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لتعليم  "منشورات األرز"يف سلسلة كتب  لرابعهذا الكتاب هو ا
  .اللغة العربية

للمبتدئني  شرح مبادئ اللغة العربية الكتاب هذا لقد اعتمدنا يف 
، يستميلُ التلميذ ملتابعة قومشو شاملٍ ،سهلٍ ،جديدبأسلوب 

  .دروسه يف قواعد اللغة ومبادئها دون ملل أو ضجر

ويف سياق شرحنا لقواعد اللغة العربية، استخدمنا اسلوب الشرح 
ها سس مبادئها ومنودءاً من أُاملنطقي التدرجيي آلداب اللغة بِ

عتبار مدى مستلزمات التلميذ ملبادئ إلا وتطورها، آخذين بعني
وتعمقه ا على مستويات خمتلفة من مراحل تعليمه اللغة  ،اللغة

 .العربية كلغة ثانية
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  احلروف اهلجائية •
  احلروف الشمسية •
  احلروف القمرية •
  احلركات•
  السكون •
 التنوين •
 الضوابط •
 املبسوطة - الطويلة التاء املربوطة والتاء  •
 مهزة ابن وابنة •
  كتابة اهلمزة •
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  ما هي احلُروف اهلجائيةُ
فاً أَورونَ حرشةٌ وعانِيةُ ثَميجائاهل وفا الياءاحلُرهروآخ فا اَأللما لُه ،

  :وهي ها مؤلَّفة من الّالم واأللف، ن، أل)ال(عدا الـ 

  ا  
  ب   ت   ث
  ج   ح   خ

  د   ذ
  ر   ز

  س   ش
  ص   ض

  ط   ظ

  ع   غ
  ف   ق
  ك   ل

  م  
  ن
  ه
  و
  ي
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  كَيف جمعت احلُروف اهلجائية؟
  :ا احلروف اهلجائية هييت جمعت أَول األلفاظ ال

  ضظغ  ثخذ  قرشت  سعفص  كَلَمن  حطّي  هوز  أجبد
عت حروف اهلجاء حلساب اجلُمل ومرتبة لفاظ اليت مجوهي األ

  :كاآليت
  

  جدول حساب اجلمل تقابله األرقام
  ٤٠٠  =  ت  ٦٠  =  س  ٨  =  ح  ١  =  ا

  ٥٠٠  =  ث  ٧٠  =  ع  ٩  =  ط  ٢  =  ب
  ٦٠٠  =  خ  ٨٠  =  ف  ١٠  =  ي  ٣  =  ج
  ٧٠٠  =  ذ  ٩٠  =  ص  ٢٠  =  ك  ٤  =  د
  ٨٠٠  =  ض  ١٠٠  =  ق  ٣٠  =  ل  ٥  =  ه
  ٩٠٠  =  ظ  ٢٠٠  =  ر  ٤٠  =  م  ٦  =  و
  ١٠٠٠  =  غ  ٣٠٠  =  ش  ٥٠  =  ن  ٧  =  ز
  

  :احلروف اهلجائيةتصنِيف 
 مقْسةُ تيجائاهل وفنِاىل احلُريمسق:  

  .حروف العلَّة  -
  .حروف الصحيحة  -
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  ؟العلّة حروفما هي 
 مقْست وفرح لَّةنِاىل العيمسق:  

  

١ -  لَّةالع وفرحوالطَّوِي الياء"و " الواو"و " األلف: "هيلَة." 
٢ -  وفرح لَّةوالع ةرة  " :هيالقَصيحة  " و" َـالفَتمُـالض" 

  "ِـالكَسرة "و 
  

  ؟ةُيحالصح روفاحلُما هي 
احلُروف الباقيةُ من احلُروف اهلجائية، وعددها  احلُروف الصحيحةُ هي

رشةٌ وعسمفاًخروهي ونَ ح:  
  

  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت  ب
        ط  ض  ص  ش  س    

  ه  ن  م  ل  ك  ق  ف  غ  ع  ظ
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  تطبيق القاعدة
  

١ –  عطّاً ضحيحة ودائرة حول احلروفحروف العلّة  حتت خالص:  
  

  ل -ك  -ض  -ص  -و  -ش  -ت  -ا 

  ا  -ح  -ي  -س  -ب  -ن  -ظ  -ز  -ي 

  غ -ف  -ا  -ع  - ه -م  -و  -ي  -ب 

  و  -ت    -ف    -ك    - ا    - ي   -غ    - ز  
  

  :أُلْفُظْ احلروف لفظاً صحيحاً مميزاً بني اَألصوات املتشاة  – ٢
  

  ص  -س  -ث 

  ط –ت 

  ظ -ز  –ذ 

  ض  -د 

  ك –ق 
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  :أُلْفُظْ الكَلمات التالية مميزاً بني اَألصوات املُتشاة  – ٣
  

ثَوب  وتص  غريص  ريمس  

  ثْأَثَا

نيط  

طَبح  

  ثَقيل

  ذَيلْ

  دلَّلَ

كَضر  

يصقَم  

  ظَهر

  ظَرف

وتت  

اسأَس  

نيت  

بكَت  

  صقيل

ظَرف  

  ضلَّلَ

كَدر  

كَبِيس  

  زهر

  زهر

  طَبلْ

يفص  

بِيت  

طاووس  

  زهرةْ

ردق  

  دودةْ

قَلب  

  قَانونْ

  طَابة

  صديق

بكَت  

يفس  

  خيطْ

اريخت  

رظَه  

أَرض  

وضةْم  

كَلب  

  كَانونْ

  تخت

  سليم

  قَـرأَ
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  ؟مِسيةُاحلُروف الشما هي 
 ٱاحلُروفةُ هي لشِسيلفظُ معها الم مأَلْ"اليت ال ن" ،ععنها فَن ضو
 يددشٱبِتفةَ حلَرعفاً وهي، وعددها أَربرح رشع:  

  

  س  ز  ر  ذ  د  ث  ت
  ن  ل  ظ  ط  ض  ص  ش

  
  

  :أَمثلة
  ) أَشمس(ونلفظها ) مسالش(نكْتبها : الشمس

 فراِء حالـ " ل"بإلغ فرح ديدشوت"ش."  
  

  )أَصيف(ونلفظها ) الصيف(نكْتبها :  الصيف
 فراِء حالـ " ل"بإلغ فرح ديدشوت"ص."  

  

اربها : الدكْتن)ارالد ( لفظهاون)َأارد(  
 فراِء حالـ " ل"بإلغ فرح ديدشوت"د." 
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  طبيق القاعدةت
  

١ -   فمسي" ال"أَضداً احلرف الشدشالية معلى الكلمات الت:  
  

    سنديانة    سمك 
    طَاولة    ولَد
    سهل     تالل
    دفْتر    قَلَم

    ثَوب    ضاحية
    صوت    ثَلْج

    جرةش    فَراشةْ
    قَرية    طَريق
    حوت    لَوح
    طاووس    بيت
    تفاحة    تني

    حانوت    طبل
    كتاب    مسطرة
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  ؟وف القَمريةُراحلُما هي 
، وعددها أَربعةَ عشر "أَلْ" مهي اليت نلفظُ معها ال احلُروف القَمريةُ

  :وهي حرفاً
  

  غ  ع  خ  ح  ج  ب  ا
  ي  و  ه  م  ك  ق  ف

  
  :أَمثلة

رها : القَمبكْتن)رالقَم (ها فظُلْون)رالقَم (  
  .بإبقاء الالَّم على لَفْظها بدون حذْف أَو تشديد

  

  )اجلَبلُ(ها فظُلْون) اجلَبلُ(نكْتبها  :اجلَبلُ
  .بإبقاء الالَّم على لَفْظها بدون حذْف أَو تشديد

  

ابتها : الكبكْتن)ابتالك (ها فظُلْون)ابتالك(  
  .بإبقاء الالَّم على لَفْظها بدون حذْف أَو تشديد
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  تطبيق القاعدة
  

  :احلرف الشمِسي احلرف القمري ودائرة حول اً حتتأُرسم خطّ  - ١
  

  ت
  ق
  ح
  ك

  ي
  ز
  ل
  ج

  د
  ك
  ن
  ر

  م
  ص
  ج
  ن

  ذ
  ع
  ا
  ه

  ه
  ش
  ظ
  ث

  ث
  غ
  ط
  م

  و
  ض
  ب
  ت

  س
  خ
  ك
  ط

  ف
  ر
  ع
  ز

  
٢  -  صإقرأ الن ة يف الكلمات اليت التة والقمريمسيشرياً إىل احلروف الشايل م

  ":أَلْ"تقدمتها 
لود خليف قَ لٌيرية مانَقُرى  ننلُب ـائالـنقَ. ةيريةٌ جمةٌٌلَي وديعقَةٌ، تع لى ع
حِفْص جبلٍ مطلٍّ على وع ادمقٍيت ،تعانق فيأََ هشجار نالسديان 

، بِظَالَمه لُيللَّٱ تغرب الشمس ويحلَّ نْأَا مو .دوءت وهمبص افصوالصفْ
حتهِى ي ٱبسيمٱ لنلعللُي يالعب أَورجرِٱ اقفَلش ،يصدر عها لَنحن ناعم ،
ضييإ فىل رونقا لَهمسات متناغةًم مجلَٱ نٱ الِماحرِلسي ،فَرع باإلنسان 

  .اليخلْٱ مِالَىل عإ
ة، فقد كانوا منوذجاً صاحلاً ريلقَٱتلك  اعة أَهلِمن ود غمِلرٱوعلى 
حلميدة، كانت ٱلقيمة، والعادات ٱجاورة، فالتقاليد ملُٱرى لقُٱَألهايل 

شلة ٱة ديدجلذورٱالرتباط متأَص.  
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  ؟احلركاتما هي 
هلجائية وهي مشابِهةٌ ٱحلُروف ٱصوات تساعدنا على لَفْظ احلَركات أَ

 روفحٱلَفْظاً ل لَّةٱلعلثَّالثَة:  
  "الياء"و " الواو"و " أََأللف"
  

  لَفْظاً" الواو"تشابِه   ُـفالضمةُ   
  لَفْظاً" فاألل"تشابِه   َـلفَتحةُ   ٱو
  لَفْظاً" الياء"تشابِه   ِـلكَسرةُ  ٱو

  

رسم احلركات؟أَين ت  
-  مرسةُ وٱتحٱلفَت قةُ فَومحنوٱلض فحلَر :  

-  كَضٱرلَدلو  
  

  : حلَرف حنوٱلكَسرةُ تحت ٱترسم و -
  كَتب بِالقَلَمِ -
  



١٩ 
 

  تطبيق القاعدة
  

  :املُناسبة احلركاتدخل عليها أُكتب األلفاظ التالية وا -١
  

  كرام - ضرب: مثالً
  

    قيام    هرب
    نبال    صدق
    ض    تالل

    سهام    حصان
    بالد    أكل

    كتاب    ركض
    جبال    وقف

    شجرة    لأس
    درس    كتب
    هضبة    غابة
    سهم    كرة
    سهيل    نبيل
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  ؟كونالس ما هو
اللَة على عدمِ احلَركَة دائرةٌ صغريةٌ ترسم فَوق احلَرف للد السكُونُ

  حسن : حنو
  .يف الكَلمة بِدون حركَة" ن"فَنلْفَظُ الـ 

  
  تطبيق القاعدة

  

  :السكونأُكتب األلفاظ التالية وادخل عليها  -١
  

  ثَلْج –بيت : مثالً
  

    مصباح    زهرة
    إسكَندر    رينظُ
    درسنا    من

    حمل    صخرة
    كُرسي    يأكُل
    سندباد    نوم
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  ؟التنوينما هو 
لكَلمة مرتينِ، وأَنْ ٱلواحدةَ يف آخرِ ٱالتنوين هو أَنْ نرسم احلَركَةَ 

ها ندعاَء بج هلفَظَها كأَنةٌننحنو ونٌ ساك:  
  دفْترٍ  =  دفْتر        قَلَم=  قَلَم        كتاباً  =  اب كت

  

  :ن إىل ثَالَثَة أَنواعٍيقْسم التنوي
  

  نلْفَظها كأَننا كَتبناها ولَدنْ -ولَد : حنو تنوِين الرفْعِ -١
  

  .ولَدنْ نلْفَظها كأَننا كَتبناها - ولَداً : حنو تنوِين النصبِ -٢
  

٣ - اجلَر وِيننحنو ت :لَدنْ - ولَدناها وبنا كَتلْفَظها كأَنن.  
  

  احلركة يف آخر الكلمة  نلْفَظها كأَننا كَتبناها  التنوين
  

نور  
  

ننْور  
  

_ٌ_  
  

  

بتاًي  
  

بينت  
  

_ً_  
  

  

ارٍد  
  

ارِنْد  
  

_ٍ_  
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صكتب تنوين النب؟كيف ي  
ت بكْتي فرح افَةبِ بِإضصالن وينرِ ٱنلى آخنيِ عتحفَتو فٱَألل ةملكَل

  :  حنو
  بيتاً جديداً  - بيت جديد   -

  

 تا إِذا كَاناِء ٱأَمتهي بِتنةُ تممٱلكَلسرفَن ،أْنِيثٱ لت قنيِ فَوتحاِء ٱلفَتلت
  : حنومباشرةً  ملَقْصورةٱ

- ةً   –  فّاحة كبريةتةً كَبِريفَّاحت  
  

  كيف يكتب تنوين الرفْع؟
  :  لكَلمة حنوٱيكْتب تنوين الرفْع بِإضافَة ضمتين على آخرِ 

 حديقَةٌ جميلَةٌ  -حديقة مجيلة   -
 كيف يكتب تنوين اجلَر؟

  :  على آخرِ ٱلكَلمة حنو يكْتب تنوين اجلَر بِإضافَة كَسرتين
  يومٍ جميلٍ  - يوم جميل   -
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  تطبيق القاعدة
  

  :تنوين النصبعليها دخل أُكتب األلفاظ التالية وا – ١ 
  

    طريق      طاولة    فَرس
    شباك      شجرة      ولَد  
    كَوكَب      باب      دفْتر

    تاجِر      يوم      سيارة  
    سفينة      يقَة  حد    جبل

  
  :أُكتب األلفاظ التالية وادخل عليها تنوين الرفع – ٢
  

    طَاوِلَة      سروال      كتاب
    مساء      ثياب      قُبعة  

    غَيمة      لَوح    حذاء  
    بيت      ملَك      خيمة  

    قَلَم      غُرفة      حمامة  
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  :ليها تنوين اجلرأُكتب األلفاظ التالية وادخل ع  –  ٣
  

    حقْل      طَابة      شاب  

    كتاب      مهاجر      قَرية  

    مطر    حصان    مدينة  

    عامل    ريشة      مكْتب  

    مصنع    ملْعب      دراجة  

  
٤- ز بني تنوين اجلريم والرصبفع والن:  

  

  بِيركَ  صديقاً  رِسالَةً  جبلٍ  قَلَمٍ  عطْلَةً
اخنم  رفْتد  فاً  رِيابتلٌ  كجراً  ريغص  
  خرِيف  بيتاً  ربِيع  صيف  مسطَرة  سيارةً
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  ؟الضوابطما هي 
 قرافت الماتوابِطُ عٱالضهلَفْظ لُّ على طَريقَةدوت فكُلُّها  ،حلَر مسروت

فاحلَر ةَ إم فوقزلِا عدا اهلَمةٌ يف أَورعها كَسة،  ذا كانت ممالكَل
فحتت احلَر مسرفت.  

  

  الضوابط؟أنواع ما هي 
يهةٌ وعبوابطُ أَرالض:  

   :حنو حلَرف حرفَانٱوتدلُّ على أَنَّ )  ّ  ( الشدةُ -
  دم  =ددم  

 ددش =دددش  
  

   :وتدلُّ على أَنَّ األلف أَلفان حنو) آ (  املَدةُ  -
  أَأْب = آب 

  أَأْداب= آداب 
  

  :وهي همزةٌ تلْفَظُ أَينما وقَعت) أ  إ( لقَطْعِٱهمزةُ   -
  لعملِٱأَخي ذَهب إىل  :حنويف أَولِ الكَالمِ  -
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-  فأَخي إىل   :حنو لكَالمِٱيف نِص بلِٱذَهملع.  
  

