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الحمد لّلـه رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين. وبعد :
فيسعدنا أن نقدم إلخواننا المعلمين وأخواتنا المعلمات وأبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات كتاب 
)قواعد اللغة العربية( للصف األول المتوسط، وْفًقا لألهداف والمفردات التي كلفتنا وزارة 

التربية والتعليم تأليَف هذا المقرر في ضوئها. وقد راعينا تحقيق تلك األهداف بما تيسر لنا.
ولعل من األمور المسلم بها َأْن نشير إلى أن قواعد اللغة العربية ال تدرس لذاتها، وإنما هي 
لذا  السليم.  للفهم  السبيل  وأنها  واللحن،  الخطأ  من  لسانه  تقويم  على  الدارس  تعين  وسيلة 
ا يِعين الطالب والطالبة على فهم اللغة، وسالمة  ا تطبيقيًّ َنَحْوَنا في إعداد هذا الكتاب منًحى علميًّ

استعمالها.
وتحقيًقا لهذا الهدف راعينا عند إعداد هذا الكتاب األسَس اآلتية :

مراِعيَن  وضعناها  أو  التراث  من  اخترناها  أدبية  نصوص  من  النحوية  القواعد  استنبطنا   -  1
مناسبتها لسن الطالب والطالبة ومرحلتهما، وأن يكون فيها زاد لغوي وفكري يفيد الدارس 

والدارسة.
فعليك ـ أيها األستاذ الكريم وأيتها األستاذة الكريمة ـ أال تتجاوزا هذه النصوص إال بعد 
قراءتها وفهمها من الطالب والطالبات، واإلجابة عن أسئلتها؛ ليكون ذلك عوًنا لكما ولهم 

على فهم الدرس.
2 - جردنا األمثلة من النص في اإليضاح تسهياًل لمهمة المعلم والمعلمة. وقد نضيف بعض 
األمثلة في اإليضاح استكمااًل لبعض جزيئات الدرس، حرًصا منا على عدم تكلف النص. 

فال ُتغِفال هذه األمثلة وفقكما الله.
3 - َعَمْدَنا إلى تبسيط بعض المسائل النحوية، واقتصرنا من الموضوع على ما يدركه الطالب 
المصطلحات  من  التقليل  كما حاولنا  المرحلة.  هذه  في  إليه  ويحتاجان  الطالبة  وتدركه 

النحوية. دون مساس بجوهر النحو، ودون تقديم مصطلحات غير مألوفة.
4 - رتبنا التدريبات بحيث تكون الثالثة األولى - غالًبا - شفوية، يليها تدريبان كتابيان يحلهما 
الطالب والطالبة كتابة في الفصل بإشراف المعلم والمعلمة، وغالبها يمكن حله في الكتاب 

نفسه. أما بقية التدريبات فقد تركنا للمعلم والمعلمة حرية اختيار الكيفية التي تحل بها.
5 - التزمنا بالتدرج في التدريبات من السهل إلى ما يحتاج إلى التفكير والتأمل المالئم للمستوى 

مقـــدمـــــة



�

ا، ثم يشارك الطالب والطالبة في إعراب  الدراسي. من ذلك إعراب مثال أو مثالين إعراًبا تامًّ
مثل ذلك، وأخيًرا نترك لهما إعراب أمثلة أخرى بإشراف المعلم والمعلمة.

ا؛ لذا جاءت منوعة  ا وفكريًّ 6 - حرصنا على أن تكون التدريبات مفيدة للطالب والطالبة لغويًّ
بين أمثلة من حياة الطالب والطالبة، أو حكمة أو نص قرآني كريم، أو حديث شريف، أو 

نص قديم أو حديث من شعر أو نثر.
7 - راعينا التكامل اللغوي بين فروع اللغة العربية من خالل :

أ - نصوص التدريبات التي تشمل إلى جانب القواعد مهاراٍت لغويًة متعددة، من توضيح 
األلفاظ، أو ذكر مرادفاتها، أو أضدادها، واستخدامها في جمل مفيدة. وكذلك تذوق 
ا، والتدريب على كتابتها، خاصة  لبعض األساليب، وتأمل رسم بعض الكلمات إمالئيًّ

ما يكثر فيه الخطأ.
ب - إحالة الطالب والطالبة إلى سور أو آيات من القرآن الكريم، أو إلى موضوع معين في 

كتاب القراءة والنصوص لتطبيق ما درساه على هذه النصوص.
ج - َخْتم كل موضوع - غالًبا - بتدريب كتابي يبرز فيه التطبيق اللغوي الكامل حيث يطلب 

من الطالب والطالبة كتابة عدة أسطر يوظفان فيها ما درساه من قواعد نحوية.
هذه أبرز مالمح عملنا في هذا الكتاب، وال يفوتنا أن نذكر المعلم والمعلمة ببعض الجوانب 

التربوية :
1 - أن تغرسوا في الطالب والطالبات ُحب اللغة العربية، فهي لغة القرآن.

2 - أن تعودوهم على قراءة الدرس الجديد وإعداده قبل شرحه.
3 - أن تقدموا لكلِّ درس بما يناسبه.

4 - أن تعتمدوا في دروسكم على طالبكم وطالباتكم في المناقشة والحوار، فإن الدرس الناجح 
ما بدأ بالطالب والطالبة وانتهى بهما.

الطالب  إدراك  من  التأكد  بعد  إال  أخرى  إلى  جزئية  من  الدرس  عرض  عند  تنتقلوا  أال   -  5
َر  ُقـرِّ ما  بأمثلة على  يأتوا  أن  والطالبات  الطالب  أكثر  قدرُة  لها. وسبيُل ذلك  والطالبات 

معهم.
6 - أن تحرصوا على حل التدريبات كلها، فإن كثرة التدريب ُتثبت المعلومات وتحولها من 

معلومات ذهنية إلى مهارات لغوية.
في  الموضوع  اقرؤوا  بل  المقرر،  الكتاب  على  ا  ذهنيًّ دروسكم  إعداد  في  تقتصروا  أال   -  7
نوا معلوماٍت ُتِعينكم على عرض درسكم بأسلوب يالئم  كتاب آخر أوسع وأشمل؛ لتكوِّ
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91املـراجـع الـواردة يف اهلـامـش
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التـدريــُب الأول
ُأمـيِّـُز األسمـاَء واألفعاَل والحـروَف فيما يأتـي :

2 - َتـنْـُبـُع العيُن ِمن الجـبـِل. 1 - َتَلـبَّـَدِت السمـاُء بالغيوِم.    
4 - يُد اللِه َمَع الَجَمـاَعـِة. 3 - هـذا وقـُت العمِل.    

6 - اْربِـُطـوا األحزمـَة. 5 - سميـرُة ِهـَي المريـضُة.    

ـ�ِنــي التـدريُب الثَّ
ُأمـيِّـُز الجملـَة االسمية من الجملـِة الفعلية فِيما يأتـي :

2 - ُتـِقيُم ُمـْزَنـُة عند أخيها. 1 - اْحـَذْر َأْن َتْسَعـى بالنَِّميَمـِة.   
ـَن الطُّالُب فصَلهم بالّلوحاِت. 4 - َزيَّ 3 - الباُب جـديـٌد.     

6 - األََخـواِن ُمَتَحـابَّـان. ُتـه.     5 - البرُد زادْت ِشـدَّ
8 - َسِعـدُت بلقاء َأَقاربِي 7 - تبدُأ النشاطاُت بعد ُأسبوٍع.   

التـدريُب الثـ�لــُث
ُأَعـيِّـُن المبتدَأ والخبـَر في الجمِل اآلتيـِة، وأذكـُر عـالمـَة إعــراِب كـل منهما :
. 2 - ظِـلُّ الشجِر ممتـدٌّ 1 - الصبـُح جميٌل.     

4 - التُّـَفاحتاِن ناضجتان. 3 - الصيادون عائدون من البحِر.   
6 - أخـوَك َشْهـٌم. 5 - قاذفاُت القنابِل كبيرٌة.    

7 - الِمنْـَضَدُة َكبيرٌة.

التـدريُب الـرابــُع
ُأَعـيِّـُن الفعَل الَماِضَي والمضارَع واألمـَر فيما يأتـي :

2 - ثاَر البركاُن بعد خُموٍد طويل. ـها الجنود.    وا للُمـنَاَوَرِة أيُّ 1 - استِعدُّ

تدريب�ت على م� �سبقْت درا�سُتُه في المرحلة البتدائَية*

* يختار المعلم والمعلمة من هذه التدريبات ما يناسب الوقت المخصص للمراجعة، ويكون بعضها صفيًّا واآلخر واجبا منزليًّا.
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4 - يتعلَّـُم َسْيـٌف الطباعـَة. 3 - َيْهَوى عبُد العزيـِز الكرَة الطائرة.   
6 - اسَتَمـرَّ الـَبرَنـامُج ساعًة واحدًة. ـًة لطيفـًة.     5 - اذكْر لنا قصَّ

التـدريُب الخـ�مــ�ُس
َأضُع خطًّا تحَت الفاعل وخطَّـْيـِن تحت المفعوِل بـه فيما يأتـي :

2 - ُيثيُب اللُه المحسَن على عمِلـِه.    . هون الخيمَة في الَبـرِّ 1 - َنَصَب المتنزِّ
4 - َرَمى الحاجُّ الجمـراِت في منًى. 3 - شكا طلحـُة عينَـْيـِه إلى الطبيِب.   

6 - أوصى الخطيُب الناَس بالتـقوى. 5 - ُيـوِقـُد أبو محمـٍد الناَر ِشـَتاًء.   

التـدريُب ال�ســ�د�ُس
أضُع فعـاًل أو فاعاًل أو مفعوالً به مناسبًا في الَفراغ، وَأضبُِطـُه بالحـركـاِت :

2 - َساَعَد ظافِر ................. . 1 - َشاَور ................. المدرسين.   
4 - أصاَب ................. الهدَف. 3 - َأْكِرْم ................. يا أخي.   

6 - ................. الصحفيون األخباَر. 5 - ................. الحكُم اللعبَة.   

التـدريُب ال�سـ�بــُع
ـيُّ في قصيدِة )ِذْكـَرى الطُّفولـِة(* : قال الشاعـُر َحَمـُد الِحجِّ

َوَداَعتِي ظِـالِل  في  بَِعْيـٍش  َأْنـِعْم  َوَداَعــًة           َتـِفيُض  َنْفسي  بـه  َزَمـٌن 

َلْم َأْدِر َما َطْعـُم الُهموِم َوَلوُنـَهـا                  َوأَرى الَجَماَل َفال ُأَصاُب بُِحرَقـِة

َوَأَنـاُم ِمـْلَء الَجـفِن َمـا ُأْمنِـيَّتـي                      إال َعَسـى فِـي الصبِح َأْلـَقى ُلعبتي

ـِة ِذكَرى الطُُّفوَلِة َما َتُمرُّ بَِخاطِـِري                إال َذَكـْرُت بِــَهـا َنِعـيـَم الَجـنَـّ

أ - ُأِجيُب عن األسئلِة اآلتية :
ًدا بعَض خصاِئِصَها، َأستخرُج هذه الخصائص ِمَن األبياِت. 1 - َيِحنُّ الشاعُر إلى الطفولِة معدِّ

2 - بَِم َشبَه الشاعُر ِذكرياِت الطفولـِة ؟

* من ديوانه : عذاب السنين 29 - 30 .
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ب - َأستخـرُج من األبـيـاِت :
2 - مفعـوالً بـه منصوًبـا. 1 - فعـاًل مضارًعا مرفوًعا.   

ا ومجـروًرا. 4 - جـارًّ 3 - فعـاًل ماضـًيا.    
ـًرا. 6 - اسًما مؤنًثا، واسًما مذكَّ 5 - مضاًفا ومضاًفا إليـه.    

7 - جمـَع تكسيٍر.

التـدريُب الثـ�مــُن
َأستخرُج الضمائِـَر فيما يأتي وأبـيِّـُن نـوعـها :

2 - هذه هـَي مدرستي. ـَها الشباُب، أنتْم أمُل األمـِة.    1 - َأيُّ
4 - أين قضيَت اإلجـازة ؟ 3 - نحُن سعيدون بهذا اللِّـَقـاِء.   

6 - ُهنَّ طالباٌت في المدرسِة. اِن.     5 - أنتما طالـباِن ُمِجـدَّ
. ـِقـيُّ 8 - الكافـُر هو الشَّ 7 - أنا ُأِحـبُّ أهلـي ووطني.    

ـي - َأْهـٌل لالحتراِم. 10 - أنِت - يا أمِّ 9 - المعلمون ُهْم ُمـَربُّـو األجياِل.   

التـدريـُب التـ��ســُع
ُأميِّـُز أسماَء اإلشارِة ِمْن األسماِء الموصولِة بوضِع خطٍّ تحَت اسم اإلشارِة، وخطين تحَت االسِم الموصوِل :

2 - َأَأْنِت التي ضربِت أخَتـِك، ياعفاُف ؟ 1 - اْرَفـُعوا هذه الحصاَة.    
4 - هؤالِء أصدقائي الذين َأْعـَتـزُّ بِـِهم. 3 - هذا طريـُق مكَة الذي تسأُل عنه.   

6 - َأَهَذا الكتاُب الذي اْسَتَعْرَت ِمَن المكتبِة ؟ 5 - َناِوْلنِي الِمسمارْيِن اللذين َسَقَطا.   

التـدريُب العـ��ســُر
ُأعيُد كتاَبـَة العبارِة اآلتية َمَع اْلَبـْدِء في كل مرة بأحـِد أسماِء اإلشارِة : )هذه ، هاتان ، هؤالِء(، وُأَغـيِّـُر 

ما َيـْلـَزُم :
)هذا هو الطالُب الذي يفوُز بالجائـزة كلَّ عاٍم؛ ألنـُه طالٌب َجـادٌّ يقضي ُمْعَظـَم وقـتِـِه في َحلِّ الواجباِت 

وُمراجعِة الدروِس، ويقرُأ الكتَب والِقَصَص في مكتبِة المدرسِة(.
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التـدريُب الحـ�ِدَي ع�سـَر
َأجعُل األسماَء في الجمِل األربِع األولى ُمَثـنَّـاًة، واألربع األخـَرى َجْمًعا، وُأغيُر ما يلـزُم :

1 - الفتـاُة خاشعٌة في َصالتِـها. 1 - العسكريُّ البِـٌس لباَسـه.     
2 - َصَعـَد الراكُب إلى الطائـرِة. ُث للسائل.     2 -  أْنَصَت الُمَتحدِّ

ـُه السفينـَة. ـاُر يوجِّ 3 - البحَّ 3 - أنهت الطالبـُة االختباَر.     
اصُة تشـقُّ البحـَر.  4 - الغـوَّ 4 - اصطدَم القطـاُر بسيـارٍة.     

ـ�نـي َع�سـر التـدريُب الثَّ
)ب( األذنان ، القارئون. )أ( العجلتان ، المصطافون.     

)جـ( الساقان ، المحسنون.
َأجعُل مجموعاِت الكلماِت السابقـِة في جمٍل مفيدٍة، بحيُث تكوُن التي في )أ( مرفوعـًة، والتـي في )ب( 

منصوبـًة، والتي في )جـ( مجـرورًة.

التـدريُب الثـ�ِلـَث َع�َسـَر
ُأمـيِّـُز بيَن جمع التكسيِر وجمِع المذكِر السالِم وجمِع المؤنِث السالِم فيما يأتـي :

2 - الشياطيُن أعداُء المؤمنين. 1 - َخَرَجْت قوافُل الحجيِج إلى عرفاٍت.   
4 - الجنُة تحَت أقداِم األمهاِت. 3 - المصابيُح ُتـنيُر الطُّـُرَقـاِت.    

6 - اشتريُت خمسَة كتٍب. 5 - في المطاِر قاعٌة لِْلُمغاِدِريَن وأخرى للقادميَن.  
8 - َأدِّ الواجباِت التي عليك. َجاُل والنساُء واألطفاُل لصالِة العيِد.   7 - َخَرَج الرِّ

التـدريُب الـرابَع َع�َسـَر
الحروِف  األولى، وأحَد  األربِع  الجمِل  ليَس( على   ، َصـاَر   ، : )كـاَن  الناسخـِة  األفعـاِل  أحَد  ُأدخـُل 

( على الجمِل األربِع األخـرى، وُأغيـُر ما يلـزُم : الناسخـِة : )إنَّ ، َكـَأنَّ ، ليـَت ، لعـلَّ
1 - َهـَذا الرُجـُل فـقيٌر. 1 - الجـوُّ معتـدٌل.      

2 - المسلمون قـادُة العالم. 2 - النَّْحـُو مفيـٌد.      
3 - هذا الدواُء َعـْلـَقٌم في المرارِة. 3 - إبراهيُم ذو ُسْمَعٍة طيبٍة.     

4 - أبي يعـوُد ِمْن َسـَفـره. 4 - األطفـاُل نائـمون.      
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التـدريُب الخـ�م�َس َع�َسـَر
َأَضُع فعـاًل ناسًخا أو حـرًفا ناسًخا مناسًبا في كـلِّ فـراٍغ مما يلي :

2 - .................. المدرس أٌب للطالِب. 1 - .................. الجالسوَن ساكتين.  
3 - .................. الالعبيَن متعبون.         4 - .................. األمل في العودِة أكيًدا.

6 - ...... عمًرا وأخاه حاضران المحاضرة.)1( 5 - .................. البقالـة ُمغَلـَقة.   

التـدريُب ال�سـ�د�َس َع�َسـَر
َأْنـَجـُح - َيـْغـَرُق - َنـْقـِفـُز - َتـْضَحـُك - َأْلـَعـُب

َأجعُل األفعاَل الُمَضارعَة السابقَة في جمٍل تكوُن منصوبـًة بإحدى أدواِت نصِب المضارِع :
)َأْن ، َلـْن ، َكـْي ، الم التعليل( وأستـوفـي كـلَّ هـذِه األدواِت.

التـدريُب ال�سـ�بـَع َع�َسـَر
ُم تهـبِـط - نـودع - يضِرب - تبـرز - أركض - َيـَتـَقـدَّ

َأْجعُل األفعـاَل الُمَضارعـَة السابـقـَة في جمٍل تكوُن مجزومـًة بإحدى أدواِت جـزم المضارِع :
)َلم ، ال الناهية ، الم األمر( وأستوفي كلَّ هـذِه األدواِت.

التـدريُب الثـ�مَن َع�َسـر
ُأدِخـُل أداَة جـزٍم أو أداَة نصٍب مناسبًة على كل جملٍة مما يلي، ثَم َأضبُط آخـَر الفعـِل :

2 - أال تحبون ........... ينهزم العدو ؟ 1 - ........... يفلح الُمحتاُل أبًدا.   
4 - ........... َيُقل المتكلم خيًرا أو لَِيصمت. 3 - ........... يحدث أيُّ حادث مروٍر اليوَم.  
6 - ........... نخضع لِلظُّلِم مهما كان الثمُن. 5 - استرْح قلياًل ........... تعود إلى العمِل نشيًطا. 

8 - ........... تقترب ِمَن الُحفَرة. 7 - ........... َنـَتـَوّكل على اللـِه.   

)1( يالحظ أن واو )َعْمرو( حذفت النعدام الحاجة إليها في التفريق بينها وبين )عمر( الممنوع من الصرف.
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التـدريُب التـ��ِسَع َع�َسـَر
َيـْذَبـُح - َتـْقـُعـُد - َيـُشـمُّ - َتـْقـبُض - َتـْقـِذُف

ـَها على  ا سبَق ِمـَن األفَعال الخمسِة في جملٍة مفيدٍة وأستوفي األفعاَل الخمسَة ُكـلَّ َأْجعُل كلَّ فعٍل ممَّ
ِغـرار المثال اآلتـي :

- يمرح : األوالُد َيْمـَرُحـوَن في فنـاِء المنـزِل.

التـدريب الع�سـرون
ُأدِخـُل إْحَدى أدواِت النصِب أو الجزِم المناسبِة على األفعـاِل الخمسِة في الجمل اآلتيـِة :
2 - السائـقان َيُعوقاِن المروَر بسيارَتـْيِهما. 1 - األطباُء يستريحون بعَد العمليِة.  

جوَن اإلَشاَعـاِت. 4 - أنتم ُتـَروِّ 3 - َأْنِت تحسنيَن الكالَم يا َسْلَمى.  
ال ُيـْكِمـُلون البناَء. 6 - الُعـمَّ 5 - أيها الشابَّـاِن، أنتما تنتظراِن هنا.  

التـدريُب الح�دي والعـ�سرون
ُلـَعـاُب اْلَمـنِـيَّـِة

اْلَمنِـيَّـِة(. وفي  )ُلَعاَب  يه  ُيَسمِّ َفـْرٌق، وكان  الخشبِة  بينَه وبين  ليس  َسْيٌف  النَُّمْيِريِّ  َحيَّـَة  كان ألبي 
ـَها اْلُمْغـَتـرُّ بنا واْلُمْجـَتـِرُئ علينا، بِئَس ما اخَترَت  ، َأيُّ ها اللِّصُّ ا، فقاَم، وقاَل : أيُّ ليلٍة َسِمَع في داره ِحسًّ
لِنَـفِسك؛ َخـْيـٌر قليٌل، وَسـْيـٌف صقيٌل. )ُلـَعاُب اْلَمنـِيَّـة( الذي َسِمعَت بـه، مشهورٌة َضْربـُتـُه، ال ُتَخاُف 
َنـْبَوُتـه. اْخـُرْج بالعفـِو عنك، َكْيـاَل َأْدُخـَل بالعقوبـِة عليك. َفَبـْيـنََما هو كذلك إْذ خـرَج ِمن المنزِل 

َكـْلٌب. فقال : الحمُد لله الذي َمَسَخَك َكْلـًبا، وَكَفانِـي َحـْرًبـا*.

أ - َأْقـَرُأ النَّص السابَق ثَم ُأجيُب َعِن األسئلـِة اآلتـيـة :
)1( لماذا ُوِصَف سيُف أبي َحيَّـَة بأّنـُه كالخشبـِة ؟

)2( ما الذي دَخَل منزَل أبـي حيَّـَة ؟
)3( أصُف أبا َحيَّـَة بـ ...................... .

ِلين البن الجوزي، ص183 )بتصرف(. * أخبار الَحمَقى والُمَغفَّ
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ب - ما معنَى الكلماِت اآلتيـِة : الَمنِـيَّـة، ِحـّس، صقيل، َنـْبـوة ؟
ج - ُأعرُب قوَلـه : )َخـَرَج ِمَن المنزِل َكـْلـٌب(.

د - أستخرُج ِمـَن النَّـصِّ ما يـأتـي :
)2( فعاًل مضارًعا منصوًبا، وَأْذكُر عالمَة نصبِـِه. )1( فعاًل ناسًخا ُيفيد النفَي.  

)4( مفعوالً به منصوًبـا. )3( جملًة اسميـًة.    
ًفا باأللِف والالِم. )6( اسًما ُمَعرَّ )5( فعاًل ماضًيا فيه ضميُر رفٍع متصٌل. 

)8( فعاًل َمْبنيًّـا للمجهـوِل، وأذكـُر نائـَب الفاِعـِل. ـًرا.     )7( َعَلـًما مذكَّ
 

التدريُب الث�ني والع�سرون
َأَضُع في المكاِن الخالِي حرًفا مناسًبا من حروِف الجرِّ :

ْث يَدْيـَك ........... الزيِت. 2 - ال تلـوِّ 1 - خرَج الفالُح ........... البيِت ........... الحقِل. 
4 - َسَأمُكُث هذا اليوم ........... المكتبِة. 3 - ابتعْد ........... الكلِب.    

6 - تقُع تبوك ........... َشماِل غربي المملكِة. 5 - شاهدُت طائًرا غريًبا ........... الشجرِة.  
8 - كنت أستِمُع ....... حديٍث ...... الِمْذياِع. 7 - ........... محافظة المهِد َمنَْجٌم للذهِب.  

التدريُب الث�لث والِع�ْسُروَن
: ) ا يلي حرًفـا مناسًبا من أحرِف العطِف : )الواو ، الفاء ، ُثمَّ َأَضُع في ُكـلِّ فـراٍغ ِممَّ

الً .......... اقعْد. 2 - قم َأوَّ 1 - حضَر يوسُف .......... ُأخُتـُه.    
ُلوا على اللِه .......... اعِزُموا. 4 - َتَوكَّ 3 - لِـيدُخْل محمٌد .......... سالٌم ..........عبُدالله.  

بـاِن. 6 - قاِسٌم .......... جميٌل مؤدَّ 5 - الِعـيَداِن هما : عيُد الفطِر .......... عيُد األْضَحى.  

التدريُب الرابع والِع�ْسُروَن
ا َيلـي صفـًة مناسبـًة : أضــُع فــي ُكــلِّ فــراٍغ ِمـمَّ

2 - في المكتبِة ُكـُتـٌب .............. . 1 - ُشـيِّـَدِت الِمْئـَذَنـُة .................... .   
4 - ُكـْل بِـَيـِدَك ...................... . 3 - وجدُت النوَر .................... مؤذًيـا لِْلُعـُيوِن.  
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6 - َأُتـِريُد رياالً .................... َفـَقْط ؟ َسـُة الطالباِت ............ .   5 - نصَحِت الُمَدرِّ

8 - األمانـُة ِصَفـٌة .................... . 7 - ُأِحـبُّ الطالَب .................... .  

