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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 [كالمباب ال]
َ

 الَكالَُم هَُو: اللَّْفُظ الُمَركَُّب الُمِفيدُ بِالَوْضعِ. 
  َوأَْقَساُمهُ ثاَلَثَةٌ:

 ، اْسمٌ -
 ، َوفِْعلٌ -
 َوَحْرٌف َجاَء ِلَمْعنًى. -
 

 

 ]فصــٌل منه[
َ

هِ ، َوالتَّْنِوينِ ، فااااُساااااااُم يُْعَرُف باااالَ ْفِ   ، َودُُ وِل األَِلِف َوالالَّم َعلَياااْ
 لَ ْفِ ، َوِهَي: اَوُحُروِف 
 ِمْن،  -
 وإِلى،  -
   وَعْن، -
 وَعلَى،  -
 وفِي،  -
-  ،  وُربَّ
 والبَاُء،  -
 والَكاُف،  -
 َوالالَُّم،  -
 َوُحُروِف القََسِم، َوِهَي: الَواُو، والبَاُء، والتَّاُء. -

يِن، وَسْوَف، َوتَاِء التَّأْنِيِث السَّاِكنَة.دْ قَ بِ َوالِفْعُل يُْعَرُف   ، َوالس ِ
 دَِليُل الِفْعِل. َوالَحْرُف: َما ُ يَْصلُُح َمعَهُ دَِليُل اُسِم َوُ

َ
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  األول تدريبال
 كالم[باب ال] علىتدريب 

 

؛َ ةَبيانَ(َفيماَ)داهхَو)   َ ََ(َأ امَالك مَالنحويَفيماَيليَ√ضعععععةَ)   َ َ-َ
َ:َالسبب

 .إمنا ينال العلم ابألدب -1
 .الراحة يف -2
 .إذا جاء الشيخ -3
 . هللا رسول   حممد  أشهد أنَّ  -4
 .آجرومن يقول حممد ب -5
 النحو حلية البيان. -6
7- .Thank you. 
 .سائر العلوم فقري إىل النحو -8
 سأجتهد يف هذا الرتم يف دراسة النحو. -9

وبيانَ اَميكنَأنَتقبلهََ،،َ ةَبيانَالدليلَ)ليهحددَنوعَالكلم ََاليتَحتتهاَخطَ-
َ:فيماَيليَ نَ)  ات

 عزَّ و جلَّ. –مما يكره هللا  شيء  وفيه  العلم  على قلٍب أْن يدخله  حرام  قال بعضهم :  -1
 .ا فشم ِّريساقه عن مشَّرتْ قيل يف املثل : قد  -2
 وينجلي الغبار أفرس  حتتك أم محار . ترىسوف  -3
 يديك بغ رزه. اشد دْ  -4
 ق رون  ت ه.أْْسح ْت  -5
 هتب  ريث ا. عجلةٍ ر بَّ  -6
َ
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 باب اإلعـَراب
 

الَكِلِم ُْ تاِلِف العََواِمِل الدَّاِ لَِة َعلَْيَها لَْفظاً اإِلْعَراُب هُو: تَْغييُر أََواِ ِر  
 أَْو تَْقِديراً.

 َوأَْقَساُمهُ أَْربَعَة:
 َرْفٌع، َونَْصٌب، َوَ ْفٌ ، َوَجْزٌم. 

ْفُع، َوالنَّْصُب، َوالَ ْفُ ، َوُ َجْزَم فيها.  فلألسماِء ِمْن ذَلَك الرَّ
ْفُع، َوالنَّ   ْصُب، َوالَجْزُم، َوُ َ ْفَ  فيها.ولألفعال ِمْن ذَلَك الرَّ
  نيالثَّا تدريبلا
 [عرابباب اإل] علىتدريب 

َ

َاملعربَوَاملبيننَممناَحتتهَ - َ:َ نَاجلملَفيماَأييتخطَ)ين
 ك .حيفظ هللا احفظ -1
 . احلديثهللا الص دق يف  حيب   -2

 . يستطاعأبمر فْأمر مبا  أمرت   إذا -3

4- ََبرب ِّ النَّاس أعوذ قل. 

 ؟ هذااغتبت  النَّاس اي  ملاذا -5

6- ََهمعليا من خلفهم ذر ي ة ضعاف ا خافوا ركو ت لو الذين خشولي. 

7- ََهللا  أمأعلم  أنتمأ قل. 

8- ََكاملني  حولنيأوالدهن  رضعنوالوالدات ي. 

 
 
 
 
 
 
 

 باب َمعِرفَة َعالَماِت اإلعـَراب
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 للرفع أربُع عالمات: 
ةُ والَواُو واألَِلُف  مَّ  والنُّوُن.الضَّ

ْفعِ في أَْربَعَِة َمَواِضَع: ةُ فَتَكون َعالَمةً للرَّ مَّ ا الضَّ  فَأَمَّ
ِم الُمْفَردِ  اِلمِ ، َوَجْمعِ التَّْكسااااايرِ ،  في اُساااااْ َوالِفعِْل ، َوَجْمعِ الُمَؤنَِّث الساااااَّ

 الُمَضاِرع الذي لَْم يَتَِّصْل بِآ ره َشْيٌء. 
ْفع في َمْوِضعَْين:  ا الَواُو فَتَُكوُن َعالَمةً للرَّ  َوأَمَّ

 في َجْمع المذكَّر السَّالم. -
ِة، َوِهَي أَبُوَك، َوأَُ وَك، َوَحُموَك، َوفُوَك، َوذُو  - َماِء الَ ْمساااَ وفي األساااْ
 َماٍل.
ْفعِ في تَثْنِيَِة األَْسماِء َ ا   ا األلُف فَتَُكوُن َعالَمةً للرَّ ةً.َوأَمَّ  صَّ
َل بِِه    اِرعِ إِذَا اتَّصااااااَ ْفعِ في الِفْعِل الُمضااااااَ ا النُّوُن فَتَُكوُن َعالَمةً للرَّ َوأَمَّ

 َضِميُر تَثْنِيٍَة، أَْو َضِميُر َجْمعٍ، أَْو َضِميُر الُمَؤنَّثَِة الُمَ اَطبَِة.
 الثَّالث تدريبال

 [عراباإلمعرفة عالمات باب ] علىتدريب 
َنو)هاَو)   َرفعها:ضَ كلماتَ رفو) َوَهََفيماَأيتيكَ نَاجلمل - َةَحتتهاَخط،َبين

1-   خاشعونالذين هم يف صالهتم  املؤمنونقد أفلح .َ
2- ََخريالتَّقوى ذلك  لباس و. 

3- َ َعليهما هللامن الذين خيافون أنعم  رجالنقال. 

4- ََياهللا ال ذين ءامنوا ابلقول الث ابت يف احليوة الد ن يثب ِّت. 

5- َ م ال  .َيشركونوال ذين هم برّب 

6- َ  َأبنفسهم خري ا املؤمناتو  املؤمنونلوال إذ ْسعتموه ظن. 

7- َ َأال تت قون هودهم أخو إذ قال هلم. 

8- َ َسعة من سعته ذولينفق. 
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 ]فصــٌل منه[
َ

َراُ، َواليَاُء،  ِب َ ْمُع َعالََماٍت: الفَتَْحةُ، َواأللُف، َوالَكساااْ َوَحذُْف َوِللنَّصاااْ
 النُّوِن.

ا الفَتَْحةُ فَتَُكوُن َعالََمةً للنَّْصِب في ثاَلَثَِة َمَواِضَع:   فَأَمَّ
 في اُْسِم الُمْفَرِد. -
 َوَجْمعِ التَّْكِسير. -
 َوالِفْعِل الُمَضاِرعِ إِذَا دََ َل َعلَْيِه نَاِصٌب، َولَْم يَتَِّصْل بِآِ ِرِه َشْيٌء. -

ا األَِلُف فَتَ  ِة، نَْحَو: َرأَيُْت َوأَمَّ َماِء الَ ْمساااَ ِب في األَساااْ ُكوُن َعالََمةً ِللنَّصاااْ
 أَبَاَك، َوأََ اَك، َوَما أَْشبَهَ ذَِلَك.

ا الَكْسَراُ فَتَُكوُن َعالَمةً ِللنَّْصِب في َجْمعِ الُمَؤنَِّث السَّاِلِم.  َوأَمَّ
ا اليَاُء فَتَُكوُن َعالََمةً ِللنَّْصِب في التَّثْ   نِيَِة َوالَجْمعِ.َوأَمَّ

ا َحذُْف النُّوِن فَيَُكوُن َعالََمةً ِللنَّْصِب في األَْفعَاِل الَ ْمَسِة التي َرْفعَُها  َوأَمَّ
 بِثَبَاِت النُّوِن.