لكَالمِ، والَ ٱوهي همزةٌ تلْفَظُ فَقَطْ يف أَولِ ) ٱ (  لوصلِٱهمزةُ   -
 هفداً يف نِصلْفَظُ أَبت  

  : يف أَولِ الكَالَمِ* 
  .أُدرس يا خليلُ:  حنو

  : يف نصف الكَالَمِ* 
  درسٱيا خليلُ :  حنو

  :فَظُها كَأَننا كَتبناهادرس، ونلْٱنكْتبها يا خليلُ 
"سرلُديليا خ" 
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  تطبيق القاعدة
  

   :رسم الضوابط على احلرف املناسبأُكتب األلفاظ التالية وا – ١
  

    فـر    اب    مد
    افعال    شدد    اداب
ربشد    اجلس    ج    
    مل    امهال    امال
    اجال    اسرار    هدد

  

  :ى احلروف يف الكلمات التاليةعلاملناسبة ضع الضوابط  - ٢
  

ما  الرِف من احلَياة احلَديثَة إمحافظٌ، ال يع رية، مجتمع تقْليديقَمجتمع ال
ويف املُناسبات . امرات سكَانِهاغينة وممن احاديث عنِ املَداوِي كَانَ يقُصه الر

هابِ اىل املَدينة، كَانوا يجتمعونَ قَبلَ دهم بالذحأَمر ادرة عندما كَانَ يغاالن
وىت الص مٍيح ومدت ةرهذِّيف سحوأباحِ، ي ةنيقِ املَدآذم نم هونطَارِهارخ.  

   

  مدد= مد  :حنو أُكتب الكلمات التالية مستبدالً الشدة حبرف آخر – ٣
  دلَّ    شلَّ    زد    

ربخ    لَّمس    مكَر    
فَر    مقَد    سرد    

دنج    كَلَّم    بحر    
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  ؟املربوطةُ اُءالتما هي 

نتهاِء ٱ عند هاًء ظُلفَوت ،الكَلمة يف آخرِ تقَع تاٌء هي التاُء املَربوطَةُ،
  :حنو أنيثلتا بتاِء عرفملَة وتاجلُ

  طَاوِلَة - نزهة  -تفَّاحة  -شجرة  -طَابة 
  :حنو كسريِالت عِميف جيضاً إذا وقَعت أَ وتكْتب التاُء املَربوطَةُ

  أَساتذَةٌ -أَدوِيةٌ  -أَرغفَةٌ 
  

  ؟املبسوطةُ -الطويلة  اُءالتما هي 
الطويلة  اُءالت-  عرفاء تاملبسوطةُأَحياناً باسم الت - تاٌء هي قَعيف  ت

  :حنو هاقى على حالبتو لَةمانتهاِء اجلُ عند هاًء لفظُوال ت ،الكَلمة آخرِ
  صوت  -بِنت  -زيت 

ت كانأَ سواًء األفعالِ آخرِ يفأيضاً إذا وقَعت  وتكْتب التاُء املَبسوطَةُ
أنيثحنو للت:  

ركَضت – بكَتت – لَجست  - بذَهت  
  :حنو الفاعلِ تاَء تكانأَو 

كَضر ت– بكَت ت- لَجست  - بذَهت  
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  تطبيق القاعدة
  
  .تكون التاء املربوطة يف آخر اإلسم، تاًء للتأنيثكُتب مثانية كلمات أُ -١

        
        
  
  .ة يف آخر اإلسم، تاًء جلمع التكسريأُكُتب مثانية كلمات تكون التاء املربوط -٢

        
        
  
  .أُكُتب مثانية كلمات تكون التاء الطويلة يف آخر الفعل، تاًء للتأنيث -٣

        
        
  
  .أُكُتب مثانية كلمات تكون التاء الطويلة يف آخر الفعل، تاَء الفاعل -٤
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  ؟مهزة ابن وابنةما هي 

همابن وابنة،  ةُزهي همزةُ وحذَصإذا وقَلٍ ت فتع:  
١ - ب إِنيسملَنيِ عانِنيِ ثَمهما أَيل َألبلِ حنوو:  

دالخ  بنديلالو -  بن ريمديسماَألح.  
  

٢ -   بعد تف إذا وقعرححنو داِءالن:  
 يا بنديلالو - يا بدةَ نيعيالس.  

  

  :ال تحذَف همزةُ ابن وابنة إذا
١ - ب توقع إِنيسملَنيِ عانِنيِ ثَمهما أَيل َألبمنها و ضرلِ وكَانَ الغ

  :اإلعالمِ عن نسبِ الشخصِ، فَتبقى على حالها حنو
الش نإب دالري خيه - ريمإِ سس بنعدي  

  

  :حنو السطرِ إذا وقعت يف أولِ - ٢
عالش ركَبِي دليالو نساِء –راِء إبلُ النمدي أَجعيةُ السنإب.  

  

٣ -  تإذا وقع ينيِ حنوإِبنيادمسنيِ ع:  
 قرأْتراتامغها بنِ بطّوطةَإ ملبكَام.  
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  تطبيق القاعدة
  
  .نيِ ثَانِيهما أَب لَألولِبني إِسمنيِ علَم ابن أُكتب ثالث جملٍ تكون فيها مهزة -١
  
  
  
  
  .بعد حرف النداءفيها مهزة ابن  تقعأُكتب ثالث جملٍ  -٢
  
  
  
  
  .أُكتب ثالث جملٍ تقع فيها مهزة ابنة بعد حرف النداء -٣
  
  
  
  
  .يف أَول السطر وابنة أُكتب ثالث جملٍ تقع فيها مهزة ابن -٤
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  الكَلمة يف أَولة زماهلَكتابةُ 
 بكتةُ تزطرِ اهلَمل السائماً يف أَودةورحنولف اَأل بص:  

  أَمجل - إِكرام -أَسماء 
  

الكَلمة سطة وزةُ اهلَمابتك  
رف احلَحركة  بِصورةكتب تفَنة، طة وساكمتوس اهلَمزةُ وقَعتإذا  -

  :حنو الّذي قبلها
  .بئس - بؤس  -بأَس 

  

  :حرف حركتها حنوصورة تكْتب بِفَإذا كانت اهلَمزة متحركَة،  -
 ملَؤ-  فؤأَلَ - رس  

  

وكَانَ ما قَبلها معتالً، فَتكْتب بصورة الياء  إذا كَانت اهلَمزة متوسطة -
 :بعد الياء حنو

  هيئَة - بريئة  -خطيئة 
  

ةورة  وبصزطرِ اهلَمبعد اَأللف والواو حنوعلى الس:  
 عباَءة - مروَءة -قراَءة 
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  اهلمزة املتطرفةكتابة 
تكتب على  ،مكسوراً حرفاً كانَ ما قبلَهااهلَمزةُ و تطَرفَتإذا   -

 ئطَارِ –شاطئ  :حنو مقْصورةياٍء 
  

  تكتب على واوٍ  مضموماًكانَ ما قبلَها تطَرفَت اهلَمزةُ وإذا   -
 .تباطُؤ :حنو

  

  مفتوحاً تكتب على ألف كانَ ما قبلَها تطَرفَت اهلَمزةُ وإذا   -
 .قرأَ: حنو

 

  رِ ساكناً تكتب على السطْكانَ ما قبلَها تطَرفَت اهلَمزةُ وإذا   -
 جزء: حنو

 

حرف انَ ما قَبلها تحِ، وكَوينِ الفَنتبِ تكانوتطَرفَت اهلَمزةُ إذا  -
التنوين فَوق اهلَمزة رِ ويرسم على السطْتكتب مدودة، فَاملَ األلف

 بناًء :حنو
  

 ،من حروف الفصلِ اًرفحكانَ ما قبلَها تطَرفَت اهلَمزةُ وإذا   -
   ألف بعد اهلمزةالتنوين فَوق ويرسم  ،رِتكتب على السطْفَ

  دءاًب -جزءاً  :حنو
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  تطبيق القاعدة
  
  .أُكتب أربع كلمات تكون فيها مهزة القطع يف أول السطر -١

        
  

  .أُكتب أربع كلمات تكون فيها مهزة القطع يف وسط الكلمة وساكنة -٢
        

  

  .على السطرِ بعد اَأللف والواوأُكتب أربع كلمات تكون فيها مهزة القطع  -٣
        

  

  .امفيها مهزة القطع متطرفة وما قبلها مضموأُكتب أربع كلمات تكون  -٤
        

  

  .أُكتب أربع كلمات تكون فيها مهزة القطع متطرفة وما قبلها مفتوحا -٥
        

  

  .أُكتب أربع كلمات تكون فيها مهزة القطع متطرفة وما قبلها ساكنا -٦
        

  

  .الفصلِ من حروف اًحرفما قبلَها وأُكتب أربع كلمات تكون فيها مهزة القطع  - ٧
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لف ألاحرف ما قَبلها وأُكتب أربع كلمات تكون فيها مهزة القطع متطرفة  -٨
  .مدودةاملَ

        
  
  .ما قبلَها حرفاً مكسوراًومتطرفة  أربع كلمات تكون فيها مهزة القطع -٩

        
  

  .متحركة وما قبلَها حرفاً مكسوراً أربع كلمات تكون فيها مهزة القطع - ١٠
        
  

  . متوسطة وما قَبلها معتالً أربع كلمات تكون فيها مهزة القطع - ١١
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 الترقيم - عالمات الوقف •
  الكلمة •
  الفعل •
  االسم •
  احلرف •
  الضمري •
   البارزريالضم •
  الضمري املستتر •
  الضمري املنفصل •
 الضمري املتصل •
  م التفضيلاس •
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  الترقيم؟ –ما هي عالمات الوقف 

هي  - عالمات الترقيمِ -اناً باسمِ عالمات الوقْف، يشار إليها أَحي
 إشارات صمِ النفَهة لروريراباً، وهيضاحاً وإعإيض:  

  

  )،(الفاصلة  -١
دلُّ الفَتعوضقَصريٍ، وت قْفلَةُ على واص:  

حنو داءبعد الن:  
  .ساعدوا الفُقَراَءاخلري،  فَاعلييا 

  :حنو وبني أجزاء اجلمل
طسيها البشيةٌ بِعديعها، وستعلَةٌ بِطَبيميةُ جيالقَر.  

  

  )؛( املَنقُوطَةالفاصلة  -٢
دقوطَةُتلَةُ املَنقْ لُّ الفَاصأَطْعلى و لَة لَوفالفَاص نمعوضبني  ، وت
جلَمحنو ني إحدامها سبب حدوث األخرىت :  

  .فاحِسن إِىل الفُقَراء ؛غَنِياًً نتإن كُ
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  (.)النقطة  -٣
دتكلِّ ج ةيف نِهاي عوضامٍ وتت قْفقْطَةُ على ولُّ النلَةة، واليت ال  مامت

جعت ةهي بِعالمتنفْهامتتحنو بٍ أَو اس:  
  .عصب اَألجيالْ. نحن اَألطْفالْ

  

  (:)النقطتان  -٤
تلُّد قْطَتانالن قْعلى وف متوسطعوضوت ،:  

 : ومقُولَه حنو لِوالقَ لَبقَ  -
  .كأَكْرِم أَباك وأُم: قال اهللا تعاىل

 

 : قَبلَ فعلٍ يكونُ بِمعىن قَال حنو  -
  .يا إِهلي: ح الولَدصا

  

  (...)عالمة احلذف  -٥
توضع احلَذْف الماتع (...) اللة علىللد:  

 : ، وال ضرورة لذكْرِه حنوصالن نم وفذُحم المٍكَ -
 فذُ يف الصيلمالت قَفأَمثَّ ... ودب  

  

-  توضها حنو عمامإت دريال ن لَةمج ةاي يف: 
خأَ ددب ثُم فلَ االستاذُ اىل الص...  
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-  توضع هاً للنبينتكَالمٍ مل حي كانبِ عليه حنوقْصِ يف ملْ الكاتص:  
  .ونَ سببٍد... تهلَّ دفاعه بِذَم ثُم اس... دخلَ املُحامي اىل 

  

  )؟(عالمة االستفهام  - ٦ 
توضفْهامِ  عتةُ االسالمعبعد صيغة أَ ؤالِالسو االسحنو هامِفْت:  

  ما مهنتك؟ - كَيف حالك؟  -ما امسك؟ 
  

  (!)عالمة التعجب  -٧
توضالية عبِ يف احلَاالت التجعةُ التالمع:  

  !بيعالر امأي لَمجما أَ :لُّ على تعجبٍ حنوتد ةلَو مجأَ ةلمبعد كَ  -
  

  !بالنارِ واللَعبِإياك  :لُّ على التحذيرِ حنوتد ةلَو مجأَ ةلمبعد كَ  -
  

 !يا فَرحتاه :حنو الفَرحِتدلُّ على  ةلَو مجأَ ةلمبعد كَ  -
  

  !يا حسرتاه: تدلُّ على احلزن حنو ةلَو مجأَ ةلمبعد كَ  -
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   تطبيق القاعدة
  
  .رف النداءأُكتب أَربع جملٍ تكون فيها الفاصلة بعد ح -١
  
  
  
  .أُكتب أَربع جملٍ تكون فيها الفاصلة بني أَجزاء اجلمل -٢
  
  
  
بني جملَتني إحدامها سبب املنقوطة أُكتب أَربع جملٍ تكون فيها الفاصلة  -٣

 .حدوث األخرى

  
  
  
 .قَبلَ القَولِ ومقُولَهالنقطتان أُكتب أَربع جملٍ تكون فيها  -٤

  
  
  
 .قَبلَ فعلٍ يكونُ بِمعىن قَالالنقطتان أُكتب أَربع جملٍ تكون فيها  -٥
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 .يف اية مجلَة ال نريد إتمامهاعالمة احلذف أُكتب أَربع جملٍ تكون  -٦

  
  
  
 .عليهتنبيهاً للنقْصِ يف نص مل حيصلْ الكاتبِ عالمة احلذف أُكتب أَربع جملٍ تكون  - ٧

  
  
  
  .عالمةُ االستفْهامِ بعد صيغة السؤالِأُكتب أَربع جملٍ تكون  -٨
  
  
  
 .عالمةُ التعجب بعد كَلمة أَو مجلَة تدلُّ على تعجبٍأُكتب أَربع جملٍ تكون  -٩

  
  
  

  .و مجلَة تدلُّ على التحذيرِكَلمة أَبعد عالمةُ التعجب أُكتب أَربع جملٍ تكون  - ١٠
  
  
  

  . عالمةُ التعجب بعد كَلمة أَو مجلَة تدلُّ على الفَرحأُكتب أَربع جملٍ تكون  - ١١
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  ؟الكلمةما هي 
ف من حر سم أَو حرف، وتتركَّب إماإفعلٌ أَو : أَلْكَلمةُ ثَالَثَةُ أَنواعٍ

أَو أَكْثَر دواح فرةَ أَحبعالس زجاوتها ال تنولَك فرح نحنو م:   
  "حبمد اهللا"يف كلمة ) الباء: (كَلمةُ من حرف واحد حنو -
-  فرح نم أَكْثَرزجاوتوال ت  فرةَ أَحبعبار: حنوالسختإس.  

  

  :أمثلة
  يأْكُلُ  درس  كَتب  فعلٌ

مد  إسفور  خالصة  عفَّاحت  

فرلْ  حمل  يف  ه  
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 تطبيق القاعدة
  
  .أُكتب أَربع كلمات تتركب من فعل -١
  
  
  

  .أُكتب أَربع كلمات تتركب من حرف -٢
  
  
 
  .أُكتب أَربع كلمات تتركب من اسم علم -٣
  
  
  

  .أُكتب أَربع كلمات تتركب من اسم حيوان -٤
  
  
 
  .يءأَربع كلمات تتركب من اسم ش أُكتب -٥
  
  
 
  .أُكتب أَربع كلمات تتركب من حرف واحد -٦
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  ؟ما هو الفعل
حلاضرِ ٱملاضي أَو ٱأَلْفعلُ كَلمةٌ تدلُّ على حالَة أَو عملٍ حدثَ يف زمنِ 

  .ملُستقْبلٱأَو 
   .كَتب :حنو ماضياًكانَ الفعلُ  ،كانَ احلدثُ ماضياً إذا
  .يكْتب :حنو مضارعاً كانَ الفعلُ ،كانَ احلدثُ حاضراً ذاوإ
  .إحفَظْ: حنوفعلَ أمرٍالفعلُ كانَ  القيامِ بِعملٍ،دلَّ الفعلُ على طلبِ  ذاوإ

  :أمثلة
  

  كَتب سامي رِسالَةً إىل والده  -  يف املاضي

  ذَهب سامي إىل املَدرسة باكراً  -
  

  يكْتب سامي رِسالَةً إىل والده  -  احلاضريف 

-  ةسربِ املَدلْعامي يف مس بلْعي  
  

  إِكْتب يا سامي رِسالَةً إىل والدك  -  يف املستقبل

  إِحفَظْ يا سامي درسك جيداً  -
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  تطبيق القاعدة
  

  أُكتب أَربع جملٍ يكون فيها الفعل بصورة املاضي
  

    
    
  

  .أُكتب أَربع جملٍ يكون فيها الفعل بصورة احلاضر
 

    
    
  

  .أُكتب أَربع جملٍ يكون فيها الفعل بصورة املستقبل
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  ؟ما هو اإلسم
 وانيصٍ أَو حخلُّ على شدةٌ تمكَل مأَإلساتبأَو ن ادمأَو ج.  

