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    " ظرفا الزمان والمكان  المفعول فيه "                   السالمة اللغوية :
 .اآلتية  من خالل األمثلة  المفعول فيه حدد 

o  ليالً :   ظرف زمان  .من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ( ليالا ) سبحان الذي أسرى بعبده 
o  يوم  :  ظرف مكان      .القيامة ( يوم ) كل نفس ذائقة المعروف وإنما توفون  أجوركم 
o ) الليل  : فاعل  .) فلما جَن عليه الليل رءا كوكبا قال هذا ربي 
o ) يوم  : خبر       .) وذلك يوٌم مشهود 

  اآلتية  من خالل األمثلة  المفعول فيه حدد     . 
o )  تحت : ظرف مكان    .) لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
o )فوق : ظرف مكان                       .) ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 
o اسم مجرور تحت :   .الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها األنهار      ( ) وبشر 
o ) فوق : اسم مجرور    .) ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اُجتثت من فوق األرض ما لها من قرار 

  اآلتية  من خالل األمثلة  المفعول فيه حدد     . 
o  ظرف مبني في محل نصب   .أخرجه الذين كفروا ( إذ)إال تنصروه فقد نصره هللا 
o  ظرف مبني في محل نصب .هذا الوعد إن كنتم صادقين ( متى)  ويقولون 
o  ظرف مبني في محل نصب .مرساها       ( أيان) يسألونك عن الساعة 
o   (فأين )  ظرف مبني في محل نصب .تذهبون . إن هو إال ذكٌر للعالمين 
o   ظرف مبني في محل نصب  (  ثقفتموهم حيث) واقتلوهم 

 االستنتاج : ويتوصل مع الطالب بعد المناقشة فيما يأتي :
  هو اسم منصوب يدل على الزمان الذي حدث فيه الفعل وحكمه النصب .ظرف الزمان :  

 وحكمه النصب هو اسم منصوب يدل على المكان الذي حدث فيه الفعل ،ظرف المكان : 
  :وهو الذي ال يلزم الظرفيّة، بمعنى أنّه يأتي لمعاٍن أخرى، فكلمة ) ليالً ( تتغير بتغير الجملة الظرف المتصرف

التي يتّم استعمالها فيها، كقولنا: ) زرتك ليالً ( فهي هنا ظرف زمان ألنها تتضمن معنى في بينما في  : )كان 
 الليل هادئاً (    فهي اسم كان مرفوع.

  :ذي يلزم الظرفيّة، وال يمكن تصريفه، فكلمة )فوق( في قولنا: )وقف الطائر وهو الالظرف غير المتصرف
فوق الشجرة( تُعرب دائماً ظرف مكاٍن منصوب، بينما في قولنا: )إّن الحقيقة فوق كّل شيء( فتُعرب هنا ظرفاً 

 منصوباً في محّل رفع خبر إّن.
  :ه تتغير حركة آخرها، وتبقى منصوبةً على معظم ظروف المكان والزمان معربة، بمعنى أنّ الظروف المعربة

 الظرفية 
  :هناك مجموعةٌ من الظروف التي تلزم حالة البناء دائماً، بمعنى أنّه ال يتغير آخرها مهما تغير الظروف المبنية

 .موقعها في الجملة ومنها: حيُث، أمس، اآلن، إذ، إذا، ذات، قط، لما، مذ، اين، متى، أيان، كم، كيف
  عند ، بعد ، قبل)  وهي الظرف له أضيف ما حسب بينهما وتفرق ومكان زمان ظروف الكهن :  انتبه
 ( زمان ظرف:  قبل. )  المحاضرة موعد قبل جئتُ :  مثل
  الصحي المركز مكان إلى أضيف ألنه ؛ مكان ظرف:  قبل. )  الصحي المركز قبل بيتنا:  ومثل
 ا  يكون حتى في معنى يتضمن أن يجب مكان أو زمان ظرف يكون ما إن  مانز)  فيه مفعوالا  يعرب فعندئذ   ظرفا

ً  ليس فهو وإال ،(  مكان أو  نهاأل ؛ ظروفًا جاءت التي األمثلة ومن.  الجملة في موقعة حسب يعرب فعندئذٍ  ظرفا
 .  في معنى تتضمن

  بالغض ساعة في الحليم يُعرف فنقول في معنى متضمن ألنه ؛ زمان ظرف ساعة. )  الغضب ساعة الحليم يُعرف ـ

 في معنى تتضمن ال ألنها ؛ ظروف غير جاءت التي األمثلة ومن . 
 (في معنى تتضمن لم ألنها ؛ وذلك منصوب به مفعول ليلة. )  القدر ليلةَ  أحترم ـ

 وإذا سبق الظرف بحرف الجر كان اسماً مجروراً بهذا الحرف 
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 } حصة تطبيقية{   " ظرفا الزمان والمكان  المفعول فيه "   السالمة اللغوية :

 .إليه مقدم نص في  )مكان ظرف زمان، ظرف  (يستخرج   أوال :     
فسارت بنا السيارة ساعة، ولما وصلنا إليها ظهراً، وقفنا  ،أبراج الكويت خرجنا يوماً لمشاهدة ) 

ا قلت  الخليج وصعدنا فوقها، فشاهدنا  أمامها، ومشينا حولها، يجري تحتها، ثم جلسنا مدَّة طويلة، ولمَّ
 (  .والقوة الشمس عصراً رجعنا على األقدام فوصلنا إلى بيوتنا مساء، ونحن في غاية السرور حرارة

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

ا :    .إليه مقدم تعبير في  )المكان ظرف الزمان، ظرف  (يضبطثانيا
 .الفقرة اآلتية   فيالوارد    )المكان ظرف الزمان، ظرف  (ضبطا .1
راسيَّة السَّنة ا ونذهب يوم، كل ِّ  بُكرة   الفوائد، نستيقظ كثيرة الد ِّ  ندهاع المدرسة ،فننتظر إلى صباحا
 ثُ حي قسمها ،فنجلس إلى مجموعة كل   منتظمة ،وتمشي صفوفا ساحتها فوق نقف الدخول ،ثم ساعة
 .والمعرفةُ   يفيدنا العلمُ 

ا :   .مناسب ) مكان ظرف زمان، ظرف ( ب جملة يكملثالثا

  . الفيل ............اإلسالموقعت حادثة        . قد يأتي يسر ............عسر -  
 ............هم يغادر الطالب منازلهم إلى مدارس -  
      .ضع اإلبريق............الموقد -  

ِّب الخطأ النحوي فيما يأتي : ا :  ـ يصو   رابعا
     : اليوُم  نسافر إلى القاهرة.                       الصواب             
  قدومك  يوم  سرني 
 . ما يخون المؤمن  األمانة قُط                                 
   ما خنت  األمانة قط                                        

 يماف أي فقطُّ، أو قطُّ  هذا فعلتُ  ما: بالنفي وتختص الماضي ، الستغراق زمان ظرف: انتبه :  َقطُّ  
 .أبداً  أفعله لم بمعنى وانقطع، زمان من مضى

)  بمعنى كانت فإذا المعنى، هو ذلك في والضابط ،(قطُّ ) و( قط  ) بين للتمييز الشكل إلى التنبيه ويجب
)  لضما على المبنية فهي للماضي المستغِرق الزمان بمعنى كانت وإذا ،(قط  ) الطاء ساكنة فهي(  يكفي
 (. قطُّ 
ل ظرف المكان إلى ظرف زمان والعكس فيما يأتي : 5  ـ حو 
        ظرف زمانصالة المغرب              عند سأقابلك ـ   
 ظرف مكانــ   سأقابلك عند باب المسجد               

  .سليمة صياغة ) مكان ظرف زمان، ظرف ( يتضمن تعبيرا صغــ 6
 عند ، بعد  ، قبل     تامة: في جملة  اجعل كل اسم من األسماء اآلتية مفعوالا فيه

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

 

 

 

 

 

WWW.KweduFiles.Com



  إعداد / محمد قاعود                                                                                   تدريبات نحوية شاملة            
 

5 

 

 الحال ) شرح (              السالمة اللغوية  /

  حدد الحال فيما يأتي مبيناً نوعه : 

 نوعه الحال الجملة

1.  ً ً  .غاص البّحاُر نشيطا  مفرد .نشيطا

َرِب الماَء كدًرا. .2  مفرد .كدًرا ال تَش 

 السفينةُ  .السفينةُ جاهزةٌ لإلبحار و البحارةَحَضَر  .4
 جاهزةٌ 

 جملة إسمية

 إسمية جملة هائجٌ  وهو .وهو هائجٌ  تركبوا البحرالَ  .3

فعلية جملة استعدوا وقد .استعدوا للغوص  وقد حضر البحارة  .6  
 

 فعلية جملة يقودهم .غاص البحارةُ يقودهم األمل  .5

 شبه جملة وسطَ  .ألمواج وسَط ا الغواص أدهشني  .8
 ظرف مكان

ُت ا .7  شبه جملة فوقَ  .السفينة فوقَ  البحارةأَب َصر 
 مكان ظرف

 شبه جملة بينَ  الشعب المرجانية  بيَن    يغوص البحارة .1
 مكان ظرف

 جملة شبه لبحرا في لبحرا في يهوي الغواص  .،1
 جار ومجرور

 :االستنتاج   

به حيَن وقوع الفعل، ويسمى كل من  الحال اسم منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول -

 الحال. الفاعل أو المفعول به صاحب

 وَظْرفاً، وجاراً ومجروراً. وُجْملةً اْسِميَّةً، وُجْملةً فِْعليَّةً، تجيء الحاُل اْسماً ُمْفَرداً، -

ا  إِذا وقَعَِت الحاُل ُجْملةً فال بُدَّ لها - ا الَواُو فَقَْط، وإِمَّ ِمْن رابط يربطها بصاحب الحاِل، وهو إِمَّ

ا هما معا. الضَّميرُ         فَقَْط، وإِمَّ

ا ( تدريب :    ) يعيش المؤمن راضيا

    مرة وحاالً جملة فعلية مرة أخرى اجعل الحال المفردة في الجملة السابقة حاالً جملة إسمية  

   في رضى المؤمن يعيش قد رضى ،و  المؤمن يعيش، وهو راٍض   المؤمن يعيش 
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 ) تطبيقات ( :          لحالا

 :   استخرج من  النص  حاالً مبيناً نوعه . 1س   

  شبه جملة في محل نصب حال .                         في صخوركيزحف الفكر 

  جملة  إسمية في محل نصب حال      والجفاف احتواهاتركوا األرض             . 

