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229 أفعال املقاربة والرجاء والرشوع 

231 إّن وأخواتها 

233 ال النافية للجنس 

235 ظّن وأخواتها 

237 الجملة الفعليّة 

239 مفاعيل أخرى 

242 املنصوبات )الحال والتمييز( 

245 الَجرُّ واإلضافة 

247 التوابع 



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة6

المقدمة
الحمــد للــه رب العاملــن، والصــاة والســام عــى أرشف خلــق اللــه، ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه ومــن وااله إىل يــوم الديــن.

لعلّــه مل يْحــَظ علــٌم كــا َحِظــَي النحــو بالتأليــف والــرشح والتيســر. حتــى قيــل عــن النحــو 

بأنــه ِعلــٌم قــد نَضــج واســتوى حتــى احــرق. فــاذا يُقــال فيــه أكــر مــا قيــل؟ وملــاذا تتكاثــر 

كُتـُـب النحــو وتتوالـَـد؟ ومــا الجديــد الــذي ســيأيت بــه هــذا الكتــاب؟

ــَب النحــو مــآرب وأغــراٌض ألقــت عليــه بظالهــا، بــن راٍم للبحــث يف  لقــد تنازعــت كُتُ

الجزئيــات ورسد التفصيــات، وُمجِمــٍل ُمكتَــٍف بالتعميــات. ولَعــّل مــن يَتصــّدى للتأليــف يف 

ــرة: ــه تســاؤالت وإشــكاالت كث ــم النحــو تواِجُه عل

- ماذا عليه أن يذكر؟ وماذا عليه أن يُغفل؟ وما املُحّدد يف االستطراد وتفصيل القواعد؟

- هل يحتاج املُتعلّم إىل معرفة كل املوضوعات النحوية املذكورة يف كتب النحو؟ 

- مــا أهميّــة النحــو؟ هــل النحــو غايــة لذاتــه، فيُــدرَُس بوصفــه مــادًة نظريــة يتعلّمهــا الطالب 

بالحفــظ والتلقــن أم هــو أداة يتوّســل بهــا املــرء لضبــط الــكام تحّدثـًـا وكتابــة؟

ــاًء عــى لغــة  ــه يف األصــل ُوضــع بن ــة املصنوعــة؟ مــع أن - هــل ســيبقى النحــو أســر األمثل

ــه. ــان َوضِع ــتعال يف زم االس

- هل يف إغفال بعض املسائل والتفصيات ما يهّدد النحو أو يُفِسُد تعلَّمه؟ 

ال شــّك أن أكــر مــأزٍق يقــع فيــه مــن يتصــّدى للتأليــف ُعموًمــا، تحقيــُق املُوازَنــة بــن االلتــزام 

بالهــدف املرســوم واالســتطراد استســاًما لشــهوة الــكام وُحــّب املعرفــة. وحــن يتعلّــق األمــر 

بالنْحــو، فثّمــَة رغبــٌة ُملّحــة لبَســط القواِعــد وتفصيلهــا، وهــذا مــا كاَن الفــكاك منــه صعبًــا يف 

هــذا العمــل. وقــد رافقنــي ســؤال الجــدوى والحاجــة طــوال هــذا العمــل؛ مــا الــذي يحتاجــه 

ــدار  ــا املق ــِة األلســنة، ف ــُد أن النحــو وســيلًة إلقام ــا نعتق ــم النحــو؟ وإن كّن ــب ليتعلّ الطال

الــذي يكفــي الطالــب إلقامــة لســانه تحدثـًـا أو كتابــة، دون أن يُثقلـَـه بتفصيــات تُبعــده عــن 

الهــدف املنشــود، بــل قــد تجعلــه يَْنكــص عــن النحــو ناِفــرًا كارِهــا؟

ولســُت أزعــُم بالطبــع أن كتابـًـا مثــَل هــذا ســيحّل مشــكلة النحــو، فليَســِت املُشــكلُة ُمشــكلَة 

كتــاب فحســب، لكــّن الكتــاَب جــزٌء مــن املُشــكلة. ولعــّل بســَط القــوِل فيهــا دعــوٌة إلعــادِة 

النظـَـِر يف تأليــف كتــب النحــو وتدريســه بــن حاجــة املتعلّــم واملُتــوارَث يف كُتُــب النحــو.
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هــذا الِكتــاُب كُِتــب للطالــب. وألّن الطالــَب كان املســتهَدَف مــن َوْضــع الكتــاب، فقــد كان 

اختيــار املوضوعــات وطريقــة رسدهــا واختيــار األمثلــة كلـّـه يصــّب يف خدمــة الطالــب وَجــذب 

اهتامــه. وقــد اشــتمل الكتــاب عــى األبــواب اآلتيــة: 

• الجملة االسمية ومكّمالتها:

الجملة االسمية: املبتدأ والخر

كان وأخواتها

أفعال املقاربة والرشوع والرجاء 

إّن وأخواتها

ال النافية للجنس

ظّن وأخواتها

• الجملة الفعلية:

الفعل، والفاعل/ نائب الفاعل، واملفعول به

املفاعيل: املفعول املطلق، واملفعول له/ ألجله، واملفعول فيه

• املنصوبات: الحال والتمييز

• الجّر واإلضافة

• التوابع:

النعت

العطف

التوكيد

البدل

وهــذه األبــواب واملوضوعــات ال تُغطّــي كل النحــو، لكّنهــا تُغطّــي الجانِــب األكــَر مــن 

االســتعال.
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وقد اشتمل كلُّ باٍب عى ما يأيت:

- اكِتشــاٌف: وهــو اختبــار بســيط يبــدأ بــه الطالــُب لتَقييــم معرِفتــه بالبــاب الــذي سيدرُســه. 

ــاب  ــة الكت ــيّة. ويف نهاي ــداِد ســنواتِه املَدرَس ــه درَس هــذه املوضوعــات عــى امت وال ســيا أن

ُملحــق باإلجابــات.

ــَب  ــل الطال ــا يجع ــاًء تفاُعليًّ ــدروس بن ــت ال ــد بُِني ــدرس. وق ــة ال ــاُن بداي ــٌم: وهــو إع - تََعلّ

ــمية،  ــة االس ــائل؛ فالجمل ــم إىل مس ــاب ُمقّس ــكل ب ــًدا. ف ــا جاِم ــة، ال ُمتلقيً ــًكا يف املعرف رشي

عــى ســبيل املثــال، يتفــّرع عنهــا: املبتــدأ، والخــر، والحــذف، والرتيــب. وتحــت كل مســألة 

تفريعــات مبــا تقتضيــه الحاجــة ويتّصــل باالســتعال. ويبــدأ الــدرس بطــرح بعــض األســئلة، ثّم 

رَسْد األمثلــة، ثــم توجيــه الطالــب الســتنتاج القواعــد مــن األمثلــة. مــع وضــع بعــض املفاتيــح 

ــم كل  ــل الجمــل. ويُختَ ــي ُيكــن أن تُوّجهــه يف فهــم بعــض املســائل وتحلي واملاحظــات الت

درس بتدريــب قصــر.

ــِدُف  ــار( يَه ــة اختب ــة ورق ــٌب )مبثاب ــاب تدري ــة كل ب ــَع يف نهاي ــد ُوِض ــى: وق ــٌب ع - تدري

ملُســاعدة الطالــب عــى معرفــة مــدى متّكنــه مــن البــاب، ومــا تحّقــق لــه مــن معرفــة نحويــة 

تُعينــه عــى فهــم الــكام وتحليلــه.

ــًا  ــرَ تفصي ــاٍت أك ــه". ويشــمل الســْر تدريب ــِره ليَعرفَ ــورَه وَخ ــاس َغ ــَرَه: أي ق ــْر: "وَس - َس

ــاب. ــة بالب ــق املعرف لتعمي

ــًا  ــاًدا كام ــاُده اعت ــو اعت ــه-  فه ــب بنائ ــاب – إىل جان ــذا الكت ــٍد يف ه ــن جدي وإن كان م

ــة  ــة والرواي ــوي والقّص ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري ــن االســتعال؛ تشــَمُل الُق ــٍة م عــى أمثل

ــر  ــق هــدٍف أك ــر يرمــي لتحقي ــا أصغ ــك هدفً ــد كان ذل ــال. وق ــاالت واألمث والصحــف واملق

ــا.  وهــو تقديــم النحــو مــن خــال لغــة حيــة، يتعــرّض لهــا الطالــُب، قــراءة وتحليــًا وتذّوقً

ــم- آلــًة  ولعــّل ذلــك يكــون مفتاًحــا لتقريــب النحــو، ووضعــه يف موضعــه –بالنســبة للمتعلّ

ــم النحــو  ــر، وهــي تعلي ــة أك ــق غاي ــل يف املســتقبل لتحقي ــًا أن نَص ــم. أم ــن عــى الفه تُع

ــه. ــداع في ــكام واإلب ــاج ال ــة إلنت بوصفــه آل
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ــا  ــي م ــا الت ــا وملحوظاته ــا عــى توجيهاته ــة النجــار شــكرًا خاًص ــام، أشــكر د. لطيف ويف الخت

ــه  ــع لبنائ ــل، واملتاِب ــذا العم ــرّض له ــت املُح ــد كان ــا. وق ــل لواله ــل أن يكتم ــذا العم كان له

وتفصياتــه بــكل صــٍر وعنايــة، فلهــا الفضــل يف فضائلــه بعــد اللــه عزوجــّل. وأشــكر دار العــامل 

ــداٍع ورُسعــة تحــت وطــأة الزمــن. وأشــكر  العــريب عــى تَبَّنيهــا لهــذا العمــل، وتصميمــه بإب

وزارة الربيــة والتعليــم عــى ثقتهــا واعتادهــا هــذا الكتــاب ضمــن مقرراتهــا. أســأل اللــه أن 

يجعــَل فيــه النفــَع والفائــدة ألبنائنــا الطــاب والطالبــات. 

ــق إال  ــا التوفي ــه. وم ــح والتوجي ــل النص ــور، ويقب ــص والقص ــل النق ــرشّي يحتم ــل بَ وكل عم

ــه. بالل

د. هدى سامل طه

جامعة اإلمارات
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1. الجملُة االسمّيُة ومكمالُتها

ARB.6.2.02 يتعرف  املفاهيم النحوية والرصفية ويستخدمها استخداًما صحيًحا.• 

ARB.6.2.02.087 يطبق ما درسه يف أبواب الجملة االسمية، كان وأخواتها، ظن • 

وأخواتها، إن وأخواتها، ال النافية للجنس، أفعال املقاربة والرجاء والرشوع.

نواتج الّتعلّم:
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اكتشاف

أجب عن أسئلة هذا االختبار القصري، ثم انظر اإلجابات يف امللحق وقّيم نفسك.

1 الجملُة االسمّيُة

 6
درجات 1. حّدد نوَع الجملِة فيام يأيت )اسمية أو فعلية(: 

 	................................. وهل يُصلُِح العطّاُر ما أفسَد الّدهُر؟ 

 	................................. متى اْستعبْدتُُم الناَس وقد ولََدتُْهم أّمهاتُهم أحراًرا؟ 

 	................................. خُر املقال ما صّدقتْه الِفعاُل. 

 	................................. من ثنايا األْخطاِر يولد القلُب الكبُر. 

 	................................. كيَف حالُك؟ 

 	................................. َع ما انْقَضِت الّسنُة األوىل!  ما أرْسَ

 4
درجات 2. حّدد الخربَ لكّل مبتدأ تحته خط فيام يأيت: 

 	................................................   . اإلخفاُق برشٍف خٌر من النجاح بغشٍّ

 	................................................ هم تأفًُّفا منها.  أشّد الناس حاجًة إىل الّنصيحِة أشدُّ

 	................................................ كَرُة الِعتاِب تورُِث البَغضاَء. 

 	................................................ جاُل التمثاِل يف شكلِِه، وُحْسُن املَرِء يف َعملِِه. 
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 5
درجات 3. حّدد الجمل االسمية يف النص اآليت: 

رضبُة الفأِس األوىل يف األرِض ليْست إنجازًا، الّسطُر األوُل يف كتاٍب ليس نَجاًحا، الشهوُر األوىل 

يف مرشوعك الخاص ليسْت مقياًسا لتقدمك.. وهكذا. العُن ال ترى إال اليشَء الكبَر، واليشُء 

)ما مل يخرين به أيب، كريم الشاذيل( الكبُر ال يتأّت إال ِبصْرٍ كبرٍ.. والّصُر الَكبُر تُْنِتُجُه ِهّمٌة عالية. 

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

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

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

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

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

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

قّيم نفسك

إذا كانــت درجتــك 7 فأقــل 	 

ــة  ــاج إىل دراس ــت تحت فأن

بركيــز  الفصــل  هــذا 

كبريــن.  واهتــام 

ــن 8 	  ــك ب ــت درجت إذا كان

ــت تعــرف بعــض  و10 فأن

الجملــة  عــن  األمــور 

تحتــاج  لكنــك  االســمية، 

وتنظيــم  مراجعــة  إىل 

عقلــك.  يف  املعلومــات 

 	 11 درجتــك  كانــت  إذا 

ا يف  فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

ــن  ــاب، وسيتحس ــذا الب ه

ــاء  ــد االنته ــر بع أداؤك أك

ــه. من
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َتَعّلم:

• أركاُن الجملِة االسميِة وترتيُبها األصيل:

أجْب عِن األْسئلِة اآلتية:• 

ما الُجملُة االسميُة؟. 1

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

ما ركنا الُجملِة االسميِة؟ . 2

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

الجمُل اآلتيُة عناويُن أخباٍر يف الّصُحِف، انْظْر فيها، وحّدْد ُركَْنْيها )املبتدأ + الخرب(.• 

تذكر أّن املبتدأ هو االسم الذي نتحدث عنه ونحكم عليه بحكم، وأّن الخرب هو هذا الحكم.

)صاحب الّسمّو الّشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حفظه الله.(. 1 االبتكاُر ثقافُة عمٍل وأْسلوُب َحياٍة. 

)د. أحمد عبد امللك(. 2 الروايُة مساحٌة نبيلٌة للرّسد، وال يجوُز أن يَلَجها "غشاء الرسد". 

مبادراٌت نْوعيٌّة ُمبتَكرٌة تُعّزُز التّنافُِسيَة واالرتقاَء مبنظومِة العمِل.. 3

4 .. العقاُر يف الشارقِة ركيزٌة أساسيٌّة للّنموِّ

أدُب الرّحلِة ِجرٌس بَن ثقافاِت مختلَِف الّشعوِب.. 5

أمريكا تُطْلُِق قَمرًا صناعيًا متطوًرا لألرصاد الجوية.. 6

طاقٌَة غاِمضٌة قد مُتزُّق الَكوَن تدريجيًّا وتُؤّدي النتهاء العامِل.. 7

طائرُة ُركاٍب أرسُع مَن الّصوِت تُساِفُر مْن لَندَن إىل نيويورك يف ثاِث ساعاٍت.. 8

عى  الحكم  هــو  الــخــر 
معنى  يتّم  ــه  وب املبتدأ 
يكتمل  مل  ــإذا  ف الجملة. 
يف  النظر  فأعد  به،  املعنى 
يكّمل  عّا  بحثًا  الجملة 

املعنى.
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رسٌم تخطيطيٌّ للجملِة االسميِة:

قد يقُع الخربُ بعد املبتدأ مبارشًة

وقد يَفِصُل بيَنه وبنَي املبتدأ كالٌم

املبتدأُ

املبتدأُ

الحيلُة

فيا ال حيلَة فيهالحيلُة

الخُر

الخُر

الّصُر

الصُر

•  عِد اآلن إىل الُجمِل السابقِة، وانْظْر يف موقعِ الخرِب، هْل جاَء تالًيا للمبتدأ مبارشًة؟ أم • 

ُفِصل بينه وبني املبتدأ بكالٍم؟

تذكّْر هذه القاعدَة الذهبّيَة: الخرُب هَو الجزُء الذي تكتِمُل به الُجملُة، وهَو الُحكُْم الذي 

نحكُُم به عىل املبتدأ.

• اكتب اآلن جملتنِي من إنشائك:

. األوىل: الخُر فيها ييل املبتدأَ مبارشة: .....................................................................................................

. الثانية: الخُر فيها مفصوٌل عن املبتدأ  بفاصل: ................................................................................
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انظْر يف الجمِل اآلتيِة، وتأّمِل املبتدأَ وحاوْل أْن تَحرُصَ األشكال التي يأيت عليها: • 

)أ(

)ب. ويتشكوت(. 1 نحُن أحراٌر مبقداِر ما يكوُن غرُنا أحراًرا . 

)يوميات رساب عفان(. 2 أنا ال أّدعي أنّني مرشوٌع ناجٌح. 

هي أٌم لولديِْن وفتاٍة. . 3

)ب(

هذا الكاُم صحيٌح. . 1

ذلك يوٌم نحلُم به.. 2

)ج(

)منشيوس(. 1 الذين يتقّدمون باندفاٍع كبرٍ يراجعوَن برُسعٍة أكر.  

)باييف(. 2 من ال يكدُح ال يفرُح. 

)د(

"يعقوُب الشاروين االسُم الذي رافََق طفولتي وصار عامًة عى االستمتاِع واملنفعِة . 1

العقليِة".

2 .. نجيٌب محفوظ روايئٌّ مرصيٌّ

)ه(

)عيل بن أيب طالب(. 1 قيمُة كلِّ اْمرٍئ ما يُحِسُن. 

رأُس الحكمِة مخافُة اللِه.. 2

)و(

العلُم يف الّصغِر كالّنقِش يف الحجِر.. 1

2 .. الَناُس من خوِف الّذلِّ يف ُذلٍّ

ما الفرق بن قولنا:
 -هذا كاٌم صحيٌح.

 -هذا الكاُم صحيٌح؟

جميع  أن  الحظت  لعلّك 
عليها  يــأيت  التي  األنـــواع 
هل  املعارف.  من  املبتدأ 

تذكر املعارف؟

• املبتدأُ:
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:
ِ
أشكاُل املبتدأ

يأيت املبتدأُ )اساًم مفرًدا( عىل أشكاٍل، منها:

علٌَم، كا يف: ................................................................................................................................................... 1

ضمٌر منفِصٌل، كا يف: .............................................................................................................................. 2

اسُم إشارٍة، كا يف: ..................................................................................................................................... 3

اسٌم موصوٌل، كا يف: ................................................................................................................................. 4

ُمعرّف بأل، كا يف: ..................................................................................................................................... 5

ُمضاٌف إىل معرفٍة، كا يف: ...................................................................................................................... 6

اكتِب اآلَن ِستَّ ُجمٍل يكوُن فيها املبتدأُ:• 

علًا: ..................................................................................................................................................................... 1

ضمرًا منفصًا: ................................................................................................................................................ 2

اسم إشارة: ........................................................................................................................................................ 3

اسًا موصواًل: ................................................................................................................................................... 4

معرّفًا بأل: .......................................................................................................................................................... 5

مضافًا إىل معرفة: ........................................................................................................................................... 6

ضمر منفصلاسم علم

اسم مفرد

املبتدأ

اسم إشارة

مضاف إىل معرفةمعرّف بألاسم موصول
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انظْر يف الجمِل اآلتيِة، وتأّمِل الخربَ، ثُّم حاوْل أْن تَحرُصَ األْناَط التي يأيت َعلَْيها: • 

)أ( 

)كعك عى الرصيف، كنفاين(. 1 أنَْت الذي ترَِصُف عى عائِلِتك إَذن؟   

الشوارُع نَظيفٌة بشكٍل الِفٍت.. 2  

الكياسُة نصُف الّتجارة.. 3  

)روبرت إنجرس(. 4 الَغَضُب ريٌح قويٌّة تُطِْفُئ ِمصباَح العقِل.   

)ب( 

دواُم الحاِل مَن املُحاِل.. 1  

بَقاُء الباِطِل يف َغْفلَِة الحقِّ َعنه.. 2  

األْجُر عىل قدِر املشّقِة.. 3  

)ج( 

مثرُة النجاِح تأيت ِمَن الّصِر الطويِل.. 1

"ناسا" تُطْلُِق َقمًرا مَن الجيِل الجديِد لألرصاِد الجويِّة.. 2

املباين والبيوُت واحُدها يختلُِف عِن اآلَخِر.. 3

الجاُل برهانه فيه.. 4

أشكاُل الخرِب: 

يأيت الخربُ عىل ثالثِة أشكاٍل، هَي: 

ُمفرٌَد، كا يف: .................................................................................................................................................................. 1

ِشبُْه ُجملٍة، كا يف: ...................................................................................................................................................... 2

ُجملٌة )اسميٌة أو فعليٌة(، كا يف: ........................................................................................................................ 3

• الخربُ:
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اكتِب اآلَن ثالَث جمٍل يكوُن فيها الخربُ: • 

ُمفرًَدا: .............................................................................................................................................................................. 1

ِشبَْه ُجملٍة: ................................................................................................................................................................... 2

ُجملًة: .............................................................................................................................................................................. 3

وقد يأيت الخرب عىل شكِل مصدٍر مَؤّوٍل. ما املصَدُر املؤّوُل؟

)املصدُر املؤّوُل: أْن + الفعُل املضارُع املنصوُب بها(.

)مسلم: 33/1(	  قال رسول الله : "اإلحساُن أْن تعبَُد اللَه كأنَّك تَراُه، فإْن ملْ تكْن تَراُه فإنّه يَراك". 

)جوفينال(	  قمة الجنون أن يعيش املرء فقرًا ليموت غنيًا. 

)كاريل(	  أفدُح األخطاء أن ترى نفسك ُمنزًّها عنها. 

)إبراهيم طوقان(	  اإلحساُن أْن تصوَن وجَه السائِل من ماِء املذلّةِ 

اكُتِب اآلَن تعريًفا ِمْن عنِدَك للمفاهيِم اآلتية، ُمستخِدًما املْصدَر املؤّوَل:• 

السعادُة: .........................................................................................................................................................................	 

النجاُح: ............................................................................................................................................................................	 

الصداقُة: .........................................................................................................................................................................	 

مصدًرا  الخُر  يرُِد  ما  كثرًا 
املفاهيِم  تعريِف  مؤّوال يف 
ــحــاِت، الحــظ  واملــصــطــلَ

الجمَل يف األمثلة.
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قد يُحذُف أحُد ركنِي الجملِة االسميِة دوَن أْن يُِخلَّ الحذُف باملعنى. ومن أمثلته يف القرآِن 

الكريِم:

)القصص:9(	   

)التقدير: هو قرة عن(

)البقرة:154(	   

)التقدير: هم أموات بل هم أحياء(

ويقُع الحذُف ألسباٍب مختلِفٍة، منها اإليجاُز، أو ألغراِض املوسيقا يف الشعِر )الوزن والقافية( 

والنرثِ )نهايات الفواصل والسجع(. ولذلك كثريًا ما نرى الحذَف يف:

الحواِر.. 1

عناويِن الصحِف.. 2

عناويِن الكتِب.. 3

الّشعِر.. 4

اقرأ األمثلَة اآلتية وصّنْفها حسَب الفئاِت السابقِة:• 

ما اسُمك؟. 1

أحمُد.

)صاحب الّسمّو الّشيخ محمد بن راشد آل . 2 مؤمنوَن بقدراِت شباِبنا ونَِعُدُهْم بدعٍم ال محدود. 

مكتوم - حفظه الله(

ثاثيُة َغرناطَة.. 3

وهْل بفتًى ِمثيل عى حالِِه نُْكــُر. 4 تُسائلُني: مْن أنَت وهَي َعليمــةٌ 

)أبو فراس الحمداين(  فقلُت كا شاَءْت وشاَء لها الهوى     قتيلُِك، قالْت: أيُّهم فُهـــُم كُـــْرُ 

الحذف يف الجملة االسمية:
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ُعْد إىل األمثلِة السابقِة، وحّدِد الركَن املحذوَف يف الجملِة وقّدره:• 

تقديرُه: اسمي. 1 املحذوُف: املبتدأ   

تقديرُه: نحن. 2 املحذوُف: املبتدأ    

تقديرُه: ...................................... 3 املحذوُف: ..................................... 

تقديرُه: ...................................... 4 املحذوُف: ..................................... 
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األصُل أن يأيت املبتدأُ أّواًل، ثمَّ يليِه الخربُ، ولكن قد يتغرّيُ موقُع ركنِي الجملِة االسميِة، فيتأخُر املبتدأُ 

ويتقّدُم الخربُ، وكثريًا ما يتقّدَم الخربُ عىل املبتدأ إذا كاَن الخربُ شبَه جملٍة، انظْر األمثلة اآلتية:

عندي ِفكرٌة.. 1

يف الساحِة رجٌل.. 2

)مقال: صحارى إلكرونية( . 3 هل هناك موقٌع جيٌد باللغِة العربيِة يتحّدُث عن تاريِخ بلِدك؟ 

)جران خليل جران(.. 4 بَن خياِل اإلنساِن وإدراكِه مسافٌة ال يجتازُها سوى حنيِنه. 

أمامي عناويُن كتٍب كثرٍة.. 5

ويِجُب أْن يتقّدَم الخرُب عىل املبتدأ إذا كاَن )اسَم استفهاٍم(، انظر ِاألمثلَة اآلتية:

أيَن املحارضُة؟. 1

كيَف حالُك؟. 2

متى لقاُؤنا؟. 3

اقرأ العباراِت اآلتيَة ثمَّ استخرْج منها جملًة اسميًة، وبنّيْ عىل أيِّ نٍط جاء ترتيُب العنارِص • 

فيها:

)مونتل(. 1 مْن أهمِّ أسباِب السعادِة أْن تكوَن عى وفاٍق مع ذاتِك. 

)أفاطون(. 2 املرُء غنيٌّ بأصدقائِه. 

)ابن عباس(. 3 لكّل عمٍل حساٌب، للحسِن منه ثواٌب، ولليّسء منه عقاٌب. 

"قالت: "املسكينة! لقد أخروها أنها ال يُفرَُض أْن تدُخَل البيَت، أيَن بوسِعها الذهاُب . 4

إذن؟"

"قال يف دهشٍة: "كيف ذلك؟". 5

اكتب اآلن جماًل من إنشائِك وفَق األناِط اآلتيِة:• 

ٌم عى الخِر: ...................................................................................................................................... 1 املبتدأُ متقدِّ

الخُر شبُه جملٍة متقّدٌم عى املبتدأ: ............................................................................................................. 2

الخُر اسُم استفهاٍم متقّدٌم عى املبتدأ: ........................................................................................................ 3

تقع  قد  االستفهام  أدوات 
يف أّي جملة؛ اسمية كانت 

أو فعلية أو جملة كان.
الجمل  بن  الفرق  انظر 

اآلتية:
- أين املحارضة؟

- أين كانت املحارضة؟
- أين حرضت املحارضة؟

الجملة  يف  وقعت  ــإذا  ف
عى  خــر  فهي  االسمية 

األغلب.

• الرتتيُب يف الجملِة االسميِة:
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خالصة:

• تتألُّف الجملُة االسميُة من ......................... و.........................

• املبتدأُ يكوُن ......................... أو ......................... أو ......................... أو ......................... 

أو ......................... أو .........................

•  والخربُ يكوُن .........................، أو ......................... أو جملًة ......................... أو 

جملًة ......................... أو .........................

• قد يتقّدُم ......................... عىل .........................

•  وقد يُحَذُف ......................... أو ......................... يف الجملة، ويُستدّل عىل 

املحذوف من السياِق.
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................ /10اختبار

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت:

واحدٌة مام يأيت ليسْت جملًة: . 1

الشجرُة مثمرٌة. 	

الشجرُة املثمرُة. 	

مثمرٌة الشجرُة. 	

عدُد الجمِل االسميِة يف قوِل نزاٍر:. 2

)هذي دمشُق وهذي الكأُس والراح،       إين أِحبُّ وبعُض الحّب ذبّاُح(

جملتان. 	

ثاُث جمٍل. 	

أربُع جمٍل. 	

املبتدأُ يف جملِة )يف قلبي أسئلة وأمنيات(:. 3

أسئلة 	

قلبي 	

أمنيات 	

الخربُ يف جملة )كلُّ املسلِم عىل املسلِم حرام( )مسلم: 2564(:. 4

املسلِم 	

عى املسلِم  	

حرام 	

الخربُ يف جملِة )أنفُع العقِل أْن تُْحِسَن املعيشَة فيام أوتيَت من خريٍ(:. 5

العقل.  	

أن تحسن املعيشة. 	

من خر. 	
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"حشُو الكيِس بأكرثَ مام يتسُع له ميزّقه"، حشُو: املبتدأ، وخربُه:. 6

الكيس. 	

بأكر ما يتسع له. 	

يزّقه. 	

)األعراف 189(. 7 الخربُ يف قولِه تعاىل:  

مفرٌَد )الذي(. 	

جملٌة )خلقكم من نفس واحدة(. 	

شبُه الجملة )من نفس واحدة(. 	

)النور 39(. 8 )الذين( مبتدأٌ خربه يف قوله تعاىل:  

الجملة الفعلية )كفروا(: 	

الجملة االسمية )أعالهم كرساب بقيعة(. 	

شبه الجملة )كرساب بقيعة(. 	

)الرصايف(. 9 بعًضا لُيدرَك غريُنا اآلماَل  أ ِمَن السياسِة أن يُقّتل بعُضنا  

املبتدأ:

)من السياسة(. 	

)أن يُقتّل بعضنا بعًضا(. 	

محذوف. 	

)القارعة(. 10 يف قوله تعاىل:  

)نار( مبتدأ، )حامية( خر. 	

)ناٌر حامية( مبتدأ خره محذوف. 	

)ناٌر حامية( خر ملبتدأ محذوف. 	
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َسْبٌر

عنّيِ املبتدأَ والخربَ يف الجمل اآلتية:. 1

)املتنبي(أ(  َوالَهْجُر أقْتَُل يل ِمّا أُراِقبُُه     أنَا الَغريُق فَا َخْويف مَن البَلَلِ 

)قاعدة فقهية(ب(  )َمِن استعجَل اليشَء قبَل أوانِه ُعوِقَب بِحرمانِه( 

)املتنبي(ج(  تجري الرياُح مبا ال تشتهي السُفنُ  ما كلُّ ما يتمّنى املرُء يُدركُه 

قال رسول الله : )أَكَْمُل املُْؤمنن إِيَانًا أَْحسُنُهْم ُخلًُقا، َوِخياركُْم خياُركم لِِنَسائِِهم(.د( 

مذي: 1162( )رواه الرِّ  

)مثل(	(  من أّدب ولَده صغرًا رُسّ به كبرًا. 

قال رسول الله : )املؤِمُن للمؤِمِن كالبنياِن املرْصوِص يُشّد بعُضه بعًضا(. و( 

)البخاري: 6026(  

)مثل(ز(  "الذي ال يتعُب ال يرتاُح". 

اقرأ النصوص اآلتية ثم استخرج منها ما تجده من جمل اسمية، وعني ركنيها:. 2

أ( قال محمود درويش يف قصيدته "بطاقة هّوية": 

سّجل أنا عريب

ورقُم بطاقتي خمسون ألًفا

وأطفايل مثانيٌة

وتاِسُعهم سيأيت بعد صيف

ب( من رسائِل جرباَن ملّي زيادة:

، لسُت بقانعٍ وال  )أّما قولُك "ما أسعَدك أنَت بفنِّك" فقد َجعلَني أفْتِكُر طويًا، ال يا ميُّ

أنا سعيٌد، يف نفيس يشٌء ال يعرُف القناعَة ولكّنه ليَس كالطمعِ، وال يدري ما السعادُة غَر 

، ولكنني ال أريد إبداَل هذا وال  أنُّه ال يُشاِبُه التعاَسَة. يف أعاقي خفقاٌن دائٌم وأملٌ مستمرٌّ

تغيَر ذاك - ومن كان هذا شأنُه فهو ال يعرُِف السعادَة، وال يدري ما هي القناعُة، ولكّنه 

ال يشكو ألّن يف الشكوى رضبًا من الراحِة وشكًا من التفّوق(.
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ج( أبياٌت أليب متّام:

أُثَكِلالبــُن جّرَعني نقيَع الحنظِل والبــُن أثكلني وإْن مل 

َحرَساُت نَْفيس أنَّني مل أفْعِلما حرسيت أْن كــدُت أقــي إمنا

مــا الحبُّ إال للحبيــِب األوِلنّقْل فؤاَدَك حيُث شــئَت من الهوى

وحنيُنــه أبًدا ألوِل منزِلكْم منزٍل يف األرِض يألُفــه الفتى

يف الجمِل االسميِة اآلتية تقديٌم وتأخريٌ، عنّي املبتدأَ والخربَ فيها:. 3

"مثَّة صهريٌج يف الِفناء لتخزيِن املياه".	 

لكّل داٍء دواٌء يُستطَبُّ به إال الحاقَة أعيت من يداويها.	 

)إبراهام لنكولن(	  ِمَن األفضِل أْن متيْش ببُطٍء إىل األماِم عى أْن متيَش ُمرسًعا إىل الخلف. 

الجمُل االسميُة اآلتية ُحِذَف فيها املبتدأُ أو الخربُ، عنّي املحذوَف:. 4

)إيليا أبو مايض(	  ما كنُت بالغاوي وال املتعّصب  حرٌّ ومْذهُب كُلِّ حرٍّ َمذهبي 

)عمر بن أيب ربيعة(	  َوقَديًا كاَن يف الناِس الَحَسد  لَنُه ِمن أَجلِها       َحَسٌد ُحمِّ

وقع يف هذا البيِت حذٌف وتقديٌم وتأخريٌ، حّدْد كُالًّ منهام:. 5

)عمر بن أيب ربيعة(	  َضِحَكت ِهنٌد َوقالَت: بَعَد َغد  كُلَّا قُلُت: َمتى ميعاُدنا 
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اكتشاف

أجب عن أسئلة هذا االختبار القصري، ثم انظر اإلجابات يف امللحق وقّيم نفسك.

2 كان وأخواتها

 6
درجات أواًل: اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة لكّل سؤاٍل مام يأيت: 

 "كان أخي الّصغريُ يِحبُّ أْن يراِقَب العصافريَ مْن نافذِة غرفِتنا".. 1

اسُم )كاَن( هو: 

)أخي(. 	

)الصغر(. 	

ضمر مستر. 	

 "وَقَفْت حائرًة؛ فهَي ملْ تكُْن تَعرُِف يف أيِّ اتّجاٍه ذهبا".. 2

اسُم )كاَن( هو: 

هي. 	

حائرة. 	

ضمر مستر. 	

خربُ )كاَن( يف العبارة السابقة هو: . 3

)حائرة(. 	

)فهي(. 	

)تعرف( 	
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 "لْيَس ِبيدي ِحيلٌة".. 4

اسُم )لْيَس( هو: 

بيدي.  	

حيلة. 	

ضمر مستر. 	

 "لْيَس ِبيدي ِحيلٌة".. 5

خربُ )لْيَس( هو: 

بيدي.  	

حيلة. 	

ضمر مستر. 	

"كاَن يظّن أنّه إذا غاَدَر هذه املدينَة فإنّه سيصريُ أوفَر حظّا، وسيَتحّقُق له ما يحلُُم به. . 6

 ما زال يحاِوُل، لكْن بال فائدة".

يف هذه العبارة: 

فعاِن ناِقصان.  	

ثاثُة أفعال ناقصة. 	

أربعُة أفعاٍل ناقصة. 	

 4
درجات ثانًيا: صّححِ األْخطاَء الواردَة يف هذا النّص يف ُجملِة كان: 

"مل يكْن أهُل الفتاِة مستعدون الستقباله بعد؛ فَقد وَصَل أخوها قبل يومن من السفر، وكاَن 

أبوها مريٌض.  كان وقت صعب".

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

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

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

قّيم نفسك

إذا كانــت درجتـُـك 4 فأقــّل 	 

ــِة  ــاُج إىل دراس ــَت تحت فأن

بركيــٍز  الفصــِل  هــذا 

كبريْــن. واهتــاٍم 

ــن 5 	  ــك ب ــْت درجتُ إذا كان

و7 فأنــَت تعــرُِف بعــَض 

كان  بــاِب  عــن  األمــوِر 

وأخواتهــا، لكنــك تحتــاُج 

وتنظيــِم  مراجعــٍة  إىل 

عقلــك. يف  املعلومــاِت 

 	 8 درجتُــك  كانــت  إذا 

ا يف  فأكــر فأنــت جيّــٌد جــدًّ

ــُن  ــاب، وسيتحّس ــذا الب ه

ــاء  ــد االنته ــرَ بع أداؤك أك

ــه. من
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َتَعّلم:

• عنارص جملة كان:

عنارُص ُجملِة كان وترتيُبها األصيّل:

أجْب عِن األْسئلِة اآلتية:• 

من كم ُعنرٍص تتكّوُن جملُة كان؟ . 1

سّم عنارص جملِة كان.. 2

انظُْر يف الجمِل اآلتيِة وحّدْد عنارصَها ) الفعل الناسخ + اسمه + خربه(• 

تذكر أّن اسَم الفعِل الناسِخ هو االسُم الذي نَتحّدُث عنه ونَحكُم عليه ُبْحكٍم، وأّن خرَب الفعِل 

الناسِخ هو هذا الحكُم، فاألمُر ال يختلُِف عام درسَته يف الجملِة االسميِة.

كانِت املدينُة يف هذا الوقِت مَن الليِل غارقًة يف الصمِت. . 1

يف فصِل الشتاِء يصُر الهواُء بارًدا وعاصًفا. . 2

كنُت طواَل الوقِت أفّكُر يف أّمي وهي وحيدٌة يف املستشفى.. 3

 دليَل ضعٍف أو َهشاشٍة. . 4
ِ
ليَس االعتذاُر عِن الخطأ

رمبا يْجُدُر بنا أْن نذهَب ما دام الوقُت يف صالِحنا. . 5

ما زلُت أرى أّن األمَر ال يستِحقُّ كلَّ هذا العناء.. 6

الجملة  بعنارص  املقصود 
األساسية  العنارص  هــي 
التي ال تستقيم الجملة إال 

بوجودها مجتمعة. 

كان وأخواتها تسمى أفعاال 
ناقصة، ناسخة.  هل تعرف 

ملاذا؟ 
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ُعِد اآلَن إىل الجمِل السابقِة وانْظر ْيف مْوقعِ الخرِب، هل جاَء تالًيا لالسِم مبارشًة؟ أم ُفِصل • 

بينه وبني االسِم بكالم؟

تذكّْر هذه القاعدَة الذهبيَة: الخرُب هو الجزُء الذي تكتِمُل به الجملُة، وهو الُحكُم الذي 

نحكُم به عىل االسِم؛ كام كان الحاُل يف الجملِة االسمية.

 تذكر موقفاً مررت به يف ليلة العيد، واكتب جملتني من إنشائك يكون فيهام:• 

1. الخُر تاليًا االسَم مبارشة: ...................................................................

2. الخُر مفصواًل عن االسم بفاصل: ..................................................................

رسٌم تخطيطيٌّ لجملِة كان:

قْد يقُع الخربُ بعد االسِم مبارشة

خرهااسمهاكان

مغلقًة  يف ذلك اليوِم الحزيِن	 

وقد يَفِصُل بينه وبنَي االسِم كالٌم

خرهااسمهاكان

مغلَقًة  كانت   املكتبُة      يف  ذلك  اليوِم  الحزيِن  

كانت       املكتبُة	 
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انظُْر يف الجمِل اآلتيِة، وتأّمْل اسَم كان )أو الفعل الناقص(، وحاِوْل أْن تحرُصَ األشكاَل التي • 

يأيت عليها: 

)أ(

كاَن أحمُد يْنتِظُر والَده عنَد مْدَخِل املبْنى.. 1

مازاَل الوقُت ُمبّكرًا عى إْعاِن نتائِِج املسابقِة.. 2

ليس هذا قْصدي، لقد أسأِت فهمي.. 3

مل يكْن أخي يِحبُّ الذهاَب إىل النادي، عى عكيس متاًما. . 4

)ب(

كنـُت طواَل السنواِت املاضيِة أحلُُم بالُحصوِل عى غرفٍة يل َوحدي.. 1

أما األطفاُل فقد كانـوا يف غايِة السعادِة، يْقِفزون ويَغنُّون ويْضَحكون.. 2

بعَد رحيِل أيب املفاجِئ، رِصنا نتََجّنُب الحديَث عْنه أماَم أّمي.. 3

)ج(

كاَن داِئًا يُرَّدُد عى مساِمِعنا قوَل الشاعِر "ما أضيَق العيَش لوال فُسحُة األمل". 1

كانَْت تخاُف من األماكِِن املرتِفعة.. 2

ما زالْت عى َعْهِدها، جميلًة، وبسيطًة، وتَْنُر الحبَّ أيْنا سارت.. 3

صارْت تخُرُج من عملِها متأخرًة لكرِة الواجباِت التي يكلّفونها بها.. 4

التي  املتصلة  الضائر  ما 
يكن أن تقع يف محل رفع 

اسم كان؟

• اسُم كاَن:
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أشكاُل اسِم كان:

يأيت اْسُم كاَن عىل ثالثِة أشكاٍل، هي:

اسٌم ظاهٌر، كا يف: .......................................................................................................................... 1

ضمٌر متّصٌل، كا يف: ....................................................................................................................... 2

ضمٌر مْستِرٌ، كا يف: ...................................................................................................................... 3

اكتب ثالث جمل عن أشياء حدثت معك باألمس يكوُن فيها اْسُم كان:• 

اسًا ظاهرًا: ....................................................................................................................................... 1

ضمرًا متّصًا: .................................................................................................................................... 2

ضمرًا مسترًا: .................................................................................................................................. 3
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• خربُ كاَن:

انظُْر يف الجمِل اآلتيِة، وتأمْل خربَ كان )أو الفعل الناقص(، وحاِوْل أْن تحرُصَ األشكال التي 

يأيت عليها:

)أ(

1. كاَن عّمي قاِسيًا ُمتعالِيًا.

2. كانَْت هذه العادُة ُمنترِشًة بْنَ الناِس يف تلك األيام.

3. لسُت خائًفا عى كُلِّ حال.

4. ما زال أخي حتى هذه اللحظِة جالًِسا يف الرّشفِة يْنتِظُر.

)ب(

1. كان ديواُن الّشعِر عى الطاولِة.

2. كانوا عى ِخاٍف دائٍِم ال يَْهدأ.

)فدوى طوقان، رحلة جبلية، رحلة صعبة( 3. "كاَن مشوارُنا دائًا بعَد العرص". 

4. وأخرًا صاَر األمُر يف يدي.

)ج(

1. كّنا نَْنطلُِق إىل املْدرَسِة ونَْحُن نتباَدُل األحاديَث َحوَل ما قَرأْناه باألمس.

2. صاَر أيب يَضيُق َذْرًعا مبُشاحناتِنا، ويَلتزُِم الصمَت أكر.

3. كاَن الفضوُل والّرغبُة يف اكِتشاِف أرساِر ذاك البَيِْت يَستوليان عيّل.

4. صارْت أْختى الُكرْى هي أمُّ الجميع.

تقع  قد  االستفهام  أدوات 
يف أّي جملة؛ اسمية كانت 

أو فعلية أو جملة كان. 
الجمل  بن  الفرق  انظر 

اآلتية:
- أين املحارضة؟

- أين كانت املحارضة؟
- أين حرضت املحارضة؟

الجملة  يف  وقعت  ــإذا  ف
عى  خــر  فهي  االسمية 

األغلب.
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أشكاُل خرِب كان:

يأيت َخربُ كاَن عىل ثالثِة أشكاٍل، هي:

ُمفرٌَد، كا يف: ..................................................................................................................................... 1

شبُه جملٍة، كا يف: ........................................................................................................................... 2

جملٌة )اسمية أو فعلية(، كا يف: .................................................................................................. 3

اكتب ثالث جمل عن أشياء حدثت معك باألمس يكوُن فيها خربُ كان:• 

ُمفرًَدا: ................................................................................................................................................. 1

ِشبَه جملٍة: ........................................................................................................................................ 2

جملًة: ................................................................................................................................................. 3
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تأيت "كان" عىل ثالِث ِصَيغٍ: املايض، واملضارع، واألمر، فام املعنى الذي تُدّل عليه يف كلِّ 

صيغٍة؟ قارْن بنَي الُجمِل يف املجموعة )أ( والُجمِل يف املجموعِة )ب( واستنتج معنى )كان/

يكون(:

)ب()أ(

1. يَكوُن الطْقُس بارًِدا يف فصل الشتاء.1. كاَن الطّقُس بارًدا ليلَة أمِس.

