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اإلهــــــداء
إلى والدي الكريمين..
إلى أساتذتي األجالء..
إلى زوجتي نجلة بنت عبد السالم
وابني عبد هللا تاج وابنتي آمنة تاج..
ّ
وأختي تاج النساء وأن�سي..
إلى أخي طاهر
إلى تالمذتي األعزاء وإخواني وأخواتي في هللا..
غفرهللا لي ولهم،
وجمعني معهم في جنة الفردوس..
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ُمقدمـــــــة الكتاب
نحمد هللا تعالى الذي حفظ اللغة العربية من االندثار بحفظ كتابه
َْ ْ ُ َ
َ َّ ُ َ ُ
الكريم بقوله تعالى(ِ :إ َّنا أن َزل َن ُاه ق ْرآ ًنا َع َرِب ًّيا ل َعلك ْم ت ْع ِقلو َن)( ،)1وقوله
َ َ
ُ
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ
الذك َر َوِإ َّنا ل ُه ل َحا ِفظو َن)(.)2
تعالى(ِ :إنا نحن نزلنا ِ
وبسيط في
سهل ُم َي َّس ٍر
ٍ
إن تناول مائة من عوامل اللغة العربية بأسلوب ٍ
كتاب واحد جاء في أقل من خمسين صفحة؛ ُله َو ( في حد ذاته) إنجاز
رائع ينم عن عبقرية كاتبه األستاذ الدكتور /تاج الدين املناني الذي كتب
فأوجز ،وجمع فأوعى ،وأبحر فغاص وانتقى من العوامل أثمنها وأكثرها
فائدة لغوية لطالب العلم.
ولقد كنت أظن أن جمع بعض العوامل تحت عنوان واحد غير ممكن؛
ألن كل منها يحتاج فهمه وشرحه إلى عنوان منفصل ،ولكن املؤلف جمع
عدة عوامل متشابهة تحت عنوان واحد وقدمها سهلة ُوميسرة للفهم،
وأسوق لذلك مثاالن :في الفصل الخامس عشر بعنوان( :التوابع) تناول
فيه :النعت ،التأكيد ،البدل والعطف ،وأما في الفصل السادس عشر
فقد تناول ثمانية عوامل دفعة واحدة :وضحها جميعا باألمثلة البسيطة.
وعندما ننظر إلى مقاييس فهم الطالب لقواعد اللغة العربية نجد أن
التمرينات التي أعقبت كل فصول هذا الكتاب قد أعطتنا نتيجة وافية،
ؤشرا ً
ً
ً
حقيقياُ ،وم ً
دقيقا ملدى استيعاب وفهم كل طالب ملا درس
ومقياسا
من العوامل.
1

سورة يوسف ،اآلية رقم.2 :

2

سورة الحجر ،اآلية رقم.9 :
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ولقد شرفت بوضع كتاب من خمسة أجزاء بعنوان« :مناهج اللغة العربية
لغير الناطقين بها» وقدمته لقسم اللغة العربية بجامعة كيراال ،وعلى
ً
ً
ثوبا ً
الرغم من أنني ألبست كتابي ً
لغويا سهال ُومبسطا ُومبطنا بقواعد
النحو التي تضفي حالوة على نصوص القراءة؛ إال أنني أجد أن ُمؤلف:
(سهل العوامل) الذي بين أيديكم قد تفوق في تقديم عوامل اللغة
العربية ما لم يتم تقديمه في ُمؤلف آخربمثل هذه الروعة والبساطة.
وهللا يوفق الجميع ملا يحبه ويرضاه ،وهو من وراء القصد ..ونسأله تعالى
أن يهدي السبيل.
أ .دكتور /عبد التواب عبد هللا ح�سي

صاحب الجامعة الدولية للطاقة الحيوية بوالية ديالويراألمريكية
صاحب املركزالدولي للطاقة الحيوية بالقاهرة – جمهورية مصرالعربية
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التقدمي
بسم هللا الذي باسمه تتم الصالحات ،والحمد هلل حمدا كثيرا أن سخر
للغة العربية علماء يهتمون بتدريسها ونشرها وتبسيطها لطالب العلم
سولنا الكريم عليه ألف صالة وتسليمَ :ع ْن
َأينما كان ،الذي قال فيه ر
َ َّ َ ُ َ َّ
َ َ َ
َ
ُ
َ
أ ِبي ُه َرْي َر َة ر�ضي هللا تعالى عنه :أن رسول
ابن آدم
ات
م
ا
ذ
"إ
:
ال
ق
ﷺ
ه
الل
ِ
ِ
َ َ
َ لاَ
َْ َ
ُ لاَّ
َ َ
ْ ْ َ
ص َدق ٍة َجا ِرَي ٍة ،أو ِعل ٍم ُين َتف ُع ِب ِه ،أ ْو َول ٍد
انقط َع َع ْن ُه َع َمل ُه ِإ ِم ْن ث ٍث:
َ
ص ِالح َي ْد ُعو َل ُه َ
".ر َو ُاه ُم ْس ِل ٌم .وألن رسالة العلم سامية ويستدعي الدخول
ٍ
إلى عواملها الكثير من الصبر والجهد والحكمة في اختيار املواضيع ،فإن
ما بين أيدينا اليوم هو جهد من الجهود الكثيرة التي أراد أصحابها تذليل
الصعاب ،وترتيب خارطة الطريق أمام متعلم غيرناطق للغة العربية لكنه
شغوف بتعلمها ومعرفة قواعدها وأصولها ،جاء على إثرها الكتابمبسطا
سلسامتماشيا مع ما يحتاجه طالب العلم في بدايات رحلته العلمية
والتربوية.
ركزفيه صاحب الكتاب على ترتيب تسلسلي بدء بالتعريف نوع العامل
وصفته ،مصحوبا بأمثلة توضيحية وتمارين تطبيقية تجعل من قراءة
الكتاب متعة وخفة في الفهم بعيدة كل البعد عن التعقيد واللبس،
التي قد تعيق متعلم اللغة العربية ،اتبع الكاتب في ذلك التقسيم اآلتي
املعتمد على السببية :فكان الفصل األول مخصصا لحروف الجر ،ثم
أتبعه بالنواسخ ،وجعل فصال ثالثا لحرفي الرفع ،أتبعه بحروف النصب،
ثم نواصب الفعل املضارع ،والنواصب والجوازم ،واألسماء ثم النواسخ
وكذا أفعال املقاربة واملدح والذم والشك ،واليقين ،فالالزم واملتعدي،

9

�سهل العوامل

ثم ختم بفصلين كانا من نصيب التوابع وبعض العوامل ،ليجمع بذلك
باقة مثلت أزهارها ألوانا وعطورا تختلف من ناحية النوع لكنها تلتقي
في امتاع الحواس ،وتيسير العلم وإقامة الطبع الحسن والذوق السليم
لتذوق األدب بعد ذلك.
ولتكون صدقة جارية لصاحبها إل يوم الدين ،فهنيئا لقسم اللغة
العربية بكيراال هذا القبس العلمي وهنيئا لطالب العلم الذي كان سببا
في اخراج طبعات تهتم بتبسيط املعلومة له ،وتقديمها بما يوفره العصر
من أدوات تعليمية ،وشكرا جزيال إلتاحتكم لنا فرصة قراءته ،والتقديم
ملنجز علمي من هذا النوع ،يكون الهدف من ورائه نشر العلم واملعرفة
وتعليم اللغة العربية في الهند بالد الحضارة والعلوم والعلماء.

د .خيرة بن ضحوى بنت عدة محي الدين

أستاذة مشاركة بقسم اللغة العربية وآدابها
كلية اآلداب واللغات ،بودواو
مدينة بومرداس _ الجزائر
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احلمد هلل اذلي خلق اإلنسان ،وعلمه القرآن ،وأنزل القرآن بلسان
عريب مبني ،وأفضل الصالة والتسليم ىلع سيدنا حممد  -أفصح
العرب بيانا  -وىلع آهل وصحبه ومن سار ىلع نهجه واسنت بسنته
إىل يوم ادلين ،أمجعني .وبعد،
فإن علم العربية من أعظم العلوم تلعلقها بفهم القرآن وسنة نبينا
حممد صىل اهلل عليه وسلم .ودروس انلحو العريب تكون عونا
لربط قواعد القرآن الكريم والسنة انلبوية.
إن انلحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر اللكم .واللكمات
ثالثة أنواع.
اسم“ :كهاشم” و”شجر”
فعل« :كرضب» «يرضب»
1
حرف« :كهل» و»بل» ،و»قد» و»سوف» و»السني»
وال يعرب منها إال “االسم املتمكن” و”الفعل املضارع” كيرضب،
1

