكشف فى معجمك عن كلمة ثقات .
د ) ما فاز بالسباق إال املستعدون استبدل (غري) بـ (إال) ثم اضبطها وما بعدها بالشكل .
س : 2جيب علينا أن نسعى كل السعى وحنن عازمون على حتقيق النهضة ملصر احلبيبة وقد منحنا اهلل قوة
العزمية أمالً فى احلفاظ على كنانة اهلل فى أرضه لنكون أعظم األمم مكانة ومنـزلة ولن يتخاذل عن هذا
إال اجلاحدون فضل ربهم صباحاً ومساءً
ب ) استخرج من الفقرة السابقة :
أ ) أعرب ما فوق اخلط .
 - 2فعالً متعدياً ملفعولني وحددهما .
- 1نائباً عن املفعول املطلق مبيناً سبب النيابة .
- 4حاالً وبني نوعها .
- 3مفعوالً ألجله واذكر عالمة إعرابه .
- 6مستثنى وبني حكم إعرابه .
 - 5متييزاً وبني نوع املميز .
- 8مصدراً مؤوالً وبني موقعه اإلعرابى .
- 7ظرفاً وبني نوعه وإعرابه .
جـ ) أعرب كلمة النضال فى األساليب السابقة مبيناً نوع كل أسلوب .
 - 2النضال النضال فى احلياة
 - 1ما أعظم النضال .
 - 4أتعبتين كل األعمال ماعدا النضال
 - 3أحب األعمال وخصوصاً النضال
س:14أكتب األعداد فى اجلملة اآلتية بألفاظ عربية:دمرنا للعدو  11مدفعاً  ،وأسقطنا  12طائرة فى  45دقيقة

الوحدة اخلامسة  :فى إعراب الفعل

 ينقسم الفعل من حيث اإلعراب والبناء إىل قسمني  :
[ -]1فعل مبنى .
أوال  :إعراب الفعل املاضي
ً

[ - ]2فعل معرب .

 الفعل املاضي مبينّ دائما

 - 1مبني على الفت

إذا مل يتصل به شيء
 أو اتصلت به تاء التأنيث

 مثل :
مثل :

غادرَ الوفد املدينة
خف َقتْ راية العروبة
إهداء من أ  /محمد عز
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 مثل :
 مثل:

 أو اتصلت به ألف االثنني
أو اتصلت به ضمائر النصب

ّ
 - 2مبني على السكون

الصديقان سافرَا أم ِ
س
ضربك املعلم وأكرمين .

إذا اتصلت به ضمائر الرفع املتحركة .وهى[ :تاء الفاعل – نون النسوة -ناء الفاعلنيٍ]
أنا أد ْيتَُ واجبى وأنتَ أد ْيتَ واجبك.
مثل :
 إذا اتصلت به تاء الفاعل .
حفظْنا القصيدة كلها
مثل :
أو اتصلت به نا الفاعلني .
املؤمنات ساعَ ْدنَ احملتاجني
مثل :
أو اتصلت به نون النسوة .

ّ
 - 3مبني على الضم

ّ

 ثانيا  :الفعل األمر

ّ
ُ
 - 1لبني على السكون

إذا كان صحيح اآلخر
إذا اتصلت به نون النسوة

ّ
ّ
ُ
 - 2لبني على حذف حرف العلة

إذا كان معتل اآلخر

 مثل :
مثل :

مثل :

ّ
ُ
 - 3لبني على حذف النون

إذا كان متصالً بواو اجلماعة مثل :
 إذا كان متصالً بألف االثنني مثل :
إذا كان متصالً بياء املخاطبة مثل :
ّ

 - 4مبني على الفت

إذا اتصلت به نون التوكيد مثل :

{اصربْ على الشدائد}
{املؤمنات راقبْنَ اهلل}
{ادعَُ ربَُك،واعصِ الشيطان وانسَ اهلموم}
{ يا شباب الوطن انهضوا}
{ أيها العامالن جوّدا إنتاجكما}
{ يا أمّيت احتدي }
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 إذا اتصلت به واو اجلماعة .مثل :

املؤمنون سارعَُوا إىل الصالة

َدقَنَّيا أخي
اصربنَّ على الشدائد تَص َّ

ثالثا الفعل املضارع
الفعل املضارع فعل معرب أي(يرفع و ينصب و جيزم ).
بناء الفعل املضارع :
الفعل املضارع مبينّ يف حالتني
 -مبين على السكون إذا اتصلت به نون النسوة مثل :
 -مبين على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد مثل :

ً
رابعا  :بناء الفعل للمجهول

الطالبات يرمسْنَ األعالم.
واهلل لَتنتصرَنَّ أمّتنا .

أغلب أفعال اللغة العربية تأتى مبنية للمعلوم وميكن أن تتحول إىل صيغة املبنى للمجهول بعد حذف
الفاعل وحيل مكانه نائب الفاعل
إهداء من أ  /محمد عز
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 - 1بناء الفعل املاضى للمجهول
أ ) املاضى الصحيح  :يضم أوله ويكسر ما قبل آخره
نائب فاعل مرفوع بالضمة
فُهِم الدرس
فهم الطالب الدرس
مثل
ب ) إذا كان الفعل املاضى مبدوء بتاء  :يضم أوله مع ثانيه
نائب فاعل مرفوع
تَُسَُلمت اجلوائزَُ  :اجلوائز
تسلم الطالب اجلوائز
 مثل
جـ ) إذا كان الفعل مبدوءاً بهمزة وصل  :يضم أوله مع ثالثة
نائب فاعل مرفوع بالضمة
اسرتدت مصر سيناء اُستَُردت سيناءَُ سيناء
مثل
د ) إذا كان الفعل وسطه ألف  :تقلب إىل ياء ويكسر ما قبلها
نائب فاعل مرفوع بالضمة
قال الشاهد احلق قيل احلقَُ
 مثل
 - 2بناء الفعل املضارع للمجهول
يضم أوله ويفتح ما قبل آخره
أ ) املضارع الصحيح
نائب فاعل مرفوع بالضمة
ينصر اهلل احلق يَُنصر احلقَُ احلق
مثل
ب ) وإذا كان املضارع وسطه حرف علة واو أو ياء تقلب ألفاً
نائب فاعل مرفوع بالضمة
يقول الشاهد احلق يَُقال احلقَُ  احلق
مثل
 - 3أشهر األفعال املالزمة للبناء للمجهول
 - 1فى اللغة جمموعة أفعال ماضية جاءت على صورة الفعل املبنى لفظاً ال معنى ويعرب ما بعدها فاعل
ومن هذه األفعال  :حم  :أصابته محى  -فلج  :أصيب بالفاجل وهو شلل يصيب اجلسم
 امتقع أو انتقع لونه  :تغري من هم وحزن  -جن  :ذهب عقله ثلج فؤاده  :برد وذهب من اخلوف غم الغالل  :منع من رؤيته غيم - 2وهناك خطأ فى استخدام بعض األفعال وهى  :توفى  ،احتضر  ،استشهد
أما الصواب أن تقول  :توفى  ،احتضر  ،استشهد وما بعد هذه األفعال يعرب  ( :نائب فاعل )

رفع الفعل املضارع

يرفع الفعل املضارع إذا مل يسبق بناصب وال جازم  ،ومل يكن معطوفاً على فعل منصوب أو جمزوم

عالمات رفع الفعل املضارع :

 يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان الفعل صحيح اآلخر.
{يتفوقَُ اجملد يف االمتحان }.
 مثل :
 يرفع بالضمة املقدرة إذا كان الفعل معتل اآلخر.
{ اجملتهد يسعَى إىل التفوق } { املؤمن يرجَُو عفو اهلل دائماً}.
مثل :
ِنكَ ال تَهْدِي مَنْ أَ ْحبَ ْبتَ َولَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَُ}
{إَّ
 يرفع بثبوت النون إذا كان من األفعال اخلمسة.
مثل {املؤمنون يسعدون بالقرب من اهلل}{الطالبان يستعدان لالمتحان }{أنتِ حتافظني على الصالة دائمًا }
هى  :كل فعل مضارع اتصلت به :
األفعال اخلمسة
إهداء من أ  /محمد عز
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يريدون  -يذاكرون .
واوا اجلماعة :
يكافحان  -جياهدان .
ألف االثنني :
تعملني  -تكافحني .
ياء املخاطبة :
إعرابها  :ترفع بثبوت النون  .مثل  :الطالب يكافحون  -أنت تصنعني اخلري .
تنصب وجتزم حبذف النون  .مثل  :أنت مل تكافحى ولن جتاهدى .

 – 2نصب الفعل املضارع

ينصب الفعل املضارع إذا سبقته إحدى أدوات النصب التالية  :
[ أنْ  -لن  -كي  -الم التعليل  -حتى  -واو املعية  -الم اجلحود  -فاء السببية  -إذن ]
مثل { :وعليك أن تعرف أن العلم ال يذاب فى الكئوس لنشربه }
{ - عليك أن جتتهدَ  .عليكم أن جتتهدوا }{- .فإنه يوشك أن يلنيَلك}
{ - ومن األمانة أال يستغل الرجل املنصب املعني فيه}
فعل مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة الظاهرة.
{تعرف -جتتهدَ -يلني -يستغل}:
فعل مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة .
{جتتهدوا}:
ضمري متصل مبنى فى حمل رفع فاعل
 وواو اجلماعة

لن  :حرف نفى ونصب تنفي الفعل حىت يف املستقبل 

{فإنه لن يشدوَ} { -لن يسعى املؤمن فى الفساد}
 مثل :
 {لن متثل األقطار العربية قوة إال إذا استصلحت أراضيها}فعل مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة.
{يشدو -يسعى -متثل}:
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ْ
{أن ،أال} وهي حرف مصدري

كي  :ما يبلها سبب وتعليل ملا بعدها 

 مثل :
{حيبوك}:
الم التعليل :

{أحسن إىل الناس كي حيبوك }.
فعل مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة .وواو
اجلماعة ضمري متصل مبنى فى حمل رفع فاعل.والكاف فى حمل نصب مفعول به.

مثل { :احرتم الناس لتنال تقديرهم} {لتنال} :فعل مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة الظاهرة.
حىت :تفيد الغالة إذا كانت مبعىن " إ ى أن "

 مثل :
{تشرق} :

{ميتد الليل حتى تشرق الشمسَُ}.
فعل مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة الظاهرة.

حىت  :تفيد التعليل إذا كانت مبعىن " لكي "

 مثل {:ما كان للمرء أن يعتمد على غريه حتى يفوز بال شك} { -اجتهد حتى حتققَ أحالمك يف احلياة }.
فعل مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة الظاهرة.
{يعتمد -يفوز -حتقق}:
إهداء من أ  /محمد عز
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واو املعية :

 وهى اليت تفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها فهي مبعنى (مع) وتفيد املصاحبة و تسبق بـ (نهى  -نفى  -مصدر)
{ال َتنْهَ عَنْ خَُلُق وَتَأْ ِتيَ مِثْلَهَُ عارٌ عَلَ ْيكَ ـ إِذا فَعَ ْلتَ ـ عَظيمَُ}
 مثل :
{مل أدعَُ إىل اخلري وأصنع الشر}{ - .ولبس عباءة و تقرَّ عينى أحب إىل}....
فعل مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة الظاهرة.
{تأتيَ -أصنع -تقرَّ} :
الم اجلحود  :تسبق بكون منفى (ما كان -مل لكن)

 مثل { :وما كنا لنغلق بابا من أبوابه } { -وَما كانَ اهللُ ِليَُعَذِّبَهَُمْ وَأَ ْنتَ فِيهمْ } {-لَمْ يَكُنِ اهللُ ِليَ ْغفِرَ لَهَُمْ}
فعل مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة الظاهرة.
{نغلقِ -ليَُعَذِّبَهَُمْ -يغفر} :
البد أن تكون مسبوقة مبا يدل على :
{ما فعلت ذنبا فأنــدمَ }.
أ  -النفي   :مثل:
(األمر  -النهى  -االستفهام  -التمين -الرجاء)
ب  -الطلب :ويشمل
 مثل { -1 :استشعر اجلمال فتهنأ نفسك }{ - .اخلصوا فى أعمالكم فتحققوا ما تريدون} .
{ - 2ال تقصروا فى املذاكرة فتندمــوا }{ - .وال تغضب فتفقد صواب الرأى}.
 { -3فهل يرضى أحد منا بذلك فيحكمَ هكذا على احلياة}.
 { -4ليتك ختالق الناس خبلق حسن فتصل إىل ما تريد}{ ليتنا نرضى ضمرينا فريضى عنا اهلل }.
 { -5لعل االمتحان يأتى سهالً فنسرتيح }.
{حتققوا  -تندموا } فعل مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة .وواو
اجلماعة ضمري متصل مبنى فى حمل رفع فاعل.
فعل مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة.
{تهنأ  -تفقد  -حيكم  -تصل -يرضى  -نسرتيح}
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 فاء السببية  :تفيد أن ما يبلها سبب ملا بعدها ،

إذن  :حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال وتنصب الفعل بهذه الشروط

{تقع جواب لكالم سابق  -ال تتقدم على الفعل  -ال يفصل بينها وبني الفعل فاصل}
 {سأجتهد فى املذاكرة .إذن تتفوق }{ - .سأزورك يا على  .إذن أُكرمَك } مثل :
{تتفوق  -أكرمك} فعل مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة الظاهرة.
انتبه :إذا فقد الفعل املضارع أحد الشروط السابقة وجب رفعه.
 {إذن سوف أكرمَُك }.{سأزورك غدا يا حممدَُ .أكرمَُك إذن}
 مثل:
{أكرمك} :فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاهرة.
َّ
تذكر أن عالمات نصب الفعل املضارع :
إذا كان الفعل صحيح اآلخر  ،أو معتالً بالواو أو الياء .
 - 1الفتحة الظاهرة :
إذا كان الفعل معتل اآلخر باأللف .
 – 2الفتحة املقدرة :
إذا كان من األفعال اخلمسة .
 – 3حذف النون :
 -4الفعل املضارع املعطوف على فعل مضارع منصوب قبله فهو منصوب مثله
إهداء من أ  /محمد عز
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 -1عني األفعال املضارعة املنصوبة فيما يأتي مع ذكر السبب

 -2متسك باحلق فيساعدك على حتقيق العدل
 -1قال رسول اهلل ص لن تؤمنوا حتى ترامحوا
 -3مل تكن مصر لتتكاسل عن دورها يف خدمة العروبة  -4 .ال تأمر باخلري  ،وتعرض عنه .
 -6عليك بطاعة اهلل  ،كي تنال رضاه .
 -5ربى وفقين لطاعتك ؛ حتى أنال رضاك .

 - 2اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني مع ذكر السبب

 - 3ضع فعالً مضارعاً مناسباً يف املكان اخلالي
 – 1أحسن إىل جارك فـ  ........تقديره .
 – 3سأظل جمداً حتى  .....إىل غاييت .
 – 5استمر يف عملك حتى  ........أمنيتك .

 – 2مل يكن املهمل لـ  .......آماله يف احلياة .
 – 4مل يكن اهلل لـ  .......األبرياء .
 – 6ال تأمر بالسوء فـ ........عنك الناس .

[ -]3جزم الفعل املضارع

جيزم الفعل املضارع يف ثالث حاالت :

{أ} األدوات التى جتزم فعال واحدا وهي:

 {مل يساف ْر زيد} - مل ،ملّـا { :وهما أداتا جزم وقلب}:
{ لتحكمْ بني الناس بالعدل }.
 -الم األمر:
{الَ َُت ْبطِلُواْ صَ َدقَاتِكُم بِا ْلمَنِّ وَاألذَى}
 -ال الناهية:
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 -1كونوا خملصني لوطنكم ،فيعلو شأنه  .الفاء ( حرف عطف  -الفاء للسببية)
 - 2مل يكن القاضي لينتقم من األبرياء  .الالم(الم التعليل  -الم اجلحود ) .
 - 3أداؤك الواجب يساعد على النجاح  .فعل مضارع (مرفوع  -منصوب )
 - 4حتروا احلالل ،فتنفقوه يف اخلري .مضارع منصوب (بالفتحة -حذف النون)
 - 5جيب عليك أن تتحلى بالصدق مضارع منصوب بالفتحة(الظاهرة -املقدرة)

{ -ملا يعَُدْ علي }.

{ب} جزم املضارع فى أسلوب الشرط
يتكون أسلوب الشرط من: :

{ -}1أداة الشرط  :وقد تكون جازمة وهى التى جتزم فعلني مضارعني  -إن وجدا -األول فعل الشرط والثانى
فعل جواب الشرط .مثل :

 ( إنْ،مَنْ ،ومَا ،ومَهْمَا  ،ومَتَى ،وأيَّانَ  ،وأَيْنَ ،وأ ْينَما  ،وأَنَّى ،و َحيْثَُما ،وكيْفَما  ،وأَيُّ )
وقد تكون غري جازمة :وهى التى ال تؤثر فى األفعال .مثل( :إذا  -لو -لوال  -كلما  -أما -لّما)

{ -}2مجلة الشرط [فعل الشرط] :وقد تكون امسية أو فعلية {مضارع  -ماض} وقد تكون مثبتة أو منفية.
{ -}3مجلة جواب:وقد تكون امسية أو فعلية{مضارع – ماض  -أمر}وقد تكون مثبتة أو منفية  ،وقد
تكون مقرتنة بالفاء أو غري مقرتنة باهلاء.
إهداء من أ  /محمد عز
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أدوات الشرط اجلازمة هي:

تليفون 01092659271/01223474272

 إنْ  :وهي حرف لربط اجلواب بالشرط :
{إن تغذِ عقلك بالقراءة تس َُم روحك} { -إن تفعلْ اخلري تنلْ رضا اهلل} .
مثل :
 مَنْ  :اسم شرط للعاقل:
(مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهَُ مَخْرَجاً) { -من يعتدْ الكذب يهوِ فى الرزيلة}.
مثل :
{ ما -مهما }  :اسم شرط لغري العاقل:
(وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهلل) (-وَمَا َتفْعَلُوا مِنْ َخيْرٍ يَعَْلمْهَُ اللَّهَُ) .
 مثل :
َنكِ مَ ْهمَا تَأْمَُرِي القَ ْلبَ َيفْعَلِ)
َركِ مِنِّي أَنَّ حََُّبكِ قاتِلي وَأَّ
 ( أَغ َّ {مهما ختفِ فى قلبك يعلمْه اهلل}. { متى  -أيان }  :اسم شرط للزمان :
مثل {:فأيان تتصفحْ تاريخ بالدك تظهرْ لك شخصيات قامت بأعمال جليلة}.
 {متى يتأملْ اإلنسان مجال الطبيعة يعمقْ إميانه}{- .أيان تكافحْ يَُكتبْ لك الفوز}.{ميت تهم ْل دروسك تتندمْ}  { - .أيان تقم صالتك تصفَُ حياتك }. {أيان تدعَُك قدرتك على ظلم الناس تتذكرْ قدرة اهلل عليك }{ أَيْنَ ،وأ ْينَما  ،وأَنَّى ،و َحيْثَُما } :أمساء شرط للمكان :
 أَ ْيَنمَا تَكُونَُوا يَُ ْدِركْكُمَُ املَ ْوتَُ .مثل :
َدرْ َلكَ اهللُ جنَاحًا يف غابِـرِ ا َألزْمـان
 َحيْ َُثمَـا تَسَْتقِـمْ َُيق ِّ أين توجدْ املياه نروِ الزرع . أنى تتوكلْ على اهلل يوفـقْك{ كيفما } :اسم شرط للحال :
كيفما تعاملْ الناس يعاملوك .
مثل :
{ أي } :اسم شرط معناها حبسب ما تضاف إليه ،فتكون للعاقل ،أو لغري العاقل أو للزمان أوللمكان.
أي طالب جيتهدْ يتفوقْ .
أي للعاقل مثل :
أي كتاب تقرأْه تستفدْ منه .
أي لغري العاقل مثل :
أي يوم خترجْ فيه أخرجْ معك .
أي للزمان مثل :
أي بلد تشجعْ التعليم ترتقِ .
أي للمكان مثل :

 تذكر أن :

 أدوات الشرط [من  ،ما  ،مهما ] تعرب مبتدأ إذا كان فعل الشرط الزماً أو متعدياً استوفى مفعوله
من يطع والديه ينل رضا هما  - مهما تفعل من خري  ،تنل خري اجلزاء
 مثل :
ظرف منصوب لفعل الشرط .
 أدوات الشرط [أين  ،أينما  ،أنى  ،حيثما ] تعرب
حاالً غالبا .
 أداة الشرط [كيفما] تعرب
على أيِّهِم تنزلْ أنزل ْ
 وال يؤثِّر على أدوات الشَّرط يف العمل دخول حروف اجلر عليها ،حنو:
 حيث  ،وإذ  :ال تصبحان للشرط إال إذا اتصلت بهما ما
إهداء من أ  /محمد عز
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 فعل الشرط اجلازم أو جوابه إذا كان ماضياً أو أمراً يكون مبنياً يف حمل جزم .
 أدوات الشرط غري اجلازمة هي ( :إذا  -لو  -لوال  -كلما – لّما) و هي ال جتزم الفعل بعدها  ،و إمنا
تربط فقط بني فعلي الشرط و اجلواب  ،أي مبعنى أن الفعل يكون بعدها مرفوعا إذا كان مضارعا
ويكون مبنيا إذا كان ماضياً .
مثل{ :إذا انتشرت الصناعة عمّ الرخاء} { - .لو انصف الناس اسرتاح القاضي} .
 {لوال اختالف األذواق لبارت السلع} { .كلما تسلح شبابنا بالعلم ارتقتْ بالدنا } - { -ملا التقى اجلمعان ثبت الشجاع و فر اجلبان} .

ايرتان جواب الشرط بالفاء

مثل :

إِنْ َتنْصَُرَُوا اللَّهَ فاهللُ ناص َُركُم .

إن تعاشر اللئام فإنك منهـم .

إذا كان جواب الشرط مجلة فعلية فعلها طليب (األمر – النهى – االستفهام)
مثل :

فاتبِعَُوني يَُ ْحِببْكُمَُ اللَّهَُ}
{ قل إنْ كُ ْنتَُمْ تَُحِبُّونَ اللَّهَ َّ
 { -مهما تواجه من مصاعب فال تتـرددْ } { إنْ تردْ التفوق فهل تذاكرَُ جبِد ؟}

 إذا كان جواب الشرط مجلة منفية (بلن).
مثل:

{ من يزرع شوكاً فلن جينىَ إال اجلراح}.

 إذا كان جواب الشرط مجلة فعلية منفية (مبا).
مثل :

{متى تؤدِ عملك باتقان فما تندمَُ }.
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جيب اقرتان جواب الشرط بالفاء يف احلاالت اآلتية
 إذا كان جواب الشرط مجلة امسية أ و مجلة إن أو إحدى أخواتها .

إذا كان جواب الشرط مجلة فعلية مسبوقة (بقد).
مثل :

{ من أطاعَ والديه فقد أطاع اهلل } .

إذا كان جواب الشرط مجلة فعلية فعلها جامد كـ (عسى  -ليسَ  -نعْمَ  -بئْسَ  -حبَّذا  -الحبَّذا).
مثل :

{من يرتاجعْ عن احلقّ فبئسَ ما صنـع } { متى تستقمْ فعسى أن حيالفك التوفيق}

إذا كان جواب الشرط مجلة فعلية مسبوقة (بالسني أو سوف).

مثل  { :من يصنع اخلري فسينالَُ االحرتام والتقدير} { َومَنْ َيفْعَلْ ذَِلكَ عَُدْوَاناً َوظُلْماً فَسَ ْوفَ نَُصْلِيهِ نَاراً}.
وقد جَُمعت هذه األحوال السبع يف قول الشاعرِ{:ا ْسمِيَّةٌ طَلبِيَّةٌ وبِجَامِدٍ ومبا ولَنْ وِبقَدْ وبالتَّسْويف }.

تذكر أن

 إذا اقرتن جواب الشرط اجلازم بالفاء فأن اجلملة الفعلية أو االمسية املتصلة بها الفاء تكون يف
حمل جزم جواب الشرط .
 الفعل املضارع الواقع يف جواب الشرط املقرتن بالفاء يعرب حسب موقعه يف اجلملة.
متى جتتهد فسوف تسمو [فعل مضارع مرفوع بالضمة ] .
 مثل :
إعراب الفاء :الفاء  :إما واقعة يف جواب الشرط أو رابطة جلواب الشرط
إهداء من أ  /محمد عز
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عالمات جزم الفعل املضارع

 لينفقْ كل منكم يف سبيل اهلل . - 1السكون  :إذا كان الفعل صحيح اآلخر .
 - 2حذف حرف العلة  :إذا كان الفعل معتل اآلخر باأللف  - .مل يدعَُ املؤمن للشر
 الرجال مل يرتكوا القتال حتى النصر . - 3حذف النون  :إذا كان من األفعال اخلمسة
 الفعل املضارع املعطوف على فعل مضارع جمزوم قبله فهو جمزوم مثله .
أن تذاكر بإخالص و جتتهدْ يناديك التفوق .
 مثل :

 جزم املضارع فى جواب الطلب

كذلك جيزم املضارع إذا وقع جواباً للطلب[األمر أو النهي ]
وجلزم املضارع يف جواب الطلب شروط هي :

 -1أن يتقدم الطلب على الفعل املضارع.
 -2أن يكون املضارع اجملزوم مرتتباً على الطلب بأن يكون مسبباً عنه فال جيوز اجلزم يف
(اغتنمْ فرصة تظهرَُ لك).
 مثل:
 -3أن يكون اجلواب بعد النهى أمراً حمبوباً  -فال جيوز اجلزم يف مثل( :ال تدنَُ من األسدِ يفرتسك).

 -1اخرت اإلجابة مما بني القوسني ملا حتته خط فيما يأتى

 - 1حيثما تتوكل على اهلل يوفقك ( .خرب -جواب الشرط  -صفة)
 - 2أيان تصغ إىل معلمك  ،تفهم درسك (.بالسكون -حبذف النون  -حبذف حرف العلة)
 - 3أينما تتقدم الصناعة يرتفع مستوى املعيشة ( .للمكان – للزمان)
 - 4أي رجل حيرتم الناس حيرتم نفسه ( .أداة استفهام  -أداة شرط)
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مثل:

( َوقَا َل رَبُّكُمَُ ادْعَُونِي َأ ْستَ ِجبْ لَكُمْ).

ال تقصروا يف عملكم تنالوا النجاح .

س : 2عني فيما يأتي األفعال اجملزومة وبني سبب اجلزم وعالمته
 – 1مل ينفع الندم على ما فات .
 - 3ما تدخره اليوم ينفعك غداً .
 - 5أينما تكونوا حترتموا .

 – 2حان موعد الصالة وملا يؤذن املؤذن .
 - 4أين تسع يف اخلري تظفر بالثناء .
 - 6أيان يسد السالم تسعد البشرية .

س : 3اربط كل مجلتني مما يأتى بأداة شرط مناسبة وغري ما يلزم
 - 1تتزودون من املعرفة  -حتققون أمل األمة .
 - 3ينمو الرأي العام  -قد يرقى اجملتمع .

 - 2يستقيم الفرد  -يعلو شأن اجلماعة .
 -4يعيش متفائال  -سيجنى اخلري كله

س :4ضع اسم شرط جازماً مكان اسم املوصول فيما يأتى وغري ما يلزم

الذي يبغي التفوق عليه أن يضاعف جمهوده  - .الذين ينكرون فضل العلم لن يعلو شأنهم .

س  :5صــوب اخلطـأ فيما يأتي .

 -من يقلع عن التدخني سوف يسرتد صحته .

 من ينأ عن األشرار فقد ينج من شرورهم .إهداء من أ  /محمد عز
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 -قول احلق وال ختشى إال اهلل  - .من يؤدى واجبه لن يندم  -الذين عرفوا اخلري يعملوا على نشره

س: 6اجعل فعلى الشرط واجلواب فيما يأتى مضارعني واضبطهما

 -2من تفانى يف عمله ساد قومه .
 -1من دعا إىل اخلري كان من الراحبني .
 -3متى وزن اإلنسان األمور بعقله جنَا من الوقوع يف اخلطأ  -4 .من أراد اخلري سعى للحرية

س:7أعرب ما حتته خط.

 -1ذاكر تستفد ذاكر فتستفيد أعرب ما حتته خط .
 -2صوموا تصحوا صوموا فتصحوا أعرب ما حتته خط
 -3أنت تفتح النافذة فيدخل اهلواء افتح النافذة فيدخل اهلواء افتح النافذة يدخل اهلواء

 - 1من خيلصوا فى أحباثهم فسوف ينهضون ببالدهم  - 2 .واهلل لسوف يتوصل العلماء إىل مبتكرات حديثة
 - 3إن يتفرغ العامل لتجاربه فسوف يسمو بأمته  - 4 .واهلل لسوف يبتكر العلماء اآلن خمرتعات كثرية .

