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 لجمعا
    

                                    

 حمع جىؿير                              حمع ماهث ؾالم                            حمع مظهغ ؾالم     

 

 

 

 

 

 
 

 *بعغاب الجمىع*

 بعغاب حمع اإلاظهغ الؿالم 

 مثاٌ عالمت ؤلاعغاب خالت ؤلاعغاب م

 الضعؽ اإلاعلمىن شغح  الىاو  الغفع 1

 الفائلينهغم اإلاعلم  الُاء الىطب 2

 اإلاجتهضًًؤزنى اإلاعلم على  الُاء الجغ 3

م اإلاعلُم فائلي الطف.  - جدظف هىن حمع اإلاظهغ الؿالم عىض ؤلاغافت، حاء مهىضؾى الشغهت  هغَّ
 

 بعغاب حمع اإلااهث الؿالم 

 مثاٌ عالمت ؤلاعغاب خالت ؤلاعغاب م

 شغخذ  الػمت  الغفع 1
ُ

 الضعؽ اإلاعلماث

 الفائلاِث  تاإلاعلم ذهغم الىؿغة الىطب 2

 اإلاجتهضاِث ؤزيذ اإلاعلمت على  الىؿغة الجغ 3
 

 بعغاب حمع الخىؿير

 مثاٌ عالمت ؤلاعغاب خالت ؤلاعغاب م

 الضعَؽ  الؿالُب خػغ  الػمت  الغفع 1

ٌَ  ضًُغ م اإلاهغَّ  فخدتال الىطب 2  العما

ٌِ ؤزنى اإلاضًُغ على  الىؿغة الجغ 3  العما

 ؤهىاع الجمىع

هى: ما صٌ على ؤهثر مً ازىين 

اصة واو وهىن، ؤو ًاء هىن  بٍؼ

ضىعة  على مفغصه وؾلمذ فُه

 اإلافغص مً الخؼُير.

 مؿلمىن، مؿلمين.: مؿلم

 .ضائمىن، ضائمين: ضائم

هى: ما صٌ على ؤهثر مً 

ازيخين مع حؼُير  ازىين ؤو 

 ضىعة اإلافغص.

 . عحاٌ: عحل

 .عؽامض: مضعؾت
 

هى: ما صٌ على ؤهثر مً ازيخين 

اصة ؤلف وجاء على مفغصه  بٍؼ

وؾلمذ فُه ضىعة اإلافغص مً 

 الخؼُير.

 .هىضاث: هىض

 .معلماث: معلمت 
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باث  جضٍع

 ضىف اليلماث آلاجُت خؿب الجضٌو آلاحي:  -ؽ

 )مامىىن، مؿغعاث، ؤؾباء، هىضاث، حىىص، مهىضؾاث، مسلطىن، عُىن، حمُالث، ؾاإلاىن، ؤبؿاٌ، هىٍدُىن(

 حمع جىؿير حمع ماهث ؾالم حمع مظهغ ؾالم

   

   

   

   

 

 احمع اليلماث آلاجُت -ؽ

 مؿافغ ضؼيرة مضًىت بيذ مىاؾً حىضي مامىت عحل اإلافغص

         الجمع

 

 ؤهمل الجضٌو آلاحي:  -ؽ

 الجغ الىطب الغفع هىع الجمع م

    الؿالم حمع اإلاظهغ  1

    الؿالم حمع اإلااهث 2

    حمع الخىؿير 3

 

 : ًػبـ اإلاخعلم حمع الخىؿير في الجملت آلاجُت -ؽ

 (.ألامغاعمً  العماٌ ألاؾباء)عالج 

 

            :    ًطىب اإلاخعلم الخؿإ في الجمل آلاجُت -ؽ

     ...........................................................................................................................................................  الطىاب:               .(اإلاؿلمىن )هطغ هللا  -

 
ُ
 )وافإث اإلاعلمت

َ
    ............................................................................................................................................................. الطىاب:         .(اإلاخفىكاث

 ............................................................................................................................................................. في عملهم(.  الطىاب: مسلطين علمىن )اإلا -

   ...........................................................................................................................................................الطىاب:     .العغبُت( تاللؼ معلمىن )حاء  -
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باث الىخاب اإلاضعس ي )صبحابت   (32 – 29جضٍع
 

 : جمهُض -1

مت آلاجُت كغاءة   جدذ ؤهىاع الجمىع * ًلغؤ اإلاخعلم آلاًاث الىٍغ
ً
صحُدت مػبىؾت بالشيل، زم ًػع زؿا

 التي وعصث فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ظ الؿابم خؿب الفغاغ في الجضٌو آلاحي،ف اإلاخعلم ألاؾماء التي ًطى *
َّ
 جدتها زـ في الى

 الغكعت: ـمػبىؾت بالشيل، وبس
 

 حمع الخىؿير حمع اإلااهث الؿالم حمع اإلاظهغ الؿالم

الؼىاضين، الباخثين، 

الخلُجُىن، اإلايافدىن، 

 ضاوعى.

 ولماث، شخطُاث، حىاث.

ج،  عجائب، ؾىاخل، ؤعماق، ألاػاوي، ألاهاٍػ

اللطظ، اللطائض، فىىن، شتى، ألازؿاع، 

الؿفً، ؤماهىه، ؤشعاع، ججاعب، ؤكؿاع، صحاعي، 

 ؤصحاب، ألاًضي، مظاهغ.
 

 ًخعاون اإلاخعلم مع ؤفغاص مجمىعخه في جدضًض مفغص الجمىع آلاجُت: *

ج ألاػاوي ؤعماق ؾىاخل الجمع  ؤشعاع كطائض ألاهاٍػ

 شعر قصيدة ألاهزوجت ألاغىيت عمق ساحل اإلافغص
 

 شخطُاث حىاث اإلايافدىن  الخلُجُىن  الباخثين الؼائطين الجمع

 شخصيت جىت املهافح الخليجي الباحث الغائص اإلافغص

 الخؿبُم -2

الخلُج وكذ ؤن واهذ الحُاة شضًضة اللؿىة، ومً جدذ  ؾىاخلضىع هللا ؤن ًسغج الشعغ مً  عجائبمً »

غؾت، خُث زغحذ  ؤعماق
َّ

ج ألاػاويمُاه البداع، وكذ ؤػمىخه الش ًت وألاهاٍػ  اللطظ، ووان ببضاع ألازؿاع، مخدّضِ

ى وفىىن  واللطائض
ّ
ا في شت ًُّ  للبدغ  كطائض، وكض ظهغ طلً حل

ً
ى هثيرا اعغ )مدمض الفاًؼ( الظي ػنَّ

َّ
فًالش  والؿُّ

ضق. ؤشعاعه ولماثالعمُلت، وواهذ  ؤماهىهعً اللالا في  الباخثين والؼىاضين ت والّطِ  جمخاػ بالحُىٍَّ