يسمى هذه الثالثة املذكورة «أجزاء الجملة».
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وابلايق مبين وهو ما ال يتغري آخره باختالف العوامل اكملايض وأمر
احلارض واحلرف وما أشبهها كحيث واذلي.
واإلعراب“ :رفع” و”نصب” و”جر” و”جزم” ،وليس يف األسماء
جزم وال يف األفعال جر ،فالرفع علم الفاعلية “كجاءين هاشم”،
وانلصب علم املفعويلة “كرضبت هاشما “واجلر علم اإلضافة
“كغالم هاشم”.
إن تعليم مائة اعمل يسهل دورس انلحو العريب وفهم انلص بغري
عرس .العوامل مائة سيأيت بيانها الحقا يف الصفحات اتلايلة.
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الف�صل الأول

حروف اجلـــــر
من العوامل حروف تجراإلسم فقط ،وهي تسعة عشرحرفا
1 .1الباء  -مثال :كتب األستاذ بالطبشورة
2 .2من  -مثال :أخذت الكتاب من املكتبة
3 .3إلى  -مثال :وصلت إلى املطار
4 .4في  -مثال :قضيت اإلجازة في دبي
5 .5ل  -مثال :سافرت للدراسة
ُ 6 .6ر ّب  -مثالُ :ر ّب إشارة أبلغ من عبارة
7 .7واو ُر ّب  -مثال :وليل كموج البحرأرخى سدوله
8 .8عن  -مثال :غبت عن الدارساعة
9 .9على  -مثال :وضعت الكتب على الطاولة
1010ك  -مثال :صرخ محمد كاألسد
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1111منذ  -مثال :لم أسافرمنذ العام املا�ضي
1212مذ  -مثال :انتظرتك مذ الصباح
1313حتى  -مثال :صعدت حتى القمة
ّ
ألفعلن ما أستطيع
1414واو القسم  -مثال :وهللا
1515باء القسم  -مثال :أقسمت باهلل أني أفعل.
ّ
ألكيدن أصنامكم
1616تاء القسم  -مثال :تاهلل
1717حاشا  -مثال :وصل املسافرون حاشا واحد
1818عدا  -مثال :كتب الطالب عدا ّ
علي
1919خال  -مثال :لعب األوالد خال محمد

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
(على  -عن  -من  -إلى  -في  -الباء)
أ -تشترك مصر .............املسابقات الدولية  .............فرق كثيرة.
ب -يجلس التلميذ  .............املقعد ويكتب  .............القلم.
ج -يتجاوز الصديق  .............أخطاء صديقه.
د -يعطف الكبير .............الصغير.
ه -تصنع األفقاص  .............الجريد.
و -نبرى القلم  .............البراية.
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 .IIأكمل الجمل اآلتية بجارومجرورمناسبين:
أ -نقطع اللحم .............
ب -أجاب التلميذ  .............إجابة صحيحة.
ج -تبيت الدواجن .............

د -يذهب الناس ً .............
صيفا.
ه -توضع الكتب .............
و -أسأل .............
 .IIIاجعل كل جارومجرورالتالية في جملة تامة:
أ  -في البيت
ب  -من املدرسة
ج  -إلى السوق
د  -باإلحسان
ه  -على الكر�سي
و  -عن امل�سيء
 .IVأجب عن األسئلة اآلتية بجمل من إنشائك ،بحيث تشتمل كل
جملة على حرف جر:
أ  -أين تسكن؟
ب  -متى ولدت؟
ج  -عمن عفوت؟
د  -ملن هذا العمل الجيد؟
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ه  -أين درست ؟
و  -ملن هذا الكتاب ؟
 .Vضع كل اسم من األسماء اآلتية في جمل من إنشائك بحيث
ً
يكون مسبوقا بواحد من حروف الجر:
أ  -البحر.

ب  -األشجار.

ج  -الثمار.

د  -السكين.

ه  -الحصان.

و  -الثلج.
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الف�صل الثاين

النوا�سخ (�إن و�أخواتها)
ومن العوامل حروف تنصب اإلسم وترفع اخلرب ويه ستة
ّ
ّ
1 .1إن  -مثال :إن املعلم رشيف
ّ
ّ
2 .2أن -مثال :علمت أن االمتحان قريب
ّ
3 .3كأن  -مثال :كأن القمر مصباح
4 .4لكن  -مثال :هذا الرجل قوي لكنه فاسد

5 .5يلت  -مثال :يلت ادلواء مفيد
ّ
6 .6لعل  -مثال :لعل انلرص قريب

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
(إن  ،أن  ،كأن ّ ،
لكن  ،ليت  ،لعل)
أ  ............. -الصيف جميل
ب  ............. -الكتاب ورق
ج  ............. -الكتاب ورق
د  ............. -النهاردائم
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َ
آت
ه ............. -
الغائب ٍ

و  -عرفت  .............العلم ٌ
نور
 .IIأكمل الجمل اآلتية بواحد من أخوات إن مناسب:
أ  ............. -املدارس مقفلة في الصيف
ب  ............. -النور في الصيف ُ
ناركاوية
الحرال يقهر .............ــه ّ
ج ٌّ -
يحد
د  -عرفت  .............املعلمين يهدون الشعوب
ه  ............. -أباك قاهرالبحار

فأوجه الناس إلى ّ
و  ............. -لي حكمة سليمان ّ
الحق

 .IIIاجعل كل واحد من أخوات إن التالية في جملة تامة:
أ  -إن
ب  -أن
ج  -كأن
دّ -
لكن
ه  -ليت
و  -لعل
ّ
ّ .IVبين ّ
كل اسم وخبر«إلن وأخواتها» في العبارات اآلتية:
أ  -امتنع املطر ّ
لكن ّ
السحاب كثير
لعل ّ
بّ -
التاجررابح
ج  -وجدت ّأن العقرب ّ
ميتة
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د  -ليت البليد مجتهد
ه ّ -إن ّ
النظافة واجبة
لعل ّ
وّ -
الت ّفاح كثير

 .Vضع كل اسم من األسماء اآلتية في جمل من إنشائك بحيث يكون
ً
مسبوقا بواحد من أخوات إن:
أ  -الهواء
ب  -الظليل
ج  -خريراملاء
د  -السائحون
ه  -املنارتان
و  -أبوك
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الف�صل الثالث

حرفان ترفعان الإ�سم وتن�صبان اخلرب
ومن العوامل حرفان ترفعان اإلسم وتنصبان اخلرب
ما  -مثال :ما املبتدع مأجورا

ال  -مثال :ال رجل أكرم من حاتم

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
(ما  ،ال)
أ  ............. -عمرو فاضال
ب  ............. -هاشم عاملا
ج  ............. -شبيرمجتهدا
د  ............. -تنويرطالبا
ه  ............. -الكتاب مفيدا
و  ............. -القلم مستخدما
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 .IIأكمل الجمل اآلتية بوضع كلمة مناسبة في الفراغ:
أ  -ما  .............إال رسوال
ب  -ال  .............مفتوحة
ج  -ما  .............حضرا
د  -ال الجامعة .............
ه  -ما املدير.............
و  -ما تسنيم .............
 .IIIكون ست جمل تشتمل على ما أو ال:
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الف�صل الرابع

حروف تن�صب الإ�سم
ومن العوامل حروف تنصب اإلسم فقط ويه سبعة
1 .1و  -مثال :اتركين والكتاب.

2 .2إال  -مثال :حرض املسافرون إال منريا.
3 .3يا  -مثال :يا ّ
حمب اخلري ،اعمل ما تريد.

4 .4أيا  -مثال :أيا اعمال يف احلقل ،اعمل جيدا.

5 .5هيا  -مثال :هيا مرتددا ،اختذ قرارك.
ُ
ّ
6 .6أي  -مثال :أي أيخ قم بعملك.
َ
َ
7 .7أ (األلف املفتوحة)  -مثال :أقارئ الكتاب ،اقرأه صحيحا.

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
َ
(و  ،إال ،يا ،أيا ،هيا ،أي ،أ)
أ  -استوى املاء  .............الخشبة
ب  -جاءنى القوم  .............هاشما
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ج  ............. -ضائعا ُ
كتابه
د  ............. -عبد هللا قم بعملك
ه  ............. -فاطمة اقتربي
و  ............. -يا مسافرا إلى الصين
 .IIأكمل الجمل اآلتية باسم مناسب:
الشجرة
أ  -يا .............
ِ
ب  -أي  .............استقم
ْ
ج  -أيا َ .............توقف

َ
د  -أ  .............أكملي الرسالة
ه  -هيا  .............ساعدني
و  -إياكم و .............
 .IIIاجعل كل واحد من التالية في جملة تامة:
أ  -يا

ب  -أيا

ج  -أي

د  -هيا

ه-أ

و  -إال
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الف�صل اخلام�س

نوا�صب الفعل امل�ضارع
ومن العوامل حروف تنصب الفعل املضارع ويه أربعة
أن  -مثال :أحب أن تفعل اخلري.
لن  -مثال :لن ّ
يضيع احلق خملص

يك  -مثال :تعلم يك تنجح يف االمتحان.

إذن  -مثال :أعمل يلال ونهار  -إذن تصل إىل هدفك.