التدريُب الخ�م�ُس والِع�ْسُروَن
َأضُع في المكان الخالي ظـرَف زماٍن أو ظرَف مكاٍن مناسًبا :

2 - ال تأكْل .............. النوم. 1 - الكتاُب .............. المنضدِة.   

4 - ناَم الطفُل .............. الظهِر. 3 - ُأَغاِدُر المنزَل إلى المدرسِة .............. .  

6 - استمرَّ االحتفاُل .............. . 5 - يقُع بيُت المؤذِن .............. المسجِد.  

8 - تعوُد الطيوُر إلى أعشاشها .............. . 7 - َيِقُف المصلون .............. اإلماِم.  

10 - .............. الُجْحِر عقرٌب. 9 - َأَتْشَتِغُلوَن .............. الخميس ؟   

التدريُب ال�س�د�س والِع�ْسُروَن
َأجعُل األفَعـال اآلتيـة َمْبنِـيَّـًة للمجهوِل وُأَغـيِّـُر ما يلـزُم على ِغـَراِر المَثـاِل األوِل :

َحـِت النَّْخـَلـُة. 1 - ُلقِّ َح الفالُح النَّْخَلـَة.     1 - َلقَّ

. ......................... - 2 2 - َحَمَل الولـُد الحقيبَة.    

رين.    3 - ......................... . 3 - َجَمَع عليٌّ التبرعاِت للمتضرِّ

. ......................... - 4 4 - ُتِقيُم المدرسُة َحـْفـاًل كلَّ عاٍم.   

. ......................... - 5 َب الطبيُب الـدواَء.     5 - جـرَّ

. ......................... - 6 6 - َيْحـُرُث المـزارُع الحقَل.    

. ......................... - 7 ْقـِل.    اُس القطاَر لِلـنَـّ 7 - يستعمُل النَـّ

. ......................... - 8 8 - ُيكافِـُئ الُمديـُر طالَبيِن في المدرسِة.  

. ......................... - 9 ـيِّـئ.    اُس َذا الُخُلـِق السَّ 9 - يكرُه النَـّ
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َمـْفـُهــوُم اْلمـُْعــَرِب َواْلَمـْبـِنــي

) أ (
1 - خالـُد ْبُن الوليِد قائٌد عظيٌم.

َب الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص خالًدا بسيِف الّلِه المسلوِل. 2 - َلقَّ
3 - قـرأُت عْن خالـِد ْبِن الوليـِد.

)ب(
1 - هنٌد ُتـَذاِكـُر ُدُروَسها.

2 - هنـٌد َلْن ُتـَذاِكَر دروَسها اليوم.
3 - هنٌد َلـْم ُتـَذاِكْر دروَسـها.

) ج (
1 - هـذِه الفتاُة أخالُقـها عاليـٌة.

2 - أحتـرُم هـذِه الفتـاَة.
3 - َسلَّْمـُت على هـذِه الفتـاِة.

) د (
1 - زاَر محمٌد َمْعـِرَض الِكـتاِب.

2 - حافـْظ على الصالِة يـا محمُد.

اأوًل : عندما أتأمُل الكلمات الملونة في المجموعة )أ( و)ب( :
أالحُظ أن الكلمة )خالد( في المجموعة )أ( قد أتت في المثال األول مبتدأ مرفوًعا وعالمة رفعه 
الضمة، وفي المثال الثاني أتت مفعوالً به منصوًبا وعالمة نصبه الفتحة، وفي المثال الثالث أتت اسًما 
مجروًرا وعالمة جره الكسرة. كما أالحظ أن حركة آخرها تغيرت بتغير موقعها اإلعرابي، وهذا النوع 

من األسماء ُيَسمى اسًما ُمـْعـَرًبا.
وأالحُظ أن الفعل )تذاكر( في المجموعة )ب( أتى في المثال األول فعاًل مضارًعا مرفوًعا وعالمة 
رفعه الضمة، وفي المثال الثاني أتى فعاًل مضارًعا منصوًبا - ألنه سبق بأداة نصب - وعالمة نصبه الفتحة، 
وفي المثال الثالث أتى مجزوًما وعالمة جزمه السكون - ألنه سبق بأداة جزم -، وأالحظ أن حركة آخر 

الفعل )تذاكر( قد تغيرت بتغير موقعها اإلعرابي. وهذا النوع من األفعال يسمى فعاًل معـرًبـا.
ثـ�نًيــ� : عندما أتأمُل الكلمات الملونة في أمثلة المجموعتين )ج( و)د( :

أالحـُظ أن الكلمة )هـذِه( في المجموعة )ج( أتت في المثال األول في محـل رفـع مبتدأ، وفي 

الإيـ�ســـــــ�ح 
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الثاني في محل نصب مفعوالً به، وفي الثالث في محل جـر اسًما مجروًرا، وأجد أن حركـة آخـرها لم 
تتغير مع تغير موقعها اإلعرابـي، بل لزمت حركة واحدة هي الكسرة، وهذا النوع من األسماء يسمى 

اسـًما مبنـًيا.
وأالحظ أن الفعل )زاَر( فعل ماٍض مبني على الفتح، وأن الفعل )حافْظ( في المثال الثاني فعل أمر 

مبني على السكون، والفعل الماضي واألمر دائما مبنيان.

الكلمة التي تتغير حركة آخرها بتغير موقعها اإلعرابي تسمى معربة.
الكلمة التي ال تتغير حركة آخرها بتغير موقعها اإلعرابي وتلزم حالة واحدة تسمى مبنية.

القـــ�عــــــدة

1 - َأْضبُِط بالشكل كلمَة )الوالد( في الجمِل التاليِة، وُأَبـيِّـُن أِهـَي َمْبنِـَيـٌة َأْم ُمْعـَرَبـٌة ؟

- ُيريُد الوالد أْن َيتنافَس أبناُؤُه في الخيِر.

- َيجتهُد األبناُء لَِتحقيِق غايَة الوالد.

- أسعَد األبناُء الوالد.

2 - ُأَميـُز بيَن الكلمات المعربـِة والمبنيـِة فيما تحَتـُه َخـطٌّ في الجمـِل التاليـِة :

- من الواجـب علينا أن نبتعَد عن مصاحبِة األشراِر.

- علَّمُت هـؤالِء الطالَب.

- زار محمـٌد صديَقـُه.

- عائشـُة ِهـَي الطالبـُة المثاليـُة التـي َناَلـِت الجائـزَة.

التـــدريـبـــ�ت
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اْلُمـْعــَرُب ِمــَن الأ�سـمـــ�ء

الً : َعـالَمـاُت اإلعـراِب األَْصلِـيَّـُة أوَّ

َبَلَغُهْم  َصاَرى ِحين  َقـِدَم على رسوِل اللِه صلَّى اللُه عليه وَسلََّم وهو بَمكَة عشرون َرُجـاًل من النَـّ
في  قريش  وَكلَُّموه وسَألـوه. وكان رجـاٌل من  إليه  َفَجَلُسوا  المسجـِد،  في  الرسوَل  َفـَوَجدوا  َخـَبره. 
َأَراُدوا  ا  َعـمَّ َم  وَسلَّ عليه  اللُه  صلَّى  الرسوِل  ُسَؤاِل  من  َصاَرى  النَـّ َفـَرَغ  فلما  الكعبـِة،  َأْنـِديـتِهْم حوَل 
َدَعـاُهُم الرسوُل إلى اإلْساَلِم، وتال عليهم شيًئا من القـرآن. فلما َسِمُعوا القرآن فاَضت َأعُيـنُـهم ِمَن 

قـوه*. مـِع، ُثـمَّ استجاُبـوا للِه وآمنوا بـه وَصدَّ الدَّ

الأ�سـئــلــة

الإيـ�ســـــــ�ح 

َصارى إلى مكـَة ؟ 1 - لماذا َجـاَء َوْفـُد النَـّ
2 - ماذا فعَل الرسوُل صلَّى اللُه عليه وسلَّم للوفـِد ؟

َصارى عندما َسِمعـوا القـرآَن ؟ 3 - ما موقـُف النَـّ

                      ) أ (
1 - َصلَّى اللَّـُه عليه وسلََّم.

2 - كاَن رجـاٌل في َأْنـِديتـِهْم.
3 - فاضْت أعُيـنُـهم ِمَن الَدمـِع.

)ب(
1 - وجَد النصارى الرسوَل في المسجـِد.
2 - تال الرسوُل عليهم شيئـًا من القـرآن.

3 - َسِمـَع النصارى القـرآَن.
)جـ(

2 - فـرَغ النصارى من سـؤاِل الرسوِل. 1 - َقـِدَم على رسوِل الّله عشرون رجاًل.  
3 - دعاهم الرسوُل إلى اإلسـالِم.

* السيرة النبوية البن هشام : تحقيق مصطفى السقا وآخرين. ص2 / 391 - 392 )بتصرف(.
** يمهد للدرس بكتابة اسٍم في السبورة، ثم ُيطَلُب وضعه في ثالث جمٍل، مرفوًعا ومنصوًبا ومجروًرا.
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نـَة باألزرق في المجموعات الثالث : )أ ، ب ، جـ( وأجُد أنها أسماء. وإذا  1 - أالحُظ الكلماِت الُمَلـوَّ
نظرت إلى حركة إعرابها وجدتها تنتهي كلُّها بضمة أو فتحة أو كسرة.

2 - فالكلمات الملونة في مجموعة )أ( مرفوعة، جاء لفظ الجاللة )الّلُه( و)أعيُن( فاعَلـْيِن، وجاءت 
كلمة )رجـاٌل( اسًما لـ )كان(. وعالمة رفعها الضمة.

3 - أما التي في المجموعة )ب( فهي منصوبة، حيث إن الكلمات : )الرسوَل( و)شيًئا( و)القرآن( جاءت 
مفعوالً بـه. وعالمة نصبها جميًعا هي الفتحة.

4 - والكلمات التي في المجموعة )جـ( مجرورة، فالكلمات : )رسوِل( و)سؤاِل( و)اإلسالِم( مجـرورة 
هذه  جـّر  وعالمة  باإلضافـة.  مجرورة  و)الرسوِل(  )اللِه(  الجاللة  لفظ  والكلمتان  جر.  بحرف 

الكلمات الخمس هي الكسرة.
5 - يعرب بعالمات اإلعراب األصلية االسم الُمـْفـَرد نحو )الرسول، والقرآن، وسؤال(، وجمع التكسير 

نحو )رجال ، وأعين( في األمثلة السابقة.  

القـــ�عــــــدة

1 - عالماُت اإلعراِب األصلية لالسِم ثالٌث، هـَي :
أ - الضمُة : عالمُة الرفِع.   ب - الفتحُة : عالمة النصب.   جـ - الكسرُة : عالمُة الجر.  

2 - ُيْعـَرُب بهذه العالماِت : االسُم المفرُد، وجمُع التكسيـِر، وتظهُر العالماُت على آِخـِر ُكـلِّ 
واحـٍد منهما.

التـــدريـبـــ�ت

) )�سـَفـِويٌّ التـدريــُب الأَوُل        

َأستخرُجـها  اإليضاِح،  في  ذكرنا  ما  َغـير  ومجـرورٌة  ومنصوبـٌة  مرفوعٌة  أسماٌء  السابقـِة  القطعـِة  في 

ـُبـها في مجموعات ثالث حسب عالمـة إعرابـها كما َتـمَّ في اإليضاح السابـق. وُأَرتِّ
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) التـدريــُب الثـ�نــي  )�َســَفـِويٌّ      
َأنطِـُق َأَواِخـَر األَْسَمـاِء في الجمـِل اآلتـيـة بالحركـِة المناسبـِة :

2 - ال َتـْكـُتـْب على الجـدار. 1 - َنـْكـَره الكـذب.     
4 - اْحـَتـِرم األستـاذ. 3 - فاحْت رائحـة الطِّـيـب.    

6 - َدَخـَل وقت صـالة الظهـر. 5 - صار الحـج ميـسـورا.    

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الثـ�لــُث  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      

َأمـألُ الفراغاِت اآلتيـَة بأسماٍء مـِْن عنـِدي، وأضبُط َأَواِخـَر تلك األسماِء بالحركـاِت المناسبـِة :
2 - اْنُظـُروا إلى ...................... . 1 - َهـَذا ...................... .    

4 - َوالَِدتِـي َتـْقـَرُأ ...................... . يـاَضـُة ...................... .    3 - الرِّ
ـُفـُن ...................... . 6 - َتْحِمـُل السُّ 5 - َعَلى ...................... مجلَّـٌة.   

) ــيٌّ ـفِّ الـتـدريــُب الـرابــعُ  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
َوِصيَّـُة أبـِي َبـْكـٍر بِالِخـالَفــِة

نـيا،  ُه عليه وسلم عنَد آِخـر َعْهـِدِه بالدُّ ٍد رسوِل اللِه صلَّى اللَّ »هذا ما َعِهَد بـه َأُبو َبـْكـٍر خليفـُة محمَّ
ِل َعْهـِدِه باآلِخـَرِة، في الحـاِل التي ُيـْؤِمـُن فيها الكافـُِر، ويتَّـِقـي الَفـاِجـُر. وَأوَّ

إنِّـي اْسَتْعَمْلُت عليكم ُعَمـَر ْبـَن الَخطَّـاِب. فإْن َبـرَّ َوَعـَدَل فذلـك ِعْلِمـي بـه، ورأيِـي فيه. وإْن َجـاَر 
َل فال ِعْلـَم لِـي بالَغيـِب، والَخـْيـَر َأَرْدُت َولُِكـلِّ اْمـِرٍئ ما اْكـَتـَسَب ِمـَن اإلْثـِم،  َوَبـدَّ

 ﴾                             

ا يأتـي : أ ـ َأقـرُأ النصَّ السابِـَق، ثم ُأِجـيـُب َعـمَّ
)1( متى َتَولَّى أبو بكر - رضَي الّله عنه - الخالفـَة ؟

)2( متى كتَب أبـو بكـٍر هذِه الوصيَّـَة ؟

د. تحقيق أحمد الدالي 1 : 17 . * الكامل لمحمد بن يزيد المبرِّ

﴿

الشعراء : 227*
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ٌل( َعْكُس )آِخـٍر(. أذكـُر  ل( و)آخر( في النصِّ السابـِِق، فـ )َأوَّ ب - أالِحـُظ التَّـَضادَّ بين الكلمتين : )أوَّ

ضدَّ كلِّ كلمـٍة مما يلي :

)2( َيْحَيا : ...................... . )1( َعَدَل : ...................... .                   

)4( الَخْير : ...................... . )3( الكافِر : ...................... .                   

جـ - َتَتَغـيَّـُر كِتـابـُة همـَزِة كلمة ) اِْمرٍئ ( َوْفـًقا إلعرابِها، فإن كانت مجرورًة ُكتِـَبـْت )اِْمـِرئ(. وإن 

كانْت منصوبـًة تكتب ) اِْمـَرًأ (. ُأَبـيِّـُن كيف تكتب إن كانْت مرفوعـًة ؟ ثـم أَضُعها في جملـٍة 

مفـيـدٍة.

د - أستخـرُج ِمْن وصيـِة أبي بكٍر ثالثـَة أسماٍء مرفوعـٍة، وثالثـًة منصوبـًة، وثالثـًة مجـرورًة بعالمـاِت 

اإلعـراِب األصليـِة.

التــدريــُب الخــ�ِمــ�س
أ - ِمَثـاٌل ُمْعـَرٌب :

ْدَق في الَحـِديـِث.        ُيِحـبُّ اللَّـُه الصِّ

إعــرابــهاالكلمـة

ُيِحـبُّ
اللَّـُه 

ـْدَق الصِّ
فـي 

الَحـِديـِث

فِْعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة على آِخِره.
لفُظ الجاللِة فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة على آِخِره.

مفعوٌل به منصوٌب، وعالمُة نصبِِه الفتحُة الظاهرُة على آِخِره.
. حرُف جرٍّ

ِه الكسرُة الظاهرُة تحت آِخِره. اسٌم مجروٌر بـ )في(، وعالمُة َجرِّ
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ب - أشـارُك في اإلعـراب :
َث الدخـاُن الجـوَّ فـي الَمـِديـنَـِة.           َلـوَّ

إعــرابــهاالكلمـة
َث َلـوَّ

الدخـاُن

الجـوَّ
فـي 

الَمـِدينـَـِة 

فِْعل ................. مبنيٌّ على الفتح الظاهر على آخره.
................. مرفوٌع، وعالمُة .......  ........ الظاهرُة على آخره.

.......  ........، وعالمُة ........  ........ الظاهرُة .......  ........ .

حرُف ..................... .
اسٌم .................بـ )في(، وعالمة ................ تحت آخره.

جـ - ُأعـرُب مـا يأتي :
ْيـُت ِمـْن َباطِـِن األَرِض. )2( َيْخـُرُج الزَّ           )1( تتَفـتَّـُح األَزَهـاُر في الربيـِع.  

التــدريــُب ال�ســ�د�ُس
كـاكِـيـن الجريـدة   -   األوالد   -   الـدَّ

َأجعـُل الكلماِت السابقـَة في جمل مفيـدٍة تكـوُن ُكـلُّ كلمـٍة مرفوعـًة مـرًة ومنصوبـًة ثانيـًة، ومجـرورًة 
في الثـالثـِة.

التــدريــُب ال�ســ�ِبــُع
َأَواِخـَرها بالشكـِل على  ِمـَن المفـرِد إلى جمِع التكسير، وَأضبُط  نـَة فيما يأتـي  ُأَغـيِّـُر األسماَء الملوَّ

ِغـَراِر المثاِل األول، وأغـيِّـُر ما َيـْلـَزُم :
1 - يشرُح األساتِـَذُة الـدروَس. 1 - يشرُح األستاُذ الدرَس.                    

- 2 2 - هذا ابـُن أِخـي.                                 
- 3 3 - َتْطـُفو السفينـُة على الماء.                
- 4 4 - اشترى الرجُل لِولـِده كتـاًبا.             
- 5 5 - َيكتُب الشاِعـُر القصيـدَة.                 
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ثانًيـا : عالمـاُت اإلعـراِب الَفـْرعـيَّـِة

1 - إعــراب الُمَثـنَّـى

سين؛ َفـُيـوَجد فيها  َمدرستي جميلـٌة وذاُت َمْبـنًى واسٍع ونظيٍف. وفيها عدٌد كبيٌر من الطالِب والمدرِّ

ساِن اللغَة العربيـَة. وكالهما ُمْهـَتـمٌّ بعملـه، حريٌص  ُس َهـَذاِن الُمدرِّ ساِن للسنـِة األُولى. وُيـدرِّ مدرِّ

عَلى َأداِء واِجـبِـِه.

وقـد َشَرَح لنا أحـُد الُمدرَسْيِن في األسبوِع المـاضي قصيدًة جميلـًة َأْحـَببُت منها َبْيـَتـْيـِن اْثـنَيِن 

وسنحـلُّ  العربَيـِة،  اللَغـِة  َقواِعـِد  في  )المثنَّى(  موضوَع  اليوَم  لنا  وسيشرُح  وِصْدِقـِهَما.  لجمالِـِهَما 

تدريـَبـْيـِن بإِشرافِـِه، وُيَكلِّـُفـنَا بتدريَبـْيـِن أو أكثر نحلُّـها في المنزل.

الأ�سـئــلــة

سـاِن ؟ فـُة التي َيـتَّـِصُف بها هذاِن المدرِّ 1 - ما الصِّ
ِسي اللُّغـِة العربيـِة في مدَرستِـك ؟ 2 - َكم َعـَدُد مدرِّ

الإيـ�ســـــــ�ح 

                     ) أ (
َسـان للسنة األولى. 1 - ُيوَجـُد مدرِّ

2 - يدرُس َهـذاِن المدرساِن اللغة العربية.

                  )ب(
1 - َأْحَبـْبـُت منها َبـْيـَتـْيِن.

2 - َسنَُحـلُّ َتـْدِريَبـْيـِن.

                    )جـ(
1 - ُيكلِّـُفنا المدرُس بتدريَبـْيـِن.

َسْين قصيدًة. 2 - شرَح لنا أحُد المدرِّ

                    ) د (
1 - َأْحَبـْبـُت منها َبـْيـَتـْيِن اْثـنَـْيـِن.

2 - ِكاَلُهـَما ُمْهـَتـمٌّ بَِعَمـِلـِه.

* يمهد للدرس بمناقشِة عالماِت اإلعراِب األصلية.
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نـَة في المجموعاِت الثالِث : )أ ، ب ، جـ( وَأجُد أنها ُمثنـاٌة لكنها مختلفـٌة  ـُل الكلماِت الملوَّ 1 - أتأمَّ

َساِن، وَهَذاِن كالهما مرفوٌع، وعالمُة رفِعـِه  في إعرابِـَها. فاالسماِن في مجموعة )أ( وهما : ُمـَدرِّ

سان( ناِئـُب فاِعٍل، و)هذان( فاعٌل مرفوٌع. األلُف ألنه ُمَثـنًّى. فكلمة )مدرِّ

2 - أما في مجموعِة )ب( َفـُيوَجـُد اسمان هما : )َبـْيـَتـْيـِن( و)َتـْدِريَبـْيـِن(، وكالهما ُمـَثـنًّى منصوٌب، 

وعالمـُة نصبِـِه اليـاُء ألنه ُمَثـنًّى. فكلمة )َبـْيـَتـْيـِن( مفعـوٌل به للفعـِل )أحببُت(، و)تدريَبـْيـِن( 

.) مفعـول به للفعِل )َنُحـلُّ

َسْيِن(، وعالمـُة  َياِن مجروران، وهما : )تدريَبـْيـِن( و)الُمـَدرِّ 3 - وفي مجموعـِة )جـ( اسمان ُمـَثـنَـّ

َسـْيـِن(  )الباء(، و)المَدرِّ الجر  اليـاُء ألنهما مثـنًّى. فكلمة )تدريَبـْيـِن( مجـرورة بحرف  جرهما 

مجـرورة باإلضافـة.

4 - أما مجموعـُة )د( فقد ورد فيها )ِكـالُهـَما( و)اْثـنَـْيـِن( وهما ملحقـان بالمثنى َوَلـْيـَسا بُِمـَثـنًّى 

حقيقـًة ألنهما ال واحَد لهما من لفظِـِهَما ومثـُل )كالهما( أيًضا )ِكْلـتاُهما( للمثـنَى المـؤنث، ومثُل 

)اْثـنَـْيـِن( أيـًضا )اْثـنـَتاِن( و)ثِـنـتاِن( للمثنى المـؤنث. وهذه األلفاُظ الخمسـُة ُتـْعـَرُب إْعـراَب 

الُمثـنَّى وُيـْشـَترُط في )كال( و)كلتا( لُِتـْعَرَبـا إعـراَب الُمَثـنَّى أْن ُتـضافا إلى ضميٍر. فإن ُأِضيفتا 

َسـْيـِن َحاِضـٌر(. إلى اسٍم ظاهٍر ُأْعـِرَبـَتا بالحركاِت المقدرِة على آخِرهما نحو )ِكـال المَدرِّ

5 - وفي األخيـر َأعلُم :

ُأِضـيـَف إلى اسـم ظاهـر أو ضميـر نحـو : ) زمـيال محـمـٍد  ُتْحـَذُف إذا  أ - أن نـوَن المَثـنَّى 

ناجحـاِن ( و)َيـَداك نظيفتـاِن( وأصل االسمين قبل اإلضافة هو : ) َزِمـيـاَلِن ( و) َيـَداِن (.

ب - أن األلَف في حالة رفع المَثـنَّى وما ُألحق به والياء في حالتي النصِب والجـرِّ من عالمات 

اإلعـراب الفرعـيـة.
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1 - الُمَثـنَّى : ما َدلَّ على اثنيِن أو اثنتيِن بزيادِة ألٍف ونوٍن أو يـاٍء ونوٍن في آِخِره.
ا. 2 - عالمُة إعراِب الُمَثنَّى األلُف رفـًعا، واليـاُء نصـًبا وجـرًّ

3 - ُتْلَحـُق بالُمَثـنَّى وُتَعـَرُب إْعَراَبـُه الكلماُت اآلتيُة : اْثـنَاِن، اْثـنَتاِن، ثِـنتاِن، ِكال وِكْلـَتا.
4 - ُيْشترُط في )ِكال( و)ِكْلـَتا( َكـْي ُتـْلَحـَقا بالُمَثـنَّى َأْن ُتَضاَفا إلى ضميٍر، فإن ُأِضيَفـَتا إلى اسٍم 

ظاهر ُأْعـِرَبـَتا بالحركات المقدرِة على آِخـِرِهـَما.
5 - إذا ُأضيَف الُمَثـنَّى ُحـِذَفـْت ُنـوُنـه.

القـــ�عــــــدة

التـــدريـبـــ�ت

) ُل  )�َســَفـِويٌّ التـدريــُب الأوَّ      

ْرِس، ثم َأستخرُج منها ما يأتـي : ابقـِة في أوِل الـدَّ ُأعيُد قـراَءة القطعـِة السَّ

1 - اسًما مفرًدا مذكًرا مرفوًعا، ثم َأجعُلـُه مثـنًّى.

2 - اسًما مفـرًدا مؤنًثا منصوًبا، ثم َأجعُلـُه مثـنًّى.

) التـدريــُب الثـ�نــي  )�َســَفـِويٌّ      

ُأَثـنِّي األسماء الملونـة في الجمِل اآلتية، وُأغـيِّـُر ما َيلـَزُم :

2 - َمـرَّ الساِئُح بدولـٍة عربيـٍة واحدة. 1 - يُشقُّ النَّهـُر أرَض الِعـَراِق.    

