
1 

 1  اإلبـــــداع خالد منير 

 

 

   
 

 حدث وانتهى  الماضي هو ما دل على أن الحدث قدل ـالفع

 السبب حركة بنائه الفعل الجملة
 اـفهمنا الدرس جميع

 وناقشت زميلي فيه

ولكن الطالبات وجدن صعوبة في 

 فهمه

 فهمنا

 ناقشت

 وجدن
 السكون

 التصاله بنا الفاعلين

 التصاله بتاء الفاعل

 التصاله بنون النسوة

 التصاله بواو الجماعة الضم شكروا ء وشكروا المدرسثم وقف الزمال

 قرأ الطالب الدرس

 وبتهـوظهرت لهم صع

 قرأ

 ظهرت
 الفتح

لعدم اتصاله بشيء مما 

 سبق وهو األصل

  -يبنى الفعل الماضي على ما يلي : 
 (ونا الفاعلين أ نون النسوة  وأتاء الفاعل )  السكون إذا اتصل به -1

 ( الجماعةواو ) الضم إذا اتصل به  -2

الفتح وهو األصل إذا لم يتصل به تاء الفاعل أو نون النسووة أو نوا الفواعلين أو  -3

 واو الجماعة 

 وهو  التأنيثالحظ هناك فرق بين تاء الفاعل وتاء 
 يكوون عليهوا حر وة ) فتحوة أو ضومة أو  سورة ( متول قورأت  :  تاء الفاعل  -1

 أنت  القصة ( أو قرأت  أنت القصة  أو قرأت   القصة 

 دائما تكون سا نة متل قرأت أسماء القصة :  اء التأنيثت -2

 الحظ أيضا
ء الفاعل بني على السكون أما إذا اتصل به تواء التننيو  ل الماضي إذا اتصل بتاـالفع

 بني على الفتح 
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 2  اإلبـــــداع خالد منير 

 
 

 

على طلب حدوث الفعل وهو دائما مبني ويبنى على موا يجوزم الفعل األمر هو ما دل 

 في الجدول التالي به مضارعه  ما 

 السبب حركة بنائه الفعل الجملة
 اجتهد في عملك

 وتفوق في دراستك

 واظبن على الحضور أيها الطالبات

 اجتهد

 تفوق

 واظبن

 السكون

 لعدم اتصاله بشيء

 لعدم اتصاله بشيء

 التصاله بنون النسوة

ن على نظافوة مدرسوتك أيهوا  حاف ظــ 

 الطالب

 حافظن

 
 الفتح

 تو يد التصاله بنون ال

 لنـاتق هللا في السر والع

 واسع دائما للخير 

 وادع زمالءك إليه

 اتق

 اسع

 ادع

حذف حرف 

 العلة
 ألنه معتل اآلخر

 ابنوا معا مستقبل مصر

 رب وقولوا للشرق والغ

 فقا مكانكما والزما الحدود

 وافرحي يا مصر بنبنائك األحرار

 ابنوا

 قولوا

 قفا

 افرحي

حذف حرف 

 النون

فعال ألنه من األ

 الخمسة

  -يبنى الفعل األمر على ما يبنى عليه مضارعه أو ما يجزم به بمعنى : 

 إذا اتصل الفعل بنون النسوة بني على السكون . -1

 ل بشيء بني السكون .ـإذا لم يتصل الفع -2

 ل األمر بنون التو يد بني على الفتح .ـاذا تصل الفع -3

 . إذا  ان الفعل معتل اآلخر بني على حذف حرف العلة -4

 فعال الخمسة بني على حذف حرف النون .إذا  ان الفعل من األ -5
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 3  اإلبـــــداع خالد منير 

 

ل فوي الوزمن الحوالي وهوو معورب ـالفعل األمر هو موا دل علوى اسوتمرار حودوث الفعو

دائما إال في حالتين وهما ) اتصاله بنون النسوة أو نون التو يود (  موا فوي الجودول 

 التالي 

 ببالس حركة بنائه الفعل الجملة
 ال تهملن في عملك 

 إلى الغدتؤجلنه وال 

 تهملن

 تؤجلن
 التصاله بنون التو يد الفتحة

 الصالحات ال يهملن عملهن

 وال يؤجلنه إلى الغد

 يهملن

 يؤجلن
 التصاله بنون النسوة السكون

 (عربا ) مرفوعا , منصوبا , مجزومافيما عدا هاتين الحالتين فإن الفعل المضارع يكون م
 

 

 

 

 
 

مات رفعه هي الفعل المضارع يرفع إذا لم يسبقه أداة نصب أو أداة جزم وعال 

 الضمة الظاهرة أو الضمة المقدرة أو ثبوت النون  ما في الجدول التالي :