  

  :أمثلة
  زِياد  امهي  خالد  شخصاسم 
  غَزالْ  هرةْ  كَلْب  حيواناسم 

  طَاوِلَةْ  سيارةْ  قَلَم  اسم مجاد
  زهرةْ  شعري  شجرةْ  اسم نبات

  

 تطبيق القاعدة
شخصٍ أَو حيوان أَو جماد أَو الدالِ على أُكْتب األسماء التالية يف املكان  -  ١

اتبن.  
 - سليم  - طاولة  - دفتر - لوز -شجرة  - سهام - محار  -خوخ  - ة تفاح - دجاجة  -ليلى 
 شعري -غَزالْ  -هرةْ  - أرزة

          اسم شخص
          اسم حيوان
          اسم مجاد
          اسم نبات
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  ؟احلرفما هو 
 اِء واألفعالِ أو بني أجزاِء مجلةستعملَ للربط بني األمست أَلْحرف كَلمةٌ

  : فعلٌ حنوسم أَو ٱال يتم معناها إِالَّ إِذا جاَء بعدها 
  سمٍامعناهما إِالّ مع فعلٍ أَو  ، فال يتم"على"و  "ال"
  

  .خطاك سائرونْ علىولعهد باقُون، ٱ علىتنس يا خليلْ، نحن  ال: مثالً
  
  
  

 تطبيق القاعدة
  
١ –  زيلَبني معايل الفالت صيف الن فواحلَر مواإلس:  

  

هجٱ ةُرقَنِطَلو ،رار يصعب ٱى لعإلنسان خاذٱتالَ، فَه مالَج 
إللختاملُفَ، اريسقْتٱيف  لُبنِطَلو واضح ومعرٱويف ، وفلغربة 
  .ةٌريطخ ةٌفَازجم لِوهجملَٱ اريتخٱو، ولٌهجمو ضامغَ
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   ؟الضمريما هو  -١

 ريمأَلضبٍ أَو هو لَفْظٌ يصٍ غائخلى شع اللَةلدلُ لمعتصٍ سخش
  :حنو مخاطَبٍ أَو شخصٍ متكَلِّمٍ

  

  نشيطٌ هو  الغائب 
  كَرِيم أَنا  املُتكَلِّم

  شجاع أَنت  املخاطب 
  

  :وهو نوعان 
١ -  ريمالضارِزالب.  
٢- رتتاملُس ريمالض. 

  

انمسق البارِز ريموالض:  
  .الضمري املُنفَصلُ - ١
 .الضمري املُتصلُ - ٢
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  ما هو الضمري البارز؟
 ارِزالب ريمبٍ أَو ألضصٍ غائخلى شع اللَةلدلُ لمعتسصٍ هو لَفْظٌ يخش

  :حنواللفظ ما كَانت له صورةٌ يف هو و ،مخاطَبٍ أَو شخصٍ متكَلِّمٍ
- بكَت الَةًترِس.  
- بذَهىلإ ت سرةاملَد.  
  .يف الكُرةلَعبا  -
- تحجن لميف عك.  

  

لُّ على د، يكَتبت وذَهبتيف األمثلَة أعاله نجِد أَنَّ حرف التاِء يف 
  .ضميرِ املُتكَلَِمِ

   

فروح فبايف  األللَُّ لَعدرِ ال ييمبِ، على ضائغ  
  

فراِء وحالت تحجيف ن رِ املُخاطَبِييملُّ على ضد.  
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املُست مريما هو الض؟تر  
 ريمالضرتتهو  املُساملُقَد ريمالضيف اللَفْظ رظْهالذي ال ي حنو ر:  

- ذُ فَهِميلْمالت.   
   .تلَعب الفَتاةُ -
-  كدرِينأَنْ تحجن.   
   .أُرِيد أَنْ أَشتري سيارةً -
- بذْهأَنْ ت بحت.  
   

  : األفْعالمن  يف كُلٍّ يف األمثلَة أعاله نجِد أَنَّ
 وفَهِمتبلَع وت حجري ونتوأَشبذْهت،  فرعرٍ ويظاه رراً غَييمض

  :ستترِ وتقْديرهبالضميرِ املُ
   "هو" فَهِم يف فعلِ

  "هي" لَعبت فعلِ ويف
  " حنن" نجحت فعلِ ويف
  "أنا"أَشتري فعلِ ويف
  ."أنت" تذْهب فعلِ ويف
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  ؟هو الضمري املُنفَصلُ ما
يستعملُ للداللَة على يف النطْقِ،  مستقلٌهو لَفْظٌ  الضمري املُنفَصلُ

  :شخصٍ مخاطَبٍ أَو شخصٍ متكَلِّمٍ حنوشخصٍ غائبٍ أَو 
  أنا طَالب نشيطٌ - 
 - مسانٌ كَرِيإن تأَن  
  .هو رفيع اَألخالقِ - 
  .هي طَالبةٌ ذَكيةٌ -

  

رائمأَنَّ الض جِداله نأع لَةثيف األم :  
  "هي"  "هو" " أنت" " أنا"
  

عى ، ولذَلك تدا لوحدها قضمائر مستقلَّةٌ نستطيع أَن ننطهي 
  :اىل قسمنيِعراب يف اإل احبسبِ موقعهم سقْتوهي  ،الضمائر املُنفَصلَةَ

  

        اخلاصة بالرفْع  - ١
  اخلَاصة بالنصب - ٢
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  اخلاصة بالرفْعالضمائر املُنفَصلَةُ      -  ١
  اجلمع  املثىن  املفرد  

  الغائب املُذَكَّر
  الغائب املؤنث

  املُخاطَب املُذَكَّر
  املخاطب املؤنث

  املتكلم

  هو
  هي
تأَن  
تأَن  

  أَنا

  هما
  هما

  أَنتما 
  أَنتما
نحن  

مه  
نه  
متأَن  
نتأَن  
نحن  

  
  اخلاصة بالنصبِ    الضمائر املُنفَصلَةُ     -   ٢
  اجلمع  املثىن  املفرد  

  الغائب املُذَكَّر
  الغائب املؤنث

  املُخاطَب املُذَكَّر
  املخاطب املؤنث

  املتكلم

اهإي  
  هاإيا

اكإي  
اكإي  
ايإي  

  إيامها
  إياهما
  إياكُما
  إياكُما

  إيانا

  إياهم
ناهإي  
  إياكُم
اكُنإي  

  إيانا
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  الضمري املُتصلُ؟  ما هو
مخاطَبٍ أَو  الضمري املُتصلُ كَلمةٌ تستعملُ للداللَة على شخصٍ غائبٍ

: حنودائماً بكَلمة أُخرى  يف النطْقِ وتتصلُ ، وهي غَري مستقلَّةأَو متكَلِّمٍ
  .ذَهبت و ذَهبنا

  

 مقسلُويصاملُت مريرابِ  الضيف اإلع هعوقبِ مسثالثة أَقْسامحب:  
  

  : خيْتص بالرفعِ وهو خمسةٌ: األول
  

  واو اجلَماعة - ٣  أَلف املُثَنى - ٢  واملُخاطَب املُتكَلِّم تاء - ١
    ياء املُخاطَبة - ٥  نون النسوة - ٤
  

  : يشترِك بين النصب واجلر وهو ثَالثَةٌ: الثَّاين
  .هاء الغائب - ٣  كَاف املخاطب - ٢  ياء املتكلّم - ١
  

   :صبِ واجلَر وهويشترِك بني الرفعِ والن: الثَّالث
  نـا
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صتخلُ  يصاملُت مريلَالضصب إذا اتصلِ بالنعإذا و بالف باجلر صتخي
  .باإلسمِ أو حبرف اجلر اتصلَ

  

بِ واجلَرصالن رِكَة بنيترِ املُشمائولَ الضأَمثلة ح:  
  

  ياء املتكلّم 
  كَاف املخاطب 

  هاء الغائب

اجِـبِـكي بِوقُوم  
قُكيدص كعدو  

هلُومي هديقإىل ص بكَت  
  

  :املُشترِك بني الرفعِ والنصبِ واجلَر" نا"أَمثلة حولَ الضمري 
  

  يف حملِّ الرفْعِ
  يف حملِّ النصبِ

يف حملِّ اجلَر  

  فَرِحنا كَثرياً
ريكافَأَنا املُد  
ليع تلَّمناس  

  

  :أَمثلة حولَ الضمائرِ املختصة بالرفعِ
  

  تاء  املُتكَلِّم
  أَلف املُثَنى

  واو اجلَماعة
  نون النسوة
  ياء املُخاطَبة

  قُمت
  قاما

  قاموا
نقُم  

  قومي



٥٧ 
 

  تطبيق القاعدة
  

١-  باملُناس ريمالض قَطكانَ النم بأُكْت:  
  

 ............ سرد  
  درسوا ........... .

 ............ بكْتت  
 ............ بذَه  
 ............ذَّبهم  

............ تسرد  
  درسا ............ 
  تكْتبان............ 
 ............تبذَه  

  مهذَّبان............  

  درسوا ............
  يدرسون ............ 

....... ..... نبكْتت  
  يذْهبون ............ 
  مهذَّبون............ 

  

٢-  باملُناس ماإلس قَطكانَ النم بأُكْت:  
  

 طٌ ..   ....................أنتشين  
  ناجِحةٌ....   ..................هي 
  مخلصونَ...........   ...........حنن 
  كَرمي.........   .............أَنا 

 طةٌ.......   ...............أنتشين  
  ناجِح.......   ...............هو 
 نات........   ..............هصلخم  
  كَرميةٌ.....   .................هي 

  

  :أُكْتب مكانَ النقَط ضمري النصبِ املُناسب -٣
  

 بألُ .............................يا رسةٌ    نذَّبهين .........   .................يا معن  
  والكَذب.......   ...................  والظُّلْمِ.....   ............يا محِسنات 
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  .ضع دائرةً حول الضميرِ املُتصلِ وخطَّاً تحت الضميرِ املُنفَصلِ -٤
  

تبذَه عضوانات، فَ من اَألصدقاء وباحلَي قَةديراً إىل حداً كَبيدنا فيها عرأي
وانمالطُّيور واحلَي نةً آمدعييها سف شيعرٍ منهاات تيفْنا على كَثرعةً، وتن :

تنتقلُ بألْوانِها الزاهية تطير و جميعِ أَنواعها، والفَراشات كاحلَيات على
احلَيوانات،  ولَما وصلْنا إىل زرِيبة. بِخفَّة ورشاقَة من زهرة إىل أُخرى

وداُألس تكَان خ لْقَدتها، واسابِضرم نت مجرمتسبِ تشلى العع قَت عت
أَرزوت ئَةافسِ الدمالش ةاررئرياً بِحياناً زاً أَحقَوِي .نحما ننينا إىل وبقيف طَرِي 

ةهربقَفْنا لو ،ةدوظَرِ العنبِِم عمتستن ت يهالطُّيورِ ورغثدعبةَ  ، فَتجهالب
  .يف نفُوسِ الزائرِين والسرور

  

٥-  بلأُكْتملِّ تنيجحيف م مريكون فيها الضي:  
  

    رفعٍ -١
  

 

    نصبٍ  -٢
  

 

    باإلسمِ إذا اتصلَجرٍّ  -٣
  

 

    حبرف اجلر  إذا اتصلَجرٍّ  -٤
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  ما هو اسم التفضيل؟

مفْضيلِ اسصاغُ من ،التي الفعلِ الثُّ هو اسمعلى وزن لَ الثيأَفْع  اللةللد
وقد زاد التعبريِ يف أحدهما  واحدة،قد عبرا عن صفَة  إمسيننَّ على أَ

  :عن اآلخرِ حنو
  حبيبٍ خالد أَطْولُ من -
-  مٍفؤادليمن س رأَكْب  
-  لْماملالِأَالع نلُ مفْض  

  

هي  -  خالد وفؤاد والعلْم -يف اَألمثلَة أَعاله، نجِد أَنَّ اإلسماء 
لَةماء  املُفَضاَألس .ممٍ واملالِ  -اء واإلسليبٍ وسبيماء   - حهي اَألس

  .املُفَضل عليها
 

  هل يصاغ اسم التفضيل دائماً حبالة الرفع؟
الفهناك خ ظاهاب العرب حول حركة اسم التفضيل ركت بني .

   :حنوبعض الكتاب يفضلون نصب االسم 
 اةبِفَت تررمأَجها لَمقَتقيمنها ش.  
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باعتباره صفة  أَجملَكتاب يفضلون نصب اسم التفضيل هؤالء ال
  .هذا االسلوب قليل االستعمال. بكوا فاعل شقيقتهاللفَتاة، ورفْعِ 

  

على أَنه خرب مقدم،  أَمجلُاسم التفضيل  رفع والبعض اآلخر يربر
  .هذا االسلوب هو األكثر شيوعاً. وشقيقتها مبتدأْ مؤخر
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  تطبيق القاعدة 
 
١- ع مكان النفضيل ضاليةقط إمساً من أمساء التالت:  

) أَكْثَر-  همعلُ  -أَوسأَطْو-  رأَكْب -  رأَصغ- حملُ  - أَقْبأَج- ظَملُ  -  أَعأَفْض-  رهلَغُ -أَشأَب(  
  

 داللْماً .........................خاس عخربةً .........................و الن.  
  

 مريبيبٍ ........................من أَخيه، و  ........................سمن ح.  
  

 هامها، و .....................سها  .....................من جارتمن شقيقَت  
  

   .رجلٍ عرفَه التاريخ .........................نابوليون 
  

 لْماملالِ .....................الع نم .  
  

  من حبيبٍ .....................د زيا
  

  .يةاملأكوالت الصح ..............................الطَّازِجةُ يومياً الفاكهةُ 
  

 غريطَلُ الصراِء ...................اَألخعاُألدباِء  ...................و ،الش.  
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  فعل املاضي• 
  فعل املضارع• 
 فعل األمر• 
 اجلملة املفيدة• 
 اجلملة الفعلية• 
 اجلملة اإلمسية• 
 اسم العلم• 
 اسم اإلشارة• 
  املذكر• 
 املؤنث• 
 داملفر• 
 املثىن• 
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   ؟ياملاض لُعفما هو 
لُ املَاضعنِ فمابِقٍ للزنٍ سمثَا يف زدلٍ حمأَو ع الَةلى حلُّ عدةٌ تغيي ص

  مرِض -كَتب   - أَكَلَ -ذَهب : الّذي نحن فيه حنو
-  بإىل ٱذَه لَدٱلوةسرملَد.  
  .أَكَلْت تفَّاحةً -
- هقديرِسالَةً إىل ص دالخ بكَت.  
  .مرِض كَمالٌ -

  

  :يف املَثَلِ أَعاله، نجِد أَنَّ اَألفْعالِ
"بذَه "    
"أَكَلْت  "  
"بكَت "     
  "مرِض"

لّذي سبق ٱعلى حدوث العملِ أَو احلَالَة يف الزمنِ  يدلُّ كُلُّ فعلٍ منها
  .لّذي نحن فيهٱلزمن ٱ
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  املنفصلةتصريف فعل املاضي مع الضمائر 
  اجلمع  املثىن  املفرد  

  الغائب
  الغائبة

  املخاطب
  املخاطبة
  املتكلم

سرهو  د  
تسرهي  د  
تسرد  تأَن  
تسرد  تأَن  

تسرأَنا  د  

  هما  درسا
  هما درستا

  أَنتما  درسـتما
  أَنتما درسـتما
  نحن درسـنا

  هم  درسوا
نسرد  نه  

  نتم  درسـتمأَ
نـتسرد  نتأَن  

  نحن درسنا
  

  تطبيق القاعدة
  

  :أُكْتب محلّ الفَراغِ فعالً ماضياً حسب املَعىن -١
  

.............................. ةسرإىل املَد دالخ  
  لَيلى تفَّاحةً ..............................

..............................     ةسراملَد نم فَريد  

.............................. هسرد ريمس  
.............................. راَء الطََّابةو لَدالو  

  خالد اىل البيت.........    .....................

.....................    .........لَى إِىل حلَياتواناحلَي قَةيد  
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  :ركِّب جملَةً مفيدةً على كُلٍّ من األفْعالِ التالية -٢
  

احص    
......................................................................................................................  