س :9اجب عما هو مطلوب بني األقواس

 ( -1لتؤد عملك ولتسرتيح من التفكري فيه) ( .فما كان اإلنسان ليسرتيح إال بعد أداء عمله )
تكرر حرف ( الالم ) فيما بني القوسني فبني نوعه وأعرب الكلمة التى بعده .
( -2ال تهمل عملك فإنه ال قيمة ملهمل) وردت ال فى العبارة مرتني بني نوعها وأعرب ما بعدها .
 -3و ( ما ) كان اهلل ( ليطلعكم ) على الغيب … أعرب ما بني القوسني
 (-4ما كان اإلنسان ليظهر الكآبة والناس حوله فى ابتسامة وسرور) ما نوع الالم وما أثرها اإلعرابى فى الفعل ؟
( -5إن ترض بنصيبك فسوف تكون أغنى الناس )( - .إن تتحدوا فسيسعى لكم الفوز)
احذف(سوف)من اجلملة األوىل والسني من اجلملة الثانية و غري ما يلزم.
ملاذا اقرتن جواب الشرط بالفاء .
( -6إن كان ذلك فقد سلكت سلكاً قوميا) .
( -7من ينتم إىل مصر فسوف يعى مكانتها اإلقليمية)  .احذف الفاء واكتب اجلملة صحيحة .
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س:8احذف ( سوف ) من اجلمل اآلتية وأعد كتابتها صحيحة

تدريبات على الوحدة اخلامسة

س : 1للعلم فى القرن العشرين آثار ال ميكن أن نتجاهلها  ،فلوال العلم ما هبط اإلنسان على سطح القمر
فاالندفاع وراءه فى مشارق األرض ومغاربها أيها املصريون لتعوضوا ما فاتكم  ،وال تتوانوا عن السعي يف طلبه
تصلوا إىل ما تريدون  ،وحتققوا السبق فى ميادين كثريةٍونعم الرجل طالب اجملد  ،واعملوا ليل نهار
فتفوزا مبكانة عالية مرموقة  ،فلم يكن إنسان طموح ليصل هلدفه بال مشقة أو عناء
أ ) أعرب ما فوق اخلط فى العبارة السابقة ب ) استخرج منها :
 - 2خمصوصاً بامل دح  ،وأعربه كل إعراب ممكن .
 - 1كل فعل مضارع وأعربه
 - 3ثالثة مشتقات خمتلفة ،وحدد نوع كل  ،واذكر فعله ،
 - 5فع ًال مبيناً وحدد بناءه .
 - 4مجلة تقع نعتاً  ،وبني حملها اإلعرابى .
 - 6مصدراً مؤوالً واجعله صرحياً وبني موقعه اإلعرابي
ابن الفعل نتجاهل وبني نائب الفعل
جـ ) للعلم آثار ال ميكن أن نتجاهلها
إهداء من أ  /محمد عز
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س - 2إن حتن على الضعيف تنل رضا اهلل
خاطب بهذه اجلملة الواحدة ومثناها واجلمع بنوعيه وغري ما يلزم
س : 3الذي يدعو إىل املعروف وينهى عن املنكر يفوز برضا اهلل
ضع اسم شرط جازماً مكان اسم املوصول وغري ما يلزم
س : 4اربط بني كل مجلتني باسم شرط جازم وغري ما يلزم
ب ) يطيع والديه  ،اجلنة مستقره
أ ) يهوى القراءة النافعة  ،ينال باخلري الكثري
د ) يتفانى فى عمله  ،قد يفوز حبب اجلميع
جـ ) يعيش فى الريف  ،سيحظى باهلدوء
س : 5إن تتحدوا فسوف يسعى لكم الفوز " احذف سوف وغري ما يلزم

الوحدة السادسة األدوات
 وهى أداة يستفهم بها عن العدد وطبعاً تنتهي مجلتها بعالمة استفهام وحتتاج إىل جواب
كم كتاباً قرأت ؟ كم عامالً يف املصنع
مثل قولك

س  :كيف تعرفها بدون عالمة االستفهام ؟

 تعرفها من خالل ما يأتي :
أ ) متييزها أى االسم الواقع بعدها دائماً مفرد منصوب
كم قصة ألفها جنيب حمفوظ ؟
كم مدرساً فى املدرسة ؟
مثل
ب ) أحياناً يأتى قبلها حرف اجلر وفى هذه احلالة جيوز نصب متييزها أو جره
متييز منصوب بالفتحة
فى كم يوماً راجعت املواد
متييز جمرور بالكسرة
 يف كم يوم راجعن املواد
متييز منصوب بالفتحة
بكم جنيهاً اشرتيت هذا الكتاب
متييز جمرور بالكسرة
بكم جنيه اشرتيت هذا الكتاب
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س : 6أعرب الفعل حتقق فى اجلمل الثالث
إال ترتدد حتقق هدفك
ال ترتدد فتحقق هدفك
ال ترتدد حتقق هدفك
س : 7بني نوع الالم املتصلة بالفعل تصل فى اجلمل التالية وأعرب الفعل بعدها فى كل مجلة
لتصل إىل هدفك باالجتهاد ما كنت لتصل هلدفك بالكسل اجتهد لتصل إىل هدفك

 هى التى ختربك بكثرة العدد وطبعاً ال تنتهي مجلتها بعالمة استفهام ولذلك ال حتتاج إىل جواب
كم بطلٍ عربي سجله التاريخ
مثل
 كم من طالب تفوق من مدرسة نوى الثانوية املشرتكة

س  :كيف تعرفها ؟ تعرفها من خالل ما يأتي

متييزها أى االسم الواقع بعدها :
مثل  :كم دول حررها الوعي الشعيب :
- 1مجع جمرور :
إهداء من أ  /محمد عز
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مثل  :كم عمل أجنزته فى هذا الوقت القصري
 - 2مفرد جمرور :
مثل  :كم من دولٍ حررها الوعي الشعيب :
- 3اسم جمرور بـ ( من ):
 إذن  :كم اخلربية متييزها أى ما بعدها دائماً جمرور

وتنقسم إىل ثالثة أنواع :

 -1 حروف اجلر األصلية
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 وهى احلروف اليت ال ميكن االستغناء عنها فى الكالم وهى :
أ ) من  -إىل  -عن  -على  -يف  -الباء  -الكاف  -الالم  -منذ  -حتى
ب ) كذلك من حروف اجلر األصلية أدوات القسم :واهلل  -تاهلل  -باهلل
جـ ) كذلك من حروف اجلر األصلية أدوات االستثناء عدا  -خال  -حاشا
على كل حال كل ما ميكن عرضه هنا هو هذه األمثلة  :أقرأها واستفد من التعليق عليها
أقدر املخلص من الطالب
 مـن
 انتبه للفرق بينها وبني من املوصولة
حيرتم الناس من تقوى شخصيته
يف مثل قولك
 كما انتبه للفرق بينها وبني أداة الشرط
من يتق اهلل جيعل له خمرجاً
يف مثل قولك
والفرق واضح أن حرف اجلر يدخل على االسم
ولكن من املوصولة تكون مبعنى الذي أو اليت و الشرطية فالبد أن يكون بعدهما فعل

الالم

تذكر أن هناك الم التعليل تدخل على املضارع وهى أداة نصب
نقرأ التاريخ لنعرف جتارب األمم
يف مثل قولك
كما أن هناك الم اجلحود وهى أداة نصب تدخل على املضارع ويسبقها كون منفى
ما كان الصحفى ليكذب على الناس
يف مثل قولك
 كما هناك الم األمر وهى التى جتعل الفعل املضارع فى صورة األمر وهى أداة جزم
لتهمل أصحاب السوء
لتسع فى اخلري
مثل
وهناك الم االبتداء وتعرفها بأنها تدخل على مبتدأ
لشوقي شاعر
مثل قولك
خرب ملبتدأ
مبتدأ وكلمة شاعر
 وليس هلا تأثري فى اإلعراب فكلمة شوقي
 وهذه الالم تنتقل إىل اخلرب وتسمى الم التوكيد أو الالم املزحلقة وذلك إذا دخلت إن على اجلملة
إن شوقى لشاعر
مثل
 وهناك الم القسم وهى التى تقع فى أسلوب القسم
واهلل لنشاهدن العرض
مثل
 أدوات القسم الثالثة  :الواو  -التاء  -الباء
إهداء من أ  /محمد عز
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والضحى والليل إذا سجى

 مذ  ،منذ

 تهتم الدولة بالتعليم منذ ثورة يوليو

 تهتم الدولة بالتعليم مذ ثورة يوليو
الكلمتان مذ  ،منذ هلما حكمان :
أ ) يعتربان حروف جر إذا جاء بعدها اسم كاملثال السابق
ب ) يعتربان ظرف زمان إذا جاء بعدهما فعل
تهتم الدولة بالتعليم مذ تفجرت الدولة
مثل قولك
تهتم الدولة بالتعليم منذ تفجرت الدولة
أو مثــــل
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 هذه احلروف الثالثة جيوز فيها وجهان :
وما بعدها اسم جمرور
أ ) إما أن تعرب حروف جر
 وما بعدها يعرب مفعول به
ب ) أو أن تعرب أفعاالً ماضية
 حتــى تستخدم حتى :
أ ) أداة نصب للفعل املضارع وذلك إذا جاء بعدها مضارع
نقرأ الصحف حتى نتابع األخبار
مثل
ب ) وتستخدم حرف غاية لو جاء بعدها فعل ماض
ظل حممد يكتب الدرس حتى فهم مضمونه
مثل
عاد املتسابقون حتى األخري منهم (عاطفة)
ومثل
جـ ) كما تستخدم ( حرف جر ) إذا جاء بعدها اسم .
سالم هى حتى مطلعِ الفجر .
مثل

 الكلمتان ( ثـَم  -مثة )

 ظرفان مبعنى هناك وكثرياً ما يأتيان خربا مقدما
 فأينما تولوا فثم وجه اهلل
مثة شىء أخر
مثل
 أما ( ثــَُم ومثت ) ف هي حروف عطف وما بعدها يعرب معطوفا
 -2حروف اجلر الزائدة
وهى التى ميكن االستغناء عنها فى الكالم وتأتي ؛ لتوكيد املعنى وجتر ما بعدها لفظاً فقط .
( الباء  -الكاف  -من )
 احلروف ثالثة هى :
 أقرأ األمثلة اآلتية واستفد من التعليق عليها وهى أمثل ة مرتبة برتتيب احلروف السابقة :

 أ – مواضع زيادة الباء

ليس التفوق مبستحيل  -ليس احلر بشديد
 - 1يف خرب (ليس)  مثل
ولست بعالم الغيوب  - أليس األمر بسهل
 مثل
 - 2يف خرب (ما) اليت تعمل عمل ليس
قوله تعاىل (وما ربك بظالم للعبيد) .ما الدنيا بباقية .
مثل
إهداء من أ  /محمد عز
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كفى باهلل وليا  ،وكفى باهلل بصريا  -كفى بعقلك رادعاً .
 - 3يف فاعل (كفى)  مثل
حبسبك درهم.
 - 4يف املبتدأ إذا كان لفظ (حسب)   .مثل
اسم جمرور لفظا مرفوع حمال على انه مبتدأ
حسب
(أكرم باجملتهد) .
 - 5يف فاعل (أفعل) يف التعجب مثل

ب -مواضع زيادة الكاف

 تعترب زائدة حينما تأتى مع كلمة مثل وهى تفيد التشبيه
ليس كمثله شىءٌ .
 مثل

 جـ  -مواضع زيادة من

 كلمة رب
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 - 1إذا سبقها نفي ودخلت على اسم نكرة مثل
طالب :اسم جمرور لفظا مرفوع حمال على انه مبتدأ .
(ال يتأَخر منكم من أَحد)
 - 2إذا سبقها نهي ودخلت على اسم نكرة  مثل
اسم جمرور لفظا مرفوع حمال على انه فاعل .
أَحد
 - 3إذا سبقها استفهام ودخلت على اسم نكرة
قوله تعاىل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا"؟ ( -هل رأَيت من خلل)؟.
مثل
 أمثلة معربة حلروف اجلر الذائدة :
اسم جمرور يف حمل رفع مبتدأ
ما من طالب يبغى الفشل:
اسم جمرور يف حمل جر اسم ليس
ليس من شك فى جناحكم:
اسم جمرور يف حمل نصب خرب مـا العاملة عمل ليس
ما ربك بظالم للعبيد:
اسم جمرور يف حمل رفع فاعل
كفى باهلل وليا:
اسم جمرور يف حمل نصب خرب ليس مقدم
ليس كمثل عون اهلل عون :
اسم جمرور يف حمل رفع خرب املبتدأ
سعاد كمثل البدر :
(ما من طالب غائب).

- 3حروف اجلر الشبيهة بالزائدة

 وهى حرف جر شبيه بالزائد يستخدم للتقليل
رب صديق أنفع من شقيق رب ضارة نافعة رب أخ لك مل تلده أمك
مثل
 كل كلمة حتتها خط فى األمثلة السابقة اسم جمرور فى حمل رفع مبتدأ وهذا إعراب ثابت ألى أسم
يقع بعد كلمة رب
 وقد حتذف بعد الواو ويبقى عملها وتسمى واو رب وتكون هذه الواو فى أول الكالم وبعدها نكرة
وميكن إحالل رب حملها
مثل  :وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله
وتينة غضة األفنان باسقة قالت ألترابها والصيف حيتضرَُ
كل منهما اسم جمرور بالواو فى حمل رفع مبتدأ
 كلمتان ليل  ،تينة

إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

 هو اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء لطلب إقباله أو تنبيهه وأدواته هى ياء لكل املنادى
لنداء القريب
أى  ،اهلمزة
للنداء البعيد
أيا -هيا

أنواع املنادى
 منادى مبنى

 منادى معرب حكمه النصب

 - 1نكرة غري مقصودة وهى التى ال يقصد بندائها شخص معني
منادى منصوب بالفتحة
قول الضرير  :يا رجالً خذ بيدى
مثل
منادى منصوب بالفتحة
يا وطنياً إنك قدوة لغريك
منادى منصوب بالياء
منادى منصوب الياء  يا مدرسني أخلصوا لطالبكم
 يا طالبني تعاونا
 - 2منادى مضاف وما بعده مضاف إليه يتمم معناه وحكمه النصب
منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة
 مثل  :يا طالب العلم
منادى منصوب بالياء وحذفت النون لإلضافة
 ويا مدرسى اللغة العربية تعاونوا
منادى منصوب بالياء وحذف النون لإلضافة
 يا صانعى املعروف
يا صاعداً السلم  ،وما بعده يعرب حسب موقعه فى اجلملة وال
 – 3منادى شبيه باملضاف مثل
يعرب مض اف إليه أبداً  .ويأتى منوناً أو به نون للجمع واملثنى .
 - 4نداء ما فيه (الـ) ويسبق بـ أى أو أية وما بعدها يعرب صفة :
أداة نداء أو حرف نداء مبنى على السكون
مثل  :يا أيها الرجال  يا أيتها املرأة يا
منادى مبنى على الضم فى حمل نصب واهلاء للتنبيه
أى  /أية
 أو نقول حرف تنبيه مبنى على السكون
تعرب الواحدة منهما نعت مرفوع بالضمة
 كلمة الرجل وكلمة املرأة
 - 5لفظ اجلاللة اهلل ال ينادى بكلمة أيها ولكن جيوز
يا اهلل مناد ى مبنى على الضم فى حمل نصب
أ ) استخدام النداء فتقول
ب ) كما كثر عند العرب حذف أداة النداء والتعويض عنها مبيم مشددة فيقولون اللهم .
لفظ اجلاللة منادى مبنى على الضم فى حمل نصب وامليم املشددة جاءت عوضاً عن أداة
اللهم
النداء احملذوفة
إهداء من أ  /محمد عز
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 - 1منادى علم هو ما دل على ذات معينة وحكمه إنه مبنى على الرفع يف حمل نصب
 يا أملَُ  - يا مصر  -يا حممدون  -يا حممودان  -يا عليانمثل
 كل منادى هنا يعرب  :منادى مبنى على ما يرفع به فى حمل نصب
 - 2منادى نكرة مقصودة وهى الكلمة النكرة التى قصد ندائها فدلت على معني .
منادى مبنى على الضم فى حمل نصب
مثل  :يا بائع ال حتتكر السلعة
منادى مبنى على األلف فى حمل نصب
يا طالبان تعاونا :
م نادى مبنى على الواو فى حمل نصب
يا مدرسون أخلصوا لطالبكم :
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 - 6قد يأتى املنادى وأد اة النداء حمذوفة
مثل قول اهلل تعاىل   :ربنا ال تواخذنا إن نسينا أو أخطئنا 
منادى منصوب بالفتحة الظاهرة والضمري ناء
ربنا

النحو والصرف

مبنى فى حمل جر مضاف إليه

تدريبات على الوحدة السادسة

س : 1عني فيما يأتى كل حرف جر زائد وأعرب ما بعده

س : 2لست مبهمل فى عملى  ،وبالعقل واإلرادة سوف أبنى مستقبلى
ما الفرق بني الباءين فيما حتته خط ؟ وما إعراب جمروريهما

س : 3عني املنادى وبني نوعه فى اجلمل اآلتية ثم أعربه
أ ) أيا عاملون  ،ضاعفوا إنتاجكم
جـ ) أى سليمان  ،ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد

ب ) أيا راغباً فى السعادة  ،ابتسم للدنيا
د ) يا عربياً  ،للعروبة حق عليك

س : 4أعرب
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 -1وما اهلل بغافل عما تعملون
 -2وكفى باهلل ولياً وكفى باهلل نصريا
 -3وما من دابة فى األرض إال على اهلل رزقها
 -4ليس كمثله شىء وهو السميع البصري
 -5أليس اهلل بأحكم احلاكمني ؟
 -6هل من خالق غري اهلل يرزقكم من السماء واألرض ؟
 -7إن ما توعدون به آلت  ،وما أنتم مبعجزين

 -1يا أيتها الفتاة  ،حتلى بسالحى العلم واإلميان كليهما  -2ال ختتلفوا يا عرب
 -4كم رجالً حقق هدفه فى مسابقة األمس
 -3اللهم أهلمنى الصواب دائماً
 -5كم من سائح أبدى إعجابه حبضارة مصر  -6كم ليال غاشها املكتئب وهو حزين

س : 5عني نوع كم فى العبارات اآلتية

أ ) كم حروب خضناها  ،وكم من عدو هزمناه ب ) كم معركة خضناها مع إسرائيل
د ) كم من شهيد ضحى من أجل مصر
جـ ) كم طالب تفوقوا على يدى
و ) بكم جنيه اشرتيت هذه املالبس
هـ ) كم ليلة قضيتها فى سوهاج
ح ) كم حماوالت حاولت وصوالً إىل هديف
ز ) على يد كم أستاذ تعلمت

س : 6عرب عما يأتى مستخدماً كم اخلربية مستوفياً أنواع متييزها
أ ) كثرة املكتبات التى أنشأت فى العقد األخري من هذا القرن
ب ) كثرة اآلثار فى مدينة سوهاج
جـ ) كثرة الشهداء فى ميادين الشرف واجلهاد

س : 8أجعل كم االستفهامية خربية  ،واخلربية استفهامية مع تغيري ما يلزم :

أ ) كم من معارك انتصرنا فيها على إسرائيل ب ) كم بلداً زرتها فى الصيف
د ) كم مشر وعاً استثمارياً بدأ فى عهد السادات
جـ ) كم سفن عربت القناة
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

الوحدة السابعة املمنوع من الصرف

العــلــم

مثل :فاطمة  ،رقية  ،فوزية
 - 1إذا كان علماً مؤنثاً لفظاً ومعنى
مثل:معاوية  ،محزة ،
 وإذا كان علماً مذكراً معنى مؤنث لفظاً
مثل:زينب وسعاد
 إذا كان علماً مؤنثاً معنى مذكر لفظًا .
مثل  :هند فتقول  :جنحت هند أو هند  ،دعد
 إال إذا كان ثالثياً ساكن الوسط جاز منعه وجاز صرفه
 - 2إذا كان علماً أعجمياً إبراهيم  ،يعقوب  ،إمساعيل  ،شارون  ،بوش  ،إسرائيل  ،فلسطني .
 أما إذا كان علماً أعجمياً ثالثياً ساكن الوسط يصرف  .نوح  -هود  -لوط .
مجيع أمساء األنبياء ممنوعة من الصرف إال ما جتمعهم عبارة (صن مشلة)
فائدة
صاحل  -نوح  -شعيب  -حممد  -لوط  -هود .
مثل
 - 3إذا كان علماً على وزن الفعل  :مب عنى أنه يستخدم علم وفعل
أمحد اهلل
 فكلمة أمحد مثالً تستخدم علماً وفعالً فى مثل قولك
 وهذه األفعال منها  :أشرف  ،يزيد  ،ينبع  ،تدمر  ،يشكر  ،أجمد  ،أكرم .
 - 4إذا كان علماً مركباً تركيباً مزجياً
حضرموت  ،بور سعيد  ،بور توفيق  ،مرسى مطروح  ،بعلبك  ،كفر الشيخ
مثل
مثل  :عمر  ،قزح  ،جحا  ،عمر .
 - 5إذا كان علماً على وزن فُعَلْ
مثل  :رمضان – شعبان – عمران – محدان .
 - 6إذا كان علما خمتوماً ( بألف ونون ) زائدتني
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 هناك بعض األمساء املعربة يلحق بآخرها التنوين وهو عبارة عن نون ساكنة فى آخر االسم تنطـق
وال تكتب وتنتج من حركتني متفقتني على احلرف األخري من االسم
حممد رسول اهلل
مثل قولك
 وبعض األمساء املعربة ال يلحق بآخر ها التنوين
فاطمة خملصة
مثل قولك
ممنوعاً من الصرف
والثاني يسمى
مصروفاً
 وعلى ذلك فالنوع األول يسمى
 فاملمنوع من الصرف إذن هو املمنوع من التنوين
ومينع من الصرف بعض األعالم وبعض األمساء وبعض الصفات

 الصفـــة

 - 1إذا كانت صفة على وزن فَعالن والتى مؤنثها على وزن فَعلى
مؤنثها جوعى
 جوعان
مؤنثها عطشى
مثل  :عطشان
أحسن  ،أمجل  ،أفضل
مثل
 - 2وإذا كانت الصفة على وزن أفعل
 - 3وإذا كانت صفة على وزن فُعال أو مفعل من األعداد من  1إىل 11
آحاد  :مَوحد  ،ثَُناء  :مثنى  ،ثالث  :مثلث  ،رباع  :مربع  ،مخاس  :خممس ،
مثل
سداس  :مسدس  ،سباع  :مسبع  ،مثان  :مثمن  ،تساع  :متسع  ،عشار  :معشر
إهداء من أ  /محمد عز
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 - 4أى صفة على وزن فُعل مثل

النحو والصرف

كلمة أخر وهى مجع كلمة أخرى واملذكر منها آخر

 األمســـــاء

 إعراب املمنوع من الصرف

حكم عمر بالعدل
 - 1يرفع بالضمة مثل
 كلمة عمر ممنوعة من الصرف ألنها على وزن فعل فما إعرابها فى املثال السابق
فاعل مرفوع بالضمة
اإلجابة
 - 2ينصب بالفتحة
مثل  :زرت دمشق  .كلمة دمشق ممنوعة من الصرف ألنها علم أعجمى أو ألنها علـم مؤنـث فمـا
مفعول به منصوب بالفتحة
إعرابها فى املثال السابق ؟
 - 3جير بـ ( الفتحة ) نيابة عن الكسرة إذا كان جمرد من الـ واإلضافة
كلمة حدائق ممنوعة من الصرف ألنها صيغة منتهى اجلموع
مثل  :سرت فى حدائق غناء
فهى مجع تكسري به ألف وبعد األلف حرفان ولكن ما إعرابها ؟
 اسم جمرور بـ فى وعالمة جره الفتحة ألنها هنا ال معرفة وال مضافة
 - 4أما إذا كان معرفاً أو مضافاً فإنه جير بالكسرة
سرت فى حدائق القاهرة
مثل  :سرت فى احلدائق القريبة
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مثل  :بشرى  ،سلمى
 - 1إذا كان امسًا خمتوماً بألف التأنيث املقصورة
مثل  :صحراء  ،شعراء  ،أطباء
 - 2إذا كان امساً خمتوماً بألف التأنيث املمدودة
 - 3إذا كان امساً على صيغة منتهى ا جلموع وهى كل مجع تكسري بعد ألف تكسري حرفان أو ثالثة
ظواهر  -عواطف  -خواطر – زواحف – روائع  -فوائد
وتأتى على وزن (فواعل)
مبادئ  -خماطر  -مشاهد  -مناظر  -مشاعر  -مواهب .
(مفاعل)
طوابري  -قوانني  -تقاليد -قراطيس  -تراكيب.
(فواعيل)
مساكني  -مصابيح  -مشاريع  -مقادير  -مزامري .
(مفاعيل)

منوذج لإلعراب

اسم جمرور بعلى وعالمة جره الفتحة
 - 1يرتكز املبنى على دعائم قوية:
اسم جمرور بـ على وعالمة جره الفتحة
 - 2سرت فى صحراء واسعة :
اسم جمرور وعالمة جره الكسرة
 - 3يرتكز املبنى على الدعائم القوية :
اسم جمرور بـ فى وعالمة جره الكسرة
 - 4سرت فى صحراء مصر :

تدريبات على الوحدة السابعة

س : 1عني كل اسم ممنوع من الصرف وبني سبب منعه ؟

ب ) رجع زيدان من ميدان القتال
أ ) للجمال مقاييس منطقية وذوقية
د ) مصر قلب العروبة النابض
جـ ) العظة فى املقابر
س : 2مع ارك  ،ميادين  ،أحسن  ،صحراء  ،بيضاء
ضع كل كلمة من هذه الكلمات فى مجلتني  ،حبيث تكون جمرورة بالفتحة مرة  ،وبالكسرة مرة أخرى
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

إضافات حنوية

 - 1النعــــــت

 وهو تابع يذكر لبيان صفة فى متبوعة فهو الصفة ملوصوف قبلها

 أنواعه
أ ) مفـــرد

 وهو ما ليس مجلة وال شبه مجلة مثل  :املؤمن القوى خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف .
صفة جمرورة بالكسرة
صفة مرفوعة بالضمة الضعيف
 القوى
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س : 3من حقك أيها املصرى أن تطيب نفساً  ،وأن تتبوأ مكانتك عالية سامية  ،فقد حتـررت أرضـك ،
وعادت عليها سيادتك  ،وأصبحت مصر بإشراقة السالم فى آفاقها رائدة ورائدة وال عجب  ،فهى
أقدم الدول حضارة  ،وارفعها راية  ،وأعظمها جراءة وشجاعة .
ب ) استخرج منها :
أ ) أعرب ما حتته خط فى العبارة السابقة
 - 2متيزاً وحدد نوع املميز
 - 1امسني ممنوعني من الصرف  ،وبني سبب املنع
 - 4مصدراً مؤوالً وبني موقعها اإلعرابى
 - 3حا ًال وبني نوعها وصاحبها
 - 6مشتقني خمتلفني  ،وحدد نوع كل منهما وفعله
 - 5مصدراً صرحيًا واذكر فعله
 - 7امساً لال النافية للجنس وبني نوعه وحكمه اإلعرابى وخربه
 - 8مجلة مؤكدة وبني وسيلة توكيدها
 - 9فعالً أجوفاً واسنده لنون النسوة فى مجلة مفيدة وزنه بعد اإلسناد

ب ) مجلة امسية

 وهى التى تشتمل على مبتدأ وخرب وتشتمل على ضمري يعترب رابط
دعا اإلسالم إىل أمة (كلمتها واحدة) .
مثل
مجلة امسية تتكون من مبتدأ وخرب فى حمل جر نعت لكلمة أمة
مجلة كلمتها واحدة

جـ ) مجلة فعلية

 وهى التى تشتمل على فعل وفاعل
مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمري
يتكلم
 مثل  :استمعت إىل صحفى (يتكلم الصدق )
مسترت تقد يره هو واجلملة الفعلية فى حمل جر نعت لكلمة صحفى
قرأت كتاباً يتحدث عن األهرامات
ومثل
مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمري مسترت تقديره هو واجلملة الفعلية فى حمل
 يتحدث
نصب نعت لكلمة كتاباً

د ) شبه مجلة

 وهو ما يشتمل على جار وجمرور أو ظرف ومضاف مثل  :شاهدت رواية فى السينما
جار وجمرور فى حمل نصب نعت لكلمة رواية
 فى السينما
إهداء من أ  /محمد عز
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لنا لقاء بني الظالل
ومثل
ظرف مكان منصوب بالفتحة
بني الظالل  :بني
مضاف إليه جمرور بالكسرة وشبه اجلملة فى حمل رفع نعت لكلمة لقاء
الظالل
 ولكن تسألنى كيف ميكنك استخراج النعت من أى قطعة ؟ أعلم ما يلى :
أ ) النعت املفرد  :كما قلت لك تظهر فى قاعدة أن النعت يتبع املنعوت أو أن الصفة تتبع املوصوف .
ب ) أما النعت اجل ملة أو شبه اجلملة فاعلم أن املنعوت البد أن يكون نكرة ولذلك أحبث عن اسم نكرة
واعلم ما بعد النكرة هو النعت إما يكون مجلة امسية أو فعلية أو شبه مجلة

 – 2العطـــف

 وهو تابع يتوسط بينه وبني متبوعه حرف العطف وحروف العطف هى :
 مثل  :هل يستوى اخلبيث والطيب

تفيد املشاركة

 الفاء

 مثل  :حضر الطالب فاملدرسون
تفيد الرتتيب مع التعقيب
مثل  :ظهر األزهار ثم الثمار
تفيد الرتتيب مع الرتاخى
 ثم
إضافة :

 ثَم

بفتح ا لثاء تعرب ظرف مكان مبعنى هناك فى حمل رفع خرب مقدم
ثم ظروف حدثت .
فى مثل قولك
ظرف مكان مبعنى هناك يف حمل رفع خرب مقدم
مثة تعرب
مثة خالفٌ بينهم
حرف عطف يفيد الرتتيب مع الرتاخى
ثَُم

 أو

تفيد التخيري  مثل

 حتى

 تفيد الغاية مثل

 ال

أقرأ الكتب أو القصص .
السباحون حتى األخري بلغوا نهاية السباق

 وتعرفها حرف عطف حينما تنفى ما بعدها لتثبت ما قبلها .
نريد السالم ال االستسالم   .االستسالم تعرب
مثل

أم

مثل

 لكن
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 الواو

اسم معطوف منصوب

أأقرأ كتاباً أم قصة قبل النوم

( نونها ساكنة) وتعرفها بأنها تأتى حرف عطف فى اجلملة املنفية
ال تصاحب األشرار لكن األخيار  األخيار تعرب
مثل
ظهر غالم بل رجل
مثل
بـــل

اسم معطوف منصوب
إهداء من أ  /محمد عز
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 -3البــــدل

 وهو تابع يسبقه متبوع غري مقصود لذاته
عمر تعرب
اخلليفة عمر عادل .
مثل قولك

بدل مرفوع بالضمة

 ما أنواعه ؟
 - 1بدل مطابق  وهو ما يتساوى فيه البدل مع املبدل منه فى الداللة على شىء واحد

الزعيم مجال قائد ثورة يوليو
مثل قولك
ومن الزعيم ؟ تقول مجال
فمن مجال ؟ تقول الزعيم
بدل مطابق ومثل قولك غن ت السيدة أم كلثوم للصباح
 مجال فى املثال السابق تعترب
 وتعرفه بأن يكون البدل جزءً حسياً من أجزاء املبدل منه
 ظهر الكتاب جزءوه األول
يعجب السياح مبصر آثارها
مثل قولك
 وهناك كلمات تعرب غالباً بدل بعض من كل
(نصفه  -ربعه  -معظمه  -أغلبه  -بعضه  -أكثره -جزءاً منه)
مثل

 - 3بدل االشتمال

 ويكون فيه البدل مما يشتمل عليه املبدل منه (ويكون معنوياً) .
مدحت الصديق كرمه
انتفع بأستاذك علمه
مثل قولك
 إضافة  :كل اسم فيه الـ يقع بعد اسم اإلشارة يعرب بدل مطابق ويتبع اسم اإلشارة فى اإلعراب
هذا الطالب جمتهد
مثل قولك
تعرب بدل مطابق مرفوع
 الطالب
إذا مل يكن فيه الـ يعرب خرباً مثل هذا طالب جمتهد
خرب مرفوع بالضمة
 طالب تعرب
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 - 2بدل البعض من الكل

س : 1ما هو املعجم ؟

جـ :املعجم كت اب كبري ضخم حيتوي على ألفاظ اللغة  ،وهو مقسم إىل مثانية وعشرين باباً بعدد حروف
اهلجاء  ،كل باب خيتص حبرف من حروف اهلجاء .

س : 2ملاذا نكشف يف املعجم ؟

جـ :نكشف يف املعجم عن كلمة ؛ لنتعرف على معانيها املختلفة  ،و كيفية ضبط بنيتها (شكلها )  ،وأيضاً
كيفية ضبط مضارعها  ،وماضيها  ،و التعرف على مجوعها املختلفة و مشتقاتها  ...إخل

س : 3ما أشهر املعاجم فى اللغة العربية؟

 ( املصباح املنري  ،لسان العرب  ،املعجم الوجيز  ،القاموس احمليط  ،املعجم الوسيط ) .