ه به على  ججاعبؤزغي واهذ لها  شخطُاثوهىان 
َّ
ًَّ الل ظي َم

َّ
دٌى الىبير ال

َّ
عث الخ ت ضىَّ غبّيِ الخلُج الع ؤكؿاع شعٍغ

اثكاخلت، وؤضبدذ  صحاعي خُث واهذ 
َّ
م. حى ع وجلضُّ  هللا في ؤعغه بما شهضجه مً جؿىُّ

غ 
َّ
هم  ألاًضي ؤصحابهم مً ؤحل الحُاة، ؤنَّ  اإلايافدىن  الخلُجُىن للض ؾؿ ت، وؤنَّ َُّ الحُاة  وضاوعى  اإلايافدىن السخ

 «.الحُاة مظاهغ خُث جيخفي 

ِم ك
ْ
ل
َ
َماَواِث اٌ حعالى : ﴿ِبنَّ ِفي ز َهاِع  الؿَّ ِل َوالنَّ ُْ ِخالِف اللَّ

ْ
ْعِع َواز

َ
اث  َوألا ًَ َ

وِلي  َل
ُ
ِ
ّ

َباِب ّل
ْ
ل
َ
ًَ (  190) ألا ِظً

َّ
  ال

َ
ُغون

ُ
ه

ْ
ظ ًَ

َى 
َ
ُعىًصا َوَعل

ُ
اًما َوك َُ  ِك

َ
ه

َّ
ىِبِهْم الل

ُ
ِم  ُحى

ْ
ل
َ
 ِفي ز

َ
ُغون

َّ
ى

َ
ف

َ
خ ٍَ َماَواِث َو ا  الؿَّ

َ
ِلى

َ
ًَ ف َ

 ُؾْبَداه
ً
ا َباِؾال

َ
 َهظ

َ
ذ

ْ
ل

َ
ل
َ
ا َما ز

َ
ى ْعِع َعبَّ

َ
َوألا

اِع )
َّ
اَب الى

َ
ُه َوَما 191َعظ

َ
خ َؼٍْ

ْ
ز

َ
ْض ؤ

َ
ل

َ
اَع ف

َّ
ْضِزِل الى

ُ
ًَ َمً ج َّ

ا ِبه
َ
ى  ( َعبَّ

َ
ين اإلِاِ

َّ
ًْ  ِللظ هَطاع  ِم

َ
 (﴾.192) ؤ
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 في الخؼُير الظي خضر ليل مفغص عىض حمعه. *
ً
 ًىاكش اإلاخعلم ؤفغاص مجمىعخه شفهُا

 ًخعاون اإلاخعلم مع ؤفغاص مجمىعخه في بُان عالماث بعغاب حمع اإلاظهغ الؿـالم في ألامثلت الؿابلت. *

 الجغ الىطب الغفع هىع الجمع

 الُاء الُاء الىاو الؿالم حمع اإلاظهغ 
 

في زالر حمل مفُضة بسـ الغكعت، بدُث جىىن في ألاولى  (اإلاؿلمىن )ًىظف اإلاخعلم ولمت  *

 مغفىعت، وفي الثاهُت مىطىبت، وفي الثالثت مجغوعة.

  عالمت ؤلاعغاب  اإلاثاٌ ؤلاعغاب خالت

ى  الغفع
َّ
 الىاو في اإلاسجض اإلاؿلمىن ضل

 الُاء  اإلاؿلمينهطغ هللا  الىطب

 الُاء الخائبين للمؿلمينػفغ هللا  الجغ
 

 ؾبب الػبـ. *
ً
يل معلال

ّ
 ًلغؤ اإلاخعلم ألامثلت آلاجُت كغاءة مػبىؾت بالش

 
ُ
الباِث * وافإث اإلاضعؾت

َّ
 .اإلاجتهضاِث  الؿ

الباِث  -
َّ
 : مفعىل به مىصىب  وعالمت هصبه النسرة؛ ألهه جمع مؤهث سالم.الؿ

 : صفت مىصىبت وعالمت هصبها النسرة؛ ألنها جمع مؤهث سالم. اإلاجتهضاِث  -
 

 على 
ُ
الباِث * ؤزيذ اإلاعلمت

َّ
 .اإلاجتهضاِث  الؿ

الباِث  -
َّ
 : اسم مجرور وعالمت جره النسرة.الؿ

 : صفت مجرورة وعالمت جرها النسرة. اإلاجتهضاِث  -
 

*  
ً
 ؾلُما

ً
 ًػبـ اإلاخعلم الجمىع في الجمل آلاجُت غبؿا

 .ألاعؼاِء  الؼمالِء * ؾلمذ على 

 : اسم مجرور وعالمت جره النسرة.الؼمالِء  -

 : صفت مجرورة وعالمت جرها النسرة.ألاعؼاِء  -
 

 في اإلاضعؾت. ألاضضكاءَ * عؤًذ 

 : مفعىل به مىصىب وعالمت هصبه الفتحت.ءَ ألاضضكا -
 

 ًخعاون اإلاخعلم مع ؤفغاص مجمىعخه في بُان عالماث بعغاب حمع الخىؿير في ألامثلت الؿابلت. *

 الجغ الىطب الغفع هىع الجمع

 الىؿغة الفخدت الػمت حمع الخىؿير
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 الجمىع اإلاسخلفت. *
ً
 ًدضص اإلاخعلم بعؼ عجائب هللا في الىىن مؿخسضما

في هظا الىىن الفؿُذ الىثير مً عجائب هللا ومً ؤهمها: الؿمىاث وألاعع، والىجىم والىىاهب 

بماء واخض، اإلاسخلفت، والبداع واإلادُؿاث، والىباجاث مسخلفت الشيل واللىن والؿعم وحؿلى 

 باهلل وكضعجه.
ً
ضهم الخفىغ في هظه آلاًاث بًماها  واإلاخفىغون مً اإلاامىين واإلاامىاث ًٍؼ

 

 حمع جىؿير حمع ماهث ؾالم حمع مظهغ ؾالم

 الىجىم الىباجاث –الؿمىاث  اإلاخفىغون

 الهىالب اإلادُؿاث اإلاامىين

 البداع آلاًاث –اإلاامىاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بسـ الغكعت: ًجمع *
ً
 صحُدا

ً
 اإلاخعلم اإلافغصاث آلاجُت حمعا

 

 اإلاؿلمت اإلاسلظ الؿالبت الىخاب الخلمُظ اإلاعلم اإلافغص

 اإلاؿلماث اإلاسلطىن  الؿالباث الىخب الخالمُظ اإلاعلمىن  الجمع 
 

الغكعت، بدُث جىىن في ألاولى ، في زالر حمل مفُضة بسـ (اإلاامىىن )ًىظف اإلاخعلم ولمت  *

 مغفىعت، وفي الثاهُت مىطىبت، وفي الثالثت مجغوعة.

