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 لإلجــابـــةُعــلــىُسؤالُاالستـخـراجُ:

ُ:استخراجُالمصادرُوالمشتق اتُُ-أوالاُ
ُمنكُاستخراجُُ-1 ُعنُاسمُلُثالثيُ فاعلُلفعاسمُإذاُط ِلب  ُ،شاهدُ،ُدارس،ُهادف،ُحارس:ُ)،ُمثل)فـاِعـل(علىُوزنُُفابحثُفيُالن ص 

ُُ(ُ.،ُساعٍُُ،ُسامٍُُ،ُقاضٍُُ،ُواعٍُُهاٍد،ُرامٍُ)ُ(ُمثلُ:فاعٍُ(ُأوُعلىُوزنُ)،ُماد ُ،ُهادُ الش اكيُ،ُالجاريُ،ُالحارثُُُُُ
)دارس،ُدارسة،ُدارسون،ُدارسات،ُالد ارس،ُالد ارسونُ،ُالد ارسةُ...ُإلخ(ُجميعهاُتعتبرُاسمُفاعلُ.ُُُُ وائدُاألخرىُفمثالُا ُوالُتلتفتُللز 

كُبشراسةُ/قاتْلُليسُكلُكلمةُعلىُوزنُ)فاعل(ُتعتبرُاسمُفاعلُ،ُفكلماتُمثلُ)ُانتبهُ:ُُُُُ ْنُتراهُي عينكُعلىُالخير(ُصاحبُُْعدو  ُم 

.)العالم(ُفكالهماُفعلُأمرُ.ُوالُت عتبرُكلمةُُُُُُُُُُُُُُُُ ُا ُفيُجملةُ:ُ)العال م ُبأجمعهُيرجوُالس الم(ُهناُبمعنىُالن اسُجميعا

ُمنكُاستخراجُُ-2 ُإذاُط ِلب  ُعنُأيةُاسمُيبدأُبميمُمضمومةُاسمُفاعلُلفعلُغيرُثالثي  ــ(فابحثُفيُالن ص  هتٍد(ُ.ُ)م  ُ،ُمثلُ:ُ)م ستخِرج،ُم 

ُأوُاسمُيبدأُبـُُُُُُ ــ(ُوقبلُآخرهُياءا فيد،ُمثلُ:ُ)ُ)م  عينُ،ُم  قيمُ،ُم  ُ(ُ.م ستعينُ،ُم ستجيرُ،ُم ستحيلُ،ُم ستقيلُ،ُم 

ُ

ُمنكُاستخراجُُ-3 ُإذاُط ِلب  ُعنُأيُاسمُعلىُوزنُاسمُمفعولُلفعلُثالثي  فعول(ُفابحثُفيُالن ص  ــ(يبدأُبـُ)م  ُ،ُمثلُ:ُ)موعود،ُمسروقُ)م 

ُُُُُ،ُ ُ...ُإلخ(ُ.مرمي  ُ،ُمسمو  ُ،ُمرجو  ُمقضي 

ُمنكُاستخراجُُ-4 ُعنُأيةُاسمُعلىُاسمُمفعولُلفعلُغيرُثالثيُ إذاُط ِلب  ـ(ُيبدأُبـُُفابحثُفيُالن ص  ؤلَّفمثلُ:ُ)،ُ)م  قات لُم ستبع دُ،ُم  ُ،ُ(،ُم 

ـ(ُوقبلُآخرهُ)ألف(ُأوُاسمُيبدأُبـُُُُُُُ فادُم صاب،ُمثلُ:ُ))م  باحُ،ُم  ُ(ُ.،ُم ستعانُ،ُم ستجابُ،ُم ستباحُ،ُم هابُ،ُم 

ُ؛ُفكالهماُيبدأُبميمُمضمومة،ُوعليهُفإنُُْ:تـنـبـيـهُهــام ُُُُُُ ُلمُي سب قُأْنُس ئلُعنُاستخراجُاسمُفاعلُواسمُمفعولُللفعلُفوقُالث الثي 

ُفأيةُكلمةُت صادفكُوتبدأُبميمُمضمومةُفهيُاسمُالفاعلُوهكذاُ.ُُُُُ ُونفسُاألمرُبالن سبةُالسمُالمفعولُ.فإْنُكانُالس ؤالُاسمُفاعلُلفعلُغيرُثالثي 

ُ

ُمنكُاستخراجُُ-5 ُعنُأيةُاسمُعلىُوزنُ)أفعلُأوُف علىُوف عال(ُوغيرُمسبوقُبـُ)ما(ُمثلُ:ُاسمُتفضيلإْنُط ِلب  ُفابحثُفيُالن ص 

بُ.ُ،ُأذكىُ)أجملُ،ُأحلىُ،ُأسمىُُُُُ اُ)ماُأجمل ُ،ُماُأسمى(ُفهيُليستُاسمُتفضيلُبلُفعلُماٍضُإلنشاءُالت عجُّ ُ،ُك برىُ،ُد نيا(ُ،ُأم 

ْفع لةُوِمْفعلاسمُمكانُُإْنُط ِلبُمنكُاستخراجُ-6 ْفِعل،ُم  ْفع لُأوُم  ُعنُُاسمُعلىُوزن)م  ُفابحثُفيُالن ص  ُنُمثلُ:ة(ُويدل ُعلىُمكاِمنُالن ص 

سِجدُ،)ُُُُُ هبِطُ،ُم  حط ُ،ُم  بنىُ،ُِمْنب رُ،ُم  شارفمعِرضُم  ْخف رُُ،ُم  عت ق لُ/)ُِومنُفوقُالث الثيُمثلُ:ُ(ُ.مسرىُ،ُمنهلُ،ُمركز،ُمدرسةُ،ُ،ُم  هُ/ُم  نت ز  ُم 

فُ/ُم ستشفىُ/ُم ستود عُُُُُُُ تح  جُ/ُم  درَّ ُُُُُُُُ(ُ.م 

ُمنكُاستخراجُ-7 ْفِعـل(ُفيُالفابحثُاسمُزمانُُإْنُط لب  ْفع لُوم  ُعنُاسمُعلىُوزنُ)م  نِزلمثلُ:ُ)يدل ُعلىُزمانُإْنُجاءُبعدهاُماُن ص  وِعدُ،ُم  ُ(ُ.م 

ُ

ُمنكُاستخراجُُ-8 ُعنُصفةُعلىُوزنُصفةُمشب هةُإْنُط ِلب  ااُ)ُ)فعيل(فابحثُفيُالن ص  ِهم ُجد  ُُمثلُ:ُ)عميدُ،ُشهيد،ُوليُ (ُم  ُ(ُ،ُالفقراءُ،ُالغني 

(مثلُ(ف ْعل)أوُعلىُوزنُ(ُ،ُالش احبة،ُعابسُ،ُواجمُلكلماتُخاص ةُوهيُ)طاهرُ،ُالعاليُ)فاِعل(أوُعلىُوزنُُُُُُ ر  ُ،ُم  ر  ُأوُماُدل ُعلىُلونُمثل:ُ:ُ)ح 

ُكلمةُعلىُوزنُُ)أبيضُوبيضاء(ُُُُ (ُ)أفعلُومؤن ثهاُفعالء(.ُأوُكل  اءُ/ُأعورُوعوراءُ،ُأكحلُ،ُأجش  ُ.،ُمثلُ:ُ)أصم ُصم 

ان(ُ.ُ)ف ع ال(ُأوُعلىُوزنُُُُُُ ص  انُ،ُح  ز  ب انُ،ُر  امُ،ُج  ر  ُ،ُمثلُ:ُ)حاللُ،ُح 

ُعنُاألوزانُاآلتيةُ)فع ال،ُمثل:ُغف ار/ُف عول،ُمثل:ُصبور/ُِمفعال،ُمثل:ُمعطاء(ُ-9 ُ.إذاُط لبُمنكُاستخراجُصيغةُمبالغةُفابحثُفيُالن ص 

ُعنُأيةُأداةُُ-10 ُمنكُاستخراجُاسمُآلةُفابحثُفيُالن ص  ُ،ُِمشنقةـُ،ُمـ (ُمثلُ:ُ)محراث،ُِمكبسملموسةُتبدأُبميمُمكسورةُ)ِمـإذاُط لب 

قاعدُُُُُُُ اجةُ،ُس ل مأوُأيةُوسيلةُتاستخدمُفيُالحياةُالعملي ةُمثلُ:ُ)،ُُ(،ُِمسمارُم  ابة،ُالباص،ُالس يفُوالح سامسي اراتُ،ُطائرةُ،ُدر  ُ(ُ....ُإلخُ،ُبو 

ُ

األفعالُوالحروفُثالثيُ مصدرُصريحُلفعلُإذاُط ِلبُمنكُاستخراجُُ-11 ُا جميعُاألسماءُالموجودُمستثنيا الُا ُوأسماءُالمدنُواألشخاصُفاستخرجُأو 

ْهدُ،ُف ْهم،ُلن ْصر،ُاوحضورُجلوس:ُ)(ُفيستقيمُالمعنىُمثل،ُحدثعملي ةهذاُاالسمُكلمةُ)ُوبعدهاُضعُأمامُوالقبائل،ُُُُُُُ ح،ُج  ُنباهة،ُصعوبة،ُ،ُف ر 

رقة،ُُتجارة،ُالص هيل،ُُُُُُُُ ،ُالجهالةُب ْوح،ز  ُا ،ُالط يشُ،ُس حقا ُُ(ُ....ُإلخُ،ُنفوذُ،ُجاهُب لوغُوبالغة،ُنداء،ُدعوةُ،ُالحق 

ُ

ُمنكُُ-12 (ُمصدرُصريحُاستخراجُإْنُط ِلب  ُ)فوقُثالثي  ُعنُاألوزانُاآلتيةُ:لفعلُغيرُثالثي  ُفابحثُفيُالن ص 

باعيُ ُ-أوالاُ ُالغالءُوُُبجهادُومقاومةُزلزالللجماهيرُُتحسينُاإلنتاجُوإجادتهُتلبية،ُاحفظُالجملةُاآلتيةُحت ىُالُتنساهاُ:ُ)ُالمصدرُالر 

فاعلةُ،ُفِعاللُ،ُف عللة(ُ.ُُ(األسعارُبلبلةُُُُُُُُُُُ ُ،ُاإلقدامُ،ُإلجام،ُتأميمُوقسُعليهاُ:ُ)تجريبُ،.ُ)تفعيلُ،ُإفعالُ،ُإفالةُ،ُت فعلةُ،ُفِعالُ،ُم 

ُهندسة(.ومحافظةُ،ُِوسواسُ،ُقمطرةُوُ،ُم شاركةوحوار،ُتربيةُ،ُقِتالُوإيالءُُ،ُإذكاءوإحاطةوإقالتهاُُإعادةُُُُُُُُُُ

اُ ُواستماسيُ الخالفعلُمصدرُُ-ثانيا ُُارتباطُواحتمال:ُافتعالُمثلُانكسار/انفعالُمثل:ُ)خرجُأحدُاألوزانُاآلتيةُإْنُوجد ُمثل:ُ:ُانظرُللن ص 

ُ(ُ.،ُتساب قُوتواليُوتباكيتواص ل:ُتفاع لُمثل/ُوتحد يُوتفش يُتقدُّمُوتعرُّضُوالت وصُّلتفعُّلُمثلُ:ُ/ُُانتقاصواحتضانُواحترامُ،ُُُُُُُُُُُ

اُ ُعنُأيةُاسمُيبدأُُمصدرُالفعلُالس داسيُ ُ-ثالثا ُن(ُ.ـاُطمئنــاُُُ،رةُـاُستنـاُُدُ،ـاُستشهـُاُرُ،ـاُستبشـاُُوقبلُآخرهُمثلُ:ُ))ا(ُ،ُابحثُفيُالن ص 

ُمنكُاستخراجُُ-13ُ ة(ُإْنُطلب  ةُ)مصدرُمر  ُعنُوزنُ)اسمُمر  ـْعـلةفابحثُفيُالن ص  ْربةُ،ُن ْهلةُ،ُد ْهشة(،ُمثلُ)ُف ْعلةُواحدة((ُأوُ)فـ  ُض 

ْحمةُواحدة(ُ.ُُُُُُُُ ُعلىُوزنُ))د ْعوةُواحدةُ،ُر  ُ(ُكاألمثلةُالس ابقةُ،ُونضيفُكلمةُ)واحدة(ُإْنُكانُُُُُف ْعلةوصياغتهُِمنُالفعلُالث الثي 

قهُعنُمصدرُ(رحمة(ُالمصدرُالص ريحُلهُ)رحمالمصدرُالص ريحُينتهيُبتاءُمربوطةُمثلُ)ُُُُُُُُ ةُنضعُكلمةُ)ُوحت ىُنفر  ُُ(واحدةالمر 

ُعلىُمصدرُالفعلُالص ريحُمعُ.ُرحمةُواحدة(ُ)ُُُُُُُُ اُصياغتهُِمنُغيرُالث الثي  ُ(ُآلخرهُإْنُلمُيكنُالمصدرُيقبلُ)ة(ُفيُآخرهةزيادةُ)أم 

ةُمنهاُُُُ"ُارتباطُ"ُُُمثلُ:ُ)ارتبط ُ:ُالمصدرُالص ريحُُُُُُُُ ُُُ"ُاستغفارُ"/ُاستغفرُ:ُالمصدرُالص ريحُُ"ُارتباطةُ"مصدرُالمر 

ةُُُُُُُُُ ُينتهيُبـُ)استغفارةمصدرُالمر  اُإْنُكانُالمصدرُفوقُالث الثي  ةُحت ىُنمي زهُعنُالمصدر(ُهناُنة(ُأم  ُضعُكلمةُواحدةُلمصدرُالمر 

ةُمنهُهوُُإقامةالص ريحُمثلُ:ُ)أقامُ:ُالمصدرُالص ريحُلهُهوُُُُُُُُ ُ(ُوقسُعليهاُاألفعالُ:ُ)أعادُ،ُاستفادُ،إقامةُواحدة،ُومصدرُالمر 