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
َ
(أن ،لن  ،كي  ،إذن)
ََ َ ُ
َْ َُ ُ ّ ْ
الذئ ُب
ه
ل
ك
أ
ي
.............
اف
أ  -وأخ
ِ
َ
َ
ب  ............. -ن ْب َر َح َعل ْي ِه َع ِاك ِف َين
َ ْ
ْ
ج  -أط َم ُع َ .............يغ ِف َر ِلي
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َ
د َ ............. -يا ُم َح َّم ُد ت ْن َج َح
ُ
ًَ
ه  ............. -ال َيكو َن ُدولة
ُْ َ
و  ............. -نؤ ِم َن ل َك
 .IIأكمل الجمل اآلتية باسم مناسب:
َ ْ
الب َّر
أ  -لن ِ .............
ّ َ ُ َ
ب ِ -إ ِني ل َي ْح ُزن ِني أ ْن ِ .............ب ِه
َ
ًَ
ج  -ك ْي ال ُ .............دولة
ََ
د  ............. -تق َّر َع ْي ُن َها
ه  -لن  .............الكسالن
َ لاَ
َ لمْ ُ ْ
و ِ -لك ْي َ .............على ا ؤ ِم ِن َين َح َر ٌج
 .IIIاجعل كل واحد من التالية في جملة تامة:
َ
ب  -إذن
أ  -أن
ج  -لن

د  -كي
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الف�صل ال�ساد�س

جوازم الفعل امل�ضارع (حروف)
ومن العوامل حروف جتزم الفعل املضارع ويه مخسة
1 .1إن  -مثال :إن تصم رمضان يغفر لك اهلل.
2 .2لم  -مثال :لم يفرط خادل يف األمانة
3 .3ملا  -مثال :حان املوعد ّ
ولما يصل حممد

ِ 4 .4ل (الم األمر)  -مثال :تلنتبه إىل إشارات املرور
ّ
5 .5ال (للنيه)  -مثال :ال تتدخل فيما ال يعنيك

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
(إن  ،لم  ،ملا ِ ،ل  ،ال )
ْ ً
أ  -سنتأخرإن  .............تحضرباكرا
َ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ
الس َم ِاء ث َّم َ .............ي ْقط ْع
ب  -فليمدد ِبسب ٍب ِإلى
ً
ج  -بدأت العمل باكرا و  .............ينته
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َّ
لاَ ُ َ ْ َ
د َ -رَّب َنا تؤ ِاخذنا  .............ن ِس َينا
س ْ
ه  ............. -تدر ْ
تنجح
ُ ْ لاَ َ َ َ َ
و َ -و .............ت َح ِّمل َنا َما طاقة ل َنا ِب ِه
 .IIأكمل الجمل اآلتية باسم مناسب:
ّ
ّ
أ  -حضر ّ
املدعوون و�ل�ما  .............سعيد
كل
ب َ -ل ْم  .............املهندس بصوته ّ
حتى اآلن في االنتخابات
ِِ
ج  -ال  .............على الحائط
د ِ -ل  .............الشاهد الغائب
ه  -لم  .............الكسالن
و  -ال يزهق .............
 .IIIاجعل كل واحد من التالية في جملة تامة:
أ  -إن

ب  -ملا

ج  -لم

د ِ -ل

ه  -ال
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الف�صل ال�سابع

جوازم الفعل امل�ضارع (�أ�سماء)
ومن العوامل أسماء جتزم الفعل املضارع ىلع معىن إن ويه تسعة
من  -مثال :من يدرس لالمتحان ينجح

ما  -مثال :ما تفعل من خري جتز به.
مىت  -مثال :مىت تستعن بع ّ
يل يعنك

مهما  -مثال :مهما تفعل يعلمه اهلل.

أي  -مثال :أي كتاب تقرأ تستفذ منه

أين  -مثال :أين يكرث اتلعليم يتقدم ابلالد
أىن  -مثال :أىن ّ
تتجه جتد خريا

حيثما  -مثال :حيثما تستقم يقدر لك اهلل جناحا
إذما  -مثال :إذما تفعل رشا تندم

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
(من  ،ما  ،متى  ،مهما  ،أي  ،أين  ،أنى  ،حيثما  ،إذما)
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أ  ............... -ينصرني أنصره
ب  .............-ننسخ من آية أو ننسها
ج  .............-تجلس أجلس
د  .............-تسافرتجد الخير
ه  ............. -نزلت ترى اإلحسان
و  ............. -تقرأ من القصص تجد متعة
ز ............. -تفعل من إحسان فلن يضيع هباء
ح  ............. -تفعل من خيرتجد الخير
ط  ............. -يذاكريتفوق
 .IIأكمل الجمل اآلتية باسم مناسب:
أ  -متى تنزل .............
ب  -أي رجل يفعل إحسانا يجد .............
ج  -من يزرع الشريجني .............
د  -أين  .............إلى املصيف تجد أوراق النباتات
َْ
َ
َ
ه َ -م ْه َما تأ ِت َنا ِب ِه ِم ْن ِ .............لت ْس َح َرنا ِب َها
و  -أيهم يكرمني .............
ز -أنى تدخل .............
 .IIIاجعل كل واحد من التالية في جملة تامة:
أ  -من

ب  -ما

ج  -متى

د  -مهما
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ه  -أي
ز -أنى

ط  -إذما

و  -أين
ح  -حيثما
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الف�صل الثامن

�أ�سماء تن�صب على التمييز �أ�سماء نكرة
ومن العوامل أسماء تنصب ىلع اتلميزي أسماء نكرة ويه أربعة

1 .1عرشة  -إذا ركبت مع أحد أو اثنني أو ما فوقهما إىل
تسعة ،وهذا احلكم مستمر إىل تسعة وتسعني حنو أحد
عرش كوكبا واثنا عرش وارثا.

2 .2كم  -مثال :كم درهما مالك ؟
َ ِّ
3 .3كأيِّن  - 2مثال :كأي ْن رجال عندي

4 .4كذا  -مثال :عندي كذا كتابا

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
(عشرة  ،كم  ،كأين  ،كذا)
أ  ............... -رجال عندك ؟
2

كأين اسم مركب من كاف التشبيه وأي املنونة .فلما دخل التنوين في التركيب أشبه
النون األصلية فلذا رسم في املصحف نونا  -فهي بمعنى كم الخبرية ولهذا تفتقرإلى
التمييزمنصوبا ويجب أن مفردا.
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ب  ............. -رجال رأيت
ج  ............. -رجال ملكت
د  -عندي  .............رجال
ه  -لدي  .............قلما
و  -إني رأيت أحد  .............كوكبا
ز ............. -تقرأ من القصص تجد متعة

 .IIأكمل الجمل اآلتية باسم مناسب:
أ  -كأين من .............
ب  -كم  .............قضيته ؟
ج  -اشترك في هذا العمل كذا .............
د  -ذاكرت كذا .............
ه  -وبعثنا منهم  .............عشرنقيبا
و  -جاءني اثنتا  .............جارية
 .IIIاجعل كل واحد من التالية في جملة تامة:
أ  -عشرة

ب  -كم

ج  -كأين

د  -كذا
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الف�صل التا�سع

�أ�سماء الأفعال
َ َ
َ
نصب
ومنها لكمات تسيم أسماء األفعال بعضها ترفع 3وبعضها ت ِ
الرافعة منها ثالثة
ٌ
1 .1هيهات - 5مثال :هيهات حممد ،أي بعد حممد.
ٌ
ٌ
وكريم ،أي افرتق حممد وكريم.
2 .2شتان  -مثال :شتان حممد
ٌ
3 .3رساعن  -مثال :رساعن عقيل ،أي رسع عقيل.
انلاصبة منها ستة
عليا ،أي أمهل ّ
1 .1رويد  -مثال :رويد ّ
عليا
4

2 .2بله  -مثال :بله جاهال ،أي دع  /اترك جاهال
3 .3دونك  -مثال :دونك حممدا ،أي خذ حممدا

4 .4عليك  -مثال :عليك الرسول ،أي الزم الرسول

5 .5حيهل - 6مثال :حيهل الصالة ،أي ائت الصالة .أو أقبل
ىلع الصالة ،تفيد األمر وادلعوة.
3
4
5
6

6 .6ها  -مثال :ها كريما ،أي خذ كريما.