4 - َيَمـلُّ الناُس الموظََّف الذي يهمل عملـه. ًة من َقَصِص األنبياِء.    3 - تصفَّحُت ِقصَّ

6 - َصَدَر للهاتِـف دليـٌل واحـٌد. 5 - َثـاَر البركاُن ثورًة شديدًة.    

8 - َمْن َصاِحـُب َهـِذِه السيـارِة ؟ 7 - َأَقـَرأَت الجريـدَة كلها ؟    
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) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الثـ�لــُث  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
ا يلـي : َأضُع ُمَثـنًّى مناسًبـا أو ملحـًقا بـه في كـلِّ فـراٍغ ِممَّ

2 - َنَشَر الشاعُر ............ ِمن دواوين ِشعِره. مَس والَقَمـَر ........ من آَيـاِت الّلِه.  1 - إنَّ الشَّ
4 - َتْحَتِضُن الرياُض ........ ِمْن جامعاِت المملكِة. 3 - َرَمى الجيـُش الَعـُدوَّ بـ ............ .  
ـى ُسورة )النـاس( وُسـورة )الفلـِق( 6 - ُتَسمَّ 5 - الطائرتـاِن ......... أقلعَتا َتابعَتاِن ألُسُطولنا 

        الجوي.                     ............ .

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الــرابــعُ  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
ُأِجـيُب َعِن األسئلـة اآلتية بجواب يتضمـُن ُمَثـنًّى :

لي ................. . 1 - َكـْم عيـنًا لك ؟                        
ال، ليس معي ................. َبـْل ريـاٌل واحد. 2 - هل معك رياالن ؟                     

للدراجـة ......................... . 3 - كم عجلـًة للدراجـة ؟   
ِه ................. . 4 - كم ثوبـًا َيمِلـك عبـُد اللِه ؟                َيْمِلـُك عبُد اللَّ

5 - كم ُعـْمـُر ِمشَعـٍل ؟                           ُعْمـُرُه ................. وعشرون َسنَـًة.
ُث مع ............... يسأالِن عن الطَّريق. ُث ؟                   كنُت َأَتَحـدَّ 6 - َمـَع َمـن كنَت تتحـدَّ

7 - ما ُعـْمـُر هذا الطفـِل ؟                       ُعـْمـُرُه ................. وخمسـُة أيـاٍم.

التـدريــُب الخــ�مــ�ُس
ُن مـا يلـي : أكــوِّ

)1( جملًة فعليًة فاعُلَها مثنًّى، وَأْذُكـُر عالمَة إعرابِـِه.
)2( جملًة اسميـًة خبـُرَها ُمَثـنًّى.

)3( مفعوالً بـه مثنًّى، وأبيـُن عالمـَة إعرابِـِه.
)4( ُمَثـنًّى مضاًفا إلى اسم ظاهٍر، ثم َأجعُلـُه مبتدًأ.
)5( مَثـنًّى مضاًفا إلى ضمير، ثم َأجعُلـُه مفعوالً به.

)6( مَثـنًّى مجروًرا بحرِف جـرٍّ في جملـٍة مفيدة.
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التــدريــُب ال�ســ�د�ُس
َن مضاًفا، وأراعي وجوَب َحْذِف النون كالمثال األول : َأجعُل الُمَثنَّى الملوَّ

صِديـَقا طـارٍق َلطيفـاِن. )1( لطـارٍق صديقـاِن لطيفـاِن.   
. ............................ )2( لمريـَم ُأختـاِن صغيرتـان.    
. ............................ )3( للَجـَمـِل ُأذنـان قصيرتان.    
. ............................ )4( لِْلُغـْرَفـِة بابـان ُمَتـقابِـاَلِن.   

التـدريــُب ال�ســ�ِبُع
أ - ِمـَثـاٌل ُمـْعـَرٌب :

      الِكَتـاَبـاِن مطبوعـاِن :

إعــرابــهاالكلمـة
الِكَتـاَبـاِن

مطبوعـاِن 
مبتدٌأ مرفـوٌع، وعالمُة رفعـِه األلـُف ألنَّـُه مثـنَّى.

خبُر المبتدأ مرفـوٌع، وعالمـُة رفعِه األلُف ألنَّـُه مثـنَّى.

ب - ُأشـاِرُك في إعـراِب ما يأتـي :
          أخـَذْت فـاطمـُة الطَّـابَعـْيـِن بـِريالين.

إعــرابــهاالكلمـة
أخـَذْت
فاطمـُة

الَطـابَعـْيـِن
بِريـالين 
ريـالين 

أخذ : فِعٌل ........... مبنيٌّ على الفتح، والتاُء للتأنيِث.
........... مرفوٌع ، وعالمُة رفِعِه ...........   ........... على آِخره.

........... منصوب، وعالمُة نصبِـِه ...........؛ ألنَّـُه ........... .
البـاء : ...........   ...........

ِه ..........؛ ألنَّـُه ........... . اسم ........... بالباِء، وعالمُة َجـرِّ

جـ - ُأعـرُب مـا ُخـطَّ باألزرق :
﴿          ﴾ )فـاطر 12(.

﴿        ﴾ )يـوسـف 100(.
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التــدريــُب الثــ�ِمــُن
ْخـرة  -  الِقـْرش. ب - التَّْمثِـيلِـيَّـة  -  الَكـِريـم.                  جـ - الصَّ أ - الفائـز  -  اآليـة.  

ا َسَبـَق ُمَثـنًّى في جملٍة مفيدٍة، تكوُن في مجموعة )أ( مرفوعـة، وفي مجموعـة )ب(  َأجعُل ُكلَّ كلمٍة ِممَّ
منصوبـًة، وفي مجموعـِة )جـ( مجـرورًة.

التــدريــُب التــ��ِســُع
الـُمــَثــنَّـى فِــي َحـيــاتِـــنَـا

ُل ذلك والداي اللَّـَذان َأْنَجـَبانِي َوَرَعـَيانِـي، ثم  أنظـُر في َنْفِسي وفيما َحْولي وأجُد أَن الُمَثـنَّى كثيـٌر. فأوَّ
َدنِـي اللُه بيَدْيـِن بِِهَما أْقـِضي  ُص ِجْسِمـي فَأِجُد لي َعْينَـْيِن بِِهَما ُأْبِصُر، وُأُذَنيِن بِِهَما أْسَمُع. كما َزوَّ َأَتَفحَّ
ــُل ِكْلـَتاُهَما  حاجاتي وأْدَفـُع األَذى عن نفسي. وَخَلـَق لي ِرْجَلـْيِن َيقوُم عليهما جسمي، وُرْكَبـَتـْيِن، ُتَسهِّ
االنثناَء والجلوَس. ثم أرفـُع طرفي إَلى السماء فأالحُظ َأنَّ أجمَل ما فيها الَقَمـَراِن : الشمُس والقمـُر، 

ُن من ليٍل ونهاٍر متعاِقـَبـيِن. وَأنَّ اليوم َيَتَكـوَّ
فما َأْكثـُر الُمَثـنَّى في حياتِـنا حتى إنَّـُه َلَيصُعُب علينا َحصـُرُه !

ا يلـي : أ - َأقـرُأ القطعـَة السابقـَة، ثم ُأجيـُب َعـمَّ
)1( في رأسي أعضاٌء مفردٌة )أي َغْيـُر ُمَثـنَّاة(، َأذكُر ثالثـًة منها.

َة البصر ؟ َوَمْن َفَقَد حاسَة السمِع ؟ )2( ماذا ُيْطَلق على َمْن َفَقَد َحاسَّ
ب - َأستخرُج من النَّـصِّ اسًما ُمَثـنًّى مضاًفا، ثم أَبـيِّـُن عالمـة إعرابـه.

جـ - يقوُل الكاتُب : )َأرفـُع طرفي إلى السماء(، ُأمّثـُل بجمَلة تقارُبـها في المعنى.
 د   - أستخرُج من النص كلمـًة ُمْلَحَقـًة بالُمَثـنَّى، وأبيُن عالمَة إعرابِـَها.

هـ  - َأستخرُج ِمَن النَّصِّ خمسَة أسماٍء مثناٍة، وأبيُن عالمـَة إعرابِـَها.

التـدريــُب العــ��ِســُر
َأْكـُتُب موضوًعا إنشائِـيًّا عن )الِعـيَدْيـِن : عيِد الفطِر وعيِد األضحى( وأستخـدُم بعَض األسماِء الُمَثـنَّاة، 

وذلـَك في حدوِد أربعـِة أْسُطـٍر.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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ـالِــِم 2 - إعـراُب َجـْمِع المذّكـَر السَّ

اللُه  َوَهيَّـأ  َعْيـَبـِة.  الشُّ إلى  اْنـَتـَهـْوا  حتى  ا  متسلِّليَن سـرًّ الَحبَشِة  إلى  ـَة  َمكَّ مَن  الُمَهاجُروَن  َخـَرَج 
ـاِر حملوهم فيهما إلى أرِض الَحبَشـِة. وكاَن الرسوُل صلَّى اللُه عليه وسلم  للمسلميَن َسِفينَـَتـْيِن لُِتجَّ
فِر إلى أرِض الحبشـِة فقال لهم : )لو خرْجُتْم إلى أرِض الحبشـِة، فإن بها َمِلـًكا  أِذَن ألصحابِـِه بالسَّ
إليها  أنتم فيه(. فخـرج  ا  ِممَّ َفـَرًجا  اللـُه لكم  َأَحـٌد عنده، وهَي أرُض ِصْدٍق، حتى يجعَل  ُيْظـَلـُم   ال 

المسلموَن فِـَراًرا من الِفْتـنَـِة.
ُخوَن مختلفوَن في عَدِد المهاجرين. واألَرجُح َأنَّهم بلغوا اثنين وثمانين مهاجـًرا. َوَبـِقـَي  والُمـَؤرِّ
الُم لهم َعْمـَرو ْبَن ُأَمـيَّـَة فحملهم في َسِفينَـَتـْيِن،  الُة والسَّ بعُضهم في الَحبشـِة حتى َبَعَث الرسول عليه الصَّ

وَقـِدَم بهْم عليـه وهو في َخـْيـَبر سنـَة َسْبـٍع من الهجـرة.*

الأ�سـئــلــة

1 - لماذا هاجـَر المسلموَن إلى الحبشـِة دوَن غيرها ؟
ى ملوُك الحبشـِة في ذلـَك الزمان ؟ 2 - ماذا كان ُيَسمَّ

َعـْيـَبـِة( ؟ 3 - ما أَهـمُّ المشروعاِت التي ُأْنـِشَئـْت حديـًثا في )الشُّ

الإيـ�ســـــــ�ح 

                 ) أ (
1 - َخـَرَج الُمسلـُمـوَن.

ُخـوَن مختلفـوَن. 2 - الُمـَؤرِّ

                      )ب(
1 - َخـَرَج الُمَهاِجـُروَن متسلِّلين.

2 - بلـَغ الُمهاِجـُروَن اثنين وثمـانِـيـَن.
            )جـ(

2 - المَؤرُخوَن ُمْختلُفون في عدِد الُمَهاجِريَن. ُه للمسلميَن سفينََتْيِن.   1 - َهيََّأ اللَّ

* تاريخ الطبري، تحقيق محد أبو الفضل إبراهيم ج1 : 329 )بتصرف(.
** يمهد المعلم والمعلمة بمناقشة عالمات اإلعراب األصلية وعالمات إعراب المثنى.
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نة في مجموعِة ) أ ( جاَءْت مرفوعًة، وعالمُة رفعها الواُو؛ ألنها جمُع مذكر  1 - أالحُظ أنَّ األسماء الملوَّ
سالم. فكلمة )المسلمون( َفاِعـٌل، و)المؤرخون( مبتدأ، و)مختلفون( خبـٌر.

َنـاِن، وهما منصوبان وعالمة نصبهما الياء. فكلمة )متسللين( حاٌل  2 - وفي مجموعة )ب( اسمان ُمَلـوَّ
منصوٌب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه جمع مذكر سالم. و)ثمانين( منصوب ألنه معطوف على منصوب، 

وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ُمْلَحٌق بجمع المذكِر السالم.

وعالمة  و)المهاجِريَن(.  )المسلِميَن(  وهما  مجروران.  )جـ(  مجموعة  في  الملونان  واالسَمان   -  3
جرهما الياء؛ ألنهما جمُع مذكٍر سالٌم. فكلمة )المسلمين( مجرورة بحرف الجر، و)المهاجرين( 

مجرورة باإلضافة.

4 - ُيْلَحق بجمع المذكر السالم وُيْعـَرُب إْعـَراَبـُه مجموعـٌة من الكلمات منها :

ُأوُلـو )بمعـنى َأْصَحـاٍب(، واألعـداد : عْشـرون وثالثـون... إلـى تسعـيـن. فنقـول : )استشر 
ُأولـي الرأي(، و)هذه ثـالثـون ريـاالً(، و)اشتريـت الكتـاب بعشـريـن ريـاالً(.

5 - ُتْحـَذُف نـوُن جمع المذكر السالم إذا أِضيَف نحـو : )َزائـرو المعرض مسرورون( والكلمة قبل 
اإلضافة هي )زائرون(. ومثله : )نحـب طالـبِـي العلـم، وال نأنس بتـاركـيـه( فاالسمان قبل اإلضافة 

هما : )طالبيـن( و)تاِركيـن(.

1 - جمُع المذكر السالُم : ما َدلَّ على أكثَر من اثنين بزيادِة واٍو وُنوٍن، أو ياٍء وُنـوٍن في آِخـره.

ا. 2 - عالمة إعراب جمع المذكر السالم الواو رفـًعا، والياء نصـًبا وجـرًّ

الِم وُيعرُب إعرابـه كلماٌت منها : ُأوُلـو، واألَعـداُد : 3 - يلحق بجمع المذكر السَّ

عشرون وثالثـون... إلى تسعين.

ـِر السالُم ُحذَفت ُنـوُنـُه. 4 - إذا ُأضيَف َجمُع الُمذكَّ

القـــ�عــــــدة
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التـــدريـبـــ�ت

) ُل  )�َســَفـِويٌّ التـدريــُب الأوَّ      
ر سالًِما، وُأغـيِّـُر َما َيـْلـَزُم : َأجمُع الكلمات الملونَة َجْمَع مذكَّ

َف الكتاِب ؟ 2 - أتعـرف ُمـولِّ س مرشـٌد لِْلُمـَتـَعـلِّم.    1 - المدرِّ
4 - أنَت مدعـوٌّ إلى حفـِل الـزواِج. 3 - الَغائـُب َيـُعـوُد.     

6 - ما اسـُم الُمذيـِع ؟ ُم َمثـَوى الكافـِر.     5 - َجَهـنَـّ
. 8 - اسأِل المهنـدَس الكهربائـيَّ َحـِفـيُّ يبحُث َعِن األَخبـاِر.    7 - الصَّ

) التـدريــُب الثـ�نــي  )�َســَفـِويٌّ      
الُمـَشـاِرك   -   الالعـب   -   الُمْشـِرف   -   البـائـع

ر سالًما، ثم َأجعُلها في جملـٍة مفيدٍة، تكون األولى مرفوعـًة، والثانيـُة  َأجمُع ُكلَّ كلمٍة سابقٍة جمَع مذكَّ
منصوبـًة، والثالثـُة مجرورًة بحرف جر، والرابعـُة مجرورًة باإلضافـة.

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الثـ�لــُث  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
بـه، وأْذكـُر موِقعـُه من اإلعـراِب وعالمـَة  الفراغ اآلتي جمَع مذكٍر سالًما مناسًبا أو ملحًقا  َأَضُع في 

إعرابِـِه على ِغــَراِر الِمـَثـاِل األوِل :
1 - اكتمـَل النصـُر لِلُمجـاهديـن. 1 - اكتمَل النصُر لـ ......................... .  

ِه الياء(. ، وعالمُة َجرِّ                )مجروٌر بحرِف الَجرِّ
3 - َأْبِلـغ ..................... بقدوم الُمديـر.  2 - َفـِرَح .................................... .  

. ............................................                      . ............................................        
5 - المرَضى ........................... . 4 - هـؤالِء ................................... .  

. ............................................                      . ............................................        
ها المسلمون. 7 - يقوُل الخطيُب لـ ..... : أيُّ 6 - فّكـُروا َكَمـا َيـْفَعل ............. األلباِب.  

. ............................................                      . ...........................................        
8 - ازداَد ......................... لهذا المتحِف.

. ............................................        
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) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الــرابــعُ  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
ُأجيُب عن األسئلـة اآلتية بجـواٍب َيحـِوي َجْمـَع مذكر سالـًما مناسـًبا أو ُمْلَحـًقـا بـه :

- مجموعها .................................. . )1( ما مجموع أصابع يديك ورجليك ؟  

- يتحدث الوزير إلى ........................ . ث الوزير ؟     )2( إلى من يتحدَّ
)3( ماذا ُيْطـَلـُق على األنبيـاِء : نوٍح وإبراهيَم وموسى

- ُيْطَلق عليهم ........................ الَعْزم.         وعيسى ومحمٍد عليهم السالم ؟   
- جمع )قائم( ............................... . )4( ما َجْمُع )َقـاِئـٍم( ؟    
يهم .................................... . - ُنسمِّ ـي الذين يسافرون ؟    )5( ماذا ُنَسمِّ

التــدريــُب الخــ�ِمــ�ُس
أ - ِمـثـاٌل معـرٌب :

ُهوَن إَلى الحـَداِئـق.       َيْخـُرُج الُمَتـنَـزِّ

إعــرابــهاالكلمـة
يخـرُج

المتنزهـون
إلـى 

الحدائـق 

فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعه الضمُة الظاهرُة على آِخره.
فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الواُو؛ ألنه جمُع مذكٍر سالٌم.

. حرُف جرٍّ
اسٌم مجروٌر بـ )إلى(، وعالمُة جره الكسرُة الظاهرُة تحت آِخِرِه.

ب - ُأشـارُك في إعـراب ما يأتـي :
         1 - َكاَفـَأ الُمـِديــُر الُمْجـَتـِهـِديــَن.

إعــرابــهاالكلمـة
كـاَفـأ  

المـديـُر
المجتهـديـن 

 فعل ............... مبني على الفتح.
 ............... ، وعالمة رفعه ............... على آخـره.

............ منصوب، وعالمة ............ ؛ ألنه ............ سالم.
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اُس إلى صانِـعي الَمعـُروِف. 2 - َيِميـُل النَـّ

إعــرابــهاالكلمـة

يميـُل
النـاُس

إلـى 
صانعـي 

المعـروِف

فعل ........  ........ ، وعالمة ........  ........  الظاهرة على آخره.
........  ........ ، وعالمة ........  ........  الظاهرة على آخره.

. ........  ........
اسم ............ بـ )إلى( وعالمة ......  ...... ؛ ألنه .....  .....   ..... ، وهو مضاف.

................... إليه مجرور، وعالمة ........  ........  الظاهرة ........  ........ .

جـ ـ ُأعـرُب ما ُخـطَّ باألزرق :

     ﴿ - 1
                              ﴾ )التوبـة 81(.

2 - ُيكلِّـُم الطَّياروَن ُموظَّـِفـي ُبـْرِج المراقبـِة فـي المطـاِر.

التـدريــُب ال�ســ�د�ُس
ـوِق الَمـْرَكــِزيِّ فـي السُّ

َذهبُت أنا وابني مرًة إلى سوٍق مركـزيٍّ لشراء بعض ما نحتاُج. فلما وصلنا إلى السوق وقفُت ُهنَـْيـَهـًة 

ِص  ِقيَن مشغولِـيَن بتفحُّ أتـَأمُل الداخلين إلى السوق والخارجين منـه. واْلَتـَفتُّ إلى داخليه فرأيـُت المتسوِّ

البَِضاَعـِة وَتْقِليـبـَِها. ومنهم َمْن َيْدَفـُع َعَرَبـَتـُه وَأطفاُلـُه َساِئـُروَن. وتأملُت وجوَه العاملين، فرأيت التََّعَب 

ـر حّتى نادانـي ابنـي قائـاًل :  ــٍة ونشاٍط. وَظَلـْلُت ُأَفـكِّ بادًيـا على وجوه بعضهم، لكنّهم يعملون بهمَّ

ْعـَبـَة، فثمنها سبعون رياالً(. فقلت : بل أشتري لك ُكـُتـًبا تقرُؤها؛ فأنَت لسَت  )يا أبـي، اْشَتـر هذِه اللُّ

طفاًل صغيًرا يلهو باللَُّعـب فقط. قال : َسْمـًعا وطاعـًة يا أبـي.
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ا يأتـي : أ - أقـرُأ القطعـَة السابقَة ثم ُأجيُب َعـمَّ
َر التعُب على نشاِط العامليـَن في السـوِق المركـزيِّ ؟ َـّ )1( هل َأث

)2( لمـاذا َلـْم يشتـِر األُب البنـه لعبـًة ؟
ب - يقوُل الكاتُب : )وقـْفُت ُهنَـْيـَهـًة(، فهل معنـاُه : )وقفُت طويـاًل( أو )وقفُت قلياًل( ؟

          َأْذكـُر كلمـًة ُيـَقاِرُب معناها معنى )ُهنَـْيـَهـٍة(.
ـا( ربطـْت بـْيـن الجملـتيـن. ومـثلـه  ا دخلُت وقفُت(، أالحـُظ َأن )َلـمَّ جـ - جـاَء في النصِّ : )فلـمَّ

ا جـاء المدرس(. ا بدَأ الدرُس سكَت الطالُب(، و : )سكت الطالب َلـمَّ قـولنـا : )َلمَّ
ا( : َأِصُل َبـْيـَن الُجْمَلـَتـْيـِن فيما يأتـي بـ )لـمَّ

)2( صاَح الطفـُل، َشَعـَر بالجـوِع. )1( َتِعـَب العاِمـُل، َكفَّ َعِن الَعـَمـِل.  
ـٍة(. د - َأذكـُر ُمرادًفا لكلمـِة : )َبـاِدًيـا( ولكلمِة )بِِهـمَّ

وعالمـَة  اإلعراب  ِمـَن  موقعـُه  وأبيُن  السالم،  المذكر  بجمع  ُمْلَحـًقا  النص  مـن  أستخـرُج   - هـ 
إعرابـه.

وعالمـة  اإلعـراِب  من  موقَعها  وأبيـُن  الـم  السَّ للمذكر  جمـوع  خمسة  النَّص  من  أستخـرُج   - و 
إعرابـها.

التــدريــب ال�ســ�ِبــُع
ُأَمـثِّـُل لما يأتـي في جمٍل مفيـدٍة من إْنـَشـائِـي :
1 - جمِع مذكٍر سالٍم منصوٍب ألنـه مفعوٌل بـه.

2 - جمِع مذكٍر سالٍم مضاٍف.
. 3 - ملحٍق بجمِع المذكِر السالِم مجروٍر بحرف جـرٍّ
4 - ملحٍق بجمِع المذكر السالم مرفوٍع ألنـه فاعـٌل.

5 - جمـِع مذكـٍر سالٍم مضاٍف إليـه.
6 - جمـِع مذكـٍر سالـٍم مرفـوٍع ألنـه خبـٌر لمبتـدأ.
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التــدريــُب الثــ�ِمــُن
ُم إليه ما يحتاُج من َعـْوٍن؛ ألنَّـنِـي ما جئُت ُهـنَـا  »َأنا موظَّـٌف في المطـاِر، َأْخـُدُم الُمَسافِـَر وُأقـدِّ

إالّ للعمل من أجلـه. َلِكـْن على المسافر أن ُيَعـاِمَلنِـي بِالُحْسنَى وأْن يكوَن صبـوًرا«.

َأجعُل العبارة السابقة للمتكلمين بادًئـا بـ )َنحـُن(، وأغيِّـُر ما يحتاج إلى تغييـٍر، ثم َأَضـُع خـطًّا تحَت 
كلِّ جمـِع مذكـٍر سالـٍم.

التــدريــُب التــ��ِســُع
ـُن مجموعًة من ُجموِع المذكـِر السالِِم. َأْكـُتـُب أربعـَة أسطٍر عن )الموظفين في مدينتي( َتَتَضمَّ

التــدريــُب العــ��ِســُر
ـُه  َأْقـَرُأ اآليـاِت من 1 - 16 مـن سـورِة )يس(، ثم َأستخـرُج منها جمَع مذكـٍر سالـمًا، وَأْذُكـُر َمَحـلَّ

ِمـَن اإلعــراِب.
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3 - إعـَراُب َجمـِع المـؤنـِث السـالِــِم

َأَخـَذِت الَمـْرَأُة َنِصيَبـَها من الِعْلـِم ُمنْـُذ َأْن َأْشـَرَق ُنـوُر اإلْسالِم. َفَصـاَر في الُمسلميَن نَِسـاٌء َعالِـَماٌت 

تي َكاَنـْت َمْرِجـًعا في َمْعـِرَفـِة َحـِديـِث َرُسوِل اللِه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، َوَكـاَن  ِمنْـُهـنَّ  َكَعـاِئَشـَة ُأمِّ الُمؤِمنِـيَن الَّ
ثـاٌت َوَفـِقيـَهاٌت وَأِديـباٌت َشـاَرْكـَن في َنْشـِر الِعْلـِم وِحْفظِـِه َعَلى َمـرِّ الُعُصوِر. ُمحـَدِّ

ـَهاِت، َفَفَتَحْت َعَدًدا َكبِيًرا ِمـَن الَمَداِرِس  وَلـُة بَِتْعِليِم الَبنَاِت واألُمَّ ـِت الدَّ وفي الَعْصِر الَحِديِث اْهَتمَّ
َطـَة  الُمَتَوسِّ الُكلِّـَياِت  َأْنـَشَأِت  َكـَما  الُمَعلِّـَماِت.  وَمَعاِهـِد  ـِة  والثَّـاَنويَّ َطـِة  والُمَتـَوسِّ االْبتَِداِئـيَّـِة 
ـَيَة. َوِمـْن ُهنَا َحَصَلِت الَفَتـَياُت َعَلى َحظِّـِهَن ِمَن التَّْعِلـيِم، ُثـمَّ َبـَدأَن ُيْسِهْمـَن في َتْعِليِم َغْيـِرِهّن،  والَجاِمعِّ

. وفي ِخدمـِة ُمْجَتمِعـِهـنَّ

ْوَلـِة  بَِتْعِلـيـِم الَمـْرَأِة ؟ 1 - َما َمظاِهـُر اِْهتِـَماِم الـدَّ
2 - ما اْسـُم الِجَهـِة الُحُكوِمـيَّـِة الَمْسؤوَلـِة َعِن التعليم فـي بـالدنا ؟

                              ) أ (
ثـاٌت. 1 - كـان منُْهـنَّ ُمَحـدِّ

2 - حصلِت الفتياُت على َحظهنَّ من التعليم.