ُاستعانُ،ُاستشارُ،ُرب ىُ،ُوص ىُ...(ُ.ُُُُُُُ

ُمنكُسؤالُبعنوانُ)احفظُاألوزانُالس ابقةُُتنبيهُ:ُُُُ ُ(ُ.ص غُأوُهاتُمصدرُالفعلُكذاللمصادرُحت ىُتتمك نُِمنُإجادةُالص ياغةُإْنُط لب 
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ُاُُُُ ُُُاستخراجاتُأخرىُ:ُ–ثانيا
ُُُجمعُقل ةإْنُط لبُمنكُاستخراجُُ-1 ُعلىُوزني  ُ(ُُُُ،ُأعماقُ،ُأسوارأوراق،ُأحياء،ُأموات:ُ)بفتحُالهمزة،ُمثلُ"ُأفعالُ"فابحثُفيُالن ص 

ر،ُأنف س:ُ)(ُمثلُأفع لو)(ُ.ُأدويةُ،ُأوديةُ،ُأرصفةُ،ُأرغفةمثلُ:ُ)ُ"ُأفعلةُ"ُوُُُُ ُُُمعُاالهتمامُبوزنُ(ُِصْبيةُ،ُِرْفقة(ُمثلُ:ُ)فِْعلةو)ُ(أبح 

يولُ،ُض لوع(ُ،ُأفعال)ُُُ اُ)جمعُالكثرة(ُفأوزانهُكثيرةُلكنُرك زُعلىُصيغةُمنتهىُالجموعُفهيُجمعُكثرةُ،ُو)ف عول(ُمثلُ:ُ)خ  ُ(ُ،ُأم 

ماة(ُ،ُمثلُ:ُ)ف علة)(،ُوِرجالُ،ُنِساءُ،ُِخرافُ،ُِجبالمثلُ:ُ))فِع ال(ُوُُُُ فاةُ،ُر  ُ.ُ(،ُع ـصاةُ،ُغ ـزاةُ،ُه ـداةُق ضاةُ،ُح 

 

ُمنُ-2 ُعنُ)ُأداةُشرطُكُاستخراجُإْنُط ِلب  ْنُ،ُماُ،ُمهماُلمكسورةُالهمزةُالس اكنةُالن ونُ،اُ"ُإْنُ"ُفابحثُفيُالن ص   (ُ.م 
ُمنكُتحديدُأوُاستخراجُُ-3 ُعنُ:جملةُفيُمحلُنصبُحالُإْنُط ِلب   فابحثُفيُالن ص 

 (وقدُازدادُظهرهُانحناءُاوُ+ُقدُ،ُمثلُ:ُ)نزلُأبوُفي اضُِمنُالباصُُ-(ُُُُُُُُُُبوهوُمنتصرُ ُوُ+ُضميرُمنفصلُمثلُ:ُ)عادُ ُ(أ
ُعلىُالش بابُ(ب دةُُوُجملةُفعلي ةُ+ُوُ+ُجملةُإسمي ةُ،ُمثلُ:ُ)ولقدُبكيت  تيُمسو  ُُُ(لم  سعيدونُبهُوو)بدأُاالمتحان   .ُ(الط لبةُ 

ُمنكُاستخراجُُ-4ُ ُفاكتبُُحرفُنهيإْنُط لب  يتضم نُحرفُنهيُفابحثُعنُ)ُ)ال(ِمنُالن ص  ُا ُمنكُاستخراجُتركيبا اُإْنُط لب  ُالبالُترد دُ.ُأم 

ُ،ُالُتسرْقُ،ُالُتنه ُ(ُمثلُ:ُ)+ُفعلُمضارعُبعدهاُُُُُُ ُ(ُ.الُتخونواُ،ُالُتبق 

ُ

نُُ-5 ُمنكُاستخراجُأوُتحديدُجملةُأوُتركيبُيتضم  ُعنُ:ُأسلوبُحصرإْنُط لب  ُفابحثُفيُالن ص 

ُ(ُإي اكُفقطُتكتبُ)إن ما(ُفهوُيطلبُمنكُتركيبُالُكلمةُواحدةإن ماُالمؤمنونُإخوة/ُإن ماُالمتنب يُشاعرُ مثلُ:ُ)ينُمتتاليين،ُإن ماُ+ُاسمُ-أُُُ

ُ(ُكقولهُتعالىُ:ُ)إن ماُيخشىُهللاُِمنُعبادهُالعلماء(ُ.إن ماُ+ُفعلُمضارعُ+ُاسمأوُ)ُُُُُُُ

ُ،ُمثلُ:ُ-بُُُ ُ+ُكلمةُ،ُعندُالت حديدُابدأُِمنُحرفُالن فيُحتىُالكلمةُالتيُبعدُإال  ُحرفُنفيُ)ماُ،ُإْن(ُ+ُ.....ُ+ُإال 

ُرسولُ)ُُُُُُُُ دُإال  ُنذير/ُماُمحم  ُإال  ُ(ُ.إْنُأنت 

ُ

ُعنُ)ُ-6 وأمدااُظرفُزمانُمنصوبُ)مفعولُفيهُمنصوب(ُابحثُفيُالن ص  ُا ُمنكُإعرابهاُفاكتبُ:(ُ.ُوإحينُ،ُأمد(ُأوُ)حينا ُْنُط لب 

ُ)ظرفُزمانُمنصوبُوعالمةُنصبهُالفتحة(ُ.ُُُُُُ

ُمنكُاستخراجُُ-7 ُفابحثُعنُ)ُصيغةُمنتهىُالجموعإْنُط لب  ُ(ُ،ُمثلُ:جمعُتكسيرُوسطهُألفُوبعدهاُحرفانُأوُثالثةِمنُالن ص 

ُمذك رُسالمُ.نينُ،ُمزارعين(ُليستُصيغةُمنتهىُالجموعُبلُهيُجمعُ،ُشياطين(ُ.ُانتبهُ)مواط)مواضعُ،ُمصابيحُ،ُالقدامى،ُدنانير،ُمساكينُُُُُ

ُُ

ُمنكُاستخراجُأوُتحديدُُ-8 لإْنُط لب  ُعنُ)ُمصدرُمؤو  ُ(ُ.أْنُيعرفُ ،ُأْنُيدعوُ،ُُأْنُيت قيُ ،ُُأْنُعادُ (ُمثلُ:ُ)أْنُ+ُفعلفابحثُفيُالن ص 

ُكان،ُأصبحُ،ُأضحىُ،ُامسىُ،ُظل ،ُبات،ُغدا،ُماُزال،ُماُدامُ،ُماُفتئُ،ُُُهيُ)كانُوأخواتهاُوكادُوأخواتها(ُُوهيُ:ُ)ُاألفعالُالن اسخةُ-9

ُ،ُأوشكُ ُُُُُ ُ،ُليسُ،ُصارُ/ُكاد  ُ(ُ.ماُُبرحُ،ُماُانفك 

ُوأخواتها(األحرفُالن اسخةُهيُُ-10 ُ"ُوهيُ:ُ)ُ)إن  ُوأن  ُالحظُالن ونُمشد دةُفانتبهُلذلكُ"ُ/ُإن  ُ/ُلعل ُ/ُكأن  ُ/ُليت  ُ"(."ُتشديدُالن ونُلكن 

ُمنكُاستخراجُُ-11 للمجهولُإْنُط ِلب  ُا مبني ا لُوت فع ل،ُفِـيـلُ عــف ُالوزنُ)ُفابحثُعنفعالُا فـعـ  جـ ُِ)ُ(،ُمثلُ:ـِـل،ُيـ  شُُِ،ُــرُ فـ  ى،ُُ،ع ِرفُ،ــرُ نـ  ُي رج 

ُ.ُ(،ُجيءُ،ُقِيلُ ُ،ُت حد ىت كت بُي صع د،ُُُُُُُ

ُ

ُمنكُإعرابُأوُاستخراجُ-12 ِمنُ)أل(ُ،ُمثلُ:ُُ(مفعولُألجله)ُإْنُط ِلب  داُا ُعنُاسمُمنصوبُمجر  ُفابحثُفيُالن ص 

ُا)ُُُُُُُُ ،ُابتغاءُ،ُرغبةاُ،ُطلبا ،ُخشيةُا ُا أوُحذرُ خوفا اُُ،ُحذراُا ،ُسعيا ُمثلُ:ُُ)لماذا(وي ستفس رُعنهُبسؤالُيبدأُبـُُ(ُ.،ُأمالُا

ُالمستورداتُُُُُُُُُُُُُِ ُاُالخارجي ةُُِنحارب  ناعةُِتشجيعا ُ)مفعولُألجلهُمنصوبُبتنوينُالفتح(ُ.ُ.ُالمحلي ةُُِللص 

ُ+ُاسمُمعطوفُمجرورإذاُط ِلبُمنكُاستخراجُُ-13 ُ(ُفاالسمُاألخيرُهوُاالسمُالمعطوفُالمجرورُ،ُاسمُ+اسمُ+ُحرفُعطفُُفابحثُعنُ)حرفُجر 

للُُِالخطأُوِمنُمثلُ:ُ)الُينبغيُاحتقارُشيءُُُُُُُُ ُ،ُأو(ُ.ُ(ُ.الز  ُ)حروفُالعطفُهيُالواوُوالفاءُوبلُوث م 

ُمنكُاستخراجُُ-14 ُعنُ)اسمُمنصوبُ+ُحرفُعطفُ+ُُاسمُمعطوفُمنصوبإذاُط لب  ُزيدااُُ(ُمثلُ:اسمفابحثُفيُالن ص  ُُ(ُ.ُخالدااُُوُ)أحببت 

ُمنكُاستخراجُُ-15 ُينبغيُالقيامُبه(ُ.ُمشروع ُوُُلكل ُطالٍبُبحثُ )ُ:(ُمثلاسمُُ)اسمُمرفوعُ+ُحرفُعطفُ+فابحثُعنُاسمُمعطوفُمرفوعإْنُط ِلب 

ُ

ُمنكُاستخراجُُ-16 لالستقبالُإْنُط لب  ُا نُحرفا ُ(ُ.ربُّكُفترضىُولسوفُيعطيكفابحثُعنُ)سوفُ+ُفعلُمضارع(ُمثلُ:ُ)تركيبُيتضم 

(ُ.ُسأعـود(ُمثلُ:ُ)سُمت صلةُبفعلُمضارعو)أُُُُُُُ ُالمريض 

ُاستخراجُأوُتحديدُفعلُإْنُُ-17 ،ُرأى،ُجعل،ُأخذُلمفعولين،ُفابحثُعن:ُ)ُمتعد ٍُط لب  ،ظن  ُأعطى،ُات خذ،ُعلم ،ُوجد ،ُحسبُ،ُوهب،ُمنح 

ُ،ُزعم ُ،ُحجاُ،ُعد ُ،ُتركُُُُُُُ ُرك زُعلىُماُتحتهُخط ُ.ُ.(ألبسُ،ُكساُ،ُألفىُ،ُدرىُ،ُصي رُ،ُخال 

ُمنكُاستخراجُنعتُمفردُمجرورُفابحثُُعنُ)اسمُمجرورُنكرة+ُ-18 نةُالمخطوطُتحتهاُاسمُنكرةُمن ونُإذاُط ِلب  ُ(ُفالن كرةُالمنو 

علىُسلوكٍُُُُُُُُ ُا ،ُمثلُ:ُ)أوُاعتراضا مجروراُا فةُ+مجنونٍُُُت عربُنعتاُا فُبألُ(ُ.ُأوُابحثُعنُ)اسمُمجرورُمعر  ُ(ُمثلُ:اسمُمعر 

ُُُُُُُُ ُإلىُاألم  ُالكلمتينُالمخطوطُتحتهماُقبلهماُاسمُمجرورُالش احبةُِ)ونظر  ُ.(ُالحظُأن 

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُُُُُُُُُ

ُ

ُ،ُعالمطلوبُمنكُأسنادُالفعلُالم ضع فُُ:مـلـحـوظـةُ   .)غداُ،ُسماُ،ُقضى(ُُ:ُ،ُوالفعلُالمعتل ُاآلخرُمثلـد ُ...ُإلخ(ُ)رد 

(ُ. : سؤال ُ،ُأنِتُ،ُأنتماُ،ُأنتمُ،ُأنتن  ُأسندُاألفعالُالس ابقةُإلىُضمائرُالم خاطبُ)أنت 

ُ:ُ اُُ/ُأنتماُ:غ ـدوتُُِ/ُأنِتُ:ُغ ـد ْوتُ )أنت  ْوت م  ْوت مُُ/ُأنتمُ:غ ـد  ُ:ُغ ـد  ْوت نُ /ُأنتن  ُ(ُ.غ ـد 

ِهم ُجداا( مائرُ)م   اإلسنادُإلىُالض 
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ُ.(ُ،ُصحاُ،ُدنا)سما،ُرجاعندُاإلسنادُ،ُوقسُعليهاُ:ُُ(واوااُ)إذاُكانُالفعلُماضٍُُومعتل ُاآلخرُباأللفُالقائمةُنقلبُاأللفُملحوظةُ:ُ

ُ:ُ ْيتُ )أنت  ْيتُِ/ُأنِتُ:ُُق ض  ْيت ما/ُأنتماُ:ُُق ض  ْيت م/ُأنتمُ:ُُق ض  ُ:ُق ض  ْيت نُ ُ/ُأنتن  ُ(ُ.ق ض 

ُ

ُ(ُ.مضى،ُلقى(ُعندُاإلسنادُ،ُوقسُعليهاُ:ُ)ياءُا(ُنقلبُاأللفُهذهُ)ىإذاُكانُالفعلُماضٍُُومعتل ُاآلخرُباأللفُالمقصورةُ)ُملحوظةُ:

(ُ:ُ ُأنت  ْدت م/ُأنتمُ:ُُردْدت ما/ُأنتماُ:ُُرد ْدتُِ/ُأنِتُ:ُرد ْدت  ُ:ُُرد  ْدت نُ /ُأنتن  ُ.ُ(رد 

ُ،ُعـد ُ،ُمـد (ُ.إذاُكانُُمـلـحـوظـة: ُتضعيفهُعندُاإلسنادُلضمائرُالخطابُ،ُكماُتالحظُوقسُعليهاُ:ُ)هب  نفك  ُا ُالفعلُماضٍُُومضع فا

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اا( ِهم ُجد  ُأنــواعُخبرُالمبتدأُ:ُ)م 

ُُخبرُمفردُ،ُأيُكلمةُواحدةُالُجملةُوالُشبهُجملةُ،ُمثلُ:ُ)هللا ُُ-1 عل ِمونُنور  ماة ُفيُرسالتهم(ُ/ُالجنود ُُم خلصونُ الس ماواتُواألرض/ُالم   الوطنُُِ.ُح 
 (ُماُتحتهُخط ُي شك لُجملةُإسمي ةُفيُمحلُرفعُخبرُالمبتدأُ،ُمثلُ:اسمُمت صلُبضميرُ+ُاسمُجملةُإسمي ةُ)اسمُ+ُ-2

عظيمةُ هللاُ ) هُ  هاُجميلةُ الحديقةُ /ُنعم  هُساطعُ ُاإلسالمُ ُُ/مآذنهُشامخة ُ/ُاألقصىُأسوار  ُ(ُ.نور 
ُ(ُمثلُ:ُهللاُاسمُ+ُضميرُمنفصلُ+ُاسمرىُللخبرُالجملةُاإلسمي ةُوهوُ)وهناكُصورةُأخ ُ/ُالم ؤمنونُهوُالغني  ُ.ُالحقُ همُأنصار 

قناُُ(ُفالفعلُمعُفاعلهُالض ميرُالمستترُيشك لُجملةُفعلي ةُفيُمحلُرفعُخبرُالمبتدأُ،ُمثلُ:ُ)هللافعلُجملةُفعلي ةُ)اسمُ+ُ-3 زقُ/ُط ُيبسهللاُ/يرز   الر 
ُ ُاألردنُّ ُفوقُهاماتُالس حاِب(ُ.ترتفع 

ُظاللُالس يوف/ُالعلم ُفوقُالط اولةُُالكتابُ :ُ)والظ رف،ُمثل،ُشبهُجملةُظرفي ةُأوُجارُومجرورُُ-4 ُ/ُفيُالص دورُ:ُ)الِعلم ُ/ُوالجارُوالمجرورُمثل(تحت 
ناعةُ ُُُُُ .ُلديُ ُ/ُلإلرهابي ينُمظاهرُالت قدُّمُ/ُالويلُ ِمنُأهم ُالص  مفيدةُ  ُقص ةُ 
لُ)اسمُ+ُ-5 الُا(ُماُتحتهُخط ُي شك لُمصدراُاأْنُ+ُفعلُمصدرُمؤو  ُفيُمحلُرفعُخبرُالمبتدأ،ُمثل:ُمؤو 

ُأْنُتسعىُ)الن ميمةُ ُُُُُ المرءُُِأْنُتقولُ بينُاثنينُبالفسادُ/ُالحقُّ ُ/ُغايةُ  دق  غار(ُأْنُأ عل م/ُعمليُفيُالض يعةُُأْنُي بدعُ ُالص  ُ.ُالص 
ُ

ُخبرُكانُوأخواتهاُ:أنـواعُ

ُاُخبرُمفرد؛ُأيُليسُجملةُوالُشبهُجملة،ُمثل:ُ)ظل ُأبوُفي اضُ-1 ُاُكأن هُأصم /ُاطمئن يُياُأ م يُ،ُفابنكُليسساكتا ُسهلُالكسرُِ(ُ.زجاجا
ُإسمي ةُفيُمحلُ(ُفاالسمُالمت صلُبضميرُوماُبعدهُي شك لُجملةُاسمُمت صلُبضميرُخبرُجملةُإسمي ةُ)ُكانُأوُإحدىُأخواتهاُ+ُاسمُ+ُ-2

ُالن جاحُ ُهمُحاضرُ مجدُ ُ،ُمثلُ:ُ)ماُزالُالعربُ ُكانُخبرُنصبُُُُُ ُُ/ُظل  ُطريق هُشاقٌّ ُ(ُ.أسئلت هاُهادفة ُ/ُأصبحِتُاالمتحانات 
ُكانُ:(ُفالفعلُمعُفاعلهُالض ميرُالمستترُي شك لُجملةُفعلي ةُفيُمحلُنصبُخبرُفعلُخبرُجملةُفعلي ةُ)كانُأوُإحدىُأخواتهاُ+ُاسمُ+ُ-3

ُزيدُ ُُُُ ُ.ُ(ُيبتسمُ ُعلىُالعملُ/ُأصبحُالط فلُ ي حافظ ُُ)كان 
ُومجرورُ)كانُوأخواتهاُ+ُاسمُ+ُ-4 ُزيد ُشبهُجملةُخبرُشبهُجملةُظرفي ةُأوُجار  عل ِمُ ُعندُالمدرسةُِ(ُمثل:ُ)كان  ُ(.فيُالص فُ ُ/ُماُزالُالم 
ُ

ُوأخواتهاُ: ُأنـواعُخبرُإن 

ناعة ُ -1 ُالص  تقد مة ُخبرُمفردُ،ُالُجملةُوالُشبهُجملةُ،ُمثلُ:ُ)إن  ُُم  ُلكن هُمسرورُ فيُبلدناُ/ُليتك  ُصغير  ُُ.ُُ(مفيدُ ُ/ُالكتاب 
ىُخبرها(ُ. ىُاسمهاُ،ُوترفعُالخبرُوي سم  ُوأخواتها(ُتنصبُالمبتدأُوي سم  ُ)إن  ُتذك رُأن 

ُوأخواتهاُ+ُاسمُ+ُ -2 ُ،ُُ(يراسمُمت صلُبضمخبرُجملةُإسمي ةُ)إن  ت صلُبضميرُي شك لُمعُماُبعدهُجملةُإسمي ةُفيُمحلُرفعُخبرُإن  فاالسمُالم 
ُ ُالظ لم  ُمرتع هُوخيم ُمثلُ:ُ)إن   (ُ.صفوف هُمت حدة ُ/ُلعل ُالش عب 

ُوأخواتهاُ+ُاسمُ+ -3 ُوأخواتهاُ،ُمثلُ:فعلُخبرُجملةُفعلي ةُ)إن   (ُفماُتحتهُخط ُي شك لُجملةُفعلي ةُفيُمحلُرفعُخبرُإن 
ُالش بابُ  /ُلعل كيعود ُُ)ليت  ُا ُالقدسُ /ُتجتهد ُُيوما ُُإن  ُ.ُ(بالمسلمينتستصرخ 

ُوأخواتهاُ+ُاسمُ+ -4 ُومجرورُ)إن  ُالظ المُ شبهُجملةُخبرُشبهُجملةُظرفي ةُأوُجار  ُفيُزمرِةُُ(ُ،ُمثلُ:ُ)إن   (ُ.فوقُالجميعالش يطانُ/ُلعل ُالوطن 
ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُُُُتصويبُالخطأُفيُ)الس ينُوسوف(ُ:

ُومعهُروائحهُالعطرةُالُيأتيُالُسوفُ-1ُ ُإال  بيع  ُمعُالمهملُُِفيُعملهُ.ُ-2ُُُُر   سوفُلنُأتهاون 
ُومعهُروائحهُالعطرةُ/ُلنُأتهاونُمعُالمهملُفيُعملهُ.)سوف(ُهناُفقطُأحذفُ بيعُإال  ُفتصبحُالجملتينُ)الُيأتيُالر 

ُُ ُإال  ُالط الب  تكاسل ُفيُأداءُالواجِبُ.بجد هُواجتهادهُ/ُسوفُوقسُعليهاُ:ُسوفُالُأكافيء  ُأحداُا ُلنُأسامح 

ُداللةُالس ينُوسوفُ:

ُمنكُتحديدُداللةُ)الس ينُوسوف(ُفيُجملتينُ؛ُفـُ) ُ(ُ.ُمثلُ:سـُ:ُللمستقبلُالقريب(ُ،ُو)سوفُ:ُللمستقبلُالبعيدإْنُط لب 
1- (ُ.ُ ُي عطيكُرب كُفترضى(ُ.ُ-2ُ(ُُُُللمستقبلُالقريبسأعود ُالمريض  ُ(ُ.للمستقبلُالبعيد)ُقالُتعالىُ:ُ)ولسوف 

ُإعـرابُ)السينُوسوفُوالكلمةُالتيُبعدها(ُ:

ُعلىُالفتحُللمستقبلُالبعيدالس ينُت عربُ) ُللمستقبلُالقريبُ/ُوسوفُ:ُحرفُمبني  ت عربُُ(ُ/ُالكلمةحرفُمبني  ُا رفوعُ،ُفعلُمضارعُمالتيُبعدهاُدائما
ةُ،ُمثلُ)وعالمةُرفعهُ م  ةُ.:ُفعلُمضارعُمرفوعُلُالقريبُالُمحل ُلهُِمنُاإلعراب/ُأعودُ سأعود ُ:ُالس ينُحرفُللمستقبالض  م   بالض 

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُُ

ُ
ِمنُالكسرةُ،ُمثلُ: ُبالفتحةُبدالُا نُوت جر  ُهيُأسماءُالُتنو 

ُ وسل ماُعلىُُأسامةُ ُوزيد ُوصافحاُأحمدُ نجح  داُا حم  .ُإسماعيلُ وم  ُا ُوصالحا
هُالفتحةُ.ُُُ ُفاعلُمرفوعُبالض مةُ/ُمفعولُبهُمنصوبُبالفتحة/ُُُُُاسمُمجرورُبعلىُوعالمةُجر 

ُبالفتحةُ،ُمثلُ:ُ:ُإعـرابُالممنوعُِمنُالص رفُ ةُوي نص بُوي جر  م  ُُأسامة ُي رفعُبالض  جتهد ُ/ُأحببت  ُم  ُُأسامة ُطالب   .ُألسامة ُ/ُالن جاح 
لُ)مبتدأُمرفوعُُ هُالفتحةُ.ففيُالمثالُاألو  ةُ،ُوفيُالمثالُالث انيمفعولُبهُمنصوبُبالفتحةُ،ُوالمثالُاألخيرُاسمُمجرورُبالالمُوعالمةُجر  م  ُبالض 

ـــالــمــمــنــوعُِمـنُالـ  رفُ:ـــص 
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ُوالممنوعُِمنُالص رفُثالثةُأقسامُ:

ُالعلمُالممنوعُِمنُالص رفُ:ُ-1
عاوية،ُمؤتةُُُفاطمةُ،ُعائشةُ،المختومُبتاءُمربوطةُمثلُ:ُُ-أُُُُ اا(ُحمزةُ،ُع بادةُ،ُق تيبةُ،ُفروة،ُم  ِهم ُجد  ُ...ُإلخُ.ُ)م 
(ُ،ُمثلُ:ُ-بُُُُُ ُ)غيرُالعربي   .ُ،ُيحيىإسحاقُ،ُيعقوبُ،ُإسماعيلُ،ُإبراهيمُ،ُيوسفجورجُ،ُلندنُ،ُُالعلمُاألعجمي 
ُ(ُ.ُ،ُرناُمها)،ُمثلُ:ُُ)ا((ُ،ُوليلىُ،ُب شرى،ُل بنى،ُمثلُ:ُ)ُ)ى((ُ،ُوء،ُعلياأسماءُ،ُهيفاءُ،ُميساءمثلُ:ُ)ُ)اء(جـ(ُالعلمُالمنتهيُبعالمةُتأنيثُُُُُُ
ُ

رُ،ُت ِعزد(ُالعلمُال ذيُي شب هُالفعلُ،ُمثلُ:ُ)ُُُُُ ُ(ُ.ُأحمد،ُأكرمُ،ُيزيدُ،ُيزنُ،ُيعربُ،ُتغلبُ،ُيثربُ،ُتدمرُ،ُينالُ،ُشم 
ـهـ(ُالعلمُعلىُوزنُُُُُُ لُ،ُمثلُ:ُ)ُل(ــع ُ)فـ  ح  ف رع مرُ،ُم ض رُ،ُز  حُ،ُز  حاُ،ُق ز  اا(ُ.،ُه ب ل،ُج  ِهم ُجد  ُ(ُُُُُُُ)م 
ُ
ْفع لُوف ع ال(ُالص فةُعلىُوزنُُ-2 باع(،ُمثلُ:ُ)10-1وهيُخاص ةُباألعدادُِمنُ)ُ)م  ْعش رُ،ُث الثُ،ُر  ثْن ىُ،ُوم  اا(م  ِهم ُجد   .ُ(ُ.ُ)م 
ُُُُُمواضعُ،ُمنابرُ،ُمصابيحُ،ُدنانيرُ،ُمنابعُ،ُمشارقُ،ُ،ُمثلُ:ُ)ُصيغةُمنتهىُالجموعُ،ُوهيُك ل ُجمعُتكسيرُوسطهُألفُبعدهاُحرفانُأوُثالثةُ-3

ُ(ُ.أكابرُ،ُمآربُ،ُفوائدُ،ُكواسرُ،ُمواد ُ،ُخواصُ،ُق دامىُ...ُإلخُُُُُُ
ةُ د،ُصالح،ُش عيب،ُنوح،ُهود،ُلوطُكل ُأسماءُاألنبياءُوالمالئكة:ُملحوظةُهام  حم  ُ)م  ُاسمُُ،ُمالك(ُ.ممنوعةُِمنُالص رفُإال  ُُُأوُدولةُأوُُمدينةوكل 