  جملة  إسمية في محل نصب حال                   وفي الوطــــــــاب آلل  ثم عادوا 

 اضبط الحال في العبارة اآلتية : 2س

ارُ يُْقبُِل "  ً الغوص  على  البحَّ ً َواثِق ،نشيطا ة من خالي ةً ألنه يَبيعُُهْم سلَعَ وقد رضى الناس عنه ؛ بربه  ا

ي إليهم حقوقهم كاملة، وإذا َطَلَب إِليه أََحدُ الُحرفاِء نَِصيحةً أَدَّاها إليه ُمْغتَبِطاً مسروراً  ، َويَُؤد ِ . كل ِغش ٍّ

" 

 

 ع حال ُمفردة مرةً، وغير مفردة أخرى:أكمل كل جملة من الجمل اآلتية بوض: 3س

 ................  عاد الجنود ... -2..................     ال تمش في الليل ... -1

ِب الخطأ النحوي فيما يأتي : ) 4س ، غير أن تأمله لسور   متأمل  األطالل  نظر الشاعر إلى : صو 

 يخاطبو  ه ،مثل الهالل، والبحر يربط طرفي محلق  لتذكر ، فلم يزل يتذكر السور لالكويت  دعاه 

لإلعمار ، و يقف العقل  عائق  الشاعر السور: لقد كنت أيها السور أغلى شيء عندنا و  اآلن  يراك الناس 

 من مشقة البناء (  متعبون لرجاللليعود إلى الماضي وكأني أستمع  متفكر  أمام صخورك 

ً عائقاً ،  محلق ،  متأمالً  الصواب :   . ألنها أحوال منصوبة      نيمتعباً    ، متفكر ،  ا

 

 .  . الحال من آخرا نوعا إليه مقدمة بحال : يستبدل5س

 لربه  . وهو ساجد  المؤمن . يخشعيخشع المؤمن في سجوده لربه  

 .      يتعبون  األيام السور ببناة تمرُّ      .بناة السور األيام  و هم متعبون تمرُّ ب

      .عاد الغواصون وقد فرحوا برزق هللا لهم   

 عاد الغواصون فرحين  برزق هللا لهم 

 

 سليمة صياغة حاال يتضمن ا تعبير : يصوغ6س

ِن جمالً تجيء فيها األلفاظ التالية أحواالً:     ُمْستَْبِشراً،  وقد أْعيَاهم التعب   كو 

   التعب أْعيَاهم ، قام الغواصون بأعمالهم  وقد   يعيش المؤمن  ُمْستَْبِشراً 

ُغُضون  ِصْف يوماً خَرْجَت فيه مع بعض أهلك للنزهة في السفينة، وأعَمْل على أن تأتي في:  7س 

 وَنْوَعها. الموضوع بأحوال مناسبة، ثم بَيَّن بعد الكتابة كلَّ حال أتَْيَت بها

، وقد رأينا األمواج عالية ، وغصنا في أعماق البحر ،     ذهبنا برحلة للنزهة في السفينة  فرحين 

 و قضينا  األوقات في سعادة غامرة  ، ‘ وشاهدنا جمال السماء الصافية ونحن سعداء 

  وحمدنا هللا تعالى على سالمة العودة .  التعبنا أْعيَاوعدنا وقد 
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 )شرح (لتمييزا ــ1
 : وهو االسم الذي يذكر لبيان الجملة المبهمة ، أو ما يعرف بالنسبة أو جملة ، ويسمى ملحوظا  أوال ـ تمييز نسبة ،

 نحو : فاض الكوب ماًء ، وزرعنا األرض ذرةً . 
 وينقسم تمييز النسبة " الملحوظ " إلى قسمين : 

 
ل : أوالا :  *   وهو كل تمييز ملحوظ جاء منقوال عن اآلتي : تمييز ملحوظ منقول أو محوَّ
ا ، مثل : ـ الفاعل ،  1  : طابت نفس الرجل.       تقدير الكالم و  طاب الرجل نفسا
 .    والتقدير : رفعُت منزلة  الطالب     رفعت الطالب منزلها ،   ،  ـ المفعول به 2
ا   ،  ـ المبتدأ 3  والتقدير : خلق أخوك أحسن من خلقك.      أخوك أحسن منك خلقا

 حكم هذا النوع من التمييز : واجب النصب . 
 
تمييز ملحوظ غير منقول أو محول : أي أنه غير منقول عن فاعل ، أو مفعول ،أو مبتدأ ، بل هو كلمة جديدة * 

 تضاف إلى الجملة لكشف جهة غامضة في نسبة التعجب إلى المتعجب منه ، 
   
ا ، وأكرم بمحمد من عالم ، هلل دره   م بمحمد عالما رِّ ا ، أو هلل دره من فارس ، ك   فارسا

 وحسبك به ناصراا ، وحسبك به من ناصر ، وعظمت بطالا ، وعظمت من بطل . 
 وهذا النوع من التمييز يجوز فيه النصب ، والجر كما هو واضح من األمثلة        

 
 ويسمى التمييز الملفوظ .  ثانيا ـ تمييز ذات أو مفرد ،

 وهو االسم النكرة الذي يذكر لبيان اسم قبله ، وينقسم إلى أربعة أنواع : 
 ، نحو : اشتريت خمس كراسات ، وعندي خمسة عشر كتاباً ،  ـ تمييز العدد 1

 .   ـ ومنه قوله تعالى : } إني رأيت أحد عشر كوكباً {     
 
 وينقسم إلى ثالثة أنواع :  ، ـ تمييز المقادير 2

ا .  * تمييز وزن ا ، واشتريت كيال عنبا  ، نحو : أعارني جاري رطال زيتا
ا ، وعندي أردب ذرةا . كيل *   ، نحو : بعت صاعا قمحا
ا . مساحة *  ا ، وابتعت مترا صوفا  ، نحو : أملك فدانا أرضا
 
    وما في السماء موضع راحة سحاباً .   عندي وعاء سمناً ، نحو :     ،  ـ التمييز الواقع بعد شبه تلك المقادير 3

 .   يره { خيرا} ومن يعمل مثقال ذرة ومنه قوله تعالى :                                                    
 
فضةا ، ولبيتنا باب حديداا ، وهذا   وهو كل اسم تفرع عن األصل ، نحو : أملك خاتما ، ـ ما كان فرعا للتمييز 4

النوع من التمييز يجوز فيه الجر أيضا ، فنقول : أملك خاتم فضة ، أو من فضة ، ولبيتنا باب حديد ، أو باب من 
 حديد . 

 
 االستنتاج : 

 
 اسم نكرة فضلة جامد بمعنى " من " يذكر لبيان ما قبله من اسم أو جملة ، أو ما يعرف " بالذات أو النسبة " . 

را ، ويسمى االسم الذي  ويسمى االسم الذي ورد لبيان ما قبله وأزال غموضه ، تمييزا ، أو مميِّزا ، أو تفسيرا أو مفّسِ
 زال غموضه ، مميَّزا ، أو مفسَّرا . 

 ـ تمييز ذات 2ـ تمييز نسبة . 1ينقسم التمييز عامة إلى قسمين : :  أنواعه
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 )تدريب (لتمييزاــ 1 

 استخرج التمييز من النص التالي ، وبين إعرابه : :1   
ا .  " كان محمد ) صلى ا ،وأحسنهم أخالقا ا، وأصدقهم قوالا ، وأفصحهم لسانا هللا عليه وسلم ( أكرم العرب نسبا

ا  اختاره هللا من بينهم ليكون رسوالا للناس كافة يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وكان عمره يوم مبعثه أربعين عاما
ا  بها عشر سنيين، ثم لحق بالرفيق األعلى عن  ثم هاجر إلى المدينة فمكث‘ ، فدعا إلى اله بمكة ثالثة عشر عاما

ا "  ثالثة  وستين عاما
 

 نوعه ضبطه التمييز الجملة
ا   ملحوظ نسباا  نسباا  كان محمد ) صلى هللا عليه وسلم ( أكرم العرب نسبا

ا ــ أخالقاا  أخالقاا  ،وأحسنهم لساناا  وأفصحهم ، قوالا  وأصدقهم ا ــ أخالقاا  قوالا ـ لسانا  ملحوظ قوالا ـ لسانا

ا  أربعين مبعثه يوم عمره وكان ا  عاما ا  عاما  ملفوظ عاما

ا  ا  فدعا إلى اله بمكة ثالثة عشر عاما ا  عاما  ملفوظ عاما

 ملفوظ سنين سنين ثم هاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنيين

ا  ثم لحق بالرفيق األعلى عن ثالثة  وستين عاماا " ا  عاما  ملفوظ عاما
 

 : إعرابه و نوعه وبين ، يأتي فيما التمييز ــ اضبط 2
ا  أطولها الزرافة فوجدت الحيوان، صنوف من فيها ما وشاهدت الحيوان، حديقة دخلت "   أجملها الطاووس و عنقا

ا  أضخمها والفِّيل   شكالا  ا ا أشدها واأل سد   حجما د فتراسا  " حركة أكثرها والقِّر 
  

 نوعه ضبطه التمييز الجملة
 ملحوظ عنقاا  عنقاا  عنقاا  أطولها الزرافة فوجدت  

 ملحوظ شكالا  شكالا  شكالا  أجملها الطاووس

ا  أضخمها والفِّيل    ا   حجما ا   حجما  ملحوظ  حجما

ا ا أشدها واأل سد    ملحوظ فتراساا ا فتراساا ا فتراسا

د  ملحوظ حركة حركة حركة أكثرها والقِّر 
 

 :الخالية األماكن في المناسبة التمييز ألفاظ بوضع اآلتية الجمل أكمل:3
 .النحاس من قدراا  أرفع الفضة -1
ى -2 ث ر  ا  التفاح من ألذ الكمَّ  طعما
ا   الناس أصدق األنبياء -3  حديثا
 شجاعةا أو قوةا   يُماثله عدو على انتصر إذا الشجاع يبتهج -4
ا  أكبر الشمس -5  نوراا   منه وأسطع القمر منحجما
 
ِّب الخطأ  النحوي4  فيما يأتي : ــ صو 

ا طاب الفائز نفس                طاب الفائز نفس   .1                 ا
 ماءا     الكوب فاض                 ماء   الكوب فاض .2

 
ل  ما تحته خط إلى تمييز وغي ِّر ما يلزم 5 ِّ  ــ حو 
ا                     خلقك من أحسن أخوك خلقــ   أخوك أحسن منك خلقا

ا                                 الرجل نفسطابت ــ     طاب الرجل نفسا
 .   منزلها رفعت الطالب                 .    منزلها الطالب منزلة رفعت    ــ
  
 ــ يصوغ تعبيراا يتضمن تمييزاا صياغة سليمة .6

ُر غيرها من وسائل الن ق ل، واستعمل في موضوعك ما  يَّل  أن الطيارة  تُفاخِّ تطيع من التمييز الذي ممي زه ت خ  ت س 
 ملحوظ.