 السبب عالمة رفعه الفعل الجملة
حينموووووا يتحووووود العووووورب ينووووودحر 

 االستعمار

 يتحد

 يندحر

الضمة 

 الظاهرة
 ألنه صحيح اآلخر

 إال إلى خيرال يدعو مؤمن 

 وال يسعى إلى شر

و ـيدع

 يسعى

الضمة 

 المقدرة
 ألنه معتل اآلخر

إن العوورب يتحوودون عنوود الشوودائد 

 وال يختلفون

 يتحدون 

 يختلفون
 فعال الخمسةألنه من األ ثبوت النون

  -عالمات رفع الفعل المضارع هي كالتالي : 
 الضمة الظاهرة : إذا  ان صحيح اآلخر -1

  ان معتل اآلخر بني حرف علة الضمة المقدرة : إذا -2

إذا  ووان موون األفعووال الخمسووة ) التووي تنتهووي بووالواو والنووون أو األلووف ثبوووت النووون :  -3

 الياء والنون ( أووالنون 
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 4  اإلبـــــداع خالد منير 

  فوواء   -الم التعليوول  –حتووى  – ووي  –لوون   –إذن  –أدوات نصووب المضووارع هووي ) أن

 (  يةـواو المع – الم الجحود –السببية 

 ( الم التعليل/  ) حتوى ال( /حتوى)لل شوياا  قبلهوا ويمكون حوذفها ووضوع ـتعوفواء السوببية 

 مكانها

  فاء السببية : هي الفاء التي تبين سبب شيء قبلها وال بد أن تسبق بطلب 

  ما  ان هللا ليعذبهم »الم الجحود البد أن تسبق بكون منفي متل» 

 تأمل هذا الجدول

 عالمة النصب األداة الفعل المثال
 نعتز بوطننالنا أن 

 وإننا لن نفرط فيه

 فلنجتهد  ي ننهض به

 سنستميت حتى يقوى

 وليكون هو األعلى

 فيصبح أفضل األوطان

 فما  نا لنخذله

 وعلينا أن نربي له شبابا

 ليكونوا عدته في األزمات

 ال تنه عن خلق وتنتي متله

 أتذا ر ، إذن تنجح

 نعتز

 نفرط

 نجتهد

 يقوى

 يكون

 يصبح

 نخذل

 نربي

 يكونوا

 تنتي

 تنجح

 أن

 لن

  ي

 حتى

 الم التعليل

 فاء السببية

 الم الجحود

 أن

 الم التعليل

 واو المعية

 إذن

 الفتحة الظاهرة

 الفتحة الظاهرة

 الفتحة الظاهرة

 الفتحة المقدرة

 الفتحة الظاهرة

 الفتحة الظاهرة

 الفتحة الظاهرة

 الفتحة الظاهرة

 حذف النون

 الفتحة الظاهرة

 الفتحة الظاهرة

 ءتك للجدول تالحظ ما يلي بعد قرا
هي التي تبين سبب شيء بعدها ويمكون حوذفها ووضوع حتوى أو  وي بودال  : الم التعليل -1

 . منها ويستقيم المعنى

فوي أي صوـورة مون صوورها بشورط أن تكوون  « وان »ـهي التي تسبق بو: الم الجحود  -2

 منفية

  -: الفعل المضارع المنصوب له ثالثة عالمات للنصب وهي  -3

فعول صوحيح اآلخور أو لوهي عالمة النصب األصلية وذلوك إذا  وان ا لظاهرةالفتحة ا •

 معتل اآلخر بالواو أو الياء 

 : إذا  ان الفعل المضارع معتل اآلخر باأللف الفتحة المقدرة •

: إذا  ان الفعل المضارع من األفعوال الخمسوة أي ينتهوي بواأللف  حذف حرف النون •

والنون التوي تودل علوى جموع الموذ ر أو اليواء  والنون التي تدل على المتنى أو الواو

 ،يذا رون  ،تذا رون  ،يذا ران  ،والنون التي تدل المخاطبة المؤنتة متل )تذا ران 

 تذا رين ( الحظ أن هذه األفعال جاءت في خمس صيغ لذلك تسمى األفعال الخمسة

 ارعــراب المضــات إعــعالم

 الجزم عالمة عالمة النصب عالمة الرفع نوع الفعل

 السكون الفتحة الظاهرالضمة  صحيح
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 5  اإلبـــــداع خالد منير 