انُ،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ فُبألُ،ُمثلُ:ُ)ع م  عر  ُفلسطينُ،ُحلبُ،ُآسياُ،ُضاناُ،ُأمريكاُ...ُإلخ(ُ.عجلون،ُإربد،ُبيروت،ُبغداد،ُدمشقُ،ُمنطقةُغيرُم 
ُ

ِهم ُجد اا(ُصرفُالممنوعُِمنُالص رفُ:ُ ُ)م 
هُبالكسرةُ،ُوذلكُفيُحالتينُ: ُفيُأ(ُأْيُمتىُنجر  فُبألُ:ُصلي ت  فُبأل(ُُُالمساجدُُُِإذاُع ر  ُ)سببُصرفهُ:ُألن هُع ر 

ُُُُ ُفيُحفظُالت راثُ.ُالق دامىإن  ُكبير  ُِمنُاألممُلهمُدور 
اتُ ُب( فُباإلضافةُ)جاءُبعدهُمضافُإليه(ُ،ُمثلُ:ُ)انتشرتُقو  للص الةُفيُالمسجدُاألقصى(ُمواضعُالقدسُاالحتاللُفيُُإذاُع ر  ُا ُمنعا

فُباإلضافة(ُ.ُُُُُُ عر  ُ)سببُصرفهُ:ُألن هُم 

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
ُُُ
يادةُفيهاُهوُ)انفعل(ُأيُفعلُعلىُوزنُ)1 ُ،ُانقلبواُ،ُانبرى(ُمثلُ:ُ)المطاوعة(ُمعنىُالز  اا(ُُ(ُ.ُانثنىُ،ُانطلقت  ِهم ُجد  ُ)م 
لُ (ُأيُفعلُعلىُوزنُ)2 يادةُفيهُهوُ:ُأ(ُفـعـ  ُ،ُعي رتهمُ،ُقت لوامثلُ:ُ)ُالت كثيرُوالمبالغة(ُمعنىُالز  ف  حُ،ُطو  اا(ُُ(ُسر  ِهم ُجد  ُ)م 

ُ.)كب رُ،ُسب حُ،ُهل ل(ُ،ُمثلُ:ُاختصارُالحكايةُب(ُُُُُُُ
يادةُفيهُهوُ)أفعلُ (ُأيُفعلُعلىُوزنُ)3 اا(أرسل ْتُ،ُأطلقْتُ،ُأضحكُ،ُأذهبُ،ُأسرى(ُ،ُمثلُ:ُ)الت عدية(ُمعنىُالز  ِهم ُجد  ُ(ُ.ُُُُُُُُُُ)م 
يادةُفيهُهوُُأتفع ل(ُأيُفعلُعلىُوزنُ)4 ُ،ُتحل مُ،ُأتصد قُ (ُ،ُمثلُ:ُ)الت كلُّف)ُ-(ُمعنىُالز  اا(ُُُ(ُ.ُتصب ر  ِهم ُجد  ُُ)م 

ع(ُ(ُ،ُمثلُ:ُالت دريج)ُ-بُُُُُُُُُُُُ مُ،ُتحف ظُ،ُتجر  ُ.)تفه 
يادةُفيهُهوُ)فاعل(ُأيُفعلُعلىُوزنُ)5 ُ،ُساهمُ،ُخاطبتُ (ُ،ُمثلُ:ُ)المشاركة(ُمعنىُالز  ُ،ُحاور  ُ.ُ(العب 
يادةُفيهُهوُ:ُأافتعل(ُأيُفعلُعلىُوزنُ)6 ُ،ُاقتتلُ،ُاشتبك(ُ،ُمثلُ:ُ)الم شاركة)ُ-(ُمعنىُالز  ُ(ُ.اختصم 
يادةُفيهُهوُ)افعلُ (ُأيُفعلُعلىُوزنُ)7 ُ(ُ،ُمثلُ:ُ)المبالغةُوالت كثير(ُمعنىُالز  ُ،ُاحمر  ُُ(ُ.،ُاخضل ُ،ُاسودُ اخضر 
يادةُتفاعلُ (ُأيُفعلُعلىُوزنُ)8 ُ،ُتسابقُ،ُتوافدوا(،ُمثلُ:ُ)المشاركةفيهُهوُ)(ُمعنىُالز  ُ،ُتناقش  ُ،ُتجادل  ُ(ُ.تخاصم 
يادةُفيهُهوُ:ُُأاستفعل(ُأيُفعلُعلىُوزنُ)9 ُ(استغفرُ،ُاستأذنُ،ُاستصلح(ُ،ُمثلُ:ُ)الط لب)ُ-(ُمعنىُالز 

ُ،ُاستحجرُ ،ُمثلُ:ُ)ُالص يرورةُ-بُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ،ُاستنسر  ُ،ُاستأسد  ُ(ُ.استوحش 

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ

 
ُ

(ُ.المطلوبُمنهُ:ُ)تحويلُالمصدرُالمؤوُ  لُ/ُاستخراجهُِمنُالن ص  ُلُلمصدرُصريحُ/ُإعرابُالمصدرُالمؤو 
ُلكم(ُأْنُتصوموا(ُ،ُمثلُ:ُ)أْنُ+ُفعلُ+ُاسمُنكرة:ُ)مبتدأُي عربُفيُمحلُرفعُ -1  (ُ.صومكمتحويلهُلمصدرُصريحُ:ُ).ُُُُُُُُُخير 
تكل مُ:ُيعجبنيُ،ُساءنيُ،ُُينبغيُ،ُيجبُ،ُي مكنُ،ُيكفيُ،ُيليقبعدُاألفعالُ:ُ)ُفاعلي عربُفيُمحلُرفعُ -2 ،ُأيُفعلُمت صلُبنونُالوقايةُوياءُالم 

ني اا(ُ(ُ،ُمثلُ:ُيس رُّ ِهم ُجد   (ُ.2(ُتدريبُرقمُ)37صفحةُ))م 
ُُ-أ من اُأْنُيذهبُ إلىُدمشقُ/ُيكفيُُأْنُنذهبُ يجب  ُ(ُ.الذ هابتحويلهُلمصدرُصريحُ)ُُُُ.ُُواحداُا
ُ(ُ.الس هرتحويلهُلمصدرُصريحُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُمعهمُ.ُأْنُيسهرُ الُيليقُبأستاذُمثلكُُ-ب

 (ُ.االقتتالُ تحويلهُلمصدرُصريحُ)ُ           (ُ.أْنُيقتتلواُللمسلمينُفيُهذاُالزماني رادُفيُمحلُرفعُنائبُفاعلُ،ُمثلُ:ُ) -3
ُمثلُ:ُ -4 ُإْنُس بقُبحرفُالجر  ُبحرفُالجر  ُِمنُْ)فيُمحلُجر  ُُالط عام ُالقليل ُخير   بالت خمة(ُ.ُأْنُتمرض 
ُُ-(ُ،ُمثلُ:ُُأ،ُأحبُ ،ُيتيحبعدُاألفعالُ)أراد،ُاستطاعُفيُمحلُنصبُمفعولُبه -5 دوااستطاع ُالهاشمي ون  ُ.ُ)ُأْنُيوح   (ُ.ُتوحيدالعرب 

ُزيد ُُأْنُتكون/ُأراد ُالهاشمي ونُللقدسُُأْنُأعمل(ُ/ُأتاحُليُأبيُالس يرُ .ُ)ُُأْنُأسيرُ أريد ُُ-ب ابةُالمحب ةُوالس المُ/ي حب   أْنُيقرأبو 
ْنُي عطيُدونُ  -6 بظرفُ،ُمثلُ:ُسبحانُم  ُا ُمضافُإليهُإذاُكانُمسبوقا  .ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأْنُيسألُفيُمحلُجر 
اا(فيُمحلُنصبُخبرُ)كادُوأوشك(ُُ -7 ِهم ُجد   :ُ)م 

يعِةُ ُالض  اُأوشكتُشمس  ُ.(ُاألفول)ُُ.ُُُأْنُتأفلُ أ(ُولم 
ُ(ُ.االنجالء)ُُُ.ُأْنُينجليُالظ لمُ ب(ُكادُ

ُ
ُ
ُ

 :ُمــعـــانـــيُزيــاداتُاألفـــعـــال

لُ:  الــمــصــدرُالـمؤو 



 

6 
 

ُ

ُ
ُ ااُ)ُبي نُداللةُ)كم(ُفيُالجملُاآلتيةُ.:ُصيغةُالس ؤالُالوزاري  ِهم ُجد  ُ(م 

ُوضعُكلمةُ)كمُالخبري ةُ(1ُ ُاُ–علىُاألغلبُُ–(ُبعدهاُفيستقيمُالمعنىُ،ُويأتيُبعدهاُكثيريصح  أوُجارُمجروراسما ُوقدُيأتيُ،مجروراُا
ُ،ُوعالمةُالت رقيمُبعدهاُالن قطةُ،ُمثلُ:ُ(الت كثير)وهيُتفيدُُفعلُ،ُُُُُ
/ُكمُسهرناُوتعبناُ.ُ/ُكمُسفنٍُُحربي ةُتجوبُالبحارُ.ُ/ُكمُِمنُطالٍبُفازُبجائزةُالت فوقُ.ُُُُ ةُباإلثمُ.ُُأيُكثيراُا ُ/ُكمُنجمٍُ)كمُأخذتناُالعز 
ا(ُ./ُُفيُهذاُالكونُوكوكٍبُ.ُ/ُقالُتعالىُ:ُ"ُكمُلبثتمُفيُاألرضُعدد ُسنينُ"ُُُُُُ ُعطشا ُكمُِمنُإنسانٍُُمات 
علىُاألغلبكمُاالستفهامي ةُ(2ُ منصوباُا ُوقدُيأتيُفعلُ،ُمثلُ:ُ:ُعالمةُاالستفهامُبعدهاُ)؟(ُويأتيُبعدهاُاسماُا

قرأتُ ُُُُ ُا ُ؟ُكمُكتابا فيُالمصنعُ؟(ُ.ُ)كمُيبلغُطولُنهرُاألردن  ُاألطفالُ؟ُ/ُكمُعامالُا ُمتحف  رت  ةاُز  ُ؟ُ/ُكمُمر 
ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
ُ
 

ُ: نُجملةُاستخرجُِمنُالن صُجملةُإنشائي ةُ/ةُاآلتيةُإلىُخبري ةُأمُإنشائي ةصن فُالجملصيغةُالس ؤالُالوزاري  يتضم  ُا ُتركيبا ُبري ةُ.خ/ُاستخرجُِمنُالن ص 
ُ/ُياُخالدُ/ُأفاطم (ُ/ُُوتشملُعلىُ))الن داء(ُتشملُعلىُ:ُالجملةُاإلنشائي ةُُ-أوالاُ ُ.ُ(ُ،ُمثلُ:ُ)قابلنيُ،ُقْفُ،ُاستنطْق(األمرمثلُ:ُ)أبنيُأبيناُ/ُأْيُب ني 
قُ)االستفهام(ُوتشملُعلىُُُُ ُمن يُ؟ُ/ُكمُساعةُا ُالموت  ُ/ُأين  ؟ُكيفُالخالص  ُاألكاسرةُ  ُ/ُفأن ىُتؤفكون(ُ.مثلُ:ُ)أين  ُرأت 
اُاليتيم ُالُتجادْلُ،ُمثلُ:ُ)ُ(نهي)وتشملُعلىُُُُُ ُ/ُقالُتعالىُ:ُ"ُفأم  ُ(ُ.فالُتقهرفيُالحق 
ُاغفرُلي/ُاللهمُ (ُمثلُ:ُ)الد عاءوتشملُعلىُ)ُُُُ ُ(ُ.اهُ،ُرحمهُهللاُ،ُرضيُهللاُعنهُ،ُوفقكُهللا،ُطي بُهللاُثرُرب 
ُتلكُالفترةُِمنُعمريُتختفي(ُ.،ُلوليتُ(ُوأداتهُ)لت من يوتشملُ)اُُُُ ُيعود ُ/ُلوُأن  ُ(ُمثلُ:ُ)ليتُالش باب 
يوتشملُ)ُُُُ ا(ُ.لعل ُوعسى(ُوأداتهُ)الت رج  ُقريبا ُ(ُ،ُمثلُ:ُ)لعل ُهللاُيرحمناُ/ُعسىُأْنُيكونُالفرج 
ُ(ُمثلُ:ُ)لعمريُ،ُوهللِاُ،ُتاهلِلُ،ُباهلِل(ُ.القسموتشملُ)ُُُُ
ُ،ُمثلُ:ُالت عج بوتشملُ)ُُُُ ه(ُ.،ُمثلُ:ُأكرمُبالض يفُ!ُ/ُوصيغةُُكُ!ُ/ُوصيغةُأفعلُبـماُأشقاالعلم ُ!ُ/ُماُأروع ُ(ُ،ُوصيغتاهُ)ماُأفعل  ُهللُدر 
ُ

اُ ُكل ُجملةُالُتحتويُعلىُماُسبقُِمنُالجملةُاإلنشائي ةُأيُ)الُتحتويُعلىُنداءُوالُأمرُ...ُإلخ(ُ،ُمثلُ:ُالجملةُالخبري ةُ:ُ-ثانيا
ُبيتُالمقدس(ُ)والمستغرُ ُ ُالد ينُاأليوبي  ُصالح  ر  قواُ/ُحر  نياُفلمُيتفر  ُأهلُمنازلُ/ُماُِمنُمعشرُجمعتهمُالد  ُ/ُنحن  ُ.ُبماُلديهُاألحمق 

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
ُ

ُي طابقانُالمعدودُفيُالت ذكيرُوالتأنيثُوالت ثنيةُواإلفرادُ:(ُ:2ُ-1العددانُ)ُ-أوالاُ
1-ُُ وكتابينُاثنينُاشتريت  واحداُا ُا ُكتابا واحدةُا/ُقرأت  ةُا ُقص  ُقص تينُاثنتينُ/ُقرأت  ُواحدُ /ُفيُالص ف  ُُطالب  واحدة ُ/ُفيُالص ف   .ُطالبةُ 