Website : http://mohamedez72.blogspot.com
إهداء من أ  /محمد عز
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س  :4كيف نكشف يف املعجم عن معنى كلمة ؟
جـ :نكشف يف املعجم عن معنى كلمة بعدة طرق منها :

طريقة الكشف
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 -1إذا كانت الكلمة املراد الكشف عنها فعالً مضارعاً  ،أو أمراً  ،أو مشتقاً من املشتقات  ،أو مصدراً  ..فإننا عند
الكشف عنها نأتي باملاضي اجملرد منها ( ثالثي احلروف غالباً )
على املاضي اجملرد دَوَّر 
يسمع -امسعْ  -مساعة  -سامع -مسموع -استماع  -تسميع = مسع
مثل :
يفهم -افهم  -فاهم  -مفهوم  -استفهام  -تفاهم = فهم
 - 2إذا كان بالكلمة املراد الكشف عنها حرفاً أصلياً مضعفاً مثل  ( :دقَّّ  -حلَّ )  .. ،فإننا عند الكشف عنها
نفك التضعيف
= غ -ل  -ل .
مستغلّ = غلّ
مثل
= هـ  -م -م .
اهتمام = همّ
= ح-ق-ق.
مستحقات = حقّ
 - 3إذا كانت الكلمة املراد الكشف عنها أحد حروفها األصلية ألف ( يف وسطها مثل  :قال  ،أو أخرها مثل
دعا  ،فاعلم جيداً أنه ال يوجد يف املعجم ألف  ،و أن األلف أصلها إما  :واو أو ياء ..
ونعرف أصل األلف بطريقتني :
نأتي بالفعل املضارع من ماضي الكلمة اجملرد  -أو نأتي باملصدر من الفعل
= ق  -و -م
قام = يقوم
=
استقام
أمثلة
= ب  -ي -ع
= باع = يبيع
بايع
= د-ع-و
= دعا = يدعو
استدعى
= هـ  -د -ي
= هدى = يهدي
اهتدى
= خ-و-ف
خياف = خوف
=
خاف
 - 4إذا كانت الكلمة املراد الكشف عنها أحد حروفها األصليني حمذوفاً فأننا عند الكشف عنها نرد احلرف
احملذوف .
= وسع  -خَُذْ = أخذ
متسعة
مثل
= قال = قول  -اسعَ = سعي
قلْ
 - 5إذا كانت الكلمة املراد الكشف عنها مثنى  ،أو مجعاً فإننا عند الكشف عنها نردها إىل املفرد ثم حنذف
= علق
العالقتان = العالقة
الزائد  .مثل :
= رفع
املرتفعات = املرتفع

لنا طريقتان

 - 1يف املعجم الوسيط نكشف عن الكلمة حسب ترتيب حروفها
فنقول نكشف عن معنى كلمة ( انتصار ) يف مادة ( نصر ) باب  :النون  ،فصل  :الصاد  ،مع  :الراء
 – 2يف القاموس احمليط نكشف عن الكلمة يف باب احلرف األخري  ،فصل احلرف األول
فنقول نكشف عن معنى كلمة ( انتصار ) يف مادة ( نصر ) باب  :الراء  ،فصل  :النون .
إهداء من أ  /محمد عز
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( أهم  111كلمة والكشف عنها فى املعجم )
الكلمة

(جوب)
( عون )
( فيد )
( جور )
( حوج )
( جول )
( صون )
( هون )
( نبه )
( وسم )
( وكل )
( وحد )
( وثق )
( وهم )
( نفع )
( أخذ )
( وفد )
( حلل )
( همم )
( سوس )
( قصو )
( وهب )
( خطو )
( وهب )
( أرخ )

 )26حياة
 )27إجنازات
 )28ميناء
 )29مذياع
 )31أعان
 )31شيطان
 )32تنمية
 )33فتى
 )34بناء
 )35التفاني
 )36تعاون
 )37ميدان
 )38الشرور
 )39املتاح
 )41مدنيّة
)41االستباحة
)42االستقالل
 )43استيالء
 )44الضياع
 )45إجياد
 )46اإلنصاف
 )47املستدمية
 )48اإلميان
)49االستطاعة
 )51إقامة

( حيى )
( جنز )
( ونى )
( ذيع )
( عون )
(شطن/شيط)
( منو )
( فتى )
( بنى )
( فنى )
( عون )
( ميد )
( شرر )
( تيح )
( مدن )
( بوح )
( قلل )
( وىل )
( ضيع )
( وجد )
( نصف )
( دوم )
( أمن )
( طوع )
( قوم )

إهداء من أ  /محمد عز
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)1يستجيب
 )2يستعني
 )3يستفيد
 )4يستجري
)5احتياجات
 )6جماالت
 )7الصيانة
 )8يستهني
 )9ينتبهون
 )11يتسم
 )11يتكل
 )12يتحد
)13ثقة/ميثاق
 )14اتهام
 )15انتفاع
 )16يتخذ
 )17إيفاد
 )18احتلّ
 )19اهتمَّ
 )21سياسة
)21األقصى
 )22هبة
 )23اخلطا
 )24هبة
 )25تاريخ

املادة األصلية

الكلمة

املادة األصلية
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الكلمة

( قرر )
( زهر )
( ضلع )
( عنق )
( ضهد )
( سنو )
( علو )
( رود )
( عود )
( بيد )
( مسو )
( حقق )
( طمأن )
(وصف)
( رخو )
( خري )
( نور )
( ثور )
( دمى )
( يدى )
( فتو )
( رضو )
( شيد )
( سبح )
( ضوء )

الكلمة

املادة األصلية

 )76استحالة
 )77الناس
 )78إنسان
)79استيطان
 )81استسالم
 )81إدارة
 )82إدانـة
 )83إشارة
 )84استماتة
 )85إطالة
 )86اإليضاح
 )87اإليثار
 )88اآلثار
 )89انهيار
 )91الرياضة
 )91ميزان
 )92أضاف
 )93أفاض
 )94التعاىل
 )95العائق
 )96أعداء
 )97ازدحام
 )98اضطراب
 )99أرسى
 )111يستبني

( حول )
( نوس )
( أنس )
( وطن )
( سلم )
( دور )
( دين )
( شور )
( موت )
( طول )
( وضح )
( أثر )
( أثر )
( هري )
( روض )
( وزن )
( ضيف )
( فيض )
( علو )
( عوق )
( عدو )
( زحم )
( ضرب )
( رسو )
( بني )
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 )51استقر
 )52ازدهار
 )53اضطالع
 )54اعتناق
 )55اضطهاد
 )56سنة
 )57يستعلى
 )58إرادة
 )59استعادة
 )61إبادة
 )61مساء
 )62حتقيق
 )63اطمئنان
 )64صفات
 )65اسرتخاء
 )66استخار
 )67يستنري
 )68إثارة
 )69دماء
 )71يد
 )71استفتاء
 )72اسرتضاء
 )73إشادة
 )74سباحة
 )75اإلضاءة

املادية األصلية

النحو والصرف

 -1جرد الكلمات اآلتية من احلروف الزائدة قم رتبها حبسب ترتيبها يف املعجم الوسيط :
( تساءل  -استقام  -اخترب  -تفاهم  -استعظم )

 -2بني كيف نكشف عن معاني الكلمات اآلتية يف الوسيط واحمليط
( حذف  -التجميل  -اخلجل -إنكار )

إهداء من أ  /محمد عز

81

سلسلة العز فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى

النحو والصرف

 -3يف أي مادة تكشف عن الكلمات اآلتية :

( يتمطي  -ميدان  -مدينة  -ميناء  -سائح  -ساحة  -اهلويين  -اهليئة  -وجهاء )

إضافة أخرى فى اإلعراب
 – 1وخباصة

واو للحال
خباصة شبه مجلة خرب مقدم

يعرب االسم الذى بعدها مبتدأ مؤخر

 – 2وخصوصاً

الواو للعطف
خصوصاً  :مفعول مطلق لفعل حمذوف

يعرب االسم الذى بعدها مفعـول بـه
منصوب

 ما أروع النجاح

تعجبية مبنية على السكون فى حمل رفع مبتدأ
ما
فعل ماض مبنى على الفتح والفاعل ضمري مسترت واجلملة الفعلية خرب
أروع
النجاح مفعول به منصوب (متعجب منه) .
 - 4حرف اجلر الزائد هو  :الباء والكاف و من وهذا احلرف يكون زائداً إذا حذف دون تغـيري املعنـى
 ويعرب االسم بعده جمرور لفظاً فى حمل رفع نصب جر على حسب موقعه
 أروع بالصدق ( أعرب )
 الباء حرف جر زائد
فعل ماض جاء على صورة األمر للتعجب
أروع
فاعل جمرور لفظاً مرفوع حمالً
الصدق
الحظ  :ما يعرب مفعوالً به :
مثل  :ما أمجل العلم
 - 1املتعجب منه فى صيغة ما أفعله
مثل  :حنن – العرب – نؤيد العلم
- 2االسم املختص
مثل  :يا صديقى الكسل الكسل
- 3احملذر منه
مثل  :يا صديقى اجلهاد
- 4املغرى به
مثل  :أحب الفاكهة خصوصاً العنب
 - 5االسم الواقع بعد كلمة خصوصاً
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 – 3ما التعجبية يكون بعدها فعل على وزن افعل

مثل  :ما أروع النجاح

 أعلم أن املخصوص باملدح أو الذم يعرب :

 - 2إما خرب ملبتدأ حمذوف

 - 1إما مبتدأ مؤخر
نعم العمل اجلهاد
مثل
 االسم الذى يقع بعد الفعل املتصل بنون الوقاية يعرب ( فاعل ) .
فاعل .
يسرنى عمل املدرس  .عمل
مثل
 األفعال التى تعرب بعالمات اإلعراب الفرعية هى ( األفعال اخلمسة ) .
وهى كل فعل مضارع اتصلت به واو اجلماعة  -ألف االثنني -ياء املخاطبة .
يريدون  -يريدان  -تريدين .
مثل
 وهى ترفع بثبوت النون وتنصب وجتزم حبذف النون .
إهداء من أ  /محمد عز
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بعض األساليب
 هو أسلوب يدل على متيز شىء فى صفة ما مجاال أو قبحا مع دهشة املتكلم وتعجبه من هذا التميز.

يا له من شجاع!

وهي تتكون من :
{ -1ما} تعجبية اسم نكرة مبعنى شىء عظيم.
{-2فعل التعجب}:وهو فعل ماضى على وزن(أفْعَلَ).
 {-3املتعجب منه} :وهو االسم أو الضمري العائد على االسم املتميز فى اجلمال أو القبح.

ما

ما
مثل :
الطبيعة ما

املتعجب منه { اسم ظاهر& ضمري متصل}

 +أفعلَ +
أجــم َل
أمجلـــــــ

إعرابهـا

الصدقَ
ــــها

نكرة تعجبية مبعنى شيء عظيم مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأ .
 - ما :
فعل التعجب فعل ماضٍ مبين على الفتح  ،وفاعله ضمري مسترت وجوباً تقديره
 - أفعل [أمجل] :
[هو] عائد على [ما] و اجلملة الفعلية [من الفعل والفاعل] يف حمل رفع خرب املبتدأ [ما].
مفعول به [متعجب منه]منصوب ،
 -املتعجب منه [الصدقَ] :

تليفون 01092659271/01223474272

صيغ التعجب نوعان
{أ} -قياسية
{ب} -السماعية مثل (:كَيْفَ تَ ْكفُرونَ بِاهللِ) وقوهلم  :هللِ دَرُّهَُ فارِسًا !
صيغ التعجب القياسية
الصيغة األوىل  :ما أَ ْفعَلَه

الصيغة الثانية  :أَ ْفِعلْ بـه

وهي تتكون من :
{ -1فعل التعجب} :وهو فعل ماض يأتى عل صيغة األمر لضرورة التعجب  .ويكون على وزن(َأفْعِلْ).
 { -2الباء} :وهى حرف جر زائد.
{ -3املتعجب منه} :وهو ما يقع بعد الباء.

مثل :
الطبيعة

إعرابها

أَ ْفِعلْ
أَ ْجمِل
أمجل

+

بـ

بـ
بـ

+

ا ُملَتعَجَّب منه
الصد ِق
ــــها

فعل ماضٍ مبنى على السكون جاء على صيغة األمر؛ لضرورة التعجب.
َ{أفْعِلْ}( :أَ ْجمِل):
حرف جر زائد مبنى ال حمل له من اإلعراب.
 {بـ } :
إهداء من أ  /محمد عز
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فاعل مرفوع  ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة منع ظهورها اشتغال االسم
 {ا ُملتَعَجَّب منه} [الصدق] :
حبركة حرف اجلر الزائد أو { ا ُملتَعَجَّب منه } [الصدق] [ :فاعل مرفوع حمال جمرور لفظا] .

صوغ أسلوب التعجب

إهداء من أ  /محمد عز
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[: ]1يتعجب من الفعل مباشرةً على إحدى الصيغتني إذا كان
{ - 1ماضياً } أي ليس فعالً مضارعاً  ،وال أمراً مثل  :يعرف  -اعلمْ .
 { - 2ثالثياًّ } أي ال يزيد عن ثالثة أحرف  .مثل  :ارتفع  -استعمل .
 { -3ليس الوصف منه على( أفعل) الذى مؤنثه (فعالء)} أى غريَ دَالٍّ على َع ْيبٍ خِلقى أو لونٍ :
مثل  :صلع  -جرب  -عرج  -حول  -زرق  -خضر  -صفر .
 { -4مَُ ْثبَتاً } أي ليس منفياً مثل  :ما عرف  -ما علم .
 { - 5تاماًّ } أي ليس فعالً ناقصاً مثل  :كان وأخواتها .
 {-6قابالً للتفا َُوتِ } أي يقبل التدرج(النقص والزيادة) أي ليس مثل األفعال( مات  -فين  -هلك  -غرق )
اليت ال تفاوت فيها {الدرجات للزيادة والنقصان فيها } .
َ {- 7مبْنِياًّ للمَعْلُومِ} أي الفاعل معروف أى ليس مبنياً للمجهول مثل :عـَُ ِرفَ  -عـَُلِـمَ  -تَُصان  -يَُستشار  -يَُهان
َُ { - 8متَصَرِّفاً} أي ليس فعالً جامداً.مثل  (:عسى  -ليس  -نعم  -بئس ) .
{ ما أصدق املسلمَ  -أصدق باملسلم }.
 مثل - :صدق املسلم
{ ما أقــبح الكذبَ  -أقــبح بالكذبِ }.
 قــبح الكذبملحوظة إذا كان الفعل مستوفيا للشروط جاز التعجب منه مباشرة كما فى األمثلة السابقة ,أو بطريق
غري مباشر بواسطة { صيغة تعجب من فعل مناسب مستوف للشروط} مثل ( :ما أعظم  -أعظم بـ  ،ماأجدر
 أجدر بـ  ،ما أكثر -أكثر بـ ) وبعدها املصدر الصريح أو املصدر املؤول من الفعل املراد التعجب منه. مثل { :ما أعظم صدق املسلمَ  -ما أعظم أن يصدق املسلم}.
 أعظم بأن يصدق املسلم }.{ أعظم بصدق املسلم
[: ] 2إذا كان [الفعل غري ثالثى أو الوصف منه على أفعل فعالء أو ناقصا]
نتعجب منه بالطريق غري املباشر باملصدر الصريح أو املؤول هكذا:
 - 1نأتي بصيغة التعجب من فعل مساعد مناسب مستوف للشروط مثل :
( ما أشـدّ  -أشدد بـ  -ما أحسن  -أحسن بـ  -ما أعظم  -أعظم بـ ) .
 - 2ثم نأتي باملصدر الصريح أو املؤول من الفعل غري املستوفى للشروط بعد صيغة التعجب من
الفعل املساعد مباشرة  .مثل ( :ارتفع اهلرم  -زرقت السماء  -كان الدواء مرا)
 { ما أعظم أن يـرتفع اهلرم }.ارتفع {ما أعــظم ارتفاع اهلرم }
 { أعــظم بأن يرتـــفع اهلــرم } .{أعْــظِمْ بـارتفاع اهلرم }
 { مـا أجْــمَلَ أن تـزرق السـماء}. زرق { ما أ ْجمَ َل زرقةَ السماءِ }
 { أَرْ ِوعْ بـأن تـزرق السـمــاء } .{ أَرْ ِوعْ بــزرقــة الســمـاء}
 {ما أصَعبَ أنْ يكون الدواء مراً}.كان {ما أصْعبَ كون الدواء مراً}
 {أصعب بأن يكون الدواء مــراً}.{أصِْعبْ بك ْونِ الدواءِ مَُرًّا }
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هام جداً

 -1املصدر املؤول (أن  +الفعل املضارع) يصبح يف حمل نصب مفعول به مع صيغة [ما أفعله] ،ويف حمل رفع
فاعل مع صيغة [أفعل به] .
 -2وجيوز أن تزاد كان بني ما التعجبية وخربها يف مجلة التعجب ،وتكون غري عاملة أي ال اسم وال خرب هلا .
مثل{- :ما كان أحلى قبالت اهلوى}  { -ما كان أغناه عن التحرش بهذه القبائل}
 -3جيوز أن نأتي بفعل التعجب املساعد للفعل املطابق للشروط مثلما أتينا به للفعل غري املطابق للشروط .
 فمثالً عندما نتعجب من عظمة اخلالق نقول :
 - 3ما أروع عظمة اخلالق .
 - 2أعظم باخلالق .
 - 1ما أعظم اخلالق .
 - 6أروع بأن يعظم اخلالق .
 - 5ما أروع أن يعظم اخلالق
 - 4أروع بعظمة اخلالق .
 الحظ الفرق بني ( أك ِرمْ زيدا  -أكرمْ بزيدٍ ) ( ما أك َرمَ زيدٌ أحدا  -ما أكرمَ زيدا )
 {ما  +أفعل  }... +إذن (أفعل) فعل تعجب ماضى مبنى على الفتح.
 {أفعل  +بـ  }... +إذن (أفعل) فعل تعجب ماضى مبنى على السكون جاء على صورة األمر لضرورة التعجب.
 {أفعل } دون أن تسبق بـ {ما} وبدون أن يليها {بـ} إذن (أفعل) اسم تفضيل ويعرب حسب موقعه.
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[ : ]3إذا كان الفعل مبنيا للمجهول مثل أو فعل منفيا
نتعجب منه بالطريق غري املباشر باملصدراملؤول فقط هكذا:
 - 1نأتي بصيغة التعجب من فعل مساعد مناسب مستوف للشروط مثل :
( ما أجدر  -أجدر بـ  -ما أحسن  -أحسن بـ  -ما أعظم  -أعظم بـ ) .
 – 2ثم نأتي باملصدر املؤول من الفعل غري املستوفى للشروط بعد صيغة التعجب من الفعل املساعد مباشرة
ملحوظة أنْ +ال  +الفعل املضارع = أال +الفعل املضارع منصوب
 ( يَُثاب اجملد  -ال يرتك املسلم الصالة)مثل:
 { أمجل بأن يَُثَاب اجملدُّ } . { ما أمجل أن يَُثَاب اجملدُّ } {أجدر بأال يرتك املسلم الصالة} . {ما أجدر أال يرتك املسلم الصالة}[ :]4ال يَُتعجَّب من الفعل أ -اجلامد مثل(:عسَى  -نعم  -بئْس  -حبذا -ال حبذا -ليس )
ب  -وال من الفعل الذى ال تفاوت فيه مثل (:ماتَ  -عاش  -هلك -فَِنيَ  -غرق )

إعراب أسلوب التعجب
ما أمجل العلم !
ما  :تعجبية يف حمل رفع مبتدأ
أمجل  :خرب مجلة فعلية
العلم  :مفعول به

أمجل بالعلم !
أمجل  :فعل ماض جاء على صورة األمر
الباء  :حرف جر زائد
العلم  :فاعل جمرور لفظاً مرفوع حمالً

إهداء من أ  /محمد عز
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 -1عني صيغة التعجب فيما يأتي  ،وبني الفعل الذي جاءت منه

 -3تعجَّب مما يلي

السالم يوثق الصلة بني الشعوب  -صفاء قلب احملب  -عبور الشارع أثناء مرور السيارات  -احرتام الكبار

-4أعرب املتعجب منه يف اجلمل اآلتية

-1ما أقبح أال تشرتك يف الدفاع عن املبادئ و األخالق .
-2أعدل بالذين اتقوا اهلل فهداهم  ،و أحقِر مبن عصوه فدمرهم .
-3ما أشد إميان املتقني  ،و ما أكرم هؤالء الصاحلني .
-4ما أمجل النفس الراضية ،وما أمجل القراءة وأجداها.

[ -]5اجب عما هو مطلوب بني األقواس
 ( )1االتصاف باحللم ) اجعل ما بني القوسني متعجباً منه وأعربه  .وبني مادة ( يتصف )
 ) 2وضح نوع ( ما ) فى اجلمل اآلتية - 1 :ما يسعد فى حياته إال املؤمن - 2 .ما أعظم شجاعة املؤمن ! .
 ) 3تعجب من ( التهاون فى العمل ) مع إعراب املتعجب منه .

تليفون 01092659271/01223474272

(األمة اإلسالمية ما أروعَ تارخيها ! وما أعظمَ رجاهلا األوائل وأكرِمْ بأخالقهم ! وأجِملْ بتمسكهم بعقيدتهم
وتطبيقهم لتعاليم دينهم ! لقد كتبوا أعظمَ تاريخ و شيدوا أعظم حضارة عرفتها البشرية  ،فسادوا العامل
بأخالقهم وطيب تعاملهم  ،فما أَصْدقَهَُمْ إن عاهدوا !  ،ومَا أوْفَاهم إن وعدوا !  ،ومَا أعدهلم إن حكموا ! ،وما
أعفاهم إن قدروا ! ،وما أنفعهم ألصدقائهم ! ،وما أضرهم ألعدائهم ! ،وأَخلِقْ بأمانتهم وحرصهم عليها ! ،
فما أَجْدَرَ أن تضرب بهم األمم األمثال يف األخالق العالية و الصفات النبيلة ! ).
 - 1ما أمجلَ احلريَّةَ !  - 2مَا أسْعَدَ مَنْ أَدَّى حق اهلل عليه !
 -2أعرب ما يأتي
 - 3أنعِمْ بالكريم! - 4ما أعظم إميان املرء بربه و ما أكرمه حني يَُسأَل  ،فأكبِر به رجال وقت الشدائد.

 *أسلوب القسم  :أسلوب يراد به تأكيد شيء لدى السامع من أجل حمو أي شك يف ذهنه و هو من
أساليب التوكيد ويتكون من:
( )1أداة القسم وقد تكون:
(أ) حرفاً مثل ( :الواو  -الباء  -التاء) وهى حروف قسم وجر (يعرب ما بعدها امسا جمروراً)
والتاء ال تدخل إال على (اهلل)
(ب) وقد تكون فعالً مثل  (:أحلف  -أقسم )

( )2املقسم به وهو كل ما يَُعظم مثل ( :اهلل  -رب الكعبة -عني -رأس  -حياة ) املقسم به إعرابه
جمرور لفظاً مرفوع حمالً على أنه مبتدأ  ،وخربه حمذوف وجوباً تقديره  :قسمي  ،أو مييين .
ُ َ
( )3جواب القسم (املقسمِ عليه)

مثال :

يكون مجلة امسية أو فعلية .
واهلل شاهد الزور آثم  -أقسم لن أفرط يف التفوق .
إهداء من أ  /محمد عز
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توكيد مجلة جواب القسم

س : 1ما معىن توكيد مجلة جواب القسم ؟

جـ  :معنى توكيد مجلة جواب القسم أن تدخل على تلك اجلملة أداة من أدوات التوكيد وهي :
( إن  -أن  -الم االبتداء  -الم القسم  -قد  -نون التوكيد اخلفيفة  -نون التوكيد الثقيلة) .

 *وتكون مجلة جواب القسم:

(ب) مثبتة أو منفية

(أ) امسية أو فعلية

(ج) مؤكدة أو غري مؤكدة

*إذا كان جواب القسم مجلة امسية مثبتة جيوز أن تؤكد

*إذا كان جواب القسم مجلة امسية منفية ,فال تؤكد. .

 مثل:

{ وحياتك ما ناجح الكسول { }.باهلل ال إكـراه فى الديـن} .

*إذا كان جواب القسم مجلة فعلية املثبتة تؤكد بــــ :

[واهلل قد أفلح املؤمنون].
( )1إذا كان فعلها(ماض) تؤكد ب(قد وحدها) مثل:
[واهلل لقد أفلح املؤمنون].
 - أو تؤكد بـ (الالم  +قد) مثل:
( )2إذا كان فعلها مضارعا واقعا فى جواب القسم ،متصل بالالم ،داالً علي االستقبال ،مثبتا ،تؤكد بــ
[واهلل ألحققنَّ النجاح]
(:نون التوكيد) نقول:

إذا كان جواب القسم مجلة فعلية منفية فال تؤكد 
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 بــ (إن وحدها ) مثل:
 أو بـ (إن والالم) مثل:

{ تاهلل إن احلياة كفاح}.
{ ورب الكعبة إن احلق ملنتصرٌ}

{ باهلل ال نامت أعني اجلبناء} {ورأس أبيك ال يفلح الظاملون}.
{- واهلل ما قلت الكذب}.
{-تاهلل مل أقصر فى عملي} { وحياتك لن أشهد الزور}

حاالت توكيد الفعل بالنون

* (الفعل املاضى ) ميتنع توكيده بـ { النون} 
*(الفعل األمر )

 مثل :

* (الفعل املضارع )

جيوز توكيده بـ {النون } 
اصرب على الشدائد أو ( اصربنّ) اســ َع فى اخلـري أو (اسعني)
له ثالث حاالت وهى :

 -1جيب توكيد الفعل املضارع بالنون إذا توافرت فيه الشروط اآلتية

( )1إذا كان جواباً لقسم )2( .متصالً بالالم )3( .مثبتاً )4( .داالً علي االستقبال.
 {واهلل لينتشرنّ الـعدل بني الناس} { - .واهلل ليفوزنّ باجلـنة الـمؤمنون}.مثل قولنا:
 {تاهلل ليجملنَّ الشعر إذا هزَّ الوجدان}{- .ورأس أبيك ليكتنبَّ اهلل لك النجاح}.{تاهلل لتتحققنَّ املبادئ اإلنسانية }. { وحــياتك ليتفوقنَّ الــمجدَُ}.ً

هام جدا إذا طلب منك جعل الفعل املضارع واجب التوكيد بالنون أو (مبنياً)ضع قبل الفعل(واهلل) وفى أوله
إهداء من أ  /محمد عز
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( لـ ) وفى آخره (نَّ) .مثل[ :حيفظ العمل كرامة اإلنسان] {واهلل ليحفظن العمل كرامة اإلنسان}.

ْ
 -2وجيوز توكيده :إذا سبق مبا لدل علي الطلب(أمر -نهي -متني -ترجي -استفهام -العرض

ً

لينفقن (لينفق) القادر يف سبيل اهلل .
ال تصاحنب (ال تصاحب) األشرار .
أتبحثن (أتبحث) عن التفوق ؟
ليت السالم يسودَنَّ (يسود) العامل .
لعل حمب يتفوقَنَّ (يتفوق) .
أال تساعدن (تساعد) احملتاج .
هال تنزلن (تنزل) عندنا .

هام جدا إذا طلب منك جعل الفعل املضارع جائز التوكيد بالنون ضع قبله (هل) وفى آخره (نَّ) واكتب
اجلملة وفى آخرها عالمة(؟) مثل[ :حيفظ العمل كرامة اإلنسان]  {-هل حيفظنَّ العمل كرامة اإلنسان ؟}
 -3ميتنع توكيده يف حالتني:

[ب] إذا مل يدل علي الطلب.
[أ] إذا فقد شرطاً من شروط اجلواب.
 مثل{-:واهلل لسوف أستشري ذوى األلباب} { -ينتشر السالم}{ - .واهلل لينشرنّ السالم اآلن}.
 {واهلل لن ينتشر الباطل } {واهلل لسوف ينتشر السالم}ً

هام جدا إذا طلب منك جعل الفعل ممتنع التوكيد بالنون ضع قبل الفعل (واهلل لسوف) واكتب اجلملة
واهلل لسوف حيفظ العمل كرامة اإلنسان
 مثل ( :حيفظ)
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 التحضيض) نقول: - 1إذا سبق بـ (الم األمر) مثل :
 - 2إذا سبق بـ (النهي) مثل :
 - 3إذا سبق بـ (االستفهام) مثل:
 - 4إذا سبق بـ (متنٍّ) مثل :
 - 5إذا سبق بـ (ترجٍّ) مثل :
 - 6إذا سبق بـ (العرْض) مثل :
 - 7إذا سبق بـ (التحضيض) مثل :

 -1عني أداة القسم واملقسم به واملقسم عليه يف اجلمل اآلتية

(-)1واهلل إن الساكت عن احلق شيطان أخرس.
( -)3واهلل لست مهمالً .
( -)2وربى ما ندمت على خري فعلته .
( -)5ورب الكعبة لقد عدت إىل صوابى .
( -)4تاهلل ألسعدن املظلوم .

[ -]2اجعل كل مجلة مما يأتى جواباً لقسم

( -)2يكتب لك النجاح .
( -)1جنح اجملتهدون .
( -)4خيلص اإلنسان يف عمله  -)5( .يتفوق اجملد.

( -)3الصدق مطلوب
( -)6يكتب اهلل لك النجاح.

[ -]3بني أسباب امتناع توكيد الفعل اآلتية بالنون
( -)1باهلل لسوف أستشري احلكماء .
( -)2واهلل لن يفلح كيد الظاملني أبدأً .

( - )3يقبل الطالب على القراءة حبب .

[ -]4اذكر حكم توكيد الفعل بالنون يف اجلمل اآلتية مع بيان السبب
( - )1اسع إىل مستقبلك باجلد واإلخالص .

( - )2أيها العربى ال تتخلفنَّ عن الركب.
إهداء من أ  /محمد عز
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( - )3واهلل لن أهمل عملى.
( - )5هل تفهم الدرس جيداً ؟
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( - )4حضر املعلم إىل الفصل فى موعده .
( - )6واهلل ألقوم بواجبى اآلن.

[ -]5اجب عما هو مطلوب بني األقواس

أسلوب املدح

:

هو أسلوب يدل على استحسان شىء يستحق املدح و الثناء.

أسلوب الذم   :هو أسلوب يدل على استهجان شىء يستحق الذم و اهلجاء
 املكونات واإلعراب

يتكون من { :فعل (املدح  /الذم

 - للمدح فعالن هما {:نعم – حبَّ}
 - للذم فعالن هما {:بئس  -ال حبَّ}
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 ( -1يسع) اجعل هذا الفعل مؤكداً بالنون توكيداً واجباً مرة وجائزاً مرة أخرى فى مجلتني من إنشائك
اجعل الفعل واجب التوكيد بالنون .
 ( -2اإلنسان القوى يتصف بالتفاؤل )
( -3ينتمى) اجعل هذا الفعل واجب التوكيد بالنون فى مجلة وممتنع التوكيد بها فى أخرى .
( -4يدرك) اجعل الفعل واجب التوكيد بالنون فى مجلة وممتنع التوكيد بالنون فى أخرى .
( -5حيتل) اجعل هذا الفعل واجب التوكيد بالنون فى مجلة وممتنع التوكيد بالنون فى مجلة أخرى
( -6جياهد املكافح) اجعل الفعل فى هذه اجلملة واجب التوكيد مرة وجائز مرة أخرى .
(-7الكلمة الطيبة صدقة)( يسعد من يعود لسانه على الصدق) أكد اجلملة األوىل ميؤكدين خمتلفني
واجلملة الثانية بنون التوكيد.
 (-8حيقق املصريون آمال مصر) أكد الفعل السابق بالنون توكيداً واجباً مرة وجائزاً مرة أخرى .
( -9حيرر العرب القدس) أكد الفعل بالنون توكيداً واجباً
( -11أمش فى طريقك حنو رقى الوطن) أكد الفعل بالنون مبيناً حكم توكيده .

 +الفاعل  +املخصوص ( باملدح  /الذم)}

ويعرب:

[ فعل ماضى جامد مبنى على الفتح ].

 صور الفاعل فى املدح والذم
للفاعل صورة واحدة مع {حبَّ  -ال حبَّ} وهى[ ذا]  :ويعرب [ اسم إشارة مبنى فى حمل رفع فاعل ].
 وللفاعل أربع صور مع { نعم – بئس }
 - 2مضاف إىل ما فيه أل ،
وهى  - 1 :حملى بأل
 - 4إحدى الكلمتني (مَنْ -ما) املوصولتني
 - 3ضمري مسترت يفسره متييز نكرة
 وتعرب(مَنْ  -ما)  :اسم موصول مبنى على السكون فى حمل رفع فاعل.
نعم الرجال احملرتم
 املخصوص باملدح  /الذم  :يعرب مبتدأ مرفوع مثل :

أوال  :أسلوب املدح و الذم مع (نعم – وبئس)
 - 2فاعل املدح  -3 .املخصوص باملدح
يتكون أسلوب املدح من  - 1 :فعل املدح

إهداء من أ  /محمد عز
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 { نعم عمل الطالب االجتهاد} . { -نعم العمل االجتهاد}
 { نعم ما تصنعه االجتهاد} . { - نعم عمال االجتهاد }
 -3املخصوص بالذم
 -2فاعل الذم
 يتكون أسلوب الذم من  - 1فعل الذم
 {بئس صديق السوء الكذاب { - }.بئس من تصادقه الكذاب}.{ بئس الصديق الكذاب }الصور التي لأتي عليها فاعل (نعم – بئس )

 -1معرف بأل

مثل :

 -2مضاف إ ى ما فيه أل

نعم الصفة الصرب
مثل :

بئس اخللق النفاق .

نعم خلق املرء الوفاء  .بئس رفيق السوء اخلائن .

ً

هام جدا  :ال تنسَ أنه بعد (من أو ما ) تأتي مجلة تسمى مجلة الصلة تفصل بينهما
وبني املخصوص وليس هلا حمل من اإلعراب.
  -4ضمري مسترت وجوبا مميز بنكرة (أي لفسره التمييز)

 مثل  :نعم × عمال اإلخالص .

تذكر أن

بئس× خلقا الغدر .

 -الفاعل ضمري مسترت تقديره (هو).

 - 1أن [نعم  ،و بئس] فعالن جامدان ليس هلما مضارع وال أمر وال يَُشتق منهما يعربا
[ فعل ماضٍ جامد مبين على الفتح]
 - 2املخصوص باملدح أو بالذم  :إذا تأخرمع (نعم – بئس) يعرب مبتدأ مؤخراً ،واجلملة الفعلية قبله املكونة
من الفعل اجلامد قبله (نعم أو بئس)والفاعل عبارةعن(مجلة فعلية)يف حمل رفع خرب مقدم وجيوزإعرابه:
(خرباً مرفوعًا ملبتدأ حمذوف وجوباً ).
 -3جيوز يف املخصوص باملدح أو بالذم أن يتقدم على [نعم  ،و بئس] فنقول :
 {الصدق نعم اخللق أو نعم اخللق الصدق} {الكذب بئس صفةً  .أو بئس صفةً الكذب } -4إذا كان املخصوص باملدح أو بالذم مفهوما من الكالم فإنه قد حيذف .
بئس مثوى املتكربين أي (النار)
أي ( اجلنة)  .مثل :
مثل  :نعم دار املتقني
 -5إذا جاء بعد نعم أو بئس كلمة نكرة منصوبة فإنها تعرب (متييزاً)
متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة
نعم عمال اإلخالص  .عمال :
 مثل :
 - 6االسم النكرة بعد [نعم  ،بئس]يعرب متييز مثل  :نعم عامالً املصري
نعم العامل املصري
واملعرفة يعرب فاعل مثل:
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نعم مـن تصاحبه الويف  .بئس من تصادق الشرير .
(  -3من أو ما ) املوصولتان مثل :
نعم ما تفعله مساعدة احملتاج  .بئس مـا تفعله الغـش

ثانيا  :حبذا  -ال حبذا

يتكون أسلوب املدح مع ( حبذا )
 مثل :

حــبَّذا الوفاء

من :حبَّ (فعل املدح ) ذا ( الفاعل)  +املخصوص باملدح
إهداء من أ  /محمد عز
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يتكون أسلوب الذم مع (الحبذا) من  :الحبَّ (فعل الذم) ذا (الفاعل)  +املخصوص بالذم .
 مثل :

تذكر أن :

الحـبذااخليانة.