 الظاهرة

 معتل
الضمة 

 المقدرة

الفتحووووة المقوووودرة إذا  ووووان معووووتال بوووواأللف 

 والظاهرة إن  ان معتال بالواو أو الياء

حذف حرف 

 العلة

األفعال 

 الخمسة
 حذف النون حذف النون ثبوت النون

  -أعرب الفعل المضارع فيما يلي : 
فلن يطغى على حق بوالده ؛ لتنهضوا بها  ، عملوا من أجل بالد معليكم شباب مصر أن ت

، فنكون بذلك من الشا رين للووطن جميلوه ؛ يجب أن نرده ، فللوطن جميل علينا  ؛ إال ظالم

 .ويجب أن نتن د أن الوطن بحاجة إلى  ل جهد مهما  ان قليال 

 

 
 

 

 

  -يجزم الفعل المضارع في ثالث حاالت وهي : 
 الم األمر ( . –ال الناهية  –لما  –اة جزم ) لم إذا سبق بند -1

 إذا وقع في فعل الشرط أو جواب الشرط ألداة شرط جازمة . -2

 إذا وقع في جواب الطلب واستوفى الشروط .  -3

  -:  الجدول التالي تأمل

 عالمة النصب األداة الفعل المثال

 دوـالع لم تتوقف مؤامرات

 ربـولما يتحد الع

 تتوقف

 يتحد

 لم

 لما
 السكون

 حذف حرف العلة الم األمر يسع فليسع العرب لمواجهة خطورة موقفهم

 حذف النون ال الناهية فلواـيغ وال يغفلوا عما يدبر لهم

 -:  من الجدول السابق يتبين لنا أن عالمات جزم المضارع ثالثة وهي 
 : إذا  ان صحيح اآلخر ) ليس آخره حرف علة ( السكون -1

 ذا  ان معتل اآلخر (: ) إ حذف حرف العلة -2

 فعال الخمسة (: ) إذا  ان من األ حذف حرف النون -3
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 6  اإلبـــــداع خالد منير 

عندما نطلب منك طلبا ) أمرا  أو نهيا ( قد نبين لوك نتيجوة االلتوزام بهوذا الطلوب متلموا أقوول 

لك ذا ر تنجح   أو ال تهمل تنجح فسبب الطلب هنا هو النجاح هذه النتيجوة هوي موا نسوميه 

  -ء هذا الجواب فعال مضارعا  ما في المتالين فإنه يجزم  بشرطين : جواب الطلب وإذا جا

 أن يكون الجواب مترتبا على الطلب  -1
اقرأ  ل  تاب تجده( ألن جواب الطلب غير   -فال يجزم في نحو) اغتنم فرصة تظهر لك 

 مترتب على الطلب فهو ليس نتيجة له

با إذا كان الطلب نهيا فالبد أن يكون الجواب شيئاً محب -2
 لنفس 

 متل ال تهمل تنجح              ال تقترب من النار تسلم

 فالفعل ) تنجح / تسلم ( أفعال مضارعة مجزومة في جواب الطلب

 أما ال تهمل ترسب            ال تقترب من النار تحرقك

الفعل ) ترسب / تحرقك ( أفعال مضارعة مرفوعة ألن الطلب نهي وجوابه شيء 

 غير محبب للنفس
 

 

 حدد جواب الطلب فيما يلي ثم أعربه
 اطلع  تيرا تزدد خبرة ودراية              التبخل بالمال يسلبه هللا 

 ال تدن من األسد ين لك                    ال تدن من األسد تسلم 

 اجتهد تنجح                                 اقرأ  تابا تجده أمامك  

صة تربحاغتنم من الحياة فر 

 تواضوووع لقوموووك يحبووووك وألووون لهوووم جانبوووك يرفعووووك وال تسوووتنثر علووويهم بشووويء

                                     يكرهوك

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 يتكون أسلوب الشرط من ثالثة أجزاء 

 أداة الشرط + فعل الشرط + جواب الشرط

 
 إن تــــتق هللا يجعـــــل لك مخرجا        
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 7  اإلبـــــداع خالد منير 

من  –الجازمة التي تجزم فعلين فعل الشرط وجواب الشرط ) إن من أدوات الشرط 

 حيتما (  –أي  -أنى  –أينما  –أيان  –أين  –متى  -مهما –ما  –

  -استخدام هذه األدوات :
 

 

 

 

  
 

 

 

 الحظ 
  ربما يونتي فعول الشورط أو جوواب الشورط ماضويا وبالتوالي ال يجوزم ألن الماضوي دائموا