ترفع ما بعدها على الفاعلية وهي ثالث كلمات.
تنصب ما بعدها على املفعولية مع رفعها ضميرا مستترا فيها على الفاعلية ،وهي ست
كلمات.
الغالب أن تستعمل مكررة فالثانية توكيد لألولى نحو هيهات هيهات ملا توعدون
حيهل  -بسكون الالم وفتحها منونة وغيرمنونة  ،والكثيربناء على الفتح  ،وهو لفظ
مركب من حي بمعنى أقبل وهل التي للبحث والعجلة.
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التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
(هيهات  ،شتان  ،سرعان  ،رويد  ،بله  ،دونك  ،عليك ،حيهل  ،ها)
أ  ............... -النجاح بال عمل
ُ
ب  ............. -كم املكتبة فترددوا عليها
ج  ............. -الطالبان في االجتهاد
د  ............. -الطالب إلى املدرسة
ه  ............. -نجاح الكسول
َ
هللا فاقرأه
و  .............-كتاب ِ
ز ............. -بالرفق في معاملة الحيوان
ح  ............ -نفسك فصنها عن املوبقات
ط  ............ -أخاك األصغرال تعجل عليه
ي  ............. -اللعب
ك  ............ -الكتاب
 .IIأكمل الجمل اآلتية باسم مناسب:
َ
هيهات األمل إذا لم يسعده .............
أ-
ب  -سرعان ما ظهرت بوادر.............
ج  -هاك الرسالة فاكتب الرد عليها وبله ..............
د  -هيهات  .............بال كفاح
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ه  ........... -درهما
و  -يا رجالن رويد ..............
 .IIIاجعل كل واحد من التالية في جملة تامة:
أ  -هيهات

ب  -شتان

ج  -سرعان

د  -رويد

ه  -بله

ز -دونك

ح  -عليك

ط  -حيهل

ي  -ها
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الف�صل العا�شر

النوا�سخ (الأفعال الناق�صة  /كان و�أخواتها)
ومن العوامل األفعال انلاقصة ترفع اإلسم وتنصب اخلرب ويه
ثالثة عرش فعال
1 .1اكن  -مثال :اكن البستان مثمرا.

2 .2صار  -مثال :صار اتللميذ جمتهدا.

3 .3أصبح  -مثال :أصبح الكتاب مطبواع.

4 .4أمىس  -مثال :أمىس احلارس متيقظا.

5 .5أضىح  -مثال :أضىح الفالح نشيطا.
6 .6ظل  -مثال :ظل املدرس متحدثا.

7 .7بات  -مثال :باتت املمرضات ساهرات.

8 .8ما زال  - 7مثال :ما زال األمري مرسورا.
9 .9ما برح  -مثال :ما برح العالم غنيا.

1010ما فتئ  -مثال :ما فتئ العرتيس جاهال.

1111ما انفك  -مثال :ما انفك العمل مستمرا.

1212ما دام  -مثال :ما دام احلق واضحا.

1313ليس (وما يترصف من ليس)  -مثال :ليس العالم خبيال.
7

زال  ،برح  ،فتئ  ،انفك كل واحد منها فعل ماض ناقص يرفع االسم وينصب الخبر
إذا تقدمه نفي أو نهي أو دعاء فينقلب معناه من النفي إلى اإليجاب.
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التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
(كان ،أصبح ،أضحى ،أم�سى ،باتَّ ،
ظل ،صار ،ما برح ،ما دام ،ما انفك،

ما زال ،ما ظل ،ما فتئ  ،ليس)
أ  ............... -هاشم غنيا
ب  ............. -الخمرخال
ج  ............. -بكرفقيرا
د  ............. -عمرواعظا

ه  ............. -وجهه مسودا
و  ............. -الهواء في الليل باردا
ز ............. -ما زال الطقس باردا
ح  -كان هاشم صديقي  ............طالبا
ط  ............ -بكرغنيا اآلن
ي  ............ -عبد هللا صائما
ك  ............ -هاشم مصليا
 .IIأكمل الجمل اآلتية باسم مناسب:
أ  -ليس هاشم .............
ب  -ما دام  .............شقيا
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ج  -صارالجو .............
د  -بات املريض .............
ه  -أم�سى املريض .............
و  -ظل الغباء .............

 .IIIاجعل كل واحد من التالية في جملة تامة:
أ  -كان

ب  -أصبح

ج  -أضحى

د  -أم�سى
و َّ -
ظل

ز -صار

ح  -ما برح

ه  -بات
ط  -ليس
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الف�صل احلادي ع�شر

�أفعال املقــــــــــــــــاربة
ومن العوامل أفعال تسىم أفعال املقاربة 8ترفع اسما واحدا
1 .1اكد  -مثال :اكدت الشمس تغيب.
2 .2كرب  -مثال :كرب املاء جيمد.

3 .3أوشك  -مثال :أوشك املال أن ينفد.

4 .4وأفعال تسىم أفعال الرجاء 9ترفع اسما واحدا

5 .5عىس  -مثال :عىس الضيق أن ينفرج.
َ 6 .6ح َرى  -مثالَ :ح َرى خادل أن يصل
ْ َ َ
ْ َ َ
ْ
7 .7اخل ْولق  -مثال :اخل ْول َق املطر أن يزنل

8 .8وأفعال تسىم أفعال الرشوع 10ترفع اسما واحدا
ََْ
9 .9أنشأ  -مثال :أنشأت شرييهان تغنيّ .
َ 1010ط ِفق  -مثال :ط ِفق القوم يغادرون.

1111جعل  -مثال :جعل اخلطيب يعظ.
هب  -مثالَّ :
َّ 1212
هب الفلسطينيون يدافعون عن وطنهم.
1313علق  -مثال :علق الشخص يظلم.

8
9
10

ألنها تفيد قرب وقوع الخبرويقال كاد وأخواتها
ّ
والتمني في حصول الخبر
ألنها تفيد معنى الرجاء
َ َ
ألنها تفيد معنى الشروع و البدء في الخبر ،أعنى بمعني أخذ َي ْف َع ُل كذا
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1414هلهل  -مثال :هلهل هاشم أن خيرج.
1515أخذ  -مثال :أخذت السيارة ترسع.

1616بدأ  -مثال :بدأ املدعوون يتوافدون.
1717قام  -مثال :قام ّ
يلع ينادي.

1818رشع  -مثال :رشعت سايل تذاكر .

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
ْ َ َ َْ َ َ
(كاد  ،كربَ ،أوشك ،ع�سىَ ،ح َرى ،اخل ْولق ،أنشأ ،ط ِفقَ ،ج َعلَ ،ه َّب،
َ
ْ
َ َ َ
َعل َقَ ،هل َه َل ،أخذَ ،بدأ)
أ  ............... -القطاريصل
ب  ............. -القطاريخرج عن الطريق
ج  ............. -صبر ّ
علي ينفذ
د  ............. -محمد ينجح
ه  ............. -وجهه يحمر
و  ............. -الريح يهب
 .IIأكمل الجمل اآلتية باسم مناسب:
أ  -كاد ُ .............
يهطل
ب  -أوشك  .............أن ينتهي
ج  -كرب  .............أن ينبلج

د  -ع�سى  .............أن َ
يأتي بالفرج
َ
يجتهد
ه  -اخلولق  .............أن
َ
يحضر
و  -حرى  .............أن
ز -شرع  .............يبكي
ح  -أخذ ُ .............
ينهار
ً
ً
 .IIIضع مكان النقاط خبرا مناسبا
أ  -ع�سى العدل  .............في األرض
ب  -أخذ الناس  .............مدرجات امللعب
ج  -أوشك الفجر..............
د  -كاد اليأس  .............إلى قنوط
هَ -
ع�سى الشمس .............
 .IVاجعل كل واحد من التالية في جملة تامة:
أ  -كاد

ب  -أخذ

ج  -أوشك

د  -هب

ه  -ع�سى

و  -كرب

 .Vبين فيما يأتي نوع الفعل ،واذكرخبره:
َ َ ُ ْ َ ْ ُق َ ْ َ ُ
ف َأ ْب َ
صا َر ُه ْم
أ  -يكاد البر يخط
ْ
َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ
ين ك َف ُروا
ب  -ع�سى الله أن يكف بأس ال ِذ
ج  -أخذ العلماء يبتكرون املفيد للبشرية
َ َ ُ َ
ُ
�سى َرُّبك ْم أ ْن َي ْر َح َمك ْم
د-ع
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ه  -كاد الحلم أن يتحقق
َ َ
�سى َرّبي َأ ْن َي ْه ِد َيني َس َو َاء َّ
الس ِب ِيل
ِ
و -ع ِ
 .VIبين األفعال الناقصة وأسماءها وأخبارها ،واألفعال التامة
ومرفوعها:
ً
•كن ُم َتيقظا
•وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا
ُ
•وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
ً
ً
يح ُّب َم ْن َ
•إن َ
هللا ال ُ
كان ُمختاال فخورا
ْ َ ُ َ
• َي ُ
كاد البر ُق َيخطف أبصا َر ُهم
• َوطفقا َي ْخصفان عليهما من ورق َّ
الجن ِة
ِ
ِ
ِ
• ُ
يكاد ز ُيتها ُي ُ
�ضيء ولو لم ْتم َس ْس ُه ٌ
نار
•وع�سى أن تحبوا شيئا وهو ٌ
شرلكم
َ
َ
أمسيت فيه َيكو ُن ور َاء ُه َف ٌ
رج ٌ
قريب
•ع�سى الك ْر ُب الذي
ً
ً
•ع�سى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
•شرع الطفل يلقي الحجارة على األعداء
•تكاد الخالفات بين أبناء األمة العربية تمزق أوصالها
•وع�سى َأ ْن تكرهوا ْ
شيئا وهو ٌ
خيرلكم

الف�صل الثاين ع�شر
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�أفعال املدح والذم
ومن العوامل أفعال املدح 11واذلم 12ترفع اسم اجلنس املعرف
باأللف والالم
ْ
1 .1نِع َم  -مثال :نعم الصديق املخلص.
2 .2حبذا - 13مثالّ :
حبذا الرجل حممد.
3 .3بئس  -مثال :بئس اخللق الكذب.