    أَكَلَ
......................................................................................................................  

جرخ    
......................................................................................................................  

    حفظَ
......................................................................................................................  

بذَه    
......................................................................................................................  

    جاَء
......................................................................................................................  

رِبش    
......................................................................................................................  

سرد    
......................................................................................................................  

بكَت    
......................................................................................................................  

امن    
......................................................................................................................  

  
.  
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  ملُضارِع؟ٱفعلُ ما هو 
حلَاضرِ ٱصيغةٌ تدلُّ على حالَة أَو عملٍ يحدثان يف زمنِ  ملُضارِعٱفعلُ 

  : ملُستقْبلِ حنوٱأَو 
  يكُونُ  - يحفَظُ  -
-  حجني - سردي  

  : مثَالً
١ - انحتيف اإلم حجنفَي ،هسورذُ ديلْمفَظُ التحي.  
٢ - الطَّقْس دربأَ يهط، ةًفَجلُفَت طَاراألم.  
        

الّذي على حدوث العملِ يف الزمنِ " يحفَظُ"فعلُ ، يدلُّ أَألولِيف املَثَلِ 
 هيف نحرِ - ننِ احلَاضمأي يف ز.  

  

 - يدلُّ على حدوث العملِ يف الزمنِ الّذي نستقْبِلُه فَ ،"ينجح"فعلُ أَما 
  .أي يف زمنِ املُستقْبلِ

  

دلُ لُّيف املَثَلِ الثَّاين، يعف "دربلِ يف "يمالع وثدلى حنِ الّعمذي  الز
 هيف نحرِ - نأي يف احلاض.  
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 -  ، فَيدلُّ على حدوث العملِ يف الزمنِ الّذي نستقْبِلُه"لُطفَته" أًما فعلُ
  .أي يف زمنِ املُستقْبلِ

  

  ؟علُ املُضارِعيف يصاغُ فكَ
اغُ فصارِعيلُ املُضع أَح ةادلِ املَاضي بِزِيعالف نم ةعاراملُض فرأُح د

  :وهي
  

  اليت تزاد يف أَولِ فعلِ املَاضي أُحرف املُضارعة
  ت  ي  نَ  أَ
  ت  ي  نُ  أُ

  

  :حنو فعلِ املَاضي الرباعي ف املُضارعة مضموماً معيكُونُ حرو
  

  مأَكْر   كْرِمي   راجه  اجِرهن  
 ادأَر     دريلَ   تقْبلُ    أَقْبت  

  

  :ومفْتوحاً مع غَيرِه من األفْعالِ حنو
 

  عمس  عمسي   مفْهتإس   فْهِمتسي  
بلَع    بلْعن   لَسج     لسجت  
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  املنفصلةلضمائر ٱتصريف فعل املضارع مع 
  اجلمع  املثىن  املفرد  

  الغائب
  الغائبة

  املخاطب
  املخاطبة
  املتكلم

سردهو  ي  
سردهي  ت  
سردت  تأَن  

نسيردت  تأَن  
سرأَنا  أَد  

انسردما  يه  
انسردما ته  
انسردما تتأَن  
انسردما تتأَن  
سردن نحن  

  هم  يدرسونَ
نسردي  نه  

  أَنتم  تدرسونَ
نسردت  نتأَن  
سردن  نحن  

  
  

  عدةتطبيق القا
  
١- عىن ضب املَعسضارِعاً حالً معلّ الفَراغِ فحم:  

  )خيلص -جير  - حيرس –يوقظ  - ينال   -يصيح  -يدرس  - يصرب (
  

_______________ دالخ هوسرةَال ___________  ـف دازتاملُم اتالمع.  
  

  .اجليرانَ  _______________ ـف الديك عند طُلُوعِ الفَجرِ _______________
  

  .على التعبِ _________________و   العربةَ  ________________احلصانُ 
  

 و    ________________الكَلْب  ارالد_________________   بِهاحصل.  
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  :ركِّب جملَةً مفيدةً على كُلٍّ من األفْعالِ التالية -٢
  

دريي  
  

....................................................................................................................  

  يأَكُلُ
  

....................................................................................................................  

جرخي  
  

....................................................................................................................  

  يحفظَُ
  

....................................................................................................................  

  يوقظُ
  

....................................................................................................................  

برشي  
  

....................................................................................................................  

امني  
  

....................................................................................................................  

حيصي  
  

....................................................................................................................  

سردي  
  

....................................................................................................................  

  ينالُ
  

....................................................................................................................  

رِسحي  
  

....................................................................................................................  
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  ؟األمر لُعفما هو 
عملٍ يف فعلُ اَألمرِ صيغةٌ تدلُّ على طَلَبِ حالَة أَو طَلَبِ وقوعِ 

  .أُدرس – إذْهب -عب إلْ -كُن : لِ حنواملُستقْب
  

    كُن مجتهِداً  -
    أُدرس جيداً  -
- كرِفاق عم بإلْع.  
  

"و " كُن"سرو " أُد"بثُ يف "إلْعدحلٍ يملى علُّ عدأَفْعالٌ ت يه ،
مامِ بِعيلْقل اطَباملُخ كَلِّماملُت رأْمثُ يينٍ، حيعنٍ ممنِ زملٍ يف الز

 "فعلَ أَمرٍ"املُستقْبلِ، لذَلك يسمى كُلُّ فعلٍ من هذه اَألفْعالِ 
  

  

  تصريف فعل األمر مع الضمائر املنفصلة
  اجلمع  املثىن  املفرد  

  املخاطب
  املخاطبة

  تٱأَنسرد  
  تسيٱأَنرد  

  درساٱأَنتما  
  درساٱأَنتما  

أَن  مواٱتسرد  
  نتٱأَننسرد  
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  كيف يصاغ فعل األمر؟ 
 هلأَو نم ةعاملُضار فرح ذْفلِ املُضارِعِ بِحعف نرِ ملُ اَألمعصاغُ في

فردوِء بِحلِ املَبعلى الفع ةزمه ةزِيادو  رِهنيِ آخكست عنٍ محنوساك:  
  

"ضهني"حالـ ، ت ـ(ذَفي ( ضافناً، ويساك ونالن فرقى حبوي
  :همزةً يف أَوله مع تسكنيِ آخرِ الفعلِ مثَالً

   ضهنفعل مضارع(ي  (-    ضهإِن)فعل أمر(  
  

فَيصاغُ بِحذْف حرف  ،بِحرف متحرك أَما فعلُ املُضارِعِ املَبدوِء
عاراملُض الياء(ة (رِهنيِ آخكستو هلأَو نحنو م: "عّدوالياء "ي ذَفحت ،

  :من أَوله فَيبقى حرف الواو متحركاً  مع تسكنيِ آخره مثالً
 عّدوفعل مضارع(ي  (–   عّدو)فعل أمر(  

  

  : أَفْعالُ اَألمرِ التالية مثال
  

 كرحإِ -ت ضهن-  بإِلْع–  عّدو– لِّمس  
  

اليةأَفْعالِ املُضارِع الت نوذَةً ممأْخ :  
  

 كرحتي -  ضهني -  بلْعي–  عّدوي– لِّمسي  
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  تطبيق القاعدة
  
  :حولْ فعل املضارع إىل فعل أَمر - ١

  

  أمر  مضارع  أمر  مضارع
كُضري    عدوي    
ضهني    برشي    
كْرِمأُ    يقْري    
    يلْعب    ينزِلُ
عفتري    دشني    

سلجقُطُ    يسي    
  

  :رد فعل اَألمر إىل فعل مضارع – ٢
  

  مضارع  أمر  مضارع  أمر

ضهإِن    رِعأَس    
فق    ظُرأُن    
لَّمعت    عمإِس    

ظِّفلْ    نجع    
    سلِّم    تناولْ
عدو    برإِش    
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  :ميز أَفعال املاضي واملضارع واَألمر يف النص التايل  -٣
  

* القلبِ يا ولدي ما يل أَراك حزين ،  
عمتد ؟ والعنيهِرنصواآلهات ت   

   هديةً إفْرح ا، يا بني ذْخ
ـَّـام تزدهر فالعيد جاَء   .واَألي

   

* ذَ مسريةَ ا أَخـباًهديـئكْتم لعيد ،  
   .العيد يفتكر" كَرت"يف  نظَر ملياً

   بصوت خافت هلعٍ، قَرأَ التهاين
  .على اخلدينِ ينهمر والدمع سالَ

  

  *مرييا س ما بِك  
  كئيب النفسِ معتكفاً،

  ... أَلـم تعجِبك هديةُ العيد
  يا ولدي؟

-  ريدينت اه كيفيا أُم  
  أَنْ أَكونَ اليوم مبتهِجاً

  واحلقْد بينك وبني اَألهلِ
ينفَجِر كالربكان.  
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    اجلملة املفيدةما هي 
ف من اجلُملَةُ املُفيدةُ هي اجلُملَةُ الَّيت تعطي معىن كَامالً، وقَد تتأَلَّ

  :حنو كلمتينِ أَو أَكْثَر
- عناف لْمالع.   
-  نم تجرراًٱخباك تيلب.  

  

. ملَعاينٱما نريد أَن نقُولَه من  ناال تكْفي لتفْهِيم لوحدها "العلْم"كَلمةُ ف
كلذَل ،نلنا م دٱ ال بعتنِ أَو أَكْثَرسيتمالِ كَلم نحلتام لَةملَ على جص ة

  :وحن ملَعىنٱ
  

  أَكَلْت تفَّاحةً  -
  .ملَدرسةٱذَهب خليلٌ إىل  -

  

كَلمةً واحدةً وإمنا جملَةٌ  فهو ليس "تكَلَّم"أو " قف" :غَير أنَّ قَولَنا
" أنت"تقْديرها  مستترة والثَّانية ىل ملفُوظةمركبةٌ من كَلمتين، األو

  .دونَ النطْقِ ا
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  تطبيق القاعدة
 

  :أَكْملْ اجلُملَ التاليةَ - ١
  

 اباهلَواُء   _______________الثِّي______ _________  سرد_________________  
  

 الطَّقْس_______________   طَلَع_________________    أَرز__________________  
  
٢ -   لٍ تتأَلَّفمثَالَثَ ج كِّبٱرنِلواحيتمكَل نةُ منها مد:  

  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

  

٣ -   لٍ تتأَلَّفمثَالَثَ ج كِّبٱرأَو أَكْثَر اتمكَل ثَالث نةُ منها مدلواح:  
  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  
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    ؟اجلملة الفعليةما هي 
مكُلُّ ج يةُ هيلعلَةُ الفلٍ حنواجلُمعأُ بِفدبت ةفيدم لَة:  

-   سرٱد  لَدلو  
  جلبالِٱلثَّلْج على ٱسقَطَ   -

  

  تطبيق القاعدة
  
١ – ةليعلٍ فمثَالثَ ج كِّبر م نيِ أَو أَكْثَتتأَلَّفمتكَل رن:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

  

٢ – ةليعلٍ فمثَالثَ ج كِّبر م أَو أَكْثَرتتأَلَّف كَلمات ثَالَث ن:  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  
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   ما هي اجلملة اإلسميةُ
كُلَُّ ج يةُ هيملَةُ اإلسمٍ حنواجلُمأُ باسدبت ةفيدم لَةم:  

 الشمس مشرِقَةٌ    -
  .الشجرةُ ثَروةٌ وجمال  -

  
  

  تطبيق القاعدة
  

١ – ةميلٍ اسمثَالثَ ج كِّبر  نم نيِ أَو أَكْثَرتتأَلَّفتكَلم:  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  

  
٢ –  كِّبرةّيملٍ إسمثَالثَ ج م أَو أَكْثَرتتأَلَّف كَلمات ثَالَث ن:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
  

_____________________________________________________________________________  
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   ؟اسم العلَمِما هو 
ينيِ ععلُّ بالتدمٍ يلَمِ هو كُلُّ اسالع مأَواس وانيصٍ أَو حخشيٍء  لى ش

  :حنو
   .تنزه فَريد على ضفَّة نهرِ اليارا -
-  رجلَ اَألبهص.  

  

  اسم علَمٍ لشخصٍ  ،"فريد"فَكَلمةُ 
  )ر(اسم علَمٍ لشيٍء  ،"اليارا"وكَلمةُ 
  )حصان(اسم علَمٍ لحيوان  ،"اَألبجر"وكَلمةُ 

  
  تطبيق القاعدة

  
  

  :أَمساء علَمٍ لألشخاصِ ةَستأكْتب  – ١
  

      
      



٨١ 
 

  :علَمٍ للحيواناتأَمساء  أكْتب ستةَ -٢
  

      
      

  
  :أَمساء علَمٍ لألشياء ب ستةَأكْت -٣

  

      
      

  
  

  :ميز بين أَسماء علَمِ اَألشخاص واحلََيوانات واَألشياء -٤
  

  بريوت

  القاهرة

  خليل

نزببِر  

  فرنسة

  ملبورن

  االيار

  ليلى

  مارِي

  صنني

  سلمى

  الفرات

  رويب

  ليندا

  القاهرة

  ميدو

رججِن  

  روزِي

  برانزويك

  االردن

  دمشق

  سيدين

  كمال

  الليطاين

  دمشق
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   ؟اإلشارة ُ سمإما هو 
ية إشارة حسـسم اإلشارة لَفْظَةٌ تدلُّ على إنسان أَو حيوان أَو شيٍء بإ

 نةيعحنوم :  
-   ابتهذا الك  
  هذه الطَّاوِلَةُ   -
  هؤالء املُعلِّمونَ -

  

  اسم
  االشارة

  للبعيد  للمتوسط  للقريب
  مؤنث  مذكر  مؤنث  مذكر  مؤنث  مذكر

  تلْك  ذَلك  تيك  ذاك  هذه  هذا  مفرد

  تانِيك  ذَانِك  تانِك  ذَانِك  هاتان  هذان  مثىن

  أُواللك  أُواللك  أُولَئك  أُولَئك  هؤالِء  ِءهؤال  مجع

  هنالك  هناك  هنا  للمكان
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 تطبيق القاعدة 
  
  :ضع قبل اَألمساء التالية اسم اإلشارة الذي يطابقها – ١
  

 الكتاب          ________________

                   احلَمامة  ________________

 علِّمون        املُ________________  

  املُهذَّبني________________  
 الطَّاولة________________  

  الرجال   _______________
  قَلَمان_____   __________

  القَلَم   ______  _________
  تالطَّالبا______  _________

  الطالبان  _______________
  

  
  .اسم اإلشارة الذي يطابقضع مكان الفراغ اإلسم  – ٢
  )النهار -الضيوف  -الطالب  -التلميذان  - الطقس   -الكتب (
  

  _________________________جميلٌ هذا   ______________________ درس هذَان
  

  .املصورة _________________________________________اشترى التلْميذُ هذه 
  

  .األذْكياء  _______________________________________هؤالء أكْرم اإلستاذُ 
  

  ،أَصدقاؤنا من املَدينة   _________________________________________وصلَ هذا 
  

  .استقْباالً حسناً    _______________________________________فاستقْبلْنا هؤالء 
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  ؟املذكّرما هو 
  :حنومن الناسِ أَوِ احلَيوانات ملُذَكَّر هو ما دلَّ على الذُّكُورِ أَ

  حصانٌ - رجلٌ  -
  

  ؟املؤنثما هو
 لى اِإلناثلَّ عثُ هو ما دأَملُؤن واناتاسِ أَوِ احلَيالن نحنوم:  

  فَرس -إمرأَةٌ  -
  

  كيف ميكن تصنيف اَألشياء؟
لّيت ال حياةَ هلا قَد جعلَ بعضها باإلتفاقِ ٱجلَماد وٱأَوِ  َألشياِءٱإِنَّ أَسماَء 
  :مذَكَّراً حنو

-  رقَم -  فيس  
-  قَلَم- ابتك  

  

  :وبعضها مؤنثاً حنو
-  سمةٌ  - ششرِي  
  سطَرةٌم -دواةٌ  -
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  ما هي عالمات التأنيث؟
  :عالمات التأْنِيث ثَالثٌ

   

  :التاُء  املَربوطَةُ حنو: وىلاُأل
  مسطَرةٌ –هرةُ  -شاةٌ  - دجاجةٌ 

  

  :اَأللف املَقْصورةُ حنو: الثَّانِيةُ
  سعدى - صغرى - كُبرى 
  

  : اَأللف املَمدودةُ بعدها همزةٌ حنو: الثَّالثَةُ
  علْْياء  - حسناء  -
  خضراء - شقْراء  -

   

ي قَدحنوو اْنِيثالت اتالمع نياً مالثُ خاملُؤن مكُونُ اِإلس:  
-  ميرم-  اكْلنيج  
-  فنيوزج- بينز  
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 تطبيق القاعدة
  

  :حول املؤنث إىل مذكر، واملذكر إىل مؤنث -١
  

  ______________________             هرةٌ 

 فُورصع   ________________  

  ____________________   معلِّمةٌ

ارمح   ____________________  

  ___________________   خادمةٌ

علِّمم   _____________________  

  ____________________  تلْميذٌ 
كَلْب   ____________________  

عائب   _____________________  

اخطَب  ___________________   

 بكَات  __________________  
  ___________________   نشيطٌ

  
  :اَألمساء املؤنثةخطّاً تحت اَألمساء املذكرة و ضع دائرةً حولَ – ٢

ةٌ  ديكيلٌ  رِيشلانٌ  خصح  رثَو  

  بيت  ولَد  هر  عصفُور  دجاجةٌ

يطَةٌ  كَلْبشن  فَرِيد  دالكتاب  خ  

  طاولة  ضيف  قنديلٌ  علْياٌء  لَمقَ
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   ؟أَلْمفْردما هو 
 وه دفْرٱأَلْم مصٍ ٱإلسخلى شلُّ عدلَّذي يداحأَو  و داحو انويأَو ح

  :حنو واحدشيٍء 
 لِّمعم -  ةٌ –كَلْبرجش  

  

   ؟أَلْمثَنىما هو 
اَألشخاصِ أَو احلَيوانات أَو  منسم الَّذي يدلُّ على اثْننيِ أَلْمثَنى هو اإل

  :اَألشياِء حنو
 لِّمانعم–  كَلْبان– تانرجش  

  

  كيف يصاغ املثنى؟
 ةى بِزيادصاغُ املُثَني"ونون فأَو " أَل ،ةكْسورم"ياٍء ونون " ةوركْسم
دمِ املُفْررِ اإلسحنو يف آخ.  