تينُاثنتينُ/ُحديقتانُاثنتانُ/ُوبابانُاثنانُُنقولُ:ُُُُُ ُ.قص 

.ُبينماُي عربُالمعدودُحسبُموقعهُِمنُُ:ملحوظةُُُُ اُا وجر  ُا ونصبا ُرفعاُا ويتبعُالمعدودُفيُالموقعُاإلعرابي  ُا نعتا ُا ُي عربُالعددُهناُدائما

رُأوُفاعلُأوُمفعولُبهُوهكذا(ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالجملةُ)مبتدأُمؤخ 
بتنوينُالكسرُ،ُ(ُالت ذكيرُوالت أنيثت خالفُالمعدودُفيُ)ُ(3-10)ُ-2 مجروراُا ُ:ُمثلوالمعدودُيأتيُجمعاُا

ُُُُ(ُ ُأربعةُ  رجالٍُحضر  عل ماتٍُ/ُحضر  ُم  ُأربع  ُقصصٍُُسبعُ /ُقرأت  ُ/ُسبعةُك تٍبُ/ُقرأت  ُُمواقفُ ُبعشرةُِمررت  ُ.ُ(أثريةٍُبعشرُقالعٍُُ/ُمررت 

ةُوهكذا(ُبينماُالمعدودُُانتبهُ:ُُُُ م  لُ)أربعةُوأربعُت عربُفاعلُمرفوعُوعالمةُرفعهُالض  ُالعددُه ناُي عربُحسبُموقعه؛ُففيُالمثالُاألو 

مضافُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُا اُي عربُدائما فانتبهُلذلكُ.ُُااُإليهُمجرورُا مجروراُا ُويأتيُجمعاُا
،ُ:ُتوافقُالمعدودُفيُجزئيهاُ،ُُ(12-11)العددانُُ-3 ُا دائما ُا منصوبا ُوالمعدودُيأتيُمفرداُا /ُفيُالص ف  ُا ُطالبا ُأحد ُعشر  ُنقولُ:ُفيُالص ف 

ا(ُ.ُُ/ُإحدىُعشرة ُطالبةاُُُُُ /ُنجحُاثناُعشرُطالبا ُاثنتاُعشرةُطالبةُا /ُنجح  ُا ُكتابا ُاثنيُعشر  /ُقرأت  ُاثنتيُعشرةُروايةُا ُقرأت 
لُي خالفُالُ(19-13)األعدادُِمنُُ-4 ،ُُمعدودُوالجزءُالث انيُيوافقهُ:ُالجزءُاألو  ُا دائما ُا منصوبا ُنقولُ:ُ،ُوالمعدودُيأتيُمفرداُا

ُفيُاالحتفالُُُُُُ ذك ر(ُ.ُُعشرُ ُثالثة ُأ(ُشارك  فيُحينُالعددُعشرُوافقُالمعدودُفكالهماُم  ُا )الحظُالعددُثالثةُخالفُالمعدودُطالبا ُطالباُا
ُعشرةُ ب(ُشاركُفيُاالحتفالُ      ُ/ُثالث  ُ/ُحضرُاالحتفالُُعشرُ ُستة ُجـ(ُحضرُاالحتفال ُطالبةُا ُزائراُا .ست  ُعشرةُزائرةُا
ُالُتختلفُكتابتهاُمعُالمعدودُفيُجميعُالحاالتُنقولُ:ُ(90-20ُ)ودُِمنُألفاظُالعقُ-5

جُُُُُُُِ ُعشرونُرجالُافيُالمدر  ُعشرينُرجالُا/ُرأيت  ُا/ُنجح  ُثالثونُطالبا ُ.ُخمسينُكلمةاُ/ُكتبت 
ُ

بتنوينُالفتحُ،ُمثلُ:99ُُ-11المعدودُبعدُاألعدادُِمنُ)ُتنبيهُهام ُ:ُُُ ُا منصوبا ُ(ُي عربُتمييزاُا

ُقالُتعالىُ-أُ ُأحد ُعشر  اُ:ُ)إن يُرأيت  ُوتسعونُُ-بُُُ(كوكبا ُهذاُأخيُلهُتسع  عشرُ نعجةاُقالُتعالى:ُ)إن  ُخمس ةُ  ُِمنُالعدو  ُاُ(ُُُجـ.ُق تِل  ُ.جندي ا
ُ
اُمعدودهاُُ،ُوالعددُي عربُحسبُموقعه)الُت طابقُوالُت خالفُالمعدود(ُ:ُتلزمُهيئةُواحدةُفيُكتابتهاُ،ُومليون(900ُُ/1000ُُُ–100ُ)األعدادُُ-6 ُأم 

اُي عربُمضاففُُُُُ ُبتنوينُالكسرُ،ُمثلُ:ُااُإليهُمجرورُا
ُإلىُأقل ُِمنُُ-أُُُُُ ُ.ُمئتيُخليةٍُُُُُُُُُُخلي ةُُُُُُُُُ(200ُ)قدُوصل 
ُخلي ةٍُألٍفُوستمائٍةُُ–خمسمائٍةُخليةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(1600ُ–500ُ)يكونُتعدادهاُفيُاإلنسانُالس ليمُبينُُ-بُُُُُ
ُحالِةُوفاٍةُماليينُحالةُوفاةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(3ُ)جـ.ُعددُالوفي اتُسيقد رُبـُُُُُُ ُ.بثالثِةُماليين 
ُستُُِثوانٍُُثوانٍُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(6ُ)ُد.ُسيكونُهناكُإصابةُجديدةُبالمرضُلكلُ ُُُُُ
ُ
ُ

 كـمُالخبري ةُوكمُاالستفهامي ةُ:

 الــجـمـلـةُالـخـبـري ةُوالجملةُاإلنشائي ةُ:

 ـددُ:ــــــــعــــــالــ
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ُوامُبالحروفُ:ـكتابةُاألعُ-7

( (ُتكتبُ)تسعمائٍةُأوُتسعمئٍة(900ُ(ُت كت بُ)ألٍف(ُو)1000(ُألُ:ُ)1000ُُ/900ُُ/9ُُ/90(ُنحللهاُهكذاُ)1999نقومُبتحليلُأرقامُالعامُمثالُا
ُ(ُبتاةُالت أنيثُفيُآخرهُ)تسعة(ُ،ُوإْنُكانُ)سنة(9(ُإْنُكانُالمعدودُ)عام(ُفنكتبُالعدُ)9جميعهاُبتنوينُالكسرُ.ُويبقىُالعددُ)

ُنحذفُالت اءُالمربوطةُ،ُهكذاُ:ُ
 (ُ.ألٍفُوتسعمائٍةُوتسعٍةُوتسعين)ُُ(ُمُإلىُحد ُوجودُإصاباتُكثيرةُ.1999ُبلغتُعددُاإلصاباتُفيُالعامُُِ)ُُُ
ُ(ُ.ألٍفُوتسعمائٍةُوتسعٍُُوتسعين)ُُُ(ُمُإلىُحد ُإصاباتُكثيرةُ.1999ُُُُُُُُسنةُ)ُبلغتُعددُاإلصاباتُفيُُُ
ُ

ُ ددُعلىُوزنُ)فاعل(ُ:ـصياغةُالعُ-8

ُ،ُمثلُ:ُكيرُوالت أنيثذهناُت طابقُالمعدودُفيُجميعُاألعدادُِمنُحيثُالت ُ
عشرة ُ)ُُُ(ُ.12ُُتبدأُنشرةُاألخبارُفيُالس اعةُ)ُ-أ ُ(ُالعددُوافقُالمعدودُكالهماُمؤن ثُ.الث انيةُ 
ُ(ُ.الث امنةُوالن صف)ُُُُُُُُُُُُُُُُ (ُونصفُ.8ي ذاعُالبرنامجُفيُالس اعةُ)ُ-ب

ُعشرُ )ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ (ُ.14جـ.ُترتيبُهذاُالط البُ) ابع  ُ(ُُالعددُوافقُالمعدودُفكالهماُمذ كرُ.الر 
ُ ُ(ُ.فاعلاألعدادُجاءتُعلىُوزنُ)الحظُأن 

ُ
ةُ: كيفُنكتبهاُبالحروفُ؟997ُُ/798ُُُ/458ُُ/285األعدادُمثلُ)ُملحوظةُهام  ُ(ُمثالُا

لنأخذُالعددُ ُفإْنُكانُمرفوعةُتكتبُُ(200)ُنحل لهُهكذا(285ُ)مثالُا ُوإْنُكانتُمنصوبةُأوُمجرورة)مائتان(ُوتكتبُحسبُموقعهُاألعرابي 
ُ)ثمانونُأمُثمانينُُ(8)،ُوالعددُ)مئتين(ُت كت بُ والت أنيث،ُُونتبعُقاعدةُالت ذكيرننظرُللمعدودُ(5ُ)/ُوالعددُالُيختلفُعليهُشيءُسوىُموقعهُاإلعرابي 
وثمانين(تصبحُُ(نخلة285ُُ)زرعتُ :ُمثل ُا ُزائراا(ُ.285ُ/ُوأجبُأنتُبنفسكُ:ُ)حضرُإلىُاالجتماعُُ)مائتينُوخمسا

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُـمــاريــنُمـحـلــولـــةُ:تـُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُفيُاالمتحانُ(1ُ ُ(ُ.اثنتانُوثالثون)ُُُطالبةُ.ُُُُُُ(32)نجح 
2( حلةُ  وعشرين)ُُُُُُُُُُُُُ(ُساعةُ.24(ُاستغرقتُالر  ُ(ُ.أربعاُا
.23(ُالتحقُبالجامعةُ)3 ُ(ُ.وعشرونُثالثة ُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ (ُطالباُا
ُ(ُ.وأربعونُثالثُ مجل ةُاُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)ُ(43)(ُفيُمكتبتي4ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)25ساهمُفيُالمشروعُ)(5ُ وعشرون(ُرجالُا ُ.ُ(خمسةُ 

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

1) ُُُُُُ  زيادةُن زيدُأوُنقصُفنحذفُعلىُالميزان(ُإْنُكانُهناك3ُ(ُُُُُُفــُعُُل(ُنأتيُبالوزنُ)2ن عيدُالكلمةُإلىُفعلهاُالث الثي 
ُ(عل(ُِمنُالوزنُفتصبحُ)الفاءِمنُاألصلُإذنُنحذف)ُ(الواو،ُحذفنا)(فُعُل)،ُوزنُاألصل(ورث)(،ُأصلهاُالث الثيُ يرث:ُ)مثال

 (ُ.تزرُ،ُتصفُ،ُتهبُ،ُتثق(ُ،ُوقسُعليهاُ:ُ)ي ِعل(ُفتصبحُ)الياءوأضفناُ)
ُالكلمةوزنُُالميزانُأصلهاُالث الثيُ ُالكلمة

واُ،ُليلق وا( ُليفع واُفعلُبقيُليبق وا)ليقض 

ُفع لتهاُفعلُجللُجل لتها

ُإفالةُفعلُعودُإعادةُ)إقامةُ،ُإصابةُ،ُإفادة(

ُعلةُفعلُوصفُ(،ُعظةُصفةُ)هبة

ُيف لُفعلُقولُيق لُ)ي ع د(

ُ،ُانه ( ُ)اخش  ُافعُ ُفعلُسعىُاسع 

) ُافعُ ُفعلُدعوُادع ُ)ارج 

ُافعُُِفعلُرميُ(،ُالقُِارمُُِ)اقضُُِ

ُأفِلُفعلُقامُأقم

ُِعلنيُفعلُوعظُعظني

ُي ْفت ِعلُُُُُُُُُُُُُُُُُفعلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهديُُُُُُُُُُُ(يشتكيُ،ُيكتوييهتديُ)

ةُ: ُهوُُملحوظةُهام  (ُمثلُ:ُ)ت ت ِضحُ،ُت ت ِسعُ،ُت ت ِخذ(ُوزنهاُالص رفي  ُ.)ت ْفت ِعل(ُالكلماتُالتيُتبدأُبـ)تاءُم شد دةُت 

فتعلاالت ضاحُ:ُاالفتعالُ/ُات قُُِ:ُافتعُُِ/ُات قواُ:ُافتعلواُ/ُوكذلكُمرادفاتهاُِمنُاألسماءُواألفعالُاألخرىُ:ُ) ت خذُ:ُم  ُ(ُ.م 

رُ:ُ قر  ُ)قطميرُ:ُفِْعليلُ/ُغرابيبُ:ُف ع اليلُ/ُاألحياءُ:ُاألفعالُ/ُتؤفكونُ:ُت ْفع ل ون(أوزانُصرفي ةُِمنُالكتابُالم 

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
،ُُ(اسمُمعرفةُ+ُاسمُمعرفة)ُ-1 ُا لُ،ُفاالسمُالمعرفةُالث انيُي عربُنعتا لألو  ُا ُوكانُاالسمُالث انيُوصفا ُمثلُ:ُويتبعُماُقبلهُفيُالموقعُاإلعرابي 

جل ُُُُُُُ ُالفاضل ُجاءُالر  ُ/ُرأيت  جل  جلُُِالفاضل ُالر  ُبالر  ُطفل هُالفاضلُُِ/ُمررت  غيرُ ُ/ُورفعُرجل ُأشيب  ُبعلِمِهُُالص  ُ.ُالغزيرُُِ/ُأفادنيُالش يخ 

:ُ ـــرفـــي  اا(ُالـــمـــيـــزانُالــص  ِهم ُجد   )م 

ةُ انـويـ  ةُاإلعـرابُلـلـمـرحـلـةُالـثـ   )هاااام ُجد ددددااااا(ُ:)ثوابتُإعـرابي ة(ُشـرحُكـيـفـيـ 
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،ُمثلُ:ُُ(اسمُنكرةُ+ُاسمُنكرة)ُ-2 ُا لألولُ،ُنفسُماُسبقُفاالسمُالث انيُي عربُنعتا ُا ُوكانُاالسمُالث انيُوصفا
عل ِم ُالمدرسِةُشخصي ة ُُُُُُُ ُُمحترمة ُُم  يعِةُناس  حوُالض  ُقصةُاُطي بونُ .ُ/ُفال  ُ.ُمفيدةاُ/ُقرأت 