4 .4ساء  -مثال :ساء الرجل اجلاهل.
5 .5ال َّ
حبذا - 14مثال :ال ــحـــــــبذا اخليانة.

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
( ِن ْع َم ،حبذا ،بئس ،ساء ،ال َّ
حبذا)
أ  ............. -الخلق الفضيلة
ب  ............. -الخلق الرذيلة
ج  ............. -الزميل الفاتن
د  ............. -اإلخالص في العمل
11
12
13
14

ِن ْع َم ،حبذا
بئس ،ساء ،ال َّ
حبذا
َّ
حب (فعل املدح ) ذا ( الفاعل)  +املخصوص باملدح
َّ
الحب (فعل الذم) ذا (الفاعل)  +املخصوص بالذم
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ه  .............. -الكذب

 .IIأكمل الجمل اآلتية باسم مناسب:
أ  -نعم الصفة .............
ب  -بئس الخلق .............
ج َ -ح َّبذا العالم .............
د  -ساء الرفيق .............
ه  -ال حبذا الصفة .............
 .IIIاجعل كل واحد من التالية في جملة تامة:
أ  -نعم

ب  -حبذا

ج  -بئس

د  -ساء

ه  -ال حبذا
 .IVبين فيما يأتي نوع الفعل:
َ
ُ
أْ -
واساك
الصديق َمن
نع َم
الصديق َمن َج َ
ُ
ب ْ -بئ َ
فاك
س
ج َ -س َاء الرجل املنافق
د  -بئست الصفة الغدر

الف�صل الثالث ع�شر
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�أفعال ال�شك واليقني
ومن العوامل أفعال الشك وايلقني 15تدخل ىلع اسمني وثانيهما
عبارة عن األول وتنصب مجيعا برشط إذا اكنت هذه األفعال
بمعىن علمت.
1 .1ظننت  -مثال :ظننت بشريا اعملا.

2 .2حسبت  -مثال :حسبت حممدا جالسا.
3 .3خلت  -مثال :خلت أباك كريما.

4 .4رأيت  -مثال :رأيت اعدال ذا مال.
5 .5وجدت  -مثال :وجدت اهلل اغبلا.

6 .6علمت  -مثال :علمت أبا احلسن عفيفا.
7 .7زعمت  -مثال :زعمت أخاك اعقال.

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
(ظننت ،حسبت  ،خلت  ،رأيت  ،وجدت ،علمت ،زعمت)
ً
أ  ............. -ك جوادا
ً
ب  ............. -هاشما ذا الحافظ
15

يقال ظن وأخواتها
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ً
منطلقا
ج  ............. -هاشما
ً
ً
د  ............. -عمرا ذاهبا
ً
ً
ه  .............. -عمرا منطلقا
َّ َ َ َ َ
اب الخ ْي ِر
و  .............. -الصالح ب
ُ َ َّ ً َ ً
ص ِديقا
ز .............. -محمدا
 .IIأكمل الجمل اآلتية باسم مناسب:
َ ْ
أ  -ظ َنن ُت  .............حافظا
ً
َ
بُ َ -
أيت  .............ش ِاخصا
ر
َ
ج َ -ح ِس ْب ُت ا�ل�م َ
ال .............
ْ ُ َ َ َ
الح ِديقة .............
د ِ -خلت
ً
ه َ -ز َع ْم ُت َ .............ج ِريئا
َ
ً
و َ -رأ ْي ُت ُ .............م ْف ِلحا
ً
زَ -ع ِل ْم ُت ُ .............م ْن ِجيا
 .IIIاجعل كل واحد من التالية في جملة تامة:
أ  -ظننت

ب  -زعمت

ج  -حسبت

د  -وجدت

ه  -خلت

و  -رأيت

ز -علمت
 .IVبين فيما يأتي نوع الفعل:
ْ
َ َ ً
َّ
أ َ -ج َعل ُت الذ َه َب خاتما

َ ً ُ
ب َ -س ِم ْع ُت خ ِليال َي ْق َرأ
ج  -إنا وجدناه صابرا
د  -إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا
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الف�صل الرابع ع�شر

الفعل (الالزم واملتعدي)
ومن العوامل :الفعل الالزم هو اذلي ال حيتاج إىل مفعول به ّ
يلتم
َ
اً
اجلملة ،ويكون يكون فاعله مرفوع ،مثل :نام خادل ،ذهب
حممد ،قام هاشم.
ً
وأما الفعل المتعدي فيحتاج إىل مفعول به يلتم املعىن ،ويكون
َ
ً
َ
ُ
ٌ
َ
كتب سعيد الرسالة،
املفعول به منصوبا ،مثل :قتل داود جالوت،
ً َّ َ
َ
ادلرس.
حرض الطالب
رُ
ضب
وإن اكن الفعل جمهوال يرفع املفعول ويقام مقام الفاعل حنو ِ
َه ٌ
اشم.

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
(أسفر ،صاح ،استيقظت ،هبت ،نزل ،حفظ ،قطف ،شرب)
أ  ............. -فاطمة املاء البارد
ب  ............. -محمود زهرة جميلة
ج  ............. -فاطمة الصغيرة
د  ............. -الديك الصائح
ه  .............. -التلميذ الدرس
و  .............. -املطرالغزير
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ز .............. -الصبح
 .IIأكمل الجمل اآلتية بفعل مناسب:
أ  ............. -محمود الصغيرقلما ثمينا
ب  ............. -خالد التلميذ ظبيا سميا
ج  ............. -هللا األرض والسماوات العلى
د  ............. -الولد الخبزالبائت
ه  ............. -صالحية الجواز
 .IIIاجعل كل فعل من التالية يرفع الفاعل إذا كان الزما ويرفع الفاعل
وينصب املفعول إن كان متعديا:
أ  -نام

ب  -أغلق

ج  -رمى

د  -صلى

ه  -صنع

و  -حصد

 .IVبين فيما يأتي نوع الفعل:
ُ
أ  -أعجبت بالخطيب َ
الح َس ِن أسل ُوبه
ِ
ً
بُ -
تقنعني املر ُأة عميقا ُ
فكرها
ج  -صيم ُ
شهررمضان
ُ
ُ ً
د  -أعطي
الفقيرثوبا
ه ُ -نص َر ُ
الجند
ِ
و  -ما حافظ محمد درسه
ٌ ً
حامل قفة
ز -أقبل رجل

َ
ح  -كان عمرحارسا املزرعة
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الف�صل اخلام�س ع�شر

التــــــــوابــــــــــع
اعلم أن اتلوابع ويه أربعة ويه تتبع املتبوع يف إعرابه من الرفع
وانلصب واجلر
ينَ
َ
ُ
1 .1الصفة (انلعت) :ما يُب صفة من أوصاف متبوعة  -مثال:
هذه مدرسة مجيلة ،رأيت مدرسة مجيلة ،فتحت باب املدرسة
اجلميلة.
َ
ٌ
ُ
ُ
ٌ
ٌ
ٌّ
جل
2 .2اتلأكيد :أسلوب ُلغوي تستعمل فيه ألفاظ خمصوصة من أ ِ
ُ
َ
يساوره
معني يف نفس السامع أو القارئ  ،وإزال ِة ما
تثبيت
ِ
معىن ٍ
َ
ُ
َ
شكوك حوهل  -مثال :جاء األستاذ نفسه ،رأيت األستاذ
من
ٍ
َ
َ ْ
ُ
نفسه ،قمت أمام األستاذ نفسه ،سمعت األذان ،اآلذان.
3 .3ابلدل  -مثال :اكن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،اعملت
اتلاجر خليال ،أصغيت إىل اخلطيب يلع.
ُ
َُ ُ
َ
آلخر بواسطة
لفظ
4 .4العطف :يقصد بالعطف يف انلحو اتباع ٍ
حرف ،فيف تركيب العطف يوجد تابع يتوسط بينه وبني متبوعة
ً
حرف من حروف العطف تلؤدي مجلة العطف معىن خاصا.
وهو نواعن( :أ) عطف ابليان  -مثال :رحم اهلل أبا حفص عمر،
اللكيم املوىس نيب اهلل( .ب) العطف باحلرف - 16مثال :عندي
16

حروف عطف أو وبل حتى وفا :واو ولكن ثم أم إما وال
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قلم وكتاب ،أخذت اجلوال واحلاسوب ،حصلت ىلع الشهادة
واجلائزة.