 -1املخصوص باملدح أو بالذم مع (حبذا  -الحبذا)يعرب دائما مبتدأ مؤخر وال يصح تقدميه
 -2يعرب اسم اإلشارة (ذا) املتصل بكل من (حبَّذا – ال حبَّذا) اسم إشارة مبنى يف حمل رفع فاعل .
 - 3جيوز أن يقع قبل خمصوص ( حَبَّذا ) أو بعده متييز  ،مثل  ( :حَبَّذا قوال الصدق  ،وحَبَّذا الصدق قوال )

انـتبه -:

[ -]1امدح ما يستحق املدح وذم ما يستحق الذم من الصفات اآلتية :
 - 1صحبة الكتب .
 - 5اللني.

 -2العظماء  -3 .مصاحبة الزميل اجملد - 4 .خيانة املبادئ .
 -8اهلدوء
 – 7إنصاف املظلوم .
 -6املتكرب.
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 إذا طُلب منك (مدح شيء أو جعله خمصوصاً باملدح) ضع قبله (حبذا ) أو (نعم  +فاعل مناسب )
 و إذا طلب منك (ذم شيء أو جعله خمصوصاً بالذم ) ضع قبله (ال حبذا) أو (بئس  +فاعل مناسب)
فإذا كان املخصوص عاقال يكون الفاعل إحدى هذه الكلمات {:الصديق  -اإلنسان  -الصاحب  -الرجال }
وإذا كان املخصوص غري عاقل يكون الفاعل إحدى الكلمات { :العمل -اخللق – الصفة  -ما تفعله}
 مثل :اجعل (صحبة الكتب ) خمصوصاً باملدح  ،امدح (احملب)
 { نعم العمل صحبة الكتب }{ حبذا صحبة الكتب } { نـعـم الـرجل الـمحــب } {-حــبذا الــمحــب }

[-]2عني فعل املدح أو الذم والفاعل واملخصوص باملدح أوالذم فيما يأتى :
 - 1حبذا اإلخالص يف العمل .
 - 4بئس رفيق السوء املنافق .

 - 2بئس خلقاً خلف الوعد .
 - 5بئس مثوى الكافرين .

 - 3ال حبذا الكذب .
 -6نعم من تصاحبه املخلص .

[ -]3أعرب األساليب اآلتية :

 - 3نعم ما تتصف به الوفاء
 - 1بئس صفة الغدر فى العهود  - 2بئْسَ الصديقَُ مَن جَفاكَ .
 - 4نعم خلق املرء الوفاء بالعهد - 5 .ال حبذا العيش بعيدا عن الوطن -6 .نعم من يزين اخلري املؤمن.

[ -] 4بني يف اجلمل اآلتية أساليب املدح والذم و نوع الفاعل وأعرب املخصوص.
 -3حبذا التفاؤل .
 -2بئس من ينكر احلق الظاملون .
 -1بئس خلقاً اإلهمال .
 -6بئس عادات اإلنسان التدخني.
 -4نعم الصدق الصدق يف القول -5 .ال حبذا الظلم

[ -]5اجب عما هو مطلوب بني األقواس :

( -1األبناء) اجعل هذه الكلمة خمصوصاً باملدح فى مجلة ومتعجبً منه فى مجلة أخرى مع الضبط
( -2احلضارة املصرية) اجعلها خمصوصاً باملدح فى مجلة من إنشائك .
 -3امدح ( من ال يؤجل عمل يومه إىل غده ) مستخدماً الفعل ( نعم ) و ( حبذا ) مرة أخرى .
إهداء من أ  /محمد عز
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 أسلوب يذكر فيه اسم ظاهر بعد ضمري املتكلم(غالباً) أو ضمري املخاطب(،أحياناً) ويأتي هذا االسم ليفسر
الضمري وخيصصه. :
 -1الضمري

 املكونات واإلعراب
 -2املختص

 -3املعىن

[ب] ضمائر املتكلم املتصلة :هى {  +...نا املتكلمني  +... -ى املتكلم } وتعرب ضمري متصل مبنى فى حمل
(نصب أو جر) حبسب احلرف الذى قبلها(حرف جر أو حرف ناسخ)

-2

املختص:

 ويعرب:

وهو االسم الذى يفسر الضمري وخيصصه
{ مفعول به منصوب لفعل حمذوف وجوبا تقديره أخص} وللمختص ،ثالث صور هى:

ً
 - 1لكون معرفا بـ (أل):

مثل :

حنن األطباء نعاجل املرضي .

 - 2املضاف إ ى معرفة  :مثل :
َّ ُ
ُّ
 -3إحد الكلمتني (أ ) للمذكر أو ( ألة) للمؤنث:

حنن أطباء املستشفي نعاجل املرضي .

 يليها اسم مرفوع فيه (أل) يعرب نعت مرفوع .
مثل  :أنت أيها الشابَُ درع الوطن  .أنت أيَّتَُها األمَُ مصنع الرجال أنتم أيُّها اجلنودَُ درع الوطن .
 إذا جاء املخصوص يف صورة (أيُّها  -أيَّتَُها) فتعرب (أيُّها  -أيَّتَُها) مفعوال به مبين على الضم يف حمل
واهلاء للتنبيه .
نصب على االختصاص بفعل حمذوف وجوبا تقديره  (:أخص )
واالسم بعدها  :نعت مرفوع أليُّها أو  :بدال مرفوعاً منها
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 - 1الضمري :وقد يكون{ منفصال أو متصال  ،للمتكلم أو للغائب}
ضمري متصل مبنى فى حمل رفع مبتدأ.
[أ] ضمائر املتكلم املنفصلة :هى { أنا – حنن } وتعرب

ملحوظة :
 - 1العالمات اليت يعرف بها املختص :
يقع بني شرطتني  -يسبقه ضمري  -ميكن حذفه من اجلملة  -منصوب  -معرفة .
 - 2املختص يعرب  :مفعوال به منصوبا على االختصاص بفعل حمذوف وجوباً تقديره [ :أخص] .
 - 3ال يتم تقدير االختصاص بعد كل ضمري للمتكلم إال إذا كان االختصاص مقصوداً يف اجلملة  ،فقد
يكون املراد اإلخبار عن الضمري فقط  ،وبالتالي فليس هناك حاجة يف اجلملة لتقدير االختصاص ،
حنن أبناءَُ العروبة.
والفاصل يف ذلك هو سياق اجلملة  .فمثالً :
حنن يف حمل رفع مبتدأ وأبناء خرب  ،وليس هناك أسلوب اختصاص يف اجلملة .
[-4أيُّها  ،أيَّتَُها] يف أسلوب النداء تعرب  :منادى مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به .
مثل  :يا أيها الطالب اجتهدوا
إهداء من أ  /محمد عز
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[ -5أيُّها  ،أيَّتَُها] يف أسلوب االختصاص تعرب  :اسم مبين على الضم يف حمل نصـب علـي االختصـاص
بفعل حمذوف وجوباً تقديره [أخص]  ،واهلاء حرف مبين للتنبيه .
 -6االسم احمللى بـ (أل) يعرب{ نعت مرفوع}

 منوذج إعرابى

{ -1حنن ـ العرب ـ نسعى إ ى حتقيق السالم}.

 حنن :ضمري مبين يف حمل رفع مبتدأ
العرب :مفعول به منصوب لفعل حمذوف ،تقديره{أخص أو أعين أو أقصد}.
نسعى :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة املقدرة.
إىل  :حرف جر مبنى ال حمل له من اإلعراب.
حتقيق :اسم جمرور وعالمة جره الكسرة.
السالم :مضاف إليه جمرور ،وعالمة جره الكسرة.
{ -2علينا ـ ألها املعلمون ـ تنمية العقول}.
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 -3املعىن وهو الكالم الذى يتمم الفائدة وينسب للضمري ثم يصري فى نهاية األمر للمختص.
ويعرب :حسب موقعه فى الكالم { خرب  -مبتدأ  -فعل}.
 مثل {- 1 :حنن  -الشرقيني  -نطمع دائما إىل مزيد من املعرفة}.
 { - 2لــنا  -أبناء العــروبة  -تـاريخ عــريق}.
{ - 3أنت -أيها اإلنسان  -خليفة اهلل فى األرض}.
{ -4حنــن  -أيــتها النساء  -شقائق الــرجــال}.

علينا :جار وجمرور يف حمل رفع خرب مقدم.
أيها( :أي) منصوب علي االختصاص مبين يف حمل نصب.
واهلاء للتنبيه(،املعلمون) نعت مرفوع وعالمة رفعه الواو.
تنمية :مبتدأ مؤخر مرفوع(،العقول) مضاف إليه جمرور.

{ -3لنا – معشر الشباب – آمال عظيمة}.

لنا :جار وجمرور وشبه اجلملة فى حمل رفع خرب مقدم.
معشر :مفعول به منصوب لفعل حمذوف ،تقديره{أخص أو أعين أو أقصد}.
الشباب :مضاف إليه جمرور ،وعالمة جره الكسرة .عظيمة :نعت مرفوع وعالمة الرفع الضمة.

[  -] 1ضع امساً خمتصاً يف العبارات اآلتية حبيث تتنوع صوره .
 - 1حنن  ............أسعد الناس .
 - 3لنا  .......حقوق على األبناء .

 - 2عليكم  ..........مسئولية كبرية حنو الوطن .
 - 4عليكم  ..........محاية الوطن .

[ - ]2عني يف كل مجله من اجلمل اآلتية أركان مجلة االختصاص
إهداء من أ  /محمد عز
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 - 2إننا القضاة نقضي باحلقّ.
 - 1أنا  -العربي  -ال أخضع لطاغية .
 - 3بنا  -أيها الشباب  -تتحقق أهداف أمتنا  - 4 .حنن العرب نكرم الضيف وحنمي اجلار
 - 6أنت طالبَ العلم مصباح احلياة
 - 5عليكم  -شبابَ األمة  -مسئولية كربي

[ -]3اجب عما هو مطلوب بني األقواس :

أوال :اإلغراء

 اإلغراء  :هو حث املخاطب علي أمرحممود ليفعله ويسمي األمر احملمود (املغري به).

 يأتي املغري به على ثالث صور ،وهي :ـ
(  ) 1مفرد :مثل{ -:اإلخالص فى العمل فهو سر النجاح} { - .اللني فى القول تنل حمبة الناس}.
(  ) 2مكرر  :مثل{ -:االحتاد االحتاد أمـام قـوى البغى } { - .اإلتـقان اإلتـقـان أيـها العـمال}.
(  ) 3معطوف  :مثل{-:العمل واخللق فإنهما سبيال التقدم} { - .الصدق واألمانة فهما خلق املؤمن}.
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 ( -1حنن املثقفون حنب القراءة ) اجعل ما بني القوسني اسلوب اختصاص وأعرب املختص .
( -2املصريون) اجعل هذه الكلمة خمتصاً فى مجلة من تعبريك .
 ( -3حنن علماء ننهض ببالدنا ) اجعلها فى أسلوب اختصاص وأعرب املختص .
( -4بنو مصر ) أجعلها خمتصاً فى مجلة من تعبريك .
( -5طوائف الشعب) اجعل هذا االسم خمتصاً يف مجلة تامة.

إعراب املغر به

يَُعرب مفعوالً به لفعل حمذوف[جوازا أو وجوباً ] تقديره (ألزم)
واحلذف وجوباً يف حاليت ( التكرار والعطف) ( -وجوازاً) يف حالة (اإلفراد )

منوذج إعرابى

 { -1االجتهاد لا بىن}.

االجتهاد :مفعول به لفعل حمذوف(جوازاً) تقديره(الزم).
يا بنى( :يا) أداة نداء ،حرف مبين ،ال حمل له من اإلعراب.
و(بنى) :منادي منصوب وعالمة النصب الفتحة ،ياء املتكلم ضمري مبنى فى حمل جر مضاف إليه.

{ -2الصالة لا مسلمني الصالة }.

الصالة :مفعول به منصوب بالفتحة لفعل حمذوف(وجوباً) تقديره(الزم).
الصالة :توكيد لفظي منصوب بالفتحة.

{ -3فالصرب و االجتهاد فى مسعاك الدءوب}.
الصرب :مفعول به منصوب بالفتحة لفعل حمذوف(وجوباً) تقديره(الزم).
إهداء من أ  /محمد عز
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االجتهاد :معطوف منصوب بالفتحة .فى مسعاك :جار وجمرور .الدءوب :نعت جمرور بالكسرة.

إذا طُلب منك جعل االسم(مغرى به ) أو طُلب منك اإلغراء باسم اذكر االسم مكرراً
ملحوظة
( القراءة) {القراءة القراءة أيها الشباب}.
مثل:
وبعده (أيها الشباب)

ثانيا :التحذلر

التحذير  :هو تنبيه املخاطب إلي أمر مكروه ليتجنبه ،ويسمي األمر املكروه(حمذراً منه).

مثل - :إياك اإلهمال.
 إياك وإهمال القراءة. -إياكم من الكسل .

 إياك إياك أن تهمل. إياك وأن تهمل القراءة. -إياكم من أن تكسلوا.

ملحوظة:
[ -]1جيوز :أن يأتي(احملذر منه) بعد{إيا} مصدراً مؤوالً.
 نقول :إياك أن تكذب  -إياكِ أن تكذبي  -إياكما أن تكذبا  -إياكن أن تكذبن.
[ -]2يصح :تكرار (إيا) يف كل هذه الصور ،وتكون (إيا) الثانية توكيداً لألولي
[(]3إيا) يف كل الصور السابقة(مفعول به مبنى على السكون فى حمل نصب لفعل حمذوف وجوباً تقديره احذر)
(حرف خطاب مبنى ال حمل له من اإلعراب) ,ويف املثين (ما) عالمة التثنية.
 والكاف
 ويف اجلمع(إياكم) امليم عالمة اجلمع ،و(إياكن) النون عالمة اجلمع
(مفعول به ثان )
[ - ]4االسم الواقع بعد(إيا) إذا مل تسبقه(الواو)َُيعرب
مفعول به أول ،لفعل حمذوف وجوباً تقديره (أُحذر).
 و(إيا)
(مفعول به لفعل حمذوف وجوباً تقديره (أُحذر).
[ - ]5أما إذا سبقته(الواو) أعرب
(إياك الكراهية  -إياكِ والكسل والضجر.
 نقول:
مفعوالً به لفعل حمذوف تقديره(احذر)
يعرب ( احملذر منه)
 واحلذف وجوباً يف حاليت (العطف والتكرار) وجوازاً يف حالة اإلفراد.
[ -]6إذا طُلب منك جعل االسم(مغرى به ) أو طُلب منك اإلغراء باسم اذكر االسم مكرراً وبعده (أيها الشباب)
الكراهية الكراهية أيها الشباب
( الكراهية)
مثل:
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 يأتي احملذر منه علي أربع صور :هى
 البطالة فهى طريق كل رذيلة. الكراهية أيها الشباب.مثل:
() 1ـ مفرد:
 اجلنب اجلنب أيها اجلندى. الفرقة الفرقة تنتصروا.( )2ـ مكرر  :مثل:
 املتكرب والكذاب تسلم من السوء - .الكسل واإلهمال يتقدم الوطن.() 3ـ معطوف  :مثل:
() 4ـ لفظة(أيا) :دون عطف أو معطوفًا بالواو أو جمروراً مبن

منوذج إعرابى
[ -]1إلاك النفاق

( إيا) :مفعول به أول لفعل حمذوف وجوباً تقديره(أحذر)مبنى على السكون فى حمل نصب.
إهداء من أ  /محمد عز
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(الكاف) :حرف للخطاب مبنى ال حمل له من اإلعراب.
( النفاق) :مفعول به ثان منصوب بالفتحة لفعل حمذوف وجوباً تقديره(أحذر) .

[ -]2إلاك والنفاق

( إيا) :مفعول به لفعل حمذوف وجوباً تقديره(أحذر) مبنى على السكون فى حمل نصب.
( الكاف) حرف للخطاب ال حمل له من اإلعراب الواو للعطف.
( النفاق) :مفعول به لفعل حمذوف وجوباً تقديره (أُحذر).

[ - ] 3عني املغرى به واحملذر منه فيما يأتي ،واضبط كالً منهما
 -1الصدق يف النية والشرف يف الكلمة  -2 .الدفاع عن الوطن والبذل يف سبيله .
 -4النوم عن حق الوطن .
 -3الوعي بكل خمططات العدو .
 -6الرمحة بالطري
 -5إياك واتباع الباطل .
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[ - ]1استخرج أساليب اإلغراء والتحذير ،واذكر أنواعها ،وقدّر األفعال احملذوفة فيها .وبيِّن حكم حذفها .
( يف قرية من القرى املطلة على أحد األودية ،والناس نيام ،والظالم يَُرخي سَُدَُولَه على الكون ،جرى السيل
فجرف السدود وحطم اجلسور واندفعت املياه بقوة لتغرق القرية ،وهب الناس من نومهم على صوت ينادي:
النجدةَ .ال سيلَ السيلَ .السيلَ والغرقَ .البيوتَ واملتاع .السرعةَ السرعةَ .تعاونوا على رد طغيـان السـيل.
وإياكم والكسلَ ،فإن املياه متدفقة واخلطب عظيم .فهب اجلميع من رقادهم وتعاونوا علـى إنقـاذ األنفـس
واألموال من الغرق ،فتمَّ هلم ذلك بتوفيقٍ من اهلل سبحانه وتعاىل ).
[ -]2حَذّر شخصاً أمامك من األعمال التالية باستعمال (إيَّا) ،وقدر الفعل احملذوف ،واذكر حكم حذفه:
[اإلفراط يف األكل  -التدخني  -إهمال الدروس  -الوقوع يف حفرة  -االقرتاب من النار] .

[ -]4اجب عما هو مطلوب بني األقواس
 -1أغرِ صديقك ( بالعمل واإلنتاج ) مع ضبط املغرى به .
 -2اغر املصريني على استخدام الطاقة .
 ( -3التفاؤل ) اجعل ما بني القوسني مغرى به وخمصوصاً باملدح .
( -4اجلهل) اجعلها خمصوصاً بالذم مرة وحذر منه مرة أخرى فى مجلتني من إنشائك

جمرد

هو فعل كل حروفه أصلية
ال ميكن االستغناء عن حرف منها
مثل  :وجد  -زلزل

الفعــل نوعـــــان

مزيد

هو فعل زدنا فيه حرف أو أكثر
على حروفه األصلية
مثل  :أخرج  -انهزم  -استعمل
إهداء من أ  /محمد عز
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جمرد الثالثي

الفعل اجملرد نوعان

حوالي  4874فعالً .
أمثلة  :سعد  -أكل
يسمعون ( مسع ) خَُذْ ( أخذ ) قُمْ ( قام )  -قِ ( وقي )

مزيد الثالثي

النحو والصرف

جمرد الرباعي

حوالي  765فعالً .
أمثلة  :بعثر -عربد  -سلسل
زحزح  -حصحص (بان وظهر)

الفعل املزيد نوعان

مزيد الرباعي

َ – 1أفْعَلَ ( أَ  / ) -َ -َ ْ-أكرم  -أنزل  -أمدَّ -أوضح  -أفاد  -أعطى  -أوحى .
 – 2فَعَّلَ (  / ) -َ -َّ َ-درّب  -شوّه -خرّج -لوّث  -بدّد -برّأ  -ولّى .
 – 3فَاْعَلَ (  َ-اْ  / ) -َ َ-قاتل  -عاون -ساير  -آمن  -واجه  -آزر .

ثانياً  :مزيد الثالثي حبرفني  :و يأتي على مخسة أشكال

 – 1ا ْنفَعَلَ ( انـْ َ / ) -َ -َ -انعقد  -اندفع  -انهار  -انشقّ  -امنحى
 – 2ا ْفتَعَلَ ( ا ْ– تَ  / ) -َ َ-اجتمع  -اتصل  -اضطر -ازدان  -احتوى
 – 3افْعَلَّ ( ا ـْ ـ َّـ )  /ابيضََّ -امحرَّ -اخضرَّ  -اعوجَّ
َ – 4تفَاْعَلَ ( تَ –َ اْ َ / ) -َ -تباعد  -تواصل  -تبارى  -تعارف
َ - 5تفَعَّلَ ( تَ  / ) -َ -َّ َ-تعلَّم  -تطهر  -توسَّم  -تبني  -تعدد
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أوالً  :مزيد الثالثي حبرف  :و يأتي على ثالثة أشكال

-

ثالثاً  :مزيد الثالثي بثالثة أحرف  :و يأتي على شكل شهري

* استفعل ( اسـتـ  / ) - - -استعمر  -استورد  -استقام  -اسرتخى  -استمدَّ .
* و هناك أوزان أقل شهرة منها ( افْعَوْعَلَ ) املزيد باهلمزة و الواو وتضعيف العني مثل :
اعشوشب -اخشوشن -اغرورق  -احدودب

رابعاً  :مزيد الرباعي حبرف  :يأتي على شكل واحد
 تفعلل ( تَ  / ) -َ -َ -ْ َ-تزلزل  -تدهور  -تبعثرخامساً  :مزيد الرباعي حبرفني  :يأتي على شكل واحد
 -افَْعلَلَّ ( ا  / ) َّ- -َ -َ ْ-اطمأ ّن -اقشعر  -اكفهر  -امشئز

 - 1أقل عدد حلروف أي فعل ثالثة  ،و نعرف عدد حروف الفعل من خالل الفعل
مالحظــات
املاضي فقط بعد حذف الضمائر من آخره  ،وحروف العطف من أوله إنْ وَُجِدَت
 - 2أقصى عدد حلروف الفعل املاضي ستة .
 - 3حروف الزيادة :احلروف اليت تزاد على اجملرد الثالثي ،أو اجملرد الرباعي وغريهما حمصورة يف
عشرة أحرف جيمعها قولك :سََأ ْلتَُمونيها أو اليوم َتنْساه أو هَناء وَ تَسْليم  ،و من الزيادة أيضاً
التضعيف لعني الفعل
 - 4وال يلزم يف كل جمرد أن يَُستعمل له مزيد مثل لَيسَ ،خَال وحنوهما من األفعال اجلامدة .
إهداء من أ  /محمد عز
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 ) 1بني الفعل يف كل مما يأتي  ،وأذكر نوعه من حيث التجرد والزيادة :
[أ] { أن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلي أهلها } .....
[ب] { يا أيها الذي آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمني}
[جـ] { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظ ن إثم وال جتسسوا } ....
[د] { من اهتدي فإمنا يهتدي نفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها } ......
[هـ] { وأن لو استقاموا علي الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا }

( ) 2بني فيما يأتي الفعل اجملرد ونوعه  ،والفعل املزيد وحروف الزيادة :

( ) 3اجعل كل فعل من األفعال اآلتية مزيداً حبرفني ثم ضع منها يف مجلتني تامتني
( كسر  -قدم  -رفع  -علم  -فهم )

( ) 4عني الفعل املزيد فيما يأتي  ،وأذكر حروف الزيادة
أ -احلرية جيب أن تشرق يف كل نفس .
ب – أغدقت الطبيعة علي اإلنسان بالكثري من اخلريات .
جـ  -أرسي اإلنسان علي املاء السفن  ،وسخرها خلدمته .
د – يف الربيع يعتدل اجلو  ،ويتذوق الناس اجلمال .
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(أ) قال تعالي  { :فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز } .......
(ب) قال تعالي  { :والليل إذا عسس  ،والصبح إذا تنفس }
(جـ) تبارك اهلل أحسن اخلالقني .
(هـ) انقشع الظالم
(د) تفتحت األزهار

( )5عني الفعل اجملرد ونوعه  ،والفعل املزيد وحروف الزيادة فيه فيما يلى  ،واذكر أصله اجملرد

(جلس  -تفاهم  -ابتدأ  -جاهد  -أكرم  -علْم  -ردَّ  -استفهم  -صَدَقَ  -تزلزل  -تصدَّق  -اطمأن  -ارتضى  -تبني -
استمد َ -دفَعَ  -وصَّى  -أحاط  -منا  -هبَّ  -تفوق  - -طلَعَ  -صام  -زلزل -طمأن  -بعثر  -جلجل)

االسم نوعان
جامد

(أ) اجلامـد
وهو قسمان

مشتق
ما مل يؤخذ من غريه وهو أسبق يف الظهور من املشتق  ،مثل  :رجل ،مشس...

إنسان  ،أرض  ،رجل ...
مثل :
اسم ذات ( ما دل على شيء حمسوس )
فَهْم  ،شجاعة  ،جناح.
اسم معنى (ما دل على شيء غري حمسوس ) مثل :
(ب) املشتق وهو ما أُخذ من غريه  ،وله أصل يَُنسب إليه  .مثل  :اسم الفاعل  -اسم املفعول -
صيغ املبالغة  -اسم التفضيل  -اسم اآللة  -اسم الزمان  -اسم املكان
إهداء من أ  /محمد عز
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 -1حدد االسم اجلامد واالسم املشتق مما يلي وحدد نوع اجلامد :
 -3جيب علي األبناء احرتام اآلباء
 -1قرأت الكتاب قراءة متأنية  - 2سرق اللص الذهب .
 -4شكر النعمة واجب علب كل مسلم  -5 .الصالة عماد الدين جيب احلفاظ عليها ؟

 -2عني اسم الذات واسم املعنى و االسم املشتق فيما يأتي :

( العمل  -الباحث  -احلياة  -األشجار  -التوَّاب  -املنتقم -املقياس  -الغصن -العهد  -اخلبري  -الرمال )

 -1العدد يطابق املعدود تذكرياً وتأنيثاً
مؤنث
الصفحة الثالثة
مذكر
الالعب األول
العدد املضارع علي وزن فاعل دائماً يعرب صفة ( مرفوعة  ،منصو ب  ،جمرورة ) ملا قبله ( إذا كـان مفـرداً أو
معطوفاً ) .
( الثالثة )  :نعت ( صفة ) مفرد منصوب للصفحة  ( .الرابع )  :نعت ( صفة ) مفرد جمرور للكتاب .
 -3العدد املضارع املصاغ علي وزن فاعل ( إذا كان مركباً من  ) 19 : 11يبين علي فتح اجلزئيني .
الرابع عشر .... ....عدد مركب مبين علي فتح اجلزئيني ف ميحل جر نعت .

تليفون 01092659271/01223474272

* يأتي العدد يأتي علي وزن فاعل ليصف ما قبله  ،ويدل علي ترتيبه .
مثال  -1قرأت الصفحة الثالثة من الكتاب الرابع .
 -2أخذ الالعب األول الكرة من الالعب اخلامس .
 -3حصلت علي الرتتيب الرابع عشر يف املسابقة .
يالحظ يف األمثلة السابقة عدة مالحظات

 -1استخرج العدد املصاغ علي وزن فاعل وأعربه
 -1سأسافر يف اليوم التاسع عشر من شهر يناير .
 -2اشرتيت اجلزء الرابع من كتاب العقد الفريد .
 -3ألقي الالعب األول الكر ة إلي الالعب الثالث .
 -4ق رأت من القصة الثالثة عشر الفصل الرابع والعشرين .

 -2ضع مكان األرقام يف اجلمل اآلتية أعدادا على وزن (فاعل)
 - 1يصري القمر بدرا يف الليلة ( )15من الشهر.
 -2كانت غزوة اخلندق يف السنة ( )5من اهلجرة.
 - 3أبو بكر رضي اهلل عنه ( ) 1من أسلم من الصحابة
 -4جن ح اجليش يف حترير سيناء يوم ( )6من الشهر ( )11من العام ( . ) 1973
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النحو والصرف

 االستفهام املنفى 

 ( أ  +نفى  :ال  -ما  -لن  -ليس )
بلى فهمت الدرس
 إثبات

 أمل تفهم الدرس ؟
نعم مل أفهم الدرس .
 نفى

هناك فرق بني أنواع ما 

 ال تلعب فى الشارع
 ال يلعب اجملتهد
 ال طالب علم مقصر
 جيشنا قوى ال ضعيف

 هناك فرق بني أنواع ال 

ال جازمة ( يوجه إليك كالم ) ما بعدها جمزوم .
ال نافية ( يتحدث عن أحد غريك ) ما بعدها فعل مضارع مرفوع
ال النافية للجنس
ال عاطفة

هناك فرق بني اسم الفعل وحرف اجلر 

اسم فعل أمر  :مبعنى ابتعد
 إليك عنى
جار وجمرور
 ذهبت إليك
اسم فعل أمر مبعنى  :الزموا
 عليكم بالصرب
جار وجمرور
 يعتمد الوطن عليكم
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تعجبية فى حمل رفع مبتدأ
 ما أمجل األزهار
نافية ال تؤثر فى الفعل
 ما أحب اللهو
اسم موصول فى حمل نصب مفعول به
 استذكر ما حتب
شرطية جازمة
 ما تبذل من جهد جتد مثرته
استفهامية
 ما أهمية النحو فى لغتنا ؟

 هناك فرق بني واو العطف واو املعية

 واو العطف
حضر حممد وخالد
 واو املعية
 سار حممد والنيل

تفيد املشاركة فى حدوث الفعل
( اشرتك كالهما فى احلضور ).
ال ميكن أن يشارك ما بعدها ما قبلها فى الفعل
مفعول معه منصوب بالفتحة .
ما بعدها يعرب

 هناك فرق بني الفاء السببية والواقعة فى جواب الشرط 

( فاء واقعة فى جواب الشرط )
 إن ترد التفوق فاجتهد
فاء الواقعة فى جواب الطلب تلغى جزم الفعل .
 انتبه
( أمر  ،نهى  ،استفهام  ،نداء )
 السببية تسبق بنفى أو طلب
( فاء السببية تنصب الفعل بعدها )
اجتهد فى حياتك فتسعد
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النحو والصرف

استعماالت (ما)

 استعماالت (من)

 - 1شرطية  ،فتجزم فعل الشرط وجواب الشرط .وتعرب مبتدأ غالبًا .
من يذاكر ينجح.
مثل
من أخوك؟  ،من تصادق ؟
مثل
 - 2استفهامية
 - 3اسم موصول  ،وتعرب على حسب موقعها يف اجلملة.
تكرم الدولة من يتعلم
مثل
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ما يأتي به القدر فال هروب منه .
مثل
 - 1شرطية جازمة
افعل ما يأمرك اهلل به .
مثل
 - 2اسم موصول
ما أفضل كتاب قرأته ؟ .
 - 3اسم استفهام لغري العاقل مثل
ما أمجل الطبيعة! .
مثل
 - 4تعجبية
ما غاب أحد عن الدرس.
مثل
 - 5حرف نفي
إمنا حممد رسول
مثل
 - 6كافة
( كفت ما األفعال السابقة عن طلب الفاعل )
قلما  ،طاملا
رمبا أزورك .
وتكف حرف اجلر (ربّ) عن العمل مثل
(سرني ما عملته)؛ أي :سرني عملك
 مثل
 - 7حرف مصدري
جئت ألمر ما .
مثل
 - 8نعت السم نكرة
إذا ما حضر األب انتهي شجار األبناء
مثل
 - 9حرف زائد
 عما قريب سيبدأ االمتحان  -ال جيب أن تضيع أوقات املؤمن دومنا عمل

 استعماالت (ال)

 - 1ناهية فتجزم املضارع مثل
مثل
 - 2نافية
 - 3عاطفة بني امسني  مثل
 - 4نافية للجنس فتعمل عمل (إن)

ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد .
ال يتكاسل إال ضعيف الطموح .
املؤمن قوي ال ضعيف .
ال أمان ملن ال أمانة عنده .
مثل

 استعماالت (الالم)

 - 1الم القسم إذا دخلت على قد أو إنْ أو املضارع املؤكد.
لقد ذاكرت  -ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنَن.
مثل
 - 2الم االبتداء إذا دخلت على املبتدأ أو وقعت بعد إ ْن .
ألنت صديقي  -إن اهلل لذو فضل على الناس.
 مثل
 - 3الم التعليل إذا دخلت على املضارع املنصوب ومل تسبق يكون منفي
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

اجتهد لتنجح.
 مثل
 - 4الم اجلحود إذا دخلت على املضارع وسبقت يكون منفي
ما كنت ألكسل.
مثل
ليلزمْ كل إنسان حده.
 مثل
 - 5الم األمر إذا جزمت املضارع
 - 6واقعة يف جواب لو أو لوال إذا وقعت بعدهما .
لوال اهلل هللكنا ،ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري.
مثل
احلمد هلل  -يا لعظمة اخلالق
 مثل
 - 7الم اجلر:

 - 1أعظم بشوارع املدينة .
 - 3إمنا املتفوقون صفوة الطالب .

 - 2ما سالي مبستيقظة .
 - 4أمسكت بيدك .

 - 2ميز ال الناهية و ال النافية يف اآليات اآلتية ،وأعرب ما بعدها :
 - 1إن اهلل ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء .
 - 2هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيز احلكيم .
 - 3ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب
 - 4ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن اهلل ال خيلف امليعاد.
 - 5واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا .
 - 6وال تهنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني .
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 –1أعرب ما حتته خط فيما يأتي :

 - 3بني نوع (من) وموقعها من اإلعراب فيما يأتي :
 - 1من كفر فعليه كفره ومن عمل صاحلا فألنفسهم ميهدون .
 - 2ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم وال هدى وال كتاب منري .
 - 3ومن يسلم وجهه إىل اهلل وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
 - 4ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهلل .
 - 5ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من اجملرمني منتقمون .
 - 6من اهلاتف الداعي :أقيسا أرى ؟
 - 7املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،واملؤمن من ائتمنه الناس على دمائهم وأمواهلم.