  عالمت ؤلاعغاب  اإلاثاٌ ؤلاعغاب   خالت

 الىاو ًسشىن عبهم اإلاامىىن  الغفع

 الُاء الجىت اإلاامىينؤصزل هللا  الىطب

 الُاء اإلاامىينػفغ هللا طهىب  الجغ
 

 عالماث بعغابها: *
ً
 مغاعُا

ً
 صحُدا

ً
 ًػبـ اإلاخعلم الجمىع في ألامثلت آلاجُت غبؿا

 الؿبب عالمت ؤلاعغاب خالت بعغاب الجمع اإلاثاٌ

 
ُ

 (1)حمع ماهث ؾالم الػمت مغفىع مدبىباث   اإلاامىاث

 حمع جىؿير الػمت مغفىع مفُضة الىخُب 

 ؾالمحمع ماهث  الىؿغة مىطىب في الحفل اإلاجتهضاِث عؤًذ 

 حمع جىؿير الفخدت مىطىب في عخلت حمُلت ألاضضكاءَ عافلذ 

 

 

                                                 

ب الؿالب عليها. بعغاب بطا ؤعغبذ اليلمت بعالمت (1)  ؤضلُت فاّلضل عضم طهغ الؿبب، ولىً طهغتها هىا مً باب جضٍع

 ماعؾتاإلا -3
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 ألاؾماء الخمؿت

 

 
 

 .     (ؤب، ؤر، خم، فى، طو)* ألاؾماء الخمؿت هي: 
 

 بعغاب ألاؾماء الخمؿت

 الجغ الىطب الغفع خالت ؤلاعغاب

 الُاء ألالف الىاو عالمت ؤلاعغاب

 ؤمثلت

م ؤبىن  ؤبًُؾلمذ على  ؤبانعؤًذ  عحل هٍغ

  مجتهض ؤزىن
ُ

 ؤزًُؾافغث مع  ؤزانؤهغمذ

  خمانعؤًذ  مً الؿفغ خمىنحاء 
ً
 بِذ حمُل لحمًُ مؿافغا

ف  بالحم فىنهؿم  ِ
ّ
  فانهظ

ً
 بفًُاعتِن  حُضا

  مياهت عالُت طو مدمض 
ً
 قزال ألا  بظيجمؿً  ؤزالق عالُت طاعؤًذ عحال

 

  
  :شغوؽ بعغاب ألاؾماء الخمؿت بالحغوف* 

 .مفغصة ؤن جىىن  -1  

 مػافت بلى ػير ًاء اإلاخيلم.ؤن جىىن  -2  

 مىبرة )ػير مطؼغة(. -3  

م(.هدى: ؤن جىىن ولمت )طو( بمعنى ضاخب. وهي ال جػاف بال بلى اؾم ظاهغ،  -4    )ؤبىن طو زلم هٍغ

 الخمؿت بال بطا واهذ ػير مخطلت باإلاُم.)فى( بمعنى فم،  وال حعغب بعغاب ألاؾماء  -5  

 ، هدى:بطا اجطلذ )فى( باإلاُم حعغب بالحغواث ألاضلُت* 

 . فُمً: فاعل مغفىع وعالمت عفعه الػمت. بالحم( فُمً)هؿم  -ؤ     

 . فَمً: مفعٌى به مىطىب وعالمت هطبه الفخدت. باؾخمغاع( فَمً)هظف  -ب    

 اؾم مجغوع وعالمت حغه الىؿغة. فِمً:  (.ِمًف)وغعذ الؿعام في   -ج    
 

 

بدغواث ملضعة  عغبال جىىن مً ألاؾماء الخمؿت وح * بطا واهذ ألاؾماء الخمؿت مفغصة مػافت بلى ًاء اإلاخيلم

 .(1)على ما كبل ًاء اإلاخيلم

 .(ؤخيؾلمذ على  ،ؤخيعؤًذ  ،ؤبيحاء هدى:  )

 

                                                 

 هظه الحالت هي الىخُضة التي حاءث في الىخاب والتي ال حعغب فيها هظه ألاؾماء )ؤب، ؤر، خم، فى، طو( بعغاب ألاؾماء الخمؿت. 1

 ألاؾماء الخمؿت

 طو فى خم ؤر ؤب
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

باث  جضٍع

 ؤهمل الجضٌو آلاحي: -ؽ

 ألاؾماء الخمؿت مجغوعة مىطىبت ألاؾماء الخمؿت ألاؾماء الخمؿت مغفىعت م

 ؾعُض ؤبي ؾلمىا على ؾعُضؤبا  ؤهغمىا حاء ؤبى ؾعُض 1

 ...................................ـًثم الىاؽ ب .................................. الىاُؽ  لُّ ِج ًُ  ؤبىن ؾبِب ماهغ 2

   طو العلم مدترم 3

م   4    خمىن عحل  هٍغ

   فىن ؾُب الغائدت 5

 خضص ألاؾماء الخمؿت، واطهغ عالمت بعغابها في الجمل آلاجُت: -ؽ

 عالمت ؤلاعغاب ألاؾماء الخمؿت الجملت م

   طو اإلااٌ مدؿىص 1

ْع  2
َ
   ضبعً في فًُؤال جػ

م خما ؤزًُ هما حعظم ؤبان 3 ِ
ّ
   عظ

   ؤبىن طو حاه عظُم 4

   اخترم ؤزان ألاهبر 5

   اعؿف على ؤزًُ ألاضؼغ 6

   غع ًضن على فًُ عىض الخثائب 7

   اػؿل فان بعض ول ؾعام 8

اصة لم جظهغ في الىخاب:  * ٍػ

 * بطا واهذ ألاؾماء الخمؿت ػير مفغصة: 

(.  بطا واهذ مثىاة: -  
ً
 وحغا

ً
، وبالُاء هطبا

ً
 ؤعغبذ بعغاب اإلاثنى )باّللف عفعا

 .(مغعث بإبىًٍ – عؤًذ ؤبىًٍ – حاءوي ؤبىانهدى: )

 بطا واهذ حمع مظهغ ؾاإلا -
ً
(. :ا

ً
 وحغا

ً
، وبالُاء هطبا

ً
  ؤعغبذ بعغاب حمع اإلاظهغ الؿالم )بالىاو عفعا

 .(مغعث بإبين – عؤًذ ؤبين – حاءوي ؤبىن هدى: )