2. يكوُن العمُل يف املكتب خفيًفا بعد الظّهِر.2. كاَن الَعمُل يف املكتِب خفيًفا.

3. يكوُن أيب راضيًا عّني حن أُنِْجُز ما عيّل من أْعاٍل.3. كاَن أيب راضيًا عّني.

4. تكوُن جّديت ناِئًة عادًة حن أِصُل إىل البيِْت. 4. كانْت جّديت ناِئًة حَن وصلُْت.

5. يكوُن الضباُب كثيًفا يف الصباِح الباكِر البارِد.5. كاَن الّضباُب كثيًفا أمس.

تُدلُّ كاَن عىل:

أّن الحَدَث وقع يف الزّمِن املايض  إذا جاءْت بصيغة: ................................................................ 1

وتدلُّ عى أْمٍر يتكّرُر وقُوعه يف زمٍن ما إذا جاءت بصيغة: .................................................... 2

اكتب اآلَن من إنشائك:• 

جملتن مستخِدًما )كان( بصيغة املايض.. 1

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

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

جملتن مستخِدًما )كان( بصيغة املضارع:. 2

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

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

• دالالُت كاَن عىل الزمن:
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إذا جاءْت كاَن بصيغِة األْمِر فإّن الكالَم يَصريُ إنشاًء داالًّ عىل الطلب، وال تدلُّ حيَنها عىل 

الزمِن، تأّمِل األمثلة اآلتية:

كْن رحيًا متواِضًعا. . 1

كْن عى قَْدِر املسؤولية. . 2

كْن صبوًرا. . 3

اكُتِب اآلن جملتني من إنشائك مستخدًما )كان( بصيغة األمر:• 

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

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

مـــا الـــفـــرق بـــن الــخــر 
واإلنشاء؟ 
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األفعاُل التي تشبُه كان وتسمى "أخواتها" اثنا عرش فعاًل، لكننا سنذكر هنا أهمَّ هذه 

األفعال، وأكرثَها استخداًما. ابدأْ أواًل بقراءِة كلِّ جملٍة، وتحديِد الفعِل الناقِص، ثم حاِوْل أْن 

تُحّدَد معناه من سياق الجملة:

صار َالجّو مييُل إىل الربودة يف األياِم القليلِة املاضية.. 1

الفعل الناقص: .................................

معناه: .......................................................................................................................................

ليَس األمُر صعًبا كام تظن.. 2

الفعل الناقص: .................................

معناه: .......................................................................................................................................

ما زاَل البيُت القديُم يجَمُعنا كّل يوِم جمعٍة.. 3

الفعل الناقص: .................................

معناه: .......................................................................................................................................

َقضيُت اللّيَل أعمُل فأصبحُت مرَهًقا.. 4

الفعل الناقص: .................................

معناه: .......................................................................................................................................

ا، لكنه أْمىس لطيًفا.. 5 يف النهار ِكان الجّو حارًّ

الفعل الناقص: .................................

معناه: .......................................................................................................................................

• أخواُت كان:
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تَتغرّيُ مواِقُع عنارِص جملِة كان، فيحُدُث بينها تَقديٌم وتأخريٌ، انظِر الجمل اآلتية، ثم تحّدث 

عن الفرق بينها من حيث ترتيب عنارصها: 

كانْت أختي يف تلك األياِم ُمقِبلًة عى الحياِة متفائلًة.. 1

كان عندي يَقٌن راسٌخ بالنجاح.. 2

وحيًدا كان قلبي.. 3

هناك ثالُث صوٍر شائعٍة لرتتيب العنارص يف جملة كان:

: كان +. .................................... + ..................................... 1 الرتيُب األصيلُّ

أْن يتوّسَط الخُر بَن كان واسِمها: كان + .................................... + ..................................... 2

أْن يتقّدَم الخُر عليها وعى اسمها .................................... + كان + ..................................... 3

كثريًا ما يَتوّسَط الخربُ بني كاَن واسِمها إذا كاَن شبَه جملٍة، انظر األمثلة اآلتية:

)فدوى طوقان، رحلة جبلية، رحلة صعبة(. 1 "كان ألياِم الخميس نكهٌة خاصة". 

ليست لدّي رغبٌة يف الخروج.. 2

كان يف عينيه غموٌض وأرسار.. 3

ما زال يف الوقت متّسٌع.. 4

يِجُب أْن يتقّدَم الخربُ عىل كان واسِمها إذا كاَن اسَم استفهام، انظِر األمثلَة اآلتية:

أيَن كنَت؟. 1

كيَف كان االحتفاُل؟. 2

متى سيكوُن االمتحاُن؟. 3

اسم  إعــراب  تحدد  كيف 
االستفهام يف جملة كان؟ 

• الرتتيب يف جملة كان:
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اقرأ العبارات اآلتية، ثّم استخرج منها جملة كان، وبنّي عىل أي نط جاء ترتيب العنارص • 

فيها:

)آل عمران: 137(. 1 قال تعاىل:  

" كانْت هناَك غابٌَة".. 2

"كاَن املطُر قد أصبَح َغزيرًا". 3

كان يف داخلِِه انكِساٌر ال ياحظُُه أحٌد.. 4

كانْت مريُم تتجاهُل نظراتِِه ومتي يف طريِقها غَر عابئة به.. 5

أيَن كنَت حن حدث ذلك؟. 6

اكُتِب اآلَن جماًل من إنشائِك:• 

تكوُن العنارُص فيها مرتّبًة بحْسِب األصل: ................................................................................................... 1

يَتوّسُط فيها الخُر بَن كاَن واسِمها: ................................................................................................................ 2

يتقّدُم فيها الخُر عى كاَن واسِمها: ................................................................................................................. 3
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أخطاٌء شائَعٌة:

 الشائعِ يف باِب كاَن وأخواتِها تسكنُي خرِب كاَن وأخواتِها، أِو الخلُط بني إعراِب 
ِ
من الخطأ

اسِمها وخربِها، وال سّيام يف املواضع اآلتية:

إذا تقّدَم خرُها عى اسِمها.. 1

إذا طالِت الجملُة وفََصَل فاِصٌل بَن اسِم كان وخرِها.. 2

إذا وقع اسُمها أو خرُها مثنىًّ أو جمًعا أو اسًا من األساء الخمسة.. 3

 الجمل اآلتية، وحّدِد الخطأَ فيها، ثم صّوبه:• 
ِ
اقرأ

والبّد أْن يكوَن الكاُم مراجع من قبل املسؤولن.. 1

كأن مل يكن لك أًخا.. 2

وتصبح نواميس النفس قانون طبيعي للكون.. 3

عيناه كانتا صغرتان وثاقبتان.. 4

كان هملنت ذو شعر أسود.. 5
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خالصة

كان وأخواتُها. كلّها أفعال، تُسّمى أفعااًل ناسخة أو .....................................	 

وأهّمها .................................................................................................................................................

تدخُل كان وأخواتها عى الجملِة االسميِة فرفَُع املبتدأَ، ويسّمى .......................	 

وتنِصُب الخَر ويُسّمى ..............................

اسُم كان قد يأيت: .............................. أو .............................. أو ..............................	 

وخرُها قد يأيت: .............................. أو .............................. أو .............................. 	 

ترتيُب العنارِص يف جملِة كان يأخذ أشكااًل ثاثًة:	 

إما أن ............................................................

أو ............................................................

أو ............................................................
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................ /10اختبار

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت:

قال تعاىل:  )القلم 14(، اسُم )كان(:. 1

ذا ماٍل. 	

ضمر مستر تقديره )هو(. 	

ماٍل وبنن. 	

خربُ )كان( يف اآلية السابقة:. 2

ذا ماٍل. 	

ضمر مستر تقديره )هو(. 	

ماٍل وبنن. 	

)البخاري 3447(. 3 ين عىل أعقاِبهم منذ فارقتهم".  : "مل يزالوا ُمرتدِّ قال رسول الله 

اسم )مل يزالوا(:

ضمر متصل. 	

ضمر مستر. 	

)مرتّدين( 	

"كان الشارُع بألوانه وتصميمه املضطرب يبدو مرقًعا". خرب )كان(:. 4

بألوانه وتصميمه املضطّرب. 	

يبدو مرقًّعا. 	

مرقًعا. 	

"ليس يف الدنيا همٌّ واملستقبل بيد الله". اسم )ليس(:. 5

يف الدنيا. 	

	 . همٌّ

ضمر مستر. 	
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)إيليا أبو مايض(. 6 ِشرْبٌ فإنّك بعُد لن تتبّسام  قلُت ابتسْم مادام بيَنك والردى  

خرب )مادام(:

بينك والردى. 	

شٌر. 	

ضمر مستر. 	

)نزار قباين(. 7 أليَس يف كتِب التاريخِ أفراح؟  ما للعروبِة تبدو مثَل أرملٍة؟ 

خرب )ليس(:

يف كتب التاريخ. 	

أفراح. 	

)إيليا أبو مايض(. 8 صارْت لنفيس يف الغرام جهّنام  قال التي كانْت ساميئ يف الهوى 

اسم )صار(:

لنفيس. 	

جهّنًا. 	

ضمر مستر. 	

)ابن زيدون(. 9 َونَاَب َعْن طيِب لُْقيانَا تجافيَنا  أْضَحى الّتنايئ بَدياًل عْن تَدانِيَنا، 

اسم )أضحى(:

التنايئ. 	

بديًا. 	

عن تدانينا. 	

خرب )أضحى( يف البيت السابق:. 10

التنايئ. 	

بديًا. 	

عن تدانينا. 	
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َسْبٌر

 العباراِت اآلتية،َ ثّم استخرج الفعَل الناسَخ واسَمه وخربه:. 1
ِ
اقرأ

كنُت أسُر بخطًى متسارِعة.أ( 

ليس للحياِة قيمٌة إال إذا وجْدنا فيها شيئًا نُناِضُل من أجله.ب( 

)قباين(ج(  ما أطيَب اللقيا با ميعاد.  يف َمدَخِل الَحمراِء كان لقاؤنا   

)جران(د(  ليْسْت قيمُة اإلنساِن مبا يبلُُغ إليه، بل مبا يَتوق للبلوِغ إليه. 

)الرمذي: 1315(	(  : "من غّشنا فليس منا".  قال رسول الله 

)ابن كثر- حديث ضعيف: 2/27(و(  : "من باَع عيبًا مل يُبيّنه مل يزل يف مقِت الله".  قال رسول الله 

)الرمذي: 2333(ز(  : "كْن يف الّدنيا كأنّك غريٌب أو عابُر سبيٍل".  قال رسول الله 

: "من أصبح منكم آمًنا يف رِسِبه، معاىًف يف جسِده، عنَده قوُت ح(  قال رسول الله 

)املنذري يف الرغيب والرهيب: 2/45 صحيح أو حسن( يوِمه، فكأمنا حيزَْت له الدنيا بحذافرها" 

)إبراهيم ناجي(	(  كيَف ذاك الحبُّ أمىس خرًا       وحديثًا من أحاديث الجوى. 

اكتْب جماًل وفَق األناط اآلتية:. 2

فعل ناسخ + اسمه )ضمر متصل( + خره جملة فعلية.أ( 

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

فعل ناسخ + اسمه )مفرد  معرّف بأل( + صفة لاسم+ خر مفردب( 

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

فعل ناسخ + خره )شبه جملة( + اسمه )مفرد ظاهر(.ج( 

.................................................................................................................................................................
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اقرأِ النصَّ اآليت، ثم عنّي ما جاء فيه من النواسخِ )كان وأخواتها(، وبني اسَمها وخربَها . 3

وأثبتها يف الجدول أدناه.

"أضفى حضوُر سْعٍد املفاجُئ عى الداِر بْهجًة كبَهجِة األعياِد. كاَن الُكلُّ فَرًِحا مْستثاًرا، وكاَن 

َحَسٌن أكرَهم َجَذاًل؛ يْضَحُك كا مل يَضَحْك منذ سنن... وكاَن سعٌد يكاَد ال يَُصّدق أَن ثاَث 

سنَن فرّقَْت بينها هكذا، فرُقيُّة وأختُها األصغر منها مبارشًة اللتان تركَُها طفلتن صارَتا 

صبيّتن، لن يَستغرَِب لو َدقَّ باَب حسٍن من يطلُُب الزواَج منها. وهشاٌم الذي كاَن يتعّرُ 

يف امليِش وال يعرُِف من كلاِت اللغة سوى كلمتن أو ثاثًا، أصبَح يتحّدُث بطاقٍة ويفَهُم ما 

يُقال له ويجيب، ويقوُل إنّه بعَد عاٍم واحٍد سيذَهُب إىل املدرسِة ليتَعلّم القراءَة والكتابَة... مل 

تشارِكْهم سليمُة وال مريُة الجلسة؛ إذ كانتا قْد بّكرتا يف الخروج إىل السوق لرشاِء بعِض لوازم 

الطعام. كانت مريُة قد قالت لسليمَة: ليس يوًما كباقي األيام، إذن تعايل معي إىل السوق..."

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة(  

خربهاسمهالفعل الناسخ

أعد كتابة العبارة اآلتية بصيغة املثنّى والجمع السامل بنوعيه:. 4

كان املعلم حارًضا

كان ........................................................................................................................... )املثنى املذكر(

كان ........................................................................................................................... )املثنى املؤنث(

كان ........................................................................................................................... )جمع املذكر السامل(

كان ........................................................................................................................... )جمع املؤنث السامل(
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اكتشاف

أجب عن أسئلة هذا االختبار القصري، ثم انظر اإلجابات يف امللحق وقّيم نفسك.

ٔافعال المقاربة والرجاء والشروع3

 7
درجات أّواًل: اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة لكّل سؤاٍل مام يأيت: 

ُع إلنقاِذها".. 1  "وكاَدْت عَربٌة تدَهُمني، وأنا أُْسِ

اسم )كاد( هو: 

التاء. 	

)عربة(. 	

)تدهمني(. 	

خرب )كاد( يف الجملِة السابقِة هو: . 2

)عربة(. 	

جملة )تدهمني(. 	

جملة )وأنا أرسع إلنقاذها(. 	

الفعُل الناسُخ يف جملِة "وبدا لنا أّن الّنجوَم أَخَذْت تتساَقُط عىل بيوتِنا"، هو: . 3

)بدا(. 	

)أخذ(. 	

)تتساقط(. 	
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الفعل )أنشأ( ناسٌخ يف إحدى الجمِل اآلتيِة: . 4

)األنعام: 98( 	 قوله تعاىل:  

أنَْشأَ الشاعُر قصيدًة. 	

أنَشأُت أحفُر يف األرض. 	

إحدى الجمِل اآلتية غريُ صحيحة: . 5

رشَع املعلُّم يرَشُح الدرَس. 	

رَشَع اللُه الديَن  لعباده.  	

رشَع املعلُم رشَح الدرِس. 	

الفعُل الناسُخ يف الجملِة اآلتيِة: "وأيَقَن أّن األمَل طفق يبسم له"، هو:. 6

)أيقن(. 	

)طفق(. 	

)يبسم(. 	

إحدى الجمِل اآلتية تشتمل عىل فعل ناسخ:. 7

"فلا دفّناه أقبَل الناُس عى أخيه يعزّونه". 	

"ركض إىل الجدول وأخذ يروح ويجيء ويقف ويتطلع". 	

"فاعلْم أيّن قد أجبتُك إىل ما تريد". 	

 3
درجات ثانًيا:  اقرأ الجمل اآلتية، وعنّي ما تجده من أفعال املقاربة والرجاء والرشوع فيها: 

، أْن يُْسلَِم 	  ، وهو فتى يوِشُك عى إمتام عاِمِه الخاِمَس عرَشَ الم نفَسه وقاَل لها ال يِصحُّ

)ثاثية غرناطة( نفَسه ملَخاِوَف ال أساَس لها. 

)ثاثية غرناطة(	  ييش َمكموًدا مثقًا بحزن يكاد يقعده عى قارِعة الطريق. يُجرِجُر جسده. 

خرَجت إىل الباحة ومألت الدلو من البرئ وسكبت ماءه، ثم عادت ومألته وسكبت، ثم 	 

)ثاثية غرناطة( أمسكت مبقشتها وأخذت تنظف األرض وهي تغني. 

قّيم نفسك

إذا كانــت درجتــك 4 فأقــل 	 

ــة  ــاج إىل دراس ــت تحت فأن

بركيــز  الفصــل  هــذا 

كبريــن. واهتــام 

ــن 5 	  ــك ب ــت درجت إذا كان

و7 فأنــت تعــرف بعــض 

كاَد  بــاب  عــن  األمــور 

وأخواتهــا، لكنــك تحتــاج 

وتنظيــم  مراجعــة  إىل 

عقلــك. يف  املعلومــات 

 	 8 درجتــك  كانــت  إذا 

ا يف  فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

ــن  ــاب، وسيتحس ــذا الب ه

ــاء  ــد االنته ــر بع أداؤك أك

ــه. من
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َتَعّلم:

• عنارُص جملِة )كاَد(:

عنارِصُ الُجملِة وترتيُبها األصيل:

أجْب عِن األسئلِة اآلتية:• 

مْن كْم عنرٍص تتكون جملة )كاد(؟. 1

سّم عنارص جملة )كاد(.. 2

انظْر يف الجمِل اآلتية وحّدْد عنارصَها ) الفعل الناسخ + اسمه + خربه(.• 

تذكر أّن اسَم الفعِل الناسخ هو االسُم الذي نَتحدُث عنه ونحكُُم عليه بحكم، وأّن خرَب الفعِل 

الناسِخ هو هذا الحكم، فاألمر ال يختلف عام درسته يف الجملة االسمية وجملة كان.

وكاَدْت عربٌة تدَهُمني، وأنا أرسع إلنقاذها.. 1

كاَد املريُب أْن يقوَل خذوين.. 2

كاَد العمُل يكِتمُل.. 3

فا يكاُد اإلنساُن يبَدأُ بقراءِة رسالٍة من رسائلِه حتى يأيتَ عى آخرها.. 4

تكاُد الشمُس تغيُب.. 5

فإن  سابًقا،  بك  مــّر  كا 
األساسية  الجملة  عنارص 
تستقيم  ال  ــي  ــت ال ــي  ه
بــوجــودهــا  إال  الجملة 
كاد  وتختص  مجتمعة. 
عنارص  شكل  يف  وأخواتها 

مبا ييّزها.
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انظْر يف الجمِل اآلتية، وتأمِل اسَم )كاَد( وحاوْل أْن تحرُصَ األشكاَل التي يأيت عليها: • 

)أ(

لَقْد قرَُب زماُن عودتِنا بعد أْن كادْت إجازُة زوجي أْن تنتهي.	 

اسم كاد: .......................................

)ب(

وما كادوا يفتَحون عيونَهم حتى رأوا أوربا قد سبَقتْهم أشواطًا.	 

اسم كاد: .......................................

كِدُت أندُم عى ِمثِل هذا التأليف.	 

اسم كاد: .......................................

)ج(

إنَّ شوقي إىل وطني يَكاُد يُذيبُني.	 

اسم كاد: .......................................

أكاُد أسمُع رنيَنه مع خفقاِن قلبي. 	 

اسم كاد: .......................................

أشكال  بن  الشبه  الحــظ 
اسم كاد واسم كان.

• اسم )كاد(:
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أشكال اسم )كاد(:

يأيت اسُم كاد:

1. اسًا ظاهرًا، كا يف: ..........................................................................

2. ضمرًا متصًا، كا يف: ........................................................................

3. ضمرًا مسترًا، كا يف: .......................................................................

 أكمل العبارة التالية: • 

بينام كنت أميش يف الحديقة ..... بثالث جمل يكون فيها اسم كاد: 

1. اسًا ظاهرًا: .....................................................................................

2. ضمرًا متّصًا: ...................................................................................

3. ضمرًا مسترًا: ..................................................................................
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انظْر يف الجمِل اآلتيِة، وتأمْل خربَ كاَد وحاوْل أن تحرُصَ األشكاَل التي يأيت عليها: • 

)أ(

رأيُت السفينَة تكاُد تكوُن خاليًة من الركاب.	 

ها خطٌّ يكاُد يْختفي بالقلم الرصاص.	  كاَن الكتاُب مازال مفتوًحا عى الرباعية التي يلفُّ

)كنفاين(  

)ب(

كانت الدائرُة املرسومُة حوَل الرباعيِة بالقلِم الرصاِص تكاُد أْن تختفي. 	 

كادوا أْن يفوزوا لوال سوء حظّهم.	 

أشكال خرب كاد:

يأيت خربُ كاد عىل شكلني، هام:

جملة فعلية، كا يف: ............................................................................................................................................... 1

مصدر مؤّول، كا يف: ............................................................................................................................................... 2

اكتب اآلن جملتني يكون فيها خرب كاد: • 

جملة فعلية: ................................................................................................................................................................ 1

مصدًرا مؤّواًل: ................................................................................................................................................................ 2

املسبوق  املضارع  الفعل 
الناصبة  املصدرية  ــأن  ب
نحو  مؤواًل،  يسمى مصدًرا 

)أن تدرس(، )أن تصر(...

• خرب )كاد(:
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كاَد الطفُل يقع.	 

- هل وقَع الطفُل؟

كادْت الشمُس ترُشُِق.	 

- هل أرشقِت الشمس؟

أعد صياغة الجمل اآلتية باستخدام )كاد(، موضًحا الفرق بني التعبريين:• 

كِْدُت ........................................................................................................................	  أنْجزُت العمَل.  

كاَد الفيلم .............................................................................................................	  انتهى الفيلم.  

أكاد ..........................................................................................................................	  أنهيُت قراءَة الرواية. 

• أفعاُل املقاربة والرجاء والرشوع:

حنا معناها وبنيَة جملِتها سابًقا تقُع ضمَن مجموعاٍت خاصٍة من األفعال  )كاد( التي وضَّ

تُسّمى )أفعال املقاربة والرجاء والرشوع(. وهذه األفعاُل كلّها تشبه )كان( يف عملها النحوي، 

تحتاج اسًا وخرًا.

اقرأ الجمل اآلتية يف العمود )أ(، ثم صلها مبا يدل عليها يف العمود )ب(:• 

)ب()أ(

- كادِت الساُء مُتِطُر.

- عىس الساُء أْن مُتِطَر.

- أخذِت الساُء مُتِطُر.

- أْمطرِت الساُء.

- اقرَب هطوُل املطر.

- يأَمُل هطوَل املطر.

- بدأَ هطوُل املطر للتّو.

ــاد( يف  ــ ــدّل )كـ ــ عـــام ت
الجملتن املجاورتن:

- حدوث الفعل؟
- اقراب حدوث الفعل؟

• داللة )كاد(:
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اقرأ الجمل اآلتية، وعنّي األفعال الناسخة فيها ثّم صنفها إىل أفعال املقاربة أو الرجاء أو • 

الرشوع:

"بكيُْت كا طفٌل يوشك أْن يُلقى يف حفرٍة مظلمٍة"	 

"وأخذْت ترتِعُد ارتعاَد ورقٍة من أوراِق الشجِر والتمَعْت عيناها برشر".	 

"وأنشأُت أحُفُر يف األرض مستعيًنا بعودة صلبة".	 

"فكاَد قلبُُه يتمزُّق وخصوًصا عندما رأى جسَمها ُملًقى عى الحضيض جثًة ال حراك بها".	 

"أقبََل يسعى إليه".	 

"فلا دفّناه أقبَل الناُس عى أخيه يعزّونه".	 

تها".	  "فكَّر عبد امللك يف األمر طويًا، ثم طَِفَق يُعد للحرب عدَّ

"وأيَقَن أّن األمَل طفق يبسم له".	 

"رَشَع يُدّق باَب شقِته ويصيُح وينادي".	 

"اسمع! قد رشَع اليابانيون يُطلِقون املدافع!"	 

اكتب ُجماًل من إنشائك تشتمل عىل فعل من أفعال:• 

املقاربة: ———————————————————————————————————————————	 

الرجاء: ————————————————————————————————...———————————	 

الرشوع: ———————————————————————————————————————————	 

إذا  األفعال  هذه  ماحظة: 
الرشوع  خرجت عن داللة 
وأعــربــت  عملها،  بطل 

إعراب األفعال التامة.

تَنقِسُم كاَد وأخواتُها إىل ثالِث مجموعات:

أفعال املقاربة

أفعال الرجاء

أفعال الرشوع

- وتدل عى .......................... 
حدوث الفعل، ومنها:

- وتدل عى .......................... 
حدوث الفعل، ومنها:

- وتدل عى .......................... 
حدوث الفعل، ومنها:

كاد

عىس

أخذرشع طِفق

أوشك

أنشأ
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خالصة:

أفعال املقاربة والرجاء والرشوع كلّها أفعال ناسخة، وتُسّمى ..........................	 

تدخل هذه األفعال عى الجملة االسمية، فرفع املبتدأ، ويُسمى 	 

..........................، وتنصب الخر، فيُسّمى ..........................

اسم هذه األفعال قد يأيت: .......................... أو .......................... أو ..........................	 

أما خرها فيأيت: ................................................ أو ................................................	 

أفعال املقاربة تدّل عى .......................... حدوث الفعل. وأبرز أفعالها: 	 

.......................... و..........................

أفعال الرجاء تدّل عى .......................... حدوث الفعل، وأبرز أفعالها: 	 

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

أفعال الرشوع تدّل عى .......................... حدوث الفعل، وأبرز أفعالها: 	 

.......................... ،.......................... ،..........................
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................ /10اختبار

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت:

"كاَد زلزالُها يهِدُم كلَّ يشٍء"، اسم )كاد(:. 1

كّل يشء. 	

زلزالها. 	

ضمر مستر تقديره )هو(. 	

"وقد كاَد الطالُب يبِطشوَن به لوال أْن حامه زمالؤه"، اسم )كاد(:. 2

الطاب. 	

جملة )يبطشون(. 	

جملة )حاه زماؤه(. 	

خربُ )كاَد( يف الجملة السابقة:. 3

الطاب. 	

جملة )يبطشون(. 	

جملة )حاه زماؤه(. 	

"شعرُت بسعادٍة غامرٍة إذ رشَع املزيُد من الناس يَتهافتون عىل املكتبِة مع تحوُِّل الجوِّ . 4

إىل الدفِء أكرثَ فأكرث"، خرب )رشع(:

شبه الجملة )من الناس(. 	

الجملة الفعلية )يتهافتون(. 	

)تحّول الجّو إىل الدفء( 	

الفعُل )أخذ( يأيت ناسًخا يف واحدة من الجمل اآلتية:. 5

"أَخَذ التاميُذ ُيِعنون التفكر يف هذا السؤال". 	

ذه يف الفصل". 	 "ال يكُن أْن يأخَذ هذا االكتشاَف وينفِّ

"يتوقَّع خراُء األرصاِد أْن مساَر العاصفِة قْد يأخُذها إىل ساحِل بليز يف خاِل االثنتي  	

عرشة ساعة القادمة".
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"رأْت أثََر أقداٍم غارقٍة يف الثلج قد أوَشكْت األرياُح أن متحَوها فاتبعتها برسعة".. 6

اسُم )أوشَك( هَو:

التاء. 	

األرياح. 	

ضمر مستر. 	

خربُ )أوشَك( يف الجملة السابقة:. 7

أن متحَوها. 	

اتبعتها. 	

األرياح. 	

سوى أْن يقولوا إنّني لِك عاشق؟".. 8  "وماذا عىس الواشون أْن يتحّدثوا 

خرب )عىس(:

أْن يقولوا. 	

إنني لك عاشق. 	

أن يتحدثوا. 	

 "أحسْسُت بقلبي يْنَشدُّ عىل ُضلوعي ويَتَوتُّر حتى ليكاُد يْنَقِطُع".. 9

اسم )كاد(: ضمري مسترت يعود عىل:

القلب. 	

الضلوع. 	

املتكلم. 	

خربُ )كاد( يف العبارة السابقِة جملة:. 10

يتوتّر. 	

ينقطع. 	

	 . ينشدُّ
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َسْبٌر

اقرأ األمثلة اآلتية، وعنّي فيها أفعال املقاربة والرجاء والرشوع، مبّيًنا اسمها وخربها:. 1

قال تعاىل:   	 

 

)التوبة 117(  

قال تعاىل:      	 

  

)األعراف: 22(  

"أخذُت أراِقُب البيَت الكبَر وأتخيُل أمي يف داخله". 	 

"يشء ساكٌِن بداخيل أخذ يتحرّك".	 

"أشُعُر بالضياِع بن هنا وهناك،  أكاُد ال أعرفُني".	 

"طاَشِت الرصاصُة. فا كاَد يشتِعُل الباروُد، حتى كان )كازبتش( قد َدفَع حصانَه، وجعله 	 

يَِثُب من جانٍب، ثم اعتى رِكابَه". 

"وما هي إال لحظاٌت حتى أخذِت الغاّيُة تُغّني غناًء حبيبًا إىل القلب".	 

"قالَْت ذلك، ثم ضِحكْت، وتناولَت طلَبها، وأخَذْت تُغّني وترقُص، وتَِثُب حويل".	 

)كنفاين(	  "أكاُد ال أصّدُق أنني أرى بائَع الكعِك املزعوم". 

"ومىض يبْحُث عن كوليا وعندما وجَده كاَد يبيك من الَفرحِة وأْمسَك بهذا الولد الرشير 	 

من أذنه".

)تشيخوف(	  "قال أحُدها: رأيس يكاُد ينفِجر". 

"كان الخراُ	 قلًقا متوترًا وُمتعّجًا،  ال يكاُد يستِقرُّ يف َمقَعِده وهو يَسوُ	 ظهَر الحصان".	 

"ال أكاُد أفتُح عيني من ِشدِة اندفاِع الثلج".	 

"قاَل  بصوٍت  ال يكاُد يُسمع".	 

"يكاُد عاذلُنا يف الحبِّ يُْغرينا".	 

"ثم طَِفَق يدُحه".	 

"أَخذْت تشُعُر يوًما بعد آخَر بَضجِر الَوحدة وُصعوبِة االنفراِد فملّْت هذه املعيشة".	 

"ثم رَشع يؤلّف كتابَه )املساكن(".	 
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تكليف جامعي: استقِص فعاًل من أفعال املقاربة والرشوع والرجاء يف أحد املجاالت . 2

اآلتية:

القرآن الكريم.	 

الحديث النبوي.	 

الصحف والجرائد.	 

الروايات والقصص.	 

املُدونات.	 

الشعر.	 

وحّدد أشكاَل اسِمها وخربِها يف النصوِص املُختارة.

جاء الفعل )أخذ( يف الجمل اآلتية ناسًخا وغريَ ناسخ، اقرأْ  كلَّ جملٍة منها، واكتب . 3

أمامها نوَع الفعل)ناسخ/ غري ناسخ(:

"أخذوا يتجاَذبون أطراَف الحديِث".	 

َع يب ألّمي التي أرسَعْت بدورها يف 	  "أدرَك أخي أيّن تعرْضُت لكرٍس يف يدي فأخذين وأرْسَ

الذهاب يب ألقرب مشفى".

"أخذُت أجَهُش بالبكاء".	 

"أخذْت تٌَنّغص راحتي ضوضاؤهم".	 

"إّن القضيَة التي أخذتُم عى أنفِسكم القياَم بأعبائِها هي من القضايا التي ال يحالفها 	 

النجاُح إال إذا كان رائُدها العمَل بقلٍب سليم".

"أّما كوُن بديع الزمان أخَذ فكرَة إنشاِء املقاماِت من األربعن حديثًا التي وضعها ابُن 	 

دريٍد فا ُيكُن الوقوُف عى مبلَغِ ذلك من الصحة".

"وقَد أخَذ بعُض علاِء العرِص يتأكّدون أّن دراسَة هذا الفنِّ من العلِم البد منها يف هذه 	 

األيام".

لإلجابة  باملعجم  استعن 
عن التدريبات 4-3
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اقرأ النص اآليت، ثّم عنّي فيه جميع النواسخ التي مرت بك دراستها )كان وأخواتها، كاد . 4

وأخواتها(، وحّدد اسمها وخربها:

"ورُحنا ُمنُذ فجِر نهضِتنا إىل اليوم نَبعُث الّشباَن إىل أوربا يَستقون العلَم من مناِهلِه كا 

أَخْذنا نستعُن بعلاِء الغرِب يف مدارِسنا حتى كَُر سواُد املتعلمن وزاد عدُد االختصاصين. 

فهْل بلغنا بعَد هذا الجهِد ما تَصبو إليه نفوُسنا؟ وما هَو مبلُغ تقدِمنا سواٌء يف العلوِم أم يف 

اآلداِب؟ ففي الطبِّ مثًا صار لدينا اختصاصيّون يف مختلِف العلوِم الطبيّة، لكّنني مل أسمْع 

بأّن أحًدا منهم أفىْش للناس أسباَب مرٍض من األمراِض وأظهَر لهم كيفيَة مداواتِه، بل ما برَح 

البحُث الدقيُق عن غوامِض الجراثيِم وفتِكها باألحياِء يقوُم  له علاُء أوربا وأمريكا واليابان 

ويتولْونَه دوَن غرهم. وهكذا حالنا يف العلوِم السائرِة طبيعيًة كانت أم رياضيًة أم فلسفيًة. 

وتلّخص بأّن كلَّ ما بذلناه ونبُذلُه من الجهوِد ال يتعّدى حدَّ هضِم بعِض العلوِم التي أوجَدها 

الغربيون، وبأننا رِصنا نتعرُّف حقائَق هذا الكون بأساليَب يقينيٍة وطرائَق علميٍة بداًل من 

األساليب والطرائق القدية. لكننا ما برحنا ُمقرّصين عن علاِء الغرِب يف كل أبحاثنا، وما برح 

البحُث العلميُّ الذي غايتُه كشُف املجهوِل من غوامِض هذه الطبيعِة شيئًا فشيئًا يأتيه رجاُل 

)األمري مصطفى الشهايب، فريق العلامء وفريق األدباء، مجلة "الثقافة" السورية( الغرِب وحَدهم إال قليًا".  
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اكتشاف

أجب عن أسئلة هذا االختبار القصري، ثم انظر اإلجابات يف امللحق وقّيم نفسك.

إّن وأخواتها4

 7
درجات أّواًل: اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة لكّل سؤاٍل مام يأيت: 

)جربان(. 1 "إن يوًما يجيُئني منِك برسالٍة واحدٍة لَُهَو من األياِم مبقاِم الِقّمة من الَجبِل". 

اسم )إّن(: 

يوًما. 	

يجيئُني. 	

برسالٍة. 	

وخربُ )إّن( يف عبارة ُجرباَن السابقِة: . 2

جملُة )لهو من األيام مبقام القمة من الجبل(. 	

جملُة )يجيئُني(. 	

شبُه الجملِة )منك(. 	

)جربان(. 3 "وتوارْت الّشمُس إْذ ذاك وراَء الّشفِق كأنَها ملَّْت متاِعَب البرَشِ وكرَِهْت ظُلَمهم". 

اسم )كأّن(: 

الضمُر املتصُل )ها(. 	

جملُة )ملّت متاعَب البرش(. 	

الشمُس. 	
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"ألّن عْيَنْيه كانتا تُرِسالن دامئًا نحَو السامِء ومْن فوِق الجباِل الرّماديِّة العاليِة، نظراٍت . 4

 جامدًة، باردًة خرساَء".

خربُ )أّن(:

كانتا 	

ترسان 	

كانتا تُرِسان 	

 "إن يف النبوغِ سًّا أْعمَق من سِّ الحياِة".. 5

اسُم )إّن(:

النبوغ 	

رًسا 	

أعمق 	

وخربُ )إّن( يف العبارة السابقة:. 6

يف النبوغ 	

رًسا أعمق. 	

رّس الحياة 	

عدُد النواسخِ يف العبارِة اآلتية: "لعلّكم تَُعساَء ألنكم متوتون؟ ولكّن كلَّ يشٍء ميوت . 7

ليولََد من جديٍد يف هذا العامل؟":

واحد 	

اثنان 	

ثاثة 	

 4
درجات ثانًيا: صّححِ األْخطاَء يف العبارات اآلتية: 

يْقصُد الكاتُب أّن املتخصصون العرَب يبحثوَن يف املواقع األجنبية ألنها تُضمُّ معلوماٍت 	 

وافرًة.

إّن كثر مَن املوضوعاِت التي نَبحُث عنها ال نعرف مدى صحِته أو موثوقيته....	 

أْي إّن هناك نوٌع واحٌد منه فقط ال أكر.	 

كأن يف وجهه الذابِل جاذٌب يستميُل روَحيْها ويُحيط بقلبَيْها	 

قّيم نفسك

إذا كانــت درجتــك 5 فأقــل 	 

ــة  ــاج إىل دراس ــت تحت فأن

بركيــز  الفصــل  هــذا 

كبريــن.  واهتــام 

ــن 6 	  ــك ب ــت درجت إذا كان

و8 فأنــت تعــرف بعــض 

إّن  بــاب  عــن  األمــور 

وأخواتهــا، لكنــك تحتــاج 

وتنظيــم  مراجعــة  إىل 

عقلــك.  يف  املعلومــات 

 	 9 درجتــك  كانــت  إذا 

ا يف  فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

ــن  ــاب، وسيتحس ــذا الب ه

ــاء  ــد االنته ــر بع أداؤك أك

ــه. من
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َتَعّلم:

• عنارُص ُجملِة إّن:

انظْر يف الُجمِل اآلتيِة وحّدْد عنارَص الناسخ )إن + اسمها + خربها(:• 

"واللِه يا معلّمي إّن العمَل والحمُد لله كثٌر".	 

"يا عجبًا، إّن الرْغبَة يف لّذاٍت معيّنٍة هي بعُض أملي".	 

"إّن َشْوقي إىل وطني يَكاُد يذيبني".	 

)اإلمام عيل بن أيب طالب(	  "ال تَفَرْح بسقوِ	 غرِك، فإنّك ال تدري ما تُضمُر لك األياُم". 

"إّن الَفْضَل قيمتُُه فيه، ال فيا يُقال عنه، أيًّا كان القائلون".	 

"إّن ما نتوُق إليه ونَعَجُز عن الحصوِل عليه أحبُّ إىل قلوِبنا ما قَْد َحَصلْنا عليه".	 

"إّن قولَك يل "لسُت أفهُم عنك" إطراٌء يجاِوُز قْدري، وإهانٌة لك لسَت لها أها"ً.	 

هْل يتلو خربُ إّن اسَمها مبارشًة؟ انظِر الُجملتنْي اآلتيتني وقارْن بني الرسمني:

هو  ــم  ــ االس أّن  ــر  ــذك ت
نتحدث  ــذي  ال املــوضــوع 
بحكم،  عليه  ونحكم  عنه 
وأّن الخر هو هذا الحكم، 
عا  يختلف  ال  ــر  ــاألم ف
االسمية  الجملة  يف  درسته 

أو يف جملة كان أو كاد.

خرها

 رسم تخطيطي لجملة أّن:

قد يقع الخرب بعد االسم مبارشة

اسمهاأّن

وبدا أّن         العيوَن  كانْت تَُحّدُق عر َصمِت الغرفة	 

وقد يَفِصُل بيَنه وبنَي االسِم كالٌم

اسمهاأّن

وبدا أّن       العيوَن       املستديرَة اللّاعَة بإياَضٍة حيٍّة     كانَْت تُحّدُق عَر َصمِت الُغرفِة	 

خرها
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ُعِد اآلَن إىل الجمِل السابقِة وانظْر يف موِقعِ الخرِب، هل جاَء تالًيا لالسِم مبارشًة؟ أم ُفِصل بينه 

وبني االسِم بكالم؟

تذكّر هذه القاعدَة الذهبيَة: الخرُب هَو الجزُء الذي تكتِمُل به الجملُة، وهو الُحكُم الذي 

نحكُُم به عىل االسم؛ كام كان الحاُل يف الجملة االسمية وجملة كان وأخواتها.

اكتب اآلن جملتني من إنشائك:• 

الخُر فيها ييل االسَم مبارشة: ................................................................................................................................ 1

الخُر فيها مفصوٌل عن االسِم بفاصل: .............................................................................................................. 2
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انظْر يف الجمِل اآلتيِة، وتأمِل اسَم )إّن( وحاوْل أْن تحرُصَ األشكاَل التي يأيت عليها: 

)أ(

إّن آدَم هو األُب لجميعِ البرش.	 

اسم إّن: .......................................

إّن عبَد الرحمِن يلَهُث من الرِد يف طرِف الَخيمِة.	 

اسم إّن: .......................................

)مي زيادة(.	  "؟  هْل ِمْن َعجٍب أْن نقوَل: "إّن اإلنساَن كائٌن روحيٌّ

اسم إّن: .......................................

)غسان كنفاين(.	  إّن هذا املطَر لن ينتهَي الليلَة. 

اسم إّن: .......................................

)مكرم عبيد(. 	  إّن الذي ينترَِصُ عى غره قوّي، لكّن الذي ينترِصُ عى نفِسه أقوى. 

اسم إّن: .......................................

إّن جميَع األطفاِل، حتى املرىض منهم، يحبّوَن األزهاَر والخرضَة والفضاَء.	 

اسم إّن: .......................................

)ب(

)جران(	  إنّك ال ترى سوى ظلِّك وأنت تُديُر ظهرَك للشمس. 

اسم إّن: .......................................

إنّها أحسُن ما كتبتُه حتى اآلن.	 

اسم إّن: .......................................

وإيّن أْشعُر اليوَم بقرِبها مني.	 

اسم إّن: .......................................

• اسم )إّن(:
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أشكال اسم إن:

يأيت اسُم إّن عىل نوعني، هام: 

اسٌم ظاهٌر، كا يف: ................................................................................................................................................... 1

ضمٌر متصٌل، كا يف: ............................................................................................................................................... 2

اكُتِب اآلن ُجملتني يكون فيهام اسُم إّن: • 

اسًا ظاهرًا: ................................................................................................................................................................... 1

ضمرًا ُمتّصًا: ................................................................................................................................................................ 2
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 انظْر يف الجمِل اآلتيِة، وتأمْل خربَ إّن وحاوْل أْن تحرُصَ األشكاَل التي يأيت عليها: 

)أ(

اسمْع إّن هذا األمرييكَّ صديقي.	 

خر إّن: .......................................

قلت لليى إّن هذا الرجَل إنساٌن انِهزامّي.	 

خر إّن: .......................................

)ب(

)النحل: 128(	  قال تعاىل:   

خر إّن: .......................................

)جران(	  ُق الشتاء؟  إذا قاَل الشتاُء: إنَّ الربيَع يف قلبي، فمْن ذا يُصدِّ

خر إّن: .......................................

)ج(

إّن الجباَن حتُفُه من فَوِقه.	 

خر إّن: .......................................

إّن تربيَة الطفِل يجُب أْن تَبَدأَ قَبَل والدتِِه بعرشيَن عاًما، وذلك بربيِة أّمه.	 

خر إّن: .......................................

إّن  خــر  يقع  ــا  م ــرًا  ــث ك
وشبه  جملة،  وأخــواتــهــا 

جملة.