ابع  التدريب الر 
 [فصل عالمات الن صب معرفة عالمات اإلعراب باب] علىتدريب  
ةَحتتهاَخطَ - َنو)هاَو)   َنصبهاَ:فيماَأيتيكَ نَاجلملَكلماتَ نصوب َوهض   ،َبين

1- َ  َيف الد رك األسفل من الن ار املنافقنيإن.َ
2- َ َإال وسعها نفساو ال نكل ف. 

3- َ َاألرضو  الس مواتوسع كرسي ه. 

4- َ َفكذ بومها اثننيإذ أرسلنا إليهم. 

5- َ َان نكتلأخاان منع من ا الكيل فأرسل معنا أاباي. 

 امرؤ عرف قدره . يهلكلن  -6

7- ََا برب كمتؤمنو لكم ال تؤمنون ابهلل والر سول يدعوكم ل ما و. 

َاجلن ة حتت ظالل الس يوف . أبوابإن   -8
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 ]فصــٌل منه[
َ

 َوِللَ ْفِ  ثاَلَُث َعالََماٍت: الَكْسَراُ، َواليَاُء، َوالفَتَْحة.
ا الَكْسَراُ فَتَُكوُن َعالََمةً ِللَ ْفِ  في ثاَلَثَِة َمَواِضَع:   فَأَم 

 في اُْسِم الُمْفَرِد الُمْنَصِرِف. -
 َوَجْمعِ التَّْكِسيِر الُمْنَصِرِف. -
 َوَجْمعِ الُمَؤنَِّث السَّاِلِم.  -

ا اليَاُء فَتَُكوُن َعالََمةً ِللَ ْفِ  في ثاَلَثَِة َمَواِضَع:   َوأَمَّ
 في األَسماِء الَ ْمَسِة. -
 َوفي التَّثْنِيَِة. -
 َوالَجْمعِ. -

ا ال  فَتَْحةُ فَتَُكوُن َعالََمةً ِلْلَ ْفِ  في اُسِم الَِّذي ُ يَْنَصِرُف.َوأَمَّ
 التدريب ال امع

 [فصل عالمات ال ف  معرفة عالمات اإلعراب باب] علىتدريب  
َنو)ها نَاجلملَكلماتَخمفوض َ جمرورةَفيماَأيتيك - ةَحتتهاَخطَ،َبين و)   ََ(َوهض 

 خفضهاَ َجرن هاَ(َ:

َ. الظ فر أسبابإن  الصرب من  -1
2- َوهو مؤمن  نثىأأو  ذكرمن  الصاحلاتمن يعمل من  و. 

3- ََهم راعونعهدم و ماانهتوالذين هم أل. 

4- َ َهخلفومن  يديهله معق بات من بني. 

5- َ َصاحلنيان عبادمن  عبدينحتت كانتا. 

6- َ َهخلفومن  يديهله معق بات من بني. 

7- َ الزَّاهدينوكانوا فيه من  معدودة دراهموشروه بثمٍن خبٍس . 

8- ََصابيحو زي  ن ا السماء الد نيا مب. 
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 ]فصــٌل منه[
َ

 َوِلْلَجْزِم َعالََمتَاِن:        
 السُُّكوُن. - 
 َوالَحذُْف.  - 

ِحيحِ اآل ر.  ا السُُّكوُن فَيَُكوُن َعالََمةً ِلْلَجْزِم في الِفْعِل الُمَضاِرعِ الصَّ  فَأَمَّ
ا   الَحذُْف فَيَُكوُن َعالََمةً ِلْلَجْزِم:َوأَمَّ
 في الِفْعل الُمضاِرع الُمْعتَل اآلِ ر. - 
 َوفي األَْفعَاِل الَ ْمَسِة التي َرْفعَُها بِثَبَاِت النُّوِن. - 

 التدريب الس ادع
 [فصل عالمات الجزم معرفة عالمات اإلعراب باب] علىتدريب  

َ)   َجز ها؛َوالسببَيفَفيماَأيتيكَ نَاجلملَأفعالَجمزو  َ - ةَحتتهاَخطَ،َبين وهض 
 ذلكَ:

1- َ َيولدو مل  يلدمل.َ
2- َ َابهلل فقد استمسك ابلعروة الوثقى يؤمنابلطاغوت و  يكفرفمن.َ
3- َ غري اإلسالم دين ا فلن يقبل منه  يبتغو من.َ
4- َ َبه جيز  سوء ا  يعملمن.َ
5- َ َإىل هللا فقد صغت قلوبكما تتوابإن.َ
6- َ َحتزينو ال  ختايففإذا خفت عليه فألقيه يف اليم  و ال.َ
ا أصل الفىت ما قد حصللي و ف  صْ أ   تقلال  -7 ا      إمن   صلي أبد 

 إال صورة الل حم و الد م يبق  لسان الفىت نصف و نصف فؤاده        فلم  -8

َ
ََ
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 فَصـْلٌ 
َ

 الُمْعَرباُت قِْسَمان: 
 قِْسٌم يُْعَرُب بِالَحَرَكاِت. -
 َوقِْسٌم يُْعَرُب بِالُحُروِف.  -

 فَالَِّذي يُْعَرُب بِالَحَرَكاِت أْربَعَةُ أنواع: 
 اُْسُم الُمْفَرد. -
 َوَجْمُع التَّْكِسيِر. -
 َوَجْمُع الُمَؤنَِّث السَّاِلُم. -
 َوالِفْعُل الُمَضاِرعُ الَِّذي لَْم يَتَِّصْل بِآِ ِرِه َشْيٌء. -

 وكلها:
مَّ   َوتُْجَزُم بِالسُُّكوِن. ، َوتُْ فَُ  بِالَكْسَراِ ، بالفَتَْحةِ َوتُْنَصُب ، ةِ تُْرفَُع بِالضَّ

 َوَ َرَج َعْن ذَلَك ثاَلَثَةُ أَْشيَاَء: 
 َجْمُع الُمَؤنَِّث السَّاِلُم يُْنَصُب بِالَكْسَراِ.  -
 َواُْسُم الَِّذي ُ يَْنَصِرُف يُْ فَُ  بِالفَتَْحِة.  -
 اِرعُ الُمْعتَلُّ اآلِ ِر يُْجَزُم بَِحذِْف آِ ِرِه.َوالِفْعُل الُمضَ  -

 َوالَِّذي يُْعَرُب بِالُحُروِف أْربَعَةُ أَْنَواع:
 التَّثْنِيَةُ. - 
 َوَجْمُع الُمذَكَِّر السَّاِلُم. - 
 َواألَْسَماُء الَ ْمَسةُ. - 
ةُ، َوِهَي: يَْفعاَلَِن، َوتَْفعاَلَِن، َويَ  -  َعاُل الَ ْمسااااااااَ ْفعَلُوَن، َوتَْفعَلُوَن، َواألَْف

 َوتَْفعَِليَن. 
ا التَّثْنِيَةُ فَتُْرفَُع بِاألِلِف، َوتُْنَصُب َوتُْ فَُ  بِاليَاِء.  فَأَمَّ

ا َجْمُع الُمذَكَِّر السَّاِلُم فَيُْرفَُع بِالَواو، َويُْنَصُب َويُْ فَُ  بِاليَاِء.   َوأَمَّ
ا األَْسَماُء الَ ْمَسةُ فَتُْرفَعُ   بِالَواو، َوتُْنَصُب بِاألَِلِف، َوتُْ فَُ  بِاْليَاِء.  َوأَمَّ

ا األَْفعَاُل الَ ْمَسةُ فَتُْرفَُع بِالنُّوِن، َوتُْنَصُب َوتُْجَزُم بَِحذْفَِها.  َوأَمَّ
 التدريب الث امن
 [فصل المعربات قسمان] علىتدريب  

َ
َ
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 باُب األَْفعَـالِ 
َ

ِرُب، َماٍ ، األَْفعَاُل ثاَلَثَةٌ:    َرَب، َويَضاااْ اِرعٌ، َوأَْمٌر، نَْحُو: ضاااَ َوُمضاااَ
 َواْضِرْب.