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
َ
ٌ
ُ
َ
محترف ْينٌ ،
كريم)
مؤدبات،
املخلص،
الحسن ،الجديدتين،
(عاليات،
ٍ
أ  -هذا ر ٌ
جل ..............
ُ
َ
العامل .............
احترم
ب-
ج  -أتعامل مع َ
بناءين .............
ٌ
طالبات .............
د  -هؤالء

ُ
جربت السيارتين ..............
ه-
بنايات ..............
و  -هم يسكنون في
ٍ
ُّ
زَ -
ُ
الرجل  ..............خط ُه
جاء
 .IIأكمل الجمل اآلتية بتوكيد مناسب من القوسين:
أعي َنهماُ ،
(عينه ،إياكَ ،أعينهمُ ،
أنفسهم ،نحن ،كلها)
ِ
ِ
ْ
أ َ -حفظ ُت ّ
الس َ
ورة .............
ب ُ -ع ْدنا .............
َ
ج َ ............. -
والنفاق
إياك

د  -سلمت على األمر ِاء .............
َ
ُ
ه  -ترأس القضاة  .............محاكمة املتهم
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و  -وصل َ ُ
الفضاء إلى القمر.............
ائد
ر
ِ
املعلمتين .............
ز -أكرمت
ِ

 .IIIكمل ببدل من القوسين:
ُ ُ ّ ُ
َ
ٌ
ُّ
(صالحٌّ ،
الرحالة ،الرأي)
خليل ،سهاد،
علي ،سعاد ،مصطفى بكريٍ ،
ُ
واضع النحو ُ
اإلمام .............
أ-
ِ
َ
ُ
احترمت املعلمة .............
ب-
ج  -اتفقت مع املقاو ِل .............
ُ
ٌ
ٌ
د  -الطبيبة  .............مستشارة معروفة
العماد ٌ .............
ُ
ٌ
مشهور
قائد
ه-
و -زارنا هذا ..............

ّ
املتز ُن
ز -أقنعني ذلك ..............
الصحفي ٌ ..............
ُّ
ملتزم بقضايا األمة
ح-
 .IVأكمل التالية بحرف عطف مناسب من القوسين:
(الواو ،الفاءّ ،
ثم ،حتى ،أم ،أو ،بل ،ال ،لكن)
سافر ٌ
سعيد ٌ ..............
َ
سليم
أ-
ُ
َ
ب َ -و َ
ص ِل ْت الطائرة  ..............خ َر َج املسافرون
ُ
ْ
ْ
أقلعت
بالوقود ..............
تزودت الطائرة
ج-
ِ
شعرا ً ..............
د  -أقرأ ً
نثرا
ه  -أقرأت القصة  ..............القصيدة ؟
و  -أكلت السمكة  ..............رأسها
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ز -ال تصاحب الخائن  ..............األمين
ح  -ال تهمل  ..............اجتهد
ط  -أحب الصدق  ..............الكذب
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الف�صل ال�ساد�س ع�شر

بع�ض العوامــــــــل
ومن العوامل:

1 .1اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل ىلع من قام بالفعل ،فإنه
يعمل عمل فعله املعروف  -مثال :العالم نافع علمه انلاس
2 .2اسم املفعول هو اسم مشتق من حروف الفعل املنرصف
املبين للمجهول ،ويدل ىلع من وقع عليه الفعل فإنه يعمل
ْ
عمل فعله املجهول فريفع نائب فاعل فقط إن اكن فعله
ِّ
ُمتعديًا لواحد  ،ويرفع نائب الفاعل وينصب املفعول إن
ٌ
ِّ
اكن فعله ُمتعديًا ملفعولني  -مثال :اجلبان خملوع قلبُه17

3 .3الصفة املشبهة فإنها ترفع الفاعل  -مثال :خادل نظيف
ثوبه

4 .4املصدر فإنه يعمل عمل فعله  -مثال :عجبت من حمادثتك
عليا أمس
5 .5لك اسم أضيف إىل اسم آخر فإن األول جير اثلاين  -مثال:
لعبنا يف فناء املدرسة

6 .6اإلسم اتلام فإنه ينصب اتلميزي  -مثال :عندي رطل بلنا،
اشرتيت كيلو حلما ،زرع الفالح فدانا قطنا ،يف القاعة
17

ُ
القلب
مخلوع
يجوز أن يضاف اسم املفعول إلى معموله إذا تاله مباشرة :الجبان
ِ
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عرشون طابلا

7 .7اإلبتداء وهو يرفع املبتدأ واخلرب  -مثال :حممد رسول اهلل

8 .8رافع املضارع وهو خلوه عن انلاصب واجلازم  -مثال:
يكتب الطالب ادلرس

التمرين
 .Iضع واحدا مما بين القوسين مكان الفراغ فيما يأتى:
َ
(كفيهَ ،
الباطل)
املال ،فوقها ،أخوك ،قصيدته ،درسه ،ضيفه،
أ  -املكرم  ..............مشكور
ب  -أخوك قارئ .............
ٌ
أمسافر .............؟
ج-
د  -هذا السار ُق .............
ه  -يا باسطا  ..............بالدعاء
و ُّ -
ٌ
داحض ..............
الحق
ُ
سمعت محمدا منشدا ..............
ز-
ٌ
مقعود ..............
ح  -األريكة

 .IIأكمل الجمل اآلتية بكلمة من القوسين:
(قولاً ُ ،
كالم ُه ،الر َ
أيُ ،
الخلق)
ه،
وجه
ِ
أٌ -
ٌ
جميل .............
خالد
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ب  -ز ٌيد َح َس ٌن .............
علي َ
ج ٌّ -
حس ُن .............
ٌ
شجاع .............
د  -ز ٌيد

ُ
الحسن .............
ه  -خالد
 .IIIكمل بواحد من القوسين:
ٌ
َ
إطعام ،أخاك)
(الناس ،سفرتك ،عصيانك ،الطفل،
أ  -ساءني َ .............
أباك
ب  -ولوال دفع هللا  .............بعضهم ببعض
ً
ً
ج  -أو  .............في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
د  -سرتني  .............الرياض
ُ
الحاد .............
ه -نقاشك
و -آملني ضريبك  ..............اآلن
 .IVأكمل التالية بكلمة مناسبة من القوسين:
ً
(لحما ،قمحا ،حريرا ،قاعةً ،
هواء ،سرورا ،تجربة ،تفاحا ،طلقة ،طعما،
علما)
ُ
أخرجت صاعا  ..............لزكاة الفطر
أ-
ب  -ازداد محمد ..............
ج  -اشترى عبد هللا كيلو جراما ..............
د  -اشتريت رطال ..............
ه  -اشتريت من التاجرذراعا ..............
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و  -أطلقت املدفعية إحدى وعشرين ..............
ز -الشيخ أكثرمن الشاب ..............
ّ
ح  -العنب من ألذ أنواع الفاكهة ..............
ط  -بعتك صاعا قمحا
ي  -طاب املكان ..............
ك  -فاض القلب ..............
ل  -في املدرسة ثالثون ..............
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امللحقات
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امللحق 1 -
الحالة
اإلعرابية

عالمات الإعراب
العالمـة

الحالة

الرفع

املضارع غيرمعتل
اآلخر
الضمة ( ُ )
املمنوع من الصرف
منادى مفرد معرفة
االسم املفرد
الضمة ( ٌ /
جمع التكسير
ال )ُ +
جمع املؤنث السالم
املثنى
األلف

الواو

النصب

ثبوت النون
الفتحة ( َ )
الفتحة ( ً /
ال )َ +
الكسرة
األلف
الياء
حذف النون

املثـال
يجاهد املسلم األعداء
جاء عمر
يا حي يا قيوم
ُ
املسلم يسعى للخير
األوالد مجتهدون
ُ
املسلمات بالحجاب
تلتزم
املسلمان يدعوان هللا

األسماء الخمسة كان أبو بكرأول الخلفاء الراشدين
جمع املذكرالسالم يصوم املسلمون رمضان

اآلباء يدعون ألبنائهم بالخير
األفعال الخمسة
املمنوع من الصرف رأيت عمر
َ
املسلم يطمئن بقراءة القرآن
ّإن
االسم املفرد
َ
ّ
لعل الطالب مجتهدون
جمع التكسير
ُ
املسلمات يلتزمن الحجاب
جمع املؤنث السالم رأيت
ِ
كان أول الخلفاء أبا بكر
األسماء الخمسة
ّ
َ
املسلم ْين يدعوان هللا
إن
املثنى
ُ
املسلمين يصومون رمضان
جمع املذكرالسالم شاهدت
ِ
يعدل القضاة كي ينالوا رضا هللا
األفعال الخمسة
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الحالة
اإلعرابية

العالمـة
الكسرة

الحالة

املثـال

االسم املفرد

ُ
للمدرسة
اتجهت
ِ

الجر
الجزم

األشجار
ظالل
( ٍ  /ال  )ِ +جمع التكسير
سرنا في ِ
ِ
ُ
األمهات
أقدام
جمع املؤنث السالم
ِ
الجنة تحت ِ
الشارقة ممهد
الطريق إلى
الفتحة املمنوع من الصرف
ِ
ُ
دعوت ألخيك في صالتي
األسماء الخمسة
ٌ
َ
للطالبين نشاطات عديدة
املثنى
الياء
ٌ
في املعلمين خصال حميدة
جمع املذكرالسالم
يذاكرينجحْ
ْ
السكون
املضارع الصحيح اآلخر من
إن تستغفروا هللا تنالوا رضاه
حذف النون األفعال الخمسة
األلف :ال ترض بالذل
حذف حرف
املضارع املعتل اآلخر الياء :ال تمش في األرض مرحا
العلة
الواو :إن تر ُن للخيرتصله