• خرب إّن:
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أشكال خرب إن:

يأيت خربُ إّن عىل ثالثِة أشكال، هي: 

مفرٌد، كا يف: ............................................................................................................................................................... 1

شبُه جملٍة، كا يف: .................................................................................................................................................. 2

ُجملٌة )اسمية أو فعلية(، كا يف: .................................................................................................................... 3

اكتِب اآلَن ثالَث ُجمٍل يكوُن فيها خربُ إّن: 

ُمفرًَدا: ............................................................................................................................................................................... 1

شبَه جملة: ..................................................................................................................................................................... 2

جملًة:  .............................................................................................................................................................................. 3
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إّن وأخواتُها حروٌف، مجموُعها ستٌة. 

اقرأِ الجمَل اآلتيَة وحّدِد الحرَف الناسَخ فيها، ثم حاوْل أْن تستنتج معناه من سياق • 

الجملة: 

معناهالحرف الناسخالجملة

يقوُل ُخراُء اإلنرنت: إّن املُدّوناِت العربيَة مل 

تَتعّد ِبضَعَة آالِف مدّونٍة.

ليتَها ملْ ترْحْل وتركْني وحيدًة.

ولكّن قسنطينَة مدينٌه تكرُه اإليجاَز يف كّل 

يْشٍء.

لعلُّه يعوُد بن لحظٍة وأخرى.

بعد قليٍل من التفكرِ وجدُت أّن الُغربَة بَن 

الُغَرباِء أهوُن من الُغربِة بن أبناِء وبناِت أّمي.

أت َصوتُها بعيًدا كأنّها تناديني من داخِل برئ.

• معنى إّن وأخواتها:
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قْد يتغريُ ترتيُب جملِة إّن وأخواتها، انظِر الجمَل اآلتيَة، ثّم تحّدْث عِن الفرِق بينها من حيث 

ترتيُب عنارصها:

إّن سوَء الظّن من ُحْسِن الِفطَن.	 

إّن غًدا لناظرِه قريٌب.	 

إّن يف ملعِة عينيْها توقًا للحياة والفرح.	 

هناك صورتان لرتتيِب العنارِص يف جملِة إّن:

إّن + ................................... + .................................... 1 الرتيُب األصيلُّ   

إّن + ................................... + .................................... 2 أْن يتوّسَط الخُر بَن إّن واسِمها 

كثريًا ما يتوّسُط الخربُ بني إّن واسِمها إذا كاَن شبَه جملٍة، انظِر األمثلَة اآلتية: 

)فوفنارغ(. 1 إّن مْن نَِعِم الخالِق عليْنا قدرتَنا عى التمتّع بالرسور. 

)البخاري 5767(. 2 : "إّن مَن البياِن لسحرًا".  قال رسول الله 

: "إّن مْن أمتي مْن يدُخِل الجّنَة بشفاعتي". )األلباين يف صحيح الرغيب 2005(. 3 قال رسول الله 

اكتِب اآلَن جملتني من إنشائك:• 

تكوُن العنارُص فيها مرتبًة بحسب األصل: ..................................................................................................... 1

يتوّسُط فيها الخُر بَن إّن واسمها: .................................................................................................................... 2

أخطاٌء شائَعٌة:

كثريًا ما يقُع الخطأُ يف الجمِل التي يتقّدم الخرب فيها السيام إذا كان شبه جملة. صّوب الجمَل 

اآلتية: 

إّن يف تأجيِل إنجاِز األعاِل عبٌء ثقيٌل عى النفس. . 1

كأّن يف نظراته عجٌز وذٌل. . 2

• الرتتيُب يف جملِة إّن وأخواتها:
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خالصة:

 إن وأخواتها كلها حروف ناسخة، تدخل عى الجملة االسمية فتنصب	 

 ................................... ويُسّمى اسمها، وترفع ................................... ويُسّمى خرها.

 يأيت اسم )إن وأخواتها(: .............................................. أو ...................................................	 

وخرها يأيت: .................................................... أو ................................................... أو جملة 

.)............................................../..............................................(

كثرًا ما يتقّدم خر إن عى اسمها إذا كان ....................................................................	 
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................ /10اختبار

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت:

بّينِت األبحاُث أّن الطفَل يف سنِتِه األوىل يكوُن مبثابِة جهاٍز شديِد الدقِة لتلّقي األصواِت . 1

املختلفِة وتحليِل مخارجِ الحروِف املُمّيزِة يف كّل لغٍة عىل كوكِب األرض: 

اسُم )أّن(:

األبحاث. 	

الطفل. 	

سنته األوىل. 	

وخربُ )أّن( يف الجملِة السابقة.. 2

شبُه الجملِة )يف سنته األوىل(. 	

الجملُة الفعليُة )يكون مبثابة جهاز...(. 	

مفرٌد )شديد الّدقة(. 	

)معروف الرَّصايف(. 3 لنا، فيخيَب منهم من يخيب  لعلَّ اللَّه يُحِدُث بعُد أمًرا  

اسُم )لعّل(:

لفُظ الجالة )اللّه(. 	

ضمٌر مسترٌ تقديره )هو(. 	

أمرًا. 	

خربُ )لعّل( يف البيت السابق:. 4

لفُظ الجالة )اللّه(. 	

جملُة )يحدث بعد أمرًا(. 	

أمرًا. 	

"ليت لنا رُجاًل كهذه املرأة". اسم )ليت(:. 5

لنا.  	

رجًا. 	

املرأة. 	
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خربُ )ليت( يف الجملة السابقة:. 6

لنا. 	

رجًا. 	

املرأة. 	

)جربان(. 7 "كأنّهام جناحان قد فتحُهام ليطريَ ويحلَّق بهام يف السحاب". 

اسُم )كأّن(:

الضمر املتصل )ها(. 	

جناحان. 	

جملة )قد فتحها(. 	

8. خربُ )كأّن( يف الجملة السابقة:

الضمر املتصل )ها(. 	

جناحان. 	

جملة )قد فتحها(. 	

9. " ولكنني ال أريُد أْن أكوَن وحدي".

اسم )لكّن(:

الضمر املتصل )ياء املتكلم(. 	

وحدي. 	

جملة)ال أريد(. 	

10. خرب ُ)لكّن( يف الجملة السابقة:

الضمر املتصل )ياء املتكلم(. 	

وحدي. 	

جملة )ال أريد(. 	
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َسْبٌر

عنّي اسَم )إن( وخربَها يف األحاديث النبوية الرشيفة اآلتية، وبنّي نوعيهام:. 1

"إّن بليّة الديِن يف رجاله"	 

)البخاري 39(	  "إّن الّدين يرٌُس، ولن يُشاّد الديَن أحٌد إال غلبَه". 

" إّن هذا الدين متٌن، فأَْوِغل فيه برفق، وال تُكرْه عبادة الله إىل عباده، فإّن املُْنبَّت ال 	 

)البيهقي 3/1424( يقطع سفرًا، وال يستبقي ظهرًا". 

)الرغيب 	  "إيّن تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبًدا: كتاب الله وسنة نبيّه" 

والرهيب 1/16(

)ابن حبّان 5613( 	  "إّن الله يعّذب الذين يعّذبون الناس يف الدنيا". 

)مسند أحمد 10/156(	  "إّن أطيَب ما أكلتم من كسبكم". 

)البخاري 6464(	  "إّن أحّب األعال إىل الله أدوُمها وإن قّل". 

)السلسلة الصحيحة 52(	  "إّن الله عّز وجّل  ال يقبُل مَن العمِل إال ما كان له خالًصا". 

)صحيح الجامع 1885(	  "إّن الله تعاىل يحّب إذا عِمَل أحُدكم عمًا أن يُتقنه". 

)البخاري 5767(	  "إّن من البيان لسحرًا". 

نوعهخرب إننوعهاسم إّنالجملة

النبوية  األحــاديــث  تبدأ 
بـ  كلّها  اآلتية  الرشيفة 

)إّن(، ما داللة ذلك؟
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اقرأ النصوَص اآلتيَة، ثم استخرج منها الحرف الناسخ، وعنّي اسمه وخربه:. 2

وانطلَق شعاٌع خاِفٌت مَن النوِر يتفّحُص األحواَض الزجاجيَّة. كانْت مليئًة بسائٍل شفاٍف 	 

ا…. لعله الفورمالن، ويف السائِل يسبَُح جسٌد.. لعله متحلٌِّل أو سليم.. لكنه ميٌّت جدًّ

حْديس وخيايل ها سبُب حزين، ال بْل علُة رسوري، ولعلّها كانا أيًضا علَة وجودي. فيا 	 

)جميل صليبا( ليتني كنُت ضعيَف الحدِس، ميَّت القلِب، قليَل الخطأ، ضيَّق الخيال. 

وليتَهم يكتفون باّدعائهم إدراَك أرسارِنا.	 

فيا ليَت املسلمن الذين هّب عليهم نسيُم الحريِة املنِعِش لألرواِح يعرفون كيف تكون 	 

به الحياُة الطيبة.

ضعِ الحرف الناسَخ املناسَب يف الفراغاِت اآلتية مبا يناسب السياق.. 3

كان أملاينَّ املولد، ............ــه يعيُش اآلن يف فلوريدا.	 

لكنها ال ترى ما هو باٍد أمامها، رمبا ألنها ال تتوقَُّعه، أو ............ـــه التعوُّد الذي يُْخِفي عنَّا 	 

التفاصيل أحيانًا.

............................. الذين يدركون خبايا نفوسنا يأرسون شيئًا منها.	 

بدا مرّدًدا متوتّرًا ............................. يف الكام الذي أقوله أمرًا يُقلقه.	 

وقد تبن ............................. الكتابة َاملفصلَة هي أفضُل الطرِق يف حفِظ املعلوماِت وتركيزِها 	 

يف الذهن، خاصة عند االختبار عى مدى زمني أطول.

............................. فوائَد التعليِم يف الهواِء الطلِق تعّم الجسَد والعقَل واألخاَق مًعا.	 

تشتمُل الجمُل اآلتيُة عىل أكرثَ مْن ناسخٍ، عيْنها، وبنّي اسَمها وخربَها.. 4

)القصص 56(	  قال تعاىل:  

ولكّن اليشَء املاثَل بإرصاٍر هو أّن قراري كان نهائيًّا.	 

حميد! ال تقْل يل إنّك تفتُح كتابًا يف بيتك... إنّك ال تدرُس عى اإلطاق.	 

إّن األشياَء الصغرة -حينا تحُدث يف وقتها- يكون لها معنى أكر منها؛ أقصد أّن هنالك 	 

بداية صغرة لكل حادٍث كبر.

ولكّنه يخاُف أْن يدُخَل هذه الخيمة، إّن يف محاجر زوِجه سؤااًل رهيبًا ما زال يقَرُع فيها 	 

منذ زمن بعيد.
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صّحح األخطاَء يف العبارات اآلتية.. 5

أخوك؟ إنّني أعرُف أن لك أختان فحسب..	 

لعّل لصاحب السؤال َمقَصد ال نعلمه.	 

ال تقويل إّن أبوك سمح لك باستخدام أحمر الشفاه!	 

ليَت عيناي تلتقيها.	 

كاّنها وحيديْن يف هذا العامل.	 
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اكتشاف

أجب عن أسئلة هذا االختبار القصري، ثم انظر اإلجابات يف امللحق وقّيم نفسك.

ال النافية للجنس5

 5
درجات أّواًل: اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة لكّل سؤاٍل مام يأيت: 

أيُّ الجمِل اآلتية تشتِمُل عىل )ال( النافيِة للجنس:. 1

ال دخاَن با ناٍر. 	

"فأغمضُت عينيَّ َكْ اَل أرى ذلك الشعاع". 	

فا تسألْني أكر من ذلك. 	

"ال خري يف لذٍة تُعقُب ندًما" )حكمة(:. 2

اسم ال النافية للجنس: 

خر 	

يف لذة 	

ندًما 	

خرب )ال النافية للجنس( يف الجملة السابقة:. 3

خر 	

يف لذة 	

ندًما 	
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)فيكتور هيجو(. 4 "ال يشَء أقوى من القوِة سوى الدهاِء". 

اسم ال النافية للجنس:

يشء 	

أقوى 	

الدهاء 	

خرب )ال النافية للجنس( يف الجملة السابقة:. 5

أقوى 	

من القوة 	

الدهاء 	

 5
درجات ثانًيا: أي )ال( فيام يأيت هي )ال النافية للجنس(: 

"ركََض سعٌد كاملمسوِس صاِعًدا تلَة البيازين، حتى وَصَل الحيَّ كانِت الطرُقاِت ُمقِفرًَة، ال برش، 

ال دواّب، ال طيور، واألبواُب مغلَقٌة كأبواِب القبوِر، وهو يَعوي بيَنها "دخلوا الحمراَء، يا أهَل 

البيازين، رأيتُهم، سِمعتُهم". حتى وَجَد نفَسه يف الحانوت. انهّد جالًسا وانَْخرَ	 يف البكاء. فاَجأَ 

سعٌد نعيًا، فوقَف حائرًا ال يدري ماذا يفعُل أو يقوُل. قىَض أبوجعفر يوَمه يدوُر بَن الُجدراِن 

األربعِة. هْل أْخطَأَ وأخطأَ كلُّ أهِل البيازين حَن ساعدوا أبا عبِد الله عى التمكُّن من ُحكِم 

الباد؟ ساعتَها مل يَبُْد الفتى ال شقيًا وال منحوًسا، بل وْعًدا يخلُِّصهم من َمظامِل أبيه الغارق 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة( حتى أذنيْه يف امللذات." 

قّيم نفسك

إذا كانــت درجتــك 4 فأقــل 	 

ــة  ــاج إىل دراس ــت تحت فإن

بركيــز  الفصــل  هــذا 

كبريــن. واهتــام 

إذا كانــت درجتــك بــن 5 	 

و7 فأنــت تعــرف بعــض 

األمــور عــن بــاب ال النافيــة 

ــك  ــا، لكن ــس وأخواته للجن

تحتــاج إىل مراجعــة وتنظيم 

ــك. ــات يف عقل املعلوم

 	 8 درجتــك  كانــت  إذا 

ا يف  فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

ــن  ــاب، وسيتحس ــذا الب ه

ــاء  ــد االنته ــر بع أداؤك أك

ــه. من
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َتَعّلم:

• من دالالت )ال(:

اقرأِ الجمَل اآلتيَة، ومّيز بني داللة )ال( يف كل منها: )النفي – النهي – نفي الجنس(:• 

)غاندي(	  ال يسُع املرَء أن يُغّر قدرَه. 

"فا تسألْني أكرَ من ذلك، وال تجعْل ملصيبتي صوتًا صارًخا بل دْعها مصيبًة خرساَء".	 

ال الفقُر يستطيع إذالَل النفوِس القويِة، وال الروُة تستطيُع أْن ترفَع النفوَس الدنيئة. 	 

)فوفنارغ(  

)السلسلة الصحيحة 6/823(	  : "وال ديَن ملن ال عهَد له"    قال رسول الله 

: ليس كلُّ )ال( نافيًة للجنس، فهناك ال النافيُة، تنفي الفعَل أو االسَم، يف أسلوب خربيٍّ

فنفُي الفعِل كا يف املثال: ..................................................................................................................................... 1

ونفُي االسِم، كا يف املثال: ..................................................................................................................................... 2

وهناك ال الناهيُة، وهي تفيُد طلِب عدم ِفعِل اليشء.

كا يف املثال: ....................................................................................................................................

وأما ال النافيُة للجنس، فتسبُق االسَم النكرة، وتفيُد نفَي جنِس اليشِء؛ أّي كلَّ ما يدُخُل 

تحَت جنس هذه الكلمة.

كا يف املثال: ....................................................................................................................................

ما معنى نفي الجنس؟
الحكم عن جنس  نفي  أي 

االسم
مثًا: ال طالَب راسٌب

حكم  نفي  )ال(  ــادت  أفـ
جميع  عـــن  ــوب  ــرسـ الـ

الطاب. 
وال يكن استغراق الجنس 
بعدها  االسم  كان  إذا  إال 

نكرة.
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اسم ال النافية للجنس:

اقرأِ الجمَل اآلتية، وعنّيْ اسَم )ال النافية للجنس(:• 

)صحيح الرغيب 92(	  "رُّب حامِل فقٍه ال ِفقَه له". 

اسم ال النافية للجنس: .......................................

)بلزاك( 	  ال ماَل أفضُل من العقل، وال فقَر أسوأُ من الجهل. 

اسم ال النافية للجنس: .......................................

)عيل بن أيب طالب(	  ال غنى كالعقِل، وال فقَر كالجهِل، وال مراَث كاألدب. 

اسم ال النافية للجنس: .......................................

جاء اسُم ال النافية للجنس يف الجمل السابقِة اساًم مفرًدا نكرة.

اكتب جملة تبدأ بال النافية للجنس تتحقق يف اسمها الصفتان السابقتان:• 

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

• خرب ال النافية للجنس:

انظْر يف الجمِل ذاتِها، وتأمل خرب )ال النافية للجنس( وحاوْل أن تحرَص األشكاَل التي يأيت 

عليها: 

)صحيح الرغيب 92(	  "رُّب حامِل فقٍه ال ِفقَه له".  

خر ال النافية للجنس: .......................................

)بلزاك( 	  "ال ماَل أفضُل من العقل، وال فقر أسوأ من الجهل". 

خر ال النافية للجنس: .......................................

)عيل بن أيب طالب(	  ال غنى كالعقل، وال فقر كالجهل، وال مراث كاألدب. 

خر ال النافية للجنس: .......................................

)إبراهيم السعافن( 	  فا سقَف يسِر جوَع الليايل. 

خر ال النافية للجنس: .......................................

الجملة  شبه  تكون  قــد 
ال  خر  أشكال  أكــر  هي 
النافية للجنس استعاال يف 

العربية.

• عنارُص جملِة ال النافية للجنس:



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة82

ال يشَء ينُقُصهم.	 

خر ال النافية للجنس: .......................................

يأيت خربُ ال النافية للجنس:

مفرًدا نكرة، كا يف: .................................................................................................................................................. 1

أو شبَه جملة، كا يف: ............................................................................................................................................. 2

أو جملة فعلية، كا يف: ......................................................................................................................................... 3

اكتب جملتني تشتمالن عىل )ال النافية للجنس(: • 

جملًة خرُها مفرد نكرة: ....................................................................................................................................... 1

وجملًة خرُها شبه جملة: .................................................................................................................................... 2

حذف خرب ال:

قد يُحذف خرب ال النافية للجنس. انظر األمثلة اآلتية:

)القيامة 11(	  قال تعاىل:  

)سبأ 51((	  قال تعاىل:  

)طه 97(	  قال تعاىل:  

راجع تفسري القرآن لتقدير خرب ال النافية للجنس يف اآليات السابقة. )ميكنك النظر يف تطبيق 

إلكرتوين للقرآن الكريم يشتمل التفسري(.

ويُقّدر املحذوف من سياق 
شّك(  )ال  فمثًا  الجملة. 
)ال  خرها:  يُقّدر  إن  يكن 

شك يف ذلك(. 
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خالصة:

ال النافية للجنس حرٌف ناسخ،  يعمل عمل ................................	 

يدخل عى الجملة االسمية فـ ......................... املبتدأ، ويُسّمى اسمها، 	 

و......................... الخر، ويُسّمى خرها.

يأيت اسم ال النافية للجنس دائًا ................................. و................................	 

ويأيت خرها  ................................ أو ................................ أو ................................ 	 

قد يُحذف ................................ ال النافية للجنس. 	 



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة84

................ /10اختبار

 5
درجات أّواًل: ضع عالمة  أمام الجمل التي تشتمل عىل )ال النافية للجنس(: 

)جران( 	 "املحبُة تَهِبُط عى أرواِحنا بإيعاٍز من اللِّه ال بطلٍَب من البرش". 

)جران( 	 "قلت لنفيس: "نصيبُك يا نفُس ظلمُة القِر فا تطَمعي بالنور". 

)فولر( 	 ال حاوَة من دون كدٍّ وعرٍق. 

)املتنبي( 	 ال يسلُم الرشُف الرفيُع من األذى        حتى يُراق عى جوانبه الدُم. 

)املتنبي( 	 ال َخيَْل ِعنَدَك تُْهديَها َوال ماُل        فَليُْسِعِد النُّطُْق إْن مل تُسِعِد الحاُل 

)املتنبي( 	 ال َوارٌِث َجِهلَْت ُيَْناُه ما َوَهبَْت        َوال كَُسوٌب بَغرِ الّسيِف َسأْآُل 

)ابن باجة( 	 ال سعادَة تُعاِدُل راحَة الضمر. 

)فيكتور هيجو( 	 ال سفاهَة يف املهن، بل السفاهُة يف األشخاص. 

)املثقب العبدي( 	 َحَسٌن قَوُل نََعم ِمن بَعِد ال        َوقَبيٌح قَوُل ال بَعَد نََعم 

)غوته( 	 الحياُة با فائدٍة موٌت مسبٌق. 

 5
درجات ثانًيا: اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت: 

)ابن خالويه(. 1 ال خريَ يف وّد امرٍئ ُمتملٍّق        حلو اللسان وقلُبه يتلّهب 

اسُم ال النافية للجنس:

خر. 	

يف وّد امرئ. 	

متملق. 	

خربُ ال النافية للجنس يف البيت السابق:. 2

خر. 	

يف وّد امرئ. 	

متملق. 	
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ين عن الذهاِب إليه؛ فهو وحيٌد يف هذه الدنيا، ال . 3 "ثم قالْت يف نفِسها: ال مانٌع يصدُّ

أنيَس له وال تعزيَة". 

وردت )ال( يف النص السابق ثالث مرات. أيُّها )ال النافية للجنس(؟ 

األوىل فقط. 	

الثانية والثالثة. 	

األوىل والثانية والثالثة. 	

 "ال شّك عندي أنك قادر عىل تجاوز هذه املحنة".. 4

خرب ال النافية للجنس: 

عندي. 	

أنك قادر عى تجاوز هذه املحنة. 	

شّك. 	

ْهُت وْجِهي إِلَْيَك، وَفوَّْضُت أَْمري إِلَْيَك، . 5 : “اللَّهمَّ أْسلَْمُت نْفيس إلَْيَك، ووجَّ قال رسول الله 

)البخاري 6315( وألْجأُْت ظْهِري إلَْيَك. رْغَبة ورْهبًة إلَْيَك، ال ملَجأَ وال مْنجى ِمْنَك إالَّ إلَْيَك". 

خرب ال النافية للجنس:

محذوف. 	

منك. 	

إليك. 	
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َسْبٌر

اقرأ النصوص اآلتية، وعنّي فيها )ال النافية للجنس( واسمها وخربها:. 1

)البقرة: 2(	  قال تعاىل:  

)األنبياء: 94(	  قال تعاىل:  

)البقرة: 249(	  قال تعاىل:  

)يوسف: 60(	  قال تعاىل:  

)املمتحنة: 10(	  قال تعاىل:  

)البقرة: 197(	  قال تعاىل:  

)وعن أيَب ُهريرَة -ريض اللَّه عنه- أَن رسوَل اللَّه قال: "أَتَْدُروَن ما الُْمْفلُِس؟ "قالُوا: 	 

ِتي، يَأيِْت يَْوَم الْقيامِة  الُْمْفلُس ِفيَنا َمْن ال ِدرَْهَم لَُه َوال َمتَاَع. فََقاَل:"إِنَّ الُْمْفلَِس ِمْن أُمَّ

ِبَصاٍة َوِصيَاٍم وَزكَاٍة، ويأيِْت وقَْد َشتََم َهَذا، وقَذف هَذا، َوأَكََل ماَل َهَذا، وسَفَك َدم هَذا، 

َورَضََب َهَذا، فيُْعطَى هَذا ِمْن حَسَناتِِه، وَهذا ِمن حَسَناتِِه، فَِإْن فَِنيَْت َحَسناتُه قَبَْل أَْن 

)رواه ُمسلم 2581( يْقِيَ َما َعلَيِْه، أُِخَذ ِمْن َخطَايَاُهْم فَطُرَحْت علَيْه، ثُمَّ طُِرح يف النَّاِر"( 

)الشافعي(	  ال خَر يف وّد امرئ متلّوٍن َييُل مع الّنعاِء حيُث مَتيُل. 

: "ال حسَد إال يف اثنتن: رجٌل آتاه الله مااًل فسلّطه الله عى هلكته 	  قال رسول الله 

)البخاري 7141( يف الحق، ورجٌل آتاه الله ِحكمًة فهو يقي بها ويُعلُّمها". 

)إرسكن كالدويل(	  ال قوَة إال قوُة الضمر. 

)السياب(	  "إين سأحيا ال رجاء وال اشتياق وال نزوع" 

)السياب(	  "ال يشء غر الرعب والقلق املُِمضِّ عى املصر" 

ال عجب!	 

)كنفاين(	  كان يوًما من تلك األيام، ال شك. 

)قول عريب(	  ال حسَب كالتواضع، وال رشف كالعلم. 

)مثل صيني(	  ال يشء أنجع من التوبة. 
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مّيز بني الالءات داللة وعماًل فيام يأيت:. 2

"ثم ودعتُه ساكتًا ألنني مل أِجْد يف الكاِم معنى يعزّي قلبَه الجريَح، وال يف الِحكَمِة شعلًة 	 

تُنُر نفَسه املظلمة".

"ألنَني مل أقِدْر أْن أَهبَه محبَة قلبي لقاَء كرِمه، وال أْن أمنَحه انعطاَف نفيس مثًنا إلخاصه 	 

وصاحه".

"ال تخايف مني أيتها املسكينة".	 

"ال فائدَة.... ليطرَُق بابًا آخر". 	 

ونادى مناٍد من الغيم،	 

من ثبج املوج،

ال أمَل، اليوَم،

ال البحُر رهًوا

)إبراهيم السعافن( وليس العدوُّ لكم بالصديق. 

فا حاجَز يف فضاء الصهيل	 

وهذا النخيل يشّق السحاَب

تُدّوخه الريُح شوقًا

)إبراهيم السعافن( وال يشَء يطفئ شوق النخيل. 
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اكتشاف

أجب عن أسئلة هذا االختبار القصري، ثم انظر اإلجابات يف امللحق وقّيم نفسك.

ظّن وأخواتها6

أّواًل: اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة لكّل سؤاٍل مام يأيت:

قال أرسطو: إن الحكيم تُريه الحكمَة أنَّ فوق ِعلِمه ِعلاًم فهو يتواضع لتلك الزيادة، . 1

والجاهل يظن أنّه قد تَناهى فَيسُقُط بجهله ومَتُقُته النفوس.

مفعول الفعل )يظن(:

َمحذوف. 	

)أنّه قد تناهى(. 	

)متقته النفوس(. 	

"فرأى وهو سائٌر يف طريقه شبًحا كبريًا ُمخيًفا فاْرتاَع منه".. 2

كلمة )شبًحا(:

مفعول به. 	

مفعول أول. 	

مفعول ثاٍن. 	
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"واعلم أّن ما من يشٍء تعملُه وتظنُّه صغريًا إال وله أثٌر يف نفسك ويف ِمقدار نجاِحك يف . 3

)سالمة موىس، يف الحياة واألدب( العامل". 

مفعول الفعل )اعلم(:

يشء 	

صغرًا 	

أن ما من يشء تعمله... 	

)سالمة موىس، يف الحياة واألدب(. 4 "وتَْحَسُب هذا التقلَب الرسيع يف األزياء رَضبًا من نزَق النساء". 

مفعوال الفعل )تَْحَسب(:

)هذا التقلّب(، و)رضبًا(. 	

)هذا(، و)التقلب(. 	

)هذا التقلب(، و)الرسيع(. 	

)ابن طفيل، حي بن يقظان(. 5 "فلام سِمَعت الصوَت ظَنَّْتُه ولَدها". 

)ولَدها( مفعول:

الفعل )َسِمعت(. 	

الفعل )ظَنَّتْه(. 	

فعل محذوف. 	

ثانًيا: ضع عالمة  أمام الجمل التي تشتمل عىل ناسخ من باب ظن وأخواتها:

ُه التي عطفت عليه وأرضعتْه إمنا كانت ذلك اليشَء املُرْتِحل.   	 وَعلَِم أنَّ أمَّ

)ابن طفيل، حي بن يقظان(  

كلُّ إنساٍن إذا بَلََغ الشباَب وبَلَغ من التهذيب َمبلًغا زََعَم أن الحبَّ فَرٌْض عى كل  	

)عبد الرحمن شكري، الثمرات( مخلوق. 

وقد هبَّ النائم من َمْضَجعه، ورأى َمطْلَع الشمس فَحِسَب أن الكون يُْخلَق مرًة  	

)عبد الرحمن شكري، الثمرات( جديدة. 

)مثل عريب( 	 َخرْقاُء وجَدْت ُصوفًا. 

)ابن زريق البغدادي( 	 ما كُنُت أَحَسُب أَنَّ الدهَر يَفَجُعِني       ِبِه َوال أَنَّ يِب األَيّاَم تَفجُعهُ 

قّيم نفسك

إذا كانــت درجتــك 4 فأقــل 	 

ــة  ــاج إىل دراس ــت تحت فأن

بركيــز  الفصــل  هــذا 

كبريــن.  واهتــام 

ــن 5 	  ــك ب ــت درجت إذا كان

ــض  ــرف بع ــت تع و7  فأن

بــاب ظــّن  عــن  األمــور 

وأخواتهــا، لكنــك تحتــاج 

وتنظيــم  مراجعــة  إىل 

عقلــك. يف  املعلومــات 

 	 8 درجتــك  كانــت  إذا 

ا يف  فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

ــن  ــاب، وسيتحس ــذا الب ه

ــاء  ــد االنته ــر بع أداؤك أك

ــه. من
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َتَعّلم:

• عنارُص ُجملة )ظَّن(:

• عنارُص الجملِة وترتيُبها األصيل:

لُِجملَة )ظَّن وأخواتها( أشكال مختلفة باختالف عنارصها.

ما عنارِص ُجملة )ظنَّ وأخواتها(؟. 1

وما ترتيُب هذه العنارص؟. 2

اقرأ الجمَل اآلتيَة، ثم حّدْد عنارَص ُجملِة ظَّن:• 

)الكهف: 36(	  قال تعاىل:    

)القيامة: 25( 	  قال تعاىل:    

)البخاري: 6015(	  : "َما زَاَل ِجْرِيُل يُوِصيِني ِبالجاِر حتَّى ظََننُت أَنَُّه سيَُورِّثُُه".  قال رسول الله 

قالت اإلنكليز: العاقل يجاهد أبًدا يف طلب الحكمة، والجاهل يظن أنه قد وجدها.	 

)يوسف البستاين. أمثال الرشق والغرب(  

• أشكاُل ُجملة )ظّن(:

ُعْد إىل الُجَمل السابقة، وَحّدد الجمَل التي تَتبع األناط اآلتية:

ظن + فاعل + مفعول أول + مفعول ثاٍن	 

كا يف املثال: ..............................................................................................................................................................

ظن + فاعل + )أن + اسمها + خرها(	 

كا يف املثال: ..............................................................................................................................................................

ظن + فاعل + )أن + الفعل املضارع(	 

كا يف املثال: ..............................................................................................................................................................

ظن  مفعول  يأيت  ما  أكــَرُ 
وأخواتها مصدًرا مؤواًل )أّن 

+ اسمها + خرها(
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اكُتب اآلن ُجملَتني َوفق النمطَني األّوِل والثاين:• 

1 ............................................................................................................................................................................................

2 ............................................................................................................................................................................................

• أخواُت )ظّن(:

من أشَهِر أخوات )ظّن( ما يُعرف بأفعاِل الُقلوب؛ ألنَّ َمعانيها ُمّتِصلٌة بالقلب، وتنَقِسُم إىل 

ِقسَمني، وهذه أشَهُر أفعالِها:

أفعاُل اليقني تدّل عىل اليقني )التحّقق( من نِسَبة الخرب لالسم. 

وجدُت االمتحاَن سهًا / وجدُت أنَّ االمتحاَن سهٌل.	 

أي ِمَن املُؤكد أّن االمتحاَن سهٌل.

وأفعاُل الرجحان تَدّل عىل َعَدِم الَيقني )الرتَّدد( من نسبة الخرب إىل االسم.

أحسب االمتحان سهًا / أحسب أن االمتحان سهٌل	 

أي من املرّجح )غري املؤكد( أن االمتحان سهٌل.

أفعال اليقنيأفعال الرجحان
علِم ظّن

رأَى َزَعم

َوَجد حِسب

دَرى
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اقرأ األمثلَة اآلتية، وحّدد )ظّن وأخواتها(، واستنتْج معناها:• 

: "مازاَل ِجريُل يوصيني بالجاِر . 1 عن ابن عمر -ريض الله عنها- قال: قال رسول الله 

)البخاري:  6015(  حتى ظََنْنُت أنه سيُورّثُه". 

)جران، األرواح املتمردة(. 2 كنت أحسب منتهى السعادة يف ثوب جميل يزين قامتي. 

)جران، دمعة وابتسامة(. 3 أنت تعلمن أن الحزن والفقر يطهران القلب البرشي. 

قال يوربيدس: من يدري أن الحياة ليست موتًا وأن املوت ليس حياة؟  . 4

)البستاين. أمثال الرشق والغرب(  

)إْسَحق بن إبراهيم . 5 أرى الناس إخوان الكريم وما أرى       بخيًا له يف العاملن خليل 

) املَْوِصيِلّ

وجد أن أمواله ال تكفي لتعليم عدد كبر من األوالد وتربيتهم الربية الصحيحة.  . 6

)سامة موىس، يف الحياة واألدب(  

لقد كان القدماء أَْصَدق منا نظرًا يف األمور؛ ألنهم مل تَتََملَّْكُهم األنانية كا مَتَلََّكتَْنا، . 7

)عبد الرحمن شكري، الثمرات( فزعمنا أن الطبيعة ليس لها حياة مثلنا. 

األفعال التي تدّل عى اليقن وردت يف األمثلة ..........................................................................................	 

واألفعال التي تدّل عى الرجحان وردت يف األمثلة .................................................................................	 

ومعنى هذه األفعال مهم يف عملها، فإذا خرجت عن معناها إىل معاٍن أخرى تنصب مفعواًل 

واحًدا أو ال تنصب.

اقرأ األمثلة اآلتية:• 

أي: ..............................................................................................	  علمُت الخر  

أي: ..............................................................................................	  وجدت محفظة  

أي: ..............................................................................................	  رأيت رشاًعا  

أي: ..............................................................................................	  هل دريت مبا حدث؟ 
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خالصة:

ظّن وأخواتها أفعال ناسخة ................................ 	 

تدخل عى الجملة االسمية فـ ................................ املبتدأ ويُسّمى ...........................، 	 

وتنصب الخر ويُسّمى ................................

من أشهرها ما يُعرف بأفعال القلوب، وتنقسم إىل قسمن:	 

أفعال ....................................، وأهّمها: ....................................... و...................................... . 1

و...................................... وتدّل عى .........................................................................................

أفعال ....................................، وأهّمها: ....................................... و...................................... . 2

و...................................... وتدّل عى .........................................................................................

من أشكال جملة ظّن: 	 

ظّن + فاعل + ................................................... + .................................................... 1

ظّن + فاعل + .............................................................................................................. 2

ظّن + فاعل + .............................................................................................................. 3
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................ /10اختبار

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت:

"جَرى كل ذلك وأنا واِقٌف هُناك ُوقوَف املِرآة أماَم األْشباحِ السائرة ُمفكًّرا بالرشائع التي . 1

 وَضَعها البرُش للَبرِش، ُمتأّماًل مبا يَحَسبه الناُس َعْداًل".

مفعوال الفعل )َحِسب(: 

)الناس(، و)عداًل(. 	

ضمر الهاء، و )الناس(. 	

ضمر الهاء، و )عداًل(. 	

 "وعلمُت أن الحياة سلسلة ذات حلقات آخذة بعضها برقاب البعض".. 2

مفعوال الفعل )علم(:

املصدر املؤول )أن الحياة سلسلة...(. 	

)الحياة(، و)سلسلة(. 	

)الحياة(، و)آخذة(. 	

الفعل )رأى( يف إحدى الُجَمل اآلتية هو من أفعال اليقني:. 3

"صوت خائف قد رأى خيال املوت وجًها لوجه". 	

"فلا كان الليل رأى فيا يرى النائم أن ابن معٍط قد أقبل يعاتبه عتابًا شديًدا". 	

"كان إذن يرى الخر يف أن يبقى يف مكانه ويؤثر العافية". 	

)جرير(. 4 زَعم الفرزدق أن سيقُتَل َمْربًَعا         أبرْش بطول سالَمٍة يا َمْربَع 

مفعول )زعم(:

)الفرزدق(. 	

)أن سيقتل مربًعا(. 	

محذوف. 	
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"وكان أكرثُ الناس يحسبون كل من وزن الكالم شاعًرا وكل من رتَّب الفقرات كاتًبا".. 5

مفعوال الفعل )حسب(:

)كّل من وزن الكام(، و)وكّل من رتّب الفقرات(. 	

)شاعرًا(، و)كاتبًا(. 	

)كّل من وزن الكام(، و)شاعرًا(. 	

قالت اإلنكليز: كلُّ الناس يظنون أعداءهم أرشاًرا.. 6

الفعل )يظن( ينصب مفعولني هام:

واو الجاعة، أعداءهم. 	

أعداءهم، أرشاًرا. 	

واو الجاعة، أرشاًرا. 	

أرسطو: العاقل ال يُساِكُن َشهوَة الطْبعِ لعلِمه بَزوالِها، والجاهل يَظُّن أنها باقيٌة وهو . 7

باٍق، فذاك يَشقى بعقلِه، وهذا يَْنعُم بجهله.

مفعول الفعل )يظّن(:

محذوف. 	

)أنها باقية(. 	

)يشقى بعقله(. 	

)البلد: 5(. 8 مفعول )يحسب( يف قوله تعاىل:    

مفرد. 	

مصدر مؤول. 	

جملة فعلية. 	

رون بال أجر يف حفر ِالنهر".. 9  "فوجد الفالحني يَُسخَّ

الفعل )وجد( ينصب:

)الفاحن(. 	

)الفاحن(، )يُسّخرون با أجر(. 	

)يُسّخرون با أجر(. 	
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"رأى األسياد واألرشاف أنه ال يليُق بهم أن يَتلّبسوا بالصناعة إذ قد اخَتصَّ بها عبيُدهم . 10

 ومواليهم".

الفعل )رأى( ينصب:

)األسياد واألرشاف(. 	

)أنه ال يليق بهم أن يتلبّسوا بالصناعة(. 	

)عبيدهم ومواليهم(. 	
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َسْبٌر

اقرأ األمثلة اآلتية، وعنّي )ظن وأخواتها(، ثّم بنّي مفعوالتها:. 1

: "ُعرَضت عيلَّ األَمُم، فََرأيْت النَِّبيَّ َومَعه الرُّهيُْط والنَِّبيَّ وَمعُه الرَُّجل 	  قَاَل رسوُل اللَّه 

)مسلم: 220( ِتي".  َوالرَُّجاِن، َوالنَِّبيَّ وليَْس َمعُه أحٌد إِْذ رُِفَع ىِل سواٌد عظيٌم فظننُت أَنَُّهْم أُمَّ

إّن ُسكان هذه القرية ال يَقبلون املطروَد من الدير جارًا لهم، وال يسمحون له أن يتنفس 	 

)جران، األرواح املتمردة( الهواء الذي يُحييهم؛ ألنهم يَحَسبون عدو الرهبان كافرًا بالله وقديسيه. 

)جران، األرواح املتمردة(	  وجدتُه ضعيف الجسد مكمدَّ اللون. 

)السياب(	  نحن بنو الفقر الذي يزُعمون            يف كل عرٍص أنهم وارثوْه. 

وأرشُف الغايات أن يُرقّي اإلنساُن نفَسه ويعمُل لرُِقي من حوله، وهو إذا جعل هذا 	 

العمل غايته من الدنيا وجد حياته حاِفلًة باملُتَع العظيمة التي تشغل ذهنه ومتأل وقته.

)سامة موىس، يف الحياة واألدب(  

"فبعضهم زعم أنها بنيت من منذ ثاثة آالف سنة".	 

)معروف الرَّصايف(	  وكنُت أظنُّ البَن َسهًا فُمذ أت            رَشى البُن مني ما أراَد وباعا 

ضع عالمة  أمام العبارات التي تشتمل عىل أفعال ناسخة من باب )ظن وأخواتها(:. 2

فِخفت ألول وهلة خوَف فقر وجد جوهرة بقرب قرص األمر، فلم يجرس أن  	

)جران، األرواح املتمردة( يلتقطها لخوفه. 

وجدُت التفاهم الكيل منبعثًا من وجهن شفافن ينرها اإلخاص ويحيط بها  	

)جران، األرواح املتمردة( الطهر. 

)جران، األرواح املتمردة( 	 وجدت ألول مرة يف حيايت طَيَْف السعادة ُمنتصبًا. 

)جران، األرواح املتمردة( 	 فوجدتها منفردة تَْنُدُب حظّها وتَريث أياَمها. 

وكرت عيناه وجمدت أجفانه، وأحدق دقيقًة كأنه رأى أمامه ِعفريتًا قد انْبَثََق من  	

)جران، األرواح املتمردة( العدم وجاء ليميته. 

وبكيت بكاء ظامٍئ رأى الينبوع العذب محاطًا بكوارِس الغاب، فارمتى عى األرض  	

)جران، األرواح املتمردة( مرقبًا جازًعا. 
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ولكنه نظَر فرأى يف عينيها أشعَة الشفقِة ُمتَموجًة مع محبِة االستطاع.  	

)جران، األرواح املتمردة(  

واستوى خليل جالًسا وانبسطت مامُحه املُنَقبَضة، ونظَر كأنّه رأى شيئًا َجميًا  	

)جران، األرواح املتمردة( ُمنتَِصبًا أمامه يف ذلك الكوخ. 

التفت خليل ورأى أوجه الرجال والنساء متجهة نحوه كالخراف الناظرة إىل راعيها. 	

)جران، األرواح املتمردة(  

)مثل عريب( 	 أسَمُع َجْعَجَعًة َواَل أرى طَْحًنا. 

هم ال يعرفون رشيعة الله يف مخلوقاتِه، وال يَفقهون َمَفاَد الدين الحقيقي، وال  	

يَْعلَموَن متى يكون اإلنسان خاطئًا أو بارًّا، بل ينظرون بأعيِنهم الضئيلِة إىل ظواهر 

)جران، األرواح املتمردة( األعال. 

ألن واجَب اإلنسان أن يكون سعيًدا عى األرض وأن يَْعلم ُسبَُل السعادة ويكرز  	

)جران، األرواح املتمردة( باسمها أيَنا كان. 

وال تشكوا الكاهن إىل رئيسه ألن الرئيس يَْعلم أن البيت الذي ينقسم عى ذاته  	

)جران، األرواح املتمردة( يخرب. 

فكأنّه درى أن الشمس قد أخذت تَسَرِجُع حرارة أنفاِسها عن تلك البُقَعة املهجورة. 	

)جران، دمعة وابتسامة(  

)معروف الرَّصايف( 	 ْحَضاح  لو درى َمنبعي مبا أنا فيه          ِمْن أىًس َجفَّ ماؤه الضَّ

)معروف الرَّصايف( 	 َ ُحرُّ النفس صعٌب قياديا  أراد انِقيادي للهوان وما درى          بأينِّ

تكليف جامعي: ابحث يف النسخة اإللكرتونية للمصحف عن )ظن وأخواتها(، وسجل . 3

األفعال التي وجدتها.

ما أكرَ األفعال التي وجدتها؟	 

ما األفعاُل التي مل تجدها؟	 

اذكر مثااًل عى كل فعٍل ُمبيًّنا منصوباته.	 

ما أكرَ أشكال الجمل التي مرّت بك؟	 
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2. الجملُة الفعلّيُة ومكّمالُتها

ARB.6.2.02 يتعرّف املفاهيم النحوية والرصفية ويستخدمها استخداًما صحيًحا.• 

ARB.6.2.02.088 يطبق مادرسه يف أبواب الجملة الفعلية، الفعل، الفاعل ونائبه، • 

املفعول به، املفاعيل: املفعول املطلق، املفعول له، املفعول فيه، واملنصوبات: الحال، 

التمييز.