 َمْفتُوُح اآلِ ِر أَبَداً.  فَاْلَماِضي
 َمْجُزوٌم أَبَداً. َواألَْمُر 

اِرعُ  َوائِِد األَْربَعِ الَّتِي يَْجَمعَُها قَْولُك:  َوالُمضااااَ ِلِه إِْحدَى الزَّ َما َكاَن في أَوَّ
 عٌ أَبَداً، َحتَّى يَدُْ َل َعلَْيِه نَاِصٌب أَْو َجاِزٌم.)أنَْيَت(، َوهَُو َمْرفُو

َ
َاسع التَّ  دريبُ تَّ ال

َ)    َإ)راب هَأوَبنائ ه َفيَحدن د َنوع َالف علَ  - بين  َ:َماَأييتَ،َمثََّ
1-  إليه من ربه  أنزلالرسول مبا  آمن. 
 . يسلمالدَّواهي حوله و  هتوي -2
 هتع اتبالذي ال  تلقيف كل ِّ األمور مع  اتب ا     صديقك مل  كنت  إذا -3
 مشاربه تصفووأيُّ الناس  مِّْئت  مرار  على القذى     ظ   تشربإذا أنت مل  -4
 واأذنبهلم إن   ح  اْْس  جناحك لألقارب كل ِّهم     بتذلٍُّل و  اخفضو  -5
 املقدَّما تكونوأحبب إلينا أن      تقدَّمواوقال نيبُّ املسلمني  -6
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 ]فصــٌل منه[
َ

 َوِهَي: ، النَّواِصُب َعَشَراٌ فَ   
 أَْن،  -
 َولَْن،  -
 َوإِذَْن،  -
 َوَكْي،  -
 َوَُُم َكْي،  -
 َوَُُم الُجُحوِد،  -
 َوَحتَّى، -
 َواْلَجَواُب بِاْلفَاِء،  -
 َواْلَواو،  -
 َوأَْو. -

َ

  ُُ  العَاِشردريبُ تَّ ال
 : فيما يأتي الن صبوعالمة  ن اصببين ال المنصوبةة واستخرج األفعال  - -

: 
1-    وما كان هللا ليطلعكم على الغيب. 
ا -2  ال حتسب اجملد متر ا أنت  آكل ه      لن تبلغ اجملد حىتَّ تلعق الصَّربِّ
يتربَّأ كفى ابلعلمِّ شرف ا أن يدَّعيه من ال حيسنه ، ويفرح إذا نسب إليه ، وكفى ابجلهل ضعة  أن   -3

  منه م ن هو فيه ، ويغضب إذا نسب إليه.
4-   لن تنالوا الربَّ حىت تنفقوا مما حتبون. 
 ليت الكواكب تدنو يل فأنظمها      عقود مدح فما أرضى لكم كلمي -5
 نرميهم حبرٍب       تشيب الطفل من قبل املشيبِّ  -وهللا  –إذن  -6
7-   اآلية  إان فتحنا لك فتح ا مبين ا * ليغفر لك هللا.... 
 ال تنه  عن خلق و أتيت مثله       عار عليك إذا فعلت عظيم -8
 دت اآلمال إال لصابر األستسهلنَّ الصعب أو أدرك املىن     فما انق -9
10-   َّعينها  فرجعناك إىل أمك كي تقر. 
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 ]فصــٌل منه[ 
َ

 َوِهَي:  ،َوالَجَواِزُم ثََمانِيَةَ َعَشرَ       
 لَْم، -
ا، -  َولَمَّ
 َوأَلَْم، -
ا، -  َوأَلَمَّ
 َوُُم األَْمِر َوالدَُّعاِء، -
 َو)َُ( في النَّْهيِ َوالدَُّعاِء، -
 َوإِْن، -
 َوَما،-
 وَمْن، -
 َوَمْهَما، -
 َوإِذَْما، -
- ،  َوأَيٌّ
 َوَمتَى، -
 َوأَيَّاَن، -
 َوأَْيَن، -
 َوأَنَّى، -
 َوَحْيثَُما، -
 َوَكْيفََما، -
ة.- ْعِر َ اصَّ  َوإِذَا في الش ِ

 
 
 
 
 
 
 
 

  الحادي َعشردريبُ تَّ ال
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 : فيما يأتي الجزمبين الجازم وعالمة  استخرج األفعال المجزومة و -

1-   أم حسبتم أن تدخلوا اجلنةَّ ول مَّا يعلم هللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. 
2-  ... َّأمل تر  إلر رب ِّك كيف مدَّ الظ ِّل . 

3-   و أنتم األعلون و ال هتنوا و ال حتزنوا. 

 من يهن يسهل اهلوان به     ما جلرح مبِّ ي ٍِّت إيالم   -4

 و إن خاهلا ختفى على النَّاس ت عل مِّ و مهما تكن عند امرئ من خليقة        -5

ا عن اجلهل يندم و أعلم أنَّه     مىت أجزهو أحلم عن خل ِّي  -6 ْلم   حِّ

 أ ل مَّا تعرفوا من ا اليقينا    إليكم اي بين بكر إليكم    -7

ه أتمر آتي ا  -8  وإنَّك إذما أتت ما أنت آمر    به ت  ْلفِّ م ْن إايَّ

ن نؤمِّنك أتمن غريان و إذا     -9  مل تدرك األمن منَّا مل تزل حذرا  أايَّ

 فأصبحت  أَّنَّ أتهتا تستجر ّبا      جتد حطب ا جْزال و انر ا أتجَّجا -10

 استغن ما أغناك ربُّك ابلغىن     وإذا تصبك خصاصة فتجمَّلِّ  -11

   كيفما تكن أكن معك . -12

ا .  -13  حيثما تستقم يقد ِّر هللا لك جناح 

14-    أينما تكونوا يدرككم املوت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باب مرفوعات األسمـاءِ 
 

12 الَمْرفُوَعاُت َسْبعَةٌ، َوِهَي:   
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 اْلفَاِعُل. -
 َواْلَمْفعُوُل الَِّذي لَْم يُسمَّ فَاِعلُه. -
 َواْلُمْبتَدأُ.  -
 َوَ بَُرهُ. -
 َواْسُم )َكاَن( َوأََ َواتَِها. -
( َوأََ َواتَِها. -  َوَ بَُر )إِنَّ
 َوالتَّابُِع ِلْلَمْرفُوعِ، َوهَُو أَْربَعَةُ أَْشيَاء:  -
 النَّْعُت. -
 َوالعَْطُف. -
 َوالتَّوكيدُ. -
 َواْلبَدَُل. - 
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 باب الفاعـل
 

 الفاعل: هو اُسم المرفوعُ المذكوُر قَْبلَهُ فِْعلُهُ.  
 َوهَُو َعلَى قِْسَمْيِن:   
 َظاِهٌر، َوُمْضَمٌر.   
دَاِن، َويَقُوُم    يااْ اَم الزَّ دٌ، وقااَ دٌ، َويَقُوُم َزيااْ اَم َزيااْ َك: قااَ اِهُر نَْحُو قَْولااِ الظااَّ فااَ

اُل،  جااَ اُل، َويَقُوُم الر ِ جااَ اَم الر ِ دُوَن، َوقااَ يااْ دُوَن، َويَقُوُم الزَّ يااْ اَم الزَّ دَاِن، َوقااَ يااْ الزَّ
َوتَقُوُم الِهْندَاِن، َوَقاَمِت الِهْندَاُت، َوَقاَمْت ِهْندٌ، َوتَقُوُم ِهْندٌ، َوَقاَمِت الِهْندَاِن، 

اَم أَُ وَك، َويَقُوُم أَُ وَك،  ِت الُهنُودُ، َوتَقُوُم الُهنُودُ، َوقااَ امااَ دَاُت،وقااَ َوتَقُوُم الِهنااْ
 َوقَاَم ُغالَِمي، َويَقُوُم ُغالَِمي، َوَما أَْشبَهَ ذَِلَك. 

َربَْت،    َرْبنَا، َوضاااَ َرْبُت، َوضاااَ َر، نَْحُو قَْوِلَك: ضاااَ َمُر اثْنَا َعشاااَ َوالُمضاااْ
َضَربَا،  َضَربَْت، َو َضَرَب، َو ، َو َضَرْبتُنَّ َضَرْبتُم، َو َضَرْبتَُما، َو َضَرْبِت، َو َو

 َوَضَربُوا، َوَضَرْبَن.
 