 ، وأعظمها سرعةً ، وأكثرها راحةً  ............قالت الطائرة : أنا أكبر وسائل النقل حجماً  
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 العدد  ) شرح (ـــ  2

 ـ كنايات العدد 4صياغة العدد على وزن فاعل  ـ3حاالت إعراب تمييز العددــ 2 تذكير العدد وتأنيثه ــ1) 

 أوال تذكير العدد وتأنيثه :

 حكم تذكيره أو تأنيثه أمثلة

 .فصالا واحداا و حكايتين اثنتينقرأت في الرواية  -1
ا واثنتا عشرة  العبةا.تنافس في المسابقة  -2  أحد  عشر  العبا
ا ، ومررت باثنتين وثالثين بلدةا.سافرت  -4  واحداا وعشرين يوما

 يوافقان العددان واحد واثنان 
ال معدُودَ ُمف َردَي ن، أَو  ُمركَّبَين، 

  أَو  َمع طوفاً َعلي هَما.

.فاز بالجائزة  -  خمسةُ طالب  وتسُع طالبات 
ا  وسبع  عشرة   رواية .قرأت  -  أربعة  عشر  كتابا
ا  .اشتريت  - ا وعشرين قصة وسبعة  عشر  حاسوبا   خمسا

دادُ من ث الثة إلى تِّس ع ة   األع 
ل مع دُود ُمف َردَةً، أَو  ا تخالف

  ُمَركَّبةً، أَو  معطوفاً َعلي ها.

    عشُر العبات وعشرة العبين .شارك في السباق  -
ا  واثنتي عشرة  معلمةا كّرم التوجيه    -  خمسة  عشر  معلما

ة  ر  المعدود  يخالف ال ع د دُ عش 
إن كان  يوافقهإن كان مفردا، 

 مركبا.

ا في مدرستي    ، في كل صف عشرون  طالبة ا   عشرون صفا
ا  في  ثالثين بلدةأقامت الدولة  -    .  ثالثين مصنعا

ة    ُم ُصور  أ ل ف اظ ال عُقُودِّ ت ل ز 
د ةا  ، سواٌء أكان ال مع دودُ واحِّ

 ُمذكَّراً أم  ُمَؤنَّثاً.

 مئةُ معلم  و مئةُ معلمة  يشرفون على ألفِّ طالب  وألفِّ طالبة  .في الجامعة  -
أل ف    ُم  ومضاعفتها مائ ة  و  ت ل ز 

د ةا  ة  واحِّ ، سواٌء أكان ُصور 
  ال مع دودُ ُمذكَّراً أم  ُمَؤنَّثاً.

 
 حاالت إعراب تمييز العدد : 

هذا على المشهور والصحيح أن يعرب المعدود في هذا  يكون تمييزه جمعا مجروراـ العدد من ثالثة إلى عشرة  1
 نحو : معي ثالثة أقالٍم ، وفى الحقيبة عشر كراساٍت .      المقام مضافا إليه . 

 نحو : سافر أحد عشر حاجاً ،   .  يكون تمييزه مفردا منصوباـ العدد من أحد عشر إلى تسع وتسعين  2
نحو : يرتاد المكتبة مئة طالٍب ،  أيضا .  يكون تمييزها مفردا مجرورا باإلضافةـ العدد مئة وألف ومضاعفاتها  4

 مزرعة مئة شجرةٍ . ونحو : في المكتبة خمسة آالف كتاٍب ، ووصل إلى مكة ألف حاجةٍ وفي ال
 

 : ثانيا صياغة العدد على وزن فاعل
يُصاغ منها على وزن فاعل فينعت به ، ويطابق حينئذ معدودهُ في التعريف والتنكير ( : 11 - 2األعداد الُمفردة ) -أ 

فيُستغنى عن  (1). أما العدد  الطبعةُ الثانيةُ من الكتاب ، وقرأت الفصل  الرابع منهصدرت   :والتذكير والتأنيث ، نحو

 . وزن فاعل منه ، بكلمة )األّول( للداللة على ترتيب المذكر ، و)األولى( للداللة على تريب المؤنث

 
ل فقط على وزن فاعل ، وفاعلة( : 19 - 11األعداد المركبة ) -ب  قى الثاني على حاله ، ، ويب يصاغ الجزء األو 
ابع عشر  :مثل ة قصيدة  وحفظ ال،  حصل حسين على المركز الر  ر    .الس ادسة عش 

المعدود تذكيراً وتأنيثاً ، ويبنى على فتح الجزأين معاً ويكون في محل رفع أو نصب أو جر  -هنا  -ويطابق العدد 
 . على حسب حاجة الجملة

 
  : يُصاغ من المعطوف عليه على وزن فاعل أو فاعلة ، مثلالمشتملة على حرف عطف ،  األعداد -جـ 
 .. (انقضى اليوُم التّاسُع والعشرون من الّشهر( . و)قرأت الصفحة الخامسةَ والعشرين من الكتاب)
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نايات :  :العدد  كِّ ي  ن ى عنِّ ال ع د د بِّأ ل فاظ هِّ  يُك 
 
ي ةُ  -أ تِّف هامِّ روراا. ك م  االس  ج  ل  ع لي ها حرف جر فإِّن هُ يكوُن م  ، إال إذا د خ  ن ُصوب  د  م   : وتمييُزها ُمف ر 

؟  دين ةا شاهدت  ت نِّي؟     ك م  م  ي ت  هذا الثوب؟     ك م  دقيقةا ان ت ظ ر  ت ر   بك م  ُجن ي ه  اش 
 
ي ةُ: -ب ب رِّ ع ك م ال خ  م  ، وي ُكوُن ُمف رداا وج  ُرور  ج  ييُزها م  ت م  . و  ا، وتُفيدُ التَّكثير   ا

                .  كم بائس  مات جوعا.      ك م  كتاب  عن د ك 
 
، وتَدُلُّ على التكثِيِر. : كأي ِّن -ج  .كأَيِّن من  غنّيٍ ال يَقنع -وتمييزها مفرد مجرو بِِمن 
 
ٌع َمن ُصوٌب، وِهَي للتكثِيِر أو : كذ ا -د ييُزها ُمف َردٌ أو  َجم  ِد الُمتَكلِِّم.وتَم  َّق ِليِل على َحَسِب قَص   الت

ُت َكذَا َشَجَرةً   َغَرس 
 
 حكمها حكم العدد المفرد ،وتدل على عدد ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن تسعة :  بضعهــ ـ    

تركب بضع كأي عدد مفرد نحو : زارنا بضعة عشر رجال ، وكرمت المرسة بضع عشرة متفوقة ، واشتريت بضعة 
 كتابا ، وغرست بضعا وخمسين شجرة ،  وعشرين

 ومنه الحديث الشريف " اإليمان بضع وستون شعبة " .. 
 
 تلتزم صورة واحدة سواء كان المعدود مذكر أو مؤنث وبين عقدين  ثالثةدل على العدد من واحد إلى ت   ـ ني ِّف :و 

 كقولك : حفظت نيفاً وعشرين جزءاً  ،  وقد يجوز تأخير نيف عن لفظ العقد فيصح أن تقول : قرأت ثالثين بحثاً ونيفاً 

 ( تدريب العدد  ) 
 :اآلتية الفقرة في تمييزها وُحك م ومعناها، العدد، كنايات بي ِّنــ  1

ِفر وأنا أخي يا خطئت مرة كم)     ارالحو وتفهم   رحب بصدر المخالفة اآلراء تقبلو فيا أخي احفظ لسانك ك ،ل أغ 

والتمس ألخيك كذا عذراً لتسامح وتعفو  وضع لنفسك  آرائه إبداء في المخالف حرية المشكالت واحترم لحل العقلي

. . ، لتقرأ نيفاً وعشرين كتاباً كل شهر فالقراءة تغنيك عن التحدث فيما ال يفيد   بضعة مبادئ تلتزم بها في حياتك 

 شبّانٌ  يبالشَّ  تقدَّم كميرتقي الصغير و الحسن وبالخلق  . لسانِهِ  قتيل من المقابر في  كم و يفيدُك ال كالم من كأيف

 ( . بأخالقهم الفاضلة  

 حكم تمييزها تمييزها كناية العدد الجملة

، وي ُكوُن ُمف رداا  مرة كم أخي يا تخطئ مرة كم ُرور  ج  ييُزها م  ت م  و 
ع م  ا،وج   وتُفيدُ التَّكثير   ا

ً  اكذ ألخيك والتمس ٌع َمن ُصوٌب، عذراً  كذا عذرا ييُزها ُمف َردٌ أو  َجم   وتَم 

ييُزها  مبادئ بضعة ياتكح في بها تلتزم مبادئ بضعة لنفسك وضع ُرور  جمع ت م  ج   باإلضافة م 

ا  لتقرأ ً  وعشرين نيفا ً  نيف كتابا    كتابا

، وتَدُلُّ  كالم كأي يفيدُك ال كالم من فكأي وتمييزها مفرد مجرو بِِمن 
 على التكثِيرِ 

 الضبط                                   ــ اضبط العدد وتمييزه في التعبيرات  اآلتية2

تُ  .1 تُ                                .ليال ثالث باإلس كن دريةِ  أقم    .ليالٍ  ثالث باإلس كن دريةِ  أقم 

 .ُحُجراتِ  َعش رُ  بال َمد َرَسةِ                                               .ُحُجراتِ  َعش رُ  بال َمد َرَسةِ  .2

َرة تِس ع ِعنِدي .4 َرةَ  تِس عَ  ِعنِدي                                             .ُصوَرة َعش   .ُصوَرةً  َعش 