نواتج الّتعلّم:
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اكتشاف

أجب عن أسئلة هذا االختبار القصري، ثم انظر اإلجابات يف امللحق وقّيم نفسك.

1 الجملُة الفعلّيُة

 5
درجات

أواًل: حّدد الجمل الفعلية فيام يأيت بوضع عالمة  أمامها: 

ال رأَي لَِمْن ال يُطاع. 	

إذا أرْدَت أْن تُطاَع فاسأِل املُستَطاع. 	

لِكلِّ داٍء َدواء. 	

ال تُصاِحْب إال ُمؤِمًنا. 	

عى الباغي تَدوُر الّدوائر. 	

 6
درجات

ثانًيا: اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت: 

 "كَرْثُة الِعتاِب تُورُِث الَبْغضاَء".. 1

الَبْغضاَء:

فاِعل. 	

نائب فاِعل. 	

َمْفعول به. 	

)عمر بن الخطاب(. 2  "رِحَم اللُه َمْن أْهدى إيّل ُعيويب". 

)َمْن(:

فاِعل. 	

نائب فاِعل. 	

َمْفعول به. 	



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة102

 "رَجع ِبُخّفي ُحَننْي".. 3

فاِعُل الِفعل )رَجع(:

"ُحَنْن". 	

َضمر ُمْستَِر. 	

ي". 	 "ِبُخفَّ

)فولتري(. 4 "ال يَضرييُن أْن ليَس عىل َرأيس تاٌج ماداَم يف يَدي قلَم" 

ياُء املَُتكلّم يف )يَضرييُن(:

فاِعل. 	

نائب فاِعل. 	

َمْفعول به. 	

"أْن ليَس عىل َرأيس تاٌج"، يف الجملة السابقة:. 5

فاِعل. 	

نائب فاِعل. 	

اسم الفعل الناسخ. 	

 "ما كّل هَفوٍة تَُعّد ذنًبا".. 6

نائب الفاعل للفعل )تَُعّد(:

هفوة. 	

ضمر مستر. 	

ذنبًا. 	

 4
درجات

ثالًثا: اخرتِ الكلمَة املناسبة بني األقواس: 

قلتم إن البلَد مصابٌة بأمراٍض ُمستَْعِصية مل )تُجِد / تُجدي( معها وسائُل الطّب الحديثَة.. 1

- حسًنا: آخُر العاِج اليّك. ألْن )تُجربوه / تُجربونه(؟ تبًّا له ولِكبده ولـ "الوعيه".

كلا وقع حادث قيل: "ال تحركوا أحًدا. انتظروا الرشطة" فيموت )املصابون / املصابن(. . 2

وقع للرشطة حادث خطر فقيل: " ال )تحركوهم / تحركونهم( حتى يأتوا وينقذوا 

)عبد العزيز الفاريس(  أنفسهم". 

قّيم نفسك

إذا كانــت درجتــك 7 فأقــل 	 

ــة  ــاج إىل دراس ــت تحت فأن

بركيــز  الفصــل  هــذا 

كبريــن. واهتــام 

ــن 8 	  ــك ب ــت درجت إذا كان

ــت تعــرف بعــض  و10 فأن

الجملــِة  عــن  األمــور 

تحتــاج  لكنــك  الفعليــِة، 

وتنظيــم  مراجعــة  إىل 

عقلــك. يف  املعلومــات 

 	 11 درجتــك  كانــت  إذا 

ا يف  فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

ــن  ــاب، وسيتحس ــذا الب ه

ــاء  ــد االنته ــر بع أداؤك أك

ــه. من
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َتَعّلم:

• كيَف مُتّيز بنَي الجملِة الفعلّيِة والجملِة االسمّية؟

اقَرأ الُجَمَل اآلتيَة ثُم صّنْفها إىل ُجَمٍل اسمّيٍة وُجَمٍل ِفعلّيٍة:• 

فعلّيةاسمّيةالُجملة

)موسيه( 1. ال يَتَعلُّم املَرُء حتّى يَتَألّم. 

)َمثٌَل كيِنّي( 2. إذا اتَّحَد أفْراُد القطيع، ناَم األسُد جائًعا. 

)بياس( ِل الشقاء.  3. ِمَن الشقاِء َعَدُم تََحمُّ

)منشيوس( 4. الذيَن يَتقّدموَن بانِدفاٍع كبرٍ يَراَجعوَن ِبرُسعٍة أكَر. 

)َمثٌَل فرنيس( 5. آفَُة الجوِد اإلرساف. 

)َمثٌَل عريب( 6. َمْن أّدَب ولََدُه َصغرًا رُسّ ِبه كَبرًا. 

)َمثٌَل عريب( 7. ِمْن َمأَمِنه يُؤت الَحِذر. 

)ُعمر بُن الَخطاب( 8. َمتى اْستَْعبدتُّم الناَس وقَد َولَدتْهم أُّمهاتُهم أْحراًرا. 

الُجملُة الفعليُة تَبدأُ بِفعٍل ِمثل: ................................................................................................	 

الُجملُة االسميُّة تَبدأُ باْسٍم، ِمثل: ..............................................................................................	 

اكُتْب ُجملًة ِفعلِّيًة، ثمُّ َحّولها إىل ُجملٍة اسِمّية.• 

الُجملُة الفعليُة: ................................................................................................................................... 1

الُجملُة االسميُّة: ................................................................................................................................... 2

الجملة  عى  تحكم  كيف 
التي تبدأ بـ:

ظرف  أو  ومجرور  -  جار 
)شبه جملة(
- أداة استفهام

- أداة نداء
- كان وأخواتها

-  إذا بَدأت الُجملُة ِبجاٍر وَمجروٍر أو ظَرٍْف، انُْقلُْه إىل آِخِر الُجملِة، ثّم َصّنْفها إىل ُجملٍة اسِميٍّة أو ُجملٍَة 
ِفعليّة:

)ُجملٌة ِفعليّة( أماَم املكَتبِة اتَّفْقنا أْن نَلتَقي غًدا.               	 اتَّفْقنا أْن نَلتَقَي غًدا أماَم املَكتبة. 
)ُجملٌة اسِميّة( يف بيِتنا َحفٌل كَبٌر مِبُناَسبَِة تَخرُِّج أخي.         	 َحفٌل كَبٌر مِبُناسبِة تََخرُِّج أخي يف بَْيِتنا. 

-وإذا بَدأْت الُجملُة باسِم اسِتفهاٍم: 
1. أِجْب عن السؤاِل إجابًة كاِملًة )ما اسُمك؟ اسمي أحَمد( )َمتى نَلتَقي؟ نَلتَقي غًدا الساعَة 10 صباًحا(

2. إذا كاَن الجواُب جملًة اسميًّة، فالسؤاُل كذلك. وإذا كاَن الجواُب جملًة ِفعليًة فالسؤاُل كذلك.
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تدريب
عنّيِ الُجمَل الِفعليَة يف النّص اآليت بوْضعِ خطٍّ تحَتها:

قلُت: لْن تأيت

سأنْضو َربطَة الُعُنِق األنيقَة.. هكذا أرْتاُح أكَر 

أرتَدي بيجامًة زرقاَء 

أميش حافيًا لو شئُت

أجلُس بارتخاِء القرفصاِء عى أريكتها!! 

)محمود درويش( فأنساها.. وأنىس كلَّ أشياِء الِغياْب 

كْم عدِد الُجمِل الفعليِة يف النّص الساِبق؟• 

 6 ُجمٍل فعليّة    7 ُجمٍل فعليّة    10 ُجمٍل فعليّة

عدد الجمل الفعلية بعدد األفعال.

عنارِصُ الُجملَِة وترتيُبها:

مم تتكّوُن الُجملُة الفعلية؟

تتكّون الُجملَُة الِفعليُة ِمْن ُعنرُصيِن أساسّيني ال تَسَتْغني َعنهام، وهام:

.............................................. و ..............................................

باإلضافِة إىل عنارَص أخرى قد تَحُضُ وتَغيُب يف الُجملِة، ِمثل: .................................................................

اْقرأ الُجمَل اآلتيَة، وَحّدْد َعنارَص كلٍّ منها.• 

)مثل عريب(. 1 رَِحم اللُه امرًءا عرَف َحّده فوقَف ِعنده. 

)أندريه موروا(. 2 تْنكشُف األخاُق يف ساعِة الشّدة. 

)مونتسكيو(. 3 تَنتهي ُحّريتَُك حيُث تَبدأ ُحّريُة اآلخرين. 

الُجملُة األوىل:   الِفعل: ...............................، الفاِعل: ...............................، املَْفعول: ................................	 

والُجملُة الثانية: الِفعل: ...............................، الفاِعل: ...............................، املَْفعول: ................................	 

والُجملُة الثالثة: الِفعل: ...............................، الفاِعل: ...............................، املَْفعول: ................................	 
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استبِدْل مبا تحتُه َخطٌّ وْصًفا ِمْن ِعندك:• 

أخَذ الولُد الجالُس يف الصفِّ األّوِل أقىص اليمن الدفر.	 

أخَذ الولُد ................................................................................................................................ الدفر.	 

ترتيُب عنارِص الجملِة الفعليِة:

الرتْتيُب األصيّل لعنارِص الُجملِة الفعلّية:

مفعول به فاعل +فعل +  .1

. فقْد تََتَحرُّك فيها العنارُص حْسَب األشكاِل اآلتية: لكّن هذِه العنارَص ال تَلزَُم دامئًا الرتتيَب األصيلَّ

فاعل مفعول به +فعل +  .2

فاعل فعل +مفعول به +  .3

اقرأ الجمَل اآلتيَة، وحّدْد فيها العنارَص الثالثَة وشكَْل الجملِة َوْفَق املَُخطّطاِت السابقة )1(، • 

:)3( ،)2(

)الضحى: 9(. 1 قال تعاىل:    

)صحيح الجامع 5674(. 2 : "ما َمألَ آدَميٌّ ِوعاًء رَشًّا ِمْن بَطِْنه".  قال رسول الله 

)مثل عريب(. 3 ما َحكَّ ِجلَدك ِمثُل ظُفرِك. 

ترتيُب َعنارِص الُجملِة األوىل: ..................................... + ..................................... + .....................................

ترتيُب َعنارِص الُجملِة الثانية: ..................................... + ..................................... + .....................................

ترتيُب َعنارِص الُجملِة الثالثة: ..................................... + ..................................... + .....................................

الفعل

الفعل

الفاعل

الفاعل

املفعول به

املفعول به

َرْسٌم تَْخطيطيٌّ لَِتتابُعِ عنارِص الُجملِة الفعلّية:

          أخَذ          الولُد         الدفرتَ.

           أخَذ             الولُد الذي يرتدي قميًصا أزرَق ويحمُل حقيبًة حمراَء الدفرتَ.
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تدريب
اقَرأ الجمَل اآلتيَة، ثُم بنّيْ َعنارِصَ الُجَمِل الِفعليِة التي تحَتها َخّط، وحّدْد شكَل 

الُجملِة ِمْن حْيُث ترتيب عنارِصِها:

)عنرة بن شداد(. 1 ال يَحِمُل الحقَد َمْن تَعلو بِه الرُتَُب         وال يَناُل الُعا َمْن طَبُْعُه الَغَضُب 

الِكْرُ تَبُْغُضه الِكراُم.. 2

إذا ذَهَب الحياُء َحّل البَاء.. 3

4 .) )َمثٌَل فاريِسٌّ الحياُة ُحلٌُم يوِقظُنا ِمنُه املْوت. 

)الُفَضيل بن عيّاض(. 5 -من خاَف اللَه َخّوَف اللُه َمْنُه كُّل يَشء. 

وَغِشيَتْها السعاَدة.. 6

)طه حسن، األيام(. 7 "وإمّنا كاَن يَْكفيِه أْن مَتَسَّ قَدَميِه الحافيَتَْن أرُْض هذا الصْحن" 
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خالصة:

الجملة الفعلية تبدأ بـ .......................................... 	 

قد تتقّدم شبه الجملة عى الفعل يف الجملة الفعلية. 	 

وقد تأيت الجملة الفعلية يف أسلوب استفهام.	 

 تتكّون الجملة الفعلية من عنرصين أساسيّن، ها: ............................................. 	 

و.................................................... إضافة إىل عنارص أخرى قد تغيب وتحرض مثل: 

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

الرتيب األصيل لعنارص الجملة الفعلية: فعل + ................................................... + 	 

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

وقد تتحرّك عنارص الجملة حسب األشكال التالية:	 

فعل + .......................................... + ........................................... 1

.......................................... + فعل + ........................................... 2
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أ- الفعل

الالزم واملُتعدي:
	 الفعُل الذي يَلزَُم فاِعلَُه )أي يكتَفي به( يُسّمى الفعَل ..........................

	 الفعُل الذي يتعدى الفاعَل إىل املفعوِل به مبارَشًة دون واسطة يسمى ..........................................

صنِّف األفعاَل يف الُجمِل اآلتية إىل الالزِِم واملَُتعّدي ِبناًء عىل التعريَفنِي الساِبَقني:• 

َحُسَنت أخاقُه.	 

صّى الفجَر يف املسجد.	 

اعتمَر الُقبّعَة وخرج ُمرسًِعا.	 

تغّنى بالشعِر طَِربًا.	 

معرفة الالزم واملتعدي من األفعال:

من عامات الفعل املتعدي أنه يقبل هاء الضمر، وتكون هذه الهاء يف محل نصب مفعول 

به، نحو األفعال: 

نرص < نرصه	 

قال < قاله	 

ويف املقابل ال يقبل الفعل الازم هذه الهاء، نحو الفعل: جلس )ال نقول: جلسه(.

نَْحتاُج أحيانًا ُمراجَعَة املُعجِم ملَعرِفِة اسِتخداِم الفعِل الزًما أو ُمتَعّديًا. فقد يُستخَدُم الفعُل 

الزًِما وُمتعّديًا باملَعنى نفِسه. وقد يكوُن الزًِما مبعنى وُمتَعّديًا مبعنى آخر.

َصّنف األفعاَل اآلتية إىل الالزِم واملُتعدّي بعَد ُمراجعِة املُعجم وبَنّي َمعناها.• 

بَلَغ - َحَكم – َشَكر – َسِمع – َرِغب – َرِغد/َرُغد

اســٍم  كلُّ  ليــس  انتبــه: 
الِفعــِل  بعــد  َمنصــوٍب 

بــه. َمفعــواًل 
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إْعراُب الِفعل:

واملْقصود بالِفعل هنا الفعُل املضاِرُع، ألن الفعَل املايض وِفعَل األمِر مبنّيان )ما معنى 

البناء؟(. والِفعُل املضارُع ُمعرٌَب ألن َعالمَة آخرِِه تََتغرّي بتغرّيِ موِقِعه يف الجملة، أو بتغرّي 

العوامل الداخلة عليه. 

اقرأ الُجَمَل اآلتية، ثُّم َعنّي األفعاَل املُضاِرعَة فيها:• 

"عى الله فليتوكل املؤمن".	 

ّناِع ليَتَعلََّم َصنَعًة فَلْم يُفلِح".	  "أرسلَُه أبوه عنَد كثرٍ َمَن الصُّ

"الدموُع ال تَْسَرِدُّ املَفقودیَن وال الضائعیَن وال تْجرُِح املُعِجزات!".	 

جاء الِفعُل املُضاِرع:

َمرفوًعا يف ُجملَتن،ِ ها: ........................................................................................................	 

وَمنصوبًا يف ُجملَِة: ....................................................................................................................	 

وَمجزوًما يف ُجملَتِن، ها: ....................................................................................................	 

فمتى يُنَصُب الِفعُل املُضاِرُع، ومتى يُجزَم؟
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نَصُب الِفعِل املُضاِرع:
أَدواُت النْصب:

اْقَرأ الُجَمَل اآلتية، َوَعنْي األْفَعاَل املَُضاِرَعَة املَْنُصوبََة، َوأََدَواِت نَْصِبها: • 

)أ(

"وابْتَهَل فَُمها إىل اللِه أْن يجعَل َمولوَدها ذَكرًا وَمخاَضُه َسْهًا".. 1

"كُّنا نَعرُِف أنُّه لَْن يَفَعَل ذلَك".. 2

"فَصاَح بأعى َصوتِِه كْ يَْسَمَعُه كلُّ الرجال".. 3

)ب(

ه".. 1 "كاَن قَريبًا ِمنُه دوَن أْن يُِحّسه أو يَُشمَّ

َر أْن يعوَد إىل َمتَجرِِه وينتِظَر ِبضَع دقائَق حتى يَنرصََف الشاّب". . 2 "قرَّ

"ِعندما تَْنوي قَضاَء ليْلِتَك خارَج البيِت أعلِمنا حتى ال نقَي ليلتَنا ُمؤرَّقن خائفن.. ثُم . 3

تَُصبَِّحنا بالصياِح والتأنيب!"

)ج(

"وكَم اْحتاَل عى أّمه، لِيَأخَذ ِمنها ِقطعًة َضخمًة ِمَن السكر". 1

َك لِيَقبَل ِبه".. 2 "ملْ يكْن َجدُّ

"كاَن يجُب أْن تُخِريَن حتى أكوَن أوَل َمْن يُبارُك لك".. 3

)ابن أيب الحديد(. 4 "ال تَتطاوْل عى َمْن هو فوقََك فَيستِخفَّ ِبك َمْن هو دونَك". 

)أبو األسود الدؤيل(. 5 ال تْنَه عن ُخلٍِق وتأيتَ ِمثلَُه        عاٌر عليَك إذا فَعلَت َعظيمُ 

)املتنبي(. 6 ألستسِهلَّن الصْعَب أو أدرَك املُنى        فا انقاَدِت اآلماُل إال لِصاِبر 

يُنَصُب الفعُل املُضاِرع يف ثالثِة أْحوال:

إذا ُسبق بأداٍة ِمْن أَدواِت نَْصِب الفعِل املُضاِرع، وهي: أ( 

..........................، وتُفيُد املَصدريَّة )أي تُكّوُن مَع الِفعِل بعَدها َمصَدًرا ُمؤّواًل(.. 1

..........................، وتُفيُد نَفَي الفعِل يف املُستقبَل.. 2

..........................، وتُفيُد التْعليل.. 3
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إذا ُعِطَف عى ِفعٍل ُمضاِرٍع َمنصوٍب بأداِة نصب، ِمثل الفعِل: .......................... )املْعطوِف(، ب( 

والِفعِل .......................... )املَعطوِف عليه( 

ها:ج(  وُهناَك أدواٌت أخرى يُنَصُب بَعدها الفعُل املُضاِرُع يف حاالٍت َمخصوَصٍة، وأهمُّ

......................................، وتفيد التعليل؛ أْي أّن ما بعَدها يكوُن سبَبًا فيا قبْلَها.. 1

......................................، وتُدّل عى شّدِة النفِي واإلنكاِر، وتُسبَق بـ )ما كان( أو )مل يُكن( . 2

وتُسمّى .......................... الجحوِد.

......................................، مبعنى )إىل أْن(، والفعُل بعدها يتلو الفعَل قبلَها زَمِنيًّا. . 3

......................................، وتُفيُد السببيّة؛ أي ما بعدها يكوُن نتيجًة ملا قَبلَها. ويُشرَُ	 يف . 4

استخداِمها أْن تُسبق بَنْفي أو طَلَب.

......................................، وتُستخَدم مبعنى "َمَع". ويَِجب أْن تُسبَق بنفي أو طلَب.. 5

......................................، وتأيت مبعنى: "إىل" أو مبعنى: "إال".. 6

اكُتْب جملًة تشَتِمُل عىل: • 

ِفعٍل ُمضارٍع َمسبوٍق بأداة نَْصب.. 1

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

ِفعٍل ُمضارٍع َمعطوٍف عى ِفعٍل ُمضارٍع َمسبوٍق بأداة نَْصب.. 2

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

مّثْل عىل كّل أداٍة ِمَن األدواِت السابقِة يف ُجملٍة ِمْن إنشائك: • 

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................................
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إْمالء:

• قد تَّتصُل )أْن( و)َكْ( بـ)ال( فُتكَتباِن ُمّتصلَتني أو ُمْنَفِصلََتني:

أْن + ال = أالّ / أن ال.	 

َكْ + ال = كيْا / ك ال.	 

إذا سبقت الام )ك + ال( وجب وصلها = )لكيا(.	 

أمِثلَة:

)الحديد: 23(	  قال تعاىل:    

)كنفاين(	  إنُّه ليَشٌء يُزِعُجني َحقيقًة، يا ُمصطفى، أْن ال نُكِمَل ذلك الَجريان لِحياتِنا يف َخطًّ واحٍد. 

)باولو كويلو، الخيميايئ(	  كاَن يُحاول أْن يقوَل له بأالّ يَِثَق بذلَك الرجل. 

كاَن قد فِهَم أّن هناك بعَض األشياِء التي ال يَجوُز للَمرِء أْن يطلبَها كْ ال يهرَب ِمْن قََدرِِه 	 

)باولو كويلو، الخيميايئ( املَحتوم. 

)كليلة وِدمنة(	  وأقَْمنا عى كلِّ باٍب ِمَن السبعِة أبواٍب نَرُصُد السنَّْوَر كَيْا يَدُخَل عليْنا بَغتَة. 

أخطاٌء شائَعٌة:

ِمَن الخطأ الشائعِ الَجْمُع بَن )سوف( و)لْن( يف نَفي املُستقبَل. 

ال نقوُل: )سوَف لْن يحُدَث هذا!!( 

الصواب أن نقول: لْن يحدَث هذا 

هذِه مناذُج ِمْن َمواِقَع مختلفٍة عى اإلنرنت، اقَرأها وَصّححها:

- سوَف لن نشرَي هذا العيَد شجرَة.

- سنُة 2017 سوَف لْن تكوَن نُسخًة للسنن التي َسبَقتها.

- ُهناَك حاالٌت تَستدعي تَركيَب َدعامٍة )َشبََكٍة( ولكّنك سوَف لْن تَحتاَجها.

- السندّي يعرُف: االستفتاُء سوَف لْن يَجري يف جميعِ املناِطق الكرِدستانيّة.
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َعالماُت إعراِب الِفعِل املُضاِرع املَنصوب:

اقرأ الُجَمَل اآلتية، وعنّيِ األفعاَل املُضاِرعَة املنصوبة، وتأّمْل عالمَة نَْصِبها:• 

)أ(

)النساء: 92(. 1 قاَل تَعاىل:    

)صحيح ابن حبان 431(. 2 : "إّن أبرَّ الرِّ أْن يَِصَل الرجُل أهَل ُودَّ أبيه بعد أن يويل".  قاَل 

)أبو متام(. 3 ال تَحَسِب املْجَد مَتْرًا أنَت آكِلُُه         لْن تَبلَُغ املجَد حتّى تَلَعَق الّصرا 

)ب(

)امللك: 2(. 1 قاَل تَعاىل:    

)آل عمران: 92(. 2 قاَل تَعاىل:    

)مسلم: 2626(. 3 : "ال تَْحِقرَّن ِمَن املَعروِف َشيئًا ولو أْن تَلقى أخاك ِبَوجٍه طَلْق".  قاَل 

: "إِنَُّكْم لَْن تََسُعوا النَّاَس ِبأَْمَوالُِكْم َولَِكْن يََسُعُهْم ِمْنُكْم بَْسُط الَْوْجِه َوُحْسُن . 4 قال 

)صحيح الرغيب 2661( الُْخلُِق". 

)برارك(. 5 أوىل أْن يَبيَك االبُن ِمْن أْن يَبيَك األُب. 

تَختلُِف عالَمُة إعراِب الفعِل املضاِرعِ املنصوِب باختالِف آِخرِِه، فإذا كاَن الِفعُل امُلضاِرُع:

َصحيَح اآلخر، فعامُة نَصِبه .............................، وِمثالُه: .............................................	 

ُمعتَلَّ اآلخِر باأللِف، فعامُة نَصِبه .............................، وِمثالُه: .............................................	 

ُمعتَلَّ اآلخر بالواو أو الياء، فعامُة نصِبه.............................، وِمثالُه: .............................................	 

ِمَن األفعاِل الخمسِة، فعامُة نصِبه .............................، وِمثالُه: .............................................	 

بنّيْ َعالمَة نَصِب األْفعاِل التي تحَتها َخّط:• 

)البقرة: 26(	  قال تعاىل:    

)الجاثية: 19(	  قال تعاىل:     

)آل عمران: 79(	  قال تعاىل:    

)الصف: 8(	  قال تعاىل:    

)البقرة: 120(	  قال تعاىل:    

)البقرة: 102(	  قال تعاىل:    

كل  هي  الخمسة  األفعال 
فعل مضارع اتصل به:

)يكتبان/  االثنن  ألــف   -
تكتبان(

)يكتبون/  الجاعة  واو   -
تكتبون(

- ياء املخاطبة )تكتبن(
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تدريب
َضْع أداَة النْصِب املُناِسبَة يف الَفراغِ املُناِسِب فيام يأيت: 

)قد تصلح أكرث من أداة يف املوضع نفسه(

توقّفي قليًا! أ............... تَُكّفي عن االسِتْغراِق يف أحاِم اليَقظَِة وتَعودي إىل أرِض الواِقع؟ . 1

............... تَتَحّرَر ِمَن الُعبوِديِّة يَجُب ............... تُفرَِّق أواًل بَن ما هو من نفِسَك وما هو ليَس . 2

مْنها.

فعْنَدما يكوناِن خائفن، ............... يَْجرأ عى ارتِكاِب أيِّ َخطَأ َمعي.. 3

كاَن يجُب أْن تُخِريَن ............... أكوَن أوَل َمْن يُبارُِك لك.. 4

وَكُلَِّف الصِبيُّ أْن يذهَب يف كلِّ يَوٍم إىل املَحَكمِة الرشعيِّة؛ ............... يَْقَرأ عى القايض ما . 5

يُريُد أْن يَحَفظَه ِمَن األلفيَّة. 

فُرمّبا لَْم يَُكْن ............... يَكتَفي ِبرسِقَِة السيارَِة فَقط. . 6

كاَن يُريُد ............... يَحيَك لها ألَف يشٍء ويَسَمَع منها ألَف يَشٍء.. 7

ال مَتَْدْح فَتًى ............... تُجّربَه.. 8
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جزَُم الفعُل املُضاِرع:

يُجزَُم الفعُل املُضاِرُع إذا ُسِبَق بأداِة َجزْم. وأدواُت الجزْم نوعان؛ بعُضها يَجزُِم ِفْعاًل 

واحًدا وبعُضها يجزُِم ِفعلَنْي.

)1( أَدواٌت تَجزُِم ِفْعاًل واِحًدا:

اقَرأ الُجَمَل اآلتَية، وَعنّيِ األفعاَل املُضارَعَة املَجزوَمَة، وأدواِت جزِمها:• 

)عبس: 23(. 1 قال تعاىل:    

: "ولْينرُصِ الرجُل أخاُه ظالًِا أو َمظلوًما، إْن كاَن ظالًِا فَلْيَْنَهه، فإنَّه له . 2 قال 

)َرواه ُمسلِم 2584( ، وإْن كاَن َمظلوًما فليَْنرُصْه".  نرَْصٌ

مل يََشأ أْن يرفََع رأَسُه ُرَغَم أنُّه أَحسَّ ِبيَشٍء ِمَن الرُّْعب.. 3

ال تَُفّكْر يف ُشكري، فاليوَم دورُك وَغًدا َدوري.. 4

ُعْد إىل األمثلَِة الساِبَقِة وَحّدْد أدواِت الجزم، واسَتنِتج َمعناها.• 

.............................، وتُفيُد نَفَي الِفعِل املُضاِرِع وقَلَْب ِداللَِتِه إىل املايض.. 1

.............................، وتُفيُد نَفَي الِفعِل املُضاِرِع وقَلَب ِداللِتِه إىل املايض حتى لَحظَِة . 2

التكلِّم َمع تَوقّعِ ُحدوثِِه يف املُستَقبَل.

.............................، وتُفيُد طَلََب ِفْعِل اليشِء أو الدعاء.. 3

.............................، وتُفيُد طَلََب تَرِك الِفْعل.. 4

اكُتْب ُجَماًل تَشَتمُل عىل أدواِت الَجزِْم الساِبَقة:• 

1 ...............................................................................................................................................................................

2 ...............................................................................................................................................................................

3 ...............................................................................................................................................................................

4 ...............................................................................................................................................................................
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)2( أدواٌت تَجزُِم ِفعلَنْي:
اقَرأ الُجَمَل اآلتيَة، وَعنّي األْفعاَل املُضاِرَعَة املجزوَمَة، وأدواِت جزِْمها:

)محمد: 7(. 1 قال تعاىل:     

)املزّمل: 20(. 2 قال تعاىل:    

)النساء: 78(. 3 قال تعاىل:    

)املتنبي(. 4 متى تَُزْر قَْوَم َمْن تَْهَوى ِزيارَتَه  ال يُتِْحُفوَك بَغرِ الِبيِض َواألَسلِ 

َوَمْهَا تكْن عند اْمِرٍئ من َخلِيَقةٍ  َوإِْن َخالها تَْخَفى عى النَّاِس تُْعلَِم     )زهر بن أيب سلمى(. 5

)املتنبي(. 6 من يهْن يسهل الهواُن عليه  ما لجرٍح مبيّت إيام 

"كيفا تكونوا يَُوّل عليكم".. 7

ها: . 1 تُسّمى األدواُت التي تَجزُِم ِفعلنَي أدوات ............................. الجازَِمة، وأهمُّ

.............................، وتُفيُد َمعنى الرشْ	؛ أي ربط نتيجة بسبب.أ( 

.............................، وتُفيُد الداللَة عى العاِقل والرشِْطيّة.ب( 

.............................، وتُفيُد الداللَة عى َغر العاِقل والرشِْطيّة.ج( 

.............................، وتُفيُد الداللَة عى الزماِن والرشِْطيّة.د( 

.............................، وتُفيُد الداللَة عى املكاِن والرشِْطيّة.	( 

.............................، وتُفيُد الداللَة عى الحاِل والرشِْطيّة.و( 

يتكّون أُسلوُب الرشِْط ِمْن .............................، وِفعلَني، يُسّمى الِفعُل األّوُل: .............................، . 2

والِفعُل الثاين: ..............................

املَعنى من رشوِط َعَمِل األدوات، فبعُض األدواِت يُستخدُم يف أبواٍب ُمختلفة، ويَختلُِف َعملُها باخِتالِف 
َمعناها. 

	 اقرأ الُجملَتنْي اآلتيتني:
)عمر بن الخطاب(. 1 َمتى استعبدتُم الناَس وقَد ولَدتُْهم أّمهاتُُهم أْحراًرا؟ 
متى تَِصْل نَْخُرْج مًعا إىل املَْعَهد. . 2

)متى( اسٌم يَأيت:
- لاسِتفهام، كا يف الُجملِة .......................................................................................................................................
-للرشْ	، كا يف الُجملِة ...............................................................................................................................................
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الَفرُق بنَي )ال الناِهية(، و)ال الناِفية(:

اقَرأ األمِثلَة اآلتَية، وَمّيْز بَنَي )ال الناِهَية(، و)ال الناِفَية(:• 

"ال تُقْل يل أننا سَنبقى ُهنا إىل األبَد". 1

"ال أظنُّ البقاَء خارَج أسواِر املدينِة فكرًة جيدة. فلَنعْد إىل إْشبيلِيّة".. 2

"فالسيارُة األماميُة يف ُمنتََصِف املِْضاِر ال تَزاُل واِقفة". . 3

"ال أْملُِك الَكلاِت أِلشكرك".. 4

"أرجوَك ال تُِخْفني".. 5

"كا، الطبيُب ال يَعرَفُني". . 6

"ال تَرفَعي صوتَِك َهكذا".. 7

"رَشَح لها الطبيُب بَكلاٍت ال تَستْعيص عى فَْهِم الشْخِص العاِدّي".. 8

"املسائُل الرسيُّة ال تُناقَُش يف التليفوِن فاألفضُل أْن تَحرُضَ إلينا َشخصيًّا".. 9

"ال تَقلْق من ناحيَِة عاملِة التليفون، فلَديْها أشياُء أهمُّ ِمَن االسِتاِع إىل ُمحاَدثٍَة َعْن . 10

ِطبِّ الُعيون".

ال الناِهية تُفيد ............................................................................................................................................• 

ال الناِفية تُفيد ..............................................................................................................................................• 

الَفرُق بَنَي )الم( األْمر، والم )التْعليل(:

اقرأ األمثلََة اآلتية، ومّيْز بَنَي الِم )األْمِر( والِم )التْعليل(:• 

َس املِرْآة".. 1 "َمّد يديه لِيتَلَمَّ

"تََوّسَل األعمى: أرْجوكُم لِيَأُخذين أحُدكُم إىل بَيْتي".. 2

"وبَعَد ِعّدِة ُخطُواٍت َسألَُه: هل يف البَيِْت أَحٌد لِيَْهتَّم ِبَك؟". 3

"كَأْن يَرفََع ِمعَصَمُه ويَْخِفَض برََصَُه لِيَْنظَُر إىل ساَعِة يَِده".. 4

"كاَن يَجَمُع الُكتَُب لِيُعيَدها إىل املَكتبَة".. 5

"صاَح الرقيُب: لِيَتَقّدم أربعٌة ِمنُكم ألْخِذ الُجثّة".. 6

َخ الَسّفاُح: لِيَهَدأ الجميُع، أغلِقوا أفواَهُكم".. 7 "ومِبَزيٍد ِمَن الهلَعِ رَصَ

املضارع  الفعل  يُجزم  وقد 
إذا وقع يف جواب الطلب، 

مثًا:
ادرس تنجح

مرشو	  نجاحك  أن  أي 
أشبه  فــهــو  ــك.  ــت ــدراس ب
با  لكنه  الرش	،  بأسلوب 
الفعل  يُسّمى  رش	.  أداة 
والفعل  )الطلب(،  األول 
ــواب  الــثــاين املــجــزوم )ج

الطلب(.
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الُم األمِر تُفيد ......................................................................................، وهي ِمْن أَدوات ....................................• 

والُم التْعليل تُفيد ..............................................................................، وهي ِمْن أَدوات ....................................• 

)ملّا( الظرفّية و)ملّا( الجازِمة:

اْقَرأ األمثلََة اآلتية، وَمّيْز بَنَي ملّا )الظرفّية( وملّا )الجازِمة(:• 

)آل عمران: 142(. 1 قال تعاىل:    

)عبس: 23(. 2 قال تعاىل:    

)ص: 8(. 3 قال تعاىل:    

اُه الكرُْب فَقالْت فاِطَمُة: . 4 وعْن أَنٍس -ريِضَ الله عْنُه- قَاَل: ملَّا ثُقَل النَِّبيُّ  َجَعَل يتغشَّ

)رواه البخاري 4462( واكرب أبتاه..." 

وعن ابن َمسُعوٍد -ريض اللَّه عنه- قال: ملَّا كَاَن يَْوُم ُحَنْنٍ آثََر رسوَل اللَّه  نَاًسا يف . 5

)مسلم 1062( الِْقْسَمِة..." 

وعن عمر بن الخطاب -ريض اللَُّه عنه- قَاَل: ملَّا كَاَن يْوُم خيَْر أَقْبل نَفٌر ِمْن أَْصحاِب . 6

رسول الله  فََقالُوا: فُاٌن َشِهيٌد، وفُاٌن شِهيٌد، حتَّى َمرُّوا عَى رَُجٍل فقالوا: فاٌن شِهيد. 

)رواه ُمسلِم 114( : "كاَّ إِينِّ َرأَيْتُُه يِف النَّاِر يِف بُرَْدٍة َغلَّها أَْو عبَاَءٍة"  فََقاَل النَِّبيُّ َصّى 

اه . 7 وعن السائب بن يزيد -ريض اللَّه عْنُه- قاَل: ملَّا قِدَم النبيُّ  َمْن َغزوِة تَبُوَك تَلَقَّ

)رواه أَبُو داود 2779( بياِن َعَى ثَنيِِّة الَوداِع.  يْتُُه َمَع الصِّ النَّاُس، فَتَلَقَّ

)دوستويفسيك. مذكرات قبو(. 8 انتظْر، قالَت فَْجأة، ملّا اقرَبْنا َسلًفا ِمَن املَدَخِل املُجاِور للباب. 

)دوستويفسيك. مذكرات قبو(. 9 ، وللِه الحمُد، ملّا رَآين عى تِلَك الحال.  لكّنُه اضطُرَّ إىل أْن يَرْأَف َعيَلّ

)دوستويفسيك. مذكرات قبو(. 10 ملّا انتهى من نَظِْم الَخيْط، قاَم ِمْن َمكانِِه ِببُْطء. 

)دوستويفسيك. مذكرات قبو(. 11 هذا ما َمّر ِبخاِطري ذلَِك املَساء، ملّا لَزِمُت بيتي. 

ملّا الظرفية تُفيد ............................................................................................................................................• 

ملّا الجازِمة تُفيد ............................................................................................................................................• 
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َعالماُت إْعراِب الِفعل املضارع املجزوم:

اقرأ الُجَمل اآلتَية، وَعنّيِ األفعاَل املُضاِرعَة املَجزوَمة، وتَأّمل عالَمة َجزِمها:• 

)أ(

)الرمذي: 1921(	  : "ليس مّنا من مل يرحم صغرنا ويوقّر كبرنا".  قال 

ال تُؤّجْل َعَمَل اليوِم إىل الَغد.	 

)ب(

)الفيل: 1(	  قال تعاىل:    

)اإلرساء: 37(	  قال تعاىل:     

)الشافعي(	  وال ترُج الساحة من بخيل          فا يف النار للظآمن ماء 

)ج(

)مسلم 2558(	  : "ال تباغضوا، وال تحاسدوا، وال تَدابروا، وكونوا عباَد الله إخوانا".  قال 

)أبو متام(	  ال تُنكري َعطَل الكريم من الِغنى          فالسيُل حرٌب للمكاِن العايل 

إْمالء:

قد تَّتِصُل )إْن( الرشْطّية ببعض الُحروف َفُتكَتُب ُمنَفِصلًَة أو ُمْدَغَمًة:

إْن ال/ إالّ. 1 إْن + ال )النافية( < 

إّما. 2 إْن + ما <  

لنئ. 3 الام + إن <  

أمثلة:

)التوبة: 40(	  قال تعاىل:    

)التوبة: 39(	  قال تعاىل:    

)هود: 47(	  قال تعاىل:    

)فصلت: 36(	  قال تعاىل:    

)اإلرساء: 62(	  قال تعاىل:    
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تختلف عالمة إعراب الفعل املضارع املجزوم باختالف آخره، فإذا كان الفعل املضارع:

َصحيح اآلخر، فعامة جزْمه ...................................، ومثاله: ..................................................... 1

ُمعتّل اآلخر، فعامة جزْمه ...................................، ومثاله: ........................................................ 2

من األفعال الخمسة، فعامة جزْمه ...................................، ومثاله: ..................................... 3

بنّيْ عالَمَة جزِم األفعاِل التي تحّتها خط:• 

)الطاق: 7(	  قال تعاىل:    

)التوبة: 40(	  قال تعاىل:    

)البقرة: 247(	  قال تعاىل:    

)يونس: 12(	  قال تعاىل:    

)البقرة: 11(	  قال تعاىل:    

)البقرة: 35(	  قال تعاىل:    

عنّي أدوات الجزم يف األمثلة اآلتية:• 

)ثاثية غرناطة، رضوى عاشور(	  "يوم تغيّب نعيم فجأة ومل ندر أين ذهب؟" 

"وظهرت عى وجهه ابتسامة مل تكتمل متاًما".	 

"كنا صغاًرا يا سليمة مل يدر بخاطرنا ما تخبئه لنا األيام". 	 

"مل يكن حسن قد تأمل ذلك أبًدا".	 

"وهشام مل يبلغ التاسعة!"	 

"ليذهبوا إىل جهنم الحمراء، لن أعطَي أمًا لرجل غريب يأخذها من بيتي!"	 

)إيليا أبو مايض(	  َوَحطَّمُت أَقداحي َولَّا أَرتَِو         َوَعَففُت َعن زادي َولَّا أَشبَعِ 

)أبو فراس الحمداين(	  فُقلُت لها: "لو شئِت ملْ تَتَعّنتي،   َوملْ تَسأيل َعني َوِعْنَدِك يب ُخُر! 

إذا اتّصــل الفعــل املضــارع 
بنــون التوكيــد يُبنــي عــى 
الفتــح، كــا يف قــول صــى 
“ال  وســلّم:  عليــه  اللــه 
املعــروف  مــن  تحقــرّن 
تلقــى  أن  ولــو  شــيئًا 
طلــق” بوجــٍه   أخــاك 

)مسلم 2626(
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خالصة:

الفعل الازم هو الذي .......................................... فاعله )أي يكتفي به(. 	 

والفعل املتعّدي هو الذي .......................................... الفاعل إىل املفعول مبارشة 	 

دون واسطة.

الفعل املضارع معرب ألن عامة آخره تتغّر.	 

يُرفع الفعل املضارع إذا .......................................... بأداة ................... أو....................	 

ينصب الفعل املضارع إذا:	 

ُسبق بأداة ................... مثل: ...................، و...................، و.................... 1

.......................................... عى فعل مضارع منصوب.. 2

عامات إعراب الفعل املضارع املنصوب: الفتحة الظاهرة أو ............................... 	 

أو ...................................

يُجزم الفعل املضارع إذا ُسبق بـ:	 

أداة جزم تجزم ..................................، مثل: ...................، و...................، و.................... 1

أداة تجزم ..................................، وتُسّمى ..................................، مثل: ...................، . 2

و...................

يتكّون أسلوب الرش	 من: ............................ + ............................ + ............................	 

عامات إعراب الفعل املضارع املجزوم: السكون أو ............................................. 	 

أو .............................................
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................ /10اختبار

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت:

"استغرََب سؤالَها ومل يُِحْر جوابًا فَسكَت". الفعل )يُِحر(:. 1

مرفوع. 	

منصوب. 	

مجزوم. 	

"فلَيْعبدوا رّب هذا البيت". الفعل )يعبدوا(:. 2

فعل أمر. 	

فعل مضارع منصوب. 	

فعل مضارع مجزوم. 	

إذا كنَت جائًعا فال تُبارش عماًل". الفعل )تُبارش(:. 3

فعل أمر. 	

فعل مضارع منصوب. 	

فعل مضارع مجزوم. 	

"أْن متوَت وأنت ُحرٌّ خريٌ من أن تعيش عبًدا وأنت سمني". الفعل )تعيش(:. 4

فعل مضارع منصوب. 	

فعل مضارع مجزوم. 	

فعل جواب الرش	. 	

"ليك تتقي حقَد الناس كُْن قاسًيا عىل نفسك كرميًا معهم". الفعل )تتقي(:. 5

 فعل مضارع مرفوع. 	

فعل مضارع منصوب. 	

فعل مضارع مجزوم. 	
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)َمْن( رشطية يف إحدى الجمل اآلتية:. 6

)الزلزلة: 7( 	     

َمْن الطارق؟ 	

)ال( ناهية جازمة يف إحدى الجمل اآلتية:. 7

الحياة با فائدٍة موٌت ُمسبق. 	

ال يتعلّم اإلنسان إال من كيِسه. 	

اسأْل ُمجّربًا وال تَسأل حكيًا. 	

: "إن الديَن يُرٌس ولن يُشاّد الديَن أحٌد إال غلَبه". )رواه البخاري 39(. الفعل )يشاد(:. 8 قال 

مرفوع. 	

منصوب. 	

مجزوم. 	

"الزهد هو أن ال متلك شيًئا وال ميلكك يشء". الفعل )متلك(:. 9

مرفوع. 	

منصوب. 	

مجزوم. 	

