
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

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

                 https://almanahj.com/om/12                   

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

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

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

       

                  https://almanahj.com/om/12arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 .المسند والمسند إليه  :درس شرح 
  :األمثلة  *
 .القرش عن األرض  الصبي رفع -1
 .بالدك على صفحتي   اسم ُنقش -2
 . مستفيدون القارئون -3
 . غافال الطفلكان  -4
 .  عتيقالقرش  إن -5
 . منتصرا الفريقظننت  -6
 .حتى أنبئك من أمري ما تعجب له  صبرا -7
 . أنت منتصرأ -8
  :الشرح  *

 نوعه المسند إليه نوعه المسند م
 فاعل الصبي فعل تام رفع 1
 نائب فاعل اسم فعل مبني للمجهول ُنِقش   2
 مبتدأ القارئون خبر مستفيدون 3
 اسم كان الطفل خبر كان غافال 4
 اسم إن القرش خبر إن عتيق 5
 مفعول به أول الفريق مفعول به ثاني منتصرا 6
 - - مصدر نائب عن فعل األمر صبرا 7

مرفوع المبتدأ  أنت مبتدأ ليس له خبر منتصر 8
 المشتق

 . "الصبي  "وهو مسند إلى الفاعل  "الرفع  "في الجملة األولى حكم  -
   . "االسم  "النقش إلى   "أسند  :وكذلك في الجملة الثانية 

، بينما  "إليه  مسندا "نجد أن الكلمات الملونة باللون العنابي ُتسمى 
 . "مسندا  "باللون األزرق ُتسمى الكلمات الملونة 

  :االستنتاج  *
 .المسند والمسند إليه  :أن الجملة تتكون من ركنين رئيسيين هما 



 ما تعريف المسند ؟  *
كل ما تضمن حكما مسندا إلى االسم تقدم عليه أو تأخر عنه ، ويكون  :هو 

 .دليل واجب الذكر ما لم يدل عليه 
 :مواقع المسند  *
يقصد به الذي يحتاج على فعل وفاعل سواء مبني للمعلوم  الفعل التام -1

 . ...أو للمجهول 
 . الخبر -2
وقعت خيرا ، لكن  :أمنتصر أنت ؟ منتصر  :مثل  المبتدأ الذي ليس له خبر -3

 .أين خبرها ؟ ال يوجد لها خبر 
 . خبر إن وأخواتها ، وخبر كان وأخواتها -4
 . ....صبرا ، سهال ، صعبا ،  /مثال  : المصدر النائب عن فعل األمر -5
،   المفعول الثاني لألفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر -6

 :مثال
 .ظننُت الفريق منتصرا 

 . (مسدا إليه  )مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة  :الفريق 
 . (مسند  ) عالمة نصبه الفتحةمفعول به ثان منصوب و :منتصرا 

الفريق منتصرا ، أصلهما جملة فعلية مبتدأ وخبر ،  :نستنتج من ذلك أن 
خبر ،  :مبتدأ ، ومنتصر  :لفريق ا "الفريُق منتصٌر  "  :ولنتأكد من ذلك نقول 

 .وخبر  مبتدأذن أصلهما إ
 



 ما تعريف المسند إليه ؟ *
األحكام ، ويكون واجب الذكر ما كل اسم ُأسند حكم من  :المسند إليه هو 
 .لم يدل عليه دليل 

 
 :مواقع المسند إليه  *
 . الفاعل -1
 . نائب الفعل -2
 .المبتدأ  -3
ووقع أمنتصر أنت ؟ منتصر اسم مشتق  /مثال  :بتدأ المشتق ممرفوع ال  -4

مرفوعة ، فما سبب رفعها ؟ سبب رفعها هو  (أنت  )مبتدأ ، بينما نجد كلمة 
 .لمشتق االسم ا

 . مبتدأ كان وأخواتها ، وإن وأخواتها -5
 ،  لألفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر المفعول به األول -6

 . ظننُت الفريق منتصرا  :مثال 
 .إليه  د، إذن هو مسن (الفريق  )نجد أن المفعول األول هو كلمة 

 
رأى   ) :وخبر هي األفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ  :مالحظة  *

القلبية ، علم ، وجد ، درى ، ألفى ، تعّلم ، ظّن ، حسب ، خال ، زعم ، عّد ، 
 . ( هّب ، صّير ، رّد ، ترك ، اتخذ ، جعل ، وهب

 
 

 . * دمتم في عناية هللا ورعايته *
 