)ب(
1 - َأْنَشـَأِت الدولـُة الكليات المتوسطـَة.

)جـ(
1 - اهتمِت الدولـة بتعليـم البنـاِت.

الأ�سـئــلــة

الإيـ�ســـــــ�ح 

1 - َأتأمُل أمثلة المجموعاِت الثالث السابقة فَأجُد أّن الكلمتين الملونتين في مجموعة )أ( مرفوعتان 
وأنَّ عالمَة رفعهما الضمُة. فكلمُة )محدثاٌت( اسٌم لِْلفعل الناسِخ )كان(. وكلمُة )الفتياُت( فاعٌل 

لِْلفعِل )َحَصَلت(. وهاتان الكلمتان جمُع مؤنٍث سالٌم.

٭ يمهد للدرس بمناقشة عالمات اإلعراب األصلية مع العناية هنا بالنصب.
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2 - أما مجموعُة )ب( ففيها كلمُة )الكلياِت(، وهي منصوبة وعالمـُة نصبِها الكسرُة ألنها جمُع مؤنـٍث 
سالم. فهي مفعوٌل به لِلفعِل )أنشأت(.

وقد  الكسرُة،  جـرها  وعالمُة  مجـرورٌة  وهي  )الَبنـَاِت(  كلمة  على  )جـ(  مجمـوعـة  وتحـتوي   -  3
جـاءْت هنا مضاًفا إليها كلمـُة )تعليم( التي قبلها. وكذا ما ُسبِـَق بحـرِف جـرٍّ نحـو : )تْهُت فـي 

اِت المبنَى(. َمَمـرَّ

4 - ُيْلَحـُق بجمع المؤنث السالم وُيْعـَرُب إعراَبـُه نوعان : األوُل كلمة ) ُأوالَت ( )بمعنى َصاِحَبات( 
األماكِن  من  السالم  المؤنِث  بجمِع  ـَي  ُسمِّ ما   : والثاني   .) ُمْحَتـَرَمـاٌت  الَعْقـِل  ُأوالَُت   (  : نحو 
واألشخاِص نحو : َعـَرَفات )اسًما لشخص أو اسًما لمكان( و)َبـَرَكات( و)َفـَرَحات(. فعـالمـُة 

ه الكسرُة كجمع المـؤنث السالم نفسـِه. رفعـِه الضمُة، وعالمـة نصبه وجـرِّ

1 - جمُع المؤنِث السالُم : ما َدلَّ على أكثَر من اثنتين بزيـادِة ألـٍف وتاٍء في آِخـِرِه.
2 - عالمـُة إعرابـِه الضمُة رفعـًا، والكسرُة نصًبا وجـًرا.

ـَي به ِمَن األشخاِص واألماِكـِن  3 - ُيْلَحـُق بجمِع الُمؤنِث السالِم في إعرابِـِه )ُأوالَُت(، وما ُسمِّ
نحو : عرفـات وبركـات وفرحـات.

القـــ�عــــــدة

التـــدريـبـــ�ت

) ُل  )�َســَفـِويٌّ التـدريــُب الأوَّ      

َأقرُأ القطعـَة السابقـَة ثم َأستخـرُج منها ُكـلَّ جمِع مؤنٍث سالٍم لم َيـِرْد في اإليضاح، وأنطــُقـُه مضبـوًطا 

َحْسَب موِقـِعـِه في الجملـِة.
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) التـدريــُب الثـ�نــي  )�َســَفـِويٌّ      
ُأِجـيـُب عن األسئلـِة اآلتيـِة بجـواب يشَتِمـُل على جمِع مؤنـٍث سالـٍم :

)2( ما َجْمـُع )َزوَجـة( ؟ )1( َكـْم َعَجَلـًة للسيارة ؟    
ُد الَمـاُء ؟ )4( أيـن ُيـَبـرَّ ـُذ الشركـاُت ؟     )3( ماذا ُتنَـفِّ

)6( ماذا َيـْبـني المقـاوُل ؟ )5( َمـْن َتـنْـَتـظِـُر ُسَمـيَّـُة ؟    
)8( َكـْم َهَلـَلـًة فِـي الِقـْرِش ؟ )7( كيَف عرْفـَت الطريـَق ؟    

) التـدريــُب الثـ�لــُث  )�َســَفـِويٌّ      
َن فيما يأتـي إلى جمع مؤنث سالم : ُل المفـرَد الملـوَّ ُأَحـوِّ

)2( أعطنِـي ملـفَّ المـريضة. )1( تستحُق األُمُّ ُكـلَّ احتـرام.    
)4( نـودُّ أن نتخلَّـَص من هـذه المشكلـة. )3( ال َتْطـُلـِب المستحيـل.    

)6( ما َأْكـَبـَر الطـاِئـَرَة ! )5( ُأختنا طبَّاخـة مـاهـرة.    

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الــرابــعُ  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
َأْجَعُل في الفراِغ اآلتي جمَع مؤنٍث سالًما مناسًبا، وَأضبُط آخَره بالشكِل :

2 - نعوُذ بالّلِه من ........................... . 1 - في المزرعِة سبُع ...................... .  
4 - َيْحِمُل الُموظُف في يده ................ . 3 - ..................... مقبوالٌت في الجامعِة.  
َث الجوُّ بسبِب ...................... . 6 - تلوَّ اُم َعْشَر ...................... .   5 - عرَض الرسَّ

ى أخواُت األِب ......................، وأخواُت األمِّ ...................... . 7 - ُتَسمَّ

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الخــ�ِمــ�ُس  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
الَِم، وَأذكُر موقَع كلِّ واحٍد ِمَن اإلعراِب : َأْقَرُأ اآلياِت اآلتيَة ثم َأستخرُج منها جمَع المؤنِث السَّ

)1( ﴿                       ﴾  )الممتحنة 10(.

                    ﴿ )2(
                                                ﴾ )الشورى 25 - 26(.
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التــدريــُب ال�ســ�د�ُس
أ - ِمـثـاٌل ُمعـَرٌب :

       َتْمـألُ الطَّـاِئـَراُت الَمَطـاَراِت.

إعــرابــهاالكلمـة
َتْمـألُ

الطَّـاِئـَراُت  
الَمَطـاَراِت 

فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة على آخرِه.

فاعٌل مرفوع، وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة على آخِرِه.

مفعوٌل به منصوٌب، وعالمُة َنْصبِِه الكسرُة نيابة عن الفتحة؛ ألنه جمُع مؤنٍث سالٌم.

ب - ُأشـارُك في إعـراِب ما يأتـي :

اِئـَراِت.          -1 أْعَجـَب الَمْعـِرُض الـزَّ

إعــرابــهاالكلمـة

َأْعَجـَب
الَمْعـِرُض 
اِئـَراِت الـزَّ

فعل ................ مبني على ................ .
........ ........، وعالمة ........ ........ الظاهرة على آخره.

................ منصوب، وعالمة ........ ........؛ ألنه ........ ........ ........ .

         2 - َتْذَهُب الَحَسنَاُت بالسيَِّئاِت.

إعــرابــهاالكلمـة

َتـْذَهـُب
الَحَسـنَات

بالسيِّـَئـاِت 

فعل ........ ........، وعالمة ........ ........ الظاهرة على آخره.

........ ........، وعالمة ........ ........ الظاهرة ........ ........ .

الباء ........ ........، السيئات : اسم ................ بالباء، وعالمة .................. 
الظاهرة تحت آخره.
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جـ - ُأعـرُب مـا يـأتــي :
1 - َصـَرَف المحاسـُب المعاشاِت.
دٌة باألدواِت. 2 - المستشفياُت ُمـَزوَّ

3 - إّن المعلِّمـاِت ُمخـِلصـاٌت.

التــدريــب ال�ســ�ِبــع
الناجحـة  ،  المستْوَصـف  ،  اإلذاعــة  ،  الوالِــدة

َأجمُع الكلماِت السابقـَة جمَع مؤنٍث سالـًما، ثم َأَضُعـَها في جمـٍل مفيـدٍة تكـوُن منصوبـًة فيـها جميًعا، 
وأضبِـُط أواِخـَرَها بالحركـاِت.

التــدريــُب الثــ�ِمــن
ُل جمـَع المؤنِث السالَِم في الجمـِل اآلتيـة إلى المفـرِد، وُأَغـيِّـُر ما يلـزُم، وَأضبِـُط آِخـَر المفـرِد  ُأَحـوِّ

بالحركـاِت :
)1( يا أختي، احترمي الكبيراِت وارحمي الصغيراِت.

)2( شاهـدُت االحتفـاالِت أيـاَم العيِد.
ـِل. )3( َأْرِسـِل الخطـاباِت بالبريـد المسجَّ

)4( الُمـَراِجَعـاُت لِلطَّبِيبـِة جالسـاٌت في غرفـِة االنتظاِر.
َهـَراِت المتفتِّحـاِت ! )5( انظـروا إلى الـزَّ

)6( َخـَطا الِعْلـُم خطواٍت كبيـرًة.

التدريُب الت��ِسع
مع  سالـًما  مؤنِث  جمَع  مجموعـًة  كلماٍت  َيـَتضمـن  بحيُث  »الُمـواَصاَلِت«  عن  موضوًعـا  َأكـُتـُب 
 ، المطـارات   ، الطُّـُرقات   ، الطائـرات   ، القطـارات   ، )السيـارات   : اآلتيـة  بالكلـماِت  االستعانـة 

ات(. المحَطـات ، االستراحـات ، الَقـارَّ
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َرُة ثـالـًثـا : عالمـاُت اإلعـراِب الُمَقـدَّ

1 - االسـُم المنقـوُص
ـُقوا ما  يصعُب على المرِء أن ُيـْرِضَي كّل الناِس فيما يعمُل لهم، فبعُض الناِس يغضبون إذا لم ُيَحقِّ

يرجون، وَيُصبُّوَن َغَضَبُهم على من يظنون أنـُه َيُحـوُل بينهم وبين ما يريدون.
فالقاضي - مثاًل - َلـْن ُيـْرِضَي كلَّ الناس، ولن َيْحُكَم لكل ُمـّدٍع كما َيّدِعـي. ولذا َقـلَّ َأْن َيْرَضى 

الناُس عن القاضي، وتراهم يقولون : هذا قاٍض َغْيـُر عاِدٍل، مع أنهم قد يكونون ُمْخطِـِئيَن.
إنَّ القاِضـَي َيِجـُب أن يعِدَل بين الخصوِم، وأن يكوَن هدُفـه إرضاَء اللِه، ومن اتقى اللَه في أحكاِمـِه 
أصبح اللُه عنه راِضًيا. وشبيـٌه بالقاضي الموَظُف في دائرتـه، والمديُر في مدرسته، واألستاُذ مع طالبـه، 

والطالُب مع زمالئـه.

الأ�سـئــلــة

الإيـ�ســـــــ�ح 

* يمهد للدرس بمناقشة عالمات اإلعراب األصلية مع التطبيق على أسماء غير منقوصة وال مقصورة.

1 - لماذا يغضـُب بعـُض النـاِس من القاضي ؟
2 - لَِم كان األفضُل لإلنساِن معاملـَة الناِس بالعـدِل ؟

3 - َأِصـُف كيـَف أتعامـُل مع الناس ؟

                          ) أ (
1 - القاضي َلـْن ُيـْرِضـَي كلَّ الناس.

2 - َقـلَّ َأْن َيـْرَضى النـاُس عن القـاضي.
3 - إَن القاِضـَي َيِجـُب أن يعـِدَل بين الخصوِم.

)ب(
1 - يقولون : هـذا قاٍض َغـْيـُر عـاِدٍل.

ِعـي. ٍع كمـا َيـدَّ 2 - لن َيْحـُكـَم لكل ُمـدَّ
3 - أصبح اللَّـُه عنـه راِضـًيـا.

َنـَة في َمجموَعـَتي )أ( و)ب( وَأجُد أنها منتهيـٌة بياء غير مشددة قبلها كسرة،  ـُل الكلمات الملوَّ 1 - َأَتـَأمَّ
ى اسًما منقوًصا. وُكـلُّ اسٍم على هذا الشكِل ُيَسـمَّ
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2 - أعوُد مرة أخرى إلى األمثلة في )أ( فأِجُد أن كلمَة )القاضي( قد دخلت عليها )أل(، وأنها في المثال 
(. ولم  األول مبتدأ مرفـوع، وفي الثاني مجرورة بحرف الجر )عن(، وفي الثالث منصوبـة بـ )إنَّ
تظهر عالمة اإلعراب في المثال األول والثاني، وظهرت في الثالث. فعالمـة اإلعراب مقّدرة في 
حالتي الرفـع والجـر، وظاهرة في حالـة النصب في االسم المنقـوص. فهو إًذا معـرب بعالمات 

إعراب أصلية لكنّها مقـدرة في حالتي الرفـع والجـر.

ٍع ، وراضـًيا خالية  3 - أما األمثلـة التي في )ب( فقد جاءت فيها األسماء المنقوصة : َقـاٍض ، وُمـدَّ
من )أل( )أي نكـَراٌت(. وقد ُحـِذفـْت ياُء االسم المنقوص في المثالين األول والثاني في حالتي 
، وبقيت في الثالِث في حالـِة النصِب. فكلمة )قاٍض( خبـٌر مرفـوٌع وعالمـُة رفعـه  الرفع والجـرِّ
ٍع( مجـروٌر باإلضافة، وعالمة جره كسرٌة مقدرٌة على  ضمـٌة مقدرٌة على اليـاِء المحذوفـِة، و)ُمـدَّ
الياِء المحذوفِة. أما )راضًيا( فخبُر )أصبح( منصوٌب وعالمـُة نصبه الفتحـُة الظاهرُة على آخـِرِه.

1 - االسُم المنقـوُص : هو االسُم المعـرُب الذي آِخـُره يـاٌء الزمـٌة غيـُر مشددٍة قبلها كسـرٌة.
رٌة على اليـاِء. 2 - إعرابـه :  أ   - عالمـُة رفِعـِه ضمـٌة مقـدَّ
ه كسـرٌة مقـدرٌة على اليـاِء. ب - عالمـُة جـرِّ   
ج  - عالمـُة نصبِـه فتحـٌة ظاهـرُة على اليـاِء.   

ر حركـُة الرفـِع  3 - تحذُف ياُء االسِم المنقوِص في حالـَتي الرفـِع والجر إذا كاَن نكـرًة، وتقـدَّ
وحركـُة الجر على اليـاِء المحذوفـة.

القـــ�عــــــدة
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التـــدريـبـــ�ت

) ُل  )�َســَفـِويٌّ التـدريــُب الأوَّ      

ُأَعـيِّـُن االسـَم المنقـوص فيمـا يـأتـي :

اِضـي َكالَفـاِعـِل. 2 - الـرَّ 1 - َنـُردُّ َكـْيـَد الُمْعـَتـِدي.    
4 - إْن ُكنْـُت ُمْشَتِهـًيا للطعـاِم َفُكـْل. 3 - ُتـَقاُم ُمَساَبـَقـٌة في النادي األدبـّي.   

ـا. 6 - ُأِحـبُّ الَمـاَء َجـاِريًّ 5 - ُيَسلِّـُم الَماِشـي على الجالـِس.   
8 - َأَجـاَب الُمسلُم َداِعـَي الِجهـاِد. ِعـي.     7 - الَبـيِّـنَـُة على الُمـدَّ

10 - َلْيـَس الُمْجـِرُم بِنَـاٍج مـَِن الِعـَقـاِب. 9 - الطََّمـُع ُمْسَتـْوٍل على النـاِس.   

) التـدريــُب الثـ�نــي  )�َســَفـِويٌّ      

ُل الكلمـاِت الملونـَة إلى المفـرِد، وأغـيِّـُر ما يلـزم : ُأَحـوِّ

2 - ِجْئـنَا إلى المدرسـِة َمـاِشين. اُعون في الخير مأجورون.    1 - السَّ
4 - َدْع حـديَث الوشـاِة. 3 - اْلبُِسوا َأْغطَِيـًة واقيًة فوق رؤوسكم.  

6 - َأَقاَمـت األنديـُة مباريـاٍت رياضيـًة. 5 - ُيِحـبُّ الّلـُه الُموفِـين بعهـوِدهم.   

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الثـ�لــُث  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      

َأْجَعـُل مكان األفعال الملونـة في الجمل اآلتية أسماًء على غرار المثال األول، مع تغيير ما يلـزم :

1 - الطفل َصـاٍح من نومـه. 1 ـ الطفُل َصـَحا من نومـه.                         
- 2 2 - المحـزوُن َسال عن أحزانِـِه.                   
- 3 3 - ما زاَل المريـُض يرجـو الشفاء.                 
- 4 ى.   4 - صاَر المريُض يهذي من ِشـّدِة الُحـمَّ
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) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الــرابــعُ  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
غـرار  على  يلـزم  ما  وأغـيِّـُر  )أل(  منـه  أحـِذُف  ثم  يأتـي،  فيما  المنقوص  االسم  تحت  خطًّـا  َأضـُع 

المـثالين األولـيـن :
1 - مشعـٌل طـاٍه طعـاَم زمالئـه. 1 - ِمْشَعـٌل هو الطاهي طعام زمالئـه.   

ى الطبيـُب آِسـًيـا. 2 - ُيَسمَّ ى الطبيـُب اآلِسـَي.     2 - ُيَسمَّ
3 - أنت الجانِـي على نفسك.

4 - لسـُت بالُمـَماِشـي أصدقـاَء السوء.
اِهـَي. 5 - َتْلَبُس الفتـاُة الثـوَب الـزَّ

انِـي والقـاِصي. 6 - َعِلـَم بالخبـِر الدَّ
ـرُت المقداَر الباِقـَي من نقودي. 7 - َتـَذكَّ

ـة. حَّ 8 - هذا الكالم العـاِري من الصِّ
9 - َأْعـِرِب الِفعـَل الماِضـَي.

اِعـي بين الصفا والمـروة. 10 - سعى السَّ

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الـخــ�ِمــ�ُس  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
أ - اْلَبـانِـي   -   ُمـتَّـٍق.            ب - الُمَصلِّـي   -   َراٍع.            جـ - الَهـاِدي   -   ُمْعـٍط.

َأجعُل الكلمـاِت السابقـَة فـي جمـٍل مفـيـدٍة، تكـوُن الكلمـاُت في )أ( مـرفوعـًة، وفـي )ب( منصـوبـًة، 
وفـي )جـ( مجـرورًة.

التــدريــُب ال�ســـ�ِد�ُس
ُبــُلــوُغ الَمــَعــــالِــــي

َمْن أراَد ُبـُلوُغ المعالي َفْلـَيـْبـُذْل لذلك ثمنًا وافـًيا، وَجْهـًدا كافـًيا لتبليغه ما َيْصـُبو إليه، فالتَّـَوانِـي 
َبـْذِل الجهـِد والمثابـرِة على  ُيْثـِمـُر إال الخسراَن. وإّن األمانِـَي وْحـَدَها ال َتْكـِفي، َبْل ال بدَّ ِمـْن  ال 
ُبـل، جاعـاًل رضاه الغايـَة الكبرى. َفَمْن فـاز بِـِرَضا اللـِه  العمِل، مستعينًا باللِه الهاِدي إلى أحسِن السُّ

- سبحانـه - فقد َبـَلـَغ أعلى المعالـي، وذهب بَخـْيـَري الـدنيا واآلخـرة.
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ومن قنع من دنياه باليسير البالـي، وانحطت به نفسـه عن المعالي، فنصيبه - مهما َكـُبـَر فـي األعين - داٍع 
إلى الخـوِف عليه من سـوِء العاقـبة.

ا يأتـي : أ - أقـرُأ القطعـَة السابقـَة، ثم ُأجيُب عـمَّ
1 - ماذا ينبغـي لَِمـْن طلـَب المعالـي أْن يفعـَل ؟

2 - ما نتيجـُة التـوانـي ؟
3 - ما أعلـى المعـالـي ؟

ب - ما ضدُّ الكلمـاِت اآلتيـِة : التـوانـي ، الرضا ، اليسير ؟
جـ - ُأالحُظ استعماَل )ال ُبـدَّ ِمـْن ...( في قول الكاتب : »ال بـد من بذل الجهِد ... إلخ« فهـي تفيـد 

توكيَد الكـالِم. َأستعـِمُل هذه العبـارَة في ثـالِث جمـٍل من إنشائـي.
د - أستخـرُج مـن النـصِّ ما يلـي :

1 - ُمَثـنًّى مضاًفـا وُأبـيِّـُن ما َطـَرَأ عليـه.
ًفا باأللـِف والالم، وأبيُن عالمـَة إعرابِـِه. 2 - اسًما منقوًصا مرفوًعا معـرَّ
ًفا باأللِف والالِم، وأبيُن عالمـَة إعرابِـِه. 3 - اسًما منقوًصا منصوًبا معـرَّ

، وأبيُن عالمـَة إعرابِـِه. 4 - اسًما منقوًصا مجروًرا بحرِف جـرٍّ
5 - اسًما منقوًصا مجـروًرا باإلضافة، وأبيُن عالمـَة إعرابِـِه.

ـًرا مرفوًعا، وأبيُن عالمـَة إعرابِـِه. 6 - اسًما منقـوًصا ُمنَكَّ
ـًرا منصوًبـا، وأبيُن عالمـَة إعرابِـِه. 7 - اسًما منقـوًصا ُمنَكَّ

التــدريــُب ال�ســ�ِبــع
أ - ِمـَثـاٌل ُمـعــَرٌب :

اِمـي الَهـَدَف.      1 - َأَصاَب الـرَّ

إعــرابــهاالكلمـة

َأَصـاَب 
اِمـي  الـرَّ
الَهـَدَف 

 فعـٌل مـاٍض مبني على الفتح الظاهر على آخره.
فاعـٌل مرفـوٌع، وعالمُة رفعه الضمُة المقدرُة على آخره، منع من ظهورها الثقل.

مفعـوٌل بـه منصوٌب، وعالمـُة نصبِـِه الفتحـُة الظاهـرُة على آِخـره.
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     2 - َجـاَء َجـاٍن َبــاٍك إلـَى الَقـاِضـي.

إعــرابــهاالكلمـة
َجـاء 
َجـاٍن 
َبـاٍك  
إلـى 

القـاِضـي

فعـٌل مـاٍض مبنـيٌّ على الفتح الظاهـر على آخـره.
فـاعـٌل مرفـوٌع، وعالمـُة رفِعـِه الضمُة المقدرُة على اليـاِء المحذوفـِة.

صفـٌة لـ )جاٍن( مرفوعٌة، وعالمُة رفعها الضمُة المقدرُة على الياء المحذوفِة.
حـرُف جـر.

رُة تحت آخـره. اسٌم مجـروٌر بـ )إلى(، وعالمـُة جـرِه الكسـرُة المقـدَّ

ب - أشـارُك فـي إعـراِب مـا يـأتـي :

ـاُن َخـاٍل مـن الُمشتـريـَن.         1 - الُدكَّ

إعــرابــهاالكلمـة

ـاُن  الُدكَّ
َخـاٍل

مـن
الُمشتـريـَن

مبتدأ ...............، وعالمة ............... الظاهرُة على ............... .
 ........... مرفوٌع، وعالمُة ......... الضمُة ......... على ......... المحذوفِة.

. ............... 
............... مجروٌر بـ )ِمْن(، وعالمة ...............؛ ألنه ............... .

        2 - َتُصـبُّ التِّـاَلُع فِـي الـَواِدي.

إعــرابــهاالكلمـة

 َتُصـبُّ
التِّـاَلُع

فِـي
الـَواِدي

فعل ...................، وعالمـة ................... .
..................، وعالمة .................. الظاهـرُة على ................... .

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

اسم ................. بـ )في(، وعالمة ................. على ................. .
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جـ - ُأعـرُب مـا يـأتـي :
1 - َعْبـُد اللَّـِه راٍض بالِقْسـَمـِة.

2 - َأْعـِرُف راِوَي الَحـِديـَث.
3 - َكـاَن الَمـْدُعـوُّ َنـاِسـًيا.

التــدريــُب الثــ�مــُن

ُأمـيـُز بين االسم المنقـوص وغـيـره من الكلمـات الملـونـة فيما يأتـي :
. 1 - اللـُه الَهــادي لِلَحــقِّ

. 2 - هـذا شــاٌب ُسعــوِديٌّ
3 - انتشرت المبـانِـي الحديـثـُة في قـرى المْمَلـَكـِة.