)معروف الرصايف(. 10 أ ِمَن السياسة أن يُقّتل بعُضنا     بعًضا ليدرك غريُنا اآلماال 

يشتمل البيت عىل:

أدايت نصب. 	

أدايت جزم. 	

أداة نصب وأداة جزم. 	
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َسْبٌر

عنّي األفعال املضارعة املنصوبة وبنّي أدوات نصبها:. 1

قال تعاىل:   أ( 

)النساء: 19(  

)أليب متام(ب(  لن تبلغ املجد حتى تلعق الّصرا  ال تحسب املجد مترًا أنت آكِلُهُ 

إنّك لن تعرف أخاك حق املعرفة، ولن تخره حّق املخرة، ولن تُجّربه حق التجربة، ج( 

وإْن كنتا يف دار واحدة حتى تسافر معه، أو تعامله بالدينار والدرهم، أو تقع يف 

)رسائل البلغاء( شّدة، أو تحتاج إليه يف مهّمة. 

)إبراهيم اليازجي(د(  أّدب ابنك فريحك، وتعقَب نفسك مرسّة. 

5.ليك تحتِفظ بالسعادة عليك أْن تَتقاسمها مع اآلخرين.	( 

عنّي األفعال املضارعة املجزومة وبنّي أدوات جزمها:. 2

)األنفال: 46(أ(  قال تعاىل:    

)الطاق: 7(ب(  قال تعاىل:    

)البقرة: 185(ج(  قال تعاىل:    

)آل عمران: 142(د(  قال تعاىل:    

قال تعاىل:   	( 

)الحجرات: 14(  

)مثل(و(  مل يهلك من اقتصد، ومل يفتقر من زهد. 

)مثل صيني(ز(  إذا كنت ال تستطيع االبتسام، فا تفتح دكانًا. 

"واآلن لِينرصف الجميع من هنا فورا وبأقىص رسعة ممكنة".ح( 

)ابن زريق الغدادي(	(  ا ولكن ليس يسمعه  ال تَعذليه فإّن العذَل يولِعه        قد قلِت حقًّ

ال تَذرِفا َدمًعا َعَى فُقدانِِه         فَاملَجُد َواإلِقداُم ِمن أًقرانِِهي( 

)أبو متام(ك(  ال تنكري عطل الكريم من الغنى       فالسيُل حرٌب للمكاِن العايل 

)األعىش(ل(  َوال تَُكوين كَمْن ال يَرْتَجي أْوبَة ً      لذي اغراٍب وال يرجو لُه رجعا 
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، إنـــُه        ليَعرُِف َمن أنَكرْتِِه البَْدُو َوالَحرْضُم(   فا تنكريني، يابنة َالعمِّ

وال تنكريني، إنني غُر منكـــٍر        إذا زلِت األقداُم؛ واستنزَل النضـُر )أبو فراس الحمداين(

بنّي أدوات الرشط، وفعل الرشط وجوابه فيام يأيت:. 3

)النساء: 14(أ(  قال تعاىل:    

)الجّن:9(ب(  قال تعاىل:    

)املزّمل: 20(ج(  قال تعاىل:    

)األعراف: 132(د(  قال تعاىل:    

)النساء: 78(	(  قال تعاىل:    

متى تزره تلَق من عرفه         ما شئت من طيٍب ومن عطِرو( 

)النابغة الذبياين(ز(  متى تأته تعشو إىل ضوء ناره         تجد خر قوٍم عندها خر موقد 

)زهر بن أيب سلمى(ح(  متى تبعثوها تبعثوها ذميمة         وترَض إذا رّضيتموها فترصم 

)مجهوٌل قائله(	(  أيان نُؤِمْنك تأَمن غرنا، وإذامل تُدرِك األمَن مّنا مل تزل حِذرا 

)كعب بن جعيل(ي(  صعدٌة نابتٌة يف حائِر        أينا الريُح مُتيّلها مَتِْل 

اهجريني أو صليني        كيفا شئت فكونـيك( 

أنت والله تحـبـيـ          ـني وإن مل تخرينيل( 

لك الخر هذا الشيب قد قام واعظًا       وأوجز وعظًا كيفا شئت فاصنعم( 

بأيب وجُهك ما أحسـَنـُه        كيفا ُدرت به درُت معهن( 

)امرؤ القيس(س(  أ غرّك مّني أن حبك قاتيل وأنك        مها تأمري القلب يفعل 

)زهر بن أيب سلمى(. 1 ومها تكن عند امرئ من خليقٍة      ولو خالَها تخفى عى الناس تُعلمِ 

عنّي األفعال املضارعة املنصوبة واملجزومة يف النصوص اآلتية، وبنّي أدوات النصب . 4

والجزم.

يبدو أين مل أرشح األمر رشًحا كافيًا. قال األعمى املُسلّح ضاحًكا، ثم أرَدف: أن تدفَعوا 	 

د عمليَة الحساب كثرًا، األفضل أن تَُسلِّموا كل ما لديكم  بقدر ما تأكلون فهذا سيُعقِّ

وبعدئٍذ نرى كم تستحقون من الطعام يف املقابل، لكْن َدعوين أحذركم ثانيًة، ال تحاولوا 

إخفاَء أي يشء ألن ذلك سيكلفُكم كثرًا، وك ال يتهمنا أحٌد بأننا مل نكن رصيحن منذ 

البداية لِتعلموا أننا بعد استام ما تدفعونه سنجري تفتيًشا، والويل لكم إن وجدنا ِبْنًسا 
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)ساراماغو، العمى( واحًدا، واآلن لِينرصف الجميع من هنا فوًرا وبأقىص رسعة ممكنة. 

هناك من يُقلِّب القنوات، ويَقَرأ أعمدة الرأي، فقط ليستمع ويقرأ ما يريده من آراء. 	 

يريُد أن يَستمع إىل رأيه الخاص َمصوًغا بأشكاٍل مختلفة؛ يبحُث عاَّ يُطْمئنه إىل كونه 

عى َصواب، ال ما يعرِّفه بالحقائق املختلفة للعامل. هناك ِمن السياسين واملذيعن وكُتَّاب 

أعمدة الرأي، َمن يقولون بالضبط ما يظنون أن الناس يريدون ساعه، فقط ليك تَتزايَد 

عر؛ البعض يكتب ما يظنُّ أن الناس يُريدون  شعبيتُهم. أظّن أن أمرًا ماثًا يحدث يف الشِّ

ساعه، يكتب ما يُعرِّ عن الجموع، بداًل من جهد اللعب والتجريب؛ بحثًا عاَّ يُعرِّ عن 

)أحمد ع. الحرضي. الفأر يف املتاهة( نظرته الفريدة باعتباره شاعرًا. 

وا زادهم وأوراقهم ومفاتيح بيوتهم وحملوها 	  قبل يومن غادر الجعفرية مع أهلها. رَصّ

كا حملوا العيال، ثم انحدروا هابطن من الجبل. مل يُودِّعوا الزيتوَن وال اقربوا من 

الحقول، فَمْن يلُك قلبًا ُمدّرعا ليُحدق يف جذع زيتونة َغرََس شتلتها ورعاها وكّرها ورأى 

عقد الثار عليها عاًما بعد عام. تهّربوا من الزيتون، وغادروا يف صْمٍت وبا سام، وحن 

فاجأهم عى الطريق النخيُل، َجفلوا وَغّضوا الطرف وتَشاغلوا بعيالهم.   

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة(  
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ب- الفاعل
الفاعل: اسم أو ما يشبهه أسند إليه الفعل. ويأيت بعد الفعل. وميكن السؤال عنه بـ )من( أو 

)ماذا(.

صوره اللغوية:

اقرأ الجمل اآلتية، وعنّي فاعل الفعل الذي تحته خط:• 

)أ(

"ترى مريُم نفَسها، منعكسًة يف عينّي َجليٍل البُنيِّتن".	 

"ثّم ثاَر الراُب وانطلَقت القبضاُت والركاُت وعلَت الرصخات".	 

"حَدَث ذلك يف أحِد أياِم الخميس".	 

)ب(

"وعيناها الضعيفتان كانتا قد استقرتا عى مريم، ال ترِمشان".	 

"تعلمي هذا اآلن وتعلميه جيًدا يا ابنتي".	 

)ج(

ثّم أنصتْت إىل رصاصر الليل وهي تسقسق يف الحدائق.	 

وقعت عى ألواح األرضية الخشبية وتحطّمت.	 

)د(

هناك يجُب أن تَُفّرغ العربة من مواّدها وتُحمل باليد عر املاء.	 

يكنك أن تَستَْنجدي بها وقَت الحاجة.	 

ماذا يكنني أن أفعل؟	 
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يأيت الفاعل عىل أحد الصور اآلتية:

اسم ظاهر، كا يف املثال: ................................................................................................................................... 1

ضمر متصل، كا يف املثال: ............................................................................................................................. 2

ضمر مستر، كا يف املثال:  ............................................................................................................................. 3

مصدر مؤول، كا يف املثال:  ............................................................................................................................. 4

اكتب جماًل فعلية يأيت فاعل كل منها:• 

اسًا ظاهرًا: ................................................................................................................................................................ 1

ضمرًا متصًا: ............................................................................................................................................................. 2

ضمرًا مسترًا: ............................................................................................................................................................ 3

مصدًرا مؤواًل: ............................................................................................................................................................. 4
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تدريب
اقرأ الجمل اآلتية، ثّم عنّي كل فعل وفاعله، وبنّي نوعه: 

)رواه مسلم 2558(. 1 : "ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا".  قال 

)سنن أيب داود 4914(. 2 : "ال يحّل ملسلٍم أن يهجر أخاه فوق ثاث لياٍل".  قال 

"ال يلك اإلنسان رغباته، ولكنه يلك إرادته غالبًا".. 3

)فولتر(. 4 "ال يضرين أن ليس عى رأيس تاج مادام يف يدي قلم". 

)ناصيف يّن(. 5 عابوا علينا عطاء الكّف نبِسطها          كم عابَنا الناُس نسخو يف عطايانا 

)باييف(. 6 من ال يكَدح ال يفَرح. 

)مثل عريب(. 7 من النت كلمته وجبت محبّته. 

)أبو الفضل امليكايل(. 8 وقد يُهلك اإلنسان كرُة ماله      كا يُذبح الطاووس من أجل ريشه 

"وإمنا كان يكفيه أن متسَّ قدميه الحافيتن أرُض هذا الصحن، وأن يس وجَهه نسيُم . 9

)طه حسن، األيام( هذا الصحن". 
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ت- نائب الفاعل

وقد يتغرّي بناُء الفعل من )املبني للمعلوم( إىل )املبني للمجهول(، فُيحذف الفاعل وينوب 

عنه نائٌب يحّل محلّه.

ِبناء الفعل للمجهول:

يُبنى الفعُل للمجهول بحسب زمِنه: ماٍض أو مضارع.

املضارعاملايض

يُضم أوله، ويُفتح ما قبل آخرهيُضم أوله، ويكرس ما قبل آخره

يرَِضب < يرَُضبرَضَب < رُضِب

مع بعِض التغيرياِت الرصفّيِة والصوتّيِة التي تَطَرأ عىل بعِض الكلامت؛ مثل:

يقول < يُقالقال < قيل

يبيع < يُباعباع < بيع

ما يَنوُب عن الفاعل:

انظر إىل األمثلة اآلتية، وعنّي الفعَل املبنّي للَمجهول، ونائَب الفاعل:

)أ(

)هوراس(. 1 يُصاُب الحاسد بالُهزال من سمنة اآلخرين. 

)مثل عريب(. 2 ال تُدرَك الراحُة إال باملشّقة. 

)كاكيا(. 3 تولد السعادة من حّب الغر، ويولد الشقاء من حّب الذات. 

)ب(

)عيل بن أيب طالب(. 1 من أْعِطي التوبة مل يُحرم القبول. 

)غوستاف لوبون(. 2 إما أن تسود وإما أن تساد، كذا شأن النساء وال وسط. 

)مثل عريب(. 3 كا تَدينون تُدانون. 
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)ج(

)النور: 28(. 1 قال تعاىل:    

)املؤمنون: 88(. 2 قال تعاىل:    

)املّدثر: 8(. 3 قال تعاىل:    

صور نائب الفاعل:

يأيت نائُب الفاعل عىل أشكال، منها:

اسٌم ظاهٌر، كا يف املثال: .................................................................................................................................... 1

ضمٌر متصٌل، كا يف املثال: ................................................................................................................................ 2

ضمٌر مستر، كا يف املثال: ................................................................................................................................ 3

شبُه جملٍة، كا يف املثال: .................................................................................................................................... 4

اكتب أربع جمل فعلية يكون نائب الفاعل فيها:

اسًا ظاهرًا: ................................................................................................................................................................ 1

ضمرًا متصًا: ............................................................................................................................................................. 2

ضمرًا مسترًا: ............................................................................................................................................................ 3

شبَه جملٍة: .................................................................................................................................................................. 4
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تدريب
عنّي األفعاَل املبنيَة للمجهول فيام يأيت ونائَب الفاعل لكل منها:

)رواه البخاري 4949(. 1 : "اعَملوا، فكٌل ُميرّسٌ ملا ُخلِق له".  قال 

)رواه مسلم 2557(. 2 : "من أحّب أن يُبَسط له يف رزقه، ويُنَسأ له يف أثره، فليَِصل رحمه".  قال 

)الحسن بن عيل -ريض الله عنه(. 3 إّن الله ال يُطاع استكراًها وال يُعىص بغلبة. 

إذا ُحرم املرء الحياء فإنّه           بكل قبيٍح كان منه جدير. 4

)توفيق الحكيم(. 5 بورك من مأل حياته بعمل الخر. 

)ابن عبد ربّه(. 6 ما قُِرعت أبواب الساء مبثل مفاتيح الدعاء. 

"وهناك إىل جانب عمود من هذه األعمدة املباركة قد ُشدَّ إليه كريسٌّ بسلسلٍة غليظٍة . 7

يُجلسه صاحبه ويقول له: انتظْر هنا فستسمع درًسا يف الحديث، فإذا فرغُت من دريس 

)طه حسن، األيام( فسأعوُد إليك". 

ب وأن يُطاف به يف املدينة ثم يُصلب، فلاَّ فُعل به ذلك وِطيَف به . 8 "أمر به أن يُعذَّ

)كليلة وِدمنة( املدينة، جعل يبيك". 
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ث- المفعول به

هو اسم َوَقع عليه ِفعُل الفاعل، نحو: )كََتَب الطالُب الواجَب(. الذي قام بفعل الكتابة 

)الطالب(، والذي وقع عليه فعل الكتابة )الواجب(.

ما األشكال )الّصور اللغوية( التي يأيت عليها املفعول به يف الجملة؟	 

وما ترتيبه ضمن عنارص الجملة؟	 

صوره اللغوية:

تأّمل الجمل اآلتية، وعنّي املفعول به وفعله، وحاول أن تحرص صوره:

)أ(

)مثل عريب(. 1 أنفق ما يف الجيب، يأتيك ما يف الغيب. 

)برارك(. 2 يرتكب املنتقم نفس الخطيئة التي ينتقم ألجلها 

إن لُمت ذا حسٍد نّفست كربته         وإن سكّت فقد عّذبته بيده.. 3

)املتنبي(. 4 ومل أر يف عيوب الناس شيئًا               كنقص القادرين عى التام 

)ب(

)الفاتحة: 5(. 1 قال تعاىل:    

أدٌب هّنٌ أؤِدبُهم إيّاه، يزُْجرُهم زجرًا كافيًا عن طَمعٍ ُمرسٍِف يَطَْمعونَُه يف ِحلْمي. . 2

)إبراهيم املازين(  

)ج(

)الفاتحة: 6(. 1 قال تعاىل:    

)معن بن أوس(. 2 أعلُّمه الرمايَة كلَّ يوٍم        فلا اشتّد ساعُده رماين 

)د(

)غوته(. 1 يتصّوُر الطّحاُن أّن القمَح إمّنا ينمو لتشغيِل طاحونته. 

)محمد الفرايت(. 2 الحرُّ يأىب أْن يبيَع ضمرَه         بجميع ما يف األرِض ِمْن أموال. 

ينصب  األفــعــال  بــعــض 
ينصب  وبعضها  مفعولن، 
املنح  أفعال  مثل  ثاثة، 

والعطاء.
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صور املفعول به:

يأيت املفعول به عىل أشكال، منها:

اسم ظاهر، كا يف: ................................................................................................................................................ 1

ضمر منفصل، كا يف: ......................................................................................................................................... 2

ضمر متصل، كا يف: ............................................................................................................................................ 3

مصدر مؤول، كا يف: ............................................................................................................................................ 4

اكتب أربع جمل فعلية يكون املفعول به فيها:• 

اسًا ظاهرًا، كا يف: ................................................................................................................................................. 1

ضمرًا منفصًا، كا يف: ......................................................................................................................................... 2

ضمرًا متصًا، كا يف: ............................................................................................................................................ 3

مصدًرا مؤواًل، كا يف: ............................................................................................................................................ 4
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تدريب
اقرأ الجمل اآلتية، وعنّي املفعول به وفعله:

تَعلّموا الِعلَم وإن مل تَنالَوا به حظًّا، فأَلْن يَُذمَّ الزَّماُن لكم أحسُن ِمن أن يَُذمَّ ِبكم.. 1

)امرؤ القيس(. 2 أغرّك مّني أّن حبّك قاتيل         وأنّك مها تأمري القلب يفعل 

أعطوين لسان خطيب واحٍد وخذوا مني ألف مقاتل.. 3

قيل لجحا: سْل ربّك النجاة من هول القيامة. قال: ومن يبقى يف هذه الدنيا إىل يوم . 4

القيامة؟!

ألهى بني تغلٍب عن كّل مكرمة   قصيدة قالها عمرو بُن كلثوم. 5
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خالصة:

الفاعل: اسم )أو ما يُشبهه( أسند إليه ................................... ويأيت بعد ................	 

يأيت الفاعل: .............................. أو .............................. أو ..............................	 

قد يُبني الفعل للمجهول، فيُحذف ..............................، وينوب عنه ما يُسّمى بـ 	 

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

يأيت نائب الفاعل: ..............................، أو ..............................، أو ..............................، أو 	 

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

املفعول به اسم يقع عليه .............................. الفاعل.	 

ويأيت املفعول به: ..............................، أو ..............................، أو ..............................، أو 	 

..............................
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................ /10اختبار

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت:

)بن حبان 5613(. 1 : "إّن اللَه يُعّذب الذين يُعّذبون الناس يف الدنيا".  قال 

فاعل الفعل )يُعّذب(:

)الله(. 	

)الذين(. 	

ضمر مستر تقديره )هو(. 	

فاعل الفعل )يُعّذبون( يف املثال السابق:. 2

واو الجاعة. 	

)الناس(. 	

ضمر مستر تقديره )هم(. 	

)طه حسني، األيام( . 3 "ورمبا َشّق هذا السحاَب ِمَن األصواِت نَهيُق ِحامٍر أو صهيُل َفرَس" 

فاعل الفعل )َشّق(:

)هذا السحاب من األصوات(. 	

)نهيق حار أو صهيل فرس(. 	

ضمر مستر تقديره )هو(. 	

مفعول الفعل )شّق( يف املثال السابق:. 4

)هذا السحاب من األصوات(. 	

)نهيق حار أو صهيل فرس(. 	

ضمر مستر تقديره )هو(. 	

)طه حسني، األيام(. 5 "وكان يُحاذي مجلَِسُه ِمَن الغرفِة َمجلُس أخيه الشيخ" 

)مجلَِسُه ِمَن الغرفِة(:

فاعل الفعل )يحاذي(. 	

مفعول به للفعل )يحاذي(. 	

خر )كان(. 	
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)ألف شمس مرشقة(. 6 "كام أنّها رَفَضْت أن تعيَش يف بيِت أبيها الفارغِ يف قريَة غول دامان" 

املصدر املؤول )أن تعيش(:

فاعل. 	

مفعول به. 	

مبتدأ. 	

)َمَثل(:. 7 يقال: "يِف بَيته يُْؤىت )الحكم(": 

فاعل. 	

نائب فاعل. 	

مفعول به. 	

"إذا كنَت حًقا تهتمُّ لها، يجُب عليك أن تجعلها تُدرِك أنها تنتمي إىل هذا املنزِل مع . 8

)ألف شمس مرشقة(  أمها". 

املصدر املؤّول )أن تجعلها تُدرِك(:

فاعل. 	

نائب فاعل. 	

مفعول به. 	

املصدر املؤول )أنها تنتمي إىل هذا املنزل( يف الجملة السابقة:. 9

فاعل. 	

نائب فاعل. 	

مفعول به. 	

ه املِجذاُف َوهًنا ساعَة السَحر" )السياب( . 10 "يَرُجُّ

مفعول الفعل )يرّج(:

الضمر املتصل )هاء الغائب(. 	

املجذاف. 	

وهًنا. 	
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اكتشاف

أجب عن أسئلة هذا االختبار القصري، ثم انظر اإلجابات يف امللحق وقّيم نفسك.

2 مفاعيل أخرى

 10
درجات

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت: 

 "يشعُر فيها بالغربة ُشعوًرا قاسًيا".. 1

)ُشعوًرا(:

مفعول ُمطلق. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

مفعول ألجله. 	

 "خطه كان يتعّرج صعوًدا وهبوطًا كالسكة الجبلية".. 2

)صعوًدا وهبوطًا(:

مفعول ُمطلق. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

مفعول ألجله. 	

 "كان أبو منصور جالًِسا عىل ِمصطََبة املعلّم يف الحاّمم مينَي البوابة".. 3

)املفعول فيه( يف الجملة السابقة:

مصطبة الحام. 	

ين البوابة. 	

جالًسا. 	
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"كانت نفسه تتحرق شوًقا إىل األزهر وضيًقا بالريف". . 4

)شوًقا( و)ضيًقا(، كالهام:

مفعول ُمطلق. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

مفعول ألجله. 	

غادرنا الفندق بعد اإلفطار وخرجنا إىل ساحة واسعة يف ظاهر البلدة. . 5

)املفعول فيه( يف الجملة السابقة:

بعد اإلفطار. 	

ساحة واسعة. 	

يف ظاهر البلدة. 	

 "من َغىل دماُغه صيًفا َغلْت ِقدره شتاًء".. 6

تشتمل الجملة عىل:

مفعول به. 	

مفعول فيه. 	

مفعول ألجله. 	

 وأحيانًا يضُع الكتاَب جانًبا ويالعُب طفلًة صغريًة سمراَء تبدو كحفيدتِه.. 7

)أحيانًا(:

مفعول به. 	

مفعول فيه. 	

مفعول ألجله. 	

)جانًبا( يف العبارة السابقة:. 8

مفعول به. 	

مفعول فيه. 	

مفعول ألجله. 	
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ق ولو َصَدق".. 9  "من غّش مرًة وانكشَف أمرُه ال يُصدَّ

)مرًة(:

مفعول ُمطلق. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

مفعول ألجله. 	

يقول املتنبي: . 10

 "ومن يُنفِق الساعاِت يف َجْمع ماله       َمخاَفة فقٍر، فالذي َفَعل الفقر".

)مخافة(:

مفعول به. 	

مفعول فيه. 	

مفعول ألجله. 	

قّيم نفسك

إذا كانــت درجتــك 4 فأقــل 	 

ــة  ــاج إىل دراس ــت تحت فأن

بركيــز  الفصــل  هــذا 

كبريــن. واهتــام 

إذا كانــت درجتــك بــن 5 	 

بعــض  تعــرف  فأنــت  و7 

األمــور عــن مفاعيــل أخــرى 

غــر املفعــول بــه، لكنــك 

تحتــاج إىل مراجعــة وتنظيم 

املعلومــات يف عقلــك. 

 	 8 درجتــك  كانــت  إذا 

ا يف  فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

ــن  ــاب، وسيتحس ــذا الب ه

ــاء  ــد االنته ــر بع أداؤك أك

ــه. من
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َتَعّلم:
لقد مّر بك سابًقا أن الجملَة الفعليَة تتكّوُن ِمْن ُعنرصين أساسّيني، ُهام .......................................... 

و .........................................

وعنارُص أخرى قد تْحُض وتَغيُب ِبحسِب الحاجِة إليها، منها املفعوُل به. وهناك َمفاعيُل 

ها: املفعوُل املُطْلق، واملفعوُل ألجلِه، واملفعوُل فيه،  أخرى تُكّمُل الجملَة بحسِب معناها، أهمُّ

وَمنصوباٌت أخرى، ِمثُل الحاِل والتْمييز.

اقرأ الجمَل اآلتية والحظ اإلضافاِت عىل كل جملة:• 

قّدم عيلٌّ حفَل التخّرج.	 

 	....................................................... قّدم عيلٌّ حفَل التخّرج أمس.   

 	....................................................... قّدم عيلٌّ حفَل التخّرج أمام الساحة الرياضية.  

 	....................................................... قّدم عيلٌّ حفَل التخّرج تقديًا رائًعا.   

 	....................................................... قّدم عيلٌّ حفَل التخّرج استجابة لطلب أستاذه. 

 	....................................................... قّدم عيلٌّ حفَل التخّرج متألًقا.   

ما اإلضافُة التي تضيفها الكلامت التي تحتها خط عىل الجملة؟ اكتبها يف الفراغات السابقة.

أكمل الجملَة اآلتية محاكًيا الجمل السابقة:• 

زارت سلمى معرض الكتاب.	 

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

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

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

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

 	..........................................................................................................................................................................................
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أ- المفعول المْطلق

معناه وصوره اللغوية: 

املفعول املطلق مصدٌر يُشتق من فعله لتأكيده أو بيان عدده أو نوعه.

تأّمل الجمَل اآلتية، وعنّي املفعول املطلق وفعله:• 

)الحاقة: 14(. 1 قال تعاىل:    

)النساء: 164(. 2 قال تعاىل:    

)القمر: 42(. 3 قال تعاىل:    

)األحزاب: 11(. 4 قال تعاىل:    

"يبدأ القلُق يف ليايل الثاثاء، حيث تناُم مريُم نوًما مضطربًا".. 5

ما ينوب عن املفعول املطلق )املصدر(:

ما ُييّز املفعول املطلق أنه َمصدر مشتق من لفظ الفعل )كتب: كتابة، دافع: دفاًعا(. ولكن 

قد يأيت يف بعض الحاالت ما ينوب عن املَصدر، برش	 وجود صلة بن املصدر وما ينوب عنه. 

تأّمل األمثلة اآلتية، واستنتج هذه الحاالت:

)النساء: 129(. 1 قال تعاىل:    

)اإلرساء: 4(. 2 قال تعاىل:    

)البقرة: 55(. 3 قال تعاىل:    

ينوب عن املفعول املطلق:

)بعض( و)كّل(، كا يف املثال: .............................................................................................................................	 

عدده، كا يف املثال: ................................................................................................................................................	 

نوعه، كا يف املثال: .................................................................................................................................................	 

من  تُفهم  املصدر  ــة  دالل
الركيب والسياق. فإذا جاء 
متبوًعا  املطلق  املفعول 
بيان  منه  فالغرض  بصفة 
جاء  وإذا  الفعل.  ــوع  ن
لبيان  فهو  بعدٍد  متبوًعا 
عدد مرات ُحدوث الفعل، 
وإذا مل يُتبع بصفة أو عدد 

فهو لتأكيد الفعل. 

و)كل(  )بعض(  يف  يُشرَ	 
إضافتها إىل املصدر. 
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اكتب جماًل فعلية تشتمل عىل:• 

مفعول مطلق: ........................................................................................................................................................... 1

نائب عن املفعول املطلق )بعض أو كل(: ................................................................................................. 2

نائب عن املفعول املطلق )عدده(: .............................................................................................................. 3

نائب عن املفعول املطلق )نوعه(: ............................................................................................................... 4

حذف الفعل الناصب للمفعول املطلق:

كثريًا ما يُحذف الفعل قبل املفعول املطلق يف االستعامل.

تأمِل العباراِت اآلتية، وقّدر الفعل املحذوف )من لفظ املصدر(:• 

 	........................................................... ا مروًرا، وسعيًا مشكوًرا.  حجًّ

 	........................................................... قدوًما مباركًا.   

 	........................................................... شكرًا.    

 	........................................................... عفًوا.    

 	........................................................... سمًعا وطاعة.   

 	........................................................... حًقا.    
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تدريب
عنّي يف الجمل اآلتية من كتاب )األيام، لطه حسني( املفعوَل املطلق، أو ما ينوُب 

عنه:

وكانت هذه األصواُت مختلفًة أشدَّ االختاف. . 1

وصوت العربة تَِئزُّ عجاتُها أزًّا.. 2

ا. . 3 ْت عى الحشيّة رصًّ كانوا يُسندونها إىل وسائَد قد رُصَّ

ُث املتحدثون عنها همًسا ويتنافسون فيها تنافًسا شديًدا.. 4 كان يتحدَّ

كان يلتوي لسانُه بالعربية التواًء غريبًا ترك يف نفس الصبي أثرًا ال ُيحى.. 5

ه إحساًسا قويًّا ويجهله جهًا شديًدا.. 6 الصبي يسعى بن هذا كله يُحسُّ

يندفع يف طريٍق ضيقة أشدَّ الضيق، ملتويٍة أشدَّ االلتواء، قذرٍة أشدَّ القذارة.. 7

وإذا قلبُه يْخِفُق َخْفًقا خفيًفا ُمتصًا.. 8
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ب- المفعول له / ألجِله

ويُسّمى املفعول له.

وهو مصدٌر منصوب يدّل عىل سبب حدوث الفعل، ويدّل عىل معنى قلبّي.

اقرأ األمثلة اآلتية، وعنّي املفعول ألجله فيها:• 

)الفرزدق(. 1 يُغي حياًء ويُغىض من َمهابَته        فا يُكلّم إال حن يبتِسم 

)مجنون ليى(. 2 أهابُِك إجااًل وما بِك قُدرٌة        عيّل، ولكْن ملُء عٍن حبيبَها 

)الشافعي(. 3 فا  إذا املرُء ال يرعاك إالّ تَكلًّفا        فدْعه وال تُكِر عليه التأسُّ

)حاتم الطايئ(. 4 وأغِفُر َعوراَء الكريِم اّدخارَه        وأُْعرُِض عن شتم اللئيم تَكرًُّما 

)أحمد شوقي(. 5 نهضَت بعرٍش ينهُض الدهُر دونَه        خشوًعا، وتخشاه الليايل وترَهُب 

ُعْد إىل األمثلِة السابقة، واكُتِب الفعَل واملفعوَل ألجله )الذي كان سبَب حدوثِه(، كام يف • 

املثال األول:

 املفعول ألجله )سبب حدوث الفعل(الفعل

حياًءيُغي

أكمْل كتابَة الجمل اآلتية مبفعوٍل ألجله:• 

أصوُم رمضان ..................................................................... 1

أذهُب إىل املدرسة ......................................................... 2

أخُرُج مع أصدقايئ ......................................................... 3

املعنى القلبي مثل: الرغبة، 
الخشية، الحب، الخوف.

الحـظ الشـبه بـن املفعول 
ألجلـه.  واملفعـول  املطلـق 
لكّنهـا  مصـدر،  كاهـا 
يف  داللتهـا  يف  يختلفـان 

الجملـة.
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تدريب
عنّيِ املفعول ألجله فيام يأيت:

م به السنُّ ستَة أعواٍم أو سبعًة ليستطيَع 	  كان الصبي يسمعه فيتَحرَّق شوقًا إىل أن تتقدَّ

)طه حسن، األيام( أن يفهَمه وأن يَحلَّ ألغازَه ويَفّك رموزَه. 

)غوستاف لوبون. جوامع الكلم(	  إمنا يطيب املرء يف الحب بالكام هربًا من ساع معقول. 

يسمعون كامهم فيفهمون بعضه وال يفهمون بعضه اآلخر، يف الحالتن يعيدون ما 	 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة( يسمعونه لعبًا وتشخيًصا. 

وحرصنا عى أال نتفرق عن مجلس حتى نتفق عى موعد املجلس اآليت؛ خشية أن ترصفنا 	 

)محمد إقبال، مقدمة رضب الكليم( األشغال عن هذه املجالس. 

)جران، 	  لُوِّ املختبئة بن طيات اللحف.  قد تركت مضجعي يا حبيبتي خوفًا من خياالت السُّ

دمعة وابتسامة(

)ابن املقفع، كليلة وِدمنة(	  فإنك أيها امللك أمرت بقتله ظلًا وعدوانًا. 

وانَْكفأت تُشّد عى القتيل	 

)بدر شاكر السياب( شفتن تنتقان منه أىًس وحبًّا والتياَعا 

َعبثًا أُخّفف عن فؤاٍد ال يَقّر له قراُر	 

عبثًا أُعلّله بلُْقــياها، وقد شطَّ املزار
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ت- المفعول فيه )الظرف(

هو اسٌم منصوٌب يدّل عىل زمان الفعل أو مكانه. ومن عالمات املفعول فيه أنه يأيت عىل 

تقدير معنى )يف(؛ مثاًل: خرجُت صباًحا. )أي يف الصباح(

إًذا ليَس كلُّ كلمٍة تدّل عىل الزمان أو املكان تقع مفعواًل فيه )ظرًفا(.

قارن بني األمثلة اآلتية يف املجموعتني )أ( و)ب(:• 

)ب()أ(

يوَم االختباِر يُكرُم املرُء أو يُهان.يوُم االختبار قريٌب.

التقينا يوَم االختبار مصادفة.نلتقي يف يوِم االختبار.

أذهب إىل املدرسة بصحبة والدي يوَم االختبار.نستقبل يوَم االختبار باستعداد.

مىض يوُم االختبار يسرًا.

كلمة )يوم( وقعت ظرَف زماٍن يف القائة )...........(، ومل تقع ظرف زمان يف القائة )...........(.	 

كلمة )يوم( وقعت اسًا مجروًرا بحرف جّر يف الجملة .....................................................................	 

ووقعت مفعواًل به يف الجملة ...........................................................................................................................	 

ووقعت فاعًا يف الجملة .....................................................................................................................................	 

اكتْب جملتني مستخدًما )أماَم الساحة( مرًة ظرَف مكان، ومرًة اساًم مجروًرا بحرِف جّر:• 

1 ...........................................................................................................................................................................................

2 ...........................................................................................................................................................................................

اقرأ األمثلة اآلتية، وتأمل الكلامت الدالة عىل الزمان واملكان فيها.• 

)طه حسن، األيام(. 1 أقام يف القاهرة أسبوعن أو أكر. 

ينحرف إليها نحو اليمن إذا عاد من األزهر، فيدخل من باب يفتح أثناء النهار ويغلق . 2

)طه حسن، األيام( يف الليل. 

)ابن حزم األندليس(. 3 اقنْع مبَْن عندك يْقَنُع بَك من عندك. 

يكفي أن يكون ألي إنساٍن نفوٌذ ليأمَر بتكبيِل من ال يُعِجبُه بالقيود الحديديِّة أياًما أو . 4

)وردة، صنع الله إبراهيم( ُشهوًرا يواِصُل األخُر أثناَءها أعالَه العاديّة. 
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ليلة األربعاء عى الخميس حلمت أنني أزور املدينة املنورة. وملّا حكيت الحلم ألمي . 5

وكانت منهمكة يف خبيزها املعتاد يوم الخميس، أضاء وجهها وأكّدت أنها رؤية وليست 

)رضوى عاشور، الطنطورية( مناًما. 

عنّي املفعول فيه وفعله يف الجمل السابقة، مصّنًفا املفاعيل فيها إىل:• 

ظرف زمان، كا يف املثال: ................................................................................................................................. 1

ظرف مكان، كا يف املثال: ................................................................................................................................ 2

اكتْب جملتني تشتمُل إحداهام عىل ظرف زمان وتشتمل الثانية عىل ظرف مكان:• 

3 ...........................................................................................................................................................................................

4 ...........................................................................................................................................................................................

•ما يَنوب عن املفعول فيه:

وقد يُضاُف اسٌم إىل ظرِف الزماِن أو املكاِن، فُيسّمى املضاُف نائًبا عن املفعوِل فيه، كام يف 

األمثلة اآلتية:

)طه حسن، األيام(. 1 وما أكرَ ما كان صاحبه ينحرُِف به ذات اليمن أو ذات الشال. 

)عامل با خرائط(. 2 كا قالت لصديقِتها َعليّة تلك الليلة. 

)رضوى عاشور، الطنطورية(. 3 أستيقُظ يف الخامسِة كعاديت كلَّ صباح. 

)زهر بن أيب سلمى(. 4 سئمُت تكاليَف الحياة ومن يعْش       مثانن حواًل ال أبالك يسأم 

)طرفة بن العبد(. 5 أرى العيَش كَنزًا ناقًصا كّل ليلٍة       وما تَْنُقُص األياُم والّدهُر ينَفدِ 

من أمثلة ظرف الزمان: أمد، أبد، حن، وقت، زمان، ساعة، يوم، ليلة، أسبوع، شهر، سنة.

من أمثلة ظرف املكان: أمام، وراء، قّدام، خلف، ين، يسار، شال، تحت، فوق.

كلامت مالزمة للظرفية: قّط، بن، بينا، إذا، أيان، أّن.

كلامت ميكن أن تنصب عىل الظرفية، أو تُجّر بحرف جّر: قبل، بعد، فوق، تحت، لدن، 

عند، متى، هنا، ثّم، حيث، اآلن.
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تدريب
عنّي الكلامِت الدالة عىل الزمان أو املكان، ثّم بنّيْ أيّها وقع ظرًفا:

)طه حسن، األيام(. 1 فيُمّر أماَم بيتَْن يسكُنها رجان ِمْن فارِس. 

)مي زيادة، سوانح فتاة(. 2 أتذكريَن أياَم املدرسِة يا صديَقتي؟ 

)رضوى عاشور، . 3 استيقظُت قبَل أمي فوجدُت أيب يجلُس بجوار املِذياع قلت: صباح الخر. 

الطنطورية(

 أهذه مدينتي؟ خناجُر الترْ. 4

 تُغمد فوق باِبها، وتلهُث الفاه

)بدر شاكر السياب( حول دروِبها، وال زورها القمْر؟ 

حمل سعد ثاث مناشف وصعد خلف سيده الدرجات الثاث التي توصل إىل املقصورة . 5

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة( الغربية. 
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خالصة:

املفعول املطلق مصدر يُشتّق من فعله لتأكيده أو ................................................، 	 

أو ................................................

ما ينوب عن املفعول املطلق: ................................................ برش	 إضافتها إىل 	 

املصدر، و................................................ املصدر، و................................................ املصدر.

كثرًا ما يُحذف الفعل قبل املفعول املطلق يف االستعال، مثل: .........................	 

................................................ ،.......................

املفعول له/ ألجله مصدر منصوب يدّل عى ................................................ حدوث 	 

الفعل. ومعناه قلبي.

املفعول فيه )الظرف( اسم منصوب يدّل عى ................................................ الفعل 	 

أو ................................................. ومن عاماته أنه يتضّمن معنى .............................

ينوب عن املفعول فيه كل اسم يُضاف إىل ................................................، مثل: .....	 

...........................................
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................ /10اختبار

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت:

"َمْن عفا ساد، وَمْن َحلُم َعظُم"، األفعاُل األربعة:. 1

الزمٌة، وفاعلُها ضمر مستر. 	

متعديٌة، وفاعلها ضمر مستر. 	

بعُضها الزٌم وبعُضها ُمتعٍد، وفاعلها )َمْن(. 	

 "اعمْل لُدنياك كأنك تعيُش أبًدا، واعمْل آلخرتِك كأنك متوُت غًدا".. 2

)أبًدا(، و)غًدا(:

ظرفا زمان. 	

مفعوالن مطلقان. 	

اسا )كأّن(. 	

يقوُل هرقليطس: "نحُن ال نستِحّم يف مياِه النهِر َمرَّتني". )َمرَّتني(:. 3

مفعول مطلق. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

مفعول فيه. 	

يقول الحطيئة: يا بارَي القوس بريًا ليس يُحسنه     ال تَظلِم القوَس، أْعِط القوَس باريْها. 4

)بريًا( يف البيت:

مفعول مطلق. 	

مفعول به. 	

توكيد لباري. 	

)باريها( يف البيت السابق:. 5

فاعل. 	

مفعول به أّول. 	

مفعول به ثاٍن. 	
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 يقول شوقي: نََهضَت بعرٍش ينهُض الدهُر دونَه        ُخشوًعا، وتَخشاه الليايل وتَرَهب. 6

)خشوًعا(:

مفعول به. 	

مفعول له. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

 "تَقّدم ببطٍء شديٍد، واألعمى يَُجّر قدميه جرًّا َخشَيَة أْن يَسُقط".. 7

تشتِمُل الجملُة عىل:

مفعول به، ومفعول له ومفعول مطلق. 	

مفعول له، ومفعول مطلق. 	

مفعول به، ومفعول مطلق. 	

 “البطل يُناضل بحًثا عن طفولِته الضائعة وشباِبه املفقود"<. 8

)بحًثا(:

مفعول به. 	

مفعول مطلق. 	

مفعول له. 	

 "فلم أنتبْه إالّ ألجراِس ُمنتصِف الليل بعَد ِعّدة ساعاٍت وهي تَتناهى إىل َمسامعي".. 9

املفعول فيه:

منتصف الليل. 	

بعد. 	

عدة ساعات. 	

 "دّق النعاس واألَرُق عىل بايب ِمراًرا".. 10

)ِمراًرا(:

مفعول ُمطلق. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

مفعول ألجله. 	
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َسْبٌر
عنّيْ يف كل عبارٍة مام يأيت جملًة فعلية، وبنّيْ أركانَها:

)رواه البخاري 6133(. 1 : "ال يُلَدُغ املؤمن من ُجْحٍر مرّتن".  قال 

فعل: ...........................  فاعل/نائبه: ...........................  مفعول: ...........................  أخرى: ...........................

)سلسلة األحاديث الضعيفة "موضوعة" 6013(. 2 "ال يَنتَِطُح فيها َعنزان" 

فعل: ...........................  فاعل/نائبه: ...........................  مفعول: ...........................  أخرى: ...........................

)مثَل(. 3 "ال تَعِدُم من ابِن عمٍّ نرًَصا" 

فعل: ...........................  فاعل/نائبه: ...........................  مفعول: ...........................  أخرى: ...........................

)املتنبي(. 4 "اَل تْنَه َعن ُخلٍق وتأيت ِمثلَه" 

فعل: ...........................  فاعل/نائبه: ...........................  مفعول: ...........................  أخرى: ...........................

)الحطيئة(. 5 َمْن يفعل الَْخْر اَل يْعدم جوازيه       ال يذهُب الْعرف بَن الله َوالنَّاس 

فعل: ...........................  فاعل/نائبه: ...........................  مفعول: ...........................  أخرى: ...........................

)مثَل(. 6 "َوافََق َشنٌّ طَبََقة" 

فعل: ...........................  فاعل/نائبه: ...........................  مفعول: ...........................  أخرى: ...........................

)مثَل(. 7 "أُكِلُت يوم أُكَِل الثور األبيض" 

فعل: ...........................  فاعل/نائبه: ...........................  مفعول: ...........................  أخرى: ...........................

)ألف شمس مرشقة(. 8 كانت نانا تبتسم ابتسامًة متأنيًة وُمرَهَقًة. 

فعل: ...........................  فاعل/نائبه: ...........................  مفعول: ...........................  أخرى: ...........................

)أحمد شوقي(. 9 تَه احتسابا  وُخْذ لبَنيك واألياِم ُذخرًا   وأعِط الله ِحصَّ

فعل: ...........................  فاعل/نائبه: ...........................  مفعول: ...........................  أخرى: ...........................

)ابن عبد ربه(. 10 ما قُِرعت أبواُب الساء مبثِل مفاتيِح الدعاء. 

فعل: ...........................  فاعل/نائبه: ...........................  مفعول: ...........................  أخرى: ...........................

