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ستاٚي١ فِٗ املع٢ٓ املكصٛد, َٚعشف١ إٔ اإلعشاب عًِ َٓطكٞ, فايفاعٌ ٜذٍ ع٢ً َٔ قاّ بايفعٌ, ٚ املفعٍٛ ب٘ ٜذٍ  -1

 ألجً٘ ذذث ايفعٌ.  ع٢ً َٔ أٚ َا ٚقع عًٝ٘ ايفعٌ, ٚ املفعٍٛ ألجً٘

 حتذٜذ ايه١ًُ أٖٞ اطِ أّ فعٌ أّ ذشف. -2

 َعشف١ ايطُري املتصٌ َع آخش ايه١ًُ. -3

 حرف  –اسم   –)كيف حندد الكلمة؟( فعل 
 َا دٍ ع٢ً حذخ َكرتٕ بضَٔ. ٚ ي٘ ثالث١ أْٛاع:

ٍٓ ع٢ً حذٚخ ػ٤ٞ َل٢ قبٌ صَٔ ايتهًِ.  أواًل: الفعل املاضي:  ٖٚٛ َبين دا٥ُّاَا ٜذ

 : تبادئت , تباديِت(. تبادٍ: حفعُت , حفعِت /  ذفغ) (  ُت-ٔت  -  َت-قبٍٛ ايتا٤ يف آخشٙ )ِت   َٚٔ عالَات٘:
 :٘ذاالت بٓا٥

 (؟)َت٢ ٜب٢ٓ ايفعٌ املاكٞ ع٢ً ايفتحَبيّن ع٢ً ايفتح:  -1

 ايطايب ايٛظٝف١ نتَبإرا مل ٜتـٌ ب٘ ػ٤ٞ:  .أ 

 ْٖٓذ بايهش٠. يعَبِتإرا اتـًت ب٘ تا٤ ايتأْٝح ايظان١ٓ:  .ب 

ََاإرا اتـًت ب٘ أيف االثٓني:  .د   ايلٝف. أنش

 (ايظهٕٛ؟)َت٢ ٜب٢ٓ ايفعٌ املاكٞ ع٢ً َبيّن ع٢ً ايظهٕٛ:  -2

ُُِت: اتـًت ب٘ ايتا٤ املتخشن١إرا  .أ   سَلإ. ص

ُِٓا)ْا( ايذاي١ ع٢ً ايفاعًني:  إرا اتـًت ب٘ .ب   ايذسغ. فٗ

َٔإرا اتـًت ب٘ ْٕٛ ايٓظ٠ٛ:  .د   ظذ. دسِط

 (ايلِ؟)َت٢ ٜب٢ٓ ايفعٌ املاكٞ ع٢ً َبيّن ع٢ً ايطِ:  -3

 يعال.اطًُبٛا : إرا اتـًت ب٘ ٚاٚ اجلُاع١ .أ 
 : بعض ايطالب ال ٜفسقٕٛ بني تا٤ ايفاعٌ ٚ تا٤ ايتأْٝح ٚ يريو جيب إٔ ًْحغ ايفسٚم:َالحع١

 ةـــح الساكنـــاء التأنيــت ةــــل املتحركـــاء الفاعــت
 ٕٛايفعٌ َع تا٤ ايفاعٌ َبين ع٢ً ايظه   ايفتح.َبين ع٢ً  ايتأْٝحايفعٌ َع تا٤ 

 تا٤ ايفاعٌ تهٕٛ َعشب١ دا٥ًُا   ايتأْٝح ال ذلٌ هلا َٔ اإلعشاب دا٥ًُا.تا٤ 

 (ايطايب١ صترِتتا٤ ايتأْٝح دا٥ًُا طان١ٓ إال إرا دا٤ بعذٖا طانٔ فإْٗا ؼشى بايهظش يعذّ ايتكا٤ ايظانٓني: )
 ٜب٢ٓ ايفعٌ املاضٞ املعتٌ اآلخس باأليف ع٢ً ايفتح١ املكدز٠ ع٢ً األيف احملرٚف١ إذا اتصًت ب٘ تا٤ ايتأْٝح : َالحع١

 ضَعٛا  -ديٝال ّّ عًٝٗا. ضع٢: ضَعتِِِ  ايفتح١ أٚ ٚاٚ اجلُاع١ , حنرف األيف ٚ ْضع                   

ٍٓ ع٢ً حذٚخ ػ٤ٞ يف صَٔ ايتهًِ أٚ بعذٙ. :املضازعًا: الفعل ثاىي  َا ٜذ

 : طٝذتٗذ / مل جيتٗذ(.جيتٗذإٔ ٜـح ٚقٛع٘ بعذ)مل أٚ ايظني( ) عالَت٘:
 َبين:-زتضّٚ  –َٓصٛب –َشفٛع  :ي٘ أسبع ذاالت

 إرا مل ٜظبل عشف داصّ أٚ ْاؿب. ٚعال١َ سفع٘:َشفٛع :  -1

ُّؿخٝح اآلخش َجٌ: إرا نإ ايط١ُ ايعاٖش٠:  .أ   املؤٓدب حٓذٙ. ًٜٔض

ٌٓ اآلخش ) ٚتهٕٛ َكٓذس٠ ع٢ً ايٛاٚ ٚ ايٝا٤ يًٓجكٌ ٚ ع٢ً األيف يًتعزس( ايط١ُ املكّذس٠:  .ب   إرا نإ َعت

 ع٢ً ايطشٜل ايكِٜٛ. ميؼٞيًدري ٚ  ٜذعٛاهلل ٚ  خيؼ٢َجٌ: املؤَٔ 

 بٛادبِٗ. ٜكََٕٛٛجٌ: اجملتٗذٕٚ   *إرا نإ َٔ األفعاٍ اخلُظ١ثبٛت ايٕٓٛ:  .د 

ِٕ َٓصٛب :  -2 ِٔ -إرا طبل عشف ْاؿب )أ ِٕ(-نٞ -ي  :ْـب٘. ٚعال١َ إر

  أٚ َعتٌ اآلخش بايٛاٚ أٚ ايٝا٤. ؿخٝح اآلخشايفعٌ إرا نإ ايعاٖش٠:  ايفتر١ .أ 

َٛ ئ  -ايهظٍٛ ٜٓحَح ئ  َجٌ:  .املظتكبٌٜبيَن ئ  -املتهاطٌٜظُ

ٌٓ اآلخشايفعٌ إرا نإ املكّذس٠:  ايفتر١ .ب   يًٓذاح. ظع٢ٜئ َجٌ: باأليف  َعت

 .إرا ادتٗذمت ختفكٛائ َجٌ:   .إرا نإ َٔ األفعاٍ اخلُظ١ايٕٓٛ:  ذزف .د 

 لفعـــــــلا
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ِٕ( املضُس٠ بعد : حت٢ : َالحع١  فا٤ ايطبب١ٝ. –الّ ايتعًٌٝ  –ٜٓصب ايفعٌ املضازع بـ )أ

 .فٝطتفَٝدايصازد ٜٓتب٘  يٝت –عكٛهلِ  ِٗيتصازنَ امسع زأٟ اآلخسٜٔ  –احلكٝك١  تهتصَفَجٌ: فّهِس حت٢ 

 ال ايٓا١ٖٝ(. ٚعال١َ دضَ٘:-الّ األَش-مّلا-إرا طبل عشف داصّ )ملزتضّٚ :  -3

  .َٔ سمح١ اهللتٝأِغ َجٌ: ال  .إرا نإ ايفعٌ ؿخٝح اآلخشايظهٕٛ:  .أ 

ٌٓ اآلخش: ايع١ًذزف ذشف  .ب  ّٔ  -ًدري  ييتذُع  -   ٓذاحًييتظَع َجٌ:  .إرا نإ ايفعٌ َعت  .األٚطاخال تش

 ٚادبِٗ. ًُٜٗٛاإرا نإ َٔ األفعاٍ اخلُظ١.  َجٌ: مل ذزف ايٕٓٛ:  .د 

 إرا اتـًت ب٘ إحذ٣ ثالخ ْْٛات:َبين :  -4

َٔ األَٗاتَجٌ:  ٜب٢ٓ ع٢ً ايظهٕٛ.: ْٕٛ ايٓظ٠ٛ .أ    أبٓا٤ٖٔ. ٜشضِع

َّ(:  .ب  َّال ٜب٢ٓ ع٢ً ايفتح . َجٌ: ْٕٛ ايتٛنٝذ ايجك١ًٝ )   أحذًا. حتٓكَش

ِْٕٕٛ ايتٛنٝذ  .د  ِٕال ٜب٢ٓ ع٢ً ايفتح . َجٌ: (: ارتفٝف١ )   ٜتًُٝا. تكَٗش

 ْْٛٞ ايتٛنٝد ايجك١ًٝ ٚ اخلفٝف١ ال حمٌ هلا َٔ اإلعساب.: َالحع١                         

 اخلُظ١؟( ٖٞ نٌ فعٌ َلاسع اتـًت ب٘: ) َا ٖٞ األفعاٍ: األفعاٍ ارتُظ١

 ٜزٖبإ-2    تزٖبإ.-1: أيف االثٓني .أ 

 ٜزٖبٕٛ-4    تزٖبٕٛ.-3: ٚاٚ ادتُاع١ .ب 

  تزٖبني.-5: ٜا٤ املؤْج١ املداطب١ .ج 

  . ٕٛٓعٔ ايٛطٜٔذافعٕٛ  َجٌ: اجلٓٛدعال١َ سفع ٖزٙ األفعاٍ : ثبٛت اي. 