4 - كتـابـي َجـيِّـُد اإلعــَداِد.
. 5 - ُزْرُت الَحــَرَم الَمـِكــيَّ

6 - وفق اللَّـُه الساِعــَي إَلى الَخـْيـر.
7 - شـعَّ نـوُر اإلْسـالِم مـن بِــاَلِدي.

التــدريــُب التــ��ســُع

« في بلـدي وَأستعمُل عـدًدا من األسماء  َأكتُب قطعـًة في حـدوِد ِستَّـِة أسُطـٍر عـن »الناِدي الرياضيِّ
المنقوصـِة.
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2 - االســم المقـصــور

ا َوَصاَل إلى المستشفى أوَقـَفا سيارَتهما  خرج مصطفى مع والـده لِعيـادِة أحـد الَمـْرَضى. فلمَّ
ا َدَخـاَل المستشفى استقبلتهما رائحـُة األدوية والمطِهـراِت، وصار  وَمَشـَيا على َأْرُجِلـِهـَما. وَلـمَّ
الناِس في  أبـي من كثرة  يا  ـُب  َأَتَعجَّ  : قال  بِـَك ؟  ما   : أبـوه  وَيْسـَرًة، فسألـه  َيْمنَـًة  َيَتَلـَفـُت  الفتى 
ـَة الَبـَدِن  حـة، فإن ِصحَّ المستشفى. قـال والـده : »اِْحَمـِد الَموَلى يا ُبنَـيَّ على ما وهـب لك من الصِّ
رؤوس  على  تاٌج  حـُة  الصِّ  : األمثال  في   - ُبـنَـيَّ  يا   - وُيـَقاُل  األْحـوال،  أكثـر  في  َمنِْسـيَّـٌة  نِْعَمـٌة 

ـاِء ال يراُه إال الَمـْرَضى«. األِصحَّ

* يمهد للدرس بمراجعة إعراب االسم المنقوص.

َت مصطفى يمينـًا وشمـاالً ؟ 1 - لماذا َتَلـفَّ
2 - ما معنى قولـِه عِن الصحـِة إنـها : »نِْعَمـٌة َمنِْسـيَّـٌة« ؟

َحـِة إال المـْرَضى ؟ 3 - لمـاذا ال َيـَرى تـاَج الصِّ

                          ) أ (
1 - خـرج مصطفى مـع والـده.

ـُت َيْمنَـًة وَيْسـَرًة. 2 - صار الفتى َيَتَلـفَّ

                )ب(
1 - َدَخـاَل المستشـفى.

. 2 - اِْحَمـِد الَموَلـى يا ُبـنَـيَّ
)جـ(

1 - خرج مصطفى لِعيـادِة أحد الَمـْرَضى.
ـُب من كثـرة الناس في المستشفى. 2 - َأَتـَعجَّ
3 - نعمل في الدنـيا وُنَحـاَسـُب في اآلخـرة.

الأ�سـئــلــة

الإيـ�ســـــــ�ح 

1 - ُأالحـُظ الكلماِت الملونَة في مجموعـات )أ( و)ب( و)جـ( فأجـُد أنـها أسماء منتهية بألـٍف. وُكـلُّ 
ى اسًمـا مقصـوًرا وُيعـرُب بعالمـاِت اإلعـراب األصليِة. فـفي )أ( ورَد  اسـٍم ُمـنْـَتـٍه بألـٍف ُيَسمَّ
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اسماِن مرفوعـاِن هما : )مصطفى( و)الفتى(. فاألوُل فاعـٌل لِلفعـِل )خرج(. والثاني اسـم للفعِل 
الناسـِخ )َصـاَر(. وعالمـُة رفعهما الضمـُة المقـدرُة على آِخـِرهما ألنهما اسمان مقصوران.

2 - وفي مجموعة )ب( ورد اسمان منصوبـان هما : )المستشفى( و)المولى(، وكالهما مفعوٌل بـه. 
فـ )المستشفى( مفعـوٌل بـه لِلفعـِل )َدَخـَل(، و)الَمـوَلى( مفعـول بـه لِلفعـِل )اِْحَمـْد(. وعالمـُة 

نصبهما الفتحـُة المقدرة على آِخـِرِهـَما ألنهما اسمان مقصوران.
3 - وورَد في مجموعـِة )جـ( ثالثـة أسماء مجـرورٍة هي : )المرَضى( و)المستشفى( و)الدنيا(. فاألوُل 
الكسرُة  جـّرها  وعالمُة  )في(.  الجـرِّ  بحـرِف  مجـروران  والثالث  والثانـي  باإلضافـِة،  مجـروٌر 

المقدرُة على آِخـِرهما ألنهما أسماء مقصورة.

1 - االسم المقصور : هو االسُم المعـرُب الُمنتِهـي بألـٍف الزمـٍة.
ُر حركـاُت اإلعـراب على االسِم المقصوِر في حاالِت الرفـِع والنصِب والجـِر. 2 - ُتَقـدَّ

القـــ�عــــــدة

التـــدريـبـــ�ت

) ُل  )�َســَفـِويٌّ التـدريــُب الأوَّ      

ُأَعـيِّـُن االسَم المقصـوَر في الجمـِل اآلتـيـة :
َحى في ُمـْتَحـِف التـراث. 2 - رأيت الـرَّ 1 - ألقـى الشاعُر قصيدًة في ُمنْـَتـَهى الجماِل.  

4 - سنقضي الصيَف في َأْبـَها. ى الَمـِريـَض.    3 - َأْنـَهَكـِت الُحـمَّ
ى مكـُة أمَّ القـرى. 6 - ُتَسـمَّ 5 - تقـُع الُعـاَل في شمـاِل غربِـيِّ المملكـِة.  

 ﴾                ﴿- 8 غرى لخالـد،   7 - هنـُد هـَي األخـُت الصُّ
األنعام : 71 .          وُسَمـيَّـُة أختـه الكبـرى.        

9 - »الـيـُد الُعْلـَيـا خير من اليـد الُسْفلـى«.
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) التـدريــُب الثـ�نــي  )�َســَفـِويٌّ      
ُل الفعَل الملوَن فيما يأتي إلى اسـٍم مفـرٍد على َنَمـِط المثاِل األول، وُأغـيـُر ما يلـزم : ُأَحـوِّ

ُق ُمْعـًطى َجائـزًة كبيـرًة. 1 - الُمَتـَفـوِّ ُق ُيْعـَطى جائـزًة كبيـرًة.    1 - الُمَتَفـوِّ
ه. 2 - المجـرم ُيـتَّـَقى َشـرُّ

ى عطـاؤه. 3 - َيَظـلُّ الكريـُم ُيـَتـَوخَّ
4 - الثَّـَمـُر ُيْجـَتـنَى من األشجـار.

َعى عليـه. 5 - دافعُت عن رجـل ُيـدَّ
ـُه. ـْيُء الثمين ُيهـَدى لَِمْن يستحقُّ 6 - الشَّ

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الثـ�لــُث  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
ا يأتـي اسـًما مقصوًرا مناسـًبا : َأضـُع في ُكـلِّ فـراٍغ ِمـمَّ

2 - يكُثـُر في الحـرِب ...................... . 1 - أقامْت أسمـاُء في ..................... .  
4 - ُاسُلـْك بِـنَا الطريـَق ..................... . 3 - اسُم صديقـي ......................... .  
6 - يقُع ..................... ُقـْرَب الطائـِف. 5 - ُيـْدَفـُن ...................... في القبوِر.  

8 - َخَطـَب ............ البنـت .............. . 7 - ساعـُة ......................... معطلـٌة.  

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الــرابــعُ  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
َضا  ،  َعـَصا.              ب - الَمْقـَهـى  ،  َفـَتى.              جـ - الَمـْرَعـى  ،  َمـأَوى. أ - الـرِّ

)ب(  مجموعـة  وفي  مرفوعـة،  )أ(  مجموعـة  في  تكوُن  بحيُث  ُجَمـٍل،  في  السابقـَة  الكلماِت  َأجعُل 
منصوبـًة، وفي مجموعـِة )جـ( مجـرورًة، وأذكـُر عالمـَة إعراِب االسِم المقصور في ُكـلِّ جملـٍة.

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الـخــ�مــ�ُس  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
َأضُع َخـطًّا تحَت كلِّ اسـٍم مقصوٍر، وَأذكـُر عالمـَة إعـرابـِه :

ى الرسوُل عليه الصالة والسالم المصطفى. 2 - ُيَسـمَّ اِدي والُمنـتَدى.   1  - ال فـَْرَق بين النَـّ
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4 - إلهـي، أنا الراجـي وأنـَت الُمرَتـَجـى. 3 - من أنبيـاء اللـه موسـى وعيسـى.  
6 - يقوُل بعُض الناِس عنَد الوداِع : إلى الُمْلـَتـَقى. 5 - رأيُت اْلَمـها في حديقـِة الحيوانـاِت. 

التــدريــُب ال�ســ�د�ُس

قـال الشاعـر َغـازي الُقصْيبِـيُّ في قصيـدِة بُِعـنْـوان »َأْبـَهــا«* :

أنــِت َأْحـَلـى من الَخـَيـاِل وَأْبــَهــى بـا اْلَحبِـيـَبـِة َأْبــَهـا    1 - يا َعــُروَس الـرُّ

ُكـنْـِت َأْزكـَى َشـًذا، َوَأْنـَضـَر َوْجــَهـا ـُفـوَس َجـَمـــاٌل    َك النُـّ 2 - ُكـلََّمـا َحــرَّ

ُكــنْــِت فِـي ُحْلـِمــنَـا َأَرقَّ َوَأْشـَهـى 3 - وإَذا َما ارَتـَمـى َعَلى اْلَجـْفـِن ُحْلـٌم   

ــُق ُفـنُــوٌن، َوَجـْدُت ِعْشَقـِك َأْدَهـى َبـا اْلَحبِيـَبـِة، َواْلِعْشـ    4 - َيا َعـُروَس الـرُّ

ِخْلـُت َأنَّ الــُوُجـوَد لِْلُحــبِّ َمْلـَهــى ـْت َعْيـنَـاِك بِالُحـبِّ َقْلبِـي    5 - ِحيـَن َمسَّ

أ - أقـرُأ األبيـاَت السابقـَة، ثم أجيُب عـّما يأتـي :
1 - َأذكـُر بعَض الصفـاِت التي وصَف بهـا الشـاعـُر أبـها.

َبـا« ؟ 2 - لماذا وصـَف الشاعـُر أبها بـ »عـروس الـرُّ
3 - َأشـرُح البيتين الـرابـَع والخـامس.

4 - ما أفضُل األبيات في نظـِرك ؟ ولمـاذا ؟

ْغم من اختـالف المعنى،  ب - ُأالحُظ التجاُنـَس بين كلَمـَتـْي )أبها( و)أبهـى( في البيت األول على الـرُّ
ـا يلـي : أذكـُر ُمَجـانِـَس كلِّ كلمـٍة ممَّ

)2( َغاَل : .................... . )1( َعَصا : ................... .  

جـ - استْخَدم الشاعُر كلماٍت تدلُّ على التفضيل : )َأْحَلى - َأْبَهى - َأْزكى(، أستخرُج من األبيات بقيـة 
الـِة على التفـضـيل. الكلمات الـدَّ

د - َأستخــرُج من األبـيـاِت :
1 - جمَع تكسيٍر منصوًبـا، وُأبيـُن عالمـَة نصبِــِه.

* المجموعة الشعرية الكاملة لغازي القصيبي ص 554 ، 555 .



�2

2 - ُمَثـنًّى مضاًفـا، ثـم ُأعـِرُبــُه.
3 - اسًما مقصوًرا مرفوًعـا، وُأبيـُن عالمـَة رفِعـِه.

4 - اسَمْين مقصوَرْيـن منصوَبْيـن، وُأبيـُن عالمـَة نصبِهـما.

5 - اسًما مقصورًا مجـرورًا باإلضافـِة، وُأبيـُن عالمـة جره.
هـ - َأصوُغ اسًما مقصوًرا واسًما منقوًصا من الفعل )ارتمى( المذكوِر في البيِت الثالِث.

التــدريــُب ال�ســ�ِبـُع
أ - ِمـثـاٌل ُمـْعــَرٌب

      إنَّ َمْعـنَـى الَكِلـَمـِة واِضــٌح.

إعــرابــهاالكلمـة

إنَّ
َمْعـنَـى

الَكِلـَمـِة
واِضــٌح

حرُف توكيٍد ينصُب المبتدَأ ويرفُع الخبَر.
اسُم )إن( منصوب، وعالمة نصبه فتحٌة مقدرٌة على آخره، وهو مضاف.

ِه الكسرُة الظاهرُة على آِخِرِه. مضاف إليه مجروٌر، وعالمُة َجرِّ
خبُر )إن( مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه الضمُة الظاهرُة على آِخِرِه.

ب - أشـارُك فـي إعـراِب مـا يأتـي :
جـِر. َدى َعَلى َأوَراِق الشَّ           َيْسُقـُط النَـّ

إعــرابــهاالكلمـة
َيْسُقـُط
َدى النَـّ

َعَلى
َأوَراِق

جـر الشَّ

فعل ............، وعالمة ............ الظاهرُة على ............ .
 ............، وعالمة ............ المقدرُة ............ .

 حرف ............ .
 اسم .......... بـ )على(، وعالمة ......... تحت ..........، وهو مضاف.

............ إليه ............، وعالمة ............ الظاهرُة تحت آخرِه.
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جـ - ُأعــرُب مـا يـأتـي :

ْكـَوى. 1 - ُيْكثِـُر الطِّـْفـُل الشَّ
2 - الُعـاَل َمِديـنـٌة َجِميلـٌة.

التــدريــُب الثــ�مــن

اْبـَتـَلى  -  َتـَولَّـى  -  َأْبـَقـى  -  َأْوَحـى

َأصـوُغ مـن ُكـلِّ فِْعـٍل ِمـَن األفعـاِل السابقـِة اسـًما منقـوًصا واسًما مقصـوًرا، ثم َأضـُع ُكـالًّ منهما 

فـي جملـة.

التــدريــُب التــ��ســُع

عالمـَة  وأبيـُن  المقصورَة،  األسماء  منها  أستخـرُج  ثـم  الُمْصَحـِف،  في  »األَْعـَلى«  سـورَة  َأقـرُأ 

إعـرابِــَها.
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تـدريـبــ�ت على عـالمــ�ِت الإعــراِب

التــدريـــُب الأوُل
نـة، وأذكـُر موقعها من اإلعراِب. رة في الكلمة الملوَّ ُأبيِّـُن عالمـَة اإلعراِب األصليَّـَة والفرعيَّـَة والمقـدَّ

2 - سعيـٌد وسعـٌد أَخـوان. 1 - جّدة َمْشـًتى طيـٌب.    
4 - َوَصْلـنَـا إلى جبـِل ُأحـُد. 3 - يرحـُم الّلـُه الـراحمين.    

6 - أرهـَب الفـدائيون األعـداَء. 5 - هـذه عشـرُة ريـاالت.    
8 - َغـَرَس محموٌد في بيتـِه َنْخـَلتيـِن. 7 - وادي الُقـَرى َغنِـيٌّ بالميـاِه والزراعـة.  
10 - وضعـْت فاطمـُة بنـًتا قبـَل أيـاٍم. 9 - أْحـَذُر اآلالت الكهربـائيـة.   

التــدريــُب الثــ�نــي
الرأي الثَّـاِقـب  ،  المستأِجـُرون  ،  الطاهـي  ،  المتـالكمان  ،  المديـرات  ،  الَمـْرَسـى.
ا سبَق في جملـٍة، تكـوُن الثـالُث األوَلى منصوبـًة، والثالث األخرى مجـرورًة. َأضـُع ُكـالًّ ِمـمَّ

التــدريــُب الثــ�لــُث
َن، وُأغيـُر ما يلـزُم، ثم َأذكــُر عالمــَة اإلعــراِب : ي أو أجمـُع ما ُلــوِّ ُأَثـنِـّ

2 - اشتريـُت الـداَر ِمـْن مالكها. 1 - محمد يـدُه مجروحـة.    
4 - دعْت مريـُم صديَقتها إلى العشـاِء. 3 - والـُد ُسَعـاَد ُمَتـَقـاِعـد.    

6 - أغلـَق الملعـُب أبواَبـه. 5 - َسِعـَدت األسـرُة ُكـلُّـَها بالخبـر.   
8 - َمـْن َهـذِه الفـتـاُة ؟ 7 - السيارُة القديمـُة في الُمْتـَحـِف.   

التــدريــُب الــرابــع
ُأعـرُب ما خـطَّ باألزرق في الجمل اآلتيـة :

2 - الشجاعـة محمـودة. 1 - شاهدُت المحـالَّت على َجنَـَبـات الطريـق. 
4 - يذكر ُسُعـوٌد القاصي والداني من زمالِئـِه. 3 - يقـُع الرصيف على جانبـي الشـارع.  

6 - المـؤمـن ُمْبـَتـًلى. 5 - الصبـُر ُخـُلـٌق ســاٍم.    
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التــدريــُب الخــ�مــ�ُس
الَحــْرُب العـالمـيــُة

الحرب  في  دخـل  حتَّى  الصناِعيَّـة  الثـورة  خلَّـَفته  الذي  الُبـؤِس  من  يخرج  اإلنسان  َيَكـد  َلـْم 
العالمية الثانيـة )من 1939 حتى 1945م( التي كـان ضحايـاها أكثر من 55 مليون قتيل غير الجـرحى 
ديـن. وانتهت الحـرب بكارَثـَتْي ِهيروِشيـَما َوَنَجـاَزاِكـي اللَّـَتـْين ال تـزال آثـاُرُهَمـا َتـَتراَءى  والمشرَّ
والساِخنـَـِة،  الباردة  الحـروب  ُصـَوٌر من  تتجاذُبـه  العالـُم  يـزاُل  الكثيرين. وال  أنظار  أماَم  اليوم  إلى 
س َلـَدى القوى المتصارعـِة آالُت الحـرِب والـدمـار كالقنابـل الَهيـْدُروِجينيَّـة واالْنـِشطـارَيـة  وَتـتَكـدَّ

ـامـِة.* ـة والصواريـِخ ُمْخَتِلـَفـِة الَمـَدى وَغـازاِت األعصاِب والغـازاِت السَّ والُعنْـُقـوِديَّ

ا يلـي : َأقـرُأ القطعـَة السابقـَة ثـم ُأجيـُب عـمَّ

أ - )1( أيـَن تقُع مدينـَتا ِهيـُروِشيـَما وَنَجـاَزاِكـي ؟ وما الكارثـُة التي َحلَّـْت بِـِهَما ؟

      )2( أذكـُر بعًضا ِمَن الُقـوى الُكـبرى في العصر الحـديِث.

ِل النـصِّ َحـتَّى قولـه : »غير الجرحى والمشردين«. ب - َأضبُط أواِخـَر الكلمـاِت من َأوَّ

جـ - آتي بمـرادِف الكلماِت :  كارثـة      ،    أنظـار    ،   تتكـدس.

            آتي بضـدِّ الكلمـاِت    :  الُبـْؤس   ،   الحرب   ،   الكثيريـن.

د - َأستخــرُج مــن النــصِّ :

2 - األسمــاء المقصـورَة. 1 - ُكـلَّ جمـِع مؤنـٍث سالـٍم.   

4 - األسمـاَء المثنـاَة. 3 - ُكـلَّ جمِع مذكـٍر سالِـٍم.   

5 - ثالَثـَة أسمـاٍء معربـٍة بعالمـاِت اإلعـراِب األصليـِة.

هـ - ُأعــرُب مـا ُخــطَّ باألزرق.

* قضايا التخلف العلمي والتقني في العالم اإلسالمي المعاصر لزغلول النجار، ص92 .
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التــدريــُب ال�ســ�ِد�ُس

الَحـنِـيـُن إلـى الــوَطــِن

ْيـن الَفـاِدح،  كان َيْحَيى ْبـُن طالب الَحنِفـيُّ شيًخـا كريمـًا َيـْقري األضياف وُيْطِعم الطعام، َفرِكَبـُه الدَّ
َفَجـاَل عن اليمامـِة إلى بغـداَد يسأُل الخِليفـَة هارون الرشيد قضاء َدْينـه. وفـي أحد األيـام أراد رجـٌل 
من أهِل اليمامـة الخـروَج من بغداَد إلى اليمامـِة فخـرج يحيى بن طالـٍب ُيَشيِّـُعـُه، فـَذَرَفـت َعـْيـنَا 

َيْحَيـى وَأْنـَشـَد :

ا ظِـًر َنـا َلْسُت  ْن  َأ للِه  ا َد  ِعَبا ا  َحقًّ َأ
ِرْفـَقــٌة الَيَماَمـِة  َنْحـَو  اْرَتَحـَلـْت  إَذا 
نَّـَها َكـَأ ُمــوُع  َوالـدُّ  - لُِمـوَسى  َأُقوُل 

ـًة ِحجَّ ِستِّيـَن  ــِن  ْب ا َو لَِشْيـٍخ  َهـْل  َأال 

إَلى َقـْرَقـَرى َيـْوًما َوَأْعـاَلِمـَها الُخْضِر)1(
ْكِر لِلـذِّ َقْلـُبـَك  َواْهَتاَج  الَهَوى،  َدَعـاَك 

َتْجـِري بِـَها  َمَساِر فِي  َمــاٍء  َجــَداِوُل 
َبَكـى َطـَرًبـا َنْحـَو الَيَمـاَمـِة ِمـْن ُعـْذٍر ؟

ِشيد بحـالِـه َأَمـَر بقضاِء َدْيـنـِه، َفُطـِلـَب فإذا هو َقـْد َماَت َقـْبـَل ذلـك بشهر !* ا َعِلـَم هـاروُن الـرَّ َفَلـمَّ

ا يـأتـي : أ - ُأجيـُب َعـمَّ
1 - ما الـذي دعا َيْحـَيـى ْبـَن طالـٍب إلى ُمغـاَدَرِة َمـْوطِـنِـِه في اليمامـة إلى بغـداد ؟

2 - لماذا اشتاق الشاعـُر إلى َبـَلـِدِه ؟ وهـْل عـاَد إليها ؟
3 - كم كان ُعْمـُر الشاعـِر حين نظم هـذه القصيدة ؟

ب - أذكـُر مرادَف الكلمـاِت : َجـاَل ، ُيَشيِّـُعـُه ، َذَرَفـْت َعيـناه.

ٍة. جـ - ورَد اسُم )َيْحَيـى( في النصِّ ثـالَث مـراٍت. َأذكـُر موِقـَعـُه من اإلعـراِب في ُكـلِّ َمـرَّ

د - َأستخـرُج من النص ما يـأتـي :
1 - ثالثة أسمـاٍء مقصورٍة من األبياِت، وُأبيـُن عالمـَة إعـرابـها.

2 - اسـًما ُمَثـنًّى، وُأبيـُن ما طـَرَأ عليه من َتْغِيـيــٍر.

ة( وما بينهما، ُقرَب الّرياض. )1( َقْرَقَرى : َموِضٌع في اليمامة، وهو يشتمل على بلدتي )َضَرَما والَبرَّ
* من : األمالي ألبي علي القالي. تحقيق محمد عبدالجواد األصمعي 1 : 123 - 124 .
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3 - اسًمـا ُمْلَحـًقا بجمـِع المذكـر السالـم.

4 - مفعـوالً به منصوًبـا، وأبيـُن عالمـَة إعرابـِه.

هـ - َأضبِـُط أواِخـَر الكلمـاِت من أوِل النصِّ َحتَّى قولـه : »فخـرج يحيى بن طالٍب ُيَشـيِّـُعـُه«.

التــدريــُب ال�ســ�ِبــُع
ُأَمـثِّـُل لِـَما يأتـي في جمـٍل مفيـدٍة مـن إنشائـي :

. 1 - اسٍم مقصوٍر مجـروٍر بحـرِف َجـرٍّ
2 - اسٍم مَثـنًّى مرفـوٍع ألنـه خبـٌر.

3 - جمـِع مؤنـٍث سالٍم منصوٍب، وأضبـُط آِخـَره بالشكِل.
4 - اسٍم منقوٍص منصوٍب، وأضبـُط آِخـره بالشكل.

5 - جمِع مذكـٍر سالـٍم مجرور.
6 - مَثـنًّى مرفـوٍع مضاٍف إلـى ضمير.

. 7 - جمـِع مؤنـٍث سالٍم مجـروٍر بحـرِف جــرٍّ
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الــُجــَمـــُل ال�ســمــيــــة

أنــواع الخـبــِر

الكتاُب صديٌق إْن هجرَتـه َصَبر، وإْن َأْقـَبْلَت عليه َمنََحـَك خزاِئـنَـُه. وهو َخْيـُر جليـٍس ُيـْؤنُِسـَك 
في الَوْحـَدِة، وُيـزيـُل َعـنْـَك َوْحَشـَة الُغـْرَبــة.