  

  رجلَينِ=  الًرج - طَائرتان= طَائرةٌ  -
  ؟"أَلف ونون"مىت يزاد 

 زادونونٌ"ي ففْعِ" أَلالر ةيغيف صداً وفْرم محنو إذا كانَ اإلس:  
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  حلَّقَت الطَّائرتان= حلَّقَت الطَّائرةُ  -
  

  ؟"ياء ونون"مىت يزاد 
 زادحنو إذا كانَ" ياٌء ونونٌ"ي بِ أَو اجلَرصالن ةيغيف صداً وفْرم ماإلس :  

  رِأَيت الطَّائرتينِ= رِأَيت الطَّائرةَ  -
  .سلَّمت على الرجلَينِ= سلَّمت على الرجلِ  -

  
  
 

  تطبيق القاعدة
  
  :اكتب اجلمل التالية باملثىن – ١

  _______________________________________________________________نجح التلْميذُ 

  ___________________________________________________________عندي قَلَم وورقَةٌ
  _____________________________________________________عندي قَلَم ومسطَرةٌ  

الكَلْب حبن__________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________هربت اهلرةُ
 لَدالو عم تبلَع____________________________________________________________  
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  :اكتب اجلمل التالية باملفرد -٢

  _______________________________________________________________  لَعب الولَدان

 هِدانتجم لْميذانت_________________________________________________________  
  ___________________________________________________________ اشتريت كتابينِ

 لْميذانالت حجن____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  اشتريت قَلَمنيِ

 لِّماناملُع رضح  ____________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  كَتبت رِسالَتينِ
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 اجلمع• 
 مجع املذكر السامل• 
 مجع املؤنث السامل• 
 مجع التكسري• 
 كان وأخواا• 
 إنّ وأخواا• 
 وضع إنَّ يف اجلملة• 
 الفاعل• 
 نائب الفاعل• 
 به املفعول• 
 املفعول فيه• 
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  ؟ما هو اجلمع
اإلس وه عملى أَكْثَرِأَلْجلُّ عدالَّذي ي نيِ أَو  موانينيِ أَو حصخش نم

  :حنو شيئَنيِ
- "الَدأَو"لى أَكْثَرِ ، أسملُّ عدنيِ يصخش نم.  
- "الَبلى أَكْثَرِ كلُّ عدي نيِ أسمكَلْب نم.  

  .من ورقَتنيِ اسم يدلُّ على أَكْثَرِ" وراقأَ" -
  

  ؟أَنواع اجلمعما هي 
  :ينقَِسم اجلَمع إىل ثَالَثَة أَنواعٍ وهي

  

  جمع املُذَكَّرِ السالمِ  -

  جمع املُؤنث السالمِ  -

    .جمع التكِْسريِ -
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  ؟ذَكَّرِ السالمِجمع املُما هو 
 عممِٱملُذَكَّرِ ٱجاللس،  ةصاغُ بِزيادي عمج وه"واوٍ ونون "ةوحفْتأَو  ،م

"رِ " ياٍء ونونلى آخع ةوحفْتمِ ٱمٱإلس دحنو ملُذَكَّرِٱملُفْر:  
  عاملني    عاملُونَ  أَو  -عاملٌ 

  

 زادونونٌ"ي إلٱإذا كانَ " واو ةيغيف صداً وفْرذَكَّراً مم مفْعِ حنوٱسلر:  
-  عرزي ٱألفَالَّحضونَ   =  َألرعرزونَ يٱألفَالّحضَألر  

  

 زادٱإذا كانَ " ياٌء ونونٌ"ي ةيغيف صداً وفْرذَكَّرا مم مبِ أَوِ ٱإلسصلن
  :جلَر حنوٱ

-  تأَيٱرابولب    = تأَيٱرابنيولب.  
-  عم تبرِ  ٱذَهملُناظ  = عم تبٱذَهرينملُناظ.  
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  ؟مجع املؤنث الساملما هو 
 عمٱج ثنمِٱملُؤاللس،  ةصاغُ بِزيادي عمج"وتاٍء طَويلَة فرِ " أَلعلى آخ

  :ملَربوطَة حنوٱلتأْنِيث ٱذْف تاِء ملؤنث بعد حٱملُفْرد ٱإلسمِ ٱ
  غَابات= غَابةْ  -
  كَاتبات= كَاتبةْ  -
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  ؟مجع التكسريما هو 
 عمكِْسريِٱجلت،  نصاغُ مي عممِ ٱجٱإلس ،هدفْرم ةرويريِ صغبِت دملُفْر

لُ ذَلصحيوفرح ةبِزِياد لى  أَو أَكثر كٱعقاصِ ٱمِ إلسأَو بِإن دملُفْر
 فرضِ  أَو أَكثرحعيريِ بغحنوٱمع ت كاتحلَر:   

  رِجالٌ= رجلٌ  -
-  غيففَةٌ= رغأَر  
-  تيب  =وتيب  
-  ابتك =بكُت  
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  تطبيق القاعدة
  
  :أُكتب التمرين اآليت باملثىن – ١

وم ةٌعندي قَلَمطَرس  حلَوقوورةٌو تابكو . يتراشتقَّةً مؤش نلَّفةً م
وصالُ غُرفَةةدواح ةارـيسأَبٍ لروم ون.  

  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  

  
_______________________________________________________________________________  

  

  :أُكتب التمرين اآليت باجلمع – ٢
 حلَوو تانطَرسوم قتان وعندي قَلَمرتابانوكو .تاً مؤيب يتراشت نلَّفاً م

  .غُرفَتنيِ وصالُون ومرأَبٍ لسـيارتينِ
  

_______________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  

  
_______________________________________________________________________________  
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وأكتبها يف  ميز مجع املذكّر السامل من مجع املؤنث السامل ومجع التكسري – ٣
  :اجلدول أدناه

  
  شوارع  - أَبواب  -مدارس  - أَطفالٌ  -مهندسونَ 
  معلِّمات -أَوالد  –كُتب  -أَرغفَةٌ  -معلِّمونَ 

 لَبرِجالٌ  -ع -  ةٌ  -ساعاتوِيأَد- بابيكش  
وفيولٌ  - ضفُص - أساتذةٌ - وديانٌ - جبالٌ - حبور  

  

  ومجع التكسري  مجع املؤنث السامل  مجع املذكّر السامل
      
      
      
      
      
      
      

 
  
  
  
  



٩٩ 
 

 

 
  

 

  كان؟ ما هو فعل
ويسمى اسمه  أَٱملبتد عفَريفَ يدخلُ على ٱملبتدإِ وٱخلربِ فعلٌ "كانَ"

  :حنو ويسمى خبره ربوينصب ٱخلَ
  

  .مبتدأ وخرب=    جلو ماطرا
  

  .ٱخلربتنصب  و أٱملبتد ترفَع" كان"عندما تدخلُ 
  

  .اًماطر جلوا كانَ =   جلو ماطرا
  

  ؟األفعال اليت تعمل عمل كانما هي   
  :وهي  امى أخواانَ وتسيوجد اثنا عشر فعالً تعملُ عملَ كَ

   

ححى  أَصبظلَّ  أَض  بات  
  ما انفَك  ما برح  ما زالَ  أَمسى
  ليس  صار  ما دام  ما فَىتَء

  :أمثلة
  أَضحى األمر صعباً -   حلَر شديداًٱصار  -   أصبح ٱلنهار مجيالً -
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  تطبيق القاعدة
  
  :وأَخواا ضع مكان الفراغ ما يناسب من فعل كان – ١
 

  اجلَو معتدالً  ______________
  النهار جميالً ______________

  الكَرِيم محبوباً  ____________

  التلْميذُ مجتهِداً ____________

  التلْميذةُ مجتهِدةً ____________
  اهلَواُء منعشاً ______________
  الناس أَحراراً ______________

  الشمس منريةً  ______________
  أحلَر شديداً  ______________

  الطَّقْس بارِداً  ____________
  الطّريق طَويالً _____________

  املَاُء صافياً  _____________
  الطَّعام مالحاً  ____________
  كَمالٌ ثَرِيـاً  ____________
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 وأَخواا؟ما هي كاد 

أَفْعالٌ ناقصةٌ تعملُ عملَ كان فتدخلُ على ٱملبتدإِ  "د وأخوااكا"
وتنصب ٱخلَبر ويسمى خبرها،  ،فَع ٱملبتدأَ ويسمى اسمهارتوٱخلربِ فَ

  :، وهي ثَالثة أَنواعيف حملِّ نصب بر يكونُ جملَةً فعليةًواخلَ
  

  :ث وهيتدلُّ على قُربِ وقوعِ احلَد :ربةالُ املُقاعأَفْ -١
  بركَ  كشأَو  ادكَ

  

  كَاد املَطَر يسقُطُ: مثال
  أَوشك القطَار يصلُ

  كَرب صبر خالد ينفُذُ
  

على الفتح صناق اضم لفع :كَاد من أَفعال املقارنة مبين.   
ع وعالمة رفعهوكاد مرف اسم :املطَر مالظَّاهرة يف آخره ةالض .  

  ة الظاهرة يف آخره،مفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الض: يسقُطُ
 ربية يف حملِّ نصب خل، واجلملة فعوالفاعل ضمري مستتر جوازاً

  .كاد
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٢- لُّ على : جاءأَفْعال الردقوعجاء رتاحلَدث وهي و :  
عى  ىسرح  لَولَقاخ  

  

  يهطُلَ ى املَطَر أَنْسع :مثال
  حرى اُألدباُء أَنْ يكتبوا

 بالطَّال لَقلَواخحجني  
  

  :يف احلَدث وهيوالبدء الشروعِ  تدلُّ على :أَفعال الشروع -٣
عرشأَ  شلَ  أَنذَ  أَقْبأَخ  به  
  قَام  طَفق  انبرى  جعلَ  بدأَ

  

  شرع اُألستاذُ يكْتب: مثال
شأَوضيفأَنْ ي رهالن ك  

  هب الشعراُء يتبارون يف اإللْقاء
  ى الشاعر يخطُبانبر

  أَخذّ الطَقْس يشتد حرارةً
بكْتي بأَ الكَاتدب  
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  تطبيق القاعدة
  

١ – طملٍ  أَعيكون فيها أَحد أَفعال املقاربةثالث ج:  
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________  

  

  :أَعط ثالث جملٍ يكون فيها أَحد أَفعال الشروع – ٢
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________  

  

  :أَعط ثالث جملٍ يكون فيها أَحد أَفعال الرجاء – ٣
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________  
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  ما هي إِنَّ؟
ملُبتدأَ ٱخلَبرِ فَينصب ٱملُبتدإِ وٱحرف مشبه بالفعلِ يدخلُ على " إنَّ"

يو ،همى إسمسيو فَعٱر هربى خمسيو رحنوخلَب:  
  -  ارِدب مبتدأ وخرب=   الطَّقْس.  

  

  :كاآليت ربٱخلَ عفَروت أَٱملبتد صبنت"  إنَّ"عندما تدخلُ 
-   ارِدب الطَّقْس  =ارِدب إنَّ الطَّقْس  

  

  "إِنَّ"احلروف اليت تعمل عمل ما هي 
فرةُ أَحسمخ دوجلَ  تملُ عمعها وهي" إِنَّ"تواتى أَخمسوت:  

  

  لَعلَّ  لَيت  لَكن  كَأَنَّ  أَنَّ
   

  لعلَّ الغائب قَادم= الغائب قَادم   -       :حنو
-   قَريب فيالص  = تلَيقَريب فيالص  
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  تطبيق القاعدة
  
ة باحلَركَة الكَلمخرِ آملِ اآلتية وحرك على اجلُأخواتها أو إحدى " إنَّ"أدخل  -١

  :املُناسبة
  

  ______________________________________________________________النهار جميالٌ 
   

ظلملُ ماللَي ________________________________________________________________  
  

ةٌ الشرنِيم سم____________________________________________________________   
   

  _________________________________________________________ املُواصالت سهلَةٌ
  

 حيحص راخلَب_____________________________________________________________  
  

٢- ناسماً مكان الفَراغِ اسم عرِهضآخ رِكباً وح:  
  

  محبــوب ____________________________________________________________إنَّ 
  

  مخصبةٌ _______________________________________________________________لَعلَّ 
  

  ظيفن ________________________________________________________________كَأَنَّ 
  

  طَازِجةٌ _______________________________________________________________ليت 
  

  باهظَةٌ  ___________________________________________لَكن ذَةٌ لَذيكهةُ االفَ
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  :ودائرةً حولَ خبرِهاوأخواتها " إنَّ"ضع خطَّاً تحت إسمِ  -٣

-  تملأنَّع ريخ لْحداٌءاو الصع ضغلب .  

-  تلَيالطَّعاَم زاهج، مألكْروفينا الض  

    .هبت الرياح عاصفةً، لَكن األضرار طَفيفَةٌ -

   .كَأَنَّ الشمس منِيرةٌلَيالً كانت الشوارِع مضاَءةً  -

  .ملُهاجِر عائدٱ لَّعلَستقْباالً حافالً، ٱهيئوا  -

  

  
  
  
  
  
  
  
  



١٠٧ 
 

 

”“  
  

  ؟باهلمزة املكسورة" إنّ"أن نكتب مىت جيب 
 جِية إنَّ بزمه بكْتةً إذا" أنْ نوركْسم:  
  

١ -  تقَعوحنوالم الكَ لِيف أو  :  
  العلْم نورإِنَّ  -

  

٢ -  تقَعحنو ولِبعد القَو:  
   .جتهِد، فَال أخشى الفَشلمإِني  قَالَ -

  

٣ -  تقَعوبعالقَ دحنو مِس:  
  .ضعف واجلَهلَ قوةٌ املَعرِفَةَ واهللا إنَّ -

  

٤ -  دعب تقَعوححنو ثُي :  
- بإذْه حأباك  إنَّ ثُيبذَاه.  

  

  باهلمزة املَفْتوحة؟" أَنّ"مىت جيب أن نكتب 
ها ممع اس اهلادبتاس حص مفْتوحةً إذا" أَنَّ يجِب أنْ نكْتب همزة

وخها بِرِبمصرٍد.  
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  :حنو
  .سميرٍ قدوم أسعدين=  قادم سميراً أنَّ أسعدين -
  .نجاحك رذُك=  أنك ناجِحذُكر  -
- فُوجِئْت رافسم كبأن  =فُوجِئْت فَرِكبِس.  