"استغَربا أن يأيتَ رَجٌل ويطلَب ربة البيت وليس صاحَب البيت".. 11

فعل: ...........................  فاعل/نائبه: ...........................  مفعول: ...........................  أخرى: ...........................
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اقرأ النص اآليت، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

"ومع أن الصبيَّ كان كَلًِفا بإحصاء الَدَرج كلا صِعد يف ُسلٍَّم أو هبط منه، فقد أقام ما شاء 

لم وَهبط منه ما شاء الله له أن يصَعد أو  الله له أن يقيم يف ذلك املكان، وَصعد يف ذلك السُّ

يهبط، ومل يخطُر له قّط أن يُحيَص دَرج هذا السلم، وإمنا َعلِم بعد أن اتَخذه مرتن أو مراٍت 

أنه إذا َصِعد منه درجاٍت فا بُدَّ من أن يَْنَحرَِف قليًا نحَو الشال ليمَي يف التصعيد تاركًا 

عن يينه فجوًة مل يَلِْجها قّط، ولكنه كان يعلم أنها كانت تؤدي إىل الطبقة األوىل من ذلك 

)طه حسن، األيام( البناء الذي أقام فيه أعواًما طوااًل". 

عنّي يف النص السابق ما يأيت:. 1

فعًا الزًما، وآخر متعديًا.أ( 

فعًا مبنيًا للمجهول، وبّن نائَب فاعله.ب( 

ثاَث جمٍل فعلية، وبّن أركانَها.ج( 

بنّيْ وظيفَة املصادر املؤّولة )املظللة(. )فاعل – مفعول به – مضاف إليه- اسم مجرور(.. 2

ما نوع املفاعيل التي تحتها خط.. 3

اقرأ النص اآليت، ثّم عنّي املفاعيل فيه:

"وكان يشُعر شعوًرا غامًضا ولكنه قوىٌّ بأن هذا العلم ال حدَّ له، وبأن الناس قد ينفقون 

حياتهم كلها وال يبلغون منه إال أيرسَه. وكان يريد أن يُنِفق حياته كلّها وأن يبلُغ ِمن هذا 

العلم أكرَ ما يستطيُع أن يبلَغ مها يكن يف نفِسه يسرًا. وكان قد سمع من أبيه الشيخ وِمن 

أصحابه الذين كانوا يُجالسونَه من أهل العلم أّن العلم بحٌر ال ساحَل له، فلم يأخذ هذا 

)طه حسن، األيام( الكاَم عى أنّه تشبيٌه أو تَجّوز، وإمنا أخذه عى أنّه الحق كّل الحق". 

حّدد نوع املفعوالت التي تحتها خط فيام يأيت:• 

)غوستاف لوبون. جوامع الكلم(	  عجبًا للُحّب يَخاف الريْب، والشكُّ يُنميه، واليقن ُييتُه. 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة(	  وراح الثالث الذي كان طويًا ونحيًفا يقطع القاعة ذهابًا وإيابًا. 

"له رأس صغر وكرش كبر يهتّز اهتزازًا وهو يضحك".	 

)زرايب العبيد(	  َمسَحت يديها بخرقة الطبخ ومشت ناحية زوجها وأخرته. 
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)زرايب العبيد(	  فهو ال يستطيع أْن ينظَر إليها َمليًا ويريد يف اللحظة عينها أن ينظَر برويّة. 

)زرايب العبيد(	  وال يعرُف ما يقول يف هذه اللحظات تحديًدا. 

)زرايب العبيد(	  ونادًرا ما تتكلم مع أحد. 

ظّل واقًفا مكانه ال يعرُف للحظاٍت ماذا يفعل، ثم تقدم خطوات إىل باب البيت وتكلم، 	 

)زرايب العبيد( وكأنّها ما زالت وراء الباب تراه من بعض شقوقه. 

عتيقه ال تنبُس مبا يُري وجهتَها للغريب، ألصلها املاثل اليوم يف بيتها لحًا ودًما واعرافًا 	 

)زرايب العبيد( واستحقاقًا. 

تستسلم إللحاح عيلٍّ صاحِب اإلطالِة البهية، املختلِف عن عائلٍة تَتَنّكُر لها شكًا 	 

)زرايب العبيد( ومضمونًا، تَروي له ويَسمع منها. 

وبالدقة نفِسها أراقُب الساعة عى ِمعصمي إىل حن عودة ُممرضتي من َعملها يف املساء.	 

)زرايب العبيد(  

)ابن الدمينة(	  قد يجمُع الله الشتيتن بعدما         يظّنان كّل الظّن أن ال تاقيا 

)دوستويفسيك(	  آه لقد أدركُت لحظتَها أنني ال أفهُمهم حقَّ الفهم. 

كأيّن غداَة البن يوَم تَرَّحلوا         لدى سمرات الحّي ناقف حنظل	 

)امرؤ القيس(	  ففاَضْت دموُع العن مّني َصبابًة        عى النْحِر حتّى بَّل َدمعي َمحميل 

)مثل ياباين(	  يوُت الجبناُن ِمراًرا، وأما الشجاُع فيموُت مرًة واحدة. 

اكتب جماًل تشتمل عىل املفاعيل اآلتية، مع تحديدها بوضع خط تحتها:• 

الجملةاملفعول

املفعول املطلق

نائب عن املفعول املطلق

املفعول ألجله

املفعول فيه

نائب عن املفعول فيه

مفعول به



157 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

اكتشاف

أجب عن أسئلة هذا االختبار القصري، ثم انظر اإلجابات يف امللحق وقّيم نفسك.

3 المنصوبات )الحال والتمييز(

 10
درجات

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت: 

)القمر 12(. 1 ، )عيونًا(:  قال تعاىل:   

مفعول به. 	

مفعول فيه. 	

متييز. 	

"ال يا امرأة، ستسقطني هلًعا"، )هلًعا(. 2

مفعول ألجله. 	

حال. 	

متييز. 	

"واهتزت عظامي رعًبا"، )رعًبا(. 3

مفعول ألجله. 	

حال. 	

متييز. 	

" تصّبب عرًقا"، )عرًقا(:. 4

مفعول به. 	

حال. 	

متييز. 	
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"يجلس مقرفًصا عىل أرض مفروشة بقطع من السجاد األحمر"، )ُمَقرِفًصا(:. 5

متييز. 	

مفعول مطلق. 	

حال. 	

"كانوا يتحدثون حديًثا هامسا طوياًل"، )هامًسا(:. 6

مفعول به. 	

نعت. 	

حال. 	

" فكر مليًّا يف النجاحات السابقة "، )ملًيا(:. 7

مفعول به. 	

حال. 	

نائب املفعول املطلق. 	

" وجاء الحكم مخفًفا."، )مخفًفا(:. 8

نعت. 	

حال. 	

متييز. 	

"من ازداد علاًم ازداد تواضًعا"، )علاًم، تواضًعا(:. 9

حال. 	

متييز. 	

مفعول ألجله. 	

أصغر البذور حجاًم ميكن أن تنتج محصواًل وفريًا"، )حجاًم(:. 10

حال. 	

متييز. 	

مفعول مطلق. 	

قّيم نفسك

إذا كانــت درجتــك 4 فأقــل 	 

ــة  ــاج إىل دراس ــت تحت فأن

بركيــز  الفصــل  هــذا 

كبريــن. واهتــام 

إذا كانــت درجتــك بــن 5 	 

بعــض  تعــرف  فأنــت  و7 

األمــور عــن مفاعيــل أخــرى 

غــر املفعــول بــه، لكنــك 

تحتــاج إىل مراجعــة وتنظيم 

املعلومــات يف عقلــك. 

 	 8 درجتــك  كانــت  إذا 

ا يف  فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

ــن  ــاب، وسيتحس ــذا الب ه

ــاء  ــد االنته ــر بع أداؤك أك

ــه. من
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َتَعّلم:
متتّد الجملة الفعلية لتشتمل عىل عنارَص جديدٍة تُكّمُل املعنى. تأمل الجمَل اآلتية:

خَرَج محمٌد.	 

خَرَج محمٌد مع رفاِقه صباًحا.	 

خَرَج محمٌد مع رفاِقه صباًحا ُمتأهبًا للمغامرة.	 

ما األركان األساسية يف الجملة؟ وما العنارص املُكّملة لها؟• 

بعُض هذه العنارِص يأيت دامئًا منصوبًا يف الجملة الفعلية مثل املفاعيل، ومنها: ................................ 

و................................ و................................ و................................

ومن العنارص املكملة للجملة غريُ املفاعيل: ................................ و................................
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أ- الحال
تعريفها:

وصٌف يُبنّيُ هيئَة صاحِبه وقَت وقوعِ الفعل.

مثال: جاء محمٌد راكًضا.	 

   جاء       محمٌد                            راكًضا

    

  الفعل     الفاعل )صاحب الحال(       الحال

)راكًضا( حاٌل تبنّي هيئة محمد وقت مجيئه.

اقرأ األمثلة اآلتية من رواية )تبيك األرض(، وتأّمل الحال وصاحبها.• 

هم.. 1 فناجُن القهوة املرّة تدور ُمشِعلًة قلوَب الحارضين وحواسَّ

وُعدُت إىل القرية وحيًدا، عاشًقا، ورمّبا هاربًا.. 2

َصَمَت ُعبيٌد ُمتوّجًسا.. 3

انتفضُت مذعوًرا.. 4

لو رصَخُت الصطَدم صويت باملنارة وارتّد حسرًا يف أُذين.. 5

بَدت الضفُة األخرى جريحًة باملجهول املُظلم.)رواية تبيك األرض يضحك زحل، عبد العزيز الفاريس(. 6

أكمل الجدول اآليت بتحديد الحال وصاحبها وفعلها يف األمثلة السابقة:. 7

الفعلصاحبهاالحال

هم تدورفناجُن القهوةُمشِعلًَة قلوَب الحارضين وَحواسَّ

فاعل  اسم  يكون  الوصف 
وصفة  مــفــعــول  واســـم 
تفضيل  ــم  واسـ مشبهة 

وصيغة مبالغة
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رشوطها: 

من رُشوط الحال كام جاَءت يف الجمل السابقة أن تكوَن: 

وصًفا )اساًم مشتًقا(، نحو: . 1

اسم الفاعل، مثل: عاشًقا، وهاربًا، وُمشِعلًة، ومتوّجًسا.	 

الصفة املشبّهة، مثل: ................................................................................................	 

اسم املفعول، مثل: ................................................................................................	 

نكرة، كام يف األمثلة السابقة جميًعا. . 2

وقد تأيت الحال جامدة، كام يف املثالني اآلتيني )ويكرث هذا يف الشعر خاصة(:

)تبيك األرض(	  وهذا الليُل يرسُم َحريت دروبًا من تاش. 

)إبراهيم السعافن، أفق الخيول( 	  ونحن ندوُر ندوُر عيونًا هباًء وأفئدًة غاربة. 

أن يكون صاحبها معرفًة، انظر الجدول السابق )صاحب الحال(.. 3

أنواعها:

تأمل الجمل اآلتية، وعنّي الحال فيها:• 

فأجبت ُمغِمًضا عينّي بكل ثقة.	 

ستبدو القرية فيها كُشعلٍة من نور.	 

نظَر إليها أيب طويًا والغيُظ يأل مقلتيه. 	 

هذا صوُت أسناين تَْصطّك من ِشدة الرد يا سيدي.	 

جاءت الحاُل يف األمثلة السابقة: 

مفردة، كا يف املثال: ................................................................................................................................... 1

جملة فعلية، كا يف املثال: ...................................................................................................................... 2

جملة اسمية، كا يف املثال: ...................................................................................................................... 3

شبه جملة، كا يف املثال: ........................................................................................................................... 4

املشتق،  عكس  الجامد 
هو اسم ليس له فعل من 
لفظه، مثل: بيت – رجل - 

شجرة
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وإذا ما وقعت الحال جملة أو شبه جملة فتحتاج إىل رابط يربطها بصاحبها، ويكون هذا 

الرابط:

واًوا، تُسّمى )واو الحال(:	 

)يوسف: 14( كا يف قوله تعاىل:    

ضمرًا:	 

كا يف قوله تعاىل:    

)القلم: 43(   

الواو والضمر:	 

)النساء: 43( كا يف قوله تعاىل:    

ضمرًا  الرابط  يكون  قد 
مسترًا

تدريب
عنّي الحاَل وصاحبها يف األمثلة اآلتية، وبنّي نوعها:

"وما ِمْن َشّك يف أّن أّمه قد قََضت طيلَة ذلَك الصباِح واقفًة يف َحلق البوابة تَتطاوُل 	 

بعُنقها باحثًة بَن الُجموع".

"فإّن شعوَر الوحدِة يُازمني كَوجهي". 	 

"نزَل الرّد عليهم كصاعقة". 	 

"لكّنه اليوَم كان يجلُس ساِهًا زاهًدا يف أّي َساٍم أو كام".	 

"عتيقة تحب بيتها نظيًفا متجدًدا وتهتم بأدّق التفاصيل فيه". 	 

"وانتقل إىل العاصمة؛ ليطيل فيها املقام طالبًا للعلم مختلًفا إىل مجالس الدرس يف 	 

)طه حسن، األيام( األزهر". 

)ساق البامبو(	  "تبادلوا النظر فيا بينهم مستفهمن". 
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ب- التمييز

تعريفه وأنواعه:

التمييز اسٌم جامٌد نَِكرٌة منصوٌب يُزيُل إبهاَم ما قبله. واإلبهاُم قد يكوُن يف ُمفرَدة أو يف 

جملة. 

اقرأ الجمل اآلتية وتأّمل التمييز فيها:• 

)أ(

يف مكتبتي عرشون كتابًا.. 1

)نزار قباين(. 2 "يف مثل هذا اليوم قبل خمسن عاًما هجم عيّل الشعر". 

)ب(

)النساء: 122(. 1 قال تعاىل:    

)جران(. 2 "فا أشدَّ قساوَة اإلنساِن وما أكرَ رأفتَه!". 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة(. 3 "بَدْت لُِكّل أهِل الداِر أحَسَن حااًل ِمّا كانَت". 

"أبقى املشاعر أكرها اعتدااًل".. 4

)ج(

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة(. 1 "ارتّج جسده وراح يتصبّب عرقًا". 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة(. 2 "تأكدت مشاعر سعد تجاه الولد وازداد منه نفوًرا". 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة(. 3 "امتأل َعيلٌّ زهًوا وانتشاًء". 

يأيت التمييز يف ثالث أشكال:

متييز العدد )11-19(، كا يف املثال: ......................................................................................................أ( 

متييز اسم التفضيل، كا يف املثال: ...........................................................................................................ب( 

متييز الجملة، كا يف املثال: ........................................................................................................................ج( 

وكثرًا ما يقع التمييز بعد أفعال مثل: "ازداد"، و"امتأل"

متييز األعداد:
)3 - 10( جمع مجرور

)11 - 99( مفرد منصوب
)100 - مليون( مفرد مجرور



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة164

وقد يأيت التمييز يف بعض الرتاكيب السامعية، نحو:

لله درّه فارًسا.	 

أكرم به رجًا.	 

ما أعظمه إنسانًا.	 

حسبك به وليًا.	 

كفى بالله وكيًا.	 

اكتْب جماًل فعلية تشِتمُل عىل متييٍز وتتضّمن ما يأيت:• 

العدد: .............................................................................................................................................................................	 

الفعل )ازداد(: ...........................................................................................................................................................	 

صيغة )أفعل( التفضيل: .......................................................................................................................................	 

حسبي/ حسبك: ........................................................................................................................................................	 
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تدريب
اقرأ الجمل اآلتية وعنّي التمييز فيها:

)يوسف: 4(	  قال تعاىل:    

"الصبي يسعى أمامه مع صاحبه حتى يقطع الصحن ويصعد هذه الدرجة اليسرة التي 	 

يبتدئ بها األزهر نفسه، فيمتلئ قلبه خشوًعا، وخضوًعا، ومتتلئ نفسه إكباًرا وإجااًل".

)طه حسن، األيام(  

"ال يزيده ذلك إال إكباًرا للعلم، وإجااًل للعلاء، وإصغاًرا لنفسه، واستعداًدا للعمل 	 

)طه حسن، األيام( والجد!". 

)رضوى عاشور، ثاثية 	  "يف الحانوِت تَبادَل مع نعيٍم كلاٍت ثم انتحى ُركًنا، وجلَس صامتًا". 

غرناطة( 

"رأى األفق من وراء القصور يتلّون بورد الصباح أرجوانًا غائًا َممزوًجا بُزرقَة السحر".	 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة(  

)كليلة 	  "وأضعف له امللك الكرامة، وازداد به ثقة وإليه تفويًضا وبه اغتباطًا حتى هلك". 

وِدمنة(

"زعموا أنَّ أربعَة نفٍر اصطحبوا: أحدهم ابن ملك، واآلخر ابن تاجر، واآلخر ابن رشيف 	 

)كليلة وِدمنة( ِمن أتمِّ الناس ُحسًنا وجااًل، واآلخر ابن أكَّار". 

)أحمد شوقي(	  ، َحسبَُك رتبًة         يف الِعلِم أْن دانَت بك العلاءُ  يُّ يأيُّها األمَّ

)األخوان الرحباين(	  "عرشون عاًما وأنا يسكنني الحنن والرجوع". 
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خالصة:

متتّد الجملة الفعلية لتشمل عنارص جديدة تُكّمل املعنى، وتأيت دائًا 	 

منصوبة، مثل املفاعيل، و.......................................، و.......................................

الحال وصف يُبّن ....................................... صاحبه وقت وقوع الفعل.	 

من رشو	 الحال أن تكون: .......................................، و.......................................، وأن 	 

يكون صاحبها .......................................

قد تأيت الحال جامدة. 	 

تأيت الحال مفردة، أو ..........................، أو ..........................، أو ..........................	 

إذا وقعت الحال جملة أو شبه جملة فتحتاج إىل رابط يربطها بصاحبها، 	 

ويكون هذا الرابط: ..........................، أو ..........................، أو كليها.

التمييز اسم جامد نكرة منصوب يزيل .......................... ما قبله. واإلبهام قد 	 

يكون يف مفردة أو جملة.

يأيت التمييز يف ثاثة أشكال: متييز العدد )......................(، ومتييز ..........................، 	 

ومتييز ..........................

كثرًا ما يقع التمييز بعد أفعال مثل: ..........................، و.......................... 	 

قد يأيت التمييز يف بعض الراكيب الساعية مثل: ..........................، ..........................	 
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................ /10اختبار

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت:

: "من ازداد ِعلاًم ومل يزدد يف الدنيا زهًدا، مل يزد من الله إال بُعًدا":. 1 التمييز يف قوله 

)السلسلة الضعيفة 4541(  

علًا، زهًدا. 	

زهًدا، بُعًدا. 	

علًا، زهًدا، بُعًدا. 	

 "كان صوت املوسيقا يزداد اتضاًحا ويعلو".. 2

)اتضاًحا(:

خر كان. 	

حال. 	

متييز. 	

الحال يف جملة: "هي واقفة هناك تأتلق عيناها بدمع صامت":. 3

واقفة. 	

جملة )هي واقفة هناك(. 	

جملة )تأتلق عيناها بدمع صامت(. 	

 "ومرة أخرى تَقلّب يف فراشه محتاًرا".. 4

)ُمحتاًرا(:

نائب عن املفعول املطلق. 	

حال. 	

متييز. 	

"ومن هنا مىض يَضِب يف الجبال، تارِكًا أرَضه، هاربًا إىل املجهول؟!!". يف الجملة:. 5

)تاركًا( حال، )هاربًا( متييز. 	

)تاركًا( و)هاربًا( حاالن. 	

)تاركًا( و)هاربًا( متييزان. 	
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 "فرَك يديه ُمسَتمِتًعا بالدفء".. 6

)مستمتًعا بالدفء(:

حال مفرد. 	

حال جملة. 	

حال شبه جملة. 	

 "زوجته تنىس دامئًا شّباك الحامم َمفتوًحا فتلعُب به الريح".. 7

)مفتوًحا(:

مفعول ثاٍن. 	

حال. 	

متييز. 	

 "استدارت زوجُته ذاهبًة إىل خارج الغرفة".. 8

)ذاهبة(ً:

حال. 	

متييز. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

 يقول أحمد شوقي: يأيُّها املرَُسى به رَشًفا        إىل ما ال تناُل الشمُس والَجْوزاُء. 9

)رشًفا(:

مفعول مطلق. 	

مفعول له. 	

متييز. 	

)واقًفا( يف إحدى الجمل اآلتية حال:. 10

"لقد كنت واقًفا هناك". 	

"ظننُت أبا عثان واقًفا أمام حارس يهودي يُحادثه ويشر إىل دكانه". 	

"كيف يكون شعور رجل مشلول أمىض حياته واقًفا عى قدميه". 	
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َسْبٌر

بنّي نوع املنصوبات )املفاعيل، والحال والتمييز( التي تحتها خط يف الجمل اآلتية:• 

)ظل الريح(	  فظهر قبالتنا ما بدا يل جثة بناء مهجور، أو رضيًحا ألصداء وظال بعيدة. 

كانت أعمدة اإلنارة يف الس رامباس تخفت شيئًا فشيئًا بالتوازي مع استيقاظ املدينة 	 

)ظل الريح( بكسل وهي تتأهب لخلع قناع األلوان الشاحبة. 

)كنفاين(	  إنها تريد با شك أن تعرف أموًرا أكر غموًضا من هذا الجزء من القصة. 

)كنفاين(	  يجب أن يحررها من الكذبة ويحرر نفسه من الحظ األسود الذي حمله وحيًدا. 

)كنفاين(	  بدا له السؤال عجيبًا ولكنه مل يستطع أن يتخلص منه. 

)كنفاين(	  وبعد لحظة واحدة كّر عائًدا إىل السيارة، ثم غادر القدس. 

مّد كفه إىل السلة فقبض عى ذراعها بعنف واندفع إىل فوق كأنه يقتلع نفسه اقتاًعا 	 

)كنفاين( من بحرة طن. 

)كنفاين(	  أصوات الصحون تأيت إليه مخدرة من وراء باب غرفة الطعام. 

)كنفاين(	  قال: يجب أن تحمد الله أنني مل أضعه عى رأسك مقلوبًا. 

)كنفاين(	  ودافع دفاًعا مجيًدا مع رفاقه القائل حتى تساقطوا من حوله واحًدا إثر واحد. 

)كنفاين(	  لقد تقابلنا يوَمذاك وجًها لوجه وكانا مجرد من ساحه. 

)ثاثية غرناطة(	  ِه.  ه وجدُّ جدِّ أربعون عاًما وهو يحمُل املفتاَح الذي َحملَه أبوه وجدُّ

)ثاثية غرناطة(	  تطَلََّع الشيُخ إليه فازداد َخوفًا، كان يف العينن ضياٌء ونظرٌة ثاقبة. 

)ثاثية غرناطة(	  ازداد وجه حسن احتقانًا وانفجر يف سعد. 

)ثاثية غرناطة(	  وكلّا حاوَل أْن يُغالِب ما يف قلبه ازداَد ما يف قلِبه اتقاًدا. 

كانت تنظُر إىل أّي يشٍء يحدث مها بدا بسيطًا، عى أنه إشارٌة ال يجُب االستهانُة بها.	 

)ساق البامبو(  

)ساق البامبو(	  توقَفت خوفًا من أن متوت العجوز جوًعا.  

)ساق البامبو(	  تدرّجت آيدا صعوًدا يف عملِها إىل القمة، نزواًل يف ذاتِها إىل القاع. 

)ساق البامبو(	  مْت لروحِ هذا املكان.  مل يكن العّال، الذين قضوا نحبَهم غرَقًا، سوى قرابَن قُدِّ

)ساق البامبو(	  أدرُت وجهي إىل النافذة هربًا من حزنه وحريت. 
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)ساق البامبو(	  أدرُت ظهري للمركب هاربًا من ذكريات مل أساهم يف ُصنعها.  

)ساق البامبو(	  يجلُس ُمقرِفًصا عى أرٍض مفروشٍة بقطعٍ من السجاد األحمر.  

)ساق البامبو(	  ومُنارس طُقوًسا ال نفهمها، خوفًا من َخسارة يشء نُحاول أن نؤمن به. 

)ساق البامبو(	  ولكّنني أتراجع خوفًا من أن تُسمَعني جوابَها املُعتاد: أنت ال تفهم شيئًا. 

وبكت أكرَ ألنها تعلُم أّن والدي مل يتمرْد عى جّديت ِحفاظًا عليها ورغبًة يف االستمرار 	 

)ساق البامبو( معها، بل ِحفاظًا عيّل. 

"الدموع انسابت من عينّي بسخاء. مسحتها بكّفي املربة. استحالت دموعي طيًنا عى 	 

)ساق البامبو( وجهي". 

"لو أنني مل أبدأ بهذه الكلمة ملا انفجرت باكيًا".	 

"رّد تحيتها ُمتمِتًا".	 

"أزاح سيده واعتدل جالًسا".	 

"هززت رأيس إعجابًا".	 

"الحمد لله أنني مل أكن خائًنا وال جبانًا يف يوم من األيام".	 

"انرصفُت عن فكرة السفر، رضوًخا لرغبة أمي".	 

عنّي األحوال )جملة – شبه جملة( يف الجمل اآلتية:• 

"فاذا عساُه يقوُل لها وهي تَخفُق فوق صدره كالقلب الذي يَخفق يف صدره؟"	 

"تَقلَّب يف فراِشه وُخيَّل إليه أنه يَسمُع وجيَب قلِبه يرِضُب يف جسِده كلِّه كالوتَِر 	 

املشدود".

ه عى السلِّم تدعو لَُه بالخرِ والتوفيق، وكانْت خالتُه تَقُف إىل جانبها 	  "كيف وقفت أمُّ

تُشر له ُمطَْمِئَنًة".

"ما الذي ينُعني من األكِل وأنا أتضّوُر جوًعا؟"	 

"ثم تحرَّك بتَثاقُل".	 

"الدموُع انسابَت من َعيَنّي بسخاء".	 

"تتقّدم ببطء".	 
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عنّي األحواَل يف النصوص اآلتية، وبنّي نوَعها )مفرًدا- جملة – شبه جملة(:• 

ثم ملحتُه عائًدا من بعيد، بخطواتِه الثقيلة وظهرِه املُنَحني وساعَديه الساقطن إىل جبينه 	 

بإعياء، واقرب مني بطيئًا كا كان يسر، شيًخا أكرَ ما كان، معفرًا مغرًا يلهث لهاثًا 

)كنفاين( طويًا رفيًعا، وعى صدريته نقاٌ	 كثرٌة من الدم املَمزوج بالراب. 

يذهب عيّل إىل عملِه ويعود منه فرى قبل أن يصل إىل البيت الورَد الدمشقّي، متفتًحا 	 

نرِضًا، يزين حافة النافذة املُطلة عى الحارة، ووراء الورد وجُه جدتِه، متغضًنا، وساهًا، 

وينتظر. يشاركُها العشاء، ويحيك لها بعَض تفاصيل يومه، ثم يدخُل ليناَم فيحلم بوردٍة 

فيخرُج يف الصباح آما يف لقائها. يراها فينرشُح صدرُه، أو ال يراها فيَمي كسَر الخاطر. 

ولكّن التلَة تُراوده مبتعِة الركِض يف املُنحنى، وتُلِجم خطوتَه هيبتُه الجديدُة ما دام فتى 

)ثاثية غرناطة( أوشك عى إمتاِم عاِمه الراِبع عرَش. 

كان يُشُر إىل فارٍس يَتقّدُم ُمعتَلِيًا ِحصانا أبيَض ُمطَّهًا، يَطأ األرَض بخّفٍة ُمتهاِديًا كأمنا 	 

)ثاثية غرناطة( يَتيُه بحسنه. 

تبدو املصائُب كبرًة تقبُض الروح، ثم يأيت ما هو أعتى وأشدُّ فيصغُر ما بدا كبرًا 	 

)ثاثية غرناطة( وينكِمش ُمتقلًصا يف زاِويٍة من القلِب والحشا. 

عنّي التمييز يف الجمل اآلتية:• 

ويبدو من ِطراز ِزيِّها أّن الصورَة التُِقطَت قبل خمس وعرشين سنًة أو ثاثن عاًما عى 	 

)ظل الريح( األقل. 

كانوا يتوّجهون إىل محاٍت تَبيع أغطيَة رأٍس رديئًة وأقلَّ ِسعرًا وتُناِسُب األذواُق املعارصة.	 

)ظل الريح(  

)ظل الريح(	  إن هؤالء أشدُّ خطرًا ألنهم دفنوا كلَّ اآلخرين وظلّوا وحَدهم عى قيِد الحياة. 

كنت أستسلُم لدّوامٍة من املشاِعر املُبَهمة، وأغوُص يف عامٍل َعجيٍب تَسكُنه شخصياٌت أكرُ 	 

)ظل الريح( واقعيًة من الهواء الذي أتنّفُسه. 

)ظل 	  مل أعْد أذكُر ِمْن أيَن اقتبست الفكرة، لكّنها كانت الفكرَة األكرَ ملعانًا يف حيايت كلها. 

الريح(

ُل كلِّ 	  واألكيُد أنه يف املستقبِل سيَهَرِئُ أكرَ فيزداُد دمامًة وطَبًْعا سيتوّجُب َعيّل أنا تََحمُّ

)النعاس( ذلك القبح. 
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كان أبو جعفر وهو يخطو يف عقده السابع يزداد صمتًا. صمٌت كثيٌف يحِجُب عن عيوِن 	 

)ثاثية غرناطة( أقرِب الناِس إليِه إعصاًرا داخليًا. 

ما َموِقُع كلمِة )ذاِهب( من اإلعراِب يف الجَمِل اآلتية:• 

طْرَنْج مع األصِدقاء".	  "كنُت ذاهبًا إىل غابة الصنوبر أللعَب الشِّ

"كّنا كلنا نندفع إىل األمام كأننا ذاهبون إىل ُعرْس".	 

"استدارَت زوجتُه ذاهبًة إىل خارج الغرفة".	 

"أخرين غّسان أنه ذاهٌب ليَُوّدَعه الوداع األخر".	 

"قالت: أنا ذاهبٌة للنوم".	 

اقرأ النص اآليت، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:• 

إذا أخطأ إليك أحٌد فاذكْر هذه األمور:

أواًل:  أنك أنَت أيًضا تُخطئ يف أشياء كثرة، وأنك برٌش كغرك، وأنك إذا امتََنْعَت عن بعض 

الذنوب ففيك امليُل إليها، وال تعملْها جبًنا أو خشيَة العار أو لسبٍب آخَر حقرٍ.

ثانيًا:  أنك ال تدري هل ما يعملُه الناس رشٌّ مقصوٌد أو ال؛ ألّن كثرًا من أعالِهم ناشٌئ عن 

ُمقتىَض الحال، وأنّه كثرًا ما يتعرّسُ عى اإلنسان الُحكُم املُصيُب عى أعال غره.

ثالثًا:  متى ضايَقك الناُس وأحزنوك، اذكر أّن حياة اإلنسان ليست إال ملحًة، إذا انَقَضْت رِصنَا 

جميًعا تُرابًا.

ه ما نَشُعر به يف أنفِسنا، ال ما يكون يف  رابًعا:  أن ما يأيت علينا من الغضب والقلق أشدُّ

األعال الجائرة التي تُسببه.

خامًسا:  أن الُخلق الطيّب ال يُقهر إذا كان صحيًحا ال تََصّنًعا؛ ألنه ماذا يفعل بك الجائر الظامل 

إذا ُدمَت عى املعروف واإلحسان إليه؟

سادًسا:  انتظار عدم الرش من األرشار جنوٌن وُمحال؛ ألنك إذا رأيتهم يُسيئون إىل غرك، فكيف 

تنتظر أنهم ال يُسيئون إليك؟ امُح العجَب، واكرِس الحّدة، وأطفئ الشهَوة، وأبِق العقَل 

)يوسف البستاين. أمثال الرشق والغرب( ضمن حدوِده. 



173 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

عنّي يف النص ما يأيت:. 1

فعًا تاًما، وبّن فاعلَه.أ( 

فعًا ناسًخا، وبّن اسَمه وخرَه.ب( 

فعًا مبنيًا للمجهول، وبّن نائَب الفاعل.ج( 

فاعًا ضمرًا متصًا.د( 

مفعواًل به ضمرًا متصًا.	( 

بنّي نوَع املنصوباِت التي تحتها خط.. 2
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3. الَجرُّ واإلضافُة

ARB.6.2.02.086 يطبق ما درسه يف بايب: الجر واإلضافة. • 

ARB.6.2.02 يتعرف املفاهيم النحوية والرصفية ويستخدمها استخداًما صحيًحا.• 

نواتج الّتعلّم:
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اكتشاف

أجب عن أسئلة هذا االختبار القصري، ثم انظر اإلجابات يف امللحق وقّيم نفسك.

الَجرُّ واإلضافُة

 • 7
درجات

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت: 

 "كان يَْحظى بذاِكرَِة فيل".. 1

عدُد األسامِء املجرورِة يف العبارة:

واحد 	

اثنان 	

ثاثة 	

 "بعد أن أغلَْقنا املََحّل يف َعرْص ذلَك اليوم".. 2

عدُد األسامء املجرورة يف العبارة:

واحد 	

اثنان 	

ثاثة 	

 "لقد َحَصل هذا أكرث ِمْن َمرٍة يف املايض".. 3

عدُد األسامء املجرورة يف العبارة: 

واحد 	

اثنان 	

ثاثة 	
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 "كان َشغوًفا بالكُُتب أكرثَ من َشَغِفه بالحياة".. 4

عدُد األسامء املجرورة يف العبارة: 

ثاثة 	

أربعة 	

خمسة 	

 "وكاَن الحارِضون يَنظرون إليه ِبرَتّقب".. 5

تشتمُل العبارة عىل:

تركيبن إضافين 	

ِشبَْهي ُجملَة 	

تركيٍب إضايف، وشبِه جملة 	

أيُّ العباراِت اآلتية تشَتِمُل عىل ُمَركٍَّب إضايف:. 6

)نِْعَم الَقريُن الرضا(.  	

)كلُّ ممنوٍع َمرغوٌب(. 	

)األرزاُق َمكتوبة(. 	

( يف إحدى العبارات اآلتية جاَءت غري مضافة:. 7 )كلُّ

)الروم: 32( 	 قال تعاىل:    

)األنبياء: 93( 	 قال تعاىل:    

)الحجر: 30( 	 قال تعاىل:    

 • 3
درجات

عنّي ثالثة أسامء مجرورة فيام يأيت: 

"أْخَرَج من َجيِْبه ُعلبَة ثِقاٍب وأَخَذ ِمْنها عوًدا وأْشَعلَه. فأضاءت الشعلة وجهه وبقيُْت ُمتََسّمرًا 

)كارلوس زافون، ظل الريح( من الَخْوف". 

قّيم نفسك

إذا كانــْت درَجتـُـك 4 فأقـَـل 	 

ــِة  ــاُج إىل ِدراس ــَت تَحت فأن

ِبركيــٍز  الفْصــِل  هــذا 

كَبريْــن.  واهِتــاٍم 

بــن 	  درَجتُــك  كانــْت  إذا 

تَعــرُف  فأنــَت   7 و   5

ــر  ــْن الج ــوِر ع ــَض األم بع

ــاُج  ــَك تحت ــة، لكّن واإلضاف

وتنظيــم  ُمراجَعــَة  إىل 

عقلِــك.  يف  املْعلومــاِت 

 	 8 درَجتُــك  كانــْت  إذا 

ا يف  فأكــَر فأنــَت جيــٌد جــدًّ

ــُن  ــاب، وسيتحّس ــذا الب ه

ــاِء  ــَد االنته ــرَ بع أداؤَك أك

ــه. من
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أ- الجّر
الجرُّ من خصائِص األسامء، فاألفعاُل والحروُف ال تُجّر. وتُجرُّ األسامُء لواِحٍد من ثالثِة أسباب. 

 الجملَة اآلتية، وعنّيْ فيها كلُّ اسٍم َمجرور:• 
ِ
اقرأ

"ليتناقشوا يف شأن الشعراء الخائبن"	 

يُجّر االسم إذا جاء:

، مثل: ....................................................................................... 1 مسبوقًا بحرف جرٍّ

مضافًا إليه، مثل: ........................................................................................................ 2

نعتًا )أو تابًعا( السم مجرور، مثل: .................................................................... 3

حروف الجّر

ُحروُف الجّر من أدواِت الربِْط تأيت لَتِصل بني أجزاِء الكالم، كام يف األمثلة اآلتية:

سأذهُب إىل السوق.. 1

أيب يف البيت.. 2

حروُف الجّر تَِصُل بني:

األفعال واألساء، كا يف املثال: .......................................................................... 1

أو األساء واألساء، كا يف املثال: .................................................................... 2

• حروف الجّر ومعناها:

اقرأ األمثلة اآلتية، وعنّي حروف الجّر فيها:	 

قال تعاىل:   . 1

)الفجر: 5-1(  

حروف الجّر

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

َتَعّلم:
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قال تعاىل:   . 2

)يوسف: 85(  

)مثل عريب(. 3 إّن سوء الظّن من ُحْسن الفطن. 

)رواه الرمذي(. 4 : "دع ما يريبك إىل ما ال يريبك".  قال رسول الله 

)صحيح البخاري(. 5 "ُحّفت النار بالشهوات وُحّفت الجّنة باملكاره". 

)مثل صيني(. 6 عى قدر الحاجة يكون التعب. 

إن غًدا لناظره قريُب.. 7

الشهادة يف سبيل الوطن ليست مصرًا سيّئًا، بل هي خلوٌد يف موٍت رائع.. 8

)كورناي(  

)مثل عريب(. 9 العلم يف الصغر كالنقش يف الحجر. 

ُسئل الحسن بن عيل ريض الله عنها عن البخل فقال: هو أن يرى الرجُل . 10

ما أنفقه تلًفا، وما أمسكه رشفًا.

رّب أٍخ لك مل تلده أمك.. 11

حروف الَجّر كثرية، أشهرُها ما جاء يف األمِثلة السابقة. ولِكُّل َحرٍف من حروف الجّر معنى 

أصيلٌّ وعدُة معاٍن ثانوية، مُيكُن استنتاجها من السياق. 

املعاين األصلية لحروف الجر:. 1

ابتداء الغاية  منأ( 

انتهاء الغاية  إىلب( 

املُجاَوزة  عنج( 

االسِتْعاء  عىد( 

التْعِدية  الباء	( 

املُملْك  الامو( 

الظرفيّة  يفز( 

التشبيه  الكافح( 

التقليل  رُّب	( 

القَسم  الواو والتاء والباءي( 

كيف تعرف االستخدام الصحيح لحروف الجّر ومعانيها؟. 2

أغلُب حروُف الجّر نَعرفُها ِمن كرِة االستخدام. فإذا ما أْشَكلَْت َعلينا، أو أرَْدنا أن نَتَأكَّد 

فََمرِجُعنا يف ذلك املعجم. فُحروف الجّر كثرًا ما تأيت للربط بن األفعال واألساء. واملُعجم هو 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مختصة  معاجم  وهناك 
مثل  الحروف  معاين  ببيان 
ــن هــشــام"،  "املــغــنــي الب
حروف  يف  الداين  و"الجني 

املعاين، للمرادي".
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املَرِجع يف تَعين حروف الجر املناسبة التي تَتِّصل بالفعل للداللة عى معانيه املختلفة. 

،ثّم راجع املعجَم الوسيَط  مثاًل، انظر األمثلة اآلتية، وحّدد الصواَب منها بوضع عالمة 

للتأكّد من ِصّحِة اختيارِك: )قد يَِصحُّ الخياران(

)أي طلب قبول معذرته(اعتذر إليهاعتذر من فان

أجب عنأجب عى

)أي تشاءم(تطّر منهتطّر باليشء

)أي سأله إياه(طلب إليهطلب منه

)بخل بخًا شديًدا(ضّن عليهضّن به

تَغيريُ حرف الجّر قد يؤدي إىل معنى مختلف، وأحيانًا إىل الضّد متاًما. وهذا باٌب من . 3

األبواب التي تَكرُث فيها األخطاء الشائعة.

ِصْل بني كل تركيٍب وَمعناه فيام يأيت:• 

معناه الرتكيب   

ابتهل وطلب رِغب فيه   

أراده رِغب عنه   

تركه وترفّع عنه رِغب إليه   

• االسم املجرور:

الجّر كام ذكرنا سابًقا من خصائِص األسامء. واألسامء املجرورة قد تكوُن أسامًء ظاهرًة أو 

ضامئَر ُمتصلة.

تأّمل األسامَء املجرورة فيام يأيت: • 

"بقاُء الباطل يف َغْفلة الحّق عنه".	 

"للحّق دولٌة وللباطِل جولة".	 

"أنر الزاوية التي أنت فيها".	 

)الطاق: 2(	     

تختص  الجّر  بعض حروف 
الظاهرة، وبعضها  باألساء 
الظاهرة  األســـاء  يجر 

واملضمرة.



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة182

جاء االسم املجرور يف األمثلة السابقة: 

اسًا ظاهرًا كا يف املثال: .................................................................................................... 1

ضمرًا ُمتصًا كا يف املثال: .................................................................................................. 2

املتصلة  ــّر  ــج ال ــر  ضــائ
كاف  الغائب،  هاء  ثاثة: 
له/ املتكلم:  ياء  الخطاب، 
منه/ بــه/بــك/يب،  ــك/يل،  ل

املتصلة  )نا(  و  منك/مني 
باسم أمر بحرف جّر.

تدريب

اقرأ النص اآليت وعنّيْ فيه كلَّ جار ومجرور:• 

حین وصَل "سعید س." إىل َمشارِف حیفا، قادًما إلیها بسیارتِه عن طریق القدس، أحس أن 

شيئًا ما ربط لسانه، فالتزم الصمت، وشعَر باألىس یتسلُّقه من الداخل. وللحظٍة واحدٍة راودتُه 

فكرُة أن یرجع، ودون أن ینظر إلیها كان یعرف أنها آخذٌة بالبكاء الصامت، وفجأًة جاء صوُت 

البحر، متاًما كا كان. كا، مل تعْد إلیه الذاكرُة شیئا فشیئا. بل انهالَت يف داخل رأسه، كا 

یتساقَط ُجداٌر من الحجارِة ویراكَم بعُضه فوق بعض. لقد جاءت األمور واألحداث فجأًة، 

وأخَذت تتساقَط فوق بعِضها ومتأل جسَده. وقال لنفِسه أن "صفیّة" زوجتَه، تُِحّس اليشء 

)غسان كنفاين. عائد إىل حيفا( ذاتَه، وأنها لذلك تَبيك.  
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ب- اإلضافة

مفهوم اإلضافة:

اإلضافُة هي ُمركٌّب من اسَمني ال يَِتمُّ املقصوُد إال بهام مًعا. ويُسّمى األول مضاًفا، والثاين 

مضاًفا إليه.

مثًا: تأّمْل العبارة اآلتية:

)صاح عبد الصبور(	  إرادُة الشفاِء نصُف الشفاء. 

حهام •  ، كّل مركّب يتألّف من ُمضاف وُمضاف إليه. وضِّ تتألُف العبارُة من ُمَركّبني إضاِفينيَّ

عىل الرسم أعاله.

واملعنى املقصود من )إرادة الشفاء( ال يؤديه معنى كلمة )إرادة( منفصلة، وال معنى 	 

كلمة )الشفاء( منفصلة.

وتشتمُل اإلضافة غالبًا عى معنى حرٍف من أحرِف الجّر الثاثة: )يف، من، الام(.	 

تأّمل الجمل اآلتية، وحّدد املركبات اإلضافية فيها:• 

)إبراهيم اليازجي(. 1 الّصدق عمود الدين، وركن األدب، وأصل املروءة. 

)ثابت بن قُرّة(. 2 الصدق ربيع القلب، وزكاة الخلقة، ومثرة املروءة، وشعاع الضمر. 