  الثَّالث َعشردريبُ تَّ ال

َنو)هَ ي) - َنَحيثَ َاإلظهارَوَاإلضمارَ(:َالفا)لَفيماَأييتَ،َوبين 
 إذا غامرت يف شرٍف مرومِّ         فال تقنْع مبا دون النُّجومِّ  -1
 ولدتك أم ك اي ابن آدم  ابكي ا      و النَّاس حولك يضحكون سرورا -2

ا مس رورا  فاجه د لنفسك أن تكون إذا بكوا      يف يوم موتك ضاحك 
3-   وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى. 
 لعمرك ما تدري الطَّوارق ابحلصى      و ال زاجرات الطَّري ما هللا صانع  -4
5-   و الوالدات يرضعن أوالدهن  حولني كاملني. 
6-   فسجد املالئكة كلهم أمجعون. 
7-   إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. 
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 بَاُب الَمْفعُوِل ال ِذي لَْم يَُسم  فَاِعلُهُ 
 

 َوهَُو: اُْسُم الَمْرفُوعُ، الَِّذي لَْم يُذَْكْر َمعَهُ فَاِعلُهُ.   
َر َما قَْبَل آِ ِرِه، َوإِْن َكاَن    لُهُ َوُكسااااااِ مَّ أَوَّ ياً ضااااااُ فَإِْن َكاَن الِفْعُل َماضااااااِ

لُهُ َوفُتَِح َما قَْبَل آِ ِرِه.   ُمَضاِرعاً ُضمَّ أَوَّ
 َوهَُو َعلَى قِْسَمْيِن:   
 ، َوُمْضَمر. َظاِهرٌ   
َرُب َزْيدٌ، وأُْكِرَم َعْمٌرو،    ِرَب َزْيدٌ، ويُضاااااااْ فَالظَّاِهر نَْحُو قَْوِلَك: ضاااااااُ

 ويُْكَرُم َعْمٌرو. 
ِربَْت،    ِرْبنَا، َوضااُ ِرْبُت، َوضااُ َرح نَْحُو قَِااااااااْوِلَك:ضااُ َمر اثْنَا َعشااَ والُمضااْ

ُضِربَا،  ُضِربَْت، َو ُضِرَب، َو ، َو ُضِرْبتُنَّ ُضِرْبتُم، َو ُضِرْبتَُما، َو ُضِرْبِت، َو َو
 َوُضِربُوا، َوُضِرْبَن.

 
ابع َعشردريبُ تَّ ال   الرَّ

 و نائب الفاعل فيما يأتي : عي ِن الفعل المبنيَّ لما لم يسم فاعله، -
1-   ي  األمر الذي فيه تستفتيان  .ق ضِّ
 ج بِّل ت النفوس على حب ِّ من أحسن إليها . -2

 و ما املال  و األهلون إال ودائع          و ال بدَّ يوم ا أن ت  ر دَّ الودائع -3

4-   و أزلفت اجلنَّة للمتَّقني. 

5-   اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. 

 و مل أر أمثال الر ِّجال تفاو ًت         إىل اجملد حىتَّ ع دَّ ألف  بواحدِّ  -6

7-   و الحتسنبَّ الذين قتلوا يف سبيل هللا أمواًت  بل أحياء عند رّبم يرزقون. 

 ي كلَّم إال حني يبت سم   ي غضي حياء  و ي  ْغض ى من مهابته      فال -8

 
 

 
 
 

 باب المبتدأ والخبر
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َ

 الُمْبتَدَأُ: هَُو اُْسُم الَمْرفُوعُ العَاِري َعِن العََواِمِل اللَّْفِظيَِّة.   
 َوالَ بَُر: هَُو اُْسُم الَمْرفُوعُ الُمْسنَدُ إِلَْيِه.  

ْيدَاِن  ْيدُوَن قَائُِموَن.نَْحُو قَْوِلَك: َزْيدٌ قَائٌِم، والزَّ  قَائَِماِن، والزَّ
 َوالُمْبتَدَأُ قِْسَماِن:  

 َظاِهٌر، َوُمْضَمٌر. 
 فَالظَّاِهُر َما تَقَدََّم ِذْكُرهُ   
َر، َوِهَي: أَنَا، َونَْحُن، َوأَْنَت، َوأَْنِت، َوأَْنتَُما، َوأَْنتُْم،    َمُر اثْنَا َعشااااَ َوالُمضااااْ

، َوهَُو، َوِهَي،  . َوأَْنتُنَّ  َوهَُما، َوهُْم، َوهُنَّ
 نَْحُو قَْوِلَك: أَنَا قَائٌِم، َونَْحُن قَائُِموَن، َوَما أَْشبَهَ ذَِلَك.  
 َوالَ بَُر قِْسَماِن:  

 ُمْفَردٌ، َوَغْيُر ُمْفَرٍد. 
ْيدون قَائُِموَن.    ْيداِن قَائَِماِن، والزَّ  فَالُمْفَردُ نَْحُو قَْوِلَك: َزْيدٌ قَائٌِم، والزَّ
 َوَغْيُر الُمْفَرد أَْربَعَةُ أَْشيَاء:   
 الَجارُّ َوالَمْجُروُر، َوالظَّْرُف، َوالِفْعُل َمَع فَاِعِلِه، َوالُمْبتَدَأُ َمَع َ بَِرِه.   
ُتهُ    َجاِريَ ْيدٌ  َقاَم أَبُوهُ، َوَز ْيدٌ  ْندََك، َوَز ْيدٌ ِع لدَّاِر، َوَز ْيدٌ في ا ِلَك: َز نَْحُو قَْو
 ذَاِهبَةٌ.

  ال امع َعشردريبُ تَّ لا
 عي ِن المبتدأ و ال بر فيما يلي : -

1-   حمم د رسول هللا. 

2-   و أن تصوموا خري لكم. 
 هللا غافر الذَّنب ، وقابل التوبة . -3
4-   ولباس التَّقوى ذلك خري . 
5-   نبئ عبادي أين أان الغفور الرحيم. 
6-    فألقاها فإذا هي حيَّة تسعى. 
7-   وال ذي قال لوالديه أفٍ  لكما أتعدانين أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ومها يستغيثان هللا

 .ويلك ءامن 

َحددَنوعَاخلربَيفَاجلملَاآلتي َ:َ-َ
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َقالَالننابغ َالذنبياينَ:َ-1
َجناحاَََََََََسعادةَ وَاألانةََميه نوَالرن فقَ َيفَرفٍقَت ق  َفاستأن 

َ  طع مٍ َتعودَذ ابوَل َرََََََََراح َ َيعقبَهوَاليأسَمماَفاتَ َحابَّ
َاملشطَ.َكأسناناملسلمونَََ-2
َ.َاطيب َمثارهالدنروسََ-3
َ.َ)ندكاللنقاءََ-4
َاخلميسَ.َيومالسنفرََ-5
َ

َ
َ
َ
َ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر
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 َوِهَي ثاَلَثَةُ أَْشيَاء:   
 َكاَن َوأََ َواتَُها. -
 َوإِنَّ َوأََ َواتَُها. -
 َوَظنَْنُت َوأََ َواتُها. -

 ]فصــٌل منه[
َ

ا َكاَن َوأََ َواتَُها، فَإِنََّها تَْرفَُع اُْسَم، َوتَْنِصُب الَ بََر.   فَأَمَّ
، َوبَاَت، َوَصاَر، َولَيَْع،  َوِهَي: َكاَن، َوأَْمَسى، َوأَْصبََح، َوأَْضَحى، َوَظلَّ
َف ِمْنَها نَْحُو:  رَّ ، َوَما فَتَِئ، َوَما بَِرَح، َوَمادَاَم، َوَما تَصااااااَ َوَما َزاَل، َوَما اْنفَكَّ

 َكاَن، َويَُكوُن، َوُكْن، َوأَْصبََح، َويُْصبُِح، َوأَْصبِْح. 
 وُل: َكاَن َزْيدٌ قَائِماً، َولَْيَع َعْمٌرو َشاِ صاً، َوَما أَْشبَهَ ذَِلَك.تَقُ   

 
  السَّابع َعشردريبُ تَّ ال

عين أسماء األفعال الن اسخة في الجمل اآلتية ، وبي ِن الجامد من هذه  األفعال و  -
 :، ثم بي ِن اسمها و خبرها ) الكامل و الناقص ( ف بقسميهالمتصر ِ 

َ1-   َّاملغرب  أن تولوا وجوهكم قبل املشرق و ليس الرب. 
دق حىتَّ يكتب عند هللا صد ِّيق ا ".  قال النَّيبُّ  -2  : " ال يزال الر جل يصدق و يتحر ى الص ِّ
 : " كان هللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ".  قال النَّيبُّ  -3
 من احلسن حىت كاد أن يتكل ما  أًتك الر بيع الط لق خيتال ضاحكا        -4
ْن ميسي و يصبح الهي ا           و مرام ه املأكول  و املشروب   -5  تبًّا لِّم 
6-   و أصبح فؤاد أم ِّ موسى فارغ ا. 
7-   ال يزال بنياهنم الذي بنوا ريبة يف قلوّبم. 
8-  و ال يزالون خمتلفني إال من رحم ربُّك.  
 مادمت  أحذر ما أييت به القدر      ها   لست أدركنفسي تروم  أمور ا  -9

 ليس ارحتالك يف كسب الغىن سفر ا     لكْن م قام ك يف ضرٍ  هو السَّفر   -10
 

 ]فصــٌل منه[
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ا إنَّ َوأََ َواتَُها فَإِنََّها تَْنِصُب اُْسَم َوتَْرفَُع الَ بََر.   َوأَمَّ
  . ، َولَْيَت، َولَعَلَّ ، َوَكأَنَّ ، َولَِكنَّ ، َوأَنَّ  َوِهَي: إِنَّ
 تَقُوُل: )إِنَّ َزْيداً قَائٌِم(، َو)لَْيَت َعْمًرا َشاِ ٌص(، َوَما أَْشبَهَ ذَِلَك.   
 َوَمْعنَى: 
 إِنَّ َوأَنَّ ِللتَّْوِكيد. - 
 َولَِكنَّ لالْستِدَْراك. - 
 َوَكأَنَّ للتَّْشبِيِه. - 
 َولَْيَت للتََّمن ِي. - 
ي َوالتََّوقُّع. -   َولَعَلَّ للتََّرج ِ

 
  الثَّامن َعشردريبُ تَّ ال

 عي ِن كلَّ حرٍف ناسخ ، وبي ِن اسمه و  بره في الجمل اآلتية : -

1-   إنَّ هللا غفور رحيم. 