فإذا أردَت أْن تنمَو معاِرُفـك، وَتـتَِّسـَع ثـَقافـُتك، وَتـْزَداَد ِخْبـرُتـك، فاتَِّخـِذ الكتاَب وسيلَتـَك إلى 
ذلــك. القارُئ َيعيش الماضـَي باالطِّـالِع في كتـِب الُتـراِث، وهو يطوُف حوَل الَعاَلم بقراءة الُصُحـِف 

والَمَجـالَِّت. والقـراءُة َفـواِئـُدَها عظيمـٌة، واالطِّـالُع نتـاِئُجـُه مفيـدٌة.
والمكتبـُة  أَمـاَمـك،  العامـُة  فالمكتبُة  والمدرسيَّـِة،  ـِة  الَعامَّ بالمكتباِت  ْوَلـُة  الـدَّ ـِت  اْهَتمَّ وقد 
ْن  ـَع َمَداِرَكـَك، َوَكـوِّ ِد عليها لَِتـْصـُقـَل فِْكـَرَك، وُتـَوسِّ المدرسيَّـُة َبْيـَن َيـَدْيـك، فاحرْص على الَتـردُّ

لِنَـْفِسـَك مكتبـًة خاَصًة، واخَتـْر َلـَها أْحَسَن الُكـُتِب، فالثَّـقافـُة باالطِّـالِع، والِعْلـُم في الُكـُتـِب.

الإيـ�ســـــــ�ح 

الأ�سـئــلــة

ا يأتـي : َأقـرُأ القطعـَة السابقـَة، وُأجيـُب َعـمَّ
نَـتَها القطعـُة؟ 1 - ما أهـمُّ ثالثـة أفكـاٍر َتَضمَّ

2 - مـا فائـدُة القـراءِة ؟
3 - َأذكـُر أسمـاَء ثالثـِة ُكـُتٍب َقـَرْأُتـَها في المكتبـِة المدرسيَّـِة.

ُن مكتبًة خـاصة لـي ؟ 4 - أذكـُر كيَف أكـوِّ

) أ (
1 - الكتـاُب صديـٌق.

2 - هو َخـْيـُر َجـليـٍس.

)ب(
3 - القـارُئ َيعيـُش الماضَي.

4 - القـراءُة َفـواِئـُدَها عظيمٌة.

)جـ(
5 - المكتبُة العامـُة أَمـاَمـَك.

6 - فـالثَّـقافـُة بـاالطِّــالع.
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ُن من مبتدأ وخبـر. ففي المجموعة )أ( ُأالحُظ أن المبتدأ  أتأمُل األمثلَة فأجد أنها جمٌل اسميـٌة َتتَكـوَّ
في الجملة األولى هو )الكتاب( وخبره )صديق( وهي كلمة مفـردٌة. والمبتدأ في الجملـِة الثانيِة الضميُر 

)هو( وخبره )خيـُر(، وهي أيًضا كلمـة مفـردٌة.

َنـٌة  أما مجموعُة )ب( فالمبتدُأ في الجملة األولى )القارئ(، وخبره )يعيُش(، وهي جملة فِعلية ُمَكـوَّ
)فوائـُدها  )القراءة(، وخبره  الثانيـِة هو  الجملِة  والمبتدُأ في  المْسَتـتِـِر.  والفاعـِل  )يعيُش(  الفعِل  من 

عظيمة( وهي جملـة اسميـٌة حيث إن )فوائـد( مبتدأ و)عظيمة( خبـر، فالخبـُر في الجملتين جملـٌة.

أما مجموعـُة )جـ( فإنَّ المبتدَأ في الجملِة األولى )المكتبة(، وخبره )أَمـاَمـك(، وهو ظرُف مكـاٍن، 
ى شبـَه ُجملـٍة. وفي الجملة الثانية المبتدأ )الثقافـة(، وخبره )باالطالع(، وهو جـارٌّ ومجـروٌر،  وُيَسمَّ

ى شبـَه جملـٍة. وأالحـُظ أنَّ الظـرَف يبقى منصوًبـا ويكوُن في محـلِّ رفـٍع خـبـًرا. وُيسمَّ

بهذا أستنتـُج أنَّ خبـَر المبتدأ يكوُن : مفـرًدا، وجملـًة )فعليًة أو اسميًة( وشبـَه جملـٍة )ظـرًفا أو 
ا ومجروًرا(. جـارًّ

الجملة االسمية : هـي كـلُّ جملـٍة ُبـدئت باسـٍم يعرُب مبتدأ، ثم يتلـوُه الخبـُر.
يكـوُن خبـُر المبتدأ أحـَد ثالثـِة أنـواٍع.

1 - مفـرًدا      :  وهـو مـا ليـس ُجملـًة وال شبـَه جملـٍة.
2 - جملـة     :  وتكـوُن اسميـًة أو فعلـيـًة.

ا ومجـروًرا. 3 - ِشْبـَه جملـٍة  :  وهـو ما كان ظـرًفا أو جـارًّ

القـــ�عــــــدة

* يمهد للدرس بطلب جمل اسمية يبين فيها المبتدأ والخبر، حيث سبقت دراستهما .
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) ُل  )�َســَفـِويٌّ التـدريــُب الأوَّ      
أعيـُد قـراءَة القطعـِة السابقـِة وأستخرُج منها كلَّ جملٍة اسميـٍة لم ترْد في اإليضاِح وُأبيُن نوع الخبـِر.

) التـدريــُب الثـ�نــي  )�َســَفـِويٌّ      
ُأَعـيِّـُن الخبَر في الجمـِل اآلتيـة، وُأبيـُن نـوَعــُه :

فـُر يـوم الجمعـة. 2 - السَّ 1 - المسلمون يعبدون الّلـَه.    
4 - المجـاهـدون منتصرون. 3 - طاعُة اللِه في طاعـِة الوالدين.   

6 - الَخضـَراواُت أسعـاُرها مناسبـٌة. 5 - اللقـاُء عنـَدك.     
قـان. 8 - الطالبـان متفـوِّ 7 - المسلـم أخـو المسلم.    

) التـدريــُب الثـ�لــُث  )�َســَفـِويٌّ      
المكتـبـة  -  القـراءة  -  المحـاضـرة

َأجعـُل ُكـلَّ اسـٍم من األسمـاء السابقـة مبتـدأ وُأخبـُر عنـه بأنـواع الخبـر الثالثـة.

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الــرابــعُ  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
َأمـألُ الفـراَغ فيما يأتـي بِخـبـٍر مناسٍب، وُأبيـُن نـوَعــُه :

2 - األشـجـاُر ............................... . 1 - اللـه ............. ومحمـد ............ .  

4 - الحديقـُة ......................... متفتحة. 3 - الصديـقـان ............................ .  

6 - الراحمون ....................... الرحمن. 5 - الجنـُة .................. أقدام األمهات.  
8 - نـزوُل المطـِر في المملكـة ............ . 7 - السمـاء ........................ مضيئـٌة.  

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الـخــ�مــ�ُس  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
َأضُع مبتـدًأ في المكـان الخالـي، وُأبـيـُن نـوَع الخـبــر :

2 - ........................ ال ُيِحـبُّـهما اللَّـُه. 1 - ........................ ُمـْؤَتـَمـٌن.   

التـــدريـبـــ�ت
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4 - ............... تحَت ظِـاَلِل السيـوِف. 3 - ........................ بالنيـاِت.   
ْزَق. 6 - ........................ َيْبُسـُط الـرِّ 5 - ........................ يوم َعـَرَفـَة.   

التــدريــُب ال�ســ�د�ُس
ُل الخبـَر فيما يأتـي من المفـرِد إلى الجملـِة على َنَمـِط الِمَثـاِل األوِل، وَأذكـُر نـوَع الجملـِة : ُأَحـوِّ

ـاُل المصنـِع يتعـاونون  )فعليـة(. 1 - عمَّ ـاُل المصنِع متعـاونون.    1 - ُعمَّ

.)            (   ............................. - 2 َعـُة اإلنـتاج.    2 - المزرعـُة ُمَتـنَـوِّ

.)            (   .............................  - 3 3 - اللَّـُه غافـُر الذنـِب وقابـُل التَّـوبـة.  

.)            (   .............................  - 4 4 - السمـاُء ُمَتـألْلِـَئـُة النجوم.   

التــدريــُب ال�ســ�ِبــُع
َأْجَعـُل الخبـَر فيما يأتـي مفرًدا على َنَمـِط المثـاِل األوِل :

َرٌة للقمـح. 1 - المملكـُة ُمَصـدِّ ُر القمـَح.                          1 - المملكـُة ُتـصدِّ
. ............................... - 2 َمـَتا في الصناعـة.   2 - الُجبـيُل وَينْـُبـُع َتَقـدَّ
. ............................... - 3 3 - مصائـُفنا منـاظـُرَها جميلـة.   
. ............................... - 4 4 - التعليُم َشَمـَل مـدَن وقرى المملكـِة.  

التــدريــُب الثــ�مــُن
ُأَمـثِّـُل لَِمـا َيلِـي في ُجَمـٍل من إنشـائـي :

1 - جملـٍة يكون الخبـُر فيها مفــرًدا.
2 - جملـٍة يكون الخبـُر فيها جملـًة اسميـًة.
3 - جملـٍة يكون الخبـُر فيها جملـًة فعليـًة.

ا ومجـروًرا. 4 - جملـٍة يكون الخبـُر فيها جـارًّ
5 - جملـٍة يكون الخبـُر فيها ظـرَف زمـاٍن.
6 - جملـٍة يكون الخبـُر فيها ظـرَف مكـاٍن.
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التــدريــُب التــ��ســُع
الّلُه عليه وسلَّـَم في ثالٍث وعشرين سنَة، وهو  الّرسوِل صّلى  نـََزَل على  ُمْعِجـَزٌة خالـدة،  القرآُن 
ِمْن  البـاطُِل  َيـْأتِيه  اللَّـِه الذي ال  َبـاَلَغـُته َعظِيَمـٌة، وُهـَو كالُم  التَّشريـِع اإلْسالِمـَي. والقرآن  َمْصـَدُر 

َبـْيـِن َيـَدْيـِه وال ِمـْن َخْلـِفـِه.
، اقـرأ القرآَن  ، وَساِمـُعـُه ال َيْشـَبـُع، والباِحُث في َمَعـانِيـِه َيْسَتـِفـيُد. َيا ُبـنَـيَّ وَقـاِرُئ القـرآِن ال َيَمـلُّ

ْنـَيا واآلِخـرة. الكريـَم، وافهْم معـانِـَيـُه، واعمـْل بِـَما فـيه، َتْسَعـْد في الدُّ

ا يـأتـي : َأقـرُأ القطعـَة السابِـقـَة، ثـم ُأِجـيُب َعـمَّ
أ - ما َأَثـُر القـرآِن في قارِئـِه وَساِمـِعـه ؟

ب - َيْسَتِمدُّ المسلمون تعاليَم اإلسالِم من مصدَرْين أساِسيَّيِن، القرآن أحُدهما، َفَما المصدُر الثاني ؟
جـ - أستخرُج ُكـلَّ مبتدأ وخبـِرِه، وأبيـُن نـوَع الخبـِر.

التــدريــُب الَعــ��ِســـُر
 أ - ِمـَثـاٌل ُمـْعــرٌب

1 - الحديـقـُة أمـاَم المنـزل.
إعــرابــهاالكلمـة

الحديـقـُة
أمـاَم

المنـزِل

مبتـدٌأ مرفـوٌع وعالمـُة رفِعـِه الضمـُة الظاهرُة على اآلخـِر.
ظرُف مكاٍن منصوٌب، وعالمُة نصبِِه الفتحُة الظاهرُة، وهو في محلِّ رفٍع خبٌر، وهو مضاف.

ِه الكسرُة الظـاهرُة تحت آخـره. مضاٌف إليه مجـروٌر، وعالمـُة جـرِّ

2 - األزهـاُر رائحـُتـها طيـبـٌة.

إعــرابــهاالكلمـة
األزهـاُر

رائحـُتـها

طيِّـَبـٌة

مبتـدُأ مرفـوٌع، وعالمـُة رفِعـِه الضمُة الظاهـرُة على آخـِرِه.
رائحـُة : مبتـدٌأ ثـاٍن مرفـوٌع، وعالمـُة رفِعـِه الضمُة الظاهرُة على اآلخر، وهو مضاٌف 

. و)ها( مضاف إليه ضمير َمبـنـيٌّ على السكـوِن في محـلِّ َجــرٍّ
خبـٌر للمبتدأ الثاني مرفـوٌع، وعالمـُة رفِعـِه الضمـُة الظاهـرُة.

والمبتدأ الثاني )رائحـُة( وخبره )طيبـٌة( في محلِّ رفٍع خبر المبتدأ األوِل )األزهـاُر(.
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ب - أشـارُك فـي اإلعــراب :
1 - الَحـمـُد لِـلـِه.

إعــرابــهاالكلمـة

الَحـمـُد
لِـلـِه

 مبتـدٌأ ................، وعالمـُة ................ الظاهـرُة على آخـره.
وعالمـُة  مجـروٌر  اسـٌم   : )اللـُه(  الجاللـِة  واسُم   ،................ حـرُف   : الالُم 

................ الظاهـرُة، والجـارُّ والمجـروُر في محـلِّ رفـٍع ....................... .

2 - َأنتـما ُتَشـاِركـاِن فـي الـدرس.

إعــرابــهاالكلمـة

َأنتـما
ُتَشـاِركـاِن

فـي الـدرس

ضميـُر رفـع منفصٌل مبنـيٌّ في محـلِّ رفـٍع .......................... .
فعـٌل .............. مرفـوٌع، وعالمـُة رفِعـِه ............. وألـُف االثنين .............. .

فـي ............... ، والـدرِس : اسـٌم ...............، وعالمـُة ............... .

والجملـُة من ................. في محـلِّ رفـٍع ................. المبتـدأ )أنتما(.

جـ - ُأعــرُب مـا ُخــطَّ باألزرِق :
1 - قـال النابغـة الذبـيـاني :*

َفاْسـَتــْأِن فـي ِرْفــٍق ُتـاَلِق َنَجـاَحـا ْفــُق ُيـْمـٌن واألَنَــاُة َسـَعــادٌة   والـرِّ  

وَلــُربَّ َمْطـَعـَمــٍة َتـعــوُد َذَبــاَحـا ا َفـاَت ُيْعـِقـُب راَحـًة              َوالَيــْأُس ِمـمَّ  

2 - المسلمون كأسنان الِمشط.

3 - النخلـُة ثِـمـاُرها َيـانِـَعـٌة.

* الديوان ص 228 صنعه ابن السكيت، تحقيق الدكتور شكري فيصل.
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التدريب الح�دي ع�سر

ُأعـبِّـُر في األسطر التاليـة عن بلـدي الـذي أعيش فيـه، وأراعـي في ذلـك شمـول أنـواع الخـبـر، ثـم 

َأضـُع خطًّـا تحـَت ُكـلِّ خـبـٍر :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................
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الأفــعــــ�ُل النــ��سـخــُة

كــاَن وأخـواُتــهـا

ْبَح مع أبناِئـِه في المسجـِد، وانطلَق إلى مزرعتِـِه ُمَبكـًرا، وَأْضحى  َأْصَبَح الفالُح َنشيًطا، ثم صلَّى الصُّ
الثمـاُر  صارِت  فقد  المحصوِل،  بَِجنْـِي  ُمنَْشِغـِليَن  األوالُد  وكان  األشجاِر،  بَِسْقـِي  ُمنَْهِمكـًا  الفالُح 
ناضجـًة، وَظـلَّ الجميُع َعاِمـِليَن ُطوَل يوِمـِهْم بِِجـدٍّ ونشاٍط، وما زاَل العمُل ُمَتـَواصاًل َحتى جـاَء الليُل، 
َفـَأْمَسى الرجُل وأسرُتـه َمْسروِريـَن لِـَما َأْنَجـُزوُه في ذلَك اليـوِم، وعادوا إلى منـِزلِهْم واْسَتـراُحوا قلياًل، 
ثم تناوُلوا طعاَم الَعـَشاِء، وباَت الوالـُد ُمْسَتريَح البـاِل، فَما َداَم المحصوُل َجيًِّدا، واألسواُق تستِهلُك 
يَن  اإلنتاَج، َفـَلْيَس التََّعـُب َضاِئـًعا. َفـَمْن َجـدَّ َوَجـَد، َوَمْن َزَرَع َحَصَد. َفـُكوُنـوا - يا أوالدي - َجادِّ

في َعَمِلكْم، فإنَّ َمـْن َيَظـلُّ حريًصا على َعَمِلـِه َيـْجـنِي ثمـاَرُه الطَّـيِّـبَة.

الأ�سـئــلــة

الإيـ�ســـــــ�ح 

1 - مـا مظهُر التعـاوِن في هذه القطعـِة ؟
2 - لماذا بـاَت الفالُح ُمْسَتريَح الَبـاِل ؟

3 - ما معنى هذه العبـارِة : )َمْن َجـدَّ َوَجـَد ، َوَمـْن َزَرَع َحـَصـَد( ؟

                  ) أ (
1 - الفـالُح نشيـٌط.

2 - الفـالُح منهمـٌك.
3 - األوالُد ُمنْـشغلوَن.

4 - الثمـاُر نـاضجـٌة.
5 - الجميـُع عاملـون.

6 - العـمـُل ُمـَتـواصـٌل.

                     )ب(
1 - َأْصـَبـَح الفالُح َنشيـًطا.

2 - أْضحـى الفـالُح ُمـنْـَهـِمـًكا.
3 - كـاَن األوالُد ُمـنْـَشغـليَن.
4 - صارِت الثـماُر نـاضجـًة.
5 - َظـلَّ الجميـُع عـامليـن.

6 - مـا زاَل العمـُل مـتـواصاًل.
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ا درسوه في الصفِّ الخامِس من األفعاِل الناسخِة. د للدرِس بربطِه بالدرِس السابِق، وبما لديهم مْن خبرٍة عمَّ * ُيمهَّ

7 - الرجـُل وأسرُتـه مسـرورون.
8 - الوالـُد مستـريـُح البــاِل.

9 - المحصـوُل َجـيِّـٌد.
10 - التعـُب ضـائــٌع.

7 - َأْمـَسى الرجـُل وأسرُتـه مسـرورين.
8 - بـاَت الوالـُد مستريـَح البـاِل.

9 - َمـاَداَم المحصـوُل َجـيِّـًدا.

10 - َلـْيـَس التـعـُب ضـائـًعا.

)جـ(
2 - َيَظـلُّ حـريًصا علـى عملـه. يـن فـي عمِلـكم.     1 - ُكـوُنـوا جـادِّ

نـٌة ِمـْن مبتدأ وخبـٍر مرفوعين. 1 - أالحـُظ أَن الجمَل في مجموعـِة ) أ ( كلَّها جمٌل اسميـٌة مكـوَّ
2 - َأتـَأمُل ما طرَأ على الجمِل نفسها في مجموعِة )ب( من دخوِل أفعاٍل في أوِل كـلِّ جملـٍة وتغيير 
حركِة الخبـِر الذي ُخـطَّ باألزرِق في كلِّ جملـٍة ِمـَن الرفـِع إلى النصِب الذي عالمته الَفتَحـُة في 
االسـِم المفـرِد : )نشيًطا ، منهمًكا ، ناضجـًة ، متواصاًل ، مستريَح ، َجـيِّـًدا ، ضائـًعا( والياُء في 

ين(. جمِع المذكـِر السالـِم : )منشغلين ، عاملين ، مسرورين ، جـادِّ
ابقة في مجموعِة )ب( وُأالحُظ أن هذه األفعاَل : )كاَن ، أصبَح ، أضَحى ...(  3 - َأعوُد إلى الجمِل السَّ
ى خَبرها. ى اسمها، وتنصُب الخبر ويسمَّ تدخُل على الجمل االسمية فيبقى المبتدُأ مرفوًعا ويسمَّ

 ) 4 - َأتأمُل األفعاَل الناسخَة في مجموعِة )جـ( فأجدها جاءت بلفِظ األمـِر )ُكـوُنوا( والمضارِع )َيَظـلُّ
وأنَّ ما بعَد كـلِّ فعـٍل اسًما وخبـًرا لـه، كما في األفعاِل الماضيـِة في مجموعـة )ب( ألستنتج أَنـُه 

ال فـرَق في عمِل هذه األفعاِل بين الماضي والمضارع واألمـِر.
5 - َأعوُد مرًة ثـانيـًة إلى مجموعـِة )جـ( وأجـُد أن اسَم الفعـِل النَاسـِخ جـاَء ضميـًرا بـارًزا فـي )كـونوا( 

( تقديـره )هـو(. وهـو )واو الجماعـة(، وجاء ضميـًرا مستتـًرا في )يظـلُّ
6 - َأعـوُد إلى هذه األفعـاِل الناسخـِة في الخالصـِة وُأالحـُظ معانيها من خـالِل األمثلـِة.

ى هذِه األفعـاُل أفعـاالً ناسخـًة ألنَّـها ُتَغـيِّـُر إعـراَب الخبر. 7 - تسمَّ
ـُه ُيـنْـَصُب وعالمـُة نصبِـِه اليـاُء  8 - بعد ذلك كلـه َأعلُم أنَّ المَثـنَّى إذا وقـَع خبـًرا لهذِه األفعـاِل فإنَّ
ِمـْثـُل :  الكسـرُة  السالـِم عالمـُة نصبـِِه  المـؤنِث  الطالبان مجتهدين( وفي جمـِع  : )كـان  ِمْثـُل 

)أصبحت الناجحاُت مسروراٍت(.
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القـــ�عــــــدة

1 - )كان ، أصبَح ، أْضَحى ، ظـلَّ ، أْمَسى ، َبـاَت ، َصاَر ، َما َزاَل ، َما َدام ، َليَس( أفعـاٌل ناسخـٌة 
ى  ى اسَمها، وَتـنِْصُب الخبـَر ويسمَّ تدخُل على الجملـِة االسميـِة، فيبقى المبتدأ مرفوًعـا ويسمَّ

خـَبرها.

2 - المضـارُع واألمـُر من هـذه األفعاِل يعمُل عمَل الماضي.

3 - هذه األفعـاُل ُكلـُّها متصرفـة، يأتي منها الماضي والمضارُع واألمـُر، إالَّ )مازاَل( فال يأتي منها 
األمـُر، و)ليـَس وما َداَم( فهما ُمـالِزَمـَتـاِن للَمـاِضـي.

4 - هذِه األفعاُل ُتـَغـيِّـُر معنَى الجملـِة، وُتـِضيُف َمْعـنًـى جديـًدا إليها على النحـو التَّـالـي :

:  ُتـِفـيُد اتِّـصاَف المبتـدأ بالخبـِر في الزمـِن الماضي. َكــاَن  
:  ُتـِفـيُد اتِّـصاَف المبتـدأ بالخبـِر في الصباِح. َأْصَبـَح  
َحـى. :  ُتـِفـيُد اتِّـصاَف المبتـدأ بالخبِر في الضُّ أْضَحـى  

:  ُتـِفـيُد اتِّـصاَف المبتـدأ بالخبِر في المسـاِء. أمـَسـى  
:  ُتـِفـيُد اتِّـصاَف المبتـدأ بالخبـِر في الليـل. َبــاَت  

َل. :  ُتـِفـيُد الَتـحـوُّ َصــاَر  
:  ُتـِفـيدان االستمرار. مـا زاَل وظلَّ 

:  تـُفـِيُد َنـْفـَي الَخـَبـر. لـيـَس  
:  ُتـِفـيُد بيـاَن ُمــَدِة اتـَصاف المبتـدأ بالخبـر. َمـا َداَم   
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التـــدريـبـــ�ت

) ُل  )�َســَفـِويٌّ التـدريــُب الأوَّ      
ُف على الفعـِل الناسـِخ فيَمـا يأتـي، وُأعيـُن اسَمـُه وَخـبـرُه. أتعـرَّ

2 - ال َتْخـَش الظُّلَم ماداَم الحـقُّ منصوًرا. 1 - ﴿         ﴾ )البقرة 213(.  
4 - أضَحـى أبوك ُمسـافـًرا. َمـًة في الُعمَراِن.   3 - أْصَبَحـِت المدينـُة ُمَتـَقـدِّ
6 - الَقـْمـُح َيصيـُر َدِقـيـًقا. 5 - ما زاَل المطـُر ُمـنْـَهِمـًرا.    

8 - َظـلَّ المسافرون صاِئـِمـين. 7 - بـاَت الحـارُس واقـًفا.    
10 - صـاَر اللَّبـُن ُجـْبـنًا. َقـًة.    9 - ظلَّـْت التلميـَذُة ُمـَتـَفـوِّ

ا فـي المرتفـعاِت. 12 - ليَس الصيُف حـارًّ اِن َأْمـَسـَيا َمْسُجـوَنـْيـِن.    11 - اللِّـصَّ

) التـدريــُب الثـ�نــي  )�َســَفـِويٌّ      
ا يأتـي اسـًما لـ )كـاَن( أو إحـدى أخـواتـها في جملـٍة مفـيـدٍة. َأجعـُل كـلَّ اسٍم مـمَّ

ْهـرة. المعلـمات ، النخلـتان ، األطـباء ، المتسابـقون ، الكِـَتـاب ، الـزَّ

) التـدريــُب الثـ�لــُث  )�َســَفـِويٌّ      
ا يأتـي خـبـًرا لـ )كـاَن( أو إحَدى أخـواتِـها في جملـٍة مفـيـدٍة. َأجعُل ُكـلَّ اسٍم مـمَّ

مون ، جميلـة. ُمـَتـَفـتِّـَحات ، َعمـيـق ، متعـاونـان ، واسـع ، متقـدِّ

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الــرابــعُ  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
ُأدِخُل فعـاًل ناسًخا مناسًبـا على الجمـِل اآلتية، وُأبيـُن عالمَة إعـراِب الخبـِر على نَمـط المثال األوِل :
َظـلَّ الشهيـُد َحـيًّا عنَد ربِّـه )عالمُة إعرابه الفتحُة(. 1 - الشهيـُد َحـيٌّ عنـَد ربِّــه.                                       
.)                            ( .............................. ْحـَراِء.   2 - الَبـْدُو هانِـُئـون بحياتِـهم في الصَّ
.)                            ( ..............................      . 3 - الَجـوُّ ُمْكـَفهـرٌّ
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.)                            ( .............................. 4 - الثمـاُر يـانـعـٌة.     