)مثل عريب(. 3 درهم وقايٍة خٌر من ِقنطار عاٍج. 

)الخيميايئ(. 4 عندما يصمم املرء عى تحقيق يشء ما، فإن العامل كله يتضافر يف صالحه. 

)مثل عريب(. 5 اتِق رّش من أحسنت إليه. 

إرادُة الشفاِء  نصُف الشفاء  

    إضافة 1        إضافة 2

           إرادُة    الشفاِء    نصُف    الشفاء

------    ------    ------    ------          

َتَعّلم:
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ورَد اثنا عرَش ُمَركبًّا إضافًيا يف الجمل السابقة، سّجلها يف الجدول اآليت، وَحّدد املُضاَف • 

واملُضاَف إليه يف كل ُمركٍّب إضايف.

املضاف إليهاملضافاملركب اإلضايف

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

من أحكاِم املُضاف واملُضاف إليه:

تأّمل الرتاكيب اإلضافية يف الجمل اآلتية:• 

)الزلزلة: 8(. 1  . قال تعاىل:   

)صحيح مسلم 2564(. 2 : "بحسِب امرئ من الرّش أن يُحّقر أخاه املسلم".  قال 

رّش الناس من اتقاه الناس لرشّه.. 3

)أرسطو(. 4 الدنيا داٌر أّولها فوٌت وآخرها موت. 

إىل  اإلضافة  بن  الفرق  ما 
نكرة، واإلضافة إىل معرفة؟

يكتسب  نكرة  إىل  املضاف 
تخصيًصا ولكن يبقى نكرة، 

نحو )كتاب طالٍب(
معرفة  إىل  املــضــاف  ــا  أم
أي  التعريف،  فيكتسب 
يصبح معرفة، نحو: )كتاب 
محمد(  كتاب  أو  الطالب، 
تحديد  يف  أهمية  ولذلك 
النحوية  الوظائف  بعض 
التي يشر	 فيها التعريف 

أو التنكر.



185 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

تعرّف بعض أحكام املضاف واملضاف إليه من خالل تحليل الرتاكيب اإلضافية يف الجمل • 

السابقة:

1( املضاف يأيت دائًا نكرة، ومثاله: ...................................................................................................

واملضاف إليه يأيت نكرة أحيانًا، ومثاله: ..................................................................................

ومعرفة أحيانًا أخرى، ومثاله: ......................................................................................................

2( املضاف إليه قد يكون اسًا ظاهرًا، ومثاله: ..........................................................................

أو ضمرًا متصا، ومثاله: .................................................................................................................

إعراب املضاف واملضاف إليه:

حّدد الرتاكيب اإلضافية يف الجمل اآلتية، وانظر يف إعرابها:• 

فرُخ البّط عّوام.. 1

االبن رّس أبيه.. 2

األجُر عى قدِر املشّقة.. 3

يلتصُق أريُج الزهرِة باليِد التي تُقّدمها.. 4

يُعرَُب املُضاُف حسَب موقعه من الُجملة، فقد جاء يف الجمل السابقة:

1 ..................................................................................... مبتدأ، مثل:   

2 ..................................................................................... خرًا، مثل:   

3 ..................................................................................... اسًا مجروًرا بحرف جّر، مثل: 

4 ..................................................................................... فاعًا، مثل:   

5 ..................................................................................... مفعواًل به، مثل:  

أما املضاف إليه فيكون دامئًا:

 	.................................................................................... اسًا مجروًرا باإلضافة، مثل: 
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أسامء مالزمة لإلضافة:

هناك أسامء مالزمة لإلضافة؛ أي ال بد أن يأيَت بعدها مضاٌف إليه، مثل كلمة )وحد( ال 

تُستخدم إال مضافة إىل الضمري: )وحده/ وحدها/ وحدك/ وحدي( 

بعُض هذه األساء يُضاف إىل الضائِر املتصلِة وبعُضها إىل األساء الظاهرة.

اقرأ العبارات اآلتية، وعنّي األسامء املالزمة لإلضافة وما أضيفت إليه:• 

)أ(

كاُها يدعو إىل املَحبِّة والسام.. 1

كا الفريقن يَّدعي ُحبَّ باده.. 2

فإذا مل يكن لدى املرء إحساٌس باالنتاء، فقد يَطوُف يف جميع االتجاهات، مثَل ورقِة . 3

شجرٍة َهشيٍم تَذروها الرياح.

ليست لديه النيُة يف أن يُصبَح ِروائيًا.. 4

أجهشت يف البكاء، غر قادرة عى إيقاف هذا الحزن الدائم الذي أضحى، من دون . 5

علمها، جزًءا من كيانها.

ولسوء الحظ، مل يرفع أَحٌد ذلك الغطاء غرها. . 6

إنك تريدين أن أكون مثلك يا أّمي.. 7

وزّم شفتيه بشدة، وتغّضن وجهه مثل خريطة ال يكن تبن معاملها.. 8

فمنذ أن جاء إىل هذه البلدة، مل يجلب شيئًا سوى املشاكل.. 9

قطَّب صاحُب الحانة حاِجبَيْه، وانحنى بتأثر َضْغٍط ال يفهُمه أحٌد ِسواه. . 10

)ب(

"شابّة ذاُت شعٍر كستنايئ".. 1

“كان الرجل ذو العن املَْعصوبة َشْهًا".. 2

رِّ الكثر، جثة فتى هامدة بقربها بنات البحر ذوات . 3 “هنالك يف األعاق حيث الدُّ

الشعور الذهبية"

"ألنهم يكرهون األشخاص ذوي النفوذ ويحبّون نرش الفوىض".. 4
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)ج(

"وبقيت وحدي صاحيًا".. 1

، قَاَل: قََرأُْت َعَى َمالٍِك، َعْن نَاِفعٍ، َعْن َعبِْد اللِه بِْن ُعَمَر . 2 ثََنا يَْحيَى بُْن يَْحيَى التَِّميِميُّ َحدَّ

، لَبَّيَْك، لَبَّيَْك اَل  ريَِضَ اللُه َعْنُهَا، أَنَّ تَلِْبيََة رَُسوِل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: "لَبَّيَْك اللُهمَّ

يَك لََك" قَاَل: وَكَاَن َعبُْد اللِه بُْن  يَك لََك لَبَّيَْك، إِنَّ الَْحْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َوالُْملَْك اَل رَشِ رَشِ

ُعَمَر ريَِضَ اللُه َعْنُهَا يَِزيُد ِفيَها: " لَبَّيَْك لَبَّيَْك، َوَسْعَديَْك، َوالَْخْرُ ِبيََديَْك، لَبَّيَْك َوالرَّْغبَاُء 

)صحيح مسلم( إِلَيَْك َوالَْعَمُل". 

األسامُء املاُلزِمُة لإلضافة كثريٌة، وهي أنواع:

ما يُضاف إىل اسٍم ظاهٍر أو ضمرٍ متصٍل، وأهمها: .............................................................................	 

وما يُضاف إىل اسٍم ظاهٍر فقط، وأهمها: .................................................................................................	 

وما يُضاف إىل ضمرٍ متصٍل فقط، وأهمها: .............................................................................................	 

من الرتاكيب اإلضافية:

متييز األعداد من )3-10( يأيت بصيغة َجْمعٍ َمجروٍر باإلضافة.	 

متييُز املائِة واأللِف وُمضاعفاتِها.	 

حّدد الرتاكيَب اإلضافيَة يف العبارات اآلتية: • 

بعد نحو من ثاث ساعات. . 1

تتدىل ثاثة مصابيح من السقف العايل.. 2

بل يوجد سبع نساء.. 3

الشارع قريب نحو مثانن أو مائة مر.. 4

كان العمى ينترش، ال كاملد الذي يجتاح كل يشء أمامه، بل كتسلسل غادر أللف جدول . 5

)ساراماغو. العمى( وجدول هائج تغرق األرض بروية وتغمرها كليًا عى حن غرة. 

ــة  ــازم ــاء امل ــ مـــن األسـ
ظــروف  بعض  لــإلضــافــة 
وقت،  )حن،  مثل  الزمان 
يوم،...( واملكان مثل )قبل، 
بعد، دون، أول، أمام، فوق، 

تحت، خلف...(
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تدريب

عنّي جميع الرتاكيب اإلضافية يف النص اآليت:• 

ثم َهَدأ الناس، وَسكتَت األصوات، وارَشأَبَِّت األعناُق، وتَثَبَّتَت الُعيون عى أعى الطريق. 

ميَّزوا قْرَع الطبوِل ونفَخ األبواق ورنن املُثلّثاِت واألجراس وهي تقَرُِب وتَتَعاىل فيزداُد َصمُت 

الناس وتَتَِّسُع ُعيونهم كأمنا بإمكانِهم أن يروا أكر. ثم ظهَر حاِملو البياِرق املُلّونِة ومن َخلِْفهم 

العازفون مباِبِسهم الِقشتاليّة، الرساويل الضيقُة املقطوعُة عى َحْجم الَجَسِد والسراِت املُزيّنة 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة( والقبّعات. 

أخطاٌء شائَعٌة:

إدخال الم الجّر عى كلمة )وحد(، فيقولون: 	جاء لوحده. والصواب: جاء وحده.
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خالصة:

الجّر من خصائص ....................................... 	 

ويُجّر االسم لثاثة أسباب: إذا كان مسبوقًا بحرف جّر، أو ................................، 	 

أو .......................................

حروف الجّر تصل بن ....................................... و.......................................، أو بن .............	 

.......................... و.......................................

حروف الجّر لها معاٍن ....................................... وأخرى .......................................	 

املرجع يف استخدام حروف الجّر املناسبة هو .......................................	 

االسم املجرور قد يكون ....................................... أو .......................................	 

اإلضافة هي مركّب من ....................................... ال يتّم املقصود إاّل بها مًعا. 	 

ويُسّمى األّول .......................................، والثاين .......................................

املضاف يأيت دائًا نكرة واملضاف إليه يأيت .............................، أو ...............................	 

املضاف يأيت دائًا اسًا ظاهرًا، أما املضاف إليه قد يكون ....................................، 	 

أو .......................................

املضاف يُعرب حسب .......................................، أما املضاف إليه فيُعرب دائًا ......	 

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

هناك أساء مازمة لإلضافة، مثل .......................................	 

من الراكيب اإلضافية متييز األعداد ......................................، و......................................	 
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................ /10اختبار

)األعراف 199(. 1  . قال تعاىل:   

012345- الراكيب اإلضافية:

012345- الجار واملجرور:

"املؤمن القوّي خريٌ وأحّب إىل الله من املؤمن الضعيف" )مسلم 2664(. 2

012345- الراكيب اإلضافية:

012345- الجار واملجرور:

البحث عن السعادة يُفيض دامئًا إىل الحزن والشقاء.. 3

012345- الراكيب اإلضافية:

012345- الجار واملجرور:

اإلقناع حمل املخاطب عىل العمل، ال إلزامه الحجة.. 4

012345- الراكيب اإلضافية:

012345- الجار واملجرور:

ال ميلك اإلنسان رغباته، ولكنه ميلك إرادته غالًبا.. 5

012345- الراكيب اإلضافية:

012345- الجار واملجرور:

يتوقف مصري األمة عىل خلقها، أكرث مام يتوقف عىل ذكائها.. 6

012345- الراكيب اإلضافية:

012345- الجار واملجرور:

حّدد عدد الرتاكيب اإلضافية والجار واملجرور يف الجمل اآلتية:
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ال تسْل عن سالمِتْه     روُحه فوق راحِتْه. 7

)طوقان( لَْتُه هموُمُه            كفًنا من وسادتِه  بدَّ

012345- الراكيب اإلضافية:

012345- الجار واملجرور:

)شوقي(. 8 أَحلَّ سْفَك دمي يف األشهر الُحرُم  ريٌم عىل القاعِ بني الباِن والَعلَِم  

012345- الراكيب اإلضافية:

012345- الجار واملجرور:

)املتنبي(. 9 إذا مل يكن يف فعله والخالئق  وما الحسن يف وجه الفتى رشًفا له  

012345- الراكيب اإلضافية:

012345- الجار واملجرور:

"تقطعت املزيد من الخيوط يف بيت العنكبوت وضجت الحرشة السوداء بجنون وهي . 10

)غسان كنفاين( تحاول رتق الفتق". 

012345- الراكيب اإلضافية:

012345- الجار واملجرور:
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َسْبٌر

عنّي األسامء املجرورة يف النصوص اآلتية:• 

إن الطيوَر عى أشكالِها تََقع.	 

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

عليك بالصدق وإن قتَلَك.	 

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

)طرفة بن العبد(	  وظُلُْم ذوي الُقرىب أشدُّ َمضاَضة       عى النفِس من َوقعِ الُحساِم املُهّند 

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

عى الباغي تَدوُر الدوائر.	 

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

فا تَعَجْل عى أحٍد ِبظلٍم       فإّن الظلَم مرتُعُه َوخيم	 

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

)املتنبي(	  ُحْسُن الحضارة َمجلوٌب ِبتَطِْريٍَة       ويف البَداَوِة ُحْسٌن غُر َمجلوب 

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

ضع حرف الجّر املناسب فيام يأيت: ]5[• 

يضحكون، يلعبون، يحتفلون. أحًقا ال ترونهم؟ يلؤون الهواء. ها هم ينظرون .......... . 1

)عبد العزيز الفاريس( بغضب. يا وييل. يتقّدمون نحوي. 

انتظرت طويًا .......... طابور املمتنن واملوالن له. لحظة جاءين الدور، أفلتت دون قصد . 2

)عبد العزيز الفاريس( مني وحشيتي، فتقّدمُت وعضضُت ظهر يده املمدودة. 

)عبد العزيز الفاريس(. 3 نُصح .......... البحث .......... زوجة ليكمل نصف دينه. تزّوج فأضاع النص األول. 

ملاذا رصت تتخلّف .......... حضور خطبة الجمعة؟. 4

)عبد العزيز الفاريس( حفظُت خطبكم يا شيخنا. أأخرك .......... موضوع الخطبة القادمة؟ 

أقام .......... القاهرة أسبوعن أو أكر .......... أسبوعن، ال يُعرف من أمره إال أنه ترك الريف . 5

وانتقل .......... العاصمة ليطيل فيها املقام طالبًا للعلم مختلًفا .......... مجالس الدرس .......... 

)طه حسن، األيام( األزهر. 
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حّدد املجرورات يف النصوص اآلتية، وبنّي سبب جرّها:• 

َحت، فجأة، كُل آثاِر خيوِطه املُتَشابََكُة وصاَر َجبيُنه من 	  كان العنكبوُت قد بَدأ يتاىش، وامَّ

)كنفاين( الداخل نقيًا كبَاطَة رُخاٍم أبيض.. 

بَدأت الظلمُة تهِبُط بصورٍة أقتم... وكان صوُت املوِج قد عا حتى أصبَح يَطْوي كلَّ 	 

صوٍت آخر، وأضاَءت السفُن البعيدُة أنوارَها فبََدت يف نهاية األفُق قناديُل مأتٍَم تَْحِملُها 

)كنفاين( مائكٌة ُمتَِّشَحُة بالسواد.. 

وتوارَْت الشمُس إذ ذاك وراء الشفق كأنّها ملَّت متاعَب البرِش وكرَِهت ظُلَْمهم. وابتدأ 	 

)جران( املساء يَحيُك من ُخيوِ	 الظلِّ والسكوِن نِقابًا دقيًقا ليُلقيِه عى جسِد الطبيعة. 

كنُت أتخيّلُني َحصاًة ُمهَملًة يف األرض ذاتِها، قد يَتَغّرُ مكانُها، يَطِمرُها الرمُل ويكشُف 	 

عنها املطُر ولكّنها تبقى هناك، ال تَتَجاوُز سوَر البامبو الذي يُحيط األرَض قّط. أحبَبُْت 

اللوَن األخرَض، لون الحياة، بدرجاتِه حتى ِخلْتُُه اللوَن الوحيَد يف هذا الكون.. ومع ذلَك 

)ساق البامبو، السنعويس( وبَقْدِر ِعْشقي للوِن األخرِض يف أرِض ميندوزا، كنُت أكرَُه ميندوزا. 

"أخرَج من جيبه علبَة ثِقاٍب وأخَذ ِمنها عوًدا وأشعلَه. فأضاءْت الشعلُة وجَهُه وبَِقيَُت 	 

)كارلوس زافون، ظل الريح( ُمتََسّمرا من الخوف". 

مل يكن املُؤّذُن قد أّذَن لصاِة الفجِر بعد، وال ديُك الجارِة صاَح صياَحُه املُتكّرر، عندما 	 

انطَلََق حارٌِس ِمْن ُحراّس الحمراِء الذين أُنِْهيَْت خدماتُهم يَركُُض يف الطرقاِت صائًِحا 

بكلاٍت غرِ ُمراِبطٍَة بعُضها مفهوٌم وبعُضها اآلخُر غامٌض. كان الصوُت املوتوُر العايل 

)رضوى  يقوُل ِمْن بِن ما يقوُل إنَّ ُجنوَد الروِم يَدخلوَن الحمراَء اليوَم ويَتََسلّموَن َمفاتيَحها. 

عاشور، ثاثية غرناطة(



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة194



195 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

4. الّتوابُع

ARB.6.2.02.086 يطبق ما درسه يف أبواب التوابع: النعت، العطف، التوكيد، البدل.• 

ARB.6.2.02 يتعرف املفاهيم النحوية والرصفية ويستخدمها استخداًما صحيًحا.• 

نواتج الّتعلّم:
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اكتشاف

أجب عن أسئلة هذا االختبار القصري، ثم انظر اإلجابات يف امللحق وقّيم نفسك.

الّتوابُع

 10
درجات اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت: 

)الحجر: 30(.. 1 قال تعاىل:    

)كُلُُّهْم أَْجَمُعوَن(:

توكيٍد لفظّي. 	

توكيٍد معنوّي. 	

بدل. 	

)الكوثر: 2(. 2 قال تعاىل:    

تشتمُل اآلية عىل: 

نعت. 	

عطف. 	

بدل. 	

)البقرة: 6(. 3 قال تعاىل:    

تشتمُل اآلية عىل: 

نعت 	

عطف 	

بدل 	
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)األنعام: 74(. 4 قال تعاىل:    

تشتمُل اآلية عىل: 

توكيد. 	

عطف. 	

بدل. 	

)الفاتحة: 7-6(. 5 قال تعاىل:    

تشتمُل اآلية عىل: 

بدل ونعت. 	

نعت وعطف. 	

بدل وعطف. 	

)النساء: 171( . 6 قال تعاىل:    

تشتمُل اآلية عىل: 

نعت. 	

بدل. 	

توكيد. 	

)النحل: 69(، . 7 قال تعاىل:     

نعُت )رشاب( يف اآلية: 

)مختلٌف ألوانه(. 	

)فيه شفاء للناس(. 	

)مختلٌف ألوانه(، و)فيه شفاء للناس(. 	

)املزمل: 3-1(. 8 قال تعاىل:    

تشتمُل اآليات عىل:

نعت. 	

بدل. 	

توكيد. 	
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)التوبة: 13( . 9 قال تعاىل:    

جملة )نَكَُثوا أمَْيَانَُهْم(: 

حال. 	

نعت. 	

خر. 	

)أبو الفرج الساوي(. 10 هي الدنيا تقوُل مبْلِء فيها       َحذاِر َحذاِر ِمْن بَطيش وَفْتيك 

يشَتمُل البيُت عىل:

توكيٍد لفظّي. 	

توكيٍد معنوّي. 	

نعت. 	

قّيم نفسك

إذا كانــْت درَجتـُـك 4 فأقـَـل 	 

ــِة  ــاُج إىل ِدراس ــَت تَحت فأن

ِبركيــٍز  الفْصــِل  هــذا 

كَبريْــن.  واهِتــاٍم 

ــن 5 	  ــك ب ــْت درَجتُ إذا كان

ــَض  ــرُف بع ــَت تَع و 7 فأن

التوابــع،  عــْن  األمــوِر 

لكّنــَك تحتــاُج إىل ُمراجَعــَة 

يف  املْعلومــاِت  وتنظيــم 

عقلِــك. 

 	 8 درَجتُــك  كانــْت  إذا 

ا يف  فأكــَر فأنــَت جيــٌد جــدًّ

ــُن  ــاب، وسيتحّس ــذا الب ه

ــاِء  ــَد االنته ــرَ بع أداؤَك أك

ــه. من
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َتَعّلم:
التوابع:

ل مع متبوعها تركيًبا. وتشَمل: النَّْعَت والَعطَْف والتَّوْكيَد والَبَدل. وقد يَفِصُل  هي أسامٌء تُكمِّ

التاِبع عن املَتبوع فاِصٌل كام يف الَعطِْف أو يََتتابَعان دوَن فاِصٍل كام يف بَقيَِّة التواِبع.

ومَتْتاُز التواِبُع إْجاماًل بأمرين: 

أّن التابع يأيت ُمَكّمًا لَِمتبوِعِه يف املعنى، فها مِبثابَِة يَشٍء واِحد.. 1

إعراُب التاِبع ُياثُِل إعراب املَتبوع. . 2

مثٌل من النعت: أسكن يف )بيت كبري( يقع يف الزاوية.

              

                               منعوت+نعت

فـ )بيت كبري( كلمتان تداّلن عى يشء واحد. 

و )كبري( اسم مجرور ألنه نعٌت السم مجرور )بيت(.
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أ- النعت

تعريفه وأنواعه:
ٌل َمتبوَعُه ِببَياِن ِصَفٍة َمْن ِصفاتِه.  هو اسٌم تاِبٌع ُمكمِّ

اقرأ الجمَل اآلتية، وعنّيْ فيها النْعَت واملَْنعوت:• 

"وعادت القريُة إىل ظَاِمها الِعْربيد".. 1

"وجلَس عى ِمْصطَبٍَة َحَجِريٍّة عى ِضّفِة النهِر وراَح يْنتَِظر".. 2

قَّاق".. 3 "مىش يُتاِبع األزِقََّة املُملْتَِويََة الهاِبطََة إىل باب الدَّ

"َصْمٌت كثيٌف يَْحِجُب عن ُعيوِن أقرِب الناِس إليه إعصاًرا داخليًا".. 4

"احرِْص عى أخِتك فقد يكوُن ُهناَك َشباٌب قشتاليون يتَطاولون عى بَنات الناس".. 5

حّدد الّنعَت واملنعوَت يف الُجَمل الساِبقة:• 

املنعوت: ............................. النعت: .......................................................................... 1

املنعوت: ............................. النعت: .......................................................................... 2

املنعوت: ............................. النعت: .......................................................................... 3

املنعوت: ............................. النعت: .......................................................................... 4

املنعوت: ............................. النعت: .......................................................................... 5

نوع النعت يف الجمل السابقة:  مفرد  جملة  شبه جملة )ضع عامة أمام اإلجابة الصحيحة(
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النعت مبفرد:
واملقصود باملفرد هنا ما ليس جملة أو شبه جملة. 

واألصل يف النعت أن يكون مشتًقا.

تأّمل الُجمَل اآلتيَة ثّم حّدد النعَت فيها. هل جاء يف صيغة ُمشَتق؟• 

"كان ذلَك يف ليلٍة حالِكة".. 1

"تيّقنْت أّن ابَنها خانَُه الحظُّ يف الزواِج من َصِبيٍّة ماِهرٍة نَشيطٍَة يف تَْدبرِ أموِر بيِته".. 2

"مل مَتِض شهوٌر معدودٌة حتى صارْت أمُّ َجْعفر تَعتِمُد عليها يف إعداد كثر ِمَن األطِْعَمِة".. 3

"بعد ُشهوٍر من َخوِض حرٍب رَضوٍس مع ابَنِتها سلَّمت أمُّ َحَسن أمرَها لله".. 4

، نَِكد!". 5 "وأنا قلُت ابتاين أبو َجعفٍر برفيٍق ثَقيِل الظلِّ

ثَهم عن َمداِرك وَمعاِريف التي بطبيعِة . 6 "كيَف استطعُت أنا املُتباهي الَكّذاُب أاّل أحدِّ

الحاِل ال يَعرفوَن عنها أّي يَشء؟"

جاَء النعُت يف الجمِل السابقِة ُمشتًقا َمَن املُشتقات اآلتية:

اسم الفاعل، كا يف املثال: ................................................................................................................ 1

اسم املفعول، كا يف املثال: .............................................................................................................. 2

الصفة املشبّهة، كا يف املثال: .......................................................................................................... 3

صيغة املبالغة، كا يف املثال: ........................................................................................................... 4

• وقد يأيت النعُت اساًم جامًدا يف حاالٍت. تأمل الُجَمَل اآلتية، وحّدد النعَت فيها:

"سمعتُه بأُذيَنّ هاتن والله شهيد!". 1

"فارٌِس ذو َسطَْوٍة وجاٍه؟!". 2

ا".. 3 "كأّن الُحلَُم الذي رآه مازاَل ُمْمتَدًّ

"أصَدَر امللِكان الكاثوليكيّان أمرَُها بالتْنصر الَقرْسِيِّ لَِكافّة األهايل ونرُِشَ املَرسوُم وأُذيَع . 4

يف الناس".

"يرْكُُض يف الطرُقاِت صائًِحا ِبكلاٍت غِر ُمَراِبطٍَة بَعُضها َمفهوٌم وبَعُضها اآلخُر غاِمض".. 5

من  مركبًا  املفرد  يأيت  قد 
نحو  إليه  ومضاف  مضاف 

)ثقيل الظل(

هل تَْذكُر الفرق بَن الجاِمد 
واملُشتق؟
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جاَء النعُت يف الجمِل السابقِة اساًم جاِمًدا، نحو:

اسم اإلشارة، كا يف املثال: ................................................................................................................ 1

)ذو(، كا يف املثال: ............................................................................................................................... 2

االسم املوصول، كا يف املثال: .......................................................................................................... 3

االسم املنسوب، كا يف املثال: ......................................................................................................... 4

)غر(، كا يف املثال: ............................................................................................................................... 5

َضْع كلَّ كلمٍة مام يأيت يف ُجملٍة وانَْعْتها مبُشَتقٍّ وغري مشتق:• 

)كتاب( ....................................................................................................................................	 

)صديقان( ..............................................................................................................................	 

)اإلنسان( ................................................................................................................................	 

النعت بجملة أو شبه جملة: 

حّدد نعت الكلامِت التي تحتها خط فيام يأيت:• 

"يحمل لها حديثه دفئًا وألوانًا تُبَّدد شيئًا ِمْن َوْحَشِة أْشجاٍر تَتََعّرى وُغيوٍم تَتَكاثَُف 	 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة( وبُروَدٍة ترَْسي يف ِشتاِء الُعمِر يف األطراف". 

)جران، دمعة وابتسامة(	  "أنا نظرة يف عن طفل تراها األم الحنونة". 

املنعوت: أشجار، النعت: .......................................................................... 1

املنعوت: غيوم،   النعت: .......................................................................... 2

املنعوت: برودة،  النعت: .......................................................................... 3

املنعوت: نظرة،   النعت: .......................................................................... 4

يشرتط يف النعت الجملة/ شبه جملة:

أن يكون املنعوت نكرة، كا يف: .......................................................................................................... 1

وأن يشتَمَل النعُت عى ضمرٍ يرِبطُه باملنعوت. )َعّن الضمَر الذي يربط النعت . 2

باملنعوت يف املثال األّول(

ذو وما تفّرع عنها مبعنى 
أولو  وكذلك  )صــاحــب( 

وأوالت. 
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الفرق بني جملة الحال وجملة النعت وجملة الخرب:

تأمل الجمل اآلتية، وبنّي مواقع الجمل التي تحتها خط )حال - نعت – خرب(:• 

ولكّنها أرسعت تضّم يديها الصغرتن وتترَضُع مبتهلًة وتركُض إىل جواري رافضًة ترك.أ( 

والبحُر الزمردُي اللطيف يُداعُب الشاطئ بحٍب واضٍح عن وعٍي تقريبًا.   ب( 

وتراءى يل أن حبوًرا وعيًدا يشعُّ يف كل مكان.ج( 

أما العصافُر فكانت تطُر نحوي أرسابًا مطمئنًة آمنة.د( 

كانوا قبل أن يذهبوا إىل النوم يحبوَن تشكيل جوقاٍت جاعيّة منظّمة، تُردُِّد أُغنيات 	( 

)دوستويفسيك، حلم رجل مضحك( تبثُّ إحساساتهم التي تراكمت خال النهار يف نفوسهم. 

ُجملة الخرِب تأيت ُركًنا أساسًيا يف الجملة ال يكتِمل معناها إال به، ومثالها: . 1

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

ُجملة الحاِل ليست ُركًنا أساسًيا يف الجملة، ومن رشوطها أن يكون صاحب الحال . 2

َمعرفًة، ومثالها:

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

ُجملة النعِت ليست ُركًنا أساسًيا يف الجملة، وَمنعوتُها نكرة، ومثالها: . 3

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

تدريب
اقرأ النصَّ اآليت، وعنّي النعَت فيه مفرًدا وجملة:

كاَن َسْعٌد يَكُرُ نَعيًا بعاٍم واحٍد، له وجٌه أسمُر َمنحوٌت ييَش ِبيشٍء ِمْن تََجهٍُّم أو رَصاَمٍة، مَنا 

شاِربُه فأخفى الِكَرَ النْسِبّي لألنِف وِغلْظََة الشَفتَْن. أما العينان الكحاوان اللتان كانتا تَْستَوِقفان 

الناِظر يف سَنواٍت سابقة فقد بََدتا أقلَّ اتّساًعا بَْعَد بُروِز َعظَْمتَي الحاِجبَْن وإْن بَِقَي ذلك اليشُء 

املَُميُّز للَوجِه كُلِّه: ُعْمُق َسواِد الَعينن ونَظْرَُة َعتٍَب َحزيَنٌة تَْنفي ما تيَش به املَاِمُح ِمَن الرصاَمة. 

كان َسْعٌد ُمتََوّسَط الطوِل َمربوًعا وَعريَض املَْنِكبَْن، أما نَعيٌم فَكاَن أنَْحَف ِمْن صاِحِبِه وله الطوُل 

، وَشعرُه كَستَنايئٌّ أْملَُس، يَْعلو  ْفرَِة، وَماِمُح َوْجِهِه أَدقُّ نفُسُه تَقريبًا، لوُن برشتِه يرَِضُب إىل الصُّ

َشَفتَيِْه زََغٌب أْشَقُر يَتََحرُّق لِرُؤيَِته يَْنمو. لكّنُه ال يَْنمو، وكانَت ماِمُحُه الدقيَقُة وعيناه الَعَسليّتان 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة( املُلتَِمَعتان ذَكاء تُضيفان عى الوجِه ُعذوبًَة وَماَحة. 
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خالصة:

هي أساء تكّمل مع متبوعها ....................................... وتشمل ..........................، 	 

و..........................، و..........................، و..........................

قد يفصل التابع عن املتبوع فاصل كا يف ..........................، أو يتتابعان دون 	 

فاصل كا يف بقية التوابع.

التابع يأيت مكّمًا ملتبوعه يف ..........................	 

املتبوع يُعرب حسب موقعه من الجملة، أما التابع فإعرابه ياثل إعراب 	 

 ،..........................

النعت تابع مكّمل ملتبوعه ببيان .......................... من صفاته.	 

النعت يأيت مفرًدا، أو ..........................، أو ..........................	 

النعت املفرد يكون مشتًقا، وقد يأيت .......................... يف بعض الحاالت.	 

يشر	 يف النعت الجملة/ شبه الجملة أمران: 	 

أن يكون املنعوت ..........................، عى عكس الحال، حيث يكون صاحب . 1

الحال ..........................

وأن يشتمل النعت عى .......................... يربطه باملنعوت.. 2
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ب- العْطف

تعريُفه ومكّوناتُه:

ِعالقٌة بني ُمفرََدتنَي يَفِصُل بينهام َحرٌف من ُحروِف الَعطف يُسّمى األوُل )َمعطوًفا َعليه( 

والثاين )َمعطوًفا(.

و                    أحمد محمٌد    جاء    

    

                  معطوف عليه       حرف عطف           معطوف

تأّمل الُجَمل اآلتية، وَحّدد املَعطوَف واملَعطوَف عليه، وأداَة العطف فيام تحته خط:• 

)كنفاين(. 1 أعرُِف أن شيئًا واحًدا فقط أستطيُع أن أقولَه وأنا أثُِق ِمْن ِصدِقِه وُعْمِقه وكَثافَِته. 

وأعرُف أن الكلاِت املَكتوبََة تُخفي عادًة َحقيقَة األشياِء ُخصوًصا إذا كانت تُعاُش.. . 2

)كنفاين( وتُحسُّ وتُنزَف. 

كنِت فيا سبَق تَغَضبن وتَحزَنن وتَقولن إنّك تفتَِقديَنني ولكّنك استَْسلمِت أخرًا لذلك . 3

)كنفاين( الطفِل الغريِب األطواِر دائًا. 

ال.. أنت تعرفن أنني رجل ال أنىس وأنا أْعرَُف منك بالجحيم الذي يطوق حيايت من كل . 4

)كنفاين( جانب. 

املعطوفأداة العطفاملعطوف عليه 

يكون العطف بني: 

اسم واسم، ومثاله: .............................................................................................................................................. 1

أو فعل وفعل، ومثاله: ...................................................................................................................................... 2

أو جملة وجملة، ومثاله: ................................................................................................................................. 3
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حروف العطْف ومعانيها:

وأهمُّ ُحروِف الَعطِف هي: الواو، والفاء، وثم، وأْم، وأو، وبل، وإما. 

اقرأ الُجَمَل اآلتيَة وَحّدد ُحروَف الَعطِف فيها، واسَتْنِتج َمعناها:• 

)الحديد: 26(. 1 قال تعاىل:    

)البقرة: 34(. 2 قال تعاىل:    

)القصص: 15(. 3 قال تعاىل:     

)البقرة: 31(. 4 قال تعاىل:    

)النازعات: 27(. 5 قال تعاىل:    

قال تعاىل:   . 6

)األحقاف: 8-7(  

)املؤمنون: 113(. 7 قال تعاىل:  

)البقرة: 100(. 8 قال تعاىل:    

ميكن أن يكون ألداة العطف الواحدة أكرث من معنى.

معناهحرف العطفالجملة

مطلق الجمع1.

الرتيب والتعقيب2.

التسبب3.

الرتيب مبهلة4.

اتصال ما قبلها مبا بعدها )االستفهام(5.

مبعنى بل6.

التخير7.

اإلرضاب8.
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أحكامه:
تأّمل العطف فيام تحته خط، ثّم تعرّف بعَض أحكامه:

)البقرة: 35(. 1 قال تعاىل:    

)األنعام: 148(. 2 قال تعاىل:     

)الرعد: 23(. 3 قال تعاىل:    

)فصلت: 11(. 4 قال تعاىل:    

اليوم بّت تهجونا وتشتُمنا       فاذهْب، فا ِبَك واألياِم من َعَجب. 5

إعراب املعطوف يَتَبُع إعراب املعطوف عليه، وأما املعطوف عليه فُيعرُب حسب موقعه . 1

من الجملة. فإذا كان:

املعطوف عليه مرفوًعا، فإن املعطوف يكون مرفوًعا، كا يف املثال: ...............................................	 

املعطوف عليه منصوبًا، فإن املعطوف يكون منصوبًا، كا يف املثال: ..............................................	 

املعطوف عليه مجروًرا، فإن املعطوف يكون مجروًرا، كا يف املثال: ..............................................	 

إذا ُعِطَف عىل ضمري رفع مسترت وجب تأكيُده بضمري منفصل، كام يف املثال: ....................... 2

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

ويجوُز العطف عىل الضمري املتصل إذ فصل بينه وبني املعطوف بفاصل )مثل ال النافية، . 3

أو هاء الغائب(،  كام يف املثال: ........................................................................................

إذا عطف عىل ضمري متصل مجرور، فاألفصح إعادة الجار، كام يف املثال: ............................... 4

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

ويَجوز العطف دون إعادة الجاّر، كام يف املثال: ................................................................................. 5

اكتْب ُجماًل تشتمل عىل أدوات العطف مع ُمراعاة معناها:• 

الواو: ................................................................................................................................................................................	 

الفاء: ................................................................................................................................................................................	 

ثم: .....................................................................................................................................................................................	 

أْم: ......................................................................................................................................................................................	 

أو: ......................................................................................................................................................................................	 

بل: .....................................................................................................................................................................................	 

إما: .....................................................................................................................................................................................	 
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تدريب

انظر الجمل اآلتية، وَعنّي فيها املعطوف واملعطوف عليه وأدوات العطف:

لقد حاولُت منذ البدء أن أستبِدل الوطَن بالعمل، ثم بالعائلة، ثم بالكلمة، ثم بالعنف، . 1

)كنفاين( ثم باملرأة. 

وتساءلُت: أكاَن نَشيًجا هذا الذي أسمُعه أم سلَخ السياِ	 وهي تَهوي من الداخل؟. 2

)كنفاين(  

ني أبو عبِد الله إذا تزوََّج ُدَريَْدة أو ال، وإن سقط عرشه أم مل يسقط؟     . 3 وماذا يهمُّ

)فوزي املعلوف، سقو	 غرناطة(  

)فوزي املعلوف، سقو	 غرناطة(. 4 ولكنني سأْعفو عنه، بل سأرفع منزَلتَه؛ فهو َوطَنيٌّ بَطَل. 

ولكّن قَلبي يُحّدثني، وهو مل يُْخِطْئ أَبًَدا، أنََّنا لَْن نَِعيَش إىل نهاية هذه الحرِب، بل . 5

)فوزي املعلوف، سقو	 غرناطة( منوُت مًعا ضحيَّة ُحبَِّنا. 

فأخرَهم أنَّ داَر َسكِّ النْقِد يف ِغرناطَة عادْت ال ترَْضِب فضًة وال ذهبًا، بل سيوفًا وِحرابًا!. 6

)فوزي املعلوف، سقو	 غرناطة(  

)فوزي املعلوف، سقو	 غرناطة(. 7 ا ُصدوٌد، وذاك ما أَخشاه!  ا قبوٌل، وذاك ما أمتناه، وإمَّ فإمَّ

ا َموٌت ونحُن عى الحالتن صائرون إليه، وإما نرٌص والنرُص بيد الله يُؤتيه َمن يشاء.. 8 فِإمَّ

)فوزي املعلوف، سقو	 غرناطة(  
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خالصة:

العطف عاقة بن مفردتن يفصل بينها حرف من حروف ..........................، 	 

يُسّمى األول ..........................، والثاين ..........................

العطف يكون بن: .......................... و..........................، أو .......................... 	 

و..........................، أو .......................... و ..........................

وأهم حروف العطف هي: ..........................، و..........................، و..........................، 	 

و..........................، و..........................، و..........................، و..........................

من أهم أحكام العطف: 	 

إعراب املعطوف يَتبع إعراب ..........................، وأما .......................... فيُعرب حسب 	 

موقعه من الجملة.

إذا ُعِطف عى ضمر رفع مستر وجب تأكيده بضمر ..........................	 

ويجوز العطف عى الضمر املتصل إذا فصل بينه وبن املعطوف بفاصل 	 

مثل .......................... و..........................

إذا ُعطف عى ضمر متصل بحرف جر، فاألفصح إعادة ..........................، 	 

ويجوز العطف دون إعادته. 
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ت- التوكيد

معناه وأقسامه:

، واحتامَل إرادِة غريِ معناه الحقيقّي الظاهر، وعدِم إرادة  تابٌع يُزيل عن َمتبوِعه الشكَّ

الُعموم والشمول. ويُعرَف من لفظه كام سيأيت.

والتوكيد يَتبَُع املُؤكََّد يف اإلعراب كشأن التواِبع كلِّها.	 

وهو نوعان: لَفظّي وَمعنوّي.	 

)1( التوكيد اللفظي:

هو تكرار اللفظ بنصه.

اقرأ األمثلة اآلتية، ثّم حّدد التوكيد اللفظي فيها:• 

)التكاثر(. 1 قال تعاىل:    

)االنفطار(. 2 قال تعاىل:    

)صحيح ابن حبان . 3 : "أّيا امرأة نكحت نفسها بغر وليها فنكاحها باطل باطل".  قال 

)4074

)الفضل بن عبد الرحمن(. 4 فإيّاك إيّاك املراَء فإنّه         إىل الرشِّ َدّعاٌء وللرّش جالُِب 

أيب ماَت ماَت.. 5

ال ال أبوح بهذا الرّس.. 6

واملَُؤكَُّد قد يكون:

اسًا ظاهرًا، كا يف املثال: .................................................................................................................................. 1

َضمرًا، كا يف املثال: .............................................................................................................................................. 2

ِفعًا، كا يف املثال: .................................................................................................................................................. 3

َحرفًا جوابيًا، كا يف املثال: .................................................................................................................................. 4

ُجملة، كا يف املثال: ............................................................................................................................................... 5
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اكُتْب جملتني تشتِمالن عىل توكيٍد لفظي:• 

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

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

)2( التوكيد املعنوي:

يأيت بألفاظ َمْخصوَصة، هي: نَْفس، َعنْي، ِكال، ِكلتا، كُّل، َجميع، عاّمة.أ( 

برشِط أن تَّتصَل هذه األلفاُظ بَضمريٍ يرِبطُها مبا تؤكّد.ب( 

أكمْل كتابة الجمل اآلتية باستخدام التوكيد املعنوي املناسب:• 

جاء األمر نفسه. 1

جاء األمران .............................................. 2

جاء األمراء ................................................ 3

جاءت األمرة ........................................... 4

)كال( إذا جاءت توكيًدا فال بّد أن يتصل بها ضمريٌ يعود عىل املَُؤكّد قبلها. وتُعرب إعراب 

املثنى.

أما إذا جاَء بعدها اسٌم ظاهٌر، َفَتلزَُم حالًة واحدة، وتُعرَب َحسَب َموِقعها من الُجملة، 

وعالمة إعرابها ُمقّدرة.

انظر األمثلة اآلتية، وضع عالمة  أمام الجمل التي تشتمل عىل ألفاظ التوكيد املعنوي:• 

"وقال املكارّي نفسه إنه سمع مع األهايل". 	

"وذهبوا إىل الكنيسة جميًعا باستثناء سليمة". 	

"أغلقوا األبواب كلها إال بابًا واحًدا". 	

"والعمر -كل العمر- أقرص من أن يتسع لهذا الجهد".  	

"ودفعني بكلتا يديه فانطرحت عى ظهري". 	

)شوقي( 	 "ذهب الجميُع، فا القصوُر تُرى، وال أهُل القصور" 

"وكثرًا ما يختلط يف عقولهم السحر والتصوُّف، فيصبح كاها شيئًا واحًدا" 	

"ما الذي يقع لو أنه أخذ اللُّقمة بكلتا يديه بدل أن يأخذها كعادته بيد واحدة؟" 	

هذا يعني أن هذه األلفاظ 
توكيًدا.  دائًا  تُستخدم  ال 

الحظ الفرق بن: 
	حرض كا الطالبن.

	وحرض الطالبان كاها
الثانية  الجملة  يف  كــا 
توكيد، أما يف الجملة األوىل 

فهي فاعل الفعل حرض.
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تدريب
عنّي التوكيد اللفظي واملعنوي يف األمثلة اآلتية: 

"وتتسع الساحة لتشمل كرم العنب كله".	 

"يف ساعات معدودة كان الخر قد انترش يف البيازين كلها".	 

"كان يركض من ذلك كله إىل أين؟ ال يدري".	 

"إن شاء الله تكون عروسك قدم السعد عليك وعى الدار كلها".	 

"النساء يزوجن أبناءهن فتأيت الكّنات ويحملن العبء كله".	 

"وقد تتسبب يف أذى العائلة كلها".	 

"يقصدونها. فتشوا حجرتها أكر ما فتشوا الدار كلها".	 