(.  بطا واهذ حمع جىؿير: -  
ً
، الىؿغة حغا

ً
، الفخدت هطبا

ً
 ؤعغبذ بالحغواث على ألاضل )الػمت عفعا

نهدى: )
ُ
 .(مغعث بأباِئً – عؤًذ آباَءن – حاءوي آبائ

 

 ػير مػافت ؤعغبذ بدغواث ظاهغة. ة* بطا واهذ ألاؾماء الخمؿت مفغص

،)هدى:    ،  هظا ؤب  ؾُب 
ً
ما  هٍغ

ً
ؼ   ؾلمذ على ؤر  عؤًذ ؤبا  (.عٍؼ
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باث الىخاب اإلاضعس ي )صبحابت   (83 – 82جضٍع

 :جمهُض -1

، وهى  ؤبى  ؼَّ ؤزيهممياهت مغمىكت في عالم الؿب، والعلماء ًظهغون حهىص  طو بىغ الغاػي عالم  مؿلم 
ُ
، فال ف

 .خماهم، ووفم هللا فىهم

 ًىخب اإلاخعلم ألاؾماء التي جدتها زـ في الفلغة الؿابلت في الفغاغ آلاحي: * 

 .(خماهم –فىهم  –ؤزيهم  –طو  –ؤبى )

 ًخعاون اإلاخعلم مع ػمالئه في بُان ؾبب حؿمُت هظه ألاؾماء الؿابلت باّلؾماء الخمؿت.  *

 ّلن عضصها زمؿت وهي: )ؤب، ؤر، خم، فى، طو(. -

 جؿبُم:  -2

 ألامثلت آلاجُت كغاءة صحُدت مػبىؾت بالشيل:  اإلاخعلم  لغؤً -

، فهى ًدترم  طو  ؤزىن - غفم ؤباهألازالق العالُت مدبىب   الطؼير. بإزُه، ٍو

دؿً معاملت فاهاإلاؿلم ًىظف  -  . خمُه، ٍو

 ًلضعان العلماء.  وؤباها ؤزاهابنَّ  -
 

 ؤلاحابت الصحُدت مً بين البضائل الخالُت بىغع زـ جدتها:  اإلاخعلم سخاع ً -ؤ

 مثلت الؿابلت حاءث مػافت بلى: * ألاؾماء الخمؿت التي جدتها زـ في ألا 

 الاؾم الظاهغ فلـ.  -

 (.        )الاؾم الظاهغ والهاء والياف وها -

 الهاء والُاء والياف.  -

 الُاء والهاء والياف والىىن.  -

. ( مجغوعةخمُه –ؤزُه ( مىطىبت، و)ؤباها –ؤزاها  –فاه  –ؤباه ( مغفىعت، و)طو –ؤزىن ألاؾماء )حاءث  -ب

 فما عالمت بعغاب ول منها؟ 

 عالمت ؤلاعغاب اليلمت م

 الىاو ؤزىن 1

 الىاو طو 2

 ألالف ؤباه 3

 ألالف فاه 4

 ألالف ؤزاها 5

 ألالف ؤباها 6

 الُاء ؤزُه 7

 الُاء خمُه 8
 

 ًداوع اإلاخعلم ػمُله في بهماٌ الفغاغ آلاحي: *      ًدثان على الاكخضاء بالعلماء(.  وؤخي ؤبي) -ج

 )ًاء اإلاخيلم(.  اليلمخان اللخان جدتهما زـ لِؿخا مً ألاؾماء الخمؿت ّلنهما مػافخان بلى  -
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 ًخعاون اإلاخعلم مع مجمىعخه في هخابت عالماث بعغاب ألاؾماء الخمؿت مً زالٌ ما ؾبم في الجضٌو آلاحي:  -ص
 

 عالمت الجغ عالمت الىطب عالمت الغفع

 الُاء ألالف الىاو

 

 

 

 ًىظف اإلاخعلم اليلماث آلاجُت في حمل مً بوشائه، بدُث جىىن مً ألاؾماء الخمؿت:  -

 فى(. – ؤب –)ؤر 

 فى ؤب ؤر

ض بالطضق   عؤًذ ؤبان حاء ؤزىن  هؿم فى ٍػ
 

 في  *
ً
 في الجملت ألاولى، ومىطىبا

ً
 الاؾم )طو( مغفىعا

ً
ًىخب اإلاخعلم زالر حمل مً بوشائه، مؿخسضما

 في الجملت الثالثت. 
ً
 الجملت الثاهُت، ومجغوعا

 الجغ الىطب الغفع

 طي الخلممشِذ مع  ؤهغم مدمض طا الخلم حاء طو الخلم

 

 بدُث جىىن في ألاولى مً ألاؾماء الخمؿت، وفي الثاهُت لِؿذ منها. ؤوظف ولمت )ؤب( في حملخين* 
 

 ولمت )ؤب( في حملت وهي لِؿذ مً ألاؾماء الخمؿت ولمت )ؤب( في حملت وهي مً ألاؾماء الخمؿت

 فغح ؤبي بىجاحي  ((الخالفت بعض عؾٌى هللا )جىلى ؤبى بىغ الطضًم )
ً
 هثيرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاماعؾت

WWW.KweduFiles.Com



 

 10بعضاص اإلاعلم/ وحُه فىػي الهمامي.     

 

 

 

 

 
 

    

                                                                                                      

 

 يىقسم الفعل إلى ثالثت أقسام: 

  :( الفعل اإلااض ي1)

 .مل فعل يدل على حصىل عمل في الزمن املاض ي :هى

 .(فهم، شرب، لتب، سمع) :مثاٌ

 

 : ( الفعل اإلاػاعِع2)

 مل فعل يدل على حصىل عمل في الزمن الحاضر أو املستقبل. :هى

 .(التاء – الياء – الىىن  – الهمزة)ويبدأ بحرف من أحرف املضارعت وهي: 

 (.تشرب، يشرب، وشرب، أشرب) –( تنتب، ينتب، هنتب، ألتب( )تسمع، يسمع، وسمع، أسمع) :مثاٌ

 

 : ( فعل ألامغ3)

 .مل فعل يطلب به حصىل ش يء في الزمن املستقبل :هى

 .(افهم  ، اشرب  ، التب  ، اسمع  ) :مثاٌ

 

  ضىف ألافعاٌ آلاجُت خؿب الجضٌو آلاحي: -ؽ 

.) ر  اَرَك، تدبَّ
َ

، تىاقش، ش  )صلى، يعلى، استقم، هافَس، أصىم، بادر 

 

  

 فعل ؤمغ فعل مػاعع فعل ماع

   

   

   

 ؤهىاع ألافعاٌ 

 الفعل

 ؤمغ مػاعع ماع
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 اإلاػاععؤخىاٌ بىاء الفعل 
 