 د أداة من تلك األدوات فالبد أن يجزم مبني أما إذا جاء مضارعا بع

  هناك أدوات شرط لكنها غيور جازموة فالفعول المضوارع بعودها مرفووع ولويس مجزوموا

  لما (  –لو  –سواء  ان فعل الشرط أو جوابه وهي ) إذا 

 (  5ل )راجع ص ـالحظ عالمات اإلعراب تختلف حسب نوع الفع 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ء في هذه المواضع البد أن يبدأ جواب الشرط بالفا
 إذا كان جواب الشرط جملة اسمية مثل  -1

 من يجتهد فالنجاح حليفه
 جواب الطلب هنا جملة اسمية وهي )النجاح حليفه( لذلك اقترنت بالفاء 

 نهي ( مثل  –إذا كان جواب الشرط جملة طلبية ) أمر  -2
 إذا قرأت فافهم ما تقرأ  / إذا ذاكرت فال تنشغل بغير المذاكرة

 إن : لمجرد ربط جواب الشرط بفعل الشرط 

  ما / مهما : لغير العاقل 

  من : للعاقل 

  أين / أنى/ أينما / حيتما : للمكان 

  متى / أيان : للزمان 

 أي : بحسب ما تضاف إليه  
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 8  اإلبـــــداع خالد منير 

الحظ جواب الشرط جاء في الجملتين طلبا األول أمر ) فافهم ( والتاني نهي )ال تنشغل ( 

 لذلك وجب اقترانهما بالفاء

 إذا بدأ جواب الشرط بفعل جامد مثل:  -3
 إذا ذاكرت فعسى أن تنجح   إذا كذبت فبئس الطالب أنت 

 قترانهما بالفاءباس ( لذا وجب ا –الحظ جواب الشرط في الجملتين فعل جامد ) عسى 

 إذا بدأت جملة جواب الشرط بـا"  لن "  -4
 إن تطع هللا فلن تشقى                وإن تعصه فلن تربح

الحظ أن جملة جواب الشرط في الجملتين جاءت مسبوقة بـ ) لن ( لذلك وجب اقترانهما 

 بالفاء 

 إذا بدأت جملة جواب الشرط بـ " ما " مثل  – 5
 سب                  وإن أهملت فما تنجحإن اجتهدت فما تر 

 الحظ جملتا جواب الشرط في المتالين بدأتا بـ ) ما ( لذلك اقترنتا بالفاء وجوبا

 إذا بدأت جملة جواب الشرط بـ ) قد( : مثل  – 6
 إن تذاكر فقد تنجح              إن غبت فقد تندم 

 ذلك وجب اقترانهما بالفاءالحظ جملتا جواب الشرط في المتالين قد بدأتا بقد ل

 إذا بدأت جملة جواب الشرط بـ ) السين أو سوف ( مثل – 7
 إن أهملت فسترسب                 وإن اجتهدت فسوف تنجح 
 في المتالين يجب اقتران جواب الشرط بالفاء ألنه مسبوق بالسين أو سوف 

 ويمكن تلخيص تلك المواضع بقول الناظم

 وبما ولن وقد وبالتسويف                  اسمية طلبية وبجامد 
 

 
 
 

 
 

 

 
من الجمل ما له محل من اإلعراب فتكون الجملة  لها في محول نصوب حوال 

 ول به ... الخ ـأو في محل رفع خبر أو نصب مفع

  -ومن الجمل التي لها محل من اإلعراب ما يلي : 

 موقعها من اإلعراب المثال نوع الجملة

 في محل رفع خبر طالبها مجتهدونة المدرس خبر المبتدأ

خبوووووووور  ووووووووان/  وووووووواد 

 وأخواتهما

 نسيمه معتدلأصبح الجو 

 نحب وطننامازلنا 

 أصبحفي محل نصب خبر 

 في محل نصب خبر ما زال

 هواءه جميلإن الربيع  خبر إن وأخواتها
 في محل رفع خبر إن

 لـفي محل رفع خبر لع
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 يرحمنالعل هللا 

 جملة المفعول به

لحمد هلل على  ول انحن نقول 
 حال

 أن هللا مطلع علي  علمت 

 في محل نصب مفعول به

 في محل نصب حال يسرعونجاء الطالب  جملة الحال

 جملة النعت
علمووووت حضووووارة  حضووووارتنا

 العالم
 في محل رفع نعت

جووووووواب الشوووووورط ألداة 

 جازمة مقترن بالفاء

 فلن يخذلمن يجتهد 

 فعسى أن تنجحإن تجتهد 

 لشرطفي محل جزم جواب ا

 

