
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/12arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رباب علي طاهر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 :فً الحاالت اآلتٌة  (الصرف )هى اسم معرب ٌمنع من التنىٌن : الممنىع من الصرف 

 

 

 

 

 اسم العلم

 

 سبب المنع  من الصرف

مع فاطمة  ىسعادجاءت - 1
  . حمزةىأبٌوما عطٌة أخٌوما
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.  نن اسم علم ممنن تتنٌياًا معنىٌاًا : سعاد
 نن اسم علم ممنن تتنٌيا معنىٌا ىلفظٌاًا : فاطمة
 (كالهما مذكر ىلكنوما مختىمان بتاء التتنٌن) نوما ممنيان لفظاًا فقط : حمزة+عطٌة

 فً عيمان ىمرىانٌعٌش - 2
 . (فعالن) نن مختىم بتلف ى نىن زائدتٌن على ىزن  .كٌسان 

 أحمد ىأشرف ىٌزٌدزار - 3
 (..أسعد/تعز/ ٌعرب / تغلب ). نن على ىزن الفعل .ٌيرب

 ل (..   مضر قُزح/ هبل / ُزبر/ ُزفر) نن على ىزن فُعل    .زحل لى ٌرى عمرٌتمنى - 4
  ىإبراهٌممن أنبٌاءنا - 5

 ٌىسف ى إدرٌس ى ٌعقىب
  .إسماعٌلى

لٌس ممنىعا من الصرف  (..لىط ىهىد). نن اسم أعجمً زائد على  يالية أحرف 
  نن مكىن من يالية أحرف فقط ىساكن الىسط

 ى بٌت لحم ى حضرمىت- 6
 (...باربار /جدحفص/بىرسعٌد). نن مركب تركٌباًا مزجٌاًا  .شاهدة على حضارتنابعلبك 

 سبب المنع من الصرف االسم الممنىع من الصرف

 فً  طباء ىاالشعراء ىا دباءاجتمع - 1
افتتاح عكاظ ببشرى  احتفاالًا الصحراء

 . جدٌد 

ندى ىهدى إذا لم ٌكن القصد منوا ). نن مختىم بتلف التتنٌن المقصىرة: بشرى
 (اسم ممنن لفتاة فإنوا غٌر ممنىعة من الصرف  ن ألفوا أصلٌة

.  نن مختىم بتلف التتنٌن الممدىدة: الصحراء
 نن اسم مختىم با لف الملحقة بتلف التتنٌن : ا دباء ىالشعراء ىا طباء

.  الممدىدة 
بناء لٌست / ماء / ا لف الممدىدة ال بد أن تكىن رابعة فتكير لذلك سماء )

 (ممنىعة من الصرف  ن ألفوا يالية أى أقل  
ى  المجالس  ىالمعاهدىالمساجد بنٌنا - 2

 . القنادٌل  ى ا كالٌل ىبالمصابٌحزٌناها 
/ فىاعل / أفاعٌل /فعالل/ أفاعل/مفاعل /مفاعٌل ) نن على صٌغة منتوى المجمىع 

 . } ال بد أن تكىن ا لف يالية ىال بد أن ٌلٌوا حرفان أى يالية أحرف{ (..فىاعٌل 

 سبب منعها مه الصرف الصفة الممنىعة مه الصرف
 (فعلى )الذي ممنين  (فعالن) نوا على ىزن  جىعان  و جاره شعبانال يبيث المؤمه - 1

، ىهً جمٌع ا لىان  (فعالء)الذي ممنين  (أفعل ) نوا على ىزن  زارت الشقراء الحديقة الخضراء - 2
 (...أعرج عرجاء/ أعىر عىراء/ أزرق زرقاء/ أسمر سمراء)ىالعٌىب

 (مىحد - أحاء):- أن جكىن صفة  الصفات اآلجية - 3
 أخر –رباع ومربع  –ثالث ومثلث )( مثنً –ثناء )

  (..جمع أخري

 
 (َمْفعل - فُعال) نوا على ىزن 

 اسم العلم

 الصفة

 ا سماء

رباب علً طاهر. إعداد أ

1 



 

 

 :إعراب الممنىع من الصرف

التعرٌف ى  (أل)إذا كان مجرداًا من )ٌرفع بالضمة ىٌنصب بالفتحة ىٌجر بالكسرة ىلكنن ٌجر بالفتحة نٌابة عن الكسرة 
: (اإلضافة

 :نماذج إعرابٌة 

 فاعل مرفىع ىعالمة رفعن الضمة الظاهرة  :سعادجاءت (1

 .نصبن الفتحة الظاهرةمفعىل بن منصىب ىعالمة   :بالمنظار  زحلنرى (2

، ى  (مجرداًا من أل ىاإلضافة )اسم مجرىر بالفتحة نٌابة عن الكسرة  نن ممنىع من الصرف ىجاء :  قاحلةصحراءفً بتنا (3
 .صفة : قاحلة 

 ( نن جاء مقترنا بتلف التعرٌف).اسم مجرىر ىعالمة جره الكسرة : الصحراءبتنا فً  (4

، ( نن جاء مضافا أي ما بعده مضاف إلٌن)اسم مجرىر ىعالمة جره الكسرة الظاهرة ىهى مضاف : الجنىب صحراءبتنا فً(5
. مضاف إلٌن مجرىر بالكسرة: الجنىب 

 __________________________________________________________________

.  استخرجً كل اسم ممنىع من الصرف ىبٌنً سبب منعن: 1تدرٌب

. منٌرة هً كبرى أخىاتوا لبنى ىهدى ىأسماء ىالصغرى هً مرٌم- 1

" إذا حٌٌتم بتحٌة فحٌىا بتحسن منوا أى ردىها" قال تعالى - 2

. ألقى فقواء اإلسالم فً الجىامع خطباًا دٌنٌة- 3

. هاهى عجالن قد فاق أبناء جٌلن فً اإلبداع- 4

 _________________________________________________________________

  : أعربً كل ممنىع من الصرف فٌما ٌلً:2تدرٌب 

. صلٌت بمساجد المسلمٌن- 1

. انفرجت أسارٌر أمً بنجاحً- 2

. حطم النبً إبراهٌم  ا صنام- 3

. لٌلى معشىقة قٌس- 4

. هلل درهم من شعراء- 5
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