 على الؿىىن                                                            على الفخذ

 

 

 

 الفعل اإلااض ي*   
ً
 . ، )ًبنى على الفخذ والػم والؿىىن(: مبني صائما

 فعل ألامغ*   
ً
 .، )ًبنى على ما ًجؼم به مػاععه(: مبني صائما

 مبني.  -2معغب.             -1: الفعل اإلاػاعع*   

 الفعل اإلاػاعع معغب بال في خالخين: *   

، ؤهخَبنَّ )بطا اجطلذ به هىن الخىهُض ًبنى على الفخذ، مثاٌ:  -       نَّ
َ
 .(ٌؿاعض

 .(اإلاعلماث ٌشغْخً الضعؽ)بطا اجطلذ به هىن اليؿىة ًبنى على الؿىىن،  -      
 

 مً بين اللىؾين فُما ًإحي:  ًسخاع اإلاخعلم ؤلاحابت الصحُدت -ؽ

 مبني (. –معغب  )                                    )شىغ(: فعلال: اإلاؿلم عبه شىغ  -   

 مبني (. –الفعل )ٌؿعى(:                            ) معغب : اإلاؿلم في الخير ٌؿعى -   

 مبني (. –ىا(:                   ) معغب ؾُعالفعل )ا :اؾُعىا عبىم ؤيها اإلاؿلمىن  -   

     مبني (. –: الفعل )ٌؿاعضن(:                     ) معغب ألامهاث ٌؿاعضنالبىاث  -   

                   ألافعاٌ اإلااغُت: -   
ً
  –)مبيُت صائما

ً
 معغبت وجبنى في خاالث( –معغبت صائما

                ألافعاٌ اإلاػاععت: -   
ً
  –)مبيُت صائما

ً
 معغبت وجبنى في خاالث( –معغبت صائما

                        ؤفعاٌ ألامغ: -   
ً
  –)مبيُت صائما

ً
 معغبت وجبنى في خاالث( –معغبت صائما

 مغة ؤزغي. -ؽ
ً
 مغة، و مبيُا

ً
 وظف الفعل )ًخفىغ( في حملخين بدُث ًىىن معغبا

 الفعل )ًخفىغ -
ً
 ...................................................................................................................................................................................: ( في حملت معغبا

 الفعل )ًخفىغ -
ً
 ...................................................................................................................................................................................: ( في حملت مبيُا

 الفعل

 ؤمغ مػاعع ماع

 بنيم عغبم

 م
ً
 م بني صائما

ً
 بني صائما

 بطا اجطلذ به هىن الخىهُض الخفُفت ؤو الثلُلت: -

(. مثاٌ:          ًْ َ
، ًإمل ًْ (، )ًضعَؾ ًَّ َ

، ًإمل ًَّ  )ًضعَؾ

 

  بطا اجطلذ به هىن اليؿىة:    -

 مثاٌ             
َ
، ًلعْبن ًَ  ً، : هً )ًضعْؾ

َ
 (.ىخْبن
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باث الىخاب اإلاضعس ي )صبحابت   (101 – 99جضٍع

 جمهُض:  -1

ت مػبىؾت بالشيل: اإلاخعلم لغؤ * ً  الفلغة آلاجُت كغاءة حهٍغ

 بلى الؼحاج مىظ زمؿت آالف عام،  اهخضيللض 
ُ
 ؤلاوؿان

َ
ع ى، ولىىه لم به في ؤػغاع شتَّ  واهخفَع مً شيله،  وهىَّ

، بفػل جلضم العلىم؛ لظا ؤيها الؿالب  ًيخفْع 
ً
على العلم،  واخغْص في صعوؾً،  احتهْض به على ؤهمل وحه  بال ؤزيرا

ْؼ بالعلماء،  واكخِض 
ُ
ف

َ
، وال  ًظاهغُ هضفً، فاإلاجتهُض  وجدلْم  ج  صعوؾه.      يهمُل بجّض 

 

 في الفلغة الؿابلت خؿب الجضٌو آلاحي: * ًخعاون اإلاخعلم مع ػمالئه في بُان هىع ألافعاٌ التي جدتها زـ 
 

 ؤفعاٌ ألامغ ألافعاٌ اإلاػاععت ألافعاٌ اإلااغُت

ع –اهخضي   هىَّ

 اهخفع

 جفؼ –ًيخفع 

 ًظاهغ -جدلم 

 يهمل

 احتهض

 اخغص

 اكخض
  

 الخؿبُم:  -2

ت مػبىؾت بالشيل:   * ًلغؤ اإلاخعلم العباعاث آلاجُت كغاءة حهٍغ

ل -  في جؿبُلها.  واحتهضوامنها،  واواؾخفاصالىاَؽ،  هفعذالعلماء بلى ازتراعاث  جىضَّ

  ًدغُص العالم الحم  -
ُ
ؿمى مخه، على زضمت ؤ غجليبها،  َو  بال هللا؛  ًسَش بإبىائها، ولم  ٍو

َ
بغغاه؛ لظا  لُفىػ

 ًَّ  على الاكخضاء بهم،  ّلخغَض
ُّ

 بالعاإلااث اإلاؿلماث.  ًلخضًًالؿالباث  وؤخث

في صعوؾىما، وؤهِذ ؤًتها  احتهضابالحم، وؤهخما ؤيها الؿالبان  واكِؼ بىفؿً،  واؾُم على ما ًىفعً،  اخغْص  -

 في صعوؾً، وؤهتن ؤًتها الفخُاث  احتهضيالفخاة 
َ
ا ؤيها احتهْضن  . احتهضواالؿالب ، ٍو

 

 ًداوع اإلاخعلم ػمُله للىضٌى بلى ما ًضٌ علُه الفعل اإلااض ي، واإلاػاعع، وألامغ. -ؤ

  هى: ول فعل ًضٌ على خطٌى عمل في الؼمً اإلااض ي.  :( الفعل اإلااض ي1)

 (.فهم، شغب، هخب، ؾمع) مثاٌ:

  هى: ول فعل ًضٌ على خطٌى عمل في الؼمً الحاغغ ؤو اإلاؿخلبل.: اإلاػاعِع( الفعل 2)

 .(حؿمع، ٌؿمع، وؿمع، ؤؾمع) مثاٌ:

     هى: ول فعل ًؿلب به خطٌى ش يء في الؼمً اإلاؿخلبل. : ( فعل ألامغ3)

 (.افهْم ، اشغْب ، اهخْب ، اؾمْع ) مثاٌ:
 

 بما صعؽمً بين اًسخاع اإلاخعلم بالخعاون مع ػمالئه ؤلاحابت الصحُدت  -ب
ً
 .لبضائل آلاجُت، مؿخعُىا

