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 1بـداد اإلافلم/ وحيه فىشي الهمامي.     

 

 ألاففاٌؤحىاٌ بىاء 

 ؤحىاٌ بىاء الففل اإلااض ي

بنى ـلى:   ، ٍو
ً
 الففل اإلااض ي مبني دائما

    : ـلى الفخحالففل اإلااض ي ًبنى  (1)

 .، ؤوَل(ضسَب، دزَض َى ) بذا لم ًخطل بأخٍس ش يء، هحى:  -ؤ

(.اجطلذ به جاء الخإهيث الظاهىت،  -ب
ْ

، ذََبذ
ْ

 هحى: هي )حلَظذ

 .     ، ذََبا(َظا، لفَباَما )حلبذا اجطل به ؤلف الازىحن، هحى:  -ج

ضسَبه  )محمد   ،(َمىا، ؤبي ضسَبىاؤهس  للاه ) ، هحى: (1))ها، ٌ، ن، ي( بذا اجطل به ضمحر هطب -د

ه(، )للاه  )محمد   ،ٍ(والده   .ؤهسَمني(  ؤهسَمً(، )للاه  ؤهسَمه زبُّ

 

 : ـلى الظىىن الففل اإلااض ي ًبنى  (2)

 ًبنى الففل اإلااض ي ـلى الظىىن في الحاالث آلاجيت: 

 جاء الفاـل  ذ بهبذا اجطل -ؤ
ه

  ،)ث
َ

(،   ؤهِذ  ِث(، هحى: ،ث
َ

، هخْبذ
َ

ذ
ْ
 )كل

َ
(، ؤهذ

ه
، هخْبذ

ه
ذ

ْ
ؤها )كل

ِذ، هخْبِذ(.
ْ
 )كل

ىا: هحً بذا اجطلذ بـه )ها( الفاـلحن -ب 
ْ
 ، هخْبىا(.) كل

    بذا اجطلذ بـه )هىن( اليظىة: -ج
ه

 .(2) )ذَْبن، دزْطً( العالباث

 

 :  الضمًبنى الففل اإلااض ي ـلى  (3)

 : اض ي ـلى الضم في حالت واحدةًبنى الففل اإلا

ىا)العالبه :  واو الجماـتبذا اجطلذ به  -  ، فهمه هخبه
ه
 .(3)(ىاىا، كال

  

                                                 

 ضمائر النصب ىي التي تكون في محل نصب مفعول بو عندما تتصل بالفعل. (1)
، دعوِت، دعونا، دعون(، ويقلب حرف العلة ياء ف (2) يما ىو فوق حال المعتل كحال الصحيح؛ إذ يرجع حرف العلة إلى أصلو إن كان ثالثياً:  )دعوُت، دعوت 

، التقيِت، التقينا، التقين(.   الثالثي، ويبقى مبنياً على السكون )التقيُت، التقيت 
، )رُضوا، سُروا( عند الحذف والواو ويضم ما قبل الياء سع وا، أبق وا(، ،)دع وا حرف العلة يحذف، ويفتح ما قبل األلفمعتاًل: فإن الماضي إذا كان الفعل  3))

  ويكون الفعل مبنياً على الضم المقدر على الحرف المحذوف.
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 2بـداد اإلافلم/ وحيه فىشي الهمامي.     

 

باث ـلى   بىاء الففل اإلااض يحاالث جدٍز

1-  
ه
  ، وؤذهس طبب البىاء.ول ففل وؤبحن ـالمت بىاء ،اإلااضيتة آلاجيت ألاففاٌ ن في الفباز ـح ِ ؤ

، فلابلذ  
ً
سفىوي، فاكترحذ ـليهم ؤن  خسحذ مً اإلاجٌز ـطسا هم ـو م زالزت للمان ـسفته في العٍس

 بليها فدخلىاَا وشاَدها ما فيها 
ً
ِبلىا الفىسة وفسحىا بها، زم طسها حميفا

َ
هصوز حدًلت الحيىان، فل

 باليشاط والظسوز.زم ، الحيىانىف مً ؤهىاؿ العحر وضى
ً
 (1) ـاد ول مىا بلى ؤَله مملىءا

 

 الظبب ـالمت البىاء الففل اإلااض ي اإلابني م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؤ -2
ً
  ضق ول ففل مً ألاففاٌ آلاجيت في حملت مفيدة، بحيث ًىىن مسة مبييا

ً
 ـلى الفخح، ومسة مبييا

 الظىىن ـلى 
ً
 .باع(َسَبح، اجتمع، )      :الضمـلى  ، ومسة مبييا

 مبني ـلى الضم مبني ـلى الظىىن  مبني ـلى الفخح الففل م

    طبح 1

    احخمق 2

    باؿ 3
 

 

 

                                                 

 من كتاب النحو الواضح، على الجارم، ومصطفى أمين. 1

WWW.KweduFiles.Com



 3بـداد اإلافلم/ وحيه فىشي الهمامي.     