.)                            ( .............................. ـظون.   5 - رجـاُل الدفـاِع المدنـيِّ ُمتيـقِّ

.)                            ( ..............................    . 6 - األمهـاُت سعيـداٌت بأطفالـهنَّ

.)                            ( ..............................    . 7 - الطائـرتـان محلِّـقـتان في الجـوِّ

.)                            ( .............................. 8 - المهنـدسون نشيطـون.    

.)                            ( .............................. ٌب.      9 - أنـَت ُمــَؤدَّ

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الـخــ�مــ�ُس  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
َأضُع دائـرًة على اإلجابـِة الصحيحـِة عن نـوِع الفعـِل في مجموعـِة ) أ ( وعن فائدتِـه فـي مجموعـِة 

)ب( فـي الجمـِل اآلتـيــِة :

نـوُع الفـعـل أ - الجملـُة :       
أمــٌر            -        مضـارٌع         -     مـاٍض. 1 - َيِصيـُر الِعنَـُب زبيـًبا.   
مضـارٌع       -        مـاضٍ   -     أمـــٌر. 2 - ُتـْصبِحون على َخـيـٍر.   
أمــٌر            -        مضـارٌع         -     مـاٍض. َعـَفاِء.    3 - ُكـْن رحيـًما بالضُّ
مضـارٌع       -        مـاضٍ   -     أمـــٌر. 4 - ما زاَل اإلحساُن موجـوًدا.   

ب - الجملـُة :                                   فـائـدُة الفـعـل  
اتصاُف المبتدأ بالخبر : صباًحا  -  ضًحى  -  مساًء. 1 - َأْضَحـى العاِمـُل فـرًحا.   

اتصاُف المبتدأ بالخبر : لياًل  -  مساًء  -  صباًحا. 2 - َأْمـَسى الظالِـُم خائـًفا.                       
بياُن مدِة اتصاِف المبتدأ بالخبر -  االستمراُر  -  التحول. 3 - ينجُح العمُل ماداَم التعاوُن قائًما.  

المبتدأ  اتصاف  مدة  بيان    - االستمراُر     - الخبِر   نفُي  4 - ليَست السعادُة بكثـرِة المــاِل.  
بالخبر.

التـدريــُب ال�ســ�ِد�ُس
ُد الجمـَل اآلتيـَة مـن األفعـاِل النَّـاسخـِة وُأغيـُر ما يـلـزُم علـى َنـَمـِط الِمـَثـاِل األوِل : ُأَجـرِّ
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ْفـَر في الِحَساِب. ُل من أوجَد الصِّ ْفـَر في الحساِب.      العرُب َأوَّ َل َمْن َأْوَجـَد الصِّ 1 - كاَن العرُب َأوَّ

. ......................................... 2 - الحاسُب أصبَح مفيًدا في َشـتَّى المجـاالِت.  

. ......................................... 3 - َصاَر النّـاُس ُمَتـَقاِربين بفضِل وسائـِل االتَصاالَِت. 

. ......................................... 4 - ظلَّـِت الجامعـاُت مناراٍت للعلـِم.   

. ......................................... ا في العالـِم.     5 - ليَس األمـُن مستقـرًّ

. ......................................... 6 - َباَتـِت الُمَمـّرضتاِن َساِهـرَتـْيـن.    

التــدريــُب ال�ســ�ِبــُع

وُأبيـُن  يـأتـي،  فيمـا  الناسخـِة  لألفـعـاِل  مـنـاسـًبا  خـبـًرا  أو  اسـًمـا  الخالـي  المكـاِن  فـي  َأَضـُع 

عـالمـَة إعرابِــه :

2 - كانت .................... هادئـاٍت. 1 - َليس الطالبـان ......................... .  

4 - أمَسـى الفائـزون ................ . 3 - َظـلَّْت .............. المسجـِد الحـراِم  

         َمْفَخـَرًة لِْلَهنـَدسـِة اإلسالميـِة.

6 - أصبَح التعليُم ......... في أرجاِء المملكِة. 5 - ما زاَل ................ أساَس الملِك.  

ا. 8 - َلْن َأسهَر كثيًرا ما داَم ................ ُمِضرًّ 7 - البـرتقـاُل صـاَر ..................... .  

ماُء ................ بالغيـوِم. 10 - أضحِت السَّ اُس باتـ ................ ساهرين.   9 - الحـرَّ

التــدريــُب الثــ�ِمــن
ُأعـبِّـُر عن المَعـانِـي اآلتـيـة وأستخـدُم )كـاَن( أو إحـدى أخـواتِـَهـا :

ُل الَمـاِء إلى ثلـج. 2 - َتَحـوُّ 1 - استمـراُر هطـوِل المطـِر.    

4 - وصُف الربيِع الماضي بالجـماِل. ـوِء.   3 - ال أصاحُبـَك إذا صاحبـَت قريـَن السُّ

ـِة. 5 - عدُم اعتداِل الجوِّ صيًفا في المناطِق الصحراِويَّ
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التــدريــُب التــ��ســُع
أ - ِمـَثـاٌل ُمـْعـَرٌب :

1 - ليـَس الكـذُب محـمـوًدا.

إعــرابــهاالكلمـة

ليـَس
الكـذُب

محـمـوًدا

فعل ماٍض ناسـٌخ مبنـيٌّ على الفـتـِح.
ـُة الظاهـرُة على اآلِخـِر. اسـُم )ليَس( مرفـوٌع، وعالمـُة رفِعـِه الضمَّ

خبـُر )ليـَس( منصوٌب، وعالمـُة نصبِـِه الفتحـُة الظاهـرُة على اآلِخـِر.

عـوة. ـِسـيَن لِلـدَّ 2 - مـا زاَل المسلموَن ُمـَتَحمِّ

إعــرابــهاالكلمـة

مـا زاَل
المسلموَن

ـِسـيَن ُمـَتَحمِّ
عـوِة لِلـدَّ

فعـٌل مـاٍض ناسـٌخ مبنـيٌّ على الفـتـِح.
اسـُم )ما زاَل( مرفـوٌع، وعالمـُة رفعـِه الـواُو؛ ألنُه جمـُع مذكـٍر سالـٌم.

خبـُر )ما زاَل( منصـوٌب، وعالمـُة نصبِـِه اليـاُء؛ ألنه جمـُع مذكـٍر سالـٌم.
ِه الكسـرُة الظاهـرُة. ، والدعـوُة : اسٌم مجروٌر، وعالمـُة جـرِّ الالُم : حـرُف جـرٍّ

ب - ُأشـاِرُك فـي اإلعـراِب :

﴾  الكهف : 82 .    ﴿ - 1

إعــرابــهاالكلمـة

وكـان
أبـوهما

صـالـًحا

الواُو عاطفـة، كان : فعـل ماٍض ناسخ َمْبـنِـيٌّ على ............. .
ِمَن  اسـٌم  ألنـُه  .............؛  رفِعـِه  وعالمُة   ،............. )كاَن(   .............  : أبو 

األسماِء .............، وأبـو ............. وهما : ضمير ............. إليه.
 ............. )كـاَن( .............، وعالمـُة ............. .
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2 - َظـلَّ الفـارسـان َصـاِمـَدْيـِن.

إعــرابــهاالكلمـة
َظـلَّ

الفـارسـان
َصـاِمـَدْيـِن

فعـٌل مـاٍض ناسخ مبـنـيٌّ عـََلـى .................................... .
 ................. ظلَّ .................، وعالمُة .................؛ ألنُه ................. .

 ..................، وعالمُة ..................؛ ألنُه .................. .

ب - ُأعـرُب مـا يـأتـي :
2 - أضَحـى المجـاهـدون منـتصـريـن. 1 - َبـاَت الفـقيـُر جـائـًعـا.     

التــدريــُب العــ��ِســـُر
َتْشَتـِهـُر بـالُدنا بكـثرة النخيـِل حتى صارت النخلـُة شعـاًرا لها، وظّلـْت بالُدنا معـروفـًة بجودِة أنواع 
التمـوِر وَكـْثـَرتِـَها. وكاَن التمـُر منُذ القديـِم َمْصـَدًرا ِغـَذاِئـيًّا رئـيًسا َيْعـَتـِمُد عليـه ُسكـاُن الجزيـرة 

العربيـِة فـي ُقـوتِهم اليومـي.
ون بغرِسـها ورعـايتها، فهـَي ظِـلٌّ في الصيف، وِدْفٌء  وتاريـُخ النخلـِة في بالِدنا قـديٌم، وآبـاُؤَنا َيهتـمُّ
ُعوا في  َتـاِء، وُقـوٌت ُطـوَل العـاِم. وال زاَل أبناُؤهم ُمِحـبِّين للنخلـِة مهتميَن بها، لذلـك َتـَوسَّ في الشِّ
غـَْرِسها، وأقـاُموا الصناعاِت لمنتجاتِها، وأصبحـِت المملكُة إحدى الدوِل المتقدمة في َعَدِد النخيِل.

ا يأتـي : َأقـرُأ القطعـَة السابقَة ُثـمَّ ُأجيُب َعـمَّ
1 - َأذُكـر المناطـَق التي تكُثر فِـيها النخيـُل بالمملكـِة.

2 - أْيـَن تـقُع مصانـُع التموِر ؟
3 - لَِم َجَعَلـِت المملكـُة النخلـَة شعـاًرا لها ؟

4 - َأستخـرُج األفعاَل الناِسَخـَة، وُأبيـُن اسَمـَها وَخَبـَرها.
5 - ُأعـرُب ما ُخـطَّ باألزرِق.

6 - أعيـُد ِكـَتابـَة الكلمـاِت التاليـِة وأالحـُظ رسَم الهمـزِة.
  آبـاؤنا     -    أبـناؤهم    -    دفء     -    غذائـيًّـا

..............      ............       ............         ............    
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التــدريــُب الحــ�دَي عـ�ســَر
َأِصـُف يـوًما من حياتـي على ِغـَراِر القطعـِة السابقـِة عن حيـاِة الفـالِح وأستخدُم األفعاَل الناسخـَة :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

أنــواُع خـبـِر )كــاَن( وأخـواتِــها

كان التعليُم في مسجِد القريـِة، وكان المعلمون َيْحـِرُصون على تعليِم األطفاِل الكتابـَة وقـراءَة القرآِن 
الكريـِم، وكاُنوا ُيَعلِّمونهم شيـًئا من التوحيـِد والفقـِه ومبادئ الحسـاِب. وقد يذهُب بعـُض األبـناِء إلى 
المـدِن حيُث يكوُن التعليُم في حلقـاٍت بالمساِجـِد الكبيـرِة، يجلـُس المعلـُم َوَيْلَتـفُّ حوَلـُه الطالُب، 
ْرِس، وهو ينتقـُل ِمْن حْلـَقـٍة إلى أْخـرى، وِمْن شيخ إلى آَخَر، وال  وَيَظـلُّ الطالُب َعْقُلـُه مشغوٌل بالـدَّ
يـزاُل الطالُب عنَد العلماِء حتى يصيَر َعالِـًما في علوِم عْصـِرِه، ويصبَح َشْيـًخا يأخـُذ مكانـُه في أحِد 

المساِجـِد ويقِصـُدُه الطـالُب.
ـتِـي َتـَراَها اآلَن، فقْد صاَر التعليُم منظَّـًما  ، ليَس التعليـُم فيـَما مضى على هذه الصورة الَّ َيا ُبـنَـيَّ

وأصبحـِت المدارُس في كل مكاٍن.

1 - كيَف كـان التعليُم قـديـًما ؟
2 - ما الصـورُة التي عليها التعليُم حـديـًثا ؟

)ب(
ْرِس. 1 - َيَظـلُّ الطالُب َعْقُلـُه مشغـوٌل بالـدَّ

2 - كاَن المعلمون َيْحِرُصون على تعليِم األطفاِل.
            )جـ(

2 - ال يـزاُل الطالـُب عنـَد العلمـاِء. 1 - كـاَن التعليـُم في مسجـِد القـريـِة.   

الأ�سـئــلــة

الإيـ�ســـــــ�ح 

* ُيمهد للدرس بالتمثيل لكان وأخواتها، وتمييز خبرها.

الدرِس  في  عرفـُتـُه  الذي  المفرد  الخبِر  على  تقتصْر  لم  الجمِل  هـذه  في  وأخواتِـها  )كـاَن(  أنَّ  أالحـُظ 
ه أتـى على أنـواع، فـهـو في )أ( جـاَء مفـرًدا )منظـًما ، شيًخا(، وفـي )ب( جملًة اسميـًة  السابـق، لكنَـّ

ا ومجروًرا )في مسجِد(، وظرًفا )عنَد(. )عقُلـه مشغوٌل(، وفعليًة )يحِرصون(، وفي )جـ( جاَء الخبُر جارًّ

                  ) أ (
1 - صـاَر التعليـُم منظَّـًما.

2 - وُيصبـُح َشـْيـًخـا.
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َخبـر )كـاَن( وأخواتِـها كخبـِر المبتـدأ يأتـي على ثالثـِة أنـواٍع.
:  وهو ما ليَس جملـَة وال شبـَه جملـٍة. مفـرًدا  

:  وتكوُن جملَة اسميـًة أو فعليـًة. جملـًة  
ا ومجـروًرا. :  وهـَو ما كـان ظرًفا أو جـارًّ شبَه جملـةٍ 

القـــ�عــــــدة

التـــدريـبـــ�ت

) ُل  )�َســَفـِويٌّ التـدريــُب الأوَّ      
ُأعيُد قراءَة القطعِة السابقِة وأستخرُج منها كلَّ فعٍل ناسٍخ لم َيـِرْد في اإليضاح، وأبيُن اسَمه ونوَع خبره.

) التـدريــُب الثـ�نــي  )�َســَفـِويٌّ      
اسـِخ فيما يأتـي : ُأعيـُن نـوَع خـبـر الفعـِل النَـّ

﴾  آل عمران : 103 .     ﴿ - 1

2 - ﴿                                   ﴾ القارعة : 4 - 5.

3 - »مازاَل جبريـُل ُيـوِصيني بالجـاِر حتى ظنـنُْت أَنـُه َسُيـَورُثـُه«)1(.
4 - »والّلـُه في َعـْوِن العبـِد ما كـان العبـُد في َعـْوِن أخيـِه«)2(.

يـًقا«)3(. ْدَق حتى ُيْكـَتَب عنـِد اللَّـِه ِصدِّ ى الصِّ 5 - »وما يـزاُل الرجـُل َيْصُدُق ويتحـرَّ

7 - صاَر البلـُح لوُنـُه أحـمـُر. 6 - أمـَسـى الملـُك لِلَّـه.    
9 - َأْضَحـى الظـالِـُم عـاقبـُتـُه وخيـمـٌة. ُقـوا.    8 - ُكـوُنـوا جميـًعـا وال َتـَتـَفـرَّ

10 - ليـَس الضيـُف ِعـنْـَدَنـا.
)3( صحيح مسلم ج4 ص2013 . )2( صحيح مسلم ج4 ص2074 .  )1( صحيح البخاري ج5 ص2239 .  
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) التـدريــُب الثـ�لــُث  )�َســَفـِويٌّ      
ُأِجيـُب َعـِن األسئلـِة اآلتـيـة وَأستخـدُم فعـاًل ناسـًخـا وأستـوفـي اسَمـُه وَخـَبـَرُه :

2 - أيـَن ُكـنْـَت ؟ 1 - كيـَف أصَبـْحـَت ؟    
ـفِّ الثَّـالِـث ؟ 4 - َأَأْنـَت فـي الصَّ 3 - َمـْن يكـوُن َزميُلـَك ؟    

5 - كيـَف أمسيـَت ؟

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الــرابــعُ  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
َأَضـُع دائـرًة على اإلجـابـِة الصحيحـِة َعـن نـوِع خبـِر الفعـِل الناسـِخ في الجمـِل اآلتـيـة :

نــوع الخـبـر الجملــة :        

مفـرٌد    -    جملـٌة    -     شبـُه جملـٍة. ـا.     1 - ما زاَل اإلسـالُم قـويًّ
شبُه جملـٍة    -    مفـرٌد    -    جملـٌة. 2 - َيَظـلُّ الشبـاُب عنَد ُحْسِن الظَّـنِّ بـه.  
مفـرٌد     -     شبـُه جملٍة    -   جملـٌة. 3 - صاَر أمُل األمـِة في َشبابِـها.   

جملٌة اسميـٌة    -   جملـٌة فعليـٌة    -    مفـرٌد. ثون اللغـَة الفصَحى.  4 - كان العرُب األوائُل يتحدَّ
جملٌة فعليـٌة   -   شبُه جملـٍة   -  جملٌة اسميٌة.  وَن أذيـاَل الهزيمـِة.   5 - أصبَح األعـداُء َيُجـرُّ

جملـٌة فعليـٌة    -    شبـُه جملـٍة    -    مفـرٌد. 6 - المسلموَن بخيٍر ما داموا ُيَؤخرون السحورَ 
ُلـوَن اإلفَطـاَر.           وُيـَعجِّ

شبـُه ُجملـٍة      -      ُمفـرٌد       -    جملـٌة. 7 - ليس الَخـَبـُر كالِعـَيـاِن.    
جملٌة فعليـٌة   -   جملٌة اسميـٌة   -  شبُه جملٍة. 8 - أضَحى الجـْيـُش استعداُده جـيـٌد.  

) ــيٌّ ـفِّ التـدريــُب الـخــ�مــ�ُس  )ِكـَتـ�ِبيٌّ �سَ      
َأضُع خـبـًرا مناِسـًبـا لألفعـاِل الناسخـِة في الجمـِل اآلتـيـِة على أْن تشمَل أنـواَع الخـبـِر :

2 - لن َأْخُرج ما داَم المطُر ............ بغزارٍة. 1 - صـاَر العجيُن ...................... .  
4 - صاَر الجنديُّ ........... في الشَجـاعـِة. 3 - أصبحِت الطرُق .................. .   

ـها الطالُب كوُنوا ...................... . 6 - أيُّ 5 - أضَحى الجانـي .......... القاِضي.  
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التــدريــُب ال�ســ�د�س

َأجعُل الخبَر المفرَد فيما يأتي جملًة اسميًة أو فعليًة على ِغَراِر المثاِل األوِل :

ـاُن ُدَوِل َمْجِلـِس التَّعـاُوِن متساوين في الحقـوِق. 1 - أصبَح ُسكَّ

        )أصبَح سكـاُن ُدَوِل َمْجِلـس التعـاون َيـَتـَساَوْوَن في الحقـوِق(.

2 - كانـِت المناطِـُق الجبلـيَّـُة في المملكـِة َصْعـَبـَة المسـالـِك.

3 - ال يـزاُل الحـقُّ منصوًرا.

4 - بـاَت األبـناُء والبناُت ُمـَراِعيَن حقـوَق َوالِـَدْيـِهْم.

5 - ليَس المعـروُف ضائـًعا جـزاُؤه.

ـاُج طاِئـِفيَن َحـْوَل الكعبـِة. 6 - أمَسى الُحجَّ

التـدريــُب ال�ســ�ِبــع

ُل خـبـر ُكـلَّ فعـٍل ناسـٍخ فما يـأتـي من الجملـِة إلى المفـرِد، ُثـمَّ ُأبـيـُن عالمـَة إعـرابِـِه على  ُأحـوِّ

ِغـَراِر المثـاِل األوِل :

اتِـيُّ ِمَن الصناعـاِت َيْطـُلـُبـُه الجميـُع. 1 - َظـلَّ االكتـفاُء الذَّ

اتِيُّ ِمَن الصناعاِت َمْطَلَب الجميُع( : عالمُة اإلعراِب : الفتحُة الظاهرُة على اآلخر.       )َظلَّ االكتفاُء الذَّ

ًرا. ْفـَط ُمَكـرَّ ُر النَـّ 2 - َظـلَّـِت المملكـُة ُتـصدِّ

ُه شديـٌد. 3 - سأذهُب إلى مصائـِف المملكـِة، ماداَم الصيـُف َحـرُّ

ُر الَخْضـَراَواِت. 4 - ِصـْرَنـا ُنَصـدِّ

5 - أصبحْت َمـَوانـُئ المملكـِة أرصفُتها واسعـٌة.

ُق عليها. 6 - لن أشترَي البضائـَع المستـوردَة، ما دامـِت الصناعاُت الوطنيـُة َتـَتـَفـوَّ

فِط َوْحـَده. 7 - َلْسـنَـا نعتمُد على إنـتاِج النِـّ
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التــدريــُب الثــ�ِمــن
ُأمـثِّـُل لِـَمـا يـأتـي في جمـٍل مفـيـدٍة :

2 - فِـْعـٍل ناسـٍخ خـبـُره جملـة فعليـة. 1 - فِـْعـٍل نـاسـٍخ خـبـُره مـفـرد.   

4 - فِـْعـٍل ناسـٍخ خبـُره جملـة اسميـة. 3 - فِْعـٍل ناسـٍخ خبـره جـار ومجـرور.  
6 - فِـْعـٍل ناسـٍخ جـاَء بلفـِظ األمــِر. 5 - فِـْعـٍل نـاسـٍخ خبـُره ظـرف.   

7 - فِـْعـٍل ناسـٍخ جـاَء بلفـِظ المضـارِع.

التــدريــُب التــ��سـُع
أستخرُج ُكلَّ فعٍل ناسٍخ فيما يأتي من اآليات، وُأبيُن اسَمُه وَخبره ونوَع الخبر :

1 - ﴿              ﴾ الملك : 30 .

2 - ﴿             ﴾ البقرة : 64 .

3 - ﴿                 ﴾ البقرة : 151 .

4 - ﴿                  ﴾ الزخرف : 17 .

5 - ﴿                  ﴾ الفرقان : 64 .

التــدريــُب العــ��ِســُر
أ - ِمـَثـاٌل ُمـْعـَرٌب :

1 - أصبـح الملـك للَّـِه.

إعــرابــهاالكلمـة

أصبـح
الملـك

لِلَّـِه

فعـٌل مـاٍض ناسـٌخ مبنـيٌّ على الفـتـِح.
اسُم )أصبَح( مرفـوٌع، وعالمـُة رفِعـِه الضمـُة الظاهـرُة على آِخـرِه.

ِه الكسرُة الظاهرُة  ، ولفـُظ الجاللـِة : اسٌم مجروٌر، وعالمُة جـرِّ الالُم : حـرف جـرٍّ
تحت آخـِره، والجـارُّ والمجـروُر شبُه جملـٍة في محلِّ نصٍب خبـِر )أصبَح(.
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2 - كـان النـاُس ُيسـافـرون على الحيوانـات.

إعــرابــهاالكلمـة
كـان

النـاُس
ُيَسـافُِرون

علـى
الـحيواناِت

فعـٌل مـاٍض ناسـٌخ مبنـيٌّ على الفتـِح.
 اسُم )كاَن( مرفـوٌع، وعالمـُة رفِعـِه الضمـُة الظاهرُة على آِخـِره.

وِن؛ ألنَّـُه ِمَن األفعـاِل الخمسِة، وواُو الجماعـِة  فِعـٌل مضـارٌع مرفوٌع، وعالمـُة رفِعـِه ثبوُت النُـّ
ضمير متصٌل في محلِّ رفـٍع فاعٌل، والجملـُة ِمَن الفعل والفاعل في محلِّ نصـٍب خـبـر )كـان(.

. حـرُف جــرٍّ
ِه الكسرُة الظاهرة تحت آخـره.  اسـٌم مجـروٌر بـ )على(، وعالمـُة جـرِّ

ب - ُأشـاِرُك فـي اإلعــراِب :
1 - ُكـْن ُمـَتـَفــاِئــاًل.

إعــرابــهاالكلمـة

ُكـْن

ُمـَتـَفــاِئــاًل

.............. أمـٍر ناسٍخ مبنـيٌّ على ..............، واسُمـُه .............. مستتـٌر وجوًبـا 
تقـديـُره )..............(.

.............. )كْن( .............. وعالمة .............. .

2 - األمـُة بخيـٍر ما داَم شبـاُبـها متعـلِّـًما.

إعــرابــهاالكلمـة
األمـة
 بخيـٍر

ما داَم
شبـاُبـَها

متعـلِّـًما

 .............. مرفـوع، وعالمـة ..............، .............. الظاهرة على آِخـرِه.
 ،.............. وعالمة  بالباِء،   .............. اسٌم   : وخير   ،.............. حرف   : الباء 

.............. و.............. شبه جملـة في محـلِّ .............. .
فعـٌل مـاٍض مبنـيٌّ علـى .............. .

شبـاُب .............. )ما داَم( ..............، وعالمـة .............. الضمة ..............، 
وشبـاُب مضاف، والضميـُر )ها( مبنـيٌّ في محـلِّ .............. باإلضافـِة.

........... )ما داَم( ...........، وعالمة ..........، ........... الظاهرُة على .......... .
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جـ - ُأعـِرُب ما خـطَّ بـاألزرِق :

أ - قال اللَّـُه تـعالـى :

     ﴿              ﴾ مريم : 28 .