 حاءث ألافعاٌ في العباعة: * 

 ماغُت:                      ) -
ً
 (وبعػها مبني – بعػها معغب –ولها معغبت  – ولها مبيُتألاولى ؤفعاال

 مػاععت:                  ) -
ً
 (مبني وبعػها –بعػها معغب  – ولها معغبت –ولها مبيُت الثاهُت ؤفعاال

 (وبعػها مبني –بعػها معغب  –ولها معغبت  – ولها مبيُتالثالثت ؤفعاٌ ؤمغ:                        ) -
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 الجمل آلاجُت في اإلاجمىعت )ؤ( بما ًىاؾبها في اإلاجمىعت )ب(.* ًخعاون اإلاخعلم مع ػمالئه في جىضُل 

 اإلاجمىعت )ب( اإلاجمىعت )ؤ( 

 ألافعاٌ اإلااغُت. -

 اإلاػاععت.ألافعاٌ  -

 ؤفعاٌ ألامغ. -

 مبيُت على ما ًجؼم بها مػاععها. -

 معغبت.  -

 بعػها مبني وآلازغ معغب.  -

 مبيُت على الفخذ والؿىىن والػم.  -

 

 

 

   

 * ًطىف اإلاعلم ألافعاٌ التي جدتها زـ في الفلغة آلاجُت خؿب هىع ول فعل فيها: 

  بلى ازتراعاث   جىضلىاالعلماء   
ً
، ضىاعاث   وابخىغوا، مفُضة

ً
ولم  جخؿىُع النهػت العلمُت  ػالذوما  حضًضة

 
ْ

 بالعلماء.  واكخِض هظه النهػت،  جىاهَب على ؤن  فاخغْص ، جخىكف

  

 ؤفعاٌ ألامغ ألافعاٌ اإلاػاععت ألافعاٌ اإلااغُت

 جىضلىا

 ابخىغوا

 ػالذ

 جخؿىع 

 جخىكف

 جىاهب

 اخغص

 اكخض

 

 في الثاهُت، 
ً
 في ألاولى، ومػاععا

ً
* ًىظف اإلاخعلم الفعل )ابخىغ( في زالر حمل مً بوشائه، بدُث جىىن ماغُا

 في الثالثت. 
ً
 وؤمغا

. الجملت ألاولى:  -  
ً
 ابخىَغ العلماُء ضىاعاث  حضًضة

.الجملت الثاهُت:  -  
ً
 ًبخىُغ العلماُء ضىاعاث  حضًضة

 ابخىْغ ًا بني ضىاعاث  وازتراعاث  جىفع بها الىاؽ. الجملت الثالثت:  -  

 

 

 

  

 

 

  

 اإلاماعؾت
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 الػمائغ اإلاخطلت

 

            

 

 

 
 

 غمائغ الغفع اإلاخطلت -1

 .(جاء الفاعل، ًاء اإلاساؾبت، هىن اليؿىة، ؤلف الازىين، واو الجماعت): هي: * غمائغ الغفع اإلاخطلت

 .وجىىن في مدل عفع (هاسخ ؤو )جام  ال جخطل بال بفعل

 ( = مدل عفعجاء الفاعل، ًاء اإلاساؾبت، هىن اليؿىة، ؤلف الازىين، الجماعتواو فعل + )

 مىكع الػمير مً ؤلاعغاب اإلاثاٌ الػمير م

 في مدل عفع ن(و صعوؾهم )ًظاهغ  واطاهغ الؿالب  واو الجماعت 1

 عفي مدل عف ن(ا)ًلعب –بمهاعة  العبالالعبان  ؤلف الازىين 2

 في مدل عفع (ً)ٌشغخ –الضعؽ  ًَ اإلاعلماث شغْخ  هىن اليؿىة 3

ًِ ُـؿُعجؤهِذ  ًاء اإلاساؾبت 4 م  يحعلم –ً عب  في مدل عفع العلَم ًا مٍغ

 هخبؤها  جاء الفاعل 5
ُ

 هخب –الضعَؽ  ذ
َ

 ؤهذ
َ

 في مدل عفع ِذ ؤهِذ هخب – ذ
 

 مىكع الػمير مً ؤلاعغاب اإلاثاٌ الػمير م

 في مدل عفع مخعبين ىاالعماٌ واه واو الجماعت 1

ً االالعبان ؤضبد ؤلف الازىين 2  في مدل عفع فائٍؼ

 ؤمؿيْ اإلاعلماث  هىن اليؿىة 3
َ
 في مدل عفع مجتهضاث   ن

 بخفىكًُـمؿجؤهِذ  ًاء اإلاساؾبت 4
ً
 في مدل عفع ً ؾعُضة

  جاء الفاعل 5
َ

 ىهؤهذ
َ

  ذ
ً
 في مدل عفع مجتهضا

 

 

 

 

 

 

 

 ػمائغ اإلاخطلتال

 في مدل عفع وهطب وحغ                   في مدل هطب وحغ                        في مدل عفع

هىن ، ؤلف الازىين، واو الجماعت

 .جاء الفاعل، ًاء اإلاساؾبت، اليؿىة
 

، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب ها

 .  واف الخؿاب

 هظا الخفطُل ػير مؿلىب في الخىضُف:
 .مدل عفع فاعلجام جىىن في  بفعل (جاء الفاعل، ًاء اإلاساؾبت، هىن اليؿىة، ؤلف الازىين، واو الجماعت)هظه الػمائغ بطا اجطلذ -ؤ

 (.عفع فاعل= )في مدل (جاء الفاعل، ًاء اإلاساؾبت، هىن اليؿىة، ؤلف الازىين، واو الجماعت) +جام  فعل* 

هاسخ جىىن في مدل  بفعل (جاء الفاعل، ًاء اإلاساؾبت، هىن اليؿىة، ؤلف الازىين، واو الجماعت) هظه الػمائغ بطا اجطلذ -ب

 .عفع اؾم الفعل الىاسخ

 (.عفع اؾم الفعل الىاسخ= )في مدل (جاء الفاعل، ًاء اإلاساؾبت، هىن اليؿىة، ؤلف الازىين، واو الجماعت) +هاسخ  فعل* 
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 غمائغ الىطب والجغ -2

 .  (واف الخؿاب، اإلاخيلمًاء ، هاء الؼائب) :هي: غمائغ الىطب والجغ* 
 

 جىىن في مدل هطب -ؤ

 .جىىن في مدل هطب ؤو بدغف هاسخ بفعل (واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب)هظه الػمائغ بطا اجطلذ *