جملووووة المضوووواف إليووووه 

وتكون بعد ) حيو  ، إذ 

 ، إذا ، يوم (

 تفيد وطنكاعمل حي  

اعبوووووووووود هللا تفووووووووووز يوووووووووووم 

 تيرالكيخسر

 في محل جر مضاف إليه

 ملوووة قبلهوووا التابعوووة لج

 من اإلعرابلها محل 
 يبكيرأيت محمدا يجري و
 يبكيرأيت رجال يجري و

 في محل نصب حال

 في محل نصب نعت
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

من الجمل ما ليس له محل من اإلعراب فال تعرب الجملة في محل نصب حال أو 

 في محل رفع خبر أو نصب مفعول به ... الخ 
 -لها محل من اإلعراب ما يلي : ليس ومن الجمل التي 

 المثال نوع الجملة

 ابتدائية 

 أو منقطعة الصلة عما قبلها

 مصر هبة النيل
 فاجعلها طاعةالدنيا ساعة , 

 شرفناعاد المنتخب الذي  ة الموصولصل

 الستراح القاضيلو أنصف الناس  جواب شرط ألداة غير جازمة

 يجز بهمن يعمل خيرا   جواب شرط غير مقترن بالفاء
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 إن المجد فائزوهللا  جواب قسم

 متاال للعدل – رحمه هللا – ان عمر  اعتراضية

 اسكتأقول لك صه أي  مفسرة : غالبا تبدأ بـ )أي(
 جلست أستمع الدرسذهبت إلى المدرسة و تابعة لجملة ليس لها محل من اإلعراب

 

 
         

       
 

حروف الجر هي ) من ، إلى ، عن ، على ، في ، الباء ، الكاف ، الالم ، الواو ، 

 التاء ، مذ ـ منذ ـ حتى ، عدا ،  خال ، حاشا (

 وكبير على كدة  وال داعي لضرب أمثلة ألنك طالب في ثالثة ثانوي
 

 
         

       

هناك حروف جر زائدة أي يمكن حذفها من الجملة وال ينتي من حروف الجور زائودا 

سوووى ثالثووة أحوورف فقووط فووي بعووض المواضووع وهووذه الحووروف هووي ) البوواء ، موون ، 

 الكاف(

 إعراب ما بعد الحرف الحرف الزائد األسلوب

 ليس النجاح بصعب

 ما الحياة بباقية

 اهلل شهيدا   فى ب

 أعظم بالقرآن

 هل من عالم ينفع البشرية ؟

 ما ادخرنا من مال إال نفعنا

 ليس  متل النجاح شيء

 الباء

 الباء

 الباء

 الباء

 من

 من

 الكاف

 خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة

 خبر ما منصوب بفتحة مقدرة

 فاعل مرفوع بضمة مقدرة

 فاعل مرفوع بضمة مقدرة

 مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة

 مفعـول به منصوب بفتحة مقدرة

 خبر ليس مقدم منصوب بفتحة مقدرة

  -بعد قراءة الجدول تالحظ ما يلي : 
حروف الجر الزائدة إذا حوذفت ال يفسود المعنوى وهوي تجور موا بعودها لفظوا فقوط  -1

 ألنه يعرب حسب موقعه في الجملة

 الكاف ( فقط  –من  –حروف الجر التي تاتي زائدة هي ) الباء  -2

  الفعل  فى فعل التعجب ( –ما النافية  –تنتي زائدة إذا سبق بكل من ) ليس الباء 

  من تنتي زائدة إذا سبقت بنفي أو استفهام ودخل على اسم نكرة 

  الكاف : تنتي زائدة إذا دخل على  لمة متل 
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الحووظ  أن حوورف الجوور فووي جميووع األمتلووة الماضووية يمكوون حذفووه دون أن تتوونثر  -3

 الجملة  تيرا .

حوورف الجوور يعوورب بحر ووات مقوودرة يمنووع موون ظهورهووا اشووتغال المحوول مووا بعوود  -4

 بحر ة حرف الجر الزائد .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

اسم ال يقبل التنووين بوالفتح أو الضوم أو الكسور ومون الممنووع الممنوع من الصرف هو 

  من الصرف ما هو علم ) اسم شخص أو مدينة أو دولة ( وهناك صفات تمنع من الصرف
 األعالمالممنوع من الصرف من : أوال 

 أمثلة أخرى األمثلة العلم الممنوع من الصرف

المؤنوو  الزائووود علوووى ثالثوووة 

 أحرف

 ة عدة سنواتجدت في عش

 زينبقرأت رواية 

فاطمة / حمزة / 

 سعاد / معاوية

 االسم األعجمي
ل ممارسووووووات عدوانيووووووة سوووووورائيإل

 خطيرة

 إبراهيم / شارون

 باريس / لندن

 د بنلف ونونالمزي
مووون أشوووهر المعوووارك العاشووور مووون 

 نمضار

حمدان / عتمان / 

 دنان / شعبانـع

 ما  ان على وزن الفعل
ألحمد عرابي دور  بير في مقاومة 

 االحتالل

يزيد /أيمن / أشرف 

 أسعد /

 زحل / زفر / قزح ر بن الخطاب مواقف مشهورةعمل على وزن ف ع ل
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 نيويورك / بعلبك  بير في الحروبدور   بورسعيدل المر ب تر يبا مزجيا
 