  تشطبا. ادسطا ٚئ َجٌ:ايٕٓٛ .  ذزفٖزٙ األفعاٍ :  ْصبعال١َ 

  تتهاطًٞ ادسطٞ ٚ الَجٌ: ايٕٓٛ .  ذزفٖزٙ األفعاٍ :  جضّعال١َ. 

 ٖٚٛ َبين دا٥ُّاٖٚٛ َا ٜطًب ب٘ حـٍٛ ػ٤ٞ بعذ صَٔ ايتهًِ,   :األمــسفعل  ًا:ثالج

 : ادسطٞ(.ادسغقبٍٛ ٜا٤ املؤْج١ يف آخشٙ َع ايذالي١ ع٢ً ايطًب ) عالَت٘:
 ٜب٢ٓ فعٌ األَش ع٢ً: :ذاالت بٓا٥٘ 

 ايظهٕٛ:  -1

ٛٓم اجتِٗذَجٌ: إرا نإ صرٝح اآلخش.  .أ   .يًتف

ََٔجٌ: . إرا اتصًت ب٘ ْٕٛ ايٓظ٠ٛ .ب   غٕط ٚ اكٍح.  انتِب

ّٔ -يًٓذاح  اطَع -يًدري  ادُع إرا نإ َعتٌ اآلخش. َجٌ: ذزف ذشف ايع١ً:  -2  ايهش٠.اس

 ظذ.ادسطا إرا اتـًت ب٘ أيف االثٓني. َجٌ: ذزف ايٕٓٛ:  -3

 .يًدري اطاسعٛ. َجٌ: ٚاٚ اجلُاع١                          

 ايعٗذ.اذفعٞ ٜا٤ املؤْج١ املداطب١. َجٌ:                           

 .َّادسَط-ِٔ ادسَطإرا اتـًت ب٘ إحذ٣ ْْٛٞ ايتٛنٝذ. َجٌ: ايفتر١:  -4

 : َالحع١

 تطهّّّٔ األفعاٍ(.نٌ األفعاٍ تب٢ٓ ع٢ً ايطهٕٛ إذا اتصًت بٗا ْٕٛ ايٓط٠ٛ. )ايٓطٛإ  -1

ايفعٌ املاضٞ ٚ األَس ٚ املضازع املبين إذا اتصٌ ب٘ َتحسّّى فٗٛ َبين ع٢ً ايطهٕٛ أٚ اتصٌ ب٘ ضانٔ فٗٛ َبين  -2

 ع٢ً ايفتح إال ٚاٚ اجلُاع١ يف املاضٞ فال ٜعٗس ايفتح بطبب ايض١ُ املٓاضب١ يًٛاٚ .

٢ّّ ْٕٛ ايٛاإذا  -3  قا١ٜ, َُٚٗتٗا ٚقا١ٜ ايفعٌ َٔ ايهطس. تصًت بايفعٌ ٜا٤ املتهًِّّّ ْضع قبًٗا ْٕٛ تط

 امسعين –ٜطُعين  –َجٌ: مسع: مسعين  

 ْكدّّز احلسن١ ع٢ً ايٝا٤ يًجكٌ إذا ناْت أص١ًٝ: ٜسَٞ. -4
 ٚ ْكدّّزٖا ع٢ً َا قبٌ ايٝا٤ إذا ناْت ٜا٤ املتهًِّّّ : ٖرا نتابٞ.
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 املبين للنجهول و املبين للنعلوو
ٌَ ايفاعٌ ٚ َبين يًُعًّٛ إرا عًِ ايفاعٌ.ٜٓكظِ ايفعٌ إىل َبين يًُذٍٗٛ إرا  ِٗ  ُد

َٓا  ٜب٢ٓ ايفعٌ املاضٞ ٚٓي٘ ٚ نظش َا قبٌ آخشٙ, أ ِٓ املطاسع فٝب٢ٓاملبين يًُذٍٗٛ بلِ أ ٚٓي٘ ٚ فتح َا قبٌ آخشٙ بل  .أ

َٔ-ايػـٔ قطَع ايٛيُذ   ٜكطُع ايٛيُذ ايػـ

 ُٔ ُٔ-ُقٔطَع ايػـ  ُٜكَطُع ايُػـ

 أيف تكًب ٜا٤ ٚ ٜهظش َا قبًٗا: باع : بٝع  / قاٍ : قٌٝ.إرا نإ قبٌ آخش ايفعٌ املاكٞ 

.َٞ  إرا نإ آخش ايفعٌ املاكٞ أيف تكًب ٜا٤: قل٢: ُقٔل

 .َُٜٛؿٌ: ٜـٌ: ٜب٢ٓ ايفعٌ امللاسع املعتٌ األٍٚ يًُذٍٗٛ بإعاد٠ حشف ايع١ً احملزٚف
ٚٓي٘: َٜعٝؽ :  ُٜعاؾ / َٜكٛد: ُٜكاد إرا نإ قبٌ آخش ايفعٌ امللاسع ٚاٚ أٚ ٜا٤ تكًب أيفًا ٚ كِ أ

٢ََ  ٜب٢ٓ ايفعٌ امللاسع املعتٌ اآلخش يًُذٍٗٛ بلِ أٚي٘ ٚ قًب ايٛاٚ ٚ ايٝا٤ أيفًا َكـٛس٠ : ٜذعٛ: ُٜذَع٢ / ٜشَٞ : ُٜش

 الالشو و املتعدي
 ٖٚٛ ايزٟ ًٜضّ فاعً٘. الصّ :-ٜٓكظِ ايفعٌ إىل: 

 ٖٚٛ ايزٟ ال ٜهتفٞ بفاعً٘ بٌ حيتاج إىل َفعٍٛ ب٘. َتعذٟ :-                        

 األفعاٍ اييت تتعذ٣ ملفعٛيني ْٛعإ:

 أفعاٍ تتعذ٣ إىل َفعٛيني أصًُٗا َبتذأ ٚ خرب ٚ ٖٞ:-1

 : ّّٔ ٖٔ    أفعاٍ ايع ٍَ   -حٔظَب    -تفٝذ سدخإ ٚقٛع ايؼ٤ٞ , ٚ أػٗشٖا: ّظ َِ-خا  صَع

 :ع٢ً االعتكاد اجلاصّ  أفعاٍ ايٝكني ٍٓ َِ  -أيف٢   -دس٣  -ٚدَذ   بٛقٛع ايؼ٤ٞ, ٚ أػٗشٖا:تذ ١ٝ(سأ٣  -َعًٔ  تعًِّ-)ايكًب

 :ٌٜٛأفعاٍ ايتح    ٌَ ٍٓ ع٢ً ؼٌٜٛ ػ٤ٞ َٔ حاٍ إىل حاٍ, ٚ أػٗشٖا: دع ٍٖٛ. -سٖد  -ؿَٝٓش   -تشَى    -تذ  ح
 أفعاٍ تتعذ٣ إىل َفعٛيني يٝع أصًُٗا َبتذأ ٚ خرب ٚ ٖٞ:-2

َِ  -أعط٢   -ََٓع    -ََٓح    َِ    -نظا   -أيبَع  -عً َٚٓد   -أطع  طًب.-ص
 إذا دخًت أحسف ايصٜاد٠ ع٢ً ايفعٌ ايجالثٞ تتػّّٝس داليت٘ ٚ ٜصبح ايالشّ َتعدّّٜاّ .: َالحع١

ٌَ( ٚ املتعدٟ إىل َفعٍٛ ب٘ ٚاحد ٜصبح َتعدّّٜاّ  إىل َفعٛيني يف صٝػيت   ) فعٌَّ ٚ أفَع

 اجلامد و املتصسف
َِٖٛ  ادتاَذ:  (, ب٦َع ايفعٌ ايزٟ ًٜضّ ؿٛس٠ ٚاحذ٠ )يٝع , عظ٢ , ْع

 (, انتِب , ٜهتُب ال ًٜضّ ؿٛس٠ ٚاحذ٠ ) نتَب املتصشف:

 املجبت و امليفي
 مل ٜظبل بأدا٠ ْفٞ: ٜذسغ. :املجبت
 ٖٛ ايفعٌ ايزٟ طبل بإحذ٣ أدٚات ايٓفٞ: مل ٜذسغ. :املٓفٞ