 (.= )في مدل هطب(واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب) فعل+* 

 مىكع الػمير مً ؤلاعغاب اإلاثاٌ الػمير م

 هاء الؼائب 1
 همخــحمع – هماصعىجـ – هاخــؤهغم – هـغغبخ

 هًؾمعخـــ –
 في مدل هطب

 في مدل هطب  يـغغبى ًاء اإلاخيلم 2

 واف الخؿاب 3
 ىمـخحمع – ىماصعىجـ – ًِ ؤهغمخ – ًَ غغبخ

 ىًؾمعخـ –
 في مدل هطب

  
 

 (.= )في مدل هطب(واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب)+ خغف هاسخ* 

ًَّ  –هإنَّ  –ؤنَّ  –الحغوف الىاسخت: )بن  (. –لُذ  –لى  لعلَّ

 مىكع الػمير مً ؤلاعغاب اإلاثاٌ الػمير م

 في مدل هطب هًـبه – همـبه – هماـبه – هاـبه – هبه هاء الؼائب 1

 في مدل هطب يهإهىـ – ـيـبهى ًاء اإلاخيلم 2

 مدل هطب في ىًلعل - مىـهإه – ماىـبه - ًِ به – ًَ به واف الخؿاب 3

  

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 هظا الخفطُل ػير مؿلىب في الخىضُف:

 .مدل هطب مفعٌى بهجىىن في  بفعل (واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب)هظه الػمائغ بطا اجطلذ -1

 = )في مدل هطب مفعٌى به(.(واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب) فعل+* 
مدل هطب اؾم جىىن في  دغف هاسخب (واف الخؿاب، اإلاخيلمًاء ، هاء الؼائب)هظه الػمائغ بطا اجطلذ -2

 .الحغف الىاسخ

 = )في مدل هطب اؾم الحغف الىاسخ(.(واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب)+ خغف هاسخ* 
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 جىىن في مدل حغ -ب

 .جىىن في مدل حغ حغ دغف بؤو اؾم ب (واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب)هظه الػمائغ بطا اجطلذ *

 (.)في مدل حغ  =(واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب) اؾم +* 
 

 مىكع الػمير مً ؤلاعغاب اإلاثاٌ الػمير م

 حغفي مدل  هًـهخاب – همـهخاب – هماـهخاب – هاـهخاب – ههخاب هاء الؼائب 1

 حغفي مدل  يؤب – يمعلم -  ـيـهخاب ًاء اإلاخيلم 2

ًَّ كلم – ىمكلم – ىماكلم – ًِ كلم – ًَ كلمـ واف الخؿاب 3  حغفي مدل  ى

 

 = )في مدل حغ(.(واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب) + * خغف حغ

 (ب – ٌ – ن – في – على – عً – بلى - مً: )* مً ؤشهغ خغوف الجغ

 مىكع الػمير مً ؤلاعغاب اإلاثاٌ الػمير م

 في مدل حغ  هًبلُـ – همل – هماعلُـ  - اهفُـ – همى هاء الؼائب 1

 في مدل حغ يَّ علـ – يَّ بلـ – ـيـىم ًاء اإلاخيلم 2

ًَّ فُ - ىمل – ىماعلُ – ًِ مى – ًَ ىم واف الخؿاب 3  في مدل حغ  ى

 

 

 

 

 

 

 

 (غمير )عفع وهطب وحغ -3

 (. )ها غمير الغفع والىطب والجغ:* 
 

 مىكع الػمير مً ؤلاعغاب تمثلؤ الحالت اإلاىكع

 مدل عفع
 في مدل عفع الىاحَب  ىاهخبْ  بطا اجطل بفعل ووان هى اإلاؿىض بلُه

 في مدل عفع مؿمئىين ىاؤضبد هاسخ بطا اجطل بفعل

 مدل هطب
 في مدل هطب ؤبي ىاغغبَ  بطا اجطل بفعل ولم ٌؿىض بلُه

 في مدل هطب مسلطىن  ىابه بطا اجطل بدغف هاسخ

 مدل حغ
 في مدل حغ ىاهخاب – ىامعلم بطا اجطل باؾم

 في مدل حغ ىامى – ىابلُ بطا اجطل بدغف حغ

 هظا الخفطُل ػير مؿلىب في الخىضُف:

 .بلُهاؾم جىىن في مدل حغ مػاف ب (واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب)هظه الػمائغ بطا اجطلذ -1

 = )في مدل حغ مػاف بلُه(.(واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب) اؾم +* 

حغ جىىن في مدل حغ بدغف دغف ب (واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب)هظه الػمائغ بطا اجطلذ-2

 .الجغ

 = )في مدل حغ بدغف الجغ(.(واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب) + خغف حغ* 
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باث  جضٍع

ٌ ا ضىف الػمائغ اإلاخطلت في الجمل آلاجُت خؿب -1  :آلاتي إلاؿلىب في الجضو

 غمير حغ غمير هطب غمير عفع الجملت م

 لهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )واغغْب لهم مثل الحُاة الضهُا ...( 1

                                اعبضوا هللا ؾبداهه بدم 2

    بهه شعب مدب للؿالم 3

    الجىىص ًضافعىن عً وؾنهم ولهم الجؼاء الحؿً 4

    عبي وفلني في عملي 5

6 
بهىا هخضعب على مهاعاث الؿالمت اللؼىٍت لدؿخلُم 

 ؤلؿىدىا وؤكالمىا
   

7 
 
ً
هاالء الظًً ٌؿاععىن في الخيراث ؾُفىػون فىػا

 
ً
 ولهم الجؼاء الحؿً، عظُما

   

8 

فياهىا وان ألاحضاص ًبدغون في ؤًام الطُف، 

ٌؿخعضون إلاىؾم الؼىص؛ ّلنهم عحاٌ ؤكىٍاء 

 ًدبىن هؿب عػكهم بالحالٌ

   

 

 في ميان الىلـ فُما ًإحي: -2
ً
 مىاؾبا

ً
 غع غميرا

 ........................ـ،  فاعغف خل.......................ــخم علُ .................................لـ .....................وؾىـ -
 

 :هما في ؤٌو مثاٌ بين  مدل الػمير اإلاخطل مً ؤلاعغاب في ول ولمت جدتها زـ فُما ًإحي -3

ش لـ هام وسجلهألاحضاص بىفاخ هاألامجاص ضىع  على مغ الؼمان. همالخاٍع
 

 اإلاىكع ؤلاعغابي الػمير اإلاخطل اإلاىكع ؤلاعغابي الػمير اإلاخطل

  هاسجل في مدل هطب هاضىع

  همــل  همبىفاخ

 