 .سائِحةٍ  وأل ف سائِحٍ  أل فُ  قَِدمَ                                               .سائِحة وأل ف سائِح أل ف قَِدمَ  .3

تََري تُ  .6 ِرين اِش  تََري تُ                                        .رواية  ِعش  ِرينَ  اِش      .رواية  ِعش 
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 البقاء أو التأنيثُ  أو التذكيرُ  حيث من األعداد حكم بين ثم عربية، بكلمات اآلتية العبارة في التي األرقام : اكتُبِّ    3
 :واحدة  صورة على
 وفي رجالً، ،6 البل قان في البرد من مات قد بأنه فبراير 14 في األنباء وردت فقد ،1121 سنة بأوروبا البردُ  اشتدَّ )  

كهُ  بلغ الثلجَ  وأنَّ  شخصاً، 48 ألمانيا يفيِيرا في َسم   بحر في الجليدُ  حبَسها سفينة ،،1 واستغاثت بوصات، 8 الّرِ
ل فقير ،،،.،،2 نحو الجهات ببعض وأن البَل ِطيق، ً  يذوقون ُمتَعَّطِ  العواصفَ  وأنَّ  القارس، البرد عذاب من ألوانا
 قدماً، 21 مقداره ارتفاع على فغطته حديديّ  خط على الثلج من جبال 4 وسقط القُطر، حركات عرقلت الشديدة
غ وفي الصفر، تحت درجة 16 إِلى باريس في الحرارة وهبَطت بُور   (  .درجة 41 إلى اِستراس 

 
 (الثالث عشر) 13  في األنباء وردت فقد ،( ألف وتسعمائة وتسع عشرون ) 1929 سنة بأوروبا البردُ  )  اشتدَّ  

ا،(  ) سبعة  وثالثون 37 ألمانيا وفي ،(  رجالا  ) خمسون  51 البل قان في البرد من مات قد بأنه فبراير  وأنَّ  شخصا
كهُ  بلغ الثلج   يفيِّيرا في س م  يق، بحر في الجليدُ  حب سها سفينة ) مئةُ (111 واستغاثت بوصات،) سبع   (    7 الر ِّ  الب ل طِّ
ل فقير) مائتي ألف (  211.111 نحو الجهات ببعض وأن ا  يذوقون ُمت ع ط ِّ  وأنَّ  القارس، البرد عذاب من ألوانا

 ارتفاع على فغطته حديدي   خط على الثلج من جبال ) ثالثةُ ( 3 وسقط القُطر، حركات عرقلت الشديدة العواصف  
ا، 21)إحدى وعشرين(   مقداره  الصفر، تحت درجة 15) خمس عشرة (  إِّلى باريس في الحرارة وهب طت قدما
غ وفي بُور  تراس   (  .درجة 31) إحدى وثالثين (   إلى اسِّ
 

ِّب الخطأ فيما يأتي4   الصواب                                                        ــ  صو 

                                                          ثالثةَ                                                                   .ُكتُبٍ  ثالث قََرأتُ  .1

                       ةعشر                                                                .أس ُطر عشر كتَب تُ  .2

ً  َعَشَرة ثالثةَ  نَجحَ  .4 ً   َعَشرَ  ثالثةَ                                                  .طالبا                                                                          طالبا

َرةِ  .3 عَةَ  بالُحج  ِسي َعشرَ  تِس  َرةِ                                     .ُكر  عَةَ  بالُحج  ِسي َعشرَ  تِس  ً ُكر                         ا

 .قصة وع شرونَ  تِس عٌ   ال مكتبة يف                            .قصة وع شرونَ  تِس عةٌ  ال مكتبة  في .6

 .تلميذاً  وثاَلثُونَ  واحدٌ  حَضرَ                                              .تلميذاً  نَ يوثاَلثُ  إحدى حَضرَ  .5

و شاَهد تُ  .8 و شاَهد تُ       .                                 جندياً  مائة نح   ّيٍ جند مائةِ  نح 

 :اآلتية العبارات من خال   مكان كل في عدداا  ضعــ أ :     5
 .سريراً   تسعون  بالمستشفى -2                                              .دقائق  خمسُ  الزمن من بَِقيَ  -1

ا عشرين وسبعة   الشَُّرطي على قَبَضَ  -4 ً  ثالثينوأربعة  بالكويت  أقمتــ 3                                     .لصًّ  .عاما

 

ا  اآلتية األعداد من ــ أ :  ضع  6 ل" وزن على نعوتا  :مفيدة جمل في" فاعِّ

        .31 الفصل إلى      عمره  من 22       الكتاب من 3      .الشهر من 15  

 الثالث  من الكتاب الجزء قرأت -2       من الشهر الخامسة عشرة      الليلة في زرتك -1 

 إلى الفصل الحادي والثالثين   القِّصَّة في وصلتُ  ـــ 3        الثانية والعشرين من عمره  بالسنة أخي احتفل -3

 

ا  اآلتية األعداد من ــ ب :  صغ  6 ل" وزن على نعوتا  :مفيدة جمل في" فاعِّ

 "سطر" 581              "  شهر" 12            " كوب" 11    " ةقص" 5

 قرأت القصة الخامسة . ــ  

 ــ كسر الكوب العاشر 

 ــت سافرت في الشهر الثاني عشر 

 ــ كتبت السطر الحادي والثمانين و الخمسمائة .
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 ) شرح (االستثناءــ    3

 أوال االستثناء بإالَّ 

 المثال
المستثنى 

 منه
 المستثنى

نوع 
 الكالم

حكم إعراب 
 المستثنى

ر  األصدقاُء إال محمداا  .1  حض 
س ائل  الحسابِّ إِّالَّ مسألةا  .2 ل ل ُت م   ح 
تاب  إِّالَّ  .3 أ ُت الكِّ  صفحات  ق ر 
ين. .4 م   ان ق ض ى الصيُف إِّالَّ ي و 

 

 األصدقاءُ 
س ائل    م 
تاب    الكِّ
 الصيفُ 

 محمداا 
 مسألةا 

 صفحات  
ين       م   ي و 

تام 
 مثبت
 
 

 واجب النصب

لم ت ت ف تَّح األزهاُر إِّالَّ البنفسج  "أ و  .1
 البنفسُج".

 إِّالَّ أحمد  "أو أحمدُ".  يفز الطالبُ لم   .2
ين  .4 مِّ ُت ع ل ى القادِّ إِّالَّ األول  "أ و ما س ل م 

."  األولِّ

 األزهارُ 
 الطالبُ 
ين مِّ  القادِّ

 ".جُ البنفس أَو" البنفسجَ 
 أحمدَ "أو أحمدُ".

 ".األولِ  أَو" األولَ 

تام 
 منفي

يجوز فيه 
النصب ويجوز 
أن يعرب بدل 
من المستثنى 

 منه

دِّي النصيحة  إِّالَّ المخلصون. .1  ال يُس 
2. .  ما صاحب ُت إِّالَّ األخيار 

 ال ت ُسودُ الشعوُب إِّالَّ باألخالقِّ. 

      -  
- 
- 

  المخلصون
 األخيارَ 
 باألخالقِّ 

ناقص 
 منفي

يعرب حسب 
موقعه في 
 الجملة

 :االستنتاج

ا  الكالمُ  وكان مذكورا منه المستثنى كان إذا .1 ب   ُمث ب تا ج  بُ  و   .بإِّالَّ  المستثنى ن ص 

ا، الكالمُ  وكان مذكورا منه المستثنى كان إذا .2 ي ا ن فِّ  ي ت ب ع   نوأ االستِّث ن اء، على ينصب أن بإِّالَّ  المستثنى في جاز م 

ن هُ  المستثنى  .إعرابه في مِّ

ب   محذوفا، منه المستثنى كان إذا .3 رِّ ت ث ن ى أُع  عُه يقتضيه ما حسب ع ل ى الُمس  ضِّ و   إال تكان لو كما التركيبِّ  في م 

 .موجودة غير

ا  ى: :ثانيا و  ت ث نُى بغيرِّ وسِّ  الُمس 

 المثال

.                                 اتَّق د تِّ المصابيُح غير  واحد. .1 ُت ع ل ى القادمين غير  سعيد   س لَّم 
     ما عاد  المريض  عائد  غير  الطبيبِّ "أو غيُر الطبيب". .2
 ما ق بَّل ُت ي د  أحد  غير  والدي "أو غيرِّ والدي". .3
د  غيُر العاملين.ال ي ناُل  .4 ج  د  ع ل ى غيرِّ هللا.       لم يفترس الذئب غير  شاة.       ال م   ال ت ع ت مِّ

  تأمل األسماء التي بعد كلمة "غير" في األمثلة المتقدمة، تجد كل اسم منها ليس داخالً في حكم ما قبله، ولذلك
 .يسمى كل منها مستثنى كاالسم الذي بعد إال

  هذه األسماء وجدتها جميعها مجرورة باإلضافة.وإذا تأملت أواخر 
  انظر بعد ذلك إلى كلمة "غير" نفِسها تجدها منصوبة على االستثناء في المثالين األولين حيث المستثنى منه

 مذكور والكالم مثبت.
 الكالم وثناء أو تابعة للمستثنى منه في المثالين التاليين حيث المستثنى منه مذكور أيضاً تومنصوبه على االس

 منفي.
  ومعربة على حسب ما يقتضيه موقعها من التراكيب في األمثلة الثالثة األخيرة حيث المستثنى منه محذوف؛

 فحكمها على هذا كحكم االسم الذي بعد إال في إعرابه.
 وكل ما قيل في "غير" يقال مثله في "ِسوى" فهما متماثالن في المعنى واإلعراب 

تث نَى االستنتاج :  بِغَي ر وِسوى فَيَُجرُّ االسُم الذي بَع دَهما باإِلضافة، ويَث بُُت لهما من أنواعِ اإلعراب ما ثَبََت لالسِم  يُس 
 الذي بعدَ إال.
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ا : ثا اش ا:لثا ح  ع د ا و  ال  و  ت ث نُى بِّخ    الُمس 

 األمثلة 

 ".الوردِ  أو" الوردَ  َخالَ  األزَهار ــ قََطف تُ 1
 ".النوم غرفةِ  أو" النومِ  غرفةَ  َخالَ  البيتِ  ِغَرفَ  دخلتُ  -2
 ".واحدٍ  أو" واحداً  َخالَ  المدينة َمَساِجدَ  زرت -4
َهارَ  قََطف تُ  -6  .الوردَ  خال ما األز 
 .النوم غرفةَ  خال ما البيت غرف دخلت -5
 .واحداً  خال ما المدينة مساجد زرت -8