ُ
دُِمنُأل(ُ+ُاسمُمعرفةُ،ُفاالسمُالمعُ-3 ُاسمُنكرةُ)مجر  إليهُمجرورُ،ُمثلُ:ُ)فاطر  ُا ُ(ُ.خالدٍُ/ُقلم ُُُالس ماواتُِرفةُي عربُمضافا
دُِمنُألُ+ُاسمُإشارةُ،ُفاسمُاإلشارةُي عُ-4 ُمضافُإليهُ،ُكقولهُتعالىُ:ُ)مكرُاسمُنكرةُمجر  ُُ(ُأولئكربُفيُمحل ُجر 

ُُُُُُ فيد /ُبالد فاعُعنُثرىُُهذاشرح  عل ِمُُِم  قد سةُ.ُهذهالم  دُِمنُأل)ُالمدينةُالم  ُ(ُ.الحظُماُقبلُاسمُاإلشارةُاسمُنكرةُمجر 
إليهُمجرورُبتنوينُالكسرُ،ُمثلُ:ُ-5 ُا ُاسمُنكرةُ+ُاسمُنكرةُملموسةُأوُي مكنُتعريفهاُبألُ،ُفاالسمُال ثانيُي عربُمضافا

ُُخشبٍُُ)طالبُالعلم(ُ/ُبابُ ُعلمطالبُُُُُُُ ُ.ُذهبٍُ/ُسوار 
ُ
فةُ+ُاسمُنكرةُ،ُولمُيسبقهماُ-6 لُمبتدأُمرفوعُ،ُوالث انيُخبرُاسمُمعر  ُ،ُمثلُ:ُُفعلُ،ُفاالسمُاألو 

د ُسي دُ الس ماواتُواألرضُ/ُُهللاُنورُ ُُُُُ حم  بدعانالكونينُ/ُُم  ُدهشةُ /ُُفيُالعملُالمهندسانُم  ُ.ُاألويقات 
ُحُ،ُمثلُ:ُكانُوأخواتهاُ+ُاسمُنكرةُ،ُفاسمُالن كرةُي عربُخبرُكانُوأخواتهاُمنصوبُوعالمةُنصبهُتنوينُالفتُ-7

ُُُُُُ ُالست  ُذاهبا ُاإلىُالمشنقةُ/ُكان  أسُ/ُُهند ُظل تُشابا ُ.ُُشاحبةاُمرفوعُالر 
ُ
ُالُتليقُبوزيرٍُُ.ُهذهُهدية ُاسمُإشارةُ+ُاسمُنكرةُ،ُفاسمُاإلشارةُفيُمحلُرفعُمبتدأُ،ُواسمُالن كرةُخبرُمرفوعُ،ُمثلُ:ُُ-8
،ُمثلُ:ُهذهُُ-9 ُا مطابقا فُبألُي عربُبدالُا فُبألُ،ُفالمعر  /ُتلكُاألرضُ اسمُإشارةُ+ُاسمُمعر  الُ ُ/ُهؤالءُالط الب/ُذلكُُالجن ة ُُشرفةُ  ُ.ُالعم 

ةُ،ُمثلُ:ُ-10 م  ُاسمُإشارةُ+ُاسمُعلمُ)شخصُأوُمنطقةُأوُقبيلة(ُفاسمُاإلشارةُفيُمحلُرفعُمبتدأُ،ُواسمُالعلمُخبرُمرفوعُبالض 
انُ ُُُُُُ ُ.ُهذهُقريشُ /ُُهذاُزيدُ /ُُهذهُعم 
ُ

ُضميرُمنفصلُ+ُاسمُ،ُفالض ميرُفيُمحلُرفعُمبتدأُ،ُواالسمُبعدهُخبرُمرفوعُُ،ُمثلُ:ُ-11
ُُُُُُُُ رٌّ ُح  ُمخلصون/ُأنت  ُمجتهداتُ العرِبُ/ُُأنتمُأحرارُ /ُُنحن  ُ.ُهماُوفي انُُِ/ُُأنتن 
مرفوعُ،ُمثلُ:ا،ُفُجرورُأوُظرفي ة(ُ+ُاسمشبهُجملةُ)جارُومُ-12 راُا ُالسمُالن كرةُي عربُمبتدأُمؤخ 

ُالجسرُغشاوة ُ/ُعلىُأبصارهمُمرضُ /ُفيُقلوبهمُُكبوة ُلغاٍت/ُلكل ُجواٍدُُبوحُ )فيُات ساقُالكرومُُُُُُُ ُكثيرة ُُأمتعة ُ/ُعندُالس وقُُِماءُ /ُتحت 
ُ/ُِمنُالمؤمنينُُخزيُ وفيهُُُُُُُ ُ.ُوالس المُ ُالص الة ُ/ُعليهُُُرجالُ وعيب 
13-ُ) ة،ُكقولهُتعالى:ُ)إلىُهللاُالمصير  م  رُمرفوعُبالض  فُبألُمبتدأُمؤخ  قد مُوالمعر  فُبأل،ُفشبهُالجملةُخبرُم  ُ.ُشبهُجملةُ+ُاسمُمعر 
،ُمثلُ:ُ-14 ُا مطابقا فُبألُ+ُاسمُعلمُ)شخصُأوُمنطقة(ُفاسمُالعلمُي عربُبدالُا ُاسمُمعر 

ُُعمانُ تشهد ُالعاصمةُ ُ-أُُُُُُُ ُا سريعا اُا عادل ُ.ُعمرُ ُالخليفة ُُ-بُُُُُُُُنمو  ُالخط ابُخليفةُ  ُ.ُُبن 
،ُمثلُ:ُ)إن ماُإن مااالسمُالواقعُبعدُ)ُ-51 ُا مرفوعا ُ(ُ.العمل ُعبادة ُ/ُإن ماُالمؤمنونُإخوةُ (ُي عربُمبتدأُمرفوعُوماُبعدهُيعربُخبراُا

ةُ،ُ(ُفعلُمضارعُمرفوعإن ماوقدُيأتيُبعدُ)ُُُُُُُ م  ُهللاُِمنُعبادهُالعلماء(ُ.يخشىُكقولهُتعالىُ:ُ)إن ماُُبالض 
،ُمثلُ:ُكمُكمدُ)ـاالسمُالمنصوبُبعُ-61 ُا بتنوينُالفتحُدائما ُا منصوبا ُ؟ُكمُُقصةاُ(ُاالستفهامي ةُي عربُتمييزاُا ُاقرأت  ُ؟كتابا ُحفظت 
ُاي عربُدُاسمُالت فضيلُعلىُوزنُ)أفعل(ُـاالسمُالمنصوبُبعُ-71 منصوبا ُمنكُُبتنوينُالفتحتمييزاُا ُماالُا،ُمثلُ:ُأناُأكثر  ُا/ُأنتُاألوفر  ُ.حظ ا
،ُمثلُ:ُعمرُ)ابنُوبنت(ُُ-81 ُا مطابقا ُخويلدُ.ُبنتُ الخط ابُ/ُخديجةُ ُبنالواقعةُبينُعلمينُت عربُبدالُا
ُااسمُمعرفةُ+ُاسمُإشارةُأوُاسمُموصولُ،ُفاسمُاإلشارةُأوُاالسمُالموصولُي عربُُ-91 جلُ ،ُمثلُ:ُجاءُنعتا ُهندااُُُهذاُالر  جت  ُُهذهُ/ُتزو 

هللاقالُتعالىُُُُُُ مُزينةُ  ْنُحر  ُ.احتضنُمعجزةُاإلسراءُوالمعراجُال ذيُُ/ُالموطنعمرُُاختص هاُالخليفةُالتي/ُوالمدينةُ أخرجُلعباده(التيُُ:ُ)ق ْلُم 
بُحسبُموقعهاُفيُالجملةُ.هاتانهذاُ،ُهذهُ،ُهؤالءُ،ُأولئكُ،ُذلكُ،ُتلكُ،ُهذانُ،ُهذينُ،ُأسماءُاإلشارةُهيُ:ُ)ُ-20 ُ(ُ،ُت عر 
ْنُ،ُماُ،ُاللواتياألسماءُالموصولةُهيُ:ُ)ُ-21 بُحسبُموقعهاُ.ُ(ال ذيُ،ُالتيُ،ُاللذانُ،ُاللتانُ،ُال ذينُ،ُالالئيُ،ُالالتيُ،ُم  ُ،ُوت عر 
نفصلةُهيُ:ُ)ُ-22 مائرُالم  ُ،ُأنِتُ،ُالض  ُ،ُأنت  ُ،ُهوُ،ُهيُ،ُه ماُ،ُه مُ،ُه ن  بُفيُمحلُرفعأنتماُ،ُأنتمُ،ُانتنُ أناُ،ُنحن  ُمبتدأُ.ُ(،ُت عر 
ُبالياءُت رفعُبالواوُوت نص ب،ُُ(،ُذوأب،ُأخ،ُحم،ُفو:ُ)األسماءُالخمسةُ-23 إليهباأللفُوت جر  ُا ُ،ُواالسمُال ذيُبعدهاُي عربُمضافا

ُمضافُإليهُفاعلُمرفوعُبالواوُُ:ُأخوكجاءُُ-مثلُ:ُأُُُُُُُ ُ.وهوُم ضافُوالكافُفيُمحل ُجر 
ديقُالم سلمينُوصاياُعديدةُ.ُ)ُأبوأوصىُُ-بُُُُُُُُُُُُُُ ُ،ُوهوُم ضافُوبكرُمضافُإليهُمجرور(ُ.فاعلُمرفوعُبالواوُبكرُالص 
ُُُُُُُُُُُُُُُ ُمضافُإليه(ُ.ُ،ُوهوُمضافمفعولُبهُمنصوبُباأللفُكُ:ُ)أباجـ.ُرأيت  ُوالكافُضميرُمت صلُفيُمحلُجر 
ُُُُُُُُُُُُُُُ هُالياءُ،ُوهوُمضافُومالُ:ُمضافُإليهُمجرور(ُ.مُـذيبـد.ُمررت  ُُالٍُُ.ُ)اسمُمجرورُبالباءُوعالمةُجر 

قد رةُ،ُوليسُبالواوُأوُباأل:ُتنبيهُهام ُجد اُاُُُُُ بُبحركاتُم  تكل مُت عر  ُلفُأوُبالياءُ،ُمثلُ:إذاُأ ضيفتُ)األسماءُالخمسة(ُإلىُياءُالم 

قد رة/ُجاءُُأبيُ-أُُُُُُ ةُالم  م  ُ)مبتدأُمرفوعُبالض  ُأبيحنون  قد رة/ُرأيت  ةُالم  م  قد رة:ُفاعلُمرفوعُبالض  ُ(أبي:ُمفعولُبهُمنصوبُبالفتحةُالم 
ُ
ُأوُإحدىُأخواتهاُ+ُشبهُجملةُ+ُاسمُ)مت صلُبالالم(ُ،ُُ-42 رُمنصوبُُالمت صلُبالالمُفاالسمإن  ُوأخواتهاُم ؤخ  قد مُهوُاسمُإن  ُ،ُوشبهُالجملةُخبرهاُم 

ُُُُُُُ ُُ-بُ(ُُُألوليُاألبصارُفيُذلكُلعبرةٍُأ(ُقالُتعالىُ:ُ)إن  ُُُ(آلياتٍُُفيُذلكقالُتعالىُ:ُ)إن  ُ.ُلحزنُ ُفيُداخلكجـ.ُإن  ُُُُُعميق 
قد مُ(مــاسكانُأوُإحدىُأخواتهاُ+ُشبهُجملةُ+ُ)ُ-25 رُمرفوعُ،ُوشبهُالجملةُخبرُكانُوأخواتهاُم  ؤخ  ُ،ُفاالسمُهوُاسمُكانُوأخواتهاُم 

ة/ُماُزالُبخيل ُُُبيننا/ُليسُُماءُ ُفيُالكوب)كانُُُُُُُُُ فقةُِ/ُماُكانُُخيرُ ُُفيُاأل م  ُُالمشرقُ ُُفيها/ُليسُُعاقلُ ُُفيُالر  ُُُلك/ُلوُكان  ُ.قريب 
يصلحُ-62 ُا منصوبا ُا ُزيد ُ)ماذا(للس ؤالُعنهُبـُالمفعولُبهُاسما ُزيد؟ُإذنُالعمل:ُمفعولُبهُمنصوبُبالفتحةالعملُ ،ُمثل:ُ)أحبَّ ُ(ُماذاُأحب 

ُهللاُُُُُُُُ باقالُتعالىُ:ُ)يمحق  هيلُ أطلق تُفيُالمدىُ(ُ/ُالر  ُأبوُفي اضٍُُُُالص  ُ/ُركب  ُُالباص  سهلةاُ/ُرأيت  ُُالمسألةُ  ُا/ُحسبت  ُصعبا ُ.األمر 
ا(ُمصدرُ)اسمُمنصوُالمفعولُالم طلقُ-27 ُُب(ُمشابهُلحروفُالفعلُقبله،ُكقولهُتعالىُ:ُ)وكل مُهللاُموسىُتكليما

ُالس ارقُُانتشارااُانتشرُُوباءُاإليدزُ)ُُُُُُ /ُضربت  ا(ُُ.ُماُتحتهُخط ُمفعولُمطلقُمنصوبُ.ُتكبيرااُكب رُالمسلمونُ/ ُضرباتٍُكبيراُا يا ُقو 
ُ