 ( ؤمام ما ًىاؾبه مً اإلاجمىعت )ب(:ؤاهخب الغكم اإلاىاؾب مً اإلاجمىعت ) -4

 ب الغكم ؤ م

 غمير مخطل في مدل حغ   [ؤباهم عشاء ًبىىن  واوحاء] 1

 غمير مخطل في مدل هطب  الىاؽ هاإلاسلظ في العمل ًدب 2

 غمير مخطل في مدل عفع  ًا ؤمي ول اإلادبت ًل 3
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 آلاجُت، زم ازتر منها الػمير اإلاىاؾب في ول فغاغ مما ًليها:اكغؤ العباعة  -5

ت ألاوؾا  ، فهم ضحـىا مً ؤحلها بالؼالي والىفِـ(ن جطىعها بؿىلت ألاخغاع وجطحُتهم)خٍغ

    .     غمير مخطل في مدل هطب ........................................................................ -ؤ

 . غمير مخطل في مدل عفع ........................................................................ -ب

 . غمير مخطل في مدل حغ ........................................................................... -ج
 

 (عضوها ّلن ؤعغىا لىابهىا كاجلىا ) :(1هما في عكم ) همل الفغاػاث آلاجُتؤ  -6

                 . طل في مدل هطبغمير مخ (: )هابهىا -1

2-  
َ
 ك

َ
 اج
ْ
 ..................................................................................................................................... غمير مخطل في مدل )ها(: ىال

 .................................................................................................................................. غمير مخطل في مدل )ها( :عضوها -3

       ...... ........................................................................................................................... غمير مخطل في مدل )ها( :ؤعغىا -4

   .......................................................................................................................................... غمير مخطل في مدل )ها( :لــىا -5

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

باث الىخاب اإلاضعس ي )صبحابت   (135 – 134جضٍع

 جمهُض:  -1

 اليلماث التي اجطلذ بها الػمائغ بىغع 
ً
ت مػبىؾت الشيل، مدضصا * ًلغؤ اإلاخعلم ألامثلت آلاجُت كغاءة حهٍغ

 زـ جدتها: 

-  
َ

 .بهاهللا  ؤهغمً، وكض واعجلاءها لؼخًؾمى  ؤعِلْمذ

 لظلً.  ٌؿعُان، فاإلاامً واإلاؿلم ػيرهمخلىق  ًدترمىن اإلاؿلمىن  -

 .عبًعلى ؾاعت  جدغضينالفخاة اإلاؿلمت  ؤًتهاؤهِذ  -

-  
َ

 ؤلاؾالم. ؤهغمهًفي الخير وكض  ٌؿعينؤن اإلاؿلماث  علمذ
 

 الخؿبُم: -2

ت صحُدت مػبىؾت الشيل.  * ًلغؤ اإلاخعلم الفلغة آلاجُت كغاءة حهٍغ

 

 

 

 

 

 

 
 

 * ًخعاون اإلاخعلم مع مجمىعخه في جدضًض الػمائغ التي اجطلذ باليلماث في الفلغة الؿابلت.

خه، اؾمه، مىه، جىاؾلىا، ولضن، منهم، وحضها.ؤعؤًذ،   جسؿئها، لطؼغها، بها، زاللها، ؾاهىُه، ًلابلىا، طٍع

جىفلُم عً عالم  بها، فةطا وغعذ في ؤعع ضالحت، بطا لطؼغهاالعين  جسؿئهاالبظعة الطالحت جياص  ؤعؤًذ

ًُ بال ؤن نهخف مع الىىن اإلاامً )جباعن هللُا ؤخؿً الخاللين(.  مً الخير عخُب، فال همل

 ؾيخعغف مً 
 
 ؤزغي لؼىٍت

 
 مً ؤخُاء العغب  زاللهاوهىان بظعة

ً
 ًلابلىا، في مضزل الحي وؾاهىُهواخضا

خه)ؤضل( الحّي، وفي الضازل هجض  ٌ  ؤ ومىه)ص.ن.ع(  اؾمه، وهظا ألاضل طٍع ، ولضن، ووؿاء جىاؾلىاحُا

ع، ضاوع، جطاوع، اضؿىع، اؾخطىع، 
َّ
العائالث مً الطفاث وألاؾماء  وحضها ومنهمفخىلض مً )ص.ن.ع(: ضى

 جىجُب الىثيَر والىثيَر.             
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في ؤهىاع الػمائغ اإلاخطلت اإلاسخطت بـ)الغفع(، واإلاشترهت بين )الىطب والجغ(، وبين  * ًىاكش اإلاخعلم ػمالءه

 )الغفع والىطب والجغ(.

 (.جاء الفاعل، ًاء اإلاساؾبت، هىن اليؿىة، الازىين ؤلف، واو الجماعت): غمائغ الغفع اإلاخطلت -1

 .  (واف الخؿاب، ًاء اإلاخيلم، هاء الؼائب):  غمائغ الىطب والجغ -2

 )ها(.  :غمير )عفع وهطب وحغ( -3
 

 * ًخعاون اإلاخعلم مع ػمالئه في بهماٌ الجضٌو آلاحي بسـ الغكعت بدؿب اإلاؿلىب مً زالٌ الفلغة الؿابلت. 

 اإلاخطلتالػمائغ 

 اإلاشترهت بين الغفع والىطب والجغ اإلاشترهت بين الىطب والجغ اإلاسخطت بالغفع

 ؤعؤًذ

 جىاؾلىا

 ولضن

 لطؼغها –جسؿئها 

 ؾاهىُه -زاللها  –بها 

خه   اؾمه -طٍع

 منهم –مىه 

 ًلابلىا

 وحضها

 

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

 

 
 

 جدذ غمائغ الغفع، وزؿين جدذ غمائغ الىطب، وزالزت جدذ غمائغ الجغ 
ً
 فُما ًإحي:  * ًػع اإلاخعلم زؿا

 هىٍتي.  ّلنهالعغبُت؛ الؼتي  ؤخببذ -

 بإوالصهً.  ًغجلينعلى لؼتهم العغبُت، واإلاؿلماث  ًدغضىن اإلاؿلمىن  -
 

 الػمائغ اإلاخطلت

 غمائغ الجغ غمائغ الىطب غمائغ الغفع

 ؤخببذ

 ًدغضىن 

 ًغجلين

 ّلنها
 هىٍتي -لؼتي 

 ؤوالصهً -لؼتهم 

 

 * ؤوظف الػمائغ اإلاخطلت آلاجُت في حمل جامت مً حعبيري. 

 اإلاثاٌ الػمير

 ؾاعض جاء اإلاخيلم
ُ

 ؤبي في عمله ث

 ً والضًًُــؤهِذ جؿُع –والضجً في عمل البِذ  يؾاعض ًاء اإلاساؾبت

 هااللطت كغؤت –هخاب حمُل  هبه – هؤههى زالض عمل هاء الؼائب

  على وعمههللا هاشىغ  ينها اإلاخيلم

 

 اإلاماعؾت
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