 

باث الىخاب )ص   (34 – 33جدٍز

 منها.ؤـحن ألاففاٌ اإلااضيت، وؤحدد ـالمت البىاء ليل ففل  -1

 ـالمت بىائه الففل اإلااض ي الجملت م

مذ الىفاح مً ألاحداد 1
َّ
   حفل

   ألاحداد وافحىا في طبيل زشكهم 2

   جإضلذ كيم ؤلاطالم في طلىههم 3

   ؤزاد للا باألحداد الخحر 4

   للد زشكهم للا السشق الىفحر 5

   ؤهسمىا للا بىفمت ؤلاطالم 6

 

 في زالر حمل مفيدة مضبىظت بالشيل. ؤوؼف اليلماث آلاجيت -2

  – ؤهسمهم – زواجمحَّ )
ْ

 (طمذ

- .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

- ..................................................................................................................................................................................................................................... 

 

ا  ؤوؼف ألاففاٌ آلاجيت في -3 حمل مفيدة مضبىظت بالشيل ـً هفاح ألاحداد، بحيث ًخخلف بىاَئ

 في ول حملت ـً ألاخسي مق حميحر ما ًلصم.

 (كاٌ –ؤزاد  – هجح)

- .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

- ..................................................................................................................................................................................................................................... 
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 4بـداد اإلافلم/ وحيه فىشي الهمامي.     

 

 اإلاضازؿؤحىاٌ بىاء الففل 

 مفسب بال في حالخحن: الففل اإلاضازؿ:     بىاء الففل اإلاضازؿ

(، ، هحى: : بذا اجطلذ به هىن الخىهيد الخفيفت ؤو الثليلتًبنى ـلى الفخح -1 ًَّ َ
، ًإمل ًَّ )ًدزَط

.) ًْ َ
، ًإمل ًْ  )ًدزَط

ًَ لالمخحان(.، هحى: : بذا اجطلذ به هىن اليظىةًبنى ـلى الظىىن  -2  )العالباث جدزْط
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ت اإلابييت، وؤحدد ـالمت البىاء ليل ففل منها، وطبب البىاء. -1  ؤـحن ألاففاٌ اإلاضاـز

 طبب البىاء ـالمت بىائه الففل اإلاضازؿ الجملت م

 مفاجبت الطدًم  1
ْ
    ال جىثَرن

ً في 2
َّ
ه
َ
د ِ

 َ َص ًه     ـمل الخحر ؤحد  ال 

3 
ًَ الملمان في هثحر  البىاث ًىافْظ

ماٌ  مً ألـا
  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

باث الىخاب )ص 33 – 34(  جدٍز

1-  
ه
ت، وؤحدد ـالمت البىاء ليل ففل منها.ح ِ ـَ ؤ  ن ألاففاٌ اإلاضاـز

 ـالمت بىائه الففل اإلاضازؿ الجملت م

 الحم 1
   وللا لييخطَسنَّ

 في دزوس ي 2
ْ
   ألحتهَدن

ًَ ـلى العاـت 3    اإلاظلماث ًحسْض

 في الامخحان 4
َ
   العالباث ًفْصن

  

ت  وؼف ألاففاٌؤ -2  شميلي وؤخىاحي آلاجيت اإلاضاـز
ً
، بحيث جىىن في حمل مفيدة مضبىظت بالشيلواضفا

لى الظىىن مسة ؤخسي.  مبييت ـلى الفخح مسة ـو

 (ًجتهد – ًحسص)

- .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

- ..................................................................................................................................................................................................................................... 

- .............................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 5بـداد اإلافلم/ وحيه فىشي الهمامي.     