 - 4صل ما بإن واكتب اجلملة صحيحة.

(إن العاملني على نهضة مصر مكافحون)( .إننا طالب جمتهدون) .
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النحو والصرف

 )1االسم الذى يقع بعد اسم املفعول وفيه ضمري يعرب

 ) 2االسم الذى يقع بعد اسم الفاعل يعرب ( فاعالً ) أو ( مفعوالً به ) .

مثل
مثل

املؤمن مبتسم وجههَُ .
الطالب مدرك عملهَ .

وجهه
عمله

 )3صيغة املبالغة يعرب بعدها( فاعالً ) أو ( مفعوالً به ) .

مثل
مثل

املؤمن كريم أصلهَُ .
املدرسون حذرون املشاكل .

 ) 4االسم الذى بعد ( ال النافية للجنس ) :

 أصلهَُ
املشاكل

 إذا كان مفرداً فهو ( مبنى على ما ينصب به )  .مثل
مثل
 وإذا كان مضافاً فهو ( منصوب ) .
 وإذا كان شبيهاً باملضاف فهو ( منصوب ) أيضاً  .مثل

فاعل مرفوع بالضمة .
مفعول به منصوب بالفتحة .
فاعل مرفوع بالضمة
مفعول به منصوب بالفتحة .
ال مصريني جبناءَُ .
ال طالبَ علمٍ مقصرٌ .
ال متقناً عملهَ مقصر .
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نائب فاعل مرفوع .
هو حممود خلقه  .خلقه
مثل
 نائب فاعل
نائب فاعل سد مسد اخلرب
هل معروف خلق الطالب  .خلق
أو مضافاً إىل معرفة مثل
 وإذا جاء بعد اسم املفعول نكرة منصوبة فهو ( متييز ملحوظ ) .
متييز ملحوظ منصوب .
 خلقاً
هو حممودٌ خلقاً .
مثل
 وكذلك االسم الذى يقع بعد الفعل املبنى للمجهول  .يعرب نائب فاعل
نائب فاعل
يفهم الدرسَُ الدرسَُ
نائب فاعل  .مثل
قيل احلقَُ .احلقَُ
مثل

 ) 5االسم الواقع بعد إال إذا كان األسلوب (تاماً منفياً ) يعرب (مستثنى منصوب) جوازًا أو بدالً .

مستثنى منصوب جوازاً  .عاملٌ
مثل  :ما حضر العمالَُ إال عامالً أو عاملٌ  .عامالً
 وإذا كان األسلوب ( ناقصاً منفياً ) يعرب ما بعد إال حسب موقعه فى اجلملة .
فاعل مرفوع بالضمة .
اجملتهد َُ
مثل  :ما حضر إال اجملتهدَُ .
مفعول به منصوب بالفتحة .
النحوَ
ال أذاكر إال النحوَ .
مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.
البالغَُ
ما على الرسول إال البالغَُ .

بدل مرفوع

 ) 6أما االسم الذى يقع بعد ( عدا  ،خال ـ حاشا ) فيجوز له ( إعرابان ) :

حفظت النصوصَ ( عدا  -خال  -حاشا ) (نصٍ )
مثل
 أ  -امساً جمروراً .
حفظت النصوصَ ( عدا  -خال – حاشا ) (نصاً )
مثل
أو ب  -مفعوالً به .
 أما االسم الذى يقع بعد ( ما عدا  ،ما خال ) فال يعرب إال ( مفعوالً به ) .
مفعول به .
األخبار
مثل  :قرأت الصحف ما عدا األخبارَ .

 ) 7ما يعرب مفعوالً به :

 املتعجب منه فى صيغة ( ما أفعله ) مثل  :ما أمجلَ العلم ! العلمَ

مفعول به منصوب .
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النحو والصرف

 ) 8االسم أو الضمري الذي يقع بعد ( إمنا ) يعرب ( مبتدأ ) .

إمنا احلياةُ عقيدةٌ   .إمنا هو جمتهد  .كل كلمة حتتها خط تعرب ( مبتدأ )
مثل
خرب مرفوع بالضمة
 االسم الذى يقع بعد الضمري يعرب ( خرب )  .مثل  :هو جمتهدٌ جمتهد
 االسم الذى يقع بعد ( لوال ) يعرب ( مبتدأ ) خربه حمذوف .
فاعل مرفوع بالضمة
مبتدأ مرفوع بالضمة  التقدمَُ
مثل لوال العلمَُ ما كان التقدمَُ العلمَُ
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 أما املتعجب منه فى صيغة ( أفعل به ) فيعرب ( فاعالً جمروراً لفظاً مرفوعاً حمالً )
أكرم بالقائدِ !
 مثل
 أما كان بعد املتعجب منه اسم منصوباً نكرة يعرب ( متييزاً ).
متييز منصوب بالفتحة .
معلماً
أكرم بالرسولِ معلماً !
مثل
متييز منصوب بالفتحة .
سلوكاً
ما أعظمَ النبى سلوكاً !
مثل
متييز منصوب
مفعول به سلوكا ً
مبتدأ  .أعظمَ خرب مجلة فعلية  .النبى
ما
 املغرى به واحملذّر منه واالسم املختص :
 املغرى به مثل  :صديقى العلمَ العلمَ العلمَ األوىل  :مفعول به والثانية  :توكيد لفظى منصوب
 احملذر منه مثل  :يا صديقى الفشلَ والكسلَ  .إياك والفشلَ  .إياك  :مفعول به  .الفشلَ :
مفعول به .
مفعول به .
حنن – العربَ – أمةٌ قوية  .العربَ
 االسم املختص  :مثل
 املخصوص باملدح أو الذم يعرب ( مبتدأ مؤخراً ) أو ( خربًا ملبتدأ حمذوف ) لنعمَ وبئسَ .
مبتدأ مؤخر .
مساعدةُ
نعم العملَُ مساعدةُ الضعفاءِ .
مثل
 أما املخصوص باملدح أو الذم بعد ( حبذا أو ال حبذا ) فال يعرب إال ( مبتدأ مؤخر )
مبتدأ مؤخر .
مبتدأ مؤخر  .اجلهلَُ
حبذا العلمَُ وال حبذا اجلهلَُ  .العل َُم
مثل

 ) 9املعرف بـ ( الـ ) بعد جمرور نكرة يعرب ( مضافاً إليه )

مضاف إليه جمرور بالكسرة .
 العلمِ
 مثل  :سلمت على طالبِ العلمِ .
 فائدة  ( :املضاف إليه ) هو الذي يقبل الالم   .مثل  :كتابَُ سعيدٍ  .جيوز أن تقول  :كتابَُ لسعيدٍ .
 فإذا قبلت الالم فهى ( مضاف إليه ) وإن مل تقبل الالم فال تعرب مضافاً إليه .
فال جيوز أن نقول  :جملتهد
هذا طالب جمتهد .
 مثل

 ) 11النكرة بعد املعرف بأل تعرب :
  حاالً :
  أو متييزاً .

 مثل  :جاء الطالبَُ نشيطاً   .نشيطاً
 علماً
 مثل  :ازداد املرءَُ علماً .

 ) 11االسم الذى يقع بعد ( أيها  ،أيتها ) يعرب ( نعتاً ) مرفوعاً .
 مثل  :حنن أيها الطالبَُ جمتهدون .

 الطالبَُ

حال منصوب بالفتحة .
متييز منصوب بالفتحة .
نعت مرفوع بالضمة .

 )12ينصب املضارع إذا سبقته (أن  -لن  -كى -حتى -الم التعليل  -الم اجلحود -فاء السببية)

 الم اجلحود  :تسبق بـ ( كون منفى ) مثل
 فاء السببية  :تسبق بـ ( نفى ) أو ( طلب ).

ما كان العربى ليفرطَ فى القدس .
ما ذاكرت فأجيبَ .
مثل
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 مثل  :صوموا فتصحوا   .فتصحوا

النحو والصرف

مضارع منصوب بعد فاء السببية حبذف النون

 ) 13وجيزم وجوبًا إذا سبقته ( مل  -الم األمر  -ال الناهية )

مل يفهم – ال تهملْ  لتنفقْ
 مثل
 وجيزم جوازاً فى جواب الطلب ( األمر  -النهى )
مضارع جمزوم فى جواب الطلب .
ذاكر تتفوقْ  .تتفوق
 مثل
مضارع جمزوم فى جواب الطلب حبذف النون .
 ال تتفرقوا تنتصروا على عدوكم   .تنتصروا

 ) 14وجيزم وجوباً إذا سبقته أدوات شرط جازمة .

 ) 15االسم املقرتن بـ ( الـ ) بعد أمساء اإلشارة يعرب ( بدالً مطابقاً ) .

بدالً مطابقاً مرفوعاً .
 العلماء
مثل  :هؤالء العلماء مكافحون .
خرب مرفوع .
 مثل  :هؤالء علماء مكافحون  .علماء
أما إذا كان نكرة فيعرب ( خرباً ) .
 أمساء اإلشارة هى  ( :هذا –-هذه –-هذان –-هاتان –-هؤالء  -أولئك –-تلك  –-ذلك  -ذلكم )

 ) 16النكرة املنصوبة التى تأتى بعد اسم التفضيل ونعم وبئس تعرب ( متييزاً ) :

متييز منصوب.
مثل  :هو أكثرَُ الطالب نشاطاً  .نشاطاً
متييز منصوب .
خلقاً
مثل  :نعم خلقاً الصدق .
وبعد ( ازدادَ –-قرّ –-طابَ  -فاضَ –-امتأل  –-كم  –-كذا –-العدد –-الكيل–  -املساحة  -الوزن –)
وكذلك االسم املنصوب بعد اسم املفعول وبعد االسم املنسوب وبعد كل ما كان على وزن فَعَُل يعرب متييزاً .
متييز .
خلقاً
مثل  :حَسَُنَ الطالبَُ خلقاً .
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 ( إن  -مَنْ  -ما –-أين – أيان  –-أينما  –-أنى  –-حيثما  –-أى  –-مهما  –-متى )
مثل  :أى إنسانٍ يدع ربه ينلْ اجلزاءَ األفضلَ .
مثل  :من يقلْ الصدقَ ينج من اهلالك .

 ) 17اسم املوصول واسم اإلشارة اللذان يسبقان مبعرفة يعربان ( نعتاً ) :

نعت مرفوع . .
الذى
مثل  :حضر الطالبَُ الذى تفوقَ .
نعت منصوب .
هذا
مثل  :قرأت الكتابَ هذا .
مضاف إليه .
 أما إذا سبقا بنكرة فيعربان ( مضافاً إليه ) .مثل  :قرأت كتابَ هذا  .هذا
اسم موصول مبنى فى حمل جر مضاف إليه .
من
مثل  :فهمت فكرة مَنْ قابلنى .
 ) 18الكلمات ( مجيعاً  -معاً  -كافة  -وحدك -وحده  -قاطبة -جاهداً  -عامة  -األول فاألول ( مبعنى مرتتبني ) -
سوياً – صاعداً -سياسياً  ....اجتماعياً  -أوالً ....عاشراً -خاصةً -سهواً -عوضاً  -فجأةً – وكذلك الذي يأتي بعد
استفهام  +اسم
تعرب ( حاالً ) ويأتي جواباً عن ( كيف ) .
مثل  :ما لك سعيداً  ،ما لك تذاكر )
 أما ( مجيعهم – أنفسهم – أعينهم – كله ) فال تعرب إال توكيداً معنوياً .
توكيد معنوى مرفوع .
مجيعهم
مثل  :جاء الطالبَُ مجيعهَُم .
توكيد معنوى مرفوع .
نفسه  -عينه
مثل  :جاء املدير نفُسه  -عينهَُ .

 ) 19اجلار واجملرور أو الظرف  :إذا تقدم على املبتدأ يعرب ( خرب مقدم ) .
مثل  :فى التأنى السالمةُ وفى العجلة الندامةُ .

السالمةُ

مبتدأ مؤخر .

إهداء من أ  /محمد عز
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خرب مقدم .
هنا
مثل  :هنا سوهاجَُ .
 اسم االستفهام الذى له الصدارة يعرب (خرب مقدم ) .
خرب مقدم .
متى
مثل  :متى االمتحان ؟

النحو والصرف

سوهاج
االمتحان

مبتدأ مؤخر
مبتدأ مؤخر .

 ) 21االسم املنصوب بعد كان وأخواتها يعرب ( خرب كان منصوب )
مثل  :كن سعيداً .

سعيداً

خرب كن منصوب .

 ) 22األفعال التى تنصب مفعولني هى :

 – 1أفعال تنصب مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب وهى  ( :أعطى  -كسا  -منح  -البس ) وعكسهم
مفعول به ثان
مفعول به أول جائزة
مثل:منح األستاذ على العربى املتفوقَ جائزةً املتفوق
 – 2أفعال تنصب مفعولني أصلهما املبتدأ واخلرب وهى ( علم -رأى  -وجد  -ظن -حسب  -زعم -خال  -جعل)
مفعول به ثان .
سهالً
مفعول به أول .
مثل  :علمت االمتحانَ سهالً  .االمتحانَ
مفعول به ثان .
مكتباً
مفعول به أول .
مثل  :جعل العامل اخلشبَ مكتباً اخلشب

 ) 23االسم الذى يأتى بعد(كفى–جيب–يتم–ينبغى–جيوز–ميكن–حيق) يعرب ( فاعل) .

مثل  :جيب احلفاظُ على البيئة .

احلفاظ

فاعل .

 ) 24من أنواع اخلرب :
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 ) 21االسم الذى يقع بعد ( بعد –-كل  -مجيع  -بعض  -غري  -سوى  -مع  -ابن -أى  -كافة  -عامة -لدى
 أمام  -وراء  -خلف -جتاه  -تلقاء  -نصب  -بني  -عند -حلول  -طوال  -أثناء  -وعرب -وتلو  -ومدة -وفرتة  -قبل -يعرب مضافاً إليه .
وقت -غالبية  -معظم  -دون  -جَُلّ  -فوق  -يسار -جانب  -إزاء -حذاء –-حَذْو )
مثل  :حضر كل ومجع الطالب .

خرب مرفوع
نور
مثل  :العلمَُ نور .
أ  -مفرد :
خرب مجلة فعلية .
يذاكر
ب -مجلة فعلية  .مثل  :الطالب يذاكر .
خرب مجلة امسية
مثل  :الشعرَُ أساسه العاطفة  .أساسهَُ العاطفة
جـ  -مجلة امسية .
مثل  :الطالبَُ فى الفصل   .الطالب أمام املدير .
د -شبه مجلة :

 ) 25الكلمات ( معظمه  -أغلبه  -بعضه -جزءاً منه  -نصفه  -اكثره )

 غالباً ما تعرب بدل بعض من كل .
 ) 26الكلمات ( رغبة  -نتيجة  -رعاية  -احرتاماً  -تقديراً  -تشجيعاً  -إجالالً  -تعظيماً  -ابتغاء  -طمعاً  -حباً -
طلباً  -أمالً ) غالباً ما تعرب ( مفعوالً ألجله) ويأتى جواباً عن ( ملاذا ) .

 ) 27الضمري الذى يأتى بعد الفعل املتصل بنون الوقاية يعرب ( مفعوالً به ) وما بعده (فاعل).

 اهدنا الصراطَ املستقيم
مثل  :رآنى صديقى
مفعول به ثان .
الصراطَ
مفعول به أول .
 الضمري ( نا )
 وإذا جاء الضمري بعد االسم يعرب ( مضافاً إليه ) .
مضاف إليه .
اهلاء
مثل  :سلمت لصديقي كتابه .

 ) 28إذا جاء شبه مجلة بعد كان وأخواتها ( خرب مقدم ) للفعل الناسخ .
مثل  :كان فى البيت ضيف فى البيت

خرب مقدم .

وما بعده ( ضيف ) اسم كان مؤخر .
إهداء من أ  /محمد عز

116

سلسلة العز فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى

النحو والصرف

 أو إن وأخواتها فهو كذلك ( خرب مقدم ) وما بعده اسم إن أو أخواتها مؤخر .
جاء وجمرور خرب إن مقدم .
فى الفصل
مثل  :إن فى الفصل طالباً نابهني .
اسم إن مؤخر منصوب .
طالباً
إن فى الفصل لطالباً نابهني .
كذلك اسم إن مؤخر .
وطالباً
الالم الم التوكيد .
لطالباً

 – 29الحظ أن ( مع  -أبداً  -قط ) ال يعربون إال ( ظرفاً ) .
 ) 31شبه اجلملة إذا تقدم على املبتدأ يعرب ( خرباً مقدماً )

ما حتته خط خرب مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر .

 ) 31الكلمات ( سريعاً -حثيثاً  -طويالً  -قليالً  -بعيداً  -اهلوينى  -القهقرى) تعرب ( نائباً عن
املفعول املطلق )
مثل  :سرت سريعاً  -حثيثاً  -طويالً .
 والكلمات ( كل  -بعض  -غاية  -كل ما كان على وزن أفعل  -اسم اإلشارة  -متام )
 إذا جاءت بني الفعل واضيفت إىل مصدره تعرب ( نائباً عن املفعول املطلق ) .
 احرتمه هذا االحرتام – .
مثل  :اجتهدت كل االجتهاد   .فاجلدوهم مثانني جلدة
كل كلمة حتتها خط تعرب نائباً عن املفعول املطلق .
واستعملته أفضل استعمال .

 ) 32االسم الذي يأتي بعد (واو ) ال يصح أن نعطف ما بعدها على ما قبلها بشرط أن يسبقها

فعل يعرب (مفعوالً معه).
مثل  :وصل الضيف والغروب – .

عشنا وحرب اخلليج .
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مثل  :فى التأنى السالمة  .وفى العجلة الندامة .
 ومثل  ( :هنا  -هناك  -ثَمّ  -أمام  -بني  -والظرف عموماً ) إذا جاء أول اجلملة يعرب ( خربًا مقدماً )
 مثل  :هنا القاهرة  – .ثَمّ خالف بني األصدقاء  .ما حتته خط خرب مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر .

 ) 33املمنوع من الصرف إذا كان نكرة جير بالفتحة .

مثل  :سررت من مواقف مجيلة  .ما حتته خط اسم جمرور بالفتحة .
 أما إذا دخلت عليه ( الـ ) أو وقع ( مضافاً ) جير ( بالكسرة ) .
مثل  :صليت فى األماكن الواسعة وصليت يف معابد العلم  .كل كلمة حتتها خط اسم جمرور بالكسرة .

 ) 34االسم املمنوع من الصرف الذي على وزن ( أفعل ) كى جير بالفتحة .
البد أن يسبق مبوصوف جمرور .

مثل  :كم من أسلوب أعمقَ أو أمجلَ من غريه .

 ) 35االسم املسبوق حبرف جر زائد مثل ( من  -الباء ) يعرب حسب موقعه وجير لفظاً .

مثل  :هل من طالب يذاكر فيتفوق  .لست بعالم الغيوب – .أكرم بالصديق ما جاءنا من ضيف .
كل كلمة حتتها خط تعرب حسب موقعها على التوالي مبتدأ جمرور لفظاً مرفوع حمالً  –خرب ليس
جمرور لفظاً منصوب حمالً – فاعل جمرور لفظاً مرفوع حمالً فاعل جمرور لفظاً مرفوع حمالً .

 ) 36املنادى املبنى هو  :العلم – نكرة مقصودة .
مثل  :يا أمحد – يا طالب .
 أما املنادى املعرب فهو  :نكرة غري مقصودة
 أو منادى مضاف :

كل كلمة حتتها خط منادى مبنى على الضم .
مثل  :يا مدرباً اهتم بالفريق .
مثل  :يا زعماء العامل احتدوا .
إهداء من أ  /محمد عز
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 أو منادى شبيه باملضاف :
كل كلمة حتتها خط فهي منادى منصوب .

النحو والصرف

مثل  :يا فاعالً اخلري اقبل .

 ) 37متييز كــم االستفهامية مفرد منصوب .

مثل  :كم درساً حفظت ؟ أو مفرد جمرور  :إذا سبق كم حرف جر مثل  :بكم جنيهٍ اشرتيت الكتاب ؟
 ) 38أما متييز كــم اخلربية فهو  :مجع جمرور  .مثل  :كـم نصوصٍ حفظتها !
مثل  :كــم من كتب قرأتها !
 أو جمرور بـ ( من )
ب فى مكتبتى .
مثل  :كــم كتا ٍ
 أو مفرد جمرور .

  ) 39ظرف الزمان  :هو الذى يأتى جواباً عن كلمة ( متى ).
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 وظرف املكان  :هو الذى يأتى جواباً عن كلمة (أين )
 واحلال  :هو الذي يأتي جواباً عن كلمة ( كيف )
 واملفعول ألجله  :هو الذي يأتى جواباً عن كلمة ( ملاذا )
 واملفعول به  :هو الذي يأتي جواباً عن كلمة ( ماذا )

 ) 41االسم الذي يقع بعد خصوصاً يعرب ( مفعوالً به ) .
مثل  :أحب اهلوايات اجلميلة وخصوصاً الرياضة .
 واالسم الذي يقع بعد خباصة يعرب ( مبتدأ مؤخر )
مثل  :أحب اهلوايات اجلميلة وخباصة الرياضة .

 )1امتحان الثانوية العامة 1992م
فنقطة البدء يف حياة الشاب أن يعرف موضع نبوغه  ،ومواضع ضعفه  ,واختيار العمل األرقى الذي
يناسبه  ،و إمنا مييت هذا النبوغ أن الشاب ال يستكشفه  ،فيختار ما ليس له بأهل  ،فتكـون النتيجـة
احملتومة الفشل تلو الفشل  ،وكم بني العاطلني والبائسني من لو اجته وجهة صاحلة  ،ألصبح نابغة علمه
أو فنه  ،ولكن كم من الناس ميوتون عطشا يف الصحراء  ،واملاء على مقربة منهم مل يهتدوا إليه
ب-استخرج من الفقرة :
أ-أعرب ما حتته خط .
 مصدرا مؤوال  ,ثم حوله إىل صريح يف مجلته  - .اسم فاعل و اذكر فعله . ( كم ) و بني نوعها . مجلة حالية و بني نوعها .ج  -اضبط ما بني القوسني ضبطا تاما  .د  -ثن كلمة األرقى يف مجلة من إنشائك .
هـ  -كيف تكشف عن كلمة ( اختيار ) ؟
 )2امتحان الثانوية العامة 1993م
أول نصيحة لك أال تيأس  ( ,و ال تقطب وجهك زاعما أن اخلري منحة غريك ) و ليس لك منه نصيب  ,ال
تتعلل بأنك لست نابغة  ,فالنجاح ليس مقصورا على النوابغ وحدهم  ,و خري وسيلة للنجاح أن يكون لك
مثل أعلى تطمح إليه  ,و من ال يدرك الغاية كلها أدرك جانبا عظيما منها  ,إن أكـرب أسـباب فشـلنا أن
خنلق ألنفسنا أعذارا و أوهاما وعوائق  ,حتى تكون لنا سدا يعوق مسريتنا .
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

ب -استخرج من الفقرة :
أ-أعرب ما حتته خط .
 مصدرا مؤوال ثم حوله إىل مصدر صريح يف مجلته  - .أسلوب شرطيا وحدد أجزاءه . ممنوعا من الصرف ,و بني سبب املنع .جـ  -اضبط ما بني القوسني ضبطا تاما .
د -هات مؤنث كلمة ( األعلى )  ,و اجعله مثنى يف مجلة من إنشائك .
هـ  -كيف تكشف يف معجمك عن كلمة ( مسريتنا )؟
 )3امتحان الثانوية العامة 1994م

ب -استخرج من الفقرة السابقة :
أ -أعرب ما حتته خط .
 فعال مبنيا للمجهول و بني مرفوعه . اسم مفعول و زنه . مجلة يف حمل جر مبينا السبب . فعال ماضيا ناسخا و عني خربه . اضبط الكلمات اليت بني القوسني بنية و إعرابا .جـ -يقول احلق  -ينجو من عذاب الضمري  -اربط بني اجلملتني السابقتني بأداة شرط جازمة و غري ما يلزم
د -إنه خملوق يولد و ميوت  -اجعل العبارة جلمع املؤنث السامل و غري ما حيتاج إىل تغيري .
هـ -كيف تكشف يف معجمك عن كلمة ( التاريخ ) ؟
 )4امتحان الثانوية العامة 1995م
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قال الكاتب أمحد بهجت بعنوان ( أعجب القضاة )
ال يأكل هذا القاضى و ال يشرب و ال ينطق بأحكامه على الفور  ,إمنا يـتكلم حـني ميـوت كـل أطـراف
القضية  ,و عندئذ يبدأ يف إصدار أحكامه ,هذا القاضي هو التاريخ وهو قاض حمايد .....
يرى كل شيء و ال يعرف خملوقا من األحياء و ال عالقة له باملوتى  ,و هلذا ال يستطيع األحياء التأثري
عليه ,ألنه ليس من جنسهم  ,وال يستطيع املوتى شراءه ,ألنهم موتى و للتاريخ عربة (يصح أن نـذكر
الناس بها ) و عربة التاريخ أن أحدا ال ينجو من أحكامه و رغم ع ظمة التاريخ  ,فـإنه خملـوق يولـد و
ميوت  ,و موته يكون بيوم القيامة الذي ينقلب فيه التاريخ مبا فيه و من فيه إىل رب العاملني .

( اجعل شعارك الدائم مساءلتك نفسك  :ماذا عملت يف وقت فراغك ؟ ) هل كسبت صحة  ,أو أفدت ماال ,
أو حصلت علما أو أسديت إىل جمتمعك خريا  ,و هل كان وقت فراغك مرسومة خطته  ,واضحا هدفه ؟ إن
كان ذلك فقد سلكت مسلكا قوميا  ,و إال فحاول أن تسلكه  ,إن قليال من الزمن خيصص كل يوم لشـيء
معني  ,قد يغري جمرى احلياة  ,و جيعلها أكثر خصبا و أغزر إنتاجا .
أ -أعرب ما حتته خط  .ب -استخرج من العبارة :
 اسم فاعل عامال و أعرب معموله  - .اسم مفعول عامال و أعرب معموله أسلوب شرط حذف فعله . اسم مكان و اذكر فعلهجـ -ثن كلمة ( جمرى ) يف مجلة  ,و امجعها مجعا ساملا يف مجلة أخرى .
هـ (-إن كان ذلك فقد سلكت مسلكا قوميا ) ملاذا اقرتن جواب الشرط بالفاء ؟
و -سلكت مسلكا قوميا -اختذت مسلكا  -ما نوع كلمة ( مسلكا ) يف كل من اجلملتني ؟
ز -ما خرب إن يف العبارة ؟ و ما نوعه ؟
ح ( -كم أناس يهدرون وقت فراغهم ) بني نوع كم يف العبارة  -و أعرب متييزها .
ط -اضبط ما بني الق وسني يف العبارة ضبطا كامال بنية و إعرابا .
إهداء من أ  /محمد عز
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النحو والصرف

 )5امتحان الدور األول 1996م
الصحبة السعيدة فن  ,و املعاشرة احللوة موهبة و اقتدار  ,ليس لكل واحد حظ منهما  ,و خيطـئ مـن
يظن أنه ميكن أن حيقق السعادة احلقة بقراءة كتاب  ,أو تطبيق منهج  ,فالسعادة ال توجد يف كتاب ,
و إمنا هي منحة الطبائع النقية  ,و الفطر السليمة  ,و البصائر النرية  ,و هي مثرة أخالق  ,و ليست
مثرة علم .

قد جتلس مع إنسان متعلم فتحس أنه مظلم من الداخل  ،ثم جتلس إلي إنسان فطري أمـي فـتحس أن
بداخله نوراً يشع على احلياة  ،فمن أين يأتي هذا النور الداخلي ؟ إن املعرفة املادية ال تكفي إال لصنع
مصابيح الطرقات وإضاءتها  ،أما النور الداخلي فال يستمد إال من امل عرفة الروحية اخلالصة املتمثلة يف
االتصال الدائم باهلل .
(أ)  -أعرب ما حتته خط ( .ب)  -استخرج من الفقرة :
 ممنوعاً من الصرف . خرباً مجلة لناسخ . مصدراً لفعل مخاسي . بدالً .(جـ)  -اجعل املعرفة الروحية خمصوصاً باملدح يف مجلة ..
(د)  -صَُغ اسم املفعول من أضاء يف مجلة .
(هـ)  -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن الدائم ؟
 )7امتحان الدور األول 1997م
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أ -أعرب ما حتته خط  .ب -استخرج من العبارة :
 ضمريا يف حمل نصب . مصدرا لفعل مخاسي . خربا لناسخ و بني نوعه . امسا موصوال .جـ  -ضع البصائر يف مجلة حبيث تكون جمرورة بالفتحة و غري ما يلزم .
د  -ال ميكن أن تتحقق السعادة بقراءة كتاب اجعل املصدر املؤول صرحيا  ,و أعربه .
و  -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة احلقة ؟
 )6امتحان الدور الثاني 1996م

استطاع علماء العرب و املسلمني يف مراحل زمنية متتابعة أن يضيفوا إىل الطـب الكـثري باكتشـافهم بعـض
األمراض اليت مل يسبقهم إىل معرفتها أحد  ,و قد اهتم هؤالء العلماء أيضا باجلانب اإلنسـاني يف الطـب
كعالج الفقراء جمانا  ,و منحهم املال و الثياب بعد الشفاء  ,كما ظهرت براعتهم الفائقة يف كشـف أنـواع
األدوية  ,مما جعل هلم مكانة مرموقة يف تاريخ العلم جبامعات أوروبا و العامل .
أ -أعرب ما حتته خط .
ب -استخرج من العبارة :
 مصدرا لفعل مخاسي . اسم فاعل لفعل غري ثالثي . مصدرا مؤوال وبني موقعه من اإلعراب .ج -اهتم املسلمون بالعلم حول هذه اجلملة إىل أسلوب تعجب .
د  -ضع كلمة مراحل يف مجلة من تعبريك حبيث تكون جمرورة بالفتحة .
و -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة ( الفائقة )؟
إهداء من أ  /محمد عز
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 )8امتحان الدور الثاني 1997م
من مقال للدكتور زكى جنيب حممود  ،بصحيفة األهرام  ،بعد حرب أكتوبر  : 1973ومن ابرز مسات األمة
العربية أيضا  ،الرباط األسري  ،الذي جيعل العالقة بني أفرادها جتاوز حدود املصلحة  ،إىل ما هو أهم
من تلك املصلحة وأعمق  ،وهى عالقة ميكن أن ختفى على الرائي يف فرتات احلياة العادية  ،لكنها تشتد
ظهورا يف حلظات التأزم  ،كاللحظة اليت تعيشها األمة اليوم .