 قابل للتفاوت و غري قابل للتفاوت
 ت ق١ًًٝ َجٌ : َات , فين , ًٖوقاب١ً يًتفاٚت ٚ غري قاب١ً يًتفاٚأغًب األفعاٍ 
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ٍٖ ع٢ً َع٢ٓ يف ْفظ٘ غري َكرتٕ بضَٔ.  َا د

ٌْايتٜٓٛٔ : -داس ايشدٌ         ايـ ايتعشٜف:-مما ًٜٞ:  قبٍٛ ٚاحٕذ عالَت٘: ٌٍ سداًل, سد  , سد

ٌِ.: ذشف جش-ٜا سدٌ                     :ايٓذا٤-                                          َشست بايشد

 ايعال١َ.-3احملٌ.        -2ايتظ١ُٝ.        -1    إلعشاب أٟ اطِ ضتتاد إىل ثالث١ أَٛس:

 ٚعال١َ سفع٘ ايل١ُ. ٚتكظِ األمسا٤ إىل ثالث١ أقظاّ: :ايعال١ََشفٛع,  :احملٌفاعٌ ,  :: ايتظ١ُٝ اقرتب االمتخاُن

  :املسفوعاتأواًل: 
ُِ َفٌٝذُٖٚا امسإ تتأيف َُٓٗا مج١ً َفٝذ٠. َجٌ :: املبتدأ و اخلرب 1+2  .ايعً

ُِ قذ ٜتعذد املبتذأ ٚ اخلرب ٚاحذ: - ٌٌ. ايعً ُ٘ طٜٛ  )اتصٌ باملبتذأ ايجاْٞ ضُري ٜعٛد ع٢ً املبتذأ األٍٚ(طشُٜك

ٌٌ.اٚ قذ بتعذد اخلرب أٜلًا: - ٌّ َتفّط ٌِ عف   هلل نشٜ
 جشٌح ٜصٝح ع٢ً املذ٣.ٚ قذ ٜأتٞ ذلزٚفًا إٕ دا٤ يف أٍٚ ايهالّ اطِ ْهش٠ َشفٛع: -
  املٓضٍ بني أذطإ ايطبٝع١.: )ظشف أٚ داس ٚ دلشٚس(ٚ قذ ٜأتٞ اخلرب ػب٘ مج١ً -
ٌٌ(ٚ قذ ٜأتٞ اخلرب مج١ً فع١ًٝ ٚ امس١ٝ: - ُ٘ طٜٛ ُِ )ٜٓفُع( ,  ايعًِ )طشُٜك   ايعً

 املبتذأ:جيب إٔ ٜتكذّ ارترب ع٢ً 

 يف ايّصفِّ طالٌب.إرا نًٔ ػب٘ مج١ً ٚ املبتذأ ْهش٠:  .أ 

 ٗا.ملشذ١ً ايؼباب خصٛصُٝتإرا نإ يف املبتذأ كُري ٜعٛد ع٢ً اخلرب:  .ب 

 )َٔ أمسا٤ ايصذاس٠: أمسا٤ االطتفٗاّ, ٚأمسا٤ ايؼشط , ٚ ايطُا٥ش(َا ايفا٥ذ٠ َٔ ايتذخني؟      إرا نإ َٔ أمسا٤ ايـذاس٠:  .ج 
 أغساض ايتكدِٜ ٚ ايتأخري بٝإ أ١ُٖٝ املتكدِّّ ٚ ايتصٜٛل()َٔ : َالحع١

 اجل١ًُ اييت ْبتدئ فٝٗا نالَٓا ْعسبٗا : ابتدا١ٝ٥ ال حمٌ هلا َٔ اإلعساب.: َالحع١

ٍٓ ع٢ً َٔ قاّ بايفعٌ. َجٌ: قطع : فاعلال-3 َٔ ٛيُذاياطِ تكٖذَ٘ فعٌ َبيٓن يًُعًّٛ ٜٚذ  .ايػـ

ُٔاي َعِط: ُقَبيٓن يًُذٍٗٛ. َجٌاطِ تكٖذَ٘ فعٌ : نائب الفاعل -4 ُٔاي ُعكَطُٜ-  ػص  .ػص

 : اسه الفعل الناقص -5

 :َا اْفٖو, َا فت٧َ, َا بشَح(. نإ ٚأخٛاتٗا ,َّ ٍَ, َادا َّ, أَظ٢, باَت, صاَس, يَٝع, َاصا َٕ, أصبَح , أضر٢, ظ  )نا

األٍٚ ٜٚظ٢ُ امسٗا ٚ تٓـب ايجاْٞ ٚ ٜظ٢ُ تذخٌ ٖزٙ األفعاٍ ع٢ً اجل١ًُ االمس١ٝ ٜعين ع٢ً املبتذأ ٚ اخلرب فرتفع 

 ٚ ٖٓاى أٜطّا أفعاٍ ْاقص١ ٚ ٖٞ:             .ممتعّا ايذسغََُجٌ: نإ  خربٖا.

 :ٌَُاي : ناد. َجٌٍٓ ع٢ً قشب ٚقٛع اخلرب, َٚٔ أػٗشٖا )ناد , أٚػو .....( تذ أفعاٍ املكاسب١  .ٜكع طف

  ٍٜٓحح طايبَُاي : عظ٢. َجٌٍٓ ع٢ً سدا٤ ٚقٛع اخلرب, َٚٔ أػٗشٖا )عظ٢ ( تذ :ايشجا٤أفعا. 

  ٍٜذسغ بذأ ايطايبَُ: . َجٌٍٓ ع٢ً ايؼشٚع )ايبذ٤( يف اخلرب, َٚٔ أػٗشٖا )ػشع, بذأ, أْؼأ( تذ :ايؼشٚعأفعا. 

 ٖرٙ األفعاٍ ال ٜأتٞ خربٖا إال مج١ً فع١ًٝ فعًٗا َضازع.    -: َالحع١

 َٜس ِِِِِِدإ يف املاضٞ ٚ املضازع, أَا بك١ٝ األفعاٍ فال تسد إال يف صٝػ١ املاضٞ. ايفعالٕ )ناد, أٚشو( -

٢ُٓ األحشف املؼٓب١ٗ بايفعٌ ٖٚٞ: خرب إنَّ -6 ٕٖ ٚ أخٛاتٗا ٚ تظ َّ(.أٚاًل عًٝٓا ايتعٓشف ع٢ً إ ٌَّ, نأ َّ, يَٝت, يع َّ, يه َّ, أ  )إ

ايجاْٞ ٚ ٜظ٢ُ  تشفعاألٍٚ ٜٚظ٢ُ امسٗا ٚ  تٓـبٚ اخلرب فع٢ً اجل١ًُ االمس١ٝ ٜعين ع٢ً املبتذأ حشف تذخٌ ٖزٙ األ

ٕٖ  خربٖا.  .ممتٌع ايذسَغَجٌ: إ

 ايفاعٌ أٚ ْا٥ب ايفاعٌ أٚ اضِ ايفعٌ ايٓاقص إذا تكدّّّ ع٢ً ايفعٌ أصبح َبتدأ.    -: َالحع١

سمي١ إعساب اضِ ٚخرب األحسف املصب١ّّٗ بايفعٌ ٚ ايفعٌ ايٓاقص عًٝٓا ترّنس اآل١ٜ ايهيًتأّند َٔ  -

ََّٕ َٚٓٗا ْطتٓتج إعساب خربٖا ٚنريو }إنَّ اهللَ على كلِّ شيءٍ قدير{ اآلت١ٝ:  حٝح تتأند َٔ إعساب اضِ إ

اضِ نإ ٚ خربٖا.
 