تَث نَى بِخال. وَعدَا. وَحاَشا  االستنتاج :  ، يُس  فيُن َصُب االسُم بعدها مفعوال به َعلَى أَنها أفعاٌل، أو يَُجرُّ َعلَى أَنَّها أحرُف جّرٍ
 .فإِن  َسبَقَت  "ما" َخالَ أَو  َعدَا وجب النصب

  

 

 ) تدريب ( االستثناء    ــ 

 مشروطا إليه مقدم نص في مستثنى يستخرجـــ 1

 االستثناء في األمثلة اآلتية، واضبِّط كالًّ منها بالشكل: عي ن المستثنى والمستثنى منه وأداة   :1 دريب ت 

 نوع االستثناء المستثنى   أداة االستثناء المستثنى منه المثال

 تام مثبت األحمديَ  إال المدنَ  األحمدي إال الكويت في الشهيرة الُمدن ــ زرت1

والدُك أو  إال أحد .والدك إال سفري في أحد َصِحبني ــ ما2
 والدَك

 تام منفي 

 ناقص منفي األصدقاءُ  إال  ــ لم يَُواسني في ِشدَّتي إال األصدقاء.. 4

 ناقص منفي شاةٍ  سوى ــ لم يفترس الذئب ِسَوى شاة. . 3

 تام مثبت  يومٍ  غير   رمضان      صام الغالم رمضان غير يوم. .6

 عاد الجنود خال المشاة. .5
 

المشاةِ أو  خال الجنود
 المشاةَ 

 تام مثبت 

ران بغير العلم. .8  ناقص منفي  العلمِ  غير ـــ    ما ارتقى العُم 

 

  .إليه مقدم تعبير في المستثنى يضبطـــ   2 

ا ناسبمأكمل الجمل اآلتية بوضع مستثنى بإِّالَّ   : تدريب   ، واضبِّطه بالشكل، وبين ما يجوز وجهان في إِّعرابه: ا

 إال  الظالمون        ال ينتصر للباطل  -1

 إال  األطفالَ  غرق ركَّاب السفينة  -2

 إال بالزكاة . ال تنمو الثروة  -4

 إال المجتهدون  )  بدل من أحد (          أو المجتهدين   )  مستثنى منصوب   (     تام منفي  لم يربح أحدٌ  -3

 

 استث ن "بغير" من الجمل اآلتية، واضبط المستثنى وأداة االستثناء في كل مثال: :  دريبت

 غيَر المذنِب لم يعاقَب  أحدٌ  -1

 غيَر غزالةٍ  لم يصد الصيادُ  -2

 غيُر ولٍد صالح يدعو له . ال يبقى لإلنسان بعد موته  -4

 غيَر أو غيُر تفاحٍة ما تِلف الطعام  -3

 غيُر عمِله الصالحال ينفع اإلنساَن  -6
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  .يلزم ما ا مغير  )ناقص تام،  (منفي إلى المثبت التام االستثناء ــ يحول3

اجعل كل اسم من األسماء اآلتية مستثنى بإِّالَّ وضعه في ثالث جمل، بحيث يكون في األول واجب النصب، وفي 

تباع وفي الثالثة معربا على حسب العامل الذي قبله.  الثانية جائز النصب واإلِّ

ر                        ، مهمل .  التفاح، المقص ِّ

 إال التفاح            ) واجب النصب ــ تام مثبت (  أحب الفاكهة        

تباع          التفاح   إال الفاكهة أحبما           جائز النصب واإلِّ

 مفعول به                            التفاح   إال أحبما         

 المقصُر ) بدل من أحد (  أو ) المقصَر : مستثنى منصوب (  ما رسب أحد   إال          

 المقصُر  .            فاعل  ما رسب إال          

كون في األولى واجب النصب، وفي الثانية جائز ت مستثنى بِّع د ا، في جملتين بحيث(  األشرار)   مةاجعل كل 

 النصب والجر:

 ألنها لم تسبق بما المصدرية       جائز النصب والجرأحبُّ الناس عدا  األشراَر أو األشراِر      

 ــ  أحبُّ الناس ما عدا  األشراَر      واجب النصب لسبقها ما المصدرية       

 استثن من الجمل اآلتية مرة بخال، ومرة بما عدا، واضبط المستثنى بالشكل في كل مثال: 

 خال محمٍد أو محمداً حضر الوليمة جميع األصدقاء  -1

يَاء المدينة   -2  عدا الشارَع الرئيَس    أو عدا  الشارعِ الرئيِس  رأيت أح 

 عدا درساً أو عدا درٍس . ما َحِفظُت الدروس   -4

 . إليه مقدم تعبير في المستثنى في النحوي الخطأ يصوب: 4

ِّب الخطأ فيما يأتي :     صو 

 المخلصون إاِلَّ  النصيحةَ  يُس ِدي ال                            .المخلصين إاِلَّ  النصيحةَ  يُس ِدي ال. 

 أخوك إاِل سفره من عاد ما                                  .أخاك إاِل سفره من عاد ما  . 

 إال الجمهور ثقة يكسب ال  ً         مخلصٌ  إال الجمهور ثقة يكسب ال                          مخلصا

 المؤمنين إاِل تصاحب ال                                   .المؤمنون  إاِل تصاحب ال . 

 مسجداً   خال ما المدينة مساجد زرت                    .مسجد ٍ   خال ما المدينة مساجد زرت . 

  ُغير رمضان صمت  ً  .يوٍم  غير رمضان صمتُ                                    .يوما

  طالب سوى حضر الطالب ً  .طالٍب   سوى الطالب حضر                                .ا

 

   يلزم ما ا مغير أخرى أداة استثناء بأداة يستبدلــ   5

 يجوز في إعرابه وجهان: ماضع "غير" موضع "إال" في األمثلة اآلتية، واضبطها بالشكل، وبين :  5تدريب 

               .األذكياءِ  غيَر او غيرُ ما فاز التالميذ                                     إال األذكياء.ما فاز التالميذ  .1

 القائدِ  غيَر  الجنود رأيت                                                   رأيت الجنود إال القائد. .2

 .األخيارِ  تصاحب غيرَ  ال                                           ال تصاحب إاِل األخيار. .4

 .النخيل ِ األشجار غيَر أو غيُر  تثمر لم                                    لم تثمر األشجار إال النخيل. .3

             غيَر او غيُر النافعِ  الكتبُ  تعجبني ال                                             ي الكتُب إاِل النافع.نال تعجب .6

 . سليمة صياغة ا مشروط استثناء يتضمن ا تعبير يصوغ:  6

 اجعل كل اسم من األسماء اآلتية مستثنى منه في جملة مفيدة: :6دريب ت

 المسافرون. ،     األزهار ، الطيور   

 عاد المسافرون إال  مسافراً .   تفتحت األزهار إال زهرة   ـــ ما حلقت الطيور إال طائراً    ،
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 اْسِم الفاِعلــ  4                                                         

 ة:األمثل

 ندم الظالم، فالظالم نادم. -2                              صدق الغالم، فالغالم صادق. -1

 غرس البستاني الشجر، فالبستاني غارس. -4                      سارق.سرق اللص المتاع، فاللص  -3

 انقطع الغصن، فالغصن ُمنقِطع. ــ 6                                أذنب الرجل، فالرجل ُمْذنِب. -5

 يب.استجاب هللا الدعاء، فاهلل ُمْستَجِ  ــ 8                      لصانع العمل، فالصانع ُمتِْقن.أتقن ا -7

 :االستنتاج

اْسُم الفاعل اسم مصوغ للداللة على ما فعل الفعل، وهو من الثالثي على صورة "فاِعل"، وِمْن غْيِر الثالثي على  

 اً َمضُمومةً وكسر ما قبل اآلخر.صورة ُمضاِرعِه بِإْبداِل َحْرِف اْلُمضاَرعِة ِميم

 اسم الفاعل ) تدريبات (

 كل اسم فاعل في العبارة اآلتية، واضبطه بالشكل، وبين ما كان فعله ثالثي اً، وما كان فعله غيرَ  ستخرجا: 1تدريب 

ً في صحة اإلنسان، فالذي يَْسُكن منزالً  ظاهر  للضوء والظُّلمة تأثيٌر )  ثالثي: ال تَْملؤه أشعة الشمس، يَُرى وجسمه  ُمْظِلما

ل في تقلي مساعدلجراثيم األمراض،  ُمبِيدللهواء،  ُمَجففمن وجوه عدة، فهو  مفيدوضوء الشمس ،  شاحب  ذابٌل ولونه 

قوة ونشاطاً؛ وإِياك والضوء الصناعيَّ الضعيف ممتلئاً البدن، ساِلم  الرطوبة؛ فاحِرص على وجوده في مسكنك تَِعش

 (  لقوة اإلبصار. ُمجهدللهواء  مفسدفإِنه 

 

 ثالثيفعله غير  فعله ثالثي ضبطه اسم الفاعل

  هرظ ظاهرٌ  في صحة اإلنسان ظاهر  للضوء والظُّلمة تأثير  

ً فالذي يَْسُكن منزالً  ً  ال تَْملؤه أشعة الشمس ُمْظِلما  ْظلمأ  ُمْظِلما

  شحب شاحبٌ    شاحب  يَُرى وجسمه ذابل  ولونه 

 دافأ  مفيد من وجوه عدة مفيدوضوء الشمس 

 فَجف               ُمَجفف       للهواء ُمَجفف، فهو 

 دأبا  ُمبِيد لجراثيم األمراض ُمبِيد

 ساعد  مساعد في تقليل الرطوبة مساعد

  سلم ساِلم البدن ساِلم فاحِرص على وجوده في مسكنك تَِعش

ً ممتلئاً  ً  قوة ونشاطا  متلئا  ممتلئا

 فسدأ  مفسد للهواء مفسدفِإنه 

 أجهد  ُمجهد  .  اإلبصار لقوة ُمجهد

 

 : اضبط ما تحته خط فيما يأتي مبيناً السبب .2تدريب 

o ضمير مستتر ضيفه : مفعول به الفاعل : –المكرم  فاعلاسم الأمس أو اآلن أوغداً(   ضيفه ُم مكرِ الُ  حضر . 

o   لفظ الجاللة : مفعول به -ضمير مستتر .  الفاعل : كثيراً والذاكراتهللا والذاكرين  .  

o أنت، المفعول به : قدر .الفاعل :   مجرد من أل وسبق باستفهام .  الفاعلا ؟اسمالعدل قدر أنتعارف أ 

o صديقك. مجرد من أل  وسبق  بنفي  . الفاعل : الفاعل. اسم أحد صديقك ظلمطالب  ما 

 المفعول به : ظلم .    

o ُ تر تقديره هو ضمير مست. الفاعل : الحاكممجرد من أل جاء خبراً  فاعل. اسم ال ُمعط ٍالناس حقوقهمالحاكم

 المفعول به : الناس .

o   أثرهالفاعل :    . لعلم مجرد من أل جاء صفة  الفاعل.اسم   زائن أثره من تعلمهاركن إلى علم  . 