2-   وما يدريك لعلَّ السَّاعة قريب. 

 كأنَّ جليس السوء انفخ كري. -3

4-  الن اس شيئ ا ولكن النَّاس أنفسهم يظلمون إن  هللا ال يظلم. 

 ليت رجال صاحل ا حيرسين ".: "   قال النَّيبُّ  -5

 
.  أدخل على كل جملة من الجمل اآلتية )كان( مرة، و)إّن( مرة ثانية، وغّير ما يلزمك 2س

 تغييره:
 )المتدر ِّبون مجتهدون( : 

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

زة()المعام     الت ُمنج 
....................................................................................................................................... 

 )أخواك حريصان على مصلحتهما( 
....................................................................................................................................... 

 ]فصــٌل منه[
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ا َظنَْنُت َوأََ َواتُها:  َوأَمَّ
 فَإِنَّها تَْنِصُب الُمْبتَدَأ َوالَ بََر َعلَى أَنَُّهَما َمْفعُوَُِن لََها. 

ْبُت، َوِ ْلُت، َوَزَعْمُت، َوَرأَْيُت، َوَعِلْمُت، َوَوَجدُْت،  َوِهَي: َظنَْنُت، َوَحساااااااِ
 َواتََّ ذُْت، َوَجعَْلُت، َوَسِمْعُت. 

 ُت َعْمًرا َشاِ صاً(، َوَما أَْشبَهَ ذَِلَك.تَقُوُل: )َظنَْنُت َزْيداً ُمْنَطِلقاً(، و)َرأي 
 
 

ََ التَّاسع َعشردريبُ تَّ ال
َالفعلَالنَّاسخَوبيَاملفعولَاألوَّلَوَالثَّاينَفيماَأييتَ: -  )ين

1- ََا َ.وجعلَالشمسَسراج 
2- ََ وَ اَأظنَُّالسَّا) َقائم. 

 التقىَوَاجلودَخريَجتارةََََََََََرابح اَإذاَ اَاملرءَأصبحَاثق َحسبتَه -3

4- ََ ذَللاَإبراهيمَخلي  .واَّتَّ

 مسعتَالنناسَيقولونَقوالَفقلتهَ. -5

َالَإخعععالكَانجيا -6  فإنَتنجهَ نهاَتنجَ  نَذيَ)ظيم ََََََوإالَفإينن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب النعـت
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 . ِلْلَمْنعُوِت في َرْفِعِه َونَْصبِِه َوَخْفِضِه، َوتَْعِريِفِه َوتَْنِكيرهِ تَابٌِع النَّْعُت:   
 .)َمَرْرُت بَِزْيٍد العَاقِِل(، وَ )َرأَْيُت َزْيداً العَاقَِل(، وَ )قَاَم َزْيدٌ العَاقُِل(تقوُل:   
 َواْلَمْعِرفَةُ َخْمَسةُ أَْشيَاء:   
  أَْنَت.أَنَا وَ نَْحُو: االْسُم الُمْضَمُر،  -  
 َزْيٍد َوَمك ةَ. نَْحُو: َواالْسُم اْلعَلَُم،  -  
 َهذَا َوَهِذِه َوَهُؤالِء.نَْحُو: َواالْسُم الُمْبَهُم،  -  
ُجِل َوالغاُلَِم.نَْحُو: َواالْسُم ال ِذي فِيِه األَِلُف َوالال ُم،  -     الر 
 األَْربَعَة.َوَما أُِضيَف إِلى َواِحٍد ِمْن َهِذِه  -  
ِه ال يَْختَصُّ بِِه َواِحدٌ دُوَن  َخَر،َوالنَِّكَراُ:    اسٍِع في ِجْنسِْْْْْْ ٍم شَْْْْْْ  ُكلُّ اسْْْْْْْ

ُجِل َواْلفََرِس.نَْحُو:  َوتَْقِريبُهُ: ُكلُّ َما َصلََح دُُخوُل األَِلِف َوالال ِم َعلَْيِه،  الر 
  العشروندريبُ تَّ ال

 عي ِن النعت و المنعوت فيما يأتي : -

1-  جُّ أشهر معلوماتاحل . 
2-   ا طي ِّب ا  .فتيمَّموا صعيد 
3-   أنت موالان فانصران على القوم الكافرين. 
4-   فيهما عينان نضَّاختان. 
5-ََ و هلل األْساء احلسىن فادعوه ّبا. 
 إذا غامرت يف شرف مروم      فال تقنع مبا دون الن جومِّ  -6
َفهاَ)لىَغرارَاملثالَاألول:طابقتَفيهَالصف َ وصَومثَأبيَ اَأ)يَالصف َفيماَأييتََ-

 .هذه شاحنة جديدة  .1

 (.ريفها يف اإلفراد ,والرفع ,والتأنيث ,والتنك)الصفة :جديدة , وقد طابقت موصو 

ا يف الن حو. .2   حضرت درس ا مفيد 

 .أولئك نسوة صاحلات .3

  النوم الكثري مضيعة للوقت ..4

  .الت حضري اجلي د للد رس يعني على الفهم.5

  .إن املزارعني اجلادين ينتجون.6
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ا تحته خط  في الجمل اآلتية ، ثم بين نوع المعرفة : -  مي ز النكرة من المعرفة مم 

اأفال أكون  -1  شكور ا .  عبد 
 السوداء طعام طعم و شفاء سقم . احلب ة -2

3- ََتبوؤوا الد ار و اإلميان وال ذين. 

4- ََنقصُّ عليك أحسن القصص حنن. 

5- َ من أهلي ابينربَّه فقال رب  إن   نوحواندى . 

6- َ  َالقرآن يهدي للَّيت هي أقوم هذاإن. 

 هو العدوُّ الكاشح   الل سانو استعذ من شر ِّه       إن   لسانكاحفظ  -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بَاُب العَـْطفِ 
َ

ا،   َرةٌ، َوِهَي: الَواُو، َوالفَاُء، َوثُم ، وأَْو، وأَْم، وإِم  َوُحروُف العَْطِف َعشَْْْْْْ
 وبَْل، والَ، َولَِكن، َوَحت ى في بَْعِض الَمَواِضِع.

21
0 



 

 24 

ْبَت، أَْو َعلَى   َْْْْْْْ وٍب نَص فَِإْن َعَطْفَت َعلَى َمْرفُوع َرفَْعَت، أَْو َعلَى َمْنصُْْْْْْْ
 ى َمْجُزوٍم َجَزْمَت. َمْخفُوٍض َخفَْضَت، أَْو َعلَ 

ٍد   داً َوَعْمًرا(، َو)َمَرْرُت بَِزيْْْْ ُت َزيْْْْ ْْْْ دٌ َوَعْمٌرو(، َو)َرأَي اَم َزيْْْْ تَقُوُل: )قَْْْ
 َوَعْمٍرو(، َو)َزْيدٌ لَْم يَقُْم َولَْم يَْقعُْد(.

  االحادي والعشروندريبُ تَّ ال

 بي ِن حرف العطف والمعطوف والمعطوف عليه فيما يأتي : -
1- ََاذهبَأنتَوَأخوكَآباييتَوَالَتنياَيفَذكري.َ
2- ََا َكره   . فقالَهلاَوَلألرضَائتياَطو) اَأو

3- ََأف َيتدبرونَالقرآنَأمَ)لىَقلوبَأقفاهلا . 

4-   و وص ى بها إبراهيم بنيه ويعقوب . 

5-   قال لبثت يوًما أو بع  يوم . 

6-   و هللا  لقكم من تراب ثمَّ من نطفة . 

اَ -7 أضحىَحقيق َالَخياالكانَحهل م   فخاطر اَفاحتماالََََََََمثََّ

 املعروفَأيسرَالقلوبَحىتَقلوبَاأل)داءَ. -8

9-   ى و الَّذي قدَّر فهدى  . الَّذي  لق فسوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 بَاُب الت ْوِكيد
َ

22 الت ْوِكيدُ: تَابٌِع ِلْلُمؤك ِد في َرْفِعِه َونَْصبِِه َوَخْفِضِه َوتَْعِريِفِه.   
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، َوأَْجَمُع، َوتَوابُِع    َفاٍظ َمْعلُوَمٍة، َوِهَي: الن ْفُس، َوالعَْيُن، َوُكلُّ َويَُكوُن ِبأَْل
 أَْجَمَع، َوِهَي: أَْكتَُع، َوأَْبتَُع، َوأَْبَصُع. 