إن تنمية الدخل القومي تعنى دقة العمل وجودة اإلنتاج  ,حبيث تزيد الفائدة اليت تعود من العمل ,
فموظف احلكومة يستطيع أن يؤ دى عمال أحسن يف تلك الساعات اليت يقضيها كل يـوم يف مكتبـه  ,و
العامل يف املصنع يستطيع أن يزيد إنتاجه اليومي دون أن يعمل ساعات إضافية  ,فعلى العاملني مجيعهم
العمل بدقة و اتقان  ,و توفري كل ما ميكن توفريه من النفقات االستهالكية  ,و زيادة اإلنتاج وجودته
لتنمية الدخل القومي .
ب -استخرج من الفقرة :
أ -أعرب ما حتته خط .
 مصدرا لفعل رباعي . اسم مفعول لفعل غري ثالثي . ممنوعا من الصرف و بني سببه  - .خربا حلرف ناسخ و اذكر نوعه .ج -أنسب إىل كلمة ( اإلنتاج ) يف مجلة من تعبريك .
د -و ا لعامل يف املصنع يستطيع أن يزيد إنتاجه اليومي اجعل املصدر املؤول ( أن تزيد) مصدرا صرحيا -
و أعربه .
هـ  ( -يؤدى املوظف عمال أحسن  -يزيد الدخل القومي ) صل بني اجلملتني بأداة شرط جازمة مناسبة ,
و غري ما يلزم .
و  -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة ( تنمية )؟
)11امتحان الدور الثاني 1998م
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ب -استخرج من الفقرة
أ-أعرب ما حتته خط .
مصدرا مؤوال  -بدال -خربا مجلة حلرف ناسخ  -ضمريا وقع مفعوال به . اسم فاعلج ( -جيعل ) فعل مضارع اجعله مبنيا يف مجلة من تعبريك .
د ( -ما األمة العربية إال أسرة واحدة ) ضع غري مكان إال وأعرب ما بعدها
هـ  (-كلتا الفرتتني ضروريتان لألمة ) اجعل كلتا للتوكيد وغري ما يلزم .
و -ضع كلمة أعمق يف مجلة حبيث تكون جمرورة بالفتحة .
 )9امتحان الدور األول 1998م

إن التنمية يف عصر املوجة الثالثة  ,و االنتقال من اجملتمع الصناعي  ,إىل اجملتمع ما بعد الصـناعي
تأخذ شكال غري مسبوق  ,يتمثل يف التنمية االعتبارية  ,حيث تشكل شبكة االتصاالت بأنواعها السمعية
و البصرية و املرئية و اجملسمة  ,بديال عن االجتماعات و التجمعات و االتصاالت التقليدية .
ب -استخرج من الفقرة .
أ -أعرب ما حتته خط .
 خرب حلرف ناسخ و بني نوعه اسم مكان و اذكر فعله . امسا منسوبا و اكتب املنسوب إليه . امسا موصوالج ( -مصر أن تدخل عصر املوجة الثالثة ) ضع مكان النقط فعال للم قربة و بني حكم اقرتان خربه ب (أن )
إهداء من أ  /محمد عز
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د ( -تأخذ التنمية شكال غري مسبوق ) اجعل الفعل املضارع واجب التوكيد بالنون .
هـ ( -ال ميكن تقدم البالد إال بالتنمية الشاملة ) حول املصدر الصريح ( تقدم ) إىل مصدر مؤول  ,ثم
اضبط كلمة البالد بعد التحويل .
و -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة ( االعتبارية ) ؟
 )11امتحان الدور األول 1999م
ال سعادة للبشرية إال يف ظل سالم تتحقق فيه املبادئ اإلنسانية  ,و حنن  -العرب  -نؤمن بالسـالم  ,و
نسعى حثيثا إىل حتقيقه  ,و ما كنا لنفرط يف ترسيخ مبادئ هادفة  ,و ال تنال أمتنا حقوقهـا كاملـة يف
عامل طمست فيه احلقيقة  ,و يتحكم القوى يف مصري الضعيف  ,فيا حكـام العـرب احتـدوا يف سـبيل
مصلحة أمتكم  ,فإن تتحدوا يكتب لكم الفوز  ,و تعيشوا و أعالمكم مرفوعة يف كل ميدان

الشرف احلقيقي هو الذي يناله اإلنسان ببذل حياته يف خدمة اجملتمع البشري البشري مجيعه  ,فالعامل
شريف  ,ألنه جيلو صدأ العقل اإلنساني  ,و اجملاهد يف سبيل الذود عن وطنه شريف  ,ألنه حيمى مواطنيه
من غائلة األعداء  ,و احملسن الذي يضع اإلحسان يف موضعه شريف  ,ألنه يأخذ بأيدى الضعفاء  ,و احلاكم
العادل شريف  ,ألنه رسول العناية اإلهلية إىل املظلومني  ,و صاحب األخالق الكرمية شريف  ,ألنه يـؤثر
بكرم أخالقه يف عشريته  ,و يلقى عليهم القدوة الصاحلة بأكثر من درس يف األخالق و اآلداب

تليفون 01092659271/01223474272

أ -أعرب ما حتته خط  .ب -استخرج من العبارة السابقة ما يلى :
 مضارعا منصوبا و عني األداة . نعتا مجلة  ,و بني حمل إعرابها . ممنوعا من الصرف جمرورا بالفتحة و بني نوعه  - .حاال  ,و بني نوعه .ج -إن تتحدوا يكتب لكم الفوز اجعل جواب الشرط مقرتنا بالفاء مع بيان السبب .
د -الرجال يدعون إىل السالم و يسعون إليه اجعل املبتدأ للمؤنث  ,و غري ما يلزم .
هـ  -سعادة البشرية اجعلها خمصوصا باملدح يف مجلة .
و -كيف تكشف يف معجمك عن كلمة تتحقق ؟
 )12امتحان الدور الثاني 1999م

ب -استخرج من العبارة ما يلي :
أ -أعرب ما حتته خط .
 ممنوعا من الصرف  -و بني عالمة إعرابه  - .توكيدا  ,و بني عالمة إعرابه . اسم مفعول  ,و مل أتى على هذا الوزن ؟  -امسا منسوبا وبني املنسوب إليه .ج ( -احملسن حيي أنفس البائسني  -احملسن حيي البائسني أنفسهم ) أعرب كلمة ( أنفس ) يف املثالني .
د ( -احلاكم الشريف ) اجعل هذا خمصوصا باملدح يف مجلة .
هـ( -يسعى اإلنسان إىل هدفه  ,ينال ما يريد ) ضع أداة شرط جازمة و غري ما يلزم
و -كيف تكشف يف معجمك عن كلمة ( حياته ) ؟
)13امتحان الدور األول 2111م
يقول توفيق احلكيم ينبغي أن نعمل على تكوين إنس ان القرن القادم تكوينا يكفل له عدم االعتماد على
اآللة إال يف األعمال اليت تعجز قواه الطبيعية عن أدائها  ,وذلك للمحافظة علي سالمة هذا النوع البشري ,
دفاعا عن اإلنسان الطبيعي  ,ضد اإلنسان الطبيعي  ,ضد اإلنسان اآللي  ,ذلك أن الطاقة صورة للحضارة  ,و
إنه ألمر م رعب أن نتصور أن حضارة القرن سوف تكون حضارة اإلنسان اآللي .
إهداء من أ  /محمد عز
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أ -اضبط ما حتته خط مبينا سبب الضبط  .ب -استخرج من الفقرة السابقة .
خربا لفعل ناسخ وبني نوعه .اسم مفعول و اذكر فعله مصدرا مؤوال و اذكر موقعه من اإلعراب  - .نعتا مجلة وبني حمله اإلعرابي .ج -يتحلى إنسان القرن القادم بالقيم الروحية اجعل هذا التعبري يف أسلوب تعجب .
د -إن القيم الروحية و العلم  ....أساسان إلنسان القرن القادم ضع كال مكان النقط وغري ما يلزم .
هـ سوف تكون حضارة اإلنسان اآللي اجع ل هذه اجلملة جواب شرط .
و -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن قواه .
 )14امتحان الدور الثاني 2111م

أ -أعرب ما حتته خط يف العبارة  .ب -استخرج من العبارة ما يلي :
 موصوال وعني صلته - .مجلة خربية وبني حملها . اسم فاعل وزن فعله . بدال و اذكر نوعهج -1-وردت ال يف العبارة مرتني  ,اذكرهما وبني عملهما يف كل منهما .
...... .....-2مسعت أمحد زويل تعجبك صراحته
ضع مكان النقط إذا مرة و إن مرة أخرى مع ضبط فعل اجلواب يف املرتني .
 -3ال يرضى املصريون بالكسل إال  .........ضع مستثنى مناسبا و أعربه
 -4يف الثانوية العامة فاز(  ) 11طالب باملراكز األوىل و كان التفوق لـ(  ) 3من الطالبات  ,أعـد كتابـة
العبارة مستبدال بالرقمني فيها لفظني عربيني .
 -5يقدم اجملتهد لنفسه اخلري ابن الفعل يف اجلملة للمجهول وحدد نائب الفاعل
د -كيف تكشف يف معجمك عن كلمة ( تكافئ )؟
 )15امتحان الدور األول 2111م
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العمل اخلالق يربز طاقات الفرد ,و يدعم كيان األمة  ,و خباصة األمم النامية  ,و ليست األمم بقادرة
علي النهوض يف احلياة  ,ما مل تقدم العمل و تكافئ العاملني  ,و إن ما وصل إليه الدكتور أمحد زويل من
العلم مل يكن ليتحقق إال بالعمل اجلاد  ,فال تتوان يف عملك  ,فإنه ال قيمة لكسالن  ,و اعلم أن قليال
من الوقت ختصصه لشيء مفيد حيقق اخلري الكثري .

حنن يف عامل تتعاظم فيه اعتبارات العوملة  ،وتتزايد فيه مشاركة القطاع اخلاص كثريا  ،وتتطور فيه
ضرورات االتصال وإد ارة األعمال  ،لذا جيب أن تنهض مناهجنا مبسئولية متكني أبنائنـا مـن التعامـل
الذكي والكفء مع املتطلبات احلقيقية واملتطورة ارتقاء مبجتمعنا  ،حتى ال تسبقنا األمم . .
أ -أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة  .ب -استخرج من الفقرة السابقة ما يلي :
نائبا عن املفعول املطلق  ،مع بيان السبب  - .ضمريا يف حمل رفع  ،وآخر يف حمل نصب . اسم فاعل  ،وزن فعله .مصدرا رباعيا  ،واذكر فعله . مصدرا مؤوال  ،وبني موقعه اإلعرابي .ج ( -1-تزيد مشاركة القطاع اخلاص ) ( يعلو شأن إدارة األعمال ) :
اربط بني اجلملتني ا لسابقتني بأداة شرط جازمة  ،وغري ما يلزم .
 2ال تنشد مصر إال الرتابط مع العامل ضع غري مكان إال ثم أعربها
إهداء من أ  /محمد عز
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د مناهج ضعها يف مجلتني من عندك حبيث تكون يف األوىل جمرورة بالفتحة  ،وفى األخرى جمرورة
بالكسرة .
هـ  -كيف تكشف يف معجمك الوجيز عن كلمة االتصال ؟
 )16امتحان الدور الثاني  2111م
إن مفكري هذه األمة عليهم واجب مقدس هو أن حيافظوا على احلضارة واهلوية  ،وان يساهموا بإبداعهم
السامي ضمانا حلق األجيال القادمة يف حياة أفضل ال يتخللها العنف  ،وال يعصف بها الدمار  ،وال جيرفها
طوفان املعلومات إىل التشتت والضياع

إ ن هذه اهلجمة الشرسة من شراذم الصهيونية على فلسطني ستبوء وال شك بالفشل األكرب على صخرة الصمود
العربي الشاخمة راياته  ,محاية ألمة ماضيها عريق  ,و إن التاريخ ليعيد نفسه  ,فإننا قد استطعنا يف املاضي
أن حنطم الصلي ببني و املغول كليهما  ,بفضل توحد أمتنا اليت لن ختبو جدوة إرادتها على مر األيام .
أ – أعرب ما حتته خط يف هذه الفقرة  .ب -استخرج من الفقرة ما يلي :
 اسم مرة  ,و مصدرا لفعل رباعي . اسم فاعل عامال و أعرب معموله . مصدرا مؤوال و اذكر حمله اإلعرابي  - .نعتا مجلة ,و اذكر نوعها . ممنوعا من الصرف جمرورا بالكسرة و آخر جمرورا بالفتحة . ضمريا بارزا يف حمل رفع و آخر يف حمل نصب .ج -حطمنا الصليبيني و املغول كليهما  :اجعل التوكيد يف هذه اجلملة مفعوال به  ,ثم اذكر عالمة إعرابه .
د -طهر العرب أرضهم من املعتدين  :تعجب من الفعل يف هذه اجلملة بإحدى صيغيت التعجب .
هـ -الصمود العربي شامخ الرايات الصمود العربي راياته شاخمة
اذكر نوع اخلرب يف كل من اجلملتني .
و -ختبو جذوة إرادتنا لن جننى إال الفشل  :اربط بني اجلملتني بأ داة شرط جازمة و غري ما يلزم .
ز -يف أي مادة تكشف عن  ( :استطعنا ) يف املعجم الوجيز ؟
 )18امتحان الدور الثاني 2112م
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أ-أعرب ما حتته خط يف الفقرة ب-استخرج من الفقرة ما يلي :
 مصدرا مؤوال  ،وبني موقعه اإلعرابي  - .اسم مفعول من غري الثالثي  ،وبني فعله . امسا منصوبا بعالمة فرعية  ،واذكرها  - .ضمريا يف حمل رفع  ،وآخر يف حمل نصب .مجلة وقعت نعتا  ،وبني موقعها من اإلعراب .ج ( -1-يبيد طوفان املعلومات فاقدي اهلوية ) ابن الفعل يف هذه اجلملة للمجهول وغري ما يلزم .
 2ترتقي امتنا بتكنولوجيا التعليم اجعل الفعل يف اجلملة السابقة واجب التوكيد بالنون  ،مع ضبطه .
د-يف أي مادة تكشف عن كلمة السامي يف املعجم الوجيز ؟
 )17امتحان الدور األول 2112م

لقد أكدت األديان الدعوة إىل السالم واحملبة كل تأكيد ومل خيرج عن هذه الدعوة إال فئات ضـل مسـعاها .
اختذت مسارات العنف بديال عن احلوار  ،أما أولئك األحرار الذين يضطرون إىل أن يرفعوا السالح سعيا إىل
استعادة حقوقهم السليبة  .فكفاحهم مشروع نهجه  ،ألنه يواجه العتاة  ،وهم يفرضون قوانينهـا اجلـائرة ،
وميارسون اإلرهاب ضد الشعوب .
إهداء من أ  /محمد عز

114

سلسلة العز فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى

النحو والصرف

أ -أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة  .ب -استخرج من الفقرة ما يلي :
 مصدرا مؤوال  ،وحوله إىل صريح . اسم مفعول عامال  ،وأعرب معموله . مجلة تقع نعتا  ،وأخرى تقع حاال  ،واذكر الرابط يف كل منهماج-اجعل كلمة قوانني جمرورة بالكسرة يف مجلة  ،و جمرورة بالفتحة يف مجلة أخرى .
د-بني إعراب الفعل  :تستعيدوا يف كل مما يلي  ،موضحا سـبب اإلعـراب ( احتـدوا فتسـتعيدوا
حقوقكم )  ( ،احتدوا تستعيدوا حقوقكم ) .
هـ -يف أي مادة تكشف عن كلمة ( اختذ) يف املعجم الوجيز ؟ .
 )19امتحان الدور األول 2113م

أ-أعرب ما فوق اخلط
ب -هات من الفقرة السابقة ما يلي :
 اسم ال النافية للجنس  ،وحدد نوعه  - .مجلة هلا حمل من اإلعراب  ،واذكر موقعها . نائبا عن املفعول املطلق مبينا نوعه . منسوبا ورده إىل املنسوب إليه .خربا لفعل ناسخ واضبطه .ج -1-يف أي مادة تكشف عن كلمة اضطراب ؟
 -2كم كتاب قرأت  .اضبط كلمة كتاب مع بيان السبب .
 ( -3سر على طبيعتك )  ( ،عرفت أن اخلروج على الطب يعة عوج ) قدم اجلملة الثانية على األوىل
مستخدما متى للربط بينهما ومبينا نوع األسلوب والتغيري املطلوب .
 ( -4كم من مشائل يتحلى بها املواطن احملب لوطنه ) (،كم من مشائل اخلري يتحلى بها املواطن احملب
لوطنه)  .اضبط كلمة مشائل يف اجلملتني مبينا سبب الضبط .
 )21امتحان الدور الثاني  2113م

تليفون 01092659271/01223474272

 ...إن خروج اإلنسان على سجاياه  ،وانفصاله عن طباعه العقلية والنفسية الـيت العـوج فيهـا  ،أمـر
يفسد على اإلنسان حياته  ،ويثري االضطراب يف سلوكه  ...انه عسري جدا على اإلنسان أن يكون غريه .

اخللق يف عامل النفس مجال ينفى القبح  ،ونظام يطارد الفوضى  ،والعظمة احلقيقية أن يستقر املرء
يف دخيلة نفسه على حال من السكينة واليقني  ،ييأس معها الشيطان من أن يقذف يف روعه بنكر  ،انظر
إىل الريح العاصف  ،انه يهب على الصحراء في ها الغبار  ،ويهب على املاء فيموج صفحته  ،ولكنه يناوش
اجلبل األشم فال ينال منه مناال .
أ -أعرب ما فوق اخلط
ب -هات من الفقرة السابقة ما يلي :
 منسوبا ورده إىل املنسوب إليه . مصدرا مؤوال وحدد موقعه االعرابى . اسم تفضيل واذكر فعله . إن مكسورة اهلمزة مع بيان السبب . خربا لناسخ وبني نوع هذا اخلرب .ج-1-اكشف يف معجمك عن كلمة املوقن ثم ضع مصدر يناوش يف مجلة من تعبريك .
 -2قرأت  14كتابا واقرأ اآلن الكتاب (  ) 15استبدل باألرقام كلمات  ،مبينا موقعها االعرابى .
 ( -3أنت قراء  ،وأنت قارئ ) ما الفرق يف املعنى بني اجلملتني ؟ و إالم يعود الفرق ؟
إهداء من أ  /محمد عز
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 )21امتحان الدور األول  2114م
سئل األحنف بن قيس  :مب عرفت بني الناس بالكياسة والفطنة ولست بأسـنهم وال أشـرفهم ؟ قـال :
بكلمات مسعتهن من عمر بن اخلطاب  :من مزج استخف به  ،ومن أ كثر من شيء عرف به  ،ومن كثر كالمه
كثر سقطه وكان يقول إلخوانه  :ما لبيت باب السلطان إال أن ادعى إليه وما دخلت بـني اثـنني حتـى
يكونا هما يطلبان منى .

الرجال خمتلفون  ،رجل يصنع نفسه  ،ورجل يصنع أوالده  ،ورجل يصـنع اجملتمـع ،ومثـة رجـل يصـنع
التاريخ  .وهو أعظم العظماء مجيعا  .وإذا أردت أن تعرف قدرك بني هؤالء  ،فاسأل نفسـك دومـا  :مـاذا
صنعت ال صبح من أفضل الرجال ؟ .
ب -استخرج من الفقرة ما يلي :
أ-أعرب ما حتته خط
 نعتا مجلة وبني حمله االعرابى فعال ناسخا وبني نوع خربهجواب شرط مقرتنا بالفاء  ،وبني سبب اقرتانه  -ضمريا يف حمل رفع  ،وآخر يف حمل جر اسم تفضيل مضافا وبني حكم مطابقته ما قبلهج ( -1-ما أمجل العطاء ! ) ( أمجل بالعطاء ! ) بني املوقع االعرابى لكلمة العطاء يف اجلملتني .
 ( -2كال الرجلني يصنع املعروف ) ( الرجالن كالهما يصنع املعروف ) ما عالمة إعراب كلمة كال يف
اجلملتني ؟ وملاذا ؟
د -فى أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة التاريخ ؟ .
 )23امتحان الدور األول 2115م
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أ -أعرب ما فوق اخلط ب -استخرج من الفقرة ما يلي :
 نعتا مجلة  ،وبني موقعه اإلعرابي - .فع ال مبنيا للمجهول وضع منه اسم املفعول . مصدرا صرحيا واكتب فعله .خربا لناسخ وبني نوعه . ملحقا باملثنى  ،وبني موقعه اإلعرابي .ج -1-فى أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة ادعى ؟
 ( -2يدعى إىل السلطان )  ( .يؤتى إليه ) اربط بني اجل ملتني بأداة شرط جازمة  ،وغري ما يلزم .
 ( -3حتى يكونا هما يطلبان منى ) اجعل العبارة للجمع بنوعيه  .وغري ما يلزم ؟
 )22امتحان الدور الثاني  2114م

القوة احلقيقية هي أن متلك نفسك عند الغضب أن هذه القوة نفسها ـ وما من احد ينكر فضلها ـ هي اليت
مت نح العالقات اإلنسانية سالمها وسالمتها وحبورها وانتصارها وهى مانعة اإلنسـان مـن أن يهـوى يف مزالـق
احلمق والتهور و مهاوى التمزق والقطيعة وحني تكون هذه القوة مسة الشخصية بالنسبة ألفراد اجملتمع فان
العالقات اإلنسانية تستقر يف قواعد صلبة ال تهتز وال تتداعى
أ-أعرب ما حتته خط ب -هات من الفقرة السابقة ما يلي :
 اسم فاعل عامل وأعرب االسم بعده  - .ممنوعا من الصرف وبني عالمة إعرابه . مجلة تقع خربا لناسخ وبني موقعها االعرابى  - .امسا جمرورا حبرف جر زائد وأعرب االسم بعده . توكيدا معنويا وبني عالمة إعرابه .ج 1-ميلك لسانه عند الغضب لن يرمى نفسه يف مزالق احلمق
116
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اربط بني اجلملتني بأداة شرط مع ضبط الفعل بالشكل .
-2اجعل كلمة إكرام مفعوال مطلقا مرة  ،ومفعوال ألجله مرة أخرى يف مجلتني
د -فى أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة مسة .
)24امتحان الدور الثاني 2115م
ال تكون العالقات اإلنسانية إنسانية إال بقدر ما يبذل فيها من جهد يتناول خدمـة النـاس وختفيـف
مشقات احلياة وشدتها عنهم و إذا كان هذا اجلهد يتمثل يف بذل جاه أو مال أو عمل فانـه ال ينبغـي أن
يبخل به أبدا  ،إن الذي يقرض أخاه ليفرج كربه إمن ا يقرض اهلل تعاىل ـ الذي يضـاعف احلسـنة إىل
سبعمائة ضعف والذي يساند بعونه من حيتاج إىل هذا العون إمنا يساعد نفسه يف ذات الوقت .

إن طلعت حرب ككل زعيم جماهد مؤمن بفكرته  -مليسر يف طريق مفروش بالورد  ،فمـا أكثـر أشـواك
املعارضات اليت واجهته و املؤامرات اليت جابهته لكن اإلميان حيطم كل قيد  ،فإذا هو يعلن للناس منهجًا
شامال كامال لبنك العزة و الكرامة املصرية بنك مصر  ،قوامه تشجيع خمتلف املشروعات االقتصـادية
الكربى من شركات املال و الصناعة و التجارة و الزراعة ،فضال عن تأسيس الغرف التجارية و غريها

تليفون 01092659271/01223474272

أ-أعرب ما حتته خط
ب -هات من الفقرة السابقة ما يلي :
 جواب شرط مقرتنا بالفاء وبني سبب اقرتانه ؟  -فعال منصوبا وبني أداة نصبه . نعتا مجلة وبني حمله اإلعرابي . امسا منسوبا واذكر املنسوب إليه . بدال وبني عالمة إعرابه .ج 1-يكون يف خدمة الناس يقي نفسه وأهله مصارع السوء اربط بني اجلملتني بأداة شرط جازمة .
 -2اجعل كلمة ضوابط جمرورة بالفتحة مرة ،وبالكسرة مرة أخرى يف مجلتني
)25امتحان الدور األول 2116م

أ -ختري اإلجابة الصواب ملا يأتي مما بني القوسني للكلمات اليت حتتها خط :
 مؤمن جمرورة ألنها  ( :صفة  -مضاف إليه -بدل  -توكيد ) . منهجا منصوبة ألنها  ( :خرب لناسخ -صفة -مفعول به  -مفعول ألجله) بنك مصر تعرب  ( :مبتدأ  -بدل مطابق  -صفة  -مضاف إليه ) قوامه تعرب  ( :معطوف مرفوع -خرب  -مبتدأ مرفوع  -فاعل )ب -استخرج من القطعة :
 ممنوع ا من الصرف مبينا نوعه  - .اسم فاعل من غري الثالثي . اسم مفعول  -فعال مضارعا جمزوما  - .امسا مقصورا .جـ -ما املوقع اإلعرابي للضمائر التالية  ( :جابهه  -بفكرته  -أعجبين  -قابلك ؟
د -1 -امدح طلعت حرب  -2 .تعجب من األشواك .
هـ -انتصر طلعت حرب انتصار مجيال  ،و أحب وطنه كل احلب و أصبح أكثر شهرة ,
ما إعراب كل من ( انتصارا  -كل  -شهرة ) ؟
و – يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة العزة
إهداء من أ  /محمد عز
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)26امتحان الدور الثاني  2116م
قال الكاتب الكبري جنيب حمفوظ  :لكل عصر هدف عام يقتضى مثاال م ن العمل و السلوك يؤدي إليه و
حيققه  ،و هذا املثال من العمل ال يكفى أن يدعى إليه بالكلمة الطيبة و الرتبية الرشيدة  ،و لكن أن
يتجسد يف قدوة رائدة و يتكرر يف قيادات اجملتمع  ،و عند ذاك يصبح للكلمة الطيبة فعلها و للرتبيـة
أثرها  ،و يصري املثال تقليدا عاما يف الشعب  ،جتنى مثراته  ،طال الوقت أو قصر

حنن  -العرب  -نؤمن بالسالم العادل إمياناً وثيقاً  ،و نسعى لتحقيقه فال أمان للبشرية كلها بغريها وما
كان العرب ليفرطوا يف امل طالبة بالسالم حتى ينالوا حقوقهم يف عامل يكيل مبكيالني  ،فبئس عمال قلب
احلقائق و حتويل املظلوم ظاملاً  ،و الظامل مظلوما  ،فيا أمة العرب االحتاد و التعاون أمام عدوكم  ،فـإن
النصر مرهون باحتادكم و تآزركم .

تليفون 01092659271/01223474272

أ-أعرب ما حتته خط ب-استخرج من الفقرة ما يلي :
 اسم لفعل ناسخ  ،و بني نوع خربه . اسم مكان  ،و اذكر فعله . فعال منصوبا  ،و اذكر عالمة إعرابه  - .ضمريا يف حمل نصب  ،و اذكر السبب . مص درا رباعيا  ،و اذكر فعله .ج (-يتجسد املثال يف قدوة رائدة )  ( -سوف يصبح للكلمة الطيبة فعلها )  ،اربط بني اجلملتني بأداة
شرط جازمة مع بقاء سوف  ،و اضبط الفعلني بالشكل .
( تقاليد ) اجعلها جمرورة بالفتحة مرة  ،و جمرورة بالكسرة مرة أخرى يف مجلتني مفيدتني .
د ( -سلوك ) اجعلها مفعوال مطلقا يف مجلة مفيدة .
( طال ) يف أي مادة تكشف عن الفعل يف معجمك .
 )27امتحان الدور األول 2117م

أ -أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة  .ب-استخرج من الفقرة ما يلي :
 ممنوعا من الصرف وبني عالمة إعرابه . فعال مضارعا منصوبا و بني عالمة نصبه . مجلة يف حمل رفع  ،و بني السبب . خمتصا  ،و بني نوعه .ج ( -ما انتصر إال الشجعان) ضع (غري) مكان (إال) يف اجلملة السابقة و اضبط (غري) وما بعدها .
د ( -إن تتعاونوا يأتكم النصر ) ادخل على جواب الشرط ( سوف) وغري ما يلزم .
هـ ( -يسعى العرب لتحقيق النصر) اجعل الفعل (يسعى ) و أجب البناء على الفتح يف مجلته وغري ما يلزم.
و ( -يسري اجلنود رافعني أعالمهم )  ( -يسري اجلنود مرفوعة أعالمهم ) .
اضبط كلمة ( أعالم) يف اجلملتني السابقتني  ،مبينا سبب الضبط .
ز -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة ( تآزر ) ؟
 )28امتحان الدور الثاني 2117م
يا شباب العرب  ،مل يكن العسري يصعب على أسالفكم األولني  ،كـأن يف يـدهم مفـاتيح مـن العناصـر
يفتحون بها  ،أتريدون معرفة السر ؟ السر أنهم ارتفعوا فوق ضعف املخلوق  ،فصاروا عمال من أعمـال
اخلالق  ،غلبوا على الدنيا ملا غلبوا يف أنفسهم معنى الفقر  ،و معنى اخلوف  ،و صاغهم اإلميان صياغة
نفسية  ،مست بهم فوق ملذات الدنيا  ،و دفعتهم إىل العمل و اجلد  ،ونبذ العنف و حب اآلخر .
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أ-أعرب ما حتته خط ب-استخرج من الفقرة ما يلي :
 اسم مفعول  ،و اذكر فعله مضبوطا . فعال ناسخا  ،و بني نوع خربه . امسا ظاهرا حلرف ناسخ  ،و اذكر عالمة إعرابه  - .نعتا مجلة  ،و بني حملها اإلعرابي .ج(-العرب يعلوا شانهم بالتقدم العلمي ) كون من اجلملة السابقة أسلوب اختصاص واضبط املختص .
د -اجعل ( عزة النفس ) خمصوصا باملدح و اضبطه .
هـ ( -ينتصر العرب باالحتاد ) اجعل الفعل يف هذه اجلملة جائز التوكيد بالنون يف مجلته .
و ( -الذين يتمسكون بالفضيلة يعلو شأنهم ) كون من اجلملة السابقة أسلوب شرط مستخدما أداة شرط جازمة .
ز -يف أي مادة تكشف عن كلمة ( مسا ) ؟.
 )29امتحان الدور األول 2118م

أ-أعرب ما حتته خط ب-استخرج من الفقرة ما يلي :
 ضمريا بارزا يف حمل رفع ،و اذكر السبب  - .حرفا ناسخا  ،و بني نوع خربه . بدال  ،و بني نوعه . مصدرا رباعيا ،و اذكر فعله مضبوطا .ج -1-يتعامل الغرب مع اآلخرين مبقاييس خم تلفة  ،اضبط ما حتته خط  ،مبينا سبب الضبط .
 -2الذين يعرفون مجال اللغة يسمو ذوقهم األدبي  -ضع ( من ) الشرطية مكان االسم املوصـول  ،و
غري ما يلزم .
د -صغ من الفعل ( جيد ) اسم فاعل  ،و اسم مفعول  ،يف مجلتني مفيدتني .
هـ -ال تغضب فتندم على سلوكك  ،اضبط الفع ل ( تندم ) مبينا السبب .
و -يف أي مادة تكشف عن كلمة ( يسيغه ) يف معجمك؟
 )31امتحان الدور الثاني  2118م

تليفون 01092659271/01223474272

خيتلف الذوق يف تقدير موطن اجلمال من عصر إىل عصر  ،و هذا األمر طبيعي ،ذلـك أن لكـل عصـر
مزاجاً خاصاً و مقاييس وبيئات ختتلف عن سواه  ،فما كان يسيغ ه القدماء ويعتربونه مفرطا يف اجلمال
قد ال جنده اآلن كذلك  ،أو بنفس القدر  ،أو رمبا أصبحنا اآلن جند اجلمال يف نقيضه متاماً  ،و يصدق
هذا على التعابري األدبية يف لغتنا اجلميلة  ،فمنها تعابري شاعت لـدى القـدماء و لكثـرة اسـتعماهلا و
دورانها على األلسنة و األقالم أدركها االبتذال .