ُ)كيف(ُُوي ستفسرُعنهُبـالحالُاسمُمفردُمنصوبُيأتيُنكرةُُ-28 ُ/ُُمدهوشةشهقتُضيعتناُُ/ُمنتصرااُمثل:ُعاد ُالجيش  ُغزيرااُنزلُالمطر 
ُالرجالنُُُُُُُُُ ُُمسرورينرجع  ُالط الب  .ُ/ُرأيت  ُا ُاُ/ُقام ُكالط ودخاشعا ُ.فارسا
ا(ُملحوظةُ:ُكلمتاُُُُُُُُُ ،ُأزواجا ُا منصوبُبتنوينُالفتحُ)أثنيناُ)جميعا حاالُا ا(ُ.تعربانُدائماُا ا(ُقالُتعالىُ:ُ)ث م ُجعلكمُأزواجا ُجميعا
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بحرفُ،ُفهوُعلىُاألوزانُاآلتيةُُ-29 ُمنكُاستخراجُفعلُمزيداُا (إْنُط لب  ُ،ُأولجُ،ُي ولجُ،ُأحسنُي حسنُن حسنُ،ُ،ُمثلُ:ُ))أفعل  ُ،ُأوجد  ُ،ُأكرم  ُأنزل 
ُي شاهدون،ُ):ُ(ُمثلُفاعلُ ،ُوُ)ُي حسنوا(ُُُُُُُُُ ُي قاتلُ،ُشاهد  ُن عاتبُعاتبواُ...ُإلخ،ُالعبوا،ُشاركالعبقاتل  م ُ(ُمثلُ:ُ)فع ل(ُ،ُو)،ُعاتب  ُكب رُي كبر/ُكر 
ُن مث لُ...ُإلخُُُُُُُُُ ل  مونُ،ُمـثـ  مواُوي كر  ُ(ُ.وكر 
ُمنكُاستخراجُفعلُمزيدُبحرفينُفهوُعلىُوزنُُ-31 ُلُ:مثُ)تفاعل(وزن/ُوعلىُُاختصم ُيختصمونُ،ُاشتركُاشتركواُ...ُإلخ(مثلُ:ُ)ُ)افتعل(إْنُط لب 

ُ(ُ.تفاخرُنتفاخرُ،ُتسابقُتسابقواُ،ُتقاسم ُيتقاسمونُتقاسموا)ُُُُُُُ
ُمنكُاستخرجُفعلُمزيدُبثالثةُأحرفُفهوُعلىُوزنينُ)ُ-32 ُ.ُ(وييستُ،ُاستغفرُ،ُاسترقىُ،ُاستفادُيستفيدُواستفادوا(ُمثلُ:ُ)استفعلإْنُط لب 

ُ(ُ.اعشوشبُ،ُاخلولق)ُمثلُ:ُ(افعوعلو)ُُُُُُُ
ُعلىُوزنُُ-33 اُثالثي  دُفهوُإم  ُمنكُاستخراجُفعلُمجر  ،ُدرسوا،ُيدرسونُ)فعل(إْنُط لب  ،ُندرس  ،ُيدرس  ُ،ُيأتي،ُسندرس/ُ،ُادرسواُمثلُ:ُ)درس 

لُ،تدع ُُُُُُُُ ُعلىُوزنُ)فعلل(ُمثلُ:ُ)ترجمُ ُ.ُ(ي حم  دُرباعي  اُمجر  ُ،ُزلزل ُ،ُقمطرُ ُويترجمُوترجمواُوإم  ُ،ُوسوس  ُ(ُ.،ُدحرج 

ةُ:ُُُُُُُ مائرُُ)نأتي(أحرفُالمضارعةُالمجموعةُبكلمةُُُملحوظةُهام  يادةُ.)واوُالجماعةُوالكافُوالهاءُ...(ُ،ُوالض  ُليستُِمنُأحرفُالز 
نُ+)اسمُُ-34 ُمثلُ:فعلُنكرةُمنو  ُ(ُفالفعلُي شك لُنعتُجملةُفعلي ةُتتبعُماُقبلهاُفيُالموقعُاإلعرابي 

ُ)الجملةُالفعلي ةُفيُمحلُنصبُنعت(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(تلبسونهاونُحليةاُأ(ُقالُتعالىُ:ُ)وتستخرجُُُُُُُُ
اُُُُُُُُُ ُفيُآخرُكل ُشهرُمعاشا ُ)الجملةُالفعلي ةُالمخطوطُتحتهاُفيُمحلُنصبُنعت(ُ.ُُُلهُ...ُُي تيحُأ(ُيقبض 
يعِةُبوجومُوفضولُإلىُشاب ٍُُُُُُُُُ ُنعت(ُ.ُ)الجملةُِمنُالباصُ.نزل ُُب(ُوحد قُأهل ُالض  ُالفعلي ةُفيُمحلُجر 
معزولُ ُُُُُُُُ ُ)الجملةُالفعلي ةُفيُمحلُرفعُنعت(ُ.ُُُُعن يُالن اسُ.ي شيحُُجـ(ُوأناُمنبوذُ 
ُشرفة ُُُُُُُُُ ُ)الجملةُالفعلي ةُفيُمحلُرفعُنعت(ُُُُُ.الُتنام ُُد(ُهذهُاألرض 

نُ+ُ-35 ُمثلُ:(ُفماُتحتهُخط ُي شكُ اسمُمت صلُبضميرُ+ُاسمُ)اسمُنكرةُمنو  ُلُنعتُجملةُإسمي ةُتتبعُماُقبلهاُفيُالموقعُاإلعرابي 
ُفتاةاُُ-أُُُُُُُ ُ.ُُ)الجملةُاإلسمي ةُفيُمحلُنصبُنعت(ُ.ُثياب هاُجميلة ُُرأْيت 
ُ.ُُُُُ)الجملةُاإلسمي ةُفيُمحلُرفعُنعت(ُ.ُأوراق هُاألي امُ ُكتابُ ُ-بُُُُُُُ
نُ+ُ-36 ،ُكقولهُتعالىُ:ُ)خط ُي شك لُنعتُشبهُجملةُ(ُفماُتحتهُشبهُجملةُ)اسمُنكرةُمنو  ُُ(ُ/لكِمنُقبك ذ بتُرسل ُ،ُوتتبعُماُقبلهاُفيُالموقعُاإلعرابي 

ُبالقدسُُِجزءاُا/ُُِمنُطينُوردةُاُُُُُُُُ دةُ/ُنهُِمنُالد ولةآمن  فاةُالعربي ةُالموحَّ ِمنُاألطفالُالح  ُعصفوراُاراُا ُ(ُ.ُفوقُالش جرةُِ/ُرأيت 
ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
ُ

ُ:ُ–أوالُا ُمــعــانــيُحــروفُالجر 

ُُ:ُبيانُالجنسُ-1 ُيفيدُبيانُالجنسُفهوُ(ِمــن)وهوُمعـنىُخاصُبحرفُالجر  ُبالُُترد د،ُومنُأبرزُأمثلتهاُ:)ِمـن(ُ،ُفإنُط ِلبُمنكُاستخراجُحرفُجر 

جسُُُُُُ ُااألوثان(ُ/ُُِمنقالُتعالىُ:ُ)فاجتنبواُالر  ُاُِمْنُالتمسُولوُخاتما ثوبا ُاألطفالُ.ُِمنطينُ/ُنهراُاُِمن/ُوردةاُحريرُِمـنُُحديٍدُ/ُلبستُالمرأةُ 

ُ:ُاالستـعـانـةُُ-2 ُخاصُبحرفُالجر  ُبالقلمُُُُِ،الباءُوهـوُمعـنىا ُبالمنظارُ.مثلُ:ُكتبت  ُالكواكب  حيمُ/ُيرصدُالفلكي  حمنُالر  ُ/ُبسمُهللاُالر 

ُبحرفُالجرُ ُ:اإللــصـاقُُ-3 ُخاص  ُبيدكُُ،الباءُُوهوُمعنىا ُ.مثلُ:ُأمسكت  ُبالعلمُُِاألردني  ُبالبتراِءُ/ُأمسكت  ُالس ي اح  ُبالجامعةُ/ُمر  ُ/ُمررت 

ةُُُ-4 ُُ:المجاوزةُُ،ُفمثال)عن(ُُوهماُمعنيانُخاص انُبحرفُالجرُ ُ:الـمـجـاوزةُوالـبـدلـيـ  ُُالمطارُُِ.ُعن/ُارتفعتُالط ائرةُ الـتـدخـيـِنُُعـنأقـلـعـت 

معـنُُ)ص مُقالُتعالىُ:ُ)ُ:ُالبدليةُُومثالُُُُُُُُُ ُُبهذهُالمهمة(ُأيُبدليُ.عن يُُأبيك(ُو)قـ 

ُاآلخرة(ُأيُبدلُاآلخرةُ.ُِمنكقولهُتعالىُ:ُ)أرضيتمُبالحياِةُالد نياُُالبدلي ةمعنىُ)ِمن(ُوقدُت فيدُُُُُُُُُُ

ُ

اا(ُالـس بـبيـةُوالتعـلـيـلُُ-5 هم ُجد  ُبالحروفُاآلتيةُُ:ُ)م  ُخاص  ُ:ُوهـوُمعنىا

ُُُُُُُ ُبحرفُالجر  ُُ-أ،ُمثلُ:ُ)ِمــن(ُخاص  تهم  ُالجانيُالم  ُبكُُ-/ُُُبعبارٍةُقالهاُُِمنُْكشف  ُ(ُبُالتزامكبأيُبس)التزامكُبالموعـدُُُُِِمنُْوثقت 

ُأحدهمُبآيٍةُجـ.ُُُُُُُُ لهاُِمْنُكل ماُمر  ُا ُ)أيُبسببُذكرُالجن ة(ُ.ذكرُالجن ِةُبكىُشوقا

ُُُُُُ ُكذلكُبحرفُالجر  ُُماُبذلواُمنُأجلكمُ.ُُُُُعلىُُاشكرواُآباءكم/ُُماُهداكم(ُُعــلــىُ)ولتكب رواُهللاُ ُكقولهُتعالىُ:،ُ)على(ُوخاص 

ُُُُُ ُكذلكُبحرفُالجر  ُال ذيُلمتن نيُُ:كقولهُتعالىُ،ُ)في(ُوخاص  سولُالكريمُ:ُ/ُ(فيه)فذلكن  ُُوقولُالر  الن ار  ٍةُ.فــيُدخلِتُامرأةُ   ُُهر 

ُُُُُ ُبحرفُالجر  وقِـبُزيدُ ُ/العجل (ُُـاتخاذكمبــُ:ُ)إن كمُظلمت مُأنفس كمُكقولهُتعالىُُ،)الباء(ُوخاص  ُُُُُُُُُُُُُُكلمٍةُقالهاُ.بـــُعـ 

ُُُُُ ُكذلكُبحرفُالجر  ةُاألليمُ.واقعُلــُأتأل م،ُمثلُ:ُ)الالم(ُوخاص  ُُاألم 

ُ

بعـيـضُُ-6 ُ:ُالتـ  ُبحرفُالجر  ُخاص  ُحت ىُتنفقواُ،ُ)ِمن(وهـوُمعـنىا اُكقولهُتعالى:ُ)لنُتنالواُالبر  شدٍُت حب ون(ُ/ِمم  ُر   ُُُُُُُُُُُُاإلسالِمُ.أكبِرُفالسفِةُِمنُُابن 

ِهم ُجدددداااا(ُالم صاحبةُأوُمعنىُ)مع(ُُ-7 ُبحرفُالج:ُ)م  ُوهوُخاص  ُُُ)رغم(المصاحبةُأنُنضعُمكانهاُكلمةُ،ُوصحةُوقوعهاُبمعـنىُ)عـلى(ُر 

ب ه(ُ/ُ:،ُكقولهُتعالىالمعنىُفـيستـقـيمُُُُُ ُرب كُلذوُمغفرةُللن اسُعلىُظلمهم(ُوقولهُتعالىُ:ُ)وي طعمونُالط عامُعلىُح  ُُُ)إن 

عايةُالهاشمي ةُُُُُُ ُ/ُماُكانُيواجههُِمنُتحدياتُُعلىُُتوالىُاستمرارُالر  ُ.ُُعــلـىُاألردنُّ ُِموارِدهُِمـْعــطــاء  ُش ـح 

ُ

ةُُ:ُ-8 ُُالـظ ـرفـيـ  ُبحرفيُالجر  ُوت قس مُإلىُ:ُُُ)فيُ،ُالباء(ُوهـذاُالمعنىُخاص 

ةُ-أُُُُُُُ ةُمـكانـيـ  ُزيد ُطفولت هُ/ُُ{ُبـبـدرُُ}ولقدُنصركمُهللا ُكقولهُتعالىُ:ُ،ُيُ+ُاسمُمكان(ُ)الباءُأوُف:ُُُظـرفـيـ   .بالمدينِةُُعاش 

{فيُاألرِضُُتعالىُ:ُ}ُوقط عناهـمُولهقومثالُ)في(ُالظ رفي ةُُُُُُُُُُُ ُا  رزقكمُوماُتوعـدون{ُ.فيُالس ماءُتعالىُ:ُ}ُوُولهقوُأ مما

ةُُ-بُُُُُُُ ةُزمـانـيـ  يناهـمُ}كقولهُتعالىُ:ُ،ُ)الباءُأوُفيُ+ُاسمُزمان(ُ:ُظـرفـيـ  هـار{ـبـُآياتِهُمنامكم:ُ}ُوِمْنُوقولهُتعالىُ{ُبـسـحـرُنج   الـلـيـِلُوالـنـ 

ماني ةُُُُُُُُُُُُُُ ُ{ُُفــيُ:ُ}ومثالُ)في(ُالز  سول ُالكريمُ /ُُبضعُِسنين  ُالر  ِلد   عاِمُالفـيلُ{ُ.ُفـيُُ}ُو 

ماني ةُ-9 ُبــُ:ُابتداءُالغايةُالز  ُخاصٌّ يامُ كقولهُتعالىُ:ُيليهاُماُيدل ُعلىُزمان،ُُبشرطُأنُْ)ِمـن(ُوهـوُمعنىا ـواُالص  ُُ}واتم   الليِل{ُ.ِمـن 