  

ها ممع اس نَّأَ"األمثلة أعاله، قد استطَعنا استبدال نالحظُ أنَّ يف 
وخبِ "هارِبمصكاآليت رٍد:  

  

   .سميرٍ قدوم أسعدين=    أنَّ سميراً قادم أسعدين -
  .نجاحك رذُك=    أنك ناجِحذُكر  -
- فُوجِئْت رافسم كبأن    =فُوجِئْت فَرِكبِس .  
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  تطبيق القاعدة
  

  :واقعة "إِنَّ"ةً تكونُ فيها أُكتب جملَ -١
  

  _____________________________________________________________________________ :أول الكالميف 
  

  _________________________________________________________________________________  :بعد القسم
  

  ___________________________________________________________________________________ :بعد حيث
  

  ___________________________________________________________________________________ :بعد القول
  

٢-  بلٍثَالثَ أُكتمج حصدال  يبرٍمع ا" أَنَّ"فيها استدصرِها بِمبها وخمس. 
  

_______________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  
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  ما هو الفاعل؟
  :الفَاعلُ اسم يقَع بعد الفعلِ ويدلُّ على من فَعلَ الفعلَ حنو

- لَدالو سرد.  
  .ىل املَدرِسةذَهب التلْميذُ إ -

على من فَعلَ هي فاعلٌ َألنها وقَعت بعد الفعلِ ودلَّت " الولَد"فَكَلمةُ 
، هي فاعلٌ أَيضاً َألنها وقَعت بعد "التلْميذُ"لك كَلمةُ الدرس، وكَذ

ةرِسإىل املَد بذَه نعلى م لَّتلِ ودعالف.  
  

  غير الفعل مع تغيري الفاعل؟كيف يت
إذا كَانَ الفَاعلُ مؤنثاً، يؤنثُ فعلُه بِتاٍء ساكنة يف آخرِ الفعلِ املَاضي، 

  :وبِتاِء املُضارعة يف أَولِ فعلِ املُضارعِ حنو
  سافَرت لَيلى  -
  تسافر مرمي -

حالَة اجلَمعِ، يبقى الفعلُ معه كما كانَ  أَما إذا كَانَ الفاعلُ مثَنى أَو يف
  :مع الفاعلِ املُفْرد حنو

-   انلَدالو باخلُطَباُء  -ذَه كَلَّمت.  



١١١ 
 

  هل من قاعدة ملعرفة الفاعل؟
  :  القَاعدةُ يف معرِفَة الفَاعلِ هي أَنْ تضع قَبلَ الفعلِ السؤالَ التايل

  شخاصِمن؟  لأل -
  .واحليوانات ؟  لَألشياِءما -

  

  : مثالً
- لَدالو بره   
  .فَر الغزالُ -
- رالقَم طْلَعي  

  

لَد؟ يكون اجلواب الوبره نأَلْنا مفَإذا س .  
  .وإذا سأَلْنا ما فَر؟ يكون اجلواب الغزالُ

  .القَمر؟ يكون اجلواب يطْلَع وإذا سأَلْنا ما 
  

 ،برلُ هفاع ونا هه لَدزالُ فَفالووالغلُ فَراع طْلَعلُ يفَاع روالقَم.  
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  تطبيق القاعدة
  

  :ضع يف الفراع فاعالً مناسباً – ١
  

 حجن__________________________  

طَلَع ___________________________  

 سرد__________________________   

غَرد ______________________________  

  ____________________________صهلَ 

   ____________________________هطَلَ 
  

  :ركِّب جمالً تكون فيها اَأللفاظ التالية فاعالً لفعلٍ ماضٍ – ٢
  

١ - الثَّلْج  _________________________________________________________________      
٢ -   الكَلْب_______________________________________________________________   
٣ -  فُورصالع______________________________________________________________  
٤ -   رالقَم_________________________________________________________________  
٥ - لَدالو __________________________________________________________________  
  

  :ضع يف الفراغ فعالً مناسباً – ٣
  

  التلْميذُ _________________________

_______________________ فُورصالع  

___________________________ املَطَر  

_________________ _________رالفَج 

____________________________ الكَلْب  

_____________________________ رالفَج  

  احلصانُ   ___________________________

______________________________ لَدالو 
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   ؟نائب الفَاعلِما هو 
هلِ املَجعالف دعب قَعي ملِ هو اسالفَاع بائلِ ولِ نكانَ الفاعلُّ محيو

ذُوفحنو املَح:  
  قُطفَت التفَّاحةُ -
  سرِقت الساعةُ -

  

  ؟الفرق بني الفاعل ونائب الفاعل يف املعىنما هو
ولِ هالفاع بائثَ، ونلُ احلَدفْعالّذي ي ولُ هالفَاع  هليع قَعالّذي ي

  سرِقت الساعةُ -  :الفعلُ حنو
  

  : لَو سرق كَمالٌ ساعتك وأَنت تعرِفُه وأَردت أَنْ تخبِر عنه، تقُولُ
  سرق كَمالٌ الساعةَ -

  

  .فَكَلمةَ كَمالٌ تدلُّ على من سرق الساعةَ وهو الفاعل
  :تقُول، أَو ال تريد اإلعالنَ عنهه أَما إذا كُنت ال تعرِف

- ةُساعالس رِقَت  
عة مع فَتحذف الفَاعلَ وتجعلُ مكانه من وقَع عليه الفعلُ وهي السا
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  :الفعلِ إىل املَجهولِ حنو رفْعها وتغيري صورة
  سرِقَت الساعةُ  -
"رِقَتفعل ماضي جمهول" س  
  .نائب فاعل" ُالساعة"و

  

  ؟ئب الفاعلعالقة الفعل مع ناما هي 
الفاع بحنوإذا كَانَ نائ لُهعثَ فـثاً، أُننلِ مؤ:  

  أُكلَت التفَّاحةُ -  
  

وإذا كانَ نائب الفاعلِ مثَنى أَو جمعاً، بقي الفعلُ كما كانَ مع نائب 
دلِ املُفْرحنو الفاع:  

- ةُترجالش سرغ  
- ودهالش عمس  
- طَاعي انواَألب.  
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  تطبيق القاعدة
  

  :عل أدناهاألمساء نائب الفاعل املناسب للف اختار من هذه – ١
  

 انةُ  -اَألبورجاةُ  - الشةُ  -الشفَّاحقَالُء  -التالع -   داناهالش
  .الكُروم –الزيتونُ  - القَمح  - اَألزهار   - السفَهاُء  - اَألصدقاُء 

  

 طاعي______________________  
 لَتأُك_____________________  
 تذُبِح____________________  

  مكْري_____________________  
 عمجت_____________________  
 دصحي____________________  

 

  ___________________ُ  يصادق
 سرغت______________________   
عمس _______________________  

 بنتجي____________________  
 عمجي_____________________  
 قَلَّمت_______________________ 
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  ؟املفعول بهما هو 
 بِه متلِ ويلُ الفَاععليه فع قَعلُّ على ما ودي وبصنم مأَملَفْعولُ به اس

لُمعىن الفحنو ع:  
- عرالز املُزارِع دصح  
- هضفَر ريمس بكَت  
  خالد كتاباً إشترى -

  

بلٌ ما: كَتعالظَّف ةحلى الفَتع ينبضٍ مرِهعلى آخ ةراه.  
  

ريمةُ الظَّ: سمه الضفْعةُ رالموع فُوعرلٌ مةُ علىفَاعراه رِهآخ.  
  

اهرةُ على آخرِه، الظَّ مفْعولٌ بِه منصوب وعالمةُ نصبِه الفَتحةُ: ُفَرضه
ينبلٌ مصتم ريمر واهلَاُء ضخمؤ ولٍ بِهفْعبِ مصلِّ نحيف م معلى الض .  
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  تطبيق القاعدة
  
  :دل على املَفْعول به يف النصّ التايل -١

  

قَاد فَتةَ لاريلْ السكمايسبنونَ أَن يد ةزجِيو ةفَة رش تأَنَّ . بِبِن رغَي

ظَ التالً الحليخه، وشماتأَ على سالذي طَر يريهِه،غوبِ وجه  حودومج

هذه التغيريات عاملَ  أَثارت كلّ. يف الكَالم غْبةالر ، وعدماملُفاجئ

ة لدى خليل، فبدأَ يفكّر كيف ميكنه أَن يستطلع واحلشري وفاخلَ

  .لْكاياقة دونَ أَن يثري الشك لدى مبلَاألمور بِ
  
  :أُكْتب مكان الفراغ مفعوالً به مناسباً للفعل -٢

  

 رميس بليلى  ___________________________كَت فظَتح   ____________________________  

 أَكَلْت__________________________________      ترِبش____________________________________  

  بِنجاحه يف اإلمتحان   _________________________________________وقَف خليلٌ  

  من والدتها  ____________________________________________________إستلَمت نجاةٌ  
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  ِ؟املَفْعولُ فيهما هو 
يبي مأَو اس فظَر هيولُ فلِ حنواملَفْععكانَ الفمانَ أَو مز ن:  

  

- حضرت أَ باحاًصماملُ اممِلِّع.  
  .ذَهبت اىل املَدرسة قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ -
- لَي تافَرالًس.  

  
  
  

  تطبيق القادة
  
  :ركّب ثَالثَ جملٍ تكُونُ فيها هذه الكَلمات مفْعوالً فيه -١

  "تحت –دقيقَةً  –نهاراً "
  
١- ____________________________________  
  

٢- ____________________________________  
  

٣- ____________________________________  
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 املفعول املطلق• 
  املفعول ألجله• 
  احلال •
  التمييز •
  املنادى •
  حروف اجلر •
 تالنع •
 العطف •
  البدل •
 التوكيد •
  اإلسم املوصول •
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  ؟ما هو املفعول املطلق
أَو ل ،هديلِ لتأكعالف دعب ذْكَري ماس ولُ املُطلَقأملَفْع هددأَو ع هوعن يانب

  :ويكُونُ غالباً من لَفْظ هذا الفعلِ حنو
  

  .ركَض خليلٌ ركْضاً -
  دقَّت الساعةُ دقَّتينِ -
  ضرب احلارِس اللِّص ضرباً -

  
  تطبيق القاعدة

  
  :قاًركّب ثَالثَ جملٍ تكُونُ فيها هذه الكَلمات مفْعوالً مطْلَ -١

  "حباً صادقاً –إحتراماً بليغاً  –تكْرِيماً "
  

١- ____________________________________  
  

٢- ____________________________________  
 

٣- ____________________________________  
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  ما هو أملَفْعولُ َألجله؟

اس هلولُ َألجحنوأملَفْع بهبس يانبلِ لعالف دعب ذْكَري م:  
  

- ديالواماً لإكْر تسرد  
 هلأج نالذي م ببالس حوضها تَألن هلولٌ ألجفْعاماً هى مةُ إكْرمفَكَل

  .درس التلميذُ
  

  كَيف يكمن معرِفَة أملَفْعول َألجله؟
موضوعاً قَبلَ " لم"فْعولُ َألجله أن يصلح جواباً على سؤال عالَمةُ أملَ
  :الفعلِ حنو

  

  .زينت الشوارع إكْراماً للحاكمِ -
  

  لم زينت الشوارع؟: السؤالُ هو
  

  .إكْراماً للحاكمِ -:  واجلَواب عليها يكُونُ
  .مفْعوالً َألجلههنا تكُونُ " إكْراماً"فَكَلمةُ 
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  تطبيق القاعدة
  
١- هلمفْعوالً ألج ماتكُونُ فيها هذه الكَللٍ تمثَالثَ ج بّكر:  

  "حفَاظاً –إكْراماً  –إجالالً "
  

١- ____________________________________  
  

٢- ____________________________________  
 

٣- ____________________________________  

  
  :ضع مكانَ الفَراغِ مفْعوالً ألجله مناسباً للمعىن -٢

  

  للْعلَمِ ____________________________________________________________وقَف اجلُنود تأَهباً 
  

  ـباحةيف الس   _________________________________________________ذَهبت اىل البحرِ  
  

  فذُ يف الصيالمالت قَفلِّمِ _________________________________________________وعللم  
  

  لشهداِء اُألمة _____________________________________________يقف املُواطنونَ دقيقَةً 
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  ؟احلَالما هو 
ماحلَالُ اس صنومولِ بلِ أَو املَفْعئَةَ الفاعيه نيبي لِ بِهعوقُوعِ الف حني 

  " كَيف" ـويصلح أَنْ يكُونَ جواباً ل
  :حنو

  عاد فَريق اللّعبِ منتصراً -
  شرِبت املَاَء صافياً -

  

   :الِ أن يصلح جواباً لكَيف، فَنسأَلُ مثَالًعالَمةُ احل
  

  "منتصراً"كَيف عاد الفَرِيق؟ فاإلجابةُ عليه تكُونُ 
  .لفاعلِ وقْت وقُوعِ الفعلِمنتصراً هي حال تبين هيئَةَ ا

  

  "صافياً"فاإلجابةُ عليه تكُونُ وكَيف شرِبت املاَء؟ 
  .وقْت وقُوعِ الفعلِ هبِوتبين هيئَة املَفْعولِ  أيضاً وصافياً هي حال
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 تطبيق القاعدة
  
حتت احلال املبني هليئة املفعول  ضع دائرة حول احلال املبني هليئة الفاعل، وخطاً -١
  .به

  

  .أَكَلْت الفَاكهةَ فَجةً، وشرِبت القَهوةَ مـرةً
  

ب بالطَّال ادلَعأَنْ فَش دعياً باك فَش حاناتتعاًيف اإلمالً ذَرِي.  
  

ما رأَى فَـرندارِباً، عه اللص  ماًالبوليسقاد.  
  

  .من اَألفْضلِ أَنْ نأْكُلَ السمك مشوياً ال مقْلياً
  
  .ركب مجالً جتيء فيها األلفاظ التالية أحواالً -٢

  افراًـظَ ____________________________________________________________________
  

  هارِباً ______________________________________________________________________
  

  سرِيعاً _____________________________________________________________________
  

  متأَخراً _____________________________________________________________________
  

________________________________________________________________________ الًلَي  
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  :لهيئَة الفَاعلِ ركِّب ثَالث جملِ يكُونُ فَيها احلَالُ -٣ 
  

١- ____________________________________  
 

٢- ____________________________________  
  

٣- ____________________________________  
  

ولِ بهاملَفْع ئَةيـهها احلَالُ لكُونُ فَيلِ يمثَالث جو:  
  

١- ____________________________________  
 

٢- ____________________________________  
  

٣- ____________________________________  
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  ؟التمييزما هو 
يراد  وتصلح ألن ة غَيرِ واضحة،ز اسم يبين املُراد من كَلمة سابِقَالتميي

  :ا أَشياٌء كَثيرةٌ حنو
  

 .إشتريت رطْالً زيتاً -
-  أَلَّفتعٍيبأَر نم موة الياعس رينشوع. 
  .ذيذَةشرِبت كأْساً من اخلَمرة اللَ -

  

ملؤالِ وساباً لوكُونَ جأَن ت حلصما تدنيِيزِ عمةَ التالَمرِفَة عطلَ ما "عر
  "اشتريت؟

  

تكَتطْالً وسر قُلْت فَلَو، يرتهل اش عامالس مفْهال ي نطْالً مر ت
 .راد من الرطْلِزت املُولَكن ملّا قُلْت رطْالً زيتاً مي. الزيت الصابون أَو

  .ى تمييزاً، تسم"اخلمرة"و" ساعةً"و " يتاًز"فَكَلمة 
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  تطبيق القاعدة
 
  :ضع مكَانَ الفَراغِ تميِيزاً مناسباً  -١

  

 __________________ غراماًوكيلو ________________  غراماًاشترى خليلٌ كيلو •
تياىل الب رِ وعادوش ب_____________________________________________  نةًلٱموقَه.   