 

 االســــــــه
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  :امليصوباتًا: ثاىي
َِ.اطِ ٜذٍ ع٢ً َٔ ٚقع عًٝ٘ ايفعٌ ٚ ٜظبل بفعٌ ٚفاعٌ. َجٌ: أحببُت : فعول بهامل -1  )َارا أذببت؟ ايعًِ( ايعً

 (. )ملارا ٚقف املؤدبٕٛ؟ اذرتاَّايًُعًِاذرتاَّا ٖٛ اطِ ٜزنش يبٝإ طبب ايفعٌ. َجٌ: ٚقف املؤٖدبٕٛ : املفعول ألجله -2

 ٜٓٛب عٔ املفعٍٛ املطًل:   نجريًا.ذّبّا ٖٚٛ َـذس ٜزنش بعذ فعٌ َٔ يفع٘. َجٌ: أحٗب ايشٜاك١ : فعول املطلقامل -3

 أحرتَو نجريًا. صفت٘: .أ 

 دست حٍٛ املًعب َشتني. عذدٙ: .ب 

 ن١ًُ )بعض( ٚ )نٌ( ٚ اطِ اإلػاس٠ إرا أكٝفٛا إىل َـذس َٔ دٓع ايفعٌ . .د 

ٌَّ أحرتَو   االعتضاص.ريَو األنٌ, أعتٗض بو  بعض نًتأاالحرتاّ, ن

 صباذّا.  ايؼذش٠فَٛم ٖٛ اطِ ٜزنش يبٝإ صَٔ ايفعٌ أٚ َهاْ٘. َجٌ: غٓشد ايعـفٛس : فعول فيهامل -4

 )َت٢ غشَّد؟ صباذّا( )أٜٔ غشَّد؟ فٛم ايؼحش٠(                                    

 ضاذهّا. )نٝف جا٤ ايتًُٝز؟ ضاذهّا(ٖٛ اطِ ٜزنش يبٝإ ١٦ٖٝ ايفاعٌ. َجٌ: دا٤ ايتًُٝز : احلــال -5

 ذًٝبّا. )َٔ اذتًٝب(ٖٛ اطِ ٜزنش يبٝإ َبِٗ قبً٘. َجٌ: اػرتٜت يرتًا : التنييز -6

  ًاػرتٜت سطال :ٌ َج ٚ ايعذد.  ٚ املظاح١   ٌ ٚ ايهٝ  ٕ ص ٞ بعذ أمسا٤ اٛي ـب١  متشّاٚ ؿاعاً  قُرّاٜأت ٔ  أسضّاٚق  .نتابّاٚ عؼشٜ

  ّّٓاٜأتٞ بعذ نٌ ن١ًُ ع٢ً ٚصٕ )أفعٌ(. َجٌ: أْا أنرب َٓو  .ط

  ِعُشى؟١ّ طٜٓأتٞ بعذ )نِ( االطتفٗا١َٝ. َجٌ: ن. 

  ّاػٗٝذٜأتٞ بعذ فاعٌ )نف٢(. َجٌ: نف٢ باهلل. 

  ّاْفظٜأتٞ بعذ األفعاٍ )َأل , صاد , طاب , اصداد , قٖش(. َجٌ: طاب صْٜذ. 

 ٖٚٛ ْٛعإ:ٜأتٞ بعذ أدا٠ ْذا٤ ) ٜا , أ , أٟ( أحٝاًْا تهٕٛ ذلزٚف١ : املنادى -7

ِِ. طايَب)إٕ دا٤ بعذٙ َلاف إيٝ٘( ٜا  َطاف:-1َٓصٛب: .أ   ايعً

 عًًُا. ّاطايب)َؼتكًا عاَاًل باالطِ بعذٙ( ٜا  ػبٝ٘ باملطاف:-2             

 .ّاطايب)ٜأتٞ ًَْٓٛا( ٜا  ْهش٠ غري َكصٛد٠:-3             

 .أمحُذ)اطِ عًِ( ٜا  َفشد عًِ:-1 ع٢ً ايّطِ يف ستٌ ْصب:َبين  .ب 

 .زتتُٗذ)يٝع اطِ عًِ( ٜا  ْهش٠ َكصٛد٠:-2                                                 

ُِ ٚ )أٜتٗا( إرا نإ املٓاد٣ َؤْجّا. ٜا أٜٗا املظً زٓنشّا  ٗا( إرا نإ املٓاد٣َ  ّ )ٜأ ٍ ْظتدذ ِ املعّشف بـ أ ا أٜتٗا املظ١ًُُيٓذا٤ االط  ٜ, 

 ًاصٜذإال ٖٛ اطِ خيايف يف احلهِ امسًا دا٤ قبً٘ ُٜظ٢ُ املظتج٢ٓ َٓ٘. َجٌ: حلش ايطالب  املظتج٢ٓ:: االستثناء -8

 (صٜذًااملظتج٢ٓ بـ إال ) -(  إالأدا٠ االطتجٓا٤ ) –( ايطالبأسنإ االطتجٓا٤:   املظتج٢ٓ َٓ٘ )

 أْٛاع االطتجٓا٤:

 )املظتج٢ٓ َٓ٘ َٛدٛد ٚ ال ٜبذأ املجاٍ بٓفٞ(ايعاػش  إال ايبَٝتايكـٝذ٠ نًٗا  أبٝاَتْجَش ايطايُب  تاّ َجبت: -1

ُٕ إال َٔ َٛاد١ٗ احلكٝك١  ايٓاُغال ٜٗشب  تاّ َٓفٞ: -2 َٕ/ادتبا  )املظتج٢ٓ َٓ٘ َٛدٛد ٚ ٜبذأ املجاٍ بٓفٞ(ادتبا

َِ  ْاقص َٓفٞ: -3  ٚ ٜبذأ املجاٍ بٓفٞ( ذلزٚف)املظتج٢ٓ َٓ٘ ؿفا قًُب٘ اَشٌؤ إال ال ُِٜذِسُى ايعً

ُِ بعد أدا٠ االضتجٓا٤ )إال( يف االضتجٓا٤ ايتاّ املجبت َطتج٢ٓ َٓصٛب )املجاٍ     -: َالحع١  (1االض

 (2ٚجيٛش يف االضتجٓا٤ ايتاّ املٓفٞ ايٓصب ع٢ً االضتجٓا٤ أٚ االتباع ع٢ً ايبدٍ َٔ املطتج٢ٓ َٓ٘)املجاٍ  -

 يف االضتجٓا٤ ايٓاقص املٓفٞ حبطب َٛقع٘ يف اجل١ًُ ...........................ٜٚعسب االضِ بعد )إال(  -

 متى للزمان

 اذاــم

 ملـــاذا 

 أين للنكان

 وهو مصدز قليب 

 حيتاج إىل تعليقوهو 

 كيـــف

 نضع قبله من
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 :االطتجٓا٤ باطتدذاّ غري ٚ ط٣ٛ

امسإ ُٜظتدذَإ يالطتجٓا٤ ٚ ٜعشبإ إعشاب املظتج٢ٓ بـ إال إرا نإ االطتجٓا٤ تاًَا َجبتًا أٚ َٓفًٝٓا ٚ ٜعشبإ  ط٣ٛٚ  غري

 .َطافّا إيٝ٘إرا نإ االطتجٓا٤ ْاقـًا َٓفًٝا ٚ ٜعشب االطِ بعذُٖا  حبظب َٛقعُٗا

ٍٍ غرَيأداب ايطايُب عٔ أط١ً٦ ايذسغ مجٝعٗا  تاّ َجبت: -1  .طؤا

 ايبٝٔت ايعاػش. غرَيمل ٜٓجِش ايطايب أبٝات ايكـٝذ٠ تاّ َٓفٞ:  -2

 اَشٍؤ ؿفا قًب٘. غرُي ال ٜذسى ايعًِْاقص َٓفٞ:  -3

 :االطتجٓا٤ باطتدذاّ عذا ٚ خال

 نًُتإ ُتظتعُالٕ يالطتجٓا٤, ٚهلُا حايتإ: خالٚ  عذا

 ناْتا فعًني َاكٝني َٚا بعذُٖا َفعٛال ب٘. َجاٍ: ػاسى ايطالب يف املظابك١ َا عذا طايبًا :إذا ضبكتا بـ )َا( -1

 تكذٜشٖا )َظتجٓني أٚ خايني( ٚ َا بعذٖا يف ذلٌ ْـب ع٢ً احلاٍ( َاٚ مج١ً عذا أٚ خال َع املـذس املؤٍٚ َٔ )

 فُٗا إَا فعٌ َاٍض أٚ حشف صا٥ذ عظب حشن١ َا بعذُٖا. َجاٍ: أقبٌ ايشفام عذا صٜذًا/ صٜٕذ.: إذا مل ُتطبكا بـ )َا( -2

 )َا( إذا أتت قبٌ )عدا( فٗٞ حسف َصدزٟ خمتص بايفعٌ املاضٞ.: َالحع١

 :اجملــــسوزاتًا: ثالج
ِٔ. ٜتعًل بـ:ٜظبل عشف دش. َجٌ: نتبت : االسه اجملسوز -1  بايكً

 )أعذبت بأخالق٘(. :ايفعٌ -1

ِْاملصدز:   –أ : مبا ٜصب٘ ايفعٌ -2  .حٗب ايٓٓاغ يضٜٕذ ععٝ

 صٜذ قا٥ِ يف ايًٌٝ. اطِ ايفاعٌ:املصتل:  –ب                     

 اخلٌٝ َعكٛد بٓٛاؿٝٗا اخلري. :املفعٍٛاطِ                                           

 ايعشبٞ نشِٜ يف ْفظ٘. :ايـف١ املؼب١ٗ                                          

 ايػ٢ٓ أفلٌ َٔ ايفكش. :اطِ ايتفلٌٝ                                          

ٞٓ ع٢ً ايـال٠. طِ ايفعٌ:با                                            ح

 باخلرب: ايعـفٛس ع٢ً ايؼذش٠.: مبحرٚف -3

 ايشصأص. ٜظبل باطِ. َجٌ: نتبت بكًِ : املضاف إليه -2

 نٌ اضِ بعد )بعض , نٌ , أٟ, غري , ض٣ٛ ( ٜعسب َضاف إيٝ٘.: َالحع١

 )أشٗس حسٚف اجلس: َٔ, إىل , عٔ , ع٢ً , يف , ايبا٤ , ايالّ.....(                   

 

 

ٍٖ ع٢ً َع٢ٓ غري َظتكٌ بايفِٗ.   َا د

 فًظطني. يف( ال َع٢ٓ ي٘ ٚحذٙ ٚإمنا ٜعٗش َعٓاٙ يف طٝام اجل١ًُ. َجٌ : ايكذغ يففاحلشف )

 
 
 
 

 احلــــسف
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 مسٝت بزيو ألْٗا تتبع االطِ ايزٟ قبًٗا يف حشن١ اإلعشاب.