قال بعض احلكماء كن على حذر من الكريم إذا أهنته  ،ومن العاقـل إذا أحرجتـه  ،ومـن اللئـيم إذا
أكرمته  ،و من الغيب إذا مازحته أو صادقته  ،إني جربت مرارات احلياة كلها فلم أجد أمرّ من احلاجة إىل
الناس  ،ومحلت األثقال و الصخور على ظهري فلم أجد أثقل من الدين  ،و عليـك مبعرفـة اهلل ؛ فـإن
معرفة اهلل عبادة  ،و مبعرفة الرجال ؛ فإن معرفة الرجال كنوز  ،وإياك و الغضب ؛ فإنه مضيع الرزانة و
احلكمة و مقلل قيمة صاحبه يف نظر اآلخرين
(ب)  -استخرج من الفقرة السابقة ما يلي :
( أ )  -أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة.
 اسم فاعل عامالً  ،و أعرب معموله . فعالً ناسخاً  ،وبني نوع خربه  ،و بني سبب نصبه . ضمرياً منفصالً يف حمل نصب  ،واذكر السبب  - .توكيداً معنوياً  ،و أعربه .(جـ)  -ضع معارف يف مجلة من عندك حبيث تكون جمرورة بالفتحة  ،مع بيان السبب .
(د)  -ال يسعد وجداننا إال ذو خلق حسن .
ضع (غري) مكان (إال)  ،واضبطها  ،و أعرب ما بعدها .
إهداء من أ  /محمد عز
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(هـ)  -يفوز باالحرتام والتقدير من يرقى بأدبه .
كون من اجلملة السابقة أسلوب شرط مستخدماً (من) الشرطية  ،وغري ما يلزم
(و)  -يف أي مادة تكشف عن كلمة (مازحته)
 )31امتحان الدور األول 2119م
تواجه منطقتنا العربية حتديات  ،وصراعات  ،وحماوالت تستهدف زعزعة أمنها  ،وليست هذه احملاوالت
ببعيدة عنا بل قريبة  ،فال تزال قوى اإلرهاب ترتبص بنا  ،و تسعي مصر جاهدة إىل تنمية وعي أبنائها
مبخاطر ال حدود هلا لإلرهاب  ،ومصر بأبنائها وأجهزتها األمنية قادرة على أن تتصدى هلـذه احملـاوالت
مستأصلة جذورها  ،فيا أبناء مصر حافظوا على أمنها  ،تنعموا يف أرضها  ،وتتمتعوا خبرياتها
تليفون 01092659271/01223474272

(أ)  -أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة.
(ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 مصدرًا لفعل رباعي  - .اسم فاعل لفعل غري ثالثي  - .مجلة خربًا لناسخ مع بيان حملها اإلعرابي . فعال مبنياً  ،وآخر جمزوماً يف جواب الطلب . أسلوب نداء  ،وأعرب املنادى(جـ)  -1 -استسلم اجملرم نفسه للشرطة  ،وقدم نفسه للمحاكمة.
 - 2حترص كل األجهزة األمنية على استئصال اإلرهاب كل احلرص .
(اضبط كل كلمة حتتها خط  ،مع بيان سبب الضبط)
(د)  -صَُغ اسم املفعول من الفعل يَُهتدَى مع الضبط بالشكل .
(هـ)  -إن ينمو وعينا مبخاطر اإلرهاب سوف نبذل اجلهد ملواجهته ( .صوب اخلطأ)
(و)  -يف أي مادة تكشف عن كلمة (مستأصلة) يف معجمك ؟
 )32امتحان الدور الثاني 2119م
إن مصر قادرة على مواجهة التحدي األكرب لألزم ة العاملية  ،وجتاوزها  ،وهي حريصة كل احلرص علـى
توفري مناخ يسوده األمن من أجل جذب االستثمارات األجنبية  ،والتوسع يف املشروعات اجلديدة  ،وخلق
فرص عمل عديدة للشباب املصري املتحمل تداعيات هذه األزمة  ،والواعي بأبعادها اخلطرية  ،ومهما زادت
التحديات فمصر ستظل دائماً قلعة االستثمار اآلمن يف املنطقة العربية كلها
(أ)  -أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة.
(ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 اسم فاعل معموله اسم ظاهر  ،وأعرب معموله . مصدرًا لفعل سداسي  ،واذكر فعله . نعتاً مجلة  ،واذكر حملها من اإلعراب  - .أسلوب شرط  ،مع بيان حكم اقرتان جوابه بالفاء .(جـ) ( -شباب مصر صونوا هلا حقها  ،جينِ كل منكم خريها  ،وال تغادروها بطرق غري مشروعة
بني عالمة اإلعراب أو البناء لكل فعل حتته خط .
فتفشلوا) .
(د)  -علينا  -شباب مصر  -أن نصون حقها  -شباب مصر صونوا هلا حقها.
علل نصب كلمة (شباب) يف املوضعني السابقني .
(هـ)  -كم من مواردٍ طبيعيةٍ متلكها مصر ! (صوب اخلطأ) .
(و)  -يف أي مادة تكشف عن معنى كلمة (تداعيات) يف معجمك ؟

إهداء من أ  /محمد عز
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 )33امتحان الدور األول 2111م
مصر اآلن ت عيش نهضة شاملة حممودة آثارها  ،فقد استغلت مصر العلم كثرياً ؛ حيث أدخلته يف جمـاالت
تعظم أهميتها كالتعليم و اإلعالم  ،وزودت املدارس بأحدث وسائل علمية  ،عصرية ؛ حلاقاً بالتقدم العلمي
يف هذا اجملال  ،وهذا العلم مقرتن باألخالق ؛ ألنهما معاً ينشران اخلري والسالم

إن االقتصاد العاملي يف عاملنا املعاصر مير حبالة من االسرتخاء نتيجة للظروف الدولية اليت تشهدها
دول العامل  :العامل النامي  ،واملتقدم ؛ ولذلك تسعى الدول حثيثاً يف أن تسرتد نفسـها يف اقتصـادها ؛
لذلك أيضاً شرعت هذه الدول جاهدة يف تنشيط االستثمار  ،وما كانت لتحقق هـذا األمـر إال مـن خـالل
البحث عن بدائل أخرى  ،وليس أمامها إال احملافظة على مقدراتها الطبيعية والبشـرية  ،ولـوال تعـاون
الدو ل النامية ما استطاعت اسرتداد قوتها االقتصادية
(ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
(أ)  -أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة.
 اسم مفعول من غري الثالثي . ضمريا يف حمل نصب  ،وآخر يف حمل جر ممنوعاً من الصرف وبني سبب املنع . مصدرا مؤوالً  ،وبني موقعه اإلعرابي . مجلة تقع خربًا لناسخ نائباً عن املفعول املطلق . حاالً وأعربه . مبتدأ حذف خربه .(جـ) ( -يبتهل) اجعل الفعل واجب التوكيد مرة  ،وجائز التوكيد مرة .
(د)  -الطالبان كالهما مؤدب  -الطالبان كالهما مؤدبان  .أعرب كلمة (كال) يف اجلملتني .
(هـ)  -ادعوا اهلل يستجب لكم  -العاقل يدعو إىل اخلري  .ما الفرق بني الواو يف الفعلني ؟
(و)  -جاء الطالب خال طالب  .أعرب كلمة (طالب) بكل وجه ممكن .
(بنموذج اإلجابة)
 )35امتحان الدور األول 2111م

تليفون 01092659271/01223474272

(أ)  -أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة( .ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 اسم مفعول عامالً  ،وبني معموله  - .ممنوعاً من الصرف جمروراً بالفتحة  ،وبني سبب املنع . نعتاً مجلة  ،وبني حملها من اإلعراب . خرباً ملبتدأ  ،وبني نوعه .(جـ) ( -ما أفضل أن حتافظ على التفوق)( التفوق أفضل من اإلهمال) ما نوع كلمة (أفضل) يف اجلملتني ؟
(د) ( -يسعى يف اخلري) ( -يثاب من اهلل) اربط بني اجلملتني بأداة شرط جازمة  ،وغري ما يلزم .
(هـ) ( -كال املتسابقني فائزان) ( ،كالهما فائزان)  .أعرب (كال) يف اجلملتني .
(و)  -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة (استبان) يف معجمك ؟
 )34امتحان الدور الثاني 2111م

من نتائج احلضارة احلديثة وآثار التعليم الشامل املوحد ظهور ما يسمونه (الرأي العام) إنه يوجـد كلمـا
وجدت الرتبة الصاحلة لظهوره  ،وهذه الرتبة الصاحلة هي األمة املوحدة يف جنسها وعقائدها وآماهلا  ،فكل
كائن مستقل خيلق وينمو إىل أن يصبح قوة ناضجة حمركة تؤثر يف الدولة واجملتمع وحيسب هلـا احلكـام
واحملكومون ألف حساب
(أ)  -أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة.
 ممنوعاً من الصرف واذكر سبب املنع -نعتاً مجلة  ،وبني موقعها من اإلعراب .

(ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 خرباً مجلة وبني نوعها ضمرياً يف حمل نصب  ،وآخر يف حمل رفع .إهداء من أ  /محمد عز
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(جـ)  -أنت األعلى شأناً  .اجعل اخلطاب للمثنى بنوعيه وغري ما يلزم
(د) ( -تعفو عمن أساء) ( -تنال مرضاة اهلل) اربط بني اجلملتني بأداة شرط جازمة  ،وغري ما يلزم .
(هـ)  -إن الساعني حلل مشكالت الشباب موفقون يف سعيهم .ضع (عسى) بدال من (إن) وغري ما يلزم .
(و)  -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة (مستقل) ؟
اإلجابة (:أ)  -اإلعراب ( :أربع درجات)
(درجة واحدة) .
 ظهور  :مبتدأ مؤخر مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .(درجة واحدة) .
 الرتبة  :بدل مطابق مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .(درجة واحدة) .
 قوة  :خرب يصبح منصوب  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة . ألف  :نائب عن املفعول املطلق منصوب  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ( .درجة واحدة) .(ب) االستخراج ( :أربع درجات)
 - 1املمنوع من الصرف  :نتائج أو عقائدها ( .نصف درجة) .
 سبب املنع  :صيغة منتهى اجلموع ( .نصف درجة) . - 2خرباً مجلة  :يوجد (نصف درجة)  .نوعه  :خرب مجلة فعلية ( .نصف درجة) .
أو هي األمة نوعه  :خرب مجلة امسية .
 - 3نعتاً مجلة  :خيلق (نصف درجة)  .وموقعه اإلعرابي  :يف حمل رفع ( .نصف درجة) .
أو تؤثر وموقعه اإلعرابي  :يف حمل نصب .
 - 4ضمرياً يف حمل نصب :اهلاء يف ( يسمونه ) أو اهلاء يف ( فكأنه ) أو اهلاء يف ( إنه ) ( .نصف درجة) .
وآخر يف حمل رفع  :واو اجلماعة يف (يسمونه)  ،أو ( هي ) ( .نصف درجة) ( .يكتفى بواحد منها) .
املثنى املؤنث  :أنتما العلييان شأناً .
(جـ)  -املثنى املذكر  :أنتما األعليان شأناً .
(د)  ( -إن تعفَُ عمن أساء تنل مرضاة اهلل )  .إن (نصف درجة)  ،تعفَُ (درجة)  ،تنل (نصف درجة) .
(هـ)  -عسى الساعون حلل مشكالت الشباب أن يوفقوا يف سعيهم  .الساعون (درجة) أن يوفقوا(.درجة) .
وجيوز أن تكون اإلجابة  :عسى الساعون حلل مشكالت الشباب يوفقون يف سعيهم .
(و)  -نكشف عن كلمة ( مستقل ) يف مادة  ( :ق  ،ل  ،ل ) ( .درجة واحدة) .
(بنموذج اإلجابة)
 )36امتحان الدور الثاني  2111م
الوطن شعور ينمو يف النفس  ،ويزداد هليبه يف القلب اشتعاالً  ،ويرسخ يف الفؤاد كلما كربت هموم الوطن ،
وقد ظهر هذا الشعور جلياً يف يوم اخلامس والعشرين من شهر يناير يف ميدان التحرير  ،حيث أعلن الشعب
ثورته على الظلم والفساد بوسائل مشروعة من أجل قيام دولة يسودها العدل والرخاء  ،وحيـرتم املصـري
أخاه كل االحرتام  .إن أمة دب فيها روح ا لوطنية وطمحت نفسها للتغيري ال متوت أبـداً  ،فليسـت احلريـة
بعزيزة عليها
(أ)  -أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة( .ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 خرباً حلرف ناسخ  ،وبني نوعه . مصدراً لفعل مخاسي  ،وزنه . مجلة تقع نعتاً  ،وبني موقعها اإلعرابي  - .ضمرياً يف حمل نصب  ،وآخر يف حمل جر .(جـ)  -وقف املصري يف ميدان التحرير مرفوعة رأسه  -وقف املصري يف ميدان التحرير رافعاً رأسه
أعرب كلمه الرأس يف املثالني .
(د)  -املصريون سعداء بقواتهم املسلحة .أدخل على اجلملة فعالً يفيد الشروع  ،وغري ما يلزم .
(هـ)  -لن تتقدم مصر إال باملصريني .ضع غري بدالً من إال ثم أعرب ما بعد غري .
إهداء من أ  /محمد عز
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(و)  -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة (امليدان) ؟
اإلجابة (:أ)  -اإلعراب ( :أربع درجات)
(درجة واحدة) .
 اشتعال  :متييز منصوب  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .(درجة واحدة) .
 الشعور  :بدل مطابق مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة . بوسائل  :اسم جمرور بالباء وعالمة جره الفتحة ؛ ألنه ممنوع من الصرف ( .درجة واحدة) .(درجة واحدة) .
 كل  :نائب عن املفعول املطلق منصوب  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .(ب) االستخراج ( :أربع درجات)
 - 1املصدر اخلماسي  :االحرتام  -االفتعال أو اشتعاالً  -افتعاال ( .درجة واحدة) .
 - 2خرباً حلرف ناسخ  :ال متوت أبداً (نصف درجة) نوعه  :خرب مجلة فعلية ( .نصف درجة) .
 - 3نعتاً مجلة  :ينمو يف النفس (درجة)  .وموقعه اإلعرابي  :يف حمل رفع ( .درجة) .
أو يسودها العدل وموقعه اإلعرابي  :يف حمل جر .
أو دب فيها روح الوطنية وموقعه اإلعرابي  :يف حمل نصب ( .يكتفى بواحد منها) .
 - 4ضمرياً يف حمل نصب :اهلاء يف ( يسودها) ( .نصف درجة) .
وآخر يف حمل جر  :اهلاء يف ( :هليبه) ( -ثورته) ( -فيها) ( -نفسها) ( -عليها) ( .نصف درجة) .
(جـ)  - 1 -رأسه  :نائب فاعل مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ( .درجة واحدة) .
 - 2رأسه  :مفعوالً به منصوب  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ( .درجة واحدة) .
(د)  -بدأ املصريون يسعدون بقواتهم املسلحة (أو أخذ  ،أو أي فعل من أفعال الشروع) ( .درجة واحدة) .
(هـ)  -لن تتقدم مصر بغري املصريني( .درجة واحدة)  .ما بعد غري :مضاف إليه جمرور  ،وعالمة جره
الكسرة ( .درجة واحدة) .
(و)  -نكشف عن كلمة ( ميدان ) يف مادة  ( :م  ،ي  ،د ) ( .درجة واحدة) .
(بنموذج اإلجابة)
 )37امتحان الدور األول 2112م
كان عمر بن اخلطاب عادال حكمه  ،فاصال قوله ال خيشى يف احلق لومة الئـم  ،متواضـعا يف مظهـره  ،ويف
عصره حاصر املسلمون أرض السالم القدس طويال  ،وملا اشتد احلصار على أهلها  ،كتبوا إىل عمر لرغبتهم
يف الصلح على أن يكون هو املتولي عقده  ،فجاء إليهم وكتب هلم كتاب األمان  ،ألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم
 ،وأال يكرهوا على دينهم  ،و أال يضار أحد منهم ثم قال لبطريقهم  ،أرني موضعا أبين عليه مسجدا  ،فقال
على الصخرة اليت كلم اهلل عليها موسى  ،وال يزال املسجد قائما مكانه
(ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
(أ)  -أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة
 مجلة ال حمل هلا من اإلعراب  ،مع بيان السبب . فعالً من األفعال اخلمسة  ،وأعربه . ضمرياً متصالً يف حمل رفع  ،وآخر يف حمل نصب . بدالً  ،وبني نوعه(جـ)  -إذا خشيت اهلل حظيت برضاه  .ضع أداة الشرط (إنْ) بدال من (إذا) مع جعل فعل الشرط وجوابه
مضارعني  ،وغري ما يلزم .
(د)  -لتنب مسجدا على الصخرة ابن مسجدا على الصخرة .وضح الفرق بني الفعلني من حيث اإلعراب والبناء
(هـ)  -واهلل ليكسنب عمر رضا اهلل  .اجعل الفعل ممتنع التوكيد بالنون  ،وغري ما يلزم
(و)  -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة (اشتدّ) ؟
اإلجابة ( :أ)  -اإلعراب ( :أربع درجات)
إهداء من أ  /محمد عز
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إن تقوى اهلل زاد ي عصم املؤمن بربه الذي يرجو توفيقه يف دنياه ورمحته يف آخرته  ،فاإلنسـان مـن يـوم
مولده ساع إىل ربه حيث ال مفر من لقائه يف اليوم املقضى فيه باللقاء  ،فمتى زاد يوم يف عمر اإلنسان نقص
ذلكم العمر مبقدار هذا اليوم ؛ لذا وجب على املرء صوناً لنفسه أن جيعل طاعة ربه هدفا له
(أ)  -أعرب ما فوق اخلط يف الفقرة السابقة( .ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 اسم فاعل لفعل ثالثي  ،وآخر لفعل غري ثالثي  - .اسم مفعول  ،واذكر فعله مضبوطاً بالشكل . مصدراً مؤوالً  ،وبني موقعه من اإلعراب . مجلة يف حمل جر وبني السبب .(جـ)  -الرجال يرجون رمحة ربهم  -النساء يرجون رمحة ربهم .زن الفعل ( يرجون) يف اجلملتني .
(د)  -يزيد عمر اإلنسان  -ينقص الباقي منه
اربط بني اجلملتني بأداة شرط جازمة  ،واجعل جواب الشرط واجب االقرتان بالفاء .
(هـ)  -أنت ساع إىل اخلري  .خاطب بالعبارة السابقة مثنى املؤنث ومجع املذكر .
(و)  -يف أي مادة تكشف يف املعجم الوجيز عن (الناجني) ؟
اإلجابة ( :أ)  -اإلعراب ( :أربع درجات)
(درجة واحدة) .
 زاد  :خرب (إن) مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة . مفر  :اسم ال النافية للجنس مبنى على الفتح يف حمل نصب ؛ ألنه مفرد ( .درجة واحدة) .(درجة واحدة) .
 العمر  :بدل مطابق مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة . صوناً  :مفعول ألجله منصوب منصوب  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ( .درجة واحدة) .(ب) االستخراج ( :ست درجات)
إهداء من أ  /محمد عز
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(درجة واحدة) .
 متواضعاً  :خرب كان منصوب  ،وعالمة نصبة الفتحة الظاهرة . طويالً  :نائب عن املفعول املطلق منصوب  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ( .درجة واحدة) . عمر  :اسم جمرور  ،وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ؛ ألنه اسم ممنوع من الصرف (درجة واحدة) . عقدة:مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة واهلاء ضمري مبين يف حمل جر مضاف إليه(درجة واحدة)(ب) االستخراج ( :ست درجات)
 - 1فعالً من األفعال اخلمسة  :يكرهوا فعل مضارع منصوب بأن (نصف درجة) وعالمة نصبه حذف النون
(نصف درجة)  ،وواو اجلماعة ضمري مبين يف حمل رفع فاعل ( .درجة) .
 - 2كلم اهلل عليها موسى  :صلة املوصول أو اجلملة االفتتاحية كان عمر  ( ......درجة ) .
و تقبل من الطالب أي مجلة أخرى إذا كانت ال حمل هلا من اإلعراب .
 - 3القدس  :نوعه  :بدل مطابق  ( .درجة ) .
 - 4ضمرياً متصالً يف حمل رفع  :واو اجلماعة يف (كتبوا)  ،أو ( يكرهوا ) ( .درجة واحدة) .
وآخر يف حمل نصب  :الياء يف ( أرني ) ( .درجة واحدة) .
(جـ)  ( -إن ختش اهلل حتظ برضاه ) ( .درجتان)  ،لكل فعل درجة .
(د)  -الفعل األول ( لتنب ) فعل مضارع معرب جمزوم بالم األمر ( أو الطلب )  ،وعالمة جزمه حذف حرف
العلة  ( .نصف درجة) والفعل الثاني ( ابن ) فعل أمر مبين على حذف حرف العلة  ( .نصف درجة)
(هـ)  -واهلل لسوف يكسب عمر رضا اهلل  .أو  :قد يكسب  ،أو يكسب عمر رضا اهلل  ,أو اهلل ليكسب عمر
رضا اهلل اآلن ( .درجة واحدة) .
(و)  -نكشف عن كلمة ( اشتد ) يف مادة  ( :ش  ،د  ،د ) ( .درجة واحدة) .
( بنموذج اإلجابة)
 ) 38امتحان الدور الثاني 2112م
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إن اإلنسان املؤمن بربه متفائل بطبعه  ،فهو مهما صادفته يف احلياة الصعوبات  ،يؤمن إمياناً ال يتزعزع بأن
مع العسر يسراً  ،فال عجب أن حييا سعيداً بهذا التفاؤل  ،فما أشد حاجتنا إىل اإلميـان والتفـاؤل ! لنـذلل
عقبات هذا العصر الذي طغت فيه املادة على الروح.

تليفون 01092659271/01223474272

 - 1اسم فاعل لفعل ثالثي  :ساع (نصف درجة)  -وآخر لفعل غري ثالثي  :املؤمن (نصف درجة) .
ضيَ ( .نصف درجة) .
 - 2اسم مفعول  :املقضى (نصف درجة)  -فعله مضبوطاً بالشكل  :قُ ِ
 - 3مجلة يف حمل جر  :ال مفر من لقائه( .درجة واحدة) .
السبب  :يف حمل جر باإلضافة أو يف حمل جر مضاف إليه ( .درجة واحدة) .
 - 4مصدراً مؤوالً  :أن جيعل( .درجة واحدة) موقعه من اإلعراب  :يف حمل رفع فاعل( .درجة واحدة) .
(جـ)  - 1وزن الفعل ( يرجون) يف اجلملة األوىل  :يفعون ( .درجة واحدة) .
 - 2وزن الفعل ( يرجون) يف اجلملة الثانية  :يفعلن ( .درجة واحدة) .
(د)  -إن يزد عمر اإلنسان فسينقص الباقي منه (أو أي موضع صحيح من مواضع اقرتان جواب الشرط
بالفاء)( .درجة واحدة) .
(هـ)  -العبارة للمثنى املؤنث  :أنتما ساعيتان إىل اخلري ( .نصف درجة) .
العبارة جلمع املذكر  :أنتم ساعون إىل اخلري ( .نصف درجة) .
(و)  -نكشف عن كلمة ( الناجني ) يف مادة  ( :ن  ،ج  ،و ) ( .درجة واحدة) .
(بنموذج اإلجابة)
 )39امتحان التجربة 2111م

(ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
(أ)  -أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة.
 مجلة تقع نعتاً  ،وبني حملها اإلعرابي  - .ضمرياً يف حمل رفع  ،وآخر يف حمل نصب . مصدرا لفعل رباعي  ،وآخر لفعل مخاسي . أسلوب تعجب  ،وأعرب املتعجب منه(جـ)  -وردت ال يف الفقرة مرتني  .بني نوعيهما  ،وأعرب ما بعدهما .
(د)  - 1 -تطغى املادة على الروح .اجعل الفعل يف هذه اجلملة واجب التوكيد .
 - 2يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة الصعوبات ؟
(هـ)  -األساليب اجعل هذه الكلمة جمرورة بالفتحة مرة  ،وجمرورة الكسرة مرة أخرى يف مجلتني مفيدتني .
(و)  -أنتم تسمون بالعلم  -أننت تسمون بالعلم .زن الفعل (تسمون) يف اجلملتني السابقتني .
اإلجابة (:أ)  -اإلعراب ( :أربع درجات)
 متفائل  :خرب إن مرفوع  ،وعالمة الرفع الضمة الظاهرة ( .درجة) . الصعوبات  :فاعل مرفوع  ،وعالمة الرفع الضمة الظاهرة ( .درجة) . يسراً  :اسم ان مؤخر منصوب  ،وعالمة النصب الفتحة الظاهرة ( .درجة) . عقبات  :مفعول به منصوب  ،وعالمة النصب الكسرة الظاهرة ( .درجة) .(ب) االستخراج ( :ست درجات)
 - 1مجلة النعت  :ال يتزعزع( .نصف درجة)  -حملها اإلعرابي  :يف حمل نصب ( .نصف درجة) .
 - 2ضمرياً يف حمل رفع  :هو ( .نصف درجة) .
 ضمرياً يف حمل نصب  :صادفته ( .اهلاء) الضمري املتصل يف حمل نصب مفعول به (نصف درجة) . - 3أسلوب تعجب  :ما أشد حاجتنا ! ( .درجة) .
 إعراب املتعجب منه  :حاجتنا  :مفعول به منصوب  ،وعالمة النصب الكسرة الظاهرة ( .درجة) .125
إهداء من أ  /محمد عز
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اللغة العربية لغة ساطعة البيان  ،فما أمجل لغة العرب ؛ كم كلمة فيها جامعة  ،وكم أسلوب رائع  ،ومن يغص
يف حبرها احمليط يظفر بالدرر  ،ومن يبحث عن آثارها فأمامه نفائس ال تفنى عجائبها  ،وال تنفد غرائبها ،
إنها الكنز الدفني  ،والقول املبني  ،واحلق الباقي  ،واملنكر هلذه األسرار إمنا هو جاهل  ،أو عنيد مكابر ،
والعربية تعيش وتزدهر رغماً عنه
(ب)  -ختري الصواب مما بني األقواس فيما يلي :

(أ)  -أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة.
 - 1الباقي اسم ( :منقوص  -مقصور  -صحيح)
 - 2ال تفنى ال نوعها ( :نافية  -ناهية  -عاطفة)
 - 3املبني اسم فاعل فعله ( :بني  -أبان  -تباين)
(جـ)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 أسلوب شرط مبيناً أجزاءه . كم  ،وبني نوعها  ،واضبط ما بعدها . أسلوب تعجب . ممنوعاً من الصرف  ،وبني سبب املنع .(د)  -صوب األخطاء الواردة يف اجلمل اآلتية :
 - 1أخذ الطالب أن يتأمل يف إبداع اللغة العربية  - 2 .ما حيب اللغة العربية غري العاشقون هلا .
 - 3الدرسان كلتاهما مفيدان .
(د)  -أين تكشف يف معجمك عن كلمة (البيان) ؟
اإلجابة (:أ)  -اإلعراب ( :أربع درجات)
 البيان  :مضاف إليه جمرور  ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة . الكنز  :خرب إن مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة . األسرار  :بدل مطابق جمرور  ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة . جاهل  :خرب املبتدأ مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .(ب) -ختري الصواب  - 1الباقي اسم  :منقوص  2ال تفنى ال نوعها  :نافية  - 3املبني اسم فاعل فعله :أبان
(جـ) االستخراج  -1 :مجلة كم  :كم كلمةٍ فيها جامعة  - .نوع كم  :خربية .
 -2أسلوب شرط  :من يغص يف حبرها احمليط يظفر بالدرر .
إهداء من أ  /محمد عز
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 - 4املصدر الرباعي  :إميان (درجة)  -املصدر اخلماسي  :التفاؤل ( .درجة) .
(جـ)  - 1 -ال يتزعزع  :ال النافية  ،ال تؤثر على الفعل املضارع  ،يتزعزع  :فعل مرفوع  ،وعالمة الرفع
الضمة الظاهرة ( .نصف درجة) .
 - 2ال عجب  :ال نافية للجنس  ،تعمل عمل إن  ،عجب  :اسم ال النافية للجنس مبين على الفتح يف
حمل نصب ( .نصف درجة) .
(د)  - 1 -الفعل يف اجلملة واجب التوكيد  :واهلل لتطغيَنّ املادة على الروح( .درجة) .
 - 2نكشف يف املعجم عن كلمة الصعوبات يف ( :ص  -ع  -ب) ( .درجة) .
(هـ) ( -كم من أساليبَ جديدة تبتكر)  .جمرور بالفتحة( .نصف درجة) .
 (كم من األساليبِ اجلديدة تبتكر)  .جمرور بالكسرة( .نصف درجة) .(و)  -الفعل األول (تسمون)  :على وزن (تفعون)  ،أما الفعل الثاني (تسمون)  :على وزن (تفعلن) (.درجة) .
(بنموذج اإلجابة)
 )41امتحان السودان الدور األول 2117م
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 أداة الشرط  :من  -فعل الشرط  :يغص  -جواب الشرط  :يظفر -3املمنوع من الصرف  :نفائس  -عجائب  -غرائب  .سبب منعه  :ألنها صيغة منتهى اجلموع .
 -4أسلوب تعجب  :ما أمجل لغة العرب .
(د)  -تصويب األخطاء  - 1 :أخذ الطالب يتأمل يف إبداع اللغة العربية .
 - 2ما حيب اللغة العربية غري العاشقني هلا  - 3 .الدرسان كالهما مفيدان .
(هـ)  -الكشف يف مادة ( :ب ي ن) .
 )41امتحان السودان الدور األول 2118م