 

 ؤحىاٌ بىاء ففل ألامس

، ولبىاء ففل ألامس ففل ألامس مب
ً
 حاالث:  ني دائما

 :     البىاء ـلى الظىىن  (1)

 : مثاٌ، بذا وان صحيح آلاخس، ولم ًخطل به ش يء -ؤ
ْ
 ادزْض(. -)خر

   -ب
ً
 اهخْبن(. -ادزْطً ): مثاٌ ،بذا اجطلذ به هىن اليظىة، طىاء وان صحيح آلاخس ؤم مفخال

 البىاء ـلى حرف حسف الفلت:   (2)

 .اطَق( -ادؿه   -)امِش   :مثاٌ، بذا وان الففل مفخل آلاخس )آخٍس حسف ـلت(

 البىاء ـلى حرف الىىن:  (3)

     :بذا اجطلذ به ضمائس السفق الظاهىت

               : )ادزطا، اهخبا(.   مثاٌ، ؤلف الازىحن -

 :  )ادزطىا، اهخبىا(.        مثاٌ، واو الجماـت -

 :  )ادزس ي، اهخبي(.                                   مثاٌ، ًاء اإلاخاظبت -

ه(لرا ًلٌى الىحاة  .(1): )ففل ألامس مبني ـلى ما ًجصم به مضاـز
..................................................................................................................................................................................................................................... 

باث  ـلى حاالث بىاء ففل ألامس جدٍز

1-  
ه
 ، وؤبحن ـالمت البىاء، وؤذهس طبب البىاء. ة آلاجيت ؤففاٌ ألامسن في الفباز ح ِ ـَ ؤ

 

 الظبب البىاء ـالمت الففل الجملت م

ه بالبشس 1
َ
    بذا شازن ضدًم فالل

    باإلحابت ادؿه للا وؤهذ مىكً 2

3 
احتهدوا في دزاطخىم، ؤيها 

 العالب

 
  

    احسص ي ـلى ظاـت زبً 4
 

 

 

  

                                                 

( -اكتب ن (. )ادرس ن   -) ادرس ن  إذا اتصلت بو إحدى نوني التوكيد )الثقيلة، الخفيفة(، نحو: يبنى فعل األمر على الفتح أيضاً  1  .اكتب ن 
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 6بـداد اإلافلم/ وحيه فىشي الهمامي.     

 

باث الىخاب )ص   (34 – 33جدٍز

1-  
ه
 ن ؤففاٌ ألامس، وؤحدد ـالمت البىاء ليل ففل منها.ح ِ ـَ ؤ

 ـالمت بىائه ففل ألامس الجملت م

1 ً    احسص ـلى ما ًىففه

   اطمه بىفظً واخَش للاَ  2

ٍّ ؤيها اإلاجدان 3
   ذاهسا بجد 

ٍّ ؤيها اإلاجدون  4
   ذاهسوا بجد 

ٍّ ؤًتها اإلاجدة 5
   ذاهسي بجد 

 

 ؤهمل الجمل آلاجيت بففل ؤمس مىاطب مق ضبعه الشيل.  -2

 وكخً باإلافيد.                     ................................ ............................................ -

 دزوطً بجد. ................................. ......................................... –

 ـلى ظاـت للا ؤيها العالب.                .......................................  -

 ـلى الخحر. .................................. .................ًا محمدان  –
 

 شمالئي في حمل مً بوشائي مضبىظت بالشيل. ففل ؤمس  ضىكؤ -3
ً
 مً ألاففاٌ آلاجيت مخاظبا

 (ضام - ًخلطىن  – ًجتهد – ظعىٌ)

- .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

- ..................................................................................................................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 7بـداد اإلافلم/ وحيه فىشي الهمامي.     

 

 أحوال بناء ألافعال

 أحوال بناء الفعل املاض ي
 

 الضم ـلىـلى الظىىن                            ـلى الفخح                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أحوال بناء الفعل املضارع
 

 ـلى الظىىن                                                            ـلى الفخح

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 بناء فعل ألامز أحوال

 

 ـلى حرف الىىن                   ـلى حرف حسف الفلت                     ـلى الظىىن         

 

 

                                           

 

 

  

 ضسَب. :يءــ بذا لم ًخطل بأخٍس ش 1

 ــ اجطلذ به جاء الخإهيث الظاهىت: 2

.
ْ

 حلَظذ

ـــ بذا اجطل به ؤلف الازىحن:  3

 حلَظا.

 ـــ بذا اجطل به ضمحر هطب: 4

 ضسَبىا، ضسَبه، ضسَبً، ضسَبني.