اْلقَْوِم    َْْ ُت القَْوَم ُكل ُهْم(، َو)َمَرْرُت ب ْْْ هُ(، َو)َرأَي دٌ نَْفسُْْْْْْْْْ ْْْ اَم َزي َْْ تَقُوُل: )ق
 (.أَْجَمِعينَ 

 التدريب
 د فيما يأتي :يكت وأعين ال -

1.  فسجد املالئكة كلهم أمجعون.   

2.    هين كل  هو الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الد . 

3.  وعلم أدام األْساء كلها.  

4.   هن  أعينهن والحيزن  ويرضني مبا أتيتهن كل   ذالك أدين أن تقر . 

    صيام رمضان عينه فريضة . .5

:ادرس ,ادرس . .6    نصح املدرس الطالب قائال  

 أحسن إىل والديك كليهما . .7

8. . ,أبدا        ال هتمل واجباتك أبدا  

 أعين التوكيد المعنوي واالسم المؤكد فيما يأتي : -
1.  قل إن األمر كله هلل.   

2.   ولقد أريناه آايتنا كلها فكذب وأىب.    

      أسلمت اخلطاب حلامد نفسه ؟ .3

              الضيوف مجيعهم .قدم  .4

     هما قبل األكل .يكلتيدي  أغسل  .5

     الزوجان كالمها مسؤول عن تربية األوالد . .6

َ      العمل الطيب كله حممود . .7
 

 باب البَدَل
َ

 إِذَا أُْبِدَل اْسٌم ِمِن اْسٍم أَْو فِْعٌل ِمن فِْعٍل تَبِعَهُ في َجِميِع إِْعَرابِِه.   
 َوهَُو َعلَى أَْربَعَِة أَْقَساٍم:   
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 بَدَُل الش ْيِء ِمَن الش ْيِء.  -  
  -  .  َوبَدَُل البَْعِض ِمَن الُكل ِ
 َوبَدَُل االْشتَِماِل.  -  
 َوبَدَُل الغَلَِط.  -  
هُ(، َو)نَفَعَنِي زَ   َْْ ِليَف ثُلُث ُت الر  دٌ أَُخوَ:(، َو)أََكلْْْ اَم َزيْْْ َ:: )قَْْ دٌ نَْحُو قَْولِْْ يْْْ

ت  ُت الفََرس فَغَِلطْْْْ داً الفََرَس(، أََرْدت أَْن تَقُول:َرأَيْْْْ ُت َزيْْْْ هُ(، َو)َرأَيْْْْ ِعْلمُْْْ
 فَأَْبدَْلت َزْيداً ِمْنهُ.

 الت دريب

 أعين البدل والبدل منه في اآليات اآلتية: -
1.  اهدان الصراط املستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم.    

2.   وأعناابإن للمتقني مفازا * حدائق. 

3.  أمنا برب العاملني * رب موسى وهارون. 

4.  وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني. 

5.  إذ جعل الذين كفروا يف قلوّبم احلمية محية اجلاهلية . 

6.  وقال موسى ألخيه هارون اخلفين يف قومي . 

7.  بل إن يعد الظاملون بعضهم بعضا إال غرورا . 

8.  هارون أخي واجعل يل وزيرا   من أهلي *َ.َ
 أعين البدل والمبدل منه فيما   يأتي وأبين نوع البدل : -

 دفع الثمن نصفه. .1

 نزلنا يف املدينة مشاهلا . .2

 زران عاصمة السودان اخلرطوم . .3

 .  ه1319فتح امللك عبد العزيز الرايض سنة  .4

 عطبت الطائرة جناحها . .5

 . املوضوع معظمه جيدا الش يخشرح  .6

 في الجمل اآلتية:  ثّم أعربهس: بين نوع التابع 
 إعرابه نوعه التابع الجملة

َهبديتكَالغالي     َس ع دته
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وهللَاألمساءَاحلسىنَفاد)وهَهبا.َ   
َالقص َأونهلا    َأنتَقرأت 
َكلنها َالقص     َوأانَقرأته

   َدخلَانصرَالفقيه
   َدخلَانصرَأخوك

ووصنىَهباَإبراهيمهَبنيهَويعقوب.َ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب منصوبات األسمـاء
 

 الَمنُصوبَاُت َخْمَسةَ َعَشَر َوِهَي:  
 الَمْفعُوُل بِِه. -
 َوالَمْصدَُر. -
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َماِن. -  َوَظْرُف الز 
 َوَظْرُف الَمَكـاِن. -
 َوالَحال. -
 َوالت ْمييُز. -
 َوالُمْستَثْنَى. -
 َواْسُم الَ. -
 َوالُمنَـادَى. -
 ِمْن أَْجِلِه. َوالَمْفعُـولُ  -
 َوالَمْفعُــوُل َمعَهُ.  -
 َوَخبَُر )َكاَن( َوأََخَواتَِها. -
( َوأََخَواتَِها. -  َواْسُم )إِن 
 َوالت ابُِع ِلْلَمْنُصوِب، َوهَُو أَْربَعَة أَْشيَاء:  -

 الن ْعُت. -     
 َوالعَْطُف. -     
 َوالت ْوِكيدُ. -     
 َوالبَدَُل. -     
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 الَمْفعُول بِهِ بَاُب 
َ

 َوهَُو: االْسُم الَمْنُصوُب ال ِذي يَقَُع به الِفْعُل.  
 نَْحُو قَْوِلَ:: )َضَرْبُت َزْيداً(، َو)َرِكْبُت الفََرَس(.  
 َوهَُو قِْسَماِن:  
 َظاِهٌر. -
 َوُمْضَمٌر.  -

 فَالظ اِهُر َما تَقَد َم ِذْكُرهُ. 
 َوالُمْضَمُر قِْسَماِن: 

 ُمت ِصٌل. -
 َوُمْنفَِصٌل.  -

َربَِ:،  َربََ:، َوضَْْْ َربَنَا، َوضَْْْ َربَنِي، َوضَْْْ ر، َوِهَي: ضَْْْ ُل اثْنَا َعشَْْْ فَالُمت صِْْْ
َربَُهَما،  َربََها، َوضَْْْْْ َربَهُ، َوضَْْْْْ ، َوضَْْْْْ َربَُكن  َربَُكْم، َوضَْْْْْ َربَُكَما، َوضَْْْْْ َوضَْْْْْ

 .  َوَضَربُهْم، َوَضَربَُهن 
َر، وَ  ُل اثَْنا َعشَْْْْْْْ ِْْْْْْْ ِهَي: إِي اَي، َوإِي انَا، َوإِي اَ:، َوإِي اِ:، َوإِي اُكَما، َوالُمْنفَص

. ، َوإِي اهُ، َوإِي اَها، َوإِي اهَُما، َوإِي اهُْم، َوإِي اهُن   َوإِي اُكْم، َوإِي اُكن 

َالتندريب
 عي ن المفعول به ، وبي ِن عالمة إعرابه : -

 حفظت حديثني يف أحكام الص الة. -1
 هللا الطَّي ِّبات من األعمال .حيبُّ  -2

 خابرتك هاتفيًّا . -3

 ات ق دعوة املظلوم. -4

 رأيته و هو ميشي مشي فنَّان      كأن ه فارس يف وسط ميدانِّ  -5

6-   ال حيب  هللا اجلهر ابلسُّوء من القول إال من ظلم. 
7-   وال تصع ِّر خد ك للن اس. 
8-   إال ال ذين ءامنوا وعملوا الصاحلات. 

 باب المصـدر
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ِريِف الِفعِْل،   وُب ال ِذي يَِجيُء ثَاِلثاً في تَصْْْْ ُم الَمْنصُْْْ دَُر هَُو: االسْْْْ المصْْْْ
 نَْحُو: َضَرَب، يَْضِرُب، َضْرباً.

 َوهَُو قِْسَماِن:  
- .  لَْفظيٌّ
 َوَمْعنَوي.  -
، نَْحُو: )قَتَْلتُهُ قَتاْلً(.   فَِإْن َوافََق لَْفُظهُ لفَظ فِْعِلِه فَُهَو لَْفِظيٌّ
ُت قُعُوداً(،   ، نَْحُو: )َجلَسْْْْْْْ َوإِْن َوافََق َمْعنَى فِْعِلِه دُوَن لَْفِظِه فَُهَو َمْعنَِويٌّ

 َو)قُْمُت ُوقُوفاً(، َوَما أَْشبَهَ ذَِلَ:.