  

•  رينشعٍ وعبأَر نم موالي أَلَّفتي_______________________________ نةُ ماعوالس ،
  نيتس___________________________نقَةُ ميقوالد ،  نيتس______________________________  

  
  :فيها الكَلمات التالية تمييزاًتكون أُكْتب  جمالً مفيدةٌ  -٢

  

  ___________________________________________________________________________________ ةـساع •
  ______________________________________________________________________________________ اًـيوم •
  _____________________________________________________________________________________ تاباًـك •
  __________________________________________________________________________________ وناًـصاب •
  ________________________________________________________________________________ يلومتراًـك •
  ____________________________________________________________________________________ طـالباً •
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  ؟املُنادىما هو 
  .فَريديا  -: النداء حنو" يا"كُلُّ اسمٍ يقَع بعد  هو املُنادى

  

ى منصوباً بالفَتحة أَو ما يقابِلُها يف املُثَنى واجلَمعِ إذا يكُونُ املُناد •
  :كانَ

   :مضافاً -
  .يا ضيوف اَألميرِ - يا عبد اِهللا :حنو
  

- ةودقْصم رةً غَيركن:  
 )ال أراه وال أعرِفه(يا رجالً  :حنو-

  

• وبِد ةمفُوعاً بالضركُونُ املُنادى مى يقابِلُها يف املُثَنوينٍ أَو ما ينت ن
  :واجلَمعِ إذا كان

   :اسم علَمٍ -
  .يا سمير :حنو

  :إذا كان نكرةً مقْصودةً - 
  )أراه لَكنين ال أعرِفه(يا رجلُ  :حنو
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  تطبيق القاعدة
 
  :املناسبةخر املنادى احلركة آدى قبل االمساء التالية وضع على اضع ياء املن -١
  

_______________  ؤوفبد الرلَد   _______________عان  _______________وديس  
  مؤمنون _______________بان طَال ________________ ضيوف اَألميرِ  _______________
  مجتهِد _________________ين طَالب _________________سيد القُوم  _______________
  
  :أَمثلة للمنادى املُضاف تسعةَأُكْتب  -٢
  

____________________________  ________________________  _______________________  

  
_______________________  ________________________  ____________________________  

  
___  ___________________________________________________  _____________________  

  
 ____________________________                         ________________________                       _______________________  

  
  :ملُنادى النكرة املَقْصودة أَمثلةتسعةَ أُكْتب  -٣

  
__________________________________________  ________________________  _________  

 
_______________________  ________________________  ____________________________  

  
_______________________  ________________________  ____________________________  

  
 ____________________________                         ________________________                       _______________________  
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           .لنكرة غري املَقْصودةاملُنادى أَمثلة تسعةَ أُكْتب  -٤
  

_______________________  ________________________  ____________________________  

 
____________________________  ________________________  _______________________  

  
_______________________  ________________________  ____________________________  

  
 ____________________________                         ________________________                       _______________________  

  
  .سم العلماملُنادى أَمثلة تسعةَ أُكْتب  -٥
  

_______________________  ________________________  ____________________________  

 
_______________________  ________________________  ____________________________  

  
_______________________________________  ________________________  ____________  

  
 ____________________________                         ________________________                       _______________________  
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  ؟حروف اجلَرما هي 
يليها  سم الذيإلفَتجر ا سمإلتتقَدم ا حروف حروف اجلَر، هي

  :وهي مباشرةً
   

نلى  إىل  ميف  ع  نالباء  الالم  ع  
  تا القسم  واو القسم  رب  منذُ  مذْ  الكاف  حتى

  

  ذَهبت من البيت إىل املَدينة -       :حنو
- ةارزبِغ قَطَ املَطَرس  
- تهِرس ىتباحِ حالص  
  مل تلده أمك لك رب أخٍ -
  رأَيته مذ يومينِ -
  ما سمعت منه منذُ يومينِ -
  كَتبت بالقَلَمِ -
- كدهع فَظَنواِهللا َألح  
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  تطبيق القاعدة
  
  :فَراغِ حرف اجلَر الُمناسبأكتب مكَان ال -١

  

-  تجررفاقي  _______________خ  
  الرعد   _______________سمعت صوتاً  -
 -  ماكاألس فَّسنتها _______________تميياشخ  
- تبذَه  _______________   ةسراملَد  
-  املُهاجِر ادوراً    _______________ عرسم طَنِهو  
- كمالس حبساملَاِء   _______________  ي 
_______________   قٍصيد ريقٍ _______________ خيقش  
  دهرِه ما تعود _______________  كُلِّ أمرئٍ _______________

 لْمورِ    _______________العلُ النواجلَه ،_______________ ةالظُلْم.  
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  ما هو النعت؟
تعالن هالَتبيان حل وتعاملَن دعب ذْكَري معوتاساملَن طابِقوي ،  هرِيفعيف ت

تثْنِيوت هوإفْراد هأنِيثوت ريِهذْكوت ريِهكنحنووت هعموج ه:  
  

  أهداين صديقي كتاباً جميالً -
  جميلٍ قَرأت يف كتابٍ -
  بيعجِبين الولَد املُهذَّ -
- بيتاذُ اَألداالس رضح  
- حار موهذا ي  
  بارِد طَقْسهذا  -
- فيعانَ الضساإلن داعس  
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  تطبيق القاعدة
  
  :ًمن األلْفاظ التالية كانَ الفَراغِ نعتاً مناسباضع م -١

)هِدتاملُج – ذَّبهاً - مِسنةً – ماليع  - هِدينتةٌ – املُججةً  -ناضبصةً  - خيالداً - عيعب(  
  

  _____________________الطَّالب جاَء  -

  _____________________هذا رجلٌ  -

  يقْطَع الطَّريق بِبطٍْء _____________________رأَيت رجالً  -

  _____________________ذَهبت يف نزهة وتسلَّقْت جِباالً  -

-  نا الطُّالبمأكْر_____________________  

  _____________________هذه شجرةٌ مثارها  -

  _____________________يزرع الفَالَّح أَرضاً  -

   _____________________فَقَد اإلنسانُ قيماً  -

  .ةعنِ املَدين _____________________إشترى صديقي بيتاً  -
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  ما هو العطف؟
  :حنو فالعطْف كَلمةٌ يربِطُها بِكَلمة قَبلَها أَحد حروف العطْ

  

  عندي دراجةٌ وسيارةٌ -
  

  ما هي حروف العطف؟
  :حروف العطْف هي

  

  حىت  ال  بل  لكن  أَم  أَو  ثُم  الفاء  الواو
  

  :أمثلة
  خليالًال رافَقْت سميراً  -
- والد القَلَم ترواةَكَس  
  شرِبت ماًء ثُم أَكَلْت تفَّاحةً -
- هداعسم نلك يراء املُدما ج  
-  أَكَلَتأْسى رةَ حتةُ احلَيرهااهل  
- نيرِعسم لَ الركَّابزةُ فَنرالطَّائ لَتصو  
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  تطبيق القاعدة
  

  "الواو"يكون فيها حرف العطف  ركِّب جملَةً -١
  

___________________________________________________________________________________________________  
 

  "حىت"ركِّب جملَةً يكون فيها حرف العطف  -٢
  

___________________________________________________________________________________________________  
 

  "مث"ركِّب جملَةً يكون فيها حرف العطف  -٣
  

___________________________________________________________________________________________________  
  

  "بل"ركِّب جملَةً يكون فيها حرف العطف  -٤
  

___________________________________________________________________________________________________  
  

  "أم"ركِّب جملَةً يكون فيها حرف العطف  -٥
  

___________________________________________________________________________________________________  
  

  "الفاء"عطف ركِّب جملَةً يكون فيها حرف ال -٦
  

___________________________________________________________________________________________________  
 

  "أو"ركِّب جملَةً يكون فيها حرف العطف  -٧
  

___________________________________________________________________________________________________  
 

  "لكن"ركِّب جملَةً يكون فيها حرف العطف  -٨
  

___________________________________________________________________________________________________  
  

  "ال"ركِّب جملَةً يكون فيها حرف العطف  -٩
  

___________________________________________________________________________________________________  



١٣٨ 
 

 

 
  

  ما هو البدل؟
وتعرب إعرابها، وهو البدلُ كَلمةٌ تتبع كَلمةً أُخرى، فَتقَع بدالً عنها 

  :نوعان
   :لُ حنوواملُبد وهو الذي يطابق فيه البدلُ بدلُ املُطابقَة -١

-  تبناذَهقيدنٍ صيأَم عم ةهزإىل الن  
- دالخ قُكيداَء صج  
- هورن رالقَم طَعس  

  

لِ أَو بدالً البدلُ جزءاً من املُبد وهو الذي يكونُ فيه بدلُ اجلُزِء -٢
  : عن جِزٍء منه حنو

- فَهنِص تابالك قَرأت  
- نِص تيالب قرتاحفُه  
- املَسافَة عبر تقَطَع  

  

  ".أَمني"هي بدلٌ عن كَلمة  "صديقنا"نجِد أَنَ كَلمة  األولِ يف املَثَلِ
  

  .، هي بدلٌ عن جِزٍء من الكتابِ"نِصفَه"فَنجِد أَنَّ كَلمة  ويف املثَلِ الثَّاين



١٣٩ 
 

  تطبيق القاعدة
    

١- الت األلْفاظ نم عالفَراغِض كانباً يف مناسالً مدب ةالي.  
) فُهنِص-  هتوص-  دالها  -خعبر- فُهنِص(  

  

 رالقَم ِسفلُ    __________________________خلْبين الببأَطْر_____________________________     

    __________________________________________________أَخيك  عذَهبت اىل املَدرسة م

 سمالش كُِسفَت____________________________   روالقَم___________________________   

  
  "املطابقةبدل "ركِّب أَربعةَ جملٍ يكونُ فيها البدلُ  -٢
  

____________________________________________      ______________________________________________  
  

____________________________________________      ______________________________________________  
  
  "بدل اجلزء"ركِّب أَربعةَ جملٍ يكونُ فيها البدلُ  -٣
  

____________________________________________      ______________________________________________  
  

____________________________________________      ______________________________________________  
  



١٤٠ 
 

 

 
  

  ؟التوكيدما هو 
هكِّدؤيل هوعبتم دعب ذْكَري ابِعت يدكوكُون ،التوي لُومعم وهيبِألْفَاظ ة:  

  

فْسن  نيكُلٌّ  ع  عيمج  
  

  :أمثلة
- هفْسن رياَألم تأَير  
- مكَلُّه الداَألو بره  
- مهعيمذُ جيالمالت حجن  
- هنيتاذُ عنا اُألسارز  

  

هو الذي  لنا أَنَّ األمري تؤكِّد" نفْسه"ألولِ، نجِد أَنَّ كَلمة يف املَثَلِ ا
هرال غَي ترأي.  

كوكَذَل "ماألوالد كلَّهم" كَلُّه برلنا ه ؤكِّديف املَثَلِ الثَّاين ت.  
  .جميعهم التالميذُ يف املَثَلِ الثَّالث تؤكِّد لنا نجاح "جميعهم"و 
  .ال غَيره هنفس زارنا اذَستاأل أَنَّ يف املَثَلِ الثَّالث تؤكِّد لنا" عينه"و
  



١٤١ 
 

  تطبيق القاعدة
  
  ":نفْس"ب أَربع جملٍ يكونُ فيها التأْكيد تأُكُ -١
  

____________________________________________      ______________________________________________  
 

____________________________________________      ______________________________________________  
  
  ":عين"ب أَربع جملٍ يكونُ فيها التأْكيد تأُكُ -٢
  

____________________________________________      ______________________________________________  
 

____________________________________________      ______________________________________________  
  
  ":كلٌ"ب أَربع جملٍ يكونُ فيها التأْكيد تأُكُ -٣
  

____________________________________________      ______________________________________________  
 

____________________________________________      ______________________________________________  
  
  ":جميع"ب أَربع جملٍ يكونُ فيها التأْكيد تأُكُ -٤
  

____________________________________________      ______________________________________________  
 

____________________________________________      ______________________________________________  
 



١٤٢ 
 

 

 
 

  ؟اإلسم املَوصولُما هو 
متنٍ وال ييعلُّ على مدةٌ تمصولُ كَلاملَو ماإلس ناها إالَّ بِجعها مدعب لَةم

الصرف صولُ ما قَبلَه يف ، ويطابِق اإلسم املَووتسمى صلَةَ املَوصولِ
  التذْكيرِ والتأنِيثو

  

ولَةصاُء املَوماَألس  
  

 مجع غري العاقل مجع العاقل مثىن مفرد 

 الّيت الّذين  اللّذَينِ -اللّذان  الّذي مذكر
 الّيت الالّيت -اللّوايت  اللّتين -اللّتان  الّيت مؤنث

  

  :أمثلة

- فيالض وارِنا هذا هل يف دزالذي ن.  
- ضرِثُونَ اَألرحونَ الذين يالفَالَّح مالِء هؤه.  
- نقُصراللّوايت ي ياتالفَت نالِء هؤه.  
  .عبان يف املَلْعبِهذان الولَدان اللّذان يلْ -



١٤٣ 
 

  تطبيق القاعدة
  
  ":الذي"ركِّب جملَتين يكونُ فيها اسم املَوصولِ  -١
  
    _______________________________________________________________________________________________  
  

    _______________________________________________________________________________________________  
  

  ":لذينا"ركِّب جملَتين يكونُ فيها اسم املَوصولِ  ٢
  
    _______________________________________________________________________________________________  

  
    _______________________________________________________________________________________________  
  

  ":اللذان" ركِّب جملَتين يكونُ فيها اسم املَوصولِ ٣
  
    _______________________________________________________________________________________________  

  
    _______________________________________________________________________________________________  
  

  ":اليت"وصولِ ركِّب جملَتين يكونُ فيها اسم املَ -٤
  
    _______________________________________________________________________________________________  

  
    _______________________________________________________________________________________________  

 

  ":اللوايت"م املَوصولِ ركِّب جملَتين يكونُ فيها اس -٥
  
    _______________________________________________________________________________________________  

  
    _______________________________________________________________________________________________  



١٤٥ 
 

 

 

 
  األعداد •
 األفعال اخلمسة •
  ظرف الزمان •
  ظرف املكان •
 الفعل الصحيح •
 الفعل املعتل •
 الفعل ارد •
  الفعل الالزم •
  الفعل املتعدي •
  التصغري •
 اجلملةإعراب  •
 إعراب منوذجي •
 

  



١٤٧ 
 

 

 
  

انواثن داحو:  
 انواثن داحراً وتأْنِيثاً سواء أَوذْكيت ودداملَع قانافوين، أَو يفردكانا م

  :حنو و معطُوفاً عليهمامركَّبنيِ أَ
  .إمرأَةٌ واحدةٌ –رجلٌ واحد  :مفرداً

   

  .ةًإحدى عشرةَ إمرأَ –أَحد عشر رجالً  :مركَّباً
   

   .أمرأَتان اثنتان –جالَن إثْنان ر :معطُوفاً
  

  :ثَالثَةٌ وتسعةٌ وما بينهما
كان تخالف املَعدود تذْكيراً وتأْنِيثاً سواء أَثَالثَةٌ وتسعةٌ وما بينهما 

  :حنو و معطُوفاًمفرداً، أَو مركَّباً أَ
  ثَالَثُ نِساٍء  –ثَالثَةُ رِجالٍ : مفرداً
  أربع عشرة تلميذةً  –بعة عشر تلميذاً أر: مركَّباً

  نِساٌء تسع  –رِجالٌ تسعةٌ : معطُوفاً
  
  
  
  



١٤٨ 
 

  :العدد عشرة
  .حنو العدد عشرة يخالف املَعدود مفْرداً ويوافقُه مركَّباً

  عشر نِساٍء  –عشرة رِجالٍ : مفرداً
  بع عشرةَ إمرأَةً أَر –أَربعةَ عشر رجالً : مركَّباً

  

  :ألْفَاظُ العقود
عشرين وثالثني إىل التسعني، ولفظتا مائة وألف، ال : ألْفَاظُ العقود مثل

  .حنو يتغير لَفظها يف التأْنيث والتذْكريِ
  عشرونَ إمرأَةً –عشرونَ رجالً 

  مائة إمرأَة  –مائة رجلٍ 
  ألف إمرأَة  –ألف رجلٍ 

  

الت دديبـيالعتر:  
  .حنو العدد الترتيبـي يطَابِق املَوصوف تذْكيراً وتأْنِيثاً

  الصفحةُ الثالثةُ –الفصلُ الثالثُ 
  الذكرى التاسعة عشرة –القرن التاسع عشر 

  
  
  



١٤٩ 
 

  تطبيق القاعدة
  
١- وفالية باحلُرلِ التيف اجلُم ادداَألع بأُكْت.  
  

  زورق _____________  زورقٍ   ١٠٠

٤٠  ةارسي  ___________ __ةارسي  

  كُتبٍ______________   كُتبٍ ٧

  نِساٍء______________   نِساٍء ٨

  رجالً ______________  رجالً ١١

  امرأَةً ______________  امرأَةً ١١

  دفْتراً ______________  دفْتراً ٣٠

  كتابٍ_____________   كتابٍ ١٠٠٠

١٠٠٠ رأَةام   ______________رأَةام  

  _____________كْرى الذّ  ١٤كْرى الذّ

  ______________الفَصلُ   ١٥الفَصلُ 

  كتاباً______________   كتاباً ١٢



١٥٠ 
 

 

 

 
  ؟اَألفْعالُ اخلَمسةُما هي 

" واو"املُثَنى أَو  "أَلف"به مضارعٍ اتصلَت  اَألفْعالُ اخلَمسةُ هو كُلُّ فعلٍ
، وعالمةُ جزمها "النون"املُخاطَبة، وعالمةُ رفْعها " ياُء"اجلَماعة أَو 

  :حنو ونصبِها حذْف النون
  

الَةفْعِ يف حالر: - النغتشي النجالر   
  اَألوالد يلْعبون  -
- سنيردت تأََن  

  

 الَةبِال يف حصال -  :نغتشي لَن النجالر   
  يلْعبوا  لناَألوالد  - 
  أََنت لن  تدرسي - 

  

   الرجالن لَم يشتغال - :يف حالَة اجلَزمِ
  يلْعبوا  ملاَألوالد  -
 -  تملأََن سيترد  

  



١٥١ 
 

  تطبيق القاعدة
  

١-  بأُكتعبلٍ أَرمكُونُ فيها  جلُ املُضايعفْعِفالر يف حالة ةاَألفْعالِ اخلَمس نرع م.  
  