، ــ بذا اجطل بخاء الفاـل 1
َ

، ث
ه

)ث

،  ِث(:
َ

ذ
ْ
 )كل

َ
(، ؤهذ

ه
، هخْبذ

ه
ذ

ْ
ؤها )كل

ِذ، هخْبِذ(.
ْ
(، ؤهِذ )كل

َ
 هخْبذ

:                       ــ بذا اجطلذ بـه )ها( الفاـلحن2

ىا ، هخْبىا(
ْ
 هحً )كل

                 ــ بذا اجطلذ بـه  )هىن( اليظىة: 3

 العالباث )ذَْبن، دزْطً(
 

ًبنى الففل اإلااض ي ـلى 

 :الضم في الحالت آلاجيت

ــ واو الجماـت:  َم:  

ىا( ىا، فهمه ىا، لفبه  )هخبه

 

 بذا اجطلذ به هىن الخىهيد الخفيفت ؤو الثليلت:  -

(. مثاٌ: ًْ َ
، ًإمل ًْ (، )ًدزَط ًَّ َ

، ًإمل ًَّ  )ًدزَط

 

               بذا اجطلذ به هىن اليظىة:    -

، ًلفْبن، ًىخْبن(.مثاٌ ًَ  : ًَ )ًدزْط
 

بذا اجطلذ به ضمائس السفق  -

  الظاهىت:

)ادزطا، :  ؤلف الازىحن - 

 اهخبا(.

 واو الجماـت:  -

 )ادزطىا، اهخبىا(.           

 ًاء اإلاخاظبت:    -

 )ادزس ي، اهخبي(.           

بذا وان الففل مفخل  -

   آلاخس )آخٍس حسف ـلت(:

 .(اطَق  -ادؿه   - امِش )
 

ؤــ بذا وان صحيح آلاخس،   

    ولم ًخطل به ش يء:

           
ْ
 ادزْض (. -)خر

ب ـــ بذا اجطلذ به هىن  

اليظىة، طىاء وان صحيح 

 
ً
 : آلاخس ؤم مفخال

 اهخْبن (. -)ادزْطً      
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 8بـداد اإلافلم/ وحيه فىشي الهمامي.     

 

  اإلابخدؤـلى  الخبر جلدًم 

 ، زم ًليه الخبر، ألن الخبر حىم ـلى اإلابخدؤ.ألا 
ً
 ضل في اإلابخدؤ ؤن ًإحي ؤوال

ىان حاالث ًجىش فيها جلدًم الخبر ـلى اإلابخدؤ:  َو

مً اللبع، هحى: -
ه
:  - بذا ؤ  مبادئ ؤلاطالم.واضحت  -مبادئ ؤلاطالم واضحت، جلٌى

: في كلبي ؤلاًمان.   : بذا وان الخبر شبه حملت واإلابخدؤ مفسفت، هحى -  ؤلاًمان في كلبي، جلٌى

ىان حاالث ًجب فيها جلدًم الخبر ـلى اإلابخدؤ، وهي ما هدىاوله في َرا الدزض.  َو

ى: الفسق بحن الىىسة واإلافسفت.  َو
ً
 مهما

ً
: هبحن شيئا

ً
 ؤوال

 

 الىىسة واإلافسفت

 الاطــم

    

     مفسفت                                                                       هىسة                    

 .  كتاب، قلم، رجل، بيت.     اطم ًدٌ ـلى ش يء لحر مفحن وال محدد: هىسة

 كتابي.. أنا، محمد، هذا، الذي، الكتاب، اطم ًدٌ ـلى ش يء مفحن ومحدد: مفسفت
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؤكظام اإلافسفت

  

 اإلاضاف بلى مفسفت      اإلافسف بـ)ؤٌ(     ألاطماء اإلاىضىلت   ؤطماء ؤلاشازة      الفلم       الضمائس 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؤمثلت اإلافسفت م

،  الضمائس 1
َ

 ؤهِذ، ؤهخما، ؤهخم، ؤهتن، َى، هي، َما، َم، ًَؤها، هحً، ؤهذ

ذ-ضلى للا ـليه وطلم-ؤحمد، اللطىاء )اطم هاكت الىبي  الفلم 2  (  الىٍى

 َرا، َرٍ، َران، َاجان، َاالء، ذان، ذلً، جلً، ؤولئً، َىا، َىان ؤطماء ؤلاشازة 3

، ماالري، التي، اللران، اللخان، الرًً، الالحي،  ألاطماء اإلاىضىلت 4 ًْ  الالئي، اللىاحي، َم

 ؤلاوظان، اللدزة، اإلاشىالث، الجامفت، اإلافلم، اللطت اإلافسف بـ)ؤٌ( 5

 اإلاضاف بلى مفسفت 6
، ، هخابه، هخابها، هخابهما، هخابهم، هخابهًهخابي، هخابىا،  ًِ ، هخاب ًَ هخاب

 هخابىم، هخابىً
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 9بـداد اإلافلم/ وحيه فىشي الهمامي.     