(أ)  -أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة( .ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 اسم فاعل لفعل رباعي . مفعوالً مطلقاً  ،وبني نوعه . ممنوعاً من الصرف  ،واضبطه بالشكل . حرفاً ناسخاً  ،وأعرب امسه .(جـ) ( -ما أعظم الشباب ) ( -إمنا الشباب مرآة األمة)  .بني نوع (ما) يف اجلملتني  ،ثم أعرب كلمة
(الشباب) يف اجلملتني .
(د)  -أين تكشف يف معجمك عن كلمة (مرآة) ؟
 )42امتحان السودان الدور األول 2119م (بنموذج اإلجابة)
حنن  -العرب  -أهل طيبة ومودة  ،نعتز بأرضنا العربية اعتـزازا شـديدا  ،مبعـاول قويـة نشـق أرضـها ،
ونستخرج خريها  ،وبعزمية صلبة حنافظ عليها  ،وما كنا مفـرطني  -يومـا يف شـرب واحـد منهـا  ،ألن أرض
ا إلنسان هي عرضه وكرامته  ،ومن يفرط فيها جين الندم ويصبح إنسانا معدوم اهلوية  ،ال يأبه له أحد ،
وال يهتم به خملوق.
(أ)  -أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة( .ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 ممنوعا من الصرف  ،واضبطه بالشكل . مفعوال مطلقا  ،وبني نوعه . اسم فاعل لفعل غري ثالثي . حرفا ناسخا وبني نوع اخلرب أسلوب شرط وأعرب فعل الشرط وجوابه . اسم مفعول وأعرب ما بعده-(جـ) استشهد اجلندي على صدق قوله أمام احملقق  -استشهد اجلندي يف ميدان القتال.
أعرب كلمة اجلنديفي اجلملتني .
(د) أين تكشف يف املعجم الوجيز عن كلمة [ نعتز] ؟
اإلجابة ( :أ)  -اإلعراب ( :أربع درجات)
 العرب  :اسم خمتص مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة لفعل حمذوف وجوباً تقديره  :أخص . طيبة  :مضاف إليه جمرور  ،وعالمة اجلر الكسرة الظاهرة . صلبة  :نعت جمرور  ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة . حنافظ  :فعل مضارع مرفوع  ،وعالمة الرفع الضمة الظاهرة  ،والفاعل ضمري مسترت تقديره  :حنن ،واجلملة الفعلية يف حمل جر نعت .
 نوعه  :مبني للنوع .(ب) االستخراج  - 1 :مفعوالً مطلقاً  :اعتزازاً.
إهداء من أ  /محمد عز
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شباب األمة مرآة ترى فيها صورة املستقبل فهم من سيكونون قادة الغد وسيصري األمـر إلـيهم مـن ميـادين
خمتلفة وهلذا كان من الواجب على األمة أن تنشئ شبابها تنشئة صحيحة حتى يتحقق رجاؤها يف غد مشرق
وال سبيل إىل ذلك إال بأن نربي هؤالء الشباب على التفكري العلمي والعمل اجلماعي اجلاد واخلالق .
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تهتم مصر كثرياً بالعلم  ،وتبذل أقصى ما متلك لالرتفاع مبستواه  ،وحترص حرصاً بالغاً على أن حيصل عليه
كل طالب له ؛ ألنه مفتاح كل تقدم  ،وبهذا اال هتمام حققت مصر منزلتها العظيمة يف العصور القدمية كلها.
(أ)  -أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة( .ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 مصدرا مؤوالً  ،وبني موقعه اإلعرابي  - .خربًا لناسخ  ،وبني نوعه اسم فاعل  ،واذكر فعله  - .بدالً  ،وبني نوعه . نائباً عن املفعول املطلق . - 6فعالً مبنياً  ،واذكر عالمة بنائه .
(جـ) -صوب اخلطأ فيما يأتي  - 1 :ال يهتم بالعلم إال اجملدين  - 2أنشأت الدولة تسعة كليات جديدة .
(د) (-تسعى األمة للعلم  -تفوز مبنزلة عظيمة) اربط بني اجلملتني بأداة شرط جازمة وغري ما يلزم .
(هـ)  -أين تكشف يف معجمك عن كلمة (االهتمام) ؟
اإلجابة ( :أ)  -اإلعراب ( :أربع درجات)
 أقصى  :مفعول به منصوب  ،وعالمة النصب الفتحة املقدرة ( .درجة) . حرصاً  :مفعول مطلق منصوب  ،وعالمة النصب الفتحة الظاهرة ( .درجة) . كل  :فاعل مرفوع  ،وعالمة الرفع الضمة الظاهرة ( .درجة) . العظيمة  :نعت منصوب  ،وعالمة النصب الفتحة الظاهرة ( .درجة) .(ب) االستخراج ( :ست درجات)
 مصدرا مؤوالً  :أن حيصل( .نصف درجة)  - .موقعه اإلعرابي  :يف حمل جر ( .نصف درجة) . خرباً لناسخ  :مفتاح ( .نصف درجة)  - .نوعه  :مفرد ( .نصف درجة) . نائباً عن املفعول املطلق  :كثرياً ( .درجة) . اسم فاعل  :طالب (نصف درجة)  -فعله  :طلب (نصف درجة)  .أو بالغ  -فعله  :بلغ بدالً  :االهتمام (نصف درجة)  ،ونوعه  :بدل مطابق ( .نصف درجة) . فعالً مبنياً  :حقق (نصف درجة)  ،وعالمة بنائه  :مبين على الفتح ( .نصف درجة) .(جـ)  -تصويب اخلطأ  - 1 :ال يهتم بالعلم إال اجملدون ( .درجة) .
إهداء من أ  /محمد عز
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 - 2ممنوعاً من الصرف  :معاول  - .ضبطه بالشكل  :معاولَ .
 - 3احلرف الناسخ  :أنّ  ،وخربه هي عرضه  ،ونوعه  :مجلة امسية .
 - 4اسم فاعل لفعل غري ثالثي  :مفرطني .
- 5اسم مفعول  :معدوم وما بعدها(:اهلوية) إعرابها :مضاف إليه من إضافة اسم املفعول إىل نائب الفاعل
 - 6أسلوب الشرط  :من يفرط فيها جينِ الندم .
 إعراب فعل الشرط  :فعل مضارع  ،وعالمة جزمه السكون . إعراب فعل جواب الشرط  :فعل مضارع جمزوم  ،وعالمة جزمه حذف حرف العلة .(جـ)  -إعراب كلمة (اجلندي) يف  :استشهد اجلندي على صدق قوله أمام احملقق
 فاعل مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة . إعراب كلمة (اجلندي) يف  :استشهد اجلندي يف ميدان القتال نائب فاعل مرفوع  ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .(د)  -نكشف يف املعجم عن كلمة (نعتز) يف ( :ع ز ز) .
(بنموذج اإلجابة)
 )43امتحان السودان الدور األول 2111م
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 - 2أنشأت الدولة تسع كليات جديدة ( .درجة) .
(د)  -إن تسعَ األمة للعلم تفزْ مبنزلة عظيمة ( .درجتان) .
(هـ)  -نكشف يف املعجم عن كلمة (االهتمام) يف ( :هـ م م) ( .درجة) .
 )44امتحان السودان الدور األول 2111م
االعتماد على النفس صفة نبيلة  ،جيب أن نربي أبناءنا عليها  ،وهذه الصفة حرص عليها أسالفنا  ،وحققوا
بها إجنازات ال حصر هلا  ،يف أمسى عصور احلضارة العربية الزاهرة  ،وما أجدرنا بالتحلي بذلك.
(أ)  -أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة.
 مصدراً مؤوالً  ،وبني موقعه اإلعرابي . بدالً  ،وبني نوعه .(جـ)  -أجب باملطلوب عما يلي :
 - 1أبناؤنا هم أملنا يف احلياة  .أدخل حرفاً ناسخاً على اجلملة السابقة  ،وغري ما يلزم .
 - 2ال تكذب حيرتمك الناس  - .ال تكذب يبغضك الناس  .اضبط ماحتته خط  ،وبني سبب ذلك .
 - 3يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة (الصفة) ؟
 )45امتحان السودان الدور األول 2112م (بنموذج اإلجابة)
االجتهاد واملثابرة مفتاحا التفوق لدى النابغني مجيعا  ،ولنا يف العامل أمحد زويل القدوة الطيبة  ،فما أعظم
أن يلقى اجملتهد التقدير واالحرتام  ،فمن أوشك أن جيد عثرة تقابله فعليه أن يسعى حثيثا ليتغلب عليها ؛
فطالب العلم يكلف بالعمل املتواصل حتى يرفع شأن وطنه.
(أ)  -أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة( .ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 حاال وبني نوعها . اسم فاعل لفعل غري ثالثي وبني فعله . ممنوعاً من الصرف وبني سبب املنع . نائباً عن املفعول املطلق وبني السبب . أسلوب تعجب واذكر صيغته نعتاً مجلة وبني حملها اإلعرابي .(جـ)  -أجب مبا هو مطلوب أمام كل مما يلي :
 - 1االجتهاد واملثابرة  .......مفتاحا التفوق .أكمل مكان النقط بتوكيد معنوي مناسب .
 - 2يلقى اجملتهدان التقدير من وطنهما .ابدأ بالفاعل واكتب اجلملة صحيحة .
(د)  -يسعى حثيثا  .......ينال التقدير .اربط بني اجلملتني بأداة شرط جازمة مغرياً ما يلزم .
(هـ) يف أي مادة تكشف عن كلمة املتواصل يف املعجم الوجيز ؟
اإلجابة ( :أ)  -اإلعراب ( :أربع درجات)
 مفتاحا  :خرب املبتدأ مرفوع (نصف درجة)  ،وعالمة رفعه األلف ؛ ألنه مثنى ( .نصف درجة) القدوة  :مبتدأ مؤخر مرفوع (نصف درجة)  ،وعالمة الرفع الضمة الظاهرة ( .نصف درجة) التقدير  :مفعول به منصوب (نصف درجة)  ،وعالمة النصب الفتحة الظاهرة (.نصف درجة) العلم  :مضاف اليه جمرور (نصف درجة)  ،وعالمة اجلر الكسرة الظاهرة ( .نصف درجة)(ب) االستخراج ( :ست درجات)
 - 1اسم فاعل لغري الثالثي  :اجملتهد (نصف درجة) فعله:اجتهد (نصف درجة) أو املتواصل وفعله تواصل
 - 2احلال  :مجيعاً (نصف درجة)  - .نوعها  :مفردة ( .نصف درجة) .
إهداء من أ  /محمد عز
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(ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 نعتاً مجلة  ،واذكر حملها اإلعرابي . -امساً مقصوراً  ،وثنه يف مجلة .
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 - 3نائباً عن املفعول املطلق  :حثيثاً ( .نصف درجة)  - .السبب  :صفة املصدر ( .نصف درجة) .
 - 4املمنوع من الصرف  :أمحد (نصف درجة) -سبب املنع  :علم على وزن الفعل ( .نصف درجة) .
 - 5النعت اجلملة  :تقابله (نصف درجة)  -حملها اإلعرابي :يف حمل نصب ( .نصف درجة) .
 - 6أسلوب التعجب  :فما أعظم أن يلقى اجملتهد التقدير واالحرتام (نصف درجة)  ،وصيغته  :ما
أفعله( .نصف درجة) .
(جـ)  - 1 -االجتهاد واملثابرة كالهما مفتاحا التفوق( .أو أي توكيد أخر مناسب) (درجة) .
 - 2اجملتهدان يلقيان التقدير من وطنهما( .درجة) .
(د)  -من يسعَ حثيثا ينلْ التقدير( .درجتان)  .ألداة الشرط (من) أو أي أداة شرط جازمة مناسبة
(درجة)  ،ولفعل الشرط (يسع) (نصف درجة)  ،وجلواب الشرط (ينل) ( .نصف درجة)
(هـ)  -نكشف يف املعجم عن كلمة (املتواصل) يف مادة ( :وصل) أو (و ص ل) ( .درجة) .
 )46امتحان السودان 2113م
ال يزال املعلم حجر الزاوية يف بناء اجملتمع الرشيد مبا لديه من فكر مسـتنري وأصـول تربويـة  ,عسـي
األبناء بها أن يكونوا أعضاء نافعني لوطنهم وألنفسهم  .وليعلم اجلميع أن االنطـالق خبطـي وثابـة حنـو
التعليم املأمول هدفه لن حيققه إال تضافر جهود اجملتمع مع املعنيني من رجال التعليم وطالبه.
(أ)  -أعرب ما حتته خط يف الفقرة السابقة( .ب)  -استخرج من الفقرة ما يلي :
 اسم مفعول عامال وأعرب معموله امسا ممدودا وثنه يف مجلة . فعالً من أفعال الرجاء  ،وحدد امسه وخربه  - .أسلوب استثناء  ،وأعرب املستثين .(جـ) ( -إمنا أنتم خملصون -إمنا تنال الثمرة باإلخالص يف العمل)  .احذف ما واكتب اجلملتني صحيحتني.
(د)  -كلتا املدرستني فيها أنشطة متنوعة  .اجعل (كلتا) توكيداً معنوياً  ،وأعربه .
(هـ) يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة االنطالق ؟
( )47كان اخلليفة عمر بن اخلطاب هيابا جانبه  ،عادال حكمه  ،رافعا راية الشورى  ،ليضرب لنا أروع األمثلة
يف عدله املستقاة روافده من مصادر عديدة).
(أ)  -أعرب ما فوق اخلط( .ب)  -استخرج من العبارة ما يلي :
 اسم فاعل عامل وبني عمله  -اسم مفعول عامل وأعرب معموله  -مصدرا وبني نوعه  -اسم مكان وزنه فعالً منصوبا وبني عالمة وسبب نصبه . اسم تفضيل وأعربه صيغة مبالغة وزنها(جـ) ( -من أراد العدل قرأ عن عمر)  .اجعل فعل الشرط وجوابه مضارعني  ،ثم اجعل اجلواب مقرتناً بالفاء .
(د)  -يف أي مادة تكشف عن (املستقاة  -عديدة) ؟
(( )48حنن  -العرب  -نؤمن بالسالم العادل ونسعى إىل حتقيقه ولن نفرط يف حقوقنـا مـن أجـل مواعيـد
باطلة ،فبئست اخلصلة االستسالم لألوهام  ،واالطمئنان ألعداء يتخذون العدوان سياسـة  .فحـذارِ  ،أيهـا
العرب ،ولتكونوا أكثر متسكاً بعقيدتكم ومن يعتصم حببل اهلل فلن يقهر).
(أ)  -أعرب ما حتته خط ( .ب)  -استخرج من القطعة ما يلي :
 ممنوعا من الصرف  ،وأعربه  -نعتاً مجلة خمتصاً مبتدأ مؤخراً اسم فعل خمصوصاً بالذم جواب شرط  ،وبني سبب اقرتانه بالفاء(جـ) -تعجب مما يأتي بصيغة (ما أفعل) من ( :ال ينجح اجملتهد  -عظمة العمل) .

 فعال منصوباً -متييزاً

إهداء من أ  /محمد عز

131

سلسلة العز فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى

النحو والصرف

(( )49بين أميت العرب ليكن منكم يف كل وقت الصمود والنض ال واعتصموا حببل اهلل مجيعـاً وال تفرقـوا
ووحدوا كلمتكم تصلوا إىل أهدافكم واذكروا أنه مهما تأخر النصر فإن اهلل حيققـه للمكـافحني  ،ومـا كـان
العربي احلر لينسى تارخيه فهو موضع التقدير واإلجالل واألحرار ينظرون إليه منظر الوفاء واإلنسانية).

(( )51سئل أحد األدباء عن الدنيا فوصفها قائالً ما الدنيا إال بسمة ودموع ؛ بسمة عند اللقاء ودموع عنـد
الفراق فإن أصابك سهم الفراق فعش على أمل اللقاء)
(ب)  -استخرج من القطعة السابقة :
(أ) -أعرب ما فوق اخلط .
 فعالً مبنياً للمجهول  -نائب فاعل  -حاالً  -مستثنى  -حرف شرط  -فعل شرط  -جواب شرط(جـ)  -احذف (إن) من اجلملة األوىل  ،و(ما) من اجلملة الثانية  ،وغري ما يلزم فيما يأتي :
 إمنا حيقق املتفائلون أملهم يف احلياة. إنك تصل إىل هدفك باجلد والكفاح .(( )51كثريا ما خيلط اإلنسان بني الثقة بالنفس وبني الكرب وهذا خطأ ال شـك فيـه ،فـإن الثقـة بـالنفس
(معرفتك بها واعتقادك بقدرتك إزاء ما تنهض به من أعباء ،أما الكرب فما هو سوى تعظيم نفسك أكثر مما
تستحق واملطالبة باجلزاء بال عمل ،فالثقة  -الثقة ،وإياك والكرب) .
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(أ)  -أعرب ما حتته خط ( .ب)  -استخرج من القطعة ما يلي :
 فعالً مضارعاً منصوباً  -مضارعاً جمزوماً يف جواب الطلب  -فعالً مضارعاً مرفوعاً بعالمة فرعية جواب شرط مقرتناً بالفاء مع ذكر السبب  -مصدراً صناعيًا  -مصدراً ميمياً  -اسم مكان  -خمتصا امساً جمروراً بعالمة فرعية  -فعالً مبنياً وبني عالمة بنائه  -ضمرياً يف حمل رفع وآخر يف حمل نصب(جـ)  -ما موقع كل مجلة حتتها خط فيما يأتي من اإلعراب :
 - 2قرأت كتباً أثار عقلي  - 3قلت إن العرب مكافحون
 - 1أمثرت الشجرة وهي صغرية
 - 6اجلس حيث ينتهي بك اجمللس
 - 5إنك حتب اخلري
 - 4عسى اهلل أن يغفر لي
(د) -كيف تكشف يف املعجم عن كلميت (املساومات  -الثقات) ؟

(أ)  -أعرب ما حتته خط ( .ب)  -اذكر احملل اإلعرابي جلملة (الشك فيه)  ،ومجلة (تستحق).
(جـ)  -استخرج من العبارة  - :ال نافية للجنس  -أسلوب إغراء وأعرب ه  -حمذراً منه وأعربه
 ضمريين خمتلفي احملل وبني حمل كل منهما . امسني مبنيني  -معرفتني خمتلفتني(د) ( -تنهض)  .اجعل الفعل واجب ممتنع التوكيد بالنون .
(هـ) -كيف تكشف يف معجمك عن (اعتقادك  -املطالبة) ؟
(( )52كل إنسان يف هذه احلياة قادر أن يصنع حياته فيجعلها غنية أو فقرية  ،وعلى اإلنسان أن يتوقع اخلري
يف غده ،فالعناية اإلهلية لن حترم إنساناً مثر ة كفاحه .فمن يَُرد أن يصنع حياته كما يريد فعليه االبتسام
للحياة  ،وأن ينظر إليها من جانبها املشرق  ،فالتفاؤل التفاؤل أيها اإلنسان فإن ذلك يبدد املتاعب الثقـال،
ويزيد النفس ثقة وعزماً  ،ويكشف لإلنسان عن مجال الدنيا وبهجتها).
(أ)  -أعرب ما حتته خط ( .ب)  -استخرج من القطعة ما يلي :
 مصـدرًا لفعـل مخاسي  -امسـاً مقصـورا  -أسلوب إغراء  -ممنوعاً من الصرف وبني سبب املنع جواب شرط  ،وبني سبب اقرتانه بالفاء مبتدأ مؤخر  -مصدراً مؤوالً ضمرياً يف حمل نصب . خرباً لناسخ  ،وبني نوعه(جـ)  -امدح (االبتسام) بأسلوبني خمتلفني  ،مع ضبط املخصوص .
إهداء من أ  /محمد عز
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(( )53طاملا واجهت األمة العربية احملتل  ،وكم قاست من ويالته  ،ولكنها اآلن تواجه منه عـداوة ضـارية
تشتد يوماً بعد يوم فهو حياول  -ما وسعه اجلهد  -أن يقضي على تيار الثورات التقدمية اليت حتارب مطامعه
وغاياته وقد استهان يف سبيل ذلك بكل ما عرفت اإلنسانية من مبادئ وقيم ولكن أحالمه تبددت على هليب
املد الثوري الصاعد الذي شهده الوطن العربي وصار منطلقاً لتحرير أرضه  ،ودفعه بكل ما أوتي من قوة يف
سبيل التقدم واحلياة العزيزة الكرمية).
(أ)  -أعرب ما حتته خط ( .ب)  -استخرج من القطعة ما يلي :
 امساً حلرف ناسخ  -خرب مجلة لناسخ  -امساً معرباً  -مصدراً مؤوالً  ،وحوله إىل صريح  -نعتاً مجلة ممنوعاً من الصرف  -اسم فاعل لفعل غري ثالثي  -مصدراً قياسياً  ،وآخر مساعياً  -خرب مجلة ملبتدأ(جـ)  -بني نوع (ما) فيما يأتي  - :طاملا واجهت األمة العربية االستعمار بكل ما عرفت اإلنسانية .

(ب)  -استخرج من العبارة ما يلي:
(أ)  -أعرب ما حتته خط .
 اسم تفضيل واذكر فعله  -مشتقني عاملني وبني معموهلما  -اسم (ال) النافية للجنس وبني نوعه مصدراً مؤوالً وحوله إىل مصدر صري  -أسلوب مدح  -تابعني خمتلفني  -مضارعني أحدهما مرفوع وآخر جمزوم(جـ) ( -العمل  -البطالة) أغر بالعمل وحذر من البطالة يف أسلوبني.
(د) ( -حيفظ العمل كرامة اإلنسان)  .اجعل الفعل املضارع واجب التوكيد وغري ما يلزم .
(هـ) ( -ما قصرت يف العمل فأندم) بني نوع الفاء  ،ثم حول اجلملة إىل أسلوب شرط .
(و) ( -حنن نعرف قيمة العمل)  .اجعل اجلملة يف أسلوب اختصاص واضبط املختص .
(ز)  -يف أي مادة تكشف يف معجمك عن كلمة (التضامن) ؟

تليفون 01092659271/01223474272

(( )54إن العمل حيفظ كرامة اإلنسان  ،وينمي شخصيته  ،ويقوم سلوكه  ،ويرفع مستواه اخللقي  ،ويزيـد
إحساسه بالتضامن مع اجملموع  ،ويشعره جبدارته يف أن يعيش  ،وإنه ال شئ أكثـر ضـرراً علـى اإلنسـان ،
وأدعى إىل انتشار املفاسد والرذائل من حياة البطالة فحبذا العمل اجلاد واعلم بين أن املؤدي عمله حيرتمه
الناس فهو حممود خلقه دائماً) .

(( )55حنن  -العرب  -مؤهلون لكل عظيمة ال ريب يف ذلك  ،و لن متثل األقطار العربية قوة اقتصادية إال
إذا استَصلحت أراضيها واستثمرت أمواهلا  ،وقد سعى املسئولون مسعى حثيثاً إىل تكامـل أسـباب اقتصـادها
ألنهم أدركوا أن الوحدة أمر ضروري لرخائهم وسعادتهم  ،وال ينكر هذه احلقيقة إال اجلاحد مـنهم  ،ومـا
خمفقة جهود املسئولني يف حت قيق هذا اهلدف إن شاء اهلل).
(ب)  -استخرج من القطعة:
(أ) -أعرب ما فوق اخلط .
 فعال مبنياً للمجهول مصدراً ميمياً وزنه مصدرًا رباعياً فعالً منصوباً اسم فاعل وحدد معموله اسم مفعول مصدراً مخاسياً(جـ)  -ضع مكان النقط ما هو مطلوب بني األقواس:
 - 1بئس صفة ………(خمصوص بالذم  ،واضبطه مع بيان سبب الضبط)
 - 2ما كنتم يف البيت ……… تشاهدون السيارة (الم جحود وغري ما يلزم)
(د)  -يتعاون العرب -لن تقهرهم دولة ظاملة .اربط بني اجلملتني بأداة شرط مناسبة
(هـ)  -اكشف يف معجمك عن (رخائهم).

إهداء من أ  /محمد عز
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(( )56إن األمم العظيمة تنجب من يضيئون ليل احلائرين  ،ومتد العامل على مر السنني باملصلحني الذين
ينفضون غبار التخلف عن أمتهم  ،فكم زعيم كان سببا يف هداية أمته حتى صارت رائدة يف ميادين العلـم
والتقدم  ،ولوال هؤالء املصلحون ما تقدم عمران  ،فحيثما تتهاون فلن تنتظرك احلياة) .
(ب)  -استخرج من القطعة ما يلي :
(أ)  -أعرب ما حتته خط .
 خرباً حلرف لناسخ وبني نوعه  -متييزاً وأعربه ال  -جواب شرط مقرتناً بالفاء نعتاً وبني نوعه مشتقاً وبني نوعه . ممنوعاً من الصرف  -مصدراً وبني نوعه(جـ)  -حذر من التخاذل مستخدماً أسلوب التحذير  ،واضبط احملذر منه
(د)  -اكشف يف معجمك عن (يعتزون  -استغالل  -تعتصموا) .

(أ)  -أعرب ما حتته خط (ب)  -استخرج من القطعة ما يلي :
 مضارعاً منصوبا  -مشتقا عامال واذكر معموله وأعربه  -خمتصا وأعربه -أسلوب تعجب وأعرب املتعجب منه أسلوب حتذير ،وأعرب احملذر منه  -اسم تفضيل  -حاال وحدد نوعها  -مصدرا قياسيا سداسيا وزنه(جـ) ( -املصري أحرص من غريه على سالمة وطنه  ،وأفضل الناس انتماءً) اجعل اسم اإلشارة لغري الواحد.
(د)  -بني حكم توكيد الفعل بالنون فيما يأتي ( :واهلل لن نعتصم إال باهلل  -اعتصم باهلل وأدِّ عملك)
(هـ)  -حدد نوع (ال)فيما يأتي وأعرب ما بعدها ( :أنت مؤمن ال شك  -افعل اخلري ال الشر  -ال تهمل واجبك)
(و) ( -لن يؤيد السالم إال املخلصون) ضع (غري) مكان (إال) وأعربها مع ما بعدها .
(ز)( -يصفو ذهنك أثناء قراءة الشعر  -يزداد فهمك له)  .اربط بني اجلملتني بأداة شرط جازمة.
(( )58إن الدول امل عروفة قوتها متلك املال الوافر والعلم الغزير وهي باملال تسيطر على االقتصاد العـاملي
وبالعلم متلك أسباب القوة ووسائل التفوق فال تقدم بدون علم وحياول العامل الثالث األكثر ختلفا والضائعة
خرياته اللحاق بركب التقدم لينهض من كبوته وينعم خبريات بالده الكثرية فيا زعماء العامل الثالث اسعدوا
الشعوب واعملوا من أجل رفاهيتها يعم اخلري فما أمجل أن تعيش شعوبكم سعيدة).
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(( )57عليكم أمة العرب نبذ اخلالفات حتى نواجه اخلطر املدمر أحالمنا مجيعاً  ،وعليكم باستغالل طاقاتكم
ومواردكم  ،وما أكثر هذه املوارد وتلك الطاقات  ،فاخلالف اخلالف  ،ولتعتصموا باهلل فهو خري ناصر) .

(ب)  -استخرج من القطعة ما يلي :
(أ)  -أعرب ما حتته خط .
 اسم مفعول عامل وبني معموله اسم تفضيل ال النافية للجنس وأعرب امسها اسم فاعل عامل وبني معموله وأعربه  -مضارع منصوب  -مضارع جمزوم يف جواب الطلب(جـ) ( -ال يدخل اجلنة إال املخلصون) ضع (غري) بدل (إال) واضبطها .
(د) ( -هو األكرب منزلة)  .اجعل الضمري السابق للمثنى بنوعيه .
(هـ) ( -ينهض) اجعل الفعل واجب التوكيد مرة وجائز التوكيد مرة وممتنع التوكيد مرة يف مجل من عندك .
(و) ( -اخليانة) اجعل الكلمة السابقة خمصوما بالذم يف مجلة ثانية ثم أعربها
(ز) ( -يغضب ربه  -لن ينال رضاه) اربط بني اجلملتني بأداة شرط مناسبة وغري ما يلزم
(ح)  -بني نوع (ال) فيما يأتي  ،وأعرب ما بعدها  :احلاكم العادل حمبوب ال مكروه .
(( )59أصبح السالم ال بديل عنه يف الشرق األوسـط ولكنـه ال حيتـاج إىل غطرسـة احلكـام واالسـتبداد
برأيهم  .فيا حكام العامل ال تتخذوا احلرب طريقاً فإنها دمار للجميع  .فالشعوب ضاقت من فقدان احليـاة
الكرمية  .والسالم السالم فإنه الطريق إىل حل مجيع املشكالت اليت تواجه الشعوب) .
إهداء من أ  /محمد عز
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(ب)  -هات من الفقرة ما يلي:
(أ)  -أعرب ما حتته خط
 مصدرًا رباعياً  -أسلوب إغراء  -اسم تفضيل  -خربا حلرف ناسخ وبني نوعه -ال نافية للجنس وأعرب ما بعدها(جـ)  -ما سرني سوى املتفوقني ..ضع (إال) بدالً من (سوى) وغري ما يلزم .
(( 61أي بين  :احرص على األخالق الفاضلة تسعد  ،واستمسك بالعمل السامية أهدافه  ،املرجوة نتائجه ،
املبين على اإلخالص  ،فبالعمل والتقوى حقق آباؤنا حضارة قائمة علـى العـدل واحـرتام الـنفس  ،وإيـاك
والكسل فإنه طريق الفشل والتأخر  ،فمجتمعنا اليوم يف حاجة إىل يد تعمل وعقل يفكر  ،وال مكـان فيـه
خلامل أو جبان) .

(( ) 61أصبح السالم يف هذه األيام املأساوية حلماً حتقيقه يبدو مستحيالً احلدوث فأهل الغـدر واخليانـة
اليهود يهدمون مبعاول من حقد كل طريق إليه ويسعون جاهدين يف االستيالء على أرضنا ومقدساتنا أمالً يف
حمو اهلوية العربية واإلسالمية خصوصاً  ،فيا أيها العقالء أوقفوا أنهار الدم اليت تسيل ظلماً) .
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(أ) -أعرب ما فوق اخلط يف العبارة السابقة .
(ب)  -ختري اإلجابة الدقيقة ملا يلي مما بني القوسني :
 (املبين)  [ :اسم فاعل  -اسم مفعول  -مصدر ميمي ] . (قائمة) تعرب  [ :نعتاً حقيقياً  -نعتاً سببياً  -حاالً ] . (تعمل) مجلة فعلية يف حمل  [ :رفع  -نصب  -جر ] علل .(جـ)  -استخرج من الفقرة السابقة :
 اسم مفعول  ،وبني نوعه  -منادى  ،وبني نوعه  -اسم مكان  ،وزنه  -خربا ملبتدأ  ،واذكر نوعه أسلوب حتذير اسم فاعل عامل  ،وبني معموله(د)  -امدح (االنتماء للوطن) بأسلوبني خمتفني  ،مع ضبط املخصوص .
(هـ) ( -حيثما توجد الوطنية جتد االنتماء)  .اجعل جواب الشرط مقرتناً بالفاء .

(أ)  -أعرب ما حتته خط ( .ب) -استخرج من العبارة السابقة ما يلي :
 فعالً مبنياً على حذف النون  -اسم آلة  -اسم فاعل عامالً  ،وبني معموله  -همزة مصدراًقطع
(جـ)  -اليهود أسوأ البشر  -ما أسوأ اليهود  .ما الفرق بني (أسوأ) يف اجلملتني ؟
(د)  -كيف تكشف يف معجمك عن كلميت (احتياج  -املاء) ؟
(( ) 62القواعد الظاهرة املميزة لعصرنا أنك جتد كل من القيت يشكو دهره الغين يشكو والفقري يشـكو
العامل واملتعلم الزوج والزوجة الصغري والكبري كأن الشكوى الزمة من لوازم احلياة وضرورة من ضرورات أي
حديث واألدهى أنك تدخل احملاكم فتجد عشرات من الناس يتشاكون تسمع هذا ظلم أخاه وذلك سرق جاره
وهكذا تسمع العجب العجاب وترى ما كنت تعجز يف احللم أن تراه أو ليست هذه الظاهرة جديرة بالدراسة
املتأنية واملعاجلة اخلالصة) .
(ب)  -استخرج من القطعة ما يلي :
(أ) -اضبط ما حتته خط
 مجلة ليس هلا حمل من اإلعراب وبني السبب  -مجلة خرب  -ثالثة معارف خمتلفة وبني نوع كل منها امسا مقصورا  -امسا مبنياً  -مصدر مؤول وحوله لصريح  -ضمريين خمتلفي احملل  -تابعني خمتلفني مضارعني أحدهما مرفوع بعالمة أصلية وآخر معرب بعالمة فرعية(جـ)  -من سعى إىل احلق نال رضا اهلل (اجعل فعلى الشرط واجلواب مضارعني وغري ما يلزم)
إهداء من أ  /محمد عز
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(د)  -كيف تكشف يف معجمك عن (يتشاكون  -جديرة) ؟
(حممد أفضل الرسل  -ما أفضل حممد)  .ما الفرق بني (أفضل) يف اجلملتني إعراباً .
(هـ)  -لوال رمحة اهلل هللكنا  .قدر احملذوف يف اجلملة السابقة .
(و)  -ضع أداة الشرط املناسبة مكان النقط فيما يأتي  .......... - :عمل تقم به ينفعك .
(( ) 63إن امتزاج الثقافات والتواصل فيما بينها واقـع ال ميكـن جتاهلـ ه ؛ ألنـه أمر(تفرضـه احلاجـة)
اإلنسانية طلبا ملعرفة  ،أو إشباعاً مليل  .ولو ال االمتزاج بني الثقافات املختلفة حلرمت شعوب كثرية أسـباب
رقيها؛ ولذلك أصبحت الدول أكثر حرصًا على تيسري سبل االطالع على ثقافات غريها.والشك يف أن هلـذا
االمتزاج فوائد عظيمة جتنيها األمم  ،إال أنـه ال خيلـو مـن سـلبيات إذا مل تـدركها الـدول باتـت خطـراً
يتهددها).
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(أ)  -أعرب ما حتته خط  .ثم بني موقع اجلملة اليت بني القوسني من اإلعراب .
(ب)  -استخرج من القطعة ما يلي :
 مصدرًا لفعل رباعي خربًا لفعل ناسخ مفعوالً ألجله مصدراً مخاسياً خرباً حمذوف وجوباً مضارعاً جمزوما(جـ) -املثقف ال ينقطع عن االطالع  .عرب عن مضمون اجلملة السابقة مستخدمًا (ال) النافية للجنس
(د) -اجعل كلمة (فوائد) يف مجلتني  ،حبيث تكون يف األوىل جمرورة بالكسرة ويف الثانية جمرورة بالفتحة .
(هـ)( -إن زاد اإلقبال على الثقافات املختلفة ارتقت األمة) .اجعل الفعلني يف العبارة السابقة مضارعني
وغري ما يلزم،
(و)  -اخرت  :مثنى رجاء( :رجاءان  -رجاوان  -كالهما صحيح) .
(( 64لن يعيد للعرب جمدهم إال التمسك مببادئ طاملا استشهد من اجلها آباؤنا يف املاضي  ،وإذا كانت األمة
العربية اليوم متنافرة يطمع فيها الكل فهذا نتيجة ملا حنن فيه من ابتعاد عن اإلسالم  ،ولن ينصـرنا اهلل
مادمنا بعيدين عن تلك التعاليم  ..فيا عرب اعتصموا حببل اهلل تفوزوا بالنصر على أعدائكم مجيعهم).
(أ)  -أعرب ما حتته خط ( .ب) -استخرج من العبارة السابقة ما يلي :
 توكيداً  -بدالً  -ممنوعاً من الصرف  -مصدراً رباعيا ً  -مصدرين مخاسيني  -اسم فاعل(جـ) ( -الفرح) صغْ من هذا املصدر اسم تفضيل ،وصيغة مبالغة ثم ضعْ ما تأتى به يف مجلة .
(د) ( -يتميّز يف عمله  -ينال التقدير)  ..اربط بني اجلملتني بأداة شرط جازمة .
(هـ) ( -حنن شباب مصر  -حنن شباب مصر حصن العروبة)  ..أعرب شباب يف املثالني السابقني .
(و)  -ضَعْ مكان الفعل املضارع فيما يلي اسم فاعل وحددْ معموله(:املسلم احلق يأمر باملعروف وًينْهي عن املنكر)
(ز) ( -تعود) اجعل هذا الفعل يف مجلتني  ،حبيث يكون يف األوىل واجب التوكيد بالنون ،
ويف الثانية جائز التوكيد بها .
(( ) 65حيرص اإلسالم على االرتقاء بشأن الفرد اجتماعيا وعقليـا وروحيـا  .فمتـى تنظـروا إىل تعـاليم
اإلسالم تر أعينكم ما يؤكد ذلك  .ولكي يسمو كل منا ينبغي أن تنصاع نفسه لتعاليم الرسول الكريم اليت
منها هذا التوجيه العظيم ( :يا غالم  ،احفظ ا هلل حيفظك  ،احفظ اهلل جتده جتاهك  ،وإذا سألت فأسأل اهلل
 ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ).....
(أ) -أعرب ما فوق اخلط

(ب)  -استخرج من القطعة ما يلي :
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 جواب شرط مقرتنا بالفاء  ،مبينا السبب منادى  ،وأعربه  ،حمددا نوعه مصدرا لرباعي  ،وآخر خلماسي  ،واذكر فعلهما -ممنوعا من الصرف  ،مبينا السبب .

 أسلوب شرط  ،حمددا أجزاءه مضارعاً وقع جواب طلب  ،وأعربه امسا موصوال  ،وحدد صلته  ،والعائ مصدرا مؤوال  ،وحدد موقعه اإلعرابي(جـ) -صَُغ مما يلي أساليب شرط جازمة :
 - 1استقامة األفراد تؤدى إىل علو شأن اجلماعة  - 2 .انتصار احلق مثرة جهود أصحابه .
 - 3اجملتهدون حيققون التفوق .
(د)  -أين تكشف يف معجمك عن (االرتقاء  -جتاهك) ؟

(أ)  -أعرب ما حتته خط  .وبني املوقع اإلعرابي ملا بني القوسني .
(ب)  -استخرج من القطعة ما يلي :
 امساً لال النافية للجنس  ،وأعربه  -مصدراً مؤوالً  ،وبن حمله اإلعرابي امسي فاعل خمتلفني منادى  ،وحدد نوعه خربًا لناسخ وبني نوعه بدالً  -امساً ممدوداً(جـ) -أكمل الفراغ فيما يأتي مبا هو مطلوب بني القوسني :
 يا ………التزم الصدق (منادى علم مفرد) أقيم مهرجان ………( .نعت شبه مجلة)(د) -قدم كال الشهيدين روحهما فداءً للوطن اجعل ما حتته خط توكيداً معنوياً وغيّر ما يلزم .

إهداء من أ  /محمد عز

تليفون 01092659271/01223474272

( )66يقول املنفلوطي خماطباً شعرة بيضاء ( :أيتها الشعرة البيضاء لقد أبغضت من أجلك بياض القمر ذاته
 ،فمن أي نافذة خَلُصت إىل رأسي ؟ وكيف طاب لك املقام يف أرض ختلو من أنيس (يسامرك) ؟ ال ينفعين معك
أن أنزعك من مكانك ألنك عائدة إليه ال حمالة أنت أثقل اخلالئق ظالًّ  ،وال أرى لك شبيها فيها سوى تلـك
احلية اليت تلج كل جحر فتحسبه بيتها .ومع ذلك فمرحباً بك اليوم  ،ومرحباً بأخواتك غداً).
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