61

�سهل العوامل

امللحق 2 -

املرفوعات واملن�صوبات واملجرورات
من األسماء

املرفوعات

 – 1الفاعل :الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل  ،ودل على الذي فعل
الفعل.
ُ
مثال  :طار
العصفور.
 – 2نائب الفاعل :نائب الفاعل اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد
حذفه.
مثال ُ :فتح ُ
الباب.
 – 3املبتدأ :املبتدأ اسم مرفوع في أول الجملة.
ُ
ٌ
مثال  :التفاحة ُحلوة.
 – 4الخبر :الخبراسم مرفوع ُي ّ
كون مع املبتدإ جملة مفيدة.
ُ
ٌ
مثال  :التفاحة ُحلوة.
 – 5اسم كان وأخواتها :تدخل كان وأخواتها على املبتدأ والخبر ،
فترفع األول ويسمى اسمها  ،وتنصب الثاني ويسمى خبرها.
مثال َ :
ُ
البيت نظيفا.
كان
 – 6اسم أفعال املقاربة والرجاء والشروع :وهي أفعال تعمل عمل

62

�سهل العوامل

كان وأخواتها فترفع االسم وتنصب الخبرمثال  :ع�سى ُ
هللا أن ينصرنا.
 – 7اسم الحروف املشبهة بليس :تعمل إن وما وال والت عمل ليس
 ،فترفع االسم وتنصب الخبر.
ً
ُ
مثال ِ :إ ِن
القصور شاهقة.
 – 8خبر ّإن وأخواتها :تدخل ّإن وأخواتها على املبتدإ والخبر ،

فتنصب األول ويسمى اسمها  ،وترفع الثاني ويسمى خبرها.
َ
ٌ
صبور.
الجمل
مثال َّ :إن
 – 9خبرال النافية للجنس :تعمل ال النافية للجنس عمل ّإن وأخواتها

 ،فتنصب املبتدأ ويسمى اسمها  ،وترفع الخبرويسمى خبرها.
َ
ٌ
محبوب.
زور
مثال  :ال شاهد ٍ
 – 10تابع املرفوع سواء كان  :نعت – أو عطف – أو توكيد – أو بدل
ُ
ُ
املهذب.
الرجل
مثال تابع املرفوع نعت  :جاء
ُ
ُ
والعنب.
الخوخ
مثال تابع مرفوع عطف  :نضج

مثال تابع مرفوع بدل  :حضر َ
ٌ
حسن.
أخوك
الوزير ُ
ُ
نفس ُه.
مثال تابع مرفوع توكيد  :كلمني

من األفعال:
 .1الفعل املضارع الذي لم يسبق بناصب أو جازم
مثال :يكرم  ،يحترم
املنصوبات
من األسماء
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 – 1املفعول به :املفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل.
َ
مثال َ :
ُ
الذئب الخروف.
أكل
 – 2املفعول فيه ( ظرفا الزمان واملكان ) :ظرف الزمان اسم
منصوب يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل  ،وظرف املكان اسم
منصوب يبين املكان الذي حصل فيه الفعل.
َ
ُ
الدواء صباحا.
املريض
مثال  :شرب
 – 3املفعول ألجله :املفعول ألجله اسم منصوب يبين سبب الفعل
وعلة حصوله.
ُ
مثال  :قم احتراما ألستاذك.
 – 4املفعول معه :املفعول معه اسم منصوب يذكر بعد واو بمعنى
مع وتسمى واو املعية.
ُ
َ
والفجر.
استيقظت
مثال :
 – 5املصدر :املصدرما دل على حدث مجرد من الزمان  ،وهو أصل
جميع املشتقات.
ً
ُ
َ
الثوب صباغة.
صبغت
مثال :
 – 6الحال :الحال اسم منصوب يبين هيئة الفاعل أو املفعول به
حين وقوع الفعل.
ُ
مثال َ :
املظلوم باكيا.
أقبل
 – 7التمييز :التمييز اسم يذكر لبيان املراد من اسم سابق يصلح
ألن تراد به أشياء كثيرة.
ُ
مثال َ :
املكان ً
هواء.
طاب
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 – 8اسم ّإن وأخواتها :تدخل ّإن وأخواتها على املبتدإ والخبر ،
فتنصب األول ويسمى اسمها  ،وترفع الثاني ويسمى خبرها.
ٌ
مثال َّ :إن َ
مفتوح.
الباب
 – 9خبر كان وأخواتها :تدخل كان وأخواتها على املبتدأ والخبر ،
فترفع األول ويسمى اسمها  ،وتنصب الثاني ويسمى خبرها.
ُ
الزحام شديدا.
مثال  :كان
 – 10املستثنى :املستثنى  :هو اسم منصوب يذكربعد ‘ إال ‘ إو إحدى
أخواتها يخالف ما قبلها في الحكم.
ُ
َ
األصدقاء إال عليا.
حضر
مثال :
 – 11اسم ال النافية للجنس :تعمل ال النافية للجنس عمل ّإن

وأخواتها  ،فتنصب املبتدأ ويسمى اسمها  ،وترفع الخبر ويسمى
خبرها.
َ
ٌ
مذموم.
علم
مثال  :ال طالب ٍ
 – 12املنادى :املنادى اسم يقع بعد حرف من أحرف النداء.
َ
التين.
مثال :يا بائع ِ
 – 13تابع املنصوب سواء كان  :نعت – أو عطف – أو توكيد – أو
بدل
ُ
َ
الفاضل.
التقيت عليا
مثال تابع منصوب نعت :

َ
مثال تابع منصوب عطف ُ :
َ
والعنب.
أكلت الخوخ
ُ
َ
التاجرخليال.
قابلت
مثال تابع منصوب بدل :
َ ُ َّ
مثال تابع منصوب توكيد  :قر ُ
الكتاب كل ُه.
أت
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من األفعال
 - 1الفعل املضارع الذي سبق بناصب
مثال :لن يضرهللا شيئا
املجرورات (من األسماء فقط)
 – 1املجرور بحرف الجر :حروف الجر هي تلك التي تقوم بربط
األسماء باألسماء  ،أو ربط األسماء باألفعال.
مثال  :نزل ُ
السماء.
املطرمن
ِ
 – 2املجرور باإلضافة :اإلضافة نسبة تقع بين اسمين توجب جر
الثاني  ،ويسمى األول مضافا  ،والثاني مضافا إليه.
مثال ُ :
نور
الشمس قو ّي.
ِ
 – 3تابع املجرورسواء كان  :نعت – أو عطف – أو توكيد – أو بدل
ُ
مفيد.
كتاب ٍ
مثال تابع مجرورنعت  :نظرت في ٍ
ُ
والساحات.
الحدائق
تجولت في
مثال تابع مجرورعطف :
ِ
ِ
ُ
ّ
علي.
أصغيت إلى
مثال تابع مجروربدل :
ِ
الخطيب ٍ
ُ
نفس ِه.
سلمت على
مثال تابع مجرورتوكيد :
املدير ِ
ِ

املجزومات (من األفعال فقط)

 -1الفعل املضارع الذي سبق بجازم
مثال :لم يكن النبي فاحشا وال متفحشا
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امللحق 3 -

مقدمة علم النحو وعلم ال�صرف
األسئلة
 .1عرف علم النحو؟ (ما هو علم النحو؟)
 .2عرف علم الصرف؟ (ما هو علم الصرف؟)
 .3ما هي الحركات؟
 .4ما هي السكون؟
 .5ما هو التنوين؟
 .6ماذا تسمى األلف والواو والياء؟ (ما هي أحرف العلة؟)
 .7ما هي الحروف الشمسية؟
 .8ما هي الحروف القمرية؟
 .9ما هي همزة القطع؟
 .10ما هي همزة الوصل؟
 .11ما هو اإلدغام؟
 .12على أي شيئ تدل املدة؟
 .13ما هو اإلعالل؟
 .14ما هو اإلبدال؟
 .15ما هي الكلمة؟
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األجوبة
 .1النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات في التركيب من جهة
اإلعراب والبناء.
 .2الصرف علم يعلمنا صيغ الكلمات املفردة وأحوالها املختلفة قبل
التركيب.
 .3الحركات أصوات تساعدنا في نطق الحروف الهجائية.
 .4السكون دائرة صغيرة فوق الحرف للداللة على عدم الحركة.
 .5التنوين نون زائدة ساكنة تلحق األخيرلفظا ال خطا.
 .6أحرف العلة( ،األلف والياء والواو).
 .7هي التـي ال تلفظ معها الم ’أل‘ إذا تقدمها.
 .8هي التـي تلفظ معها الم ’أل‘ إذا تقدمها.
 .9هي همزة تلفظ أينما وقعت أي في أول الكالم أو في وسطه.
 .10هي همزة تلفظ في أول الكالم وال تلفظ أبدا في وسطه.
 .11اإلدغام إدخال أول املتجانسين من الحروف في اآلخر بمساعدة
عالمة تسمى الشدة.
 .12تدل املدة على أن األلف ألفان.
 .13هو تغييرحرف العلة للتحقيق بالقلب أو التسكين أو الحذف.
 .14هو جعل حرف مكان الحرف اآلخرمن غيرإدغام وال قلب( .وإذا كان
الحرف املتغيرحرف علة يسمى إعالال ،مثال شاهد-شوهد).
 .15هي اللفظ املفرد الدال على معنى( .الوحدة من األصوات تدل على
معنى).
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امللحق 4 -