 

  جلدًم الخبر ـلى اإلابخدؤ 
ً
 وحىبا

 

 

 

 

 

 

 

  حاالث
ً
 جلدًم الخبر ـلى اإلابخدؤ وحىبا

 .ؼسف( واإلابخدؤ هىسة( ؤو )بذا وان الخبر شبه حملت  )حاز ومجسوز( 1)

ى )في كلبي( شبه )بًمان( ـلى اإلابخدؤ )في كلبي(  فلد جلدم الخبر  .(في كلبي بًمان): مثاٌ ، ألن الخبر َو
ً
وحىبا

ىرا بليت ألامثلت.           اإلابخدؤ )بًمان( هىسة.و حملت )حاز ومجسوز(،   َو

 .هــ )ؤطماء الاطخفهام(  ،( بذا وان الخبر مً ألالفاػ التي لها الطدازة2)

ى )متى( اطم )متى مىـد الطالة؟( : مثاٌ ، ألن الخبر َو
ً
فلد جلدم الخبر )متى( ـلى اإلابخدؤ )مىـد( وحىبا

ىرا بليت ألامثلت.        اطخفهام، وؤطماء الاطخفهام لها الطدازة في الجملت.  َو

 .بذا اشخمل اإلابخدؤ ـلى ضمحر ٌفىد ـلى بفض الخبر -(3)

ى )ؤوكاتها( اشخمل . (للطالة ؤوكاتها): مثاٌ ، ألن اإلابخدؤ َو
ً
فلد جلدم الخبر )للطالة( ـلى اإلابخدؤ )ؤوكاتها( وحىبا

ىرا بليت ألامثلت.              ـلى ضمحر ٌفىد ـلى الخبر )للطالة(.  َو

 في اإلابخدؤ( 4)
ً
 ـلى اإلابخدؤ )محطىزا

ً
 .( بذا وان الخبر ملطىزا

ى )خالم( )ما خالم بال للا(. : مثاٌ ، ألن الخبر َو
ً
فلد جلدم الخبر )خالم( ـلى اإلابخدؤ لفؾ الجاللت )للا( وحىبا

ى لفؾ الجاللت )للا( ومحطىز فيه.  ملطىز ـلى اإلابخدؤ َو

ى )خالم( مىحطس في )للا( فليظذ ضفت الخلم بال هلل طبحاهه، فلى كيل: )وما  ومفنى الحطس َىا ؤن الخبر َو

ى ؼاَس الفظاد.  ىرا    للا بال خالم( بخلدًم اإلابخدؤ فظد اإلافنى، ألهه ًلخض ي ؤن ال ضفت هلل بال الخلم، َو َو

 بليت ألامثلت.

 

 

 

 

 

 

ؤن ٌشخمل اإلابخدؤ  -3

ـلى ضمحر ٌفىد ـلى 

 .بفض الخبر

 : للطالة ؤوكاتها.مثاٌ

- .  للمامً الخلي حصاٍئ

 لللساءة فىائدَا. -

 في الفضيلت زىابها. -

 

بذا وان الخبر  -4

 ـلى اإلابخدؤ
ً
 .ملطىزا

 : مثاٌ

 ما خالم بال للا. -

د. -  بهما في الداز ٍش

د. -  ما في الداز بال ٍش

 بهما الشاـس البحتري. -

بذا وان الخبر مً  -2

، ألالفاػ التي لها الطدازة

 .كــ )أسماء الاستفهام(

 : مثاٌ

د الطالة؟  متى مـى

 ؤًً اإلاسجد؟ -

 هيف حالً؟ -

  ؟مً اللادم -

 

بذا وان الخبر شبه  -1

 .حملت واإلابخدؤ هىسة

 : مثاٌ

 في كلبي بًمان. -

 ـىدي ًلحن. -

 في بيدىا ضيف. -

 ـىدها ضيف. -
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 10بـداد اإلافلم/ وحيه فىشي الهمامي.     