ُأ س ِسُعلىُالت قوىُهلوقوكُُُُُ لُيوٍم{ُِمـنُُتعالىُ:ُ}لمسجد  ُعملي/ُُأو   الش هـرُالماضيُ.ِمنُُتسل مت 
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 ماءا{ُ.ُالسَّماءُُِِمنُ }وأنزلناُكقولهُتعالىُ:ُتالهاُماُيدل ُعلىُمكان،ُُإنُُْ)هاااااام ُجددداااا(ُت فـيدُابتداءُالغايةُالمكاني ةُ-10

سولُصل ىُهللاُعليهُوسل مومثلهاُكذلكُ:ُُُ ُالر  إلىُالمدينِةُِمنُُهاجر   المدرسةُالث انوي ةُ.ِمنُ/ُانطلقُالس باقُمك ةُ 

ماني ةُ:ُ-11 ُبـُانتهاءُالغايةُالز  ُخاص  يامُ ُ:كقولهُتعالىُبشرطُأْنُيليهاُماُيدل ُعلىُزمان،ُلى(ُ)إوهـوُمعـنىا ـواُالص   الليِل{إلـىُُ}واتم 

ِمنُالمسجِدُالحـرامُُِهلوتالهاُماُيدل ُعلىُمكانُ،ُقإْنُ:ُُُانتهاءُالغايةُالمكاني ةُ-12ُ ُالمسجـِدُاألقصى{ُ.إلـىُُتعالىُ:ُ}سبحانُالذيُأسرىُبعـبدهُليالُا

ند ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُمعـقلهمُ.ُُُُُُإلـىُعاد ُالج 

ُُُ

ُبحرفُالجرُ :ُوهـوُاالستعـالءُُُ-13 ُخاص  لون{ُ.علىُقالُتعالىُ:ُ}وعليهاُو،ُكقولهُتعالىُ:ُُعـلــى()معـنىا ُالف ْلِكُت حم 

ُبـُتنبيهُهام ُ: ُركزواُعلىُمعنىُالم صاحبةُالخاص  وعلىُمعنىُابتداءُالغايةُالمكاني ةُُ)على(عزيزيُالطالبُعزيزتيُالط البةُفيُمعانيُحروفُالجر 

وطلبُمنكُمعناهاُفأولُمعنىُيتبادرُإلىُذهنكُيجبُأْنُيكونُ)على(ُفإْنُوردتُُ.)ِمن(ُالخاص ةُبـُ )مع(ُأوُ)رغم(ُوضعُمكانهاُكلمةُ)المصاحبة(ُمثالُا
ُالُتنسُذلكُرعاكُهللاُ.،ُُأولُمعنىُيتبادرُإلىُذهنكُيجبُأْنُيكونُابتداءُالغايةُالمكاني ة)ِمن(ُفإْنُاستقامُالمعنىُفهيُالم صاحبةُ،ُو

ُُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
ُ
ااُ)ُمُ ـــثـ (1ُ ا(ُ،ُكقولهُتعالىُ:ُ)خلقكمُِمنُترابٍُهااام ُجد  ُِمنُنطفٍة(ُوكقولهُتعالىُ:ُ)وعل مُآدمُث م ُُ(ُ:ُحرفُعطفُي فيدُمعنىُالت رتيبُوالت راخيُ)دائما

ُكل هاُُُُُ ُُاألسماء  ـم  ُعرضهمُعلىُالمالئكة(ُ.ثـ 
ُ)رك زُعلىُالمعانيُاآلتية(ُ:ُمــعــانــيُالــفــاءُُ(2

اا(ُُحرفُعطفُي فيدُالت رتيبُوالت عقيبُ-أُُُُ ِهم ُجد  *)م  ُا ا(ُفــُ،ُتدخلُعلىُاالسمُ،ُكقولهُتعالىُ:ُ)والعادياِتُضبحا ُد (سعيفـُ،ُ)دخلُزيدُ ُالمورياِتُقدحا
ُُُُُُُُُ ياح  ُالر  ُافــوتدخلُعلىُالفعلُكقولهُتعالىُ:ُ)وهللاُال ذيُأرسل  ُسحابا ُبعدُموتها(ُ.فـُسقناهُإلىُبلٍدُمي تٍُفـــتثير  ُـأحييناُبهُاألرض 
ُ.فــُجاءُخالدُ ُُُُُُ ُجلس 
ُهوُ-بُُُ ُوعــدُهللاُحقُ ُأنىُتؤفكون(فــُحرفُاستئنافُ،ُكقولهُتعالىُ:ُ)الُإلهُإال  نيا(ُفــُ.ُوقولهُتعالىُ:ُ)إن  ُـالُتغرن كمُالحياةُالدُّ

سهلُالكسر(ُ/ُاحرصُعلىُص حتكُياُابنيُفـُاطمئن يُياُأم يُاطمئن ي،ُُُُُُُُ ُا ُلقرىُكل هاُأمراضُوأوساخُ/ُافـــابنكُليسُزجاجا
ُ

ُلها(ُـالُممسكفـُ.ُوقولهُتعالىُ:ُ)ماُيفتحُهللاُللن اسُِمنُرحمةُبماُكسبتُأيديكم(فــُجـ.ُرابطةُلجوابُالش رطُ،ُكقولهُتعالىُ:ُ)وماُأصابكمُِمنُمصيبةٍُ
ةُُُُُ نُكانُي ريد ُالعز  :ُ)م  ُا نُتزك يُفـُوقولهُأيضا ا(ُوقولهُتعالىُ:ُ)وم  ةُجميعا ُإن ماُيتزك ىُلنفسه(ُ.فـــللهُالعز 
ضاُُُُُُ اُبنوُأوسُبنُمعنُبنُالر  نُت حدىُإليهُاألينقُ فــُُُأم  ُم  ُأعز 
ُ
ُ)رك زُعلىُالُالن اهية(ُأنــواعُُومعانيُالُ:ُ-3
اُالسائلُفحرفُنهيُيأتيُبعدهاُفعلُمضارعُمجزومُكقولهُتعالىُ-أ اُ(ُوقولهُأيضتنهرُْالُــ:ُ)وأم  ُور(ُ.يغرن كمُباهللُالغرُالُُتغرن كمُالحياةُالد نياُوُـال:ُ)فـا
ُالجاهل ُقيمة ُالعلِمُ/ُالُحرفُنفيُ،ُمثلُ:ُ)ُ-ب ُالحسودُ/ُوصخورهاُالُيعرف  ُإال  ُ/ُالُتعبالُيحمل ُالحقد  ُ/ُتورق  (ُُالق  ُ.أغـرق 

ادقُ جـ.ُحرفُعطفُتقعُبينُاسمينُوتفيدُ ُالص  ُ/ُالُُالن فيُ:ُأ حب  ُالشُّجاع ُالكاذب  ُُالينتصر  ُالجبان 
ُوُالد.ُحرفُزائدُللت وكيدُ،ُقالُتعالىُ:ُ)وماُيستويُاألعمىُوالبصيرُ*ُو ُالحرور(ُ.الُالظ ل ُوُالالن ورُُ*ُوُالالظ لمات 

ُ
ُُأنواعُومعانيُالالمُ:ُ-4
/لــالمُالت عليلُ،ُتدخلُعلىُالفعلُالمضارعُفتنصبهُمثلُ:ُ)ُ-أ ساطعةُا (.لــُوجاءُاستشهادهُيبقواُنجوماُا ُيشك لُباستشهادهُأعظمُصورُاالرتباطُالوجداني 
ُهللا(ُ.ُـتتقُِـلـــي نفْقُذوُسعٍةُِمنُسعته(ُ/ُياُهذاُفـلـُالمُاألمرُ،ُتدخلُعلىُالفعلُالمضارعُفتجزمهُ،ُكقولهُتعالىُ:ُ)ُ-ب

ُرب ك ُفقطُ،ُكقولهُتعالىُ:ُ)إن  ُالم رسلين(ُوقولهُتعالىُ:لــُذوُمغفرةُللن اسُعلىُظلمهم(ُوقولهُ:ُ)إن كلــُجـ.ُالمُالمزحلقةُ،ُتدخلُعلىُخبرُإن  ُِمن 
ُالن فسُ ُُُُُ بالس وء(ُ.ألُ)إن  ارةُ  ُم 

ُِمنُطالِبُمالٍُُ.لــُ/(ُنتمُأشد ُرهبةٍُألد.ُالمُاالبتداءُ،ُتدخلُعلىُالمبتدأُكقولهُتعالىُ:ُ) ُعلمٍُُخير  ُطالب 
ُ
ةُبالفعلُالمضارعُ،ُمثلُ:ُنونُاإلعرابُ:ُُ-5 ُ...ُإلخُ.ُ(كتبونُ،ُيصبرونُ،ُي شك لوني)وهيُنونُاألفعالُالخمسةُالخاص 
ُ
ُأنواعُ)ما(ُ:ُ-6
ُبالكُشاردُالذ هنُ؟(ُ.ماُ/ُالعملُ؟ُماُمقامُالقدسُعندهُ؟ُ/ُماُاسمُاستفهامُ،ُمثلُ:ُ)ُ-أ
ِهم (اسمُموصولُُ-ب ُُ)م  ُ/ُومنحهُأهلهاُماُ:ُبمعنىُال ذي،ُمثلُ:ُحدث  ُماُُيؤكَّدُرؤيةُالهاشمي ين/ُاروُعنهاماُُع رفُبالعهدةُالع مري ةُ/ُوهوماُتوق عت 

ُفيهُسط رتهُاألنامُ/ُُُُُُ ُلقواُ.ماُفلقيت 
ُبشراا(ُ/ُُوقولهُتعالىُ:ُ)ماُجـ.ُحرفُنفيُ،ُكقولهُتعالىُ:ُ) اُتعملون(ُُ.ُوقولهُتعالىُ:ُ)وماُهذاُإال  ُ.يستويُالبحران(ُماُُهللاُبغافلُعم 

ُرسول (ُ.ُوقولهُتعالىُ:ُ)وماُ)ووقولهُتعالىُ:ُ د ُإال  حم  ُبعلمه(ُ.ماُم  ُتحمل ُِمنُأنثىُوالُتضعُإال 
هٍدُتلماُيفتحُهللاُللن اسُِمنُرحمٍةُفالُممسكُلها(ُ/ُماُد.ُاسمُشرطُ،ُكقولهُتعالىُ:ُ) ُأجرهُ.تفعلهُِمنُج  ُق 

ُوأخواتها(ُ،ُمثلُ:ُ)إ ُ(ُ.ن ماهـ.ُزائدةُكاف ةُ،ُتت صلُبـُ)إن 
(ُ ُرحمٍةُِمنُهللاُلنتُلهم(ُ.ـمــاُ(ُمد غمةُبهاُ،ُكقولهُتعالىُ:ُ)فــبـالباءُ،ُعنُ،ُِمنُْو.ُزائدةُغيرُكاف ةُ:ُوهيُحرفُتت صلُبحروفُالجر 

ــا)عــُُُ ــاُقليٍل(ُ،ُ)ِمــُم  ُ(ام،ُدونـما،ُبينـما،ُحيثـما،ُقبلُما،ُأينـماُنقِضِهمُميثاقهم(ُ.ُووتت صلُببعضُالظ روفُالش رطي ةُ)إذاُـمــاُخطيئاتهم(ُ/ُ)فــبـم 
ُحي اُ/ُكـماُُبقيُالد هرُ/ماُتطفيُنارُالهوىُ/ُماُز(ُمصدريةُ،ُمثلُ) ُحييت(ُ.ماُ/ُماُــ/ُمثلماُــ/ُحينماُــل ُـحاشاُ/ُكُماعداُ/ُماُخالُ/ُُما/ُـماُدمت 

ُالط بيعة ُ!ُ/ُماُتعجبي ةُ،ُمثلُ:ُ)ح(ُ ُأصبرهمُعلىُالن ار(ُ.ماُأكفره(ُ/ُقالُتعالىُ:ُ)ماُُأبهىُالحفل ُ!ُ/ُقالُتعالىُ:ُ)ق تِلُاإلنسانُماأجمل 
ُ
ُمثلُ::ُ)قـدُأفلحُالمؤمنون(ُ/ُ)قـدُ+ُفعلُمضارع(ُفهيُحرفُتشكيكُوتقليلُماٍض(ُفهيُحرفُتحقيقُوتوكيدُمثلُدُ+ُفعلـ)قمعانيُقــدُ:ُُ-8

ُالكسول ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُقـدُينجح 

 وحروفُأخرىُومعانيهاُ:ُأدوات
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ُأنواعُالواوُ:ُ-9

ُالس ماواِتُواألرِض(ُ.ـحرفُعُ-أ ُطفُ،ُمثلُ:ُ)فاطر 

ُبالواجِبُ.ُ-ب ن  ُواوُالقسمُ،ُكقولهُتعالىُ:ُ)والض حىُوالليلُإذاُسجى(ُ.ُ)الواوُاألولىُحرفُقسمُوالث انيةُحرفُعطف(ُ/ُوهللاُألقوم 

ُقدُساءتُحالتهُ.ُوُهوُمنتصر/ُوأناُمبتسم (ُ/ُو+ُقدُ،ُمثلُ:ُعادُالمريضُ و:ُ)و+ُضميرُمنفصل(ُمثلُ:ُ)جـ.ُواوُالحالُ

ُ الحُيرفعه(ُوقولهُتعالىُ:ُ)وات قواُهللاُود.ُواوُاالستئنافُكقولهُتعالىُ:ُ)إليهُيصعد ُالكلمُالط ي ب  ُيعلمكمُهللا(ُ.والعمل ُالص 

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُوتوفيقهُانتهىُبحمدُهللا

لكمُالن جاحُوالت وفيق ُا ُراجيا

عِل مُ:ُجعفرُالمحيسن ُإعـدادُالم 

ُدراساتُلغوي ةُ/ُالجامعةُالهاشمي ةماجستيرُ
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