َالتدريب
المفعول المطلق ( فيما يأتي ، و بي ن المعنى عي ن المصدر )  -

 ال ذي دل  عليه :

1-   إان  فتحنا لك فتح ا مبينا. 
2-   ا  .إذا رج ت األرض رجًّ

3-    كال  لو تعلمون علم اليقني. 

4-   اجرع الد واء جر عات. 

5-   إذ دخلوا عليه فقالوا سالم ا. 
َ
َ
َ
َ
َ
 

 

 

 باب ظرف الزمان، وظرف المكان
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َ

وُب بِتَْقِديِر )في( نَْحُو: اليَْوَم،   َماِن الَمْنصُْْْْْ ُم الز  َماِن هَُو: اسْْْْْْ َظْرُف الز 
اءاً،  بَاحاً، َوَمسَْْْْْ َحراً، َوَلداً، َوَعتََمةً، َوصَْْْْْ َوالل ْيلَةَ، َوُلْدَوةً، َوبُْكَرةً، َوسَْْْْْ

 َوأَبَداً، َوأََمداً، َوِحيناً، َوَما أَْشبَهَ ذَِلَ:.
وُب بِتَْقِديِر )في( نَْحُو: أََماَم، َوَظْرُف الَمَكا  ُم الَمَكاِن الَمْنصُْْْْْ ِن هَُو: اسْْْْْْ

ذَاَء،  دَ، وَمَع، َوإَِزاَء، َوحِْْْ َت، َوِعنْْْْ د اَم، َوَوَراَء، َوفَْوَ ، َوتَحْْْْ َوَخْلَف، َوقُْْْ
 َوتِْلقَاَء، َوثَم ، َوهُنَا، َوَما أَْشبَهَ ذَِلَ:.

َالتندريب
مان أو المكان في  -  كل ٍ مما يأتي :عي ن ظرف الز 
1-  وسب ِّحوه بكرة و أصيال . 
2-  وال تفسدوا يف األرض بعد  إصالحها . 
ا فتغمر األفق بنورها . -3  تشرق الشَّمس صباح 

 عام  الفيل . ولد النَّيبُّ  -4

5-  مطاع مث  أمني . 
 هتاجر الط يور جنواب  شتاء. -6

ا كلَّ عثرة     جيْدها ، وال يسلم له  -7  الدَّهر صاحبومن يتتبَّع جاهد 
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ

 باب الحـال
 

ُر ِلَما اْنبََهَم ِمَن الَهْيسَاِت.    الَحاُل هَُو: االْسُم الَمْنُصوُب، الُمفَس ِ
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َرجْاً(، َو)لَِقيُْت   ُت الفََرَس ُمسْْْْْْْْ دٌ َراِكبْاً(، َو)َرِكبْْ اَء َزيْْ نَْحُو قَْولَْ:: )جَْ
 َعْبدهللَِا َراِكباً(، َوَما أَْشبَهَ ذَِلَ:. 

 َوالَ يَُكوُن الحال إِال  نَِكَرةً. -
 َوالَ يَُكوُن إِال  بَْعدَ تََماِم الَكالَِم. -
 َوالَ يَُكوُن َصاِحبَُها إِال  َمْعِرفَةً. -

َالتندريب
 عي ن الحال و بين نوعها فيما يأتي : -

1-َ  و ال تعثوا يف األرض مفسدين. 
2-   وجاءوا أابهم عشاء يبكون. 
3-   ا من قوهلا  .فتبسَّم ضاحك 
4-    َّايأي ها الذين ءامنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. 
 عي ِن الحال وصاحبها فيما يأتي : -
 وقف اإلمام خطيب ا . -1
ع اخلرب سارًّا . -2  ْس 
 عِّْش عزيز ا أو م ْت و أنت  كرمي      بني طعنِّ القنا و خفق البنودِّ  -3

ا كلَّ عثرة   -4 جيْدها ، وال يسلم له الدَّهر صاحب    ومن يتتبَّع جاهد 
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 باب التميـيز
َ

ُر ِلَما اْنبََهَم ِمَن الذ َواِت.    الت ْمييُز هَُو: االْسُم الَمْنُصوُب، الُمفَس ِ
دٌ   ْحماً(، و)َطاَب ُمَحم  ب َب َزْيدٌ َعَرقاً(، َو)تَفَق أَ بَْكٌر شَْْْْْْ نَْحُو قَْوِلَ:: )تَصَْْْْْْ

ِعيَن نَْعَجةً(، و)َزْيدٌ أَْكَرُم  ِريَن لالماً(، َو)َملَْكُت تِسْْْ تََرْيُت ِعشْْْ نَْفسْْاً(، و)اشْْْ
 ِمْنَ: أَباً(، و)أَْجَمُل ِمْنَ: َوْجًها(. 

 ِكَرةً.َوالَ يَُكوُن إِال  نَ  -
 َوالَ يَُكوُن إِال  بَْعدَ تََماِم اْلَكالَِم. -

َالتدريب
 عي ِن الت مييز فيما يأتي وبي ِن نوعه : -
1-   إين ِّ رأيت أحد عشر كوكب ا. 
2-   فمن يعمل مثقال ذر ة خري ا يره. 

3-   وال ذين ءامنوا أشدٌّ حبًّا هلل. 

4-   و اشتعل الر أس شيب ا. 

ا  -5  .يشرق املؤمن وجه 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 باب االستثـناء
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َ

 َوُحُروُف االْستِثْنَاِء ثََمانِيَةٌ:  
 َوِهَي: إِال ، َوَلْيُر، َوِسَوى، َوُسَوى، َوَسَواٌء، َوَخالَ، َوَعدَا، َوَحاَشا. 

 فَالُمْستَثْنَى بِِإال :  
اً ُموَجباً، نَْحُو: )قَاَم القَْوُم إِال  َزْيداً(، و)ََخَرَج  - ُب إِذَا َكاَن الَكالَُم تَام  يُْنصَْْ

 الن اُس إِال  َعْمًرا(. 
تِثْنَاء،  - ُب َعلَى االسْْْْْْْ اً َجاَز فِيِه البَدَُل َوالن صْْْْْْْ َوإِْن َكاَن الَكالَُم َمْنِفي اً تَام 

 ال  َزْيدٌ، َوإِال  َزْيداً(. نَْحُو: )َما قَاَم القَْوُم إِ 
ِب العََواِمل، نَْحُو: )َما قَاَم إِال   -  َوإِْن َكاَن الَكالَُم نَاقِصْْْْْْاً َكاَن َعلَى َحسَْْْْْْ

 َزْيدٌ(، َو)َما َضَرْبُت إِال  َزْيداً(، َو)َما َمَرْرُت إِال  بَِزْيٍد(. 
 ، َمْجُروٌر الَ َلْيُر. َواْلُمْستَثْنَى بِغير، وبِِسوًى، َوُسَوًى، َوَسَواءٍ  
هُ، نَْحُو: )قَاَم القَْوُم   ْصبُهُ َوَجرُّ َشا، يَُجوز نَ ْستَثْنَى بَِخالَ، َوَعدَا، َوَحا َوالُم

 َخالَ َزْيداً وَزْيٍد(، و)َعدَا َعْمًرا َوَعْمٍرو(، َو)َحاَشا بَْكراً َوبَْكٍر(.

َالتدريب
 مي ز أنواع االستثناء فيما يأتي : -
1-   وما حمم د إال رسول قد خلت من قبله الر سل. 
2-   اي أي ها الزَّم ل قم الليل إال قليال. 

3-  فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عام ا. 
4-   فأجنيناه و أهله إال امرأته كانت من الغابرين. 
 ما جنا رك اب السفينة إال واحد ا . -5

من حيث  وبي ن حكم المستثنىلمستثنى منه و المستثنى عي ن فيما يأتي ا -   

 اإلعراب :
1-   ال ميس ه إال املطهرون. 
2-    فنجيناه و أهله أمجعني إال عجوز ا يف الغابرين. 
 لكل ِّ داء دواء يستطبُّ به      إال احلماقة أعيت من يداويها -3

 ال تصاحب إال مؤمن ا. -4

 انمت األعني إال  مق  لة         تسكب الد مع و ترعى مضجعك -5

 )ال(باب 
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ْر   َشَرِت الن ِكَرةَ َولَْم تَتََكر  ِصُب الن ِكَراِت بِغَْيِر تَْنِويٍن؛ إِذَا بَا اْعلَْم أَن )ال( تَْن
 )ال(، نَْحُو: )الَ َرُجَل في الد اِر(.