  -بعد قراءة الجدول تالحظ ما يلي : 
د فقط متل ) العلم هو اسم شخص أو بلد أو مدينة واسم شيء ال يوجد منه سوى واح -1

 (عطارد -زحل  –دجلة  –هللا 

  -المؤن  ثالثة أنواع :  -2

 ،عبيودة  ، وهوو موا دل علوى موذ ر لكون بوه عالموة تننيو  متول ) حموزة : مؤنثث لفظثي –أ 

 طلحة ( ،معاوية 

 زينب ( ،هند ن  لكن ليس به عالمة تنني  متل )دل على مؤ وهو ما:  مؤنث معنوي -ب

 ،به عالمة تنني  متل ) فاطموة  وهو ما دل على مؤن  و ان: مؤنث لفظي ومعنوي  –ج 

 أسماء ( ،علياء  ،سلمى  ،هدى 

األلووف المقصووورة متوول  –فاطمووة  ثووة وهووي ) التوواء المربوطووة متوولعالمووات التننيوو  ثال -3

 الممدودة متل علياء ( األلف –سلمى  

 ) هند (متل أو منعه يجوز صرفة  العلم المؤن  إذا  ان ثالثة أحرف سا ن الوسط  -4

 إسرائيل ، باريس ( ،االسم األعجمي ) غير العربي ( يمنع من الصرف متل ) إسماعيل  -5

ذا  وان ثالثوة أحورف سوا ن الوسوط يجووز صورفه االسم األعجمي يمنوع مون الصورف إال إ -6

 أيضا متل ) نوح ، هود ، لوط ، بوش (

االسم الذي ينتي على وزن الفعل يمنع من الصرف متل ) يزيد ، يشوجب ، أحمود ، ينبوع  – 7

 الصرف يمنع من ، تغلب (

 الصرف متل ) رمضان ، شعبان ، عتمان (  ل اسم انتهى بنلف ونون زائدتين يمنع من -8

بورسوعيد ، بورفوؤاد ، حضورموت،  ل اسم مر ب تر يبا مزجيا يمنع من الصرف متول )  -9

 ( ، نيويوركبعلبك
  الصفاتالممنوع من الصرف من ثانيا :

 أمثلة أخرى األمثلة الصفة الممنوعة من الصرف

ل  أولانتصووووووووورنا فوووووووووي معوووووووووارك  على وزن فـ عــ 

 أخرواستعددنا لمعارك 

  ـ بـ ر

 أفضل / أقرب  منها نحسنرد التحية ب وصف على وزن أفعل

 وصف على وزن فعالن

 ومؤنته فعلى

جوعان / ريان /   سالنليس منا من 

 ظمآن / عطشان

عال وصف العدد على وزن )ف  

 فعل (وم  

 وثوووووالثهزمنوووووا األعوووووداء متنوووووى 

 مربعو

 خماس / سداس

 ل تالحظ ودالج بعد قراءة
  -:يمنع من الصرف كل ما يأتي من الصفات 

ل( متل ) أول ، أخر ،  بر (  انت الصفة على وزنإذا  -1  )فـ عــ 

 إذا  انت الصفة على وزن ) أفعل ( متل ) أعظم ، أقدم ، أحسن ( -2
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أما إذا  )عطشان / عطشى(إذا  انت الصفة على وزن ) فعالن( ومؤنته ) فعلى ( متل  -3

فال   انت الصفة على وزن فعالن ومؤنته على وزن فعالنة متل )فرحان ، فرحانة (

  تمنع من الصرف .

 عل ( متل) رباع ومربع (ـفــ عال ، مــ إذا  انت الصفة من العدد على وزن )ف -4
 ممنوعات أخرى من الصرفثالثا : 

 أمثلة أخرى األمثلة سبب المنع

 صيغة منتهى الجموع
خالووودة فوووي  واقوووف وووم لنوووا مووون م

  تيرة ميادين

مساجد / قناديل / 

 معابد / مصابيح

تنني  مختوم بنلف ال

 المقصورة

  بووورىتعووويص مصووور فوووي مكانوووة 

 عظمىورفاهية 

فضلى / صغرى / 

  برى 

 لف تنني  ممدودةبنمختوم 
 راءـغسجلنا تاريخنا في صفحات 

 حمراءبدماء ز ية 

عرجاء / حوراء / 

 عمياء / صفراء
 

  -بعد قراء الجدول تالحظ ما يلي : 
متول ) معابود ، معابود ،  نوائس (  صيغة منتهى الجموع هي جمع تكسير به ألف بعده حرفوان -1