___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  

٢ -  بأُكت عبأَر يف حالة ةاَألفْعالِ اخلَمس نلُ املُضارع معكُونُ فيها فلٍ يمبِجصالن.  
  

___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  

٣-  بأُكت عبأَر يف حالة ةاَألفْعالِ اخلَمس نلُ املُضارع معكُونُ فيها فلٍ يممِجاجلَز.  
  

___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  



١٥٢ 
 

 

 

 
  

  ؟رف الزمانظَما هو 
دي وبنصم مهو اس مانالز فلِ حنولُّ ظَرعالف وثدح مانعلى ز:  

  .مكَثْت عند صديقي شهراً -
  .ذَهبت إىل املَدرسة ظُهراً -
  .وقَفْت مع صديقي لَحظَةً -

  

  :اَألسماء املَنصوبة أَنَّ أَعالهاملَثَلِ يف جند 
  .عند صديقي تهـتدلُّ على الوقْت الذي مكَثْ" شهراً" -
  

  .تدلُّ على الوقْت الذي ذَهبت إىل املَدرسة "ظُهراً" -
  

  هي، ديقيتدلُّ على الوقْت الذي وقَفْت مع ص" لَحظَةً" -
  .زمان حدوث الفعلِ منصوب تبينأَسماء     

  
  
  

  



١٥٣ 
 

  القاعدة قتطبي
  
١- مانز فلٍ يف كُلٍّ منها ظَرمثَالثَ ج بأكْت.  

  
___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
  "ساعةً"مان الزنُ فيها ظَرف وأكْتب جملةً يكُ -٢

  
___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
٣- فكُونُ فيها ظَرلةً يمج بأكْت  مانراً"الزصع"  

  
___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
  "لَيالً"ظَرف الزمان أكْتب جملةً يكُونُ فيها  -٤

  
___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

 
 



١٥٤ 
 

 

 
 

  ؟املَكَان ظَرفما هو 
 املَكَان فلِظَرعالف وثدح كَانلُّ على مدي وبنصم محنو هو اس:  
- الطَّاوِلَة قفَو تابالك كْترت  
- ةرجالش تحلُ تجالر لَسج  
- املرآة اةُ أَمامالفَت قَفَتو  

  
  :أَنَّ اَألسماء املَنصوبة أَعالهجند يف املَثَلِ 
- "لُّ على" فَوقدت تفيه الك كْترالذي ت كانابم.  
- "تحلُّ على "تدت فيه لَسالذي ج كانلُ مجالر.  
- "لُّ على" أَمامدقَفَت فيه الفَتاةُ تالذي و كانم.  
   

 تبين هي أَسماء منصوبةٌ "فَوق وتحت وأَمام"لْفاظ كُلّ من هذه اَأل
  .حدوث الفعلِ مكَانَ

  
  

  



١٥٥ 
 

  القاعدة تطبيق
  
١- كانم فلٍ يف كُلٍّ منها ظَرمثَالثَ ج بأكْت.  

  
___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
  "أَسفَلَ"تب جملةً يكُونُ فيها ظَرف املَكان أكْ -٢

  
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________  

  
٣-  املَكان فكُونُ فيها ظَرلةً يمج براَء"أكْتو"  

  
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________  

  
٤-  مانالز فكُونُ فيها ظَرلةً يمج بأكْت"امأَم"  

  
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________  

 
 



١٥٦ 
 

 

 

 
  ما هو الفعلُ الصحيح؟

  :ي أَصلُه بِحرف علَّة حنوالفعلُ الصحيح اآلخرِ هو كلّ فعلٍ ال ينته
  .لَعب الطِّفْلُ -
- لَدأَكَلَ الو.  
  .درس التلْميذُ -

  

   :نجِد أًنَّ فعلَ لِيف هذا املَثَ
- " بلَع"  
  " أَكَلَ" -
- "سرد "  

لذلك يسمى   -"ياء"أو " واو"أو " ألف" -  ها حرف علَّةيس يف أَصلل
  .كُلُّ فعلٍ منها فعالً صحيح اآلخرِ

  
  
  

  



١٥٧ 
 

  تطبيق القاعدة
  
  .ضع مكانَ الفَراغِ فعالً صحيح  اآلخرِ -١
  

______________________________________ الت  ةذُ بالكُريلْم  
  وحِ  على اللاألستاذُ   _____________________________________
_____________________________________  الكَلْب  

  
  

٢-  بأُكْتعبرِ أَراآلخ ححيلُ صعكونُ فيها الفلٍ يمج.  
  

___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  
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  ما هو الفعلُ املُعتلُّ اآلخرِ؟
رف من حروف العلَّة اآلخرِ هو كلّ فعلٍ ينتهي أَصلُه بِحاملُعتلُّ فعلُ ال

  :حنو
  تحت املَطَرِسامي  يمشي -
  تنمو اَألزهار يف فَصلِ الربيعِ -
  دنا القَطيع من املاِء -
  

  :يف هذا املَثَلِ نجِد أًنَّ فعلَ
  "يمشي" -
  "وتنم" -
"دنا" - 

لذلك   -"ياء"أو " واو"أو " ألف" -يف أَصلها حرف علَّة  هي أَفْعالٌ
  .اآلخرِ معتلَّيسمى كُلُّ فعلٍ منها فعالً 

  
  



١٥٩ 
 

  تطبيق القاعدة
  
  .اآلخرِ معتلَّضع مكانَ الفَراغِ فعالً  -١
  

     املَدرسةاَألوالد إىل  _________________________________
_________________________________  هدعبِو قْدالص    
   .القَطيع من املَاِء  ________________________________

   
  

٢-  بأُكْتعبلُ  أَرعكونُ فيها الفلٍ يملَّ جتعرِماآلخ.  
  

___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  
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  ما هو الفعلُ املُجرد؟
ةًالفيلأَص هوفرح عيمنُ جكُولٍ تعهو كُلُّ ف درلُ املُجع  أَي ندةً مرجوم

  .زِيادة، ويكونُ ثُالثياً أَو رباعياً حنو
  أَقْبلَ  -سافَر  : رباعياً -       نزلَ -  ضرب : ثُالثياً -

  

  تطبيق القاعدة
  

١- مثَالثَ ج بثُالثياًأُكْت درلُ املُجعكونُ فيها الفلٍ ي.  
  

___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

 

٢-  درلُ املُجعكونُ فيها الفلٍ يمثَالثَ ج بأُكْتاًريباع. 
  

___________________________________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
__________________________________________________________________________________________________  
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  ما هو الفعلُ الالزِم؟
لُ الالزِمعكْ الفبِذ ناهعم متلُ الذي يعهو الف سه ولَيلإىل رِ فاع ةاجحب

  :مفْعولٍ به حنو
-  مِسيالن بفَ - هلَدالو رِح   
-  لِّماملُع عجر– ريجاَء املُد  

  
  

  تطبيق القاعدة
  
  .الزِماًأُكْتب ثَالثَ جملٍ يكونُ فيها الفعلُ  -١
  

___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  
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  ما هو الفعلُ املُتعدي؟
تعدي هو الفعلُ الذي ال يتم معناه بِذكْرِ فاعله فقط، بل يكونُ الفعلُ املُ

لٍ بهوفْعإىل م ةاجحنو حب:  
  قَرأَ التلْميذُ كتاباً - كَتب خالد رِسالَةً -

  

ال يتم معناهما إالَّ إذا " قَرأَ"و " كَتب"يف هذا املََثَلِ نجِد أَنَّ فعل 
  .رنا ما كَتب خالد وما قَرأَ التلْميذُذَكَ

  
  
  

  تطبيق القاعدة
  
  .متعدياًأُكْتب ثَالثَ جملٍ يكونُ فيها الفعلُ  -١

  

___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  
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   ما هو التصغري؟
ريغصأَو  الت ،تهيلَ كَميقْلتيِء، أَو لالش مجرِ حغيصتاغُ لصي مهو اس

أَوزان  ثَالثَةَ ، ولَه، أَو لتحقيرِه أَو للْتحببِ لهمكانِه أَو زمنِه ان قُربِلبي
  :وهي

ويصاغُ بِضم أَوله وفَتحِ ثَانيه وإضافَة ياٍء ساكنة لتصغريِ الثُّالثي " فُعيل"
 هدعحنوب:  

          جبيلْ= جبلْ  -
  يبكُلَ= كَلْب  -

  

"يلْفُعباعي  "عغريِ الرصتول هحِ ثَانيله وفَتأَو مصاغُ بِضياٍء وي افَةإض
  .حنو ساكنة بعد الثَّاين وكَسرِ ما بعدها

-  مهرد =هِميرد       
-  بكْتم =بتكَيم.  

  

"عيغريِ اخلُماسي  "لْيفُعصتحنو إذا كانَ آخرهل دم فرح.  
  منيديل= منديل  -
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  بريميل= برميل  -
  

 عإىل م املد يري حرفغحنو" واواً"أَو " ألفاً"إذا كانَ " ياء"ت.  
-  مارسري = مميسم  
  عصيفري= عصفُور  -
  
  

  تطبيق القاعدة
  
  :صغر اَأللْفاظ التالية -١
  

  ____________________________حجر   ____________  __________________نهر 

  _______  ____________________قَنديل   ________________  ____________قَطعة 

  ________________________  صندوق  __________________________شجرة 

  __________________________منشار   ___________  ______________كُرسي 
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  ؟الناهية )ال(ما هي 
  .ستخدم للنهييوالفعل املضارع  جزمي رفح يهية هاالن )ال(

   .تسرقال يا زيد  - تركُضال يا زيد : حنو
 الركضِعن  زيداً ينهألن املتكلم ي ،اهيةالن )ال(، تسمى احلالَةيف هذه 
 رِقَةوهي جتزم الفعل املضارعوالس.  

  

  ؟النافية )ال(ما هي 
ال يؤثر على حركة الفعل و للنفي يستعملُ رفح يهية فاالن )ال(

   .إلعرابيةاملضارع ا
  .يسرق ال سمير -  بكْذال ي سمير: حنو

الكذب  ينفي صفةافية ألن املتكلم فيها الن) ال(احلالَة، تسمى يف هذه 
  .وهي ال جتزم الفعل املضارع بل يبقى مرفوعاًسمريٍ، عن قة والسرِ

  

  :النافية للجنس )ال( ما هي
 لُدختونس عن مجيع أفراد اجلعلى نفي اخلَبر س نافية للجِالن )ال(تدلُّ 

ى املبتدأ ويسم نصبفت وأخواا) إنّ(عمل  لُمعوتعلى اجلملة االمسية 



١٦٦ 
 

  .وترفع اخلرب ويسمى خربها ،هاامس
  ال شاَهد زورٍ محبوب: حنو

 ٠به ممدوحال مقَصرا يف واجِ
  

  تطبيق القاعدة
  
  .الناهية) ال(كونُ فيها تأُكْتب ثَالثَ جملٍ  -١

  

___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
  .النافية) ال(كونُ فيها تأُكْتب ثَالثَ جملٍ  -١

  

___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________ 

  
  .النافية للجِنس) ال(كونُ فيها تأُكْتب ثَالثَ جملٍ  -١

  

___________________________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________________________________ 
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   ما هو إعراب اجلُملة؟
 منها وتمييز املَرفوعِ اب اجلُملَة هو تعيني اإلسمِ، والفعلِ، واحلَرفإعر

  :وبيانُ سببِ ذلك حنو واملَجرورِ واملَنصوبِ واملَجزومِ
   

 .ذَهبت إىل بيتك: أعرِب
  

تبل: ذَهع ينباضٍ ملٌ معه بفالصالت كونلِ تاءى السالفَاعاء ، والت
  .ضمير متصلٌ مبين على الضم يف محلِّ رفْعِ فَاعلٍ

  

  .حرف جرٍّ مبين على السكون ال محلَّ له يف اإلعراب  : إىل
  

كتيب :  ةُ جالموع ،رورجم ماسةُ الظَّررالكَس ه وهو ،رِهةُ على آخراه
رميض والكاف ،ضافم لِّ اجلَرححِ يف ملى الفَتع ينبلٌ مصتم.  
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  :كَتب الولَد رِسالَةً لَطيفَةً -١

  

بكَت:  لٌ ماضٍ صعحِفرِ حياآلخةرظَاه ةحعلى فَت مبين ،.  
  

لَدبأَ :الو فرعم ذَكَّرم فردم مأسعلٌ لفل ل وهو فَاعبةُكَتوعالم فُوعرم ، 
  .آخره علىرفْعه الضمة الظَّاهرة 

  

  . آخرِه علىرة ه ومنصوب بفتحة ظاهاسم مفْعولٌ ب: رِسالَةً
  

ومنصوب، وعالمة نصبِه الفَتحة الظَّاهرة على " رسالة"نعت لـ : لَطيفَةً
  .آخره

  

  كَتبت قَصيدةً -٢
  

بكَتت :على الس نِيباضٍ ملٌ معاِءفبالت هصالإلت كُون ينبلٌ مصتم رمياُء ضوالت ،
  .على الضم يف محلِّ رفْع فاعل

  

  .مفْعولٌ به منصوب، وعالمةُ نصبِه الفَتحةُ الظَّاهرِةُ على آخرِه: قَصيدةً
  
  



١٦٩ 
 

٣- هس راَألم سالًلَي:  
  

سلَي:  أَخوات نصٍ، ماقاضٍ نلٌ معكان"ف" فَعرر، فَيدأ واخلَبلُ على املبتخدي ،
  .األولَ ويسمى امسها وينصب الثاين ويسمى خبرها

  

راَألم:  اسم"ف" ليسرممالض هفْعةُ روعالم ،وعرِهةُ على آخرةُ الظَّاه.  
  

  .اهرةُ على آخرِهالظَّ ، منصوب وعالمةُ نصبِه الفَتحةُ"ليس"خبر  :سهالً
  

  :لُ املَطَريهط -٤
  

  .ةُ الظَّاهرةُ على آخرِهوع، وعالمةُ رفْعه الضممرفُ مضارع علٌف :لُيهط
  

املَطَر:  هفْعةُ روعالم ،فُوعرلٌ مفَاعمةُ الظَّالضرِهةُ على آخراه.  
  

٥- ضاَألر قَى املُزارِعس:  
  

  .عذُّرِبنِي على الفَتحة املُقَدرة على األلف للتفعلٌ ماضٍ م :سقَى
  

املُزارِع: فُوعرلٌ مفاع، مالض هفْعةُ روعالمرِهةُ على آخرةُ الظَّاه.  
  

ضاَألر: وبصنولٌ به مفْعمرِهرِةُ على آخةُ الظَّاهحالفَت بِهصةُ نالموع ،.  
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  :فَسد عليتعرفْت على الذي  -٦
  

فْترعاء، و: ته بالتصالإلت كونعلى الس ينباضٍ ملٌ معاُء"فلٌ  "التصتم مريض
  .لى الضم يف محلِّ رفْعِ فاعمبين عل

  

ال محلّ له يف اإلعراب، وقد حرك  مبين على السكون جرحرف : على
  .بالكَسرة منعاً من التقاِء الساكنين

  

واجلَار واملَجرور . يف محلّ جر مبين على السكون اسم موصولٌ: الذي
  ".تعرفْت"متعلِّقان بالفعلِ 

  

دلٌ ماضٍ : فَسععلى آخرهف ةرالظَّاه ةحعلى الفَت ينبم رتتسم رميض لُهوفاع ،
 هقْديرهو"ت."  

  

على: "علي "رج فرراب، و حلّ له يف اإلعحال م كونعلى الس ينبالياء"م "
واجلار واملَجرور . ضمير متصلٌ مبين على الفَتحة يف محلّ جر

لِ معبف لِّقانعت"دفَس."  
  

٧- حجنحىت ت هِدتإج:  
  

هِدتإج : هقْديرفيه ت رتتسم رميض لُهوفاع ،كونعلى الس ينبرٍ ملُ أمعأنت"ف."  
  

  .مضمرة" أن"نصب بـبٍ تحرف نص: حىت
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