 

 
ً
باث ـلى جلدًم الخبر وحىبا  جدٍز

ن في الفبازة آلاجيت ول خبر ًجب جلدًمه ـلى اإلابخدؤ، مق ذهس الظبب: -ض ِ
 ؤـح 

 مً الل
ً
 ظىٍال

ً
اءه آلاباء وكخا

َ
ض

َ
ه ك ، َطَببه ظ 

ْ
ل

َ
 يل والنهاز بفيدًً ـً مىاشلهم، فإفي حياجىا اإلاجزليت ه

ه
ًً الفىاًت

؟ وما الفسق بيىه وبحن اليديم؟ العفله  باألظفاٌ بذا لم ًسَ 
ً
 كليال

َّ
بهما الشِفيمه مً َيَهبه حياجه لىلدٍ  ؤباٍ بال

ِخِه. بَّ
َ
ىءه َمم طسجه، فلإلَماٌ ـاكبخه، وللتهاون في الىاحب طه

ه
 (1)وؤ

 

 طبب جلدًم الخبر ـلى اإلابخدؤ الخبر اإلابخدؤ الجملت م

1     

2     

3     

4     
 

 . في الجمل آلاجيتجلدًمه ـلى اإلابخدؤ بحن طبب ؤحدد الخبر و ؤ -ض

  الخبر الجملت م
ً
 طبب جلدًم الخبر ـلى اإلابخدؤ وحىبا

   في الظماء هجىم 1

   للضسوزة ؤحيام 2

   للضسوزة ؤحيامها 3

   للىطيحت فىائدَا 4

   ؤًً خالد؟ 5

   متى مىـد الامخحان؟ 6

   بهما محمىد اإلاجتهد 7

   بهما الظابم محمد 8

   ما الخعيب بال ـلي   9
 

 

 الخلدًم في الجمل آلاجيت حظب اإلاعلىب بحن اللىطحن:احفل الخبر واحب  -ض

 )اشخمل اإلابخدؤ ـلى ضمحر ٌفىد ـلى الخبر(  .............................................................................................................................في الظماء الىجىم -
 )الخبر شبه حملت واإلابخدؤ هىسة( ....................................................................................... .الخدخحنالظالمت في البفد ـً  -

 )الخبر مً ؤلفاػ الطدازة( .............................................................................................................. .في البيذ ملخلى ألاَل -

 

 

 

                                                 

 من كتاب النحو الواضح، على الجارم، ومصطفى أمين.  1
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 11بـداد اإلافلم/ وحيه فىشي الهمامي.     

 

باث الىخاب )ص  (57 - 55 جدٍز

 في الجمل آلاجيت. الخبر اليلمت التي دلذ ـلى ؤحدد  -ض

 الخبر الجملت الخبر الجملت

  اإلاالم خياهت الىاض  الىفي اإلاظلم محبىب

  المادز بوظان ؼالم  الىىٍذ بلد ألامً وألامان
 

 

 ؤهاكش مق شمالئي طبب جلدًم الخبر في الجمل آلاجيت: -ض

 ........................................................................................................................................... طبب جلدًم الخبر:  في التراب عجائب ولسائب.    -
 ........................................................................................................................................... طبب جلدًم الخبر:   لدي وفاء.                        -
 .......................................................................................................................................... ؤًً الفىاًت بالليم؟              طبب جلدًم الخبر: -
-                   .  ........................................................................................................................................... طبب جلدًم الخبر:  للخائً حصاٍئ

 .............................................................................................................................................. طبب جلدًم الخبر: بهما هافق ـلمً.                -
 ............................................................................................................................................... طبب جلدًم الخبر: ما ـادٌ بال للا.                -
 

خبر ـً ول اطم مً ألاطماء آلا -ض
ه
مت – وفاء – زحاٌ)  جيت بؽسف ؤو حاز ومجسوز.ؤ  (. حٍس

- .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

- ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 إلابخدؤ ٌشخمل ـلى ضمحر ٌفىد ـلى بفض الخبر.  -ض
ً
 ؤحفل ول جسهيب مما ًإحي خبرا

 (لطاحب ألاخالق – للىفاء –إلاجالع الفلم )

- .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

- ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 طبب جلدًم الخبر.  ؤوضح اإلابخدؤ والخبر في -ض
ً
 الجمل آلاجيت مما جحخه خغ، مبيىا

 طبب جلدًم الخبر الخبر اإلابخدؤ الجملت م

    السومي اإلاهىدضبال  مبدؿما  1

    الفساق ظاليت لادزبهما  2

    عجيب كطس  للىفمان 3

    كطت ـىدي 4

    الجىاز؟ حم ؤًً 5

    زىابه لإلحظان 6
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