أو ثالثة أحرف بشرط أن يكون ثانيهما سا ن متل ) مصابيح ، قناديل ، عصافير ( فوإذا  وان 

 التاني منهما متحرك فال يمنع من الصرف متل ) عمالقة ، صيارفة ، سالجقة (

( يمنوع مون فعلهوا ال ينتهوي بهموزة أو حورف علوة     ل اسم انتهى بنلف تنني  زائودة ) أي أن -2

 أصلها يةأصللكنها  لهمزة ليست زائدةالصرف فكلمة متل ) هدى ( ال تمنع من الصرف ألن ا

و ذلك ألف التنني  المقصورة البد أن تكون زائدة للتنني  فكلمة ) بناء( ال تمنع من  ) الياء (

ع ألن أصلية و وذلك  لموة ) سوماء ( ال تمنولكنها  وليست للتنني   ليست زائدة ألنهاالصرف 

 األلف ليست للتنني  ولكنها منقلبة عن أصل .

 
 

 
نينيممع  ممص  بالفتحوة االسم  امممومممن امص اميممع  اعضم  ينمبمم  فاويممج يمنم    فا ممع

 أال اعع  يـ ) امـ (  -1     -يشعطيص : امكسعة 

  بن  إميه (ااكمن ابنضن ممن يعده ) ميس يعده  أال -2

  تأمل هذا الجدول لتعرف الفرق 

 إعرابه االسم  األمثلة
 م من مواقف خالدة في 

 ميادين  تيرة مشرفة

 مواقف

 ميادين

اسم مجرور وعالمة جره الفتحة نيابة عن 

 الكسرة 

بارك هللا في عزائم شعبنا 

و تائب جيشنا حتى نصل 

والمجد إلى المكان األرفع 

 عزائم

  تائب

 األرفع

االسم الممنوع من الصرف في هذه األمتلة 

بالكسرة ألنه مضاف أو معرف بـ  جرورم

 الـ ()
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 األشم األشم

 تدريبات
 وبين سبب المنع ثم أعربه استخرج كل اسم ممنوع من الصرف فيما يأتي

ام قيومن ضمس سميونج ي لنضمش امشمع فامعمدم اع ماء امقبمنج  صم   ميك ايمع   فمكوومن 

ضممس ا ن ممج ا ممع   ، حيممو ف مما م ممنو اصصيمممن  ممون اد؛أضسممدنن  صمميط  م  طمم  

فيناممم ايممع يطمم   مممنج ، فه مممنو أ ومما فا  صمميط  يبممعينو أ ممم  م ، ادميممع 

فهمم  من امععفيمع ، ضط  سالالو ام  ش أحممد  عايمس ؛ فال   ج ، امطناع فام  يص 

 ضس امنس ف اشق فسن ع أ ااج اممطص امعااا .

 

 

 

 

 

 
 

 

  المنادى : اسم ظاهر يذ ر بعد أداة النداء لطلب إقباله أو تنبيهه 

 هيا ( –أيا  –الهمزة  –أي  –ا دوات النداء ) يأ 

 إعراب المنادى
أنووواع و وول منهووا لووه  خمسووةبوود موون تحديوود نوعووه فالمنووادى المنووادى ال قبوول إعووراب

 -: إعرابه الخاص  ما في الجدول التالي 

 حكمه إعرابه نوع المنادى  األمثلة

 يا طالب العلم أنت في رعاية هللا

 يا فتيات النيل حافظن على الخلق

 الفضاء اهبطا يا رائدي

 مضاف

 منادى منصوب بالفتحة

 منادى منصوب بالكسرة

 منادى منصوب بالياء

رب ـمع

 منصوب

 واعظا غيرك ابدأ بنفسك يا

 النيل أد حقه يا شاربا من

 يا طالبا النجاح عليك بالسهر

شبيه 

 بالمضاف

 منادى منصوب بالفتحة

 منادى منصوب بالفتحة

 منادى منصوب بالفتحة

رب ـمع

 منصوب

 ا وطنيا  ن قدوة لغيركي

 ليكـروبة حق عـيا عربيا إن للع

 يا مطيعا ال تخف

 نكرة غير 

 مقصودة

 منادى منصوب بالفتحة

 منادى منصوب بالفتحة

 منادى منصوب بالفتحة

رب ـمع

 منصوب

 يا أسماء أطيعي والديك

 يا محمدان واظبا على العمل

 أي فاطمات استذ رن الدروس

 علم

مبني على الضم في محل 

 نصب

 