أعد صياغة الجمل اآلتية بتحويل األلفاظ الدالة عىل التوكيد إىل توكيد معنوي:• 

"أخذ اللُّقمة بكلتا يديه وغَمسها من الطَّبَق املشرك ثم رفعها إىل فمه".. 1

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

"يخيِّل إىل نفسه أن عيون القوم جميًعا تلحظه".. 2

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

"مل يكن فيها النظام يأخذ األساتذة والطاب بهذه املواظبة القاسية عى الدرس يف . 3

جميع أيامه ويف جميع أوقاته. "

 	...............................................................................................................................................................................................
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خالصة:

التوكيد تابع يزيل عن متبوعه ..........................، واحتال إرادة غر معناه 	 

الحقيقي الظاهر، وعدم إرادة العموم والشمول.

يتبع التوكيد .......................... يف اإلعراب كشأن التوابع كلّها.	 

التوكيد نوعان: .......................... و..........................	 
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ث- البدل

تعريفه:

التابُع املقصوُد بالُحكم بال واسطٍة لفظيٍة بنَي التابع واملَتبوع.

مثال: استشهد   الخليفة        عمر  بن الخطاب -ريض الله عنه- عى يد أيب لؤلؤة املجويس.

  
        ُمبدٌل منه       بدل من الخليفة

	كال التابع واملتبوع )البدل واملبدل منه( يدالن عىل الشخص ذاته، وال واسطة لفظية بينهام.

أقسامه:

تأمل الجمل اآلتية، وعنّي فيها )البدل( و)املُبدل منه(:• 

)الفاتحة: 7-6(. 1 قال تعاىل:  

البدل: ..........................................، املبدل منه: ..........................................

)آل عمران: 97(. 2 قال تعاىل:    

البدل: ..........................................، املبدل منه: ..........................................

)البقرة: 217( . 3 قال تعاىل:    

البدل: ..........................................، املبدل منه: ..........................................

البدل أنواع بحسب العالقة بني البدل واملبدل منه، أهمها:

بدل كل من كل ويُسّمى )البدل املطابق( وفيه البدل يُطابق املبدل منه. ومثاله: .............. 1

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

وبدل بعض من كل، وهو ما كان فيه البدل بعًضا من املبدل منه، ومثاله: ............................. 2

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

وبدل اشتال، وهو ما كان البدل فيه يعّن عرًضا، ووصًفا طارئًا من األمور واألوصاف . 3

التي تتصل باملبدل منه، ومثاله: ...............................................................
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مواضع يكرث فيها استخدام البدل:

اقرأ الجمل اآلتية، وحّدد البدل واملبدل منه فيها:• 

)البقرة:21(. 1 قال تعاىل:    

، عن النبي  قال: . 2 عن أيب حمزة أنس بن مالك -ريض الله عنه- خادم رسول الله 

)رواه البخاري 13( "ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحبه لنفسه". 

قال اإلمام عيل - كرَّم الله وجهه: "ليس الجهل عاًرا، وإمنا العار يف رفض تحصيل العلم".. 3

استقبل سمو أمر الباد الشيخ صباح األحمد يف قرص بيان أمس رئيس مجلس العاقات . 4

العربية والدولية محمد جاسم الصقر.

حقق حزب الرئيس الفرنيس ايانويل ماكرون تقدًما مريًحا يف الدورة األوىل من . 5

االنتخابات الترشيعية التي جرت اليوم.

)دوستويفسيك(. 6 بغتًة شعرُت أنني لسُت معنيًا سواًء ُوجَد هذا العالَُم أم مل يوجد. 

)فولتر(. 7 العمُل يبعُد عن اإلنساِن ثاثَة رُشوٍر: السأَم والرذيلة والحاجة. 

من املواضع التي يكرث فيها استخدام البدل:

ذكر االسم بعد الكنية أو اللقب، كا يف املثال: .........................................................................................	 

ذكر االسم بعض املسّمى الوظيفي، كا يف املثال: ...................................................................................	 

وقوع االسم معرفًا بأل بعد اسم اإلشارة، كا يف املثال: .......................................................................	 

التفصيل بعد اإلجال، كا يف املثال: ..............................................................................................................	 

بعد )يا أيها(، كا يف املثال: ..................................................................................................................................	 
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خالصة:

البدل هو التابع املقصود بالحكم با .......................... لفظية بن التابع 	 

واملتبوع.

أهم أنواع البدل: بدل .......................... ويُسّمى البدل املطابق، وبدل 	 

..........................، وبدل ..........................

من املواضع التي يكر فيها استخدام البدل: 	 

ذكر االسم بعد .......................... أو ..........................	 

ذكر االسم بعد ..........................	 

وقوع االسم معرفًا بالـ بعد ..........................	 

بعد النداء بـ ..........................	 
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................ /10اختبار

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت:

)النجم: 23(. 1  . قال تعاىل:   

)آباؤكم( اسم معطوف عىل:

)أنتم(. 	

ضمر الهاء يف )سميتموها(. 	

)أساء(. 	

"أخذت عن أبيها تلك النظرة املتوقدة". )النظرة(:. 2

نعت. 	

توكيد. 	

بدل. 	

"رفع الرجل امللتحي قلنسوته السوداء وحّيا الناس بها وابتسم ابتسامة عريضة معتدة . 3

كأنه ملك عىل امللوك". عدد النعوت يف العبارة السابقة:

ثاثة. 	

أربعة. 	

خمسة. 	

جاء العطف يف العبارة السابقة:. 4

مرة واحدة. 	

مرتن. 	

ثاث مرات. 	

"وقد تكون عودة نعيم نفسها هي العالمة". )نفسها(:. 5

نعت. 	

توكيد. 	

بدل. 	
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"الليل بىك وارتَّج بَدنُه بالنشيج، وسكَنه الفَزُع الذي يَسكُن اآلخرين"، )الذي(:. 6

توكيد. 	

نعت. 	

بدل. 	

الواو )وارتجَّ بدنُه بالنشيج( يف العبارة السابقة:. 7

واو الحال. 	

واو عطف فعل عى فعل. 	

واو عطف جملة عى جملة. 	

"وسَجدوا ثانيًة أماَم أمِنياِت قلوبهم تلَك كاألطفال"، )تلك(:. 8

نعت. 	

بدل. 	

توكيد. 	

ُل"، )قلب(:. 9 "للرُجِل العظيم َقلبان: َقلٌب يَتألُّم، وَقلٌب يَتأمَّ

مبتدأ. 	

بدل. 	

توكيد. 	

"الصالُح الصالُح هو ذلك الذي ال يفصل ذاته عن جميع الذين يَحَسُبهم العاملُ أرشاًرا"، . 10

)الصالح( الثانية:

نعت. 	

توكيد لفظي. 	

توكيد معنوي. 	
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َسْبٌر
عنّي التوابَع يف النصوص اآلتية:

دفعوا البوابة فاستجابت بصوت كاألنن. دلفوا إىل ممر نصف معتم تئز أخشابه املتآكلة 	 

لوقع خطواتهم عليها. انتقلوا من املمر إىل غرفة نصف معتمة تضيئها طاقة يف أعى 

الجدار. راحوا يتطلعون ويحدقون ويفتشون. كانت خالية تاما. انتقلوا إىل سواها. مل 

يجدوا سوى صندوق محطم، وفراش مهرئ. كانوا يشون بحذر، يتطلعون إىل مواقع 

أقدامهم التي أفزعت الفرئان فصارت تركض هنا وهناك. أما العناكب فلم تفزع، ومل 

تفزعهم، كانت مستقرة يف بيوتها التي نسجتها يف السقف واألركان والزوايا. دخلوا الغرفة 

الثالثة. كانت خالية، فخرجوا إىل الفناء. وجدوا شجرتن عاريتن متاًما من األوراق بدت 

فروعها كأعواد الحطب. صاح عيّل فجأة وهو يشر إىل زيتونة مورقة يف أقىص الفناء.

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة(  

الصحن املربع وأرضيته املغطاة باألبسطة، واألقواس األربعة العالية تلتقي يف قبة دائرية 	 

مزينة برسوم توريقات وتعريقات أخرضها عميق وغائر كأخرض الزيتون. وعى املثلثات 

التي تفصل بن القوس والقوس رسوم قرطبة، مسجدها الجامع وحدائقها وقصورها. ويف 

الحائط من وراء املصاطب الحنايا املتقابلة يحمل بعضها القناديل وبعضها اآلخر ُخّصص 

للمناشف املطوية التي تفوح منها رائحة الخزامى املرصورة يف أكياس قاشية صغرة 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة( مدسوسة بن الطيات. 

َعنّي النعَت وَمنعوتَه وبَنّيْ نوَع النعت فيام يأيت:

)ثاثية غرناطة(. 1 رآه صبيًا صغرًا له جسٌد نحيٌل، وعينان عسليتان تَلتَِمعان بريٍق ماكر. 

)ثاثية غرناطة(. 2 قلُت "صبيٌّ مغروٌر يف حجِم الَفأِر، َمكتوُم اللوِن". 

)كنفاين(. 3 إن الطفَل املريض يكتَسُب شيئًا من الَقداَسة. 

صعدُت إىل الطابق الخامس حيث أقيُم؛ يف شقٍة مفروشة عند صاحب املسكن، غرفتي . 4

)دوستويفسيك( صغرٌة فقرة، ال نافذَة فيها إال نصف كّوة صغرة. 

)دوستويفسيك(. 5 وأشجاٌر باسقٌة عاليٌة رائعة انتصبت يف املكان غزيرة األوراق وكثيفتها. 
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مّيز بني واو العطف واو الحال وواو القسم فيام يأيت:

قال تعاىل:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 	 

)العرص(  . ٺ ٺ ٺ ٺ 
"أُحّسها اآلَن والشمُس ترُشُِق وراَء التلِّة الجرداِء ُمقاِبَل الستارة التي تَقطَُع أفَُق رُشفَتك 	 

إىل رَشائَِح ُمتَطاِولة".

"َيَدُحني الَحسود وهو ال يعلم".	 

"فجميُعهم لُطَفاُء بالنسبِة يل حتى وهم يَهزَؤون يب".	 

"كان املطَُر قد تَساقَط طوال النهار، وكان من أكَر األمطار بُرودًة وكآبًة، بل تَهديًدا 	 

وعدائيًة للناس".

"ويَتعاىل بُخاٌر ما؛ من كل باطٍَة يف الشارع، ومن كلِّ زقاٍق يُفي إليه".	 

عنّي البدل واملبدل منه يف املقاطع الشعرية اآلتية ملحمود درويش:

)1(  أَميش عى حافَّة البرئ: يِلَ قََمراْن

واحٌد يف األعايل

وآخُر يف املاء يسبَُح ... يِل قمراْن

ا التفتْت )3(  ُرمبَّ

إليَك أَيائُل الوادي ... والح الصوُت

صوتُك صورًة حجريًَّة للحارض املكسوِر...

)2(  هل كنُت وحدي "وحيًدا كا الروُح يف

َجَسٍد"؟ عندما قلِت يوًما: أُحبُُّكا،

أَنَت واملاء. فالتَمَع املاُء يف كُلِّ يشء،

كجيتارٍة تركت نفسها للبكاْء

)4(كرُت ليًا يف الحكاية بن أَضاِع

املُثَلَِّث: مرَص، سوريّا، وبابَل.

اكتب ُجَماًل تَشتِمُل عىل:

نعت: ...............................................................................................................................................................................	 

توكيد: ..............................................................................................................................................................................	 

عطف: .............................................................................................................................................................................	 

بدل: ..................................................................................................................................................................................	 
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ملحق اإلجابات
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إجابات )اكتشاف(:

الجملة االسمية

 6
درجات 1. حّدد نوَع الجملِة فيام يأيت )اسمية أو فعلية(: 

جملة فعلية	  وهل يُصلُِح العطّاُر ما أفسَد الّدهُر؟ 

جملة فعلية	  متى اْستعبْدتُُم الناَس وقد ولََدتُْهم أّمهاتُهم أحراًرا؟ 

جملة اسمية	  خُر املقال ما صّدقتْه الِفعاُل. 

جملة فعلية	  من ثنايا األْخطاِر يولد القلُب الكبُر. 

جملة اسمية	  كيَف حالُك؟ 

جملة اسمية	  َع ما انْقَضِت الّسنُة األوىل!  ما أرْسَ

 4
درجات 2. حّدد الخربَ لكّل مبتدأ تحته خط فيام يأيت: 

خٌر من النجاح بغشٍّ	    . اإلخفاُق برشٍف خٌر من النجاح بغشٍّ

هم تأفًّفا منها	  أشدُّ هم تأفًُّفا منها.  أشّد الناس حاجًة إىل الّنصيحِة أشدُّ

تورُِث البغضاَء	  كَرُة الِعتاِب تورُِث البَغضاَء. 

يف شكله	  جاُل التمثاِل يف شكلِِه، وُحْسُن املَرِء يف َعملِِه. 

 5
درجات 3. حّدد الجمل االسمية يف النص اآليت: 

رضبُة الفأِس األوىل يف األرِض ليْست إنجازًا، الّسطُر األوُل يف كتاٍب ليس نَجاًحا، الشهوُر األوىل 

يف مرشوعك الخاص ليسْت مقياًسا لتقدمك.. وهكذا. العُن ال ترى إال اليشَء الكبَر، واليشُء 

)ما مل يخرين به أيب، كريم الشاذيل( الكبُر ال يتأّت إال ِبصْرٍ كبرٍ.. والّصُر الَكبُر تُْنِتُجُه ِهّمٌة عالية. 

1. رضبُة الفأِس األوىل يف األرِض لْيست إنجاًزا.

2. الّسطُر األوُل يف كتاٍب ليس نَجاًحا.

3. الشهوُر األوىل يف مرشوعك الخاص ليسْت مقياًسا لتقدمك. 
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4. العنُي ال ترى إال اليشَء الكبريَ.

5. واليشُء الكبريُ ال يتأىّت إال ِبصرْبٍ كبريٍ.

6. والّصربُ الكَبريُ تُْنِتُجُه ِهّمٌة عالية.

قّيم نفسك:

إذا كانــت درجتــك 7 فأقــل فأنــت تحتــاج إىل دراســة هــذا الفصــل بركيــز واهتام 	 

كبرين. 

إذا كانــت درجتــك بــن 8 و10 فأنــت تعــرف بعــض األمــور عــن الجملــة االســمية، 	 

لكنــك تحتــاج إىل مراجعــة وتنظيــم املعلومــات يف عقلــك. 

ا يف هــذا البــاب، وسيتحســن أداؤك 	  إذا كانــت درجتــك 11 فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

أكــر بعــد االنتهــاء منــه.
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إجابات )اكتشاف(:

كان وأخواتها

 6
درجات أواًل: اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة لكّل سؤاٍل مام يأيت: 

"كان أخي الّصغريُ يِحبُّ أْن يراِقَب العصافريَ مْن نافذِة غرفِتنا". اسُم )كاَن( هو: . 1

)أخي(. 	

)الصغر(. 	

ضمر مستر. 	

"وَقَفْت حائرًة؛ فهَي ملْ تكُْن تَعرُِف يف أيِّ اتّجاٍه ذهبا". اسُم )كاَن( هو: . 2

هي. 	

حائرة. 	

ضمر مستر. 	

خربُ )كاَن( يف العبارة السابقة هو: . 3

)حائرة(. 	

)فهي(. 	

)تعرف( 	

"لْيَس ِبيدي ِحيلٌة". اسُم )لْيَس( هو: . 4

بيدي.  	

حيلة. 	

ضمر مستر. 	

"لْيَس ِبيدي ِحيلٌة". خربُ )لْيَس( هو: . 5

بيدي.  	
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قّيم نفسك:

إذا كانــت درجتـُـك 4 فأقــّل فأنــَت تحتــاُج إىل دراســِة هــذا الفصــِل بركيــٍز واهتاٍم 	 

. كبريْن

إذا كانــْت درجتـُـك بــن 5 و7 فأنــَت تعــرُِف بعــَض األمــوِر عــن بــاِب كان وأخواتهــا، 	 

لكنــك تحتــاُج إىل مراجعــٍة وتنظيــِم املعلومــاِت يف عقلك.

ا يف هــذا البــاب، وسيتحّســُن أداؤك 	  ــٌد جــدًّ إذا كانــت درجتُــك 8 فأكــر فأنــت جيّ

أكــرَ بعــد االنتهــاء منــه.

حيلة. 	

ضمر مستر 	

"كاَن يظّن أنّه إذا غاَدَر هذه املدينَة فإنّه سيصريُ أوفَر حظّا، وسيَتحّقُق له ما يحلُُم به. . 6

ما زال يحاِوُل، لكْن بال فائدة". يف هذه العبارة: 

فعاِن ناِقصان.  	

ثاثُة أفعال ناقصة. 	

أربعُة أفعاٍل ناقصة. 	

 4
درجات ثانًيا: صّححِ األْخطاَء الواردَة يف هذا النّص يف ُجملِة كان: 

"مل يكْن أهُل الفتاِة مستعدون الستقباله بعد؛ فَقد وَصَل أخوها قبل يومن من السفر، وكاَن 

أبوها مريٌض.  كان وقت صعب".

التصحيح: "مل يكْن أهُل الفتاِة مستعدين الستقباله بعد؛ فَقد وَصَل أخوها قبل يومني من 

السفر، وكاَن أبوها مريًضا. كان وقًتا صعًبا"
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إجابات )اكتشاف(:

ٔافعال المقاربة والرجاء والشروع

 7
درجات أّواًل: اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة لكّل سؤاٍل مام يأيت: 

ُع إلنقاِذها"، اسم )كاد( هو: . 1 "وكاَدْت عَربٌة تدَهُمني، وأنا أُْسِ

التاء. 	

)عربة(. 	

)تدهمني(. 	

خرب )كاد( يف الجملِة السابقِة هو: . 2

)عربة(. 	

جملة )تدهمني(. 	

جملة )وأنا أرسع إلنقاذها(. 	

الفعُل الناسُخ يف الجملِة اآلتية: "وبدا لنا أّن الّنجوَم أَخَذْت تتساَقُط عىل بيوتِنا"، هو: . 3

)بدا(. 	

)أخذ(. 	

)تتساقط(. 	

الفعل )أنشأ( ناسٌخ يف إحدى الجمِل اآلتيِة: . 4

)األنعام: 98( 	 قال تعاىل:  

أنَْشأَ الشاعُر قصيدًة. 	

أنَشأُت أحفُر يف األرض. 	

إحدى الجمِل اآلتية غريُ صحيحة: . 5

رشَع املعلُّم يرَشُح الدرَس. 	

رَشَع اللُه الديَن  لعباده.  	
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قّيم نفسك:

إذا كانــت درجتــك 4 فأقــل فأنــت تحتــاج إىل دراســة هــذا الفصــل بركيــز واهتام 	 

كبرين.

إذا كانــت درجتــك بــن 5 و7 فأنــت تعــرف بعــض األمــور عــن بــاب كاَد وأخواتهــا، 	 

لكنــك تحتــاج إىل مراجعــة وتنظيــم املعلومــات يف عقلــك.

ا يف هــذا البــاب، وسيتحســن أداؤك 	  إذا كانــت درجتــك 8 فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

أكــر بعــد االنتهــاء منــه.

رشَع املعلُم رشَح الدرِس. 	

الفعُل الناسُخ يف الجملِة اآلتيِة: "وأيَقَن أّن األمَل طفق يبسم له"، هو:. 6

)أيقن(. 	

)طفق(. 	

)يبسم(. 	

إحدى الجمِل اآلتية تشتمل عىل فعل ناسخ:. 7

"فلا دفّناه أقبَل الناُس عى أخيه يعزّونه". 	

"ركض إىل الجدول وأخذ يروح ويجيء ويقف ويتطلع". 	

"فاعلْم أيّن قد أجبتُك إىل ما تريد". 	

 3
درجات ثانًيا:  اقرأ الجمل اآلتية، وعنّي ما تجده من أفعال املقاربة والرجاء والرشوع فيها: 

، أْن يُْسلَِم 	  ، وهو فتى يوِشُك عى إمتام عاِمِه الخاِمَس عرَشَ الم نفَسه وقاَل لها ال يِصحُّ

)ثاثية غرناطة( نفَسه ملَخاِوَف ال أساَس لها. 

)ثاثية غرناطة(	  ييش َمكموًدا مثقًا بحزن يكاد يقعده عى قارِعة الطريق. يُجرِجُر جسده. 

خرَجت إىل الباحة ومألت الدلو من البرئ وسكبت ماءه، ثم عادت ومألته وسكبت، ثم 	 

)ثاثية غرناطة( أمسكت مبقشتها وأخذت تنظف األرض وهي تغني. 
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إجابات )اكتشاف(:

إّن وأخواتها

 7
درجات أّواًل: اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة لكّل سؤاٍل مام يأيت: 

"إن يوًما يجيُئني منِك برسالٍة واحدٍة لَُهَو من األياِم مبقاِم الِقّمة من الَجبِل". اسم )إّن(:. 1

يوًما. 	

يجيئُني. 	

برسالٍة. 	

وخربُ إّن يف عبارة ُجرباَن السابقِة: . 2

جملُة )لهو من األيام مبقام القمة من الجبل(. 	

جملُة )يجيئُني(. 	

شبُه الجملِة )منك(. 	

)جربان(.. 3 “وتوارْت الّشمُس إْذ ذاك وراَء الّشفِق كأنَها ملَّْت متاِعَب البرَشِ وكرَِهْت ظُلَمهم" 

اسم )كأّن(: 

الضمُر املتصُل )ها(. 	

جملُة )ملّت متاعَب البرش(. 	

الشمُس. 	

"ألّن عْيَنْيه كانتا تُرِسالن دامئًا نحَو السامِء ومْن فوِق الجباِل الرّماديِّة العاليِة، نظراٍت . 4

جامدًة، باردًة خرساَء"، خرب )إّن(:

كانتا 	

ترسان 	

كانتا تُرِسان 	

"إن يف النبوغِ سًّا أْعمَق من سِّ الحياِة"، اسُم )إّن(:. 5

النبوغ 	

رًسا 	

أعمق 	
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قّيم نفسك:

إذا كانــت درجتــك 5 فأقــل فأنــت تحتــاج إىل دراســة هــذا الفصــل بركيــز واهتام 	 

كبرين. 

إذا كانــت درجتــك بــن 6 و8 فأنــت تعــرف بعــض األمــور عــن بــاب إّن وأخواتهــا، 	 

لكنــك تحتــاج إىل مراجعــة وتنظيــم املعلومــات يف عقلــك. 

ا يف هــذا البــاب، وسيتحســن أداؤك 	  إذا كانــت درجتــك 9 فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

أكــر بعــد االنتهــاء منــه.

وخربُ )إّن( يف العبارة السابقة:. 6

يف النبوغ. 	

رًسا أعمق. 	

رّس الحياة 	

عدُد النواسخِ يف العبارِة اآلتية: "لعلّكم تَُعساَء ألنكم متوتون؟ ولكّن كلَّ يشٍء ميوت . 7

ليولََد من جديٍد يف هذا العامل؟":

واحد 	

اثنان 	

ثاثة 	

 4
درجات ثانًيا: صّححِ األْخطاَء يف العبارات اآلتية: 

يْقصُد الكاتُب أّن املتخصصون العرَب يبحثوَن يف املواقع األجنبية ألنها تُضمُّ معلوماٍت 	 

وافرًة. )املتخّصصني(

إّن كثر مَن املوضوعاِت التي نَبحُث عنها ال نعرف مدى صحِته أو موثوقيته.... )كثريًا(	 

أْي إّن هناك نوٌع واحٌد منه فقط ال أكر. )نوًعا واحًدا(	 

كأن يف وجهه الذابِل جاذٌب يستميُل روَحيْها ويُحيط بقلبَيْها )جاِذبًا(	 
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إجابات )اكتشاف(:

ال النافية للجنس

أّواًل: اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة لكّل سؤاٍل مام يأيت: 

"أيُّ الجمِل اآلتية تشتِمُل عىل )ال( النافيِة للجنس: . 1

ال دخاَن با ناٍر. 	

"فأغمضُت عينيَّ َكْ اَل أرى ذلك الشعاع". 	

فا تسألْني أكر من ذلك. 	

"ال خري يف لذٍة تُعقُب ندًما":. 2

اسم ال النافية للجنس: 

خر 	

يف لذة 	

ندًما 	

خرب )ال النافية للجنس( يف الجملة السابقة:. 3

خر 	

يف لذة 	

ندًما 	

)فيكتور هيجو(. 4 "ال يشَء أقوى من القوِة سوى الدهاِء". 

اسم ال النافية للجنس:

يشء 	

أقوى 	

الدهاء 	
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قّيم نفسك:

إذا كانــت درجتــك 4 فأقــل فإنــت تحتــاج إىل دراســة هــذا الفصــل بركيــز واهتام 	 

كبرين.

ــة 	  ــاب ال النافي ــن 5 و7 فأنــت تعــرف بعــض األمــور عــن ب ــك ب إذا كانــت درجت

ــك. ــات يف عقل ــم املعلوم ــة وتنظي ــاج إىل مراجع ــك تحت ــا، لكن ــس وأخواته للجن

ا يف هــذا البــاب، وسيتحســن أداؤك 	  إذا كانــت درجتــك 8 فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

أكــر بعــد االنتهــاء منــه.

خرب )ال النافية للجنس( يف الجملة السابقة:. 5

أقوى 	

من القوة 	

الدهاء 	

ثانًيا: أي )ال( فيام يأيت هي )ال النافية للجنس(:

"ركََض سعٌد كاملمسوِس صاِعًدا تلَة البيازين، حتى وَصَل الحيَّ كانِت الطرُقاِت ُمقِفرًَة، ال برش، 

ال دواّب، ال طيور، واألبواُب مغلَقٌة كأبواِب القبوِر، وهو يَعوي بيَنها "دخلوا الحمراَء، يا أهَل 

البيازين، رأيتُهم، سِمعتُهم". حتى وَجَد نفَسه يف الحانوت. انهّد جالًسا وانَْخرَ	 يف البكاء. فاَجأَ 

سعٌد نعيًا، فوقَف حائرًا ال يدري ماذا يفعُل أو يقوُل. قىَض أبوجعفر يوَمه يدوُر بَن الُجدراِن 

األربعِة. هْل أْخطَأَ وأخطأَ كلُّ أهِل البيازين حَن ساعدوا أبا عبِد الله عى التمكُّن من ُحكِم 

الباد؟ ساعتَها مل يَبُْد الفتى ال شقيًا وال منحوًسا، بل وْعًدا يخلُِّصهم من َمظامِل أبيه الغارق 

)رضوى عاشور، ثاثية غرناطة( حتى أذنيْه يف امللذات." 
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إجابات )اكتشاف(:

ظّن وأخواتها

أّواًل: اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة لكّل سؤاٍل مام يأيت:

قال أرسطو: إن الحكيم تُريه الحكمَة أنَّ فوق ِعلِمه ِعلاًم فهو يتواضع لتلك الزيادة، . 1

والجاهل يظن أنّه قد تَناهى فَيسُقُط بجهله ومَتُقُته النفوس:

مفعول الفعل )يظن(:

َمحذوف. 	

)أنّه قد تناهى(. 	

)متقته النفوس(. 	

"فرأى وهو سائٌر يف طريقه شبًحا كبريًا ُمخيًفا فاْرتاَع منه".. 2

كلمة )شبًحا(:

مفعول به. 	

مفعول أول. 	

مفعول ثاٍن. 	

"واعلم أّن ما من يشٍء تعملُه وتظنُّه صغريًا إال وله أثٌر يف نفسك ويف ِمقدار نجاِحك يف . 3

)سالمة موىس، يف الحياة واألدب( العامل". 

مفعول الفعل )اعلم(:

يشء 	

صغرًا 	

أن ما من يشء تعمله... 	

)سالمة موىس، يف الحياة واألدب(. 4 "وتَْحَسُب هذا التقلَب الرسيع يف األزياء رَضبًا من نزَق النساء". 

مفعوال الفعل )تَْحَسب(:

)هذا التقلّب(، و)رضبًا(. 	

)هذا(، و)التقلب(. 	

)هذا التقلب(، و)الرسيع(. 	
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قّيم نفسك:

إذا كانــت درجتــك 4 فأقــل فأنــت تحتــاج إىل دراســة هــذا الفصــل بركيــز واهتام 	 

كبرين. 

إذا كانــت درجتــك بــن 5 و7  فأنــت تعــرف بعــض األمــور عــن بــاب ظــّن 	 

وأخواتهــا، لكنــك تحتــاج إىل مراجعــة وتنظيــم املعلومــات يف عقلــك.

ا يف هــذا البــاب، وسيتحســن أداؤك 	  إذا كانــت درجتــك 8 فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

أكــر بعــد االنتهــاء منــه.

)ابن طفيل، حي بن يقظان(. 5 "فلام سِمَعت الصوَت ظَنَّْتُه ولَدها". 

)ولَدها( مفعول:

الفعل )َسِمعت(. 	

الفعل )ظَنَّتْه(. 	

فعل محذوف. 	

ثانًيا: ضع عالمة  أمام الجمل التي تشتمل عىل ناسخ من باب ظن وأخواتها:

ُه التي عطفت عليه وأرضعتْه إمنا كانت ذلك اليشَء املُرْتِحل.   	 وَعلَِم أنَّ أمَّ

)ابن طفيل، حي بن يقظان(  

كلُّ إنساٍن إذا بَلََغ الشباَب وبَلَغ من التهذيب َمبلًغا زََعَم أن الحبَّ فَرٌْض عى كل  	

)عبد الرحمن شكري، الثمرات( مخلوق. 

وقد هبَّ النائم من َمْضَجعه، ورأى َمطْلَع الشمس فَحِسَب أن الكون يُْخلَق مرًة  	

)عبد الرحمن شكري، الثمرات( جديدة. 

)مثل عريب( 	 َخرْقاُء وجَدْت ُصوفًا. 

)ابن زريق البغدادي( 	 ما كُنُت أَحَسُب أَنَّ الدهَر يَفَجُعِني       ِبِه َوال أَنَّ يِب األَيّاَم تَفجُعهُ 



237 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

إجابات )اكتشاف(:

الجملة الفعلّية

 5
درجات

أواًل: حّدد الجمل الفعلية فيام يأيت بوضع عالمة  أمامها: 

ال رأَي لَِمْن ال يُطاع. 	

إذا أرْدَت أْن تُطاَع فاسأِل املُستَطاع. 	

لِكلِّ داٍء َدواء. 	

ال تُصاِحْب إال ُمؤِمًنا. 	

عى الباغي تَدوُر الّدوائر. 	

 6
درجات

ثانًيا: اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت: 

"كَرْثُة الِعتاِب تُورُِث البْغضاء"، الَبْغضاء:. 1

فاِعل. 	

نائب فاِعل. 	

َمْفعول به. 	

)عمر بن الخطاب(. 2 "رِحَم اللُه َمْن أْهدى إيّل ُعيويب" )َمْن(: 

فاِعل. 	

نائب فاِعل. 	

َمْفعول به. 	

"رَجع ِبُخّفي ُحَننْي"، فاِعُل الِفعل )رَجع(:. 3

"ُحَنْن". 	

َضمر ُمْستَِر. 	

ي". 	 "ِبُخفَّ
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قّيم نفسك:

إذا كانــت درجتــك 7 فأقــل فأنــت تحتــاج إىل دراســة هــذا الفصــل بركيــز واهتام 	 

كبرين.

إذا كانــت درجتــك بــن 8 و10 فأنــت تعــرف بعــض األمــور عــن الجملــِة الفعليــِة، 	 

لكنــك تحتــاج إىل مراجعــة وتنظيــم املعلومــات يف عقلــك.

ا يف هــذا البــاب، وسيتحســن أداؤك 	  إذا كانــت درجتــك 11 فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

أكــر بعــد االنتهــاء منــه.

)فولتري(. 4 "ال يَضرييُن أْن ليَس عىل َرأيس تاٌج ماداَم يف يَدي قلَم" 

ياُء املَُتكلّم يف )يَضرييُن(:

فاِعل. 	

نائب فاِعل. 	

َمْفعول به. 	

"أْن ليَس عىل َرأيس تاٌج"، يف الجملة السابقة:. 5

فاِعل. 	

نائب فاِعل. 	

اسم الفعل الناسخ. 	

"ما كّل هَفوٍة تَُعّد ذنًبا"، نائب الفاعل للفعل )تَُعّد(:. 6

هفوًة. 	

ضمر مستر. 	

ذنبًا. 	

 4
درجات

ثالًثا: اخرتِ الكلمَة املناسبة بني األقواس: 

قلتم إن البلَد مصابٌة بأمراٍض ُمستَْعِصية مل )تُجِد( معها وسائُل الطّب الحديثَة.. 1

- حسًنا: آخُر العاِج اليّك. ألْن )تُجربوه(؟ تبًّا له ولِكبده ولـ "الوعيه".

كلا وقع حادث قيل: "ال تحركوا أحًدا. انتظروا الرشطة" فيموت )املصابون(. وقع للرشطة . 2

)عبد العزيز الفاريس(  حادث خطر فقيل: " ال )تحركوهم( حتى يأتوا وينقذوا أنفسهم". 
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إجابات )اكتشاف(:

مفاعيل أخرى

 10
درجات

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت: 

"يشعُر فيها بالغربة ُشعوًرا قاسًيا"، )ُشعوًرا(:. 1

مفعول ُمطلق. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

مفعول ألجله. 	

"خطه كان يتعّرج صعوًدا وهبوطًا كالسكة الجبلية". )صعوًدا وهبوطًا(:. 2

مفعول ُمطلق. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

مفعول ألجله. 	

"كان أبو منصور جالًِسا عىل ِمصطََبة املعلّم يف الحاّمم مينَي البوابة"، )املفعول فيه( يف . 3

الجملة السابقة:

مصطبة الحام. 	

ين البوابة. 	

جالًسا. 	

"كانت نفسه تتحرق شوًقا إىل األزهر وضيًقا بالريف". . 4

)شوًقا( و)ضيًقا(:

مفعول ُمطلق. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

مفعول ألجله. 	
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غادرنا الفندق بعد اإلفطار وخرجنا إىل ساحة واسعة يف ظاهر البلدة. . 5

)املفعول فيه( يف الجملة السابقة:

بعد اإلفطار. 	

ساحة واسعة. 	

يف ظاهر البلدة. 	

"من َغىل دماُغه صيًفا َغلْت ِقدره شتاًء"، تشتمل الجملة عىل:. 6

مفعول به. 	

مفعول فيه. 	

مفعول ألجله. 	

وأحيانًا يضُع الكتاَب جانًبا ويالعُب طفلًة صغريًة سمراَء تبدو كحفيدتِه. )أحيانًا(:. 7

مفعول به. 	

مفعول فيه. 	

مفعول ألجله. 	

)جانًبا( يف العبارة السابقة:. 8

مفعول به. 	

مفعول فيه. 	

مفعول ألجله. 	

ق ولو َصَدق". )مرًة(:. 9 "من غّش مرًة وانكشَف أمرُه ال يُصدَّ

مفعول ُمطلق. 	

نائب عن املفعول املطلق. 	

مفعول ألجله. 	
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يقول املتنبي: . 10

"ومن يُنفِق الساعاِت يف َجْمع ماله       َمخاَفة فقٍر، فالذي َفَعل الفقر" )مخافة(:

مفعول به. 	

مفعول فيه. 	

مفعول ألجله. 	

قّيم نفسك:

إذا كانــت درجتــك 4 فأقــل فأنــت تحتــاج إىل دراســة هــذا الفصــل بركيــز واهتام 	 

كبرين.

ــل أخــرى 	  إذا كانــت درجتــك بــن 5 و7 فأنــت تعــرف بعــض األمــور عــن مفاعي

ــك.  ــم املعلومــات يف عقل ــاج إىل مراجعــة وتنظي ــك تحت ــه، لكن غــر املفعــول ب

ا يف هــذا البــاب، وسيتحســن أداؤك 	  إذا كانــت درجتــك 8 فأكــر فأنــت جيــد جــدًّ

أكــر بعــد االنتهــاء منــه.
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إجابات )اكتشاف(:

المنصوبات )الحال والتمييز(

 10
درجات

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت: 

)القمر 12(. 1 ، )عيونًا(:  قال تعاىل:   

مفعول به. 	

مفعول فيه. 	

متييز. 	

"ال يا امرأة، ستسقطني هلًعا"، )هلًعا(. 2

مفعول ألجله. 	

حال. 	

متييز. 	

"واهتزت عظامي رعًبا"، )رعًبا(. 3

مفعول ألجله. 	

حال. 	

متييز. 	

" تصّبب عرًقا"، )عرًقا(:. 4

مفعول به. 	

حال. 	

متييز. 	
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"يجلس مقرفًصا عىل أرض مفروشة بقطع من السجاد األحمر"، )ُمَقرِفًصا(:. 5

متييز. 	

مفعول مطلق. 	

حال. 	

"كانوا يتحدثون حديًثا هامسا طوياًل"، )هامًسا(:. 6

مفعول به. 	

نعت. 	

حال. 	

" فكر مليًّا يف النجاحات السابقة "، )ملًيا(:. 7

مفعول به. 	

حال. 	

نائب املفعول املطلق. 	

" وجاء الحكم مخفًفا."، )مخفًفا(:. 8

نعت. 	

حال. 	

متييز. 	

"من ازداد علاًم ازداد تواضًعا"، )علاًم، تواضًعا(:. 9

حال. 	

متييز. 	

مفعول ألجله. 	

أصغر البذور حجاًم ميكن أن تنتج محصواًل وفريًا"، )حجاًم(:. 10

حال. 	

متييز. 	

مفعول مطلق. 	
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قّيم نفسك:

إذا كانــْت درَجتـُـك 4 فأقـَـل فأنــَت تَحتــاُج إىل ِدراســِة هــذا الفْصــِل ِبركيــٍز واهِتاٍم 	 

. كَبريْن

إذا كانــْت درَجتُــك بــن 5 و 7 فأنــَت تَعــرُف بعــَض األمــوِر عــْن الحــال والتمييــز، 	 

لكّنــَك تحتــاُج إىل ُمراجَعــَة وتنظيــم املْعلومــاِت يف عقلِــك.

ا يف هــذا البــاب، وسيتحّســُن أداؤَك 	  إذا كانــْت درَجتُــك 8 فأكــَر فأنــَت جيــٌد جــدًّ

أكــرَ بعــَد االنتهــاِء منــه.
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إجابات )اكتشاف(:

الَجرُّ واإلضافة

 • 7
درجات

اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت: 

"كان يَْحظى بذاِكرَِة فيل"، عدُد األسامِء املجرورِة يف العبارة:. 1

واحد 	

اثنان 	

ثاثة 	

"بعد أن أغلَْقنا املََحّل يف َعرْص ذلَك اليوم"، عدُد األسامء املجرورة يف العبارة:. 2

واحد 	

اثنان 	

ثاثة 	

"لقد َحَصل هذا أكرث ِمْن َمرٍة يف املايض"، عدُد األسامء املجرورة يف العبارة: . 3

واحد 	

اثنان 	

ثاثة 	

"كان َشغوًفا بالكُُتب أكرثَ من َشَغِفه بالحياة"، عدُد األسامء املجرورة يف العبارة: . 4

ثاثة 	

أربعة 	

خمسة 	

"وكاَن الحارِضون يَنظرون إليه ِبرَتّقب"، تشتمُل العبارة عىل:. 5

تركيبن إضافين 	

ِشبَْهي ُجملَة 	

تركيٍب إضايف، وشبِه جملة 	
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قّيم نفسك:

إذا كانــْت درَجتـُـك 4 فأقـَـل فأنــَت تَحتــاُج إىل ِدراســِة هــذا الفْصــِل ِبركيــٍز واهِتاٍم 	 

 . كَبريْن

إذا كانــْت درَجتُــك بــن 5 و 7 فأنــَت تَعــرُف بعــَض األمــوِر عــْن الجــر واإلضافــة، 	 

ــك.  لكّنــَك تحتــاُج إىل ُمراجَعــَة وتنظيــم املْعلومــاِت يف عقلِ

ا يف هــذا البــاب، وسيتحّســُن أداؤَك 	  إذا كانــْت درَجتُــك 8 فأكــَر فأنــَت جيــٌد جــدًّ

أكــرَ بعــَد االنتهــاِء منــه.

أيُّ العباراِت اآلتية تشَتِمُل عىل ُمَركٍَّب إضايف:. 6

)نِْعَم الَقريُن الرضا(.  	

)كلُّ ممنوٍع َمرغوٌب(. 	

)األرزاُق َمكتوبة(. 	

( يف إحدى العبارات اآلتية جاَءت غري مضافة:. 7 )كلُّ

)الروم: 32( 	 قال تعاىل:    

)األنبياء: 93( 	 قال تعاىل:    

)الحجر: 30( 	 قال تعاىل:    

 • 3
درجات

عنّي ثالثة أسامء مجرورة فيام يأيت: 

"أْخَرَج من َجيِْبه ُعلبَة ثِقاٍب وأَخَذ ِمْنها عوًدا وأْشَعلَه. فأضاءت الشعلة وجهه وبقيُْت ُمتََسّمرًا 

)كارلوس زافون، ظل الريح( من الَخْوف". 
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إجابات )اكتشاف(:

التوابع

 10
درجات اخرتِ اإلجابَة الصحيحَة فيام يأيت: 

)الحجر: 30(.. 1 قال تعاىل:    

)كُلُُّهْم أَْجَمُعوَن(:

توكيٍد لفظّي. 	

توكيٍد معنوّي. 	

بدل. 	

)الكوثر: 2(. 2 قال تعاىل:    

تشتمُل اآلية عىل: 

نعت. 	

عطف. 	

بدل. 	

)البقرة: 6(. 3 قال تعاىل:    

تشتمُل اآلية عىل: 

نعت 	

عطف 	

بدل 	

)األنعام: 74(. 4 قال تعاىل:    

تشتمُل اآلية عىل: 

توكيد. 	

عطف. 	

بدل. 	
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)الفاتحة: 7-6(. 5 قال تعاىل:    

تشتمُل اآلية عىل: 

بدل ونعت. 	

نعت وعطف. 	

بدل وعطف. 	

)النساء: 171( . 6 قال تعاىل:    

تشتمُل اآلية عىل: 

نعت. 	

بدل. 	

توكيد. 	

)النحل: 69(، . 7 قال تعاىل:     

نعُت )رشاب( يف اآلية: 

)مختلٌف ألوانه(. 	

)فيه شفاء للناس(. 	

)مختلٌف ألوانه(، و)فيه شفاء للناس(. 	

)املزمل: 3-1(. 8 قال تعاىل:    

تشتمُل اآليات عىل:

نعت. 	

بدل. 	

توكيد. 	

)التوبة: 13( . 9 قال تعاىل:    

جملة )نَكَُثوا أمَْيَانَُهْم(: 

حال. 	

نعت. 	

خر. 	
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قّيم نفسك:

إذا كانــْت درَجتـُـك 4 فأقـَـل فأنــَت تَحتــاُج إىل ِدراســِة هــذا الفْصــِل ِبركيــٍز واهِتاٍم 	 

 . كَبريْن

ــَك 	  ــرُف بعــَض األمــوِر عــْن التوابــع، لكّن ــك بــن 5 و 7 فأنــَت تَع إذا كانــْت درَجتُ

ــك.  ــم املْعلومــاِت يف عقلِ ــَة وتنظي ــاُج إىل ُمراجَع تحت

ا يف هــذا البــاب، وسيتحّســُن أداؤَك 	  إذا كانــْت درَجتُــك 8 فأكــَر فأنــَت جيــٌد جــدًّ

أكــرَ بعــَد االنتهــاِء منــه.

)أبو الفرج الساوي(. 10 هي الدنيا تقوُل مبْلِء فيها       َحذاِر َحذاِر ِمْن بَطيش وَفْتيك 

يشَتمُل البيُت عىل:

توكيٍد لفظّي. 	

توكيٍد معنوّي. 	

نعت. 	
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