 المفعول به : من .
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 :  االستنتاج

ً  فعله كان إن به ومفعوالً  فاعالً  فيأخذ للمعلوم المبني فعله عمل الفاعل اسم يعمل ً  فعله كان إن بفاعل ويكتفي متعديا     الزما

 : عمله شروط

ً  يكون أن -أ  أخر شرط أي دون المستقبل أم الحاضر أم الماضي على أدل سواء بأل معرفا

ً  يكن لم إذا -ب  أو دأمبت أو نفي أو باستفهام يسبق  أن االستقبال أو الحال على يدل أن:  فيه اشترط( أل)  بـ معرفا

   .  موصوف

 :  يأتي فيما وعمله فعله وبين الفاعل اسم حدد ــ  3تدريب      

ً  مؤمن بالئه على الصابر ، ربه الشاكر الرجل ــ   . حقا

 الشاكُر : اسم فاعل رفع فاعالً ضميراً مستتراً تقديره هو ، ونصب مفعوالً به :    ربه  

 الصابر :  اسم فاعل رفع فاعالً ضميراً مستتراً تقديره هو    

 .  وفيٌ  صديق عهده والحافظ ، صديقه سرَ  الكاتم الصديق ــ

   : سرَّ اسم فاعل رفع فاعالً ضميراً مستتراً تقديره هو ، ونصب مفعوالً به  :  لكاتما

                           : عهده .اسم فاعل رفع فاعالً ضميراً مستتراً تقديره هو ، ونصب مفعوالً به :     :     لحافظا 

 ه من اإلعراب:اآلتية بوضع اسم فاعل في المكان الخالي، وبين موقعأتمم الجمل  :4تدريب 

 مكتِمالً اليوم . ل ظننت الِهال -3                      متابع  أعمالك لعل أباك  -2                 فارغاً  كان اإلناء  -1

 ممِطرةً  ما انفكِت السماء  -7هادئاً .  َر ركبُت البح ـ6 المغتاب    أكرهُ الرجل  -5مشِرقةً      ال تزال الشمس  -4 

 

ل األفعال المضارعة التي ُوضع تحتها خط فيما يأتي إلى أسماء فاعلين :: 5تدريب   حو 

رضا هللا  دتقصالشر ، و تتركالخير ، و تفعلعن المنكر ، و تنهىإلى الخير ، و تدعوبحبل هللا المتين ،  تعتصم) أنت 

 سبحانه وتعالى فيما تفعل .  (

 رضا هللاقاصدٌ ٌك الشر ، وتارالخير ، و فاعلٌ عن المنكر ، و ناهٍ إلى الخير ، و داعٍ بحبل هللا المتين ،  ُمعتِصمٌ ) أنت  

 سبحانه وتعالى فيما تفعل .  (

 

ل أسماء الفاعلين الواردة فيما يأتي إلى أفعالها المضارعة مع:   6تدريب   إجراء ما يلزم : حو 

يحب الناس المتقَي هللا ، والمتمسك باألخالق الحميدة ، والصادق المخلص في عالقاته االجتماعية ، والمتقن عمله  ،  

 . والمقبل على العلم ، المبتعد عن اللهو غير المباح

 

، ويتمسك باألخالق الحميدة ، ويصدق ويخلص  في عالقاته االجتماعية ، ويتقن عمله  ،  يحب الناس من يتقي  هللا 

 ويقبل على العلم ، ويبتعد عن اللهو غير المباح

 

 :مالئم فاعل باسم وانعته مفيدة، جملة في اآلتية األسماء من اسم كل :  ضع7تدريب 

 مهندس                     بُستان، صديق،            رجل،    بناء، كتاب     ،

 هذا كتاب مفيدٌ ،  أعيش في بناء شاهق ، والدي رجل صادق  ، لي صديق مخلص ، أخي مهندس بارع   

 

 :مفيدة جملة في واستعمله فاعل، اسم اآلتية األفعال من فعل كل من ضعْ   :8 تدريب

 اختار    ـــ     تجاَهلــ      استهل     ـــ      انكسر

 المؤمن قلبه منكسر أمام هللا                                 ــ   العاقل  متجاهٌل الحاقدين   ــ   

 المعلم مختاٌر الطالب المجتهد للمسابقة .   ــ المؤمن مستهٌل عمله بذكر هللا                                ــ 
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 اسم المفعول

 

 األمثلة:

 شربت اللبن، فاللبن مشروب. -1

 فتحت الباب، فالباب مفتوح. -3

 شممت الورد، فالورد مشموم. -4

 أكرمت الضيف، فالضيف ُمكَرم. -5

 عاقبت المذنب، فالمذنب ُمعاقَب. -6

د. -7  تعمدت السكوت، فالسكوت ُمتعمَّ

 استحسنت الكالم، فالكالم ُمستحَسن. -8

 :االستنتاج 

"، وِمْن غير اسُم اْلَمْفعُوِل اسم مصوغ للداللة على ما وقع عل  يه فعل الفاعل، وهو من الثالثي على صورة "َمْفعولٍّ

 . الثالثي على صورة اسم الفاعل مع فتح ما قبل اآلخر

 ) تدريب ( اسم المفعول

 :ثالثي غير فعله كان وما ثالثي اً، فعله كان ما وبين اآلتية، العبارة في مفعول اسم كل :   استخرج 1تدريب 

ً  وليس الزائرين، الستقبال ُمعَد ٍ  مكان منزله في له يكون أن إنسان كل ) على ً  المكان هذا يكون أن واجبا  فاخرب مفروشا

 الممتازة التُّحفِ  من بشيء مزيَّنًا يكون أن ويَْحُسن التنسيق؛ َحَسنَ  مرتباً، مقبوالً، نظيفاً، يكون أن يكفي وإِنما الرياش،

 وذوق ةصافي فكرة على اختيارها يدل التي الُمْستَملََحِة، الفنية بالصور مزدانة ُجدرانه تكون وأن ُمستطاعاً، ذلك كان إن

 (  .سليم

 

 فعله غير ثالثي فعله ثالثي ضبطه اسم المفعول

 ُمعَد ٍّ  مكان منزله في له يكون أن إنسان كل على

 الزائرين الستقبال
 أعدَّ   ُمعَد ٍّ 

ً  وليس ً  المكان هذا يكون أن واجبا  بفاخر مفروشا

 الرياش

 

 ً   فرش مفروشا

 َحَسنَ  مرتباً، مقبوالً، نظيفاً، يكون أن يكفي وإِنما

 التنسيق

 

 رتَّب قبل مرتباً، مقبوالً،

 بشيء مزيَّنًا يكون أن ويَْحُسن

 
 زيَّن  مزيَّنًا

ً  ذلك كان إن  ُمستطاعا

 
 ً  ُمستطاعا

 

 استطاع 

 مزدانة ُجدرانه تكون وأن

 

 ازدان  مزدانةً 

 استملح  الُمْستَملََحةِ  الُمْستَملََحةِ  الفنية بالصور
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ً  يأتي فيما خط تحته ما اضبط: 2 تدريب  . السبب مبينا

 . أخوه:  الفاعل نائب – المكرم المفعول اسم                          .                     أخوه المكَرمُ  جاء .1

 . سيرته:   الفاعل نائب – المحمودة المفعول اسم                .       سيرتُهُ  المحمودَةُ  المحسنُ  هو هذا .2

ً  إداَرتُها الممنوَحةُ  المدرسةُ  هذه .3  .إدارتها:   الفاعل نائب – الممنوحة  المفعول اسم                 .  وساما

 صوت:  الفاعل نائب.  باستفهام وسبق أل من مجرد المفعول اسم؟            الخطيب صوتُ  أمسموع   .4

 المتقن: الفاعل نائب.       بنفي  وسبق  أل من مجرد المفعول اسم     . عملَه المتِقنُ  ما ُمهان   .5

. طباَعتُه متقنَة   الكتاب .6  طباعته:  الفاعل نائب.   للكتاب خبراً  جاء أل من مجرد المفعول اسم     ُُ

   الناس:   الفاعل نائب.  ليوم صفة جاء أل من مجرد المفعول اسم   . الناسُ  له مجموع   يوم ذلك .7

 

 :اآلتيتين الحالتين في فاعل نائب فيرفع للمجهول المبني فعله عمل المفعول اسم يعمل:  االستنتاج

ً  كان إذا -أ  أخر شرط أي دون المستقبل أم الحاضر أم الماضي على أدل سواء بأل معرفا

 . فقط المستقبل أو الحاضر على داللته مع موصوف أو مبتدأ أو نفي أو باستفهام وسبق أل من مجرداً  كان إذا -ب

 : يلي فيما معموله وعين فعله عمل العامل المفعول اسم استخرجــ أ  :  3تدريب 

 سيرهم : نائب فاعل     اسم مفعول :  مذكورة                      التاريخ في سيرهم مذكورة أبطال هؤالء ، 

 مفعول :   متخذٌ    ، ونائب الفاعل ضمير مستتر ، سميراً: مفعول به     .      اسم  سميراً  متَخذٌ  الكتاب 

  

ل اسم الفاعل فيما يأتي إلى اسم المفعول ـ ب 3تدريب   : حو 

 مسروقٌ  والمتاع   سرق اللص المتاع، فاللص سارق .1

 مغروسٌ  والشجر  غرس البستاني الشجر، فالبستاني غارس .2

 ُمتقَنٌ  ، والعمل أتقن الصانع العمل، فالصانع ُمتِْقن .3

 له  مستجاب، والدعاء   استجاب هللا الدعاء، فاهلل ُمْستَِجيب .4

 