يبنى 

على ما 

 يرفع به
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 د درسكـيا معلم أع

 يا طالبات ادخلن الفصل

 أيا عامالن أسرعا إلى العمل

 بائعون ال تحتكروا السلع يا

نكرة 

 مقصودة

 مبني على الضم في محل نصب 

 مبني على الضم في محل نصب

 مبني على الضم في محل نصب

 مبني على الواو في محل نصب

يبنى 

على ما 

 يرفع به

  -عد قراءة الجدول يتبين لك ما يلي : ب
 امعص  امم ع  فهم ان ميس ابنضن فال   يطن ينممبن  فمم انن اثو  أف  م   -1

 اموكعة اممقيم ة هس ام س اقيد يطن  صص يعيوه -2

 صم  امش ضمع   ه يش ايمد اموكعة غيع اممقيم ة هس ام س ال اقيد يطن أحدا يعيو -3

 دو  صيه .ا

 إميه ا م  اععا ه أف اصيييهاممبن  : ان ذاع يعده ابن   -4

 امش يه ينممبن  : هم ان اايش يه  سج ا م  اعونه  -5

 ا وينن  ص  ان اعضعنن يه ( )اممون   امعص  فاموكعة اممقيم ة   -6

اويم نن يعالامنو ) اممون   اممبن  فامش يه ينممبن  فاموكعة غيع اممقيم ة  -7

 ( امويج اممونس ع

 

 

 
 

 

  -للمصدر المؤول ثالث صور وهي : 

 خبرها أن + اسمها + -3        ما + الفعل   -2        أن+ الفعل       -1

 ويمكن تحويله إلى مصدر صريح كالتالي

 صورته المصدر المثال
الصريح 

 نهم
 طريقه تحويله

 أعجبني ما صنعت

 أحب أن تتفوق

 ما صنعت

 أن تتفوق

 ما +الفعل

 أن +الفعل

 صنعك

 تفوقك

نحوووذف الحووورف ونووونتي 

صوووريح مووون بالمصووودر ال

 الفعل

 أنك نجحتسرني 

 سعدت بنن النصر قريب

 أنك ناجح

 بنن النصر ...

أن + اسووووووومها 

+خبرها الفعول 

 أو اسما مشتقا

 نجاحك

 قرب النصر

نوووونتي بالمصوووودر موووون 

خبووور أن مضوووافا إلوووى 

 اسمها

 عرفت أن القمر  و با

 أشهد أن القائد أسد

 أن القمر ...

 أن القائد ...

أن + اسوووومها 

+ خبرهووووووووووووا 

 جامدااسما 

  ون القمر ....

  ون القائد أسدا

ننتي بكلمة  ون مضافة 

إلى اسم إن ويعرب خبر 

 أن هنا خبرا لكلمة  ون

 آمنت بنن النجاح في الصدق

 صدقت بنن الحق فوق القوة

 أن النجاح ...

 أن الحق ...

أن + اسووووووومها 

+ خبرهووا شووبه 

 الجملة

 ...وجود النجاح 

 ....وجود الحق 

ل ننتي بكلمة وجود قبو

 المصدر بعد حذف أن
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 وثقت بننك ال تهمل 

 وتن دت من أنك لن تندم

 أنك ال تهمل 

 أنك لن تندم

أن + اسووووووومها 

+ خبرهووووووووووووووووا 

 المنفي

 عدم إهمالك

 عدم ندمك

نووونتي بكلموووة عووودم قبووول 

المصووودر الصوووريح بعووود 

 حذف أن

 -بعد قراءة الجدول تالحظ ما يلي : 
 ننتي بالمصدر الصريح مباشرة ( ما + الفعل  )أو ( أن + الفعل)إذا  ان المصدر  -1

لية أو ـجملوة فعوننظور إلوى الخبور فوإن  وان ( أن + اسمها + خبرهوا )إذا  ان المصدر  -2

ول ، صيغة مبالغة ، .... ( ننتي بالمصدر منه موع ـاسما مشتقا ) اسم فاعل ، اسم مفع

 . إضافته السم أن

نوونتي   و ووب ...، أسوود ، إذا  ووان خبرهووا اسووما جاموودا ) غيوور مشووتق ( متوول : رجوول  -3

  + اسم أن وخبرها (  ون)بكلمة

 ( وجود + اسم أن وخبرها) إذا  ان خبر إن شبه جملة ننتي بكلمة  -4

  بعد حذف أن ( عدم + المصدر الصريح من الخبر ) ننتي بكلمة إذا  ان الخبر منفيا  -5