 املٛؿٛف. ٖٚٛ ٜتبع املٛؿٛف يف حشن١ اإلعشاب.تابع ٜزنش يبٝإ ؿف١ يف اطِ قبً٘ ٜظ٢ُ : الصفة -1

 ْؼٝطّاسأٜت طايبًا     ْؼٍٝطَشست بطايٕب     ْؼْٝط: ٖزا طايْب َجٌ                    

 يفغ أٚ تشنٝب تابع ملا قبً٘ ٜظ٢ُ املؤنذ, ٖٚٛ ْٛعإ:: التوكيد -2

 يًظالّ. ْعِٜهٕٛ بإعاد٠ ايًفغ ْفظ٘ طٛا٤ أنإ حشفًا أّ امسًا أّ فعاًل أّ مج١ًً . ْعِ  :يفعٞ -1

 ٜهٕٛ باطتدذاّ األيفاظ اآلت١ٝ: )رات, ْفع, عني, نال, نًتا, مجٝع , نٌ , عا١َ( :َعٟٓٛ -2

 .نًِٖٜٗٚتـٌ بٗا كُري ٜعٛد ع٢ً املؤنذ . أحب األطفاٍ           

ٗٓذ ي٘ باطِ قبً٘ ٜظ٢ُ املب هِتابع َكـٛد باحل: البدل -3  ذٍ َٓ٘, ٖٚٛ ْٛعإ:مي

 )ٖٓا ايبذٍ ْفع املبذٍ َٓ٘(سكٞ اهلل عٓ٘.  عَُشأحٗب ايفاسَٚم  :بدٍ َطابل )نٌ َٔ نٌ( -1

 .ْصَفٗاحفعت ايكـٝذ٠  :بدٍ بعض َٔ نٌ  -2

ُِ  :بدٍ اشتُاٍ -3 ُٖ٘ٚٛ بذٍ ايؼ٤ٞ مما ٜؼتٌُ عًٝ٘ بؼشط أال ٜهٕٛ دض٤ًا حكٝكًٝا َٓ٘: أعذبين املعً ُُ  .عً

 االضِ اجلاَد بعد )أٜٗا( ٜعسب بدالّ . َجٌ: أٜٗا ايٓاُس.: َالحع١

 تابع ٜأتٞ بعذ حشف عطف. أػٗش حشٚف ايعطف ٚ َعاْٝٗا:: العطف -4

 ٚايرتتٝب ٚ ايتعكٝب. :ايفا٤    ●تفٝذ اجلُع يف احلهِ.        :ايٛا 

  : ِايتدٝري بني ػ٦ٝني. أٚ:   ●ايرتتٝب َع ايرتاخٞ.               ث 

 املعسفة و اليكسة
 اطِ ٜذٍ ع٢ً َذيٍٛ غري َعٝٓٔ )نتاْب(. :ايٓهش٠

اطِ ٜذٍ ع٢ً َذيٍٛ َعني. :املعشف١
 

 

ٌُُ      أْا ؿاحل را َا ايفت٢ ابين ٜا سدٌ تٓكظِ املعاسف إىل طبع١ أْٛاع: ٕٖ املعاسف طبع١ فٝٗا َن  جيُعٗا قٍٛ ايؼاعش : إ

 

 اطِ َعشف١ حيٌ ذلٌ االطِ ايعاٖش ٚ ٜذٍ ع٢ً َتهًِ أٚ رلاطب أٚ غا٥ب.  ٚايلُا٥ش:: الضنري -1

 .اذفغ دسطوال تعٗش يف ايًفغ بٌ تكٓذس بايزٖٔ ٚ تكع يف ذلٌ سفع.  :َطترت٠ -1

ٜا٤ املؤْج١ املخاط١( -ْٕٛ ايٓط٠ٛ-أيف االثٓني-ٚاٚ اجلُاع١-حمًٗا ايسفع: )ايتا٤ املتحسن١ -أ :َتص١ً -2
(تٛاْٞ)

 

 .ني, تذسطٔ, دسطإ, ادسطٛ, ٜذسطُتدسطإرا اتـًت بفعٌ َبين يًُعًّٛ فٗٞ يف ذلٌ سفع فاعٌ: -

ًُٛا, ُط٦ال, ُط٦ًٔ, ُتظأينيفاعٌ: ْا٥ب إرا اتـًت بفعٌ َبين يًُذٍٗٛ فٗٞ يف ذلٌ سفع - ًِِبُت, ُط٦ِ  .ُط

 .نُٓت, أصبرٛا , ناْا, صشٕ , متظني: امس٘فٗٞ يف ذلٌ سفع  ْاقفإرا اتـًت بفعٌ -

ايٝا٤(  –اهلا٤  –حمًٗا ايٓصب: )ايهاف  -ب                
(ٖٝو)

 

َٓٞ.إرا اتـًت بايفعٌ فٗٞ يف ذلٌ ْـب َفعٍٛ ب٘: - ًَ ُ٘, ساَط ًُِت ًُِتَو, ساَط  ساَط

ّْٞ.إرا اتـًت عشف َؼب٘ بايفعٌ فٗٞ يف ذلٌ ْـب امس٘: - ّْ٘ , إ ّْو , إ  إ

ايٝا٤(  –اهلا٤  –حمًٗا اجلس: )ايهاف  -جـ                
(ٖٝو)

 

 , نتاب٘ , نتابٞ.نتابوإرا اتـًت باالطِ فٗٞ يف ذلٌ دش باإلكاف١: -

 بو , ب٘ , بٞ.إرا اتـًت عشف دش فٗٞ يف ذلٌ دش عشف اجلش: -

 .)سفع َبتذأ(دلتٗذ, أْت رنٞ , ٖٛ طايْبأْا : حمًٗا ايسفع: ٖٚٞ َتهًِ ٚ غا٥ب ٚ خماطب  -أ :َٓفص١ً -3

ٚ خماطب  -ب                   ٚ غا٥ب   ِ تهً  َٞ ٖ صب:ٚ  ٗا آي َٟ : حمً ٜا ِ حيبإ ٜٖا ّ , إ ٜاىَ احرت ٍ ٘بأقٓذس, إ فعٛ صبَ  (ْ.) 

٢ُٓ ب٘ ػدف أٚ َهإ أٚ حٝٛإ َجٌ : صٜذ , دَؼل , فٌٝ. ٜٚهٕٛ عًِ األػداق:: اسه العله -2  اطِ َعشف١ ٜظ

   (صٜذ)امسا ُّ:  -

 (أبٛ عُش , أّ صٜذ , ابٔ خًذٕٚ)اطِ ٜظبل بأب أٚ أّ أٚ ابٔ َجٌ: : ن١ٝٓ ُّ -

ّٓ َجٌ: ايًكب:  - ٍٓ ع٢ً َذح أٚ ر  (ادتاذغ)ٚؿف ٜذ

 ضُري

 اطِ عًِ

 اطِ اػاس٠

 أدا٠ ْذا٤ اطِ َٛصٍٛ

 َعشف بأيـ

 التـــــوابـــــع :
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 تؼري إىل َعني حاكش ايٛدٛد يف ايزٖٔ أٚ احلٛاغأمسا٤ َعاسف : أمساء اإلشازة -3

 : اهلا٤ : يًتٓبٝ٘. (ايًٛذ١ ٖزٙسأٜت )  يًُفشدٖرا , ٖرٙ:  -

 .(ايطايبإ زتذإ ٖزإ)  يًُج٢ٖٓرإ , ٖاتإ:  -

 .(األطفاٍ ستبٛبٕٛ ؤال٤ٖ)  يًذُعٖؤال٤:  -

ٓايو:  - ٓاى ,ٖ  ٓا ,ٖ  ٚ ايهاف ًيدطاب تؼريٖ ًبعذ  ّ ي ٌ االطِ, ايال ٔ أؿ ٗاَ  ٚ اهلا٤ ٝف  , ٓاى) إىل املهٕا  (.َظكط سأطٞ ٖ