 :الخالي  المكان في مفعول اسم بوضع اآلتية الجمل أتمم  :4تدريب 

         مهزوماً     الجيش حسبت -2 في السماء        مشاهداً   القمر زال ما -1

ً  أراك أن يسوءني -3                       معلَّقةً   االمتحان نتيجة تزال ال -4                مهموما

                            له  مستجاب المظلوم دعاء -6      مفتوحاً   فوجدته الباب إلى ذهبت -5 

 

 منها مشتقة مفعولين أسماء يأتي فيما للمجهول المبنية األفعال مكان ضع : 5تدريب 

 (نُحرت ،ونوق ُغلب بعدو تفخر وإنما ُشيد، قصر وال  ، دُخر وفر وال ، ُجمع بذهب العرب تفتخر ال)

 (منحورة ،ونوق مغلوب بعدو تفخر وإنما يد،مش قصر وال  ، خرُمدَّ  وفر وال ، مجموع بذهب العرب تفتخر ال)
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 : األول التدريب 
    السؤال األول : 

 :   نوعه وبين ، يأتي فيما التمييز حدد   ــ  1
ً  متراً  اشتريت     ــ  صوفاً :  تمييز ملفوظ                 .  صوفا

ً  الرأس واشتعل"    ــ  شيباً : تمييز ملحوظ محول عن فاعل : اشتعل شيُب الراس             " .  شيبا

 : وعمله فعله  وبين المفعول اسم حددــ  2

 مسموع ُ   ،  فعله ُسِمع ،     رفع ناب فاعل ) صوُت (                     ؟ الناصح صوت أمسموع   ــ

 0السابقة الجملة في فعل إلى مشتق كل حول 0 المجتمع من مرفوضون  بآرائهم المتشبثونــ 3 

 من  يتشبثون بآرائهم  يُرفضون  من المجتمع .                             

 

  : السؤال الثاني

 كلمات مكان األعداد فيما يأتي : ضع ــ 1

)  اثنتا عشرة (  طالباً ، نجح من الطالبات  13) وثالثةُ عشر (  طالبة و ) إحدى وعشرون (  21ــ تقدم لالمتحان 

 طالب .) عشر (  11طالبة ومن الطالب 12

 : يأتي مما  الخالي المكان في العدد عن كناية ضع ــ 2

 . مستوصفا كذا  و مستشفيات بضَع   الدولة بنت ــ

 : وعمله فعله  وبين المفعول اسم حددــ  3

 : رفع نائب فاعل : كالُم   وعمله:  فُِهم  ،   فعله : مفهوم  ،  المفعول اسم   ؟ الواعظ كالم مفهوم   أوَ  ــ

 

 :  لثالثالسؤال ا

 : يأتي مما اثنتين كل بين من الصحيحة العبارة اخترــ 1

 (  . والعشرون الخامس ــ وعشرون الخامس)                              الضيف حضر ــ

 (            . شعب خمس ــ          شعب خمسة )                          األولى الفرقة في ــ

 :   يأتي فيما خط تحته   اضبط ماــ  2

 هللاَ :  مفعول به                   زائل محالة ال نعيم وكل             باطل هللا خال ما شيء كل أال ــ

 -: المناسبة بالحركة بعدها وما واضبطها، أخرى استثناء أداة( إال)ب ــ استبدل3 

                                                                                                         خاتمتِه غيرَ  الكتاب قرأت                  خاتمته إال الكتاب قرأت .1

  .الرنانة األلفاظ إال نيعجبي شيء بعضهم شعر في ليس     .2

    .الرنانة األلفاظِ  غيَر أو غيُر  يعجبني شيء بعضهم شعر في ليس                

    

 

 :  السؤال الرابع

 ( غير أو سوى ، وغيَر ما يلزم فيما يأتي : ــ استبدل ب) إال1  

 .                             ٍٍ  واحدة غيَر  األشجار أثمرت ــ.                             ــ أثمرت األشجار إال واحدة 

 -: المناسبة بالحركة بعدها وما واضبطها، أخرى استثناء أداة( إال)ب استبدلــ 2

 المهذبين غيرَ  تصاحب ال                     . المهذبين إال تصاحب ال         

 المهملينغيَر أو غيُر  الطالب ينجح                     المهملين إال الطالب ينجح                      

 :  الفراغ في مناسبة عدد كناية وضع ، سليمة عربية بألفاظ األرقام ـ اكتب3

 ........... و معلمة 100يدرسهن  فصال 27لىع موزعات طالبة 322 المدرسة في

  0  ونيف   معلمة  مئة يدرسهن فصال وعشرين سبعة على موزعات طالبة نووعشر واثنتان ثالثمئة المدرسة في
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 :الثاني  التدريب 
 السؤال األول :   
 : إعرابه و نوعه وبين ، يأتي فيما التمييز حددــ 1
 أيام :  تمييز  ملفوظ : جمع مجرور باإلضافة .                     أيامٍ  ثالثة فصيام يجد لم فمن"  ــ 

 آية : تمييز :  ملفوظ :  مفرد مجرور باإلضافة .                   الكريم القرآن من آية مائة قرأت ــ

 حدد اسم الفاعل وبين فعله وعمله فيما يأتي  :ــ 2

 والحافظات والذاكرين هللا كثيراً والذاكرات "ــ قال تعالى " والحافظين فروجهم 

 فروجهم .، ونصب مفعوالً به :     ماسم فاعل رفع فاعالً ضميراً مستتراً تقديره هالحافظين :  

 . هللا :     به مفعوالً  ونصب ، هم تقديره مستتراً  ضميراً  فاعالً  رفع فاعل اسم:  ذاكرينال 

 وما مطيع  أخوك مدرسيه . ــ ما سامع  أخوك نصيحتي ،

 . نصيحتي ، ونصب مفعوالً به :     أخوك  اسم فاعل رفع فاعالً :  سامع 

 . مدرسيه   ، ونصب مفعوالً به :    أخوك  اسم فاعل رفع فاعالً :  مطيع  

 : وعمله فعله  وبين المفعول اسم حدد ـــ3

 مهان    رفع نائب فاعل ) صدوق  (              . صدوقٌ  مهانٌ  ما ــ

 

 السؤال الثاني: 

 : يأتي فيما األعداد مكان كلمات ضعــ 1

ً  12 منذ الصفر تحت درجة 35 وكانت  ، الصفر تحت درجة  22 إلى موسكو في الحرارة درجة هبطت ــ   . يوما

 تحت درجةخمس وثالثون  وكانت  ، الصفر تحت درجة اثنتي وعشرين  إلى موسكو في الحرارة درجة هبطت ــ 

ً  اثني عشر  منذ الصفر  . يوما

 : يأتي فيما يلزم ما وغيَر ، سوى أو غير(  إال) ب استبدلــ 2 

ً  تقل ال  ــ ً  تقل ال  ــ                               . الصواب إال شيئا      . الصوابغيَر  شيئا

                     

 السؤال الثالث  :

 : يأتي فيما المناسب بالشكل االستثناء أداة بعد ما اضبط ــ 1

 فاعل                 الحديدُ  إال الحديد يفل ال    

 مستثنى واجب النصب   )  تام مثبت (              ساعةً  إال العمر يهون قد      

 : يأتي مما اثنتين كل بين من الصحيحة العبارة اخترــ 2

 (     . سنوات بضعة ــ   سنوات بضع)                                  الخارج في لبثت ــ

 . اليومي  المسلسل من(     عشرة الخامسةــ       عشر الخامسة )    الحلقة اآلن معكم نتابع ــ

 

 السؤال الرابع

 :   يأتي فيما خط تحته اضبط ماــ1

  األعداء شماتة غير فتهون               الفتى على تمر قد المصائب كل 

       

                 األعداء شماتةِ  غيرَ  فتهون               الفتى على تمر قد المصائب كل

 : أمامها بالمطلوب الجمل نمــ 2

 ( مناسب تمييز) الشعوب مالمح عن تعبيراً  أكثر الفنون 

 ( مضبوط مستثنى)        الرسمَ  إال الفنون درست ما 

 ( فاعل وزن على مصوغ عدد) اليومية الجريدة من السابعةَ  الصفحة قرأت 

 (مناسبة عدد كناية)    نيفٌ  و شاعر عشرون الندوة حضر 
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 :الثالث  التدريب 
 السؤال األول :   
 :   نوعه وبين ، يأتي فيما التمييز حددــ 1
             تمييز ملحوظ محول عن فاعل والتقدير طاب هواء الصحراء  هواء :        .    هواءً  الصحراء طابت   ــ 

ً  األرض وفجرنا"   ــ              عيونا : تمييز ملحوظ محول عن مفعول والتقدير طاب هواء الصحراء " .    عيونا

 ــ حدد اسم الفاعل وبين فعله وعمله فيما يأتي  :2

 ؟ ــ أراٍض أنت عن أخيك ؟ وهل مقدٌر واجبه

 (.   )  أنت بارزاً منفصالً  اسم فاعل رفع فاعالً ضميراً :  راض

 و ، ونصب مفعوالً به :   واجبه اسم فاعل رفع فاعالً ضميراً مستتراً تقديره ه: مقدر

 ــ خالد شاكُر ربه ، وإن سعيداً مؤٍد واجبه .