ْفُع َوَوَجب تَْكَراُر )ال(، نَْحُو: )الَ في الد اِر  -  ْرَها َوَجَب الر  فَِإْن لَْم تُبَاشِْْْْْْْ
 َرُجٌل َوالَ اْمَرأَةٌ(

َرْت )ال( َجاَز إِْعَمالَُها َوإِْلغَاُؤَها: -   َوإِْن تََكر 
 فَِإْن ِشسَْت قُْلت: )الَ َرُجَل في الد اِر َوالَ اْمَرأَةَ(. - 
 ِشسَْت قُْلت: )الَ َرُجٌل في الد اِر َوالَ اْمَرأَةٌ(.َوإِْن  - 

َالتندريب
 عي ن اسم ) ال ( ، و أعربه فيما يأتي : -

1-   ال تثريب عليكم اليوم. 
2-   ال إكراه يف الد ين. 
 ال عاصي ا أابه موفق . -3

 ال خيل عندك هتديها و ال مال      فليسعد الن طق إن مل يسعد احلال -4

 بنني و ال      آابء وقد عنتهم شؤونحيشر النَّاس ال  -5

، و بين سبب في الجمل اآلتية  العاملة من الملغاة ) ال ( مي ز -

 :اإللغاء
 ال الر جل خبيل و ال ابنه . -1
 اشرتيت احلصان بال سرج. -2

 ال مؤمنني قانطون . -3

 ال يف القصيدة طول و ال قِّصر. -4

 ال هو حيٌّ فريجى و ال مي ِّت  في نعى . -5

 ال ظلم اليوم .  -6
 

 بَاُب الُمنَـادَى
َ

32 الُمنَادَى َخْمَسةُ أَْنَواعٍ:  
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 الُمْفَردُ العَلَُم. - 
 َوالن ِكَرةُ الَمْقُصودَةُ.  - 
 َوالن ِكَرةُ َلْيُر الَمْقُصودَِة.  - 
 َوالُمَضاُف.  - 
 َوالُمَشب هُ بِالُمَضاِف.  - 
م ِ من َلْيِر   ياِن على الضْْْْْْْ  ا المفردُ العَلَُم والن ِكَرةُ المقصْْْْْْْودَةُ فَيُْبنَ َم  فأ

 تَْنويٍن، نحُو: )يا َزْيدُ، يا رجُل(. 
 والثالثةُ الباقيةُ منصوبةٌ ال َلْيُر. 

َالتندريب
استخرج المنادى فيما يأتي وبي ِن نوعه ، ثم  بي ِن حالة إعرابه أو 

 بناسه:
1-   ايأهل الكتاب مل تلبسون احلقَّ ابلباطل. 
2-   اي جبال أو ِّيب معه و الطَّري. 
3-   اي نوح اهبط بسالم منَّا وبركات عليك. 
4-   اي حسرة على العباد. 
 أاي راكب ا إمَّا عرضت فبل ِّغن         نداماي من جنران أال تالقيا -5

 خري ا من حمب ِّيهااي رافع ا راية الش ورى و حارسها       جزاك ربُّك  -6
َ

َ
َ
َ
َ
 

 بَاُب الَمْفعُوِل ِمْن أَْجِلهِ 
 

33 َوهَُو: االْسُم الَمْنُصوُب ال ِذي يُْذَكُر بَيَاناً ِلَسبَِب ُوقُوعِ الِفْعِل.   
0 
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 نَْحُو قَْوِلَ:: )قَاَم َزْيدٌ إِْجالاَلً ِلعَْمٍرو(، َو)قََصْدتَُ: اْبتِغَاَء َمْعُروفَِ:(.  
 
َالتندريب

ا يأتي : -  عي ن المفعول ألجله في كل  جملة مم 

1-  جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الص واعق حذر املوت . 

2-  وءاتيناه أهله ومثلهم معهم رمحة من عندان . 
3-  إذ يغش يكم الن عاس أمنة منه . 
 اصنع لوالديك معروف ا إرضاء هلما . -4
 .جيلس املؤذ ن انتظار ا لدخول الوقت  -5
َ
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 بَاُب الَمْفعُوِل َمعَهُ 
 

 َوهَُو: االْسُم الَمْنُصوُب ال ِذي يُْذَكُر ِلبَيَاِن َمْن فُِعَل َمعَهُ الِفْعُل.   
 نَْحُو قَْوِلَ:: )َجاَء األَِميُر َوالَجْيَش(، َو)اْستَوى الَماُء َوالَخَشبَةَ(.   
( َوأََخَواتَِها فَقَْد تَقَد َم ِذْكُرهَُما في    ُم )إِن  ا َخبَُر )َكاَن( َوأََخَواتَِها َواسْْْْْ َوأَم 

 الَمْرفُوَعاِت، َوَكذَِلَ: الت َوابُِع؛ فَقَْد تَقَد َمْت هُنَاَ:.

َالتندريب
 عين المفعول معه فيما يأتي من الجمل : -
 صلى الض حى زيد و طلوع الش مس. -1

2-  فأمجعوا أمركم وشركاءكم . 

3-  وال ذين تبوؤوا الد ار و اإلميان . 

 .   سرت  و القمر  -4

 فكونوا أنتم  وبين أبيكم        مكان الك ليتني من الط حال -5

ِ الجمل اآلتية تتعين الواو للعطف ، و في أي ها تتعي ن  - بي ِن في أي 

 للمعي ة ، و في أي ِها يجوز األمران :
 األكل و الش بع .ال يعجْبك  -1
 ال  هتو  رغد العيش و الذ ل  . -2

 تعانق خالد و أخوه . -3

4-  و كفر به و املسجد احلرام . 

5-  رحامو ات قوا هللا ال ذي تساءلون به و األ  . 

 جئت  اليوم  و خالد  . -6

 ختاصم سعد و بكر -7
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 بَاُب َمْخفُوَضاِت األَْسَمـاءِ 
َ

 الَمْخفُوضاَُت ثاَلَثَةُ أَْنَواعٍ:  
 َمْخفُوٌض بِالَحْرِف. -
 َوَمْخفُوٌض بِاإِلَضافَِة. -
 َوتَابٌِع ِلْلَمْخفُوِض.  -
ا الَمْخفُوُض بِالَحْرِف فَُهوَ    : َما يُْخفَُض بِِمْن، َوإِلى، َوَعْن، َوَعلَى، فَأَم 

َكاِف، َوالال ِم، وَ  َباِء، َوال ، َوال ِم، َوِهَي: الَواُو، َوفي، َوُرب  َْْْْْْْ ُحُروِف القَس
، َوبُِمْذ، َوُمْنذُ.  َوالبَاُء، َوالت اُء، َوبَِواِو ُرب 

ا َما يُْخفَُض بِاإِلَضافَِة،    فَنَْحُو قَْوِلَ:: )ُلالَُم َزْيٍد(.  َوأَم 
 َوهَُو َعلَى قِْسَمْيِن:   
 َما يُقَد ُر بِالال ِم.  -  
 .بِِمنْ َوَما يُقَد ُر  -  
 )ُلالُم َزْيٍد(.  فَال ِذي يُقَد ُر بِالال ِم نَْحُو:  
(، َو)بَاُب َساجٍ(، َو)َخاتَُم َحِديٍد(. َوال ِذي يُقَد ُر بِِمْن، نَْحُو:    )ثَْوُب َخز ٍ

َالتندريب
فيما يأتي من الجمل أسماء مخفوضة ) مجرورة ( وضع تحتها  -

 ابها :خط ، بين العامل فيها ثم عالمة إعر
1-  الزَّاهدينوكانوا فيه من  دراهم معدودة خبسٍ  ثمنٍ وشروه ب . 
2-   بعضتلك الرُّسل فضَّلنا بعضهم على . 

3-   حدادٍ فإذا ذهب اخلوف سلقوكم أبلسنة . 

4-   الوثقىو من يسلم وجهه إىل هللا و هو حمسن فقد استمسك ابلعروة  . 

5-   هلها الظ امل أ القريةرب نا أخرجنا من هذه. 

6-   فيه قتاليسألونك عن الش هر احلرام . 

7-   بننيأمد كم أبنعام و . 

8-   األخدودقتل أصحاب . 

 .َأن يكونوا رمحاء أببنائهم مجيعهمعلى اآلابء  -9
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معنى اإلضافة عي ِن المضاف و المضاف إليه فيما يأتي، ثم  بي ن  -

 : فيها
 طلب العلم فريضة على كل ِّ مسلم . -1
2-   و ال تت بعوا خطوات الش يطان إن ه لكم عدو  مبني. 

 هدااي النَّاس بعضهم  لبعض     تول ِّد يف قلوّبم الوصاال -3

 التمس و لو خامت حديد. -4

ا      ميرُّ مرور األمسِّ و العيش  أغرب   -5  رجال  الغد املأمول ال ترتكوا غد 

َ
َ
َ
َ
َ

َمتتَ
َاآلجروميةالتدريبات األوليَّة على مقاصد المقدمة 
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