 .(املهإ ريوأذب )  ايالّ يًبعذ ٚ ايهاف يًدطابذيو , تًو:  -

 .َٓ٘ ٜعسب بدالّ املعسف بعد اضِ اإلشاز٠ االضِ : َالحع١

 ب٘ تظ٢ُ مج١ً ؿ١ً املٛؿٍٛ.طِ َعشف١ تهتٌُ داليت٘ ظ١ًُ ُتًَخل ا: األمساء املوصولة -4

 .()تشبٞ أبٓا٤ٖا( تشب١ٝ صاذت١ اييت ْكّذس)  يًُفشدايرٟ , اييت :  -

 .()تفٛم ابُٓٗا( ايًزإجا٤ )  يًُج٢ٓايًرإ , ايًتإ:  -

 .(األنرب )هلٔ ايفطٌ( ايال٥ٞجا٤ت )  يًذُعايرٜٔ , ايال٥ٞ , ايًٛاتٞ:  -

ِٔاألٌٖ ِٖ أٍٚ ), َا :  ََٔ -  (.)صسعا( َا)جيين( مثش٠ تشبٝتِٗ اذتظ١ٓ ٚ ِٖ طٝرصذإ   ََ

 مج١ً ايص١ً ال حمٌ هلا َٔ اإلعساب دا٥ُاّ .: َالحع١

 ٜتفٛم( ايرٟاالضِ املٛصٍٛ بعد اضِ املعسف١ ٜعسب صف١: )جا٤ ايطايب 

 أحب٘( ايرٟٚإذا جا٤ االضِ املٛصٍٛ بعد اضِ ْهس٠ ٜعسب َضافا ّّّّّّ إيٝ٘: )جا٤ صاحب 

 (.ايؼحش٠: )املعّسف بألـ -5

 (.ايعكٌ صاذبجا٤ : )املضاف إىل معسفة -6

 (.قـــذ ٖٝحـــت أذـــضاْٞ      رنشتٓـــٞ أًٖـــٞ ٚ أٚطاْــــٞ خـــثًا ــٜ: )املعّسف بالنّّّّّّّداء -7

 املجيى
ٍٗ ع٢ً اثٓني أٚ اثٓتني بضٜاد٠ أيف ْٕٚٛ يف حاي١ ايشفع ٚ ٜا٤ ْٕٚٛ يف حاييت   ايٓـب ٚ اجلش.ٖٛ اطِ ٜذ

   بشجًنيَشست -  سجًنيسأٜت  -  سجالٕجا٤ 

ٕ تلافا إىل كُري ) ٚ نًتا بؼشط أ ٚ نال   ٕ ٓتا ٚ اث  ٕ ٓا ٘ : اث ٢ يف إعشاب ٕٓاتفٛم ًٜخل باملٓج ٔ ايطالب  اث َ–  ٕ ُاصترت ايطايبتا ًتٖا   ( ن
 مجع املركس السامل

ٍٗ ع٢ً أنجش َٔ اثٓني بضٜاد٠ ٚاٚ ْٕٚٛ يف حاي١   ايشفع ٚ ٜا٤ ْٕٚٛ يف حاييت ايٓـب ٚ اجلش.ٖٛ اطِ ٜذ

   املظٓنيصست داس  -يف َظابك١ ايؼعش  املتفٛقنيسأٜت  -َبٓهشّا  ايفالذٕٛاطتٝكغ 

 ًٜخل ظُع املزنش يف إعشاب٘ : بٕٓٛ , أًٖٕٛ, عاملٕٛ, طٕٓٛ, أسكٕٛ, أٚيٛ , رٚٚ 

ٍُ ٚ قاٍ تعاىل))  َٕاملا  ايفطٌ بزٟٚ, َشست   ص١ٜٓ اذتٝا٠ ايذْٝا(( ايبٓٛ

ِٕ جا٤ بعدٖا َضاف إيٝ٘.: قاعد٠  حترف ايٕٓٛ يف املج٢ٓ ٚ مجع املرنس ايطامل إ

 مجع املؤىح السامل
ٍٗ ع٢ً أنجش َٔ اثٓني بضٜاد٠   .أيف ٚتا٤ ٜشفع بايل١ُ ٚ ٜٓـب ٚ جيش بايهظش٠ٖٛ اطِ ٜذ

   ٚ األسض ايظُٛاِت خًل اهلل -ايصف ايتاطع  يف  ايطايباِتتفٛقت ايعذٜذ َٔ  -  يف املظابك١ ايعاَالُتصترت 

 (ايفطٌ بأٚالِتَشست ,  ايفطٌ رٚاِت أذرتّأٚالت مبع٢ٓ ؿاحبات ), رٚاتيف إعشاب٘ : املؤْح ًٜخل ظُع 
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 فو( –ذو  –حٌه  –أٌخ  –)أٌب     األمساء اخلنسة
 ٚ َلاف١ إىل اطِ ظاٖش أٚ كُري عذا ٜا٤ املتهًِ.-2          َفشد٠.-1 بؼشط إٔ تهٕٛ:

 بزٜٚوايٝا٤: َشست ػش بـ,        محاىاأليف: سأٜت بـ تٓـب,        أخٛى: جا٤ ايٛاٚبـتشفع 

 صاحٕل بإٔخ َشسُت  -     أبٞجا٤ )إذا اتصًت ٖرٙ األمسا٤ بٝا٤ املتهًِ أٚ جا٤ت غري َضاف١ تعسب إعساب عادٟ( : َالحع١

 ٚتٓصب ٚ جتس بايٝا٤()إذا جا٤ت األمسا٤ اخلُط١ بصٝػ١ املج٢ٓ تعسب إعساب٘ فرتفع باأليف 

 ٜٛوبأخ َشسُت  -   رٜٚوسأٜت    -    ٛاىأبجا٤ 

 املنيوع مً الصسف
 ٖٛ االطِ ايزٟ ال ٜٕٓٛ ٚ جيش بايفتخ١.

 :املننوع من الصسف لعلة واحدة -1

َا دا٤ ع٢ً ؿٝػ١ َٓت٢ٗ اجلُٛع ٚ ٖٞ ؿٝػ١ ٜأتٞ بعذ أيفٗا حشفإ أٚ ثالث١ أحشف أٚططٗا طانٔ.  -1

 )َظادذ , َـابٝح(َجٌ . َفاعٌ ٚ َفاعٌٝ

 . َجٌ )ُعًُا٤, أرنٝا٤(ُفعال٤ ٚ أفعال٤ٚ ًٜخل بٗا َا مجع ع٢ً ٚصٕ  -2

 رنش٣أٚ املكـٛس٠ َجٌ   أػٝا٤-ذظٓا٤  املدتّٛ بأيف ايتأْٝح املُذٚد٠ )أيف بعذٖا ُٖض٠(  -3

 : املننوع من الصسف لعلتني -2                            

 فاط١ُ , طعاد , طًر١ عًِ + َؤْح  -1

 دَؼل , إبشاِٖٝ, ٖشقٌعًِ + أعذُٞ 

 بعًبوعًِ + َشنب املضدٞ 

 عذْإعًِ + َضٜذ بأيف ْٕٚٛ 

َُش عًِ + َٓكٍٛ إىل ٚصٕ ُفَعٌ   )أؿًٗا عاَش(ُع

 (ع٢ً ٚصٕ امللاسع ٜهشّ)ٜضٜذ  (ع٢ً ٚصٕ املاكٞ أنشّ)أمحذ عًِ + ع٢ً ٚصٕ ايفعٌ 

 )ع٢ً إٔ تذٍ ع٢ً عٝب أٚ يٕٛ أٚ ح١ًٝ(محشا٤  َؤْج٘ ٚأمحش ؿف١ + ٚصٕ أفعٌ ٚ َؤْج٘ فعال٤   -2

 عطؼ٢ َؤْج٘ ٚعطؼإ ؿف١ + ٚصٕ فعالٕ ٚ َؤْج٘ فع٢ً 

 ُنرب٣ َؤْج٘ ٚ أنرب اطِ تفلٌٝ أفعٌ ٚ َؤْج٘ ُفع٢ًؿف١ + 

ََفعٌ َجٌ   ََٛذذأٚ آذاد ؿف١ + عذد َعذٍٚ ع٢ً ٚصٕ ُفعاٍ أٚ 

 َطَرشأٚ  ُأَخشؿف١ + يفع١ 

 بايهطس٠ إذا عسّّف بـ أٍ أٚ أضٝف.جيس املُٓٛع َٔ ايصسف : َالحع١

 ةــــة و الفرعيــــات األصليـــدول العالمـــج
 ادتش ايٓصب ايشفع 

 ايهظش٠ ايفتخـــــ١ ايلُـــــــ١ سدــــــــه املفـــــــاالس

 ايٝــــــــــــا٤ ايٝــــــــــــا٤ األيـــــــــف ىـــاملثن

 ايٝــــــــــــا٤ ايٝــــــــــــا٤ ايــــــــــــٛاٚ هــس الشالــع املركــمج

 ايهظش٠ ايهظش٠ ايلُـــــــ١ هـــث الشالــع املؤنــمج

 ايفتخـــــ١ ايفتخـــــ١ ايلُـــــــ١ سفـــن الصــوع مـــاملنن

 ايٝــــــــــــا٤ األيــــــــف ايــــــــــــٛاٚ ةـــــاء اخلنشــــاألمس
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 بايٓظب١ إلعشاب اجلٌُ عًٝٓا إٔ ْٓعش إىل َا قبًٗا:
 