علم ال�صرف
األسئلة
 .1ما هي أنواع الكلمات؟ (ما هي أقسام الكلمات؟  /ما هي أجزاء الجملة؟)
 .2ما هو اإلسم؟
 .3ما هو الفعل؟
 .4ما هو الحرف؟
 .5ما هي أقسام الفعل باعتبارزمن؟
 .6ما هو الفعل الذي يجتمع فيه زمنا الحاضرواملستقبل؟
 .7ما هي أحرف املضارعة؟
 .8ما هي حركة أحرف املضارعة؟
 .9ما هو فعل األمر؟
 .10كيف يصاغ األمرمن املضارع؟
 .11ما هو الفعل املجرد؟
 .12ما هو الفعل املزيد؟
 .13ما هو الفعل الصحيح؟
 .14ما هي أقسام الفعل الصحيح؟
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 .15ما هو السالم؟
 .16ما هو املهموز؟
 .17ما هو املضاعف؟
 .18ما هو الفعل املعتل؟
 .19ما هي أقسام الفعل املعتل؟
 .20ما هو املثال؟
 .21ما هو األجوف؟
 .22ما هو الناقص؟
 .23ما هو اللفيف املفروق؟
 .24ما هو اللفيف املقرون؟
 .25ما هو الفعل الالزم؟
 .26ما هو املتعدي؟
 .27ما هو الفعل املبني للمعلوم؟
 .28ما هو الفعل املبني للمجهول؟
 .29كيف يصيراملا�ضي مجهوال عموما؟
 .30كيف يصيراملضارع مجهوال عموما؟
 .31ما هو املصدر؟
 .32أذكرقسما الجامد؟
 .33ما هو املصدرامليمي؟
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 .34ما هو إسم املرة؟
 .35ما هو إسم الهيئة؟
 .36ما هو إسم املصدر؟
 .37ما هي عالمات التأنيث في األسماء؟
 .38كيف يثنى اإلسم؟
 .39ما هو الجمع؟

 .40ما هي أقسام الجمع؟ ّبينها؟
 .41ما هو إسم الفاعل؟
 .42ما هو إسم املفعول؟
 .43ما هو إسم التفضيل؟
 .44ما هي الصفة املشبهة؟
 .45ما هي النكرة؟
 .46ما هي املعرفة؟
 .47ما هي أنواع املعرفة؟
 .48ما هو الضمير؟
 .49ما هي أقسام الضمير؟
ََ
العلم؟
 .50ما هو
 .51ما هو إسم اإلشارة؟
 .52ما هو إسم املوصول؟

 .53ما هو املنصرف؟ (ما هو ّ
املنون؟)
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 .54ما هوغيراملنصرف؟ (ما هوغير ّ
املنون؟  /ما هواملمنوع من الصرف؟)
 .55ما هو إسم التصغير؟
 .56ما هي النسبة؟
 .57ما هما صيغتا التعجب؟
 .58ماذا تعرف عن نعم وبئس؟
 .59ما هو اإلغراء؟
 .60ما هو التحذير؟
 .61ما هو اإلختصاص؟
 .62ما هو اإلشتغال؟
 .63ما هي اإلستغاثة؟
 .64ما هي الندبة؟
 .65ما هو املقصور؟
 .66ما هو املنقوص؟
 .67ما هو املمدود؟
 .68ما هي أسماء الخمسة؟
 .69ما هي أفعال الخمسة؟ (ما هي األمثلة الخمسة؟)
 .70ما هي صيغ أفعال الخمسة؟
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امللحق 5 -

علم النحو
األسئلة

 .1الكلمات تنقسم عند التركيب إلى قسمين ،ما هما؟
 .2ما هو املعرب؟ وما هو املبني؟
 .3ما هي أنواع اإلعراب؟
 .4أذكرأنواع اإلعراب تختص باألسماء؟
 .5أذكرأنواع اإلعراب تختص باألفعال؟
 .6ما هي أصناف املبنيات من الكلمات؟
 .7ما هي املبنيات من األسماء؟
 .8ما هي العالمات األصلية لكل من اإلعرابات؟
 .9متى يكون اإلسم مرفوعا؟
 .10ما هو الفاعل؟
 .11ما هو نائب الفاعل؟
 .12ما هي الجملة املفيدة؟
 .13ما هي الجملة الفعلية؟  /ما هي أركان الجملة الفعلية؟
 .14ما هي الجملة اإلسمية؟  /ما هي أركان الجملة اإلسمية؟
 .15ما هو املفعول به؟
 .16عرف كل واحد من املبتدإ والخبر؟
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 .17ما هو عمل إن وأخواتها؟
 .18ما هو عمل كان وأخواتها؟
 .19ما هي أخوات كان؟
 .20ما هي أخوات إن؟
 .21ما هو املفعول املطلق؟
 .22ما هو املفعول له (ألجله)؟
 .23ما هو املفعول فيه؟ (ظرف زمان وظرف مكان)
 .24ما هو الحال؟
 .25ما هو التمييز؟
 .26ما هو املنادى؟
 .27متى يكون املنادى منصوبا؟
 .28متى يكون اإلسم مجرورا؟
 .29متى يكون اإلسم منصوبا؟
 .30ما هي النواصب للفعل املضارع؟ (ما هي أدوات النصب؟)
 .31متى يجزم الفعل املضارع؟ (ما هي أدوات الجزم؟)
 .32متى يرفع الفعل املضارع؟
 .33ما هو النعت؟
 .34ما هو العطف؟
 .35ما هي حروف العطف؟
 .36ما هو البدل؟
 .37ما هي التوابع؟
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امللحق 6 -

�أ�سماء ال�ســور
فابـق آنس مـاأن أعـــــــرا
حج نح وبين كهـمر طــــــه
نم قص عن روم لق سج اــحـزا
اغفر فصل شورا زــخــــــرف
قاف اذلاري طــونج قمــــرا
مم صف جم من تغطل حتـرم
وقيا إنسان مـرسل عمـــــــا
تطفيف شق بـــرج طـــارق
بدل شمـس يلل وضـــــــىح
بني زلــزل عــــــــاد قارع
كوثر اكفر نرص تبـــــــــت

أن تو يونهو يورع ابــــــــرا
انبيا حج مؤ نر فر شعــــــرا
سب فا ياسني صاصــــا زمرا
دخ جا أحقا مح فت حجـــرا
رمحن واقع حد مج حشـــــرا
ق حامع نو جن مــــــــدثرا
نازع عبسـا تكوي انفـــطرا
سورة األىلع هل والفجـــــرا
رشح تني إقرأ قــــــــــدرا
أل عص وي فيليال فــــــأرا
قل هو قل قل فاحفظ ســـورا
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امللحق 7 -
صفة موصوف
الشمس املشرقة
اليد العليا
البئرالعميقة
الريح الشديدة
البيت الجميل
الكتاب الجيد
الكراسة النظيفة
املرآة الغنية
املظلة السوداء
السماء الزرقاء
البقرة البيضاء
الزهرة الحمراء
الحقيبة الصفراء
القلنسوة الخضراء
الضيف الكريم
القميص األصفر
الجبال املرتفع
الشجرة الطويلة
ّ
علي الغني
سهيل الفقير

التدريبات

املبتدأ والخبر
الشمس مشرقة

مضاف ومضاف إليه
إشراق الشمس
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فاطمة الشاعرة
الساعة الثمينة
الخبزالبائت
الفاكهة الناضجة
العامل القوي
الرجل اليسرى
الولد الكسالن
التلميذ املجتهد
الدنيا الفانية
الوردة املفتحة
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امللحق 8 -
العدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

التدريبات  -العدد واملعدود

املذكر
قلم واحد
قلمان اثنان
ثالثة أقالم

املؤنث
حقيبة واحدة
حقيبتان اثنتان
ثالث حقائب

�سهل العوامل
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امللحق 9 -

التدريبات  -العدد واملعدود يف وزن فاعل
العدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

املذكر
القلم األول
القلم الثاني

املؤنث
الحقيبة األولى
الحقيبة الثانية