 . ربه:     به مفعوالً  ونصب ، هو تقديره مستتراً  ضميراً  فاعالً  رفع فاعل اسم: شاكرٌ  

 .واجبه  :     به مفعوالً  ونصب ، هو تقديره مستتراً  ضميراً  فاعالً  رفع فاعل اسم: مؤدٍ 

 : وعمله فعله  وبين المفعول اسم حددــ 3

  نائباً للفاعل رفع مفعول  اسم: مرضٌي           . أساتذته من عنه مرضيٌ  أخوك ــ

  نائباً للفاعل رفع مفعول  اسم:  مسكوت                   عنه مسكوتٌ  الخبر هذا ــ

 السؤال الثاني: 

 : يأتي فيما األعداد مكان كلمات ضعــ 1

 ثماني  فقط   فقط 8 درجاتك بلغت ــ

 ثماٍن فقط   . فقط 8 درجاتك مجموع ــ

 يأتي مما  الخالي المكان في العدد عن كناية ضعــ 2

 . موضوعات بضعةَ  يتناول الكتاب هذا ــ

 : يأتي فيما يلزم ما وغيَر ، سوى أو غير(  إال) ب استبدلــ 3

                                         .                                  الصدقِ غيَر  أحب ال         . الصدق إال أحب ال  ــ

 السؤال الثالث  :

 : يأتي فيما المناسب بالشكل االستثناء أداة بعد ما ــ اضبط1

 طالب ٍ                 طالب سوى االمتحان عن تغيب ما    

 : يأتي مما اثنتين كل بين من الصحيحة العبارة اخترــ 2

ً  ثالثون)                                   المكتبة في إن ــ ً  ثالثين ــ كتابا  (    . كتابا

 .ما يلزم  السابقة على وزن فاعل وغيرعبارة العدد في ال اجعل  0غت سبع عشرة سنة من العمرــ بل3

 بلغت  السنة السابعة عشرة من العمر

 السؤال الرابع

 . تصحيحها بعد كتابتها أعد.  العربية اإلذاعات بعض في اآلتية العبارات وردت ــ 1

 . درجة وعشرين ثمان اليوم صباح  الثالثة الساعة الحرارة درجة بلغت ــ

 . درجة وعشرين نيثما اليوم صباح  الثالثة الساعة الحرارة درجة بلغت ــ

 ( صحيفة يومية توزع في ........... دول13) اليومتصدر في  ــ 2

 ضع في الفراغ كناية عدد اكتب العدد بلفظ عربي صحيح  ثم    

 دول بضع صحيفة يومية توزع في  اليوم الثالث عشر  تصدر في  

 :  اآلتية  العبارات  في الخطأ صوبــ 4

 0واحدا غير المدرسة إلى الطالب عاد

 واحٍد . غير المدرسة إلى الطالب عاد 
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 :  لرابعاالتدريب 
 السؤال األول :   
 :   نوعه وبين ، يأتي فيما التمييز حددــ 1
 (.     نفراً  وأعز ماال منك أكثر اأن"  ــ 

 تمييز ملحوظ محول عن مبتدأ ، والتقدير مالي أكثر من مالك                            نفراً  ــ   ماالً     

ً  دره هلل ــ  تمييز ملحوظ غير محول يأتي في باب التعجب السماعي .         . بطالً  به وحسبك ، فارسا

 :  يأتي فيما وعمله فعله وبين الفاعل اسم ــ حدد2 

 " خليفة األرض في جاعل   إني: "  تعالى قال ــ

 خليفة، ونصب مفعوالً به :    أناسم فاعل رفع فاعالً ضميراً مستتراً تقديره : جاعل

 . عمله متقنٍّ  عاملٍّ  على اعتمدت ــ

 عملهاسم فاعل رفع فاعالً ضميراً مستتراً تقديره هو ، ونصب مفعوالً به :   : تقنم

ً  صخرةً  كناطحٍّ    : الشاعر قال ــ  الوِعلُ  قرنه وأوهى  يضرها فلم        ليوهنها يوما

 صخرةاسم فاعل رفع فاعالً ضميراً مستتراً تقديره هو ، ونصب مفعوالً به :   ناطح: 

 : وعمله فعله  وبين المفعول اسم حددــ 3

 اسم المفعول : ملتف               حوله : ظرف مكان في محل رفع نائب فاعل .               . حوله ملتفٌ  الخطيب ــ

    ( مشهود يومٌ  وذلك الناس له  مجموعٌ  يومٌ  ذلك)  ــ

 مجموع : اسم مفعول  ،   له : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل   

 / مشهود : اسم مفعول رفع نائب فاعل ضمير مستتر

 السؤال الثاني: 

 : يأتي فيما األعداد مكان كلمات ضعــ 1

ً  13ب هللا بعثه أن وبعد سنة 53 ابن وكان األول ربيع شهر من مضت ليلة 12 لـ المدينة  هللا  رسول قدم ــ  . عاما

 عثهب أن وبعد سنةثالث وخمسين  ابن وكان األول ربيع شهر من مضت ليلة لثاني عشرةلـ المدينة  هللا  رسول قدم ــ 

ً  ثالثِة عشر ب هللا  . عاما

 يأتي مما  الخالي المكان في العدد عن كناية ضعــ 2

   تانفجارا        بضعة ُ    وقعت ــ

 اضبط ما بعد أداة االستثناء بالشكل المناسب فيما يأتي : ــ 3

 )   طالبةً    ــ  طالبٍة  (   نجحت الطالبات عدا طالبة

 السؤال الثالث  :

 :  يأتي فيما مناسب مشتق اسم بالفعل استبدل ــ 1

 1باإليمان قلوبهم تمأل الخير في يسعون الذين  

 1باإليمان مملوءة قلوبهم الخير في الساعون  

 1ينجحون عقولهم يستخدمون الذين  

 1ناجحون عقولهم المستخدمون  

 1هللا سبيل في يجاهد المؤمن   

o 1هللا سبيل في مجاهد المؤمن   

 :  اآلتية  العبارات  في الخطأ صوب -2

 1 عاما عشرة اثنتا  الكويت في درست   

 

   0 عاما عشر ياثن الكويت  في درستالصواب :   
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 مباركاالختبار التجريبي  : الخامسالتدريب 

 

َ ف ِيم رهُعم عنول ؤمس نسانإ وكلْ  ، بالوقت عاس انتفاالنا رثأك والعاقلون ، اإلنسان يملكه ما لىغأ الوقت نَّ إ)   ا

ن استفادوا الذين الفَُطناء سوى اسالن يندم وسوف أفناه  ( .وقتهم م ِ

 

ج 1- ر ِ ن أَخَّ   : يأتي ما السابقة الفقرة م ِ

 : العاقلون  فاعل اسم -ب انتفاعاً             :تمييًزا -أ

 : الفطناء  ُمستَثنى -د .مسؤول       :مفعول اسم -ج

 

    قبله الفراغ في واكتبه يأتي فيما الصحيح ملالمك تحت اخط َضعــ 2  

ن اشتريتُ  -أ واية............. الَمعرض م ِ  .ر ِ

  )بضع - بضعة - َعشرة إحدى - َعَشرَ  أََحد (

ن المفعول اسم -ب  ........................... هو " باعَ  "الف ِعل م ِ

 )بائع - ُمْبتاع - َمب ِيع - ُمباع (

ن الفاعل اسم -ج  ........................... هو "تَعَلَّم"الفعل م ِ

 )ُمستَعل ِم - ُمتَعَلَّم - عال ِم - مُمتَعَل ِ  (

مٌ  الُمسل ِمُ  -د  ................ ُمْكر ِ

يفُ  ( يفَ  - الضَّ   )يفان ِ الض ِ  - الضَّيف ِ  - الضَّ

 

  . يلزم ما وَغي ِر ،"غير" السابقة العبارة في" إال"ب استبدل -  " العاقلون إال الوقت من االستفادة يُحسن ال" ـ 3

  " نيالعاقل غيرُ  الوقت من ستفادةاال يُحسن ال" 

بَّ  ــ 4 ِ ن ُكل في النَّحوي الخطأ َصو   اآلتيين   التعبيريَّن ِ  م ِ

 صفحتين    :صفحتان إال المجلَّة قرأت -أ

 إيماناً   :إيمان المؤمنين أكَمل الَحَسن الُخلُق ذو -ب

  : يأتي فيما الشكل مضبوطة ألفاظاً عربية باألرقام استبدل : 5

ن   13   ال العَدَدَ  قرأتُ  -  .العلميَّة الَمَجلَّة م ِ

ن  عشر  ثالثال العَدَدَ  قرأتُ  -  .العلميَّة الَمَجلَّة م ِ
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 األحمدي   التجريبي االختبار: السادس التدريب                                       

 : األول السؤال

   روحه على ظله التشاؤم ويلقيــ   1

 . عندك من جملة في تمييزا   تشاؤم : كلمة اجعل

 ً  الحاقد أكثر الناس تشاؤما

  .  اآلتية الجملة في المستثنى اضبط  2

 المؤمن َ               . المؤمن إال للتشاؤم الناس يستسلم           

  :  السابق للعدد الصحيحة الكتابة.  النفس علم في كتابا  15   قرأت      

 عشر خمس -.  عشرة خمسة -.  عشر خمسة -.  عشرة خمس -                

 : الثاني السؤال

   مدبِرا المسالك من هويتَ  عما معِرضا تراني فقد غويتَ  وإذا   .1

 معرضاً  (    : فاعل اسم             ( السابق البيت من أخرج                           

    . عندك من تامة جملة في فاعل وزن على   27  العدد صغ   .2

 قرأت الجزء السابع والعشرين                                     

       المجموعة من يناسبها ما ) أ ( المجموعة من خط تحته لما صل  ــ 3

 )أ (                                                                                     )ب (           

 .ثالثي فعل من فاعل اسم        خشوعاً                                            المؤمن قلب يمتلئ .1

 الثالثي غير من فاعل اسمــ 1مجبرا                                                  دروبك في أسير لن .2

 الثالثي غير من مفعول اسمــ 2                                                                                     

 : الثالث السؤال

ل    . قصيدة إال القصائد حفظت  ــ 1  . منفي ناقص استثناء إلى السابق االستثناء أسلوب حو 

 حفظت  إال قصيدةً ما                                      

  . فاعل وزن على بعدد أكمل   الرابعة عشرة     الليلة في بدرا القمر يصير  ــ 2

  . فاعل باسم السابقة الجملة في الفعل استبدل . بخشوع الفجر يستقبل المسلم  ــ 3

  . فاعل باسم السابقة الجملة في الفعل استبدل . بخشوع الفجر مستقبٌل  المسلم 

 : الرابع السؤال

ب  ــ 1      : اآلتية العبارة في النحوي الخطأ صو 

           . هللا من فاً خو الناس أكثر العلماء -     . هللا من خوف الناس أكثر العلماء -

  : يأتي مما صحيحة عبارة كل اختر  ــ 2

   . طالبان إال المسابقة في الطالب فاز-

   . طالبين إال المسابقة في الطالب فاز- 

    . طالبين إال المسابقة في فاز ما -  

 بدل مرفوع من الطالب ) تام منفي (                  .     طالبان إال المسابقة في الطالب فاز ما - 

 : الخامس السؤال

  )درجة  ( .العالم في المناخ تغير أسباب يبحثون عالما عشر بضعة المؤتمر إلى انضم- 

 . عدد كناية السابقة العبارة من أخرج
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