  ٖٚٞ يف ذلٌ سفع أٚ ْـب حظب َا قبًٗا: :مجلة اخلرب -1

 ْٓعش إرا نإ قبٌ اجل١ًُ َبتذأ أٚ حشف َؼب٘ بايفعٌ فٗٞ يف ذلٌ سفع 

 ايطايب )ٜذسغ(َبتذأ:  -1

ٕٓ ايطايب )ٜذسغ(  ذشف َؼب٘ بايفعٌ : -2  إ

 ٌْاقف فٗٞ يف ذلٌ ْـب ٚإٕ طبكٗا فع 

 نإ ايطايب )ٜذسغ( فعٌ ْاقص: -3

 رنشت سبٞ عٓذَا )قظا قًيب(  ظشف صَإ أٚ َهإ:   :دش . ْٓعش إرا نإ قبٌ اجل١ًُٖٚٞ يف ذلٌ  :مجلة املضاف إليه -2

 نٌ مج١ً بعد )إذا, ملا, نًُّا, َٓر, َر( تعسب يف حمٌ جس باإلضاف١ َالحع١:

 :ْٓعش إرا نإ قبٌ اجل١ًُ ٖٚٞ يف ذلٌ ْـب  :مجلة املفعول به -3

 سأٜت ايعًِ )ٜفٝذ(  فعٌ ٜتعذ٣ ملفعٛيني:-2                  قاٍ املعًِ )ايعًِ َفٝذ(قٍٛ:  -1

َّ, حطب , شعِ , زأ٣ , جعٌ , أعط٢ , ضأٍ , عًِّ.....( )أشٗس األفعاٍ اييت تتعد٣ ملفعٛيني   ظ

 :ْٓعش إرا نإ قبٌ اجل١ًُ ٚ سفع ٚ دش حظب ايٓهش٠ اييت قبًٗا  ٖٚٞ يف ذلٌ ْـب  :مجلة الصفة -4

 (ٜذسغ)ٖزا طايْب  :ْهش٠ َشفٛع١ -1

 ( ٜذسغ) سأٜت طايبًا :ْهش٠ َٓصٛب١ -2

 َشست بطايٕب )ٜذسغ(  :ْهش٠ زتشٚس٠ -3

 :ْٓعش إرا نإ قبٌ اجل١ًُ دا٥ًُا .  ٖٚٞ يف ذلٌ ْـب  :مجلة احلال -5

 ( ايػذ قشٜب)غذًا طٓعٛد ٚ  ٚاٚ اذتاٍ:-2            (لخو)ٜ دا٤ ايٛيُذاطِ َعشف١:  -1

 : دا٤ ايزٟ )أحب٘(.اطِ َٛصٍٛ ٗا: ْٓعش إرا نإ قبًال ذلٌ هلا َٔ اإلعشاب.   :مجلة الصلة -6

 :ْٓعش إرا نإ قبٌ اجل١ًُ  :مجلة الشسط -7

ِٕ دسأدا٠ ػشط جاص١َ + جٛاب َكرتٕ بايفا٤: جٛاب ػشط جاصّ َكرتٕ بايفا٤ يف ستٌ جضّ:  -1  ت )فايٓذاح حًٝفو( طإ

ٔ اإلعشاب:  -2 ٌ هلاَ  ٕ بايفا٤ ال ست َكرت ّ غري  ٛاب ػشط جاص ٕ بايفا٤: ج َكرت ٛاب غري  ١َ + ج ّ ًيخشخ )سدٖ( األسض ممشع١أدا٠ ػشط جاص ِٕ قا  .إ

 إرا دسطت )زلخت(.أدا٠ ػشط غري جاص١َ + جٛاب: جٛاب ػشط غري جاصّ ال ستٌ هلا َٔ اإلعشاب:  -3

 ال ذلٌ هلا َٔ اإلعشاب, تكع يف ابتذا٤ ايهالّ : )تٓبٗٛا( ٚ اطتفٝكٛا أٜٓٗا ايعشب :االبتدائيةاجلنلة  -8

 أٚ مج١ً األَش بعذ ايٓذا٤: ٜا بيٖن )اْتب٘(

 ادسغ ظذ فكذ )اقرتب االَتخإ(:  استئنافية ٚ إرا ٚقعت يف دسج ايهالّ تظ٢ُ

 بٝت َتالصَتني: تزنش )ٖذاى اهلل( ٚقع طٝٛفٓا.ال ذلٌ هلا َٔ اإلعشاب, تعرتض  :اجلنلة االعرتاضية -9

 ع٢ً مج١ً هلا ذلٌ َٔ اإلعشاب, تأخز اإلعشاب ْفظ٘: ايطايب ٜذسغ ٚ )جيتٗذ(. :اجلنلة املعطوفة -11

 ٚ اجل١ًُ املعطٛف١ ع٢ً مج١ً يٝع هلا ذلٌ َٔ اإلعشاب, تأخز اإلعشاب ْفظ٘: دا٤ ايطايب ايزٟ ٜذسغ ٚ )جيتٗذ(.  

 إعساب اجلٌُ ْبحح عٔ: َبتدأ, فعٌ ْاقص, حسف َصب٘ بايفعٌ, ظسف, قٍٛ , فعٌ ٜتعد٣ ملفعٛينيعٓد  -1:َالحع١

 , اضِ َٛصٍٛ, أدا٠ شسط , حسف عطف , َعسف١ ٚ ْهس٠.

 ال ٜٛجد مج١ً إعسابٗا : َبتدأ , فاعٌ, اضِ نإ-2

 

 

 إعساب اجلنـــــل
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 ـةــــــقــــواعـــد إمـالئيـ
 األلفات  -التاءات    -لكتابة : اهلمزات  

  : امهنة  املتسطةة :أوال
 يهتابتٗا ْٓعش ذتشن١ اهلُض٠ ٚذشن١ اذتشف ايزٟ قبًٗا ْٚشمسٗا ع٢ً َا ٜٓاطب أق٣ٛ اذتشنتني

ّٔ :َجاٍ : ُٖض٠ َتٛطط١ حشنتٗا ايهظش٠ ٚحشن١ احلشف ايزٟ قبًٗا ايفتخ١ ٚايهظش٠ أق٣ٛ َٔ ايفتخ١ يزيو نتبت  ٦َِٜ

 ع٢ً ْرب٠.

 (َِظُؤٚي١ٝ , ُفَؤادعًٌ طبب نتاب١ اهلُض٠ ع٢ً ٚاٚ يف نًُيت: )تذسٜبات: 

َِٜأَٔعًٌ طبب نتاب١ اهلُض٠ ع٢ً أيف يف نًُيت: )                (َِظَأي١ , 

 ٠ يف اهلُض٠ املتٛطط١ :اذتاالت ايؼار -4

 .قشِا٠٤َ , عبِا٠٤َ , تؼِا٤َّاهلُض٠ املفتٛح١ بعذ األيف ايظان١ٓ تهتب ع٢ً ايظطش:  -2

٠٤َِٚاهلُض٠ املفتٛح١ أٚ املل١َُٛ بعذ ايٛاٚ ايظان١ٓ تهتب ع٢ً ايظطش:  -3 ٤َِٛى , َش ٤ُِٛى , ض  .ض

٦ِِٝٗاع٢ً ْرب٠اهلُض٠ املفتٛح١ أٚ املل١َُٛ أٚ املهظٛس٠ بعذ ايٝا٤ ايظان١ٓ تهتب  -4 ٦ُِٝٗا , ف ٦َِٝٗا , ف  .: ف

 ٜظاعذى ع٢ً حفغ ٖزٙ احلاالت.)ايشابط امُلَشٖتِب( ٚايؼهٌ اجملاٚس 
 أيف ضان١ٓ.َجاٍ َعًٌ: قسْا٠٤َ: ُٖص٠ َتٛضط١ َفتٛح١ ٚقعت بعد 

 

  :ةرفة : امهنة  املتثانيًا
 ْٓعش ذتشن١ اذتشف ايزٟ قبًٗا ْٚهتبٗا ع٢ً َا ٜٓاطب٘, 

  .)ػاِط٧ , داِف٧َجٌ: فإٕ نإ َهظٛسّا ُسِطُت ع٢ً ايٝا٤ غري املٓكٛط١ )ايٓرب٠. 

  .ٚتًُهؤ , تباُطؤ , جيُشؤَجٌ: ٚإٕ نإ َطَُّٛا ُسِطُت ع٢ً ايٛا. 