ب - قـال َصلَّى اللَّـُه عليه وسلَّـَم :
ـاَلُة َتـْحبـُِسـُه، ال َيْمـنَـُعـُه َأْن َيـنْـَقِلـَب إَلـى َأْهـِلـِه  »ال َيـَزاُل َأَحـُدُكـْم فِـي َصـاَلٍة َمـا َداَمـِت الصَّ

ـاَلُة«.* إالَّ الصَّ

التــدريــُب الَحــ�ِدَي َعـ�َســـَر

ِمــْن أخــاَلِق اإلســاَلِم

االجتماعية  والخصائص  ـاِمـَيـة  السَّ الُخُلـِقـيَّـة  بالمبادئ  َيحتفظ  اإلسالمي  المجتمع  يـزل  َلـْم 
الفـاضلـة الـتـي ال ُيـوجـد لها مثيل في األمـم األخرى.

ـون بِـَراَحتهم وما يملكون في  فكـان اآلبـاُء َمـَثـاًل للنُـْصح واإلخالص في ُحـّبهم لألوالد ُيَضحُّ
سبيـل تربيتـهم وتعليمـهم.

فأصبَح  الجميُع.  عليـِه  َدَرَج  ُسُلـوًكا  التَّـَفـانِـي  حـدِّ  إلى  وطاَعـُتـُهْم  باآلبـاِء  األوالِد  بِـرُّ  وكـان 
بـْل يظـلُّ بعـَد مماتِـهما  الوالديـِن،  ُمْقـَتـِصـٍر على حيـاِة  ُهْم بهم غيـُر  األوالُد ُحـبُّهم آلباِئـهم وبِـرُّ
ُجـِل بأهـِل  ِهـْم عماًل بقولـه صَلى اللَّـُه عليِه وسلَّـَم : »إَن َأَبـرَّ البِـرَّ ِصَلـُة الـرَّ بصلـِة أصدقاِئـهما وبِـرِّ

ُودِّ أبـيـِه بعَد َأْن ُيـَولِّـي«.
َوابِـُط سائـدًة في المجتمِع اإلسالمي حافظْت على تراُبـطِـِه وتماُسِكـِه. وُكـلَّـَما صارْت هـذِه الـرَّ

ا يأتـي : أ ـ َأقـرُأ القطعـَة السابقـَة، ثـمَّ ُأجيُب عـمَّ

1 - ما الِقـَيـُم األخالقـيـُة الساميـُة التي َتَمـيَّـَز بها المسلمـون عـن غيرهم ؟

* رياض الصالحين 420 .
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2 - ما َأْعَلى درجـاِت بِـرِّ األوالِد بـآبـائهم ؟

. 3 - َأذكـُر أثـَر هـذِه الروابـِط على المجتمـِع اإلسالِمـيِّ

4 - أذكـُر موقَف اإلسالِم من هذِه الروابِط االجتماعيِة ؟ وأذكـُر  آيـًة كريمًة أو حديًثا شريًفا في ذلك.

ـُح مَعـانِـَي الكلـَماِت اآلتـيـة : ب - ُأوضِّ

التَّـفـانـي   -   َدَرَج  -   ُوّد.  

جـ - َأستخـرُج َمـا يـلـي :

1 - خبـًرا لفعٍل ناسـٍخ وقـَع جملـًة فعليـًة.

2 - خبـًرا لفعـٍل ناسٍخ وقـَع ظـرًفا.

3 - خبًرا لفعـٍل ناسـٍخ وقَع جملـًة اسميـًة.

4 - خَبـَرْيـِن لفعليـِن ناسخين ُمْخـَتـِلَفـْيـِن وقـَعا ُمفردين.

5 - فِْعـاًل ناسًخا وقـَع اسُمه ضميًرا مستـتًرا، وُأبيُن معنَـاُه.

6 - فعـاًل ناسًخا ُيفيُد استمرار الخبِر وَأذكُر اسَمُه.

د - َأضبـُط آخـَر الكلَمـاِت بالشكـِل من أّوِل القطعـِة إلى قولِـِه : »وتعليمهم«.
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َتــْدِريـَبــ�ت عـََلى َمــ� �َسبـََقـْت ِدَرا�سـَُتـُه

التــدريــُب الأوُل

قـال تعـالـى : ﴿                                           
                                                            ﴾ الكهف : 32 ، 33 .

ـا يـأتـي. أ - أقـرُأ اآليتين الكـريمتين، ثـم ُأجيـُب عـمَّ

1 - َمـِن الُمَخاَطـُب بقولِـه : )اضرْب( ؟ ولَمـْن يعود الضميـُر في )َلـُهْم( ؟
2 - ما قّصـُة َهـَذْيـِن الرجلين ؟ ُعـْد إلى اآلياِت التاليِة لهاتين اآليتين في سورِة الكهِف الستكماِل 

القصـِة، مستعينًا بأحـِد كتـِب التفسيـِر.
ـُح معانـَي الكلـماِت : ب - ُأوضِّ

حفـفنَـاهـما  ،  آتـْت  ،  تظـلـم  ،  فّجـرنا.
جـ - َأستخـرُج ما يـلـي :

1 - اسًمـا مفـرًدا، وجمـَع تكسيـٍر، وُأبيِّـُن عالمـَة إعرابِـهما.
ى، وَأذكـُر مفـرَده. 2 - ُكـلَّ مثـنًـّ

د - لمـاذا ُأْعـِرَبـْت )كلـتا( في قولـه : )كلتا الجنتين( إعـراَب االسـِم المقصـوِر ؟
هـ - َأستخـِدُم )كـلـتا الجنـتين( في جملـٍة مـن إنشـائـي ُتـْعـَرُب إعـراَب المَثـنَّى.

و - ُأعـرُب مـا ُخـطَّ بـاألزرِق.

التــدريــُب الثـ�نــي
ِن ِمْن حيـُث اإلفـراُد والتثـنيـُة والجمـُع، وَأذكـُر عالمـَة إعـرابِـِه : ُأبيـُن نـوَع االسـِم الملـوَّ

1 - اليـوُم أربـٌع وعشروَن ساعـًة.
2 - أقامـِت المملكـُة َمْعـِرًضا للصناعـاِت الوطنيـِة.

3 - قـرأُت عن العالميِن اللَّـذيـِن اخترَعا الطائـرَة.
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4 - هاتـاِن الطفلـتان اللتـاِن فـازَتـا في المسابقـِة اإلذاعيـِة.
ـُقون آمـاَلـهم. 5 - الصابـرون ُيَحـقِّ

6 - المكتبـاُت العامـُة تفتـُح أبواَبـها صـباًحا ومسـاًء.
7 - قيـادُة األمـِم دائـًما في أيـدي العلـماِء والمفكـريـَن.

التــدريــُب الثــ�لــُث
َأضُع اسـًما مقصـوًرا أو منقـوًصا مناسـًبا في الفـراغـاِت التاليِة :

2 - استمَع القاِضي إلى ........ المتخاصمين. 1 - تسلمت رسالـًة من ........... البريـِد.  
4 - انتقَل ............... إلى المبنَى الجديـِد. 3 - ............... إلى الخيـِر مأجـوٌر.   

6 - تقُع مدينُة حائَل بجواِر َجَبَلْي .............. ـاُه ............... .   5 - ُرِزَق أخي مولوًدا سمَّ
7 - ............... ِمـْن أسماِء الّلـِه الحسنى.        و............... .

التــدريــُب الــراِبــُع
قـال عبـُد الحميِد الخطيـب* :

ْأي والكلـمــاِت ُقــوا فـي الــرَّ وَتـَفــرَّ يــا ربِّ إن الُمسلـميـَن اْسـُتـْضِعــُفـوا  
ُأَمــٌم َتــَداِعـيـهــا على الَقـَصـعـــاِت ُسوُل فقد َتـَداَعْت َفـْوَقـُهـمْ   َصـَدَق الـرَّ
َكـُغـَثــاِء َسـْيــٍل َيحـِمــُل الَفـَضـالِت َمــا َذاَك عــن ِقــلٍّ ولِكـْن قـد َغـــَدْوا  
َعـْن أْن ُيـَلـبُّــوا َواِجــَب الِهـْجـــَراِت لَّ في أوطانـهـم   َوَقـِد اْسـَتـَساُغـوا الــذُّ

ا يـأتـي : أ - َأقـرُأ األبيـاَت السابقـَة ثم أجيُب عـمَّ
ـاعـُر ؟ 1 - َعـمَّ يتحـدُث الشَّ

2 - بِـَم َشـبَّـَه المسلميـَن في البيـِت الثـالـِث ؟
3 - قـاَل الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص »يوِشـُك األمـُم أْن َتـَداَعـى عليُكم كما َتـَداَعـى األكلـُة إلى َقْصـَعـتِـَهـا.
ـْيـِل«.         قالـوا : َأَو ِمـْن ِقـلَّـٍة نحـن يـومئذ يا رسوَل الله ؟ قـاَل : ال، ولكْن ُغـَثـاٌء كغـثاء السَّ

         َمـا األبَيـاُت التي تضمنـْت معنَى هذا الحديـِث الشـريـِف ؟
* األدُب الحديُث في نجد : 272 ، 273 ، للدكتور محمٍد بِن سعٍد بِن حسيٍن.
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4 - مـا السبيل إلـى استعـادة مجـد المسلميـن وعـزتـهم ؟
ب - َأستخـرُج ِمـَن النَّـصِّ َما يـأتـي :

، ثم ُأبيُن عالمَة اإلعراِب في ُكلٍّ منها. 1 - ثـالثـَة جموٍع للمؤنِث السالِم مختلفًة في الموقع اإلعرابيِّ
. 2 - جمَع مذكـٍر سالًما، وُأبيـُن موقـَعـه اإلعـرابـيِّ

جـ - َأصـوُغ اسًما منقـوًصا ِمَن الفعِل )َتـَداَعـْت( ثم َأَضُعـُه في جملٍة ِمْن إنشـائي.
د - َأصـوُغ اسًما ِمـَن الفعـِل )َغـَدْوا( َعَلى ِمـَثـاِل )َفـاِعـل(، ثم َأَضُعـُه في جملـٍة ِمْن إنشائـي.

التــدريــُب الخــ�مــ�س
ـُه  ا رجَع ِمْن عنـدِه دخَل عَلى ُعَمـَر بـِن الخطاِب َرِضَي اللَّ َزاَر أبو سفياَن ابنـُه معاوَيـَة بالشاِم، فلمَّ
َعنْـُه، فقـاَل : َأِجـْزَنا أَبـا سفياَن، قاَل : ما َأَصْبـنَا شيًئا َفـنُِجيـَزَك ِمـنْـُه. فَأَخـَذ عمُر َخـاَتـَمـُه، َفـَبـَعـَث 
بِـِه إلى ِهنْـٍد، وقاَل للرسوِل : قـْل لها : يقوُل َلـك أبو سفياَن : انُظـِري إلى الُخـْرَجْيِن اللَّـَذْيِن ِجـْئُت 
بِـِهـَما فأحِضـِريهما. َفـَما َلبِـَث عمـُر أْن ُأتِـَي بُِخـْرَجْيِن فيهما َعـَشرة آالِف ِدْرَهـٍم. فطرَحـُهما عمـُر 

في بيـِت المـاِل.*

ا يأتـي : أ - َأقـرُأ النَّـصَّ السابـَق، ثم ُأِجـيُب عمَّ
1 - ما العمُل الذي توالُه معاويـُة بُن أبي سفياَن في عهـِد عمـَر ؟

2 - كيَف حصَل عمـُر على المـاِل ؟ وماَذا َصـنَـَع بِـِه ؟
3 - َمـْن )ِهـنْـٌد( ؟ وما عالقـُتها بأبـي سفياَن ومعاويـَة ؟

فاُت التي َتَمـيَّـَز بِـَها عمـُر في َهـَذا الموقـِف ؟ 4 - ما الصِّ
ب - ُأبيـُن معانـَي الكلماِت : )َأِجـْز ، الُخـْرَجـْيـِن ، َلـبِـَث ، َطـَرَحـُهـَما(.

جـ - َأستخـرُج ِمـَن النَّـصِّ َمـا َيـلـِي :
1 - اسـًما موصوالً ُمَثـنًّى َوُأْعـِرُبـُه.

2 - ُمَثـنًّى آخـَر وأَبـيِّـُن عالمـَة إْعـَرابِـه.
3 - اسـًما ِمَن األَسمـاِء الخمسـِة منصوًبـا، وآخـَر مرفوًعـا وأعـِرُبـُه.

* العقد الفريد 1 / 49 .
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د - ُأثنـي وَأجمع )هنـٌد - درهـٌم(.

ـَذْيـِن( ؟ هـ - مـا االسُم المـؤنُث المقابـُل لكلمة )اللَّ

التــدريــب ال�ســ�ِد�ُس
فـوك   -   أخـوك   -   ذو أدب

َأَضـُع الكلماِت السابقـَة في جمٍل مفيـدٍة، تكوُن األوَلى مرفوعـًة والثانيـُة منصوبـًة والثالثـُة مجـرورًة.

التــدريــُب ال�ســ�ِبــُع

َأمـألُ الفراَغ فيما يأتي بمبتـدأ أو خبٍر مناسِب، وَأضبُط آخَر ما يمكُن ضبطُه منهما :

2 - المعلمـاُت .......................... . 1 - .......................... أيامـُه سبعـٌة.  

4 - .......................... عنَد المقـدرِة. 3 - .......................... ِمـْن ِشـَيِم العـرِب. 

6 - اآلبـاُء ............... على تربيـِة أبنـاِئهم. ِة َنـَظـِرها.  5 - زرقاُء اليمامـِة .............. بِِحـدَّ

7 - .................... ال تمطر ذهـًبا وال فـضًة.

التــدريــب الثــ�مــُن
أرسَل سليماُن بـُن علـيٍّ إلى الخليِل بـِن أحمَد يستدِعـيـِه، وبعـَث إليـِه بمـاٍل وفيـٍر، فكتَب إليـه الخليُل 

هـذِه األبياِت :

وفـي ِغـنًــى َغـْيـَر أنِّـي لسـُت َذا مــاِل َأْبـِلـْغ سليمـاَن أنِّـي عـنـُه فــي َسـَعــٍة  

يمـوُت ُهــْزالً وال َيـْبـَقى عـلـى حــاِل َيسُخـو)1( بنفـسـَي أنــي ال َأَرى َأَحــًدا  

ومثـُل َذاَك الِغـنَــى في النفِس ال المـاِل والَفـْقـُر فـي النفِس ال في الماِل َنْعِرُفــُه  

ْنـِدِن)2( البالِي كالسيـِل يْغـَشى أصوَل الدِّ والمـاُل َيْغـَشى ُأَنــاًسا ال َخـاَلَق َلـُهـْم  

فاعمـْل لنفِسـَك إنِّــي شـاِغــٌل بـالِــي ُكـلُّ امـرٍئ بسبـيِل المـوِت ُمـْرَتـَهــٌن)3(  

)3( مرتهٌن : محبوٌس. )2( الدندن : ما اسودَّ من نباٍت وشجٍر.   )1( يسخو : يطيُب.  
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ـا يأتـي : أ - أقـرُأ األبيـاَت السابقـَة، ثم ُأِجيـُب عمَّ
1 - لماذا َردَّ الخليُل الماَل الذي أرسَلـُه إليـِه سليماُن بُن علـيٍّ ؟

ـُهـَما أشـدُّ : َفـْقـُر النفـِس َأْم َفـْقـُر الَمـاِل ؟ 2 - َأيُّ
3 - بماَذا شبَّـه الشاعـُر زيادَة المـاِل عنَد غيـِر الُكـْفِء في البيـِت الرابـِع ؟

ب - ُأبيـُن نـوَع خبـِر ُكـلِّ مبتـدأ ُخـطَّ باألزرِق.

جـ - ُأعـرُب قـوَلـه : )لسـُت َذا مـاِل(.

د - َأستخـرُج ِمَن األبياِت اسًما مقصوًرا، وآخـر منقوًصا.

التــدريــُب التــ��ِســُع

ُأبـيـُن الخـبـَر ونوعـه فيما يـأتـي :

2 - العـاُم فصولـُه أربعـٌة. ُق َضْعـٌف.     1 - التفـرُّ

4 - القائـُد أمـاَم الجنـوِد. 3 - السماحـُة من المـروَءِة.   

6 - الزكـاُة أحُد أركاِن اإلسالِم. 5 - العصفوُر فوَق الشجـرة.   

كرى تنفُع المـؤمنين. 8 - الـذِّ يـُن ِعـَماُدُه الصـالة.    7 - الدِّ

التــدريــُب العــ��ِســـُر

َأضُع اسًما أو خبـًرا منـاسًبا لـ )كان( أْو إحـَدى أخواتِـها في المكـان الخالـي ممـا يأتـي :

2 - َظلَِّت )اليمامة( ............ أسبوعيًة. 1 - أصبَح ............ َذا ُخُلـٍق عظيٍم.  

. 4 - كاَن الطياران ............ في العرِض الجويِّ 3 - ما زالِت )اليوُم( ............ يوميًة.  

6 - أضحْت جريدُة )المدينِة( ............ االنتشاِر. َها المالئكُة.  5 - باَتْت ............ العلِم َتُحفُّ

7 - صاَر ............ أمواُجـُه عاليـٌة.
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التــدريــُب الحــ�ِدي َعـ�َســَر  
قـاَل الشـاعــُر :

ُتـْرَمـى بَصخـٍر وُتْعـطِـي َيـانِـَع الثَّـَمـِر 1 - ُكـْن كالنَّخيِل َعن األحقـاِد مرتفًعا   
علـى ُكــلِّ ديــٍن قبـَل ذلِــَك حــائــِر 2 - َألــْم َتــَر أنَّ اللَّـَه أظـهــَر ديـنَــه   
وأمـَسـى ِعــَداُه ِمـْن قتـيــٍل وشـــارِد ِه َقـْد َعزَّ َنْصُره    3 - فأمـَسى رسـوُل اللَّ

ا يـأتـي : أ - َأقـرُأ األبيـاَت السابقـَة ثـمَّ ُأجيُب عـمَّ
1 - بِـَم ينصُح الشاعُر المخاطَب في البيِت األول ؟ ولماَذا اختاَر النخلـَة ؟

2 - ما مفـرُد )األحقـاِد( وما معنى )َيـانِـَع الثَّـَمـِر( ؟
ب - ُأعيـُن اسَم الفعِل الناسـِخ )ُكـْن( وخبـَره.
جـ - ما نوُع خبرْي )أمَسى( في البيـِت األخيِر ؟

التــدريــُب الثــ�ِنــَي َع�َســَر
أ - َأكتُب معانـَي األفعـاِل الناسخـِة في اآليـاِت الكريمِة التالـيـِة :

قـال تعـالـى :                                                                                        معنـى الفعـل
1 - ﴿             ﴾ الصف : 14 .              .....................................

﴾ التوبة : 110 .        .....................................       ﴿ - 2

3 - ﴿               ﴾ البقرة : 113 .            .....................................

4 - ﴿                ﴾ مريم : 31 .             .....................................
ب - ُأعـرُب ما ُخـطَّ باألزرِق.

التــدريــُب الثــ�ِلــَث َعـ�َســَر
ُأْدِخـُل )كـان( أْو إحـَدى أخـواتِـها على الجمـِل اآلتـية وأغـيِّـُر ما يـلـزم :

ـاُج ضـيـوُف اللـِه. 2 - الُحجَّ 1 - طلـُب العلـِم واجـٌب.   
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4 - الصائـماُت مأجـوراٌت. 3 - الموظـفون نشيطـون.   
6 - أخـوك ُذو طمـوٍح. 5 - الشجـرتـان مثمرتـان.   

7 - الُبـْلـُبـُل َفـْوَق الغصِن.

التــدريــُب الــرابــَع َعـ�َســَر
ُأمـثِّـُل لَِمـا يـأتـي في جمـٍل مفـيـدٍة :

2 - جمـع مذكـٍر سالـٍم مجـروٍر. 1 - ُمـَثـنًّى مـرفـوٍع.    
4 - ُملحـٍق بجمِع المذكـِر السالـِم مرفـوٍع. 3 - ُمْلَحـٍق بالُمَثـنَّى منصـوٍب.  

6 - ملحـٍق بجمِع المؤنِث السالـِم منصوٍب. 5 - ُمثـنًّى مضـاٍف.    
8 - اسـٍم منقـوٍص منـصوٍب. 7 - اسٍم مقصوٍر مـرفـوٍع.   

9 - اسـٍم منقوٍص مرفـوٍع خـاٍل ِمْن )َأْل( واإلضافـِة.

التــدريُب الخــ�ِمــ�َس َعـ�َســَر
بَّــاِء* ـُة الــزَّ ِقـصَّ

ى َقِصيًرا وزيـًرا  كاَن أبوَها َمِلـًكا َفَقـَتَلـُه َجـِذيَمُة األبـرُش، فثأرْت ألَبِيـَها وقتلْتـُه، وكاَن رجـٌل ُيَسمَّ
ًدا، وقـاَل لَها : إَن َعـْمرو ْبـَن َعـِدّي  ـاِء َفَجـَدَع أْنـَفـُه، وَأَتـاَها ُمـَتـَودِّ بَّ لَِجـِذيمَة، فاحتاَل في َقتـِل الـزَّ
ْتُه صادًقا، َوَوثـَِقْت بِـِه، وَأَقـاَم عنَدَها حينًا، ُثـمَّ َخـَرَج  الحاكَم بعَد جذيمَة صنَع به ذلِـَك عقـاًبا له. فظنَـّ
ـَل إبَِلـُه جنوًدا وضَعُهم في غرائـَر، وكأّنـَُهم بضاعـٌة، َفَسَمَحْت لَِقافَِلـتِـِه  في تجـارٍة وعاَد، وَقْد َحـمَّ
المكيدة،  بالقـصر، فعِلمـت  الجنـود منـها، وأحـاطوا  الغرائـر، فخـرج  بـدخوِل مدينـتِـَها، وُحـلَّت 
ت خاَتـًما مسموًما وقالت : بيدي ال بيد  وقالـت : ألمر ما جدع َقصير أنفـه. فصار قولها مثاًل، ثم مصَّ

َعْمرو. فأصبح قـولها هـذا مثاًل.

ا يأتـي : أ ـ َأقـرُأ القطعـَة السابقـَة ثـم ُأجيُب عـمَّ
بَّــاُء جذيمـَة األبـرَش ؟ 1 - لماذا قتلـِت الـزَّ

2 - ما الحيلـُة التي أقـدَم عليَها َقـِصيـر ؟

* األذكياء البن الجوزي 159 ، 166 )بتصرف(.
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3 - ما معـنَى قـوِل الزبـاِء : )بيدي ال بيـِد عمـرو( ؟
ب - َأذكـُر معانـَي الكلمـاِت التي باللَّـوِن األزرِق مع االستعانـة بالمعجم.

جـ - َأستخرُج ِمَن القطعِة ما يلي :
َل، وآخـَر ُيـِفيُد حصوَل خبـرِه في الماِضي. 1 - فعاًل ناسًخا ُيفيُد التحـوُّ

2 - اسَمْيـِن ِمـَن األسماِء الخمسـِة، وأعرُبهما.
3 - جملـًة فعليـًة وقعْت خبـًرا لـ )كـاَن(.

د - َأضبُط أواخـَر الكلمـاِت ِمْن قولـه : »وُحّلت الغرائر« إلى آخـِر القطعـِة.
هـ - »ألَمـٍر ما َجـَدَع قصير أنـَفـُه«. لَِمـْن ُيـْضَرُب َهـَذا المثـُل ؟

و - َأذكـُر بعـَض األمثـاِل الَّتِـي َأعرُفـها.

التــدريــُب ال�ســ�ِد�َس َعـ�َســَر
قـال حـامُد َدَمنْـهـُوري* :

وعلـى أَزاهـــِرِه طـغـت َأْشـــــَذاؤْه ـبــاح وفـي يـدْيــه ِضَيـــاؤه    الح الصَّ

وأزاَح)1( أشــالَء)2( الظَّـــالِم صفـاُؤه ُه    ـَتــْيـِه فـهــزَّ َجـى فـي ِضفَّ نــاَم الــدُّ
وتصيـُح ِمـْن شــوٍق َلـُه َوْرَقـــاُؤه)4( ْوُض َيْحِسـُب لِلّسـَنا)3( ُخُطـَواتِـِه    والـرَّ

أ - َأقـرُأ األبيـاَت السابقـَة قـراءَة إلقـاٍء.

ا يأتـي : ب - ُأجـيـُب َعـمَّ

1 - ما مظاهـُر الصبـاِح في الكـوِن ؟

2 - َأشـرُح األبياَت موضًحـا جماَل التصويـِر فِيـَها.

ـَتـْيـِه( ؟ 3 - عالَم َيعـوُد الضميـُر في قولـه : )ِضفَّ

* شعراء الحجاز في العصر الحديث، لعبد السالم الساسي : 225 .
)4( ورقاء : الورقاء الحمامة. )3( السنا : الضياء.   )2( أشالء : ِقطع.   )1( أزاح : أزال.  
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جـ - َأستخـرُج ِمَن األبيـاِت َمـا يلـي :
ْكـِل. 1 - جمـَع مـؤنـٍث سالًما، وأضبُط آخـَره بالشَّ

2 - اسًما ُمَثـنًّى وُأعـرُبـه.
3 - خبـًرا للمبتـدأ )الروُض(، وُأبيُن نوَعـُه.
كـِل. د - َأضبُط آخـَر كلمـاِت البيـِت األوِل بالشَّ

َبـَب. هـ - أالحـُظ كتابـَة الهمـزِة على الواِو في بعِض كلماِت األبيـاِت، وَأتـأمُل السَّ

والحمد هلل اأواًل واآخًرا
ُ على نبيِّنا محمٍد وعلى اآله و�سحبه و�سلم و�سّلى اهلل
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