  .ًََحأ, شتَبأ, ٜكَشأَجٌ: ٚإٕ نإ َفتٛذّا ُسِطُت ع٢ً األيف. 

  .٤ِٞ , مسِا٤  ,َجٌ: أَا إرا نإ طانّٓا ُسِطُت ع٢ً ايظطش ٤ِٚ دِف٤ , ػ  .ٖذ
 َجاٍ َعًٌ: شاطِِِئ: ُٖص٠ َتطسف١ حسن١ احلسف ايرٟ قبًٗا ايهطس٠ اييت ٜٓاضبٗا ايٓرب٠ يريو نتبت ع٢ً ْرب٠.

  املتطشف١ :اذتاالت ايؼار٠ يف اهلُض٠ 

5- ٤ٗٛ  .تشطِ املتطشف١ ع٢ً ايظطش بعذ ٚاٚ َؼٓذد٠ َل١َُٛ َجٌ: ايٓتب

  :األولية )السصل , القةع( : امهنة  ثالجًا
 :ٌَٛاضع ُٖض٠ ايٛصٌ : ُٖض٠ ايٛص 

 .ادسغ , انتب , ايعبأٍٚ أَش ايفعٌ ايجالثٞ:  .1

 .اْطالماْطًََل , اْطًِِل , أٍٚ َاكٞ ايفعٌ اخلُاطٞ , ٚأَشٙ , َٚـذسٙ , َجٌ:   .2

 .اطتػَفَش , اطتػفِش , اطتػفاسأٍٚ َاكٞ ايفعٌ ايظذاطٞ , ٚأَشٙ , َٚـذسٙ , َجٌ:  .3

 .ايهتاب , ايكًِ , ايّؼُعيف ) أٍ ( ايتعشٜف , َجٌ:  .4

 ".ابٔ , اب١ٓ , اطِ , اَشؤ , اَشأ٠ , اثٓإ , اثٓتإ , ابِٓ , امئ اهلل , اِٜ اهللاألمسا٤ ايعؼش٠ ٖٚٞ : "  .5

 :احلاالت املتبك١ٝ تهٕٛ ُٖض٠ قطع َجٌ:ُٖض٠ ايكطع:  َٛاضع ُٖض٠ ايكطع 
 )حشف( إٔ )َاكٞ سباعٞ( , أقبٌ )اطِ عًِ( , أمحذ )كُري( , أْا )َاكٞ ثالثٞ( , أنٌ

 يًظذاطٞ 6يًدُاطٞ , ٚايشقِ  5ٜشَض يًفعٌ ايجالثٞ , ٚايشقِ  3( ايشقِ 356حلفغ ُٖضات ايٛؿٌ بظٗٛي١ ُتشبط بايشقِ ) 

 :نتاب١ ُٖض٠ ايٛؿٌ يف ايهًُات اآلت١ٝبٝٓٔ طبب تذسٜبات: 

ٌِ(: ألْ٘ َاكٞ مخاطٞ, )اْذفَع)             ُِ  (: َـذس فعٌ مخاطٞ.اْٗٝاس(: ألْ٘ أَش فعٌ طذاطٞ , )اطتع

 

 الرابط امُلَرتَّب
 سططَء         ِا

 ططش ََ  ِٚ  ٤َ   ٤ُ 

 ِٟ  ٤َ  ٤ُ  ٤ِ  ْرب٠

 ترتيب قس  احلركات
 ايهطس٠ ٜٓاضبٗا ايٓرب٠

 ايض١ُ ٜٓاضبٗا ايٛاٚ

 ايفتح١ ٜٓاضبٗا األيف

 ايطهٕٛ ٜٓاضبٗا ايططس
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  :التاء املبسسطة)ت( : رابعًا
 ٖٞ اييت ٜٛقف عًٝٗا يف ايكشا٠٤ بايتا٤ , ٚتهٕٛ: 

 

 اٍـــــيف األفع

 

 ا٤ـــــــــيف األمس

ََِت , َدَسَطِتيف تا٤ ايتأْٝح ايظان١ٓ : -1 ِٓتيف االطِ ايجالثٞ ايظانٔ ايٛطط: -1 َنَتَبِت , َصا ِٜت , ب ِٝت , ص  َب

 قاْتات , طايباتيف مجع املؤْح ايظامل: -2 َدَسِطُت , َدَسِطَت , َدَسِطِتيف ايتا٤ املتخشن١؛ كُري ايشفع: -2

 مجع ايتهظري ايزٟ ٜٓتٗٞ َفشدٙ بتا٤ َبظٛط١:يف -3 : ثبت , َاتيف تا٤ ايفعٌ األؿ١ًٝ-3

 أٚقات )ٚقت(, أبٝات )بٝت(      
 

  :التاء املربسطة) ( : خامسًا
 ٖٞ ايتا٤ اييت تًفغ ٖا٤ عٓذ ايٛقف , ٚتهٕٛ يف :

 .فاط١ُ , عا٥ؼ١ , ػحش٠ , فتا٠ , سٚع١: االطِ املفشد املؤْح .1

 . : )قاكٞ , ساعٞ , باْٞ(خاٍ َٔ تا٤ألٕ َفشدٖا  ا٠بٓعا٠ , سقطا٠ , مجع ايتهظري ايزٟ ال ٜٓتٗٞ َفشدٙ بتا٤ َبظٛط١:  .2

 ( مبع٢ٓ ) ٖٓاى ( مّث١ ظشف املهإ )  .3
 

  :األلف املقصسر )ى( : طادطًا
 تهتب يف احلاالت اآلت١ٝ:

ّٕ املطاسع إرا نإ أؿٌ األيف )ٜا٤ّ( يف ايجالثٞ:  .1                                                              (ٜشَٞ))س٢َ( أصًٗا )سَٞ( أل

 (طعّٝا) املصذس٢( طع)                                                                 

 )فت٢( أصًٗا )فيت( بذيٌٝ إٔ املج٢ٓ )فتٝإ(                                                                 

 َؼف٢ , َك٢ٗ , اطتؼف٢ , َصطف٢يف أٚاخش األمسا٤ ٚاألفعاٍ فٛم ايجالث١ٝ:  .2
 

  :األلف املندود )ا( : طابعًا
 تهتب يف احلاالت اآلت١ٝ:

 عصا/عصٛإ ,  سبا/سبٛات ,  غذا/ٜػذٚ( يف ايجالثٞ: ٚاٚإرا نإ أؿٌ األيف ) .1

 "حي٢ٝ" ٚػٓز عٔ ٖزٙ ايكاعذ٠ اطِ   دْٝا,  أذٝايف أٚاخش األمسا٤ ٚاألفعاٍ فٛم ايجالث١ٝ إرا طبكت األيف بٝا٤:  .2

  َٛطٝكا , ٖٛيٓذا , أملاْٝا , أَشٜهايف أٚاخش األمسا٤ األعذ١ُٝ :  .3

 "خباس٣ َٛط٢ , عٝظ٢ , نظش٣ , " ٚػٓز عٔ ٖزٙ ايكاعذ٠ بعض أمسا٤ األعالّ

 تدريبات حملسلة :
 بٝٓٔ طبب نتاب١ ايتا٤ َبظٛط١ يف ايهًُات اآلت١ٝ: .1

 /: مجع تهظري َفشدٙ )ػتٝت( بتا٤ َبظٛط١أػتاتَتخشن١.                                                      //: ايتا٤ قشأُت/

ََٖبِت/: ايتا٤ َٔ أؿٌ ايفعٌ     /ََْبَت/: اطِ ثالثٞ طانٔ ايٛطط                        /أخت/  /: تا٤ ايتأْٝح ايظان١َٓر

 ايهًُات اآلت١ٝ:بٝٓٔ طبب نتاب١ ايتا٤ َشبٛط١ يف  .2

 /:اطِ َفشد َؤْحٚسد٠/: مجع تهظري مل ٜٓت٘ َفشدٙ )غاصٟ( بتا٤ َبظٛط١ ,        /ُغضا٠/

 بٝٓٔ طبب نتاب١ األيف ممذٚد٠ يف ايهًُات اآلت١ٝ: .3

 /: اطِ اعذُٞإٜطايٝا/: ثالثٞ أؿٌ األيف ٚاٚ )ٜذْٛ(                                          /دْا/

 اهلُض٠ يف ايهًُات اآلت١ٝ:عًٌّ طبب نتاب١  .4

/١٦َِٝ  /: ُٖض٠ َتٛطط١ ػآر٠ َفتٛح١, ُطٔبَكِت بٝا٤ طان١ٓ يزيو نتبت ع٢ً ْرب٠.ايب

/٠٤َِٚ  /: ُٖض٠ َتٛطط١ ػآر٠ َفتٛح١, ُطٔبَكِت بٛاٚ طان١ٓ يزيو نتبت ع٢ً ايظطش.املش


